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BOLšEVIKALRADIKALAI SU LĖNl^, ' R TROTSKIU PRIE
ŠAKYJE, BUVO PAĖMĘ PETROGRADĄ iR MASKVĄ Į SAVO 
RANKAS.

KERENSKIO ŠALININKAI VĖL ATGAVO MASKVĄ, KUR 
KERENSKIS VĖL SUSIARTINO SU GEN. KORNILOVU.— 

VADAIS TAPO PROF. P. MILIUKOV IR KUN. LOVOV.
PALEI PETROGRADĄ IR PAČIOJE SOSTAINĖJE ATSIBŪVA 
SMARKUS SUSIRĖMIMAI.

KIEKVIENA PUSĖ GIRIASI PERGALĖMIS.
PETROGRADE IR MASKVOJE UŽMUŠTA IR SUŽEISTA 

VIRŠ 1,500 ŽMONIŲ.
PERMATOMAS GREITAS BOLŠEVIKŲ PRALAIMĖJIMAS, 

NES KERENSKIS BEVEIK JAU SUNAIKINO BOLŠEVIKUS Į 
PETROGRADE.

i Pasirodė, kad bolševikų spėka 
; — tai tik rėksnių ir trukšmada- 
' rių būriai. — Gaįop tapo prane
šta, kad kaip Petrograde, taip ir 
Maskvoje , bolševikai pilnai iš
sklaidyti.

Pirmiausiai pr. Kerenskį, iš
kilus sumišimui Petrograde, pri
buvo i Lugą 75 myl. į pietvak. 
nuo Petrogrado), lapkr. 10 d. 
jis pribuvo į Gatčiną (30 m. nuo 
Petrogrado) ; — visur jis orga- 
nizazavo jam lojališkus karei
vius, su kuriais galop patraukė 
ant Petrogrado.

Trumpai tariant, bolševikų 
revoliucija greit bus visai lik
viduota, nors taipgi pranešta, 
kad Maskvoje ir Petrograde did
žiuma darbininkų ir kareivių de
legatų nubalsavo remti bolševi-

kimas Trentino srityje laikinai 
tapo susilpnintas; — vienoj vie
toj teutonai tapę atstumti net 
atgal. Tečiaus austrai-vokie
čiai, nežiūrint ant tvirto pasi
priešinimo, užėmė miestą Bellu- 
no, augšt. Piave pakraštyje apie 
(50 mylių į šiaurę nuo Veneci
jos).

Visos žinios nurodo, kad ita
lai tinkamai persiorganizavo ir 
su pagalba angĮų-francuzų mano 
atsilaikyti prieš užpuolikus. 
Francuzų gen. Foch patsai tvar
kys visas italų operacijas. 
Lapkr. 12 d. paskelbta, kad už
puolikai visai jau išlengvo eina 
pirmyn — laukiama galutino 
sustabdymo. Į.

taip sakant, Monre doktriną 
Azijai ir pilnai parėmė imperia
listinę japonų politiką. Chinai 
gi kol-kas to nepermato.

True translation filed with the post 
master at Cleveland. November 16, 
1917.

SUOMIJOJE VIEŠPATAU- 
JA BETVARKE.

SMARKUS MŪŠIAI TRAPE ITALU IR TEUTONU PIAVE
UPĖS PAKRAŠTYJE. TEUTONAI VIENOJ-KITOJ VIETOJ ! ^. ^l^okai į su kitais ėle- 
V ERŽIASI KITON UPĖS PUSĖN. TRENTINO ŠRI f Y JE TEU-. Plentais stovi už Kerenskio val- 
TONAI SULAIKYTI. džia. Valdiškos Įstaigos Mas-

ITALŲ PAIMTA NELAISVĖN APIE 270.000 IR UŽGIEB- i kvoje _ arsenalai, telegrafo 
TA APIE 2,500 KANUOLIU. j Įstaigos, bankos ir gelžkelių sto-

KITUOSE FRONTUOSE BEV EIK RAMU. , j-yra perėjusios Į bolševikų
~ ______  rankas, tečiaus greit manoma

REZIGNAVO FRANCUZIJOS MINISTERIU KABINETAS tą visk nuo JU atmiti
SU PREMJERU PAINLEY E PRIEŠAKYJE (JAU IŠREIŠKI Kartu paskelbta, kad Al. Ke- 
NEUŽSITIKĖJIMĄ ATSTOV U RI MAS 277 BALSAIS PRIEŠ renskiui pasisekė ištrukti iš 
1S6.6.) ______ ; Petrogrado (lapkr. 6 d.) ligonve-

ANGLU SPAUDA SMARKIAI KRITIKUOJA PREMJERO 'žirnyje; — tris kartus tą vežimą 
LLOYD GEORGE VEIKIMĄ BEI JO KALBĄ, KURIOJE NURO- -jjUVO sulaikė bolševikai, bet vis 
DĖ PADARYTAS SĄJUNGIEČIV KLAIDAS. FELDMARš. j nesUrado Kerenskio, kadangi jis 
HAIG (ANGLU VADAS VAKARINIAME FRONTE) IRVV. RO- tinkamai buvo paslėptas vežimo 
BERTSON (PERDĖTINIS ANGLU GEN. ŠTABO) PASIRENGĘ apa-ioje 
REZIGNUOTI.

GEN. KADORNA ATSISAKĖ ATSTOVAUTI ITALIJĄ;
NAUJAI SUDARYTAME SĄJUNGIEČIV KARIŠKAME KOMI- ^e tra^ation^u^^^^ 

’rPTPi? • 51917.
VOKIEČIAI SUOMIJOJE.

True translation fiied with the post 
master at Cleveland. November 16, 
1917.

AUSTRAI-VOKIEČIAI ATSTŪ
MĖ ITALUS IKI PIAVE UPĖS. 
ITALAMS GRĘSIA PAVOJUS

Iš DVIEJŲ PUSIU.
Austrai-vokiečiai smarkiu 

maršu žengia pirmyn nuo Tag- 
liamento upės. Jie greit pasie
kė upę Livenzą, kur italai ban
dė juos sulaikyti. Vienok italai 
tapo atstumti atgal. Austrai- 
vokiečiai pasiekė jau Piave upę, 
italai persikėlė vakarinėn upės 
pusėn ir'laukia generalio mūšio. 
Jie išlaiko yra prirengę tas pozi
cijas ir pasitiki atsilaikyti prieš 
užpuolikus. Pranešama, kad ita

karę (kol-kas bent trims mene- Londonas. Tvirta vokiečių 
siams), padalinti valstiečiams j spėka užėmė Suomijos (Fin- 
žemę ir sušaukti įsteigiamąjį' liandijos) sostainę Helsingforsą 
Seimą. * i (su TOO.OCO gyv.) “ir gubernijos

Visos Rusijos radikalų kongre ( miestą Abo. Kartu su vokie- 
sas. būtent darbininkų ir karei-,čiais dalyvauja ir finai-karei-

Prieš užimsiant tuos mie-f vių atstovų kongresas, skubiai viai.
sudarė ministerių kabinetą, su- stus vokiečiai užvaldė Alando 
sidedantį iš bolševikų. Kabinę- salas, kurios randasi Suomijos 
to priešakyje stovi Nikolai Le- užlajos priešakyje.
nin, kaipo premjeras, ir Leon
Trotski, kaipo užsienio ministe-
ns.

Kabinetas veiks tik iki Įstei- j 
giamajam Seimui, kuris ar pa-.

................., ar išrinks naują.

PEINLEVE, ŠIOSE DIENOSE 
REZIGNAVĘS PRANCŪZUOS 

PRIEMJERAS.

True translation filed with the post 
master at Cleveland. November 16, 
1917.

tvirtins ji,
Kitų ministerijų vietas užima 
sekančios ypatos: Rikov-vidaus 
dalykų min., Skvorcov-iždo min., 

lai pertvarkė savo kariumenę ir Miiiutin — agrikultūros, šliapni 
su pilna viltimi laukia nusve- kįv__darbo min., Ovsianikov.
riančio mūšio. Kryleako ir Biberko — karės

Vyriausiu vadu vieton gen. Ka įr jureivijos kom., Nogin — pre- 
darnos tapo paskirtas gen. kybos min.. Lunačarski — ap- 
Diaz su dviem pagelbininkais. švietos min., Oppokov — teisių 
Kartu tapo sudaryta kariška' min.. Teodorovic — min. apru- 
taryba, kurion ineina gen. Ka- pįnimui gyventojų valgiais-daik: 
d^rna ir po vieną narį iš francu- tajs> Džugašvili — tvarkymui 
zų ir anglų generalio štabo. * įvairių tautų dalykams (nauja

Galop, Piave pakraštin pribu- vieta) ir Riazanov — susinėsi- i 
vo tvirta anglų pagalba — mo min. ' ____ ______________ ____
daug kanuolių ir kareivių. Tai-| Kerenskio šalininkai-ministe- kuoįj anglu spaudau sąryšyje su 
gi viso pasaulio akįs nukreiptos rjai, kurie užpuolus bolševikams, 1 >uorn pasiryžo rezignuoti kariški 
ant Venicijos lygumos, kur šiose radosi žieminiame pal., tapo su- ■ ang]ų vadai__ feldmarš. Haig
dienose atsibųva nusveriantis areštuoti ir patalpinti Petro-Po-1 ir pobertson> 
mušis. " ’ ‘ ’"’:“

Apart to, vokiečiai-austrai 
veržiasi pirmyn iš Trentino pu
sės, — jiems po karštų susirė
mimų pasisekė užimti drutvietę 
Asiago ir atstumti italus atgal.

Lloyd George, Anglijos pre- 
' mjeras, kuri smarkiai ėmė kriti-

vilo tvirtovėn; paskiau socialis-l ___________________
tai tapo paliuosuoti. Lapkri , True translation filed with the post 
Č10 8-9 dd. bolševikų sukilimas j master at Cleveland. November 16, 
apsireiškė ir Maskvoje. Greit į _________
jie ir ten paėmė valdžią į savo 
rankas. Vienok Maskva, abel- 

Tokiu budu, austrai-vokiečiai naį imant, yra lojališka pr. Ke- 
žengia linkui Veronos ir Vicen- renskiui. 
zos ir grūmoja apeiti italus iš ki
tos pusės Piave upės. True translation filed with the post 

master at Cleveland. November 16, 
1917.

True translation filed wfth the post. --------------- —
master at Cleveland. November 16, KERENSKĮ SU 200,000 LOJA- 
10,7 ________ 'LIšKŲ KAREIVIU IŠBLAŠKĖ

BOLšEVIKAI-RADIKALAI BOLšEVIKUS-RADIKALUS.
IAIKINAI UŽVALDĖ Londonas. Lapkr. 11 d. tapo 

PETROGRADĄ. paskelbta, kad iškilusi Rusijoje 
Petrogradas. Bolševikai, su maksimalistų revoliucija, vado- 

I^eninu ir Trotskiu priešakyje, vaujant Nikalojui Leninui ir 
pritariant sostainės garnizonui I^onui Trotskiui, tapo sulaužy- 
ir Baltijos laivyno jūreiviams, ta. — Aleksandras Kerenskį 
po mažų susirėmimų užvaldė i su 230,000 lojaliskų kareivių pa- 
Petrogradą ir paėmė valdžią į siekė Petrogrado priemiesčius.

Tie sostainės kareiviai, kurie bu
vo prisidėję prie bolševikų, sten
giasi vėl atsimesti nuo jų Sos- 
tainėje atsibūva savo rųšies mū
šiai. Spėjama, kad Kerenskio 
valdžia greit vėl atgaus valdžios 
kontrolę.

savo rankas. N. Ix?nin ir L.' 
Trotski tuoj išleido atsišauki
mus į kariumenę ir Rusijos gy- i 
ventojus, paskelbdami pervers
mą ir kviesdami paremti juos. 
Kartu tapo pranešta, kad pirmu 
jų žingsniu bus tuoj pertraukti

VOKIEČIAI GRUDŽIAMI AT
GAL FLANDRIJOJE.

Londonas. Anglai išlengvo, 
bet tvirtu žingsniu, veržiasi pir
myn Flandrijoje, Belgijoje, ypač 
Roulers srityje. Spėjama, kad 
greitu laiku vokiečiai turės čia 
apleisti dideli žemės plotą. Taip
gi pasekmingai veikia anglai- 
franeuzai Francuzijoje.

True translation fiied ’.vith the post 
master at Cleveland. November 16,
1917.

BULGAR1JA PASIRYŽUSI 
KARIAUTI IKI GALO.

Amsterdam. Bulgarijos So- 
branje (parlamentas) tapo ati
dėta iki gruodžio 1 <1. Premjeras 
Radoslavov savo kalboje paste
bėjo. kad Bulgarijos kariški sie
kiniai žinomi. Jie apima sujun
gimą bulgaru jų istoriškuose ru- 
bežiuose. Bulgarai reikalauja 
Makedonijos. Dobrudžos ir bul
garų teritorijos, kurią užėmė 
serbai prieš sudarymą dabarti
nės Bulgarijos, žodžiu, bulga
rai kovoja už tautišką suvieniji-
mą.

ANGLAI MUŠA TURKUS.
Londonas. Pasekmingai vei

kianti anglų armija vigai jau pri 
siartino prie Jeruzalio, kurio 
puolimas neišvengiamas. Bėgy
je kelių dienų turkų nuostoliai 
toje srityje pasiekė be belaisvių 
apie 10,000 kar. Taipgi turkai 
traukiasi atgal Mesopotamijoje.

True translation filed with the post 
master at Cleveland. November 16, 
1917.

VIENA UŽ KARĖS PER
TRAUKIMĄ.

Lugano. Austrijos spaudoje 
pranešama apie gandą, buk Aus
trijos valdžia esanti pasiryžusi 
pertraukti kariškas operacijas.

True translation filed with the post 
master at Cleveland. November 16, 
1917.

ITALAI PRADEDA SPIRTIES 
1 PRIEŠ AUSTRUS-VOKECIUS. 
Į Roma. Austrų-vokiečių vei-

True translation filed with the post 
master at Cleveland. November 16, i 
1917. '.

MŪŠIAI TARP BOLŠEVIKŲ 
IR KERENSKIO PASEKĖJU.
Petrogradas. Sulyg praneši

mo nuo lapkr. 12 d. (vakare) sos 
tainė vis dar bolševikų rankose, 
nežiūrint ant kruvinų gatvinių 
mušiu lapkr. 11 d. tarp bolševi
kų ir Kerenskio pasekėjų. Vie
na ir kita pusė panešė gan skau
džius nuostolius. Visuomenės 
apsaugos komiteto atstovai, pri
buvę Į Gatčiną, stengėsi pada
ryti kompromisą tarpe Kerens
kio pasekėjų ir bolševikų.

Maskvoje gi vėl tapo inkuny- 
i^uitetarka.

Iš Londono pranešta, kad Ke
renskio kariumenė sutiko Gatci- 
noje bolševikų kareivius, kur at
sibuvo smarkus mušis (rezul
tatas dar abejotinas). Abel- 
nai imant, bolševikų pozicijos 
svyruoja. Premjero Kerenskio 
pusė vis tvirtėja. Buvęs kazo
kų getmanas, gen. Kaledin, griež 
tai atsisakė pripažinti Lenino 
valdžią; Maksim Gorki irgi kas
dien skelbia atsišaukimus prieš 
juos.

Svarbiausia tas, kad ir jūrei
viai pradeda nusikreipti nuo bol
ševikų. Tečiaus maksimalistų 
-radikalų sauvaliavimas Petro
grade gali dar tęsties keletą die
nų.

Maskvoje tapo sudaryta lygir 
nauja valdžia. Vadovais toje 
senobinėj Rusijos sostainėje yra 
prof. P. Jiiliukov, buvęs užsie
nio min., generolai — Kornilov 
(kuriam už atvirą maištą gręsė 
mirties bausmė), Kaledin, Alek- 
sejev ir Brusilov, o taipgi kunig. 
Lvov, buvęs premjeras ir Rod- 
zianko, buvęs pirmsėdis liglai- 
kinės valdžios komiteto. —Pa
sekmė ar pralaimėjimas prik
lauso nuo to, ar tie vadai, su pr. 
Kerenskiu priešakyje, užmirš 
praeities nesutikimus ar ne. 
Kerenskį ir Miliukov — tai grie-

Petrogradas. Suomijoje už-į 
siviešpatavo pilna betvarkė.' 
Anarchija kasdien vis didėja.; 
Nuolat atliekamos Įvairios rų- < 
sies piktadarystės ir užmušėjys- Į 
tės; — maksimalistai veikia be į 
žymaus pasipriešinimo iš šalies.

ma buvo liuosai steigti naujų 
vyskupijų ar dalinti senųjų; ne
galima buvo liuosai statyti baž
nyčių, q taipgi negalėjo savaran
kiškai dvasiška valdžia skirti 
vyskupus, kapitulas, seminarijų 
rektorius ir profesorius bei ki
tus augštus dvasiškius.

Dabar gi, sulyg pranešimo iš 
Romos Rusijos ambasadoriaus 
prie Apaštališkojo Sosto M. 
Lissokviskio, Rusijos vyriausy
be daugiau nebevaržys katalikų 
tikybos, suteikdama jai pilną 
liuosybę veikime. Tiktai bažny
tinė valdžia turės pranešti vy
riausybei apie daromas permai
nas, naujus Įvykinimus ir abelną 
gyvenimą. Tečiaus arsivysku- 
pai ir vyskupai Rusijoje bus ski
riami Apašt. Sosto sutartyje 
su rusų valdžia.

Galima dar pažymėti, kad liuo 
. sybė suteikiama visoms tikybi- 
; nėms organizacijoms ir vienuo- 
1 lynams, — taigi dabar ir jezui- 
; tai galės Įvažiuoti Rusijon, 
į šitas pranešimas patvirtina 
dabartinės rusų valdžios princi- 

; pą — liuosybė visoms tikyboms 
į ir organizacijoms.Gen. Radome, atstatytas v 

riausias Italijos karuimenės va-į -----------------
das, kuris atsisakė atstovauti ! True translation filed with the post 
n-i;;, ootnnn-la/.lii ™aster at Cleveland. November 16eItaliją kariškame sąjungiecių 2917 
komitete. ?-------------

AMERIKA TARIASI SU JO*  
KIETIJA DELEI BE

LAISVIŲ. 
! YVashington. Suv. Valstijos 
pradėjo tarybas su Vokietija 
kaslink tinkamo užlaikymo.

True translation filed- with the post; 
master at Cleveland. November 16, j 
1917.

ITALAI APGINA SAVO 
POZICIJAS.

Roma. Italai tvirtai apgina paimtųjų nelaisvėn. Mat, Ame- 
Piave upės liniją. šiaurinėje! rikos valdžia rūpinasi, kad vo- 
fronto dalyje vokiečiai tik kaip-! kiečiai rūpintųsi geru užlaiky- 
kur pasistūmėjo kiek pirmyn, i mu paimtų nelaisvėn Ameriko- 
bet Asiago lygumoje jie pilnai jau. Vokiečiai yra paėmę ne- 
pralošė. j laisvėn, tarpe kitų, 150 Ameri-

Iš Berlino, tečiaus. pranešta, Į kos jūreivių.
kad teutonai žengia pirmyn nuo
Belluno palei upę Piave ir susto
jo arti Feltre, paimdami 10,000 
besitraukiančių italų, kurie tapo 
atskirti Piave lygumoje.

True translation filed with the post 
master at Cleveland. November 16, 
1917.

žti priešai; panašiuose santi- 
kiuose stovi ir kiti.

