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Rusai 30 mylių

RUSAI 30 MYLIŲ NUO 
LEMBERGO.

Amsterdamas. Rusai susi
tvarkę išnaujo pradėjo di
delius mušius išilgai Brody- 
Krasne geležinkelio, vedan
čio į Lembergą. Vokiečiai 
su austrais čia stato kruti-' 
nę norėdami sulaikyti rusų 
ėjimą, bet rusai nors ir pa
mažėl eina pirmin ir jau tik 
30 mylių atstume nuo Lem-j 
bergft. į šiaurryčius. Vakari 
naktį rusaf apsupo vokiečių

ANGLAI EINA PIRMYN 
TIES SOMME.

Londonas. Sommes apie
linkėje' anglai veikti nepa
liauja. Praneša, kad į/ry
tus nuo Les Boeufs anglai 
padarė pirmynžengą ant 
500 jardų paimdami dalį vo 
kiečių apkasų. Thiepval 
apygardoje eina smarkus 
mūšiai. Nekuriose vietose 
vokiečiai buvo užėmę anglų 
pozicijas, bet kontratakų 
priversti buvo apleisti ir pa
sitraukti atgal. Anglai paė
mė stiprią poziciją netoli 
nuo Le Sars.

jo pasitraukti atgal. Apie
linkėje Raucourt pasisekė 
priešui užimti dalį musų 
tranšėjų.

sidės prie revoliucijonierių. 
Keliatas grekų laivų aplei
do savo uostus ir susijungė 
su talkininkų laivynu. Veni- 
zelo išleido proklamaciją, 
kurioje atsišaukia į grekų 
tautą, kad toji reikalautų 
kuogreičiausio karės aps
kelbimo prieš teutonus.

RUSŲ VEIKIMAS RYTŲ 
FRONTE.

Petrogradas. Visu ryti
niu frontu eina mūšiai, ku
riuose rusai ima viršų. Apie 
linkėję Gukalova, vokiečiai 
buvo pakėlę ofensyvą, bet 
rusai uždavę jiems didelius 
smūgius nustūmė atgal. 
Prie upės Bystrica, apielin
kėje Bogaradčan, rusai 
smarkiai užatakavę vokie
čius paėmė daug nelaisvių. 
Apielinkėje Boruny ir Krė
vos į pietus nuo Smargonės 
(Vilniaus gubernijoje) ru
sų aeroplanai atakavo vo
kiečius iš oro. Numetė daug 
bombų ant amunicijos san
dėlių, kur ištiko didelės 
ekspliozijos.

ITALŲ VEIKIMAS 
CIMONE.

Rymas. Italų kariumenė 
pakėlė ofensyvą prie kalno 
Monte Cimone, kurį nese
niai buvo užėmę austrai. 
Smarki italų artilerijos ug
nis privertė austrus trauk
tis atgal ir užleisti dalį to 
kalno. Austrai bandė daryti 
tenai tranšėjas, bet nesus-. 
pėjo. Klonyje Vanot aust
rai smarkiai bombardavo 
italų pozicijas prie Monte 
Cauriel, bet nieko nelaimė
jo. Prie Cardevrole austrai 
keliais tarpais atakavo ita
lus, bet visuomet buvo at
mušti. Austrai norėjo pai
mti kalvas prie-Monte Sief, 
bet nepavyko.

loje. Paskui bandė vokiečiai, 
kuriems irgi teko panešti 
nuostoliai nemažesni už bul 
garų. Ant galo buvo panau
dota turkų armija, kurią 
tik ką atgabenta iš Turki
jos, bet ir tą ruso-rumunų 
artilerija nuskynė. Apielin- 
kiniai plotai nuklota tūks
tančiais lavonų.

RUSAI SUMUŠĖ TURKUS
Petrogradas. Rusų veiki

mas Kaukazo fronte atsi
naujino. Į pietryčius nuo 
Guimichany, rusai sumušė 
turkus, nes įsiveržė į jų po
zicijas. Prie Hamsden, Per
sijoj, kur buvo smarkus mu 
šiai, /kuriuos rusai laimėjo. 
Rusams teko daug, ginklų 
ir transportas kupranuga
rių. Visi turinį telegrafai 
sutraukyti.’

SERBAI OFENSYVE.
Londonas. Macedonijos 

fronte, kur serbų kariume
nė veikia prieš vokiečius, 
kaip praneša vyriausis ka
rės štabas, serbai pakėlė 
didelį ofensyvą toliau nuo 
Kaimahcalen, h* smarkiai 
bombarduoja Starkovgrob. 
Sta/kovgrob yra svarbi po
zicija ir kelias vedantis nuo 
Fliorinos į Manastyrį. Ant 
to kelio vokiečiai turi pa
dirbę 11 mylių ilgumo 16 
tranšėjų. Serbai kiek galė
dami stengiasi įsiveržti į tas 
tranšėjas.

rai. Teip-gi bulgarai užėmė 
serbų apkasus prie Išičevo. 
Apielinkėje Seijkowgrob 
bulgarai užatakavę priešą 
paėmė daug kariškos me- 
degos Ir dvi kanuoles. Klo
nyje Moglinicy abiejų pu
sių artilerija smarkiai vei
kia. Kitose vietose nieko 
svarbaus nėra.

RUMUNŲ RAPORTAS
Bukareštas. Karės mini

sterija paduoda sekančias 
žinias: Mūšiai Transylvani- 
joj yra dideli, o ypač į šiau
rvakarius nuo Bodar ir į 
šiaurę nuo Steno. Priešas 
turėjo pasitraukti, palikda
mas mums 2 oficierus ir 200 
kareivių. Į pietus nuo Her- 
manštadto eina smarkus 
artilerijų veikimas. Pieti
niame fronte musų artile
rija nuskandino priešo lai
vą ant Dunojaus, netoli nuo 
Pepsiną. Dobrudzy apielin
kėje veikimas mažas.

MAŽI VOKIEČIŲ NUO
STOLIAI.

Berlynas. Vokiečiai savo 
pozicijas ir nelaisvėn paėmė oficiališkuose raportuose
1,987 kareivius. Į pietus nuo praneša, kad Sommes apie- 
Brzezany, atstume 50 mylių linkėję neturi didelių nuos- 
nuo Lembergo, išilgai upės ■ tolių. Po smarkių mūšių ko- 
Zlota Lipa rusai apvaldė vo- kie buvo pastaruoju laiku, 
kiečių pozicijas ir paėmė 
112 oficierų ir 2,268 papra
stus kareivius, nelaisvėn. 
Apie rusų pasekmes prie 
Zlotą Lipa, vokiečiai prie 
nuostolių prisipažįsta, bet 
kaslink nuostolių
Brody—Krasne geležinke
lio ginasi.

anglų spėkos nusilpnėjo. Vo p0 smarkaus mūšio vokie- 
kiečiai atake ant durtuvų čiai paėmė 3,000 rusų ir 41 
tarpe Ancre ir Cancelette 
atmušė anglus ir užėmė da
lį apkasų. Kitose vietose ei
na smarkus mūšiai be jokių 
rezultatų.

AUSTRAI ATMUŠA RU 
MUNUS.

Vienna. Austrijos komen
dantūra skelbia, kad rumu
nai Transylvanijoj nesten- 

kgia austrams atsilaikyti ir 
teodėl turi trauktis atgal. 
zda<reitos savaitės bėgyje au- 
nuoai paėmė 3,000 rumunų 
danbeivių savo nelaisvėn, tei- 
jaus. užgrėbė kiek ir amuni- 
reik^. Didžiausi buvo mūšiai 
krai trų su rumunais prie 
kurijrnanstad, kuris pateko 
jai ^trams veik su visa ka- 
gorįimene, kuri Hermanštadą 
Wnė. .

MŪŠIAI TRANSYLVANI- 
JOJ.

Londonas. Sulyg ateinan
čių žinių iš Berlyno ir Vie- 
nnos dideli mūšiai kokie 
pastaruoju laiku virė, išėjo 
ant naudos teutonams. Ru
munai liko atmesti atgal. 
Iš Viennos praneša, kad au- 
stro-vokiečių kariumenė 
užėmė visas apielinkes, ku
rias pirmiau buvo nužudę 
prie Hermanštadto. Teip 
gi praneša, kad rumunų ar
mijos jiegos žymiai susilp- 
pnėjo. Dobrudzy apielinkėje 
smarkus mūšiai laikinai ap
sistojo. Laukiama ofensyvo 
iš abiejų pusių.

oficierą nelaisvėn. Apart, 
to dar vokiečiams teko daug 
amunicijos ir karės įrankių. 
Karpatuose eina smarkus 
mūšiai, kur vokiečiai sulai
ko rusų pirmyneigą. Visuo
se frontuose vokiečių 
riumenė pasekmingai 
kia.

RĖKLIA DAR GALUTI
NAI NESTOJO KARĖN
Londonas. Visoje Greki- 

joje didžiausias sumišimas, 
neramumai. Karalius Kon
stantinas jau žadėjo bulga
rams apskelbti karę, bet iki 
šiol dar neapskelbė. Kariu
menė irgi generališkai ne
mobilizuojama. Venizelos 
liko vyriausiuoju vadu revo
liucijonierių Kretos salos. 
Hydros salos gyventojai pri 
sidėjo prie revoliucijonie
rių. Mylenos salos gyvento
jai teipgi labai simpatizuo
ja Venjzelos politikai ir ma
noma, kad greitu laiku pri-

ITALAI NEPALIAUJA 
MUŠTIS.

Rymas. Kalnas Monte Ci- 
mone, kurį austrai turi ųžė 
mę yra svarbi pozicija, dėl- 
to-gi italai visu smarkumu 
gula ant austrų norėdami 
paimti atgal tą kalną ir ne- 

' duoda priešui galutinai ap
sikasti. Sunkioji artilerija 
gaudžia dieną ir naktį be 
paliovos. Ir viena ir kita pu
sė puola atakan, bet pasek
mių nėra. Karšo apielinkė
je austrai buvo apgulę ita
lų pozicijas, bet greitai ta-

■ po atmušti. Austrai apie sa-
■ vo veikimą raportų nepa

duoda.

ANGLAI VAROSI 
MYN.

Londonas. Somme apie
linkėje, kur anglų kariume
nė paėmė Thiepval, veiki
mas nesustoja. Anglai pa
mažu varosi pirmyn atim
dami iš vokiečių vis naujas 
pozicijas. Žinios pareina, 
kad laike paskutinių mūšių 
anglai užėmė apielinkę va
dinamą Sehwaben (?), kur 
sykiu paėmė ir 500. vokiečių 
nelaisvėn. Anglai pasislinko 
arčiau Courcelette. Kitose 
vietose teip-gi eina smarkus 
mūšiai.

VOKIEČIAI ATAKAVO 
RUSUS.

Petrogradas. Rytiniame 
fronte vokiečiai buvo pra
dėję savo veikimą. Po bom
bardavimo nekuriose vieto
se vokiečiai puolė į ataką. 
Smarkiausi atakai buvo prie 
ežero Koldyčev, kur vokie
čiai panešė didelius nuosto
lius. Geriausius savo karei
vius, kuriuos statė atakan, 
paguldė. Dvinsko fronte, 
rusai nušovė vieną vokiečių 
zeppeliną, kurs buvo pasi
kėlęs ties rusų pozicijomis. 
Kitose vietose nieko svar
baus nėra, apart mažų pab
rolių susirėmimų.

RUMUNŲ VEIKIMAS 
TRANSYLVANIJOJ.

Londonas. Apielinkėje Ca 
liman ir Gurghim, Tran§yl- 
vanijoj, rumunų armija ei
na pirmyn. Į pietus nuo Her 
manštadto eina smarkus 
mūšiai. Klonyje Jiu, rumu
nų armija atakavo priešo 
pozicijas, kur paėmė 100 au 
strų nelaisvėn, 2 oficierus 
ir 2 kulkasvaidžius. Smar
kus mūšiai buvo prie Wul- 
kan ir šurduk, kur austrų 
kariumenė panešė didelius 
nuostolius.

VOKIEČIŲ RAPORTAS.
Berlynas. Generališkas 

vokiečių karės štabas pa
duoda sekančius raportus: 
Somme apielinkėje anglų 
ir franeuzų kariumenė ata
kavo musų pozicijas. Ata
kai ne visi jiems nusisekė. 
Nekuriuos męs atmušėm su 
dideliais jiems nuostoliais. 
Apielinkėje Thiepval ir į 
rytus nuo Eaucourt eina 
smarkus mūšiai be rezulta
tų. Anglai bandė atakuoti 
musų pozicijas prie Mour- 
val Bouchavesnes, bet turė-

VOKIEČIAI ATMUŠĖ RU
SŲ ATAKUS.

Berlynas. Vokiečių ar
mija, visur pasekmingai 
veikia. Visi rusų atakai ko
kius tik darė rytiniame 
fronte buvo atmušti. Gali
cijoj, prie Majanovem rusai 
panešė didelius nustolius. 
Vienas rusų aeroplanas, ku
ris iš oro bandė, atakuoti 
vokiečius, tapo nušautas. 
Kitoje vietoje orinis mušis 
rusams teip-gi nepavyko. 
Prie Liudova rusai darė iš
tisas eiles atakų, bet visi bu
vo atmušti su dideliais ru
sams nuostoliais.

VOKIEČIAI APLEIDŽIA 
VAKARINĮ FRONTĄ.
Petrogradas. Hindenbur- 

gas, vyriausias vokiečių ar
mijos vakarinio ir rytinio 
fronto vadas, padavė kaize
riui planus, kad vokiečių 
kariumenė iš vakarinio fron 
to butų pasiųsta į rytinį, 
kad sulaikyti rusų ofensy
vą. Sulyg Hindenburgo pla
nų, vakariniame fronte, 
Francuziojoj, palikti kariu- 
menės tik atsigynimo linijo
se Reino apielinkėje, o visu 
smarkumu gulti ant rusų, 
kad tuomi suteikti pagelbą 
Bulgarijai ir Austrijai ir 
kiek galint gelbėti Turkiją.

NESULAUŽOMOS RUSŲ- 
RUMUNŲ LINUOS.

Bukareštas. Prie Dobru- 
dzy, kur eina smarkus mū
šiai, teutonai kiek galėdami 
stengiasi sulaužyti rusų-ru- 
munų linijas. Pradžioje mū
šių bulgarų armija nežiūrė
dama ant milžiniškų nuos
tolių gulė ant priešo pozicijų 
Geriausias savo spėkas pak-

AUSTRAI ATSIĖMĖ MON 
TE CIMONE.

Rymas. Austrų kariume
nė laimėjo mušius ant kal
vos prie Monte Cimone, kur 
pirmiaus italai veltui su
naikino savo minas. Ant 
tos kalvos dabar eina smar
kus artilerijos šaudymai. 
Sugana klonyje, kur aust
rai bandė atakuoti italų po
zicijas, buvo atmušti. Ant 
Condevole augštumos ita
lai šturmu paėmė austrų 
svarbias pozicijas Monte 
Sief, teipgi ir kitose vieto
se italai austrams uždavė 
nemažus smūgius.

Besirengiant 
prie“ Lietu
vių Dienos“.

Malonu ir smagu darosi 
tėmyjant, kad daug lietuvių 
kolionijų juda, kruta, ir vi
somis spėkomis rengiasi 
prie “Lietuvių Dienos”. Gir
disi, kad šen, ten, dygsta 
nauji komitetai, organizuo
ja burius aukų rinkėjų, žod
žiu, visur atjaučiama tos 
dienos svarbumas. Pastaruo 
ju laiku gauname dar links
mesnes naujienas, būtent, 
kad ir musų broljai sociali
stai stoja į bendrą darbą 
prie rinkimo aukų. Kiek te
ko girdėti tai visose dides
nėse kolionijose ir socialis
tai, eina išvien su katalikais 
ir tautininkais (girdėjome, 
kad ir Clevelando socialis
tai teipgi prisideda prie vie
tinio konūveto). Išmuš 
mums svarbi valanda. Męs, 
lietuviai, pasirodysime pri
brendusiais, nes dėlto, kad 
gynimui nuo bado savų bro
lių tėvynėje, metę partija?, 
barnius, šoksime prie aukų 
rinkimo. Kitaip ir nepriva
lėtų būti, nes kiekvienas ži
nome, kad ne dešimtis to
kių dienų turėsime, kuriose’

AUSTRAI ATSIĖMĖ 
VO POZICIJAS.

Vienna. Į šiaurryčius nuo 
Karlibaba, kur rusai buvo 
pakėlę ofensyvą, austrai 
juos sulaikė. Prie Liudova 
po smarkaus mūšio rusai 
turėjo pasitraukti atgal ati 
duodami pirmiaus užimtas 
pozicijas.
ir Seretos po kelių dienų 
smarkaus
rusai buvo įsiveržę į austrų 
pozicijas, bet austrai kont
ratakų išvarė. Toje vietoje 
austrai atsiėmė keliatą pra
rastų apkasų.

ANGLŲ LAIMĖJIMAI 
PRIE SOMME.

Londonas. Somme apie
linkėje anglų armija nenus
toja veikti. Paėmė naujas 
vokiečių pozicijas į šiaurę 
nuo Flers, kur paėjo pir
myn 2,000 jardų. Tuose mū
šiuose, kur anglai eina pir
myn, anglai paėmė daug 
vokiečių nelaisvėn. Skait- 
lynė paduota, kad laike pas
tarųjų mūšių anglai paėmė 
apie 10,000. Toliasni mūšiai 
į šiaurę nuo Thiepval tęsia
si toliau.

Teutonai apsupo rumu
nus. Nedidelė rumunų ar
mija, kuri prieš porą dienų 
buvo įsiveržusi Bulgai ijos 
teritorijon, Mackensono ta
po apsupta prie Dannbe. 
Daug rumunų žuvo. 1000 
teko teutonų nelaisvėn.

BULGARŲ FRONTAS
Sofia. Vyriausia bulgarų 

karės štabas praneša, kad 
visu frontu bulgarų kariu- 
menė turi pasisekimus. Apie 
linkėję Pianiną, Stara ir 
Nerecke serbų kariumenė 
tapo išmesta iš pozicijų ir 
tas pozicijas užėmė bulga-

Socialistai vėl atsimetė. 
Chicagos lietuviai socialis
tai vėl atsimetė nuo tauti
ninkų ir katalikų. Rinks au
kas skyrium. Kaltina tau
tininkus su katalikais, už 
nenuolaidumą.

Serbai laimėjo mūšį. Mu

šis, kurs tęsėsi kelias die
nas Mizza kalnuose, pasi
baigė. Serbai paėmė Mizza 
augštumas, perėjo upę Te- 
herne ir paėmė 7 miestus. 
Sakoma, kad Serbijos teri
torija bus tuojaus išvalyta 
nuo teutonų ir jos talkinin
kų.

kas. Jau ta diena netoli. Tu
rėtume būti prisirengę ir 
sulaukę jos, it kokin atakan 
pulti, kad tik kuodaugiau- 
siai laimėjus. Nelaimė tik 
kad beveik visur girdisi 
stoka atsakančio skaitliaus 
aukų rinkėjų. Daugelis mu
sų brolių atsisako nuo pa
tarnavimo savo broliams, 
kur^e alksta, buk neturi lai
ko, ar negali išlikti iš dar- • 
bo. Ne. Žmogus dirbdamas 
su pasišventimu, visados ras 
laiką nors butų ir kuola- 
biausiai užsiėmęs. Bet jei
gu jau kuriems ištikrujų 
nėra galima išlikti nuo dar
bo, tai lai “Lietuvių Dieno
je” savo dirbtuvėje pasis
tengia parinkti aukų. Nėra 
gal tokios dirbtuvės, kurio
se nedirbtų lietuviai. Tiems 
reikėtų iš anksto gauti lei
dimą nuo boso, kad pavely
tų toje dienoje parinkti au
kų. . Gavus leidimą tuojau 
kreiptis prie vietos komite
to, kad suteiktų dėžučių ir 
atsakantį skaičių ženklelių. 
Tokiu budu ir dirbdamas 
galėtų atnešti nemažą nau
dą, nes nekuriose dirbtuvė
se dirba po kelis šimtus, o 
net tūkstantis darbininkų 
Yra lietuvių ir labai atjau
čiančių tos dienos svarbu
mą. Prie tokių reikia pri- 
skaityti Clevelando biznie
rius p. R. Žitkevičių ir Pa
lionį, kurie pagarsino, kad 
kuris iš rinkėjų toje dieno
je surinks daugiausiai au
kų, tai dovanų gaus puikų 
svederį 8 dol. vertės. Tokį 
pavyzdį turėtų pasekti ir 
kiti lietuviai biznieriai (žiū
rėk vietinėse žiniose), nes 
tokiu budu galima butų pa
traukti didesnį skaičių au
kų rinkėjų. Clevelandie- 
čiams-gi dabar puiki proga 

t susispiesti kuodaugiausiai 
. į aukų rinkėjus ir “Lietuvių



Iš Svietur

ĮVAIRIOS žinios

SKANDALAS.

NAUJAS ĮSTATYMAS
RUDUO SULAIKYS VEI 

KIMĄ BALKANUOSE.

New London, Conn. Tai-

Washington, D. C. Skinęr, 
generoliškas konsulis Suv. 
Vatet, Londone,' pranešė,

BEŠUKUODAMAS ASI 
LĄ RADO DEIMEN-

NESUTIKIMAI KOMISI 
JŲ SUV. VALST. SU 

Mexikos.

ŽUVO D AUG VILLISTŲ.
Chihuahua. Kariumenė

AMERIKA GALAS SIŲS
TI TABAKĄ ANGLĮ 

JON.

IS SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ

KANCLERIO KALBA 
VOKIETIJOS PAR

LAMENTE.

BIJO TALKININKŲ UŽ 
PUOLIMO.

RIAUŠĖS GREKŲ BAŽ
NYČIOJE.

žinia, kad “Bremen” netoli 
Amerikos pakraščių ir kad 
pasirodys New Londone, 
Conn. uoste.

SUV. VALST. DIRBA 
ZEPPELINUS.

B New York, N. Y.- Sū
nūs garsaus politikieriaus, 
ex-prezidento Roosevelto 
Archibald, tapo sulaikytas 
gatvėje miestelio Mineola, 
kurio teismas Archibaldą 
nubaudė 25 dol. už pergrei- 
tą važinėjimą automobi- 
lium.

Dienoje” eiti lenktynių, nes 
ta dovana bus atmintina, 
kad už pasidarbavimą karės 
nukentėjusių naudai, gavo 
ant žiemos šiltą svederį.

Vienok, žvelgiant kiton 
pusėn, męs turime pasakyti, 
kad čia kiekvieno lietuvio 
turi būti pareiga darbuotis 
visomis jiegomis. Atėjus 
“Lietuvių Dienai”, tegul 
lietuvių gyvenimai pasilie
ku tą dieną tušti, be namiš
kių, tegul kas gyvas eina f 
darbą. Atminkime, kad męs 
dirbame kasdien savo loc- 
niems reikalams, bet vieną 
dieną visoje savo gyvenimo 
istorijoje padirbti tėvynės 
reikalams, tai būtinas rei
kalas.

NAUJOS RUSIJOJ GA
NYKLOS.

pasiėmę krasos vagoną at
važiavo į Detroit priemiestį, 
kur pasigriebę pačtą nuėjo 
savais keliais. Pasažierų 
nekliudė, o ir patįs pasažie- 
rai nežinojo priežasties trū
kio sustojimo.

Springficld, III. Tūlas L. 
Grabner, bešukuodamas sa- 
co asilą užčiuopė po skūra 
kokį tai kietą daiktelį. Pra
dėjo žiūrinėti ir pažino, kad 
kada tai toje vietoje buvo 
žaizda. Prakrapštęs skūrą 
rado šmotelį deimento, ku
ris buvo įaugęs į asilo mėsą. 
Žinoma, kad Grabner nema 
žai nudžiugo. Kokiu budu 
tas šmotelis deimento pa
puolė po asilo skūra, radė
jas nežino.

