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Rusai paėmė Haličą
Vokiečiai traukiasi atgal

Francuzai ima vokiečių pozicijas
Anglai Sumušė Vokiečius.

Bulgarai Sumušė Italus
SERBAI MUŠA BULGARUS
FRANCUZAI APGULA PERONNE 

Rumunai Paėmė Adakale Salą

RUSAI PAĖMĖ HA
LIČĄ.

Londonas. Oficiališkai iš 
Petrogrado pranešama, kad 
rusų armija, kuria vado
vauja generolas ščerbato- 
vas, paėmė Haličą, austrų 
tvirtovę ginančią Lember- 
gą. Haličas yra centras ge
ležinkelių subėgimo, kurie 
šakojasi į visas puses. Po 
dvylikos dienų bombardavi
mo Haličas turėjo pasiduo
ti. Austrai pasitraukė lin
kui Lembergo, vienok ne vi
sa armija spėjo pabėgti, nes 
9,000 kareivių pateko į ru
sų nelaisvę. Lemberge did- 
žiausis sujudimas. Austrų 
kariumenė susidemoraliza- 
vus, nežino ką toliau pradė
ti.

[3000 vokiečių nelaisvėn. Vo
kiečiai deda savo visas jie
gas apgynimui Poduiški — 
Lemberg geležinkelio, prie 
kurio rusai artinasi visu 
greitumu.

Metai II. (Vok H)

KUNIGAIKŠTIS FREDE 
. RIKAS WILHELMAS 

UŽMUŠTAS.

Teip-gi aplankė geležinkelių 
stotis Tegner ir Chalenay, 
kur numetė 77 bombas, kas 
padarė didelius priešui nuo
stolius. Sunaikino kareivių 
stovyklas. Dillingen apielin
kėje numesta 8 bombos ant 
amunicijos dirbtuvės, kur 
tuojau iškilo gaisras. Visi 
laimingai pagrįžo į savo sto
tis.

ANGLAI SUMUŠĖ VO 
KIEČIUS.

Londonas. Somme apielin
kėje, kur veikia anglų ar
mija, vokiečiai visai likosi 
sumušti, nes sulaužyta liko 
jų net ir trečia atsigynimo 
linija. Trįs miestai, du miš
kai ir apielinkes tarpe Com
bles, Pozieres ir Bapaume, 
pateko į anglų rankas. Šis 
anglų didelis laimėjimas pri 
duoda svarbumą ir tolias- 
niam veikimui abiejų anglų 
kariumenės sparnų prie 
Combles ir Thiepval. Paė
mimas tų svarbių vokiečių 
pozicijų, duoda progą ang
lams užimti apielinkes mie
sto Bapaume.

ITALŲ OFENSYVAS 
PRIE ISONZO.

Rymas. Italų kariumenė 
Isonzo apielinkėje vėl pakė
lė ofensyvą norėdama pai
mti Triestą. Sunkioji italų 
artilerija dieną ir naktį dau 
žo austrų pozicijas. Teip- 
gi prasidėjo veikimas ir Go- 
rizijos apielinkėje, kur aus
trai skubiai drutina savo 
pozicijas prie Hermada-Se- 
lo-Novelo. Oficiališkuose ita 
lų raportuose pranešama, 
kad paskutiniuose mūšiuose 
italai paėmė 2,117 austrų 
kareivių ir 71 oficierą į ne
laisvę, teip-gi daug kulka- 
svaidžių ir karinės mede- 

:gos.
Londonas. Iš Sofijos pra-' ; 7 7 7 ~ __

neša, kad kunigaikštis Fre-i AUSTRŲ RAPORTAS- 
derikas Wilhelmas, kaizerio Vienna. Oficiališkas aus- 
sesers sūnūs, liko užmuštas ;trų karės štabas praneša, 
Balkanuose prie Kara Or-*ka<į italų kariumenė pakėlė 
man, Dobrudžy apielinkėje. naują ofensyvą Isonzo apie- 
Tai jau antras kunigaikštis linkėse. Tūlą laiką jie bom- 
iš giminės Hessy žuvo da- bardavo tik musų pozicijas 
baltinėje karėje. Pirmas: apje Krasu, bet dabar pra- 
Maksimilijonas liko užmuš- dėjo pilti ugnį visu frontu, 
tas Francuzijoj 1914 m. Vi
so dabartinėje karėje yra už 
mušta septyni Vokietijos 
kunigaikščiai.

’ • iant rusų poziciją prie Jezū- 
pola, kur norėjo užimti ru
sų tranšėjas. Riisų praneši
muose skamba, kad visi vo
kiečių atakai nuėjo perniek. 
Beskidzo miškej Karpatuo
se, rusai sulaikė vokiečius, 
kurie norėjo kontratakų pe
reiti-ir įsiveržtu į rusų po
zicijas.

BULGARAI SUMUŠĖ 
ITALUS.

Sofia. Grekų Macedoni
joj, kur italai sutraukė sa
vo kariumenę, prasidėjo mu 
šiai su bulgarais. Apielinkė
je Monglenicy, kaip prane
ša bulgarų -karės štabas, ita
lai buvo sumušti. Prie But- 
kovy ir Dzuny, bulgarų ka- 
riumenė sulaikė italų du ba- 
talijonus, kurie norėjo įsi
veržti į bulgaru pozicijas. 
Italai turėjo trauktis su di
deliais nuostoliais. Nelai
svėn bulgarai paėmė 87 ita
lus.

ANGLAI PAĖJO DVI MY
LIAS PIRMYN.

Londonas. Šiaurinėje fron 
to dalyje, anglų kariumenė 
paėjo dvi mylias pirmyn. 
Courcelette, į rytus nuo 
Thiepval ir Martinpuich, 
paėmė anglai. Vokiečių ar
mija, kuria vadovauja Ba
varijos kunigaikštis Rupre- 
chtas, veltui stengėsi atsi
laikyti prieš anglus. Galų 
gale nedalaikę, turėjo trau
ktis su dideliais nuostoliais. 
Angjai paėmė į nelaisvę 2,- 
300 kareivių.

Prie' upės Vippach, italai 
buvo užatakavę musų po
zicijas Į kurias buvo įsiver
žę, bet męs kontratakų pri
vertėm pasitraukti atgal.

žiurint, kad bulgarai stato 
savo stiprias jiegas, serbai 
pamažu veržiasi pirmyn. 
Teip-gi į šiaurę nuo Cavil, 
serbai užėmė svarbias bul
garų pozicijas ir pasislinko 
prie Kajma Čalad.

RUSŲ AEROPLANŲ VEI
KIMAS.

Petrogradas. Keturi rusų 
aeroplanai atakavo vokie
čių zeppelinų stotį prie An- 
gerų ežero, Rygos įlankoje, 
kur 17 vokiečių zeppelinų 
stovėjo. Rusų lakūnai nume 
tė 73 bombas, kurios plyšda- 
mos sunaikino zeppelinus 
ir visą stotį. Astuoni vokie
čių zeppelinai tuojau buvo 
pakilę, kad nuvyti užpuoli
kus, bet po trumpo mūšio, 
vokiečių zepf?*nnai turėjo 
sugrįžti nieko nepešę. Rusų 
lakūnai laimingai pagrįžo 
į savo stotį. Kitoje vietoje, 
kaip praneša vienas rusų 
aeroplanas nuvijo septynis 
vokiečių zeppelinus, pusėti
nai juos apdaužęs.

AUSTRŲ RAPORTAS
Vienna. Oficiališkame au

strų raporte, teip-gi prane
šama, kad Karpatuose, apie 
linkėję Godelu, rusai buvo 
atmušti. Teip-gi apielinkėje 
Čeremošem rusams atakai 
nepavyko. Rytinėj Galicijoj 
nieko svarbaus neatsitiko. 
Prie Stohodo rusai bandė 
atakuoti pozicijas, bet grei
tai tapo atmušti atgal. Vi
su frontu eina maži mūšiai.

FRANCUZAI IMA POLI
CIJAS IR NELAISVIUS

Londonas. Francuzų ar
mija, kuri padėjo anglams 
atakuoti Cambles, paėmė 
vokiečių pozicijas prie Priez 
Į pietus nuo Somme fran
cuzai paėmė tris vokiečių 
tranšėjas prie Berny-eu-

ANGLO-FRANCUZAI PA-! 
IMA TRANŠĖJAS.

Amsterdamas. Sujungto
mis jiegomis prieš vokiečius 
kariaujanti anglų ir francu
zų kariumenė, atmušusi 
smarkiausius vokiečių ata
kus arti Thiepval, atėmė 
fortifikuotas vokiečių pozi
cijas, paimant vadinamas 
“Danubio tranšėjas” 100 ja
rdų ilgume. Teip pat paėmė Santerre, kur paėmė ir 300 
dalį tranšėjų ir prie kaime- vokiečių nelaisvėn. Oficiali- 
lio Monųuet. Prie užėmimo škuose raportuose praneša- 
šitų pozicijų, apščiai vokie-!ma» kad francuzai visus ata 

kus, kokius tik vokiečiai 
bandė daryti ant jų pozici
jų, atmušė. Verduno apie
linkėje prie Fleury ir Vana- 
Chapitre eina dideli mūšiai.

šitų pozicijų, apščiai vokie
čių imtinių, teko nelaisvėn, 
iš kurių 700 francuzams.

STUMIA VOKIEČIUS 
ATGAL

Berlynas. Vokiečių kariš
kas štabas oficiališkai skel
bia, kad didžio kunigaikščio 
Frano Karolio armija, prie 
Marajuvka upės nestengia 
atsilaikyti prieš rusus ir to
dėl traukiasi atgal. Rusai 
stumdami vokiečius į pietus 
nuo Brzežany ir į pietry
čius nuo Lembergo, paėmė

VOKIEČIAI 10,000 MYLIŲ 
RUMUNIJOJ.

Berlynas. Vokiečiai savo 
raportuose praneša, kad jų 
armija sykiu su bulgarų ir 
turkų armijomis yra įsiver
žę į Rumunijos teritoriją 
10,000 kvadratinių mylių. 
Dobrudžy apielinkėje, kur 
vadovauja generolas Mack- 
nsenas, praneša, kad sujun
gta vokiečių, bulgarų ir tu
rkų kariumenė pasekmingai 
veikia. Abiejose pusėse eže
ro Ostrovo ir apielinkėje 
Moglenicy, teip-gi ir prie 
Wardar talkininkų atakai 
atmušti.

FRANCUZŲ AEROPLA
NŲ VEIKIMAS

Paryžius. Mūšiuose prie 
Somme, francuzų aeropla
nai dideliai pasižymėjo, ku
rie iš oro atakavo priešus. 
Pasisekimai jų buvo dideli, 
nes sunaikino daug vokiečių 
zeppelinų Vogezach stotyje.

HINDENBURGO VEI
KIMAS.

Londonas, Hindenburgas, 
planuoja kokiu budu gali
ma butų sulaikyti francuzų 
ir anglų ofensyvą Somme 
apielinkėje. Jis padalino va
karinį frontą į tris dalis. 
Viena linija tęsiasi nuo jū
rių iki Pirkadijai, kita lini
ja visa Sommes apielinke ir 
trečia linija Verduno apie- 
linkėj. įpėdinis Bavarijos 
sosto kunigaikštis Ruspre- 
cht liko paskirtas vyriau
siuoju vadu Sommes apie
linkėje. Jis 1914 m. francu- 
zus sumušė Lotaringijoj. 
Prieš jį eina francuzų ge
nerolas Foch. Kunigaikštis 
Albrecht, įpėdinis Vitem- 
bergijos sosto, vadovauja 
vokiečių kariumene šiau
riuose, o Verduno 
vadavauja kaizerio 
Eitel.

fronte
sūnūs

4 MY- 
PO-

če, kur armija vadovauja 
Bavarijos kunigaikštis Leo
poldas, atsilaiko prieš rusų 
ofensyvą. Visi rusų atakai 
prie Godelu, klonyje Bystri- 
cos buvo atmušti. Karpa
tuose, apielinkėje geležinke
lio Letdova, ir toliau nuo 
Cymbroslavak rusų atakai 
teip-gi buvo atmušti. Kont- 
ratake prie Cymbraslavak 
vokiečiai paėmė nelaisvėn 
170 rusų.

TALKININKAI LAUŽO 
BULGARŲ JIEGAS

Londonas. Baisus mūšiai 
eina Balkanuose. Visu fron
tu grekų Macedonijoj, tal
kininkų armija laužo bul
garų centralines jiegas. Bul 
garai bando atsilaikyti, bet 
jų jiegos eina kaskart silp
nyn. Pranešama, kad talki
ninkų armija perėjus upę 
Struma, Macedonijoj, paė
mė kaimą Yenimah, 10 my
lių nuo Demir Hissar. Apie
linkėje upės Vardar, prie 
Majadag, bulgarai liko iš
mesti iš savų pozicijų ir nu
stumti 2 mylias atgal.

Rengkimčs 
prie “Lietu
vių Dienos“.

SERBŲ PIRMYNEIGA
Londonas. Serbų kariume

nė nenuilstančiai grumiasi 
su bulgarais, apielinkėje 
upės Wardar, kur bulgarų 
kariumenė paneša nemažus 
nuostolius. Tarpe Kavala 
ir Vetrenik serbai pasivarė 
žymiai pirmyn į Kaimahca- 
lan. Į šiaurę nuo ežero Or- 
sovo po smarkaus mūšio, 
serbai užėmė kalną No. 1500 
Mušius prie Malkanicįze 
teip-gi serbai laimėjo. Į pie
tus nuo ežero Ostrovo mū
šiai nesiliauja.

FRANCUZAI IMA
LIAS VOKIEČIŲ 

ZICIJŲ.
Paryžius. Didžiai pasižy

mėjo francuzų kariumenė į 
šiaurius nuo Somme, kur 
paėmė 4 mylias ilgumo vo
kiečių pozicijas. Laike smar 
kaus atako, visa vokiečių at
sigynimo linija pateko fran
cuzams. Nelaisvėn francu
zams pateko 1,500 vokiečių 
kareivių. Tokia francuzų 
armijos pirmynženga tesiog 
stebina vokiečius. Vokiečiai 
niekados nemanė, kad fran
cuzai dasigaus net ant ke
lio, vedančio nuo Bethume

Peronne.Į

ITALŲ KARIUMENĖ 
BALKANUOSE.

Londonas. Žinios ateina, 
kad cielas korpusas italų 
kariumenės liko išsiųstas 
Balkanų frontan, kad imti 
dalyvumą veikime priešais 
bulgarus. Toji italų kariu- 
menė bus pasiųsta prie ang
lų armijos ant dešinio kran
to upės Struma, kur talki
ninkai nori sulaužyti bul
garų linijas.

VOKIEČIAI ATAKAVO 
RUSUS PRIE KAUŠO IR 

JEZUPOLA.
Petrogradas. Vokiečių 

armija buvo pakėlusi dide
lį ofensyvą prieš rusus prie 
Kališo ir kontratakų norėjo 
pereiti upę Bystrycą. Teip- 
gi smarkius atakus darė

RUMUNŲ LAIMĖJIMAI
Bukareštas. Pastaruoju 

laiku rumunai paėmė salą 
Adakale ant Dunojaus, 
prieš Orsovą, prie rubežiaus 
Rumunijos ir Austro-Veng
rijos. Ta sala buvo gerokai 
austrų apdrutinta ir dėlto 
rumunai negalėjo toje apie
linkėje pilnai • šeimyninkau- 
ti. Dabar užėmę tą salą, ru
munai visą Dunojaus judė
jimą turės savo rankose.

FRANCUZAI APSUPA 
PERONNE.

Paryžius. Eidama pir
myn francuzų armija ir už
duodama didelius srpugius 
vokiečiams iš šiaurės, leng
vai gali prieiti- Peronne, 
nors ir iš kitų pusių teip-gi 
vokiečiai yra spaudžiami. 
Francuzai turėdami savo 
rankose kelią vedantį į Pe
ronne, gręsia pavojum ir 
kalnui St. Quentin, kuris 
yra raktu atidarymo vartų 
francuzams į Peronne. Apie 
linkėję Combles jau randa
si toli užpakalyje francuzų 
armijos, pietuse.

VEIKLI SERBŲ KARIU
MENĖ.

Londonas. Pakėlimui ofen 
šyvo prieš bulgarus, talki
ninkų armijai, nemažai pri
sidėjo serbų kariumenė, ku
ri daugelyje vietų smarkiai 
ir pasekmingai atakavo bul
garų pozicijas. Paskutiniuo
se pranešimuose, paėmę 
apielinkes Sorovic 15 mylių 
atstu nuo Monastyrio. Ne-

RUSAI PAĖMĖ 1000 NE- 
LAISVIŲ.

Petrogradas. Ofensyvas 
rusų armijos Karpatuose 
neina mažyn. Praneša, kad 
po kelių mūšių rusai užėmė 
eiles apdrutintų kalnelių 
apielinkėje Čeremoša, Bu
kovinoj. Didžiausis rusų lai 
mikis, tai paėmimas kalno 
Kapui. Toje apielinkėje ru
sai paėmė nelaisvėn 1000 
austro-vokiečių.

VOKIEČIŲ RAPORTAS
Berlynas. Vokiečiai savo 

raportuose praneša, kad 
frontas apielinkėje červiš-

Vėliausios Žinios
Grekija siunčia Vokieti

jai ultimatum. Grekija siun
čia ultimatum Vokietijai ir 
Bulgarijai, reikalaudama 
paleisti iš nelaisvės Greki- 
jos kareivius, kuriuos pa
imta nelaisvėn Kavalo tvir
tovėje. Jeigu reikalaivmas 
nebus išpildytas, Grekija 
paskelbs karę Vokietijai ir 
Bulgarijai.

2,511 rusų teko teutonų 
nelaisvėn. Austro-vokiečiai 
pradėjo didelį spaudimą 
ant rusų, išilgai upės Sto- 
hod. Rusai priversti keltis 
per upę atgal. Prie Zareč 
teutonai paėmė nelaisvėn 
2,511 rusų kareivių ir 17 
kulkasvaidžių.

500 žmonių žuvo tvanuo
se. Čekijoj, Whitedesse klo
niuose iširo tvenkinys. Van
duo užsėmė visus aplinki
nius kaimus. Tvanuose žuvo 
500 žmonių. Tikimasi, kad 
žus dar daugiau.

Mezopatamijoj talkinin
kai spaudžiami. Turkai ru
sus Persijoj ir anglus Me- 
zopotamijoj prie upės Ti- 
gris, pradėjo spausti ir stu
mti atgal.

Teutonai paėmė šurduką. 
Transylvanijoj teutonai, ru-

1 munų armiją išvarė iš Al
pų ir atėmė Alpų perėjimo 
vartus šurduk, per kur ru
munai buvo įėję. Teutonai

i atėmė ir Petrosny, teipgi 
[ Alpų perėjimui priklausan- 
. tį.

Praskambėjo žinia ir ai- . 
das prabėgo per visas lietu
vių kolionijas, kad Suvieny
tų Valstijų prezidentas Wil- 
sonas paskyrė “Lietuvių 
Dieną” ĮLaipkričio t. y. Vi
sų Šventų dieną, rinkimui 
aukų nukentėjusiems nuo- 
karės musų broliams Lietu
voje. Darbas jau pradėtas. 
Lietuvių suvažiavime Wil- 
kes-Barre, kur broliai ka
talikai su broliais tautinin
kais pasidavę vieni kitiems 
rankas, išvien nutarė reng
tis prie teip svarbios lietu
viams dienos. Sutvėrė Cent- 
ralinį Komitetą, išdirbo tam 
tikrus planus, sulyg kurių 
bus toje dienoje viešai ren
kamos aukos po visas lietu
vių kolionijas. Laikas bėga, 
it vanduo. “Lietuvių Diena” 
artinasi. Iš laikraščių girdi
me, kad mažai kolionijų ran 
dasi, kur energiškai rėngia- 
si prie sutikimo tos, 1 Lap- . 
kričio dienos, o daug yra 
kolionijų, apie kurias dar 
nieko negirdėti. Kodėl? Ar 
jau musų jausmai atšalo, > 
ar męs jau likome svetimi® 
musų broliams vargstan® 
tiems Lietuvoje? Vienoj® 
kitoje kolionijoje gird® 
kad susitvėrė komitetai, ® 
skundžiamasi, kad neg® 
aukų rinkėjų: 
svarba ir didžiausia kliūtis. , 
Bet argi musų visuomenė 
pasiliks toje dienoje tuščiu 
balsu šaukiančiu girioje? 
Ar-gi” lietuviai, kurie nuo 
amžių nešioja savo širdyse 
jausmą broliškos meilės, ku
rie visados ištiesdavo savo 
pagelbos ranką broliui lie
tuviui nelaimėje, užsitrau
ktų ant savęs didelę panie
ką, kad teip svarbiame mo
mente, kada musų tėvai, 
broliai ir sesės ten anapus 
Oceano velka badą, neper- 
kenčiamąjį šaltį ir miršta 
šimtais žemės lindynėse I 
Kasdiena ateina žinios, pra
nešančios baisų likimą mu
sų brolių Lietuvoje. Graudu 
darosi jas beskaitant, kad 
męs čia jau labai, labai, nuo 
jų atšalę. Taigi, broliai lie
tuviai, amerikiečiai, rengki- 
mės prie “Lietuvių Dienos”. 
Pašvęskime savo trusą toje 
dienoje, rinkimui aukų ba
daujantiems musų broliams. 
Atminkime, ką pasakys 
mums svetimtaučiai, kad 
tos dienos nesunaudojom au 
kų rinkimui. Lenkai, žydai, 
jau pasirodė svetimtau
čiams ką-gali. Belgai, kurių 
daug mažiau yra čia negu 
lietuvių, sušelpimui savo 
brolių surinko virš 10 mili
jonų dolerių. Lietuviai! Pa- 
sirodykime ir męs. Kiek
vienoje kolionijoj organi
zuokime komitetus. Kurioje 
kolionijoj yra jau susitve
ręs komitetas, nelaukime 
kol ateis į stubą prašyti, kad 
eiti aukų rinkti. Ne atsisa
kyme, neišsikalbėkime, kad 
darbas nepavelina, nes kiek
vienas turi dirbti. Visi męs 
turime tą dieną pašvęsti pa-

, sisklesti po savo miestą, ne
aplenkiant krautuvių, dirb-
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Bįį, ofisų, įvairių įstaigų, 
kad toje dienoje lie

tuvio pagelbos ranka butų 
ištiesta kiekvienam svetim
taučiui, kiekvienoje vietoje. 
Jeigu teip pasirodysime, iš- 
tikro “Lietuvių Diena” at
neš didelę naudą ir sušelp- 
sim savo brolius vargstan
čius tėvynėje. Taigi rengki- 
mės prie “Lietuvių Dienos” 
ir organizuokimės į burius 
rinkėjų aukų. -

Konstantinopoliu. Tur 
savo rankoj Dardanelius 
Konstantinopolį, tai am

dangi Dardaneliai Rusijai 
yra svarbus tuom, kad grei
tu laiku pakiltų prekyboje 
ir pramonės centras butų 
ten pat Už Dardanelius Ru
sija sutiktų atiduoti Lietu
vą ir Lenkiją, jeigu karei 
pasibaigus prieitų prie pa
našių išlygų.

daugiausiai

NORĖJO NUSKANDINTI 
AMERIKOS GARLAIVĮ
Paryžius. Iš Barcelonos, 

Ispanijoj, praneša, kad ten 
stovintį Amerikos garlaivį 
“Dės Moines”, norėta sudi- 
namituoti. Policija arešta
vo daug įtariamų tame suo
kalbyje ypatų. Ispanijos 
kontratorpėdinis laivas da
bar sergsti prieplauką. Kata 
loni, Barcelonos gubernato
rius, kuris buvo išvažiavęs 
iš Barcelonos, greitai sugrį
žo, kad ištirti paslaptis pa
sikėsinimo. Suokalbyje yra 
įtarti Vokietijos agentai.

MOTERIŲ MAIŠTAI 
HAMBURGE.

Amsterdamas. Hamburge 
susirinko minios badaujan
čių moterių, kurios gatvėse 
kėlė protestus prieš valdžią 
ir reikalavo valdžios, kad 
duotų duonos, mėsos ir dar
žovių. Vėliaus susirinkę 
prieš miesto rotušę, šaukė:

gelbos vaikams, nukentėju- 
siems nuo karės. Tas komi- 
tetas žada parsigabenti 
300,000 vaikų belgų ir vo
kiečių, kurie
yra nukentėję nuo karės. Į 
tą komitetą įėjo daug žy
miųjų belgų. Daug viešųjų 
namų ir mokyklų paskyrė 
namams sutalpinimui naš
laičių. Vietos renkamos 
daugiausiai pajūriuose ir 
miškuose, kur auga pušįs, 
kad visados butų tyras oras.