Kerenskį myli ir gerbia pla
čiosios minios, Kornilovą gar
bina kareiviai, Kaledin yra pus
dieviu kazokams, Miliukovą re
mia konst. demokratai ir'dides
nieji pramonininkai.

Užsibaigus mušiui Maskvoje, 
pasirodė, kad užmušta ir sužei
sta abejose pusėse apie 700 žm. 
Susitarta, kad bus sudaryta so- 
cialistiška valdžia, kurion ineis 
ir bolševikai.

Petrogrado gelžkelio unijos 
darbininkai grūmoja generaliu 
streiku. Bolševikai tvarko spė
kas prieš Kerenskio, Kornilovo 
ir Kaledino kariumenę. Armi
jos atstovai stovi už sutarti abie
jų srovių.

CHINIJA GRIEŽTAI PROTES
TUOJA PRIEŠ SUV. VALST. 

j IR JAPONIJOS SUTARTĮ.
master at Cleveland. November 16, ■ Washington. Chinijos amba- 
1917------------------------------- i sadorius Dr. K. Wellington Koo

Londonas.. Palestinoje turk,!Pad,a.7 'a!st; departamentui for 
kariumenė, kuri vis traukėsi at- į ma|.ska protestą nuo savo vai-

True translation filed with the post

TURKAI SUSTOJO.

i • - • i dzios pnes nesenai užvertą su-gal pnes užpuolančius anglus, į f T * „,. . . ,, tarti tarp Suv. Valst. ir Japom-organizuojasi dėl apsigynimo . • , .. n . ..
TTfe, on jos hnkui Chinijos. CcmijosHebron apiehnke.ie, — apie 20 J .... , .. . , .. '\ T„„„ valdžia skaito ta sutarti netieso-myhu i pietvakarius nuo Jeru- i . .. ■ ,J ‘ - ta, kadangi ji padaryta be suti-žalio. Tečiaus anglai keliose vie ■............................

į kimo is pačių chmų puses.tose vis žengia pirmyn. ___________
Flandrijoje ir Francuzijoje, 

apsirubežiuojama suliginant, True translation filed with the post
1 . master at Cleveland. November 16,

lengvu veikimu. ■ 1917.

True translation filed \yith the post 
master at Cleveland. November 16, 
1917.

TAIKA BE PERGALĖS NETU
RI REIKŠMĖS.

CAILLAUN KALTINAMAS 
IŠDAVYSTĖJE.

Paryžius. Daug dabar kalba
ma ir rašoma apie negrinėjimą 
bylos buvusio francuzų premje
ro Jos. Caillaux, kaltinamo 
išdavystėje ir susinėsime su vo
kiečiais. Buvęs premjeras ir da
bartinis senatorius C. Clemen- 
cau reikalauja plataus ištyrimo 
to klausimo. Gailiaus turi taip
gi pasiaiškinti linkui Francuzi- 
jos ir Suv. Valst.

True translation filed with the post 
master at Cleveland. November 16, 
1917.

CHINIJOS “SPAUDA PAŽYMI 
AMERIKOS NUSILEIDIMĄ.
Pekiną. Chinijos laikraščiai 

pastebi, kad Dansingo vieša su
tartis Chinijos klausime nuže
mina Suv. Valst. prestižą Chini- 
joje. — Amerika pripažino.

True translation filed with the post 
master at Cleveland. November 16. 
1917.

Viktoras Emanuelis, Italijos 
karalius.

PREZ. WILSON ATSIŠAUKIA 
Į VISUS AMERIKONUS KAS

LINK KAREIVIAVIMO.
VVashington. Prez. — 

delei sureguliavimo naujo ėmi
mo kariumenėn atsiliepė į visus 
piliečius, ypač Į advokatus ir 
daktarus, veikti sutartyje su 
valdininkais, kurie užsiima pri
verstinu ėmimu kariumenėn; — 
reikalinga klasifikuoti likusiuo
sius 9,000,000 užregistruotų jau
nų vyrų.

Buffalo. Savo kalboje prieš 
Am. Darbo Federacijos narius 
prez. Wilson pažymėjo, kad jis 
priešingas taikai be aiškios per- 

VVilson i galės, nes tokia taika butų tuš
čiu aktu. Prezidentas kvietė 
Amerikos darbininkus veikti su
tartyje su valdžia.

True translation‘filed with the post 
master at Cleveland. November 16, 

Į1917.

True translation filed with the post 
master at Cleveland. November 16, 
1917.

BELGIJA TURI PAKAKTINAI 
PINIGŲ.

Washington. Belgų sušelpi- 
mo komisijos pirmsėdis, Herb. 
Hoover, pranešė, kad belgams 
nestokuoja pinigų delei ingijimo 
valgio produktų. Jis pastebėjo, 
kad paskolinti $75.000.000 dėl 
sušelpimo francuzu ir belgų dar 
neišsisėmė.

TAIKOS ŠALININKAI PER
MAINĖ VARDĄ.

New Y’ork. Amerikos unija 
prieš militarizmą pranešė (lapk. 
12 d.), kad ji permaino savo 
vardą Į “Amerikos unija už de
mokratišką taiką.” Jos obal- 
siai: žmonių liuosybė, prekyvie
čių ir jūrių liuosybė ir visasvie- 
tinė unija už nusiginklavimą.

True translation filed with the post 
master at Cleveland. November 16, 
1917.

SUTEIKTA UUOSYBĖ KATA.
LIKŲ BAŽNYČIAI 

RUSIJOJE.
Ikišiol katalikų bažnyčia Ru

sijoje buvo dikčiai suvaržyta 
valstijinės valdžios. — Negali-

NORTHCLIFFE SUGRĮŽO 
ANGLUON.

Washtngton. Pranešta, kad 
lordas Rorthcliffe ir kiti nariai 
kariškos anglų misijos jau su
grįš Į Londoną. Lordas Nort- 
hcliffe su entuziažmu išsireiškė 
apie pasekmingą amerikonų vei
kimą orlaivių statyme.
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Iš Lietuvių Gyvenimo g
PITTSBURGH, PA.

Miko Petrausko koncertas. Į 
Lapkričio 3 d. Lietuvių svetainė
je atsibuvo Miko Petrausko 
koncertas, pripildęs svetainę ku
pinai žmonių. Dailės žvilgsniu

ta daug dalykų, išrinkta valdy-1 
ba. Pirmą choro repeticija nu- j

jimo prie C. K, kiek bus Balti-lietuvių kareivių iš pradžių pa
motėje surinktą aukų, butų ski-.puolusių lenkų divizijoj. o paa
riama trečia dalis į L. N. F„ o ki-įkui išskirtų iš jos: \ '
tos dvi dalįs — į C. K. Toliau 1) randa, kad lietuvių visuo- 
buvo skaitytas laiškai arba at- menė beveik nieko neprisidėjo 
sišaukimas nuo T. M. D. prezi- prie tų vargšų sąlygų gyvenimo 
dento, gerbiamo Dr. A. Zimonto, pagerinimo ir jųjų reikalavimų 
kurį išklausę visi vienbalsiai nu-į palaikymo;
tarė rengti agitativiškas prakal
bas, kalbinti naujus

nežino, kas per vieni tie lietuviai 
yra, kokios jie spalvos žmonės, 
iškur jie atvyko, kur jų šalis. 
Tai yra geriausia proga mums 
pasirodyti pasauliui, kad ir mu
sų tauta yra kultuririga; kad ir 

I tokia maža*  užslėpta didesnių 
, kada visa- 

svietinė karė iškėlė kiekvieną 
paslėptą tautą aikštėn, tai musų 
tauta pasirodė visame savo išdi
dume. Ištiesų geresnės progos 
nereikia jau laukti. Tik stokime

i pa. taptų skaitlinga nariais ir'tautų, bet šiandien, 
I tarpe visų žydėtų meilė ir bro- į svietinė karė iškėlė
liškumas.

Mažai šnekantis.

BROOKLYN, N. Y.

audijencija būva užganėdinta 
ne tiktai pačiu komp. Miku Pet
rausku, bet ir kitais, o ypač iš 
vietinių buvo tinkamas barito
nas J. žuronas. Kaipo piano 
palydovė dalyvavo pianistė p-lė 
A. Brown, kuri akompanavo pil
nai gerai.

Komp. Mikas Petrauskas pa
siėmė sau duetan Juozą Žuro na; 
buvo sudainuoti trįs, ypač pitt- 
sburghiečiams, nauji duetai, 
kaip tai: Mielaširdystė, Rudens 
melodija ir Spragilų dainelė, — 
atskambėjo visai gražiai.

Apie patį komp. Miką Petrau
ską, kaipo dainininką, nėra k:o ir 1 
kalbėti, — reikia tik jį klausyti 
ir mokinties nuo jo. Bet reikia i 
pakalbėt apie p. žurona. — Jo ; 
balsas gražus ir aplavintas vidų- i 
riniame registre, — truputį no- ; 
sūris, bet tai ne iš prigimties, o 
tik delei nevisai nutaikinto lavi- i 
nimo. Viršutinis p. žurono re
gistras bus geras ateityje, nes 
gamtos ta dovana suteikta g’erk- : 
linei jo konstrukcijai, bet balsas 
savu perlūžimu neatsimuša tin
kamai burnos padangių frontam 
Dainininkas, gavęs teisingą fron 
to balso perlūžimo įlanką, yra 
dainininku užbaigtu pastatyme 
balso. Tam dalykui dainininkas 
paprastai dirba nuo 4 iki 7 ar 8 
metų, pakol jis pilnai užvaldo su 
maniu perlūžimu burnoje balso.

Pittsburgho publika, nuo pir
mojo komp. Miko Petrausko kon 
certo, apie 8-9 metai atgal, pa
žengė visais atžvilgiais pirmyn 
— pasidarė ne tik kad muzika- 
liškesne, bet ir etiškuoju žvilgs
niu dikčiai nuprogresavo prie- 
šakin ir jau moka užsilaikyti 
koncerte tinkamai, nes jau žino, 
kur, delko ir kam susirinko.

Pittsburghe yra keli chorai. 
Tik viena bėda, kad jie, vieton 
dirbus kultūros darbą, stengiasi 
kalbomis ir išsigyrimais 
reklamuoti.

Į kame Name “Tarkininkų” arba 
kaip juos daugumas vadina šven 

Itakuprių vakaras, kurį surengė 
“Tarkos” leidėjai arba bendro-' 
ve. Vakare dalyvavo “extra” 
choras iŠ 15 ypatų, vien tik dėl 
šito vakaro suorganizuotas p. 
Buksnaičio “Tarkos” redakto
riaus. Choras taipgi sudainavo 
keletą dainų. Paskiau tapo su
lošta komedija — “Aš numi
riau”, taipgi “Mulkiai ir mulki- 
nyčia”. Prie to viso buvo dar 
pridėta “operetiškas” dialogos 
— “Neatidėtina nelaimė.”

Susirinkusi publika juokėsi 
be perstojimo, nes tarkininkai 
ištiesų “parengė” gerų juokų. 
Buvo susirinkę publikos apie 400 
ypatų. Galima sakyti, kad va
karas nusisekė; publika liko už
ganėdinta, nes 
tektinai. Tas 
katras nebuvo 
tame vakare.

Pertraukose 
niečiams gerai 
“basistas” p.

pasauliui, kad lietuvių tauta yra 
ir kad ji dar gyvuoja.

Spalio 19 d. atsibuvo pirmas 
susirinkimas Brookiyne, Sv. 
Pan. Apreiškime par. salėje. 
Buvo šaukta kuoskaitlingiausiai 
atsilankyti, bet susirinko suly
ginant mažai. Tapo apsvarsty

save

šiame koncerte dalyvavo dar 
ir “Aido” choras, kuris sudaina
vo, vadovaujant g. zuronui, ga
na švelniai.

Tėmytojas.

juokų buvo už
tik nesijuokė, 

atsilankęs minė-

dainavo brookly- 
žinomas gabus 

Butėnas, — solo 
sudainavo porą dainų, o su p. 
Klaniunu sudainavo gražų du
etą.

P. Aukštikalnis.

WILSON,PA.
Rugsėjo 8 d. 1917 m. per pa

sidarbavimą J. Pažaskio ir pri
tariant kitiems, susitvėrė nauja 
287 kuopa Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje iš 11 naujų na
rių, kurie prisirašė ant įvairių 
skyrių. Prie šios naujos kuo
pos prisirašė— P. Seniūnas, K. 
Seniūnas, E. šaučiunas, M. šau- 
čiunas, P. Remeikis, J. Kuzmin
skas, J. Kirša, A. šantaris, P. 
Karčauskas, J. Jocas, J. Usonis; 
du nariu — J. Pažarskis ir K. 
Micpovilis buvo iš seniaus prik
lausę prie S. L. A. kitų kuopų, o 
dabar persikėlė prie šios 287 
kuopos, t. y. dabar naujoji kuo
pa turės iš viso 13 narių.

Į valdybą įstojo šie nariai: 
organizatorium E. Vaičiūnas,1 
pirmininku — J. Kuzminskas,; 
pirm, pagelbininku A. Šantaris, 
sekretorium — J, Pažarskis, 
prot. sekrt. — P. Karčauskas, 
iždininku — K. Micpovilis, iždo 
globėjais: — P. Remeika ir P. 
Seniūnas.

Pagirtiną darbą mes, draugai, 
atlikome, nors miestelis ir nedi
delis, vos apie 12 lietuviškų šei
mynų ir apie du sykiu po tiek pa
vienių, o priegtam dar buvo ir 
tokių, kurie kliudė tam musų 
naudingam darbui, bet mes, ne
klausydami tų jų šmeižti}, 7 die
ną spalio 1917 m. suėję susirin- 
kiman nutarėm ant 27 d. spalio 
1917 m. parengti pasilinksmini- 
mą-balių. Tas musų užmany
mas gana pasekmingai nusise
kė. — Nors ir nedailus buvo i 
oras tą vakarą, bet jaunimas, 
išgirdęs, kad bus daili orkestrą 
ir prieš dailius amerikoniškus 
ir lietuviškus šokius, atsilankė 
gan skaitlingai (taipgi buvo ir 
iš apielinkės miestelių). Buvo 
pardavinėjama literatūra, kuo
mi gan sumaniai užsiėmė K. 
Micpovilis. Taigi, draugai, dar
buokimės visi, idant musų kuo-

NEW YORK, N. Y.
Alijantų bazaras atsidarys 

čia lapkričio 24 d. Grand Central 
Palac, kuri skaitosi didžiausia 
šio miesto sale, šitas talkininkų 
kariaujančių tautų arba alijantų 
bazaras tęsis apie mėnesį laiko 
(trįs savaitės, tai yra tikrai nu
statytas). Kaip jau žinoma, 
lietuviai jame taipgi dalyvauja. 
Iš Didžiojo New Yorko lietuvių 
draugijų ir Centralinio Komite
to susidarė bendras Lietuvių Ba
zaro Komitetas. Bet pakol tas 
įvyko, buvo surengta daug susi- 
rinkimų, kuriuose kilo įvairių 
ginčų, bet ant galo viskas užsi
baigė gerai. Iš 50 draugijų de-( 
legatai surado kelią ir suvienijo; 
tautininkus su katalikais išvie-, 
no bendrai veikti laike to gar- į 
saus bazaro. Reiškia, jau tarp 
tautininkų ir katalikų įvyko tik
ra sutartis (tik kasžin, kur tie 
musų pirmeiviai socialistai, kad 
jų visai nesigirdžia apie bazarą 
kalbant ar besitariant) išvien 
veikti. • Į

Visi jau sukibo į darbą, kad į 
gerai prisirengus, kad lietuviai 
pasirodyti galėtų svetimtau
čiams kuo gražiausiai; taipgi i 
naudos kad butų kuodaugiau- 
siai. Lietuviai turi savo skyrių’ 

i tarpe kitų tautų, o tų tautų Į 
skaitlius bus gal virš 20. Taipgi 
visos tautos gaus paeiliui savo i 
diena ir bus tos tautos tikra die
na, kurioj galės pasirodyti sa
vo gabumus dainomis, žaislais, 
šokiais ir kitomis pramogomis.! 
Visas pelnas iš lietuvių skyriaus 
eis kaipo pagelba lietuviams nuo 
karės nukentėjusiems. Reiškia,, 
pelnas pasilieka Centralinio Ko- ( 

I miteto rankose vientik dėl lietu
vių. Išplautos, kokios nebūtų, 
bus atlygintos visų tautų Cen
tralinio Komiteto. Daugumas 
lietuvių aimanuoja, kad, girdi 
persunki} darbą mes užsiėmėme 
ir kad negalėsime apmokėti iš
laidų. Apie tai visai nereikia į 
bedavoti, nes tam paskirti at- į 
liks viską, mums reikia tik ne
snausti, bet greitai veikti, nes 
jau laikas vis trumpinasi.

Į bazaro lietuvių skyriaus val
dybą arba komitetą ineina šios 
ypatos: pirmininkas —p. St. 
Šimkus, vice-pirm. p. Bumeika. 
sekretorium — P- Strumskis,, 
finansų sekr. poni Venciuvienė, 
iždininkų — kun. Petkus.

Suorganizavime choro dau-; 
giausia pasidarbavo gerbiamas į 
kompozitorius St. Šimkus, pa- 
gelbstint p. K. Striumskiui. Ma- 
noma sudaryti iš visos New Yor-1 
ko apielinkės didelį chorą. Jei-; 
gu tą sumanymą kiti miesteliai j 
parems, tai galima spręsti, kad 
susidarys apie 300 dainininkų, 
kurie dainuos paskirtoj dienoj. 
Labai butų gražu, jeigu lietuviai 
taip akyvai galėtų pasirodyti. 
Daugumas iš svetimtaučių dar >

t 2) smerkia rusų armijos kai 
narius iri kurių vadų elgimąsi su lietu- 

rinkti aukas dėl išleidimo raštų į viais • 
gerb. musų rašytojo senelio šer
no. Tapo išrinkta dvi komisijos 
— viena rūpintis rengimu pra
kalbų, o kita eis per draugijasYr 
turėdama su savim T. M. D. pre
zidento laišką, prašyti draugijų 
aukauti pagal savo išgalės dėl

i išleidimo gerb. šerno raštų.
I Galop buvo skaityta iš “Atei
ties” num. 43 korespondencija, 

; kurioje T. M. D. 3-čia kuopa iš 
; Brooklyno, N. Y., paduoda įne- 
1 šima T. M. D. lit. K. ir C. V., j

3) smerkia lenkų šovinistų 
darbus, traukiant lietuvius į sa- 
yo_kariuomenę, jųjų elgimąsi 
užgaunant lietuvių tautmius jau 
smus jųjų žemas priemones, kad 
sulaikius lietuvius lenkų divizi
joje.

4) paveda d-gui Juozapavičiui 
su jojo pranešimu supažindinti 
tautų bloką armijoje;

5) išreiškia pageidavimą, kad 
pranešimas liktų kaipo istorinis

prieš vokiečius Francuzijoje ■ka7n^iĮtv<;į^ pįn^gų~ del~ižieidi; į

sas, jei nebūtų vadovaujančiu, i nes™" Q °” veikite' į ir išleista atskiras kny-

tai bent butų nusveriančių; *
Kadangi toks srovinis pasis

kirstymas aukų rinkimo darbe,; 
išgavimo Lietuvai laisvės į musų i 
gyvenimą Įneša suirutę, demo-i 
ralizuojančią musų liaudį atski
rose naujokynėse.