Washington, D. C. Šiomis 
dienomis Suv. Valstijų val- 
džia paskelbė, kad greitu 
laiku pradės dirbti naujus 
orlaivius, panašius Vokieti
jos -zeppelinams. Tie orlai
viai turės ilgio 500 pėdų ir 
lėšuos pusę milijono dolerių 
vienas. Valdžia tvirtina, 
kad zeppelinai yra didelė 
pagelba kariaujančiai šaliai 
jūrių mūšiuose ir kaipo fa
ktą ima mūšį anglų laivyno 
su vokiečių laivynu, Jutlan
dijos pakrantėse, kur vo
kiečių zeppelinai atsižymė-

įvežti tiek tabako, kiek bu
vo paprastu laiku įvežama. 
Amerikos tabako auginto
jai nudžiugo išgirdę tokį 
pranešimą, nes dabar galės 
padaryti didelę tabako ex- 
portaciją Anglijon. Kuomet 
Anglija uždraudė tabako 
įvežimą, Amerikos tabako 
augintojai buvo labai nusi
minę. .

SUBMARINAS “BRE 
MEN” SUGAUTAS.

New York, N. Y. Darbi
ninkų unijos, negalėdamos 
iššaukti generališko straiko 
New Yorke, sumanė sušau
kti antrą didelę konvenci
ją, kurį atsibus Bethoveno 
salėje. 115,000 darbininkų 
reprezentantų balsavo, kad 
straikas butų atidėtas ant 
toliau. Policijos komisorius 
Wood, kuris tėmyja straiko 
bėgį, sako, kad daugiaus ne 
gu 150 žymių mechanikų, 
kurie buvo metę darbą, su
grįžo prie darbo. Visur mat 
reikia vienybės.

šonai.
Lenkijos išliuosavi- Valst. 

mą. Lenkų spauda Mazūrą 
vadina Iskarijotu.

INDIJONŲ SKAITLIUS 
SUV. VALST. DIDI

NASI.

Newport News, Va. Dvy
lika Suv. Valst. karės laivų 
lydės du vokiečių laivus 
“Kronprinc Wilhelm” ir 
“Prince Eitel Frederick”, 
kurie bus pervežti iš Nor
folk į Philadelphia. Vienas 
iš jųjų plauks sava jiega, o 
kitą turės traukti Suv. Vai. 
lavai. Kadangi kelionė yra 
ilga, tai Suvienytų Valstijų 
valdžia bijo, kad neužkluptų 
talkininkų lavai, kurie, tan
kiai sukasi pakrantėse Suv. 
Valst.

Berlynas. Valstybės par
lamente vokiečių kancleris 
Bettman Hollweg laikė il
gą prakalbą. Savo kalboje 
jis apibėgo visą šiądieninę 
karę. Ant galo apreiškė, 
kad Vokietija turi dar daug 
jiegų ir kad nevisus milita- 
riškus išradimus pavartojo 
prieš talkininkus. Nors vo
kiečiai yra mušami visuose 
frontuose, bet turime laiky
tis iki paskutinio, kol pasie
ksime savo troškimus. Kol 
namas dega — nėra laiko 
apie ką kitą galvoti — sa
kė koncleris. Taigi apie tai
ką peranksti dar kalbėti.

FRANCUZUA UŽSITRAU 
KĖ NAUJĄ PASKOLĄ. 
Paryžiui Francuzijos fi

nansų ministerija užgyrė

NEW YORK’O DARBI 
NINKAI VIS DAR 
RENGIASI STRAI- 

KAN.

APIPLĖŠĖ TRŪKĮ.
Detroit, Midi. Ekspresi

nis trūkis New York, & 
Chicago, bėgantis linija Mi- 
chigan Central į Detroit na
ktį buvo sulaikytas plėšikų. 
Sumušę konduktorių ir ki
tus darbininkus išmetė lau
kan ir nukabinę lokomotivą 
nuo pasažierinių vagonų, o

Philadelphia, Pa. Vietinio 
universiteto profesorius, ku 
ris yra tik ką sugrįžęs iš 
Anglijos, tikrina, kad Vo
kietijos • submarinas “Bre
men”, kurio ilgai laukta at
plaukiant į Suvienytas Val
stijas. yra anglų sugautas 
ir nugabentas į Falmouth 
uostą, kur yra apkaltas ir 
pririštas lenciūgais, kad uo
ste nepasinertų ir nepabė
gtų. Visas prekes, kokias 
tik rado ant “Bremen”, ang 
lų valdžia konfiskavo.

ii New York, N. Y. G. W. 
Goethals, buvęs guberna
torium Panamos kanalo apy 
rubio, sugrįžo į New Yorką 
tavoriniu laivu ir apreiškė 
reporteriams, kad jis savo 
vieton daugiau negrįž, nes 
tai perdaug nuobodus dar-

Paryžius. Grekų bažnyčio 
je prie Rue Georgės Bizet, 
laike pamaldų kilo riaušės, 
kurias sukėlė grekų studen
tai dėlto, kad buvo laiko
mos pamaldos už Grekijos 
kakalių Konstantiną. Stu
dentai su maldininkais susi
kumščiavo, paskui išėję 
ant gatvių pradėjo sakyti 
prakalbas, kuriose gyrė 
Francuziją ir Grekiją. Po
licija nė vieno iš studentų 
neafreštavo.

Washington, D. C. Cato 
Sėlis, Suv. Valst., komiso
rius, kurs rūpinasi indijonų 
reikalais, tik ką pagrįžęs 
iš kelionės tvirtina, kad indi 
jonų skaitlius Suv. Valst. 
kasdien auga. Šiuo laiku 
Suv. Valst. indijonų yra 
apie 350,000. Jų kolionijos 
randasi 24 valstijose. Indijo 
nų turtas siekia 900 milijo 
nų dolerių. Jiems priklau
so apie 60,000,000 akrų že
mės.

naują projektą, kad pasis
kolinti 8,838,000,000 frankų 
arba vieną milijardą 767 mi 
lijonus frankų, padengimui 
karės išlaidų. Socialistų pa
rtija balsavo už naują pas
kolą išskyrus tris: Blane, 
Raffin-Dugensa ir Brizo- 
na, kurie yra priešingi tam 
projektui. Francuzijos so
cialistai išsireiškė, kad jie 
kiek galėdami stengsis pa
dėti Francuzijai, kad atsiė- 
mus Alzaciją ir Lotaringi
ją, kurias vokiečiai ikišiol 
valdo.

Londonas. Yra tvirtina
ma, kad rudeniui atėjus, 
Balkanuose veikimas turės 
apsistoti, nes ilgas ir lietin
gas ruduo visus frontus pa
vers į neišbredamas balas, 
todėl perkėlimas iš vietos į 
vietą kariumenės ir sunkio
sios artilerijos bus negali
mas. Karės žinovai sako, 
kad prieš pavasarį kaip Ma- 
cedonijos teip ir Dobrudzy 
fronte rezultatų nebus ma-

VOKIEČIŲ ŽIAURUMAS.
Ottava, Ont. Negirdėtas 

ir baisus vokiečių žiauru
mas vakariniame fronte. 
Įvairiais budais vokiečiai 
oficierai stengiasi savus ka
reivius priversti prie išlai
kymo prieš smarkią ugnį, 
kokią francuzai ir anglai 
pila į vokiečių tranšėjas. 
Anglai pasakoja, kad užė
mę vokiečių apkasus, randa 
vokiečių kareivius su len
ciūgais pririštus prie kanuo 
lių, žinoma, kad nepabėgtų 
ir vis šaudytų į priešą. Pri
rištieji kareiviai baisiai ken 
čia, nes yra daug sunkiai 
sužeistų, kurie jokios pagel- 
bos neturi.

New Yorko dienraštis 
“Times” patalpino Austri
jos Vice-konsulio Rozwa- 
dowskio laišką, rašytą Aus
trijos konsuliui Washingto- 
ne, kuriuomi atidengiama 
skandalas. Austrijos konsu
lis yra užmokėjęs $700 W. 
Mazūrai, leidėjui lenkų dien 
raščio “Telegram Codzie- 
nny”, kurs visomis jiegomis 
varė tarpe savo skaitytojų 
politiką austro-vokišką. Su 
žinia Mazuro, Austrijos kon 
sulis mobilizavo burius len
kų—liuosnorių, išdavinėjo
rusiškus pašportus ir sumo
bilizuotus burius siuntė ne
va Rusijon kariauti už Len
kijos tiesas prieš austrus ir 
vokiečius, kuomet austrai 
tuos burius paimdavo ir gru 
sdavo į savo tranšėjas, o 
“T C.” skelbė, kad Austrija kos komisijos Suv. Valst. su 
pati tveria burius lenkų-liuo Mexikos nesutinka tarpe 
snorių, kaipo lenkų kariu- savęs Mexikos taikos komi- 
menės skyrius, kad kariau- šoriai, pareikalavo, kad Suv. 
tų už Lenkijos išliuosavi- Valst. visai atšauktų savo 

kariumenę iš Mexikos. Ko
misija sako, kad jeigu Suv. 
Valst. neatšauks savo kariu
menės iš Mexikos, tai Me- 
xika nesutiks ant jokių Suv.

Washington, D. C. Šiomis Valst. išlygų. Suv. Valst. 
dienomis įvyks naujas įsta- komisija pranešė, kad Suv. 
tymas, kuriuo bus uždrau- Valst. kariumenė Mexikoje 
džiama vienam žmogui bu- bus iki tol, kol Mexikos val
tį prezidentu dviejų ar dau- džia neužtikrins amerikonų 
giau bankų, jeigu skaičius gyvenančių Mexikos paru- 
depazitų perviršyja 5,000,- bežyje, kad bus niekeno ne- 
000 dolerių. Negalima teip- kliudomi. Nesutikimai gali 
pat prezidentu būti keliose privesti prie negeistinų re- Straikininkai laimėjo 9 
bankinėse bendrovėse, bei zultatų. 
trustuose, jeigu jų pelnas 
siekia virš 5,000,000 dolerių. 
Jeigu prezidentas bus ban- 
kos, tai negalės prezidentu 
būti trusto.

ZEPPELINAI BOMBAR
DAVO LONDONĄ.

Londonas. Valdiškai pas
kelbta, kad šiomis dienomis 
vokiečių zeppelinai buvo at
silankę į Londono priemies
tį, kur numesdami daug 
bombų užmušė 39 ypatas ir 
29 sužeidė. Kitokių nuosto
lių nepadaryta, kadangi ne
spėjo nuskristi ant Londo
no vidurmieščio. Zeppelinai 
buvo greitai nuvyti. Apart 
Londono, zeppelinai buvo 
atlankę ir kitus Anglijos 
miestus, kur nuostolių ne
padaryta.

MEXIKONAI PERĖJO 
RUBEŽIŲ SUV. VAL.
Washington. D. C. Gene

rolas Funston praneša, kad 
apielinkėje Ysletta, Texas, 
pulkas apsiginklavusių plė
šikų — mexikonų perėjo 
per Rio Grande upe ir įsi
veržė į Suv. Valstijų terito
riją. Tas plėšikų pulkas pri
klauso pulkauninkui Revel’ 
ui, oficierui Carranzos ka
riumenės, kurs neseniai bu
vo pagarsinęs, kad mexiko- 
nai nekliudys daugiau Suv. 
Valstijų.

Petrogradas. Šiaurinėje 
Rusijoj randasi dideli nea
pgyventi žemės plotai — 
tUj0p£Wi^inami.^Toje tun
droje apart Tčur nekur nus
kurdusių krūmų, niekas 
daugiau neauga tik sama
nos. Neseniai padaryta ban
dymas sėti žolę. Tapo iša
kėta samanos, o jų vietoje 
pasėta žolė. Pasekmės buvo 
puikios. Dabar eina gandas, 
kad Rusijoj tveriasi sindi
katas apdirbimui ten žemės 
ir auginimui gyvulių, jrpač 
raguočių.

generolo Carranzos, turėjo 
kruvinus susirėmimus su 
villistais prie Chsihuaria- 
chic. Sulyg žinių, tame mū
šyje žuvo daugiau kaip 100 
villistų ir apie tiek pateko 
į nelaisvę kartu su vadu 
Bandelio Urne. Carranza 
savo kariumenės nuostolių 
nepaduoda. Urne villistų 
vadas buvo pirma ranka 
plėšiko Vilios. Jis labai bar
bariškai elgdavosi su pate
kusiais jam nelaisvėn Ca
rranzos kareiviais. Sumuš
ta Vilios plėšikų gauja bėga, 
kuriuos Carranzistai vejasi.

išvažiavo į Battle Creek, kad Anglijos valdžia nuta- 
Mich., kur pasakys agitaci- rė leisti Amerikos firmoms 
jinę prakalbą. Republikonai 
ir progresistai iškilmingai 
rengiasi jį priimti. Iš čia 
grįž vėl į New Yorką. Pas
kui žada važiuoti į vakari
nes valstijas, kur sakys pra
kalbas. Sustos Chicago. III. 
Indianopolis. Kansas City, 
Denvėr ir San Francisco.

VOKIETIJOS SOCIALIS- 
STAI UŽ KARŲ.

Londonas. Vokietijos so
cialistai laikytoje savo kon
ferencijoje 251 balsais prieš 
5 balsus, užgirė rezoliuciją, 
kurioje yra reikalaujama 
vokiečių socialistų, kad da
bartinė karė tęstųsi iki tol, 
kol priešas nebus nuveiktas. 
Teipgi buvo išreikšta išly
gos vokiečių socialistų, kad 
įvykus taikai, talkininkai 
negalėtų užgrėbti Vokieti
jos žemės, kad Vokietijos 
nesuvaržytų ekonomiškai ir

ZEPPELINAI BOMBAR
DAVO BUKAREŠTĄ.
Bukareštas. Vokiečiai ne

galėdami įveikti talkininkų 
stengiasi už savo nuostolius 
zeppelinais bombarduoti vi
sai nekaltus miestus. Nese
niai vokiečių zeppelinai bu
vo aplankę Bukareštą, Ru
munijos sostinę, kur nume
tė daug bombų, užmušda
mi 60 ypatų. Daug sužeidė. 
Tarpe užmuštų ir sužeistų 
daugiausiai moterįs ir vai
kai. Labai stebėtina, kad vo
kiečių zeppelinai atlankę 
nekaltus miestus, meta dau- 

i giausiai bombas ant labda
ringųjų įstaigų.

TREČIAS VOKIEČIŲ SUB 
MARINAS GATAVAS.
Londonas. Vokiečiai turi; 

padirbę trečią submariną, ■ 
kuris tuojau bus paleistas 
ant jūrių. To submarino var 
das yra “Kaiser” ir yra di
desnis už “Deutshland”. 
Apie submariną “Bremen” 
eina visokios paskalos. Ang 
lijoj skelbiama, kad jis yra 
sugautas ir nuvilktas į vie
ną anglų prieplauką, kur 
visos prekės išimtos ir kon
fiskuotos. Amerikoje teip
gi jo laukiama. Sako, kad 
New Londone, Conn. gauta

SUMAŽINS VALDININ
KŲ ALGAS.

Berlynas. Oficiališkai val
džios paskelbta, kad su 1 d. 
Lapkričio mėnesio šių metų 
bus sumažintos Vokietijos 
valdininkų algos, nežiūrint 
ant didelio brangumo, ko
kis dabar yra Vokietijoj. 
Alga karės ministerio bus 
sumažinta ant 100 markių 
mėnesiui, o kitų valdininkų 
ant 60 markių mėnesiui. 
Teipgi bus sumažintos al
gos oficierams ir kitiems že
mesniems valdininkams. To
kiu budu Vokietija mano 
sutaupyti daug pinigu ka
rės reikalams.

ii Winsted, Conn. Vieti-, 
nio miestelio šunų gydyto
jas A. Quindan, kuomet ant 
rytojaus turėjo atsibūti bal
savimai saliunų panaikini
mui, teip buvo užsiintere
savęs ir bijodamas, kad 
ne pamigtų, užsistatė eida- 
damas gulti llskambinančių 
laikrodžių. Saliunai perbal- 
suota ir Q. džiaugiasi tuo- 
mi; sako, kad tam gelbėjo 
jo laikrodžiai.

i. Lorain, Ohio. G. Deiner 
34 metų amžiaus, pečkuris 
prie trūkio ant New York 
Central geležinkelio, pasi
korė ant vagono kampo. 
Saužudystės priežastis, ne
sutikimas su pačia.

\ New York, N. Y. Pasi
baigė straikas darbininkų 
prie paminklų dirbimo.

ROOSEVELTAS SU 
PRAKALBOMIS.

New York, N. Y. Teodor
Roosevelt, šiomis dienomis

L Washington, D. C. Suv. 
Valstijų vyriausybė pasky
rė 5 milijonus dolerių pra- 
vedimui naujų plentų ir pa
taisymui senų.

Ii Londonas, Anglija. Rug 
pjučio mėnesyje, šių metų, 
iš Anglijos į Ameriką at
vežta brilijantų už 1,654,869 
dolerius.

II New York, N. Y. šįmet 
New Yorko viešas moky
klas lanko 846,000 vaikų. 
94,000 vaikų nėina į moky
klas, nes tėvai bijo vaikų 
paralyžiaus epidemijos.

Ii Londonas, Anglija. Šio
mis dienomis už vieno ang
lų oficiero ištekėjo proanū
kė garsaus Suv. Valstijų 
prezidento Lincolno.

landas dienos darbo ir 2,50 
į dieną. Pirmiaus dirbo už 
tą pačią algą 10 valandų; už 
9 valandas jiems siūlyta 
2,27 į dieną.

I: Utica, N. Y. Pieno pris
tatytojams pakėlus pieno 
prekę, minia vietinių gyven 
tojų susirinko ant kryžke- 
lio, kur susivažiuoja pieną 
vežanti ūkininkai ir ten 
konfiskavo jų atvežamą pie
ną. 25,000 kvortų pieno iš
lieta ant žemės.

I Lorain, ,Ohio Penki vy
rai važiuojanti automobi- 
lium, nemokėdami gerai su
valdyti mašiną, užvažiavo 
ant 75 pėdų augšto kranto, 
nuo kurio įpuolė į Black 
upę. 2 iš jų užsimušė, trįs 
susižeidė.

II Londonas, Anglija. Ne
užilgo Anglija užbaigs lieti 
naujas milžiniško didumo 
kanuolės, kurių vam
zdis turės 18 colių platumo. 
Viena kulka tokios kanuo
lės svers 3,000 svarų ir iš- 

| šauta priešą galės pasiekti 
už 26 mylių.

i; Detroit, Mich. James 
Caugens, milijonierius ir 
exvice-prezidentas Fordo 
automobilių fabriko, priėmė 
nominaciją ant miesto ko- 
misijonieriaus. Alga tame 
urėde yra metams $5,000. 
John Gilespie, buvusis ko- 
misijonierius,- rezignavo.

Pittsburgh, Pa. Lerog 
King’o šeimynoje gimė vai
kas, kurs ant galvos turėjo 
plaukus kaip suaugęs vyras. 
Burnoje-gi turi & dantis: 
4 viršui ir 4 apačioj.

Londonas, Anglija. Su
sekta aibės įvairių suktybių 
Rusijos bankose. Daugeliui 
bankų gręsia pavojus. Pas
kirta 50 komisorių ištyri 
mui bankų stovio.

Londonas, Anglija. Ka
riaujančios šalis žada popie
žiui suteikti sprendžiamąjį 
balsą busiančiame taikos 
kongrese.

i Rotterdamas, Holandi- 
ja. Amerikonas Richard H. 
Hauseman iš New Yorko 
liko vokiečių paimtas nuo 
sutarpėduoto laivo “Bata- 
ver II”, kurs plaukė iš Ro- 
tterdamo į Londoną. Jis tu- 

i rėjo pašportą išduotą vokie
čių konsulio New Yorke.

Į|Washington, D. C. Per 
pasidarbavimą Cacinetti, 

i generališkojo komisoriaus 
emigrantų biuro, tapo palei
sti du anglų oficierai Ar- 
tur S. Humphes ir Hugh 
Levick, kurie buvo emigran 
tų biuro sulaikyti ant salos 

i Ellis Island.

II Londonas, Anglija. Ku
nigaikštis Jurgis, brolis 
Grekijos karaliaus Konstan 
tino ikišiol gyvenantis Lon
done, šiomis dienomis tapo 
atšauktas į Atėnus.

H New York, N. Y. Ste
ponas Paranofoff, Bulgari
jos ambasadorius Suvieny
tose Valstijose apskelbė, 
kad jisai netiki, kad Greki- 
ja su Bulgarija kariautų.

Ii Vienna, Austrija, Aus- 
strų lakūnas subombardavo 
francuzų submariną, kuris 
greitu laiku nuskendo. Įgu
la išgelbėta ir paimta ne
laisvėn.

I
i i Florencija, Italija. Ita
lai ir amerikonai vietinio 
universiteto studentai, atsi
šaukė į visus kitų miestų 
universitetų studentus, kad 
protestuotų prieš Austriją 
už bombardavimą Veneci
jos.

Ii Milwaukee, Wis. Val
diškai paskelbta, kad Wis- 

1 consino valstijoj šaltis, ko
kis užstojo pastaruoju lai- 

( ku, padarė daug nuostolių. 
Vien rūkomojo tabako su
šalo už 100,000 dol.

r
l Londonas, Anglija. Gatt 

heb von Jagov, Vokietijos 
1 ministeris užrubežinių rei

kalų žada tuojau rezignuo- 
' ti nuo savo vietos dėl silp

nos sveikatos.

AUSTRIJOJ BUS ĮVES
TOS MAISTO KORTOS i

Vienna. Austrija būda
ma po Vokietijos priežiūra 
ir elgdamosi teip, kaip Vo
kietija nori, mano įvesti tam 
tikras kortas, su kuriomis 
gyventojai galės gauti mai
sto, nes stoka maisto Aust
rijoj jau apsireiškė. Yra 
sumanyta sudaryti tam tik
ra komisija, kuri kontro
liuos maisto davimą, sulyg 
tų kortų. Tokiu budu Aust
rija mano sutaupyti maisto 
toliasniam laikui, nes tur
būt permato, kad badas jau 
netoli.



Lietuvos stovis 
didžiosios ka

rės laiku.
(Iš “Vilniaus Aidas”)

(Tąsa) 
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 išplėšti savo darbus, 
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
timis tūkstančių jei ne šim
tais, skaito teip pat nuosto
lius Šiaulių kooperacijos 
bendrovė “Progresas”, Kau
no Ūkio draugijos Sindika
tas, Latvių Ekonomiškoji 
Bendryba. Per du kartu 
net nukentėjo Joniškio, Lei
palingio, Pašvitinio draugi
jos, turėjusios po kelias de
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-j 
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-

kinti javai ir buvo sudaryti 
tam tikslui sargybinių bū
riai. Arčiau pozicijų ypač 
nukentėjo dobilai, pievos, 
avižos, miežiai, neretai gi 
ir rugiai, kurie buvo kloja
mi arkliams ar sunešami ap 

(kasuosna. Pav. kai kurie 
Skapiškio apielinkės gyven- 

. i tojai (Kundrenėliai, Bajo
rai) vietoje 60—80 vežimų 
iš lauko parsivežė 3—6 ve-

DIEVĄ
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kę — 1 penktadalis, Jonis- gimus javų, Daukšių apyl. 
kyje (Šiaulių ap.) 20 nuoš., (Suv. g.) vasarojaus palikę

narius, iš kurių susidarė ko- į | 
mitetas rengimui “Lietuvių f 
Dienos”. Socialistai rengiasi 
irgi rinkti aukas skyrium; 
jie ne prisidėjo prie tauti
ninkų ir katalikų, jie tvirtai 
laikosi nutarimų, padarytų 
socialistų suvažiavime. Prie 
jų laikosi giedorių draugi- 
stėlė “Kanklės”, kurią so
cialistai galutinai užviešpa
tavę, ukėsų kliubas irgi sto
ja jų pusėje, ten valdyba su
sideda iš socialistų. Ne ži
nia kaip viskas eisis. Jeigu 
jie rinks aukas skyrium, te- . 
gul sveiki sau renka, bile 
tik tos jų aukos butų sunau
dotos tikrajam tikslui. Ne 
žinia kaip tas užsibaigs, ne 
žinia, kaip į tai valdžia žiū
rės, kadangi jie ne mano 
'taikytis su nutarimais Wil- 
kes-Barių suvažiavime, ne 
mano aukas perduoti Rau
donam Kryžiui, kurs suri
nktas aukas Lietuvoj išda
lintų, bet ten, kur LSS. 
jiems nurodys.

