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Talkininkai verčia Greki
ją eiti į Karę

RUMUNAI NEATSILAIKO PRIEŠ TEUTONUS
Talkininkai artinasi prie Monastyr

Rusai sulaikyti Galicijoj

jau iki Rumunijos rubežiaus 
šiaurinėj dalyj. Po atėmimo 
iš rumunų Kronštadto, vo
kiečiai visa jiega gulė ant 
rumunų ir užėmė Toersbu- 
ry miestą, kuris yra Rumu
nijos parubežyj. Pietiniame 
šone teutonų kariumenė atė 
mė iš rumunų apdrutintas 
pozicijas prie Dunojaus. Į 
vakarus nuo Sistova ir Ruš 
čuku vokiečiai paėmė 152 
rumunus ir 6 kanuoles.

bombarduodami užpakali
nes eiles priešo, sunaikino 
apkasus ir geležinkelius, ku 
riais bulgarai traukiasi at
gal. Yra manoma, kad Mo- 
nastyris tuojau puls. Jeigu 
talkininkams pasisektų pa
imti Monastyrį, tai bulgarų 
dešinysis kariumenės spar
nas butų sumuštas.

augštose pozicijose padarė 
austrams didelius nuosto
lius. Italai atmušdami aust
rų atakus, pamažu slenka 
pirmyn imdami pozicijas 
vieną po kitai ir stumia au
strus atgal. Austrai viso
kiais budais stengiasi sulai
kyti italus.

bia, kad tuose mūšiuose pa
ėmė nelaisvėn virš 2,700 au
strų kareivių. Italų pirmyn- 
ėjimo ant Triesto austrai ne 
užgina. Sako, kad tame ofen 
syve italai labai smarkiai 
veikia.

Italai artinasi prie Triesto.
GREKIJOS PADANGĖJ, 

v

Londonas. Talkininkų 
spaudžiama ir varu varoma 
Grekija įsimaišyt į šią di
delę Europos karę. Talki
ninkai palengva pradeda 
šeimyninkauti Grekijoj, nes 
jau po savo globa turi Grę- 
kijos laivyną, geležinkelius, 
telegrafus ir pačtą. Pasta
rasis talkininkų reikalavi
mas, tai kad Grekija paves
tų talkininkams savo polici
ją, amunicijos sandėlius ir 
tt. Žodžiu sakant, talkinin
kai prievarta Grekiją stu
mia,į karę prieš teutonus. 
Žinios ateina, kad karalius 
Konstantinas sutinka aps
kelbti karę Bulgarijai, bet 
tik su tokia išlyga, kad Gre
kijos teritorija nebus užim
ta. Sako, kad Grekija neno
ri būti tokiame padėjime,

galiau italai austrus nuvei
kė ir užėmė tą kalną. Apie- 
linkė Cosmagnon ir Sette 
Croci mūšiuose italai paė
mė 176 austrus ir 6 oficie- 
rus. Travingniolo klonyje, 
kur austrai bandė atakuoti 
italų pozicijas, buvo atmuš
ti su dideliais nuostoliais. 
Austrų artilerija bombar
davo Goriziją, kur sunaiki
no keliatą namų. Albanijos 
fronte italai užėmė pozici
jas apielinkėje Klisusa į 
pietryčius nuo Tepelini ir 
upės Voyusa.

ITALAI ATĖMĘ SAVO 
POZICIJAS.

Rymas. Visu frontu eina 
smarkus artilerijos mūšiai. 
Kalnuotoj dalyje tarpe Avi- 
nsio ir Vanoi Cismon buvo 
abiejų kariumenių smarkus 
susirėmimai. Italai keliais 
sykiais puolė atakan, bet 
austrai vis buvo atmušę. 
Paskui gavę susitiprinimų 
italai vėl užatakavo austrus 
«r privertė trauktis atgal. 
Čia atėmė savo pirmiau pra
rastas pozicijas. Tuose mū
šiuose italai paėmė 40 aust
rų nelaisvėn.

Mezo- 
rusų 

Apie-

Serbija, ir neužilgo bus Ru
munija. Taigi Grekijos liki
mas kabo kaip ant siūlo. 
Netolimoj ateityj gal išgir
sime ką naujo.

FRANCUZAI PAĖMĖ 1200 
NELAISVIŲ.

• Paryžius. Pietiniame So- 
mes šone francuzai pakėlė 
ofensyvą ir atakuodami vo
kiečių pozicijas pasivarė pir 
myn Ablancourt apielinkėje 
pusantros mylios. Tame pir- 
mynpaėjime francuzai paė
mė 1,200 vokiečių nelaisvėn. 
Šiauriniame Somme šone 
francuzų artilerija teipgi 
smarkiai veikia. Apielinkėje 
Saylli—Saillisel po smarkių 
mūšių, vokiečiai turėjo pa
sitraukti užleisdami fran
cuzams savas pozicijas.

MEZAPOTAMUOJ IR 
PERSIJOJ RUSAMS NE

SISEKA.
Konstantinopolis.

potamijoj ir Persijoj 
kariumenei nesiseka.
linkėję Fleahie,* Mezopota- 
mijoj, visi rusų atakai buvo 
atmušti. Persijoj, apielinkė
je Karadouhar rusai tapo 
atmušti, kurie norėjo apd- 
rutinti savo pozicijas prie 
Darlataband ir Harmadan. 
Kaukazo fronte eina mūšiai 

i tik pėkstininkų. Dešiniame 
sparne turkai paėmė daug 
rusų nelaisvėn, teipgi amu
nicijos ir šautuvų.

ANGLAI NETOLI BA- 
PAUME.

FRANCUZAI LAIMĖJO 
PRIE SOMME.

Paryžius. Somme fronte, 
kur abi pusės buvo pakėlę 
ofensyvą, francuzai laimėjo. 
Apart prie Some, kur vo
kiečiai neteko savų pozici
jų, pralaimėjo mušius ir 
Wogezo kalnuose. Vokiečiai 
bandė atakuoti franeuzus ir 
Šampanijoj, bet tapo atmes
ti atgal ir panešė didelius 
nuostolius, o ypač prie Wo- 
gezo, ten francuzai paėmė 
nelaisvėn 1,377 vokiečių ka
reivių ir 26_oficierus. Prie 
pat Somme francuzai smar
kiu atakų nulaužė vokiečių 
dalį atsigynimo linijos ir 
paėjo keliatą šimtų jardų 
pirmyn.

RUSAI SULAIKYTI GA
LICIJOJ.

Londonas. Kruvini mū
šiai Galicijoj už Lembergą 
nedavė ikišiol dar jokio re
zultato. Pirmiaus rusų ra
portai -skelbdavo apie rusų 
kariumenės pirmynėjimą, 
dabar jau skelbia, kad Gali
cijoje nieko svarbaus nėra. 
Tuo tarpu vokiečiai skelbia, 
kad visu frontu nuo upės 
Stohodo iki Zlotą Lipa ru
sai yra mušami ir stumiami 
atgal. Vokiečiai pakėlę ofen 
šyvą atakavo rusų pozici
jas apielinkėje Herbutov. 
Paėmė eiles rusų pozicijų ir 
200 kareivių nelaisvėn. Per
matoma, kad kariumenė ge
nerolo Brusilovo yra bejie- 
gė paėmimui Lembergo.

RUMUNAI NEATSILAI
KO TRANSYLVANI- 

JOJ.
Londonas. Austro-vokie- 

čių kariumenė, kuria vado
vauja generolas von Fal
kenhayn blaško rumunus iš 
Transylvanijos, kur pirmiau 
buvo rumunai įsiveržę. Teu
tonų armija užėmė jau kal
nus Hargitta ir Caroli, teip 
gi abiejose pusėse Herman- 
štadto rumunai paneša di
delius nuostolius. Į pietus 
nuo Vulkan Rumunijos pa
rubežyj vokiečiai paėmė 
kalną Negrukų> Mūšiuose 
rumunai nustojo 1,175 karei 
vių, 25 kanuoles ir 13 kanuo- 
lių sunkios svaros, daug 
amunicijos ir 800 vagonų 
maisto.

Londonas. Anglų kariu
menė pamažu eina pirmyn 
ir randasi jatf netoli Bapau- 
me. Anglai laimėjo mušius 
prie Stuff, kur vokiečiai pa
nešė didelius nuostolius. 
Apielinkėje Aras anglų ka
riumenė įsiveržė į vokiečių 
apkasus. Į pietryčius nuo 
Souchez vokiečiai bandė ar
dyti minomis anglų pozici
jas, bet greitai buvo atmuš
ti

SERBAI PERĖJO PER 
UPĘ CERNE.

Londonas. Serbų kariu
menė Macedonijoj pasek
mingai veikia. Po kruvinų 
susirėmimų serbai dviejose 
vietose perėjo upę Černe ir 
palengva eina į šiaurius. Ap 
supę kaimą Skočyvir, ser
bai paėmė nelaisvėn 100 bul 
garų, šių serbų laimėjimų 
Berlynas neužgina, teip-gi 
pripažįsta, kad serbai perė
jo upę Černe. Serbų kariu
menė jau yra nuo Manasty- 
rio tik už 8 mylių.

BULGARAI STUMIAMI 
Iš PO SERES.

Londonas. Anglų kariu
menė, kuri grumiasi su bul
garais Macedonijos fronte, 
visu smarkumu gula ir nori 
bulgarus išmesti iš pozicijų 
prie miesto Seres. Į šiaurry
čius nuo Seres, anglų rai- 
tarija nuvijo bulgarus nuo 
Kalendra ir Homondos. An
glai kiek galėdami veržiasi 
pirmyn, kad užėmus miestą 
Demir-Hissar, kuris yra be
galo svarbus to fronto vei
kime, nes per jį eina centras 
geležinkelių. Dabar juomi 
naudojasi bulgarai ir tais 
geležinkeliais gauna greitai 
pastiprinimus.

VOKIEČIAI ĮSIVERŽĖ 
RUMUNUON.

Berlynas. Vokiečių kariu
menė, kuria vadovauja ge
nerolas Krafften po paėųii- 
mui teip vadinamo kalno 
“Raudonas beimtas”, įsiver
žė į šiaurinę Rumuniją. Dvi 
rumunų armijos, kurios bu
vo užviešpatavę dalį Tran- 
sylvanijos tapo sumuštos ir 
priverstos trauktis per Ge- 
organy kalnus. Generolas 
von Falkenhayn, kuris la
biausiai sumušė rumunus, 
pasakoja, kad jam daug 
gelbėjo pertraukimas rumu
nams komunikacijos teleg
rafais ir telefonais. Užpa
kalinės rumunų armijos ne
turėdamos jokių žinių, ne
siskubino pagelbon prieša
kyje stovinčiai armijai. To
kiu budu vokiečiai lengvai 
galėjo rumunus sumušti.'

ITALAI ARČIAU TRIE
STO.

Rymas. Vėliasnės žinios 
skelbia, kad italų kariume
nė apielinkėje Pasubio ir 
tarpe kalnų Croci ir Bolte 
paėmė naujas austrų pozi
cijas ir pasislinko arčiau 
Triesto. Alpų fronte austrų 
artilerija buvo pradėjusi 
bombarduoti italų pozicijas 
prie Sober Gorizijos apie
linkėje ir į pietus nuo No
va vilią, bet buvo atmušti. 
Tuose mūšiuose tik prie So
ber austrai paklojo 400 ka
reivių. Karšo apielinkėje 
italai eina pirmyn užimda
mi austrų pozicijas tarpe 
pirmos ir antros linijos. Ita
lai pasiekė jau kalnus Pean- 
ka ir Hudiloa. Tenai paėmė 
400 kareivių austrų ir 10 
oficierų.

BULGARAI SULAIKĖ 
SERBUS.

Sofia. Serbai, kurie perė
jo upę Černe vakariniame 
Macedonijos fronte ir įsi
veržė į bulgarų užimtą teri
toriją, tapo sulaikyti. Prie 
upės Wardaru serbų vienas 
batalijonas, kurs norėjo pa
eiti pirmyn link kaimo Bo- 
gorodica, tapo atmuštas at
gal. Upės Strumy fronte 
smarkia ugnimi bulgarai 
sulaikė du serbų batalijo- 
nus, ties Barakli—Juma. 
Sunkioji talkininkų artile
rija bombardavo miestą Šė
rės, užmušdami daug ne
kaltų žmonių.

RUMUNAI PRIPAŽĮSTA 
NUOSTOLIUS.

ITALAI PAĖMĖ KALNĄ 
PASUBIO

VOKIEČIAI RUMUNUOS 
PARUBEŽYJ.

Londonas. Armija gene
rolo von Falkenhayn, kuri 
grumiasi su rumunais, daėjo

SERBAI OFENSYVE ANT 
MONASTYRIO.

/
Paryžius. Sujungtoji ser- 

bo-francuzų kariumenė visa 
jiega gula ant bulgarų ir 
veržiasi Monastyrio linkui. 
Mūšiai eina smarkus, ku
riuose talkininkai ima vir
šų. Kuomet narsi serbo- 
francuzų kariumenė spaud
žia teutonus ant žemės, fron 
suzų aeroplanai bombarduo
ja iš oro Monastyrį ir Pri- 
lep. Francuzų lakūnai lo
šia labai svarbią rolę, nes

VOKIEČIAI PRIPAŽĮSTA 
FRANCUZŲ LAIMĖ

JIMUS.

Berlynas. Vokiečiai pri
pažįsta francuzų laimėji
mus Somme apielinkėje. O- 
ficiališkai vokiečių paskelb
ta, kad francuzams pavyko 
įsiveržti į jų pozicijas prie 
Vermandovillers, iš kur vo
kiečiai turėjo trauktis į an
kščiau prirengtas užpaka
lyje pozicijas, šiauriniame 
Somme fronte francuzai 
smarkiai atakavo linijas 
nuo Morval prie Boucha- 
vesnes, kur teip-gi užėmė 
apdrutintas pozicijas. Fleu- 
ry apielinkėje francuzai 
bandė paeiti pirmyn ir uži
mti pozicijas, bet atakuose 
panešę nuostolius, turėjo 
grįžti atgal.

Vėliausios Žinios.
Grekijos revoliucijonie- 

riai geidžia naujos valdžios. 
Karaliaus ramus saugoja 
talkininkų orlaiviai. Greki
jos revoliucijonieriai, vadi
nami “venizelistais”, pada
vė prašymą Anglijos kariu
menės vadui, prašydami, 
kad talkininkai jiems padė
tų k nuversti dabartinę val
džią ir įsteigti naują. Pra
šyme pasakyta, kad revo- 
liucijonierių planai yra pa
daryti, pasiųsti į Suvieny
tas Valstijas tam tikrus a- 
gentus mobilizavimui liiios- 
norių tarpe Amerikoj gyve
nančių grekų, kurie padi
dintų Grekijos kariumenę 
ir ta prisidėtų prie talkinin 
kų kariumenės. Teipgi no
rima prašyti Suvienytų Vai 
stijų valdžios, kad ta jiems 
pritartų ir pripažintų revo- 
liucijonierių valcLųą Greki- 
joje. Kol kas, talkininkų 
orlaiviai saugoja Atėnus, 
ypač karaliaus ramus.

Bukareštas. Į rytus nuo 
Jiul, rumunų kariumenė vi
su kloniu paėjo pirmyn. 
Kalnuotose pozicijose apie- 
linkėj Caliman, rumunai 
jaukiasi atgal. Priešas ata
kuoja rumunų kariumenę 
visu frontu šį tą laimėda
mas. Nekuriose vietose ata
kai buvo atmušti. Apielin
kėje Pradai prie Moccia ru
munai stipriai laikosi savo
se pozicijose. Kalnuose Ka- 
lilan rumunai traukiasi lin
kui upių Maros ir Alt. Teip- 
gi prie Buzcia po smarkaus 
mūšio rumunai pasitraukė.

VISU FRONTU EINA 
MŪŠIAI.

Paryžius. Visu vakariniu 
frontu pradėjo eiti dideli 
mūšiai. Vokiečiai pakėlė di
delį ofensyvą ant anglų po
zicijų į pietus nuo Somme 
prie Guedecourt, Couree- 
lette ir Martinpuich. Gene
rolas Foch su savo kariu
menė, nežiūrint ant didelių 
vokiečių pasipriešinimų, su
draskė vokiečių 
prie St. Pierre.
fronte irgi prasidėjo veiki
mas. Sunkioji artilerija pra
dėjo tankiau ardyti vienos 
ir kitos pusės pozicijas.

pozicijas
Verduno

ITALAI EINA ANT TRIE
STO.

Rymas. Visu frontu 10 
mylių ilgumo italai pakėlė 
didelį ofensyvą. Gorizijos 
apielinkėje tame ofensyve 

rdaug laimėjo. Yra tai tre
čias generališkas italų ofen- 
syvas ant Triesto. Visu fron 
tu italai. paėmė apie 6,400 
austrų nelaisvėn. Dideli ir 
smarkus austrų atakai Apie 
linkėję Dolomite ir kitose

Rusai stumiami atgal iš 
Karpatų. Rusų kariumenės 
veikimą apsunkino sniegas, 
kurio daugybė šiomis die
nomis nupuolė Karpatų kai 
nuošė. Teutonai tuomi pa
sinaudodami pradėjo savo 
atakus, kuriais verčia ru
sus trauktis atgal. Prie Na- 
rajuvka porą šimtų rusų 
teko nelaisvėn. Likusioji 
rusų kariumenė pasitraukė 
3 mylias atgal.

AUSTRAI PRIPAŽĮSTA 
ITALŲ LAIMĖJI

MUS
Vienna. Austro-italų fron 

te austrai prisipažįsta prie 
nuostolių, vienok sako, kac 
austrų kariumenė atmuša 
italų atakus apielinkėje Vi- 
paco ir į pietus nuo Loevi- 
zza. Rytinėje dalyje nuo 
apielinkės Oppaechiaselle 
italai smarkisia a takais ūžė 
mė austrų pozicijas ir pa
ėmė Navaras. Austrai ske -

Gubernatoriaus prokla
macija Illinois valstijos gu
bernatorius p. Dunne išlei
do proklamaciją, kuria at
sišaukia į visos valstijos 
žmones, prašydamas aukau
ti pinigus Lietuvos šušelpi- 
mui, duodant aukas 1 d. 
Lapkričio, “Lietuvių Die
noje”.

Jurių 
žemės 
kliudė 

Tenne-

Žemės drebėjimas, 
pakrantėmis ištiko 
drebėjimas, kurs 
Georgia, Alabama, 
ssee ir iŠ dalies Kentucky
valstijas. Prie to dar prisi
dėjo Viesulą, greitume 110 
mylių j valandą. Daug na
mų sugriauta, daugiau su
gadinta. Žuvo kelioliką žmo 
nių.

BROLIAI MUSU MIRŠTA, 
ĮDAUBA VIŠI!

11 dienų liko iki “Lietu
vių Dienai”. Broli lietuvi! 
Pagalvok! 11 dienų tik jau 
liko, iki dienai, kurioje męs 
lietuviai stosime prieš visų 
tautų žmones lyg ant kvoti
mo. Toje “Lietuvių Dienoje” 
jeigu męs susiorganizavę 
į vieną milžinišką aukų rin
kėjų būrį, pasiskleisime' po 
visą miestą aukų rinkti, pa
sirodysime pasaulio tautoms 
kad męs lietuviai, esame 
tauta. Broliai amerikiečiai 
ir sesės amerikietės! Kurie 
skaitysite šį trumpą rašinė
lį, arba, kurie klausysite 
skaitančiųjų, atminkit, kad 
esat lietuviais. Atminkit, 
kad esat to paties kraujo 
praeitųjų amžių lietuvių, 
kurie pasauliui buvo paro
dę, kas tai yra lietuviai ir 
Lietuva. Ar męs šiądien ne
privalome sekti anų pėdo
mis, ar męs šiądien nepriva
lome ginti musų žūstančią 
tėvynę ir traukti iš vargo 
savo brolius?! Turime! Y- 
pač toje ateinančioje “Lie
tuvių Dienoje”, 1 Lapkričio. 
Pasišvęskime visi rinkimui 
aukų, pasišvęskime visi ko- 
lektavimui duonos musų -■ 
broliams pavargėliams ir 
pabėgėliams, Lietuvoje." Jei
gu musų prabočiai an£ vie
no trimito garso, netvsj pe- 
tį sustodavo ir eidavo kardu 
ginti savo tėvynę ir brolius, 
kuriems grėsė pavojus, tad 
męs šiądien ar neprivalome 
susispiesti į krūvą ir eiti 
ginti tėvynę — rinkti aukų.. 
Eikime visi “Lietuvių Die
noje” rinkti aukų, o tuomi 
ginsime savo tėvynę, busime 
jos kareiviais. Su kokia di- 

[ dele iškilme apvaikščiojame 
s sukaktuves savo prabočių 

praeitų amžių ir narsių did- 
■ vyrių, eikime rinkti aukų, 
į busime tautos didvyriai.

“Lietuvių Diena” bus įra
šyta į Lietuvos praeities is
toriją, o musų jaunoji kar
ta su pagarba minės mus, 
kad tokioje kritiškoje va
landoje visi dirbome, visi 
ėjome gelbėti nuo bado sa
vo brolius.

Rodosi teip ir turėtų bū
ti, o vienok kaip skurdu, 
kaip graudu darosi ir krau
jas gyslose apmiršta gir
dint, kad lietuvis, brolis tų 
pavargėlių Lietuvoje, kurie 
šiądien valgyt neturi ko, at
sisako ir nenori rinkti aukų 
“Lietuvių Dienoje”, išsikal- 
binėja, kad darbas neleid
žia.
kūną, kad brolis ar sesuo, 
kuris laimę, turėjo pabėgti 
nuo tų vargų, nuo tų baise
nybių ir čia šioje laisvoje 
šalyje liko be jausmų, ne
nori atsigrįžti į rankas, ku
rios ištiestos iš anapus Oce- 
ano. Jeigu lenkai, tie amži
ni musų priešai, eina mums 
į pagelbą, prisižada kiek 
galint agituoti tarpe savų
jų, tai gėda butų tau broli, 
sesute, kad “Lietuvių Die
noje” nepasišvęstum rinki
mui aukų. Visi iki vienam 
eikime rinkti aukų, čia rei
kia pabrėžti porą žodžių 
apie tuos, kurie nenori pri
sidėti prie bendro aukų rin
kimo. ‘Pastarose dienose

Šiurpas pereina visą

H



BIS įįįgg u
« *

į

I --Į

r

DIRVA

toje dienoje surinktos aukos 
eis kokiai nors vietinės ko- 
lionijos draugijai arba su
naudos pavienės ypatos, 
(pav. girdėta sakant, kad 
Clevelande. surinktos aukos 
eis “Dirvai”). Tokių tai iš- 
tautėlių, išgamų, yandasi 
musų tarpe. Gaila vargšų 
tamsuolių! Gaila tokiems 
ištautėliams lietuvio vardo! 
Tokiems vardo negalima su
rasti. Broli! Jeigu jau pats 
nenori prisidėti prie rinki
mo aukų, geriaus tą dieną 
prastovėk saliune prie baro, 
bet neardyk darbo, darbo, 
kurio Lietuva reikalauja. -

Męs tikimės, kad lietuvis 
geras tautietis, nepražudė 
savo jausmų ir nesiduos to
kiems ištautėliams save su
vedžioti, bet toje dienoje eis 
pats rinkti aukų ir kitus ra
gins. Užtat-gi broliai ir se
sės, į darbą visi!

šaukimus į kariaujančias fea 
lis su klausimu ar karis u- 
jančios šalįs nenorėtų pra
dėti vesti taikos derybas. 
Visos kariaujančios šalįs at 
sakė, kad sutinka, išskyrus 
Francuziją, kuri aštriai už
protestavo tam atsišauki
mui. Francuzija pažymi, 
kad ji gavus nuo Holandi
jos daugiaus tokių atsišau
kimų, skaitys Holandiją už 
Vokietijos pataikūnę, ir 
kad daugiau jokių link tai
kos atsišaukimų nepriims. 
Iš to galima spręsti, 
karė dar tęsis ilgai.

kad

SU-

jų pačių. Viena jo pati gy
vena Londone, o kita New- 
castle mieste pro kurį jis 
traukiniu tankiai važiuoda
vo. Pirma tikra jo pati gy
venanti Londone turi vieną" 
vaiką, o antroji turi keturis. 
Nė viena, nė kita nieko ne
žinojo apie tai, kad jis turi 
dvi pačias. Nakvodavo pas 
bile kurią. Abiem pačiom 
ir vaikams buvo geriausiu 
tėvu ir maitintoju. Kaip 
teismas pasielgs ir kuriai 
vienai atiduos jį, nežinia.

atkirs Angliją nuo Ameri
kos. Ar tos žinios teisingos, 
ar ne, parodys netolima atei( 
tis. " ‘

BEVIELINIS ‘ TELEGRA
FAS TARP JAPONI
JOS IR SAN FRAN- 

CISCO.

PLANUOJA KASTI KA
NALĄ.

Londonas. Amerikos in
žinieriai planuoja kasimą 
naujo kanalo. Kanalas pra
sidėtų nuo Šiaurės Oceano 
per Rusiją ir Finiją iki Bo- 
taniškas Įlankos. Naujas 
projektas kasimo kanalo 
Rusijos valdžios yra labai 
remiamas. Naujas kanalas

REVOLIUCIJOS ŠMĖKLA
VOKIETIJOJ.