1. Todėl reikalaukime, kad 
Amerikos lietuvių naujokynės 
nevilkinant sušauktų Visuotiną 
Amerikos Lietuvių Seimą.

2. Kreipties į musų visas nau- 
jokynes bei draugijas Ameriko
je su pakvietimu prie šaukimo 
Visuotino Amerikos Lietuvių 
Seimo, ir kad tas seimas išdirbtų I

oa. rirmą cnoro repeticija nu
tarta spalio 26 d. Nutarta kvie- Sąjungiečių 
sti visus dainininkus iš apielin- 
kės, nežiūrint kokių pažiūrų ne
būtų.

Aš nusisikubinau par. šv. 
Pan. Ap. salėn pirmon repetici- 
jon, tikėdamas, kad tai bus man ., - 
gera proga ne tik prisidėti prie ldan* butl? galima

vos laisvės;
3. Kadangi randasi tarp Ame

rikos lietuvių srovių vadovų 
didžiausis nesutikimas bei pjo-

, vynės ir nėra vilties, kad tie, ku- 
;rie pasivadino musų srovės ve
dėjais, kada nors susipras ir ap
leis taip blėdingą ir pragaištin
gą darbą;

4. Kadangi kitokių būdų jau ______,__________________________
n®ra’ kaip butų galima sueiti i į taisykles bei sutvertų Amerikos

Galop busią san^armę *r įsteigti Amerikos ; Lietuvių Tarybą, arba Augščiau- 
šią Tarybą.

3. Kad kiekvieną srovė tegali; 
siųsti po vieną atstovą nuo kiek-!
vieno tūkstančio lietuvių iš kiek- | 
vienos naujokynės nežiūrint to, į 
prie kokios srovės save tie lie
tuviai prisiskaito, ir kad kiekvie-.
na srovė padengs lėšas savo į 
atstovo, kurį siustu kaipo srovė. į

4. Kad V. A. L. Se™as but^ kas j Mikalauskas, M. Turskis, 
i laikomas Cleveland Ohio, kaipo • 
viduryje lietuvių naujokinių iri 
kad seimas įvyktų apie sausio .
pirmą dieną 1918 m.

'5. Kad visos naujokynės, ku
rios sutiks, idant Visuotinas;
Amerikos Lietuvių Seimas butų 
sušauktas tuojau; malonėtų 
pranešti savo sutikimą bei pa
taisymus, kokiu budu butų ge- 
riaus siųsti atstovai į V. A. L.
Seimą.

6. Bent trims naujokynėms, 
pritarus bei sutikus, seimas bus

kimas, kuris yra pragaištingas 
dabartiniame laike ir ateityje;

į 2. Kadangi tūli veikėjai jau 
kelis kartus mėgino šaukti Vi
suotiną Amerikos Lietuvių Sei

liną, idant butų galima bendrai 
I choro, bet susipažinti su daini- ve*kti  del labo lietuvių ir Lietu- 
i pinkais ir rasti mažiausiai apie 
kokį šimtą susirinkusių. Te
čiaus labai nustebau, o kartu nu 
liudau, kad išviso dainininkų su
sirinko vos 50 ypatų. Po repeti
cijos užklausiau kelių daininin
kų ir paties vado, kodėl taip ma
žai susirinko. Man atsakė, jog 
sekantį kartą bus daugiaus. 
Taipgi pastebėta, kad manoma, 
jog kituose vietose chorai lavi
nasi atskirai.' 
sukviesti iš visur chorai ant ge- ietuvlų,. tarpsrovinę Tarybą,: 
neraliu repeticijų dėl gaiutino kun galėtų v1Sų Amerikos tetų-; 
sutaikinimo dainavimo. vių vardu veikti ir atstovauti

Sulaukęs kitos repeticijos. ie_ Y* Uj’ ... . . .
nusiskubinau ant paskirtos va-' . 5‘ Kadangi toks srovinis pasis- 
landos (8 vakare), radau vieną ^ymas aukų rinkimo darbe 
dainoriu ant gatvės kampo be- !r lsgavi™ Lietuvai la^ves ken- 
stovintį. Prieinu prie salės du- kia ir .Jesa musŲ .^mman 
riu, o jos dar užrakintos, žiuriu; ^pageidaujamą suirutę ir de- 
skersai gatvės bažnyčioj šviesa,. ^’^uoja musų haud} visuose 
-supratau,kad visi katalikai idarbuose’~ tat nutarta: . 
dainoriai bažnyčioj. Mat, tai K Kreiptis į visas lietuvių ko- 
buvo “visų šventų” šventė. Be-' draugijas su pakvie-
laukiant apie valandą laiko atė-1 ^mu prisidėjimo reikalauti 
jo dešimts dainoriu, bet suradę sušaukimo visuotino Amerikos 
užrakintas duris nuvėje kitur, i Lietuvių Seimo kuogreičiausiai;

D ,. . . . ., 2. Kiekviena*kolonij  a malonėsPo pamaldų duns tapo atdary- . . . . . <. ,
. . j . . - , - f. -n . . pirmoje progoje sukviesti drau-tos ir dainonai suleisti. Bet ju .. . . , . . . .. .

. . .A . „ * gijų susmnkimus ir aptarti, kurnebuvo net 40 ypatų. Po repe- . , , .... x. , , j ... . . ir kada visuotmaj} Seimą su- 
ticijų pranešta, kad dainininkai .

‘atsisako dainuoti, , jeigu jiems 3. Ėiehester. N. Y. kolonija 

jreikia savo leSonns p.rkt, ga- clevekmd. O.. Pitt-
das. ReiSk.a, gaihsi kebų de- sburgh pa ar Mjch
imcių cen ų. . . . . į kaipo tinkamiausias vietas V.
Dar sodjs ap>e ap>ehnkes mie-;L g šfos 

stelių dainavimą. Tie chorą.. vej|[ Amerikos Lietu-
dar nežino, kokias dainas da.- koionjju 
nuos ir kada bus nsuotmos repe-; į Lajka „„ivažisvimni v. A 
tiruos. Dviejų rauotmų repeb-^ skyriame ne vėliau I 
cijų prieš dainavimų neužteks je wn m.

i — reikia kas savaitę turėt po ‘ 
į tris repeticijas ir vieną abelną • 
; repeticiją. Tiktai tokiu budu ga ( 
.Įima išlavinti ir atsakančiai sa- 
į vo darbą atlikti, nes jau visai 
(mažai laiko liko. | Rochesterio Lietuvių Taryba

Mieli broliai ir seseris, nes- (susidedanti iš draugijų atsto- 
į nauskime gavę progą ką nors vų nuo 7. m. D. 52 kp.*,  L. S. ir 
: naudingą- veikti naudai musų d* dr., A. L. T. S. 21 kp. ir D.
■ tautos — čia darbas dėl badau- • l. k. K.) laikytame susirinkime 
jančių brolių Lietuvoj. Prie to lapkričio 6 d. 1917 m., apsvar- 
dar svarbu tinkamai pasirody- sčius rezoliucijas, reikalaujan
ti svetimtaučiams. Jeigu vis- čias A. L. Visuotinio Seimo įvy- 

! kas dailiai bus atlikta, tai busim kinimo, priėmė vienbalsiai su 
pagerbti svetimtaučių; tuomet'pridėjimu:_
ingysim ir mes vardą - tarp kitų Kadangi visų lietuvių noru 
tautų. Jeigu gi prasnausime, yra j§gauti Lietuvai laisvę;
tai paskiau skaudžiai gailėsimės. • Kadangi gyvename patogiame 

Choro valdybon ineina —: ]aike dėl išgavimo Lietuvai lais- 
pirm. p. Ginkus, vice-pirm. —1 vės;
p-lė Aušriutė, sekr. — p. Stakė- į Kadangi išgauti Lietuvai lai- 
nas, iždinin. — p. Brazys. ‘Vę gali tik sutartinas visų (arba

Ingaliotiniai:
Pirminin. A. Zimnickas,
I sekretorius St. Klimaitis,
II sekretorius VI. Pikunas.

vę gali tik sutartinas visų (arba
P. Augštikalnis. ibent didžiumos) lietuvių veiki-

mas;
Kadangi Amerikos lietuviai 

‘Mes, Rocheste- gyvena prielankiose politiškam 
1 rio lietuviai, susirinkome 8 die-į veikimui aplinkybėse ir jų bal
ną spalio 1917 m. šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje — dalyvavo 
atstovai nuo visų vietinių drau
gysčių, kuopų ir chorų, be skir
tumo srovių. Dalyvavo šios 

.draugijos: šv. Petro ir Povilo, 
D. L. K. Gedimino, Tarnaičių 
Marijos dr., šv. Jurgio dr., Lie-

1 tuvių Pilietiško kliubo, T. M. 
Dr. 52 kuopa, S. L. A. 69 kp., t 
S. L. R. K. A. 103 kp., Tautas 

: Fondo 24 skyrius, Lietuvos Sūnų 
. ir Dukterų dr., A. L. T. Sanda- 
' ros 21 kuopa, šv. Cicilijos cho- 
; ras, Aido choras. Kanklių benas 
Darbininkų Literatūros 50 kp. 
šv. Marijos Panos dr., L. S. Są 
jungos 7 kp.

Priimta sekanti rezoliucija:
1. Kadangi tarp Amerikos lie

tuvių gyvuoja didžiausis nesuti-

ROCHESTER, N. Y. 
Rezoliucija.

j T. M. D. 11 kuopa nutarė išreik- 
; šti per organą “V. L.” papeiki
mą V. M. D. 3 kuopai už jos ne
draugišką atsinešimą link sene
lio šerno raštų ir paties rašyto
jo, kritiką nutarė parašyti į 
“Tarką.”

Narių buvo susirinkę nedaug, 
bet visi rimtai svarstė dalykus 
ir su pasišventimu žadėjo inties 
už darbo. Aukų dėl nukentėju
sių nuo karės tapo surinkta 
$1.40c.

P. J-as.

NEW BRITAIN, CONN.
Atskaita vietinio skyriaus C. 

: K. iždininko už spalio mėnesį, 
šito skyriaus (C. K.) susirinki- 

■ mas buvo laikytas 28 d. spalio 
1917 m. Kolektoriai Juozas 
Maksima viče ir Jurgis aržuolai- 
tis pridavė pinigus nuo šitų ypa
tų:

J. Skritulskas 2.00; po 1.00 
dolarį: J. Aržuolaitis, A. Aržuo- 
laitis, P. Piikionis, A. Mikalaus-

: J. Maksimaviče, R. Petrauskas. 
K. Giedraitis, M. Daunis; V. Zi-

• mitraviče - pasižadėjo mokėti 
kas mėnuo 1.00; po 50c.: J. Ra
gelis, J. Pasvenskas, J. Petkiavi- 
če, V. Gileviče, M. Gileviče, L. 
Ramanauskas, L' Motiejūnas; 
kas mėnuo pasižadėjo aukauti 
Z. Mickeviče 50c.; po 25c.: K. 
Danuseviče,. Nuo pašalinių au-
kų gauta S. Geceviče 25c., J. Rad 
zeviče 25c., J. Radzeviče 15c.

Viso aukų surinkta $18.15c. 
šaukiamas. Prie progos galima paminėti,

7. Roshesterio Lietuvių Tary- kad Jonas Radzevičiukas, kuris 
ba sutveria laikina rengimo ko- aukavo 15c., buvo surinkęs tuos 
misiją V. A. L. Seimo, iki įvyks kelis centus pardavinėdamas 
pastovi rengimo komisija. To- anglų laikraščius. Nors J. Ra- 
del visos naujokynės teiksis pra- dzevičiukas turi vos 9 metus am- 
nešti savo sutikimus bei patai-1 žiaus, tečiaus supranta reikalą 
symus reikale V. A. L. Seimo aukauti vargstantiems musų 
laikinai rengimo komisijai — vientaučiams Lietuvoje ar Ru- 
antrašu : K. J. Semaška, 82 Hen- i sijoje. Tai gražus pavyzdis dėl 

kitų bernaičių ir mergaičių.
V. 'Gileviče.

ry st., Rocehster, N. Y.
Valdyba R. L. T.

Pirminin. J. J. žilis,
Longinas Petronis, LONDONAS, ANGLIJA.

K. J. Semaška.' Prisiėjo ir čia esantiems lietu- 
- ' viams stoti kariumenėn — tūli 

BALTIMORE, MD. pastojo Anglijos armijon, o kiti 
Spalio 30 d. vietinė T. M. D. į pasiryžo važiuoti Rusijon. Dau- 

kuopa laikė savo susirinkimą, j gelis šeimynų nustojo savo už- 
Atstovai iš draugijų konferėn- 1 laikytojų ir maitintojų. Tiesa, 
cijos šelpimui nuo karės- nuken-; tokioms šeimynoms suteikiama 
tėjusių pranešė, kad dr. konfe- šiokia-tokia pašalpa, bet... sunku 
rencija yra nutarusi prisidėti ją ir sugaudyti, o kartais nega- 
prie C. K. ir reikalauja draugijų Įima ir sužinoti, kur ta pašalpa 
pritarimo. T. M. D. 11 kuopa, pradingsta. Kalbama, kad pa 
tą klausimą rimtai apkalbėjusi, imtų kareivių (iš Rusijos) šei- 
pritarė pamatuodami tuomi, kad mynos businčios išgabento se- 
dabar, taip pasekmingai veikiant 
C. K., nėra jau išrokavimo veik
ti kam nors paskirai. O antra 
— ir pats aukų pasiuntimas per 
C. K. yra daug saugesnis.

Prie to dar T. M. D. 11 kuopa 
davė įnešimą, kad nuo prisidė-Į

Mielaširdingos seseris prižiūri sužeistuosius Francuzijoje.

gėlės pavidale;
6) sudarytai, delei atsitikimo 

pranešto d-go Juozapavičiaus, 
komisijai iš trijų karininkų d-gų 
Bylos, Žilinsko ir Laurinaičio ir 
trijų nekarininkų — Jenuškevi- 
čiaus, Požėlos ir šilingo, prašy
ti, kad kuo stropiausiai ištirtų 
atsitikimą su lietuviais karei
viais ir rezultatus praneštų. Ka
dangi toji komisija turi padaryti 
galutinius žygius norintiems pul 
kų steigimo, kad tą klausimą ga- 
lutinai išrištų, nes armijos ko
mitetas keblame padėjime: su
sidarę. įvairiose dalyse lietuvių 
kuopos siunčia Komitetui nuta
rimus su pulkų reikalavimais; 
ypač reikalauja Sibiro ir latvių 
pulkų lietuviai! latvių pulkuose 
rezoliucijos vienu balsu priima
mos).

' -j

Gen. Pershing, vadas Suv. Valst. 
armijos Francuzijoje:

Kalnavertis.

LIETUVIŲ KARININKAI IR 
JV REIKALAI.

kantj pavasarį į Rusiją.
Ištiesų, čia lietuviai ir sap

nuot nesapnavo, kad tarp jų 
įvyks tokios permainos, dargi 
šeimyniškame gyvenime.

Užstojus spalio mėnesiui, tan
kiai mainosi oras, — daugiau
siai lija.

Į Lietuvių Karininkų SąjungosGen. Below. vokiečiu kariumenės 
Centro Komitetas gavo iš Lie-' ‘ - - - -
tuvių karininkų pildomojo komi
teto XII armijos raštą:

vadas prieš italus.

ištirti atsitikimus;
su lietuviais karininkais, išskir
tais iš lenkų divizijos.

Ištrauka iš XII armijos Pildo
mojo Komiteto narių posėdžio 
protokolo num. 12 š. m. liepos 
29 dieną.

Rezoliucija lietuvių karininkų 
Pildomasai Komitetas, apsvars
tęs savo posėdyje 29 liepos pra
nešimą draugo podponiėiko Juo- 
zapavičiaus apie likimą ir vargą

Viens kitą suprato.
— Pasakyk man mylima

sai, ką darytum jeigu dabar 
daleis-manęs netektum na. daleis- 

ikim, kad aš numirčia?
— Tą patį ką ir tu, mąno 

mylimoji, jeigu aš numirčia.
I — Ak, tu nenaudeli! O 
'tiek sykių man sakei, kad 
jau niekados neapsivestum 

‘su kita, jeigu aš numirčia.

! O 
sakei, kad

aš numirčia.
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NUO REDAKCIJOS
JUK IR MES LIETUVIAI! |
Šis laikotarpis bus, gal, svar- j 

biausiu iš visų kitų laikotarpių 
Sėtuvių istorijoje. Nuo jo tin
kamo ištirimo priklausys musų 
tautos ateitis, t. y. — ar jai lem- . 
ta bus gyvuoti ir bujoti, ar ji 
jei jie akyvai persistatytų dabar 
Mykimui. Jei visi lietuviai sup
rastų svarbumą šito momento, 
jei jie akivai persistatytų dabar 
tinį dalykų stovį ir kas lietuvius

■ ir Lietuvą laukia trumpoje atei
tyje, tai, be abejonės, visai ką ki

mes pastebėtume lietuvių gy
venime. — Tie visi ginčai ir ne
sutikimai tarpe lietuvių parodo, • 
kad žymi jų dalis, net tūlas 
skaitlius taip vadinamų susipra
tusių jų ir vadų, yra dar trumpa
regiai, kadangi nemato to kas 
stovi prieš jų akis, nesupranta 
to, ką pirmiausiai reikėtų sup
rasti. .

Galima nesviruojant užtikrin
ti, kad kiekvienas iš daugiau 
pramatančių lietuvių, kiekvie
nas musų veikėjas, kokio kryps
nio jis nebūtų, stovi už laisvę, už 
gerovę ir pripažįsta, jog vieny
bėje — galybė.

Taigi rodos, kad visi sutarti
nai turėtume veikti delei iškovo
jimo laisvės, delei apšvietos, dė
lei geresnės ir laimingesnės atei
ties. — Tečiaus dalykai kitaip 
stovi. Ir tame nėra nieko ste
bėtino. Mat, kiekviena srovė 
mano, kad tik ji veikia nuosek
liai, kad tik ji veda minią tiesiu 
keliu. Bet kadangi tų srovių va 
dovai persiaurai žiuri į dalykus, į 
minios psichologiją ir perdaug 
apkainuoja savo gabumus ir 
veikimo pasekmes, tai tarpe jų 
kjla nesutikimas, kuris, padėka- 
vojant stokai tuose vaduose tik
ro inteligentiškumo, pereiria 
prie neapikantos viens kito, prie 
atviros ir nešvarios kovos, truk
dančios visą prakilnų darbą.

Reiškia, svarbiausia priežas
tis tų .nesutikimų musų tarpe, 
tos tuščios’ir kenksmingos "kovos 
— tai stoka mušu vadovuose ty
ro ir plataus inteligentiškumo, 
žymi dalis lietuviškų vadovų, 
tarpe visų srovių,' — tai, taip sa
kant, vienpusiai inteligentai, ku
rie savo nesupratimu tikro" da
lykų stovio ir netaktiškumu 
trukdo visą veikimą ir tuomi at
lieka kenksmingą darbą, nors 
to jie visai nenori.

Vienok paskutiniais metais 
dalykai krypsta geroj on pusėsn. 
Inteligentiškumo laipsnis tarpe 
vadų, o kartu ir minioj, žymiai 
pakilo. — Srovių vadai pradeda 
rimčiau žiūrėti į savo veikimą. 
Priegtam, tūli veikėjai, patįs pa
sitraukė, ar buvo priversti pasi- 

x traukti iš veikimo dirvos, užlei
džiant vietą gabesniems ir ge
riau nuvokiantiems dalykus; kiti 
gi tapo priversti permainyti savo 
veikimo taktiką. Lietuvių gy
venimas, tokiu budu^ vis darosi 
aiškesniu, turiningesnių.