ALTS. 14 kp. rengiasi 
trumpu laikū surengti pra
kalbas ir į jas pasikviesti 
p. Yčą su kun. Žilinsku. 30 
d. Rugpjūčio atsibuvo pra
kalbos Bulotos. Į prakalbas 
susirinko apie 400 žmonių. 
Bulota davė vėjo tautinin
kams; mat ne seniai buvo 
14 kp. ALTS. prakalbos, 
kur buvo paskaita apie prie 
tikius Bulotos ir Liet. Drau 
gijos. Bulota bekalbėdamas 
teip susinervavo, kad ir žo
dį su žodžiu sulipinti nes
tengė. Aukų (nukentėju- 
siems nuo karės) surinkta 
196 dol. “Žiburėliui” 30 dol.

lias, vieną realinę ir muzi
kos mokyklą.

Mergaitės teip-pat lanko 
M. Yčo gimnaziją, “Saulės” 
kursus ir dviklesę mokyklą. 
Gale šių mokslo metų, daug 
mokinių baigė mokyklas: 
23 lietuviai baigė M. Yčo 
gimnaziją, 11 mergaičių bai 
gė 7 kl. Yčo gimnaziją, 5 
mergaitės baigė 8 kl. Mari
jos gimnaziją, 13 mergaičių 
ir 5 vaikinai — “Saulės” 
buhalterijos kursus.

Mokytojų grapa prie 
“Saulės” kursų, išleido jau 
22 mokytojų. Žiemą išlaikė 
kvotimus ir gavo mokytojų 
tiesas 7 mergaitės ir 4 vai
kinai. Tvarka bendrabučiuo 
se pavyzdinga, ypač mergai 

įčių bendrabučiuose, kur to
ji tvarka geriau užlaikoma. 
Nepamiršta yra čia ir tikė
jimo reikalai, kas begalo 
yra svarbu jaunimui. Vaka
cijų metu, kuone visi mo- 
kiniai-ės tapo išgabenti į 

i po 
žiemos darbų. Liko ir čia

to ir pastogės, turėjo per
nešti, ant savo pečių bai
saus ištrėmimo iš gimtinės 
vietos ir bėgimo be tvarkos 
vargus. Jeigu teip yra, tai' 
kodėl jų perneštos nelaimės' 
turi daryti juos dalininkais 
tolimesnių vargų ir ne
laimių? Rodosi, kad visai 
priešingai turėtų būti. Tuos 
nelaimingus ypatingai rei- i 
ketų priglausti.

Kun. Obolenskis išranda 
kad tas vyriausybės suma
nymas ir net vykdomas yra. 
Vyriausybė mano iškraus
tyti iš Petrogrado tremti
nius, atsisakydama duoti 
pašelpos. Bet vyriausybės 
pašelpa labai maža. Jos to
li gražu neužtenka, kad iš
simaitinus. Nustodami tų 
kelių rublių gaunamų per vasarnamius' pasilieti 
mėnesį, nevažiuos tremti- 
nia?. į nežinomas vietas, kur kurie stipresni ir nori pasi
jų laukia daugybė įvairių mokinti.
sunkenybių ir nemalonumų, žinau, tokios tvarkos, 1...^.

Ištikro šitas vyriausybės Voroneže, nėra; reikėtų mu 
sumanymas sukels tiktai

RUSIJOJ
Petrogradas. Karės ne

laimės, išmetusios daugybę 
žmonių iš jų gyvenamų vie
tų sutraukė Petrogradan 
dauginus, kaip šimtą tūks
tančių karės tremtinių arba 
kaip neteisingai ir skau
džiai net musų pačių spau
da vadina — “pabėgėlių”. 
Kadangi Petrograde yra 
apie trįs milijonai gyvento
jų, o geležinkelių labai ma
žai, tai nesuskumbama pri
vežti gana maisto ir kuro. 
Vyriausybei parėjo nelai
mingą mintis į galvą varyti 
iš Petrogrado lauk visus 
karės tremtinius, jau ir be 

į to perėjusius per visokių 
skaudžiausių išbandymų ug 
nį: metę savo turtą ir ukius, 
'vara varomi turėjo traukti, 
palikdami Dievo apveizdai 
visa tai, su kuo kuostipriau- 
siai buvo susijungę tiesiog 
sugiję. Dar visi atmena iš
tisas savaites, o net ir išti
sus mėnesius sunkios kelio
nės, be duonos, be pasto
gės.. .. Ligos, tos vargo ir 
bado sesutės, išretino trem
tinių eiles, “papuošdamos”

daugiau kiek galvijų (60 
nuoš.,). Kelmės pusėje pas 
kąi-kuriuos dvarininkus viei 
toje 80—100 galvijų palikta; 
2—4, vietoje 20—30 arklių 
— 4—5. Iš Leipalingio mies
telio 1914 m rudenį rasai 
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- 
ratoms kloties eglių šako
mis, durpių (torfo).

Bendrai svarstant ūkinin
kų nuostolius, kiek jie gali- padarytos pačiu darbyme- • kapais ’ nudnų kelionių 

. Kitur, kaip pav.; vįeškeiįus Likučiai vos sus-
- T, „ . . . . pėjo atsikvėpti, vos pradėjo

ten, buvo frontas, G.aisir1^’ dairytis apie save, kaip čia
karčią savo dalį palengvi
nus, o vyriausybės atstovai 
negali ramiai žiūrėti į 
nelaiminguosius, visų 
kinamus, nustojusius 
nių vardo tremtinius.

Kas kart dažniaus girdi
ma kalbų apie įvairius ap
sunkinimus tremtiniams 
rengiamus. Kad ir sumany
mas iškelti tremtinius iš 
Petrogrado, ar«-gi jis nepri- 
pildo skausmu ir baugumu 
visų ištremtinių širdis. Kur 
keliausim, kur vėl prisig
lausi m vejami ir gujami iš 
vietos į vietą, kįla kiekvie
no tremtinio galvoje min- 
tis.Skaudu ištikro ir apgal
voti.

Tiktai tiek laimė, kad pa
ti rasų visuomenė pripažino 
šį sumanymą netinkamu. 
Visos įstaigos, šelpiančios 
ištremtinius pripažino, kad 
įsakymas iškelti karės trem 
tinius iš Petrogrado yra ne
tikslingas, neįvykdomas ir 
žiaurus. Rusų laikraščiuose 
randama panašių minčių.

Kaip žiuri prakilnesnė ji 
rasų visuomenės dalis į pri
verstiną tremtinių iškėlimą 
iš Petrogrado galima maty- 

,ti iš kunigaikščio V. Obo- 
lenskio rašto, įdėto rasų 
laikraštyje “Sovremen. Slo- 
vo” Nr. 3044. Rašytojas nu
rodo pradžioje, kad apsigy
venusieji Petrograde trem
tiniai nieku nesiskiria nuo 
paprastų gyventojų. Kiek
vieno didelio miesto gyven
tojų daug atėjūnų. Per me
tus Petrogradan privažiuo-

y2 dalis, Trakų gi dar ma
žiau.

Rusų sistematiško nai
kinimo pėdsakai.

Sistematiško naikinimo 
pėdsakiai palikę apylinkėse 
Gruzdžių, Kuršėnų, Skapiš
kio, Ukmergės, Taujėnų, 
Vydiškio, Kavarsko, Kurk
lių, Anykščių, Leliūnų, Ske- 
monių, Debeikių. Suvalkų 
gi gub. — apie Punską, už 
Kalvarijos, Igliauką, Kros
ną, Leipalingį ir kitur, bet 
daug kur nespėta sunaikin
ti. Pats naikinimo darbas 
buvo atliekama įvairiais bu
dais: deginama javai lau
kuose, merkiama vandenin, 
neprinokę javai mindžioja
ma, pjaunama, kitur gi iš- 
kulus išvežama.

• Daug javų niekais nuėjo 
ir dėl žmonių evakuacijos,

ma nuspėti iš surinktųjų tės laiku. J 
žinių, jie galima paskirsty- Suvalkijos rytų pusėje nuo 
ti teip: 1
visi ūkininkai, vidutiniškai Igliškėlių ir toliau, kur gy- 
imant, gali turėti jų po 5-7 ventojai iki vienam buvo ra 
tukst. rub., kitur gi nuo 800 S1J išvaryti, vokiečių suor- 
2 tukst. rub., žiūrint koks ganizuota buvo laukų valy- 
ukio kultūros stovis. mas, bet pastačius neprity

rusius miestiečius darbinin- 
Pats maisto klausimas so- kus, j0 pasekmės buvo ne 

džiuje tuo tarpu, apskritai labai vykusios. Iš bendrų 
kalbant, dar nėra labai o- kapų paskui besidalinant 

I pus, išskyrus labiau nute- tuos javus, ūkininkui nuo 1 
riotųjų vietų, kur už mė- karčio (3 pudu) sėjo teko ne 

! nėšio, kito gali pristigti ir daugiau, kaip po 2—2U, ka- 
;duonos, nekalbant jau apie p0S (kapa 60 pėdų), kuomet 
'kitus produktus. Tos vietos 
tai — Padubisiai, Pavenčiai, 
šatekšnos, Jeros paupiai, 
Pašventojis apie Taujėnus, 
Kavarską, Vydiškį, Kurk
lius, Leliūnus, toliaus apie 

se naujai susitvėrė koopera-j Bumšiškį ir
cijos pamatais 3 moterių I dldzl0Je dal-vJe V11.?laus 
“darbieeių” krautuvėlės su; ^ur ir paprastąjį lai- 
kepykla, naujai steigiama į į._ J?.!ngaT d“v "°? 
vart. dr-ja Kelmėje ir t.. 
Vartotojų draugijos šiuo 
komercijos iširimo metu at
lieka svarbų darbą, apru- Į 
pindąmos 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. 
rub. prekių, kurių ji jau nuo 
savęs galės paskirstyti šiaip 
sankrovininkams už 
nuoš. komiso).

Nupieštas augščiau ište- 
riojimo vaizdas nebus dar 
pilnas, jei nepaminėsime 
nors paviršium kitų karės 
nuostolių, surištų su kariu- 
menės žygiavimu, kurių ypa 
tingai prityrę valstiečiai ir 
maž-daug vienodai visais 
krašto pašaliais, nežiūrint 
buvo ar ne ten karės fron
tas. Teip dėlei įvairių rek
vizicijų pas žmones visai 
mažai liko gyvulių, (ypatin
gai arklių, kiaulių, ir pauk
štienos), pašaro ir javų, ir 
nė Vienas ūkis dėl to lieka 
iš pamatų išgriautas, pats gi 
savininkas neretai nustoja 
duonos kąsnio.

Žaslių, Trakų, Liubavo ir 
kitose apylinkėse gyvulių 
beveik visai nelikę, apie 
Širvintus po 1 karvę, apie 
Simną, Punską vos viena 
trečdalis, kiaulių visai ne
matyti, Boguslaviškyje išli-

ir iš silpnoko derliaus gau- 
■’ narna būdavo po 2—5 ka

pas. Nenuostabu tad, kad 
neteriotųjų vietų žmonės 
visaip manosi sau maistą; 
pav: Trakų apielinkėje var
tojama duona, padaryta iš 
bulvių, grikių ir miežių.

Maisto klausimas.
Nežiūrint tečiau ir tų di

1—2

Petrograde, kaip 
kaip

tuos 
nie- 

žmo-

apie Kalvariją, Liubavą, 
Marijampolės apylinkėse džiausiu derliaus nuostolių 
ties Igliauka, Meteliuose, ir jų nenormalio nuvalymo, 
Leipalingyje ir tt.

Kaikuriose vietose maisto 
klausimas pasunkėjo dėl 
atsiuntimo naujų gyventojų 
nuo fronto linijos, pav. Kai
šiadoryse, Lapkričio mėne
sį laukiama buvo apie 13 
tukst. tokių gyventojų, ku
rie turėję būti išdalyti pa
rapijomis po 500 žmonių.

Šių metų javų derlius Lie
tuvoje galima sakyti buvo dūktų kainos ir kuomet jų 
pakenčiamas, nors vietomis, vietomis yra perteklius, ki- 
kaip Suvalkų ir Vilniaus tur didelis trukumas ir ne- 
gub., dėl sausumo silpnai parastas brangumas. Teip 
užderėjo vasarojus, apie Tel Spalių mėn. Šiaulių apskr. 
sius gi dėl pavasario šalčių ragiams, avižoms mokama 
iššalo ragiai ir jų derlius buvo 1 r. 05 kap., mėsai avię 
buvo vidutinis, tik Joniškė-inai 15 kap. sv., kiaulienai 
je ir Panevėžio apskri- 10 k., lašiniams 1 r. sv., svie 
tyje buvo augščiau už vidų- stui (5—80 k.,žasiai 2 r —2 ja naujų gyventojų ne.ma- 
tiniškąjį. Vasarojaus užde- r. 50 k., Alsėdžiuose (Tel- žiaus, kaip 2Q0 tūkstančių 
rėjo geriau Kauno gub., šių ap.) — kviečių pudui — žmonių. Kodėl jie nekeliami 
kur jis davė nuo 3—10 gru- R ’ 
do, Suvalkų gi ir Vilniaus 
gub. jis išdžiuvo. Bulvių už- 
derėjimas buvo visur nepa
prastai geras.

Tuo javų derlium tečiau 
žmonės nevisur galėjo pasi-: 
naudoti. Karės žygiai išsip
lėtė Lietuvoje kaip tik javų 
valymo metų. Bežygiuoda- 
mos kariumenės, ypač raiti
ninkų ir abazų dalys, daug 
išmynę ir nupjovė javų pa
šarui, kitur iškraikė suvež
tąjį derlių, statydami ant jo 
arklius. Be to, rusų besit
raukiančios kariumenės iš
leista buvo įsakymai nai-

sų globėjams susiprasti ir 
daug trukšmo ir parodys' tokią tvarką įvesti.
dar kartą, kaip vyriausybė Giraitės Žentas,
griebiasi ne tikrų priemo-_________
nių, kad pašalinus brangu-į
mą ir kitas sunkenybes, ki- KARĖS NUOSTOLIŲ AT- 
lusias dėl karės. , LYGINIMAS.

__ Vidaus reikalų ministeri
ja išdirbo įstatymo suma- 

Gomelis (Mogilevo gub.) nymą apie karės nuostolių 
Nors jau buvo lietuvių laik- atlyginimą. Peržiūrėti rei-; 
raščiuose rašyta apie Go- kalavimus išduoti atlygini-: 

mą už sunaikinto dėl karėsi 
turto, o lyginai ir atlygini
mo davimas bus pavestas 
tiems patiems vietiniams ir 
centraliniams komitetams, 
kurie davinės paskolas nu- 
kentėjusiems nuo karės gy- Omahoje buvo surengtos 
ventojams. prakalbos, kuriose ėjo

Atlyginimus duos pagal kalbėti I. W. W. org
pristatytų rekvizicijos kvi- torius J. Gelež 
tų arba tam tilęrų aktų apie kus žmonėms, norintiems 
sunaikinimą turto. Be to prakalbas išgirsti, prie ša
bus galima liudininkais pri- lės, salės prižiūrėtojas at- 
rodinėti, kad turtas tikrai sisakė salėn įleisti. Mat 
tapo sunaikintas arba vy- prieš prakalbas buvo pas- 
riausybės paimtas. kalai paleisti, kad I. W. W.

Už paimtą turtą (rekvi- unija tai esanti anarchistų 
zuotą) bus išmokama tuo- organizacija. Vietos reikėjo 
jaus visi pinigai. Už sunai- jieškotis kitur. •
kintą turtą bus išduodama Ir kas pas mus dai* ne 
atlyginimas pilnai ir už ja- apsireikš?
vus ir valgomus daiktus; _________

Lietuvoje duonos užtektų, 
jei įvyktų normalinės mais
to ir javų prekybos sąlygos. 
Javų prekybos monopolija 
priklauso tuo tarpu admini
stracijai, kuri - juos suima 
paskirtomis kainomis, bū
tent: rugių centneriui (3 
pud.) 6 markės, kviečių 7 
markės. Del to nevienodos 
ir nepastovios yra ūkio pro-

3 rb., ragių 1 r. 20 k., Ukm. niekur. Karės iškeltieji iš 
ap. Kurkliuose ragiai 1 r. savo gyvenamų vietų žmo- 

i 50 k. — 2 rub. Suvalkų gub. nės, netekę turto nė pasto- 
derlingose vietose ragiams gės, nepratę prie naujų są- 

I— Ir. pud., Vilkaviškio ap. lygų, su dideliu vargu įsi- 
j 1 r. 30 — 1 r. 60 k., kvie- kurė Komitetų padedami, 
čiams 1 r. 70 — 2 r. 30 k., Daugelis jau rado sau dar- 
bulvių pūrai Ir. — 1 r. 40k. bo, savo vaikus įstatė prie- 
Tolyn gi nuo derlingųjų [glaudosna, mokyklosna, žo- 

x. . i__. jau aprimo> jau
tapo tikru nuolatiniu gy
ventoju. Jie tai yra karės 
tremtiniai, anot kun. Obo- 
lenskio, nuo paprastų Pet
rogrado gyventojų vien tuo 
skiriasi, kad prieš metus 
nelaimingai pakliuvo į ka
rės liepsnas, kad netekę tur-

mėlį, bet dar ir aš noriu 
keliatą žodžių tarti.

Lietuvių Komitetas dirba 
jau čia nuo Naujų 1916 me
tų. Gaila tik, kad iki šiol 
nebuvo įsteigęs mokyklos. 
Kaikurie tėvai turėjo savo 
vaikelius leisti rusų, ar len
kų mokyklon. Kitą-gi vai
kučiai laukė savosios, mo
kyklos.

Dabar, nors ir vakacijų 
metu, musų įgaliotinis, kun. 
Genitas gavo leidimą steig
ti mokyklą, kurioje vaikai 
bus mokomi gimtoje kalbo
je. Bus mokoma net ir va
kacijų metu. Vaikučių jau 
prisirašė apie 60. Butų pri
imama’ ir daugiau, tik vie
tos nėra mokykloj. Labai 
visi lietuviai — GomelieČiai 
džiaugiasi sulaukę moky- už arklius, galvijus, užsė- 
klos savo gimtoje kalboje, liūs, statymo medega ir na- Montello, Mass. “Ateities’ 
Beabejo mokytoja Kipkau- 
skaitė savo malonumu mo
kės patraukti vaikelius prie 
mokslo, tėvynės meilės ir 
Bažnyčios.

GomelieČiai — lietuviai 
gali pasidžiaugti ir savo 
bažnytiniu choru. Daug ka
rtų esu girdėjęs iš ištrem
tųjų lupų, kad tik atėjus 
bažnyčion, klausant . gies
mių gimtoje savo kalboje, 
prisimeni tėviškę-gimtinę.

Beabejo tai trasas p. Le- 
vandauskio, kurs tarnyste 
apsunkintas, vienok sten
giasi kiek galėdamas lavin
ti giedorių būrelį.

Yra Gomelyje ir vaikų 
prieglauda, kurioje užlai
komi apie 36 vaikučiai. Ąčiu 
prieglaudos vedėjai Eisu- 
kaitytei, prieglauda atsižy
mi švarumu ir tvarka.

Beraštis.

So. Omaha, Neb. Upelis 
rašo į “Lietuvą”, kad So.

minius daiktus. Už ūkio korespondentas rašo, kad 
įrankius, už sunaikintus fab Montelle atsibuvo prakal- 
rikus, sankrovų prekes bus b°s > kur kalbėtojais buvo 
išduodama tiktai ketvirta pakviesti kun. Bartuška ir 
dalis jų vertybės. Likusieji Dr- Bielskis, kurie ne se- 
pinigai bus išmokami sug- niai atlankė Lietuvą. Kal- 
rįžus vyriausybei į sunai-i Stojai perstatė paveikslą, 
kinto turto vietas. Įstaty- kuriuomi parodė stovį var
mas draudžia parduoti arba gingosios Lietuvos ir ap- 
perduoti kitam tiesas gauti verktiną gyvenimą musų 
atlyginimą. viengenčių. Rinkta aukos.

(“Vadas”) Surinkta $146,17. Žmonių 
;buvo prisirinkę į 500.

Kaip ant tokios nedidelės 
O J. lietuvių kolionijos, reikia 

Reika- PasakYti’ k^d pasekmės bu
vo ne prasčiausios, nors au
kų galėjo būti surinkta bent 
keturis kartus daugiau. Pas 
mus visgi dar paprotys ne 
išdilęs, kad ir svarbiausiam 
.tikslui, neduoti nieko, arba

vietų ir arčiau miestų, kai-1 
nos dar augščiau kįla. Rum 
siškyje, Janavoj rugių pa
dui — 2 r. Žiežmariuose — 
3’/2 rub., kviečių pud. —5’ ę 
rub., avižų — 4 rub., Aly
tuje rugių pudui — 4 rub. 
Nesvietiškai augštai iš! ilu-

(Toliaus bus)

Voronežas. Nė viename 
mieste tiek nėra lietuvių, 
kaip Voroneže. Čia mokslei
vių lietuvių centras. Besi
mokinančios lietuvių jau
nuomenės čia gana daug. 
Yra keliolika mokinių bend
rabučių, kuriuose telpa į 
pusantro tūkstančio moki
nių. Daugiausiai jaunikai
čių lanko M. Yčo gimnazi
ją, kiti-gi lanko “Saulės” 
kursus, dvi miestines moky-

A M E R I K
Brooklyn. N. Y. 

luose sutvarkymo dalykų 
prie “Lietuvių Dienos”, at
sibuvo susirinkimas, kuria- . . . 
me dalyvavo 133 atstovaiĮ......
nuo 56 draugijų. Socialis- . . .
tai irgi dalyvavo, bet nie- ^,KS‘U1; "eauon. n?' 
kame su diduma ne sutiko, du°t* abai mažai, 
tik priešinosi. Jie irgi ne -------------
prisidėjo prie veikiančiųjų 
(ir ko jie dar į tokius susi- Rochester, N. Y. 
rinkimus lankosi, kad nei? 4dieną Tautos

Rugsė- 
Fondo 

mano taikytis su didžiu- skyrius turėjo pikninką, ku-_
ma). riame dalyvavo daug žmo-

y L nių. Įeinant į daržą, mer-
_  gaitės kiekvienam prisegė 

Tautos Fondo išleistus žen- 
Rockford, III. Rengemėsi klelius su užrašu: “Aš šel

viai prie “Lietuvių Dienos”, piu Lietuvą”. Pelno mini- 
“iš durno”, prie aukų rinki- masis pikninkas davė suvirs 
mo. Tautininkai su katali-1100 dolerių. Pirmame susi
kals susidėjo veikti išvien, rinkime šio skyriaus, piknk 
Visos draugystės, tautiškos I kui atsibuvus, visus pelny- 

■ ir katalikiškos, kiekviena tus pinigus nutarta pasiųsti 
.nuo savęs paskyrė po tris karės nukentėjusiems.