Halifar, N. S. Sir Sam 
Hughes, ministeris kanadiš- 
kos milicijos, kurs tik ką 
pagrįžo iš Anglijos, pasako
ja, kad jis aplankęs karės 
frontą persitikrino, kad lai
mėjimas šios karės laukia 
talkininkų. Toliaus jis papa-

San Francisco, ŲaL Šio-; sakoja, kad dėlei didelių ne- 
mis dienomis buvo daromi pasisekimų teutonams, Vo- 
pirmi bandymai susinešimo kietijoje kils didelė revoliu- 
bevieliniu telegrafu San'cija visoj Vokietijoj. 
Francisco su Japonija. Pa-, 
sėkmės pasirodė puikios, ne i 
žiūrint ant tokio tolumo, j 
nes nuo San Francisco iki 
bevielio telegrafo stoties Ja-

JAPONIJA GYVENS
TIKIME SU SUV. VAL.
Tokio Grafas Seiki Te- 

ranchi, Japonijos ministeris 
apreiškė, kad Japonija tro- 

ikšta užsilaikyti sutikime su
Suv. Valst. Jis sako, kad Ja
ponija niekados nepadarys
pirmo žingsnio nesusiprati- eitų per Kandalaską, Baltas 

! mams, jeigu to nepadarys jūres iki Tumei, netoli Šve-yv p • 4 g mams, jeigu to nepauarys jūres iki įurnei, neton sve-
Jįg &VietUr||Suv- Valst. Teipgi Japonija dų rubežiaus. Ilgio kanalas’ 

nė kiek nekenks interesams, turėtų 250 mylių ir iškasi- 
kuriuos Suv. Valst. ves Chi- mas atsieitų 150 milijonui

NEPAVYKO UŽPUO
LIMAS.

Steamboat Springs, Colo. 
ponijoj yra 5,800 mylių. Iki- R- M. Perry, užveizdą ang- 
šiol bevieliu telegrafu iš San I ka^-vkllį Moffat, apielin- 
Francisco galima buvo susi
nešti su Japonija tik per 
Havajaus salas, ant kurių 
buvo įtaisyta telegrafo sto
tis. Dabar jau galima susi
nešti tiesiai be Havajaus sa
lų. Didžiausia bevielio teleg
rafo stotis Japonijoj yra 
mieste Ochi Ishi.

ikuriuosSuv.Valst.vesChi- 
SERBIJOS PAGELBAJAU njjoj Japonija tik stengsis 

BAIGIASI. skleisti Chinijoj civilizaciją,
Belgradas. Maistas ir pi- kurios Chinijoj labai stokuo 

nigiška pagelba, kuri buvo Ja YPač šiuo lauku, kuomet 
surinkta Amerikoje ir per | viso pasaulio galybė remia- 
tarpininkavimą Amerikos, si anb apšvietos. 
Raudonojo Kryžiaus buvo: 
siunčiama nukentėjusiai; NAUJAS GREKUOS KA- KĄ SAKYS HOLANDIJA. 
nuo karės Serbijai, jau bai- ^AUJA® ka
giasi ir visi Raudonojo Kry-: B1J>I 1 Ab"
žiaus maisto sandėliai Lap-; Londonas. Iš Atėnų par- 
kričio mėnesyje bus tušti. į bėga žinios, kad profeso- 
Dr. Edward Stuart, direk-;rjus Lombras sudarė naują 
torius serbų pagelbinės ko- Grekijos kabinetą, 
misijos sako, kad toliasnis ■ pats Lombras yra priemeru. 
teikimas Serbijai pagelbos' 
yra apsunkintas dėl įsimai
šymo Rumunijos karėn. Pa
galinus ir Amerikoje stoka 
žmonių, kurie darbuotųsi 
nešimui pagelbos Serbijai.

dolerių

į IŠ SUVIENYTŲ 
I VALSTIJŲ

New York, N. Y. Tarpe 
nuskandintųjų laivų Ameri
kos pakrantėse, kuriuos nu
skandino vokiečių submari- 

kurio nas U"53’ randasi ir Holan
dijos didelis garlaivis “Bloo- 

Naujas kabinetas yra labai, „rsaijK : 
prielankus 1

II Londonas, Anglija. An
glų laivynas bombardavo 
vokiečių pozicijas Belgijos 
pakrantėse, tarpe miestų 
Heyst ir Bruges.

II Paryžius, Francuzija. 
Keliatas francuzų lakūnų 
bombardavo garsią Kruppo 
kanuolių dirbtuvių Essen’e. 
Nuostoliai dideli.

II Londonas, Anglija. Ne
žinomų priežasčių dėlei, At- 
lantiko jūrėse nuskendo 
anglų prekybinis laivas 
“Brouwen”. Su prekėmis 
nuskendo ir visi jurininkai.

II Paryžius, Francuzija. 
Grekų kariumenė ant Kre
tos salos skaitliuje 4,000 ka-1 lių 18 (5) d.
reivių stojo į eilę revoliu- Į įkurta 5 klesos . (prirengia-

vaikinams ir merginoms. 
Vilniuje beliko palyginamai 
nedaug mokinių, ypač tų, 
kurių tėvai čia-pat gyvena. 
Daug daugiau jų liko sod
žiuje, kurie nepanorėjo sa
vo šalies apleisti. Tad vo
kiečiams visą Lietuvą užė
mus, prireikė mums viduri
nių mokyklų. Jos kuriamos 
Šiauliuose, Kaune, Telšiuo
se ir tt. ir visų pirma Lie
tuvos sostinėje — Vilniuje 
lietuvių gimnazijos kurso 
Pamokos).

Vilniaus gimnazijos Pa- 
mokosna kvotimai prasidė
jo Spalių 12 (Rugsėjo 29) 
d. (1915 m.), o mokslas Spa-

Šiuo tarpu

j_ kėje Oak Creek, savo ofise cijonerių. Tiktai pulkaunin- moji, I, H, III ir IV) — Di- 
buvo užpultas plėšikų, kurie kas ir keli oficierai pasiliko džiosios Poguliankos ir Kau 
rengėsi pagriebti $5,000 dol. ištikimi karaliui, 
ir automobilium pabėgti.1 
Perry savo neapsakomu vi
krumu staiga ištraukė iš 
kišeniaus vieno plėšiko re
volverį ir šovė į artimiausį 
plėšiką, kurs krito ant vie
tos. Kitą plėšiką sunkiai su
žeidė, kuomet tas bandė pa
bėgti. Trečią sugavo šeri
fas, kurį įmetė į kalėjimą.

3
kazo g. kertėje, buvusioje 

T I Grečaninovienės gimnazijo- 
je. Tame pačiame buste pri- 

. ina siglaudė Mokytojų (Peda- 
gogijos) kursai ir — vaka- 
rimai, Buhalterijos ir Ele
mentarinių Mokytojų (Da-' 
r aktorių) kursai.

II Port Orange, Flo. Pul- Mokama tikybos (kun. 
kauninkas F. W. Roe, su-; Mečislovas Reinys), lietuvių 
nūs admirolo Roe, nusižudė (Kleopą Brijunaitė-Šemie- 
iš priežasties, kad nuo trijų ne prirengiamoje, o Povylas 
metų buvo raišas ir gyveno Gaidelionis I-IV klesose), 
ant 
nas 
nes

Tokio, Japonija, 
nija kiek galėdama 
savo laivyną. Per 
pusmetį šių metų padirbo 
28 laivus, iš kurių 9 bus tuo-, 
jau nuleisti ant jūrių.

i

ŠUVA IŠGELBĖJO VAI
KĄ.

Hazleton, Pa. Tūlos šei
mynos trijų metų vaikas 
nuėjęs prie soželkos atsisė
do ant medžio kaladės, kuri 
vaikui besijudinant pradėjo 
plaukti nuo krašto. Šuva SirblmT patašius? ____
matydamas, kad vaikui grę- kas bus statomas Lon»g 
šia pavojus, nubėgo į grin- Beach)e ar San Diego., j.

W. Turrentine, užveizdėto- 
jas ūkės departamento sa
ko, kad fabrikas pristatys 
patašiaus tiek, kiek jo bus 
reikalaujama dirbimui eks- 
plioduojančios medegos Suv

STATYS PATAŠIAUS 
FABRIKĄ.

San Francisco, Cal. Suv. 
Valstijų valdžia planuoja 
statyti fabriką, kuriame bus 

. Fabri-

čią ir pradėjo tąsyti sijoną 
vaiko seserei. Tėvai suprato 
šunies judėjimus ir neramu
mą. Kuomet nusekė paskui 
šunį, rado savo vaiką plau
kiojantį ant kaladės sožel- v*

—-i„ , ... . Ta! laiVa™™ koje’ kurs šauk8si PaSelbos- v‘ZtijTkariumė7e?pJta'- 
. talkininkams. Holandijai grudų uz 500,000 p0 to šuva linksmai aplin- tymui ta fabriko vald. 

Venizef§s, btivusis Grekijos dol. vau Darn, valdinm- kui šokinėjo. - - žios paskirta 175,000 dol.
priemieras, kuris pastaruo- kas ^laivio linijos Ameri- 
ju laiku buvo vadas revoliu- can-Holand Line, sako, kadj 
cionieriu ant Kretos salos !tas laivas neturėJ° savyje SENIAUSIS ŽMOGUS VIR š”dienX“ mokios kontrabandos, todėl GINIA'VALSTIJOJ, 

rjžo j Atėnus. Sako, kad vo-1 ™kieclal neturėjo tiesą.
- - — - - - - skandinti. Pats garlaivis.

Holandijai lešuoja 1,500,000 
dol. Įtalpos turėjo 9,000 to
nų.

ANGLIJA NESITAIKYS, k- .. submarinas visa ke. 
KOL VOKIEČIAI NEBUS - - ? U submarinas visą Ke

SUMUŠTI.

Londonas. Šiomis dieno
mis Anglijos parlamente: priplaukė kraštą, 
įvyko ginčai kaslink taikos; 
su Vokietija. Visi parlamen
to nariai išsireiškė savas 
nuomones, kad Anglija gali 
bile kada susitaikinti, bet 
tik ant tokių išlygų, kad vo
kiečiai prisipažintų Anglijos 
sumušti. Lloyd George, ka
rės ministeris, kuris yra di- 
džiausis vokiečių priešas, 
savo kalboje pasakė, kad 
Anglija jokiu budu negali Į 
taikintis ant Vokietijos iš
lygų, nes grėstų didelis pa- : 
vojus Anglijai, ateityje. Po 
tų ginčų parlamentas užgy-j

lią bandė leisti torpedas tam 
■laivui, kuriuo plaukė Veni- 
jzelos, bet laivas laimingai

VOKIEČIŲ SUBMARINAS 
NUSKANDINO LAIVĄ 

“STRATHAY”

IŠTEISINS ŽMOGŽUDĮ
Madison, Wis. Helena 

Grip, 23 metų už nužudymą 
savo mažo kūdikio buvo a- 
reštuota ir pasodinta kalėji- 
man kaipo pirmo laipsnio 
žmogžudė. Apskričio proku
ratorius teismo nusprendi
mu nuteisė žmogžudę mir- 
tin. Bet leido paduoti pra
šymą valstijos gubernato
riui, kad žmogžudę išteisin-

Charleston, W. Va. Jonas 
Drysdale turintis 120 metų 
skaitosi seniausiu žmogum 
Virginia valstijoj. Senis yra 
dar ant tiek tvirtas, ir pro
tas jo teip gerai veikia, kad 
vienas galėjo nuvažiuoti 
pas savo sūnų į Bolorsville. 
Gimė jis Škotijoj 1796 m. 
Amerikon atvažiavo 70 me
tų. Truputį pagyvenęs vedė tų, nes yra pastebėta, kad

rusų (stud. Antanas Gylys), 
, vokiečių (Agnetė šlagenk- 
vaitė), francuzų (stud. Pra- _ 
nas Jucaitis), lotinų (stud. 
Kazys Kepalas) ir graikų 

įkalbos (Antanas Smetona), 
matematikos (Kl. Brijunai- 
tė-Šernienė prireng., I ii*,ii, 
o stud. Mateušas Bagdonas 
III iri V klės.), gamtos (agr. 

; Aleksandras Stulginskas), 
■ geografijos (stud. Pijus 
Grajauskas), istorijos (HI 
je klės. Lietuvos — Myko- 

. ;las Biržiška ir IV-je Seno- 
;4vės —“Jokūbas šernas), lie- 
. tuvių literatūros (IV kl.

i Myk, Biržiška), piešinio ir 
dailiaraščio (dailin. Anta-~ 

' nas Žmuidzinavičius), dai
navimo (komp. Juozas Nau 
jalis).

Pamokų vedėjas yra isto-

i
j

Paryžius. Ikišiol nebuvo 
dar susekta, kas nuskandino 
francuzų garlaivį‘Strathay’, 
kurs plaukė iš Newsport į 
Glasgovą. Dabar žinios skel
bia, kad jį nuskandino vo
kiečių submarinas. Ant lai
vo tarpe kitų pasažierų bu
vo keliatas ir amerikonų. 
Sako, kad submarinas pir
ma šovė aštuonis sykius į 

rė įnešimą paskirti karės į “Strathay”, paskui paleido 
reikalams dar pusantro mi-; torpedą. Įgulai duota 5 mi
lijardo dolerių. Ikišol Ang-I nutas apleisti laivą.
lija karės reikalams yra iš
leidusi 3,132,000,000 svarų 
sterlingų arba 15,660,000,000 
dol. 1

DAUGIAU SUBMARINŲ 
YRA AMERIKOS PA

KRANTĖSE.
New York, N. Y. Iš dau

gelio vietų pranešama, kad ir susilaukė du vaiku, kurie kuomet ji pildė žmogžudystę 
ir daugiau submarinų nar- iki šiądien gyvena, 
do Amerikos vandenyse. Pa 
sirodo, kad apart U-53 yra 
dar ir daugiau. Tūlo laivo 
jurininkai pasakoja, kad ma 
tę didelį vokiečių submari 
ną U-154. Anglijos torpėd- 
laiviai pradėjo energiškai į vaisių brangumas New Yor- 
medžioti tuos submarinus, ke žymiai pakilo. Už pama- 
bet ar jiems pasiseks nors rančius pernai buvo moka- 
vieną sugauti, nežinia. Sub
marinus daboja teip-gi ir centų. Bananai pakilo ant gindama savo motiną 
talkininkų aeroplanai. OA OA- *s 1 ;

buvo sumišus. Vietiniai gy
ventojai stoja žmogžudės pu 
sėje.

NEPAPRASTAS VAIKAS.

. Riazanius. Ergomyš kai
me, Riazaniaus gub. auga 
nepaprastas vaikas. Jis turi 
vos tik 9 metus, bet jau tu
ri nemažą rudą barzdelę ir 
ilgokus ubus. Veidas ir kū
nas panašus į 25—30 metų 
vyro. Bet protas jo nė kiek 
nesiskiria nuo vienmečių 
draugų. Jis su mažais vai
kais žaidžia ant gatvių, vo
liojasi smėlyje, bėginėja po 
pievas ir tt Kokia jo barz
da ir ūsai bus kaip sulauks 
25—30 metų?

VOKIEČIŲ AUKOS

Amsterdamas. New Yor- 
k’o centralinis vokiečių ko
mitetas teikimui pagelbos 
nukentėjusiems nuo karės, 
pasiuntė į Rytų Prūsiją vie 
ną milijoną markių (250, 
000 dol.), kurie yra skiria
mi sušelpimui nukentėjusių 
nuo karės ir atbudavojimui 
Rytų Prūsijos. Vokiečiai 
amerikonai surinko tuos pi
nigus per pasidarbavimą J. 
J. Nippert, iš Cincinnati, O., 
kurs 1915 buvo aplankęs 
Vokietiją ir matė sunaikin
tą Rytų Prūsiją.

KARĖ TĘSIS DAR ILGAI.

Haaga Prieš du mėnesiu 
Holandijos valdžia buvo iš
siuntinėjus tam tikrus atsi-

VAISIŲ BRANGUMAS 
NEW YORKE.

New York, N. Y. Visokių ĮVAIRIOS žinios
;| St. Louis, Mo. Uršulė 

ma tuzinas 30c., o šįmet 40 Brodnik, 10 metų amžiaus,
~ - - - ' ‘ į nu0

30 c., citrinos ant 20c., vyn- tėvo, kurs norėjo kirviu nu- 
vuogės nuo 10c. pašoko ant kirsti, šovė iš revolverio, 

į 15c. Teipgi pabrango ir dar Kulka pataikė tėvui. Tuomi 
SUBMARINAS U—53 PA- žovės. Tuzinas kopūstų gal- išgelbėjo gyvastį motinos.

DIRBTAS AMERI
KOJE?

Bridgeport, Conn. Tarp 
įvairių žinių, kokios 
apie submariną U-53, skel
biama, kad tas submarinas 
ne atplaukė iš Vokitijos, bet MEKIKOS PLĖŠIKAI VĖL 
buvo padirbtas Amerikoje.: 
Paskalai yra, kad dalįs sub- 
marino U-53 buvo padirbtos 
Bostono apielinkėje. Teipgi

“loskavos duonos”. Ku-: 
atvežta į Washingtoną, 
čia gyvena jo motina. I

Paryžius, Francuzija. 
Garlavis “Gailia”, kurs ve-: 
žė 2,000 kareivių francuzų 
ir serbų, Viduržemio jūrė
se liko nuskandintas. Žu
vo 638 žmonės. Kitus suspė
ta išgelbėt i ir iškelti ant 
Sardinijos salos.

II Amsterdamas, Holandi- 
ja. Vokiečių zeppelinai bom 
bardavo Bukareštą, Rumu
nijos sostinę. Užmušė apie 
250 žmonių. Žuvo daugiau
siai moterių.

i.
II Port Ainton, O. Ant 

geležinkelio rasta rusas An- 
dy Rūkas, kurs turėjo su
laužytą vieną ranką ir ko- 
ją. Nuvežtas į ligonbutį pa- ^jos įr literatūros mokyto- 
šakojo, kad jį plėšikai trau-ijas Myk. Biržiška, kleąų 
kinyje užpuolę atėmė 35dol. auk]ėt ir _ K ger. 
ir išmetė per langą. inienė, I — A. Gylys, II — 

I ii Berlynas, Vokietija. pr. Jucaitis, III— P. Gra- 
Vokiečių valdžia uždarė ijąuskas ir IV M. Bagdonas, 
spaustuvę, kurioje buvo lei- šiaip jau mokymo dalykus 
džiamas laikraštis “Die Zu- prižiūri visų Mokytojų Ta- 
kunft”. Tas laikraštis labai rYba’ susirenka kas 1— 
kišdavosi į karės reikalus. savaitės.

Mokslas eina prigimta 
(lietuvių) mokinių kalba, 
kaip tat įsakyta vokiečių 
valdžios, berniukams ir mer 
gaitėms bendrai (1.3 moki
nių — mergaitės). Nuo II 
sios klesos pradėjus, moks
las eina dviem šakom— kla-

i Ossing, N. Y. Thomas 
Bamhrick, kurs New Yor- 
ke nužudė policijantą Geor
ge Dapping, tapo pasodin
tas ant elektrikinės kėdės.

£

i

vų 1,50, kuomet 50—60c. bu- 
;vo mokama pereitais me
tais. Už kvortą svogūnų 

. * imama dabar 15c., o perei- 
pino ’ *

tais metais buvo tik 10c.

VEIKIA.
Brownsville, Texas. Ži

nios ateina, kad Mexikos

laivų fabrikas Simon Lake | Suv. Valst. knnu-
įBridgeporte, Conn., kuris ’nene'ku" ranJdasl »plelm-

AREŠTUOTAS UŽ DVI
PATYSTĘ.

Londonas. Tūlas George 
Haughan, konduktorius vie
nos geležinkelio linijos, tapo 
areštuotas už laikymą dvie-

dėlto griežtai užsigina. Vie
nok yra tvirtinama, lęad jis 
yra padirbtas Amerikoje. 
Žynomas vokietis-ameriko- 
nas Reutelduhl, pasakoja, 
kad viską/žinąs apie tą sub- 
mariną. Sako, kad jis turi 
600 didelių ir mažų torpėdų, 
kuriomis netolimoj ateityj 
paklos besiartinantį talki
ninkų laivyną ir tokiu budu

kėje Rio Grande tai patė- 
mijo. Didelių užpuolimų dar 
nebuvo. Vienok dėl atsargu
mo Suv. Valst kariumenė 
pradėjo saugoti geležinkelį 
Harlington. Infanterijos 
skyrius Oklhoma valstijos 
pradėjo sekti plėšikų pėdse
kius bet ikišiol jokių aiškes
nių žinių nėra.

II Petrogradas, Rusija., 
Sulyg oficiališkų praneši- i 
mų, dabar Rusija turi 182, i 
182,600 gyventojų. Nuo 18971 
metų skaitlius gyventojų pa1 
didėjo ant 53,000,000. j

Ii Amsterdamas, Holandi- j 
ja. Baronas Burian, Austri- 1 
jos ministerių pirmininkas, 1 
atsisakė nuo vietos. 1

II Washington, D. C. Šį ' 
met Suv. Valst. vakarinių ! 
mokyklų užlaikymui pas
kirta 3,000,000 dol. Tose mo
kyklose bus išguldoma sve
timtaučiams anglų kalba.

II Berlynas, Vokietija. Vo 
kietijos žvalgų laivas suga
vo Norvegijos garlaivį, ku- 1 
ris vežė Anglįjon kontro- 1 

i bandą. Apart to, dar augau- 1 
ti du danų laiveliai, kurie ir : 

■ gi plaukė į Angliją su kont- 1 
' rabanda. ,

II Londonas, Anglija. 
Apielinkėje Murmen, rusų 

! torpėdlaivis nuskandino vo- riškąja^ (senovės kalbų) ir 
kiečių du submarinus. neklasiškąja (francuzų kal

ba, ateityje ir anglų kalba) ;
Madison, Wis. Didelia- klasininkai turi teisę moky

me Wisconsino universite- ties'ir francuzų kalbos.
> te ištiko gaisras. Studentai Mokslas prasideda 8 vai. 
laike gaisro buvo viduje. 15 mjn. ryto vokiečių laiku 
Gaisras greitai buvo užge- jr tęsiasi nuo 4 iki 6 valan- 
sintas. Nustolių padaryta dų (prireng. 4, I-je 5, II-je 

(apie 25,000 dol. Iš žmonių 5.6, ni ir IV po 6 vai.) — 
niekas nenukentėjo. paskutinė pamoka baigiasi

II New York, N. Y. Hen- 2.val; 1)6 to daina-
ry Wodrufft, plačiai pra-vimul du kartu savaitėje 
garsėjęs Amerikoje artis-1 
tas, po trumpos ligos pasi
mirė miestelyje Alganąuin, 
savuose namuose. Būdamas 
9 metų pirmu syk pasirodė 
ant scenos.

Lietuvos mo
kyklos.

Didžiuma karės metu Vil
niun subėgusių lietuvių-mo- 
ksleivių prieš-pat vokie
čiams Vilniun įeinant išva
žiavo Rusijon, Voronežo 
miestan, kur jiems įkurta 
dvi tam tikros gimnazijos,

• (nuo 5 vai.). Pamokų pro
tarpiai tęsiasi nuo 15 iki 45 
,min.; laike didžiojo protar
pio (45 min.) klesos vėdi
namos, o mokiniai salėje 
gauna išgerti po 1 stiklą' 
arbatos.

Nors mokytojai dažniau
siai dar nėra pirm to buvę 
mokytojais, o mokiniai iš 
įvairių Lietuvos kampų 
(daug iš Vilniaus miesto ir 
gubernijos) ir visokių mo
kyklų susirinkę, mokslas 
šioje didelėmis pastango- 
mis-aukomis įkurtoje mo
kykloje eina tvarkoje, san
taikoje, ramiai.

j



Lietuvos stovis 
didžiosios kai

res laiku.
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v J. Žukauskas.

Prakalbas pradėjo

pasakojo. Su atyda klausan šaltai,

ir

Kai-kuriose

kultūringesni musų broliai

kurie 
intei-

“Ryto” 
mišrios

Lavvrence, Mass. Čia lie
tuviai yra apsigyvenę jau 
nuo 30 metų suviršum. Pra
monė pas lietuvius stovi ant 
labai žemo laipsnio. Iš lie
tuviškų pramonių randasi 
keliatas kriaučių ir kelios 
valgomų * daiktų krautuvės 
ir 2—3 drabužių Krautuvės. 
Iš krautuvių, sulyginant su 
svetimtaučiais, pavyzdingai 
vedama yra tik viena, o vi
sos kitos yra labai nešva- 
variai ir netvarkiai užlai
komos, net patįs krautuvių 
vedėjai ar savininkai nešva-

P ATARKITE SKAITYTI 
“DIRVĄ” IR SAVO 

DRAUGAMS.