GREKIJA LIKS NEUTRA 
LIŠKA.

Londonas. Tuomlailęinis 
Grekijos priemeras Kologe- 
ropolas, paskelbė, kad Gre- 
kija liksis ant toliaus neut- 
rališka, reiškia, karėn neis. 
Vienok tame dar nieko tik-

GAISRASiANT LAIVO.
ManhfieU, Ore. Čia gau

ta bevielinio telegramo sig
nalas “S. O. S.”, šaukiantis 
pagelbos ant laivo “Cong- 
res”, ant kurio užgimė gai
sras, esant jam 2 mylias to
lumo nuo Coos ežero. Lai
vai iš prieplaukos leidosi į 
pagelbą ir atvykę pavo
jaus vieton, rado laivą jau 
durnais ir liepsnų apsuptą. 
Laivo įgula kovojo su 
pasažierais, sodindama 
juos į apsaugos valtis. 
Atėjus phgelbon lai
vams, visi, “Congreso” pa- 
sažieriai, kurių jis turėjo 
253 ir įgula iš 170 žmonių, 
laimingai išgelbėta.

kad Detroit turi 820,778 gy
ventojų. Ta skaitlinė paro
do, kad Detroit yra penktas 
iš didžiausių miestų Suvie
nytose Valstijose, nes gy
ventojais perviršija tik mie
stai: New York, Chicago, 
Philadelphia ir St Louis. 
1910 metais Detroit buvo 
devintas miestas iš eilės Su
vienytose Valstijose.

praneča, kad apidinkėj Yiv 
kon buvo balsavimas panai-^ 
kūlimui svaginančių gėri
mų. Laimėjo slapieji, per
viršydami trims balsais.

II Londonas, Anglija. Ap- 
skaitliuota, kad Anglija vi
suose frontuose per vieną 
Rugpjūčio mėnesį nustojo 
4,711 oficierų ir 123,234 ka
reivių, užmuštų, sužeistų ir 
paimtų nelaisvėn.

II Washington, D. C. Vie
nas Amerikos konsulis Eu
ropoje, praneša, kad Vokie
tija daugybę benamių vaikų 
išsiunčia į Holandiją.

II Charleston, W. Va. Pe- 
Į reitais metais iki 30 Rug
pjūčio buvo 339 nelaimingų 
atsitikimų fabrikuose. Dau-

“Šalin su Junkeriais, šalin r^> kadangi dar nėra pas- 
su žmonių žudytojais ir ka- kirta kabineto. Kada kabi- 
nkintojais”. Susirinkusias į ne^ bus paskirtas , ir su- 
moterių minias policija iš
vaikė. 39 moters areštuotos 
7 policistai sužeisti akme- 
nais, metamais iš minios 
sukilusių moterių.

sirinks į posėdžius, be abe
jonės kils vėl nauji nesuti
kimai už tą neutralietą ir 
todėl 
kėtis

iš anksto galima ti- 
naujų rezignacijų.

SUGRIUVO TILTAS
Quebec, Kanada. Sugriu

vo čia naujai pastatytas di
delis geležinis tiltas ant 
upės. Pati vidurinė dalis 
5000 tonų sunkumo, atsis
kyrė nuo šoninių dalių ir į 

‘ £ Prie šio ne
žuvo |

ANGLIJOS PREKYBA 
AUGA.

Londonas. Anglijos pre
kybos departamentas pas
kelbė, kad per Rugpjūčio nupuolė upėn^ - - — 
mėnesį Anglijon atvežta laimingo atsitikimo 
prekių už 6,716,000 svarų aP^e žmonės. Tiltas buvo 
sterlingų dauginus negu pa- užbaigtas ir rengtasi 
prastai, o išvežta už 15,281, 
000 svarų sterlingų. Dau
giausiai Anglijon yra atvež
ta bovelnos už 3,000,000 sv. 
sterl., ir įvairaus aliejaus 

■už 2,250,000 sv. sterl. Išve
mta daugiausiai audimų, 
^ugiaus kaip už 3,000,000

. sterl., geležies ir plieno 
5,500,000 sv. sterl. ir ang- 
Lž 1,500,000 svarų ster-

prie jo atidarymo, kuomet 
i nelaimė atsitiko. Šioje pa
tčioje vietoje, 1907 m., kuo- 
Į met senasis tiltas sugriuvo, 
žmonių žuvo apie 40.

SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ

ZEPPELINAI VEŽIOS 
PAČTĄ.

Chicago, III. Morris Ep- 
I stein, kuris neseniai pagrįžo į 
iš Berlyno, pasakoja, kad 
greitu laiku Vokietijos pa
gerinti zeppelinai pradės 
skrajoti su pačtu ‘iš Vokie
tijos į Suv. Valst., ir vėl į 
Vokietiją. Du tokie zeppe
linai yra jau gatavi. Jie va
dinasi “Deutschland” ir “A- 
merika”, kurie turi po 700 
pėdų ilgio. Perlėkimas per 

įAtlantiką ims 72 valandas. 
Ant laiškų, kaip ir papras
tai bus lipdomos markės su 
dadėjimu 25-centų pinigais. 

•Zeppelinai galės pakilti teip

IŠVAIKĖ I. W. W. SUSI- i 
' RINKIMĄ.

Scranton, Pa. Šerifas Phi-: 
lips su buriu savo pagelbi
ninkų ir raitosios policijos 
“kazokais”, apsupo Swart- 
zo salę, kurioje turėjo savo 
susirinkimą skyrius unijos 
I. W. W. ir ten susirinku
sius, skaitliuje 318 žmonių, 
areštavo ir visus sugrudo 
kalėjiman. Jie kaltinami pri 
kalbinėjime prie straiko an- 
glekasių unijos “United Mi
ne Workers”. Šerifas apsiė
jo su areštuotais ne labai 
mandagiai, tikėdamasis ra- 

■ sti juos apsiginklavusius, 
bet apsiriko, nes nė pas vie- 

įną nerado jokio ginklo.

kėjimą jam algos. Miesto 
viršininkas sako, kad nėra 
pinigų miesto ižde;

II Kingsport, Ten. Į čia 
atvykusiame “Spark” cir
ke, gyvūnų direktorius E. 
Eldridge, lazdele užgavo 
šlapį (slonių). Tas teip įsi
žeidė, kad pagriebęs savo 
snapu, netoli stovinčią di
delę skrynę ir metė ją į di
rektorių, teip smarkiai, kad 
tas krito negyvas.

II Rymas, Italija. Kardi
nolas Gaspari, buvęs sek
retorium popiežiaus velio
nio Piuso X ir dabartinio 
Benedikto XV, atsisakė nuo 
sekretoriaus vietos dėlei se-1 
natvės.

II Chicago, III. J. Ronpth, ginusiai žmonių žuvo nuo 
padavė teisman prašymąIgazo ekspliozijos. Šįmet at-

550,000 VAIKŲ EGZE- 
MENAVO.

Chicago, UI. Penki tūk
stančiai gydytojų išegzami- 
navo 550,000 vaikų, kurie 
pradėjo lankyti mokyklas, 
iš priežasties besiplėtojan- 
čios vaikų paralyžiaus epi
demijos. Mokyklų inspekto
riai reikalavo nuo kiekvie
no vaiko paliudijimą apie 
sveikatos stovį prieš įsto- perskyros nuo savo vyro, sitikimų mažiau iš priežas- 
jant į mokyklą. Priežasčia perskyros jį ma- ties techniškai fabrikų pa-

Po- 
kuri

IŠĖMĖ Iš JŪRIŲ DU NU
SKANDINTUS KARĖS 

LAIVUS.
San Francisco, Cal. 

nia E. A Vorotzich,
neseniai pagrįžo iš . Ham- 
burgo į San Francisco, pa
sakoja, kad vokiečiai išėmė 
iš jūrių du nuskandintus 
karės laivus, kurie buvo nu
skandinti mūšyje su anglų 
laivynų Jutlandijos pakran
tėse. Laivai vadinasi “Loet- 
zov” ir “Rostok”. Ji sako, 
kad tuos laivus matė sto
vinčius prieplaukoje. Yra 
žymiai sugadinti. Dabar 
juos taiso ir paskui vėl ga
lės paleisti ant jūrių.

Priežasčia perskyros jį ma- į ties techniškai fabrikų pa
to tą, kad ji girdėjo, kad jos gerinimo.
Jonas sapnuodamas šaukė) || Dayton> 0. Sustraikavo 
kasainkokią Oną. Pamatuo-1000 fabrikų
JanJa> a jis uri sau ex- ■jcajaU(jamį Juonių valan- 
tra mylimą vardu Ona. darbo -r paka;^0

II Rymas, Italija. Popie- ant penkto nuošimčio. Ma
žius Benediktas XV apreiš- noma, kad išeis į straiką 

teto nukrito žemėn su aero- kė, kad jis daugiau nedarys 8,000 darbininkų iš 61 fab- 
planu, kurie buvo pasikėlę jokių atsišaukimų į kariau- riko.
ant penkių šimtų pėdų au- jančias viešpatystes, mal-l .. WQę.i.in(ytftn n r Dr 
gščio. Nukritusieji pavojin- daudamas taikos.' Henry Van Dykė, pasiunti-
gai susizei e. . i ii Pompton Lakęs, N. J.nys Suv. Valst., Holandijoj, 

Perkūnas uždegė parako telegramų praneša Suv. 
sąpylą “Nemours Powder ■ Valst. valdžiai, kad Anglija 
Co.”. Ištiko baisi ekspliozi- konfiskuoja visus laivus, ku 
ja. 2 darbininkai žuvo, 8 rie veža grudus Holandijai.

kareivį skaudžiai apdegė. Manoma, kad tie grudai bus
~ , iš Holandijos nugabenti Vo-
arneys oint> \ J- kieti j on, kur juos sunaudos 

Ištiko gaisras bedumimo iruto dirbimuj 
parako fabrike Du-Pomt _________
Co.” Keliolika tūkstančių!
svarų parako užsidegė, kas Aukos nukentėjusiems nuo 
pagimdė baisę eksplioziją. ^a^ Clevelande,
19 darbininkų žuvo.

I Pittsburg, Pa. Netoli 
nuo Oakdale ekspliodavo 
katilas, todėl užsidegė re- 
zervoras, pripildytas nitric 
acidu, priklausantis firmai 
“Aetna Chemical Co”.* Ke

NUKRITO SU AEROPLA
NU.

Buffalo, N. Y. W. C. Cha- 
mpbell, anglų oficieras ir 
Theodore de Kruizss, stu
dentas Howardo universi- kad išeis į straiką

AREŠTAVO ŠPIEGĄ.
New York, N. Y. Vietinė 

policija areštavo 1 
Herbertą Sauerą, kuris buk

Mayetta, Kas. Indi jonai turi sąryšį su užmušimua 
giminės Pottawattomie ren
giasi teisman patraukti Chi
cagos miestą ir pareikalauti 
atidavimo jiems žemės plo
to, nuo Michigan avė., gat
vės, iki pačiam kraštui eže-

INDIJONAI IR CHICAGO.

AUSTRIJA KONFISKA
VO GUMĄ

Vienna. Antru syk austrų 
valdžia laike šios karės vi
soje yiešpatystęje,konfiska
vo gumą. Pastaruoju laiku 
buvo nuimtos gumos nuo augštai, kad jokis šūvis ne- 
automobilių, gazu varomu galės jų pasiekti, 
dviračių ir nuo vežimų ra
tų. Valdžia apreiškė, kad 
austrų kariumenė yra vis-J 
kuom gerai aprūpinta, tik
tai labai trūksta gumos.

’ Nuo konfiskavimo išliko tik nijos amabasadorius Wa- 
kojomis sukami dvyračiai.

JAPONIJA NORI PASKO
LOS CHINAMS.

Washington, D. C. Japo-

Carolinos Tiarks. .Carolina 
Tiarks buvo užmušta perei
tame mėnesyje. Areštuotojo 
kambaryje rasta kariški 
planai, kuriuos nežinia kas 
pavogė iš poručninko Sca- 

ro Lake Michigan, nes ta lly namų. Pasirodo, kad 
žemė priklausanti indijo- yra Vokietijos špiegas. 
nams. Sakoma, kad indijo- 
nams tokias informaicjas 
suteikė vienas iš Chicagos 
advokatų, kurs apsiima ir 
visą bylą vesti. Chicagos 
miesto ; koncelmonai savo 
susirinkimuose tyrinėja, 
kiek teisybės yra aname in- 
dijonų reikalavime.

tai
Ohio., 10 d. Rugsėjo, pra
kalbose 14tos kp. SLA.
Aukavo po $1,00:

F. Sakalauskas, Ign. Usevi- 
čius, P. Paunčikas, K. Meš
kis, A. Kranauskas, A- Bal- 
trukonienė; M. Jakavičius, 
A. Mačiuliunas, J. Deren- 
čius, J. Meiliūnas, V. S. Jo- 
kubynas, J. P. Gritė, M. 
Rimkuvienė.

Po 50c.: K. Povilionis, A. 
Zdanavičius, J. Dovydaitis, 
A. Strikaitis, _ F. Ulevičius, 
A. Dūda, S. Vadauskas, A. 
Giedraitis, J. A. Zaborskis, 
P. šūkis, K. štaupas, S. Bu- 
belis, J. Ruikas, B. Rimkus, 
K. Navickas, K. Aksomaitis 
J. Eidžiulis, V. Karuža, A 
Šūkis, J. Gaidunas, J. Mont
vila, A. Samulis, P. Točis, 
F. Ramutis, J. Šūkis, J. Ple
rpa, M. Pervazienė, M. Proš 
kevičienė, A. Proškevičius, 
P. Kurulis, J. Muraška, A. 
Litraitis, A Šimkūnas, (L. 
Šelp. Fond. 50c. V. Pelec- 
kas), (Liet. Aut. Fond. J. 
.J. Žilinskas 50c.).

Po 30c.: J. Garmus, A. 
Žaliaduonis, B. Muraška,

Po 25c.: J. Šimkus, J. Bar 
šaitis, B. Bezdelis, Pečkai- 
tis, V. Rozbickas, K. Gūdis, 
P. Grikevičius, J. Vilčinskas 
J. Miščikas, J. Stundžia, J. 
Jančikas, J. Zelionis, S. Ra- 
kickas, M. Tamošiūnienė. 
S. Pervažas, J. Katrauskas, 

*K. Petraitis, V. Stunguris, 
V. Ivancevičia, M. Puzinas, 

t R. Kruopis, K. Muraškienė, 
F. Tumosa, J. Grabauskai 
V. Botyrius, P. Kaminskas, 
J. Vilimaitis, J. Valentą, A. 
Naumavičia, M. Juraitienė, 
J. Čikas, Pečiuliutė, M. Gi
gas, J. Agurkis, T. Baranau 

jskas, J. Urbšaitis, J. Spau- 
jstinaitis, S. Masilionis, K. 
i Želionavičius, S. Baranau
skas, J. Maroza, J. Raila, 
A Balkauskas, J. Bajarčas, 
A. Maraneckas.

Viso $42,60 c. Smulkių 
$6,88c. Sykiu $49,48c.

A. Šimkūnas.

TAI BISKĮ TĖVAS
Elizabeth, N, J. McCor-

mik, 60 metų amžiaus, krei- lioliką darbininkų pavojin- 
pėsi į teismą prašydamas gai sužeista.
apginti jo garbę, kurios nu
plėšimą jis panešė iš pusės 
savo tėvo, svečių akįse. Sa
ko, kad prie svečių, už kokį 
ten nepaklausymą, jo tėvas 
W. McCormick, 100 metų se 
nelis, pasitiesė jį ant kelių 
ir plaštaka surėžė jam sker 
sai. Toks šimtamečio senelio 
pasielgimas jam padarė ne
garbę. Kaltinamasis senelis, 
teisme savo sunui 
“Žilaplauki, mano 
Visuomet tikėjai, 
dėlei savo senatvės
jiegis ir todėl daug kartų 
manęs nepaklausiai. Dabar 
žinosi, kad esu už tave sti
presniu”.

Teisėjas išklausęs kalbų, 
nusišypsojo ir liepė abiem 
eiti namo ir susitaikyti be 
teismo tarpininkystės.

Londonas, Anglija. Prie 
merai Anglijos ir Francu- 
zijos, finansų ministeriai ir 
kiti, kurie turi interesus su 
finansais, susirinko Calais 
į konferenciją, kur bus ap
tarta svarbus finansiški rei
kalai. Tarp kitko tariama 
bus apie apmokėjimą neut- 
rališkoms šalims už dirbimą 
amunicijos ir karės įran
kių.

Berlynas, Vokietija. Ži
nių agentūra, “Urberseei- 
sche Nachrichten Agentur” 
praneša, kad Rusijoj dides
nėse dalyse Siberijos, Uralo 
ir Dono apielinkėse pietų 
Rusijoj, nėra javų derliaus. 
Dienraštis “Den” teipgi 
praneša, kad iš priežasties 
lytingos vasaros, javai su
puvo. Maskvoje žmonės 
meldžiasi, prašydami Dievo 
pagelbos.

Lexington, Ky. Moteris 
J. Price susirgo sykiu su 
keturiais savo vaikais, iš 
kurių 3 numirė. Tyrinėjant 
priežastis, pasirodė, kad už
sinuodyta kopūstais.

I Londonas, Anglija. Vo
kiečių submarinas Šiaurės 
jūrėse sugavo garlaivį “Zee 
landija”, kiuris buk vežė 
kontrabandą iš Rotterda- 
mo į Londoną.

II Londonas, Anglija. Pa
reina žinos, kad vokiečių 
submarinas “Bremen” žada 
šiomis dienomis atplaukti į 
Suvienytas Valstijas. Sub
marinas pasirodys New 
London, Conn. prieplauko
je.
'-I! Davson, Yakon. Valdžia

APIPLĖŠĖ BANKĄ.
Miami, Fla. 6 apsiginkla

vę plėšikai įėjo vietinėn 
State bankon ir privertę 
visus urėdninkus iškelti 
rankas, apkraustė visas dė
žes ir pasiėmę 6,000 dolerių 
gyvais pinigais, išsinešė 

’’ laukan ir čia susėdę bankos 
prezidento automobiliun, 
pabėgo iš miestelio. Šerifas 
su buriu savo pagelbininkų 
išsirengė medžioklėn, 
plėšikus sugauti.

shingtone, tikisi, kad Chi- 
nija priims Japonijos siū
lomąją paskolą ant 30,000,- 
000 dol. Ant tos paskolos 
turės atsakomybę Japonijos 
finansistai. Teip-gi manoma 
paimti globėjais Rusiją, 
Angliją-, ir Francuziją. Pir- 
miaus Chinijos finansinius 
reikalus aprūpindavo Japo
nija, bet pastaruoju laiku ? 
padidėjus įvairioms Japo
nų išlaidoms iš priežasties 
karės, Japonija negali ap
rūpinti ir Chinijos reikalų.

pasakė: 
vaikeli! 
kad aš 
esu be-

kad

IR VĖL DR. COOK.
Chicago, III. Čia atsibuvo 

SVARSTOMA POPIEROS suvažiavimas “Internatio- 
BRANGUMAS. Inai Lyceum Association”, 

Washington, D. C. Šiomis'kuriame dykavo ir anais 
dienomis senatas priėmė ^etals Pagarsėjęs atradimu 
federališkos komisijos re- a>aurmio žemgalio, kurį vė- 
zoliuciją kaslink pabrangi- *aus atakavo ir melagiu va
rno laikraštinės popieros. dino kapitonas Perry, Dr.
Senatas vienbalsiai šitą re- Cook'Jls “važiavime viešai . ------------------------- _
zoliuciją priėmė dėlto, kad Palakė, kad jis rengiasi sytas ant Panamo-Califor- 
valdiškoji spaustuvė popie- iantron kdlonen . Pn« šiau- nijos parodos, kuri atsibus 
ros turi vos tik laikui še- .. . -

niciją. Karės valdžia išleido šios dešimties dienų, vietoj, J1S z^”.a.vs^v®. eksPediciją
_ _ įsakymą apie mobilizavimą kad kaip paprastai turi tu-
Orgijos" karalius” maTšTna kariumenės. Mobilizacija rėti ant pusės metų.
badaujančių sukilėlių mi- Prasidės greitu laiku, kuri:. 
nias.

BADO VOKIETIJOJ 
NĖRA.

ISPANLJA TALKININKŲ 
PUSĖJ.

Madrydas. Antoni Maura, 
buvusis Ispanijos prieme
ras atlankęs miestelį Beran- 

iga, netoli Bilbao, pasakė 
įkarštą prakalbą, kurioje iš
sireiškė, kad visi Ispanijos 
interesai yra surišti su Ang 
lija ir Francuzija ir kad Is
panija jokiu budu negali 
šalintis nuo talkininkų. Is
panija turi broliškai laiky
tis su tomis viešpatystėmis,

Berlynas. Vokietijos dien- jeigu nori pagerinti savo ša- 
raščiai užgina žinias, kurio-: lies būvį ateityje. Todėl 
se pranešama, kad Vokieti- šiądien politikoje turi lai- 
joj siaučia badas ir kad jo- kytis sykiu su talkininkais, 
kių sukilimų iš priežasties; --------------
stokos maisto nebuvo. Sako, HOLANDIJA MOBILIZUO 
kad visas paskalas yra pa-1 ja KARIUMENŲ. 
leidę francuzų dienraščiai, j
Teip-gi užgina, kad Berlyne , Amsterdamas. Neutrali- 
užmušta 17 ir Muelhausen’e ikšiol šalis Holandija, 
20 žmonių iš priežasties su- Pradčjo rūpintis apie amu- 
kilimo dėl maisto stokos.
Lygiai netiesa, kad Vittem-

CARANZA ATLANKYS 
SUV. VALSTIJAS.

Washington, D. C. Cara- 
nza, Mexikos prezidentas, 
žada atlankyti Suv. Valsti
jas. Oficiališkai yra užpra-

rinio žemgalio. Šiuom kartu San Diego, Cal. 16 ir 17 d. 
Gruodžio šių metų.

RUSAI GAUS DARDANE-į 
LIŪS IR KONSTANTI- i

NOPOLĮ.
Londonas. Iš kaikurių 

šaltinių pranešama, kad Ru 
sija už narsų veikimą da
bartinėje karėje nuo talki
ninkų gaus Dardanelius su

kuriais tikisi savo kelionėje 
I patrukti, tarpe šiaurinio 

trauksis keturias dienas. PANAMA KANALAS JAU' z.emga11.? ’£ Naujo.s 
Manoma, kad Holandija mą ATIDARYTAS, 

įsto apie įsimaišymą į šią į „ „ ,
karę, bet tikrų žinių nėra. I Panama. Kanalas Pana- 

r _________ ! ma jau atidarytas ten plau-
„Z.. D.z-r.r„. ki°iantiem3 laivam’- Uždą-

rytas buvo iš priežasties, 
kad apielinkėje Cucaracha 
buvo nuslinkę daug žemių, 
šiomis dienomis, liko išva
lytas. Po išvalymui jau per
plaukė dvylika laivų.

HOLANDIJOS PAGELBA 
VAIKAMS NUKENTĖ- 

JUSIEMSNUO 
KARĖS.

Haaga. Holandijoj susit
vėrė komitetas nešimui pa-

dijos, tik 7 valandas. Kad 
teisybė nebūtų užginta, 
kaip anais metais kad buvo, 
jis žada su savim imti 8 liu
dininkus.

ĮVAIRIOS žinios
li Washington, D. C. Nuo 

pradžios europinės karės, 
Suvienytose Valstijose pri
dygo didelė daugybė fabri
kų, kuriuose dirbama karės 
reikmenis. Tų naujų fabri
kų vertė viršija % bilijono 
dolerių.

II Stenbenville, O. Polici-
Detroit. Mich. Sulyg pas- 9tas E- Bartles, patraukė

DETROIT YRA PENK
TAS MIESTAS.



LIETUVOJ.
i

Lietuvos stovis 
didžiosios ka

res laiku.
(Iš “Vilniaus Aidas”)

Iš Lietuvių Gyvenimo
iiiniiimrimtttttttffl

B

sankrovininkams už 
nuoš. komiso).