Aišku, kad . greitu laiku lietu
vių veikimas pasidarys rimtu ir 
nuosekliu. Tečiaus nereikia ma
nyti, jog išnyks srovės ar parti- 
jos. —•. Ne, srovinis veikimas 
neišnyks, bet jis, taip sakant, 
ineis į normales vėžes ir atliks 
kultūrišką darbą, netrukdant ki
ly srovių veikimo.

Panašus srovinis veikimas pa- 
stebiamas ir tarpe musų vien
taučių Lietuvoje ar Rusijoje. 
Tiesa, ten viskas daroma švei
triau, rimčiau, nuosekliau, bet 
visgi nestokuoja netaktiškumo 
ir tuščio užsispyrimo, — kaip 
pav. delei draugijos nukentėju
siems dėl karės šelpti arba lietu
vių seimo Petrograde.

Bet svarbu tas, kad Europoje 
gyvenantis lietuviai, nežiūrint 
ant visų nepatogu m); ir priespau 
dos, visa energija .veikia linkui 
figavimo laisvės Lietuvai, linkui 
Šviesesnės ateities, linkui atgim- 
dymo lietuvių tautos. Su tuomi 
veikimu priversta skaityties nau 
joji Rusijos valdžia, priversta

■ skaityties net geležinė Vokieti-
valdžia, su kaizeriu priešaky- 

r Kiekvienas gali suprasti, 
Kad tos valdžios skaitosi su lie- 
Btnvių reikalavimais ne iš savo 
Įlgeros valios, ne delei pasigailė

jimo, bet kad jos yra priverstos 
■fcaitytfes. • •

Štai labai svarbų pranešimą savo vientaučių vaitojimo ir 
nuo nesenai siaučiusių karės bai
senybių, vis neužmiršta apie Lie 
tuvą. Jie mato, kad tai pasku
tinė proga, paskutinė viltis. 
Ir štai jie pradeda veikti. Jiems 
išpradžios pasiseka mtikinti ka- 
riškus vokiečių vadus ir civilius 
valdininkus, kad Suvalkų, Kau
no ir Vilniaus gub. lietuvių visai 
mažai užsiliko, kad didžiuma 
gyventojų — lenkai, o jau apie 
didmiesčius — tai nėra ko ir kal
bėti.

Lenkams buvo pavelyta šei- 
myninkauti Lietuvoje, steigiant 
savo įstaigas, statant mokslai- 
nes, pratinant lenkišką propa
gandą. .Ypač stebėtina tas, kad 
net surinktos lenkų šelpimui au
kos buvo sunaudojamos lenkiš
kos propagandos varymui, t. y. 
lietuvystės bei lietuvių tautos 
slopinimui.

Bet galop vokiečiai persitik
rino, kad lenkai vadovaujasi gry
nai šovinistiškais siekiais, todėl 
buvo paliepta permainyti veiki
mo būdą. Kitaip tariant, vokie
čių valdžia aprubežiavo . lenkų- 
patriotų uolų veikimą. Lenkai 
“užpyko” ant vokiečių, o kartu 
ir ant kaizerio su Hindenburgu, 
bet.... turėjo klausyti užkariau
tojų.

Tapo sudaryta Lenkijos val
džia, Lenkijos Taryba. Ir vėl 
lenkams parupo Lietuva. Šita 
taryba, paremiant žymesniems 
lenkų veikėjams šovinistams, 
pareikalavo nuo vokiečių val
džios, kad Lietuva, ar bent did
žioji jos dalis, butų prijungta 
prie Lenkijos. Vokiečių valdžia 
griežtai atmetė tą lenkų reika
lavimą. Lenkai vėl užpyko ant 
vokiečių valdžios, žinoma, nie
ko jie negalėjo padaryti — tik 
Lengijos Taryba rezignavo.

Bent taip buvo paskelbta tū
luose laikraščiuose. Nėra abe
jonės, kad ir vokiečiai nesigaili 
lietuvių — vokiečiams rupi, kad 
vienus ir kitus turėti savo na-

r Štai labai svarb.
Iškaitome “Darb.”, kur patal
pintas sekančio turinio kun. Dr. 
V. Bartuškos laiškas apie atsi
buvusį lietuvių seimą Vilniuje:

_ “Rugsėjo 18 ir 22 dd. lietuviai 
laikė didelę konferenciją Vilniu
je*  Delegatų buvo 
jų iš visų Lietuvos 
nutarė paimti civilę 
džią į savo rankas.
rinko 29 ypatų į Tautinę Tary
bą. Štai jų vardai:..

1) Dr. Jonas Basanius, 2) Mi- 
kolas Biržiška, 3) Kazys Bizaus
kas, 4) Saliamonas Banaitis, 5) 
Pranas Dovydaitis, 6) Steponas 
Kairys, 7) Petras Klimas, 8) Do
natas Malinauskas, 9) Kun. Vla
dislovas Myronas, 10) Stanislo
vas Narutaviče, 11) Kun. Alfon
sas Petrulis, 12) Dr. Jurgis šau
lys, 13) Kanaun. Kazys šaulys, 
14) Jokūbas šernas, 15) Anta
nas Smetona. 16) Jonas Smilge- 
viče, 17) Kun. Justinas Staugai
tis 18) Aleksandra Stulginskas, 
19) Jonas Vailokaitis, 20) Jonas 
Vileišis.

“Motote, jog visos partijos 
reprezentuojamos Tautinėj Ta-

• ryboj. Mums labai linksma ma- 
■ tyti tokį sutarimą Taryboj.

“Nuo rugsėjo 1 d. pradėjo eiti
• laikraštis “Lietuvos Aidas” iš
• Vilniaus. Redaguoja Antanas
• Smetona.
i Su pagarba

V. Bartuška.”
1 šitas kun. Dr. V. Bartuškos 
1 pranešimas dai" kartą patvirti- 
! na, kad Lietuvoje visų srovių
• vadai veikia sutartyje, išvien.

Trumpai tariant, tenykščiai vei
kėjai, tenykščiai inteligentai su
rado, taip sakant, bendrus reika
lus, bendrus gyvenimo klausi
mus. kurių išrišimas vienaip 
svarbus kiekvienai srovei, kiek
vienai partijai. — Jie surado 
— tikrus LIETUVIŲ reikalus, 
kurių naudai jie visi ir veikia iš
vien.

Nejaugi mes, Amerikoje gy
venantis lietuviai, negalime ar 
neįstengiame surasti tų bendrų 
klausimų, tų bendrų reikalų? — 
Jie yra, tik reikia jieškoti, reikia 
norėti juos surasti. Juk jeigu 
mes surastume tuos bendrus rei
kalus ir stvertumės išvien veik
ti tų reikalų naudai, tai tas vei
kimas atneštų tokius gausius 
vaisius, kokių mps negalime net 
atsivaizdinti. Tas gi Amerikos 
lietuvių veikimas kombinuotųsi 
su Europos lietuvių veikimu ir, 
be abejonės, turėtų dar didesnes 
pasekmes. Tuomet lietuviai iš
tiesų pasirodytų visam pasauliui 
kaipo augštai kultūroje pakilu
si ir subrendusi delei savaran
kiško valdymosi tauta.

Taigi eikime-veikime išvien su 
Europos vientaučiais. Tik pa
norėkime, o viskas galima. — 
Juk ir mes lietuviai’....

213. Buvo 
dalių. Jie 
šalies val- 
Seimas iš-

LENKAI NENURIMSTA DEL
LIETUVOS.

Lenkai per kelis šimtus metų 
dėjo visas pastangas, kad su
silpninus ar net sunaikinus lie
tuvius kaipo tautą. Jau patsai 
susijungimas Lenkijos su Lietu
va buvo daromas iš lenkų pusės 
su tikslu praryti Lietuvą, sunai
kinti lietuvių tautiškumą ir pra
plėsti savo galybę bei lenkišką 
dvasią Nemuno, Vilijos, švento
sios ar net ir Dauguvos srityse.
’ Lenkijos patriotai ir net kil- 
tesnieji inteligentai nesidrovėjo 
panaudoti nešvarius įrankius 
tamsių tikslų atsiekimui — jie 
darė viską, ką tik galėjo. Vie
nok jie nestengė pergalėti lietu
vių, neįstengė užnuodyti lietu
vių tautos kūno, Tiesa, jie 
daug padarė blėdies lietuvių tau
tai, lietuvių visuomenei, sutruk- 
dydami jų politiką, ekonomišką 
ir kultūrišką gyvenimą.

Kada lietuviai prieš 12 metų 
atgavo spaudą, tai lenkai labai 
nusiminė, nes pamatė, kad lietu
viai išsprūs iš jų rankų. — 
Juk spauda — tvirčiausias gink-

Iškilo karė. Lenkija tapo 
arena baisiausios kovos. Lenki
ja tapo išardyta, jos gyventojai 
išblaškyti ir pastumti į didžiau
sį vargą. Vienok lenkų veikėjai 
ir vadai, nors apsvaiginti nuo

RUSUA SAVOTIŠKAI ŽIURI 
I LIETUVOS NEPRIGUL- 

MYBŲ. t
Amerikoje gyvenantis lietu

viai labai plačiai ir tvirtai kalba 
apie šviesią Lietuvos ateitį, apie 
Neprigulmingą Lietuvą. - Pa
siremiant ant įvairių žinių ir pra 
nešimų, galima tvirtinti, kad 
nežiūrint, kuri pusė laimės karę, 
Lietuva taps liuosa. Net vokie
čių valdžia, kuri stengiasi laiky
ti savo geležinėse rankose visas 
tautas, skaitosi su lietuviais, ką 
patvirtina paskyrimas Lietuvos 
Tarybos (Landsrat) su gerb. 
Smetona priešakyje.

Nauja gi Rusijos valdžia pas
kelbė pasauliui, jog mažosioms 
tautoms, esančioms Rusijos ri
bose, bus suteikta apsisprendimo 
tiesa, t. y. kiekviena tauta galės 
taip sutvarkyti savus dalykus, 
kaip jai patinka. Daleiskim, jei 
lietuviai panorės apšaukti Lie
tuvą neprigulmingą valstija, tai 
Rusija tam nesipriešins.

Tečiaus neseniai Rusijos 
užsienio ministeris Tereščenko, 
atidarant laikinį parlamentą, 
pranešė visai 
pastebėjo, kad 
taika atneštų 
yra priversta
ginti savo žemę nuo priešų. Ga
lop ministeris pridūrė: “Nega
lima suteikti pilnos neprigulmy
bės Kurliandijai (Kuršui), o 
gal taipgi Lenkijai ir Lietuvai, 
nes tas reikštų Rusijos sugrįži
mą į rubežius, kurie buvo imp. 
Petro Didžiojo laikuose.”

Tas rusų ministerio išsireiš
kimas parodo, kad Rusijos val
džia savotiškai supranta mažųjų 
tautų apsisprendimo teises 
Tečiaus Kerenskis tapo pra
šalintas. Kartu puolė ir jo mi- 
nisteriai bei rėmėjai. Puolė ir 
užsienio ministeris Tereščenko, 
kuris išsireiškė prieš suteikimą 
Lietuvai pilnai liuosybės. Nau
ji Rusijos valdonai gali į tai pa
žvelgti kitaip. — Galima laukti, 
kad Rusija taps savo rūšies su
jungtomis valstijomis, panašiai 

. kaip Suvienytos Amerikos Val
stijos. Greita ateitis, be abejo
nės, išris tą svarbiausią klausi
mą lietuvių istorijoje.

ką kitą. — Jis 
Rusijai atskira 

prapultį, užtat ji 
kariauti toliau ir

guose.
štai “Darbininke” pranešama, 

kad sulyg gautų žinių, 44 Lie
tuvos lenkai, tame skaičiuje ir 
Vilniaus vyskupijos administra
torius Michalkevičius, siuntė 
vokiečių valdžiai prašymo me- 
morijalą, kad Lietuva butų pri
jungta prie Lenkijos. Taipgi 
tapo sužinota, kad lenkai ir vo
kiečiai nori į Vilniaus vyskupus 
Įstatyti arba baroną Roppą arba 
lenkų pralotą Skirmuntą. Lie
tuviams griežtai užprotestavus 
ir lenkai ir vokiečiai remia kun.

NAUJAS PERVERSMAS. 
RUSIOJE.

Lapkričio 7 d. Petrograde įvy
ko naujas maksimalistų sukili
mas. Sukilėliams pasisekė pa
traukti savon pusėn sostainės 
garnizoną ir jūreivius, o todėl 
lengva paskiau buvo užvaldyti 
visą miestą bei valdžią. Pir
miausiai maksimalistai užėmė 
krasos ir telegrafo centralines 
įstaigas. Paskiau buvo atkreip
tos spėkos prieš žieminį palocių, 
kuriame rados priemjeras Keren 
ski ir visi ministeriai. Palei šitą 
palocių atsibuvo savo rūšies mu
šis. Kerenskio rėmėjai, tarpe 
jų ir moterų batalijonas. kietai 
laikėsi prieš sukilėlius.

Galop žieminį polocių pradėjo 
apšaudyti iš Petro-Povilo tvir- 
___________________Jj “Auro
ra” (inplaukusio į Neva). Ke
renskio šalininkai buvo priversti 
pasiduoti.

Pranešama, kad lapkr. 8 d. 
(anksti rytmetyje) tapo suareš
tuoti ir patalpinti Petro-Povilo 
drutvietėje visi liglaikinės val-

fronto kariumenė irgi prisidėjo 
prie maksimalistų-bolševikų.

Reiškia, bent laikinai Rusijos 
valdžia perėjo į Lenino-Trotskio 
rankas. Pirmiausiai jie stovi 
už greitą pertraukimą karės, už 
padalinimą valstiečiams žemės 
ir už sušaukimą visuotino seimo, 
kuris išrištų valdymosi klausi
mą.

Taja betvarke, tuomi pervers
mu, be abejonės, pasinaudos Ru
sijos priešai-vokiečiai. — Juk 
vokiečių laivynas randasi Suo- 
mijos užlajoje, palei Helsingfor- 
są. Gan plačiai kalbama, 1 

: maksimalistai esą pasiryžę per- _ _______ ________ _ _____  ~_____
duoti į vokiečių rankas Baltijos son (narys angių generalio šta-jant rašto Visų trijų sroviu nuo- 
laivyną, Kroništadtą ir net Pet- bo).. ! ....
rogradą. Priegtam, vokiečiai 
planuoją išsėsti Helsingforso-
Sveaborgo srityje ir patraukti das), gen. Badoglio (kaipo ant-į tuvių gyvenime darbo, 
ant Petrogrado, perkirčiant vi- ras vadas) ir gen. GrandinoĮ ir tinkamai susitarus ir nuosek- 
sus gelžkelius tarp Rusijos ir (kaipo trečias vadas). j liai išgvildenus tą klausimą,
Suomijos bei Švedijos. — - ' . .. - ...

Tečiaus kol-kas vokiečiai prieš 
‘rusus yra sulaikę veikimą. Bet, 
matyti, taip daroma su išrokavi- 
mu — juk maksimalistai jį su Le 
ninu ir Trotskiu priešakyje, 
žinomi kaipo vokiečių šalininkai. 
Vienok sunku pasakyti, ar vo
kiečiai galėtų be pasipriešinimo 
pagriebti Pribaltijos provinci
jas kartu ir Lietuvą, — Lenkiją 
ir Volyniją Į savo rankas. Nors 
rusai yra pavargę nuo karės, 
tečiau, jie yra griežtai priešingi 
vokiečių užkariavimams.. — Juk 

1160,000,000 rusų tvirtai stovi austrų ir neperlauš jų galybės, 
i už palaikymą Rusijos garbės.

Lapkričio 9 d. Nikolai Lenin 
paskelbė, kad pirmutine savo 
pereiga radikalai skaito — per
traukti karę trims mėnesiams, 
laike kurių išrinkti atstovai (ne 
diplomatai) nuo visų tautų iš
rištų taikos klausimą. Sulyg jo 
— patįs žmonės turi nusverti

i karės — taikos klausimą.
Taip-tai kovoja ta milžiniška 

slavų tauta už geresnę ateitį, 
i už laisvę, už taiką ir vienybę. 
: Rusų priešakyje dabar stovi (jei 
iištiesų A. Kerenskis neįstengs 
i atgauti valdžios) Leon Trotski. 
j kuris penki mėnesiai atgal buvo 
paprastas reporteris New Yorke, 

, o dabar skaitosi neapvainikuotu 
valdovu Rusijos darbininkų ir 

i kareivių (jis yra Petrogrado 
: darb. ir kareivių tarybos pirm- 
;sėdis). o taipgi jo sandraugas 
I Nikolai Lenin. buvęs tremtinis ir 
Įskaitomas vokiečių šnipu, — 
• dabar lošia Rusijos. Robespjero 
rolę. -Taigi tiedvi ypati gali e^rir^st^jimas^čk^

Ikišiol, bėgyje poros savai
čių, kaip pranešama iš Berlino, 
sokiečiai-austrai paėmė nelais
vėn virš-250,000 italų ir užgrie
bė virš 2,300 kanuolių.

Nuo lapkričio 9 d. pranešama 
iš Londono, kad sąjungiečiai 
paėmė Italijos likimą į savo ran
kas. Gen. Kadorna tapo praša
lintas nuo Italijos kariumenės 
vadovavimo. Vieton jo paskir-

srovės nesusitaikys, vieni norės 
vienaip, kiti kitaip, prieis prie 
skilimo. Paskui . vėl svarbiau
siuose klausimuose, bent princ’- 
piališkai turi buti iškalno apkal
bėta ir susitaikyta. Tai tik tuo
met visuotinasai susivažiavimas 
atneštų naudą.”

Labai butų svarbu ir pagei
daujama, kad tuoj kiekvienos 
srovės vadai pirma susitartų

ti trįs italų komandieriai; vy- ; taip savęs, apsvarstytų svarbiu© 
riausiag vadovavimas pavestas ; sius bei pamatinius punktus sa
kmiškai tarybai, kurion ineina sivažiavimo klausime ir tą savo 
šitie asmenis: gen. Kadorna, j “bendrą” -nuomonę paskelbtų 

kad gen. Foch (perdėtinis francuzų į spaudoje. Taip turėtų pasielgti 
ministerijos štabo) ir gen. Wil-; visų trijų srovių vadai. Turint

i mones tame klausime, lengva bu-
Naujai paskirtais vadais yra ; tų galutinai susitarti ir tinkamai

— gen. Diaz (kaipo pirmas va- prisiruošti prie to svarbaus lie-
Rimtai

nusisekimąTos visos permainos įvestos su- apie susivažiavimo 
lyg nutarimo Italijos, Francuzi- nereiktų ir abejoti, 
jos ir Anglijos premjerų Romo- . — .—

| DR. K. DRANGELIO SUMA

NYMAS SUTEIKTI LIETUVAI 
KALĖDŲ DOVANĄ.

“Liet.” num. nuo lapk. 2d. til
po Lietuvos Neprigulmybės Fon
do nario, Dr. K. Drangelio, su
manymas dėti savo skatikus, kai 
po kalėdinę dovaną paliuosavi-

jos ir Anglij< . ~
je.

Galop paskelbta, kad Italijos 
kariumenė esanti pasiryžusi at
sitraukti net iki upės Brentą, 
kas reikštų atidavimą priešams 
Venecijos miesto, kartu su Tre- 
viso.