Šalčius. Jo kalba buvo p; 
vęsta Lietuvos savistovyį 

: ir kaip žmogui reikia . j 
; kulturingu. Reikia pasali 
kad gerbiamas kalbėto

las negu į “biznierius”. Ir

Petrogradas. Užginta sta
tyti nauji fabrikai. Pildy
mas ministerių tarybos nus
prendimo, prekybos-pramo- 
nės ministeris šachovsvoj 
užgynė visoje Petrogrado

skaitomos. “Liet. Balse” ne
tikrai buvo nurodyta, jog 
yra 35 vakansijų į kursus 
Kostromoje. 35 vietos yra 
dar “Andriejevskoje”, kur 
priimami vaikai lietuviai 
abeijų lyčių nurodytomis 
sąlygomis. O Kostromoje 
skaičius klausytojų neapri- 
buotas, — jų galima dar pri 
imti keletą šimtų. Del pas
tojimo į lietuvių kolioniją 
su ūkės kursais reikia pri
siųsti paliudijimas apie pa
baigimą pradinės mokyklos 
ir prašportas.

K. Zubauskas.

Norwood, Mass. Vietos 
lietuvaitės irgi veikia, neat- 
silikdamos nuo kitų kolioni- 
jų lietuvaičių. Rugsėjo 30 
d. Moterių draugystė N. P. 
P. šv. statė ant scenos ketu
ris veikalėlius: 1) “Už tėvy- 
“Šliubas su viržiu” ir 4) “še 
šios kūmutės”. Geriausiai 
atlošta veikalėlis “Už tėvy-

kių ar neišgalėjo, jas įstei- jevskoj”; kursai įsteigti 
gė vokiečiai, pastatę savo specijaliai dėl lietuvių pa- 
mokytojus. Tečiau įsteigtos bėgėlių vaikų nuo 14 iki 18 
mokyklos randasi sunkiame metų amžiaus. Jiems pri- 
padėjime: viena, vietos žmo rengtas internatas, priima- 
nės dauguma nasigaili ap- mi su visu užlaikymu. At
mokėti mokytojų, antra, važiavęs lietuvis agronomas 
stinga mokslo vadovėlių ant p-nas Ignotas (studentas 
vietos ir jų sunku pasiga- Jurjevo universiteto) mo- 
benti iš didesnių miestų. kys praktiškai ir teoriškai

Ypač verksmingame pa- išguldinės abelno žemės di
dėjime pra biednuomenės rbimo mokslą. Kursai tęsis 
vaikai. Tėvai neturi kuo jų 2 metu, pabaigusieji gaus 
maitinti ir apvilkti, todėl paliudijimus apie jų pabai- 
negali leisti jų lankyti mo- gimą. Dar be to Kostromoje 
kyklų. Tose vietose, kur prasidėjo nuo 3 Liepos ūkės 
Liet. Komiteto skyriai šiek- kursų paskaitos — lekcijos 
tiek turi užsilikusių lėšų, tai apie kurias jau buvo minė- 
steigia parapijose ir mieste- ta “Liet Balse”. Lekcijas 
liuose prieglaudas vaikams, lankys atvažiavę iš “And- 
maitina juos ir apdengia, riejevkos” liet, kursistai ir 
Bet netrukus turės paleisti visi pabėgėliai be tautų ir 
tas prieglaudas, jeigu Liet, tikėjimo skirtumo, kadangi 
Komtetas negaus pašelpos lekcijos bus rusų kalboje 
iš šalies.

Be mažųjų mokyklų, ra
dosi ir vidurinių. Teip antai 
Vilniuje įsisteigė 
draugijos vardu 
gimnazijos kursai bernai
čiams ir mergaitėms, p. Pa- 
knio buhalterijos kursai 
(irgi Vilniuje), Šiauliuose 
ir Panevėžyje ir-gi tolygios

> gimnazijos kurso pamokos, 
! steigiamos tokios pat vidu-
> rinės mokyklos Kaune, Tel- 
i šiuose ir Ukmergėje. Ar ga- 
• lės jos ilgai gyvuoti, sunku

pasakyti. Kol kas jas stei
gia vietos gyventojai, šiek- 
tiek padeda Liet Komiteto 
skyriai. Bet ir vidurinėse 
mokyklose bėda su vadovė
liais. Eidama švietimo rei
kalams pagelbon, Liet Mok 
slo Draugija yra jau išlei
dusi kelis vadovėlius.

žiuri su panieka. Gal jie su
sipras kada nors ir apgai
laus tą savo ne išmintingą 
pasielgimą, kuriame šiądien 
klaidžioja fanatizmo globia
mi. Gal susipras, kad nege
rai darė, neremdami tokį 
darbą, kurį męs veikėme 
gelbėjimui savo nelaimingų 
brolių ir savo tėvynės, ką 
daro visi kultūringi žmo
nės.

J.
Spalio

RUS
Kostromo

Kostromoje 
kos dvare, 
rius Liet.
d. k. š. surengė pabėgėliams

I J O J
Ūkės kursai 

ir Andriejevs- 
Kostromos sky- 
Draug. nukent.

jie neturi meilės ir ^j^> Teatrojnyletojų drau-

vuivjv vieLUb lietuvio,! i u v ......
nyti ir daug, daug kitko pa- darbą tos dienos žiuri visai rengtos susivienijusių drau- 
pasakojo. Su atyda klausan šaltai, jie neturi meilės ir • Teatro mylėtojų drau- 
ti šitų apipasakojimų, ver- gailesčio link savo tėvynės.' Sįjos ir ALTS kuopos: Kal
kė iš susigraudinimo. iNa, gal jie kuomet atsidurs bėtojum irgi buvo p. M.

Kalbėtojas pasakojo, kaip tose sąlygose, kuriose šią- 
lietuviai ten turėjo viltį pas dien yra Lietuva 
amerikiečius, kaip laukė t Gailutis
nuo jų pagelbos ir kaip ma- _________

:žai pagelbos amerikiečiai , ... ..
; savo nelaimingiems bro- Lawrence, Mass. Gal bus j šiuomkart pridavė daug gy
liams suteikė. Papasakojo svarbu “Dirvos” skaityto-; vumo Baltimorės lietuviams 
teipgi, kaip belaukiant nuo jams išgirsti apie musų mie- \ ypač tiems, kurie susirinko 
amerikiečių pagelbos, atva- stelio lietuvių draugijas. į pasiklausyti jo prakalbų, 
žiavo iš Amerikos delega- Čia yra TMD., SLA., ALT- . Čia teipgi reikia tarti padė
tai, kun. Bartuška ir Dr.! Š ir LSS. kuopos. Yra teip-1 kos žodį ir A. L. Atletų kliu 
Bielskis, kuriuos dasigirdę' gi 6 pašelpinės draugystės Į bui, kurs vadovaujant p. 
žmonės, bėgo pulkais, tikė- 
damėsi, I 
atsiuntė pašelpą, o čia de- kuri palietė ir Lietuvą, čia 
legatai pasirodė atvažiavę iš kelių draugysčių susida- 

į su tuščiomis saujomis. rė Centralinis Komitetas, 
i P. Yčas savo kalboje pa- kurin įėjo LSD., AVMD., 
pasakojo apie gyvenimą pa- LD., UK. ir ALTS. 12 kuo- 

j bėgėlių Rusijoj, apie drau- pa. Komitetas, kiek galėda- 
gijas, kurios neša pabėgę-' mas darbuojasi naudai nuo 

Įliams pašelpą, apie lietuvių karės nukentėjusių mus bro1 
mokyklas Rusijoj, apie lių, rengdamas prakalbas,,

tuviai veikia visuomenišką Linkėtina, kad norwoo- 
irtaitokj svarbų darbą ku- dietS3 liaut veikusi 
name privalobendrai;bet ir ateityje rengtų pana! 
veikti, kur via lygiai kvie-. šius vakaraius. Pan^Tva 
cianu pasidėti, tai jie tą karai tveria 
viską ignoruoja ir ne su pi- nybėje
nigu. nė su darbu nepnsi- Lietuvos Duktė,
deda.

Į tokius ignorantus, sau-

A M E R I K O
Cleveland, Ohio.

8 d. atsibuvo prakalbos p. 
M. Yčo ir kun. J. Žilinsko, 
neseniai atvažiavusių iš Lie 
tuvos.
rengti 18 kp. ALTS., kuo
met paimta prakalboms salė 
ir kitkas padaryta, tada at
sirado konkurentai ir kilo 
varžytinės už prakalbų su
rengimą; mat čia tūli iš 
viršininkų vietinių draugys
čių sąryšio užsigeidė, kad 
prakalbos butų rengiamos 
visų draugysčių vardu, o ne 
vardu ALTS. kuopos. Tie 
kurie pradžią buvo jau pa
darę, nenorėjo nusileisti. 
Kilo barniai ir rėksmo pa-i 
daryta nemažai, grūmota 
ne pakrikdymu prakalbų, 
jeigu bus plakatuose pas
kelbta surengimas Sądaros 
kuopos vardu, svečius pak
viečiant kiton salėn kalbėti. 
Matant tokius neišmintin
gus užsivarinėjimus, rengė
jai : Žilinskas, Jankauskas 
ir Aksomaitis, išsižadėjo sa 
vęs ir plakatus atspausdino 
visų draugysčių vardu.

Atkeliavusius svečius sto
tyje niekas nepasitiko, nes 
nebuvo duota žinia, nė ka
da, nė kokiu keliu, nė kokiu 
laiku atvažiuos.

Salė paimta maža, nes 
trumpu laiku nebuvo gali
ma gauti didesnę, kadangi 
visos buvo išanksto užim
tos. Nedėlios vakare, nors 
plakatuose buvo paskelbta, 
kad prakalbos prasidės 6:30 
tai vienok žmonės salėn pra 
dėjo rinktis 2 valandą ir 6- 
valandą salėn jau sunku bu- draugijų veikimą, apie tai,1 fėrus ir tam panašiai, rink-; 
vo įsigrųsti. Žmonių buvo kaip visos partijos padėję; damas aukas. Tik gaila, kad 
pilna salė, pilni laiptai ir sav0 partyviškumus į šalį, nevisi prie to darbo priside- 
pilnas šalitakis prieš salės veikia išvien, kaip inteli- da. LSS. ir BK., neprisideda 
duris. Gal butų iškilę ir gentai darbavosi, kad iš-! prie bendro darbo ir į vei- 
riaušės tarp besiveržančių gauti pašelpą lietuviams iš kiančiuosius dar skersomis 
salėn, jei policija nebūtų rusU) kiek darbo ir aiškini-į žiuri.
privertus išsiskirstyti visus, mų reikėjo, kol rusus pri- Kiek esu permanęs tokius 
kurie salėn netilpo. vesta prie supratimo, kas žmones, kokiais yra augš-

Įeigos buvo imama po 15 tai yra lietuviai, Lietuva čiau minėtų draugijų na- 
centų nuo ypatos. Salė bu- kur Lietuva yra ir tt. riai, yra dideli šykštuoliai 
vo pilnutė žmonių, pagal “ Abudu kalbėtojai širdin- ir saumyliai; jie tik sau kre 
įžangos tikietus sprendžia- gaį ragino amerikiečius prie ditus mėgsta skirtis, o ki- 
ma, kad buvo apie 700 žmo- dėjimo aukų, prie rengimo- tiems “išgrauš”. Jie duoda 
nių. Buvo daug moterių,bet sj “Lietuvių Dienoje” rinkti gana aiškų pavyzdį .savo 
iš jų buvo daug nemalonu- aukas ir abudu lygiai ame- pasielgimais. Jie už miesto 
mų, nes susinešusios vaikus, rikiečius barė už nesutiki- turi pasistatę 
visą laiką juos žvigdė lyg 
paršus ant turgaus. Ypač 
viena jauna moteris, sėdin-l 
ti pirmose sėdynėse, netu
rėjo jokios nuovokos, nes 
visą laiką savo vaiką erzin- 
te erzino ir tam žviegiant, 
pati šaipėsi lyg karčiamoj, 
o' kada aplink sėdinti žmo
nės jai darė patėmijmus, tai 
ji su tais barėsi. Gėda tu
rėtų būti tokiai moteriai ir 
kitą kart jai butų pasiūlyta 
vieta pas pečių, o ne publi
kos tarpe.

Pirmutiniu kalbėto jum bu 
vo kun. Žilinskas. Iš prad
žių jo kalba buvo labai nuo
bodi, nes kalbėjo išlėto, rė

tremtųjų už bausmę: pav. j 
Kužių miestelio gyventojai, į 
įtarti, kad jie davę žinias 
vokiečių kariumenei, buvo 
visi suimti ir pasodinti ka- j; 
lėjiman, kur dėl eipdemijų 
11 jų mirė, kiti gi po kelių 
mėnesių kalėjimo paleisti; 
iš Šaukėnų apylinkės vieno 
sodžiaus 12 gyventojų kar
tu su klieriku ištremti Pru- 
suosna už bausmę ir tt.

Valstiečių pabėgėlių dau
guma, kas galėjo, grįžo at- 

. gal, kiti gi, pakliuvę evakua 
cjios bangon, nuplaukė su 
ja net iki Uralo kalnų. To
kiu budu, pavyzdžiui, vie- 
Jias_ Liet. Komiteto mait. 
punktas su 2 tukstantimis 
globiamųjų pabėgėlių iš Su- 
dervos turėjo persikelti to
liau į Benicą, kuri dar ir da
bar randasi už fronto lini
jos. . Nepaprastai didelį pa-! nepasirūpino įsteigti moky- veikti nuo Liepos “Andrie- 
gėlių nuošimtį duoda dva- P1”---.•—i------------------------------- •
rininkai ir rusų kolionistai, j 
kurių nėra ant vietos gal i 
60—70 nuošl; daugiau kiek i 
liko dvarininkų Žemaičiuo- ] 
se (apie 60 nuoš.), visai ma- ] 
žai Ukmergės, Šiaulių ap., i 
ir Suvalkų gub. (15—30 nuo i 
šimt.); pav. Ukm. ap. 9 val
sčių rajone (Debeikių, Any
kščių, Leliūnų, Utenos, Kur 
kliu, Skiemonių, Aluntos, 
Kavarsko ir Balnikų) jų 
yra likę 10 nuoš. Visi kas 
buvo pasišalinę, didžiai nu
kentėjo, nes rado išgorbs- 
tytą mantą, nenuvalytus, 
išniokotus ar kitų nuplau
tus laukus. Negrįžusių jų gi 
pabėgėlių laukai tuo tarpu 
paimti globon vokiečių ad
ministracijos.

Dėl tų bėgimų, evakuaci
jos ir mobilizacijų nemažai 
pasigendama ant vietų ir 
šiaip šviesuomenės, ypač 
mokytojų ir daktarų. Pas
tarųjų dabar yra po 2—3 
visam apskrityje. Dėl to 

- ypač sunku buvo žmonėms 
pergyventi epidemijų lai
kas, kurios apnykusios bu- 

* vo juos vasaros pabaigoje. 
Platinosi daugiausia kruvi- 

* noji, difteritas, škarlatina, 
tyfus ir net cholera ir tose 
būtent, vietose, kur žmonės 
nuvarginti buvo visokiais 
išvarinėjimais, priversti bu
vo gyventi be valgio, viralo 
ir be pastogės lietaus darga 
noje. Pavj, Sasnavoje, Pun
ske ir kitur buvo laikai, kad 
laidojo kas dieną po 3—5 nu 
mirėlius. Choleros apsireiš
kimai užregistruota buvo 
apie Marijampolę, Garlavą, 
Žiežmarius ir pačiam Vil-

4 vyrų ir 2 moterių. Simanavičiui, dailiai sudai- 
kad amerikiečiai ! Užsidegus Europos karei, i navo: “Lietuva tėvyne mu- 

_ x.-_ j_ h—.• __t.-„x— x.-„ Sų” “Sugrįšk”, “Miegok 
saldžiai” ir kelias kitas. Pu
blikos susirinko vidutiniš
kai ir pavyzdingai užsilai
kė.

Rugsėjo 28 d., išėjo trįs 
lietuviai į laukus pasivaik
ščioti. Bevaikščiodami kas- 
žin už ką susibarė ir susi
mušė. Vienam iš jų, sumuš
tam ištraukta $44. Sumuš 
tasis sako, kad giliau turė
jo su savim $115, bet tų už
puolikai nerado.

J. Žilvitis.

__ --------------------------- - ,—. ---------- į vasarnamį, atlošta veikalėlis “Už tėvy-
mus, partyviškumus, vai- kuriame pereitą vasarą išsi- i nę”, 2) “Mat ko reikia”, 3) 
dus ir liepė viską metus vei- juosę rengė gegužines ir va-inę”’ vaizdelis, perstatantis 

jkti išvien. karuškas, į kurias visa spė- šiądieninį Lietuvos padėji-
Aukų surinkta, pridedant ka kvietė lietuvius lankytis, mą. Dauguma žiūrėtojų ve- 

iir įžangos mokesčius, $519, be skirtumo. Lietuviai juos rfcė susigraudinimo. Lo- 
30 nukentėjusiems nuo ka- rėmė ir jie iš to turėjo ge- .§ime labiausia atsižymėjo 
rėš. Aukauta penkinėmis, pelną. Dabar kuomet lie-, moters, vyrų rolėse, 
po du, tris ir vieną dolerį. 
Veik trečdalis susirinkusių 
nedavė nieko.

Tarpe prakalbų Teatrališ
ko Choro giedorių būrelis 
padainavo apie tris daine
les, trįs mergaitės ir p. Grei 
čienė sudainavo po dvi so
lo. Dainos išėjo puikiai. Vy
čių 25 kp. choro kvartetas mylius ir šykštuolius, kaipo 
sudainavo dvi daineles, bet žmones žemai stovinčius, 
tos jiems nenusisekė.

(Tąsa) 
Pabarėliai.

Nukentėjusių dėl karės 
skaičiuje skyrium dar ten
ka paminėti žmonių grupa, 
kurie priimta vadinti karės 
pabėgėliais, nes jie daugiau 
šia patyrę yra vargo, bado 
ir nuostolių. Besitraukiant 
rusų kariumenei, buvo pas
kelbta žmonėms įsakymai 
traukties iš savo vietų to
lyn, į paskirtus pagal vals
čių punktus. Ta priverstino
ji evakuacija buvo tiksliau 
įvykdinta Ukmergės apsk
rityje ir Suvalkų gub., pra
dedant nuo Igliaukos iki Pa 
nemunio į šiaurę ir rytus, iš 
kurio rajono Vilniaus gub., 
Užnemunyje, buvo susirin
kę tų priverstinųjų pabėgė
lių iki 40—50 tuks. Ankš
čiau kiek išgabenti iš Lie
tuvos visi gyventojai žydai. 
Pagaliaus dar yra rūšis iš- į ant greitųjų pririnkusi ber

naičių ir mergaičių, kurie 
išėję bent kelias vidurines 
mokyklos klesas. Šiek tiek 
pamokę, kursai išleido apie

LIETUVOJ.
Kaunas. Vokiečių laik- , 

kraštis “Berliner Tageb- 
latt” skelbia apie Kauną 
šiokias žinias: K

Kaune įvestas laikas pa
gal Berlyno laikrodžio. Ant 
krautuvių ir įstaigų, visus 
rušiskus šildus pakeitė vo
kiški, kurie 'vienok vokiš
kais gali būti vadintais tik 
iš radžiu, kadangi žodžiuo
se vartojama žargonas. Pa- 
veizdan, pinigų mainymo 
kantoras ant šildo pavadin
ta “Umtaeuschungsstelle”, 
kas reiškia “šiulerystės vie
ta”. Gatvių vardai irgi visi 
pakeista vokiškais vardais; 
dabar gatvių vardai mato
mi kaipo “Bulgarenstrasse, 
Dardanellenring, Gardenst- 
rasse, Ganghofer Steig, Ko- 
nstantinopolstrasse, Ungare 
nplatz, Zeppelinbruecke”. 
Gražiausia ir ilgiausia Kau 
no gatvė pavadinta “Kaiser 
Wilhelmstrasse”, jos skers
gatvis pavadintas “Eich- 
hornstrasse”, kurios tolesnė 
dalis pavadinta “Sitzman- 
strasse”. Toliaus išsiskiria 
gatvelė ‘Hindenburgstrasse’ 
ir eina skersai “Inderfst-

30 žmonių. Bet tai lašas ju- rasse”. 
roję. Todėl sodiečiai patys 
kaip įmanydami verčiasi, 
patys steigia mokyklas ir 
samdo mokytojus, kur sug
riebdami kokį inteligentą, 
vidurinės mokyklos mokinį 
arba, pagaliaus šiaip švie
sesnį žmogų. Tokiu budu 
dar Lapkričio mėnesiu Šiau 
lių apygardoje įsisteigė apie 
50 mokyklų. Trakų apskri
tyje inteligentai, beveik vie
ni kunigai, ėmėsi ypač uo
liai rūpintis švietimo reika
lais, pradėję tiesti visą tin
klą mokyklų Panemunės 
pakrantėmis, 
vietose, pav. Suvalkų guber 
nijoje, kur vietos žmonės ūkės kursus, kurie pradėjo 

1________ -_____ _________________________________ ____________ t*______  j

niuje. Dar ir dabar nevisai 
apstojusios ligos Ukmergės, 
Vilniaus ir Trakų apskri
tyje; pav. Trakų, Rumšiš
kės, Žiežmarių apylinkėse 
— tai pasekmės badavimo 
ir druskos stokos, kurios 
žmonės kitur po kelis mė
nesius nemato.

Mokytojų sumažėjimas 
skaudžiai atsiliepė į moky
mo reikalus. Dėl tos prie
žasties daugelis mokyklų 
stovi uždarytos. Kita prie
žastis, kodėl mokyklos ap
mirusios — stoka lėšų. Kol 
Liet. Komitetas gaudavo pa 
ramos iš šalies, tai šelpda
vo ir mokslo įstaigas savo 
darbavimos ribose. Norė
dama papildyti mokytojų 
stiglių, švietimo Draugija 
“Rytas” įsteigė tam tikslui 
mokytojų kursus Vilniuje,

apielinkėje statyti naujus 
fabrikus, nors tokie butų 
statomi ir valdžios užsaky
mams atlikti. Norintiems 
statyti naujus fabrikus lei
džiama pasijieškoti vietos 
I^oneco baseine, Pavolgiai 
ir Sibire, kur arčiau galima 
gauti nedirbtos geležiai di
rbti medegos. Tas pats įsa
kymas paskelbta ir Mask
vai, kur iškraustyta daugy
bė fabrikų iš Rygos ir visos 
Lenkijos, kuriuose dirba de
šimts tūkstančių darbinin
kų. Neleisią statyti naujus 
fabrikus tiktai tiems, 
dar praeitais metais 
kė prašymus.

Toliaus gatvės už- 
vadintos vokiečių poetų var 
dais kaip tai “Goethestrasse 
Beethovenstrasse, ir dar 
Bismarkstrasse”. Ikišiol dar 
nekliudytos Homero ir Tol
stojaus vardų gatvės.

Kaune 'eina oficiališkas 
vokiečių valdžios laikraštis 
“Kowner Zeitung”. Yra 
vienas vokiškas teatras.

žas. Toliaus vienok įsigilino 
ir kalbėjo normališkai, rim
tai ir širdingai, apipasako
damas Lietuvos nuteriotą 
šalį, žmonių apverktiną gy
venimą, kurių vieni gyvena 
tranšėjų grabėse, kiti iš nu- 
dėgūlių pastatytose budelė
se. Pasakojo, kaip pereitais 
metais, jau gruodui esant, 
lankydamas Lietuvą, matė, 
kaip žmonės basi, pusnuogi, 
vaikščiodami laukuose, ska
bė kur—nekur užsilikusias, 
šūvių ugnies nusvilytas javų 
varpas, rankose trynė (kul- riai apsirengę, barzdos per 

j ti nėra ką, nėra kur ir nė- savaites nesiskutę, panašus 
ra kuom) ir iš tų virėsi vai- daugiau į žvirblių baidyk- 

! gyti, o susikūrus ugnį, rusų _ _
kariumenė, toli būdama, pa- ’ dar kas labiausiai, tai, kad 
mačius durnus, šaudė į tą! kiekviena lietuviška krau- 
vietą ir visą jų valgio pri-1 tuvė randasi prie pat kar- 
ruošimą sudaužė. Kitur 
žmonės kasė dar užsiliku
sias bulves lazdomis (šakių 
ar špatų, nėra). Sako: “Pa- 

’ mislykite, broliai ir sesers, 
' patįs ant savęs, koks ten

mamos. i
Pastaruoju laiku, daugu- f 

ma iš vietinių lietuvių, pri- i 
siskaitę gatviniuose laikraš- i 
čiuose apie Dr. Šliupą, teip 
“išsitobulino”, kad kitokios “ 

vargas, koks gyvenimas. Jei kalbos , jie neranda, kaip tik 
gu pernai ten tas buvo, pa-' apie Šliupą ir tai kalba teip, : 
mislykite, kas šįmet ten (lyg kad Šliupas su jais bu-i 
yra”. i tų žąsis ganęs Lietuvoje.