1-2Pramonės sunaikinimas
Musų miestams pakliuvus 

karės ugnies sferon, vieno
dai, jei nedaugiau nukentė
jo ir pramonė su prekyba. 
Teip, Šiauliuose, vakarų Ru 
sijos odininkų centre, išar
dyta didžiulės odininkų fab- 
rikos, kurios (pav. Frcin
kelio ir Nuroko) skaito sa
vo nuostolių po kelis milijo
nus rublių. Milijoninių nuo
stolių turi ir vienas kitas 
urmo sandėlis' (geležies, 
mašinų). Stovi teip-pat ir 
didieji Kauno geležies fab
rikai, kuriuose turėjo dar
bo daugiau 3000 darbininkų, 
išardyti ir stovi be darbo 
keletas buvusiųjų Šiaulių, 
•Vilniaus apskrityje popie
riaus fabrikų. Iš viso skai
čiaus stambiosios pramonės 
įstaigų, motorų pagelba vei
kiančiųjų (Kauno gub. — 
144, Vilniaus 235,- Suvalkų 
— 87), beveikia vien malū
nai, kai-kurios lentpjūvės ir 
kur-ne-kur kuriasi kokia 
maža dirbtuvėlė muilo,.sal
dainių, kurpalių arba bai
giami atskiri pramonės dar
bai (pav. odos). Net amat- 
ninkai, kaip antai, siuvėjai, 
kurpiai, kalviai ir tie silp
nai rodo, savo gyvybę, stig- 
dami medegos ir net savo 
paprastųjų įrankių.

Prekėjams teip-pat nėra 
progos išplėsti savo darbas, 
atbulai prekyba visur trau
kiasi ir mažinasi, nes seno
sios prekės baigiasi, naujų 
gi negaunama; Prūsų siena 
dėl jų dar uždaryta. Buvu
sios po miestelius vartotojų 
draugijos turi dėl to ir-gi 
smilkti, ypač ir joms did
žiai nuo karės nukentėjus. 
Teip iš “Žagrės” centro Ma- 
riampolėje išvežta ūkio ma
šinų už 36 tukst. rublių, per 
visus gi savo 5 skyrius viso 
labo nuostolių “Žagrė” skai 
to 80—90 tukst. rub. Dešim-, ratoms kloties eglių šako- 
timis tūkstančių jei ne šim-|nris, durpių (torfo).
tais, skaito teip pat nuosto-; Bendrai svarstant ūkinin
kus Šiaulių kooperacijos į kų nuostolius, kiek jie gali- 
bendrovė “Progresas”, Kąu- • ma nuspėti iš surinktųjų 
no Ūkio draugijos Sindika-j žinių, jie galima paskirsty
tas, Latvių Ekonomiškoji ti teip: ten, buvo frontas, 
Bendryba. ’ Per du kartu visi ūkininkai, vidutiniškai 
net nukentėjo Joniškio, Lei- imant, gali turėti jų po 5-7 
palingio, Pašvitinio draugi- tukst. rub., kitur gi nuo 800 
jos, turėjusios po kelias de- 2 tukst. rub., žiūrint koks 
šimtis tūkstančių apyvar
tos; Užvenčio vart. sankro
va su savo 35 tukst. rub. 
apyvarta, Trakų ir kitos 
paliovė veikusios.

Nežiūrint smūgių ir nuo
stolių didžiuma kooperaci
jos draugijų stengiasi užsi
laikyti ir nepertraukti savo 
veikimo, kitos gi naujai ka
binasi, teip, Joniškio, Paš
vitinio dr-jos Spalio mėnesį 
dar turėjo iki 1000 rub. apy
vartos kas mėnuo; Šiauliuo
se naujai susitvėrė koopera
cijos pamatais 3 moterių 
“darbiečių” krautuvėlės su 
kepykla, naujai steigiama 
vart. dr-ja Kelmėje ir tt 
Vartotojų draugijos šiuo 
komercijos iširimo metu at
lieka svarbų darbą, aprū
pindama žmones reikalin
gais produktas, kur galima 
nustatydamos kainas; dėl
to skaitosi su jomis ir ad
ministracija ir per jų tar
pininkavimą kartais sutei
kia prekių žmonėms, aplen
kdama šiaip sankrovinin- 
kus. (Pav. Viekšniuose vart. 
draugijai žadėta už 8 tukst.

j rub. prekių, jau nuo

Rekvizicijos.
Nupieštas augščiau 

riojimo vaizdas nebus 
pilnas, f 
nors paviršium kitų karės

ište- 
dar

Salos. (Ežerėnų pav.) Čia 
nedidelis bažnytinėmis, me
džio bažnytėlė. Vokiečiai 
užėmė tą miestelį 30. VU. 
s. st, pasitraukus rusams 
diena ankščiau. Čia įsteig
ta vokiečių etapų komen
dantūra. Vokiečiams užė
jus, visoj parapijoj baisiai 
buvo prasiplėtus cholera.

J išmirė. 
Per kokį mėnesį kasdien bu

jei nepaminėsime Daugybė žmonių

vas, Pamaisupis, Vaitapolė, 
Pavytę, Kalinava, Alšenai* 
Juodvaris, Freida, Armoniš- 
kės ir kt

Apsknčio vyriausybė ar
ba miesto burmistras suda
rys vietines komisija^, ku
rių nuomonė bus išklauso
ma, kaipo žinovų. Kaunas 
bus padalintas į penkias mo 
kesnių uždedamąsias apsk
ritis, kuriose šalia apskri
ties viršininko veiks dar 
garbės pagelbininkai. Tas 
■darbas bus netrukus pradė
tas. Pirmiausia bus ištirtas 

; pamatas žemės bei triobų 
mokesniui lygiai ir surašy
ti amatninkai, kuriems už
dedamos mokesnįs.

_____ _____ Kaunomiestoval-
mokyklą, jog pats mokin- valdybos įsteigtas miesto 
siąs vaikus be jokio užmo- darz^ vyresniojo dar- 
kesnio. Ir žmonelės suskubo žinnko prižiūrimas, ačiū pra 
vesti vaikučius. Klebonijos ?^0 ruoštis darbu* Netru‘ 
salionas virto mokykla; vai- ?us Padėsią dirbti Petra- 
kų prisirinko apie 60, dau- balnyje bei Kaizerio Vilhel- 
giau netelpa. Mokytojauja h*0, gatvėje. Miesto daržų 
pats, naudodamasis pagelba į?410 darbe, kur pirma buvo 
tų vaikučių, kurie geriau Kernbacho daržai, netoli 
pramokę. Darbas eina ge-i elektros stoties, jau augina

bet kad maža, yra tokią. l^S7asM parZT- Jd dali. Pusiaui sjmai-| kvietė p. Bulotą? Bulotienę 

nės gyventojams sodinti į "
Šimonis (Ukm. . pav.) šį daržus- Miesto daržų ūkis i viem 

nedidelį miestelį vokiečiai šyląsi ne tik miesto pagra- 
užėmė Liepos 17 d. s. st. Z1.n™° darzais.’ be^ir dai‘ Sudegę vartotom 
Klebonas kun. 'Pauliukas1 Pag^mimų kitų dar- * V v t u r i o 
u -a. i .. zams i vyturiobuvo pasitraukęs, SUgrjZO I . į uauiiu ir ueiu ■
po dviejų menesių. Bažny- Į Labai geistina, kad gy- . žiburio” 
čia ir klebonija sudegintos, vent°jai paremtų šitą darbą 

bažnyčios. Pamaldas laiko' gėlių bei gražių augalų mie- 
dvyklesėje mokykloje, kur sto išvaizdai pagražinti, 
gyvena ir klebonas. Per še
šias savaites čia buvo pozi
cijos prie Jaros upės. Vo
kiečių pozicijos buvo į va
karus nuo miestelio į Vie
šintų pusę. Visai sudeginti 
iki paskutiniosios triobos Į 
Dapšiai, Nočiunai ir Papi
liai, paskui veik visai Kin-' 
deriai, Kepalai ir Viešintų 
parapijos Uldukiai, Balt
karčiai, Žemaitėliai ir Užu- 
baliai. Kiek girdėti, daugu
ma žmonių pasirūpino iš- 
sėti rugius. Grudų ir bulvių 
dar šiek-tiek turi, gyvulius 
buvo atėmę rusai nuo lau
kų, kuomet buvo pozicijos, ruto: lenkai, žydai, baltru- 
Žmonės didžiai nuvarginti, sai (gudai). Nuo jų neatsi- 
bet sako išsimaitinsią. Žmo- liko 
nės spėja, kad, jeigu kuni- su 
gas butų neišbėgęs, tai ir ypač 
bažnyčia butų likus jiems nomijos daiktais. Nuo Nau- 
sveika, kaip liko ir daugybė jų Metų dirba jau dvi lie- 
kitų namų pačiame mieste- tuvių vartotojų draugijos: 
lyje, tečiau sunku tuo tikė- viena Bonifratrų gatvėje, 
ti. Pavyzdžiui, Panemunėje antroji — Šnipiškėse. Seka- 
sudegino bažnyčią, nors ku- si neblogai, 
nigai buvo pasilikę; lygiai Nenutroškęs nė draugi- 
teip atsitiko Radvyliškyj jinis gyvenimas. Dar prieš 
prie Panemunėlio, o rodos Kalėdas pradėjo iš, naujo 
ir Ilukštoj. Prie pozicijų šu- gyvuoti: persikėlęs naujan 
viai lėkdavo pro miestelį ir, butan Dominikonų gatvėje 
kaip kunigas sako, tai bu- (priešais p. Šlapelienės kny- 
vusi priežastis, jog bažny- gyną) “Rūtos” kliubas: per 
čia liko sugadinta, kaipo šventes buvo nevienas vai- 
augštesnė trioba. dinimas, o dabar rengiama-

-------------- si suvaidinti Lukiškio cirko 
salėje, naują 4 veiksmų ko-

Kaunas. Su duonženkliais mediją “Šilagėlę”. Komedi- 
galima nusipirkti 350 gra- jos siužetas labai naujas, 
mų — vadinasi, penki aš- paimtas iš šios karės atsiti- 
tundaliai rusiškojo svaro kimų. Režisuoja žinomasis 
— dunos arba 160 gramų musų senas teatro darbi- 
miltų ir 40 gramų bulvių ninkas, p. Žemkalnis. Pel- 
miltų. Tie ženklai padaryti nas žadama sunaudoti vie- 
iš raudono skylėto storo tos lietuvių vaikų prieglau- 
popieriaus sklypelio, kurio doms. 
vienoje pusėje tam tinkami Vokiečiams labai indomi 
įsakymai išspausti vokiečių j lietuvių liaudies daila, ku- 
kalba, antroje — lenkų. Be rios dirbiniai jau ne kartą 
duonženklio niekas negaus buvo giriami ir aprašinėja- 
nė dunos, nė miltų. mi vokiečių laikraščiuose.

Apie mokesnių sutvarky- Dabar ketina sutaisyti dar
nią vokiečių užimtuose kra- gi dailos pramonės parodą, 
štuose galima tuo tarpu kuri duobianti progos vo- 
štai ką pasakyti. Vyriau-; kiečių kariumenei pažinti 
šiam rytų vadui įsakius, lietuvių dailą. Vilniuje lei-

mas liaudies, kaip tatai ru
pi kun. Svirskiui. Maža, 
biedna parapijėlė, be inteli
gentijos, keletas sulenkėju
sių dvarininkų. Iš kitur nė
ra jokios pagelbos, jokios* 
paramos. Nieko nebodamas; 
kun. Svirskis, nors ir men-' 
kos sveikatos, pats imasi į 
darbo ir vieną šventadienį į 
paskelbė iš sakyklos, jog1' 
pas save klebonijoj įtaisąs

nuostoliu, suristų su kam-davo d naba-_
menės žygiavimu kurių ypa niku£. L iu budu rika.
tingai prityrę valstiečiai ir ma¥0 k šiltinSs Pa. 
maz-daug, vienodai visais: džiui jurkupiuose tai 
krašto pasaliais neziurmt dideUs kaimas> perpus & 
buvo ar ne ten karės fron- (jegįnįaSj nebuvo grįčios, 
tas. Teip dėlei jvainų rek?kur neb išsimėtusios ŠU- 
vizicijų pas žmones visai tinės_ Sįrg0 visi nu0 maŽQ 
mažai liko gyvulių, (ypatin-.^ seniausio. Ant vietos ne- 
gai arklių, kiaulių, ir I»uk-:buv0 nė gydytoj nėra nė 
stienos), pašaro ir javų, ir aptickos. Kad kiek aptild. 
nė vienas ūkis , dėl to lieka žius tos Hgos platinimąsį 
iš pamatų išgriautas, pats gi buv0 atvažiavęs vokiečių 
savininkas neretai nustoja kariumenės gydytojas. Su- 
duonos kąsnio. _ deginti šie kaimai: Punkiš-

Žaslių, Trakų, Liubavo ir Gudiunai> jurkuopiai ir 
kitose apyluikėse gyvulių §etekšnos dvaras Rapočkio; 
beveik visai nelikę, apie apdeginti šereliai. Moky. 
šinuntu^ po 1 karvę, apie kĮos plde rusl^ vaĮdkįos į,uv0 

įtaisytos Punkiškių kaime, 
Gučiunuose, Nevižiuose,

vais ir, jiems padedant, ti
kisi gauti atatinkamos me- 
degos. Šiaip žmonių, kurie 
galėtų šiton parodon pris
tatyti lietuviškų audinių, 
(žiurstų, juostų, kaspinų, 
pirštinių), lietuviškų žais
lelių vaikams arba paveiks
lų, prašo kreipties į 10-sios 
armijos laikraštį, Vilniuje, 
A. O. 10.

Parodos taisytojai be abe
jo malonėtų pasiskolinti dai 
ktų parodai ir iš musų skai
tytojų sluogsnių. O ir pa
čių lietuvių reikalais — pri
sidėti prie parodos, idant 
ji butų didelė ir įvairi ir pa-!kalams. LSS. kp., neturėda- 
rodytų tikrą lietuvių dailos
gražumo ir puikumo pavei- darbu prisidėti.’ Visos trįs, 
kslą. Susižinoti su 10-sios čia paminėtos draugijos pa-

AMERIKOJ.
Stoughton, Mass. Atsira

do iniciatoriai, kad sutverti 
vaikų draugijėlę. Sumany
mas rado parėmimą ir, kad 
tikslas butų atsiektas, šv. 
Antano ir D. L. K. Gedimi
no draugystės paaukavo iš 
savo iždų po 10 dol. minė
tos draugijėlės įkūrimo rei-

ma ižde pinigų, pasižada

; armijos laikraščio redakto- • skyrė savo atstovus, įkuri- 
jrium, galima per apskrities ■ mui čia minimos draugijė- 
' viršininkus arba per vietų lės.
vyresniuosius. : A.

Garliava. (Suv. gub.) Per| Beloit, Wis. Apšvietos 
didžiuosius karės mušius, į Kliubas surengė prakalbas,

Širvintas po 1 karvę, i 
Simną, Punską vos viena 
trečdalis, kiaulių visai ne-

Moky-

matyti, Boguslaviškyje išli- Vaitkunuose ir Meliunuose, 
kę — ?---- ,
kyje (Šiaulių ap.) 20 nuoš., 
daugiau kiek galvijų (60* 
nuoš.,). Kelmės pusėje pas 
kai-kuriuos dvarininkus vie 
toje 80—100 galvijų palikta 
2—4, vietoje 20—30 arklių 
— 4—5. Iš Leipalingio mies
telio 1914 m rudenį rusai 
išvedė 200 arklių, palikę tik 
2. Sulyginimai daugiau kiek 
gyvulių maišosi Žemaičiuo
se, Panev. apskrityje, Su
valkijos pasieniu ir Pane
muniu toliau nuo Kauno.

'Pašaro, kaip tai dobilų, 
šieno, avižų, ir net šiaudų 
žmonės, ypač arčiau buvu
siųjų pozicijų, pasigenda vi
sai. Kitur, teip Telšiškiuose, 
šiaudų trūksta ir dėl neuž- 
derėjimo. Žmonės dėl to 
verčiami (kaip kur ir admi
nistracijos Įsakymu) pak-

ST bet šįmet nepanaujino; vie
nur ir kitur vaikus mokina 
patįs sodiečiai, bet sistema- 
tinio mokinimo nėra. Čia- 
pat Įtaisytas vietos teismas. 
Žmonės nuolat plaukia teis
man su skundais ir mažo
mis bylomis. t Bylinėjimas 
juos didžiai alina.

ūkio kultūros stovis.

Šiauliai. Burmistro leidi
mu ir pagelba čia pavargė
liams taiso dvi valgyklas 
(Mintaujos gatvėje ir prie 
arklių rinkos), kuriose apie 
800 vargšų dovanai gaus šil
to viralo 2—3 kartus per 
savaitę. Ikišiol jie gaudavo 
po 14 svaro duonos, kuri ir 
toliau bus duodama. Bur
mistras tam reikalui duoda 
pinigų iš miesto sumų. Jas 
padidinti rūpinasi teip-pat 
ir tam tikslui sudarytas ko
mitetas, kuriame veikia mie 
sto nuovadų atstovai —kun. 
Galdikas, Kivelis, Petryla 
(fabrikantas), Vaitkus (“Bi 
rutės” sav.), Zaborskis 
(fabr, ir pirklys) ir paša
liečiai — kun. Andriukaitis, 
adv. Bugailiškis, Kaulakytė, 
kun. Mališauskas ir Miko- 
laitienė. Valgyklų Įtaisymas 
ir priežiūra pavesta pp. 
Bugailiškiui, Vaitkui ir Za- 
borskiui. Jų šeimyninke pa
rinkta p. Kaulakytė.

Vokiečių valdžiai leidus, 
Šiaulių advokatas Feliksas 
Bugailiškis, Pilies gatvė 41, 
atvėrė kūdikių prieglaudą, 
skiriamą nepasiturinčių tė
vų kūdikiams nuo 5 iki 13 
metų amžiaus. Kūdikius 

I pridabos mokytoja Vasilius. 
Kūdikių prieglaudos name 
mažieji galės pabūti nuo 8 

i valandos ryto iki 4 vai po
piet. Jie tenai prižiūrimi at
liks mokyklos uždavinius, 
mokysiszgaminti rankomis 
dirbamų^ daiktelių ir likusį 
laiką praleis bežaisdami. 
Tenai juos ir valgydins. 

, ‘Tokios įstaigos šiauliečiai 
buvo jau labai išsiilgę.

kinta bažnyčia, sudeginta ir Žymontienę. Svečius sto 
------- augštais bogštais tyje niekas nepasitiko. * 
mūrinė klebonija ir vi- Tiems atklaidžiojus prie sa- 

klebonijos triobėsiai. lės ir radus kelis lietuvius, 
į drau-. tiems persistačius, vienas 

gijos “Vyturio” savi iš lietuvių apreiškė, kad 
namai ir nemaža prekių teip dar ilgai reiks laukti kol 

>” ir “Blaivy- prakalbos prasidės, o pasi- 
sudegė ir keli namai" nrie ir patįs teip jau sodintųsi ““ u,«uS1Jų namai, ku-. gailėdamas senukės Žymon- 
suaege ir Ken namai prie . h j 4 nuošė visos vietines draugi-; tienės, kad jai nenusibostų,

jos darydavo susirinkimus, pasiūlė 25c. ir patarė eiti į 
su nuolatine scena vaidini- į “kliubą” alaus išsigyti, 
mams, su labai gražiomis Prakalbose rinkta aukos.

Vilnius. Neseniai vienas SOraT™\ “Žįbuno”, Nukentėjusiems nuo karės 
vietos vokiečių .laikraštis, Blai^'bes’ draugijų kny- surinkta $17,35 ir “žiburė- 
“Zeitunp- der 10 Armpp” S^nas su skaitykla viršaus hui” $5,45. Sunnktas aukas, 
pranešėgmums, ką rusvai- E" 6°° J”- ‘“inio Bulota norėjo, kad jam ap
kraščiai rašo dabar apie ,‘r arba- duotų, bet rengėjai prakal-
Vilniaus gyvenimą. Pasak tl.ne' Vlsų 19ar ,aJ<? *aanedavė i Pat!s “M® 1 

jy, 1 
nudegę beveik visi mediniai- 
namai. Mieste esą labai ne
ramu, žmonės kelią maiš
tą... Nė gaisro jokio pas 
mus nebuvo, nė žmonės mai 
što nemano kelti...

Ėmė augti mokyklos kaip 
grybai po lietaus. Visi suk-

aus gyvenimą. rasaK .. * .. . . , . ... .. ,
miestas labai išdegęs: į™ nuosto 'la! labal i fondą.

ir lietuviai, kartu 
kitais rūpinasi ir 

opiais dabar eko-

Sudegė valsčiaus raštinė, L.
pačto namai, And. Bekerio ---------------
didelė sankrova ir arbatinė,•• Lawrenee»-Mass. šis 
aliejaus spaudykla. Maža stelis yra apgyventas įvai- 
tepaliestos liko valsčiaus rių tautų, daugiausiai airių, 
katalikų mokyklos ir žydų pertad ir veik visos pramo- 
sinagoga. Aglinskio vaisti- nės ir valdžia airių rankose, 
nė visa sunaikinta. Kaip žinoma, airiai yra di- .

Apskritai imant, Garlia- deli saumyliai, tad jie ki- 
vos miestelio nuostoliai šie- tataučių niekur neprilei- 
kia viršaus milijono rublių, džia. 
Dauguma miestelio gyven- Ot, 
tojų laikinai gyvena Pakuo- kad ir aludžių laisniai. Lie- 
nyje, Panemunyje, Alekso- tuviai, 
te, Kaune ir kitur. 
Garliavos miestelis

gali būti pavyzdžiu

Gyventojų maitinimas
Pats maisto klausimas so

džiuje tuo tarpu, apskritai 
kalbant, dar nėra labai o- 
pus, išskyrus labiau nute- 
riotųjų vietų, kur už mė
nesio, kito gali pristigti ir 
duonos, nekalbant jau apie 
kitus produktus. Tos vietos 
tai — Padubisiai, Pavenčiai, 
šatekšnos, Jeros paupiai, 
Pašventojis apie Taujėnus, 
Kavarską, Vydiškį, Kurk
lius, Leliūnus, toliaus apie 
Boguslaviškį, Rumišiškį ir 
didžioje dalyje Vilniaus 
gub., kur ir paprastąjį lai
ką žmonės stinga duonos, 
apie Kalvariją, Liubavą, 
Marijampolės apylinkėse 
ties Igliauka, Meteliuose, 
Leipalingyje ir tt

Kaikuriose vietose maisto 
klausimas pasunkėjo dėl 
atsiuntimo naujų gyventojų Mums ^§0: I šį nedidelį 
nuo fronto linijos, pav. Kai
šiadoryse, Lapkričio mėne
sį laukiama buvo apie 13

Skudutiškis (Ukm pav.)

bažnytkiemį neseniai dar 
liko atkeltas klebonauti kun

tukst.* tokių gyventojų, ku- Svirskis, kilęs iš musų Dzu- 
rie turėję būti išdalyti pa- kijos. Nedaug man teko su- 
aąpijomis po 500 žmonių, tikti tarpe kunigų žmonių, 

teip rūpėtų švieti-

jau nuo kelių metų g
Dabar duoda prašymus, kad gavus I
daro laisnį, bet gauti negali, o | 

sunkų Įspūdi. Ne vieni me- airis, kad ir kapeikos ne- 
tai praeis, kol pasieks savo vertas^ laisnį gauna nuo- 
senąjį gerovės laipsnį.

Gyvenimas Garliavoje vis 
dėlto pradeda po truputį 
gyti, gaila tik, kad vis dar 
kažko tebelaukia. Bet, tur
būt, veikiai susipras, kad 
tiktai nenuilstamu darbu 
tegalima viskas pataisyti.

Nuo kurio laiko mieste
lyj vėl veikia kelios sankro- 
vėlės. Viena sankrovėlė ir 
arbatinė kataliko, viena vo
kiečio, 6 žydo.

Nuo pradžios Gruodžio 
mėnesio, 1 
naujoje valsčiaus m<

kart. Dar vienas kitas airis 
laikosi lietuvius šinkorius 
savo aludėse, iško, žinoma, 
jie turi gerą pelną iš lietu
vių, nes į tokias vietas, kur 
yra lietuvis šinkorius, lie
tuviai lankosi kaip į atlai
dus. Bet, jeigu lietuvis gau
na darbą kur drabužių ar 
rakandų krautuvėje, ten lie
tuviai ne labai skubinasi 
pirkti sau reikalingus dai
ktus.