Trumpai tariant, Italija ran
dasi kritiškame padėjime — jai 
gresia baisi katastrofa. Jeigu 
italai, kartu su francuzais ir 
anglais, nesulaikys vokiečių-

mui tėvynės iš priešų “globosi”
Štai kaip gerb. Dr. Draugelis 

užbaigia tą atsišaukimą:
“Tatgi besirengdami prie Ka

lėdų, atsimindami savo draugus . 
ir pažįstamus Kalėdų vakare, 
nepamirškim šiuomet ir savo 
senos, musų visų bendros mo- 
čiutės-tėvynės-Lietuvos.

“Kaip ją atminti, kaip pamy
lėti. Dėkim savo centus, dėkim 
savo darbus, kad kuogreičiavs 
ją iš tos vergijos, iš geležinių 
pančių paliuosuoti. Dėkim cen
tus. kad ją laisva padaryti.

“Dėkim, kiek kas gali — cen
tą, penkiuką, kvoterį, dola?į» 
penkinę, dešimtinę, — kad Lie
tuvai nepriguimybę išgavus i
Dėkim savo Kalėdų dovanėles. 

Visuose musų laikraščiuose, kad mUsų tėvynė netrukus, po 
o ypač tautiškuose, pradėta vė
liai kalbėti-svarstytį apie su
šaukimą Visuotino Amerikos 
Lietuvių Suvažiavimo. Kiek
vienam plačiau mąstančiam ir 
permatančiam dabartinį dalykų 
stovį aišku, kad tokis suvažia
vimas labai reikalingas, nes nuo 
jo pasekmės daug gal priklausy
tų išrišimas lietuvių klausimo

tai teutonai ilgai dar gali laiky- 
ties kariškame Europos lauke,— 
anot tūlų karės žinovų gali net 
ant kontinento išlošti ir atkreip
ti savo spėkas prieš Angliją, Ja
poniją ir Suvienytas Valstijas. 
Ypač daug vokiečiams-austrams 
prigelbsti viešpataujantis Rusi
joje chaosas ir absoliutiška bet
varkė, kurios kaltininkais yra 
maksimalistai su Leninu ir Trot- 
skiu priešakyje.

VISUOTINO SUSIVAŽIAVI
MO KLAUSIME.

šios karės galėtų susilaukti tik
rai linksmų ir laimingų Liuosy- ' 
bės Naujų Metų!

“Lai gyvuoja laisva Lietuva!
“Lai gyvuoja kiekvienas, ku

ris prie tos laisvės išgavimo 
prisidės !’* .

Tai prakilnus ir remtinas su-
manymas. Mes irgi, kaip :

nulemti Rusijos likimą bei atei- prje sutartino
tl*  , veikimo. Svarbu tik, idant tin-

Rusija ir rusai pergyvena da- karnai butų prie to susivažiavi- 
bar labai sunkius laikus, pana- m0 prisirengta, ir iškalno susi- 
šius senovės laikams, kuomet ru tarta kiekvienos atskiros srovės 
sus spaudė totoriai, arba laiko- vadų atskirai ir visų srovių va- 
tarpį prieš išrinkimą ant Rusi- dy kartu _ nors bendruose klau 
jos sosto Romanovo.

‘Lietuvos” redakcija, noriai ap-
siimame patarnauti ir priimdi
nėti aukas nuo visų, kurie nori 
padalyti kalėdinę šių metų dovą-
ną dėl savo brangios tėvynės
per Lietuvos Neprigulmybės 
Fondą, kuriems patogiau yra ,

Michalkevičių. Bet mažne visi 
lietuviai kunigai pasirašė ir iš
siuntė šv. tėvui prašymą, kad 
prašalintų nuo Vilniaus- • sosto 
kun. Michalkevičių ir kad pas- _____________________
kirtų lietuvį į Vilniaus arcivyš- • toves ir nuo skraiduolio 
kupus. Viršiausioji Tautos Ta
ryba remianti kandidatūrą kun. 
kan. Košt. Olšausko.

Taip-tai lenkai veikia Lietu
vos ir lietuvių reikaluose. Vie
nok aišku, kad visos lenkų pas
tangos liks bergždžiomis. — 
Jeigu jau ikišiol lenkai nesunai- džios ministeriai, būtent: žem- 

dirb. nūn. Maslov, užsienio min. 
Tereščenko, vidaus dalykų min. 
Nikitin, kelių ir susinešim© 
min. Livereski, iždo min. Ber- 
.nadski, valstijos kontrol. Smir- 
nov, teisių min. Maliantovič, 
d&rbo min. Gvozdev. prekybos ir 
pramonės min. A. I. Konovalov, 
jureivijos min. admirolas Ver- 
chovski, liaudies gerovės min. 
Kiškin. tikybos min. Karašev 
ir visuotino bažnyt. tarybos 
pirmsėdis Tretjakov, o taipgi 
štabo viršininkas Bagratuni.

Apie likimą paties premjero 
Kerenskio tikrų žinių 2-3 dienas 
nebuvo. Sulyg vienos ver
sijos — jis nuvykęs karės 
frontan, kad patraukti savon 
pusėn kareivius, sulyg kitos 
— jis išvažiavęs linkui Mas
kvos, galop, sulyg trečios versi
jos — gal jis tapęs nužudytas.

Galop tapo pranešta, kad jis 
organizuoja kariumenę prieš su
kilėlius.

priduoti tą dovaną mums, o re 
tiesiog Liet. Nepr. Fondui. Xi- 
sas “Dirvos” redakcijai priduo
tas aukas mes pasiimame gar- 

! sinti “D.”, o galop, sulaukus Ra
•ledu, visos tos aukos bus pasiųs- 

‘Anie du susivažiavimai (lai- j tos Į Lietuvos Neprigulmingą 
Fondą.

kino lietuvių tautos, tai dabar 
lietuviai mokės ne tik apsisaugo
ti ir ginties, bet ir atvirai kovo
ti prieš tuos savo nelemtus kai
mynus.

Nesenai tapo paskelbta, kad 
centralės valstijos suteikė Len
kijai liuosybę. Lenkija po 126 
metų vėl atgavo savo konstitu
ciją, kuri, žinoma, tapo savotiš
kai pertvarkyta. Sulyg tos kon
stitucijos Lenkija tampa ne- 
prigulminga konstitucijine val
stija. Suprantama, vokiečiai 
skaitys Lenkiją lygir apsauga 
rytuose.

Katalikų tikyba bus valstijine 
tikyba (kaip konstitucijoje 
1791 m.) ; taipgi ir karalius pri
valo buti tos pačios tikybos. 
Lenkija bus paveldėtinė monar
chija. Kamlius negali apsivesti 
be krašto seimo sutikimo. Prieg 
tam, karalius turi gyventi pačio
je Lenkijoje, kas panaikina pra
nešimą, buk Austrijos imp. Ka
rolis manąs užimti Lenkijos sos
tą. Istatymdavystės įstaiga su
sidės iš dviejų rūmų. —.Tokia 
tai lenkams suteikiama, liuosy- 
bė dar nepasibaigus visasvieti- 
nei karei.

simuose. 
Štai kaip apie susivažiavimo

ITALIJOS KATASTROFA. reikalingumą išsireiškia “Vien. 
I i et '*  * Visai dar nesenai italai trium

favo spausdami austrus rytinėj
Isonzo upės pusėj linkui "Lai- didžiosios Rusijos rexoliuci- 
bach ir Triesto. Tečiaus jiems jos ir pradžioje šios visasxieti- 
nebuvo lemta ištiesų pasigerėti nes karės. R.) buvo šaukia- 
galutinos pergalės vaisiais. vadovų. taip sakant. 
Italus laukė didžiausia katastro- susivažiavimus sumanė viršu- 
fa. Austrai-vokiečiai sutraukė n®s- • Dabargi jau matome v i- 
prieš Italus Isonzo srityje milži- siškai ką kitą, dabar jau patįs 
nišką spėką, prieš kurią neįsten- žmonės, pati Amerikos lietuv ių 
gė atsilaikyti gen. Kadomos ka- liaudis reikalauja, kad butų su- 
riumenė. ' šauktas visuotinasai Amerikos

Pastebėtinai smarkiu maršu 
austrai-vokiečiai, po vadovyste 
garsaus feldmaršalo Mackense- 
no ir gen. Belowo. atstūmė ita
lus už Isonzo, atsiėmė Gorizią, 
užėmė svarbius miestus Cividale kančias mintis apie abelna ren- 
ir Udine ir nugrudė italus iki gimosi prie to visuotino susiva- 
Tagliamento upės. čia gen. žiavimo ir apie susitarimą tarpe 
Kadorna pasiryžo atsispirti srovių: 
prieš užpuolikus. Tečiaus tas
jam nepasisekė. F * *
greit atstumti iki kitos upes — ma. Juk jei susivažiavimas ‘ ^""‘stroiįnvj^ko^pdndenci ' 
Livenza, kur vėl megmo sulaiky- |vyktų ir jįs suskiltų, tai vieną, j e kIaidoSj a^ deI neteisingo 
ti priešų veržimąsi pirmyn. Bet kad butų bereikalingas darbas, o aprašvmo to ar kito dalvko ar 
ir vėl be pasekmes. antrą — jis pablogintų srovių prictikio, ar šiaip kaslink kokio ’

Dabar italai atsitraukė iki tre santikius ir dar daugiau demo- rors mcnkos rūšies dalyko, 
čios apsaugos linijos, būtent ralizuotų visuomenę. Tokiame i TeC.iau^ laiškai i Redaktorių 
upės Piave, kur turi atsibūti atvejyje verčiau nerengti ir ne- turėtu Iošti svarbes;ę rde _ j e 
didžiausias mušis, kuris nusvers saukti visuotinojo susivaziavi- rišti-gviidenti svarbius klau 
Italijos likimą, o gal net nulems mo. , simus tai trūmpos pastabos ska:- .
karės klausimą bei išlošimą abel- Musų nuomone, jei jau šaukti tytoju. tai tik atskiri baisai 
nai. visuotinąjį susivažiavimą, tai rei nė straipsniai. . ;

Svarbu tas. kad italams gręsia bent dvi srovės pritar-, Taigi, gerbiamieji, parodyk*!e  .
pavojus apsupimo iš Trentino tu. Jei viena iš trijų srovių ne-: tuos jUSų “balsus”.

DIRVOS" SKAITYTOJŲ
BALSAI.

šita špalta bus pavesta “Dir
vos” Skaitytojų laiškams į Re
daktorių. — Tuose laiškuose 
garbus “D.” skaitytojai galės .

formojelietuvių susivažiavimas, kuris ir į trumpoje-suglaustoje 
turėtų padaryti galą tai visai bet i (laiško išvaizdoje) išreikšti sa*  o 
vakei. kuri yra musų tarpe dėl 
nepriklausomos Lietuvos.”

Paskiau "V. L.” paduoda se-

nuomonę kaslink įvairių dalykų 
bei klausimų — ar tai paliečian
čių lietuvių gyvenimą ir veiki
mą, ar tai gvildenančių lietuviš
ką ar visasvietinę politiką, ar ką 

I nors kitą.
Paprastai lietuviškuose laik

raščiuose laiškai i Redakciją yra ' 
>. — Jie '“Pačiu svarbiausiu klausimu visai kitoniško turinio. — 

Italai tapo yra, ar verta rengti susiyažiavi- rašomi ar de]ej atšaukimo įvyk j

SIOS

bei Karniškų Alpų pusės. Jeigu pritartų, galima dar visgi susi- 
italai nesulaikys priešų palei važiuoti.

Maksimalistų-sukilėlių vadais Piave, tai ne tiktai Venecija, bet
yra Nikolai Lenin ir Leo Trotski. j ir Lombardijos lyguma aus- , gerai sutvarkyti susivažiavimo 
Jie susispietė Smolny institute, trams-vokiečimas bus atvira, Į programą, kurin jokiu budu ne- 
Paskelbta, buk maksimalistai už I Italams gręsia. tiesiog, pražūtis turėtų ineiti lietuvių viduriniai 
valdė taipgi Maskvą*  Petro-i— jie greitu laiku gali sutikti reikalai: Jei butų-svarstoma vi- 
grado srities kazokai ir šiaurinio' savo rūšies Sedaną. ,dūriniai reikalai, tai tuomet juk-

Antru dalyku reikia iškalno

•F

*8
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MiA nmni/DlTIklf V1UI aPveiKU aaroinmKą gus nuo tuno, Kas run aaugiaus raus, Kaa ji suvis
RAu IA UtMUKtlA I INE samdant jį į darbą, pripažįsta žemės, tasai daugiaus ir pinigų skiro asmens ūkį- . _ ___

T1IITAO I UOUrO ir gina valstybė ir jos įstatai duo deda. Naudojasi gi bažnyčia ir ma į atskiro ^asmens reikalus, jo pamenu paskutiniąsias dienas tėTAUTuS LAISVES dadarbadaviuijiegij kovoje su Į neturtingas, ir turtingas (nekal-į mintis ir jausmus Santara mano, viškėje pilnas neramumo, o gilu-

'viui jiegų apveikti darbininką gus nuo turto, kas turi daugiaus taus, kad ji suvis panaikins at-1 Dabar visa tai toli... toli...

. Atsižiurėda- Kaip prieš akis bestovinčias

SANTARA?
darbininkais. — Užtat- teisin-1 bu čion apiė kunigo darbą, o tik 

apie vienų bažnyčios namų) 
kiek kam reikia. Plentpinigių 
(suvalkiečių vardas, mokesčiai, 
dedami keliams daryti) moka 
daugiaus tas, kas daugiaus že-

gumas reikalauja, kad toji pat 
valstybė išrastų būdą padidinti 
darbininkų jiegas jų kovoje su 
darbadaviais už geresnes darbo 
sąlygas. Viešpataujant dabar 
laisvai konkurencijai, laisvoms 
varžytinėms, kur kiekvienas ga
li pasirinkti sau darbą ir užsiė- _ _ .
mimą sulyg savo noru, valstybės rinkti iš bendrų mokesčių, kurių 
teisės kištis į sutartis tarp dar- daugiaus įmoka miestui tasai, 
bininko ir darbdavio pripažint- kas turtingesnis; iš viešų gi 
mas tai ir yra viena socijalis- miesto šulinių vandenio gauna, 
tinių taisyklių. — Individo kiek kam reikia, ir neturtingi pi-

Kiekvienoje iš augščiau paki
lusių kultūroje valstijų eina 
karšta kova tarpe įvairios rųšies 
partijų, srovių, krypsnių. Ta 
partijinė kova sulyginant ma
žai susilpnėjo net laike šios visa- 
svietinės karės. Priešingai, tu- 
lose valstijose ta kova sutvirtė
jo ir išstūmė priešakin tokias 
sroves, kurios pirmiau buvo silp-

politiškame ar ekonomiškame^ ko|ektivo (valstybės) varžoma, 
krašto gyvenime. į kad ji. nesinaudodama valstybės

Mes gerai žinome, kaip sutvir- j nuosavybės teisės aptikrinimu 
tėjo ta srovinė kova tarpe Ame-! jr perdaUg skriaustų darbininką, 
rikoje gyvenančių lietuvių per į iščion kįla darbo ministerijos 
paskutinius tris metus. "Visuo- - reikalingumas, streikų laisvė, 
tinas lietuvių seimas Brookly -, jsįatymų. aptikrinančių geres
na ir katalikų Chicagoje j nes darb<> sąlygas reikalingu- 
1914 m. aiškiai visiems parodė, į mas įf p>et vjsa t0 ma2a.

Taip fabrikų, taip laukų darbi
ninkų blogas gyvenimas paeina 
iš to. kad žemė, fabrikai ir ap- 

įrankiai priguli 
, juos turėda-

■ mas, gali priversti ir priverčia 
11 darbininką ilgai dirbti, taip kad

kad žmonijos ūkyje dar labai ii- moję dvasios aštraus skausmo, 
gai, o gali ir visuomet, veiks ir štai aš, ant augšto kalno užsi- 

. individualę (atskiro asmens) ir lipęs, stoviu ir žiurau Kauno mie 
kolektivė (bendrovių) socialia- sto link. Girdžiu artimus kanuo 
tinė sistema. i lių šuvius. Atsidėjęs klausaus

-----o—„ —,----- —— __ • Baigdamas savo trumpus pa- šovinių zvimbesio, paskum pa
mes turi, o plentu važiuoja kiek aiškinimus to, kas toji partija matau durnų debesį ir besiran-

“Santara”, laikau reikalingu dar gančių liepsnos liežuvių apimtas 
kelias mintis pridėti dėl netin- kaimo trobas.
karnai vartojamų kai kurių žo- 
džių. —Aš anksčiaus pavadi- augštyn.paskum siauru drieku- 
nau socialistiniu ūkio budu, pa- liu, ir viršuje palei lietaus debe- 
vyzdžiui, ir tai, jeigu mieste ge- sis pasidaro dūmų debesis.
rą vandenį ir neturtėliai gauna Netrukus vėl kanuolių šūviai 
miesto lėšomis. Ištikro gi tok- ir vėl gaisrai...

|| Daila ir Muzika |

kam reikia. Miesto vandens pra 
vedimui leidžiami pinigai, su-

Dūmai iš karto’ plačiai kįla

nos ir neturėjo žymios reikšmės ! (darbdavio) valia privalo būti. liečiai. Tai vis reikalų aprupini- 
uk‘° budu. saį ūkio būdas turėtų vadintis Pabaisio apimtas žiurau...

------------ --------- Idealas moteria- Vienoje vietoj žėri kaimo nuo
kalnias pusiau 
ką tik gaisro

kokią reikšmę turi lietuvių gyve- • 
nime susiorganizavimas ir uo- ( 
lūs veikimas. Visi pamatė, kad( 
tiktai tvirtoje organizacijoje ir(skr$+ai darbo L. 
intemptame veikime — galybė iridarbdaviui, kuris, 
pasekmingumas. 1 .

Pirmeiviškieji tautininkai, ku
ne ikitol nebuvo dar susijungę j0 darbo vaisiaus dalis tenka 
tvirtai organizativiais ryšiais pa darbdaviui dovanai. — Reikėtų 
matė, kad taip toliau veikti ne- kad žemė, fabrikai ir apskritai 
galima, kad dėl nuoseklaus ir darbo įrankiai prigulėtų tiems, 
naudingo veikimo plačiosios vi- kas k;rba Ret fabrikuose dirba 
suomenės ir Lietuvos naudai — 
reikalinga sudaryti tam tikrą 
sąryšį, paremtą ant tvirtų tai- 
sykliškų pamatų, ant plataus r 
programo. — Tapo sutverta t 
Amerikos Lietuvių Tautinė San- p 
dara, į kurią sparčiai pradėjo į. 
spiesties pirmeiviškieji tautinin- 
kai. Sandaros bu joj imas nema
žai užrupino klerikalus-katali- 
kus iš vienos pusės ir soeialis-

i daug darbininkų. Idant fabriko 
darbas ir reikalai gerai eitų, rei- 

i kia, kad jis butų tinkamai visa
me kame tvarkomas. Dabar toji 

, tvarka priguli nuo fabriko sa- 
šininko. Jeigu fabriko savinin- 

Ės butų visi jo darbininkai, 
■tai fabriko likimas nuo jų prigu
lėtų. Taigi idant fabrikas ne- 
žluktų. perėjęs darbininkų nuosa 

ivybėn. reikiž, kad jie mokėtų ir 
tus-intemacijonalus — iš kitos. g-ajoty susitarti, kaip fabriką 

____v „ .. _____..... Socializmo 
naudos v isoms reika}avimas, kad darbo įrankiai 

patiems darbinin-

mas socialistiniu i
šitasai ūkio būdas vis dažniaus komunistiniu. I’ ’ ‘ \
yra pritaikomas: nesenai mies- jįy reikalų patenkinime turi bu- deguliai, kitoje 
tuose arklių gelžkeliai buvo ak- $į toks: kiekvienas dirba kiek ga indegęs, trečioje 
cijonierių kompanijų nuosavybe, o naudojasi darbo vaisiais apimtas.

kjek lęjeięyjenam reika. Bet šitoji Visa Pakaunė 
gerų geriausioji
kol kas tik svajonė, žmonės dar 
taip žiuri į dalybą: kodėl aš taip 
pat gyvensiu kaip štai šitas, o 
ne geriaus už jį, jei aš daugiaus 
už jį išmanau, daugiau ir geriau 
už jį ■ padarau? žmonijai jos 
daugumoje tokių pažiūrų ir in- 
pročių besant komunizmas ir so- 
cijalizmas dar tik pradėta vykin 
ti. Dar tik nedidelė žmonijos 
dalis turi socialistines pažiūras, 
o tinkamus toms pažiūroms in- 
pročius dar mažiaus žmonių tu
rima. — Tuo kartu dabar mes 
girdime, kad socialistinės parti
jos tik save vadina demokratinė
mis partijomis, tik socialistai

mačiusios tokį dailų vaikų auk
lėjimą Bostone, pradėjo kviest 
Miką Petrauską pas save mokyt 
vaikus. Bešališku Miko Pet
rausko vaikų auklėjimu gėrėjosi 
didžiuma lietuviškos visuome
nės, tečiaus,—kaip—visur;—taip 
ypač ir lietuvių tarpe, randasi 
žmonių, kurie nori, kad viskas 
butų daroma sulyg jųjų nusta
tytų taisyklių arba jųjų kastos 
naudai. Taigi ir tokį prakilnų 
darbą klerikalų šulai Bostone la
bai apdraskė ir tokiu- budu vai
kus išvarė šlaistyties ant gatvių, 
linkėjant jiems daugiau tamsy
bės, negu šviesos, nes, mat, tam
suoliuose jųjų ateitis.