Pasakojo teipgi, kaip iš Jau savo kalboje Lietuvos' 
bado žmonės sirgo ir mirė, piemenukai daugiau manda-Į 
kaip gyvieji, dėlei bado ir gumo turėtų negu musų su- į 
šalčio skorbutu serga, nuša- augę vyrai, kurie apart sa- 
šę vaikščioja, kaip žmonės vo gatvinių laikraštukų “re! 
mirė cholera, kaip gaudavo daktorių” daugiau nieko ne-} 

: proto sumišimą, kaip Vo- žino.
kietijoj esanti nelaisvėje lie čia tankiai atsibuna pra-’ 
tuviai jau į žmones nepana- kalbos, kur kalbėtojai tik ir: 
šus, kaip neturi drabužio, kalba apie Lietuvos iv lie-' 
nes vienmarškiniais paimti tuvių vargus. Vienok arti- 
nelaisvėn, jau du metai ne- nantės “Lietuvių Dienai”, 
turėjo drabužio persimai- vietos lietuviai į svarbą ir

Baltimore, Md. Spalio 1 
dieną atsibuvo čia prakal-. 
bos, pašvęstos prirengimui 
“Lietuvių Dienos”. Kalbė- 
tojum buvo pakviestas mo
kintojas p. M. Šalčius, kurs 
lietuvių visuomenei yra pla
čiai žinomas, kaipo geras 
tėvynainis. Jis savo rimta 
ir turtinga kalba nupiešė 
skaudžiausias Lietuvos ydas 
ir vargus musų brolių ir se
sučių, baisiuoju karės me
tu. Jo paties matyti vargai 
senelių, kaip jie bėgo iš savo 
tėvynės priešui besiarti
nant, kurie atsitolinę nuo 
savo tėvynės už daug mylių, 
netekę spėkų, susilaukę ži
los senatvės, 'turi neštis į 
(nežinomą šalį ir ten dėlei 
: neperkiančiamo vargo, iš 
gailesčio ir skurdo turi gul

sti į kapus, svetimoje šalyje.
Galima sakyti, kad ger

biamas kalbėtojas savo gy
vais ir jautriais žpdžiais, 
(nevieną iš klausytojų pri
budino prie darbo savo tė
vynės.

Spalio 2 dieną, lietuvių sa
lėje atsibuvo prakalbos, sū



keltų musų tautą ir kultūrą,

Kartais net ir tas pats

darni svetimtaučiams, kad 
net vieną dieną negali pa
būti prie vienybės, dargi to
kiame reikale, kaip savųjų 
gelbėjimo dienoje.

šaromis pasriuva, nežiūrint 
kekių pažvalgų ypata butų. 
Paklausk beturčio mokslei
vio, ką jis mano apie velio
nį Z. Vitkauską, staiga nu-

gės, nė drabužių neturėda
mi. Badauja Lietuvoje, skur 
sta ir didžiausį vargą ken-

gumą už chicagiečius sir 
šiuos savo supratimu pra
lenkė.PERŽVALGA

r

l

DIRVA

Suvažiavimas dėlei Lie- < 
tuvos atstatymo.

Brooklyne atsibuvo suva
žiavimas įžymesnių lietuvių 
veikėjų, kuriame buvo svar
stoma apie Lietuvos atsta
tymą po karės. Suvažiavi
me dalyvavo apie 80 ypatų 
iš tautininkų ir. katalikų 
sriovės. Buvo ir du sociali
stai, bet jie atvažiavo ne su 
tikslu, kad suvažiavime da
lyvauti, bet, kad žinių pasi- 

. rinkti. Suvažiavimas turėjo 
keturias sesijas, 28 ir 29 
dienose Rugsėjo. Suvažiavi
me dalyvavo ir iš Europos 
atkeliavę svečiai, p. Yčas su 
kun. Žilinsku. Suvažiavime 
karštai kalbėta už ameri
kiečių lietuvių grįžimą Lie
tuvon karei- pasibaigus. Čia 
pat išnešta rezoliucija, pro
testuojanti prieš organizuo
tus glemžįkus žemės Lietu
voje, kurie stengiasi supirk
ti lietuvių žemę ir ją apgy
vendinti svetimtaučiais (len 
kais ir vokiečiais). Sutverta 
Lietuvos atstatymo bendro
vė (Lithuanian Develop- 
ment Corporation), kurios 
tikslą bus pąrdavinėti akci
jas, kurių sudėta suma bu
tų sunaudojama Lietuvos 
atstatymui. Prie Bendrovės 
išrinkta ir 12 direktorių. 
Šitos bendrovės akcijos bus 
parduodamos po 10 dolerių. 
Prie bendrovės'įsteigta In
formacijų biuras, kurio už- 
duočia bus surinkti žinias, 
kiek ir kitokių amatninkų, 
profesionalų ir kitokių žmo- 
nių-lietuvių grįš Lietuvon, 

rei pasibaigus.

ardyta viskas, išgriauta iš 
pamatų.

Ir ten Lietuvoje, Rusijo
je, tarpe pabėgėlių nėra par-: 
tijų, nėra dalinimosi, kurs-; 
timosi dėl vadovavimo ir 
savo sriovės iškėlimo. Eina 
vienas didis, prakilnus dar
bas, kurs visoms sriovėms; 
ir visų pažiūrų žmonėms 

Į yra bendras. Ten grumiasi 
Įsu vargu, rūpinasi vien tik 
apie tai, kad musų tauta, 

j musų numylėta Lietuva iš
liktų gyva. Kad musų žmo
nės neišmirtų nuo ligų ir 
bado, nenutaustų svetimųjų 

j tarpe atsidūrus. Ten prieš 
tą vargą, prieš tą neapsa- 
kom nelaimę stato lietuviai 
savo pajiegas, organizuoja
si, spiečiasi krūvon, kariau
ja už savo, kaipo tautos, tie
sas. Jau šiądien galime drą- 

„ . šiai pasakyti, kad abi dalįs
Ju na-AT" ’ tol| lietuvių tautos, kaip Lietu-
-U-lieka manyti, kad anos drau^ mkę tei ir . Rusi.

.... gijeles pasekėja! eina teipįją pabėgę> susiorganizavo ir 
vienu gyvenimu gyvena.

Tiktai lieka dabar Ameri
kos lietuviams, tai trečiajai 

_________ y \ Lietuvos pinigai. Europos daliai musų tautos, sveikiau- 
mais tarpe savęs, yra pra-, laikraščiuose rašoma, kad šiai daliai, nenuvargintai nė 

Tad, vokiečių valdžia Kaune ati- karės sunkiomis apystovo- 
darė pinigų (įirbyklą, kurio- mis, nė badu, nė alkiu, pri- 
je dirbama popieriniai pi- sidėti prie musų tėvynės da- 
nigai Lietuvai. Tuos pinigus rbo. Lieka tiktai susiprasti 
vadinama Lietuvos pinigais nors po dviejų metų, ant 
todėl, kad jų vertė yra tik galo, mesti savo naminius 
Lietuvoj, Vokietijoj-gi jie vaidus ir eiti gelbėti Lietu- 

... „„r. t______________________ _______

Užtaria TMD. Esant bū
reliui lietuvių užsispyrėlių, 
kuriems negalint pervaryti 
savo politiką TM. Draugijo
je, sutverta kita draugijėlė 
vadinama LDLD., kad TMD 
kiek užkenkus. Apie tos 
naujos draugijėlės gyvavi
mą mums yra žinoma tik iš 
to, kad laikas nuo laiko ne
kurtuose laikraščiuose jos 
vardas figūruoja, gi apie 
veikimus ir mierius jos, nie
ko nesigirdi. Dabargi “Lais
vė” tai draugystėliai duoda 

:pamokslą, kuriuomi ją nu
peikia užtai, kad jos ren
giamose prakalbose “per
daug akėjama TMD”. Mi-

Kokios bus pasekmės? i 
Tiek agitacijos, tiek ragini
mų, tiek pasistengimų de-j 
dant, jau artinasi laukia
moji “Lietuvių Diena”. 
Nors veikimas eina gana lėj 
tais žingsniais, tai vienok 
jau žingeidaujama, kokias 
pasekmes turėsime, kiek pi
nigų surinksime “Lietuvių 
Dienoje”. Čia atsimenama, 
kad belgai ir žydai turėjo.ngtas laikraštis sako, kad 
geras pasekmes, surinko muSų principališkumas ne
daug pinigų savo dienose. j.urj njeko bendro su tais, 
Lenkai-gi,. kurių skaitlius kurie aria ne musų pūdymą, 
didele dauguma viršija lie- Jeigu jau “Laisvė” pik- 
tuvių skaitlių, surinko aukų £įnasi įais “akėjimais’ 
pastebėtinai mažai. J" 
sėkmės buvo mažos, mažės- ----
nės negu buvo galima tikė- apįe sugrįžimą
tis. Priežastis teip mažų pa- jr mjsiyti negalima, 
sėkmių buvo tarpe savęs 
nesusitarimas, nesutikimai. * * ♦
Lietuviai-gi savo nesutiki- 1

lenkę net ir lenkus.
jeigu imti pavyzdžius nuo 
lenkų, tad pasekmių tikėtis 
lieka labai mažų. Apart vi
so to, reikia patėmyti dar ir 
dienos nepatogumas. Kur
sas butų galima tikėtis ge- .. _ . „
resnių pasekmių subatos negiliuoja. Pinigai mušimu vos. Ir mumyse šiądien ne- 
dienoje, kuomet žmonių gat ir kursu lyginasi Rusijos pi- privalo būti nė laisvamanių, 
vėse pilna. Dabargi kitokioj nigams. Tik nepasakoma, ne socialisto, nė klerikalo, o 
dienoj, kada gatvės, papras- keno herbas ir šriftas - ant tik vien Lietuvis, pasiryžęs
tai, apytuštės, mažai ką ga- tų pinigų figūruoja. 1

šiol yra išleista pinigų: po^entęs jai dirbti, jai pašelpą

ažai žinių. Kuomet mu- 
korespondentai nesigai- 

ieros ir savo dar
bo, laikraščiuose aprašinė
dami “balius”, ir “piknin- 
kus”, tai bent jie dabar su
tingo, kuomet artinanties 
“Lietuvių Dienai”, visose 
kolionijose, lietuviais apgy
ventose, bruzdama, rengia- 
masi prie aukų rinkimo. 
Apie šituos bruzdėjimus ir 
besirengimus prie “Lietuvių 
Dienos”, laikraščiuose žinių 
visai trūksta. Žinoma, jų 
bus daug, po laikui, paskir
tai dienai praėjus. Bet da
bar, kuomet laikas agitaci
jos, laikas kuodaugiausia 
skelbti apie besirengimą, 
komitetų besitvėrimą, kad 
tuomi daugiau sujudinus 
lietuvių kolionijas, viešpa
tauja tyla.

Korespondentai šiuomi 
yra kviečiami kuodaugiau
sia rašyti žinių, pranešan
čių, kaip ir kur rengiamasi 
prie “Lietuvių Dienos”.

lima tikėtis. _
Na, bet kaip manote, kiek. 50 kapeikų, 10, 25, 50 ir 100 teikti. .

aukų bus surinkta? $10.000 rublinės, kurie turi savo ver Taigi vienas šauksmas 
ar daugiau? tę Suvalkų ,Gardino, Kauno galingas ir garsus teeina iš

j Vilniaus ir Kuršės guberni- kiekvieno lietuvio krutinės, 
i jose. teaplekia visą Ameriką, nuo

Stebėtina, kad vokiečiaii Atlantiko iki Pacifico van- 
užimtoje teritorijoj, kurią ^enynų, teįsmenga jis visų 
skaito už savo, 
jos pinigus.

Lenkai eina lietuviams į 
talką. “Vienybė L.” talpina 
laišką W. O. Gorskio, sek
retoriaus Lenkų Centrali- 
wio Komiteto, kurs kreipėsi 
į ALC. Komitetą, pasisiū
lant lietuviams į talką, ei
nant rinkti aukų “Lietuvių 
Dienoje”. Jeigu ALCK. jų 
pasisiūlymą priimtų, tai len

Ar nebūtų geriau, kad vie “Apšvieta kaipo Lietuvos 
ton nitas sėti ir paminklus išvaduotoja”. V. Steponai- 
statyti ant musų kiltaširdžių 
kapų, juos gyvus esant su
šelptume? Ar nebūtų geriau 

tįla akis įsmeigia kažkur turėti savo veikėjus, kurie 
tolumos gilybę, pečiais pat
rauko ir pamaži galvą pa- negu ašaroti po jų mirties? 
lingavęs, nenoroms ištaria: 
“Turbut ir manęs tas pats ‘ gailestavimas yra tik ap- 
laukia”. Ir teip begailestau- • mulkinimui lietuviškos ri
jant šiądien lietuviškoji suomenės. “Kova” irgi ap- 

i liaudis baigia velionį užmir-, gailestavo Z. Vitkausko mi- 
į Štl. . Į ’ "* -

Gal nevienas pasakys, kad! 
lietuviai velionį Z. Vitkaus
ką daug gelbėjo, laikraščiai 
apgailestavo, išgyrė jo dar-i 
bus, o žmonės pinigus su- ' 
aukavo, užmokėjo už ligon- 
butį ir palaidojo. O kaip i 

5 “Kova”, tai net Dr. J. Šliu
pą, katalikus ir tautininkus 
išpurijo už nesirūpinimą 
Zigmu Vitkausku, buk tai 
buvęs jų tarnas, o jie jį ap
leido. Žodžiu sakant, barasi, 
ant partijos kaltę nuverčia 

‘ ir teip dalykai tyliai nuėjo. 
• Valparaiso socialistai, kuo- 
■ met velionis tenai mokinosi, 
‘ net bandė jį priversti, kad 

nerašytų į “buržuaziškus” 
laikraščius (kaip jie juos 
ten vadindavo), bet kad ra-, 
šytų tik į socialistiškus, (o jau yra rimčiau apkalbama 
dabar jau Vitkausko aplei- per nekuriuos laikraščius 
dimą visai kitiems primeta), apie beturčių 
Bet velionis nebuvo toks šelpimą ir musų jaunuome- 
“šiaudadušis” ir jiems atsa- nę, kuri yra teip susiskald- 
kė: “Ant mano minčių, jau- žius į. partijas. Jau protin- 
smų ir plunksnos niekas gesni jaunuoliai ir jaunuo- 
valdžios negali turėti”. Šis lės pradeda spiestis į bure- 
išsireiškimas ženklina, kad liūs ir apkalbėti dalykus 
Z. Vitkauskas nebuvo avis rimčiau, jau jaunuomenė 
vilko kailije, bet dirbo visų pradeda pažinti vilkus, kad 
labo dėlei ką jo širdis jau- ir avies kailyje, jau prieina 
tė ir kas išrodė naudingu prie nuosprendžio: “Šalin 

Iki- savo tėvynę gelbėti, pasiš- pagal jo supratimą. su rėksmais, mums reikia
Daug popierosir laiko užim darbo”. Tai šen, tai ten gir

tų, kad nupiešus kiek Z.Vit- disi, kad lietuviai sušelpė 
kauskas darbavosi lietuvių 
labo dėlei, žodžiu sakant, 
velionis dirbo dėl savųjų, 
netik žodžių, plunksna, bet 
ir rankų darbu. Nebuvo to 
užmanymo, prie kurio Zig
mas Vitkauskas butų nepri- 
dėjęs savo rankų. Kartais 
dykalaikio metu, kada kiti 
Valparaiso moksleiviai va
žiuodavo pasilsėti, viešėtis, 
bet velionis trusė, darbavo-

rtį. Bet kaip J. T. Ručins
kas pasiuntė jai atsišauki
mą į visuomenę, kad gelbė
ti jį, kuomet dar buvo ligon- 
butyje, tai “Kova” visai ne
talpino. Bet, argi “Kova” 
tik viena yra tokia? Męs tu
rime ir daugiau tokių laik
raščių, kurie verkia už do
lerį. Ištikrujų pažvelgus į 
musų nekuriuos laikraščius, 
matosi,, kad jie nesirūpina 
lietuvių jaunuomenės bei 
moksleivijos gerove. Jis pri- 
talpina pilnus lapus riebių 
žodžių ir pripiešia visokių 
šlykščių piešinių, kad tik 
jaunuomenę suskaldžius ir 
patiems iš to pasinaudojus, 
peržengiant ir doros ir tei
sybės tiesas.

Kaip ten nebūtų, visgi

moksleivių

čio “Karė ir ekonominis val
stybių gyvenimas” ir “Kny
gos ir žinios apie kooperaci
jas”. A. Rimka — apie koo
peracijas. Trumpa recenzi
ja knygų ir raštų.

Visi čia tilpę straipsniai 
ir eilės, turi gerą ir aiškią 
mintį. Skaitytojas nesigrau- 
dins šitą knygelę perskaitęs, 
nes čia ras nevien progą pa
švęsti valandėlę skaitymui 
praleisti, bet ir šį-tą nau
dingo dasižinotl

Tik vienas nepatogumas 
tame, kad nekurie straips
niai yra pratęsiami tolias- 
niems leidiniams; užima ne
pilnai du lapeliu ir nutrauk
ta. Kur kas butų geriau, kad 

, jie baigtųsi viename leidy- 
nyje, nors tokių straipsnių 
galėtų tilpti mažiau, bet 
butų daugiau parankumo, 
negu paskaičius pradžią 
laukti kito mėnesio, kol pa
sirodys pabaiga, arba to
lesnis tęsimas. .Tokios ilgos 
pertraukos tankiai skaityto
ją nupratina nuo sekimo to
kių straipsnių.

Iš techniškosios pusės ne
visai gerai išrodo tas, kad 
pirmieji ir paskutinieji pus
lapiai užpildomi knygelės 
tekstu. Butų daug geriau 
tuos puslapius užpildyti ko
kiais smulkiais apskelbi
mais, kad kompletus sudė
jus visų metų, tie puslapiai 
kiekvieno numerio antgal- 
viu nesimaišytų po visą 
knygą, juos numetus.

savo brolį ar sesutę, betur
tį moksleivį, bet dar to ne
užtenka. Dar daugelis yra 
gerų moksleivių, kurie pus
nuogiai, pusalkaniai, ga- 
lėms negalėms, iriasi per 
vargų ežerą, visai niekeno 
nematomi. Jie kantrus, tyli 
ir laukia, argi lietuviškoji 
visuomenė nepastebės. Toki 
vargo moksleiviai tankiai 
netenka sveikatos arba nu
žengia į kapus, o kartais 
nesulaukdami nuo savųjų 
padavimo rankos, prisišlie
ja prie svetimtaučių arba 
pasilieka išnaudotojų įran
kiais.

Todėl lietuviškoji visuo
menė turėtų atkreipti .savo 
atydą labiau į šį klausimą, 

o ne kas supažindino lietuvių moks- kad savo vyrų nereiktų va-

muša Rusi- širdysna, tepersiima juo ri
si kas tik save lietuviu jau
čia.

šalin su partijomis, šalin 
su vaidais! Gelbėkime Lie
tuvą musų!

Darbas platus. Pagelba si lietuviškame knygyne. Nė 
urnai reikalinga. Taigi ne- vienam toks darbas nepati- 
gaišuokime. Išgirskime tė- ko, o jis vertė, dėstė po la- 

Tad petys į .petį, vyrai vynės balsą, kurs mus nuo pelį lietuviškus laikraščius 
kas gali! pat karės pradžios šaukia ir ir knygas, nežiūrint pavo- į 

Sustokime, broliai už my- klebena į musų širdžių du- jingumo dulkių. Jis kaip ka
lima šalį ris. Tai atverkime jas. Pa- talikiškus, tautiškus, teip ir 

Prikelkime Lietuvą musų! gelbėkime vienas kitą, sto- socialistiškus geresnius r^tš- 
Jei šiądien Amerikos lie- ,kime ’ darbą, jieškokime to, tas taupė kitiems. Kiek jis 

kas mus vienija, c 
skiria. Tuomet, sudarę vie- leivių su lietuviška literatu-

Salin su partijomis, 
šalin su vaidais!

£7‘c£Įsakys““savo’sky- Gelbėkime Lietuvą musų! 
riams eiti rinkti aukas “Lie
tuvių Dienoje”, Lietuvos ir 
lietuvių naudai, visus surin- į 
ktus pinigus pasiunčiant A- ■ 
LCK, nurodyton vieton, 
sau neimant nė vieną centą.

Ką lenkams atsakė ALCK
nėra pasakyta. Jeigu lenkų tuvių tarpe viešpatauja gin- 
propozicija bus priimta ir čai, jei dar ris n^ustoja pa bendrą Lietuvos kūną, ra ir istorija arba pilnoje žo- 
jie eis lietuviams į talką, pa-, rtijos grumties uz vadovavi- -----
gal pasisiūlymo, lenkams im3, jei dar ikišiol ema im- 
priklausys nuo lietuvių pa- tynės tarp “sriovininkų” 
dėkos žodis, kurio iki šiol 
jie nebuvo pas lietuvius už
sitarnavę.

vienon krūvon suėję, kalnus džio prasmėje, kiek mokslei- 
tynės tarp “sriovininkų”, nuvers’^e- 
tai tik ženklina tas, kad męs me ^alm^ ra"k»
dar gyvename atsilikę nuo ™us« vargstantiems bro- 
™ r\ • liams tevyneie likusiems.Europos. Dar musų gyveni- _. x X J .

oins hinm noHtn Valiu 1Jie t0 1S mUSl* laukia> Jle

Nepanaudotinas patari
mas. “Amerikos Lietuvys” 
duoda savo patarimą lietu
viams socialistams, kad tie 
vengtų areštų ir teismų, ku
rie gręsia jiems, jeigu jie 
neprisidėdami prie tauti
ninkų ir katalikų “Lietuvių 
Dienoje”, rinktų aukas sky
rium. Duodama patarimas, 
kad jeigu jie nenori veikti 
bendrai, tai, kad liktų sau 
šalia ir vėliaus pasirengę 
“socialistų” dieną, rinktų 

“aukas.
Patarimas vengti areštų 

ir teismų, yra labai išmin
tingas ir savo vietoje, bet 
patarimas rengti “socialis
tų dieną”, vargiai jis gali 
būti panaudojamas, nes val
džia paskyrė lietuviams rie-

_ną dieną, o ne dešimtį. Prie 
tam lietuviai ir pasisatytų 
save labai žemai, pasirody-

mas eina tuom patim keliu,’ 
kaip prieš karę, kad ėjo. Rie 
jamės, baramės dėl partijų, 
o jų Europoje nė pas lietu
vius, nė pas svetimtaučius 
nėra. Šiądien nėra vokiečio 
socialisto, yra tik vokietis; 
nėra francuzo socialisto ar
ba radikalo, yra tiktai fran- 
cuzas, kuris su kardu ran
kose grumiasi prieš vokietį 
už savo tėvynės laisvę, už 

butų siųstos Raudonam Kry jos gerovę. Europa liepsna' 
žiui į Washingtoną, D. C. apimta, jos visuomenės sąs-

Bostono lietuviai susivie
nijo. Bostono lietuviai turė
jo susirinkimą, pasikalbėji
mui link “Lietuvių Dienos”. 
Susirinkime dalyvavo atsto
vai visų trijų sriovių. Sus
tatyta rezoliucija, kad vi
siems išvien galima veikti, 
tik šiokiomis išlygomis: Kad 
surinktos Bostone aukos

Naujos eilės ir dekliama- 
cijos. Parašė P. P. Mikalau
skas, So. Boston, Mass. Pus
lapių 92, prekė 25 centai.

P. P. Mikalauskas, ikišiol 
buvo negirdėtas musų poe
tų dirvoje. Kaip jau žino
me, pas mus daugiausia po
ezija apsireiškia pas nepu
riuos vaikinus, kurie prade
da džiovinti savo galvas apie 
“ženatvę”. Jie tada ir pri- 
gieda, visur ir visaip, lyg 
tie dagiliai lizdelį vydami. 
Bet tai nevisi poetai savo po 
eziją pila tik “ženatvei” besi
artinant; prasti tie poetai, 
kurie nežinia iškur atsiran
da, savo eilėmis pasirodo ir 
vėl dingsta teip greit, kaip 
greit apsiveda. Neseniai tu
rėjome tūlą J. Viskošką, 
kurs savo eilėmis nevien 
maitino laikraščius, bet ir 
sienas ir tvoras eilėmis išra
šė ir kaip tik apsivedė, din
go kaip ledas karštame van 
denyje. Dabargi, pamačius 
vardą “naujų eilių ir deklia- 
macijų” autoriaus kar
tais gali kas pamanyti, 
kad čia jau vėl kokiam jau
nikaičiui jau artinasi apsi- 
vedimo laikai. Bet ne. Mi
kalauskas jau skaitosi ne 
jaunikaičiu ir apie apsivedi- 
mą vargiai jam daug rupi. 
Tad turint prieš save vai
sių naujo poeto darbo, pa
žiūrėsime ką jis gali: '

Pačioje pradžioje pasa
kyta: Naujos eilės ir de- 
kliamacijos, pavestos lie
tuvių katalikų visuome
nei dėl naudos visuose su
sirinkimuose, prakalbose 
ir šiaip pasilinksminimuo
se.
Taigi čia autoriaus veika

lėlis skiriamas ir katalikų 
visuomenei ir “visiems su
sirinkimams”. Na jau čia 
pasakyta nė šis, nė tas, nes 
nė eilės, nė dekliamacijos 
visiems susirinkimams nėra 
reikalingos. Į kągi jau butų 
panašu, kad susirinkime, ku 
riame svarstoma draugijos, 
ar šiaip bendri reikalai, o 
vienas kur kampe atsisto
jęs pradėtų eiles niuniuoti ar 
deklemacijas sakyti? Bet

dinti išgamomis, atskalū
nais arba jaunais esant ly
dėti į kapus.