DIRVA

5peržvalgaE
lt- - ............

Apie susirašymą su Lie
tuva. Jau pirmiau rašė-j 
me “Dirvoje”, kad su Lie
tuva galima susirašyti per 
tarpininkystę žydų draugi
jos “Hebrew S. and J. So- 
ciety”, New Yorke, kurios 
pasiutinys Hirshfield būda
mas Europoje tuomi pasi
rūpino. Informacijas, kaip 

' laiškus rašyti reikia ten pat 
nurodėme. Dabar SLA. sek
retorius paskelbia, kad SLA 
pristatė lietuvį prie anos 
žydų draugijos, kaipo tar
pininką lietuvių susirašinė
jimams. To tarpininko pa
reiga versti laiškus iš lie
tuvių į vokiečių. kalbą. Tai
gi, turinti kam rašyti į Lie
tuvą laiškus, kreipkitės 
Hebrew Sheltering and Im- 
migrant Aid Society of A- 
merica, 229 E. Broadway, 
New York, N. Y.

gyvenimą, kad sužinojus 
viską ir iš anksto rengtis 
prie medžioklės ant jų.

tų perduoti Raudonam Kry
žiui, kaip Wilkes-Barių su
važiavime yra nutarta ir 
prezidento proklamacijoj 
pasakyta, gali tuojaus būti 
areštuotas, kaipo apgavi

Kun. Milukui įtrigos nesi
seka. Pirmiaus, nors abejo
dami minėjome, kad kun. 
Antanas Milukas New Yor
ke varo įtrigas, kad paard- 

jžius vienybės darbą rinki
mui aukų “Lietuvos Dieno- kas.
je”, tverdamas savo komi- j Žinomas daiktas. Tas juk 

. tetus ir žmonėms patarda- j buvo teip ir suprasta tuo- 
mas nesidėti prie Centrali- i jaus po Wilkes-Barių suva- 

i nio Komiteto. Dabar pasi- žiavimo, kaip tik pasirodė 
i rodo, kad tame butą ne abe- protokolas. Tas buvo žino- 
jotinos teisybės. “Lietuvos” mu ir be pasiteiravimų pas 
korespondentas iš Brookly- i 

. no smulkmeniškai aprašo 
visus pasistengimus ir vi- j 
sus darbelius čia minimo 
Miluko, kurs yra labai pla
čiai pagarsėjęs savo įtrigo-; 
mis tarpe Amerikos lietu-į 
vių, kurs neturi gero vardo 

..... ir tarpe pačių lietuvių — 
kunigų. Pagal paduodamas į

- • v žinias, Milukui šis vėlyvas 
skaldymo darbas, iš pra- 
’”i sekėsi; savo aba-

Ar gali būti teisybė? Kuo
met šiądien visų spėkos įte
mptos, kad kaip nors suė
jus į vienybę, kad kaip nors, 
ant valandėlės užmiršus 
savo kivirčus, kad bendrai 
veikus visiems, “Lietuvių 
Dienoje”, tuom patim lai
ku pas mus randasi ir grio
vėjai tos, dar kaip reikiant 
nesusitvarkiusios vienybės. 
Štai “Lietuva” 37 numery
je talpina korespondenciją 
iš Brooklyn, N. Y., kad ten 
kun. Milukas susišaukęs Su
sirinkimą, ragino ne prisi
dėti prie Centralinio Komi
teto, bet rinkti aukas, sky
rium, susitvėrus komitetus, 
prie parapijų. Jeigu ta ko
respondencija teisinga, tad 
kum Milukui turėtų būti di- 
ddBmida užsipelnyti vardą 

’^nenyoes^gnovėja ~
Beto dar pasakyta, kad 

nežinia, ar New Yorko mie
sto majoras leis rinkti au
kas gatvėse, “Lietuvių Die
noje”. Męs jau seniai pata
rėme, kad vietiniai komite
tai, besirengianti prie “Lie
tuvių Dienos”, pirmiausia 
pasirūpintų apie miesto val
džios leidimą. Ar kas rūpi
nosi tuom?

Caras žada Lietuvai au
tonomiją? “Darbininkas” 
talpina straipsnelį iš “Ga- 
zette de Lausanne”, kur 
anas laikraštis sako, kad T<I. 
Yčas, pirmininkas Rusijos 
Durnos atstovų grupos, tu
rėjo audenciją pas Rusijos 
carą ir įteikė projektą Lie
tuvos autonomijos, kurį iš
dirbęs Durnos deputatas M. 
Leonas. C 
Lietuvai suteikti plačią au
tonomiją.

Kad p. Yčas galėjo carui džių 
duoti prašymą, arba net ir Ze|įn jįs buvo jau pasigavęs 
projektą Lietuvai autono- ,ir keliatą kunigų - lietu- I t IFTII
mijos, nėra abejonės, kaip vi ku?ie nuėjo jam j talJ AloldAUMmAo Į UCIU- 
negali būti abejonės ir apie ką; Bet ^0^3 ^0 poli-! ŲIHO filVFNANfilIR 
tai, kad caras galėjo ir pa- įjkoj yra toks gramozdas, 

ka(j jjs savo “veįiūmuose”,: 
negali apsieiti be griovimo 
to, ką kiti yra pastatę be jo 
įrankių. Teip ir čia buvo. 
Jis tverdamas savo komite
tus, pradėjo griauti Tautos 
Fondą. To jau buvo per
daug, nes visi jam pritaru
sieji ir tie, kurie jam pri
tarė nesuprasdami kame da 
lykas, pamatę jo, Miluko 
begėdišką darbą, kaip kuni
gai, teip ir šiaip žmonės, pa- tai rupinamėsi, ar męs prie darbą, pasistatė ąau ką 
sipiktinę, eina šalin rankas tos dienos rengiamės? 
kratydami.

žadėti tą autonomiją Lietu
vai, juk tai pigus dalykas, 
kada Lietuva šiądien ne jo 
valdžioje. Bet prisimenant, 
kiek visokių nesąmonių sve
timtaučių laikraščiai prira
šo apie lietuvius, nepažin
dami jų reikalų, nesimato 
reikalo ir apie šitą -autono
miją kalbėti.

Vokiečiai tėmija lietuvius , 
Neseniai “Laisvė” rašė, kad 
vokiečiai labai seka ir tėmi- 
ja lietuvių gyvenimą ir jų 
veikimą. Sako, kad kiekvie
nas lietuvių visuomeniškas 
darbas, kiekvienas kruste
lėjimas vokiečiams yra ži
nomas, ar tai kas veikiama 
Lietuvoj, ar čia Ameriko
je, ar kitur. Vokiečių val
džia tėmija ir žino kas yra 
rašoma kiekviename lietu
viškame laikraštyje, kas 
veikiama susirinkimuose 
ar draugijose.

Iš kur mietas laikraštis 
sužinojo apie tą vokiečių 
vuostinėjimą lietuvių veiki
mo, nesako. Bet, kad tas 
gali būti tiesa, męs nė kiek 
ne abejojame. Vokiečių “kul 
turą” pagauti svetimas tau
tas į savo kilpas yra gana 
tobula. Jų metodą skiriasi 
nuo nišų metodos, pasiga
vimui į savo tinklą sveti
mas tautas. Rusai svetimas 
tautas rusina prievartomis, 
su žiaurumu. Vokiečiai-gi 
tą daro švelniai, ne jučio- 
mis. O kad teip veikti, rei
kia pažinti savo aukų būdą 
ir žinoti jų judėjimą, jų vei
kimą, pozicijas. O kadangi 
rusai ne mėgina vokiečius 
išvaryti iŠ Lietuvos, tad jie 
gali tikėtis Lietuvą pasilai
kyti sau ir tad labai gali 
būti, kad jie sekioja lietuvių

Lietuva yra atskirta nuo < 
Lenkijos. Labai akyvą ži- < 
nią paskelbia kun. Bartus- j 
ka, kurs neseniai parvažia
vo iš Lietuvos. Sekant jo 
žodžius, reikia pasakyti, 
kad vokiečių valdžia geriau 
suprato Lietuvą, geriau ją 
pažino trumpu laiku, negu 
Rusijos valdžia, kuri tiek 
laiko Lietuvą laikė savo val
džioje ir nesurado jos rube- 
žių, nesurado jai vardo ki
tokio kaip , “šiaurvakarinis 
kraštas”. Vokiečiai-gi yra 
padarę rubežių tarp Lietu
vos ir Lenkijos. Rubežius 
tarp Lietuvos ir Lenkijos 
eina nuo Suvalkų miesto, 
Augustavo kanalu ir šalia 
viso ploto Gardino guberni
jos. Lapų miestelyje yra 
Įtaisyta muitynė, per kurios 
kantrolę turi eiti visi įveža
mi daiktai, kaip iš Lietuvos 
i Lenkiją, teip iš Lenkijos 
į Lietuvą. Ta vorai, gabena
mi iš ar į Lenkiją, turi bū
ti apmokėti muito mokes
čiais, koki mokami ant kiek 
vienos viešpatystės rube- 
žiaus.

Valdžia Lietuvoj, kaip ir 
visose viešpatystėse, yra 
militariška, o karės metu, 
kaip visur, vyriausiu šalies 
valdininku yra vyriausias 
karvedis, teip dabar ir Lie
tuvos vyriausiu valdovu yra 
fieldmaršalas Hindenbur- 1 
gas. Kad darbas butų leng
vesnis, tad Hindenburgas ' 
yra įstatęs kitus valdinin
kus, kurie šiaip paskirstyti: 
Suvalkų ir Vilniaus guber
nijas valdo grovas Jork, 
kurio sostynė yra Vilniuje. 
Kauno ir Kuršės gubernijas 
valdo kunigaikštis Isenberg 
von Birschtein, kurio sos- 
tynė yra Kaune (šis valdi
ninkas yra tai sulenkėjęs 
vokietis ir duodąs lenkams 
sauvaliauti Lietuvoj). Apie 
Minsko, Gardino guberni
jų valdovus nieko nepasa- 
kyta.

Lietuva yra padalyta į 
tris rėdybas, imant: 1) Su
valkų ir Vilniaus, 2) Kauno 
ir Kuršės ir 3) Gardino gub 
ir Balstogės (Baltbokščio) 
apygarda. Tarpe Didėsės 
Lietuvos ir mažosios, rube
žius kaip buvo teip ir da
bar, uždarytas.

lietuvius, kurie šiądien yra 
blaškomi vargų ir nelaimės 
bangų ir tai ne iš savo kal
tės, ne iš savo išdykumo, 
bet dėlei baisiosios karės. _____
Męs čia pašvęsdami savojo rašyta, kaip viename 
darbą, savo trusą, jeigu dir- miestelyje Illinois valstijo- 
bsime su noru, su pasišven- je susidarė būrelis jaunų 
timu, surinksime ne mažai vyrukų, kurie savo drabu- 
aukų, o kuom daugiau pini- žiuose ne išsitenka, many- 
gų surinksime, tuom dau- darni, kad jie yra labai iš- 
giau vargų ' prašalinsime mintingi ir žmonijai (su vi- 
nuo savo tėvynės. Skubinki- suomene jie nesiskaito) nau 
mės prie to tikslo, su pasiš- dingi, o kad kitus įtikrinti 
ventimu, su atvira širdžia. savo manymais, pradėjo ren

Į gailėti žomgų, kaipo ligonį, 
1 kaipo auką aklybės dėlei ku- 
I rios jis ne žino kur jis eina 
ir kas jo laukia.

i Neseniai laikraščiuose bu-

Raudonąjį Kryžių. Tik ste
bėtina, kaip tą galėjo ne 
suprasti advokatas Gugis Męs jau ir teip toli atsilikę gti neva ginčus, kuriuos tu- 
(kurs chicagiečius mobili- Su savo pašelpa, nes kitau- ki nežinėliai mėgsta vadinti 
zavo rinkti aukas skyrium čiai jau seniai panašiai dir- “diskusijomis”. Jie pirmiau- 
ir siųsti kur kitur) ir kun. bdami yra sušelpę savo tė- šia surengė savo darbo pra- 
Ąntanas Milukas (kurs tvė
rė savo parapijinius komi
tetus), kurių ir vienas ir ki
tas gyrėsi gavę laiškus nuo 
prezidento Wilsono, su vi
somis žiniomis.

vynę, savo vientaučius, o džią nuo ALTS., apie kurią 
męs dar tik dabar pradeda- jie dasigirdo tik nuo tada, 
me vienas kitą raginti. Į kada ten susitvėrė ALTS.

Greičiau, visi ir išvien; kuopelė, kitaip sakant, jie 
prie bendro darbo, nes lai- apie ją nieko ne išmanė ir 
ko liko- jau mažai. i apie ją nieko ne išmanyda-

— — J. P. SabeL mi ėjo ją “kritikuoti”. Kad 
-- jie ėjo ginčytis už ALTS., 

ėjo patįs savę teirautis ir 
1^11 Į* IIP nueisi Patis sau n^e^° ne isaiškin- 

ti apie Jos naudingumą ar 
Ne šiądien, jau lieuviai vei ne naudingumą tai dar ma- 

kia, kruta visuomeniškame ža svarbos. Bet svarba ta- 
gyvenime, veikia ir tiki, 
kad jie be reikalo neveikią, 
be reikalo ne aikvoja savo 
spėkų. Ir gerai, nes jeigu 
kitaip tikėtų, kad jų darbas

VIL’S GIVENANCIUS
YOUNGSTONVYE 

IR APLINKĖSE.
Youngstovvno ir aplinkių 

Lietuviai! Ar męs girdėjo
me, kad būrelis gerų tėvy- liks be naudos,, juk ir noras 
nainių, čia Amerikoje, išsi- atsiimtų. Kiek pirmiaus vei 
rūpino iš valdžios dieną rin kė žmonės kiek pagyvenę, 
kimui aukų, sušelpimui mu- turinti šiek-tiek praktikos 
sų brolių ir seserų, senų ir viešame gyvenime ir 
mažų vaikelių? Ar męs apie miau kol jie pradėjo

pir- 
kokį 
nors 
suk-

kad ne- 
” ir jie

dėtis įvairus, nesupranta- 
moję kalboje, gamtos klegė- V. 
sis ir sielą gaivinančios 
paukštelių dainelės..... ’

Ir ten darbininkai bent 
kartą ant metų atsikvepia 
tyru pavasario vėjaliu ir pa 
junta kokį tai lengvumą 
ant savo krutinės!...

Gegužio pirma diena tai 
yra įspūdingiausia pavasa
rio diena; tai darbininkų 
šventės diena, visas gimtiš-, 
kas atgijimas toj dienoj už
tekėjo pirmieji saulės spin
duliai, tartum susitarę, svei 
kino darbininkų, milijonus; 
vėjalis pulkšnuoja ir dvel
kia girios kvepiančiu oru 
nuo sprogstančių pumpurų, 
žiedų. O jų pirmieji žiede
liai apdengia milžinišką, 

, tamsią, slaptybės dainelę, 
bedainuojančią girią,, baltu 
lyg rožių vainikų.... ’

Ten lietuviui sodiečiui ir 
sermėgiui artojui, gamta 
jiems tartum šypsosi,, pauk- 
kšteliai tartum tyčia, jiems: 
čiulbėjo, žolynėliai, jiems 
takus klojo, medeliai vilio
jo savo tankumynam.

Man pamąsčius apie pra
ėjusį laiką ir liūdna pasida
ro, iš to džiaugsmo, kaip 
ten linksma buvo ir ramu 
musų brangioje, amžiais 
priešų skriaudžiamoje Lie
tuvos šalelėje!

Ir aš nemanau, kad bent 
vienam iš mus, begyvenan
čiam šioje šalyje, be gyvy
bės ne prisimintų tos teip 
malonei praleistos jaunys
tės dienos, po Lietuvos šiau
diniu stogu, kur ošia vasa
ros metu apsidengusios žie
dais pluškotos obelaitės, po 
kurių žiedus ūžė bitelės.... 
Teip ir šiądien dar saldina 
man širdį tie malonus, pri
gimti atsiminimai musų gra 
žios tėvynės, kurios lankose: 
ir pievose marguoja vilniuo- 
dami kvietkynai. Ramu ten 
tarp žalių gojalių ir lazdynų, 
bei liepomis apaugusių upe
lių krantų, kur skamba lak
štingalų dainelės. Ten tai 
mus močiutės, mus čionai 
suvažiavusius, išaugino glan 
sdamos prie savo meile pla
kančios krutinės. Ten męs 
pirmu kartu išvydome besi- 
maudančią rytu saulutę, 
auksiniuose spinduKuase, 
per kurią plaukė* išbalęs 
mėnulis... Ak! kaip smagu 
ten, kur ošia upeliai, suke
lianti slaptingą gamtos har
moniją, o su jų atbalsiu 
plaukia oru artojų daina!

Taigi atsiminkim mieli 
sūnus ir dukters Lietuvos, 
nors ir toli gyvendami nuo 
josios. Argi mums nerami ta 
maloni gamta, ir tas gražus 
praėjęs -pavasaris, bei tos 
dailios, musų šalyje skam

bančios dainelės!?...
j Argi mums ne maloni bu- 
!vo tėvynės padangė ir gra
žus Šešupės ar Nemuno 
krantai ir tos žalios Nerų 
pakalnės, dailios lygumos 
bei pievos, žali šilai ir tam
sios, ošiančios girios? Atsi
minkim, kad ten kada tai 
buvo gyviausia šalis; vytu
rėliai čiureno, upeliai mė
lynavo lyg kaspinai, špokai 
švilpavo, visos gamtos gro
žybės lyg tyčia buvo surin
ktos, supintos tenais skriau
džiamo lietuvio — sodiečio 
suraminimui. Bet tas viskas 
buvo tik tuomet, kuomet 
dar karės šmėkla tyrų klam J 
pynėj miegoje ir kada ten 
ramus musų broliai arė sen
tėvių krauju sukrapintus 
laukus. Kur bočiai grūmės 
per amžius už laisvę ir Lie
tuvos žemelę... ir kada švie 
tė saulės auksiniai, šviesus 
spinduliai ant mus tėvynės, 
gimtinės žemelės.

Bet dabar, kada karės 
šmėkla apsupo visą Lietu-

me, kad ją, ALTS. ėja gin
ti, arba jų manymu, “kriti
kuoti” vyrukas, kurs pasis
kaitęs kelis numerius gat
vinio laikraštuko, leidžiamo 
ir vedamo sau panašių vy
rukų ir apart manijos kiug 
žinojimo ir išmanymo, nie
ko daugiau su savim netu
ri, o apie pačią ALTS. nė ne 
sapnuoja. Įsivaizdinkite sau 
aklybę tokio žmogaus, kurs 
drįsta inprovizuoti tokius 
dalykus, apie kuriuos jis 
nieko nežino ir dėlto jis i 
juos ne gali tikėti. Ir kaip 
žmogus gali ginti ar užtarti 
tokius dalykus, kurių jis ne 
pažįsta? Bet ir tai dar ne 
viskas, nes peikti ir- “priro
dyti”, kad ALTS. yra me-

už tikslą. Kiek vėliaus
Jau labai laikas butų ren- ruto ir jaunuoliai, 

gtis prie teip svarbios die- pasiduoti “seniams3 
nos, prie teip prakilnaus pradėjo veikti. Daugelyje 
ir naudingo darbo, kad pa- vietų, jaunuolių darbas, vei 
gelbą suteikti savo tautai, kimas, kaipo energiškesnių 
nuvargintai ir išblaškytai veikėjų, atnešė daug pagei- 
po svetimus kraštus, Rusi- dautų ir pagirtinų vaisių, 
joj ir Vokietijoje. Žinome Skaityti jų pasidarbavimus „ 
gerai, kad Youngstowne vargiai bus reikalas, nes kai, eina vyrukas, tos pa- 
stoka veikėjų, nes, nors mie- tam faktų netrūksta. čios ALTS. narys.......
stas skaito 100,000 gyven- Bet, kad viskam mainan- Ir ką ant šito galima sa- 
tojų, vienok lietuvių čia yra ties tik gyvumas apsireiš- kyti? Jeigu jau žmogus ei- 
nedaugiausia, mažas bure- kia, tad ir pas mūsiškius Į na prieš savo draugiją, tad

“Bliokas” su socialistais. 
Chicagoj įvyko “bliokas” su 
socialistais. Parengta susi
rinkimas, kuriame dalyva
vo p. Yčas ir kun. Žilinskas. 
Čia pakviesta ir socialistų 
šriovės atstovai, ypatose: 
P. Grigaitis, “Naujienų” 
redaktorius, advokatas K. 
Gugis ir’ K. Jurgelionis. Sve _
čiai išaiškino dalykus, kad Iis gunku mums išrasti bu- jaunuolius, atsirado vėjalis aiškus ženklas,, kad toks 
dabar, artmanties Lietu
vių Dienai”, ne laikas skir
stytis į partijas ir už jas pe
štis, kada einasi apie gelbėji 
mą Lietuvos, čia-pat sve
čiai pasakė, kad aukos turi 
būti siunčiamos ir socialistų 
nurodomoms ypatoms ir 
draugijoms (męs tą jau ke
lis kartus pasakėme), nes 
Lietuvoj dabar nėra parti
jų, nes ten veikia vieną dar
bą, išvien, nešdami ir jieš- 
kodami pašelpą, kur reikia, 
be atsižvelgimo, kas prie 
kokios partijos priklausė 
(šiądien niekam ten partijos 
nėra galvoj). Broliai socia
listai išklausę aiškinimų, su 
noru sutiko eit išvien prie 
aukų rinkimo “Lietuvių Die 
noje”. Ir gerai. Teip elgia
si visi išmintingi žmonės, 
prie kurių šiądien galima 
priskaityti ir mus brolius 
socialistus iš Chicagos. Tik 
“Lietuva” padavusi šitą ži-;
nią, skaitytojams pataria page]b4tų. Bet, suprantama, paskui Mockų ir tik to ble- 

tUg, ny’d21a,ugtl 1S kad viena ar dvi ypatos ne 
Matyt, kad ten dar -ne vis- atliks vi darb nes .ja 
kas išrodo kaip reikiant. darbas yra gana dide]is

* * Todėl, mano brangus tau-
Lietuviai ir Raudonasis kiečiai, ne atsidėkime ant 

vienos ar dviejų ypatų, ne
manykime, kad tik jie at
liks visą darbą, bet dirbki
me visi, jieškokime pagelbos ka; galima butų vardais ir 
savo tautai, savo tėvynei, pravardėmis prirodyti atsi-

dą, kaip męs sulaukę “Lie- pučiantis iš kitos pusės. Ne- žmogus nešioja gaivą tik 
tuvių -Dienos”, apsidirbsime gana, kad atsirado daug to- kepurės pakabinimui ir žmo 
su aukų rinkimu. Todėl šiuo kių vyrukų, kurie pametę ui jai, visuomenei, jis jokiu 
mi atsišaukiu į visas lietu- savo nuomones, kurias va- budu negali liktis naudingu, 
vių moteris, į mergaites, ir kar statė augščiau už viską bet blėdingu. Jis padaręs 
jaunus vyrus, kad visi, be ir dėl jų prakilnumo nesi- mėginimą paniekinimu savo 
skirtumo, kaip iš paties gailėjo- laiko nė energijos, draugijos ir tą laimėjęs 
Youngstovvno teip ir iš ap- šiądien jau žiuri į kitą pusę, 
linkių, kad iš anksto reng- kur skolinasi kitą autorite- 
tumetės prie tos dienos dar- tą ir svira į vieną ar kitą 
bo, ne laukiant, kad kas jus pusę, negana ir to, rasime 
prie to kviestų, prašytų ar daug i^ tokių, kurių nuo- 
verstų, bet iš savo liuoso monės mainosi su kiekviena 
noro, geros valios, atme- oro atmaina. Tokių rasime 
nant, kad čia yra būtinas gana daug, kurie vakar pri- 
privalumas kiekvieno. Ren- gulėjo prie parapijos ir gie- 
kitės patįs ir į talką kvies- dojo “šventas Dieve”, šią- 
kite svetimtaučius.