Musų miestelio jaunimas 
vokiečių valdžia suJudo tuoktis. Nėra savai- 

• ____ lokyklo- kurioje nebūtų 10—12
je pradėjo vaikų mokinimą, sutuoktuvių. Tokių sutuok- 
Mokyklą lanko daug vaiki- yra papro-
nų ir mergaičių. Pirmiau daugiausia pas žaisli- 
dvi valandi mokina mieste- škius) rikdyti “armošką”, 
čių vaikus, vėliaus dvi va- kurios balsas ir tonas išro- 
landi — kaimiečių. Mokini- do dideliu “gvoltu” ir pris- 
mo programas labai platus, kaitomas prie praščiausios 
Lietuvių kalbos mokina pa- į muzikos. Mat, prie šito in- 
kviestas iš Višakio Rudos strumento gali dirbti bile 
mokytojas P. Vokiečių kai- žmogysta, turinti dvi ran- 
bos mokina vokietaitė Mi- ^as’ ,^ad jr girtu esant, tą- 
leriukė iš Garliavos. Dėlei *r bbauk sloniaus bal- 

I vietos trukumo mokykloje sveikas, kiek svei-
:tuo tarpu nepriėmė būrelio 'kata leidžia. O kaip tas 
vaikų, šįmet, kaip girdėt, bJauriai išrodo!...
Garliavoje per užgavėnes ketinių draugysčių yra

— .--------- ;
šokiais ir dainomis, netgi užduočia yra darbuotis 
muzika griežusi. Taigi ma- i labui nukentėjusių nao ka
tame, kad miestelyj vėl bun‘rėš lietuvių. Vietiniai so
da gyvenimas.

Garliavos miestelyje per 
buvusius mažius sudegė 
dvarai: K^zimieravas, Za- 
grada, M^vilius, Mangar-

“ už«jo keturis at-džiamasis Kbsios armijos S»
skirus mokesnius, kurie rei- laikraštis ketina tuo tikslu __ ______*—• rin uždnnčia vro rk^iAfio

kės mokėti jau nuo Sausio po kelių savaičių padaryti 
pirmos, būtent: 1. žemės ir parodą, kad butų progos ap- 
triobų mokesnis, 2. amato žvelgti lietuvių dailos pra- 
mokesnis, 3. prekybos leidi
mo mokesnis (pardavinėti 
degtinei, vynui ir tt), 4. 
šunų mokesnis.

monė. Minėtojo laikraščio 
redaktorius Kurtas Vinter- 
is, jau yra susitaręs su Lie
tuvos liaudies ir dailos žino-

Vietiniai so
cialistai prie to komiteto 
neprisideda, o tūli iš jų net 
kenkti mėgina. Bet, kad jų 
mažuma, tad vienybės dar
bas mažai juos ir jaučia.



PERŽVALGA
President’s 

proclamation

Rengiasi prie “Lietuvių 
Dienos”. Kiek laikraščiuose 
rašoma, prie “Lietuvių Die-« 
nos” rengtis jau pradėta. 
Didžiausias judėjimas eina 
didesnėse lietuvių kolioni- 
jose, kaip tai New Yorke, 
Chicagoj, Clevelande ir ki
tur. Mažesnėse kolionijose 
dar nieko nesigirdi, nes ten 
dar Bulotos atbalsiai neuž
miršta. Prie to jiems neku- 
rie laikraščiai padeda. O 
čia reiktų viską užmiršti ir 
imtis prie pozityvio darbo. 
Nejaugi ir “Lietuvių Die
nos” reikaluose męs darbuo
simės kaip ir kituose atve
juose; kuomet reikia stoti 
prie darbo, tai tada prade
dama tvarkytis, tada tik pa 
sigendama šio ir to. Šalin 
viskas, eikim prie tikslo.

vė. Jos savo tokį spėjimą 
remia atsitikimu Brookly- 
no seime 1914 m., kuriame 
socialistai ir jiems prita
riantieji nugalėjo tautinin
kus. Taigi jos, anuometi
nius, tyčia organizuotus 
politikierius nori pritaikin
ti ir prie šiądieninio bendro 
darbo. Na, toks dardėjimas 
su ratukais į pakalnę, nie
ko ne reišika. Bet iš viso ko, 
galima manyti, kad sociali
stai prie bendrojo darbo 
“Lietuvių Dienoje” — ne 
prisidės.

Whereas, I have recei- 
ved from the House of Re- 
presentatives of the United 
States a resolution, passed 
July 21, 1916, reading as 
follows:

Whereas in the various 
contries now engaged in 
war there are four milions 
of Lithuanians, the greater 
majority of whom are des-

’ . s X : Raštinę Pir j 
mininko adresu:

IL Kur yra susitvėrę Ko- j 
mitetai, tegu tuojaus pa- , 
duoda savo adresus, idant 
jiems galima butų išsiųsti 
šie dalykai:

a) Lietuvių Dienos sut
varkymo rezoliucijos apsi- 
pažinimui su organizavimu 
viso dalyko, b) oficiali C., 
A. L. K-to įgaliojimą aukų;vieno ir nuolatos susineši- 
rinkimui Lietuvių Dienoje, į nės tarp savęs; Komiteto 
be kurio visai negalima bus Į nariai turi gauti kopijas 
rinkti aukų, c) Suv. Valst.(visų atsišaukimų etc., kad 
Prezidento proklamacijų pa• butų žinoma, kas ir kaip

tiškai-gi darbą atliks ir iš- J. S. Lopatto. 
pildys samdytas darbinin
kas prie p. J. S. Lopatto ofi
so, Wilkes-Barre, Pa^ kur 
ir bus Centralio Komiteto 
Raštinė (47 Beimett Buil- 
ding, Wilkes- Barre, Pa); 
p. J. S. Lopatto, pagal rei
kalą, turės tiesą pasamdyti 
darbininkus, b) Sekretoriai 

.redaguos atsišaukimus iš-

12. — Pakeliama klausi
mas apie reikalingumą Lie
tuvoje gydytojų. Pasiaiški
na, jog tuo klausimu kun. 
V. Bartuška jau. susirašinė
ja su Vokietijos amabasada.

Posėdis uždaryta 6 vai. 
vakare.

Pirm. —J. S. Lopatto, 
Sekr.—V. K. Račkauskas.

PROTOKOLAS 
MASS. IR APIELINKĖS 

TMD. KUOPŲ ATSTOVŲ 
PIRMOJO SU VAŽI A 

VIMO.

Po ilgesnių diskusijų, įne
šta ir vienbalsiai priimta, 
kad kuopos, norinčios ap
skričio patarnavimu iki 
naujų metų naudotis, turi 
kiekvieną įmokėti po 1 doL

Laikraščiai eina retyn. 
Laikraščiuose pradėta ra
šyti, kad “Laisvė” Brookly- 
ne nesibuvina. Visaip kal
bama, visaip rašoma apie 
tai. Bet męs girdėjome, kad 
“Laisvė” susivienys su “Ko
va” ir teip persikels į Wa- 
terbury, Conn. Ta žinia, ant 
kiek ji teisinga, vienok iki 
kol laikoma slaptybėje, gal- 
buti, kad dar viskas galu
tinai nesutvarkyta. Stebėti
nu vienok yra, kad lietuviš
ki laikraščiai, apart savai
tinių, negali gyvuoti, nors 
ir nesitikėta, kad du-tris 
kart savaitiniai ir net dien
raščiai nestengs užsilaiky
ti. Pirmiausiai Chicagoje 
užgeso du dienraščiai (gir
dėti, kad kiti du, kurie šią
dien^ dar.^gųyugją,-Jęjpgi 
'‘kovoja” už savo būvį ir jų 
likimas yra gana abejoti
nas), kurių vienas virto vėl 
savaitraščiu. “Ateitis”, kuri 
ėjo tris kartus savaitėje, grį, 
žo vėl į senąsias vėžes, pra
dėjo eiti kartą savaitėje. 
Dabar tas pats matoma ir 
su “Laisve”. Ir kaip ten ne
būtų, nors spaudos reikme- 
nįs nesvietiškai pabrango, 
nors nekuriu laikraščių pa
sidarbavimas niekam tikęs, 
visgi stebėtina, kad lietuviš
ki laikraščiai, kurie buvo 
mėginę eiti tankiau, neturė
jo atsakančios paramos.

6. Nauj. Angį T. M. D. 
apskr. išrinktas ko

mitetas.
Pirmininku išrinktas vie

šu balsavimu J. Strimaitis. 
Vice-pirm. kandidatas į pir
mininkus gavęs daugiau 
balsų, išrinktas J. Žeman- 
taitis. Abu iš So. Bostono, 
Mass.). Susirašinėjimų sek
retorium viešu balsavimu— 
S. Geniotis. Finansų sekre
torium — S. šleinis ir iždi
ninku — K. Vaičiūnas (visi 
iš Montello, Mass.).

j titute of food, shelter and davimui į vietos laikraščius dirbama sekretoriato.
clothing; and j įr perstatymui visiems, į ku- 6. — Komiteto vardu atsi- į

Whereas milions of them i rįuos bus kreiptasi aukų šaukti į Liet, visuomenę, įvykusio Rugsėjo 4 d., 1916
have been driven from their rinkimo reikale; d) dėžučių kviečiant ją prie darbo Lie-j m-» Lietuvių Name, So.
homes without warning, de- pinigų rinkimui, e) ženkle- tuvių Dienoje. Atsišauki- Boston, Mass.

fn nurodymais parų-: Susirinkimo tvarka pra-
r sidėjo apie 10:30 vai ryte.

7. — Pertrauka pietums j. Užsiregistravo:
nuo 1 iki 2 vai. Nuo So. Bostono 81 kp.

šie delegatai: J. Strimaitis, 
: J. Žemantaitis, J. Kerdie
jus, M. Mockapetris, A. če-

. . . T ., batorius, J. Klimas, J. Rim-
1. — Atsikreipti} Liberty ^ A Rimk j Baniulis, 

K. Sangaila, L. Stasiulis, ir 
:P. Bolys.

Nuo Gardnerio 30 kp.— 
j M. Stakėnas, ir P. S. Re- 
; meikis.

Nuo Norwood’o 36 kp.
Į — J. Pašakarnis.

Nuo Montello 85 kp. — 
S. Šleinis, S. Geniotis, K. 
Vaičiūnas, J. Samsonas ir
J. Čižauskas.

i Nuo Camridg’io 55 kp. —
K. Galinauskas.

Ir iš N. H. valstijos nuo 
Nashua’es 79 kp. — S. Za- 

:vadskas, P. Pranauskas, ir 
P. Oginskas.

Viso 24 atstovai. Dalyva
vo ir šiaip keletas šviečiu 

! kaipo klausytojai.

prived of an opportunity to lių prisegimui aukautojams mus 
make provision for their 
most elementary wants, 
causing starvation, disease 
and uritold suffering; and 

Whereas the people of the 
United States of America 
have learned with sorrow of 
this plight of milions of 
human beings and have 
most generously responded 
to the cry for help whenever 
such an opportunity has 
reached them;

Therefore be it
“Resolved, that in view of

vo jau seniai išduotas, tik the misery, wretchedness, 
Rusijos Vidaus dalykų Mi- an^ hardships vvhich these 4 Barre, Pa. 
nisterija sugrįžimą sutrų- milions of Lithuanians are 
kdė ir todėl visas dalykas suffering the President of 
nusitęsė iki 12 d. Rugpjūčio, the United States be res- 
Su vyskupu Karevičium lei- pectfully asked to designate 
sta sugrįžti sykiu ir kuni- a on which the citizens 
gams, Kauno seminarijos °^‘ this country may give 
profektui Paltarokui ir se- ,expression to theii sympa- 

• •• • , . • • ’ fhir k-tr nnn t vi Hn t i n Cr tCi t h Pminanjos inspektoriui Šau-j’ 
liui. Iš Vokietijos jie visi iš
keliavo per Švediją, į Rusi
ją ir į Lietuvą. Beje, grįžo 
ir kanaunykas Tamošaitis, 
kurs dėlei sveikatos, kurią 
įgijo būdamas- nelaisvėje, 
pasiliko Rusijoj.

Vyskupas Karevičius su
grįžta į Kauną. Rusų lai
kraštis “Rieč” paskelbia ži
nią, kad Kauno vyskupas 
Karevičius, kurs vokiečiams 
užėmus Lietuvą, vokiečių 
buvo paimtas nelaisvėn, ga
vo Vokietijos ir Rusijos val
džių leidimą grįžti į Kau
ną ir ten užimti savo vie
tą. Šituom paliuosavimu vy
skupo Karevičiaus pasirū
pino Švedų-Lietuvių Komi
tetas. Leidimas sugrįžti bu-

(tags), g) raiščių ant ran- pins Komiteto sekretoriai, 
kos pinigų rinkėjams, h) at- " •
spaustų laiškų anglų kalba 
į biznerius, i) čekių, kuriuos 
reikės pridėti prie laiškų, k) Antroji sesija.
iškabų . Jr kitokių dalykų, Antrosios sesijos nutari- 
kuriuos pagamins C. A. L. mai: 
K-tas Liet. Dienai.

Rašant reikia nurodinėti National Bank, New York, 
kokį skaičių tų dalykų pri- N. Y., kad pagamintų 10.- j 
siųsti C. A. L. K-to Rašty- 000 čekių aukoms rinkti; ‘ 
nėję galima gauti ir visų ki- tame klausime su banku su-, 
tokių informacijų Lietuvių sizinos p. J. Miliauskas.
Dienos reikale. Raštynės 2. — Išrinkti komisiją (iš 
adresas: J. S. Lopatto, Esq. 2-jų ypatų) užsakymui dė- 
47 Bennett Bldg. Wilkes- žūčių, “tags” ir raikštukų.

Komisijon išrinkta: K. Kru 
Su pagarba, išinskas ir R. Karuža.

C. A. L. K-to Prezid., 3. — Dėžučių užsakyti 
tuo tarpu 25.000 vienodo di
dumo, su vienodu parašu 
(su privilegija padidinti Už
sakymą iki 50.000 kuopriei- 
namiausiomis išlygomis), 

thy by contributing to the Amerikos Lietuvių Centrą- “Tags” padaryti 1,000,000; 
padaryti 25,000.

Ant “tags” turi būti para
šas : “Ansvver President’s 
Gali by Helping Starving 

■ Lithuania”.
4. — Vietų komitetai turi 

kuoveikiausiai pranešti,

funds now being raised for 
the relief of the Lithuanians 
in the war zone.

“And Whereas, I feel con- 
fident that the people of 
the United States will be 
moved to aid a people stri- 
cken by war, famine and di- 
sease;

“Now, therefore, I, Wood- 
row‘Wilson, President of 
the United States, in com- 
pliance with the reąuest of 
the House of Representa- 
tives thereof, do appoint

J. S. Lopatto, 
Rast. M. šalčius.

PROTOKOLAS

7. Aprubežiavimas skait- 
liaus delegatų į apskri

čio suvažiavimus.
Vienbalsiai nutarta, kad 

kiekviena kuopa sekančiuo- 
sna apskričio suvažiavimuo- 
sna galinti siųsti po 2 de
legatų, kuomet narių skai
tlinė siekia ne daugiau de
šimties, ir-gi nuo kiekvienos 
sekančių dar po 1 delegatą.

8. Suvažiavimai šaukti vie
ną kartą į metus.

Po platesnio apsvarstymo 
vienbalsiai nutarta, kad ap
skričio suvažiavimai butų 
šaukiami nemažiau 1 karto 
į metus. Komitetas maty
damas reikalą, gali suvažia
vimą šaukti ir dažniau.

Pasiuntė 5000 markių į 
Lietuvą. Lietuvos Gelbėjimo 
Fondas, kaip skelbia “Vie
nybė L.”, pasiuntė į Lietu
vą (į Vilnių) 5000 markių, 
arba 901 dolerių, sušelpimui 
nukentėjusių dėlei karės. an(j proclaim Wednesday, 
Pasiųsta po 1000 markių: November 1, 1916, as a day 
Dr. J. Basanavičiui, M. Bir- , 
žiškai, A. Smetonai, J. i 
Šiauliui ir J. Vileišiui. Au
kos siųsta pavienėms ypa- 
toms, kaip galima suprasti, 
todėl, kad didesnes pinigų 
sumas siųsti ten dabar pa
vojinga, nes, kol viskas bet
varkėje, kol valdžia ten 
daugiausiai tik militariška, 
negalima rizikuoti siunčiant 
didesnes pinigų sumas vie
nai ypatai.

linio Komiteto Nukentėju- raikščių
siems dėl karės šelpti po
sėdžio laikyto 4 d. Rug
sėjo, 1916 m., Wilkes

Barre, Bedington 
Hot.

Pirmoji sesija.
Posėdį atidarė Komiteto kiek ir kur reikia dėžučių, 

Pirmininkas, p. J. S. Lopą- kaspinų (raikščių) ir 
tto. Posėdin pribuvo šie “tags”. 
Centr. Komiteto nariai: J.
S. Lopatto, kun. V. Bartuš
ka, F. Živatkauskas, kun.
P. Augustaitis, V. K. Rač
kauskas, D-ras J. Šliupas,
T. Paukštis ir R. Karuža.

Svarstyta ir aptarta se
kantieji klausimai:

1. — Klausime parinkimo rinkti, kurie bus suteikti vi-, 
banko, kurin butų siunčia- siems vietų komitetams.
mos Lietuvių Dienos surin- 7. — Vietiniai Komitetai, T. M. D. apskritys, rengimo 
ktos aukos, p. J. S. Lopatto susižinojimas su jais ir tvar komisijos dienotvarkėj iš- 
perskaitė laišką nuo Liber- Rymas jų bus žinioje II-joĮ statytam šiame klausime 
ty National Bank, New sekretoriaus p. M. šalčiaus ėmė balsą visa eilė atstovų 
York, N. Y., kurs apsiėmė (1419 No. Main Avė. Scran- ir kiekvienas išreiškė pagei- 
priimdinėti nukentėjusiems ton, Pa.).
skiriamas aukas ir vesti jų g _ Tose vietose kur nė- m*s priežastimis buvo nuro- 
atskaitas. Nutarta: gauti ra hetuvių, kreipties laiš- doma i tai, kad Naujosios 
banke tam tikrus čekius, ku kajs j Chambers of Comer- Anglijos T. M. D. kuopos 
rie butų išsiuntinėjami vi- J=1“ --x -
sur, kur tikimasi pas lietu
vius ir sveitimtaučius gauti

5. — Raikštukai (prisegi- 
mui ant rankovių) bus bal
ti su raudonu kryžium ir 
parašu: “For Starving Li- 
thuania”. Detaliai sulig p. 
3, 4 ir 5 palikta komisijai, i

6. — Parūpinti 500 ofi- 
ciališkų įgaliojimų aukoms

2. Tvarkos komitetas.
Įnešta ir vienbalsiai nu

tarta rinkti susirinkimo ve
dėją, užrašų sekretorių ir 
rezoliucijų komisiją iš 3 ypa 

, tų — viso 5 ypatas. Išrinkti: 
vedėju — J. Strimaitis, sek
retorium — J. Kerdiejus, 
rezoliucijų komisijon — A. 
Rimka, A. čebatorius ir M. 
Stakėnas.

9. Sekantis suvažiavimas 
nutarta šaukti Mon

tello, Mass.
Iškilus klausimui kur šau

kti antrasis suvažiavimas, 
buvo išstatytos 3 kolionijos: 
Montellas, Bostonas ir Nor- 
vvoodas. Dauguma balsų 
viešu balsavimu nutarta, 
kad Montello.

Suvažiavimas

upon which the people of 
the United States may ma- 
ke such contributions as 
they feel disposed for the 
aid of the stricken Lithua
nian people.

“Contributions may be 
addressed to the American 
Red Cross, Washington, D. 
C., which will care for their 
proper distribution.

i In witness whereof, I ha
ve hereunto sėt my hand and 
caused the seal of the Uni
ted States to be affixed.

Done at the City of Wa- lietuviams aukų.
Lyg lietuviai, lyg ne. Ne- shington this thirty-first 2. — Nutarta išrinkti ko- 

seniai visokios rūšies juok- day of August, in the year i misiją iš 2-jų žmonių, kurie
of our Lord one thousand nuvažiuotų į Washingtoną
nine hundred and sixteen, ir ten galutinai susižinotų Pančio turinio"

3. Apskričio tvėrimo 
klausimas.

Ar yra pageidaujamas
Mass. valstijos ir apielinkės

davimą. Ypač svarbiausio-Turbut neprisidės. Kuo
met gavus iš Suvienytų Val
stijų valdžios lietuviams 
dieną, aukų rinkimui, įvyko 
suvažiavimas atstovų nuo 
visų sriovių, kad susivieny- 
jus ir stojus prie bendro 
darbo, buvo manyta, kad vi
si susitaikys, likosi palaukti 
dvi-tris savaites, ar socia
listų sriovė prie to darbo 
prisidės. Jų atstovai sutiko 
duoti žinią, ar jie prisidės 
(mat, jie važiuodami suva- 
žiaviman, ne žinojo, ar pri
sidės, ar ne, kitaip sakant, 
nežinojo ko suvažiaviman 
važiuoja).
jiems paskyrė tris savaites 
laiko, kad galėtų duoti at
sakymą. Vienok prabėgo 
jau ir keturios savaitės, o 
jų formališko prisižadėjimo 
negi atsisakymo, nesigirdi. 
Dargi socialistų laikraščiuo
se, kartas nuo karto pasiro
do ne pasiganėdinimai su
važiavimo nutarimais, ypač 
“Naujienose” išdėstoma, 
kad centraliniame Komitete 
turėję būti 5 socialistai, 4 
katalikai ir tik 2—3. tauti
ninkai Jos teip šnekučiuo
damos, mano, kad Ameri
kos lietuvių visuomenėje 
didžiausia ir skaitlingiau
sia sriovė, tai soęialistJtaįo

dariai ir satyrikai nustojo 
šipinę savo plunksnas į ne 
prigimtąsias lietuvių, pas 
kalvius nukaltas pravardes, 
kaip tai: Michelsonas, Her
manas, Rice, Stilsonas, Swy 
tra, Richmanas ir kitokias. 
Nutilo. Ir tos, dievai žino iš 
kur ištrauktos pravardės, 
lyg dingo kur. Dabar vėl 
nauji apsireiškimai. “Lie
tuvoj” skaitome korespon
denciją iš San Francisco, 
kad ten SLA. kuopa rinko 
sau valdininkus ir išsirinko: 
Pirmininku “drgą” Mary 
(kumelė), o organizatorium 
— Pagee. Skaitant tokias- 
pravardes, net abejonė kį-1 
la, ar Wi lietuviai, ar ne. 
Bet jeigu* jie renkami vir
šininkais lietuviškos drau
gijos, tad turėtų būti lietu
viai

ce, — tuo ir-gi rūpinsis p. 
M. Šalčius.

9. — Į paklausimą sulig 
Lietuvių Dienos, pasiųsta 
išryto kongresmanui p. 
John J. Casey, Washington, 
D. C., gauta atsakymas se-

ant of the Independence of su Raudonuoju Kryžium 
the United States the one kaslink aukų rinkimo ir 
hundred and forty-first”.

Signed —
Woodrow Wilson.

(Lietuviškas vertimas bus s°™; 
kitam numeryje).

siuntimo Lietuvon; prie pro 
gos komisija turėtų išreikš
ti padėką prezidentui Wil-

CENTRAUO AMERIKOS 
LIETUVIU KOMITETO 

PRANEŠIMAS.
Lietuvių Dienos sutvarky 

mo reikale C. A. L. Komite
tas praneša lietuvių visuo
menei sekančiais

I. Kuriose lietuvių kolio- 
nijose dar nėra susitvėrusių 
Lietuvių Dienos Komitetų, 
reikia kuogreičiausiai sut
verti. Jei nežinoma kaip pra 
dėti darbas, reikia kreipties

vių Dienos. Teip pat toji 
i komisija turės apsilankyti 
Associated Press Centre, 
Washingtone, ir gauti jų 
pritarimą Lietuvos Dienai.

3. — Kasininko kaucijos 
klausime nutarta: atšaukti 
nutarimą padaryta 17 d.

(Rugpjūčio, 'ir kasininko( 
kauciją pakelti iki $5.000.

4. — Nutarta priminti 
Presos Komisijai, kad kuo-!

i veikiausiai sutvarkytų savo 
• veikimo programą ir pradė- 
į tų jau veikti.. Tai padarys 
, Pirmasis Sekretorius.

5. — Centralinės Rašti- 
i nės klausime: a) Sekreto- 
>iriai pasidalins darbu, prak-

Mr. John S. Lopatto, , 
Hotel Redington, Wilkes- 
Barrė, Pa.