Montellos chorai — Mokslo 
Draugijos ir “žiburėlio” (vaikų 
choras), — vedami komp. Miko 
Petrausko, gyvuoja visą laiką 
labai gerai.

Jaunuomenės chorus Mikas 
Petrauskas visur veda sekančiu

KOMP. MIKAS PETRAUSKAS 
IR NAUJOSIOS ANGLIJOS 

LIET. JAUNIMAS.
Kompozitorių Miką Petrauską 

galima pavadinti ne tik muzikos 
ir dainos pionierium tarpe lietu
vių jaunimo, bet kartu to jauni- 
mo organizatorium, švietėju ir 
gaivintoju lietuvystės bei palai
kytoju jame tautiškos dvasios. 
Kadangi Miko Petrausko veiki
mas Amerikoje (ypač paskuti
niais 3-4 metais) daugiausiai ap- 
sirubežiavo Naujojoj Angį, tai 
žemiau ir pasistengsiu trumpai 
perstatyti “Dinos” skaityto
jams, kaip N. Anglijos jaunimas 
‘‘išsjrodė” prieš Miką Petraus
ką ir kokias permainas to jau- 

; nimo gyvenime inkunijo tas mu
sų garbus veikėjas dailės žvilgs
niu.

Naujosios Anglijos jaunimas, 
( kaip ir abelnai visas Amerikos 
: lietuviškas jaunimas, pirmiau be

dabar gi visur elektros tramva
jai — jau pačių miestų nuosa
vybė. Dideliems miestams tram 
vajus duoda daug pelno, kuris ei 
na mokykloms dauginti ir ki
tiems viso miesto reikalams ten
kinti.

Matant dirbančių minių var
gus ir skurdą, negalima būti ka
pitalizmo pilnu šalininku ir so
cializmo priešininku.

Pilno kapitalizmo viešpatavi
mo blogi vaisiai ir jų tikros prie
žastis dabar jau žinomi; apie 
juos aš čia nekalbėsiu, nes per
daug vietos tam reikėtų.

Tai tie kapitalizmo blogi vai
siai turi būti mažinami ir praša
linami. Bet kapitalistinis ūkis 
gali būti pamainyta socialisti- esą demokratai.- —Tai klaida, 
niu tik tuomet, kai iš to pamai- Į)emokratija — tai 
nymo gali išeiti nauda. — Jeigu 
fabriką paėmus iš fabrikanto 
rankų ir atidavus darbininkams, 
šitie nemokėtų jos vesti ir tvar
kyti, jeigu jie tik susivaidintų 
tarp savęs ir fabriką užsidengtų, 
arba jeigu ji kokį laiką ir butų 
vedama, bet duotų tiek mažai 
pelno, kad darbininkams tektų 
dar mažiaus, nei gaudavo algos 
prie fabrikanto, tai iš to ūkio 
tvarkos permainymo išeitų tik 
bloga visiems. Taigi socialisti
nis ūkis gali platintis tik žmonių 

kultūrai au-

pavirsta žėrin- 
tvarka — tai čia besiartinančia ugniaviete.

štai, štai dar praeis kiek laiko 
ir visą žemę apims milžiniškas 
gaisras saujos šio pasaulio ga
lingųjų pradėtas! Apims visą 
žemę ir ugnies liežuviai prarys 
pačius padegėjus.

Anapus gaisrų arčiau Kauno 
matyti durnų su žemėm stulpai, 
palši sprogusių granatų kuokštai 
ir melsvas rūkas; girdėti kur
čias poškėjimas.

Sunkios naštos dvasioje sle
giamas lipu nuo kalno ir kiūtinu 
namo.

Gaisrų pašvaistės nesiliauna. 
Viens gaisras apgesta. tuojau 
prasideda kitas, dar didesnis.

Dieną ne taip nejauku. Gai
sro liepsna ne taip aiški, ne taip 
labai atsimuša, bet naktį matant 
besirangančius liepsnos liežu
vius. girdint traškų dažną poškė
jimą. apima žmogų nepaprastas 
jausmas. Prieš akis stojas visa 
gyvenimo žiauri tikruma. Pa-j 
jautrsenovę, žmonių vargą ir ko- i užsiiminėjo kitoniškesnių “spor- 
vą. Į tu” — lošė “bezbolę”, “futbole”,

Be reikalo svajotum užmigti, i rečiau pažiūrėdavo’ Į saliuną ir 
Kažkas traukią šiurpas i buvo savo rūšies “keledonais”, 

apima sielą. žvejotojais paskui “dailiąją ly-
Už gaisrų miške apkasuose Itį."

: llvt U ¥ loAv.o j<1Ll1 lllzldO, Uv . *

įveik visai neturėjo tarp savęs įbudu: — kaip tiktai choras pra- 
į jokio dvasinio ryšio. Viena da- jsilavina gerai dainuoti choraies 
i lis to jaunimo
i si” tuomi. kad manė esanti ame
rikonais. kadangi, mokėjo smar
kiai pasikeikti, išgert be atsidu
simo didelį “skunerį” alaus, su- 

( rūkyt be nusispjovimo cigarą ir 
’ “pulrumiuose” vienu barkšte- 
rėjimu, išmušant “boles”, suva
ryt penkias jųjų į kišenę-skylę. 
— Tai vis buvo gabumai, kurie 
ir buvo keliami augštai, ir kiek
vienas tokis “meisteris” skaitė
si sportu ir sumaniu “ameriko
nu,” kurį “garbino” visi joje 
draugai.

Antra lietuviško jaunimo dalis

'amerikonizayo-! dainas, tai jis tuoj teikia kurį 
: nors, sulyg išgalės, scenos vei- 
1 kalą.
I Su vaikų chorais elgiamasi tru 
j pūtį kitaip. Vaikams suteikia
mos tinkamos jųjų dvasia?be? 
psichojogijai dainos, kartais duo 
dama sulošt kokį scenišką veika
lėlį ir nuolat suteikiama atmin
tinai išmokt įvairios rūšies dek

lamacijas. — Daina skiepija- 
į mas palinkimas prie meilės mu- 
' zikos ir prie paguodoj imo savęs 
i tam tikrose sunkiose gyvenimo 
į valandose. Deklamacijos gi yra 
' tuom veiksniu, kuris lavina vai- 
jkus geros lietuviškos ištarmės, 
■ išmokina kalbos ir drąsos būti 
! atvirais ir kalbėti 
• atsitikime. Tokiu 
j tas-vaikas pradeda jausties iš- 
: pat mažens, kad jis yra veikian- 
i čiu visuomenės nariu ir kartu 
j pradeda suprast, kam ir delei 
ko jis gyvena.

Svarbiausias Miko Petrausko 
tikslas — duot vaikams plačią 
visuomenišką pasaulėžvalgą. 
Jis per vaikų pamokas laiks nuo 
laiko turi su jais - savo rūšies 
ankietas ir pašnekesius iš esteti- 

ikos ir etikos. Apart to, jis nu- 
irodo vaikams, kad žmogus ne- 
! privalo būti siaurapročiu, kaip 
■netinka, pavyzdin, manyti, jog 
j kokia nors viena tauta yra iš
rinkta, o kita pasmerkta. Besi
vadovaudamas šita mintimi, Mi
kas Petrauskas pamokina vaikus 
dainuoti franeuziškų, vokiškų, 
itališkų ir kitokių dainelių..

Mikas Petrauskas taipgi ne-

tvarka, ku
rioje šalies politinis valdymas 
priguli liaudžiai; jeigu asmuo 
pripažįsta tokios tvarkos nau
dingumą. tai jis demokratas, kad 
ir nebūtų socialistas. — Sočia-j. 
listų pretenzija — tik jiems vie
niems būti demokratais, t. y. 
jiems vieniems turėti teisę val
dyti šalį — pavirs oligarchija, 
t. y. tvarka kurioje šalies val
dymas priguli tik nedidelei gy
ventojų daliai.
tos partijos, kurios pasivadinu
sios socialistinėmis,

išsimokslinimui, kultūrai au- vadintis ir vadinasi 
gant. —Juk. kai nebuio supi a- partijomis; 
timo. kad naudingiaus visuome- ■ -e - - 
nei bus, jei valstybe pati valdys darbo žmogum, 

šitieji prigulėjo kom-

Vienok žiūrint į tai plačiai, tas va]dvįį jr tvarkvti. 
viskas išėjo ant 21 
srovėms. (prigulėtų

Lietuvoje gi. arba, geriau sa-; kams, yra pilnai , pamatuotas, 
kant, tarpe Rusijoje gyvenančių’ bet jis bus išpildomas tik ateity- 

— panašus partijinis je, žmonijos kultūrai patobulė
jus. kada žmonės bus labiaus 
(išsilavinę, žemė gi daugiausiai 
nedidelių žmonių kuopų (šeimy- 

Įnų) dirbama; tai ji ir dabar ga
ili būti perduota iš dvarininkų 
i rankų į žemdirbių rankas. Ži- gelžkeliu: 
inoma, Lietuvoje žemės valdy- panijoms, iki nebuvo supratimo, 
mas turės būti pavestas atski kad miesto gyventojam bus 

iriems žmonėms, o ne bendro- geriau. jei r vandentraukio į 
vėms. kaip tai manoma daryti ar gelžkelio ūkį 
Rusijoje, nes Lietuvoje bendro- sto valdžia. — 
vės žemės 
išnykęs. Bet jeigu susidarytų vo šiaip didžiaturčiams arba jų

lietuvių 
bruzdėjimas. Ten irgi galop su
sitvėrė pirmeivių tautininkų or
ganizacija, būtent “Santara”, 
kuri, ištiesų, labai panaši Ame
rikos “Sandarai.”

Todėl bus labai svarbu susi
pažinti “Dirvos” skaitytojams 
su “Santara”, t. y. pažiūrėti, 
kas ji per viena, prie ko ji žen
gia, prie ko veda plačiąsias mi
nias ir kokiais keliais ji veda. 
Tada bus aišku, kaip mums pri
dera atsinešti linkui tos organi
zacijos (“Santaros”), o taipgi 
linkui jos sandraugos — Ameri
kos “Sandaros”. Ypač svarbu 
tas, kad tuos paaiškinimus sutei
kia garbus musų tėvynainis ir 
nenuilstantis veikėjas bei auto
ritetas visuomeniame ir teisių 
klausimuose, būtent P. Ijeonas. 
žemiau telpančios mintįs-pa- 
aiškinimai paimta iš “Santa-

Ir vėl. Tik

tebepoška šautuvų šūviai.
’ Staiga iškila rakieta. viena, 

antra. Negyva balzgana šviesa 
nušviečia akimirksniui • tamsų 
apsiniaukusi dangų ir apylin-

(—“D.” Red.).

kiekviename 
budu auklė-

ves
tas

mie- 
ukio 

valdymas jau senai dalis miesto valdžia išnuomoda-

nori vienos 
darbo žmo- 

tik tasai, kas 
jų priguli, galįs vadintis 
___ „___ Kiek Čion nesą- k^ 

mones. lengva matyti iš tokių 
atsitikimų; bernas nepriguli 
prie socialistų, jo gi samdytojas 
— vadina save socialistu; ber
nas turėtų vadintis ne darbo 
žmogum. Advokatas, arba dak
taras. prisidėjęs prie socialistų 
partijos — tai darbo žmogus, o j ge 
jų draugai, prie socialistų nepri- ‘ 
sidėje, nors tokį pat darba dirba, . ~. , .f H ’ suvius. kurie slegiamai atsihe-

Po rakietos šūviai tai apsisto
ja, tai dar smarkiau poška.

Taip praeina kelios naktis. 
Kol apsipranti klausais ir ste
bies. bet paskun nuvargsta ir ne
žiūrint Į gaisrų pašvaistes ir 
šautuvų poškėjimą eini ir kasies

bendrovė ar žemei valdyti, ar kompanijoms.
fabrikui. — tai valsybė turėtų Taigi Santara yra socialistinio 
tokia bendrove palaikyti, jai pa-.;ukio platinimosi šalininkė, bet __ darbo žmonės ir tt — , . .

pia sieloje. Galop užmiegi.
Pačiame vidunaktyje vėl išgir 

sti jau priprastus brolio žodžius: 
“Keliavos. jau prasidėjo!”

Skubu rengtis ir bėgu žiūrė
ti, kas daros. Išeinam į lauką. 
Graži, graži.

dėti naujais pamatais ūkį vesti, tik prie tam tikrų sąlygų, t. y. Toksai pat netikęs naudojimas 
— žinoma, valstybės pagelba platinimosi evoliucijos keliu. ?odžių; buržua ir proletaras, 
gali būti teikiama tik tokiai ben- Santarai vaikišku išrodo “Tie- £ag save vadina, nors

N-je 1-m jos pajuokimas, butų ir milijonierius, 
‘Evaliučija? Lietuvių tarpe vadintis nroletaru.

i vyko, rašo “Tiesa”, nauja

Besi mikdydamas vis dar girdi

Abu to jaunimo krypsniu 
buvo vienos tuščios linkmės, nie
ko nesuteikiančios musų visuo
menei. Nėra abejonės, kad pa
našus dalykų stovis butų užsi-, 
likęs visą eilę metų.

Bet štai, taip dalykams sto- 
■ vint, atvažiuoja į Naująją Angli
ją komp. Mikas Petrauskas, ku
ris tuoj perkeičia šitokį jaunimo 
gyvenimą ir sukelia tarpe jojo 
subruzdimą. — Dalis to jauni
mo prisideda prie veikmės dailės 
srityje. Kita gi dalis jaunimo 
pasilieka skeptiška, o trečia 
dalis — pasilieka tiesiog priešin
ga. Kalbant apie tą priešingą 
jaunimo dalį, galima pastebėti, 
kad ten radosi visokių varsų — 
buvo ir klerikalas, ir nesubren-drovei, kuri savo išaugimu duo- sos” N-je 1-m jos pajuokimas: jjs butų jr mjbjonierius, _ tasai 

da pamatą tikėtis sugebėsianti “Evaliučija?” Lietuvių tarpe gaU vaįintis prietaru, anot šių 
gerai tvarkytis. Vienok prie šio įvyko, rašo “Tiesa”, nauja “so- dienų socialistiniu partijų ter- 
laiko kapitalizmo ūkio sistemos cialistų” partija, kurios organas miniįogiios< 0 kas ne SOcialistas, . - t .... .__
dirbančių masių būva sąlygos to “Santara”. Pirmame jos nume-  tasai vadjnamas buržuju, kad siena> JI,ske vel t£ata’ poška... į šiai ir nepatiko Komp. Miko
kios blogos, tiek daug jų darbo ryje randame indėtą partijos pro įr - gavo darbo mįstų. —? - .
vaisių dovanai tenka darbda- gramą. “Santaros” idealas — Vakarų Europoje proletaru vadi toja' bet įskilus viršum miškų ra
viarns, kad teisingumas reikalau socializmas, kelias į socializmą namas ‘taSai asmuo, kas neturi kietai, yel prasideda...
ja. idant valstybė būtinai parem evoliucija, “šitaip manydama, turtu ir UžSiiaiko tik iš savo dar- ... ėtl. neramys ba ‘J**  sto" 
tų ir darbininkų reikalus. Demokratinė Tautos laisvės San o buržua tasai, kas tikis v’nč*»J  kaiTn* karelvl’I: Kmky-

Dirbančių, neturtingu masių tara darbo pagrindan deda evo- Qrhn labiausiai kit arklius!” Aplinkiniuose kie-
reikalus geriaus aprūpinti gali liucijos pradą.” 
valstybė ir visuomenės įstaigos _____
ypačiai tose ūkio srityse, kuriuo buvo ne revoliucija, bet evoliuci- 
se ir šio laiko žmonių supratimu je?”, klausia “Tiesa”. — Aš gi 
ūkis yra, arba gali būti, valsty- paklausiu Tiesos: o ši revoliuci- 
bės, arba miestų valdžios ir kitų ja ar galėjo įvykti be evoiiuci- j 

įstaigų. Taip, pa- jos, be žmonijos žengimo pirmyn 
visi gelžkeliai pamaži, šimtais metų? Nejaugi 

‘ \ ~ r mato žmoniją nuolat
akcijinių kompanijų, kurių šei- revoliucijoje? Mes matome ją 
myninkai turėdavo didelį pelną evoliucijos procese, bet tuo dar 
ir gelžkeliu darydavo tik ten, nesame priešininkais revoliuci- į 
kur žmonių daug gyvenama, kur jos. kurią galime lyginti prie ly- 
galima buvo tikėti gero pelno, taus su žaibu ir perkūnu gamto- 
Pirmoji Vokietija supirko visus je, kaip evoliuciją — prie pap- 
gelžkelius į valstybės rankas; rasto oro ir lytaus gamtoje. AtSlITll flUS*  Gydytojas: — Delkotami- 
dabar visose šalyse didesnė gelž- Santara, būdama socializmo] _ ___________ sta negeri tu vaistu, kuriuos
kdiy dalis - iriguli vaistai. Šalininkė, neranda galinui kiai- p ap|ei<teu Lieto-,, išrašiau. Norsjos’yrakar-
Valstybe.jeitunpelna.ageteke. d,nt. v-suomen,..«Metai. kaip kai kokia nežinios čios, bet gerdamas manyk, 
hų, tai apverčia jį visų piliečių dirbančių masių, ir žadėti joms . & .
naudai. Valstybė daro gelžkelius staigu socialistinio ūkio sistemos s^na, sergiama . . - kad alų geri,

v.., netari Rusiios vai- d«rt«vV. ^ovi tarp manęs ir Lie- Ligonis; .