Kreipėmės! su prašymu 
prie klebono kun. V. Vilku- 
taičio, prašydami, kad jis 

:kuom nors prisidėtų prie 
šito darbo. Jis prižadėjo 
pagelbėti mums kuom ga- 

; lės, teipgi prižadėjo kreiptis 
prie svetimtaučių parapijų 
klebonų, kad tie kuom nors bus perniek, jis jau sekios

( “sprendėjams”, tokiems 
kaip ir jis pats nubalsavus 
pagal jo noro), jis, be abe
jonės darys ir tolimesnius 
bandymus. Jis niekins savo 
gimines, toliaus savo tautą, 
savo brolius, savo tėvą ir 
motiną ir gailaus liks tikras 
išgama. Juk jeigu žmogus 
gali drįsti niekinti savo drau 

dien jau pasilipęs ant estra- gjią, ko nė vienas protingas 
dos rėžia pasaką, kad baž- žmogus nedaąileis, j:s gali 
nyčia ir religija tai yra tik niekinti ir viską, kas lygiai 
žmonių tamsumo ir išnau- skaitosi brangiu kaip ir 
dojimo palaikymo įrankis, draugija.
Rytoj jau jie smerks socia
listų sąjungą ir ras geriau-į 
siu tik tautos gaivinimas ir, 
palaikymas, o poryt ir tas j

Sądarietis,

Kryžius. “Vienybėje L.” 
Dr. J. šliupas rašo straips
nį apie tai ką jis patyrė Wa 
shingtone. Pagal išaiškini
mo viso dalykų stovio link 
“Lietuvių Dienos”, Raudo
nojo Kryžiaus augštasis 
valdininkas pasakė, kad tą 
dieną aukų niekas ne galės 
rinkti kaip tik lietuviai, tu
rinti leidimus iš Centralio 
Komiteto. Surinktos aukos, 
negali būti kitur siunčiamos 
kaip tik Raudonam Kryžiui. 

' Jeigu kas rinktų aukas be 
leidimo Cent Komiteto, ar
ba surinktas aukas ne norė-

Praeitis ir dabartis.
Nevienas gal iš mus atsi- 

vyzgomis gėrėsis. Tai tas mena tą teip brangų praė- 
tik išlaukinėje veikmėje, jusį laiką, kuomet dar bu- 
Jeigu imsime narius įvairių vome savo brangioje tėvy- 
draugijų, ten rasime daugy 
bę tokių, kurie vieną drau
giją meta, kiton pristoja, 
tą vėl meta ir eina kiton. Ir 
kad tas yra, faktų ne sto-

nėje, Lietuvoje. Ypatingai Į 
mums puola į akis pirmuti-1 
nės pavasario dienos ir įvai i 
rus jausmingi paukšteliųĮ 
visur skambanti balsai.. j 

Koks tai malonus, sielą 
gaivinantis laikas, ypatin- 

kuri mus išaugino drutus tikimus tokių veidmainia- gai Gegužio mėnesiui pra- 
į kaip aržuolus, tad dabar vimų, tokių ne pastovumų, sidedant, kaip ten būva pui

ku, kaip gražu, kuomet ga
mtą praskleidžia savo ste- 
bėtiniausias varsas. Tuomet 
net tie surukę darbininkai 
apleidžia savo dvokiantį fa
briką, sulaiko mašinų bildė- 
sį ir susirenka į skaitlingus 
burtus kur nors toli, toli, 
už miestų, į miškus, kurtuo
se medžiai žaliuoja, kur gir-

į kaip aržuolus, tad dabar vimų, tokių ne pastovumų, 
; pasi rodykime jai dėkingais dėlei kurių jau ne vieną kar- 
už tai, paduokime jai savo tą ir ne vienoje vietoje yra 
ranką, tik ne tuščią saują, I buvę ir daug nesmagumų, 
bet nešančią jei pagelbą.
Dabar laikas ir proga mums 
pasirodyti kokiais męs esa
me tėvynės mylėtojais ir 
kaip mylime savo tėvus, 
brolius ir seseris, abelnai 
imant, visus savo brolius,

Nors tai ne naudingi, bet 
žmonijai pavojingi toki ap
sireiškimai dėlei žmogystos 
silpnumų, tai vienok dar 
tame ne galas. Yra dar ir 
keistesnių apsireiškimų, j 
kuriuos žiūrint, reikia ap-
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turi savo geras ir silpnas j 
puses, teip ir šita knygelė, 
kurioje tų silpnumų yra net 
perdaug. Knygelėje apra- , 
soma žmonių fanatizmas 
daugelyje atžvilgių, bet tas 
aprašymas teip smulkiai su 
kapotas, kad iš jo skaityto
jui nieko aiškaus išeiti ne
gali. Čia perdėm visą kny
gelę, kas du, tris žodžiai tai 
izmas, izmas ir izmas: na
cionalizmas, kosmopolitiz
mas, individualizmas, uto
pizmas, optimizmas, inde- 
ferentizmas, egoizmas, stoi- 
kizmas, realizmas, junkeriz- 
mas ir vis tas pats ir tas 

j pats. Kad tiek izmų, po de- 
jsėtkus sykių juos atkarto- 
jant, sutalpinti į 20 puslapių 
mažo formato, tai kiekvie
nam bus aišku, kad ten dau
giau niekam vietos neliks. 
Ir šitoje knygelėje teip yra. 
Ir todėl, nesant mažiausiam 
norui užgauti tos knygelės 
autoriaus ar vertėjo jaus
mus, reikia pasakyti, kad 
knygelė yra be vertės; jos 
leidėjai galės pasidžiaugti 

, tik pinigų išdavimu jos iš- 
, leidimui. Kas kita butų bu

vę, jeigu jos sutaisytojas 
butų pridėjęs dar 20 pusla- 

. pių, pratęsdamas terminų 
t aprašymus, padarydamas 

kryžius. Nejaugi piešėjo k°kius išvedimus ir juos iš
mintis buvo nuvaryti Lietu- aiškindamas, kad skaityto- 
vos žemženklį į kapus? č

I Ant 10 puslapio, prie cen- supratimą
tro raštynės skyriaus įdė- dalyką. Rods, čia kaip kur 
tas paveikslukas irgi Vities, mėginta daryti . išvedimus, 
iki šiol nematyto pavidalo be1: jje ne aiškus, kad

“staugia tauškindami dan
timis”, bet geros valios lie
tuviai turi stengtis, kad 
gražiai savo tėvynę išgel
bėt nuo pražūties kranto.

J. Svyrūnėlis.

laiminkit juos (Antanas su Maryte klau-W 
! Pia)- . M

Juozas: Na, jeigu jau toks yra surė- 11 
i dymas, tai reikia ir sutikti (Juozas ir Ag- J 
■ nieška laiko rankas iškėlę ties jaunųjų 
Į galvomis, Juozas kalba toliaus). Kad Die- 
i vas Abraomo, Izaoko ir Jokūbo, teiktųsi 
' jus laiminti ir po ilgam laimingam gyve- 
; nimui, kad jus paimtų į savo globą, per 
* užtarymą nekaltos Jo motinos ir visų 
šventųjų. Amen.

Stasys: Ir aš jums, mano brangiausie- 
i ji, iš visos sielos, linkiu tokios laimės, ko- 
I kią jus jaučiate dabar šioje valandoje. Te
gul jus Dievas laimina ir laiko savo globo- 

į je per visas dienas jūsų gyvenimo (atsig- 
jrįždamas prie Liudviko): Liudvikai! Liepk 
atnešti čia bačkutę vyno ir bačką alaus. Ir 
teipgi sukviesk visą sodžių, nes šiądien su- 
žiedotuvės jūsų busiančio pono.

Vladas: Guodojamas pone! aš nubėg
usiu atnešti smuiką ir dūdas,, nes kas tai per 
(linksmumas be muzikos?

Stasys: Gerai, gerai!
Mataušas: O dabar mylimieji broliai, 

sušuksim musų mylimam ponui, o teipgi ir 
musų jauniemsiems ponams, lai gyvuoja!!

Visi (kelia rankas augštyn ir rėkia) 
Lai gyvuoja! Vivat!!!

Antanas: Lai gyvuoja tarp musų ly
gybė ir broliška meilė!

Visi (stovėdami, rankoms mosuoda
mi rėkia): Vivat!!!

(Paskui ateina muzikantai ir jiems 
užgriežus visi ima šokti suktinį).

(Uždanga).
Galas.

Rudenėlis. -
Jau atėjo rudenėlis, 
Vysta lapai ir žiedai 
Jau nugeltę žolynėliai, 
Tarsi migdosi ramiai.

Nyksta giedros, saulė liūdi, 
Plaukia juodi debesiai; 
Šiaurės vėjas švilp palangėj, 
Tartum baido mus jisai.

Sėdžiu, rymau prie langelio, 
Širdis skęsta mintyje;
Ašaros iš akių plaukia, 
Žvelg’ padangės dausose, 

Ten kur bėga debesėlis, 
Galo, krašto ne matyti; 
Po kuriuom yr’ pasilėpęs 
Skaisčios saulės spindulys.....

Vėjas ūžia ne nustodams, 
Daužo medžių šakeles;
Obelėlė lyg raudoja — 
Laužo savo rankeles.

Gėlės vysta, lapai krinta, 
Gamta puošiasi liūdnai.
Jūrių bango"s-gi ne rimsta, 
Juoduoj’ augšti jų krantai - 

Man-gi širdį skausmas spaudžia, 
Mintis skrenda užjurin, 
Kur tėvelis, motinėlė, 
Sesės, broliai mano yr.

Ar jie linksmi, ar laimingi, 
Kur pastogę turi sau?! 
Gal kur girioj, po medeliais 
Kenčia šaltį, seniai jau!

Ar tur duonos nors kąsnelį, 
Gal sugriauti jų namai!
O gal ilsisi žemelėj,
Iš kur ne kels amžinai?!

O, kad bučia aš paukštelis, 
Kad skraidyčiau aš augštai, 
Lėkčia į aną šalelę, 
Kur tėvelių yr kapai!

O parlėkęs kuogreičiausiai 
Skrisčiau prie tėvų kapų, 
Savo skausmus jiem čiulbėčia 
Ah! kaip liūdna man be jų!....

Vyturėlis.

ne aišku.
Yra daugiau panašių sil

pnybių, bet tegul jas ir 
dievai. Viena tik reikia dar 
paminėti, tai yra, kad ant 
viršelių angai vis skamba 
“apie patriotizmą” o visoje 
knygelėje, perdėm, apie pat 
riotizmą nė puse lupų nėra 
nieko pasakyta. Butų net 
galima abejoti apie 'Tielai- 
mingą atsitikimą”, dėl ku-; 
rio, per klaidą, viršeliai pri
segti prie kitos knygutės, 
o ne prie tos, kuriai priklau
sė, nes ir skaitymas praside
da be jokio antgalvio.

vos kraštą ir išblaškė po 
įvairius kampus tvirčiau- 1 
sias Lietuvos spėkas, pali- i 
kus vien tik bespėkį sodietį i 
bei senus tėvelius, su savo 
mažais kūdikiais, be savo 
šimtametės samanomis ap
augusios bakūžės, po kurios 
šiaudiniu stogu męs ir mus 
tėveliai gimė ir augo... Da-, 
bar jau jiems visos gamtos 
grožybės perniek, visi ma
lonus paukštelių čiulbėjimai 
nemieli! Jų visi mąstymai,; 
jų prasmė, jei kurie dar ir 
gyvena bado laukuose, be. 
pastogės, po tamsiai mėly
nu dangum, yra atkreipti 
vien į šitą vargų ir sielvertų į 
gadynę, kuri išplėšė jų vil
tį, atėmė tėvams pačioj jau
nystėj jų tvirčiausius sū
nūs ir perskyrė juos gal jau 
ant visados!

Ir tas gražus džiaugsmas, 
virto giliu skausmu! Dau
gelis apleido tėvynę iš karės 
priežasties, daug paliko my
limos tėvynės padanges, sū
nus tėvelius, brolius, sese
ris ir visą tą ką teip širdin
gai mylėjo, dabar sunyko 
jų ekonomiškas būvis, užp
laukė ir užtvenkė Lietuvos 
žemelę, tamsus, lyg šmėkla, 
karės debesys, kurs nesi
liauja naikinęs musų teip 
gražios, teip derlingos šale
lės, prieš kurį nyksta visos 
beginklės Lietuvos gėrybės, 
nes ten baisybės šmėkla už
piltas visas Lietuvos kraš
tas, nekaltų žmonių kūnais 
ir krauju!

Tauta sukilo prieš tautą, 
luomas prieš luomą, šviesus 
žmonijos protesto žvangė- „ ,
sis, geidimas naujo gyveni- sėjo bereikalingai čia vieta 
m,o pinasi išvien su nežmo- užimama. Šis paveikslukas, 
nišku fanatizmu!.. Dega iš kurios.pusės nežiūrėtum, 
miestai ir sodybos, nyksta; išrodo teip, kad lyg butų 
visos pramonijo,s šakos; vi- kur iš altoriaus išvogtas, 
skas įra, viskas žūva! Brošiurėlės-gi įtalpa, kaip

Atėjo dvidešimtas am- ir visų kitų organų, tamau- 
žius, amžius/ivilizacijos ir jančių organizacijos reika- 

'^viSkąs'dabai" susimaišė, su-pams, nesvarbi.
siliejant į vieną kruviną mi- Pažanga Literaturos, Mo
siu: Kilus despotiškai ka- Politikos ir Visuome- 

, rėš šmėklai, gal viskas Lie- n&_ mSnesinis žurnaIas> Bo.
tuvai turės jau zuti, kas tik. M už Li ir
per tiek metų truso Įgyta, R učio mėnesius, No. 1-'
v,lskas .kultura .V1S,J 8, viename sąsiuve, 48 9X12! 
skriaudžiamai Lietuvai yra 
davusi per tuos varguose 
pergyventus brangius me
tus! Taigi čia apsistokim 
ir pamąstykime, bent trum
pą valandėlę laiko, neski
riant lyties ir tikėjimo, kai
po Lietuvos vaikai. Ar rasi- į 
me dar ką nors kada sugrį
šime į savo šalį!? Teip! Ne 
vienas iš jus pasakysite, kad 
rasim vien griuvėsius ir ty
rus dirvonus, aplietus krau
ju nekaltų Lietuvos jaunys
tės žiedų!

Bet jeigu randasi pas. mu
mis širdyje bent maža kibir
kštis tėvyniškos meilės ir 
jeigu mums yra miela dar 
kartą ten būti, kur sentėvių 
kapai, kur niukso laukuose 
augštyn kupras keldami 
nuo amžių pilekalniai, kur 
iš apgriuvusių senovės ži
nyčių, kur aukuras smilko, 
graudingas balsas, veriantis .. 
ir vienukart raminantis šir
dis Lietuvos vaikų, jei turi
me norus matyti ją ir vėl 
žaliuojančia tarpe tamsių, 
ošiančių girių, tad nesigai
lėkime truso, dirbkime visi 
išvien; dėkim visas savo pa- _ 
stangas šiame svarbiame j Hesseno sutaisė P. Norkus, 
momente; aukaukime, kas; Išleido ALTS. 1 kp. Spauda 
kiek išsigalime tiems, kurie 
šaukiasi prie musų, ištiesę 
rankas prašo greitos pagel- 
bos ir tuom męs prisidėsim 
prie tėvynės atgaivinimo.
Ir pageidaujamą tikslą, an- 
kŠčiaus ar vėliaus atsieksi
me. .

Aš nemanau, kad žmogui 
butų didesnė laimė ant svie
to kaip tėvynė, ir dirbti jos 
labui. Nors musų priešai

Vincas.

Lašai
yra

(Toliaus bus)

dekoracijose, kurių viduje, 
ties raitelio galva pakabin
tas kryžius, kuriuomi pie-

jas galėtų įgyti bent kokį 
apie skaitomą

r

Raštų apžvalga.
Vytis. Jaunimo laikraštis, 

Chicago, III.
Yra tai brošiūrėlė, susi

dedanti iš 16 puslapių, pa
gal pažymėjimo, leidžiama 
kas dvi savaitės, bet man jį 
tenka matyti pirmu kartu. 
Yra tai organas L. R. K.. 
Jaunimo Federacijos Lietu-! 
vos Vyčių. Technika pusė-l 
tinai apdirbta, viršelių prie- 
šakis papuoštas pilies griu
vėsiais su Lietuvos Vyčia, 
kurią kasžin kodėl pradėta 
visur vadinti “žirgvaikiu”. 
Žemiaus pilies ant ne aug- 
što kalnelio stovi du kryžiai, 

i Ką tie kryžiai reiškia, trūk
sta aiškumo. Vienok reikia 
dasiprotėti, kad tai kapų 

1 vieta. Reginys visgi neišlai
ko ideališkos minties, nes 

į Vytis pastatyta ant kertės 
: nugriuvusio pilies bokšto, 
žirgas stovi ant paskutinių 
kojų ir teip išrodo, kad tai
kosi nušokti pas anuodu 

j kryžius. 1

Lietuvoje Europos karės 
metu. Parašė A. Martus. 
Išleido “Amerikos Liet ■- 
vys”, Worcester, Mass. 1916 
m. puslapių 63, prekė 50 
centų.

Yra tai knygelė aprašanti' 
pradžią karės tarpe Rusijos 
ir Vokietijos, kuri palietė 
Lietuvą ir ją pastūmė į pra
pulties bangas.

Techniškoji dalis knyge
lės atrodo labai prastai. Pa
gal savo puslapių skaitliais 
yra perplati. Viršeliai bal- 

! tos, glenciavotos popieros 
kas galima pavadinti neti- 

■ kusiu technikos reikalavi
mams. Prie to reikia pris- 
kaityti antgalvis, sustaty
tas netikusioms raidėmis. 
Tuojaus nusilups ir po vi
sam. Raidžių statymas, ma
tyt, buvęs ne gabiose ranko
se: tarpai eilutėse išskėsti 
be pasigailėjimo (ne paisė- 
ta nė popieros brangumo). 
Spauda labai murzina. Kal
ba ir rašyba ne išlaiko lyg
svaros perdėm (ak! kas jau 
ją šiądien ir išlaiko?). Pa-

be jų paminėjimo apsieiti 
negalima. štai, paveizdą 
galima atrasti ant 9 pusla
pio, apatinėse eilutėse, kur 
pasakyta:

“.... iš lietuviško tautiš- veikslai, koki knygelėje ran 
kūmo pasidaro suvalkieti- dasi, išrodo lyg karštu van- 
škas, kaunietiškas, dzu- deniu nušutyti, ne aiškus;! 
kų tautiškumas, tas pats ne žinia, ar dėl ekonomijos, 
vėl skirstosi į kapsus, za- ar dėl ne prityrimo, gailė- 
navykus, girininkus”. tąsi dažo, spauda ne prižiu- 
Kas čia norėta pasakyti, reta. Vieno paveikslo butą 

visais galais ne aišku, ar čia teip didelio, kad net ant vi- 
noreta sutverti dzūkų tau- so puslapio ne isšiteko, kra- ______  __7_____r

■ ta, ar norėta nupiešti tam- štas nurėžtas, lyg cenzo- suprantat. Antanui, kad tik išmoktų dar- į tų laikraščių.

Gailutis.

Dienų užrašai.
(Tąsa)

Manau sau, nuo jų ką-nors patirsiu. Da
bar aš daugiau tėmijau į dalykus negu 
prieš porą metų.

Man dirbant per devynias valandas, 
daug ką patėmijau. Ne malonu man čia vi
ską pažymėti. Perėjo apie 1,000 ypatų. Vi
so to skaitliaus buvo veik pusė moterių. 
Iš tokio skaitliaus, tik viena mergaitė, J. 

; Urbanavičiūtė, nusipirko 42 No. “Vienybės 
L”, savo motinai. Visus likusius laikraščius 
išpirko vyrai, jauni vaikinai. Čia ateina 

i pardavimui 50 egz.. “Vienybės L”, 20 “Lie- 
' tuvos”, 15 “Kataliko”, 50 “Keleivio“. Apart

puslapių.
i

Yra tai pirmas leidinys,] 
šito žurnalo, kurį aš turiu 
prieš save. Iš techniško at
žvilgio daro malonu įspūdį; 
viršeliai papuošti dailiais 
braižiniais. Popiera gera, 
spauda vidutiniška. Įtalpa; 
pusėtinai turtinga. Čia tel-; 
pa eilės: Literatūra ir musų 
palikimas. Straipsniai: Ai- j 

irių revoliucijos vadai —po
etai, Skoniai-skoneliai, Bai
si valanda, Vėjo daina, Ke
lionės įspūdžiai, Socialė re
forma (užbaiga). Rytų ka
ralystė (tąsa), Lietuvos sto- 

jvis karės metu, Mokyklos 
Lietuvoj, Suvažiavimas Wil 
kes-Bariuose ir kiti, apžval
gos straipsneliai. Kalba ir 
rašyba nedaug blogesnė už 
visų leidinių šiąidien mus į 
leidžiamų. Dvasia ir kryp-: 
snis “Pažangos” yra kaip 
tik užsiekiamas galais pir
štų dešinės rankos. Vienok 
skaitytojas čia ras daug 
įteresingų žinučių ir iš jų 
turės naudos. Tad patartina 
“Pažanga” skaityti.

Apie Patriotizmą. Sulyg

F. Kravvcovvicz.

GRAFAS-KfilMIECIO BEINU.
(Komedija šešiuose aktuose su dai

nomis ir šokiais) 
Lietuvii£kalbon verte

Z. BAGDŽIUNNTE.

(Tąsa) , - , _
A , Juozas: Et, kūmai I Šnekėkit sau kaip: to apie 200 ypatų yra prenumeratoriais

• ta, ar norėta nupiešti tam- štas nurėžtas, lyg cenzo- suprantat. Antanui, kad tik išmoktą dar- tų laikraščių. Bet visgi tai mažai, nes iš
šių žmonių, fanatizmas, bet riaus ne perleistas. Dievai bą, ir butų paklusnus Dievui ir žmonėms, 3,500 lietuvių, čia gyvenančių, laikraščius

žino kas buvo ant to pavei- tai su mielu noru atiduočiau jam savo dūk- skaito tik 335 ypatos. Pamislijau ir labai
kslo krašto. relę, nes kas tiesa, nebūtų ir nuodėmė. Se- supykau ant lietuvaičių, kad jos tokios ne-

niai jau aš permačiau, kad jie vienas kitam rangios prie skaitymo. Kodėl jos teip ne
prielankus. Bet dabar, kad trokščiau anų: insiteresuoja lietuvių visuomenišku, kaip 
turtų, nėkuomet! Velyčiau geriaus, kad 
eitų už šaltyšiuko; rodosi, kad rytoj ir pir
šlius žada atsiųsti.

Marytė: Teveli! aš nenoriu to šalty
šiuko.

Agnieška: Tai koks-gi tau gali patikti 
ir kokio tu norėsi?

Marytė (žiūrėdama į Antaną): Tą, 
kurį myliu užvis labiaus.......  (pradeda ve
rkti).

kslo krašto.
Kas kita yra su knyge- 

lės turiniu. Ten aiškiai ap
sakoma karės baisenybių 
pradižia, kurią autorius ma 
tė. Aprašyta suprantamai 
ir gyvai lietuvių bėgimas 
pirmiausiai iš Suvalkų, pas- 
kiaus iš Kauno ir Vilniaus 
gubernijų lietuvių, Rusijon. 
Apipiešiama vargas pabė
gėlių ir įvairių nuotikių, tų 
nelaimingųjų kelionėje į

kodėl, ne pasakyta.