Your telegram received, 
White House informs me 

*that proclamation desig- 
nating November 1-st, 
1916, to be Lithuanian 
Day throughout the Uni
ted States is ready for 
President Wilson’s signa
tūra upon his retum from 
Kentucky to-morrow”.
10. — Išrinkti komisiją 

atsikreipimui į įtekmingus 
ir turtingus amerikiečius, 
kad pakvietus juos į Centra- 
linio Komiteto garbės na
rius pasekmingesniam au
kų rinkimui tarp amerikie
čių. Komisija — ta pati, ku
ri keliaus į ‘ Washingtoną.

11. — Komisija į Washin- 
gtoną.Dr. J. šliupas ir adv.

KITI NUTARIMAI.
10. Pakelta klausimas ar 

verta TMD. apskričiui ben
drai veikti su kitomis drau
gijomis ir organizacijomis. 
Po diskusijų vienbalsiai pri
imta rezol. kom. pateikta 
sekanti rezoliucija:

“Kultūros ir švietimo da- 
rbą apskritys gali bendrai 
veikti su visomis organiza
cijomis, kurios tik tam ben
dram darbui pritaria ir iš
vien veikti nori”.

11. Kadangi per praeitą 
TMD. seimą yra išrinkta 
Apšvietos Komisija, kurios 
užduotim yra surengti visą 
eilę paskaitų, surasti pre
legentus ir tt. ir kadangi 
tam tikslui Seimas asignavo 
500 dol., todėl šiame susirin
kime po diskusijų išnešta 
sekančioji rezoliucija:

“Šis suvažiavimas išreiš- 
Įkia pageidavimą, kad C. 
j Valdyba ateinančią žiemą

dėlei neturėjimo jokio cent
ro, dėlei nepalaikymo savi
tarpinės pagelbos nekuriose 

[ kolonijose yra arba visai iš- 
nykusios, arba šiaip pakri
kusios. O jei kurios ir eg
zistuoja, tai vis-gi dėl sto
kos spėkų nepajiegiančios 
parodyt savo veikimo nei pasistengtų parengti marš- 

i švietimo, nei agitacijos tik- J rūtą geram kalbėtojui su 
;slais. To pataisymui ir yra'agjt. prakalbomis, teipgi 
pageidaujamas apskritys ku iparūpintų eilę paskaitų ir 
rio išrinktas komitetas tu- jej galima, pakviestų kėliau 
retų rūpintis rengti mašru-|jantį prelegentą”:

i tus su prolekcijomis ir pra- į 12. Įnešta ir vienbalsiai 
kalbomis. Turėtų rūpintis:nutarta, 'kad šio apskričio 

i neskaitlingas kuopas didin- kiekviena kuopa pasiimtų 
ti, prigelbėti tvarkytis, pak- ; sau už privalumą per susi
rikusias organizuoti-atgai- rinkimus, prakalbas ir šiaip 
vinti ir kur jų nėra — nau-, savo vakarus, platinti raš- 

x... , 0 teipgi išsirinktų iš
savo tarpo agentus ir pla
tintų gerą literatūrą, sutei
kiant pirmenybę TMD. lei
diniams.

13. Įnešta ir po diskusijų 
vienbalsiai nutarta, kad ap
skričio komitetas rūpintųsi 
gauti iš Centro knygiaus 
savo kuopoms reikalajamų 
knygų paniavinėjimui, ne
reikalaujant iš anksto ap
mokėjimo, žinoma, tame jdį

jas įsteigti. Po šių bendrų tus, 
pasidalinimų mintimis, pa
daryta įnešimas ir vienbal
siai priimta, kad apskritys 
yra būtinai reikalingas.

4. Vardas.
Įneštas ir patvirtintas 

klausimas: Ar tverti vien 
Mass. valst., T. M. D. apsk
ritį, ar visos Naujosios Ang 
lijos? Vienbalsiai priimta, 
kad visos Naujosios Angli-



F. Krawcowicz.
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Atradimas naujų žemės 
plotų kur ten prie žemgalio, 
yra tiek pat naudingu kiek 
ir teleskopas per tą laiką, 
kuriame nepasirodo nauja 
žvaigždė; tik vietą bereika
lingai užima.

Taigi ir 
ką nors ant 
ir modamas

Pramoninkų laikraščiai 
galvas suka, kaip ir kokiu 
budu Rusijoj įsteigus dide
lius fabrikus ledo dirbimui? 
Nu ir kam tas reikalinga? 
Juk Rusija ir teip yra ledo 
šalis, turi jo ir be dirbimo 
fabrikuose.

užrašyti tik sekre- 
raportą, kuriame 
maž-daug šie daly-

dalyvavusių su apskričio 
kom. nariais K. Jurgeliunu 
ir J. Kerdiejum, viso 25 y- 
patos.

6) Teipgi nutarta, kad 
svečiams, kurių buvo apie 
30 ypatų visiems duoti pa
tariamąjį balsą.

7) Skaitytas praeito su
važiavimo protokolas. Vien
balsiai priimtas.

Apskričio komiteto rapor
tas. Praneša šį-bei-tą pir
mininkas, vice-pirmininkas 
ir sekretorius. Nutarta pro- 
tokolan 
toriaus 
skamba

Marytė, Antanas, Andriejienė.
Andriejienė (nešdama žabus ant pečių 

pamato Antaną klūpantį prieš Marytę, 
tuojaus pradėda greit kalbėti): O, šven
čiausia Api^ionija! patrunka nuo dantų 
skaudėjimo! Ką aš čia matau? Ar tai to
kia yra dorybė Juozienės dukrelės, kad jau 
prieš ją koks svietavaikis, ką sodžiuje nė 
vienam nėra pažįstamu, klupoja prieš ją 
kaip velnias prieš sausą ėglį, o ji nė nesigi- 

žodžio neištaria. Ar tai

Rumunijai išėjus į karę, 
kviečiai atpigo. Laikrašti
ninkai vienok butų geriau 
užganėdinti, kad vieton kvie 
čių popiera butų atpigus.

(Scena perstato girią ar daržą. Mary-: 
tė nešdama ryšelį su pietumis pradeda; 
dainuoti):

Linksmai skraidai paukštužėli, 
Skraidai liuosas ore, z I
Tavęs niekas nekankina — 
Linksminies kiek nori.

Man mergelei širdį skauda: 
Meilė ją kankina —
Ah, kaip myliu aš Antaną, 
Vienas Dievs tik žino.

(Po valandėlės): O, Dieve! Kastai per 
žmogus tas Antanas, kurį mano širdis teip 
greitai pamylėjo? Pati nežinau, kodėl jį 
teip karštai myliu. Juk jis yra svetimas ir 
visai nepažįstamas, o man rodosi, kad be 
jo ir gyvent negalėčiau. O, Dieve, palink
smink mane nelaimingą mergaitę... Gal 
jau ir tėvelis žino apie tai, kad liepė mums 
su motina apsiruošti ir namuose padaryti 
tvarką.

a) Kad pagal praeito su
važiavimo nutarimo šaukti 
su prakalbomis A. Bulotą 
su jo pakeleivėmis Bulotie- 
ne ir Žemaite — kalbėti: 
Naujosios Anglijos ALTS. į 
apskričio rengiamosna pra-i 
kalbosna, buvo jam išsiu-į 
stas oficialis pakvietimas, į 
prie kurio teipgi buvo pri-Į 
dėtas paaiškinimas, kad su
tinkama surinktas aukasĮ 
nukentėjusiems nuo karės 
siųsti Lietuvon, toms įstai-; 
goms, kurias jis-jie nurodys! 
tinkamiausiomis bei jų ats
tovaujamos. Vienok pakvie- 
timan Bulotos nesiteikta nei 
atsakyti. Nutylėta.

b) Kad pagal praeito su-Į 
važiavimo nutarimo suren
gtas maršrutas po Naują
ją Angliją D-rui Šliupui su 
prakalbomis. Rengta 11-kos 
kolonijose. Rengė tai AL
TS. kuopos, o kur tokių ne
būta, kitų organizacijų kuo
pos bei šiaip vienas kliubas. 
D-ras Šliupas už savo kelio
nę reikalauja $120.00, kas 
jam dar neapmokėta iš prie 
žasties ne visų rengėjų ap
simokėjimo. Prie tos $120,00 
“bilos” tame pačiame ren
gimo maršruto reikale susi- 
rašynėjimams padaryta iš
laidų $1,00, todėl tie 121,00 
buvo padalinta ant 11-kos 
vietų, kuriose rengta pra
kalbos ir nuo kiekvienų ren
gėjų reikalauta po $11,00. 
Dauguma tai ankščiau, tai

(Toliaus bus)

16. - Įnešta ir vienbalsiai; 
nutarta, kad tuojau, rudenį! 
Nauj. Angį. TMD. apskri
tys parengtų maršrutą su į 
prakalbomis, ir pakviestų 
-pirmiausia M. Šalčių, o jei-į 
gu jis atsisakytų, tai kitą 
gerą kalbėtoją.

17. Padaryta įnešimas ir j 
patarta, kad Centro Val
dybai rūpintis leisti prie li
teratūros veikalų ir amatų 
rankvedžių bei meno veika-! 
lų. Po diskusijų įnešimas 
atidėtas į šalį.

18. Iš Nashua’os delegato 
Zavadsko įnešta klausimas, 
kad butų naudingiau, jei 
TMD. įvestų visuotinąjį bal
savimą, nes nariai to reika
lauja ir iš patyrimo— sako 
— yra žinoma, kad TMD. 
tuomet daug daugiau butų 
žmonių prijaučiančių. Tai-

I gi pataria, kad suvažiavi- 
i mas tą reikalavimą ir-gi iš

statytų. Dauguma balsų 
prieš 1 bal. nutarta tą už
rašyti protokolan ir palikti) 
apsvarstymui sekančiam su- | 
važiavimui. I

Įnešta ir vienbalsiai nu- | 
tarta suvažiavimo susirin-1 
kimas uždaryti.

\ Susirinkimas uždarytas 
( 1:40 vai po pietų.

J. Kerdiejus. s ! 
j , Užrašų sekretorius, j

A. Rimka,
Y Rezol. Kom. sekr.

Rumunijos viešpatystė 
yra lygi didumui Wisconsi- 
no valstijos, bet daug tir
ščiau apgyventa žmonėmis. 
Laikraščiai visomis pusėmis 
giria tą šalį, o ten gyvenan
ti žmonės skundžiasi, kad 
tai šalis neturtingą, pinigų 
nėra.

Lietuvių Salėj, So, Bos
ton, Mass.

1) 10:30 vai. ryte apskri
čio komitetas pradėjo tvar
kyti suvažiavimo susirin
kimą. Pagal priduotų man
datų šaukti dedegatai var
dais..

Nuo So. Bostono, 7 kuo
pos: 1) St. Mockus, 2) L. 
Stasiulis, 3) A čebatorius, 
4) A. Rimka, 5) J. Žeman- 
taitis, 6) A J u od gūdis, 7)

j

Mexikos kareiviai gauna 
milžiniškas algas, net cie- 
lus 4c. į dieną. Giliukis, kad 
jie nemoka rašyti, nes jeigu 
mokėtų, tai algos neužtek
tų markėms, rašant mer
goms laiškus ir tada turėtų

jau tu koks stebuklingas paveikslas, arba 
stovyla? Tai džiaugsis motinėlė, kad išau
klėjo tokią dukrelę, kaip toji Magdė, ką 
su kareiviais nuėjo į svietą^rba kaip Ma- 
taušienė, žmonelė. Ar neturi tu mergaite, 
sarmatos savo akyse, kad dar į mane žiu
ri? O tu valkata, bernioke, ko teip žiopsai 
į mane, lyg norėdamas mane suėsti? Pa
laukit! Tos begėdės tėvai tuojaus dažinos! 
Ne dykai, tai žmonės šnekėjo, kad su 
tuo vėjavaikiu, ką jokio darbo nemoka, ge
rai,. būti negali ir kad jis kokį blogumą už
taisys sodžiuje. O ar tas nėra papiktinimu, 
kuomet jis prieš jauną iš musų sodžiaus 
mergaitę, klaupia ant lauko, kaip velnias 
prieš dūšią, ką nori nutverti , į peklą.

Antanas (supykęs) : Tylėk, boba, nes 
pati nežinai ką kalbi!

Andriejienė: Aš kvaila!..; Ar matot 
tą pusgalvį? Kvaila! Ar aš kvaila, dėlto, 
kad einu su žabais per lauką ir užtikau jį, 
klūpant prieš ją ir prisiekiant ant visų 
biesų, o ji klauso kaip avelė ir žiuri į jį kaip 
kokia begėdė ant to begėdžio, net jai akys 

, paraudonavę.
Antanas: Tylėk, boba, aš tau sakau, 

tylėk, nes tuojaus tave nubausiu.
Andriejienė (rėkdama): Žmonės, gel

bėkit! Nelaimė, gelbėkit!! Kas turit Die
vą širdyje, gelbėkit, nes tas begėdis nori 
užmušti mane! O Jėzau, gelbėkit!!!.......

Marytė: Andriejienė, dėl Dievo mei- 
! lės nedarykit man tokios gėdos. Mano mie
la Andriejiene, tiktai nerėkit. Padovanosiu 
(jum naujausią skarelę, arba jūsų dukrelei 
į duosiu kaspiną į plaukus.....

Andriejienė (pertraukdama): O, Die- 
;ve, pagelbos, žmonės, pagelbos! Mat, dar 
i ji čia man davinės skarelę už tai, kad jos 
‘mylimasis norėjo manę užmušti....... pa
gelbos!

Antanas (netekęs kantrybės prišoka 
•prie Ahdriejienės ir švarku uždengia jai 
bumą): Aš suteiksiu pagelbą, o ką padary
ti su tavo išdirbtu snukeliu, tu, bjaurioji.... 

i (tuom laiku įeina užveizda).

Antanas, Marytė, Andriejie
nė ir Ruzbui.

gesni, labiau prasilavinę 
kuomet visas mokytojų pa
stangas, mokiniai labiau 
suprazdavo. Toliau, prisis- 
melkus į kursus, tik vienoms į 
kunigų giminaitėms ir gi
minaičiams, daugumoje vi
sai jauniems, dalykų stovis, 
kiek atsimainė. Dingo lavi-Į 
nimos rateliai, dingo kursi- 
stų susirinkimai ir jų daly-: 
vavimas viešame gyvenime, ]Į 
mokytojų pastangos nebu- : 
vo mokinių teip supranta-! 
mos, kaip pirmiau. Daug ! 
reikėdavo dėti pajiegų, kad į i 
prie ko-nors klesoje prive- 
dus, o apie kokį darbavimos 
už mokyklos sienų nebuvo; 
nei kalbos.

Tečiaus kursai nenustojo 
buvę tautiniai, kuom buvo j 

i Kuomet kursuose pradėjo 
• darbuotis gerb. Sofija Čiur-j 
i lionienė, Kymantaitė, tai i 
į mokiniai galėjo pasigirti i 
geru savo kalbos ir rašy
bos žinojimu. Ji jiems už

duodavo rašyti savarankius 
veikalus, išrodydavo kursi- 
stų tarmių santikius su li- 
teratine kalba ir apskritai, 
daug pasidarbavo savo kal

ybos pramokinime.
Iš kursus pabaigusiųjų 

jaunuolių, butų buvę daug 
naudos, kad juos valdžia 

, butų įsileidusi mokytojauti 
i Kauno ir Vilniaus guberni
jose, bet rusų valdžia, žino
dama, kad žmonės išėję to
kią mokyklą, nebus naudin
gi jos tikslui, artinti musų 
žmones prie rusiškumo, tik 
per didelį vargą teįsileido 
kelis mokytojauti į savo pra 
dedamąsias mokyklas. Kiti 
mokytojavo po Saulės mo
kyklas, dar kiti išėjo į kito
kias mokyklas — į dvasines 
seminarijas, technikos mo
kyklas ir kitokias.

Visi tie mokiniai, ką išsi
nešė iš tos tautinės mokyk-

I los tą, bet vieną dalyką, tai 
J visi išsinešė, o būtent, bent 

apskritą susipažinimą su 
lietuviškais dalykais— su 

(lietuvybe. Tai yra neužgin
čijamas jos nuopelnas.

Galas.

Tie patįs, įpuola Ignotas su Franu.
Rozbui: Imkit jį (rodo į Antaną) ir 

ant žemės su juo! Paskaitysiu aš jo šon
kaulius, kad žinotų kaip turėjo apsieiti su 
užveidiška ypata (samdininkai puola ant 
Antano ir parmeta jį ant žemės, Rozbui 
ištraukia jam pagalį, kelia augštyn ir nori 
drožti Antanui. Tuom tarpu Marytė puola 
tarp užveizdos ir Antano, o Rozbuis už
gauna jai į veidą. Kuomet Antanas pamato 
kraują ant Marytės kaktos, ištrūksta ir, 
samdininkus nustumia į šalį, o užveiždai 
suduoda į krutinę, kurs irgi puola ant že
mės).

Antanas: Tokie tai yra.teismai jūsų 
ant žmonijos, darbo ir grynos dorybės? 
žmogžudžiai! esu artymu giminaičiu tavo 
pono, esu grafas, valdytojas penkiolikos 

ivalščių (užveiždai). Už savo skriaudą at
leidžiu tau viską, bet už tą kraują, kurį 
praliejai iš galvos mano sužiedotinės, liep
siu tavo rankas pančiais surakinti. Užsiti- 
kiu, kad supratai mane, nes argi valstietis, 
kuris užaugo po jūsų smarkiu botagu, ar 
galėtų atsiliepti, kalbėti į tave? Gal būti

kuri kuopa vėliau neapsi
mokėtų, tad apskritys turi 
prieš Įmygių atsakyti, tu
rėdamas reikalą su tokiomis 
neatsiteisusiomis kuopomis.

14. Iš dienotvarkės pasta
tyta . knygynų klausimas. 
Kaip butų geriau: ar nau
dotis valdiškais knygynais 
ir juose reikalauti pilnų lie
tuviškų skyrių, ar savus 
lietuviškus steigti ir esan
čius remti? Po diskusijų 
rezol. kom. priimta sekanti 
rezoliucija:

Kadangi valdiškais kny
gynais didžiuma lietuvių 
naudotis nemoka ir dažnai 
negali, beto patįs valdiški 
knygynai yra labai silpni 
lietuviškomis knygomis, tai 
suvažiavimas nutaria:

1) kad ant vietų visur 
butų vedama agitaciją, 
idant valdiški knygynai-tu
rėtų daugiau lietuviškų kny 
gų ir laikytų lietuviškus veJ 
dėjus.

2) kad teipgi butų visur 
įsteigiami savi lietuviški 
knygynai-skaityklos, jei ga
lima, sutartinai su kitomis 
vietos draugijomis.

15. čia-pat delegatas A. 
Rimka, ALTS. Nauj. Angį, 
apskričio įgaliotinis komisi
jos vardu atsišaukė su pak
vietimu, kadTMD. apskritys 
sutiktų bendrai veikti švie
timo ir kultūros veikime. 
Vienbalsiai nutarta pakvie
timas priimti. Ir apskričio 
komitetui pavesta tartis su 
ALTS. dėl bendro veikimo 
švietimo ir kultūros dirvo-

(Marytė įeina).
Juozas: Maryte, nunešk pietus į lauką, 

piemenukui, nes apie jį visai pamiršo, ir 
pasakyk matutei, kad apsikraustytumet 
namuose, nes šį vakarą žada būti svetimi 
žmonės. Galite ir pačios biskį apsitvarkyti. 
O tu, Antanuk, eik dabar į malūną, kad 
su malimu pasiskubintų (Marytė išeina).

Antanas: Ar aš, šeimyninke, iki va
karui turiu pasilikti malūne?

Juozas: Juk ten Valentienė daboja. 
Galėsi saulėtekiu sugrįžti (abu išeina).

(Uždanga).

f PROTOKOLAS 
ALTS. NAUJOSIOS ANG
LUOS APSKRIČIO II SU

VAŽIAVIMO ĮVYKU
SIO RUGSĖJO 3 D.

1916 M.

koje): Ką tu čia, šelmi, mužike, turi tiesą 
užpuldinėti ant senos moteriškės (užgau
na Antanui tris sykius su pagaliu. Anta
nas metasi ant užveizdos, meta jį į žemę, 
ištraukia pagalį iš rankų ir stovi grąsinan- 
čioj pozoje).

Rozbui (dar gulėdamas ant žemės): 
Palauk, šelmi, mužike!... (šaukia): Fra- 
nai, Ignotai! eikit čionai, eikit greičiaus!...

Marytė: Antanai! Del Dievo meilės, 
bėgk iš čia, bėgk greičiaus, nes jie tave už
muš!

Rozbui: Palauk! ir tu, stirnele, duosiu 
aš tau prikalbinėt jį pabėgti; turbut jus 
Andriejienė užtiko prie kokio blogo dar...

Antanas (pertraukdamas): Tylėk, tu 
nepraustaburni, nes tau dantis išdaužy
siu!

Rozbui: A, tai toks tu paukštukas (at
sigrįžta ir vėl šaukia): skubinkit greičiau, 
skubinkite!

Marytė: Del Dievo meilės! prašau ta
vęs, Antanai, tu mano mieliausias, bėgk iš 
čia kol anie užeis.

Antanas: Nusiramink mano mieloji, 
man nė plaukas nuo galvos nenukris.

Rozbui: Aš tau, šelmi, latre, visas ku- 
dlas nurausiu! parodysiu aš tau kas tai 
yra pulti ant užveizdos.

Marytė ir Antanas.
(Antanas įeina iš kitos pusės ir gne- 
Marytei už rankos).
Marytė: O kas tai?! Ar tai pro čia ke- 
į malūną?
Antanas: Pasakyk man verčiaus, pro 
kelias į tavo širdį, Marija! Šiądien 

atvyks mano draugai ir prašys tėvelių ta
vo rankos man. Ar netiesa, Marija, jeigu 
tėveliai pavelys, tai tu irgi neatsakysi man 
savo rankos?

Marytė: Del Dievo meilės, Antanai, 
nevadink mane vardu šventosios, nes tai 
didelė nuodėmė. O juk aš nesu Marija, tik 
Marytė. Ir iš kur tau atėjo noras paimt 
mane už pačią?

Antanas: Nes aš tave labiau myliu už 
visą savo gyvenimą, už visą pasaulį my
liu tave didžiausia meile ant žemės ir my
lėsiu iki grabo lentos!

Marytė: O kas tamista toks esate, jei 
mane mylyte?

Antanas: Tavo Antanas, tavo ištiki
masis iki mirčiai, Antanas!

Marytė: O tėvelis ar žino kas tamista 
toks esate ?

Antanas: Dasižinos šį vakarą ir nea
bejoju, kad sutiks ant musų susivienyjimo. 
Ir tik nuo tavęs prigulės, ar aš busiu lai
mingiausias iš visų žmonių pasaulyje.

Marytė: Aš teip sau, nei kreiva nė 
priešas. Jeigu tėveliai žinos, kas tamista 
pervienas, ir sutiks ant to, tai aš... (per
traukia kalbą, o Antanas su greitumu grie
bia ją už rankos ir priklaupdamas sako): 
Dabaig, Maryte, dabaig brangiausia.

9) S. Jokubauskas. ’
Nuo Worcesterio 16 kp. I

— 10) A. Jasiunas. ’
Nuo Cambridg’io 9 kp — ] 

11) P. Bartkevičia, 12) P. 
Šarkiutė, A. Bartkevičia 1 
(pirmon sesijon nepribuvo) :
13) O. Barauskiutė, S. Jo- 
neliunas( irgi nepribuvo).

Nuo Haverhill’io 20 kp.—
14) J. Večkys, 15) J. Paša- 
karnis.

Nuo Montello 24 kp. — 
16) A. Čižauskas, 17) J. Sa
msonas, 18) P. Kazlauskas.