gert alų ir manyt, kad tai
Skaidrus, tolimas atsiminimas xais^ai-

dęs “socialistas”, ir, galop, pa- užmiršta ir žaislų, todėl apart 
prastas smuklės girtuoklėlis. — 

nepaprasta mena-j Tai tos rųšies jaunimui daugiau

žmonės, gyvendami įvairio
mis bendrovėmis, laikams bė
gant, sudarė tobuliausią bendro
vę, valstybę, kurioje visi gyven
tojai klauso vienos valdžios ir 
pildo jos valią, išreikštą įstaty
muose. Vergija ir baudžiava 
buvo valstybės įstatymų gina
mos, o galų gale valstybės įsta
tymų jos buvo ir panaikintos. 
Bet baudžiavas naikinant, tur
tai, baudžiauninkų (anksčiaus ir 
vergų) rankomis surinkti, did
žiausioje savo dalyje pasiliko se-tbuvo statomi privačių žmonių “Tiesa’

visuomenės 
imkime, seniaus

įniršimas pašėlęs. Tarpais apsis l rausko veikimas.
i Tas jaunimas, kuris susispie- 
(tė buryn ir veikė drauge su Mi
ku Petrausku, kilo kultūriškai 
patsai ir kartu kėlė augštyn lie
tuvišką visuomenę. šitos jau
nuomenės pasielgimais ir gra
žiais pavyzdžiais pradėjo gerė- 
ties visos prakilnesnės lietuviš
kos širdįs, taip, kad pasturla
kams buvo net pavydu ir nes
magu į juos žiūrėti. Vienok, iš

neturtingų masių tara darbo pagrindan deda evo- ga’ turto lno arba labiausiai . . .
.................: iš turto pelno g\-\'ena nepaisant "»«?« kuž?’sl- r^giasl- ** 

Gal ir dabartinė revoliucija ar jisai j^aliias. ar ne- tratcs, tratea- l»skes lr apst°- 
. . ja.socialistas. — J ,

T - - Aprimstam.
Demokratine Tautos Laisves Mėnesiena ^te žavi. Kad 

Santara, ar šiaip ar taip i ją žiu- nę dideljs nuovargis rodos, bu. 
rėš ir ją pravardžiuos kitos par- naktį
tijos, pati save laikys tikrai de- skaudus ilgas ilgas
mokratine dė to kad tokia jos es staugimag Mat ir juos 
me, ir socialistine, dėlto, kad sto- _ dauguma nete.
vės už socializmo vykinimą gy- • q -eimininkų ir dabar skun.

ja.

novės valdytojų rankose. Už
stojus darbo paviršutinei laisvei, 
kada rodėsi, kad darbininkas lai
svai gali savo rankų darbą par- 
samdyti, o darbadavis laisvai jį 
pasisamdyti, ištikro laisvu ga
lėjo save jausti tik turtų valdy- 
tojas-darbdavis, darbininkas gi, 
neturėdamas kuo maitintis, pri
verstas parsisamdyti už tokią 
kainą, už kurią jis gali šiaip4aip 
save ir savo šeimyną pramaitin
ti. — Turtingas gi darbadavis 
gali jį spausti, kad jis ilgai ir pi
giai tiktų dirbti, o iki netinka, 
— nesamdyti jo, dėlto, kad dar
badavis turi iš ko gyventi ir gali 
ilgą laiką laukti, kad ir pas jį 
darbas nesti dirbamas. Taigi 
sutartyje tarp darbininko ir dar- 
badavio, kuri paviršutinai atro
do daroma abiejų pusių laisva 
valia, ištikro laisvu savo jaučia 
tik darbadavis, darbininkas gi 
esti neturto priverstas parsisam 
dyti naudingomis darbadaviui 
sąlygomis. Žemės ir kitų turtų ............................ _ ,
nuosavybė, kuri duoda darbda-'pastatyti parapijiečiai deda pini- kad toji sistema visur viešpa-

,į_ Į nime prie tam tikrų sąlygų. .
P. Leonas.

Atsiminus.
Pas gydytoją.

ir ten, kur ir nesitiki turėsianti į’vykinimą. Dabar Rusijos vai- 
pelno bet nuo kur gelžkeliai labai stybės valdžia yra socialistų ran
teli. O šioje karėj kiek reikalų 
aprūpinimą ėmė tvarkyti valsty
bė: ir duonos, ir mėsos valdymą 
ir tt. Turtingas dabar negali 
nusipirkti tiek, kiek norėtų, dėl
to kad uždrausta jam daugiaus 
pirkti, idant ir neturtingas galė
tų nusipirkti duonos; dėl tos pa
čios priežasties ir kainų kelti už
drausta. Tai vis jau socialisti
niai valstybės darbai. Ogipaim 
kime dar miestų, arba valsčių ir 
net parapijų ūkį. Bažnyčiai

Tai geriau
tu vos. Rodos, nei mintis nepra-

kose ir jie vis skelbė šiąją revo- (leks P61, sieną... 

liucija socialistine esančia, bet į 
iki šio laiko dar nepadarė jos vien beliko dvasioje. Ir kaip se- 

tokia ir man aišku, kad tokia ir nai rodos tai buvo... __ gražiai ir broliš-
nepadarys, nors ir labai nore- Tarpais apima skaudus pasi- . naiP . .
čiau, kad galėtų padaryti. — į ilgimas visa to, kas taip brangu kai tamista pasielgiai gelbe- 
Gerai, gerai bus, jėi. nors žemės buvo širdžiai, kįeno iš pirmųjų damas tą žmogų, kurs aj)^ 
valdymą Rusijoje pertaisys ir (savo gyvenimo dienų vargais tą- virtus laiveliui butų nusken- 
mokestis teisingiaus sutvarkys. 
Kalbu apie šį ir netolimą laiką.
— laikams bėgant, socialistinė 
ūkio sistema plėtosis. — Vie
nok Santara neturi tos tikybos

Žinojo delko.'

Į “principo” patis nenorėdami -pri
sidėti prie prakilnaus darbo, įvai 
riuose užkampiuose virė “mąka- 
lienes” ir kenkė gražiems dar
bams. Bet kadangi tie gražus 
darbai turėjo savo gilią intekmę. 
tai jie lyg kokia aušra, beplėsda- 
ma savo spindulius, ant tiek iš- 
dienojo, kad visi apuokai pradė
jo slepties nuo josios šviesos, — 
taip-tai ir nuo darbo bei veikimo 
prakilniojo jaunimo užsimerkė 
visi besparniai musų apuokai ir 
pagaiiaus užčiaupė savo burnas.

Bet komp. Miko Petrausko vei 
kimas nepasibaigė paties jauni
mo veikimu — jis inėjo sritin 

'auklėjimo vaikų, kas turi labai 
gilią reikšmę.

Prie So. Bostono “Gabijos” 
pirmiausiai buvo pradėta lavint 
vaikai dainavimo ir lošimo me
no. čia nereikia plačių komen
tarų, idant perstatyti tą didelę 
naudą, — galima tik pažymėti.

syk dar neįmanomais ir neaiš- manau, kad jis buvo kad tuomi buvo įteikiama v*’
kiais paprastai sirgti, ką taip my ^-jausis tamistos draugas. suomene‘ d,dele dovana- ® V31‘ 
Įėjau, dar gerai nepažinęs, tikė-‘ * T j. kams — pramoga su lavinimu
damas ten rasti dėkingos dirvos Vraugas. . 'Jls j prie prakilnumo ir visų gražių
savo kuriamoms jiegoms apreik- nian yra kaltas du šimtu do- pasielgimų.
Sti. " “leriu. i Kitos lietuvių kolonijos, pa-

vaidinimų, dainų ir deklamacijų, 
jis mokina įvairios rūšies žais
lus. — Kas šiandien iš lietuvių 
nežino Suktinio, Klumpakojo, 
Aguonėlės, Noriu Miego, Kripu- 
čio, čigonėlio. Ungarietės ir kitų 
visokių, kuriuos klikas Petraus
kas išmokino kaip Lietuvos, taip 
ir Amerikos jaunimą. Supran
tama, kad jaunuomenė be žais
lo ir šokių negali būti, todėl jai 
reikia suteikti naudingus, gra
žius estetišku žvilgsniu ir etiš
kus šokius ir žaislus. Visi augs- 
čiau paminėti šokiai-žaislai kaip 
tik ir atsako tokiems reikalavi
mams. Vienas jų turi savyje 
daugiau gimnastiško judėjimo, 
kitas — elegancijos, bet nei vie
nas iš jų neprasižėngia prieš eti
ką.

Vienok tūliems Amerikos spor 
tams panašus šokiai nepatinka. 
Jie, mat, velytų šlykščiai susika
binę kamšyties, negu’ gražiai 
šokti.

Tokiu budu nepaliko užmir
štas ir Terpsichoros garbinimas, 
panašiai kaip kad buvo garbina
ma dailės dievaitė “Gabiją."

Prakilnioji dalis lietuvių vi
suomenės ir jaunimo suprato 
Miko Petrausko augštus siekius 
ir tinkamai apkainavo jojo vei- 

( kimą. Todėl nesunku bus atsa
kyti į klausimą — kodėl jauni- 
mas. kartu ir vaikai, taip labai 
myli komp. Miką Petrauską? — 
Jeigu jis kur-nors išvažiuoja, tai 
jo mokiniai atsisveikina su juoną 
su ašaromis akyse, — ir ne tik 

j vaikai, bet ir suaugę žmonės. 
> Kame priežastis tokio pamylėji
mo ir prisirišimo? — Atsakykite 
į tą pąklausą kiti. — Aš tą irgi

i (T$sa ant *»  pusi. 3 kol.)
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jaunimas!
AMERIKONIŠKAM JAUNIMUI.
Su pradžia kiekvieno naujo “sezono” 

laikraštyje atsiranda nauji skyriai, kuriuo
se galima tarti žodį-kitą ir apie jaunimo 
darbus.

Aš noriu padaryti analizą amerikoniško
jaunimo, t. y. to, kuris yra Amerikoje gM 
męs ir augęs, o taipgi atvažiavęs iš Europos- ; 
Lietuvos. Delei geresnio perstatymo pa- j 
žvelgsiu į gyvenimą tamsaus ir šviesaus jau
nimo, o taipgi kuri jaunimo dalis naudinga ’ 
visuomenei, o kuri blėdinga.

Tamsus jaunimas, sulyg mano minties, | 
gali būti tik tas, kuris nemoka skaityti nei 
rašyti. Bet pasižvalgius aplinkui, pašte- > 
biame, jog mažai galima surasti tokio, ku- į 
ris butų visai be mokslo. Mažiau makyto: 
jaunimo randasi tarpe tų, kurie yra atva- i 
žiavę iš Lietuvos, nes jiems Lietuvoje nebu- i 
vo progos pasiekti augštesnį mokslą, kuo- f 
met jis, būdamas 5-6 metų, jau turėjo užsi-! 
dirbti sau kasdieninį pragyvenimą. Tokis j 
jaunimas jaučiasi laimingu ir tuo mokslu, į 
kurį jam inteikė matušė prie vindelio sėdė- į 
dama jojo senoje Tėvynėje. Bet jis supran-; 
ta, kas yra naudingu dėl visuomenės, o kas i 
blėdingu. Šitas jaunimas stengiasi dirbti Į 
tokį darbą, kuris butų naudingas dėl jo pa-Į 

^ties ir dėl visuomenės labo, nes jis supranta,į 
kad tik tuomet gali pražydėti musų tauta,! 
kuomet apšvietimas ir vienybė ims viršų, ■ 
kuomet jaunimas bus savistovus ir dirbs i 
su pasišventimu tautai naudingą darbą.

Šitokios rūšies jaunimą reikia pripa
žinti apsišvietusiu ir susipratusiu, nes jis 
supranta, kad jis yra dalis visuomenės ir 
stengiasi ką nors gero suteikti savo vien- 
genčiams-lietuviams. Jis yra savistovus ir 
nesiduoda save išnaudoti kitiems kokiems 
nors netikusiems mokytojams ar vadams.: 
Tokis jaunimas yra naudingas Lietuvai, lie-t 
tuvių visuomenei, o kartu visai žmonijai. |

Žvelgkime dabar į amerikonišką jauni- j 
mą. Tą jaunimą galima pavadinti tamsiu,1 
nes visai mažas jo nuošimtis dirba dėl vi
suomenės naudingą darbą. Tokio jauni
mo galima priskaityti dešimtą nuošimtį, 
kuris rūpinasi atlikimu darbo, iš kurio gali

Pijus Norkus 
(Artimas “Dirvos” sandai 

b i ai n kas).

DAILA IR MUZIKA. > “dirvos” agentas.
(Tįs*  mm 4 pnsl ) ' apielinkes nori užsirašyti “Dirys” ž |KAM MOKĖTI $10.00 AR $12.00 OŽ ČEVERYKUS KAO ffi

žinau ir suprantu, bet nepasa-lptį. musu .gento'vaclov. Gile. GALIMA JUOS GAUTI UŽ $4.50 AR $8.50. g 
kau. — Galiu tik pastebėti, kad vičk>. 98 John st New Britain. Conn. į £3
Miką Petrauską ypač pamyli vy-!**  prenumeratą galima jam užmokė- PIRK PAS MANE, O TOKIU BUDU ŠUTAU- 

PINSI NUO 2 IKI 5 DOL ANT POROS.
Netikėsit mano žodžiams, bet ani 

patįs persitikrinkit ir štai kokiu 
budu: Ateikit į A. Kranausko 
čeverykų krautuvę po numeriu, 
2003 St. CIair Ave. ir prisimeruo- 
kit porą pasirinkdami iš 20 porų • 

sriškų-spalvuotii 
čeverykų, dailiausių ką gali dirb- 
tuvėj padirbti ir po keturių ar !ggj 
penkių dienų čeverykas bus na- gi 

mie ir tik toks yra vienintelis gi 
būdas pirkti čeverykus. Teip 
pirkdami nieko extro nemokėsit 
ką čeverykas guli ant lentines gi 

ar išeina iš stailo. Sakau gi 
kad mažiause suseivisit gi 
nuo 2 iki 5 dol. ant poros, gi! 
Mes turime visokių čeve- 
rykų moterių, vyrų ir vai- 
kų, teipgi roberių. igS

rai, kurie jaučia, kad jis yra į 
jiems ir broliu, ir draugu, ir mo- 
kytoju, ir viskuom. Kode! gi fe 
abelnai Miką Petrauską visi my- ra 

. Ii ir gerbia — tai palieku atsa- Įjl 
kyti patiems “Dirvos” skaityto- >;j 
jams ir plačiajai lietuvių visuo- ;i 

-menet----------------------------- --------------į-S

“Dirvos” Adm.

Edvardas B. Smialek, Iii 
TAIKOS SUDŽiA I

(Justice of the Peace)
j Sutaiko civiliškas ir kriminališ- ;! i 
Įkas bylas ir išriša kitokius teismo);! Į

J. Gedminas.
reikalus, kurie riša 
urėdu. Teipgi veda

Nauji Lietuviški Columbia
REKORDAI

IĮ: REJENTALIKŠĄ KANCELIARI- 5 i 
h JĄ (Notary Public).
!;• Parūpina kontraktų ir pardavimoĮjj I 
• ar pirkimo aktus, apdirba “dee- 
bįdus”. margičius, abstraktus, tes
ėta mentus ir teip toliau.

ĮDAINAVO
Marė čižauskienė 
Gegužinė Daina 
Giedu dainelę. 
Marė čižauskienė

Ę3991 Plaukia sau laivelis 
“ Lopšinė daina.

ĮDAINAVO
Marė ir Jonas Čižauskai 

E3944 Tu rnano Motinėle 
Skambančios Stygos.

i:

KANCELIARIJA: 
303 SUPERIOR BUILDING 

Cleveland, Ohio. 
Tel. Bell Main 1963. 
Cuyahoga Central 8290—R. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po!;:

ŠILERIS.
(Johanu C. Friedrich Schiller)

Veidmainystė ir Meilė-”““
(Kabale und Liebe)

DRAMA.
Liuosai Vertė P. Norkus.

Veikiančios ypatos:
Fon Valteris, ministerių prezidentas, 
baronas.
Ferdiandas, jo sūnūs, majoras.
Fon Kalbas, hoimaršalas.
Ledy Milford, kunigaikščio meilužė.
Vurmas, naminis prezidento sekreto
rius.
Mileris, muzikantas.
Milerienė, jo pati.
Luiza, jų duktė.
Sofija, tarnaitė.
Senas tarnas, kamerdineris.
Jaunas tarnas.
Tris teismo sargai, kareiviai.
Du tarnai.

r
Lace or button $5.50.

į; pietą.

fe St. 16 Berea Rd„ Brook Park O. I i 
I Tel. Mario 110—R.

SI Su visokiai reikalais kreipkitės S J e®“ a vn * X’i c 
tprie jo, o busite užganėdintais jo ! I A. KRANAUSKAS.

gi | Tel. Central 3470-L

REZIDENCIJA:

ji; patarnavimu. 2003 St. CIair Ave., 
Cleveland, Ohio.

Į U .1 1 ' V
Jonas Čižauskas Baritono.

Ant marių krantelio 
totui sauieiė Tekėjo.

Gimtinė Šalis
Sunku gyventi.

ĮDAINAVO
Karalienės Aniuolų par. choras
Ant Kalno Karklai siūbavo

■ pasisėjau žalią rūtą.
“Dirvos” krautuvėje randasi dide

lis rinkinis ir šeip įvairiausių rekordų.
Gaunami

. “DIRVOS” KRAUTUVĖJE
2004 St. CIair ave. .Cleveland, O.

NUOŠIMTIS
SKAITOSI NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 
taupinimui

SHORE

.t

❖

Tel. Princeton 385

Dr. E. A. Marlewski
= dantistas =====

Ofiso Valandos:
Nuo 3:00 12:00. nuo 1:00 iki 4:00 popiety ir 

nuo 6:00 iki 8:00 vakare.
Seredoms nuo 9:00 ryto iki 12.-00 vidurdie.

1159 E. 79th St. Cleveland, Ohio Pardavinėtojas Aukšto Laipsnio čeverykų.
2527-29 St. CIair Ave. Cleveland, Ohio

Cuy Central 1775-L.
LIETUVIAI! Jeigu norite pirkt gerus čevery
kus už vidutinišką kainą, tai ateikite pas ma
nę. o jums bus patarnauta mandagiai ir tei
singai.

OSCAR O. LAVVSOX.

I | f Tegul Aš Busiu Tavo Aptiekoriusf
g 982 E. 79 St., Cleveland. Ohio. g H j j R GERLACH, H
H S!eSiai: Rosedale 5758> Princ- H s 1653 St. CIair Ave., N. E. Cleveland, Ohio. g
i 
I

Valandos: Nuo 2 iki 4 po piet 
ir nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėlioj: Nuo 2 iki 4 po piet.

PIRMAS AKTAS.
Muzikanto kambarys. (Visur matyti 

muzikališki instrumentai. Ant sienos kabo 
gitara.)

būti nauda dėl lietuvių visuomenės ir Lie
tuvos. Kitą dalį amerikoniško jaunimo, ku
rio randasi dar devynios dešimtis nuošim-į 
čių, galima pavadinti tamsiu, nes iš jo lietu
vių visuomenė negali sulaukti jokios nau
dos, kokiu žvilgsniu mes į tai nepažvelgtu
me. Nors tas jaunimas ir dirba, bet jo dar
bas yra mažai produktivis ir nenešantis 
lietuvių visuomenei tinkamų ir gausių vai
sių.