Ant 17 puslapio, su 19 ei
lute vėl sakoma:

“.... tikras kosmopoli
tizmas ir tikras naciona
lizmas ne tiktai vienas ki
tam prieštarauja, bet vie
nas kito reikalauja, vie
nas be kito ne gali būti”.

] , Na, tai bent dabar žino-
'siu. kad priešas be priešo 
būti ne gali ir tai todėl, kad 
vienas kito reikalauja. Bet 
kodėl?

18 pusi, su penkta eilute; svetimą, nežinomą šalį. Nu
sakoma:

“Bet

“Vienybės L”, Brooklyn, 
N. Y. 1916 m. 20 puslapių, 
prekė nepažymėta.

Technika šios knygutės 
yra labai daili, kaip ir visų 
“Vienybės L”, leidinių. Vir
šeliai dailus. Spauda aiški, 
popiera gera, kalba ir rašy
ba parinktai gera. Kas gir
dėjo gyvą kalbą p. Norkaus, 
pažįs ją ir šioje knygelėje. 
Tik kaip kiekvienas daiktas

piešiama svetimųjų (lenkų
___ tauta tai darbas 'ir rusų) atsinešimai į ne

išrišti virš istoriškąsias laiminguosius Lietuvos pa- 
(čia sakoma istorija, vie- bėgėlius. Kas pažįsta p. 
nveikmėj-gi sakoma histo- į Martų ir jo teisingumą, 
rija) užduotis. Norint re- Į knygelės įtalpai patikės ir 
alizuoti amžinas visaiI be paveikslų. Knygelė turi 
žmonijai prekes (žmoniš- sav0 vertę ir apščiai mede- 
kumo idėją)”... gos musų istorijai, ji suteiks:
Taigi čia prekė, kurią a- nemažai ir faktų vėlesniems 

nais metais Jurgelionis iš- kalbėtojams ir prelegen- 
mainė (ir tai be magaryčių) tems- “Amerikos Lietuvys” 
ant slavų žodžio “čienia” išleisdamas šią knyggelę ne 
(cena — lenkų, eina — če- padarė klaidos, tik jis pada-; 
kų, ciena — rusų), reiškia rė klaidą paskirdamas jos 
“žmoniškumo idėją”, bet ta Prekę iki 50 centų. Nesinori 
pati prekė, ant to paties pu- tikėti, kad kas norės už ją 
šlapio su 23 eilute išrišama tiek mokėti, 
visai kitaip, nes pasakyta:

“.......... nemato jo reikš
mes — (amžinos prekės). į 
Taigi kame dabar yra pre
kės prasmė ir reikšmė?

Ant 19puslapio, su 10 ei- ' 
lute pasakyta:

“Žmonijos idėja savo 
žmonišką idėją perneša ir 
ant tautos”........
Žiūrėkite: Žmonijos idėja 

turi dar žmonišką idėją. 
Tai išrodytų lyg, kad koks 
šposininkas pasakytų, kad 
nemirštanti dūšia turi “nes- 
mertelhą” dūšią. Ne aišku,

Vladas (griebdamasis už galvos sau): 
Bemaž man ir galva neplyšta nuo tų viso
kių minčių. Na, tai tau! Ar jau aš sukvai
lėjau, ar ką? Oj, kas tai ant to margo svie
telio dedasi, kas dedasi!

Scena II.
Tie patįs, Stasys i r L i u d - 

v i k a s įeina.
Visi: Ak! musų mylimas ponasI!!
Stasys: Teip, mano vaikeliai, ateinu, 
kaip matau, pervėlu... Nekurtos prie-

Lietuvių laikraštijoj 
didelės šermenys. Numirė 
žodis “išlygos”. Priežastįs 
mirimo yra laikomos slap
tybėje, net nežinia kur la
vonas dingo. Ant “išlygų” 
sosto sėdi jau “sanlygos”. 
Bet joms tas sostas labai 
nepritinka.

bet 
žastįs ištraukė mane iš piršlio privalumų, 
kuriuom buvau prižadėjęs jūsų bernui, 
Antanui.

Juozas: Guodojamas pone! Taigi, kad 
Dievas duotų, kad ponaitis (rodo į Anta
ną), nebūtų grafu, bet bernu. Su džiaug
smu sutikčiau su jo prašymu, bet dabar 
man teip nesmagu atiduoti jam musų Ma
rytę, kadangi jis yra grafu, o ji neturtin
ga kaimietė.

Stasys: Mylimas Juozai! Užtikrinu 
jums, kad grafas Antanas, mano pusbrolis, 
gana gerai įsitikrino, kad nėra jokio skir
tumo tarp musų sriovių. Juk visi esame sū
nus vienos mylimos tėvynės Lietuvos. To
dėl leiskite, tegul ta žmonija bendrai vie- 
nyjasi, nes kiekvienas turi lygias tiesas pa
tarnavimuose tėvynei; gal atėjo laikas, kad 
ir męs atgausime liuosybę ir susivienysim 
visi vienu brolišku ryšiu. Mylimas Juozai 
ir Agnieška (ima Antaną ir Marytę už 
rankų): Jei norite laimės jūsų vaikams,

ir šeimynišku gyvenimu? Ant kiek man 
miela ir linksma, matant lietuvaitę skai
tant kokį lietuvišką laikraštį ar knygelę, 
ant tiek man liūdna, kad jaunos lietuvai
tės, šilkais apsirėdžiusios, plaukus susirai- 
čiusios, veidus išsitinkavojusios, gumo į 
bumas prisikrovusios, prašo pas kitą, kad 
laišką perskaitytų, ar parašytų. Argi rei
kia liūdnesnio paveikslo, kaip reginys, ka
da mergaitė prašo vyrų, kad tie jai laišką 
perskaitytų?

20 Spalio. Rytas lyg vasaros. Dangus 
aiškus, pagada. Saulė aiškiai šviečia. Skir
tumas tarpe šio ir vasaros ryto tame, kad 
medžiai jau be lapų.

Šiądien buvau kooperacijos direktorių 
susirinkime. Net ne žinau iš kurio galo tu
riu pradėti aprašyti tą susirinkimą.

Pirmininkas susirinkimui apreiškia, 
kad tiek ir tiek pinigų trūksta. . Ve, šitoj 
knygoj užrašyta gerai, o šitoj, nėra užra
šyta. Vienas iš susirinkusių klausia Jono 
ir Petro, kodėl ne užrašė bilų į knygas. 
Anie atsako, kad iždininkas jiems ne da
vė, kaip jie gali rašyti. Teip tas ir kiti klau
simai eina iki galui, o kiti lieka ir be galo, 
be užbaigos. Kitas sako:

— Pinigų yra tiek ir tiek, bet jie ne 
Įspausti į “registerį”, tai ihęs juos priimti 
ne galime. - *

Trečias rėkia:
— Ar jus ne atmenate, kad pereitame 

susirinkime nutarėme, kad “kostume- 
riams” neduoti ilgesnį kreditą, kaip 1—2 
savaites? Kodėl gaspadorius ne pildo tą 
nutarimą? A?.......

Ketvirtas pašokęs sušunka:
— Susirinkimą uždarykyte!
Pirmininkas iipa pundą “bilų” iš ki- 

šeniaus, deda ant stalo ir šaukia:
— “Gudbai!” Aš einu sau, o jus išsi

rinkite sau kitą pirmininką.
Čia vėl vienas balsas veržiasi per ki

tus:



DIRVA

— “Sei”, sustok! dar ne išstovėjai tri
jų mėnesių. Negali eiti šalin!

Pirmininkas (lyg susigraudinęs):
— Kaip sau norite. Bauskite mane, ar 

per “sūdą” eikite, aš ne noriu daugiau bū
ti šitoj vietoj!

Teip viskas ir pasibaigė. Išsiskirstėme 
visi namo.

Parėjęs radau atėjusius pas mane sa
vo pažįstamus: J. D., J. S. ir J. K. Išėjom 
visi į girias. Eidami vienas paskui kitą, šį- 
tą šnekučiavome, kol .priėjome dailę vie
tą, saulės spinduliais apšviestą. • Kitos vie
tos buvo apklotos ilgais medžių šešėliais. 
Tokios vietos, rudens laiku labai ne ramios. 
Čia susėdom ant žemės ir gėrėdamiesi sau
lės spinduliais, vienas po kitam kalbėjome 
apie daugel dalykų.

J. D. pasakojo, kaip jis lankė mokyklą 
Lietuvoj, kaip mėgo skaityti lietuviškus 
raštus, kuomet lietuvių spauda ten buvo 
užginta, kaip jis pasivogęs knygelę skaitė 
pasislėpęs, paskui kiti jį įskundė mokinto
jui, o mokintojas, už skaitymą valdžios už
gintų raštų, prašalino jį iš mokyklos, bet i 
po trijų dienų vėl mokyklon sugrąžino. (

Kitas vėl pasakojo, kaip jis būdamas < 
Lietuvoj, mylėjo mergą. Amerikoj būda
mas ją kvietė atvažiuoti Amerikon. Ji du 
kartus važiavo ir vis valdžios tapo sugrą
žinta atgal ir dabar jau yra už kito ištekė-< 
jusi. Pabaigęs kalbą, sunkiai atsiduso.

Mums bekalbant, saulė pradėjo slėp-! 
tis už kalno ir mums pradėjo darytis vėsu. 

' Pakilome ir visi traukėme namų link. Ei
dami pro kapus, skaitėme užrašus ant pa
minklų. Užrašai buvo svetimtaučių kalboj. 
Žinoma, svetimtaučių buvo ir kapai. Pra
ėję kapus, iš lengvo pradėjome dainuoti 
“Lietuva tėvyne musų”, “Užtraukim bro
liai naują dainą” ir kitas.

Parėjęs su J. K. namo, sumislijom įtai
syti Onai J. šposą. Iš senų drabužių pa- 
rėdėme neva žmogų vyriškos lyties ir pa
guldėme į jos lovą. Ne ilgai laukus, parėjo 
Ona. Nuėjo į savo kambarį ir greitai, lyg; 
nusigandus išėjus į virtuvę, tylomis kas- 
žinką pasakė šeimyninkei. Tuoj šeimynin- 
ke pasiėmė lempą, nuėjo prie Onos kam
bario durių ir sustoję pradėjo šaukti:

— Išeik, žmogau, išeik.

Mrs. Henry Wood.

Rytų Pylis
Drama 5-se aktuose 14-je 

atidengimų.
Lietuvių kalbon vertė.

B. Skripkauskute.
VEIKIANČIOS YPATOS:

Levisonas — nedorasis, v 
Izabelė — kunigaikščiutė.
Daumantas — Izabelės vyras. 
Vincukas — jų sūnūs, šešių metų. 
Anelė — Daumanto puseserė. 
Agota — jų tarnaitė.
Danelis — Daumanto senas draugas. 
Severinas — kunigaikštis.
Minkevičius — teisėjas.

> Barbora — jo duktė.
) Petras — jo sūnūs.
) Magele.
) Žemsargis.

D 1
2) 1
3) 1
4) '
5) .
6) .
7)
8) I
9) :
10)
11)
12)
13)

AKTAS I.
Scena I.

(Keturkampis kambarys. Stalas, 
dės, daug visokių daiktų. Per duris matosi 
sodas. Prie stalo sėdi Anelė su mezginiu' 
rankose).

Danelis (įeina): Tai teip, panele Ane- 
.le. Neužilgo parvažiuos ponas Daumantas 
ir parsivež sau gražią pačią.

Anelė: Jo pati graži, teisybė, o prie to 
dar ir duktė kunigaikščio, bet galima tikė
ti, kad ji bus didelė tinginė kaip ir jos tė
vas. Ji prakiš Jono visą turtą ir prives prie j 
elgėtystės.

Danelis: Aš netikiu, kad Jono pati bu-; 
tų tokia, kokia jus sakote.

Anelė: Tu man netiki?.... Himm.... 
(į savę). Ir Jonas man niekados apie tai 
nieko nepapasakojo. Aš jam visados bu
vau, nelyginant motina, o jis nuo manęs 
slėpėsi, iki šiol maniau, kad jis vis dar tą 
Barborą myli. Tikrai butų gėda. Na, da- 

.bar ta mergaitė, tai ištikrujų gaus galą, 
išgirdus, kad jau Jonas apsivedęs. Ji buvo 
begalo į jį įsimylėjusi. Visur paskui jį lak
stydavo. Bet dabar dalykams kitaip vir
tus, turiu pasiimti sau keliatą atskirų kam
barių, kuriuose galėsim vieni sau apsigy-

• Matydamos, kad tas ne kruta, abidvi venti. Tai bent galėsiu prisižiūrėti naujam 
nuėjo arčiau lovos ir “žmogų” pajudinę Jono gyvenimui, nes žinau, kad ta jo pati 
pradėjo juoktis. Suprato, kad šposas, šei- įtik™ _P_riws J! ____
myrfcnkė pasakė, kad tai darbas J. Ž. ir J.
•i^4ftęs~gardžiai prisijuokę, prie' darbo pri- - 
sipažinome.

21 Spalio. Atsikėlęs anksti, išėjau pa
sivaikščioti. Saulė pradėjo išlysti, lyg iš už

ke-

Danelis: Na/reikia eiti persirengti, 
-kad* sutikti Daumantą ir jo gražią pačią 
’ (išeina).

Anelė: Tikra tiesa, bet gražumas yra 
tik per odos storumą (šaukia): Agota! 

kulisųGausvų* deteŠrų Vr savo‘spindulius Agota! (Agota įeina). Ar jau viską turi 
leisti ant plikų medžių ir ant žemės gulin- prirengus Daumantui?
čių, jau sudžiuvusių lapelių. Ant triobų As,nta: ,p’n v,skas ,a" nr.renvta. 

stogų tupėdami žvirbliai, šildėsi prieš sau
lę ir čirškė savo nuobodžią dainą. Aš jau
čiuosi smagiame upe. ] 
kto, kaip pasivaikščiojimas ankstyvame ry
te ir tai vienam, kada niekas mintį ne su
maišo. Praeina liūdnos mintys, ateina link
smos. Kvėpuok sau sveiku oru ir buk so
tus. Rūpintis nėra kuom,nes kas jau pra
ėjo, daugiau ne sugrįž.

Pavaikščiojęs porą valandų, grįžau 
namon. Eidamas gatve N. pasitikau savo ... 
pažįstamą V. R. Tai jaunas gal kokios 20 JJ41’ tai nė aukso nenorėčiau. Pamatę vai- 
metų. Užkalbinau jį: :kal dar Pradės vadinti jaunikiu.

__ryįo / Danelis: As maniau, kad sitas frakas
— Labą rytą Iman gerai tinka’ 0 tu Peiki-
- Kur tamista vakar buvai, kad ne . Anelė (tyčiodamasi): Labai tinka! 2i-

Tnačiaii? lnai tu k^ °ar tau tru^sta — išsiuvinėtų
- Pažįsti tą mergaitę, M. G., kuri p’,7.- auksinių lapių ir plunksnuotos api-

prieš porą savaičių atvažiavo į musų mies- kak^s- Turėtum bent gėdą. Ar žinai tu, 
teH? *aiP senas jau esi?

* Danelis: Teip, žinau. Vos tik šešios
* dešimtys metų rudenyj suėjo.

Statement of the Ownership, Management, Čir-; Anelė: Oho! Tik šešios dešimtys. Tu 
culation, ete, of The Dirva, published weekly man ir nesigėdink teip rėdytis. Pasisau-

by The Ohio Lithuanian Pub. Co. gok, kad vaikai pamatę neprisegtų puodą
a.t Cleveland, Ohio, Iteųuiredby the Act i prie kupono vuodegos.
Note: This statement is to be made in dup- ,Danehs: Na, kad jau teip išpeikiai ma- 

plicate, both copies to be deliverėd by the publi-.no ziuponą, tai eisiu-gi persirengt, pagal 
sher to the postmaster, who will send one copy į tavo nuožiūros, ts.. Aš girdžiu ka
to the third assistent postmaster general delivery __ . , . . , . ..
(division of clasification), Washington, D. c. nors atvažiuojant (eina pne lango ir ziu- 
and retain the other in the files of the Post Offi- ri). štai jau ir Daumantas parvažiavo su

i, u * rn i a ■9&yQ pačia Izabele (įeina Jonas Dauman-Vmcent S. Jokubynas — Editor, Cleveland, . ., T

Agota: Teip, viskas jau prirengta.
Anelė: Prireng ir jo pačiai (supykus). 

Greičiau sukis su savo darbais (Agota 
Nėra“ geresnio dai- ?reit išeina). Man geriau butų žiūrėti į Jo

ną, pasikorusi, negu apsivedusį (įeina Da
nelis, Agota žiuri). Koks senas kvailys! 
Kas su tavim atsitiko? Na, persirengiai 
teip gražiai, kad atrodai lyg jaunas ožys.

Danelis: Argi jau aš teip baisiai atro
dau?

Anelė: Ištikro baisus. Jeigu man kas 
duotų aukso maišą ir lieptų teip pasirė-

(Toliaus bus)

Ig, Sakalauskas — Editors assistent, Cleve
land, Ohio.

Vincent S. Jokubynas, — Managing Editor, 
Cleveland, Ohio.

Paul Szukys — Bussines Manager, Cleve
land, Ohio.

Scena II.

Stockholders
A. B. Bartoszewicz, 2006 St, Clair Avė.
Paul Szukys. 2004 St. Clair Avė.
Ig. Sakalauskas, 2004 St. Clair Avė.
Ali at city of Cleveland, Ohio.

Securities:
The Mergenthaler Linotype Co.

Paul Szukys, Buss. Manager.
Swom to and subscribed before me this 28 

day of September, 1916.
(Seal) * George W. Leddon, Notary Public.
(My commission expires January 20th 1919)

MOTERIMS PASISKAITAI

Vaikučių gerovė ir sveikata. s
Šiądien tankiai susiduria- 

me su nekuriu žmonių klai- ' 
dingomis nuomopėmis, ne- 1 
paisymais ant vaikučių svei 1 
katos, dėl kurių reikia per- 
kęsti užsikrečiamas ligas 
kaip tai adra, škarlatina, 
diphterija ir tam panašiai. 
Pasitaiko ir toki atsitiki
mai, kad motina ne atskiria 
sveikus vaikus nuo sergan
čių.

Tokie atsitikimai būva ne 
dėl blogo noro, bet dėl nesu-, 
pratimo dalykų, kaip reikia 
tokių atsitikimų vengti. Rei
kia patėmyti, kad ir tokios 
lengvos ligos kaip adra, dė
lei dalykų nesupratimo, ne
paisymo, pas vieną kūdikį 
apsireiškia lengvai, o pas 
kitą randasi mirtinu pavo
jum, ar liekasi liūdnomis 
pasekmėmis. Privalumu yra 
rūpintis vaikučius apsaugo
ti nuo tokių ligų dar ir to
dėl, kad tokios ligos nors ir 
būva perleidžiamomis, vie- 

inok palieka savo pėdsakus, 
nes vaikučiai liekasi silpnais 

i fiziškai ir protiškai.
Visokios užsikriačiamos 

ligos atsiranda gaunanties 
į vaikučių organizmą teip 

: vadinamiems mikrobams, 
kuriuos negalima įžiūrėti 
nuoga akia, be tam tikro 
stiklo. Kad apsaugoti. vai
kučius nuo tų mikrobų, rei
kia prisilaikyti šiokių nuro
dymų:

Maži vaikai nėkuomet ne
privalo rastis viešuose susi
rinkimuose, o ypač teatruo
se, kokio nebūk skyriaus, 
nes tokiose vietose visuomet 
oras yra persisunkęs mik
robais. Vaikai visuomet tu
ri būti rengiami pagal metų 
laiko ir oro reikalavimų; 
žaisti turi visada tyrame 
ore, prieš saulę. Jeigu vai
kas negali vaikščioti, nėra 
leistina, kad šliaužiotų ant 
nuogų grindų. Kada asla 
yra valoma, reikia daboti, 
kad nesukėlus dulkių; dul
kias nuo rakandų ar sienų, 
nėra leistinu braukti su šiuo 
ta; reikia jas nušluostyti 
drėgna mazgote.

Jokiu budu nėra leistina, 
kad vaikus bučiuotų nežino
mos ypatos. Nuo mažens 
reikia vaikučius pratinti 
prie savo skepetaitės nusi
valymui nosies ir burnos; 
reikia užginti naudoti sko
lintas skepetaites ar savą
sias skolinti kitiems.

Reikia nuo mažens pra
tinti prie plovimo dantų ir 
lupų. Tas prisideda prie ge
ros sveikatos ir apsaugoji
mo dantų. Nereikia pratinti 
vaikučius prie rinkimosi 
sau tinkamų valgių; turi 
valgyti tą, kas jam duoda
ma; kiekviena motina pri
valo žinoti, koki valgiai yra 
tinkamais vaikų sveikatai.

šiai mazgoti dantis ir lupas; 
jeigu jauti kokią dantų net
varką, tuojaus eik pas dan
tistą ir jam pasakyk apie 1 
tai.

Ne kaišiok tankiai liežiu- ! 
vį per lupas, nes teip da
rant, išrodo, kad lyk jis bu
tų nereikalingas, ar burnoj 
jam vietos ne užtenka. Prie 
to, laikui bėgant jis ir lu
pas iškraipo, kas sugadina 
veido išveizdą.

Ne naudok smarkių “per- 
fumų”, nes jos perdirba 
žmogystos prigimtį ir pa
naikina skonį, kokį privalo 
turėti moteries išveizdą. Jei 
gu jau godumas ne leidžia 
apsieiti be jų, tai bent nau
doti ne daug, kad jų kvapu 
ne priversti praeivį ar drau
gystėje esantį nukreipti sa
vo nosį arba šiek-tiek pa
kelti akis, kas įžeidžia mote
ries garbę, o to Įžeidimo prie 
žasčia yra be mierinis anų 
“perfumų” naudojimas.

Duokite save padailinti 
saulės spinduliams. Be sau
lės šviesos, be jos šilumos, 
niekas ne gali turėti gra- 

, žumą.
, Nesibaidykite oro ir van- 
t dens. Oras ir didžiausiems 

ligoniams suteikia palengvi-
• nimus; tankus maudymasis, 
( mazgojimas kūno ir vėdini

mas kambarių arba pasivai
kščiojimas tyrame ore, rei
kalingas kiekvienam žmo
gui, kaip žuviai vanduo.

Neduokite kunui sutingti 
nesigailėkite mankštinimų- 
si. Pasimankštinimas tūks
tantį kartų žmogui priduos 
daugiau gyvumo ir sveika-.

Sveikata ir prigimtis.

Ne prausk bumą, kada 
rengiesi išeiti iš namų.

Ne užmiršk nusišluostyti 
rankas, kada jas numazgo-

EI ŪKININKŲ DIRVA {g

Apie gyvulių išpūtimą. ]
(Tąsa) ‘

vo vietos, putos iš snukio 1 
drimba, visos gyslos kraujo 1 
pribrinkusios. Gyvulys al
suoja greitai, pasišiaušęs, 
susitraukęs, pulsas jo muša 
tai silpniau, tai smarkiau, 
tai sustoja. Jeigu nėra grei
tos pagelbos, nelaimingas 
gyvulys pradeda stenėti, 
drebėti, kartais sunkiai su
dejuoja, puola ant žemės ir 
stimpa. Tokios ligos gema 
nuo apsiėdimo dobilų, ypač 
jaunų, lucernos, esparcetos, 
barščių, kopūstų lapų, jau
nų bulvienių, rugių grudų 
ir daugel kitko. Išpūtimo li
ga paeina tankiai nuo šal
notos arba labai rasotos žo
lės ir nuo priplėkusio šie
no. Išpūtimą gimdo teipgi 
daržovės ir girdymas tuo
jau po paėdimo jaunos žo
lės. Visi čia paminėti paša
rai pagimdo gyvulio vidu
riuose troškulį arba gazų 
uždegimą.