2) Apskričio pirm. K. 
Jurgeliunas, perstatė neku- 
riuos delegatus ir svečią p. 
Martų su prakalbėlėmis. 
Pirmas kalba A. Rimka, ku
ris išreiškia pageidavimus, 
kad šis suvažiavimas išrei
kštų nors kokią nuomonę 
apie Pittsburgho ALTS. 
konferencijos priimtą pro
jektą šios organizacijos pa
matinių principų, kad su
rastų budus bendro darbo 
su TMD. išvien veikti švie
timo ir kultūros reikale; 
kad apkalbėtų klausimą au
kų rinkimo nukentėjusiems 
lietuviams nuo karės; kad 
paimtų apsvarstyman klau
simą atbudavojimo Lietu
vos. Teipgi patarė, kad su
važiavimas aptartų, kaip 
žiūrėti į Tautos Tarybos 
šaukiamą susivažiavimą dėl 
Lietuvos atbudavojimo. Pa- 
galiaus patarė išrasti gerus 

į pienus dėl agitacijos. Ant- 
Įras kalba J. Večkys, kuris 
j išimtinai apsistoja ant agi
tacijos klausimo ir nurodi- 

įnėjo didelį keblumą agitaci
jai iš priežasties pačios AL- 

ITS. galutino nenusistatymo 
platformos. Toliau kalba 

j perstatytas kaipo pavienis 
sandarietis iš Gardner’io 

i M. Stakėnas — patardamas 
Naujosios Anglijos apskri
čiui, dėlei pasekmingos agi
tacijos, išleisti brošiūrą, ku 
rioj butų išdėstyta nors pat
sai demokratizmo branduo- 

į lys. Ketvirtu kalbėtojum 
• perstatytas svečias iš Broo- 
i klyno p. A. Martus, kuris 

atsiprašo, kad neturėjęs
> laiko sekti organizacijos rei 
, kali), todėl ir pasakyti apie 
i tai nieko neturįs. Pranešė,
- kad jis atvažiavęs su tikslu 
-Įtik prisižiūrėti, pasiklausyti
> ir drauge rinkti aukų nu- 
. kentėjusiems lietuviams nuo

karės. Norėtų Sandarai pa
statyti šį klausimą, idant 
jinai rūpintųs išrasti tinka
mus budus tarp amerikie
čių lietuvių surinkti aukų 
kodaugiausiai; kad surastų 
galimu, idant kiekvienas , 
lietuvys ir lietuvaitė mokė- 

, tų-aukautų nukentėjusiems 
itam tikrą mėnesinę moke
stį. Toliau ragino rūpintis 

i išrišimu klausimo, kaip ge- 
i riausia ir sutartinai visiems 
! lietuviams atbudavojus su
naikintą Lietuvą ir išpirkus 
nuo dvarininkų žemę Lietu
voj.

3) Viešu balsavimu išrin
ktas suvažiavimo susirinki
mo tvarkos komitetas. Pirm 
— J. Večkys, vice-pirm. — 
K. Jurgeliunas, pirmuoju 
sekretorium — J. Kerdie
jus, antru sekr. — J. Sam
sonas fr maršalka — St. 
Mockus.

4) Nuo Lawrenc’o 12 kuo
pos pribuvo ir užsiregistra- 

Į vo dar šie delegatai:
19) — J. Sekevičius, 20) 

Z. Jankauskas, 21) J. Vini
ckas.

5) Įnešta ir vienbalsiai 
nutarta, kad sandariečiai iš 
tų kolonijų, kur nėra-kuo-

• pų, turi pilną balsą. Užre- 
. gistruota: iŠ Gardner, Mass 
, 22) M. Stakėnas, ir iš Porth 
■ męuth, N. H., 23) J. Daily- 
i da.
. Taigi pirmoj sesijoj buvo

(Komedija šešiuose aktuose su dai
nomis ir šokiais)

Lz'efuvitįįkalbčn verte
Z. BAGDŽIUNIUTE.
(Tąsa)

Juozas: Tegul-gi ir papasakos, tai pa
klausysimi Aš jau esu senas kareivis ir ne 
iš vieno pečiaus duoną valgiau, 
tuomet pataikysiu nuspręsti, 
tos kalbos (eina prie durių 
šaukia): Maryte! ei, Maryte!

(Tąsa) 
sako, būti tokiais tiems žmo ] 
nėms, kurie turės mokyti , 
liaudį. ,

Bet pabaręs, bilietą pa- ( 
ėmė ir palaimino. Pirmiems 
mokslo metams užsibaigiant, 
kursistai dalyvavo Kauno 
lietuvių gegužynėje , Rau
dondvarį.

Puikiai jautėsi garlaiviu 
plaukdami Nemunu, žaiz- 
dami gilios Nevėžos slėnio 
pievutėse ir vaikščiodami po 
sena Raudondvario gro- 
vo Tiškevičiaus parką, ap
žiūrinėdami rumus ir kie
mo murus.

Teipgi nemažai džiaugs
mo turėjo ir nuplaukę dar 
toliau Nemunu ligi Sered
žiaus į Belvedero dvarą.

Tose kelionėse prie pui
kių Lietuvos reginių subren į 
do ne vieno jaunuolio pasi
ryžimas pasidarbuoti savo 
šalies gerovei.

Visur drauge su moki
niais buvo ir mokytojai, vi
sur pagelbėjo, patarė nu
rodė. Labiausiai Kurtų už
veizėto jas Vokietaitis— jis 
daug pasidarbavo padėda
mas kursistams laikyti val
džios įstaigose egzaminus, 

‘ pats visur puldinėjo, prašė. 
1 Širdingai sveikino ir džiau-
• gėsi, su visais, kurie išlaikė 
■ egzaminus ir jau. kaipo mo- 
1 kytojai, didino Lietuvos 
1 žmonių švietėjų skaičių.

Teip buvo pirmais, ant
rais mokslo metais, kuomet

* kursų moliniai buvo suau-



Gimtine šalis
Kaip-gi nemylėti 
Man .kampelį šitą, 
Kad jis yri meilesnis, 
Už kiekvieną kitą;

Ten esu aš gimęs, 
Kūdikėliu žaidęs, 
Ir dienas jaunystės — 
Ten esu praleidęs.

Ten soduos medeliai, 
Man gražiai žaliuoja, 
Ant jųjų šakelių, 
Paukšteliai ulbuoja.

Ten žydinčios gėlės, 
Darželius dabina, 
Ir mažos bitelės, 
Sau maistą gamina...

Ten šlama avietės 
Ir jaunos vyšnaitės 
Ir tankiai ten girdis,

* Dainos lietuvaitės: 
Apie žalią rūtą, 
Leliją ir mėtą, 
Apie bijūnėlį, 
Rausvai pražydėtą...

Deja, jo lapeliai — 
Nukristi turėjo, 
Kaip kanuolių šūviai 
Viršum jo dundėjo.......

Ten vidun įėjus, 
To puikaus darželio, 
Juom pasigėrėjus — 
Tai darbas tėvelio.

Ir kiek tenai trųso 
Sesutės padėjo, 
Kolei jas augino, 
Laistė ir ravėjo!.......

Gamta, mus Lietuvą 
Aprėdė puikiausiai, 
Lankoms ir kalneliais, 
Puošia kuogražiausiai.

Ten šniokščia Šešupė, 
Nemunėlis plaukia, 
Jis savo pakrantėn, 
Visus džiaugtis šaukia.

Vilija, Dubisa 
Ir brangi Dauguva: 
Pasakyk, kaip ilgai 

—Barvarguos’ LietuvaHr*.
Nors ir sviete rasčiau 
Aš žemę auksinę, 
Bet jos nemainyčiau, 
Už savo gimtinę!.....

Gailutis.

Dienų užrašai

gal nebus nė vieno žmogaus, nė vieno lie
tuvio, nemokančio rašyti ir skaitytį. Jie-gi 
skaitys istoriją ir minės mus amžių, at
mindami, kad buvo gadynė, kurioje žmo
nių buvo, nemokančių rašyti.

Prisiminus tokius žmones, kurie ne
moka rašyti nė skaityti, kįla mintis su 
klausimu, kam verti toki žmonės, kam ver
tas jų gyvenimas? Čia prisimena ir lietu
vių praeitis. Šiądien randame griuvėsius 
tvirtovių, kurias pastatę buvo lietuviai, 
gyvenę keliais šimtmečiais prieš mus. Bet 
ką randame iš raštų, anų gadynių? Apart 
kelių dainelių iš daug vėliasnių amžių, dau
giau nieko.

Šiądien 16 diena Spalio. Mano mintis 
nepersimaino. Svajoju apie savo brangią 
tėvynę, Lietuvą. Linksma atminti praeitį. 
Nežinau, ar gali būti kas mielesnio už tė- 
vynę. Jau 10 metų kaip jų palikau. Staiga nustoį butitote-
kįla mintis, įsmėtmėjanti man, kam aplei-i 

! dau savo gimtinę šalelę. Čia vėl kita min-1 
Į tis kįla, kad grįšt į tėvynę ir raginti savo 
j sąbrolius, kad jie nesigailėtų savo vaikur į 
! čiams mokslo, kad juos leistų į mokyklas.
Čia vėl kita mintis, lyg pagunda, kįla, kad 
rašyčiau žinias į Lietuvos laikraščius, kad 
žmones raginčia prie apšvietos, prie skai- į 
tymo laikraščių ir knygų. A, kaip linksma, i 

'smagiai svajoti!
Prieš kelias savaites, mano geras pa

žįstamas J. P. išvažiavo į mokyklą. Žadė- 
jjo mokintis advokatūros. Na, misliu sau:
Laimingas bus iš jo žmogus, gal ateityje! 
jie bus naudingas ir musų tėvynei, Lietu- \ 
vai, gal pasidarbuos jos labui. Pavydėjau 
aš jam mokslo ir laukiamos, pasekmingos 

' ateities. Męs labai sutikome ir gražiai gy
venome, tankiai susieidavome ir praleisda-! 

ivome ilgas valandas, besikalbėdami apie 
daūgel dalykų. Jis man tankiai sakydavo, 
kad rengianties prie kokio-nors darbo, nie
kad nereikia abejoti apie pasekmes ir daug 
ne galvoti, bet kaip tik kas ateina į mintį, 
kad veikti, tai tuojaus reikia ir veikti. Bet 
aš tame jam vis buvau priešingas, nes ma
no protas aiškino, kad pirmiau negu kokį 
darbą ar veikimą pradėjus, reikia gerai 
pagalvoti, ar verta pradėti, ar ne.

Ilgai ir tankiai aš mislijau apie J. P. 
! ir apie jo naudingus visuomenei ir mus tė
vynei darbus, kuriuos jis nuveiks ateityje. 
Bet aš.... aš....! Nė sau, nė Lietuvai nie
ko gero padaryti negaliu. Ir persiskyręs 
su J. P., tankiai buvau nubudęs, kad atei
tis apie mane nieko nesakys ir todėl žmo
nės nežinos, ar aš gyvenau pasaulyje, ar 
ne.

Į MOTCRIMS PASISKAITYMAI į[ SI ŪKININKŲ DIRVA Įgl
Moteris ir moteriškumas
Moters tankiai yra pri

verstos dirbti rankų darbą, 
fabrikuose, kad sau gyveni
mą šiaip-teip pasidarytu 
Tokiu budu jos “vyrėja” ir 
liekasi, kaip sakoma, “vy
riškos”. Stypsodamos fab
rikuose, tankiausiai sykiu 
su vyrais, stovinčiais ant 
žemo kultūros laipsnio ir 
nepaisančiais mandagumo 
žodžiuose ir apsiėjime, pa
mažėl! persiima jų manie-

(Tąsa) 
bet jis jau neturi tiek lapų, kiek jų turėjo 
Liejos mėnesyje ir neteip dailiai atrodo 
kaip kad anais laikais. Priėjau prie lango, 
atsidariau ir žiuriu. Laikas nuo laiko, pa
geltę' lapeliai, atsiskirdami nuo medžio 
šakelių, puola žemyn, po du, po tris, leng
vai, tylomis, liūdnai šnabždėdami, lyg tarp 
savęs kalbėdami, lyg atsisveikindami šake
les ir joms dėkavodami už išauklėjimą. 
Puola žemyn lėtai, po daug kartų apsisu
kdami, lyg kad rinkdamiesi sau patogesnes 
vieteles, kur butų smagiau nupulti ir ten 
amžinai ilsėtis, kad dar rytojaus sulaukus 
pasigėrėti saulės spinduliais.

Žiūrint man į krintančius lapelius, 
prisiminė man viena giedri dienelė, kurio
je saulutei šildant, aš vaikščiojau miesto 
gatvėmis, kur mačiau daugybę gražiai žy
dinčių gėlių darželiuose, mačiau daug me
džiu su žaliais, lyg aksominiais lapais. Da
bar visos tos grožybės sunyks, nukris ant 
žemės ir amžinai dings. Parsieis laikas ir 
mums. Už kokio šimto metų, mus, čia vi
saip gyvenančių, neliks nė ženklo.

Teip bemislijant, kita mintis užlindo 
ir rodosi, į ausį man kugžda, aiškindama 
man, kad męs visgi nesame medžių ar kito
kių augalų lapai. Męs esame vyriausi gam
tos valdonai. Męs nors ir išnyksime iš šio 
pasaulio, bet paliksime ženklus, kurie vė
lesnėms gentkartėms pasakys, kad męs gy
venome ąnt žemės. Galime palikti ženklus, 
parodančius, kaip męs gyvenome, ką vei
kėme gyvendami ir ką nuveikėme. Grei
čiaus pasakant, męs paliksime savo istori
ją, kurią žmonės noriai skaitys ir musų 
vardus minės, kaip kad męs šiądien skaito
me istoriją savo prabočių ir jų vardus mi
nime; aš labai mėgstu skaityti lietuviškus 
raštus, o labiausiai myliu skaityti istoriją.

Aš kartais pamisliju, kad rašyti gerai 
nemoku. Bet, juk yra visokių žmonių. O

momis prie draugijų, kas < 
būtinai reikalingu yra kiek- ] 
vienai, gerai išauklėtai mo- ; 
teriai. Kas tai yra moteris- 
kūmas? Prigimtas manda
gumas, atjautimas, aišku
mas, atsiliepiantis ant kiek
vieno judėjimo, ką ir vadi
name moteriškumu. Yra tai 
tik paviršutinis nurodymas, 
kurį visuomet męs supran
tame žodyje — moterišku
mas. Galbūt męs nerasime 
kitos šalies civilizuotame pa
saulyje, kur teip daug mo
terių nustotų moteriškumo, 
ačiū netikusioms gyvenimo 
aplinkybėms. Čia, Ameri
koj, moters kur-kas yra ne- 
rviškesnės, grubijoniškes- 
nės, apsiėjimuose nemanda
gesnės negu kitose šalyse. 
Daugelyje 'atsitikimų, čia, 
moters, nors jaučiasi, bet 
jokiu budu nesupranta, ko
kiu budu jos nustoja mote
riškumo.

“Suvyrėjus” moteris nie
kam nepatinka. Vyrui to
kia Jievos duktė, neturinti 
lipšnumo, mandagumo ir tt. 
yra daiktu bile kokiu, bet 
ne motere, nes ji iš savo pu
sės neturi jokio patraukimo. 
Dėlei tokių priežasčių, čia 
Amerikoj, daugybė moterių 
liekasi senmergėmis, nes,dėl 
jų nemoteriškumo vyrai nuo 
jų šalinasi, bijodami jas 
vesti sau už moteris, kadan
gi nemato pas jas to, ko mo
teriškumas būtinai reika
lauja. Charakteris tokių 
moterių sustorėja ir jiegos 
prieina savo mierą, bet tas 
su moteriškumu nieko ben
dro neturi. Ant šito moters, 

’net ir tos, kurios supranta 
save tik “merginoms” esant,

Prisiminė man Amerikoj gyvenančių 
lietuvių, darbininkų gyvenimas ir priemo
nės, kurios rišasi su jų gyvenimu. Fabri
kuose bildėsis, dulkių daugybė ir užveizdų 
žiaurumas. Tas viskas mus brolių darbi
ninkų gyvenimą laiko kaip replėmis sus
paudęs ; proto difbimas apsilpsta ir galvoti 
jiems apie nieką negalima. Teip žmonių 
gyvenimas ir eina prie galo. O čia vis mis- 
lis lenda galvon, kad kaip nors sulaukti 
dienų, kuriose butų galima pamatyti Lie- 
tuvos laisvę. Ir kaip butų tada malonu gė- turi atkreipti atydą (čia 
rėtis Nemuno sriuvenimu, kaip lengva bu- reikia suprasti kad moteria 

girdint^Baltikos Jurių^ vilnis vadinasi ypata moteriškos 
lyties, neatsižvelgiant jos 
amžiaus, ar yra tekėjusi, 
ar ne).

Tegul moteris puošiasi 
, u- 

naru ir tam panašiai, o ne 
savotišku ypatigumu, kas 
pačiai išeina ant nenaudos.

Spalio 17 diena, šiądien ilgai vaikščio- Moteris vyriško budo, nut- 
jau miesto pakraščiais, gaudydamas “svie- rina nuo savęs moteriškumo 
žią orą”. Parėjęs namo radau iš Lietuvos spalvą, kuria ją gamta ap- 
atėjusių laikraščių, kelis numerius “Vii- dovanoja. Gamta paskyrė 
niaus Žinių” ir “Vilties”. Perskaičiau vi- moterei tinkamą rolę, kurią 
sus, galas nuo galo. Aš visada su laikraš- ji savo gyvenime turi lošti 
čiais teip elgiuosi. Labai smagu man būda- i ir pareikalavo, kad ji tą ro- 
vo skaityti Lietuvos laikraščiai, ypač No lę atloštų pagal jai pažymė- 
No. 110, 111 ir 112 “Vilniaus Žinių”, kur tų rubežių, už kurių per- 
buvo daug rašyta apie darbus Rusijos vai- žengimą gamta baudžia be 
stybės Durnos ir apie “Birutės jūres”, ku- pasigailėjimo.
riose, kaip sakoma, kas ipetai nuskęsta po--------------
du žmones. Sako pirmiau prie jūrių būda- Pačėdumas gaspadoje. 
vo budelės, už kurias nereikdavo mokėti, Pačėdumas yra geriau- 
o Biuosmet negalima gauti ir pinigus mo-siaa amataa kiekvienai šei- 
kant. Lietuvos brangenybė yra ir Birutes myninkci šeimyninkė, ne-

šniokščiant, kaip butų ramu girdint Lietu
vos giriose paukštelius čiulbant, ogi mer
gužėlės. Teisybė, šių pastarųjų nestoka ir 
šioje šalyje, bet.......

šiądien eidamas gatve, pasitikau tris manda^mu,Atjautimu,” 
lietuvaites, kurias tik iš veido ir pažinau. 
Kalbasi eidamos, ne lietuviškai, bet 
gelckai”.

j kalnas. Tai šventa ir istoriška vieta.
Nuėjau į teatrą, kur mergaitė griežė 

ant smuiko. Jokios kitokios muzikos aš 
nemėgstu ir ne branginu teip, kaip smui- 
kos muziką. Aš smuiką ir smuikininką la
bai branginu. Teisybė, aš ir pats mėginu 
griežti ant smuikos, bet jaučiuosi, kad mu
zikoj neturiu užtektinai talento. Ot, kar
tais pagremžiu tik pasismaginimo dėlei.

mėgstanti pačėdumo, nie
kad negali vesti gerai gas- 
padą. Arba, kaip sakoma, 
“galas su galu”, arba kiek
vieną mėnesį ar kiekvieną 
savaitę turės nepritekliaus 
savo ižde, jeigu neprilaikys 
pačėdumo reikalavimų, tai 
yra, nepritekimas išlaidoms

yra labai paprastas.
Mėsa yra labai brangi. 

Visi žinome, apie tai. Tad 
mėsa reikia pasiganėdinti ' 
kartą ant dienos, tankiai 
net mėsos vieton naudojant 
kiaušinius, sūrį arba džio
vintus žirnius. Vasaros lai
ku reikia naudoti daug dar
žovių ir vaisių, o mėsos kuo 
mažiausia, nes vasaros lai
ku mėsa yra sveikatai ken- 
ksmingesnė nemažiau kaip- 
ir kišeniui.

Po mėsai brangiausiu yra 
sviestas. Ir šito vieton rei 
kia prisipratinti naudoti tau 
kus, o labiausiai prie virimo 
ir kepimo. Jeigu prie mėsos 
yra daug taukų, tad juos 
nereikia numesti, bet smul
kiai supjausčius, pridėti ci
bulio ir druskos ir sutarpin- 
ti. Tokiu budu pasidarys 
nors ir mažuma tarpintų 
taukų, kokių kad ir už di
desnį pinigą, nupirkti nega
lima. Tokius taukus galima 
naudoti vietoj sviesto. Prie 
didesnės šeimynos, perkant 

> kokius daiktus, kurie yra 
• blekinėse, visada reikia pir

kti tokių blekinių tuzinas, 
ar pusė tuzino, nes teip per
kant, kiekvienoj krautuvė
je gaunama nupiginta pre
ke. Nupirkti dalykai bleki
nėse, gali ramiai, be suge
dimo išstovėti po kelis mė
nesius, jeigu tik bus sudėta 
sausoj ir vėsioj vietoje.

Nepačėdumą galima užtė- 
myti ir muilo vartojime. 
Stebėtis reikia matant, kaip 
nekurios šeimyninkės, maz
godamos įdus, palieka mui
lą vandenyje, kur tas be jo
kios naudos sumirksta ir nu 
eina ant niekų. šveitimo 
plytelė (sopolio ir kt.), prie 
šveitimo šaukštų, peilių ar 
kito ko, niekad plytelę ne
reikia skusti peiliu, bet maz 
gote tik pabraukti per ply
telę ir tada su mazgote 
šluostyti reikalingą daiktą. 
Tokiu budu plytelės užteks 
daug ilgesniam laikui negu 
ją skutant.

Namuose, kur gazas var-i 
tojamas valgių virimui teip- 
gi galima sučėdyti daug. 
Viralas, kurs reikalauja il
gesnio virinimo, reikia pri
rengti daugiau negu galima 
jo sunaudoti vienam sykiui. 
Prie tokių virinimų priskai- 
tomas rašalas. Tokio rašalo 
galima ant syk išvirti tiek, 
kad bent dviem sykiam už
tektų. Nėra reikalo kaskart 
jį valgyti tos pačios parvos, 
kokioje jis yra ką tik išvir
tas. Galima pataisyti sykį 
su tameitėmis, burokais, ac
tu ir lašiniais, arba kitu 
kuom, kas padarytų per
mainą.

Jeigu bulvės yra valgo
mos dusyk ant dienos, rei
kia išvirt jas ant piet, teip, 
kad užtektų ir vakarienei, 
tik vakarienei reikia atšil
dyti, kokioj bent atmainoj 
jas sutaisant

Su kruopomis teip-pat ga
lima pasielgti. Išvirti ant 
piet tiek, kad užtektų ir va
karienei. Vakarienei reikia 
atmainytinai sutaisyti, pri
dedant porą kiaušinių, cuk
raus biskį, padarius iš tų 
nedidelius kleckus, kuriuos 
sudėjus į kruopas, reikia at
šildyti.

Geras kompotas
Labai bus gardus ir tu

rės malonų kvapą obuolinis 
kumpotas, jeigu į jį dėsite

Auginimas vištų. 1 
Veik kiekvienam yra ži- i 

noma, kad auginimas vištų 
atneša didelę naudą, vienok 
tą naudą ikišiol supranta 
geriausiai tik amerikonai, 
todėl jie ir augina daugy
bes vištų ir kur tik galima, 
visur steigia vištų augintu- 
ves, vadinamas vištų farmo- 
mis (chiken farm). Yra 
daug tokių “vištų farmų”, 
kuriose auginama nuo kelių 
iki keliolikos tūkstančių vi
štų, kurios augintojams su
teikia didelę naudą. Mųs-gi 
žmonės, lietuviai, kurių ne
mažas skaitlius gyvena ant 
ūkių, kaip ir mažuose mies
teliuose gyvenanti, mėgsta 
laikyti paukščius, ypatingai 
vištas, ant kurių vienok 
tankiai skundžiasi, kad 
jiems vištos nesiseka, tan
kiai serga, deda mažai kiau 
šinių ir stimpa.

Ligos tarp vištų plėtoja- 
sis tankiausiai dėlei maisto 
netikumo, teipgi ir nuo ne
tinkamo jų užlaikymo. Čia 
paduosime patarimus, tiems < 
lietuviams (labiausiai ūki- ’ 
ninkams), kurie laiko viš- i 

’ tas, linkėdami jiems, kad jie 
turėtų sau naudą ir pelny- < 
tų pinigą, o nevien paneštų i 
nuostolius.
Pirmiausia reikia parūpin

ti vištoms atsakančius na
mus, t. y. vištininką, sausoj 
vietoje, medinį ir žiūrėti, 
kad jame nebūtų skylių, per 
kurias galėtų sniegas ar 
lytus įsiveržti; vištininkus 
geriausia taisyti medinius, 
kad butų šiltesnis. Vištinin
kus reikia statyti ant kran
telių, kurių žemesnėji dalis 
eina pietų link, ant žemės 
prie smilties, kuri greitai 
sugeria vandenį laike ly
taus.