K. Zykutis.Tuomet ištiesi- vių pasiliko ištikimais tė
vynainiais? Tą gali paliudy
ti šiądieninė moksleivija. 
Bet lietuviška liaudis jo ne
matė, nejautė jo skurdo ir 
puolimo jo sveikatos, kurią 
jis jai paaukavo. Ir štai pa- 
galiaus giltinės nukirsta dar 
vos tik pražydėjusi kvietka, 
kuri butų puošus Amerikos 
lietuvių visuomenės darže
li-

Deja, kad męs, lietuviai 
susiprantame jau po laikui. 
Męs mokame tik raudoti, 
nitas sėti ir paminklus sta
tyti ant savo kiltadvasių ka
pų. Bet kur musų Z. Vit
kauskas? Kur Z. Gaidima- 
vičius, kurs šaukė: “Žiau 
rios vėtros, juodas miškas, 
tai jaunystės mano viskas”. 
Kur musų Vaičaitis, kurs 
jau su saule persiskiriant,

reikalauja ir turi tiesą rei
kalauti.
Tad petys į petį, vyrai, kas 

gali, sustokime broliai už 
mylimą šalį. Prikelkime 
Lietuvą musų.

Panevėžietis.

Biskį apie mok
sleivius.

Neperseniai, beveik kiek-; 
Kad tos aukos butų kuo- tata šiądien sumaišyta, tas, viename lietuviškame laik- 
greičiausia pasiųstos Vii- kas buvo prieš karę, —din- raštyje buvo apkalbama, ap 
niaus Komitetui Kad aukos i go ir liko tiktai krūva griu- gailestaujama Zigmo Vit

kausko gyvenimas ir mirtis, 
kuris užmirštas visų, turėjo 
apleisti šį pasaulį, dar visai 
jaunas būdamas.

Kalbant apie velionį Zig
mą Vitkauską, jo gyvenimą 
ir atsiskyrimą su lietuviška 
literatūra, kurią velionis 
teip labai mylėjo, beveik 
kiekvieno moksleivio, ku
riam teko su 21 Vitkausku 
susitikti, nenoroms akįs a-

niaus Komitetui Kad aukos I go ir liko tiktai krūva griu- 
Vilniuje lygiomis dalimis; vėsių. Kas bus karei pasi- 
butų padalintos, apart tau- ■ baigus, nieks negali pasaky- 
tininkų su katalikais ir so- ti, tiktai kiekvienam aišku, 
cialistams. Kad aukos butų kad tuo patim gyvenimu pa- 
sunaudotos vien šelpimui: Saulis negyvęs. Negyvęs ir 
nukentėjusių nuo karės. : lietuviai tuo patim gyveni- 

Rezoliucija pasiųsta AL- i mu ir lietuviuose nebus ir 
CK., kurs rezoliuciją priė-jau dabar nėra to,'kas iki- 
mė ir todėl Bostono lietu- šiol buvo. ■ 
viai veiks išvien. '' r_ *

Taigi bostoniečiai geriaus musų kraštas, žmonės ba- 
permatė' vienybės reikalin- dauja, nė maisto, nė pašto-

Išgriautas, sunaikintas

“Jau gyvenimo saulutė lei
džias”. Kur musų Kudirka, 
kurs ragino: “Sėk o broli 
grūdą, kol dar jaunas” ir 
daugelis kitų, kuriuos jau
nais esant palydėjome į ka
raliją, iš kur jau niekad ne
sugrįš.

Raštų apžvalga.
Ateities priedas. 2 No. už 

Spalio mėnesį, 16 puslapių.
Yra tai priedas leidžia

mas prie savaitinės “Atei
ties”, leidžiamas kartą mė
nesyje, kurį skaitytojai gau 
na dykai.

Knygelė, iš techniškos pu
sės dailiai atrodo, sulank
styta į atsakančio formato 
lankelį, teip, kad sudėjus 
visų metų 12 tokių leidinių 
vienon knygelėn, bus daili 
knyga. Rašyba ir kalba pu
sėtinai gera ir lengvai skai
tosi. Spauda daili, čia telpa 
eilės: J. Rainio — “Rudens 
aidai”, “Sonetai” ir “Nak
tis'”. K. Vairo — “Likimas”, 
V. Kadugio — “Vadas”. 
Toliaus telpa straipsniai: 
Žvirgždės “Neverk” — fan
tazija, J. Juodišiaus “Ant 
kovos lauko” — vaizdelis. 
Aido “Dvi vilti” — vaizde
lis, M. Petrausko “Iš dailos 
filozofijos”. L Bronušo “Že
mė ir ligos”. P. J. Žiurio



Rytų Pylis
būdamas susidrumstusiu, ne

Gailutis.

O jų viernas aveles išgau-

Ir kur tamista- tą laišką

me.

ir mirk-

bet iš
O kad

Yčui su Žilinsku atvažia
vus bent duetą turėsime, 
bet kaip tas Bulota su 
“draugėm” atvažiavo tai 
turėjom tik kačių muzika.

Drama 5-se aktuose 14-je 
atidengimų. 

Lietuvių kalbon vertė.
B. Skripkauskiute.

— Aš ir mislinu!... Toki 
Vystymą gerdami negalite 
turėti vaikų, pane!

— 0 kas yra? — lyg nie
ko nenumanydamas užklau
sė šeimyninkas.

(Toliaus bus)

Japonai išrado degtukus, 
kurie užsidega net ir tada, 
kada būna šlapi. Ir ko tie 
japonai ne išranda? Ant 
galo jie išras ir tokias pl’J >- 
ksnas, kurios rašys, kad ir 
uulužę bus.

— Tai nieko, pas mane, 
bičiulis, kad atvažiuojate, 
lašiniai teipgi gana riebus, 
o valgydamas vis dėlto svie
sto dar tepi — atsakė že
maitis.

Prūsas teip pritvertas, pa 
sijuto šiltai ir nežinodamas 
ką sakyti, trenkęs duris 
spruko lauk.

Prasišalinus šeimynin- 
kui, j vidų įbėgo pora tar
naičių, kurios perprašiusios 
svečius, ėmė kraustyti sta
lą, prašydamos, kad svečiai 
eitų truputi kur pasivaikš
čioti ir pietų sugrįžtų tik 
už valandos, nes teip ponas 
prisakęs.

Dirgėlai išėjus kieman su 
sitiko grjštančią su vande
niu, nuo šulinio prusaitę, o

— Gaspadorėli, ar daug 
turite vaikų, pane?

— O kam jie tau reika
lingi? — užklausė šeimy
ninkas.

— Na, teip, pane.
— Nė vieno — šis atsa-

(Tąsa) - '
me atlankyti seną pažįstamą J. Jis jau 2 
metai yra valstijos įstaigoje, kaipo džio
vininkas. Atėjus į vietą, A. nuėjo į ofisą 
pasiimti kortelę, kaipo leidimą atlankyti 
ligonį. Vos nužengus kelis žingsnius, o štai 
čia ir musų jieškomasis J. Pasisveikinome. 
Jis atsiprašė ant valandėlės, nes ėjo pietų; 
prižadėjo tuojaus sugrįžti.

Vieta, kurioje ligoniai yra užlaikomi 
labai puiki, oras tyras. Tokios vietos jiems 
tik ir reikia.

Paėjom kelis žingsnius į šalį ir pama
tėme daug moterių. Vienos sėdi, kitos guli. 
Pasisukome į kitą' pusę, vienų vyrų~6uris7 
vieni sėdi, kiti vaikščioja, treti juokus dir
ba; prisirišę prie šniūro blešinukę, tran
ko ją ir juokiasi, mat blešinukės barškėji
mas panašus į vištos balsą.

Atėjo J. Eisime toliau. O koks puikus 
pušynas! Jaunų pušaičių kvapas nosį ku- 
tente kutena. Besigėrėdami vietos dailu
mu ir pušaičių kvapsnių, nuėjome porą 

i varsnų. Susėdoma ant žemės, kad ramiai 
pasikalbėjus su J., kurį atlankyti atėjome. 
Sunku buvo su juom kalbėtis, nes pirmiaus 
buvo apykurtis, o dabar dar labiau apkur
tęs. Klausia jis mus:

— Kaip gyvuoja jus kooperacija?
— Labai gerai — atsakėme.
— Gerai.......
— Ar nenorėtum pasiskaityti kokį lai

kraštį? Turime su savim. Klausdamas pa
daviau jam “Birutę”.

— Labai ačiū.
— Kokiu daugiau norėtum? atsiųsi-

Lapkričio pradžioje bus 
rinkimai Suv. Valst. šalies 
valdininkų, o Lapkričio pa
baigoj bus diena padėkavo- 
nės. Ir bus už ką dėkavoti, 
bent už tai, kad pasibaigė 
vargai tų politikierių, kurie 
džiovino gerkles, garsiai 
kalbėdami ir tikrindami 
daug tokių dalykų, apie ku
riuos jie ne žino.

Jonas ir Severinas.
Severinas (supykęs): Daumante! Ar 

i tamista turėjai ant tiek drąsos, kad be 
mano žinios apsivedei su Izabele, vienitėle 
mano augintine?

Tonas: Nesuprantu. Tamista esi su
vedžiotu.

'Severinas: Nesu suvedžiotas. Apie 
' Izabelės vestuves sužinojau iš dienraščio. 
Ijuk Izabelė yra mano vienatinė giminė.

Jonas: Pirmutinis mano žingsnis bu
vo, kad parašyti tamistai laišką ir užklau
sti, ar aš galiu Izabelę paimti sau už mo
terį, ką ir padariau.

Severinas 
nusiuntei ?

Jonas:

Tu, Lietuva mano miela, 
Koks padėjimas tavo da- 

- bar yra 
Kad teutonas viršų ima.
O jeigu jums šito dar ne

užtenka ir nesuprantama, 
su kokiu tikslu čia “raudo- 
jama”, tad supraskite, jog 
todėl kad:

Nedorybės visur viešpa
tauja, 

Jas palaiko liuterių gauja 
Ar dabar suprantate? Jei 

gu ne, tai dar paklausikyte:
Kur tik jie lietuvį užęium

Severinas: Ar teip?
Jonas: Pone Severine! Nevienas elgeta 

yra apsivedęs su kunigaikščio duktere, tai
gi ir aš esu vienas iš jų.

Severinas: Bet tamista negalėsi ją
užlaikyti kaipo kunigaikščiutę.

Jonas: Rytų Pylis bus musų namai. 
Musų gyvenimas nebus toks, koks buvo 
jos tėvo laikuose, bet bus linksmas. Aš tą 
visą Izabelei prieš apsivedimą išaiškinau. 
Ji ant visko sutiko. Manau, kad kunigaik
šty nebusi tam priešingu ir atleisi.

. Severinas (atsileidęs): Pone Dauman
te. Atleisk man už tai, kad aš tamistai pir
miau nedaviau rankos (ištiesia ranką Dau
mantui).

Jonas (linksmai): , Kodėl ne (duoda 
ranką). Tegul būna viskas užmiršta (įeina 
Izabelė).

Severinas: Izabele. Aš buvau atėjęs iš
barti tavo vyrą, bet guodoju dabar jį ir esu 
linksmas, kad tu ištekėjai už jo, nes jis yra 
vertas tavęs.

(Toliaus bus)

(Tąsa)
Severinas: Ką tas reiškia, Izabele? Ar; 

tai jau tu apsivedus? -
Izabelė: Teip, jau kelios dienos.
Severinas: Ar su Jonu Daumantu?

Kaip čia tas viskas atsitiko?
Izabelė: Ar tai tamista negavote nuo 

manęs laišką?
Severinas: Kokį laišką? Aš nė jokio 

laiško negavau.
Izabelė: Nežinau kai tas galėjo atsi

tikti. Daumantas per Velykas atlankė Me- 
rlingo dvarą ir prašė mano rankos. Aš 
sutikau, nes jis yra labai geras.

Severinas: Laike tavo buvimo Medin
go dvare, ar niekas daugiau nesilankė?

Izabelė (lyg susimaišius): Merlingo 
dvare?... Niekas, apart Pranciškaus Le-

Kadangi aš tamistos adreso 
nežinojau, tai tą laišką paėmė Izabelė ir 
sakė, kad nusiųs su kitais laiškais, bet vė
liau sužinojau, kad Izabelė jokios žinios 
negavo.

Severinas: Daumante! Ar tai teisybė. 
ką dabar pasakojai?

Jonas: Tikra teisybė. Bet man labai 
stebėtina, kad tamista apie tai nieko neži
nojai. .

Severinas (atsileidęs): Jeigu teip, tai 
meldžiu man atleisti. Bet man yra stebėti
na, kad per Velykas susipažinai, o po tri
jų savaičių apsivedei.

Jonas: .Teip, per Velykas susipažino
me. Vėliau teko man atlankyti vėl Merlin
go dvarą, kame radau Izabelę labai nusi- 
minusę.

• * Severinas (pašokęs): Sakai labai nusi- 
minusę radai?

Jonas: Teip, labai nusiminusę. Izabelė 
gal butų man nieko nesakiusi, bet prieža
stis jos liūdnumo ir nusiminimo pasakė 
man tamistos mažas sūnelis. Kadangi aš 
Izabelę labai pamylėjau, tai pasiryžau ją 
vesti sau už moterį ir parsivežti į Rytų

Vokiečiai sumislijo iška
sti tunelį po Bosforu. Nors 
ir ne sako kam tas tunelis 
reikalingas, tai visgi ne 
kam kitam, kaip tik jų “i- 
simufinimui” iš Europos 
į Aziją.

damas pro šalį, brūkštelėjo 
pirštais mergaitei per zu-j 
bus. Mergaitė užsidegė pik-į 
tumu kaip parakas- Pasta- Į 
čiusi viedrus ir sugniaužu-1 
si abiem rankom naščius, > 
atsikreipė.

— Žemaiti! na dar sykį ' 
vovomt, dar sykį.. .V

—At, tau, rasi ^patiktų, p 
kad aš ir vis tau dambrįčia, 
atsakė Dirgėlas numoda- i i 
mas ranka, pamatęs, kad 
perti gali gauti ^ juokais, i

Paskirtam laikui praėjus, 
sugrįžę pas bičiulį, rado sta 
lą apkrautą visokioms ge-; 
rybėms. Dirgėla plačiai pa
žinojo netik savoaplinkinius 
žmones, bet ir iš toliau. Žy
dai ir čigonai lenkėsi jo lyg 
piktos dvasios apsėsto. Čia 
užkliūdavo cigonpąlaikis ar 
žydas tik tokis, kurs nieko 
apie jį nebuvo girdėjęs.

Teip, vieno vėlyvo rudens' 
metu vilkosi pro šalį sveti
mas čigonas. Čigonas pama 
tęs padorę ūkę, nurijo seilę 
ir pamislijo sau: “Čia tai tik 
bus galima laimėti ką nors”.' 
Ir užsuko Dirgelo prieškie- 
min. Sustojo. Užvyniojo at- 
varslus ant rungo ir mikliai į 
iššoko iš vežimo, paskui jį 
skepeta galvą apsivyniojus 
ir kutotu raikščiu pečius Į 
persijuosusi teip-pat mik
liai iššoko čigonė. Vežime 
daboti vežimo, pasiliko vai
kiščias, o pačiu du, apsipur-. 
čiusiu .šapus, dairydamiesi! 
į visas puses, vienas paskui j 
kitą, nuėjo į vidų.

Į vidų įpuolę čigonai žino-; 
jo savo pareigas, todėl ir ne 
žiopsojo. Čigonė kiekvieną 
prisispirdama, siūlėsi atspėti 
giliukį ar nelaimę, iš delno, 
tvirtindama, kad viską ga
linti pasakyti, o čigonas ir
gi, kad nevėpsojus bereika- 
lo, prašė gerti ir pasakojo 
kaip neišpasakytai ištroš
kęs, kad net liežuvis burnoj 
kuolu pavirtęs, o akims va
džiojo po visus kampus, tė- 
mydamas kas kur yra pa
dėta.

Kada teip tarškėdama, 
puldinėjo, sukosi po stubą 
čigonė atsidurdama kiek
viename kampe, čigonas, 
visu atsidėjimu rūpinosi nu 
kreipti juos dabojančių a- 
kis,todėl ir malė savo bėdų 
pasaką, ne paisydamas ar 
jos kas klauso, ar ne.

Kada mergaitė, ėmusi uz- 
bonėlį ėjo nešti čigonui ger
ti, šeimyninkas pasakė:

— Onute, įnešk čigonėliui 
giros. Žinai, iš to kubilaičio 
ką pagal pečių... i 
telėjo į mergaitę.

Kartoti nereikėjo. Mer
gaitė išėjusi į priemenę, pra 
dengė kubilaitį, kuriame 
putodami rūgo kailiai, ir 
prisėmusi uzbonėlį, įnešusi 
padavė čigonui. Čigonas 
sriuptelėjęs giros susirau
kė lyg dėvimos pėtnyčios ir 
ilgai krankštė, spjaudė, pa
galios atsiliepė į šeimynin-

Paskutinį kraujo lašą iš
čiulpia 

Suardė Lietuvos bažny
čias 

Ir tas mažiausias koply
čias 

Dvasiškus vadavus iššau

kia turbut jaustas! nė šį, nė 
•tą pasakius, tad norint atsi
griebti, kitoj vietoje poeti
škai pasiteisinama:

t Dovanokite, inteligentai 
ką teip silpnai eiles sus
tačiau, nes mažai mokslo 
mačiau.
Gali būti ir teip. Bet ne

visi eiles rašo tie, kurie 
“daug mokslo mato”. Eeilių 
rašymui “mokslo matymas” 
nieko negelbsti, jei rašyto
jas neturi tam tikro talen
to. Eilių rašymo gabumas 
paeina ne iš mokslo, 
prigimto gabumo, 
autoriaus nusijausta tokio 
gabumo neturint, tad jis sa
vo eiles su dekliamacijomis 
pavedė katalikų visuomenei, 
o kalčių atleidimo jieško pas 
inteligentus; o juk inteli
gentai tai ne katalikiška vi
suomenė.

Na, bet paklausykime 
poezijos. Ar norite girdėti 
“Apie karę”? Štai jums:

Tūkstantis devyni šimtai 
Keturioliktuose metuose, 
Pirmą dieną rugpjūčio 
Išvydom baisę gadynę, 
Ir tu man atmink teip vi

ską! Ir metai, ir diena, tik 
nelaimė, kad ir mėnesis, ir 
diena, kurioje “išvysta” to
ji baisioji gadynė, bene bus 
perdėta saviškai .Bet jeigu 
kam žingeidu, kam ta “bai
siausia gadynė”, tai tegul 
žino kad tam, kad:

Siunčia musų brolius gin
ti tėvynę 

O ta musų tėvynė! kurgi 
ji? Nugi:

Tarpe Virbaliaus ir Kai 
varijos
Ir ten tuojaus:
Kada pirmos eilės susiė-

— Turim visokių. Tik susimildami, ne
siųskite man “Kataliką”, nes tai melagis ir 
netikiausis laikraštis. Ot, ‘"Vienybė L”, tai 
kas kita. Tai geriausis iš visų lietuviškų 
laikraščių.

Ilgiaus kalbėtis su juom negalėjome 
dėlei laiko vėlumo. Atsisveikinome jį ir 
traukėme prie namų. Parvažiavus į mies
tą pradėjo smarkiai lyti.

Parėjęs namo, pasistačiau sau uždavi
niu, griežti ant smuikos vieną valandą Sa
vo uždavinį pradėjau su “Lai gyvuoja mus 
tauta”. Pabaigus tą užsimaniau eiti pasi
žiūrėti krutančių paveikslų; su manim ža
dėjo eiti A. Sako, kad ją labai juokai ima 
matant, kada vyrai mergas bučiuoja.

Šiądien pabaigiau skaityti “Ateitį”. 
Svarbiausi man joje tilpę raštai: 1) At
minti, 2) Liūdna muziką 3) Žalmargė, 4) 
Musų mokyklos, 5) Ant Napoleono kalno, 
6) Rašybos dėlei, 7) Į mielus draugus (ei
lės); 8) Apie vieną Lietuvos kampelį, 9) Iš 
moksleivių gyvenimo, 10) Jaunimo balsas 
(eilės), 11) Senas miškas (eilės), 12) Lie
tuva (eilės), 13) Apie skaitymą knygų, 14) 
Ramus vakaras, 15) Apleidžiant tėvynę, 
16) Mokinkimės dėl tėvynės, 17) Negerki
me ir 18) P. Vaičaitis.

Tai “Ateities” kompleto įtalpa 1912 
metų. Kiti ten tilpę straipsniai surišti su 

(Toliaus bus)

rimas ir ritmas, kad ir su 
didžiausiomis magaryčiomis 
negali būti mainomas ant 
eilių “apie karę”. Todėl me
skime šias eiles, nes vistiek 
šią savaitę nespėsime jas iš
dainuoti. O ant galo “kata
likiška visuomenė” gali net 
ir supykti,* kad jų “dova
na” net be “visų susirinki
mų” panaudojama. Geriaus 

i pasiklausikyme “Tėvynės 
raudos”. O čia yra ko klau- 

• sytis, nes tėvynės vieton 
raudoja visai kasžinkas, tik 
ne tėvynė, nes:

Verkiu naktį šaukiu die-

visono.
Severinas: Pranciškus Levisonas? Iza

bele, neminėk jo vardo. Jis yra bjaurus 
žmogus.

Izabelė Aš nieko bendro su juo netu
rėjau.

Severinas: Gerai pasielgia!, Izabele 
(įeina Jonas, Daumantas ir nori sveikintis 
su Severinu. Severinas neduoda rankos), 
o dabar meldžiu apleisti mus ant valandė
lės, nes aš turiu su Jonu pasikalbėti.

Izabelė: Kodėl ne (išeina).
Scena VI.

(Tąsa)
savoje vietoje. Padargai be- iškentė neužkabinęs. Praei- 
maž naujutėliai, — gyvu
liai, rodosi iš molio nudrėb
ti. Arkliai lyg staininiai. 
Pakinkys į vežimą, eina iš
sižioję kaip smakai. Kar
vės kaip nupenėtos, veršiai 
kaip kumeliai. Kumelius 
nors į vežimą kinkyk. Avįs 
kaip'karvės, o prielaidiniai 
kaip veršiai, atsižiūrėt ne
galima. Visas Dirgėlų ūkis, 
tarsi ant mielių kilo.

Teip Dirgelams vedantės 
ukėje, mažu pamažu, neži
nia, ar tai iš pavydo, ar tik 
teip sau, pradėjo sklįsti vi
sokį gandai. Vieni pasakoja 
buk Dirgėlai užlaiko “ait
varus”, kurie turtus jiems

Tuojaus žudynė ir prasi
dėjo ;

Nelabi Teutonai šoko ant 
musų

Kiek tik jie turėjo vieko. 
—Šaudė granatomis, šrap

neliais
In musų eiles dar nesus-

K tatytas
Melas, melas! Pirmiau bu

vo sakyta, kad eilės jau su
siėjo ir baisi žudynė prasi
dėjo, o dabar pasirodo, kad 
eilės dar nesustatytos. Bet 
užmirškime viską, nes:

Męs, gavę žinią ir ugnį 
pamatę,

Ant savęs ženklą kry
žiaus ėmėm

Ir ginklą į ranką stvėrėm 
Musų kanuolės ir uždun- 

dėjo
Raiteliai ant šalių jojo
Kaip ne sviete. Visur rai

teliai joja ant arklių, o čia 
ant “šalių”. Bet užtaigi:

O pėkstininkai smarkiai 
kovojo

Nugi kaip jie galėjo kovo
ti, kad dar eilės nesustaty
tos? Gal tik teip sau, kad:

Kaip bematant ant Eidku 
nų ėjom

Ir tenai baisią ugnį pra
dėjom.

Puolėsi ant musų teuto
nai nelabieji,

Gynėmės męs, nieko nę- 
kaltieji

Taigi, kad jie į Eidkunus 
eidami pradėjo ugnį, tai jie 
buvo “nieko nekaltiejie”, o 
kad teutonai nuo jų gynėsi, 
tai buvo “nelabiejie”. Ir tai 
galbūt todėl, kad:

Męs teutonus teip arti pa
matę,

Stvėrėm strielbas į ran
kas.

Kvailybė daugiau nieko. 
Kuomet buvau mažas, gir
dėjau ubagą kurkas dailes
nes už šitas eiles- giedant:

“Šventas Jurgis tai žal- 
(nierius, 

“Pono Jėzaus kavalie- 
(rius....

Jau čia kas kita, nes nors 
mintis varnų nešiojama, bet

nesą.
Kiti vėl tvirtino, buk jie 

iškasę pinigų katilą ir teip 
be galo.

Ar daug kas toms pasa
koms ir kalboms tikėjo, ne
žinia. Patįs Dirgėlai į tai 
netkreipdavo jokios atydos, 
o jei jiems kartais kas pri
mindavo apie tai ką žmonės 
apie juos kalba, į tai jie tik 
nuspjaudavo, arba atsaky
davo tik tiek:

— At, bene norintiems 
šnekėti burną užriši.

O jei kas įsidrąsinęs mė
gindavo juos kamantinėti, 
tai tokį mikliu liežiuviu teip 
sunešdavo į cibuką, kad 
daugiaus tokis nedrįsdavo 
ir tik raudonuodavo lyg 
bulves kepdamas, neturė
damas ką atsakyti.