Gydymui šios ligos reika
lingiausiu yra prašalinimas 
anų gazų iš gyvulio vidurių. 
Prašalinimui gazų reikia 
priverstinai gyvuliui duoti 

, gerti kalkinį vandenį, aptie- 
kose gaunamą, kurs vadina
si “Ammonia water”. Jeigu 
aptieka toli, tad greitumo 
dėlei reikia pelenų įpylus į 
vandenį, gerai išplakti ir 
tuomi girdyti sergantį gy
vulį Jeigu tas ne paranku, 
tad naturališku budu varyti 
gazus laukan, priverčiant 
sergantį gyvulį vemti, į ge
rklę jam dedant guminę 
dūdą. Jeigu nuo to nebus

tos, negu atsilsis lovoje dėj j Pa«e‘bos’ tai reikia Pradur- 
ti pilvą su tam tikra yla, 
vadinama trokoru. Yra tai 
plona, apvali arba paplokš
čia dūdelė, apie 7 colių il- 

jgumo, per kurią eina plo- 
■ nas, stiprus, apvalus ar kam 
! puotas, smailas dratas su 
i mediniu koteliu viršuje, 
j Vartojant šitą įrankį reikia 
; elgtis šiaip: Stotis prie gy
vulio snukio priešakiu, apa- 

Įratą pridėti galu prie gy- 
I vulio paslėpsnio ir delnu 
smarkiai paspausti medenį 
kotelį ano aparato. Durtu
vas perlys per odą, per mė
sas ir atsidurs prie pilvo, 

j Po ištraukimo ano durtuvo, 
’gazai eina laukan per pra
durtą skylę ir pilvas gyvu
lio pradeda bliukšti. Triube- 
lę, per kurią eina čia pasa
kojamas durtuvas, ne rei
kia tuojaus ištraukti; tegul 
ji pabūna gyvulio kūne, 
nes skylelė gali užsikimšti 

j ir gazai sustoti, tad pradū
rimas turi būti atkartoja
mas per tą pačią triubelę.

Tokius gyvulių išpūtimus 
Lietuvoj vadina “pelės”. 
Tie žmonės, kurie Lietuvoje 
yra gyvenę ant ūkių, maž 
daug yra apsipažinę su taja 
gyvulių liga ir todėl esant 
reikalui šiek-tiek nusimano 
ką reikia daryti. Nesant po 
ranka aparatui vadinamam 
“trokoru” galima panaudoti 
peilį arba ilgą ylą.

mažiausio sutingimo. Tin
gėjimas s,tapdo kraujo te
kėjimą ir gimdo sąnarių’ 
stingimą.

Saugoti vidurių veikimą, I 
nes vidurių neveikimas gim
do visokias ligas ir palaiko i 
ne sveikatą. Rėkia stengtis i 
visuomet turėti epetitą prie 
valgio ir švariai užlaikyti 
virtuvę. Nereikia tikėti, kad 
tik mėsa ir duona yra žmo-1 
gaus maistu ir priduoda 
sveikatą. Daržovės, vaisiai 
švieži ir virti, teipgi pienas, 
naujina sveikatą. Valgyk ir 
gerk, visada su miera, nie
kad ne perdaug. Pervirši
jantis valgis ar gėrimas gim 
do nesveikatą.

Reikia sergėtis visokios 
baimės ir išsigandimo, bent 
vengti jų. Išgąstis tankiau
siai būva suardymu žmo
gaus gyvenimo ant visados. 
Lyginai reikia saugotis iri 
susirūpinimo, nes susirupi-Į 
nimas pagimdo sąžinės 
graužimą, o tas veda prie 
desperacijos. Visuomet rei
kia stengtis būti linksmame 
upe.

Prieš ėjimą gulti, reikia 
išmesti visokius rūpesčius 
ir nusiminimus iš galvos, 
kad su ramumu eiti ant at
silsiu. Turint suerzintą są
žinę ar turint kokį susik
rimtimą, negalima atsilsėti 
kaip reikiant.

pabėga į miestą, kad ten 
“poniškai” gyventi. Tokiu 
budu, senas tėvas ir motina, 
ne turėdami jiegos atsispirti 
tokiems keblumams, tan
kiai pasiduoda ne visai iš
mintingiems vaikų norams 
ir pusdykiai praleidę sava 
dailę ūkę, kraustosi į mies
tą.

Kodėl vaikai ne rimsta ir 
ne nori gyventi ant ūkių, 
bet galvatrūkčiais veržiasi 
į miestą, kur tankiausiai 
patinkama vargas ir skur
das, vieton tikimosios lai
mės, kurios jokiu budu mie
ste rasti negalima? Pasis
tengsime apie tai paaiškin
ti.

Tūlas ūkininko sūnūs, ku
ris pats savo praktikoje pa
tyrė apie “gerą” gyvenimą 
mieste, paduoda receptą 
kaipo patarimą ūkininkų 
vaikams, kaipo vaistą, kurs 
gali priversti juos gyventi 
ant ūkių. Jo patarimai yra 
štai koki:

Tegul tėvai parūpina ge- 
. ras knygeles ir laikraščius 
ir tegul savo vaikus pripra
tina juos skaityti. Tegul 
įsteigia jiems kokį kliubą, 
kur jie galėtų susirinkę pra- 

. leisti savo liuosas valandas. 
į Tegul rengia draugiškus su

sirinkimus, kur priaugantis 
jaunimas galėtų rasti sau 
pasilinksminimą ir galėtų 
sueiti į pažintį, nes niekas 
kitas teip ne grąsina nuo 
ūkių jaunuolius, kaip nuo
bodumas, neturėjimas kur 
pasilinksminti ir neturėji
mas progos sueiti į pažintį. 
Tegul ūkininkai bent du 
kartus į metus parengia jau 
nuoliams kokį pasilinksmi
nimą. Tegul savo vaikus 
mokina ukininkystės ir pra
tina prisirišimo prie ūkės. 
Geriausiu yra pavesti sū
nui ar dukteriai sklypelį 
žemės ir tegul jie jį sau su
naudoja  ̂patįs apdirbdami ir 
ant jo sėdami ar sodindami 
ką nori, tegul iš jo naudo
jasi. Prie to tėvas privalo 
savo vaikui padėti darbe ir - 
jam duoti patarimus apie 
tokius dalykus, apie kuriuos 
jis ne nusimano. Tokiu budu 
sūnūs ar duktė nuo savo 
jaunų dienų pamylės žem
dirbystę, tikėdamėsi sau 
naudos ir teip jie išaugs 
prisirišę prie ūkės.

Turtingesnis ar geriau 
įsigyvenęs ūkininkas priva
lo savo vaikams paskirti 
kokį gyvulį, kaip vai
kams teip ir mergaitėms. 
Paprastai vaikai myli ark
lius, myli jodinėti ant ark
lių. Tegul jie sveiki sau jo
do, jei turi prie to norą ir 
užtektinai laiko.

Kada sūnūs paauga, už
baigus jam mokyklą, reikia 
jį pasiųsti į ukininkystės 
mokyklą. Ten vaikas prasi
lavins ukininkystės, iš ko 
bus tėvui daugelyje dalykų 
didelė pagelba ir jam pa
čiam, kuomet paims valdyti 
ūkę, kuomet nereikalaus 
bėgioti pas kaimynus klau-

Tie patis ir Jonas su 
Izabele.

Jonas (įeidamas): Linksmas grįžtu į 
savo gimtinę, Izabele! 0, Daneli, mano se
nas drauge (sveikinasi)! Anele, miela se
sute, labai esu linksmas, kad tave čia ra
dau (sveikinasi). Izabele, čia mano sesuo, 
Anelė (Anelei) Anele, tai yra mano žmona, 
kunigaikščiutė Izabelė Severiniutė, dabar 
Daumantienė.

Anelė (ironiškai lenkdamos!): Sveika 
ponia Izabele!....

Jonas: Izabele, čia mano senas drau- 
, (Toliaus bus)

Ne nešiok ankštų čvery- 
kų, nes suveržimas kojos 
sulaiko kraujo bėgiojimą ir 
yra priežasčia kojų šaltumo.

Nusiduok, kad negirdi, 
jeigu kas tave giria. Žmo
nės ne visuomet tiki į tai, 
ką jie kalba, todėl bus ge
riau, jeigu į tave niekas ne 
atkreips atydos.

Ne prausk burną labai 
šaltame vandenyje; drung 
nas nieko nekenks.

• Ne užmiršk kuo tankiau-

Dirbti reikia visuomet su 
noru, linksmame upe. Ne 
noras prie darbo gimdo tin
ginį ir ne geras mislis, o tas 
su laiku teip įsigeni kaip ir 
girtuoklystė ką vėliaus la
bai sunku, o tankiai net ne
galima prašalinti. Tinginys 
yra didžiausiu sveikatos ne- 
pritelium, o labiausia, jeigu 
tinginys yra įsisenėjęs, iš 
jaunų dienų.

Kaip vaikus užlaikyti ant 
ūkės.

SKAITYKITE VISI

Daug ūkininkų; nevien 
lietuvių, bet ir svetimtaučių, 
kurie turi keblumus su sa
vo vaikais, kurie jokiu bu
du ne nori gyventi ant ūkių, 
ir todėl tėvams neduoda ra
mumo, prikalbinėja juos pa 
mesti ūkę ir keltis į miestą. 
Tokių atsitikimų yra gana 
daug, kad jeigu tėvai vaikų 
prikalbinėjimų ne klauso, 
tai sūnūs ar duktė, slaptai 
susiima savo daiktelius ir

Sūnūs ano ūkininko, kurs 
duoda šiuos patarimus, yra 
tikras, kad jo patarimai yra 
geri ir tik reikia stengtis 
juos išpildyti.

Kaip išimti taukuotus 
pienius.

Visus riebalų padarytus 
plėmus ant audimo, galima 
išmazgoti apitiekose gauna
mu ether. Plėmai ne paliks 
po savim jokio ženklo, jei
gu bus gerai ištrinti čia pa
minėtu eteru.
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Dėdulė 1
Radiumas. :

Keli metai atgal, ne ma- ' 
žai trukšmo pasaulyje pa
darė atradimas Radiumo. ; 
Radiumas lietuviams yra la į 
bai mažai žinomas, todėl ' 
Dėdulė biskį jums papasa- 

' kos.
Radiumo atradimas did

žiausį trukšmą —lermą da
rė Lenkijoj, nes kaip sako
ma, jį atrado, jo slaptybes 
atidengė lenkė — C. Sklo- 
dowska, nors didesnė garbė 
priklauso jos vyrui, profe
soriui Curie, kurs Radiumą 
jau pirmiaus buvo tyrinė
jęs. Bet lenkai sako, kad Ra
diumo išradimą palikdami 
Sklodowskai, jie ne ima ant 
savęs.tokią nuodėmę, kokią 
jie yra papildę prisisavinda
mi sau naują tautietį, anais 
metais buvusį garsiu Japo
nijos generolą Kuroki, arba 
prisisavindami vardą Euve- 
ro Boja, nuskriaudė garsų 
francuzą. Bet grįžkime at
gal prie Radiumo. Buvo tai 
žemės kūno šmotas, kurs 
vėliaus žmonėms parodė sa
vo stebuklus. Jis atydą at
kreipė ant savęs tuom, kad 
jis rodė daug augštesnę tem 
peraturą tame pačiame 
kambaryje, negu rodė ter
mometras. Patėmyjimas ši
to veikimo, parodė ne už
ginčijamą energiją, kuri ne 
gali būti sunaikinta negi iš 
nieko sutverta, vien pakeis
ta iš vienos formos į kitą 
lygioje dalyje, ot, kad ir pa- 
veizdan ėmus judėjimą me
chanikos, kuri gamina šilu
mą, pavyzdin masina dir
ba elektrą. Rods, iš elektros 
ne gauname liepsną, kuri 
mums šviestų lyg koks de
gantis daiktas, bet užtaigi 
jos energija nėra sunyks- 
tanti. Dėltogi kūnas, kurs 
negali įšilti augščiau tempe
ratūros, kuri aplink jį ran
dasi, jei bent iš vidaus jį kas 
šildytų. Bet tas užtėmyta 
pas Radiumą.

Mokslininkai pradėjo džio 
vinti savo galvas. Juk ir bu
vo kuom džiovinti, išvidus 
tokį stebuklą, kuris turėjo 
būti ištirtu. Profesorius 
Ernestas Rutherland, pir
mutinis išsireiškė, kad Ra
diumo išduodama šiluma 
paeina nuo jo vidurinės jie- 
gos, kur mažosios kūno da
lelės, arba sudėtinės dalys, 
gamina karštį ir tveria spin 
dulius, kurtų veikimą judi
na didesnes sudėtines dalįs 
ir tų judėjimas, veikimas, 
gamina karštesnius spindu
lius vadinamus Alfa (prad
žia), kurie suteikia pilną 
galę Radiumui. Šita teorija 
mums aiškina, kad veikimas 
sudėtinių dalių, kurias va
dinama korpuskulais, nė
ra nuolatinė. Grupa anų 
korpuskulų gamina spindu
lius vadinamus beta, kurių 
jiega pereina per kiečiausį 
kevalą, kaip pereina lempos 
šviesos spinduliai per stikli
nį langą. Bet korpuskulai, 
gaminanti spindulius alfa, 
turi kitokią ypatybę, nes 
šitų spindulių veikimas at
simuša į labai kietus daly
kus ir jų veikimas mažumu 
sustoja, ir tik pamažėli vei
kia, kol gaunasi ant pavir
šiaus Radiumo. Dabar gali 
būti aįšku, kad spinduliai, 

|| sumažinę jiegą savo veiki
oj mo, stovi kiek ant vietos ir
B/ tokiu budu įšildo patį kūną,

kaip kad iššauta kulka, sa- 
i vo besiveržimu įšildo šau-
B tuvo vamzdelį.

Vienok čia dar kaszinko

nius. Lesalas man parsieis 
19 rublių.

Panavų pasigyrimų buvo 
daugybė ir ne nuostabu, 
kad Londono miesto namų 
balkonai pavirto vištinin- 
jkais.
■ Tapumas pradėjo plėtotis. 
Tnl«a Tnliottii Tniff vipsai

taupus teip kaip francuzas. 
Prancūzas nuo pat jaunys-Į 
tės pripranta dėti centą prie i 
cento, kad senatvei susikro- @ 
vus sau turtą. Anglijoj gi (@) 
taupumas yra ne egoistiš- © 
kas, bet visuomeniškas, ku- © 
ris yra daug naudingesnis ® 
šaliai. Visiems mums reikė-

!© 
©

trūksta, kad dalykas butų 
aiškiu. Dar turime pasikal
bėti, iŠ A. UI ūuuvvxxiw - - ...

dalys ima sau energiją, ku- » Juhetta Duff viešai 
ri anas sudėtines daleles laikraščiuose apskelbė, kad tų sekti anglų pavyzdi- 
priverčia prie veikimo. Vie- jaike dabartinės karės pa
nas išaiškinimas, gali buti taus lankytis pas kitus, ir 
tas, kad anos sudėtinės da- Patl meko nePr‘ms. > T“™ j 
lėlės, vadinamos kerpus- narnus ant pietų, eipgi vi- 
kulais, sukasi aplink save;sada "esl<>s senus drabu-J 
neapsakomu greitumu, kaip a.us- Carnelia Vinbarn, sut- 
sukasi planetos aplink sau-l’ere tauPum0
lę. Tas stebėtinas Radiumo draugiją (Womens war 
dalių veikimas prisideda Economy League), prie ku- 
prie veikimo atomų, apieinos Prirašė turtingiau- ; 
kuriuos jau kiek pirmiau sios Londono ponios Tiks- 
esu jums kalbėjęs. Aišku,,'as draugijos yra toks: Na- 
kad jiega jungianti korpus- nal turi visada nešioti se-. 
kulus su atomais, turi būti nus drabužius, nevazineti, 
didelė, nes kitaip esant, da- automobiliais, prisilaikyti j 
lėlės arba korpuskulai, grei nu° sveclU ir balių, teipgi į 
tai besisukant apie save, lr kltur ,^eva ^dl
vienas nuo kito atsiskirtu restauracijoj, inepirkti jokių; 
ir subyrėtų trumpoje va- tižrubežinių daiktų, kaip 
landoje, kuomet, kaip mok- Produktt! teip ir padabini- 
slininkai tikrina, reikia gal lr sumažinti skaitlių; 
net tūkstančio metų, kad tarnų. Rezultatas. įstatų.
Radiumo jiega išsisemtų ar nematyti bėgiojančių auto- ■ 
nustotų savo lygsvarumo,;moblhV.ė vez™ų' Namu?- 
kas atimtų jiegą jo veiki- sę~.apsieinama.be^tarnų ir^ 
mui.

Teip didelė jiega užsive
ria atomuose, kad pasako
jimams apie ją net tikėti 
nesinori. Garsus mokslinin
kas Thomson, sako, kad męs

Rezultatas įstatų: 
nematyti bėgiojančių auto-

VIETINĖS ŽINIOS
Savaitinis Kalendorius

Spalis.
7 S. — Justinos
8 N. — 17 Ned. po Sekm.
9 P. — Dionizo
10 U. — Franciškaus
11 S. — Placidos
12 K. — Maksimilijono
13 P. — Edvardo

12 d. Columbus diena.
Nekurtos mokyklos ir vals

tybės įstaigos bus užda
rytos.

virėjų, žodžiu, šiądien Lon
dono aristokratija lygi pra
stiems žmonėms.

Laikraštyje “Times” pa
sirodė straipsnis tūlos mo- 

3 teriškės, kurt atsišaukia į 
turėtam7¥moteirRadtamo" ™aa_ ”ot.e"S.,..2ak?'d5“?: 
didumo žirnio grūdo, galė
tume pervaryti per Oceaną 
didžiausį laivą, nes toks 
šmotelis Radiumo atstoja 
kelis tūkstančius tonų ang- 
lio. Mokslininkas William 
Ramsay apskaito, kad jie- 
ga, užsiverianti viename to
ne Radiumo, galėtų varyti 
laivą, paimantį 15,000 tonų 
sunkumo, pajiegoje 15,000 
arklių, su greitumu po 15 
mylių į valandą, per tris de
šimtis metų, be sustojimo. 
Dabar tam reikalaujama 
pusantro milijono tonų an- 
glio.

“Šalin su išdykumu! Šalin 
mados. Iki šiol vartojami 
kasnykai ir sagučiai (guzi-; 
kai) griauna tautą. Ne į 
mums šiądien vaikyti ma
das. Visos moterįs tegul; 
prisilaiko vienodumo. Ne-; 
šiokime prastus sijonus ir 
j akutes, be jokių raukšlių' 
ir pagražinimų. Tegul kiek
vienai moteriai būna nerei
kalingas gorsetas. Teip el- 
gianties męs sutaupysime 
milijonus”.

Toks atsišaukimas sukė
lė didelę sensaciją visame 
Londone. Moterįs protesta
vo, bet atsišaukimas nepasi
liko be pasekmių. Didžiausi 
Londono madų magazynai 
tapo uždaryti.

Taupumas įsivešpatavo. 
Nuo didžiojo lordo iki pa
prasto darbininko. Ir ačiū 
tokiam taupumui Anglijoj, 
pragyvenimas nėra teip 
brangus, kuomet kitose ša
lyse bado šmėkla stovi. Su- 
lyg Asquitho pranešimu, 
pasirodo, kad Anglijoj pra
gyvenimas pabrango tik 
ant 30 nuošimčio. Taupumu 
Anglija perviršjio visas 
tautas.

. Ar faktiškai reikia priro- 

. dyti — sako McKenna, kad 

. karės neatjautimas yra ken 
ksmingas visai šaliai. Jeigu 
darbininkas šiądien dau
giau uždirba ir nori page
rinti savo gyvenimą, tai tik 
ne karės laike. Jeigu neat
sižvelgiant ant nieko gyven
site teip kaip paprastuoju 
laiku, tai kasdien gyveni
mas eis brangyn.

Tokie augštujų valdinin
kų atsišaukimai iškėlė pro
testus iš darbininkų pusės. 
“Duokite pavyzdžius” — 
šaukia darbininkai. Pavyz
džiai pasirodė. Pabaigoje 
Gruodžio mėnesio visi mi- 
nisteriai ir šiaip augštieji 
valdininkai susirinkę suma
žino sau algas.

Anglijos taupumas.

Išrodo, kad Anglija ma
žiausiai atjaučia stoką fi
nansų, už visas kitas kariau 
jančias šalis. Dabartiniu 
laiku nė vienoje kariaujan
čioje šalyje taupumas ne 
stovi ant tokio augšto laip
snio, kaip Anglijoj. Apie 
Anglijos taupumą rusų dien 
raštyje “Russkoje Slovo”, 
tūlas Čukowskis rašo:

Taupumo obalsį, Anglijoj, 
pirmiausiai pradėjo skleis
ti spauda. “Daily News”, 
rašo, kad kiekvieną savaitę 
visoj Anglijoj yra išprosina- 
ma virš 50 milijonų apikak- 
lių (kalnierių) ir mankietų. 
Per metus gi du ir pusę mi
lijardų. Ant krakmolo ir 
anglių išeina 70 milijonų 
rublių. Taigi šalin su prosi- 
tomis apikaklėmis ir man- 
kietais.

Tame pačiame “Daily 
News” tūla ponia rašo, kad 
suaugę ir vaikai tegul ne
šioja šiurkštus, nes tuomi 
sutaupys milijonus, kuriuos 
išleidžia pirkdami drabu
žius. “Turtai tautos žiurk- 
štuose” — sako rašėja.

Laikraštis “Times” kiek 
galėdamas agituoja vartoti 
kuomažiausiai šviesos. Sa
ko, eikime gulti kuoankš- 
čiausiai ir kelkimės kaip au Tokiu budu turtingiau-1 

■ šta, o sutaupysime milijo- šia iš kariaujančių viešpa-' 
1 nus- tyščių, Anglija, pirmutinei

Taupumo įėjo mada. Visi įvedė savo šalį ant augščiau Į 
laikraščiai stovi už jį ir duo- šio taupumo laipsnio. Dėlto-
da informacijas.

Pabaigoje Vasario mėne
sio, tūla ponia “Daily Mail” 
ražo: Pirkau septynias vi
štas, kurios iki Spalio mėne
sio man sudės 792 kiauši-
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Laikančios savyje rašalą, 
yra dabar plačiausiai 
vartojamos ir tai vienas 
iš parankiausi v rašamyjv 
įrankip. Todėl visi jas 
ir perka. Etet jei nori tu
rėti tą parankųjį dalyką, 
niekad nebandyk pirkinė
ti pigiv, kurios yra par
duodamos po 25c., 50c., 
$1.00 arba, kad ir $1.50, 
nes bus veltas pinigv iš
metimas ir tos plunksnos 
niekad gerai rašyti negal, 
nes jos padarytos tik dėl 
apgavystes. Ir todėl no
rėdamas turėti gerą plun- 
kną, nepirk pigesnes, kaip 
$2.00 ir tai tik šios kom
panijos, nes bėgyje 3 m. 
daugesome męs jy parda
vę ir visi mus viengenčiai 
kostumieriai yra paten
kinti ir užganėdinti.

PREKE 
Nuo $1 iki $10.oo.
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“LIETUVIŲ DIENA”
Jau tik 25 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 
liams ir seserims, 

j Lietuva šaukiasi pas 
pagelbos. Išgirskime 
šauksmą ir atminkime, kad @ 
tai yra šauksmas mus moti- © 
nos, mus tėvynės. Jieškoki- ® 
me jai pašelpos. Neškime <§) 
jei pagelbą! ©

© 
©

© 
©
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SPALVUOTAS

Suvalkijos Žemlapis.

bro- ©

mus © 
jos ©

GAUNAMOS

“DIRVOS“

Knygyne

».Į. .Į. .Į. .Į. .Į. j. .Į. ,į t į > .Į, »j. ,t, į |, |. H H < H 1 <.