Vištininkus reikia statyti 
teip, kad jame butų užtek
tinai vietos, su pertvarais, 
į kuriuos tilptų 25—40 viš
tų, nes jos daugiausiai mė
gsta laiką praleisti tokiuo
se pertvaruose. 20 vištoms 
užtenka, kad pertvaras tu
rės. viduryje vietos 2X4 jar
dus. Augštis turi būti bent 
7 pėdų augštas, kad žmo
gus valydamas vidų, galėtų 
lengvai atsistoti. Kur žie
mos būva labai šaltos, aug- 
šti vištininkai negerai, nes 
sunku juos apšildyti. Višti- 
ninkams reikalinga storos 
sienos, kad žiemos laiku bu
tų šilčiau, o vasaros, vėsiau. 
Labai yra gerai statyti vi
štininkus iš rąstų, išvidaus 
jų tarpus išlipinant moliu 
ir sienas išbaltinant kal
kėmis, nes vištos kaip ir ki
ti paukščiai, mėgsta, kad bu 
tų šviesios sienos. Grindys 
geriausios ir pigiausios, tai 
lygi sausų smilčių žemė, bet 
biskį turi būti augščiau ne
gu paviršius žemės, ant ku
rios vištininkas pastatytas. 
Esant žemei prie molio, ar 
kitokiai kur nesugeria grei
tai vandenį, galima dėti 
grindis medines, storų len
tų (nors šitos ne labai ge
rai) arba cymentuoti; cy- 
mentinės grindys yra tuomi 
geresnės už medines, kad 
galima jas tankiai išmazgo
ti, neprisigeria sutrų ir il-

i gai laiko.
Nereikia teipgi užmiršti 

ir apie langus, kurie vasa
ros laike turi duoti užtekti
nai venteliacijos. Langas 
reikia dėti teip, kad kuo- 

> daugiausiai saulės šviesos 
galėtų gautis į vidų. Langai 
nereikalingi labai dideli, 

i ypač ten, kur klimatas yra

tos galėtų įeiti ir išeiti; an
gos turi būti uždaromos. 
Įeiti žmonėms, durįs turi bu 
ti padarytos skyrium.

Vištininkuose yra reika
lingu laikyti kokį įdą su ty
ru ir šaltu vandeniu, kad 
vištos galėtų atsigerti kiek
vienu laiku, kada nori.

Svarbu yra užlaikyti viš
tininkuose švarumas. Viš
tininką reikia tankiai išbal
tinti iš vidaus, nerečiau 
kaip keturis kartus metuo
se. Grindis reikia išlųoti 
kasdien. • Lizdai turi būti 
sutaisyti žemai ir švariai 
užlaikomi, kad utėlės nesi- 
veistų, ko apsaugojimui yra. 
geru daiktu, lizduose, po 
šiaudais, turėti įdėjus sau
sų, kietų kalkių. Vištos pri
valo visada ir užtektinai tu- 

. rėti tyro vandens atsigėri- 
L mui. Įdas su vandeniu turi 

būt švarus. Teipgi loviai, 
. į kuriuos vištoms maistas 
> dedasi, laikas nuo laiko tu

ri būti mazgojami.
Šerti vištas reikia su aty- 

da. Niekados nereikia joms 
duoti sugedusį ar sumigusį 
maistą, nes nuo tokio mais
to jos suserga ir stimpa. 
Jaunos vištos, kurios gali 
sau maisto rasti lauke, rin
kdamos kirmėles ir vabalus, 
reikia šerti tris kartus per 
dieną. Duot joms reikia tik 
tiek, kiek jos gali sulesti 
trumpu laiku. Yra tokių au
gintojų, pagl savo patyri
mo, vištas lesina 10—15 mi- 
nutų, ir daugiaus neduoda. 
Ant 10 vištų rasos “orpin- 
gton” arba “rocks”, reikia 
nedaugiau kaip pusę svaro 
grudų ant dienos, su tiek- 
pat sėlenų ir šutintų bulvių. 
Vasaros laiku nereikia duo
ti vištoms kukuruzų; ge
riaus juos duoti žiemą kuo
met vištos turi savyje dau
giau šilumos ir pajiegia ge
riaus maistą sugrumuliuoti. 
Lesalas vištoms, abelnai ir 
visada, taisomas iš įvairių 
grudų, sumaišytų su sėleno
mis, sena duona ir šutinto
mis bulvėmis. Vištos labai 
mėgsta kaipo naudingą mai 
stą, šutytas ir sukapotas 
bulvių lupynas, sumaišytas 
su stambiais miltais. Cielus 
grudus duodant, reikia su j 
maišyti su smiltimis, kadį 

, jos turėtų darbo, kol tuos 
grudus išrenka iš smilčių.

i Darbas tas reikalingas jų 
sveikatai. Geru maistu viš
toms yra pjaustyti lapai 
dobilų, salotų, barščių ir tt.

i Ant žiemos tokius lapus ga- 
i Įima sudžiovinti ir maišuose 
. užlaikyti gana ilgai. Žiemos 
. laike tokius lapus reikia su- 
i vilginti šiltu vandeniu, sup- 
į jaustyti ir sumaišius su sė

lenomis duoti vištoms.
Auginant daug jaunų vi- 

štukų geriausia yra vaduo
tis inkubatorium. Prie kiek
vienos tokios mašinos yra 
tam tikri pamokinimai, ka
riuos yra būtinai reikalingu 
suprasti. Inkubatorius turi 
būti padėtu ramioj ir švav 
rioj vietoje, teipgi šiltai tu
ri būti užlaikomu. Vietoje, 
kurioje inkubatorius'* yra, 
temperatūra neturi būt že
mesnė kaip 60 laipsnių. Ka
da vištukai jau išsirita, per 
24 valandas nereikia jiems 
duot nieko lesti. Po to, per 
tris dienas reikia juos lesin
ti mišiniu, susidedančių iš 
duonos trupinių, kietai iš
virto kiaušinio ir visko su
mirkyto piene. Pienas turi 
būt gerai iškoštas. Po kelių 
dienų galima duoti tokiems 
vištukams kviečius



Dėdulė :
Gorilos arba Afrikos bezd- • 

žiemės.
Vidurinėje Afrikoj, ty- : 

ruošė ir giriose gyvena bež
džionės, labai panašios į 
žmones, kurias vadiname 
Gorilomis. Jos savo pobūd
žiais daug kartų atkreipė 
ant savęs atydą keleivių, ke 
liaujančių per anų šalių ty
rus, ypač tų, kurie tenai ty
čia keliauja, kad ištirti žvė- . 
rių gyvenimą ir popudžius. 
Beždžionės, kurias vadina
me Gorilomis, yra didžiau
sios visoje beždžionių veis
lėje, nes yra didume dviejų 
metrų. <

Gorila turi didelę galvą, 
kurios dalįs panašios žmo
gaus veidam, turi stragios 
išveizdos akis, paplokščią 
uosį ir ant kiekvieno kaulo 
išsišovimo smailus akstinus, 
panašius į ypatingos rūšies 
plaukus, lyg reikalingus at
sigynimui nuo priešo. Apart 
to Gorilos turi stiprius mu
skulus, kas parodo stiprę 
žvėrišką jiegą. Gorilos gy
vena tankumynuose gyrių 
ir tai drėgnose vietose. Guo
lius nakties laikui gaminasi 
didelių medžių šakose, į ku
riuos lipa su didžiausiu ga
bumu, atsargiai, kad nete
kus lygsvaros ir nenupuo- 
lus žemėn. Ant žemės vai
kščioja keturpėksti. Minta 
medžių vaisiais, bet prie pro 
gos, neatsisako nuo paukš
tienos ir kiaušinių, kuriuos 
vagia iš paukščių lizdų. Gy
vena būriuose saviškių, bet 
ant vietos ilgai nepabuva. 
Nuo priešų ginasi su dide
liu smarkumu, net su liutu 
stoja į kovą. Medžioklėje 
ant gorilų žmogui yra pa
vojingu, nes sužeistos gori
los nebėga kaip, kad kiti 
žvėris, bet drąsiai stoja į 
kovą ir tankiai pavojun 
pastato medžiotoją. Jauni
kliai gorilos, sugauti, pasi
rodo labai ištikimais žmo
nėms ir išrodo inteligentiš
kais, bet retai juos galima 
pargabenti j Europą dėlei 
klimato skirtumo.

Afrikos gyventojai gori
las vadina “kinguti”, arba 
“sultani”, kas jų kalboje 
reiškia girių karalių, ir ti
ki, kad gorila nėra žvėris, 
bet sulaukinėjęs žmogus, 
kurs aplinkybių verčiamas, 
apsigyveno tyruose ir ten 
laikui bėgant išsivystė į ki- 
tareikšmį tvarinį. Jie ren
gdamiesi medžioti gorilas, 
kiekvienas pasirūpina įvai- 

. rių vaistų gydymui žaiždų, 
■kurių kiekviename momen- 
■I tikisi iš gorilų pusės. Žai- 

= w jie tankiausiai paneša
A gorilų dantų, nes tas 
■■Wimis ginasi laike pavo- 

r \ M Medžiotojams gorilų 
S " įmingi nagai, lupos, sma 

ir kitos kūno dalįs, 
įy- "j aomis Afrikos gyvento- 
ĮĮĘĮĮfcuošiasi. Medžiotojai 
gb'Slas užmuša lazdomis, 

« jie tiki, kad šautuvu ne- 
gmKima nušauti.
^/aUžmuštą gorilą neša jie 
gSTsavo kaimus, monotoniš- 
K giedodami. čia susiren- 

kaimų gyventojai ir lin- 
nai šoka aplink gorilos 
oną.

prantamas daiktas, keikė 
ir spjaudė, spjaudė ir keikė. 
O visas dalykas likosi pri
dengtas tylėjimu iš vokiečių 
kaip ir japonų pusės, o “si- 
mozito” slaptybės ir šiądien 
niekas nežino, jei bent ru
sai, kurie tą paraką šiądien 
vartoja.

Kaip japonai prigavo 
vokiečius.

Diplomatijos istorija'tari- 
kiai mums parodo, kaip vie
nur ar kitur diplomatai yra 
išvedami j laukus ir.... ap
sukami nugara prieš vėją. 
Prie tokių diplomatiškos

istorijos šakų priklauso 
juokingas atsitikimas tarp 
japonų ir vokiečių, kaslink 
japoniškųjų šūvių. Nuo lai
ko Ruso-japoniškos karės, 
pasaulis sužinojo, kad anoje 
karėje japonai vartojo ka- 
nuolėms ir šautuvams savo 
locno išdirbimo paraką, va
dinamą “naujuoju šimozi
tu”, kuriam prilyginimo nė
ra pasaulyje. Šiądien tuom 
patim paraku Rusija spirgi
na austrus, varydama juos iš 
Galicijos, nes apsčiai to pa
rako prisipirko iš japonų 
valdžios.

Pasibaigus karei Rusijos 
su Japonija, veik kiekviena 
Europos viešpatystė, siun
tė Japonijon savo geriau- iki°1916, 
sius ir gudriausius špiegus, 
kad susekus, kaip ir iš ko 
japonai dirba savo paraką. 
Bet visi tie europiečių pasi
stengimai ir pasalumo bu
dai, nuėjo perniek, neišda
vė jokių pasekmių. Japonai Didžiausi plotai bulvėmis 
visus priimdavo kuomanda- užsodinami Rusijoj, nes 10, 
giausiai, bet savo slaptybes 500,000 akrų. Antroje eilė- 
dabojo kaip akį kaktoje ir je eina Vokietija, kur bul-i 
todėl sveteliai dūlino sau vėmis užsodinama 8,000,000 ‘ 
namo nieko nepelnę. Ga- akrų žemės. Po Vokietijos 
liaus, 1913 m., Lapkričio eina Francuzija su 3,794,- 
mėnesyje į Niponą atvyko ooo akrų, toliaus, Suvieny-j 
vokiečių-špiegų eskadra, tos Valstijos su 3,499,000 
Mandagus japonai priėmė akrų, Anglija 1,173,000 ak- 
ir vaisino svečius iš visos ru ir Ventrriia su 1 644 000 utarninką kiekvienon’ėne,io . . TT . . .«• ~ O J ’ ’ Rroeke. .vetainė.. 6021 St. Cit
sielos. Kuomet prie vaisių akrų žemės, bulvių sodini- 
įsidrąsino vokiečiai, tada 
kapitonas užvedė kalbą apie 
paraką ir, lyg nenorėda
mas, japonams, oficierams, 
išsitarė, kad Vokietija nau
doja paraką kitų viešpatys
čių išdirbtą ir apgailavo, 
kad nepabando japonų iš
dirbtą paraką, kurs vadina
si “šimozitu”. Japonijos o- sėlius. Vokietijoj nuo akro 
ficierai su mielu noru ap- prikasama 204 bušeliai, 
reiškė, kad rytoj gali visi ----- **
svečiai nueiti į arsenalą 
ir ten pamatyti 
ponų išdirbimo 
kurio slaptybės ikišiol 
niekam žinomos.

Rytojaus sulaukus, 
svečiai, su cilinderiais 
galvų, su frakais, ir nendrė
mis rankose, draugystėje 
uniformuotų Japonijos ofi-> 
cierų, traukė į arsenalą pa
matyti “šimozitą”, kurio 
aruodai buvo pilni. Bežiu- 
rinėjant šio ir to, vienas iš 
svečių — vokiečių, matyda
mas, kad visų kitų akįs nu
kreiptos nuo jo, greitai pa
sisėmė saują “šimozito” ir 
susipylė į užpakalinį frako 
kišenių; ranką nusišluostė 
į kelnių tą dalį, kuri buvo 
pridengta frako užpakaline 
dale ir niekas to nematė ir 
viskas buvo gerai. Apsi
džiaugus “šimozitu”, atsis
veikinus bu japonais oficie- 
rais ir jiems padėkavojus 
už vaišes, praslinkus ke
lioms valandoms, pavogta
sis parakas jau buvo Vokie
tijos ambasadoriaus ranko
se, kurs kuogl-eičiausiai jį 
pasiuntė į Berlyną, idant 
ištirti, iš ko tas “šimozitas” 
yra padarytas.

Į antrą dieną, tarnas, ku- jo naktimis į dangų ir įgijo 
ris valė drabužius ano vo- garbę, 
kiečių oficiero, kurs vogė 
paraką, apreiškė savo po
nui, kad jo frakas ir kelnių 
užpakalinė dalis bjauriai pa namus savo draugo myli- 
geltonavo, o vietomis pasi- .® mosios tėvo, sako jam:darė permatomos skyles. x ...

Kelioms dienoms pras- ..“ Bronės V"m3tal 
linkus, kada vokiečių eska-z!,n0”a Pnezast,s man0 <*■ 
dra parplaukė i Vokietiją, i silankymo., ..
oficieras, kurs pavogęs sau-1 Žinau, ateini prasyti 
ją japonų “šimozito” par-: dukters rankos. Ar nori pa
siuntė ištyrimui, gavo nes- daryti ją laiminga?
magę žinią, kad tas “Šimo- — Stengsiuos kiek galė- 
zitas” nėra niekas kitas, damas.
kaip tik miltai iš garstyčių — Jai palik ją ramybėje, 
grudų, sumaišyti su azotine tegul ji teka už kito.

MM SoįriiMki Ava.
Iždin. M. SAUKEVIČIUS. 

UU Kaily Ava.
Vadas ir Komandieriua 

K. SAIMONAS. 848 E.143rd Str.
Kapitooaa J. KILIKAUCKAS 3816 Kaily av. 

Kapiton. J. SABALIAUSKAS. 615 E.97th StrJiE. 
Liutinantaa J. ŠUKYS. 615 E. 97th Str. NE.

Ofieieriua J.MAČIULAITIS. 2003 Hamilton av.
Oficierioa J. T. NEURA. 2202 Haznilton av.
Feltfeb. M.ABUKAUSKAS, 2062 Hamilton av.

Sisnaliataa 
M. GRUODIS. 2011 Hamilton Ava.

Mėnesiniai susirinkimai atsibuna kiekvieną 
mėnesi, ketvirtą nedėldieni. 2 vai. po pietų Knaus 
sveaitnėje. 6131 St. CIair avė.

Kiekvieną mėnesi ataibuna 2 sykiu prsktiki. 
Pirmą Utarninką ant Jaires Halea. 6004 St. CIair 
avė. ir kiekvieną pirmą Ketvertą ant Knaus Ha- 
e». 6131 St. CIair ir 62 ratvėa.

Valdyba Liatam Soa; Karam; h. Kazimiero 
Grardijoa Claroland, Ohio.

Pirmin. J. MAKSIMAVYČIUS, 
1542 E. 36th Str.

Vice-pirm. F. BARANAUSKAS, 
3816 Kelley av.

Nutar. rašt. J. POVILONIS, 
5915 Dibble Avė. N.E.

Fin. raš|. CIP. SELICKAS, 
6202 Heisley Avė. S. E.

Iždin. J., MIŠKINIS, 
1532 E. 33th Str.

KARIŠKA VYRIAUSYBE:
Kapiton. J. RAKAUSKAS. 7028 Superior Ava.

Oficieriai:
P. ŠARKAUSKAS. 1301 E. 55th Str.

j J. MAKSIMAVYČIUS. 1542 E. 36th Str.
J. ŠUTRIS, 1088 E. 79th Str. 

j J. URBŠAITIS. 1448 E. 33rd Str.
3. GAIDELIS. 1402 Oreson Avė. 

Sisnaliataa,
J. ŠALČIUS. 1399 E. 41atStr.
MuStro praktikos atsibuna kiekvieno mėnesio 

trečiame Utarninke. nuo 7:30 vakare. J ai tęs Sve- 
: tainėje. 6004 St. CIair Avenue N. E.
| Mėnesiniai susirinkimai atsibuna kas antrą

> nuo 7:30 vakare .ant
: Stockes svetainės. 6021 St. CIar Avė.

Valdyba Draogyataa š». Kazimiero Karalaičio _
mo- į Korwood, Mass. @

Kaslink produkcijos bul- Pirmin. jurgis versiackas, @ 
vėmis tai augščiausiai stovi kleiZTrieidaviCius ®
Belgija, nes ten iš akro že- 1025 Washington Str.
mės prikasama 253 buše- Prot-sekr- adol. kavoliauskąs, © 
hus. Rusijoj nors bulvių so- Fin sekr. J0N KAvoliauskas, ©

Bulvių produkcija.
Kanados valdžia paskel

bė akyvą statistiką iš bul
vių produkcijos visame pa
saulyje. Kadangi bulvės yra 
žinomos veik kiekvienam 
žmogui, kaipo maistas, tad 
be abejonės šita statistika 
bus gana žingeidi kiekvie
nam skaitytojui.

Pagal anos statistikos, ar 
geriau sakant, žemdirbys
tės raporto, matoma, kad 
bėgyje 10 metų, nuo 1906 

, metai į metus, vi
same pasaulyje, buvo bulvė
mis užsodinta žemės plotai 
32,520,000 akrų, iš kur kas 
metai buvo prikasama bul
vių apie 5,132,631,000 buše
lių.

© Laikančios savyje rašalą, © 
© yra dabar plačiausiai © 
© vartojamos ir tai vienas © 
© iš parankiausių rašamųjų © 
© įrankių. Todėl visi jas © 
© ir perka. Bet jei nori tu- © 
© reti tą parankųjį dalyką, © 
© niekad nebandyk pirkine- © 
© ti pigių, kurios yra par- 
© duodamos po 25c., 50c., 
© $1.00 arba, kad ir $1.50, 
© nes bus veltas pinigų iš- 
© metimas ir tos plunksnos 
© niekad gerai rašyti negal, 

nes jos padarytos tik dėl 
apgavystes. Ir todėl no
rėdamas turėti gerą plun- 
kną, nepirk pigesnės, kaip 
$2.00 ir tai tik šios kom
panijos, nes bėgyje 3 m. 
daug esome męs jų parda
vę ir visi mus viengenčiai 
kostumieriai yra paten
kinti ir užganėdinti.

PREKE
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ja- 
paraką, 

nėra

visi 
ant

dinama daugiau už kitas uLmsAve.

viešpatystes, bet iš akro že- iždin. juozas akunevičia, 
mės prikasama vos 95 bu- Maršalka jonaTvilkišis,

1162 Washington Str.

Vokietija per metus su- Ir tas tiesa,
naudoja bulvių 1,681,358,000 _ Agotai Ta višta teip
bušelių. Rusija 1,155,461,000 kieta_ kad negalima įkąsti. 
bušelių. Austrija 682,377,- !pervėlai jdgjai j puodų. 
000 bušelių, Francuzija 497, _ Gerai Vertėjo
244,000, Suvienytos Valsti- • dėt prieš kokius
jos 333,514,000 bušelius. metUs_

Bulvės yra sunaudojamos 
įvairiems tikslams, Mažiau
sia dalis, nes vos 28 nuošim
tis sunaudojama žmonių 
maistui. 40 nuošimtis gyvu
lių maistui, 12 nuoš. sėklai 
ir apie 10 nuošimtis susinai
kina. Likusioji dalis eina 
dirbimui olkoholio, krak
molo ir daugeliui kitų, 
šiems panašių produktų.

TODĖL....
Motina (piktai): — Jo- 

luk! prieš valandėlę, kama- 
oj buvo du obuoliai, o da- 
iar jau tik vienas.

Jonukas (mikčiodamas) : 
Kad kamaroj buvo tamsu, 
tai to kito aš nemačiau.

r
į----- 2---------- 1 iJUOKAĮj

Kelias į garbę.
— Gėdykis Vincai, nieko 

nedirbdamas. Vaišktai tik
tai ir daugiaus nieko. Ką- 
gi tu veiki naktimis, kad 
gatvėse nieko nėra?

— Stoviu gatvėj ir žiuriu 
įdangų.

— Delko-gi tu žiuri?
— Oho! Kopernikas ir-gi 

nieko nedirbo, o tik žiurė-

Dailus atsakymas.
Konkurentas atsilankęs j

GAUNAMOS

“DIRVOS“

Knygyne
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Redakcijos Atsakymai.

Lietuvos Sunui. Tos lie
tuvaitės, kurios teip elgiasi, 
vargiai skaito kokį laikraš
tį, tad ir papeikimai, laik
raštyje joms duoti, nieko 
ne gelbės. Nesunaudosime.

Ūkininkui. Bušelis buše
liui nelygus. Kiekviena val
stija turi savo rodykles, 
kiek svarų bušelis turi turė
ti. Męs savo laiku “Uk. dir
voje” paskelbsime toblyčią 
su valstijų įstatymais. Tė- 
mykite.

Pinavijui. Straipsnelį per
žiūrėsime. Parašykit mums 
žinučių iš lietuvių gyveni
mo. Labai pasigendame.

J. K. M. Tamištos raštelio 
negavome. Gal. kelionėje 
kur dingo. Parašykite žinu
čių iš lietuvių gyvenimo, 
juk žadėjote.

| A. URBŠAITIS

I
 seniausia

LIETUVIŠKA

BARBERNE
Pas mus ilgai nelauksi, nes 
greičiausiai ir geriausiai at
liekama darbas tai pas mus.

2271 St CIair Avė. N.E.

Reikalingas Zeceris, ku
ris, yra gerai apsipažinęs 
su zeceryste ir kitais spau
stuvės darbais.
.. Atsišaukite j “Dirvos” ad 
ministraciją. ,

2004 St. CIair Avė.
CLEVELAND, OHIO.

“Dirvos” Agentai
Pas kuriuos galima visados užsiskyti 

DIRVĄ” ir užsimokėti prenumeratą. 

BENTLEYV1LLE. PA.
B. A. Matukonis, P. O. Box 268.

HOMESTEAD, PA.
M, Vaikino ras, 411 Ann St., 

SHENAND0AH, PA.
T. P. Križanauskas & Co. 102 
Centre st..

East

Kas iš New Britain, Conn 
ir jo apielinkės nori užsira
šyti “Dirvą” ar gauti pa
vieniais numerais, gali krei
ptis prie musų agento Vac
lovo Gilevičio, 89 John st 
New Britain, Conn. ir pre
numeratą galima jam už
mokėti.

“Dirvos” Administracija.

Užsiprenumerūokit Dabar ’ 
“Dirvą” kol prenmerata yra ] 
tik $1.50, nes bepalidvos kį- | 
lant popieros kainai, busime I 
priversti pabrangintie pre- j 
numeratą ir męs, kaip kad 
nekurie laikraščiai jau dabar j 
pabrangino. Juk prenumeraT | 
tos laikas skaitosi ne nuo i 
Naujų Metų, bet nuo dienos i 
užsisakimo. Užsisakydami 
adresuokite šiteip.