Rudens branda, kas ski
riama pardavimui, kaip tai: 
sėmenas, linus, ir kitą man
tą, Dirgėlas turėjo paprotį, 
ar gal ir sutartį, žydams ne
parduoti. Rudens metu, pas 
jį visada atvažiuodavo is 
Klaipėdos senas jo bičiulis, 
pirklys, kuris visą ir nupirk 
daro. Toks pirklys, nupir
kęs skiriamą pardavimui 
rudens brandą praviešėda- 
vo pas bičiulį, kaip jiedu du 
vadinosi, po kelias dienas. 
Dėlto ir Dirgelui kartą nu- 
vežus į Klaipėdą parduotą 
mantą, pirklys teipgi iškėlė 
pietus..

Iškrovus visą kur reikia, 
' bičiulis pašaukė Dirgėlą su 

jo darbininkais pietų. Suė
jus į vidų, pats šeimyninkas 
visus susodino už stalo 
pietauti. Stalas buvo apkra
utas silke ir duona.

Dirgėlas sėdosi vyresnio
jo vietoje, pačiame stalo ga
le, ir paėmęs šmotą varvan
čios silkės, kreipėsi į šeimy- 
ninką, sakydamas:

— Bičiuli, gal turite drus
kos?

Prūsas pasileido juokais, 
vos pratarė kvatodamas:

— Na, tik žemaiti, sįlkė 
juk ir be druskos gana su-

’ Lietuvos kankles.
Narsiai kariavo proseniai musų 
Lietuvos šalį apgindami;

Žudė jie savo priešus kryžuočius,
- Drąsiai krutinę juos remdami

Kur virte virė kruvinas mušis,
Lietuvos kanklės tenai blizgėjo;

Vaidylos giesmė seno Rimvydo, 
Ant kanklių stygų saldžiai skambėjo.

Kad brolių viltis pradėjo nykti, 
Lietuvos kanklės juosius drąsino;

> Karės dainelė, rūsčiai skambanti, • 
Baisųjį priešą mirčia grąsino.

Lietuvos sūnus didei nuvargę,
Baisųjį priešą kada sutiko*

Drąsos ir vilties užgeso žvaigždė, 
Dėl didžio priešo mirti pritiko.

Senas Rimvydas, kurs iki galo, 
j Lietuvos kankles laikė suspaudęs, 

Už savo šalį kraują aukavo, 
Lietuvos kanklių stygas aplaistęs,

Ten-pat, giružėj, kurioj aržuolai, 
'Augšti, šakoti, šimtmečiais ūžė — 

Ilsis narsunas, senas Rimvydas, 
Kuris gyvybę aukavo karužėj.

Praslinko amžiai ir metų šimtai, 
Pražuvo narsus priešai, kryžuočiai;

Bet kanklių balsas, daina Rųnvydo, 
Prakeiksmu keršys jų visai genčiai;

Kanklės jau žemėj. Bet čia krutinės
! Dainių, poetų jau uoliai veikia.

Tautos gyvybę, meilę tėvynės 
Amžini priešai jau ne įveikia.

Vyturėlis.

Teip tai teip, bet, kad ten 
aveles gaudė netik “dvasiš
kų vadovų”, bet ir Lietuvos 
žmonių, tai poetas arba už
miršo, arba apie tai nieko 
nežino. Bet jis žino, kad:

Jaunų mergelių daug iš
žagino 

Jų nekaltybe baisiai išnie
kino 

Jas draskė, žudė be malo
nės 

Liuteriai, tie prakeikti 
žmonės 

Teisybė. Napoleono lai
kuose, kuomet francuzai ir
gi teip elgėsi, tai buvo kas 
kita, nes tai buvo katalikai, 
ne prakeikti liuteriai. Ir tai 
galbūt todėl, kad:

Tenai, vakarų šaly sveti
moj 

Nuo lietuvių šventos že
mės 

Tenai sėdi ant augšto so
sto tironas 

(Toliaus bus)



MOTERIMS PASISKAITYMAI
Priežastis nekuriu moteriš-

jo moteris verta. Ketvirta
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žemės, kas pagal aiškinimo 
šventikų, palengvina kelio-

Už skrybėlę? 
Penkios markės.

Sveikatos darželis.

Druska kaipo vaistas 
akims.

Prieš ėjimą gulti, reikia 
parengti akims maudynę 
šiokiu budu: pusę ^šaukšte- 
lio druskos sutarpinti nuo 
kavos puodelyje, pilname 
vandens ir tuomi suvilgyti 
akis, iš viršaus. Po suvilgy- 
mui, reikia kelis sykius už
simerkti ir laikyti užmerk
tas akis po penkias minutas, 
paskui sausai nušluostyti. 
Toks akių mazgojimas pri
duoda stiprumą silpnoms 
akimis.

Dėdulė i
Gyvybė iš kitų pasaulių. <
Iš kur radosi gyvybė ant 

musų žemės? Visaip apie 
tai kalbama, visaip rašoma. 
Randame vieną drąsų, ir 
akyvą tikrinimą švedų mo
kslininko, Svante Arhe- 
niaus, kurs tikrina, kad gy
vybės ant musų žemės pa
rėjo iš kitų pasaulių, labai 
labai seniai. Anie pasauliai 
nereikalavo būti musų šią- 
dieniniais artymais kaimy
nais, kaip paveizdan plane
ta Marsas ar Venuš, bet ga
lėjo būti šiaip sau kokia to- 
lyma žvaigždė. Jis mano, 
kad daugybė smulkių, net 
musų akimis jokiu budu ne 
įžiūrimų dulkelių-gyvių, yra 
nešiojama saulės ar kokios 
žvaigždės spindulių, kurie 
jas npša ne apsakomai toli, 
kol spindulys galiaus, kur 
nors atsimuša ir ten nuo sa
vęs jas nukrečia, ot, kad ir 
ant musų žemės. Ir tokiu 
budu pas mus atsiranda 
naujų tipų bakterijos, apie 
kurias pirmiaus niekas ne
girdėjo. Ir tad kuomet šią
dien mokslo vyrai tyrinėja 
kokias bakterijas ar bakce- 
les, jie prieš save turi sve
čius iš tolymo, ne žinomo pa j 
šaulio, iš kurio jie yra atke- , 
liavę saulės ar. žvaigždžių ' 
spinduliais. .

Šituos tikrinimus męs ga
lėtume pavadinti fantazija, 
išmislu. Bet turime nuo to 
susilaikyti, atsiminę, kad 
čia yra pasakojama ir tikri
nama mokslo žmogaus, kurs 
savo gyvenimą yra pašven
tęs ir savo gyvenimo dalį 
praleidęs vien tyrinėjimams 
tbktų~d3tykų, kurie hiekad 
nėra jį apvylę, kuriais jis 
yra pasaulyje pagarsėjęs, 
kaipo profesorius Arhenius. 
Jis išmislijo teoriją, sulyg 
kurios, kad kiekviena smul
kiausia dalelė oro, kuriuomi 
męs kvėpuojame, yra iš že
mės spaudžiama saulės spin 
dūlių, kad ant veikimo, ant 
augalų, veikia saulės spin
dulių šviesa ir kad lyg de
besiai tokių oro sukuriu 
slankioja paskui kometas ir 
meteorus, kas gimdo ore 
elektrą ir šiaurės pažarus. 
Ir jam tos teisybės ikišiol 
niekas ne užginčijo. Tad ir 
šitai jo teorijai, kad mikro
bai ir kitoki gyviai, pas mus 
pareina iš kitų, tolymų pa
saulių, patarnaujant žvaig
ždžių, saulės spinduliams, 
gali būti pripažinta teisybė.

Yra žinoma, kad tokios 
bakcelės, apie kurias kalba 
profesorius Arhenius, klai
džioja visur ir visur jų pil
na ir gali būti tikra tiesa, 
kad šviesos spinduliai jas 
gali nunešti į ne išmieruoja- 
mas tolumas. Ten elektri- 
zuojasi ir būva, atstumia
mos tolyn net kol žemės pri
traukimo jiega randasi silp
nutė dėlei didelės tolumos, 
ir teip gaunasi į vilnis spin
dulių šviesos, kuriose sau 
plaukioja kaip šapas van
denyje.

Tokia bakcelė, nešama 
saulės ar žvaigždžių spin
dulių lyg šapas vandens te
kėjimo, nors ne lekia teip 
greit kaip greitai bėga švie- 

, sa, vienok lekia gana grei
tai. Kaip prof. Arhenius sa-» 
ko, reikėtų 20 parų kelio
nės, kad nukeliavus ant 
Marso ir 80 parų, kad nuke
liavus ant Jovišo ir 14 mė
nesių, kad nukeliauti ant 
Neptūno. Po Neptūno se
kanti stotis yra labai toli, 
nes, kad ją pasiekti nuo mu-

Po tokių apeigų, budelis 
įsmeigia į žemę kuolą, pas
merktojo užpakalyje, prie 
kurio rišama pasmerktasis, 
augščiau rankų alkūnių. 
Pririšus jį, tas palenkia gal
vą, tada budelis šmoteliu 
kalkių pabraukia per spran
dą, padarydamas ženklą, 
kurioj vietoj bus galva ker
tama. Paskui pasmerkta
jam moliu užlipdoma ausįs, 
kad tas nieko ne girdėtų.

gų žemės, kelionė truktų 
9,000 metų. Tokiu budu bu
tų pasiekta temperatūra iki 
200 žemiau zero, pagal Cel- 
ciaus termometro.

Misle perbėgus, galima 
pamislyti, kad dėlei tokio 
šalčio kaip 200 žemiaus ze
ro, kurio joks gyvas sutvė
rimas negali perkęsti, kaip__
ir dėl teip didelės tolumos, TacĮa budelis išeina į prieša- 
bakcelė turi nunykti kelio- padeda ant žemės savo 
nėję, ne pasiekus planetų, 
kurios yra arčiau žemės nė-, 
gi pačios žemės. O vienoki 
laboratorija yra liudininku,; 
kad bakteriją šaltis ne už-Į 
muša net vodoro tempera-1 
turą 225 laipsniais žemiau: 
zero, Celciaus termometro. 
Mat šaltis koncentruoja gy
vūnams kamarėles. Skaity
tojams, be abejonės, teko 
skaityti aprašymus, ar gir
dėti pasakojimus, kad le
duose yra randama kūnas 
mostodonto, panašaus į šią- 
dieninio šlapio, kurs būva 
teip sveikas, kad šunias juo 
mi maitinasi per tūlą laiką,

1 nors tie gyvūnai yra išnykę 
prieš tūkstančius, o gal ir I 
prieš gimtus tūkstančių me- žemyn ir pasmerktojo galva

1 tų. Tad ne reikalaujame' jau anį žemės, 
abejoti apie tikrumą žodžių ------ 
profesoriaus Arheniaus, 
kurs tikrina, kad gyvybė, 
gyvenanti šalčio koncent- 
ruojamoj kamarėlėje, net po 
225 laipsnių šalčio žemiau 
zero pagal Celciaus, gali 
gyvuoti tūkstančius metų, godą, kur šventikai jį aplai- 
be nustojimo gyvasties. sto švęstu vandeniu, nup-

Prieš profesoriaus Arhe- laujant nuo jo nužudytojo 
nijaus teoriją galėtų būti nuodėmes, 
argumentas, kad jeigu šal-i 
tis bakteriją ne užmuša, tad 
ją turėtų užmušti saulės 
spinduliai. Bet reikia at
minti, kad smarkus van
dens tekėjimas upėje, nors 
išgriauja uolas iš upės kran 
tų, vienok nestengia sudau
žyti korką, plaukiantį van
dens paviršium. Ir tokiu bu
du negali būti argumentų, 
užginčijančių prof. Arheni- 
jui teisybės. Ir labai gali 
būti, kad pirmieji gyvybės 
apsireiškimai parėjo iš kitų, 
tolymų pasaulių. Tik vienas 
dalykas nėra aiškus, tai tas, 
iš kur gyvybė radosi anuose 
pasauliuose. Juk ir ten tu
rėjo gyvybė turėti savo pra 
džią. Bet, gal su laiku ir tas 
išsiaiškins.

Keli žodžiai apie pletkus.
Pletkai tai yra bjauriu 

įpratimu pas moteris. Kiek 
jau tąsymų po teismus bu
vo, o vis už tuos pletkus, 
arba paprastai kaip sako
ma, “liežuvius”, kiek šeimy
niškų gyvenimų likosi suar
dytų iš tos priežasties, kiek 
galiaus atsitinka saužudys- 
čių ir kitokių atsitikimų, vis 
iš priežasties pletkų. Juos 
pažįsta visi. Pletkus sukeltikalaviją ir pats ant žemės pažįsta visi. Pletkus sukelti 

i atsisėda kelių žingsnių to- Į yra lengva, pramanant ne- 
; lume, kad pasmerktasis pri- butus daiktus, apmeluojant 
įsižiūrėtų ir gerai suprastų, kaimynus, artymus, bet ne- 
| kas jį atskiria su šiuom pa- lengva pataisyti, išsiteisin- 
; šauliu. Tokia ceremonija ti, išvidus tų prasimanymų 
■kartais tęsiasi net kelias pasekmes. .
valandas, kol pasmerktasis 
nustoja jausmų ir nervai 
galutinai atbunka. Budelis 
susiraukęs žiuri jam į akis į 
be pertraukos. Tuom laiku 
išlenda iš savo pasislėpimo 
vietos kitas budelis ir iš už
pakalio, kilnodamas kalavi
ją, ant galų pirštų eidamas 

' artinasi atsargiai, kad pas- 
’ merktasis jį ne pamatytų. 
! Prisiartinęs, pašoka augš- 
įtyn, kelia kalaviją, leidžia

Neseniai buvo vienas at- . 
sitikimas tūloje kolionijoje 
(vietos neminėsiu), kur su
sidarė būrelis moterių plet- 
kininkių. Jos savo susiėji
muose nerazdavo kitokio 
darbo, kitokio pasikalbėji
mo, kaip tik apkalbėti, ap
meluoti kitas ypatas, kaip 
moteriškos teip ir vyriškos 
lyties, ne atsižvelgiant ant 
žmogaus vertės (teip, kaip 
šiądien tokius pletkus nau
doja tūli iš lietuviškų laik
raščių — Laisvė, Keleivis, 
Kova ir Naujienos), ne at
sižvelgiant ant žmonišku
mo. Ant galo jos nuplėšė ge
rą vardą vienai moterei, 
įtardamos ją neištikume sa
vo vyrui be jokio atsižvel
gimo, ar ta moteris buvo ta
me kiek kalta, ar ne. Pa
sekmės tokių pletkų buvo 
tokios, kad vyras anos mo
teriškės, išgirdęs paleistas 

Lavoną nužudytojo užka- kalbas, susibarė su savo mo- 
sama į žemę, nes nėra ver- tere ir išsitraukęs revolverį 
tu ugnyje sudeginti, o gal- ją mirtinai pašovė. Moteris 
vą užmauja ant bombuso ligonbutyjė numirė, o vyras 
lazdos ir iškeltą per tris tapo įstumtas kalėjiman. 
dienas nešiojama po tas vie- Ir dabar pasakykite, skai 
tas, kur daug žmonių susi-i tytojos, ar kalėjiman nebu- 
eina, kad parodžius, jog 

; naudelis jau ne gyvas.

Tada budelis, kurs prie
šakyje sėdėjo ant žemės, 
žaibo greitumu griebia nuo 
žemės savo kalaviją ir jį 
įsikanda į dantis, kad nu
žudytojo vėlė ne įlystų per 
lupas į jo kūną ir bėga į Pa-

Stoka judėjimo tankiau- i 
šiai yra priežasčia pilvo Ii- 1 
gų. Moterių ir mergaičių ; 
gyvenimo būdas yra lengvas . 
ir tingus, sulyginus su jų 
gyvenimo roles svarbumu. 
Priežasties tokios pradžia 
yra tame, kad daugiausiai 
moters turi savo gyvenimu 
verstis iš vaisių savo darbo 
fabrikuose, prie siuvimo, 
mezgimo ar siuvinėjimo, tei- 
pgi prie audimo, dirbimo 
cigarą ir tam panašiai.

Prieš penkias dešimtis me 
tų, didesnė dalis moterių 
skaitliaus, turėjo savo vie
natinį užsiėmimą prie namų 
liuobo ar ūkės darbų. Toks 
užsiėmimas joms suteikda
vo užtektinai judėjimo, ku

prio reikalauja moteries svei 
į kata. Šiądien jau yra kas

judėjimas būtinai yra rei
kalingu sveikatos palaiky
mui ir jos pagerinimui. Sto
ka judėjimo sumažina krau
jo veikimą ir sulaiko krau
jo valymąsi (prakaitavi
mą).

Tas viskas prisideda prie- 
gimdymo įvairių pilvo ligų, 
ypatingai pas moteris. Sto
ka judėjimo daug kenkia vi
sam kunui, o labiausiai pil
vui. Moters, kurios turi už
tektinai kūno judėjimo, jų 
kūno žemutinės dalįs yra iš
sitempusios, o tos pačios da
lįs, pas tas, kurios daugiau
sia sėdi be judėjimo, yra 
minkštos, lyg suvytusios. 
Tad nieko stebėtino, kad to
kios moters tankiai serga 
pilvo ligomis.

Gyvenant be judėjimo,, 
kraujas sustoja juostoje. 

, Sėdint be permainos, kelių 
ir pilvo gyslos sulinksta ir 
tokiu budu kraujo bėgioji
mas tampa priverstu apsis- 

. toti, nes per gyslų sulinki- 

. mus perėjimas nėra gali- 
> mu; kojos tada sustingsta 

ir pradeda atšalti, nes krau
jas, kurs turėjo ateiti į ko
jas, negalėdamas pereiti 
per gyslų sulinkimus, pasili
ko pilve. Pasekmėmis to vi
sko būva' kraujo degimu 
ant vietos, nuo ko gema už
degimas pilvo organų. Tan
kiai gema uždegimas gum
bo, yščios ir pilvo plėvės ir 
kitų organų.

Norint išvengti to, apie 
ką čia kalbėjome, kad jei 
jau nevisai, tai bent dalį tų 
pavojingumų, yra privalu
mu kiekvienai moterei, sten 
gtis savo kunui suteikti kuo- 
daugiausiai judėjimo ir ty
ro oro. Darbo laikas turi 
būti' kiek galint trumpas,, 
kad butų daugiau progos 
laiko praleidimui ore, ypač 
moterims. Mergaitės ir mo
ters, kurios dirba krautu
vėse, kur darbo valandos 
aprubežiuotos kitaip negu 
fabrikuose, turi užsiimti 
sportu, kurs joms daugiau 
reikalingas negu vyrams. 
Apart to privalo visas at
liekamas valandas praleisti 
prie darbo darže, prie gim
nastikų, plaukimo, čiužinė- 
jimo ir tam panašiai. La
biausia reikalingas judėji
mas moterims, kaipo moti
noms ar kandidatėms į mo
tinas, kad turėti gerą svei
katą, nes tik sveikos moti
nos gali išauklėti sveiką 
žmonių gentkartę. Todėl 
kiekviena moteris ir mergai 
tė privalo kuodaugiausiai 
laiko pašvęsti fiziškam man 
kštinimuisi ir laiko praleidi
mui tyrame ore.

sakys slaptybę, kad tokia ir 
tokia moteris jau teip ir 
teip. Ši kitai jau pasakys, 
kad ta moteris apgaudinėja 
savo vyrą, o ta kitai išpleš- 
kįs “istoriją”, kad tas ir tas 
matė teip ir teip elgianties 
aną moterį-, galiaus išeis 
skandalas, kad ta ir ta gir
dėjo nuo savo kaimynės, 
pažįstamos, kad anos mote
ries vyrui namie nėsant, 
lankėsi kasžinkoks- vyriškis.

Ir pletkai jau sufabrikuo
ti. Garbė anos moteries jau 
nuplėšta, be atsižvelgimo, 
kaip didelė skriauda jai 
tuomi padaryta. Tokių atsi
tikimų yra netik šimtai, bet 
ir tūkstančiai kiekvienoj 
kolipnijoje.

Laimė tame vienok, kad kita. Skaitlius moterių, dir- 
nevisos moters yra tokiomis i bančių fabrikuose, pririštų 
pletkininkėmis, nes didelė prie vienodo darbo, šiądien 
jų dalis randa sau visai ki-■ yra milžiniškas ir vis didi- 
tokį užsiėmimą prie namų naši su neapsakomu spar- 
ir nereikalauja valkiotis nuo tumu; šiądien tik Europoje 
vienos iki kitos grinčios, karė padarė kiek permai- 
lankant pletkininkių susiėj- nos.
imus, dargi nuo tokių sau- Judėijmas turi didelę įte- 
gojasi, kad su jomis neturė- kmę ant kiekvieno žmogaus, 
ti nieko bendro. o ant moteries sveikatos or-

Kaip pažinti pletkininkę, ganizmo ypatingai. Judėji- 
kuri užsiima svetimo vardo mas suteikia kūno smagu- 
gadinimu ir šlovės plėšimu? p1?? išmiklina kūno narius 
Pletkininkę galima pažinti i padaro liuosais kraujo 
ant to. Nuėjus į štorą par
sinešti valgio, praleidžia il
gas valandas su kitomis ple
tkininkėmis, atrasdamos 
kiekvieną žmogų, kurį tik 
pažįsta ir prisegdamos 
jiems savo bjauraus papro
čio melagingų išmislų. Eida 
ma gatve, kuomet sutinka 
savo pažįstamą, sustoja ant 
vidurio šaligatvio ir ten ple
pa ilgas valandas, pamirš- 

. damos, kad namie paliko 
mažus vaikus ir gal ką ver
dančio puode. Tokių mote- 
rių-pletkininkių vaikai, li
kę vieni namie ir nesulauk
dami savo motinos parei
nant, tankiai apsidegina, 
apsišutina, padega grinčią 
ar ką nors kitokio padaro, 
nes būdami ilgas valandas 
be valdžios, be priežiūros, 
imasi prie savo darbų. Grin- 
čioje moters pletkininkės la
bai nešvaru, oras sugedęs, 
vaikai murzini, plaukai jų 
suskretę, nešukuoti, šiaip 
viskas ne tvarkoje, išmėty
ta, suteršta, lova daugiau
siai, nors nešvari, bet ir ta 
pati lyg kiaulių suknista, 
niekad neklota. Asla nešluo 
ta, grindįs purvais apaugę, 
kampe krūva sušlavų. To
kia moteris niekad neturi 
laiko save, grįčią ir vaikus 
apvalyti, nes vos atsikėlus 
ir kokio dešragalio užkan
dus, vyrą į darbą išleidus, 
turi skubintis į susiėjimą, 
kad ką nors apmelavus, kad 
kam nors nuplėšus šlovę ir 
gerą vardą suteršus. Tokios 
moters mėgsta pasakoti 
“naujienas” ir tai vis su pa
sarga, kad tas liktųsi slap
tybėje.

Pletkai yra bjauriu įpra
timu, o pletkininkės yra 
žmogystomis visai nepagei
daujamos dorų žmonių gy
venime. Doros moters, kaip 
jau pirmiau pasakiau, pri
valo su pletkininkėmis nie
ko bendro neturėti ir jų len
ktis ant kiekvieno žingsnio. 
Dori žmonės visur ir visuo
met vengia ir saugojasi vi- 
sako kas yra nedoro ir pa
vojingo žmonių gyvenime, 
o pletkai ir pletkininkės 
kaip tik ir priklauso nedo
rai ir pavojingumui.

Juzė.

takus, kurių niekas negali . 
pastoti kraujo tekėjimui. 
Atsakantis kraujo tekėji- . 
mas priduoda geresnį epe- 
titą, dėlei ko galima sunau- ■ 
doti maisto, o- kaip žinote, 
maistas juk yra sveikatos 
dalimi. Teipgi žinote, kad 
prie didesnio judėjimo vi
suomet maisto galima su
naudoti žymiai daugiau ne
gu vien sėdint ar gulint. 
Darbininkas, dirbantis ty
rame ore, visuomet suvalgo 
daug ir valgo gardžiai, de
šimtį kartų gardžiau, negu 
tas darbininkas, kurs dirba 
kanceliarijoje, nors šis pas
tarasis valgo daug gardes- 
nius valgius negu anas pir
masis. Geresnis epetitas vi
suomet suteikia galę geres
niam skilvio grumuliavimui 
ir pagamina daugiau krau
jo.

Kada mums sėdint sus
tingsta kojos ir rankos, bū
tinai yra reikalingas prasi- 
mankštinimas, ot, kad ir 
pasivaikščiojimas, kad tuo
mi sujudinus kraują ir da
vus jam progą tekėti savo 
keliais. Kraujo tekėjimas 
atnaujina kūno gyvumą. 

[Prie greito vaikščiojimo, šo 
kinėjimo, lipimo prieš kal
ną ar dirbant sunkų darbą, 
žmogus yra priverstas kvė- 

Įpuoti iš gilumos krutinės, 
kuomet į plaučius įkvėpuo
jama daugiau oro, kas teip 
|gi padidina kraujo cirku
liaciją arba vaikščiojimą 
savo takais. Ir tokiu budu 
besimankštinant nevien 
kraujas atbunda ir ima ge
riau veikti, bet ir žarnos, 
nervos, net ir oda atsinau
jina, pasidaro aiškesnė, nes 
kraujas, kurs pirmiaus bu
vo apmiręs ir sustojęs, da
bar pripildo visas užkam- 
pėles, kur tik yra reikalin
gas jo veikimas. Tad kūno 
judėjimas turi didžiausią 
įtekmę ant kraujo veikimo, 
o kraujas yra vienatiniu pa- 
laikytojum žmogaus svei
katos ir gyvybės. Jeigu krau 
jo veikimas apsistoja, žmo
gaus sveikata mažėja ir gy
vybė nyksta.