I 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. CLAIR AVĖ

Savings &Loan Co. į
2006 St. Clair Avė. CIeveland, 0 X

+ Jonai, kur-gi tu taip skubiai begi?
i&Sj’ŽJ W. 5VIKZNIEVVSK1I

1024 KEMLWORTH A. VE. 8. W.
Na tai ką gi ten veiksi. “Na, ar-gi tu Juozai dar nežinai, 

Kad mano rytoj vestu ve, tai begu nusipirkt GERŲ CIGARŲ.“ O-o-o taip, 
ta ir aš kitokiu nė nerūkau. Tai labai geri cigarai.
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Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra

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

batomis.
“DARBININKAS” paduoda daug žinių iš darbo lau

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

darbininkams pasiskaitymų, rašyti) 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-
i rninkui svarbu, naudinga, indomu 

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 metama 

$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakan^ 
tik subatinius 8 pusi, numerius, metams $1.50, pusmečiui

ll 75c.
Adresas:

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

M. YČAS
Kalbės Clevelande Nedėlioj, 

8 d. Spalio.

Laukiama svečių. Šiomis 
dienomis, Clevelande, lanky 
sis svečiai iš Europos, p. 
M. Yčas ir kun. Žilinskas, 
kurie keliaudami iš Chica- 
gos į rytines valstijas, pa
keliu sustos, kad atlankius 
clevelandiečius ir jiems pa
pasakojus apie Lietuvos po
litišką ir ekonominį stovį, 
teipgi nurodžius jos sielvar
tus, dėlei kurių reikalinga 
būtina pagelba. Diena jų 
atsilankymo, bus paskelb- 
ta plakatais. Pra
kalbas jiems rengia vietinė

Sutaisė B. K. BALUTIS 
Kartografas-Geometras.

Didumas 22 coliy pločio per 28
colius ilgio. Kaina $1.00.

Gaunamas
“Dirvos“ Redakcijoj,

004 ST. CLAIR A V. CLEVELAND. OHIO

“DIRVOS”

SPAUSTUVE

gi ji, Anglija, ramiai žiuri 
ateitin, nežiūrint, kad Ang
lijai daugiausiai parsieina 
dabartinė karė, negu ki
toms kariaujančiomis ša
lims. i

Draugijų Reikalai. |
Jaunimas, nepraleiskite pro- Mg 

gos lavinimas balso ir veikaluo- yp 
C. L. Teatrališko Choro drau- 
se dykai, tik prisirašykit prie ag 
gystės. Susirinkimas atsibus ani 
Panedėlyj, 9 d. Spalio 7:30 va- į^j 
kare, ant žvaigždės sveitanės, 
2041 Hamilton avė., įįę

Atlieka Visokius
WSPAUDOS

KUN. J. ŽILIUS
Kalbės Clevelande Nedėlioj, 

8 d. Spalio.

Pasilinksminimo Vakaras.
Surengtas šv. Juozapo Drau- sjJ 

gystės, Youagstowne, Ohio. At- arp 
sibus 7 d. Spalio, Rumėnų sa- 
Įėję 645 Poland avė. Pradžia Mg 
7:00 vakare. Inžanga: vyrams 
50c. Moterims dykai.

Dr-stė šv. Juozapo. Spj

DARBUS

Pardavimai.
ANT PARDAVIMO

Puikus namas prie Superior 
Avė., po No. 6507, Biznio dist- 
rikte. Kas pirks, tas nesigrau- 
dins. Labai lengvos išlygos.

Dasižinokite ten pat.

Pigiai parsiduoda šildo
mas pečius Base (Bume ant 
kietu anglių. Galima sušil
dyti 6 kambarius. "

6721 Edna Avė.
“Pool Room” ant pardavi-; 

mo. Atsišaukite:
2004 St Clair Avė.

MUSŲ SPAUSTUVĖ SPAUSDINA 
knygas, konstitucijas, plakatus, cirku- 
liorius, visokias kvitas, laiškams ant- 
galvius, kopertus, tikietus, vizitines 
korteles, ir 1.1. 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:

ALTS. kuopa. Geistina bu-;niame 
tų, kad visi Clevelando lie- gyje 25 meti 
tuviai susirinktų pasiklau- p^fiauS'pri 
syti svečių prakalbų. ™ j.

(tąsa ant 8 pusi.) j 2553 Superio

Parsiduoda Grosernė kampi- 
išdirbtas biznis bė 
į. Parsiduoda tik 
oduktai Rakandai 
e namo savininko.

“DIRVA”
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Geras pavyzdis lietuvių 
biznierių. Besiartinant “Lie 
tuvių Dienai”, kurioje bus 
renkama aukos Lietuvos su- 
šelpimui, pp. Žitkevičius ir 
Palionis, turinti drabužių 
krautuvę šalę “St. Clair Sa- 
vings” bankos, aukauja aš- 
tuonių dolerių vertės “sve- 
terį”, kaipo dovaną vienam 
iš aukų rinkėjų, kurs “Lie
tuvių Dienoje” surinks dau
giausia aukų.

Yra tai gražus pavyzdis, 
kurį turėtų sekti kiekvienas 
lietuvys biznierius, kurių 
čia Clevelande, tiesą pasa
kant, yra labai daug. Žingei 
du butų, ar rasis daug to
kių, kaip pp. Žitkevičius ir 
Palionis.

visą laiką buvo laikoma 
kaip replėse; jeigu visur 
teip tvarka butų dabojama 
betvarkės ir trukšmai iš 
mus susirinkimų išnyktų. 
Mergaitės, vadžiojančios 
svečius į sėdynes, savo ga
bumu papuošė tvarkos ve
dimą. Po programui buvo 
šokiai. Choras gryno pelno 
turėjo suvirš 100 dolerių.

Atsidarė m<Aykla. Su 5 
finalin atkirtai*** 'valraiHYiA

B
L ■

■

l

i

šios ša- 
turėtų 

svetim- 
galėtų

Kalba apie politiką. Tarpe 
lietuvių eina kalbos, kad bū
tinai lietuviams reikalinga 
imtis prie politikos 
lies, kad lietuviai 
didesnę įtekmę pas 
taučius ir lengviau
išreikalauti savo tiesas, ku
rių sunkumą dabar jau per
matyta, kuomet pradėta 
rengtis prie “Lietuvių Die
nos”, kuomet reikia ir šian 
ir ten landžioti. Manoma, 
kad pavarius kiek agitaci
ją ir ateinančio pavasario 
rinkimuose statyti lietuvį 
kandidatą į kokį bent urė
dą.

Tas jau seniai reikėjo su
siprasti ir tame reikale pa
sidarbuoti. Politikoj turbut 
niekas kitas teip toli ne at
silikęs kaip lietuviai.

Sudegė “Stock yardai”. 
Pereito panedėlio dieną už
gimė gaisras kiaulių sker
dyklos “Cleveland Union 
stock yards”, prie W. 65 
gatvės. Gaisras sunaikino 
triobėsius ir 18 vagonų pri
krautų kiaulienos, kuri tu
rėjo būti išsiųsta į artymus 
miestelius. Gaisrui išsiver
žus, paleista iš užtvarų kiau 
lės, kad jas apsaugoti nuo 
ugnies, aplinkiniuose dist- 
riktuose gatvės prisipildė 
kiaulėmis. Daug vaikų per
sigando pamatę nepažįsta
mus žvėris. Skerdyklų nuo
stoliai apskaitomi iki 30,000 
dolerių, čia pat 4 Rugsėjo 
buvo gaisras, kurs nuostolių 
pridirbo iki 10,000 dolerių:

Sugriuvo tiltas, 2 žmonės 
užmušta, 67 sužeistų. Perė
to utarninko vakare atsiti-i 
ko didelė nelaimė ‘ant 3 W. 
gatvės tilto ties Baltimore 
& Ohio geležinkeliu, kuo
met dviem gatvekariam bė
gant į priešingas puses, til
tas lūžo ir abudu gatveka- 
riai su pasažierais, sykiu su , 
griūvančiu tiltu nupuolė i. 
20 pėdų žemyn. Iš gatveka-; 
riais keliaujančių pasažierų  ̂
67 sužeista ir 2 užmuštų, ta
me vienas kunduktorius li
nijos Scranton Road. Pra
džia katasrofos buvo, kad į 
miestą bėgantis gatvekaris, 
iš kalno pasileido visu grei
tumu. Motorm'onas jokiu 
budu gatvekarį negalėjo su
laikyti, nes prietaisos ratų 
priveržimui buvo netiku
sios. Pakalnėje, ant užsisu
kimo, gatvekaris iššoko iš 
šėnių ir bėgdamas į šalį už
bėgo ant šalę einančio ve
žimo “Cleveland Box Co.” 
Vežimas sulaužyta ir ark
liai užmušta. Gatvekaris at
simušė į plieninius stulpus 
ir tas teip smarkiai sujudi
no tiltą, kad tas lūžo per 

kais, talentuotais artistais, patį vidurį. Tuomkart at- 
. Pusėtinai gerai lošė ir Šnib- bėgo kitas gatvekaris iš 

ždukas, plėšiko rolėje. Bu- miesto, kurs jau susilaikyti 
vo dainos ir solo. Sudainuo- negalėjo, nes tiltui puolant 
ta: “Lietuva”, “Lietuvos žemyn, dėlei jo įlinkimo pa- 
Baublys”, “Jojo bernelis” ir kalnės sustojimas nebuvo 

•“ Lietuva tėvyne musų ”. galimas.
Apie dainas nėra ką sakyti, Keno kaltė šitoje katast- 
nes visi žino, kad šis choras rofoje, iki šiol ne ištirta, 
yra atsižymėjęs savo dai- i Rodosi bene bus kalčiausiu 
nomis. J. Daudžiutės solo miesto inžinieriaus asisten- 
“Motinos likimas” išėjo ge- tas, kurs prieš savaitę šito 
rai, tik pergreit pasitraukė tilto gerumą užtikrino, 
nuo savo vietos, paskuti- Nors jis dabar prisiegauja, 
niems akordams dar ne nu- kad tiltas buvo labai geras 
skambėjus. Antras solo (25 metų senas), bet kam 
(žodžiai ne nugirsta) išėjo teko tuom tiltu eiti, kiek- 
gerai. J. Maroziutės solo vienas pasakys, kad juomi 
“Paukšteliai mieli” ir “Mei-: ir pėksčiam eiti buvo pavo- 
lės skausmai”, tiesiok sa- i jinga, ypač toje vietoje, kur 
kant, žavėjo publiką ir jai jis atsidarydavo laivų perė- 
dėkavojant, delnų plojimui jimui. Vežimui einant, siu- 
nebuvo galo. Viskas kas pa- bavo kaip niekam nevertas, 
tėmyta, tai salė ne atsakan-, Tilto sargas Copion, kurs 
ti, nėra akustikos ir todėl 
giedorių balsai nyksta pa
čių cfedorių tarpe. Iš gie
dorių, mergaičių, tūloms 
butų patartina, kad jos ei
damos giedoti, pavalgytų na 
mie, nes “vakarienevimas” 
aut scenos labai ne malo
nius įspūdžiui daro.

Žmonių prisirinko paste
bėtinai daug, galėjo būti į 
500 žmonių. Tik vargas, 
kad salėje sėdynių labai ma
žai (tų pačių dalis su “min
kštomis” sėdynėmis” — be 
dugnų) ir todėl didesnė pu
sė turėjo stovėti Tvarka

Teatrališko Choro vaka
ras. Pereitame nedėldieny- 
e, Ulman salėje atsibuvo 
Inkaras Clevelando Lietu- 
Kį Teatrališko Choro drau- 
|Htės. Ant scenos buvo sta- 

JL-dmteikalėliai: “Drau
gas” ir “Kas bailys”. Pir
masis veikalėlis yra gana 
silpnas, nors atvaidinta vi
dutiniškai (rolėse gerai at
sižymėję Grovienė ir Lugys, 
Grovas pradžioje nudavė 
labai lėtu, bet galiaus įsid
rąsino ir viskas išėjo artis
tiškai). “Kas bailys” išėjo 
naturališkai ir geriau atvai 
dinant jį ne galima reika
lauti; Navickas ir Stanbiu- 
tė savo rolėse pasirodė ne 
“mėgėjais”, bet originališ-

d. Spalio atšidarė vakarinė 
amatų mokykla, kuri ran
dasi prie E. 55 ir Scovill 
gatvių, randasi East Tech- 
nical High School trioboje. 

j Ši mokykla yra valstijos pa
laikoma, tad lengva į ją įs- 
Jtoti. Labai patartina lietu
viams į ją įstoti, nes išlygos 
yra labai lengvos. Už 10 sa
vaičių reikia mokėti tik $5, 
bet jeigu mokinys lanko 
mokyklą nemažiau 7o;O, tad 
grąžinama $3,50. Lekcijos 
prasideda 5:00 — 7:00 ir 
7:15—9:15 vakare.

Vyrams klesa, kurioje 
mokinama: Praktikos, ant 
mašinų, kalvystės, molde- 
rystės, dailydystės, medžio 

I išdirbystės, elektrotechni- 
j kos, braižymo, architektu- 
I ros, zecerystės, pramonės, 
chemijos, agrikultūros, ma- 

> tematikos ir kitokių amatų.
Moterims klesos: gamini

mo valgių, galvos parėdalų, 
chemijos, higienos ir daugel 

; kitko.
Taigi, kurie geistų į šitą 

mokyklą įstoti, privalo pa
siskubinti, laiko negaiši
nant, kol dar yra vietos mo
kykloje. Gaukite aplikacijų 
blankas ir pasiskubinkite 
jas išpildyti ir priduoti mo
kyklos ofisan.

A. Rasimas.

THE ST. CLAIR AVĖ.
SAVINGS & LOAN C0.

ĮKORPORUOTA PER OHIO 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 namų rakandus.
Atliekame rejentališkus reikalus.
Perkame ir parduodame namus ir lotus.
Skoliname pinigus ant savasčių (property) ant lengvy 

išlygų.
BANKOS VALANDOS:

Nuo 8:00 ryte iki 9:00 vakare.

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

Prospect 953 Central 6488

DR. J. ZW1CK,
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS.

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

Ant Pakilčio Aptiekos.

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

TELEFONAI:
Cuy. Ceūtr. 4236, Bell Prosp. 979.

Gyvenimo Telefonas:
Priac. 1658-R

BUČERNE ir groserne
Daugumas musų lietuvių ikišioliai negalėjo pas mus atsilankyti dėl 

tolimo atėjimo. Bet dabar męs, norėdami kuogeriausiai patarnauti, pra
dėjom visokius orderius pristatyti į namus. Galite įduoti orderius per 
musų važiuotoją arba atsilankę j musų krautuvę. Męs visados stengsi
mės sanžiningai patarnauti muų kostomerius. Prekes darysime kuože- 
miaSsias, tavorą duosim kuogeriausį. Brangus broliai ir seseris nepa
mirškite musų krautuvės. Ateikite ir pabandykite, o tąsyk persitikrin
site, jog ką šneku yra gyva tiesa.
2202 HAMILTON AVĖ. ♦ Cuy. Central 1781-L

Geriausios Gyduolės

DEWOYNO’S F. DECKER

APTIEKOSE
1653 St. Clair Iv. Prie L17 j.

Gelažies Krautuve. 

HARDVVARE

į Krajava Pirtis;
Jeigu nori taip, kaip Lietuvoje 
puikiai išsivanoti karštame gare 
su vanta, tai atsilankyk j musę
— .JZZZ PIRTĮ
Atdara kožną dieną nuo 12:00 dienos iki 
12:00 nakties, Subatoms per ištisą naktį. 

Serėdos dėl moterų.
Galima susikalbėti lietuviškai, lenkiškai ir 

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

2547 E. 38 GATVE. Arti VVoodland.
Central 2595-W

6502 FImI An., Cor. E. 65th (Tod)
Čia dirba lietuvys registruotas aptieko- 

rius— A. Zacaras.

5608 Flaet Are., Cor. E. 57th.
Čia dirba lietuvys registruotas aptieko- 

rius— J. Smailis.

4052 E. 71st Cor. Hanard
3878 E. 71st, Cor. Laasing
/Lietuviams pas lietuvius aptiekorius ga- 

^ma gaut teisingus patarimus.

Rioberinfis ir smaline stogu 
dengymui popieros. Įvairiau
siu ryšiu maliavos, aliejaus, 
tarpetino, maliavoj imui šepe
ty ir t. t. ir Lt
Didelis rinkinis PečiŲ, visokiu «udy- 
ny, plačiausia rinkinis Įvairiij-įvai- 
riausiŲ daiiydėms jrankię ir 1.1, ir 1.1.

2155 St. Clair Avė.
Central J785-W

į

A. Rūkas.
Keliaujantis “Dirvos” a- 

gentas, šiomis dienomis lan
kysis New Jersey valstijoj, 
Trentone, Burlingtone, Roe- 
blinge ir kitur. Pas jį galite 
užsirašyti “Dirvą” ir jam 
užmokėti prenumeratą, kai
po musų įgaliotam agentui.

Administracija.

X

New Britain ir apylin
kės Lietuviams. i -

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-j" 
numeratą galima jam už- ts 
mokėti. §

“Dirvos” Administracija. ;|

PAJIEŠKOJIMAI.
Pajieškau Onos Leliašiutės, paeina Į I 

iš Suvalkų gub., Marijampolės pavie-j 
to, Balbieriškio gmino, Malinavos '; 
kaimo. Ji pati ar kas kitas malonėki- i; 
te duoti žinią šiuom antrašu:

Juoz. Kastantinavičius
2004 St. Clair Avė. Cleveland, O.

Šeimyniški vaistai, kuriuos kiekvienas 

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

valymui, nuo reumatizmo ir kitokių užsisenėjusiu 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, Ohio

X

?
i

VIENATINE

Glevelando Lietuviška NamųIr Paskolos Draugyste-Banka
Įkorporuota per valdžią valstijos Ohio Vasario 2 d. 1909 metų.

PAMATINIS KAPITALAS (STOCK) $250.000.00.
Parduodame shėras kaina $100. oo ant lengvų išmokėjimų, po 25c. kas sa
vaite, kur atneša ne mažiaus kaip6 nuošimti- Taip-gi priimame pinigus 
taupinimui (deposite). Už padėtus pinigus mokame 5 nuošimtį. Skolname 
pinigus dėl pirkimo namų ir liotų ant lengviausių išlygų; skoliname dau
ginus, negu svetimtaučiy bankos dvi trečdali sumos. Gerbiamieji vien
genčiai! Kreipkitės j šią prakilnią įstaigą, nusipirkite bent vieną shėrą, ar
ba dėkie pinigus taupinimui.o užtikriname, jog lengviausiai sučėdysi pini
gus ir greičiausi tapsi savininku nejudinamos savasties, ir tuomi pastū
mėsi savo tautą keliu progreso. Clevelande Lietuvą Tautiškos Bačkos ADMINISTRACIJA.

Ofiso nloodoo: Utorniokoio. m 7 30 iki 10'30 toksro. Sabatomis m 7:30 iki S 30 >akara.
1934 St. Clair Avė. N. E. -:- Cleveland, Ohio.

pirmos kliasos U

Mėsinyčia ir Daržoviy 11
KRAUTUVE Įį

■ll i IRU ■ ■■■■' IF

L. Bednarski
__ _ parduoda G?O

Namus ir Farmas 
oauoanmnuBaDBi 
Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI, 

2110 Prospect Avenue.

]E

DR. I.E. JASINSKI
607 ROSE BLDG. 

valandos:
Nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio, ir nuo 2 iki 3 
vai. po pietų. Nedėliomis ant pareikalavimų.
‘ Antras Ofisas, 1374 E. 25-ios Gahes.

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

■ria 3518-J Ceatr. 7S43-K
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J. ZAUNES

UETUVYS

Iškabų==Šildų

STIKLO, ELEKTROS IR 
MEDŽIO.

I 1329 ST. CLAIR AV. |į

.G?00” ______S

i Ar Nori Pirkt Į
&

i

A. URBŠAITISI j
seniausia

LIETUVIŠKA

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

2271 SL Clair Avė. N.E.

Panedelyje, 9-tą d. Spalio, 1916 metu
•MJAU ATSIDARO^

Prof. Klimavičiaus

PARDAVIMUI
Parsiduoda farma su visais reika

lingais triobėsiais už $2.500, 40 akrų 
žemės. Išmainome ant kitokio neju
dinamos savasties arba parduodama.

Kreipkitės laišku arba ypatiškai.
L. Bednarski,

2110 Prospect Avė.

Išvežioja užsakymus j visas da- g 
|lis miesto. Draugyjų vakarų ren- H 
gėjai ! Paveskite mums ap- H 
rupinimą jus rengiamus vakarus g 
valgomais dalykais, męs turėdami g 
mašiną išvežiojimui 'greičiausiai ir g 

tinkamai išpildisime. 3
6712 SUPERIOR AVĖ. | 

: Rostteli 166-U Prlicitn 1081-K H
į:ni»:i!»»::i:i m ii:»»::tiiiiiiii»»t«m:

\mxxos.

guli sužeistas Lakeside li- 
gonbutyje, sako, kad jis j 
tris kartus padaręs savo 
patėmyjimus miestui, kad 
tas tiltas kada nors sugrius, 
bet jo patėmyjimai buvo 
praleisti su vėjais. Vienas 
iš kunduktorių, tarnaujan
čių ant “Scranton Road” 
gatvekarių, sakoę kad jis | 
apie pavojingumą to tilto; 
kelis kartus sakęs viršinin
kams “Cleveland Railway”i 
kompanijos, bet galiaus ga
vęs atsakymą “užsidaryk ■ 
bumą” daugiau nieko ne-f 
sakė.

ŠOKIŲ MOKYKLA
h •:: : =51(51 3704 SUPERIOR AVENUE UJUzi-—L >1

Lekcijos atsibus kožno Pnedėlio ir Pėtnyčios 
vakarais nuo 8:00 valandų.

Vyrams $4.oo Merginoms $2.oo už

Vaikinai ir Merginos! Kurie norite dailiai išsilavinti šokius šokti, tad at- 
;; atlankykite i viršnurodytą vietą. Męs gvarantuojame, jog išmokinsime visokius 
< > šokius ir j trumpą laiką beskirtumo ar tai senas ar jaunas.
1 >
❖4 III!

+

g ŠTAI KUR GERA PROGA PIR- 
I KTI GERI NAMAI

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

2 namu 1579 E. 27 gatvė. Vienas namas 6 
kambarių, kitas namas 10 kambarių ir maudynės. 
Lotas 45x132 pėdų. Prekė $4,200.oo

Męs turime du namu ant pardavimo ant Russell 
Rd., netoli Superior gatvės. Vienas 8 kambarių 
namas, šiluma maudynė, didelis skiepas, molinis 
stogas. Antras dviejų šeimynų namas, po 5 kam
barius, maudynės, elektros šviesa ir šiluma. Dide
lis skiepas ir kiti parankumai sulyg vėliausių rei
kalavimų. Prekė $7,800.oo. Reikia įmokėti $2.500, 
likusiejie ant šešto nuošimčio.

8 kambarių namas, maudynės, šviesos ir 11. 
Ant E. 65 gatvės. .Parduosime su mažu įmokėji- 
mu, o likusius ant lengvų išmokėjimų.

Visi viršminėti namai parsiduoda ant lengvų 
išmokėjimų.

Kreipkitės šiuo antrašu

i

1

t
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1 THE ST. CLAIR AVĖ. 
|Savuigs&LoanCo

2006 ST.CLAIR AVĖ.

Ceitnl6488 Prospect 953
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