. -‘DIRVA”
2004 St. CIair An, Clmlud, Otele

“DRAUGAS” duoda daug žinių iš karte lauko, pa
sakoja, kas dedas nelaimingoje mūsą tėvynėje Lietuvoj, 
skelbia įdomiausius atsitikimus iš viso pasaulio. Žinios 
paduodamos kuogreičiausiai.

“DRAUGAS” remia, stiprina lietuvių katalikų 
draugijas, rūpinasi jų reikalais.

“DRAUGAS” kelia tautiškų susipratimų, platina 
katalikiškai lietuviškų kultūrų.

“DRAUGAS” rašomas aiškia ir visiems supranta
ma kalba.

“DRAUGAS” metams tekaštuoja tiktai $3.00, pusei 
metų $1.75. Čikagoje, siunčiant pačta, metams $4.50. 
Nuo vaikų ir nuo agentų perkant atskirais nume
riais po 1c.

Užrubežyje “Draugas” dienraštis metams $6. 
“SAVAITINIS DRAUGAS”, Metams kaštuoja tik $1.50.

Atskiras numeris po 3c.

Visais reikalais kreipiantis adresuokite:

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46th St.

■ 4. -Ą.l tieksi*

CHICAGO, ILL.

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra

“DARBININKAS”
“DARBININKAS” eina utarninkais, ketvergais'ir su 

batonus.
“DARBININKAS” paduoda daug žinių iš darbo lau

ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą.
“DARBININKAS” paduoda daug straipsnių, naudingų 

darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų.
“DARBININKAS” paduoda svarbiausius nuotikius 

visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus.

“DARBININKAS” visuomet turi smagių, gražių eilių, 
dailių vaizdelių ir apysakaičių.

“DARBININKAS” visuomet turi viso to, kas darbi
ninkui svarbu, naudinga, indomu ir 
suprantama.

“DARBININKAS” nuolatai išleidinėja knygelių, 
rios dailumu, gražumu, turiningumu, pigumu 
sija visas išleistuves.

Skaitykite ir platykite “Darbininką” ir jo leidinius.
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams 

$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant 
tik subatinius 8 pusi, numerius, metams $1.50, pusmečiui 
75c.

Adresas: -------- -- —r~“

ku- 
vir-

“DARBININKAS”
242-W. Broadway, So. Boston, Mass.

“DIRVOS”

SPAUSTUVE
Atlieka Visokius

DARBUS
MUSŲ SPAUSTUVE SPAUSDINA 
knygas, konstitucijas, plakatus, cirku- 
liorius, visokias kvitas, laiškams ant- 
galvius, kopertus, tikietus, vizitines 
korteles, ir t.t Kadangi musų spaustu
vė įrengta sulig naujausios mados ma
šinomis ir raidėmis, todėl ir spaudos 
darbus atliekame dailiai,greitaiir pigiai

Siųsdami užsakymus adresuo
kite šitaip:

“DIRVA
2004 St. CIair Avė. Cleveland, 0
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DR. J. ZW1CK,
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS.

Savaitinis Kalendorius 
Rugsėjis

Jeigu nori taip, kaip Lietuvoje 
puikiai išsivanoti karštame gare 
su vanta, tai atsilankyk į musę

Rengia Ame. Liet. R.-Katal. Moterų Sąjungos 26-kuopa

NEDELIOJ, RUGSĖJO, 24 1916 M.
KOEN1GS SVETAINĖJE, 3704 SUPERIOR AVĖ.

PRADŽIA NUO 4:30 PO PIETŲ.

Įžaanga ant pastatymo 25c ypatai. : Ant šokių 25c porai.
Nuoširdžiai užkviečiame visus atsilakyti ant šio mus kuo

pos rengiamo pirmo puikaus vakaro. KOMITETAS.

.......  - ........... PIRTĮ ===== 
Atdara kožną dieną nuo 12:00 dienos iki 
12:00 nakties. Subatoms per ištisą naktį.

Seredos dėl moterų.
Galima susikalbėti lietuviškai, lenkiškai ir 

rusiškai. Taip-gi statome bankas.
A. SOGOLOWITZ,

2S47 E. 38 GATVE. Arti Woodland.
Central 2595-W

Jonai, kur-gi tu taip skubiai begi? 
i Nagi pas

W. WISZNIEWSKI
1084 KE.NILWORTH A V K. 8. W

Na tai ką gi ten veiksi. “Na, ar-gi tu Juozai dar nežinai, 
kad mano rytoj vestuvė, tai begu nusipirkt GERŲ CIGARŲ.“ O-o-o taip, 
ta ir aš kitokię ne nerūkau. Tai labai geri cigarai.

1935 St. Clair Avė. N.E. 
(Ant kampo St. Clair ir East 20 gatves) 

Ant Pakilčio Aptiekos.

OFISO VALANDOS: 
Ryte: nuo 9:30 iki 10:30. 
Vakare: nuo 5 iki 7:30.

TELEFONAI:
ClJ. c««tr. 4236, Bali Prssp. 979.

Gyvenimo Telefonas:
MIC. 1558-8

Atsišaukite šiuo adresu:
1095 EAST 76th STREET.

BANKOS VALANDOS:
Nuo 8:00 ryte iki 9:00 vakare.

THE ST. CLAIR AVĖ. SAVINOS & LOAN CO.
2006 St. Clair Avė. Cleveland, Ohio.

Prospect 953 Central 6488

BALIUS PRAKALBOS 
su pertatymu Gurkliutės komedijėlių 

“DVI SESUTES” IR “DVI KŪMUTES”

Gelažies Krautuve, 

HARDWARE

i Gerieusios Gyduoles

23 S. - Teklės
24 N. — 15 Ned po Sekm.
25 P. — Firmiciaus
26 U. — Justino
27 S. — Kosmo ir Dom.
28 K. — Vaclovo
29 P. — Mykolo ark.

“LIETUVIŲ DIENA”.
Jau tik 39 dienos 

liko iki “Lietuvių Dienai”, 
kurioje bus renkama pašel- 
pa Lietuvai. Rengkitės visi 
prie tos dienos . Ruoškitės 

-• prie darbo; Pasistengkite, 
kad ta diena atneštų naudą 
badaujantiems mus broliams 
ir seserims.

Lietuva šaukiasi pas mus 
pagelbos. Išgirskime jos 
šauksmą ir atminkime, kad 
tai yra šauksmas mus moti
nos, mus tėvynės. Jieškoki- 
me jai pašelpos. Neškime 
jei pagelbą!

EXTRA!
Parsiduoda Apynaujis Namas 

dailus ant dviejų gyvenymų. Apačioje yra 5 ruimai, 
maudynė ir išėjimui vieta (closed) vidui. Teip-gi 
gera šėpa indų sudėjimui.

Ant antrų lubų yra 3 ruimai, išėjimui vieta 
ir du mažesni kambarėliai. Namas yra tvirtas, skie
pas didelis ir parankus, grindis cymento. Aplinkui 
namą auga daug medelių.

Teip-gi parsiduoda ir fornišiai. Kas nori pirkti 
gali sykiu su namu ir fornišius nupirkti. Forničiai 
gražus, priežastis pardavimo — išvažiuoju į kitą 
miestą.

Iš/veikimo’“Lietuvių Die
nos” komisijos. 15 d. Rug
sėjo atsibuvo susirinkimas 
Komisijos “Lietuvių Die
nos” sutvarkymui, kuriame 
lankėsi ir p. Jokubynas, 
“Dirvos” redaktorius, kurs 
davė keliatą patarimų. Susi
rinkimas atsibuvo p. Kra- 
nausko namuose, prie 20 ir 

. St. Clair gatvių. Susirinki
me nutarta: 1) Susižinoti 
su lietuvių kolionijoms ap
linkiniuose miesteliuose, ar 
ten rengiamasi prie “Lietu
vių Dienos” ir apie tai pra
nešti vietinių draugysčių 
centrui. 2) Kreiptis prie vie
tinio skyriaus Y. W. C. A. 
prašant suorganizuoti būrį 
aukų rinkėjų. 3) Kreiptis 
prie klebono kun. Halabur- 
dos, prašant, kad jis kas

ra
gintų lietuvius rengtis prie 
aukų rinkimo ir kreiptųsi į 
svetimtaučių katalikų kle
bonus, prašant jų padaryti 
rinklevas savo bažnyčiose, 
Visų šventų dienoje, lietu
vių ir Lietuvos sušelpimui.

Buvo prakalbos. .Susitvė
rė kuopa PMS. 16 ir 17 die
nose Rugsėjo, Popovičio sa
lėje atsibuvo prakalbos ir 
kitoki programo šmoteliai. 
Kas tas prakalbas rengė, 
tikrai nežinia, nes plakatuo
se buvo skelbta, kad rengia 
Mirtos giedorių draugija, 
bet salėje buvo sakyta, kad 
LSS. 3 kuopa tai surengusi. 
Rinkta aukos nukentėju- 
siems nuo karės. Surinkta 
apie 39 dol. šelpimo fondan 
su 50c. Tautos fondui. Kal
bėtoja buvo iš Pittsburgo 
Dr. J. T. Baltrušaitienė. 
Apie prakalbų skonį nerei
kės daug sakyti, priminus, 
kad Daktarė nešiojasi dvi 
teorijas — socializmo ir su- 
fragizmo; reiškia, pas ją 
du grybai barščiuose. Tokiu 
budu, tarnaujant dviem die
vam, vienas yra .perdaug 
gerbiamas, o antras skriau
džiamas. Prakalbos buvo 
silpnos, bet ir tas pačias su
darkė naiviški klausinėji-

4) Išgauti miesto valdžios mab kurie privedė net prie 
leidimą tai dienai rinkti au- trukšmo, kurs ir programą 
kas gatvėse (šis darbas pa
vesta i 
Komiteto'iždininkui ir “Dir 
vos” bendrijos prezidentui. žmogus esąs lyg kokia-
5) Kreiptis su prašymu į 
svetimtikių kunigus, kad 
jie darytų rinklevas Lietu
vos ir lietuvių sušelpimui, 
savo kongregacijose ir ba
žnyčiose.

Susirinkimai šio Komite
to atsibūva kiekvienos pėt- 
nyčios vakare.

K. Aksomaitis.

’ ’ . užbaigė ne teip, kaip rei-
p. A. Bartusevičiui, kia. Klausant tų klausinė

jimų ir jų aiškinimų, jau-

me cirke ir nenoromis turi 
pasakyti, kad nors žmonės 
giriasi pirmaeiviais ir su
sipratusiais, bet savo “pir- 
maeiviškumuose” jie vaik
ščioja atbuli. Kitos progra
mų dalys buvo teip silpnos 
ir netikusios, kad ir minėti 
ne verta. Patartinu tik bu
tų, kad šių dviejų vakarų 
rengėjai pasirūpintų atei
tyje pasimokinti kaip reikia 
vakarų programus suren
gti.

Nedėlios vakare, “po vis
kam” susitvėrė MPS. kuopa 
iš 15 narių. Susirinkimą ve
dė pati tvėrėja, Dr. Balt
rušaitienė. Beje, Dr. B. kal
bėdama apie šitą susivieny- 
jimą, sakė, kad tas susivie- 
nyjimas darbuojasi mote
rių labui jau daugiau kaip 
12 metų (ragino, turbut 
moteris, net palikus pris
vilusius puodus, rašytis prie 
jo ir kovoti už moterių tie
sas), kuomet faktiškai to 
susivienyjimo gyvastis ap- 

į sireiškė tik 1909 m. Taigi, 
prieš 12 metų to susivienyj
imo “nė dūko” dar ne buvo, 
ir kaip jis galėjo darbuotis?

Draugijų Reikalą.
ATYDA CLEVELANDO 

LIETUVIŠKOMS DRAU
GYSTĖMS, KURIOS PRI

GULI PRIE CENTRO 
DRAUGYSČIŲ SĄ

RYŠIO.
Paskutiniame Clevelando 

lietuviškų draugysčių cent
ro susirinkime buvo pakel-' 
tas klausimas apie nesilan-; 
kymą draugysčių delegatui 
ant Sąryšio mėnesinių susi-! 
rinkimų. Kadangi Sąryšy
je būva svarstomi draugijų! 
reikalai, o neatsilankius at
stovui, draugystės nieko ne
žino apie Sąryšio veikimą, 
tuo labiau, kad atstovai 
daugiausia yra draugijų 
pirmininkai ir savo susirin
kimuose jokio raporto iš Są
ryšio • veikimo neišduoda.j 
Taigi Sąryšis nutarė pagar
sinti per “Dirvą”, kad kiek-i 
viena draugystė savo susi
rinkime reikalautų raportų 
savo atstovų iš Sąryšio vei
kimo. Teip-gi nuo šio laiko 
kiekvieno Sąryšio susirin
kimo nutarimai ir atsilan
kiusių atstovų skaičius bus 
garsinama “Dirvoje”, kad 
tokių budu draugijos žino- 

, tų ar jų atstovai lankosi ant 
Sąryšio susirinkimų, ar ne.

Clevelando liet, draugys
čių centro Sąryšio sekr.

J. čeriauka.

Iš veikimo Tautos Fondo 
skyriaus. 18 d. Rugsėjo įvy
ko susirinkimas skyriaus 
Tautoš Fondo, bažnytinėje 
salėje. Iždininkas išdavė 
atskaitą, pagal kurios ižde 
yra $717,14. Nutarta 717 
dol. pasiųsti į centro iždą. 
Toliaus nutarta, kad pagal 
konstitucijos visi nariai, 
priklausanti į šį skyrių, tu
ri mokėti metinę mokestį, 
po 1 dol. į metus. Užsimo
kėjo: Ą. Kranauskas, Ign. 
Sakalauskas, kun. J. Hala- 
burda, M. Šimonis, J. Mon- 
tvyla, K. Žilinskas, F. Bara
nauskas, ir J. šūkis, čia 
reikia pažymėti, kad tos pa- ■ 
čios ypatos, įstodamas į T. 
F. skyrių mokėjo po 5 dol. 
o kun. Halaburda 100 dole
rių. šis skyrius laike savo 
gyvavimo yra surinkęs tar-, 
pe Clevelando lietuvių, įvai
riais budais daugiau kaip 
2,000 dolerių.

Susirinkimai atsibūva kie
kvieno mėnesio trečiame 
panedėlyje.

Neprašyti labdariai. Tu- 
lasW. Parka, vadinantis sa
ve kapitonu Fish, iš San 
Frandsco ir J. Roberte iš 
Buffalo, atvykę čia pradėjo 
milaširdystės darbą, tarpe

THE CLAIR AVĖ.
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ĮKOR PORUOTA PER OHIQ VALSTIJOS VALDŽIĄ.

Už padėtus pinigus mokame penktą nuošimtį nuo die
nos padėjimo iki dienos atėmimo.

Taipgi taupymą galima pradėti nuo vieno dolerio ($1.00) 
ir aukštyn.

Viršmineta banka siunčia pinigus į visas dalis svieto.
Parduoda laivakortes ir money orderius.
Apsaugoja nuo ugnies namus ir namy rakandus.
Atliekame rejentališkus reikalus.
Perkame ir parduodame namus ir lotus.
Skoliname pinigus ant savasčių (property) ant lengvų 

išlygų.

R ŠTAI KUR GERA PROGA PIR-

I KTI GERI NAMAI

Seredoje, 27 d. Rugsėjo 
Stockes svetainėje, bus Cle- 
velando lietuviškų draugys
čių centro Sąryšio susirin
kimas. Draugysčių atstovai 
yra

1 namas 1596 E. 33 gatvė 6 kambariai, lotas 
m 30x100 pėdų. Prekė $2,500.oo.

2 namu 1597 E. 30 gatvė, 11 kambarių, lotas
4 33x160 pėdų. Prekė $3.500.oo.

2 namu 1579 E. 27 gatvė. Vienas namas 6 
kambarių, kitas namas 10 kambarių ir maudynės.

|J Lotas 45x132 pėdų. Prekė $4,200. oo
n Męs turime du namu ant pardavimo ant Russell 
4| Rd., netoli Superior gatvės. Vienas 8 kambarių 
% namas, šiluma maudynė, didelis skiepas, molinis 

! Ik stogas. Antras dviejų šeimynų namas, po 5 karn
ai barius, maudynės, elektros šviesa ir šiluma. Dide
li lis sklepaf ir kiti parankumai sulyg vėliausių rei- 
M kalavimų. Prekė $7,800.oo. Reikia įmokėti $2.500,
5 likusiejie ant šešto nuošimčio.

i M 8 kambarių namas, maudynės, šviesos ir 1.1. 
K Ant E. 65 gatvės. Parduosime su mažu įmokėji- 

mu, o likusius ant, lengvų išmokėjimų.
Taipgi męs turime du namu pardavimui su 

mažais įmokėjimais, ant E. 27 gatvės. Lotai 
■k 45x132 pėdas.

J M Visi viršminėti namai parsiduoda ant lengvų 
; išmokėjimų.

kviečiami susirinkti.
Cl. liet, 'dr -jų centro

Sąryšio sekretorius
J. čeriauka

PARDAVIMUE
Pardavimui namas, labai puikus 8 

kambarių, namas dėl vienos šeimy
nos. Parsiduoda ant išmokėjimo, arba 
išmainoma ant kitokios savasties.

Ant Eatna Rd ir Broadway,
. L. Bednarski,

2110 Prospect Are.

gyventojų, gyvenančių mie
sto pakraščiuose, pradėjo 
rinkti “aukas” šeimynoms 
tų kareivių, kurie yra ka- 
riumenėje ir tų, kurie susi
rėmimuose su mexikonais, 
šiek-tiek nukentėjo. Policija 
juodu sučiupo ir teismas 
Parksą nubaudė 50 dol. pi
niginės baudos, užmokėti 
teismo kaštus ir išbūti 30 
dienų prie kalėjimo darbų. 
Jo padėjėjas nubaustas už
mokėjimu teismo kaštų ir 
30 dienų prie kalėjimo dar
bų.
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VIENATINE

Clevelando Lietuviška Namų ir Paskolos Draugystž-Banka
Įkorpomota per valdžią valstijos Obio Vasario 2 d. 1909 metą. 

PAMATINIS KAPITALAS (STOCK) SSSO.OOO.oo.
Parduodame shėras kaina 1100. oo antlengvę išmokėjimę, po 25c. kaa sa
vaite, kur atneša ne mažiaus kaipO nuošimtį. Taip-gi priimame pinigua 
taupinimui (deposita). Už padėtus pinigus mokame f> nuošimtį. Skolname 
pinigua dėl pirkimo namę ir liotę ant lengviausię išlygę- skoliname dau- 
giaus, negu svetimtaučių bankoa dvi trečdali sumoa. Gerbiamieji vien
genčiai! Kreipkitės į šią prakilnią įstaigą, nusipirkite bent vieną shėrą. 
ba dėkie pinigus taupinimui,o užtikriname, jog lengviauaiai sučėdysi p 
gus ir greičiausi tapsi savininku nejudinamos 
mesi savo tautą keliu progreso.

BUČERNE IR GROSERNE
Daugumas musę lietuvię ikišioliai negalėjo paa mus atsilankyti dėl 

tolimo atėjimo. Bet dabar męs, norėdami kuogeriauaiai patarnauti, pra
dėjom visokius orderius, pristatyti i namus. Galite įduoti orderius per 
musę važiuotoją arba atsilankę į musę krautuvę. Męs visados stengsi
mės sanžiningai patarnauti muę kostomerius. Prekes darysime kuože- 
miausias, tavorą duosim kuogeriausį. Brangęs broliai ir seseris nepa
mirškite musę krautuvės. Ateikite ir pabandykite, o tąsyk persitikrin
site, jog ką šneku yra gyva tiesa.
2202 HAMILTON AVĖ. Cay. Central 17814.

APTIEKOSE 
1653St. Clair Ar. Pri e L17 g.
6502 FleelAn., Cor. E. 65tli (Tod) 

Čia dirba lietuvya registruotas aptieko- 
rius— A. ŽAGARAS.

5608 Fleet Avė., Cor. E. 57th.
Čia dirba lietu vys registruotas aptieko- 

rius— J. Smailis.

4052 E. 71 si Cor. Hariard
3878 E. 71st, Cor. Lansing

Lietuviams pas lietuvius aptiekorius ga-

Rioberines ir smalinė stogų 
dengymui popieros. Įvairiau
sių rųšių maliavos, aliejaus, 
tarpetino, maliavoj imui šepe
ty ir t. t ir 1.1.
Didelis rinkinis Pečię, visokię «udy- 
nę, plačiausia rinkinis įvairię-įvai- 
riausię dailydems įrankię ir Lt. irt. t

2155 St. Clair Avė.
Central J785-W

IE3DI

Didžiausias Žmogaus Turtas
Aš per 6 menesius sirgau ir man jokie daktarai nieko 

- negalėjo pagelbėti. Viena ranka mano buvo pritraukta 
ir ant kojy visai negalėjau atsistoti.

Tad mano draugas parnešė vaistų iš

APTIEKOS USEVIČIAUS
1172 E. 79th STREET.

Ir tuoj m am atleido ranką ir per 6 sanvaites pasilikau 
aš visai sveikas. Todėl šiuomi išreiškiu p. Usevičiui vie
šai širdingą padėką ir patariu kožnam, kuriuos ameriko
niški daktarai nepagydo, jis jus atitaisys.

I. Pogvizda, 14918 Sylvia avė. Cleveland, Ohio.

L. Bednarski
0$^ parduoda Gįc

Namus ir Farmas
Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI, 

2110 Prospect Avenue. 

E==]B[

u skaityk 
• laikrašti

T”
“VYTIS” yra vienaitinis ir pitmutinia jau

nimo laikraštis Amerikoje.
“VYTYJE” telpa geriausi raštai musų jau

nų rašytoju. literatų ir studentų.
“VYTYJE” rasi žinučių iš Amerikos bei 

Lietuvos jaunuomenės jryvenimo.
“VYTIS” leidžiamas tautiškoje-katalikiš- 

koje dvasioje.
“VYTI”leidžia Lietuvos Vyčių organizacija. 

Metams “Vytis” kainuoja $1.50, pus
mečiui 75c. L. Vyčių organizacijos na
riams “Vytis” siunčiamas už mėnesi
nes mokestis.
Prisiunsk savo antrašą ir už 2c. kra- 
sos ženkleli, o vieną numeri pažiūrė
jimui prisiunsime veltui. Visais rei
kalais kreipkitės šiuo antrašu:

731 W. 18th Str. Chicago, III.
3BL'............. .JBC —^E

DR. I.E. JASINSKI
607 ROSE BLOG. 

valandos:
Nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio, ir nuo 2 iki 8 
vaL po pietų. Nedėliomis ant pareikalavimų.

Antras Ofisas, 1374 E. 25-tos Gairės. 
valandos:

Nuo 8:00 iki 9:30 vai. ryto, nuo 12 iki 1:30 po 
pietų ir nuo 5 iki 7 vai. vakaro.

.Nedėliomis: nuo 8 iki 9 ryto ir nuo 6 iki 7 vak
■šit 3S18-d Caatr. 7MM

LIETLVYSr

Iškabų==ŠiIdų

STIKLO, ELEKTROS IR 
MEDŽIO.

1329 ST. CLAIR AV.
Room 16.

Šeimyniški vaistai, kuriuos kiekvienas 

privalo turėti savo namuose.
Pakelčio Kraujo Valytojas. (Blood Purifier) Geras vaistas kraujo 

valymui, nuo reumatizmo ir kitokių užsisenėjusię ligų Prekė $l.oo.

Pakelčio Plaučių Balsamas. Geras vaistas nuo kasulio, šalčio, bran. 
kytios ir visų gerklės ir plaučių ligų. Prekė 25.

Pakelčio Vaistas nuo Nuospaudų (Com Cure) Greitai nugydo ko
jų nuospaudas Prekė 25c.

GAUNAMOS LIETUVIŠKOJ APTIEKOJ PAS:

C. PAKELTIS,
1937 St. Clair Avė. - Cleveland, O

KAS REIKALAUJA

NUOŠIMČIO?
Ta ypata pirmutinė reikalau

ja nuošimčio, kuri sunkiai dirbo 
ir taupė savo pinigus.

Dabar jis leidžia savo pinigus 
dirbti, o jis ilsisi.

Tamista ir gali padaryti teip.
Męs mokame 5 nuošimčius 

už sutaupytus pinigus.
THE ST. CLIR AVĖ.

Savings & Loan Co.
2006 St. Clair Avė. Cleveland, 0