Atkreipus atydą į viską, 
kas augščiau pasakyta, kiek 
vienam bus aišku, kad kūno

ne- vo verta įstumti tos visos 
moters, pletkininkės, kurios 
buvo priežasčia visos šitos 
šeimyniškos tragedijos ? 
Kas buvo priežasčia to viso 
atsitikimo, jeigu ne moters 
pletkininkės, nesuvaldančios 
savo liežiuvių?

Anas vyras, nušovęs savo 
Greitu laiku tuo- pačią buvo įrankiu moteriš

kų pletkų. šiądien teismuo
se dar nėra įstatymų, kurie 
moteris baustų už melagin
gus palaidus liežiuvius, bet 
su laiku gal rasis tokie įsta
tymai, kurie melagius, ku
rie savo prasimanymais pa
gimdo keršto apmaudą, baus 
kaip tikriausius kriminalis
tus. Visuomet yra kaltina
ma ranka, o ne įrankis, pa
pildęs bjaurų darbą. Teip 
turėtų būti ir panašiuose 
atsitikimuose, kur turėtų 
būti kaltinami ne vien tie, 
kurie papildo žudystą, bet 
lygiai ir visi tie, kurie tam 
priežastis pagimdo savo pik 
tais, palaidais liežiuviais.

Moters, kurios nemoka 
jokio darbo, iš apsileidimo 
ar kitokios priežasties nes
kaito knygų ar laikraščių, 
mėgsta tankiai susiėjimus 
ir tuose susiėjimuose “ap
dirbti” savo kaimynes ir tai 
ne vien tais, su kuriomis 
nesutinka kaimynystėje (o 
nesutikimus jos greitai pa- 
ąidirba), bet net ir savo 
drauges. Tokiuose savo su
siėjimuose jos nieko dau 
giau nesusigriebia, kaip tik 
kaimynus. Viena tuo jaus 
pradeda, kad ta ir ta mo
teris negeriausia sugyvena 
su savo vyru, kita jau pri
dės, kad “tame kas nors tu
ri būti”, o trečia jau ir už- 
viršys, kad ta moteris yra 
tokia ir tokia, tik jos vyras 
toks ir toks ir nemato ką

JUOKAI.
Drąsus vokietis

Tūlas keliauninkas vardu 
Nansen pagarsino, kad pa- 
jieško drąsų sau kelionėje 
draugą.
jau atsišaukė vokietis, kurs 
apreiškė, kad visur bus drą
sus.

— Pažiūrėsim — tarė 
Nansen. Stok tiesiai prieš 
mane ir iškelk rankas aug- 
štyn.Mirties bauda Siame.

Vienas francuzas, dakta- Vokietis paliepimą išpil-i 
ras, kurš kelis metus prabų- dė. Nansen išsiėmęs iš kiše- 
vo ‘baltų šlapių’ šalyje arba niaus revolverį šovė sykį ir 
Siame, paskelbia savo įspu- pataikė į vokiečio naują 
džius kaslink mirčia žudy- švarką. Vokietis nė nekrus- 
mų toje šalyje. telėjo. šovė kitą sykį ir pa-

Pasmerktasis nužudymui taikė į vokiečio skrybėlę, i 
mirčia yra pribudinamas Vokietis truputį sudrebėjo, j 
labai anksti tą dieną, kurio Iškarto buvo užraudęs, pa- 
je turi būti nužudytas. Už- skui pabalo, 
dedama jam sunkus rete- — Gerai — sako Nansen. 
žiai ant rankų ir kojų ir Esi drąsus, taigi priimu ta-; 
teip vedama jį į šventynę, ve už draugą, bet dabar 
vadinama Pagoda, kur šven norėčiau atlyginti tau už 
tikai (kunigai) prieš jį už- švarką ir skrybėlę. Kiek? 
degę dvi žvakes, įkalba jam, — Už švarką dvidešimts 
kad nieko nesigailėtų ant penkios markės, 
žemės, apie viską užmirštų 
ir kad džiaugtųsi, jog mir- j 
ties valanda artinasi. Paga- — Gerai. Esu kaltas 
liaus jam duodama valgyti 
ir pavalgius jam, jis yra 
vedamas į vietą žudymo.

Ten laukia du budeliai, 
aprėdyti ilgais, raudonais 
rūbais. Vienas iš tų budelių 
pasislepia žolėse, o antras 
užeina pasmerktamjam iš 
užpakalio ir teip eina į pas
kirtą vietą. Pirmasis bude^ 
lis nuskina banano lapą, pa
deda jį ant žolės ir pasmer
ktajam liepia ant to lapo at
sistoti; tokiu budu prasi
žengėlis tampa atskirtu nuo

Druska kaipo vaistas.
Druska yra teip naudin

ga žmonėms, kad ne vieif 
yra naudinga žmonių mai
stui, bet ji yra ir kaipo 
vaistas. Žemiaus paduoda
me keliatą nurodymų, kaip 
panaudoti druską, arba kaip 
iš jos pasidaryti reikalingus 
vaistus.

markių?
— Dar man reikia ir už 

kalnes.
— Kaip tai? — Juk aš į 

tavo kelnes nešoviau.
•— Teip. Tamista nešovė

te, bet aš šoviau ir teip jos 
yra sugadintos, kad pats ne 
žinau kur ir kaip jas patai
syti.

— Aha. Tokiu budu dar 
pridedu dešimts markių iš
valymui tavo kelnių, bet 
man tokių drąsuolių nerei
kia. Gali sau išsinešti.
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S.

mą ir primenant prezidento 
Wilsono paskirtą “Lietuvių 
Dieną”, prašoma paramos 
ir pašelpos lietuviams, nu- 
kentėjusimes dėlei karės.• Savaitinis Kalendorius 

Spalis.
21 S. — Uršulės
22 N. — Kordino—19 po
23 P. — Severino
24 U. — Rafolo
25 S. — Krispino
26 K. — Edvaristo
27 P. — Sabinos

“LIETUVIŲ DIENA”

Gavo leidimą. “Cleveland 
Plain Dealer” paskelbė, kad 
koncelmonų taryba .priėmė 
ir suformulavo rezoliuciją, 
kad išduoti miesto valdžios 
leidimą lietuviams rinkti 
aukas “Lietuvių Dienoje”. 
Ant rezoliucijos lieka tik 
pasirašyti miesto majorui 
p. Davis ir už dienos ar ki
tos leidimo certifikatas bus 
vietinio komiteto rankose.

reikalingais prie plėšimo. 
Areštuotųjų vardai laikomi 
slaptybėje, nes tikimasi su
rasti daugiau ypatų tos pa
čios vagilių šaikos. Aplin
kiniuose miesteliuose dete
ktivai sekioja įvairius pet- 
liorius ir tėmija, ar tie ne
pardavinės pavogtus daik
tus.

Geriausi vaistai nuo vi
sokių ligų galima gauti tik 
Usevičiaus Aptiekoje, 1172 
E. 79th St., Cleveland, O.

Cuy Princeton 1539-R 
Bell Rosedale 2717

t ^AUKSINES*-
STRUKCUOS.

1) Norintiems pamatyti 
“Dirvą”, vieną egzempliorį 
siunčiama dykai.

2) Prenumerata turi būti 
apmokėta iš kalno, už me
tus ar pusę metų. Bertai- 
niams prenumeratos ne pri
imame.

3) Pinigus už “Dirvą” 
reikia siųsti pačto Money 
Orderiais, Expreso Money 
Orderiais ar registruotuose 
laiškuose gyvais pinigais.. @ 

ma siųsti pačto markėmis. @ 
Money Orderiai turi būti ( 
rašomi vardu “Dirvos”. © 
Tas pats ir su spaudos dar- ’ 
bais. Adresuoti galima “Dir @ 
vos” administracijai. ©

4) Už žuvusius siuntinius, © apgavystės. 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 j v parda
vę ir visi mus viengenčiai 
kostumieriai yra paten
kinti ir užganėdinti.

PREKE

PLUNKSNOS
© Laikančios savyje rašalą, 
© yra dabar plačiausiai 
© vartojamos ir tai vienas ® 

iš parankiausių rašamųjų © 
įrankių. Todėl visi jas 
ir perka. Bet jei nori tu- ® i 
reti tą parankųjį dalyką, į

©

Žemiaus vieno dolerio gali- ren,tą, par*nK™ "“V*’ 
. . „ _ . X niekad nebandyk pirkinė- X

Jau tik 11 dienų Lendimo gavimu rūpinosi 
liko iki “Lietuvių Dienai”, pp. A. B. Bartuševičius ir J. 
kurioje bus renkama pašei- J. Žilinskas, 
pa Lietuvai. Rengiatės visi --------------

- prie tos dienos. Ruoškitės Daugiau svečių .— kalbė- 
prie darbo. Pasistengkite, j tojų. Jau lankėsi Čleveland<\ 
kad ta diena atneštų naudą kelintas įžymių svečių—kai 
badaujantiems mus bro- bėtojų, kaip tai: P. M. Šal- 
liams ir seserims. čius iš Scranton, Pa., pro-

Lietuva šaukiasi pas mus fesorius K. Šliupas iš Ma- 
pagelbos. Išgirskime jos dison, Wis., studentas Stri- 
šauksmą ir atminkime, kad kulis iš Philadelphia, Pa., 
tai yra šauksmas mus moti- kun. J. Žilinskas ir p. M. 
nos, mus tėvynės. Jieškoki- Yčas iš Lietuvos ir Dr. J., 
me jai pašelpos. Neškime T. Baltrušaitienė iš Pitts- 
jei pagelbą! burgo, Pa., bet tai dar nevi-

-------------- skas. Girdėjome, kad Py-
Iš “Lietuvių Dienos” ko- liečiu Sąjungai kviečiant, 

misijos veikimo. Pastara- su prakalbomis atvažius Dr. Į _ 
me savo susirinkime p. Kra- L. Graičiunas iš Chicago, n* 
nausko namuose, “Lietuvių Dl- TMD. kuopoms kvie- kia teisybę, kaip buvo, o ne r.ošti ""mtakTorekV nusn- © 
Dienos” rengimo komisija ciant, apie 17 Gruodžio za- percĮeti dalykus neteisingai.: .. ’ Q ^ ©
nutarė priimti pp. Žitkevi- <*a atsilankyti TMD. centrą- 2) Rašyti reikia, ar tai nffahma- . , ©
čiaus ir Palionio aukauja-Knis pirmininkas Dr. A. J. j 
mą sveterį, kurį jie buvo Zymontas iš Chicago, III. ~____ „____ _____  . . w.
pažadėję kaipo dovaną vie- Teipgi girdėjome, kad LSS. kas> tik ant vienos pusės po_' sakymui marke 2 centus Be
nam iš aukų rinkėjų, kurs kuopa kviečia p. V. Kapsu-; .pieros lakšto, p^iekant pla- J0’ atsakYmas nebus'duo- @ 
daugiausia surinks aukų ką iš Philadelphia, Pa. Visi tokus tarpus eilutėse, kad as’ ' ©
“Lietuvių Dienoje”, bet tik čia paminėti svečiai, kurių foutų galima pataisyti rašy- j Keliaujantiems Agentams ©
kaipo dovaną, kuri bus pa-Jaukiama, atvyks su pra- bat & dziai. Keliaujanti agentai ®
^sta i L'etuvą, ar pavers-kalbomis._________ 3) Po rastam visuomet. rfvalo prenumeratoriams:
ta į pinigus, o rinkėjams reikia pasirašyti tikras var-
aukų nutarta neskirti jo- $600 už mušimą bumon. jas^ pravardė ir adresas, a- 
Įių dovanų. ]sUutar-Vonm_IX)wrriari su sa^° ^u" part pseudonimo, kad reda- 
ta padalinti miestą ktere Lilija, gyvenančios po kcjja žinotų, kas rašo. Ge- 
j trįs distriktus ir į kiek-: No. 8915 prie St. Clair gat- riausiai pseudonimu visai 
vieną distriktą pasiųsti 30 yčs, turėdamos piktumą į nep^irnšinėti, tik savo tik- 
JEapitonų, kurie tvarkius jų an^ savo kaimynes H. Jaco- . ^ varju jr pravarde. Jau 
globai pavestus rinkėjus bson, kuomet ta viena buvo tje iaįkaį praėjo, kuomet 
Visą tos dienos planą sut-: namie, nuėję į jos kamba- raštininkai dėlei politiškų 
varkins tam tyčia paskirta ^us ir ten iki sočiai išsiba- persekiojimų slėpėmi pseu- 
komisija. Kelioms dienoms rus, Lovvmanienė Jacobsie- donjmUose. Galiaus-gi ra- 
prieš “Lietuvių Dieną” bus neĮ tėškė sykį plaštaka per -ant t-kr^ teisybę, kam yra 
^sušauktas rinkėjų susirin- veidą. Nuskriaustoji Jacob- 
kimas, kur jiems komisija sienė savo užpuolikes pat- 
duos galutinas instrukcijas raukė teisman, kur anos __ _________ _ __________
paskirstys būriais, paskir- dvi tapo nubaustos užmokė- kj raštininkai, toki sandar- Į vietas ir kada ten lankysis, 
tiems kapitonams. Susirin-ti 600 dolerių savo kaimynei kurie, arba melą- kad “Dirvoje” butų galima
kimams jau paimta trįs sa- už mušimą bumon. Jacob- gįngas žinias rašo, arba to- apie tai paskelbti.
lės. Patirta, kad stačiatikių sienė reikalavo atlyginimo kj kurįe apįe aprašomą da- ; 5) Vardai ir lankomosios

_ lyką nieko nežino, tik nuo vietos Dirvoje yra skel- 
nivnė, uzpuolikės pavogė k^ yra prisįklausę. Bet, biamos dykai, 
nuo jos labai brangų žiedą, -ei kas butinai geidžia pseur 6) Mėnesio bėgyje, negau 
be teisėjas Nrff jatsisakė donjmu yra
dėti dvigubą baudą u m tma, tlk su tokia išiyga> kad ros tiesas «Dirvos” admi- 

I patim sprendimu. jprie pseudOnimo butų pri-. nistracija turi tiesą kon-
i ai •• 1 • to dėtą tikroji pravardė ir ad-fiskuoti, panaikinant tokioNauji signalai. Miesto ta- x 1-resas. agento tiesas.

4) Be originališkų raštų,: .Vietiniams agentams
1) Prenumeratos priėmi

mo ir administracijon pri-

SĄDARBININKAMS 
TAISYKLĖS.

Kiekvienam “Dirvos” san- 
darbininkui žinotina:

Kiekvienas iš “Dirvos” san

© ti pigių, kurios yra par- © 
© duodamos po 25c., 50c., © 
© $1700 arba, kad ir $1.50, © 
(g) nes bus veltas pinigų iš- 
© metimas ir tos plunksnos 
© niekad gerai rašyti negal,

©

© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
©

© Nuo $1 iki $10.oo. © 
© ~ 
!©

7) Duodant spaudos dar- @ 
bus, norint dasižinoti apie ©

| darbininkų privalo žinoti kaip pinigų teip ir laikraš- Į g
čio, męs ne atsakome. @

5) Prenumeratos laikas! @ 
skaitosi nuo tos dienos, ku- !©

šias Redakcijos taisykles:
1) Rašant žinias, vadina

mas korespondencijomis pri , , _
valo rašyti teisingai, per-;rioj prenumerata yra pri-;© 

i statydamas tiktai f aktus, i imama. ©
! kurie yra reikalingi prie ži-1 g) Permainant adresus vi Į @ 
i nių padavimo, neskverbiantį suomet reikia aiškiai para- © 
j savo nuomonės, ne kritikuo- gy^-į vardą su pravarde ir į © 
jant atsitikimus žodžių tar- padėti seną ir naują adre- 
puošė. Recenzijos arba savo; ‘
nuomonės išreiškimai yra i 
leistini tiktai užbaigoje ži- 
nios aprašymo. Rašyti rei-1 preįę reikia"atsiųsti ir Į © 
kia teisybę, kaip buvo, o ne kraSt; K-u-n nrpkp nnsn_ © 

‘ 2) Rašvti reikia ar “tai ręSt’ ne8alima- ©
: butų žinios, ar eilės, ar vai- 8» gorint gauti atsaky- g 
zdeliai, žodžiu sakant vis- mĮ- ,vlsada reikia jdeti at- ®

■ sakymui marke 2 centus. Be

išduoti kvitas ir “advaisus” 
greitai siųsti “Dirvos” ad
ministracijai vardu, sykiu 
su pinigais.

2) Neprivalo imti didesnę 
prenumeratą negu “Dirvo
je” pažymėta.

3) Siuntime pinigų priva
lo laikytis tų pačių taisyk
lių, kurios nurodytos skai
tytojų instrukcijose § 3 ir 4.

reikalingu slėptis. Šiądien i 4) Keliaudami į naujas 
daugiausiai laikraščiuose po' apygardas, privalo “Dirvos” 
pseudonimais slepiasi tik to administracijai nurodyti tas

šventikas savo bažnyčioje 10,000 dolerių, nes jos nuo- 
darys rinklevas Lietuvos su monė, i 
šelpimui, teipgi ir serbų 
bažnyčioj bus daroma rin- 
klevos. Stačiatikiai rusai ir 
serbai galbūt duos ir rinkė
jų būrelį; jiems kapitalu 
paskirta V. Jankauskas. Y. 
W. C. A. skyriui skundžian- 
tės, kad nieko vietinėje į 
spaudoje nėra apie “Lietu
vių Dieną”, dėlko skyrius 
nesiskubina rengtis lietu
viams į talką, tarta rašyti 
į anglų laikraščius, bet pa
tyrus, kad vietiniai laikraš
čiai ne labai nori talpinti 
lietuvių raštus, nutari# pa
šaukt reporterius ir juos in 
formuoti apie “Lietuvių 
Dieną” kuo plačiausiai; re
porterius nutarta pasiųsti 
į “Dirvos” redakciją, o re
dakcija jiems suteiks pla
čias informacijas.

Pp. Bartuševičius, Balt- 
rukonis, Kranauskas ir Žit
kevičius pasižadėjo automo
biliais važioti aukų rinkė
jas, kurios eis rinkti aukas 
pramonės vietose.

Nauji signalai. Miesto ta- resas
ryba užgyrė įtaisyti signa- 4) Be ori inališk rašt
lūs ant nekurtų skersgat- iimame ir vertimus> jeiJ
vių, kur eina daugybė zmo- • -. J
nių ir automobilių, kad su-i 
laikius vieną pusę, pralei
džiant kitą. Ikišiol tokiose 
vietose stovėjo palicistai vi-: 
durgatvyje, kraipydami to- 
blyčią su užrašu “stop”. 
Vieton to bus raudoni ir 
žali signalai, kur bus žmo
nės praleidžiami spalvomis 
signalinių sparnų ir žibu
rių. Tokių signalų vienas

i yra prie 55 ir Eucled gat
vių.

gu yra pažymėta pagal! 
kokio autoriaus versta.

5) Rašant eiles ir sceniš- davimo taisyklės sektinos 
kus veikalus, kuriems yra ! kaip ir keliaujančių agentų, 
skolinama mintis svetimų • pagal parag. 1, 2 ir 3. K 
autorių ar veikalų, būtinai! 2) Pavienius numerius 
reikalaujama pažymėti, pa- parduoti gali tik tokia pre- 
gal keno mintį yra rašoma, ke, kokia nurodyta “Dirvo-

6) Sandarbininkai, kurių i je”, ant pirmo puslapio.

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&LoanCo.
2006 St. Clair Avė. Cleveland, 0.

t

&/?& J Jonai, kur-gi tu taip skubiai begi?
Nagi pas

W. AVISZMEVVSKI
1O24 .KEMLWORTH AVĖ. S.W _ «

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

©

© 
©

© 
©

DIRVOS

Kun. Halaburdos darba
vimasis. Mums teko matyti 
formuluotą laišką, kurių ko 
pijomis, vietinės lietuvių 
bažnyčios Šv. Jurgio, klebo
nas J. Halaburda kreipiasi 
į svetimtaučius katalikų ku 
nigus ir kitus bažnyčios per 
dėtinius, išdėstant jiems 
Lietuvos apverktiną padėji-

Didelė vagystė. Pereita
me nedėldienyje tapo apvo
gtas trūkis “Niekei Plate”, 
iš kurio išvogta visokių ta- 
vorų, daugiausia žieminių 
drabužių, kurie ekspresu 
išsiųsti firmos “Joseph & 
Feiss Co.”, už 12,000 dole
rių vertės. Ant rytojaus 
geležinkelio detektivai ir 
miesto policistai areštavo 
5 vyrus ir vieną moterį ku
rių namuose surasta daug 
pavogtų drabužių, saldai
nių, kazirų ir daugybę ki
tokių dalykų, apart to ir laga 
miną su įvairiais įrankiais,

raštai yra nesunaudojami, 
gali juos gauti atgal, dvie
jų savaičių bėgyje nuo tos 
dienos, kurioje Redakcija 
duos atsakymą “Dirvoje”, 
atsiunčiant pačto markes 
rankraščio sugrąžinimui. 
Užtęsus ilgesnį laiką, rank
raščiai nėra grąžinami.

7) Visi rankraščiai, ku
rie skiriami patalpinti “Dir 
voje”, turi būti adresuoja
mi “Dirvos” Redakcijai.

8) Klausiant Redakcijos 
patarimų, visuomet reikia 
įdėti markę už 2 centus.

Redakcija pasilieka sau 
tiesas, kiekvieno rankraš
čio taisyti rašybą, kalbą ir 
tarmę, teipgi spręsti jo ver
tę.

Redakcija.

© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
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SPAUSTUVE
Atlieka Visokius

•kISPAUDOSĮ*

DARBUS

© 
©

©

GAUNAMOS

“DIRVOS“

Knygyne

© 
© 
© 
© 
© 
© 
©

© 2004 ST. CLAIR AV. © 
© © 
©©©©©©©©©©©©©

SPALVUOTAS

Suvalkijos Žemlapis
Sutaisė B. K. BALUTIS » 
Kartografas-Geometras.

Didumas 22 colių pločio per 28 jk 

colius ilgio. Kaina $1.00.
Gaunamas Į k

“Dirvos“ Redakcijoj, h

004 ST. CLAIR AV. CLEVELAND. OHIO U

Pardavimai.
Pigiai parsiduoda šildo i 

mas, pečius, Base Bume, ant 
kietu anglių. Galima sušil
dyti 6 kambarius.

6721 Edna Avė.

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

Siųsdami užsakymus ir pinigus, visados 
adresuokite šiteip:

^1 \ -VT A

2004 ST. CLAIR AVĖ. - CLEVELAND, OHIO

Štai Kur Gera Proga
įdėti savo turtą ant gero

NUOŠIMČIO
S

3) Už parduotus pavie
nius numerius, turi su ad
ministracija atsiteisti sulyg 
1 diena kiekvieno mėnesio, 
sūgrąžinant neparduotus 
egzempliorius (pinigai turi 
būti siųsti sulyg skaitytojų 
instrukcijų par. 3 ir 4 ir ke
liaujančių agentų par. 3).

Parsiduoda fauna su visais reika
lingais triobėsiais už $2.500, 40 akrų 
žemės. Išmainome ant kitokio neju- į 
dinamos savasties arba pardaodama.

Kreipkitės laišku arba ypatiškai. i 
L. Bednarski,

2110 Prospect Avė.

Du namai dėl 3-jų šeimynų. Randos atneša į 
mėnesį $59. oo. Ant E. 27 gatvės. Prekė $6,200.oo

Vienas namas ant 66 gatvės, dėl 2-jų šeimynų 
su 14 kambarių ir maudynės. Teipgi tvartas dėl 
4 automobilių. Lotas 40x172 pėdų. Prekė $6,500.oo

Paskola yra $2,700.oo.

Užsiprenumerookit Dabar B 
’ “Dirvą” kol prenmerata yra ■ 

r„. _z J tik $1.60, nes bepalidvos kį- į» 
To neprisilaikant, turi už- lant popieros kainai, busime g 
mokėti bilas ir kolektavimo 
kaštus.

4) Kas du mėnesiai pri
valo duoti nurodymus, kiek 
egzempliorių reikalaujama 
pardavimui.

Laiškai turi būti adresuo
ti “Dirvos” administracijai. 
2004 St. Clair Avė. Clėve- 
land, Ohio.

Administracija.

8 kambarių namas, maudynės, šviesos ir 1.1. 
Ant E. 65 gatvės. Parduosime su mažu įmokėji- 
mu, o likusius ant lengvų išmokėjimų.

Visi viršminėti namai parsiduoda ant lengvų 
išmokėjimų.

priversti pabrangintie pre
numeratą ir męs, kaip kad 
nekurie laikraščiai jau dabar 
pabrangino. Juk prenumera
tos laikas skaitosi ne nuo 
Naujų Metų, bet nuo dienos 
užsisakimo. Užsisakydami 
adresuokite šiteip.

“DIRVA”
20G4 St.Ctalr An, OmteM, OMe

Kreipkitės šiuo antrašu

THE ST. CLAIR AVĖ

S Savings & Loa n Co
fl 2006 St. Clair Avenue N. E.

I Central 6488 Proapect 95
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“Dirvos“ knygyne galima gauti 
sekančios knygos:

Draugystes, kurios turi
“Dirvą“ už Organą.

No. - s ’ Kaina
Laukis., Telpa šios pasakos: 1. Alluma, 2. Netikri

1 Alluma ir kitos pasakos Guy de Maupassant’o, vertė J. 
brangieji amkmenys, 3. Baimė, 4. Du maži kareiviai, 
5. Dienynas padūkėlio, 6. Mėnesienoje, 7. Vaidulys, 
8. Užšalusio j padangėj, 9. Atsikirtimas, 10. Vienatvė, 
11. Tėvas ir sūnūs ir 12. Rožė. Chicago, III. 1908, 
pusi. 136.........................

2wGyvenimo Vaizdeliai, susidedanti iš devynių sekančių gra
žių pasakaičių: Atsisveikinimas, Vagis, Kas Kaltas, 
Gatvės Vaikai, Paparčio Žiedas, Miško Sargas, Signa-

3 Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių bei Velnių. Pasakos surink-
las, Keleivis, Būvio Esybė. Chicago, III. 1902, pusi 99 . 
tos d-ro J. Basanavičiaus. Šioj knygoj telpa keli šim
tai gražių pasakų, apie rojų (dangų), čyščių, peklą; 
apie giltinę, marą, cholerą; apie dvasias (dūšias), 
velnius, jų vaidinimasi ir tt. Pasakos užrašytos tokio
je tarmėje, kokioje buvo girdėtos. Panavėžyj — pa
gal tarmę panevėžiečių; Šiauliuose — pagal tarmę 
šiauliečių; Suvalkų gub., ir tt. Chicago, III. 1903, 
pusi. 470 .............................................................................. .. . ^1-50
Audimo apdaruose......................................... ’........................... 2.00

4 Karės Laukuose. (Kareivio atsiminimai). Parašė Vsevolod
Garšin. Vertė A. L—lis. Užimanti pasaka iš laikų ka
rės maskolių su turkais. Chicago, III. 1906, pusi 81. . . .20

5 Laikrodininko Atminimai. Pagal Erkmah-Šatrijaną sutaisė
S. M. Paveikslas iš Napoleono I paskutiniųjų kariavi
mų. Chicago, III. 1907, pusi. 44. ... ......................................

6 Lietuviškos Pasakos įvairios. Surinko Dr. J. Basanavičius.
Dalis I. Čia telpa 141 labai gražių, juokingų, išmin
tingų ir žingeidžių pasakų. Chicago, III. 1903, 
pusi. 280.......................................................................................... $1.00
Drūtai apdaryta.......................................................................... 1.25

' 7 Lietuviškos Pasakos įvairios. Surinko Dr. J. Basanavičius. 
Dalis II. čia telpa 205 labai gražių ir juokingų pasa
kų, bovijančių kiekvieną skaitytoją ir klausytoją ir 
labai naudingos. Chicago, III. 1903, pusi. 335...................$1.25
■Drūtai apdaryta............ .............................  1.50

8 Lietuviškos Pasakos įvairios. Surinko Dr. J. Basanavičius.
Dalis III. čia telpa 202 dar. gražesnės ir juokingesnės 
pasakos. Chicago, III. 1904, pusi. 333............................... $1.

9 Lietuviškos Pasakos įvairios. Surinko Dr J. Basanavičius.
Dalis IV. šioje dalyje teip, kaip ir pirmesnėse dalyse, 

telpa keli šimtai užimančių ir juokingų pasakų. Kiek
vienas, nusipirkęs iš paminėtų 4 knygų I, II, III ar 
IV dalį, turės per visą savo amžių neišsemiamą pasa
kų turtą. Chicago, Dl. 1905, pusi. 322 .......................$1.25

- Drūtuose apdaruose..........................................................................1.50
10 Makaro Sapnas. Apysaka V. G. Koralenko. Autorizuotas

vertimas. Chicago, III. 1912, pusL'47 .....................................15
11 Maxim Gorkij. Pasakojimai. Iš rusų kalbos vertė A.

L—lis. Turinys: Giesmė apie Sakalą, Nenaudėlis, Ma
karas čudra, Rudenyj, Dvidešimts šeši ir viena. Chi
cago, HL 1906, pusi. 103. ........................................................

12; Namelis ant Volgos. Apysaka, parašė S. Stepniak, versta 
( iš rusų kalbos. Chicago, III. 1909, pusi. 72.........................

13 Nakvynė. Pasaka apie vieną mažesniųjų gyvenimo var
gų, paprastai vadinamų bėda. Parašė R. L. Stevenson. 
Iš anglų kalbos vertė L. Juras. Chicago, III. 1911, 
pusi. 38 .............................................................................................

14 Olitipa. Graži apysaka iš laikų savitarpinės karės šiaurės
Amerikos indijonų. Vertė A. Olševskis. Antra patai
syta laida. Chicago, III. 1906, pusi. 95...............................

15 Pagal įstatymus. Apysaka M. Konopickos. Iš lenkiško
vertė Pranas Siūlelis. Chicago, 111. 1910, pusi. 158 ..

27 Pamokslai išminties ir teisybės, išguldinėti galvočių visų
amžių Lietuvos vaikeliams. Parašė kun. Tatarė. Tre
čia laida, čia telpa 128 juokingų, bet išmintingų ir pa
mokinančių pasakaičių, mokinančių doros ir išmin
ties. Chicago, UI. 1899, pusi. 182.............................................

16 Pasaka apie kantrią Aleną, dukterį turkų ciesoriaus
Antonijaus, kuri per 22 metus vaikščiodama po svie
tą, daugybę bėdų ir vargų iškentėjo. Antra laida. Iš’ 
lenkiško vertė A. Olszevskis, Chicago, III. 1902. 
pust 66 ...................................................................................... ..

17 Pasaka apie Adomą ir Jievą. Priedas prie sulyginamosios
mytholiogijos. Parašė Paul Lafargue, pagal vokišką 
vertimą lietuviškai sutaisė P. Miškinis. Chicago, III. 
1908, pusi. 31....................................................................................

18 Ponas ir Bernas. Apysakėlė L. Tolstojaus iš gyvenimo
maskolių kaimiečių, žingeidi norintiems susipažinti 
su buviu ir sąlygomis maskolių kaimiečių gyvenimo; 
ji verčia skaitytoją drauge jausti su vargo prislėgtais 
žmonėmis. Chicago, III. 1904, pusi. 60....................................

19 Pragaro atgijimas. Parašė L. Tolstoj, vertė Z. A. Kriti
škas piešinys dabartinės draugijos tvarkos alegoriš
kai parašytas. Chicago, III. 1908, pusi. 22..........................

20 Raistas—TheJungle. Parašė Upton Sinclair. Lietuvių kal-
bon versta iš angliškos. Apysaka paimta iš lietuvių 
gyvenimo mieste Chicago, dirbančių skerdyklose. 
Naudinga perskaityti kiekvienam. Antra laida. Chi
cago, III. 1912, pusi. 355. 
Ta patį audimo apdaruose

21 Revoliucijos žmonės. Parašė A. Niemojewski, vertė K.
Puida. Telpa čia sekanti apsakymai: 1. šuntakiais, 
2 Viesulą, 3. Motiejus Balia* 4. Laisvės šventė, 5. Ju
ras, 6. Redaktorius, 7 Paukštis, 8. Ponas Jėzus Varša- 

, voje. Knygelė įdomi kiekvienam. Chicago, III. 1908, 
pusi. 76..................................................................................

28 Robinzonas Kražius. Graži morališka pasaka. Antra per
taisyta laida. Chicago, III. 1903, pusi. 83............................... 20

22 Rymas. Romanas. Parašė Emile Zola. Versta iš francuzų
kalbos. Tai yra labai svarbus ir garsus veikalas, pa
rašytas vieno geriausių francuzų rašytojų Emile Zo
la. Ta knyga yra versta į visas kalbas, todėl, kad yra 
gražiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas vertimas 
yrą lengvas ir gražus. Chicago, III. 1909, pusi 432 . .$1.25 
Drūtais audimo apdarais .....................................................$1.50

23 Sapnai čia telpa vienuolika trumpų fantastiškų pasakai
čių. Parašė Olive Schreiner, vertė iš anglų kalbos J. 
Latfkis, Chicago, IU.. 1910, pus). 79

. 24 Sf * • ’-................................................  "
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Valdyba Dr. O.L.L Vytaata Gvardijas, pa pri«- 
(laba h. Petrą. Clsvatad, Ohia.
Pir. J. VERSIACKAS,

Vice-pirm. F. SAUKEVlClUS, 
UIS E. 68th Str.

Nu t. raš. S. BINKIS, 
615 E. 97 th Str. N. E.

Iždo raš. A. REMEIKA 
8024 Sovinski Avė.

Iždin. M. SAUKEVlClUS, 
3815 Kelly Are.
Vadu ir Komandierius 

K. SAIMONAS. 848 E.143rd Str.
Kapitonai J. KILIKAUCKAS 3816 Kelly *v. 

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

Oficieriua J.MAČHJLAITIS. 2003 Hamilton av.
Ofieierfu. J. T. NEURA. 2202 Hamilton av.Z 
Feltfeb. M.ABUKAUSKAS. 2052 Hamilton ar.

Siffnaliataa
M. GRUODIS. 2011 Hamilton Avė.

THE ST. CLAIR AVĖ.

SAVINGS & LOAN C0
{KORPORUOTA PER OHIO VALSTIJOJ VALDŽIĄ.

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

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

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

išlygų.

tmtamtmmmmmmtmimmmsattttmmamsmmstmmmssmsc

CLEVELAND’O LIETUVIŠKA
Namų ir Paskolos

BANKA 1
Atsakančiausis įstaiga CIeveland’e

poruota per valdžią valstijos Ohio ant

tS“ $250,000.00

Priimame sutaupinimui pinigus ir už 
padėtus pinigus mokame 5%

.15

.25

Valdyba Liatuvos Sua; Karaivi; av. Kazinier«v 
Gvardijos Glavaland, Obio.

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

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

Nutar. rašt. J. POVILONIS,
5815 Dibble Avė. N.E.

Fin. rašt. CIP. SELICKAS, 
6202 Heialey Avė. S. E.

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

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

Oficieriai:
P. ŠARKAUSKAS. 1301 E. 55th Str.
J. MAKSIMAVYČIUS. 1542 E. 36th Str.
J. ŠUTRIS. 1088 E. 79th Str.
J. URBŠAITIS. 1448 E. 33rdStr.
J. GAIDELIS. 1402 Oregon Avė.

Signalistas.
J. ŽALČIUS. 1399 E. 41.t Str.____________

Valdyba Draugystes šv. Kaziniero Kariltičio 
lorviood, Mass.

Pirmin. JURGIS VERSIACKAS,
1184 Waih Str.

Vice-pirm. KLEM. SPIRIDAVIČIUS
1025 Waahinaton Str.

Prot. sekr. ADOL. KAVOLIAI! SKĄS,
1167 Wa»hington Str.

Fin. sekr. JON KAVOLIAUSKAS,

Iždin. JUOZAS AKUNEVlClA, 
23 Dean Str.

Maršalka JONAS VTLKIŠIS, 
U62 Washinrton Str.

.20

.10

.40

.40

.20

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

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

Prospect 953 Central 6488

OFISO VALANDOS:
Nuo 7:30 iki 10:30 Utarninkę vakarais.
Nuo 7:30 iki 9:30 Subatę vakarais.

/žys]fS\1934 St. Clair Avenue

DR. J. ZW1CK,
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS.

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

Ant Pakilčio Aptiekos.
OFISO VALANDOS: 

Ryte: nuo 9:30 iki 1030. 
Vakare: nuo 5 iki 730.

TELEFONAI:
Clj. Csstr. 4236, Bali Prssp. S79.

Gyvenimo Telefonas:
MIC 155S-8

Kiajava Pirtis
I . . ii!

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

----------PIRTĮ ------
Atdara kožną dieną nuo 12:00 dieno* iki 
12:00 nakties, Subatoms per ištisą naktį.

Seredoe dėl motery.
Galima susikalbėti lietuviškai, lenkiškai ir 

rusiškai. Tai p-gi statome bankas,
A. SOGOLOWITZ,

2547 E. 38 GATVE. Arti Woodl»nd.
. Central 2595-W

fe

ž
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“Dirvos“ Knygyne

BUČERNĖ IR GROSERNĖ
Daugumas musę lietuvię 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 
musę važiuotoją arba atsilankę į musę krautuvę. Męs visados itengsi- 
mės sanžiningai patarnauti muę kostomerius. Prekes darysime kuože- 
miausias, tavorą duosim kuogeriausį. Brangęs broliai ir seseris nepa
mirškite musę krautuvės. Ateikite ir pabandykite, o tąsyk persitikrin
site, jog ką šneku yra gyva tiesa.
2041 HAMILTON AVĖ. * Cny. Central 1781-L ii

Šeimyniški vaistai, kuriuos kiekvienas 

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

valymui, nuo reumatizmo ir kitokię užsisenėjusię ligę Prekė $1. oo. <•

Pakelčio Plaučię Balsamas. Geras vaistas nuo kasulio, šalčio, bran- 
kytios ir visę gerklės ir plaučię ligę. Prekė 25.

Pakelčio Vaistas nuo Nnospaudę (Com Care) Greitai nugydo ko- Ž! 
ję nuospaudas Prekė 25c. . T i

GAUNAMOS LIETUVIŠKOJ APTIEKOJ PAS: t

C. PAKELTIS, |
1937 St Clair Avė. - Cleveland, Ohio 3

t

Naujos Knygos. 5)©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©
Parankiausias būdas vokiečiu kai- @ ■ w > Ik JI -i_ l. w ® '

bai pramokti. Preke 35c.
Elementorius ir vaikę skaitimėliai. į 

Preke 25c.
j|3704 SIIPEBIOR HEiŪĖ: TARPE E. 36 IR 38 GATVES

Daktaras kišaniuje. Su daugybe /g. 
daktariškę receptę. 75c. !

Kišeninis žodynlis, labai paranki 
knygele mokintis angliškos kalbos 50c. j

klausimai ir atsakimai, kaip išsi- j 
imti ukesistetf popiera^. 15c. į

Gyvenimai Šventųjų. Skaitymai dėl ' ©ž

.10

15

.10

. .85
$1.15

.20

LaUkiš, Chicago, IU.. 1910, pusi. 79....................................20
lidal|rinte Kryželis arba dailydė iš Nazareto. Apysaka

iš laikų kankinimo Kristaus. Parašė Eugenijus Sue.
yertė J. Laukis. Chicago, III. 1906, pusi. 169.'.................45

. 25 Simukas ir Magdutė. Graži pasakėlė, antra laida. Chicago,
m. 1913, pusi. 28...........................................................................

26 žmogm nepHuikis. Vertė iš švediško Nėris. Labai graži 
apysakėlė, kaip turtingo prekėje sūnūs apsivedė su 
varginga mergina fr laimingiau gyvena už kitus, ap
sivedusius su turtingomis. Chicago, Dl. 1899, pust 28.. .10

.10

Gerieusios Gyduolės^

DEW0YN0’S
APTIEKOSE
1653St.ClairAv. PricL 17 fl.
6502 Flitl A»»„ Cor. E. 65tt (Tad)

Čia dirba lietuvy, regi.truota. aptieko- 
riu.— A. Zactaras.

5608 RaotAie., Cor. E. 57th.
Čia dirba lietuvy, registruota, aptieko- 

riu.— J. Smailis.

4052 E. 71st Cor. Hamrd'
3878 E. 71st, Cor. Laosiog

Lietuviams pas lietuvius aptiekorius ^a- 
Jana Raut teisingus patarimus.

F. DECKER

Gelažies Krautuve.
HARDWARE

Rioberines ir smalinė stogų 
dengymui popieros. Įvairiau
siu ryšių maliavos? aliejaus, 
tarpetino, maliavojimui šepe
ty ir t. t. ir 1.1
Didelis rinkinis Pečię, visokiu sėdy
nę, plačiausia rinkinis įvairię-įvai- 
riausię dailydems įrankię irt. t. irt.t.

2155 St Clair Avė.
Central J785-W

i ŠOKIŲ MOKYKLA g. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
prof. klimavyčiaus © 1 Susivienijimo Lietuvių Amerikoje

KNINGYNE GAUNAMOS KNINGOS:-
Aisopo Pasakos — pusi. 364 ................................. .. ................................ I
Andersono Pasakos — pust 82 ...............................................................
Apie Sveikata — pusi. 16 ..............................................................................
Audra Rosijoje — pusi. 65 ...................................................... .. ...............
Diedai ir Gražina — pusi. 61 ....................................................................
Japonų Konstitucija — pusi. 61 ........................:.....................................
Kaip Bulgarai ingijo laisvę (dalis I) ......................................................
Kaip Bulgarai ingijo laisvę (dalis II) .................................................
Kaip Japonai gyvena dabar — pusi. 48 . ..........................................
Kas iš ko pareina? .........................................................................................
Kelionė j Europą — pusi. 52 ....................................................................
Kelionė j šidlavą* — pusi. 48 ....................................................................
Konradas Valenrodas — pusi. 24 .......................... .....................................
Ko mus mokina žvaigždės? — pusi. 32 .................................................
Kražių skerdynė ir jos pasekmės ...........................................................
Kuomi žmonės gyvena — pusi. 56 ......................................................
Kun. A. Burba — pusi. 20 ...........................................................................
Kaip gyvena Latviai — Suomiai —Anglai, — pust 65.................
Lietuviška Chrestomatija .— pusi. 180 .............................................
Lietuvių tautos klausimas Europos karės metų — pust 102 .. 

„ Lietuvos Gaspadinė — pusi. 80 ...........................................................
Mainieris ir Leberis — pusi. 60 .............................................................
Našlaitė — pusi. 22 .................................................................... ....................
Naujas būdas išmokt rašyti — pusi. 24 ................... .. .......................
Nuo degtinės — pusi.........................................................................................
Padėjimas Lietuvių tautos rusų viešpatijoje — pusi. 120 ____
Pasninkai Lietuvoje — pusi. 16 .............................................................
Perspėjimai apie šventą tikėjimą ...........................................................
Rodos motinoms — pusi. 18 ......................................................................
Sulaukė — pusi. 132 .......................................................................................
SLA. Istorija (1886—1915) $1,50; audimo a^dar. ..................... i
Švintant — pusi. 126 .......... .’...........................................................
Tamošius Besotis — pusi. 24 ............................................................. ......
Trachoma — prie šviesos — pusi. 100 ................................................. 20c.
Vaikų Draugas — pusi. 64 ......................................................................... 15c.

Visas šias knygeles SLA. nariai gauna už pusę kainas, 
Reikalaudami knygų, parašykit aiškiai knygos vardą.

Pinigus geriausiai siųsti per pačto Money Or
derį, paprastame laiške, užadresuojant:

A. B. Strimaitis,
307 W.30thST. - NE W YORK, N. Y.

© 
© 
© 
© 
© 
© 
©I ©i

Vyrams $4.oo Merginoms $2.oo už
10 LEKCIJŲ- '

Lekcijos atsibuna ka* PanedSlio ir Pitnyčios vakarai* 
nuo 8:00 Ud 11:00 valandą.

Vaikinai ir Merginos! Kurie norite dailiai išsilavinti 
. ’šokius šokti, tad atsilankykite j viršnurodytą vietą, o męs 

kožnoe dienos au paveikslais. Skuroa į ©gvarantuojame, jog išmokinsime visokius šokius ir j trum- 
apdaraia, suksynės literos $5.00, beskirtumo, ar jauną, ar seną. Tel. CUy. Central 7622-R (0

Teipgi didžiausia sankrova visokio 5)^@j(§){S)^)©@©©©(§)©©©©©©©©©©©©©©<§ 
turinio knygę: pasakę, istoriją, Bibli- , 
ję, angliško* kalbos rankvedžię ir rank- 
vedėlię, žodynę, puikiausię maldakny- j 
gię, kryželię ir kitokię religiški) reik- ; 
menę ir 1.1 Taipgi įvairiausi!) rašy- i 
mui dalykę ir visokię popierę.

Kuomet reikalausite, kokip nors 
knygę, malonėkite kreiptisi šiuo antra-

DIRVA” 2004 St. Clair an. Clmlari, Ohia

Įiniitiiiiii»i»iiiiiiiiiiii»»iniiiiiii»»»u

ULEKNAlrBLKAlMAS
pirmos kliasoa

Mesinyčiair Daržovių
KRAUTUVE

51.25
20c.
10c.
20c.

“Dirvos” Agentai
Pas kuriuos galima visados užsiskyti 

“DIRVĄ” ir užsimokėti prenumeratą. 
PHILADELPHIA, PA.

A. Rūkas, 2544 E. York str.

NEW BRITAIN. CONN.
Vacį. Gilevičia. 98 John Street.

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

BENTLEYVILLE, PA.
B. A. Matukonis, P. O. Bor 268.

HOMESTEAD. PA.
M, Vaikšnoras, 529 Dicksons St., 

BROOKLYN, N. Y.
M. A. Milukas, 416 Hooper SL, 

SCRANTON, PA.
J. Petrikys, 1514 Ross avė.

CHICAGO, ILL.
J. A. Savetaky, 1714 W. 47th str 

CLEVELAND, 0.
Jurgis Brezaitis, 7709 Aberdeen avė.
Juozas Vaižmužys, 2030 Hamilton avė

Išvežioja užsakymus i visas da- 
i Ilis miesto. Draugyję vakarę ren- 
: gėjai ! Paveskite mums ap- 
:: rUpinimą jęs rengiamus vakarus 
:: valgomais dalykais, męs turėdami 
:i mašiną išvežiojimui greičiausiai ir 
: ■ tinkamai išpildisime.

: 6712 SUPER1OR AVĖ.
:: MacatH 1BB14

HTHHl'IIH........... iiuiu»inu!UiH!ttm«m:

UETUVYS

Iškabų—Šildų
DIRBĖJAS -sa

STIKLO, ELEKTROS IR 
MEDŽIO.

1329 ST. CLAIR AV.
Room 16.

S
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©
© 1

© Taipgi visokię minkštę gėrimę 
(@) saldainię, Cigarę, Cigaretę, Ta- 
zgs bako ir t. t. Tad užkvieciu ger- 

biamuo savo viengenčius lietu
si vius atlankyti ir manę, o busite 
© užgenėdinti. _
© ©
@ 1648 St.Clair Avenue N. E. 
(gj Arti E. 17 gatvės.

©©©©©©©©©©©©©

© PETRAS BARIS
— užlaiko —

PUIKŲ PULRUMj @
East

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.

©

20c. 
20c. 
20c. 
10c.
20c. 
10c. 
15c. 
15c.
10c. 
15c. 
15c. 
20c.
20c. 
40c. 
35c.

15c.
10c.
10c.
10c.

$1.00
. 5c.

10c.
. 5c.

52.00

Draugijų Reikalai.
Mėnesinis Clevelando lie

tuviškų draugysčių Sąryšio 
susirinkimas bus laikomas 
seredojv25 d. Spalio, Stock’- 
s svetainėje. Draugijų at
stovai yra kviečiami visi 
atsilankyti, nes paskutinis 
susirinkimas bus prieš “Lie
tuvių Dieną”. Taigi malo
nėkite susirinkti, nes bus 
daug svarbių nutarimų.

Clevelando liet draugy
sčių Sąryšio sekretorius

New Britam ir apylin
kės Lietuviams.

Kas iš New Britam, Conn 
ir jo apielinkės nori užsira
šyti “Dirvą” ar gauti pa
vieniais numerais, gali krei
ptis prie musų agento Vac
lovo Gilevičio, 98 John st. 
New Britam, Conn. ir pre
numeratą galima jam už
mokėti

Or. FRANCIS KENNADY,
DeRTI»TA8 .
OFrso VaLMDO*:

Noo #30 ryto iki 1230 dieno, ir nuo 130 
iki 5:30 vakaro.

Pane<wiio. Utarninkų ir Samdo vakarai, 
nuo 6M iki 730.

M laoateH nn-W toj. Coat. M7M 
5402 Superlor Avenue

Gar. B. SSth Str. CLCVKLAND, O.

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems 
Lietuvoj bei Amerikoj

VIENYBE LIETUVNINKU
Eina jau 30-tus metus.

Prenumerata $2.00 metams; $1.00 
pusei metų. . Kanadoje $2.50 motam; 
$1.25 pusei metų. Anglijoj, Lietuvoj Ir 
kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m. 
Pametimui vienų num. siunčiam dovaaal 
Knygų katalogų siunčiaaN ant panika.

120-124 Oraad Str., 
Brooktya, N. X.

A.URBŠAITIS
seniausia

g lietuviška
| BARBERNE

Pas mus ilgai nelauksi, nes 
bg greičiausiai ir geriausiai at- 

liekama darbas tai pas tnua. 
|| 2271 St Clair Avė. N.E.

REIKALAVIMAI.
Reikalingas Zeceris, ku

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

2004 St Clair Avė.
CLEVELAND, OHIO.

DILI. E. JASINSKI
697 ROS E BUKI.

taną Ofisas, 1374 E. 2S-ta taria.

L. Bednarski
Namus ir firmga

•avaatia. Kreipkite* laišką ar
ba ypatiškai.

L. BEDNARSKi,

Bl UI