Daugelis iš amerikoniško jaunimo gal 
pasakys, jog jis dirba dėl visuomenės ir rū
pinasi net lietuvių reikalais, nes jo daugiau
sia priguli prie “vyčių.” Bet delei persista-

7 tymo tokio dalykų stovio tas jaunimas pri
valo pasižvalgyti aplinkui ir pažiūrėti į 
ateitį, — ar jo darbas ištiesų yra naudingas 
dėl visuomenės ar ne. Žiūrint į tai bešališ
kai ir kritiškomis akimis, nesunku bus pa
stebėti, kad tik bergždžiai laikas aikvoja- 
mas ir kad perdaug jau jis iškrypo iš pavyz
dingo gyvenimo vėžių.

Tokis amerikoniškas jaunimas tu-

BANKOJ 
ir subjektas sulyg reguleci- 
jos išmokama iki tai dienai, 
kurioje atsiimi savo pinigus.

S Užsirašyk sau-ar savo pažįstamiems S Į 

ru Lietuvoj bei Amerikoj m j Ii 

b VIENYBE LIETUVNINKUS Į 
[u Eina jau 3C-tus metus. Cj i ,j 
įu Prenumerata $2.00 metams; $1.00 jg Į jį' 
ru pusei metų. Kanadoje $2.50 metams: y į Į. 
g $1.25 pusei metų. Anglijoj, Lietuvoj ir g ■ į| 
g kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m. “j i j; 
[“ Pamatiniui vieną num. siunčiam dovanai S , Į; 
[“ Knygų katalogą siunčiame ant pareika- įfl Į E 
f= lavino dovanai. RJ į l|

Bell Main 3514 Gyvenimo © 
© Cuy. Cent. 1505 Cuy. Union 289 (O)

© C. J. Benkoski t
© ADVOKATAS

— ■ ■ ■ ................ ©
'(8) 420 ^oc*ety For Savings Bldg..zis ln lavimo aovanai.

- CLEVELAND, O. B J. J. Pauksztis & Co. '2 sa.X° ofise tyrime kas per- © B 120-124 Grand Str., i
kalba lietuviškai..

; vTelep. - - Cuy. Central 7597-K|!l

John Tidd I 
♦^KOSTŪMERSKAS^

Lietuvys Kr jaučius i*

Kurie mylite dėvėti gražius;!! 
siutus ir kitus drabužius, tai užsi-jU 
sakykite pas atsakantį kriaučių.!: 
Aš gyvenu pačiame miesto centre $ 
ir turiu bidelę šapą, todėl ir viso-!;; 
kius drabužius atsakančiai pasiu-,;Į 
vu, dailiai pritaikau ir gero tavoro. !J

1377 E. 9-fos gal. Cleveland, Ohio ĮĮį
Scena L

Brooklyn, N. X.

Mileris atsikelia iš sėdynės, padeda į 
šalį violončelį. Milerienė dar nakties dra
bužiuose sėdi prie stalo ir geria kavą.

MĘS UŽLAIKOME APARTAMENTĄ SU DIDŽIAUSIU PASIRIN
KIMU VISAME MIESTE

ELEKTROS ŽIBURIŲ APTA1SYMŲ, ĮRENGIMŲ LEMPŲ

St. CIair ir East 55-ta gatve, 
Prospect ir Huron, 
Superior ir Addison, 
St CIair ir East 125-ta gatvė 

Mileris (greitai žingsniuodamas po 12000 Superior Ave.
kambarį. Sykį ant visados! 'Čia ne žaisle. 
Prasidės visokie pliotkai apie Luzą ii’ ba
roną. Bus gėda mano namams.
nos ir prezidentas. Na, ką čionai ilgai kal-

IR ĮVAIRIŲ PRIETAISŲ.

 Męs pirkėjams sučėdijame daug pinigų jirkant pas mus reikmenis. Pir- 
DaSlŽl- Princeton 13I9-\V. Rosedale 950-J. M miau negu pirkaite, ateikite pas mus pasiteirauti.

K .. ------------------------------------ h FRANKEL LIGHT COMPANY
beti, — tegul tas jaunuolis skradžiai žemę pliumberis m ™ 1 j m-nueina, tai ir viskas. ' sudeda. 6.b..§ 5016 Woodland Ave. - Cleveland, 0h>o

T mui vandens šilumą. rTYTTTTTYTTTTTTTTm--------
Milerienė. Rodos tu jo pas save nevi

liojai, tu savo dukterį jam nepiršai.
Mileris. Neviliojau...., mergaitės jam

GEO. LORENTZ

Kreipkitės Antrašu: • ®

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxraxxxxxxaxxxxxxxxxxxxxx3

nepiršau! Argi kas nors klaus apie tai? 
Namieje juk aš šeimininkas. Aš turėjau 
geriau prižiūrėti dukterį, nedaleisti majo
rui. Arba reikia nueiti ir viską papasakoti 
jo didenybei-tėveliui. Kas gi jaunam ba-: 
ronui? Pasikratė ir nuėjo sau, kaip koks- 
niekadėjas. Ąš tai turiu suprasti. 0 smui- 
koriui visa bėda.

retų atminti, jog dirbant tokį darbą,' Milerienė (baigdama gerti kavą). Tu' 
kokį atlieka pavyzdžiui “vyčių” did- ;vis kvailystę kalbi. Kas gi gali su tavim1 
žiuma, negalima skaityties tikru dar-i atsitikti? Kas gali tau išmėtinėti? Dirbi,

į
$

■-

• O •
I ' |
S

6203 Superior Ave, 
CEVELAND. OHIO.

Kada Jums Prireiks.

bininku lietuvių visuomenės dirvoje, 
bet tiktai aklu pildytoju paduotų prisa
kymų iš šalies. Tuos gi prisakymus sutei
kia tie, kurie bijosi šviesios ateities ir jų 
luomo puolimo. Todėl jie ir stengiasi apsi
ginkluoti ir sudrutinti savo poziciją. Musų 
dvasiški tėveliai “pritaisė” nemažą skaičių 
“vyčių” kuopų, į kurias sutraukė daugiau
sia amerikoniško jaunimo, tai yra tokio jau
nimo, kuris yra tamsus ir nieko nežino apie 
lietuvių judėjimą ir veikimą visuomenės 
dirvoje.

Tokis jaunimas neturi manyti, kad jis 
dirba kam kitam, bet tik dvasiškių luomai, 
t. y. tiems, kurie juos suorganizavo vientik 
delei savo naudos, idant tuomi apsisaugoti

savo darbą ir nuo mokinu ne atsisakai.
Mileris. Susimildama sakyk, — kas ga- į 

Ii jš tų pinklių išeiti? Jis mergaitę negali 
vesti, — apie tai nėra ką kalbėti, argi jis?.....; 
Na jau ne! Viešpatie, gelbėk mus.: 
Ačiū?!... Velniai žino, kur tas “musie” baro-i 
nas valkiojosi, ką jis veikė— Kaipgi jam | 
nepasiguost ant šviežio, gardaus gąsnelioli 
Dabok jį! Kaipgi! Nors abu aki prašiu-1 
rėtum, dabok ant kiekvieno žingsnio, pa-! 
vogs jis nuo tavęs mergaitę iš po panosės,! 
o paskui ją.... Jieškok vėją laukuose.... O' 
mergina bus išgėdinta ant viso gyvenimo,: 
kas ją ves? Na, o jei patiko jai ta niekšys- 
tė, tai ir nusiris pakalnėn..... (Grūmoja 
kumscia.) O Dieve mano!

nuo juodų dienų. Tie gi tėvelių apsaugoto-j Milerienė. Viešpatie, išgelbėk mus! 
jai — tai amerikoniškas jaunimas. . ! Miteris. Reikia patiems daboti, save,,

LIETUVIS moMant

AKIŲ GYDYTOJAS
1172 E. 79-th SU Cleveland, Ohio. 
Ofiso valandos: Nuo 9 iki 12 die

nos, nuo 2 iki 8 vai. vakare.
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 dienom.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen 
:z: dantistas

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.

Del vietos stokos čia paminėsime tik nekuriu kainas. 21 ak
mens Illinois vodureis, su gvarantuotais ant 25 metų viršeliais, 
verti 38.00, musų kaina 25.00. 17 akmenų Elgin vidureis, su 14 k. 
cysto aukso viršeliais, vertės 45.00, musų kaina 35.00. 17 akme
nų Illinois vidurei, su auksuotais viršeliais ant 20 metų, visur par
siduoda po 25.00, musų kaina 20.00. Cysto aukso žiedai su Įvairių 
akmenų akutėms parsiduoda nuo 2.00 ir auksčiaus. Puikus pas
tatomi laikrodžiai užtraukiami ant 8 dienų, skambina kas pusva
landį ir kas valandą verti 6.50, musų kaina 4.00. Turime labai 
puikių ir Įvairaus didumo deimantinių žiedų, kurie teipgi parsi
duoda už prieinama kainą. Teipgi turime puikių moterims ir vy
rams lietsargių nuo 1.25 iki 5.00. Jeigu negali ryte pabusti ant 
laiko, nusipirk gerą budinama laikrodį Columbia, jis kartą užsuk
tas eina 8 dienas ir budina gerai. Jis kitur parsiduoda po 3.25, 
musų kaina 2.75. Teipogi jau turime ir daug pigesnių.

Iš to, kas viršui minėta, visuomenė gali.tai kas. Mergina graži, jauna, patogi.
suprasti, kuris jaunimas yra naudingas dėl Tai nieko, ką mes neturtingai gyvename. gTJnFran k F.Happyw 
visuomenės, o kuris nenaudingas ar net Kada apie bobas eina, reikalas, tai į tai neat- | dantistas | 
blėdingas. Ateityje tas paaiškės vaizdžiau.

Prie darbo, jaunime, bet prie darbo
tokio, kuris atneštų gausius vaisius visuo
menei.

Musų speciališkumu yra taisimas laikrodžių, laikrodėlių ir vi

sokių gražnų.

Mikas Vasiliauskas.

sižvelgia, kad nors kur prilipti, nors ant;| Ta!aBdm. neryto iki 
grindų, ir tai gerai Bite tik jam išbaidyti I 8 valandai vakaro.
tą paukštį, tai jis ir vysis paskui, taip kaip I Geriaa*į lin12įt^oj^įinž 
mano Ronis francuzą pajutęs. Niekuom jį I 1935 sl cuir Ave.

(Tąsa sek. num.)

“DIRVOS” KRAUTUVĖ

Laikrodžio ar laikrodėlio, zi?dų su gražiomis akutėmis ar šliu- 

binių, lenciugelių auksinių ar gerai paauksuotų, branzalietu su 
laikrodėliais ar be laikrodėlių, įvairių špilkučių, brangaus stiklo ar 
porpurinių indų ir tam panašių daiktų. Tai malonėkit ateiti Į 
“Dirvos”.krautuvę, o čia atrasite vieną iš didžiausių jubilerijos 
krautuvę, kuri randasi ant St. CIair gatvės, čia galėsi atrasti lygiai 
kaip dėl savęs, teip ir dėl savo mylimos ypatos įvairių įvairiausių 
daiktelių ir už pigesnę kaina negu kur kitur. Nors dabar kainos ir 
labai pakilę ant visko, bet musų atsargus ir už didelę sumą pinigų 
ant kart pirkimas, pavėlina mumi viską parduoti pigiau.

2004St, CIair Ave. Cleveland,Ohic



Tadas Neura
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Cuy. Central 8473-R

S. Bonchorek
Specialistė

A K UŠ ERĖ

Geriausia yra tokia muzika

Jas galima pirkti su mažu įmokėjimu ir ant lengviausių išmokėjimų

PARSIDUODA 
VISUOSE 

ŠINKUOSE

Užlaikau skanių saldainių, 
šaltos košės ir minkštų gė

rimų. Už stiklą tik 3c.

2047 Bamilton Avė, 
CLEVELAND, OHIO.

A. L. T. SANDAROS OHIO IR 
APIELINKĖS VALSTIJŲ AP

SKRIČIO ORGANIZAVIMO 
REIKALU.

3 
M

32004 St. Clair Avė.,

TODĖLEI PIRKO JIE, VIEN TIK DĖL TO 
Prekė $100.6) PIRK 111 TAMISTA.

teatrų ar operų, kur kiekvienas va- 
pį , I karas lėšuoja apie porą dolerių, o 

bereikalingi žygiai

Rosedale 490-W. Princeton 1337-K

LOUIS EISENBERG

No 46 LAPKRIČIO 16 D. 1917.

Ku klia a™. .<«! « H 1=« t. m.

TADAS NEURA Pagerbkime mušt; tautos
Savininkas

Saldainių 
Krautuves]

Užlaiko

Bučam; ii Grosernę
TAIPGI

Žvaigždes Svetainę
Del susirinkimų, repeticijų 

vestuvių ir t,t.

2041 Hamiltoa, Avė,
CLEVELAND, OHIO.

Nusipirk Gramafona
Į olamistos namai iž liBpaKenčiafiiŲ.pavirs jrftjaiisraffiyijėsvietg |t

darbininkus.
Vienas iš žymiausių musų tau

tos darbininkų, rašytojas L. 
šernas, šįmet susilaukė 40-ties 
metų sukaktuvių savo literatiš
ko darbavimosi. Kas yra L. šer
nas lietuviams? Nejau reiktų 
apie tai kalbėti? Bet visgi laiko

40-ties metų literatiško jubilė- 
jaus dovanai jau davė šie as
mens: M. W. Bush —$10.00, 
kun. V. Matulaitis — $5.00, R. 
Karuža — $5.00, kun. P. Gudai
tis —- $3.00. Taigi pradžia yra. 
Meldžiame visus prisidėti!

Į Tamista kreipdamies, prašo
me taipgi pakviesti savo pažįs
tamus prie tos dovanos sudėji
mo ; pakvieskite ir draugijas bei 
kuopas — lai jos parodo, kad 
moka apvertinti užsitarnavusį

Tikime, jog gerb. Tamista 
neatsisakysite prisidėti prie pa
gerbimo šerno,—

Su augšta pagarba 
‘Tėvynės” Redakcija.

P. S. Aukas meldžiame siųsti 
“Tėvynės” arba jos redaktoriaus 
V. K. Račkausko vardu.

J. Kralikauskas, V. Ambrozevi- 
če, V. K. Puodžiūnas, VI. Leš
činskas; viso $14.00.

N<ew Haven, Conn. A. L. T. 
Sandaros Connecticut valstijos 
apskritys per J. Butkų $25.00.

Viso įplaukė...................$123.00
Buvo lakšte 98........ 5.324.40
Viso įplaukė.............. $5.447.40

J. Sekevičius,
Liet. N. F. fin. sekrtorius,

101 Oak sa., Lawrence, Mass.

ATEITIS
ajoj, Anglijoj ir kt. ‘‘Ateitie* ’' kaina metams $2.00. pusei metų Sl.OO.

‘‘Ateitis”, 366 Broadway, So. Boston, Mass.

Jei tave gyvenimo nepasisekimai kankina, jis tau pa
gelbės juos pernešti. O * tavo gyvenimo linksmybės va
landose jis pritardamas, padės juos dar linksmiau praleisti.

J Kodėl visos svetimtaučių ir šviesesnės lietuvių šeimynos jau 
J apsirūpino tąja muzika? Todėl kad jie greičiau suprato 

jos vertę ir svarbumą.

Jie suprato, kad nuolatinė muzi
ka stiprina ir tobulina žmogaus 
dvasią, švelnina jausmus ir tuomi 
didina žmoniškumą.

Jie suprato, kad jų vaikai nuo 
pat dienų kudykystės, augdami to
kiose aplinkybėse, kur yra kasdie
na girdima garsiausių pasaulio 
kompozitorių muzikališki tvary- 
niai, išaugs, jei ne muzikais, tai 
bent kitais dvasios milžinais, silp
nesnių, kurie guodos tautą ir klos 
kelią žmonijai prie šviesesnės atei
ties.

Pagaliaus, jie suprato,' kad tu
rint tokią muziką savo stuboje, 
motinoms su dukrelėmis nereikės 
teip tankiai vaikščioti miestan ant

Prekė $75.00

ą

tėvų sumažės 
karčiamosna.

Ir galiaus jie suprato ir tų, kad 
jauni jų sūnūs, esant stuboje tokei 
muzikai, neturės laiko tsovėti ant 
kampo ir studijuot i tą amerikonų 
pradinę kriminalę mokyklą. Prekė $35.00

Prekė $15.00

Prekė $2o.OO

šiame laikraštyje “Golos” pra
dėjo rodyties pirmutinės kores
pondencijos apie lietuvius, — 
tai buvo jauno studento lietuvio 
darbas, tai buvo pirmos musų, 
kaipo tautos, atbudimo pavasa- Į 
rinės kregždės... Tą pirmąjį bal
są pakėlė gerb musų jubiliatas 
L. šernas. Nuo to laiko jo raštai 
apie Lietuvius ir Lietuvių reika
lus pradeda tilpti ir kitame laik
raštyje “Poriadok”, kuris rbds 
neilgai , teėjo. Paskui pora 
straipsnių apie lietuvius tilpo 
Ivano Franko leidžiamame ukrai 
niečių laikraštyje “Narod”; po 
tais straipsniais g. Šernas pasi
rašydavo Lubart Stelli. Laik
raštyje “Varšavskij Dnievnik” 
kurį vedė kunigaikštis Golicin, 
tilpo straipsniai “Golos” iz Lit- 
vy”. Vėliaus g. šerno raštai 
apie lietuvius pradėjo rodyties 
ir lenkų laikraštyje “Dziennik 
Poznanski” (Varšaviniuose laik
raščiuose apie lietuvius nieko 
talpinti nebuvo galima); ilgiau- 
sis ten tilpęs straipsnis — tai 
“Spowiedz Litwina” (paminėtas 

į ir Baltramaičio “Lietuviškoj 
I Bibliografijoj”); po ' tuo straip
sniu jau pasirašė šernas. Už
gimus Petrapijėje lenkiškam 
laikraščiui “Kraj”, ten susikon
centravo g. šerno raštai; buvo 
tai korespondencijos iš Tilžės ir 
“Echa Litewskie”; po jais g. 
šernas pasirašydavo pseudoni
mu Budrys; prie to laikraščio g. 
šernas per kelis metus buvo nuo- • 
latiniu bendradarbiu ir vedė 
“Lietuvišką Skyrių”. Nuo “Var 
po” užsidėjimo g. šernas pradė
jo rašyti lietuviškai, — jisai su 
Dr. V. Kudirka buvo pirmuti
niais “Varpo” vedėjais, kuomet 
“Varpo” redakcija buvo Varšu
voje; pirmutinių trijų metų 
“Varpo” įžengiamieji straipsniai 
paženklinti krjptonymu je, yra g.ajįma bufu sušaukti įsteigia- 
iš po šerno pluksnos. Amenko- . .. . apielinkėj apskričio 
je g. šernas dirbo prie Lieto- suvažiavyma.
vos Chicagoje per istisus 22, Kurįuose miestuose dar nėra 
metus ir pats vienas “Lietuvą ,kuopų ALT Sandarai prijau. 
redagavo iki 1910 metų. . jčiančiųjų pareiga yra pasidar-

—UŽLIAKO DIDELĘ—

NAMŲ RAKANDŲ KRAUTUVĘ

DIRVOS” KNYGYNAS,
Cleveland, Ohio.

DIRVOS

SPAUSTUVĖ
ATLIEKA VISOKIUS

SPAUDOS

DARBUS
MUSŲ SPAUTUVĖ SPAUSDINA 

knygas, konstitucijas, plakatus, cirku- 
liorius, visokias kvitas, laiškams ant- 
galviuš, kopertus, tikietus, vizitines 
korteles, ir 1.1. Kadangi mūšy spaustu
vė įrengta sulig naujausios mados ma
šinomis ir raidėmis, todėl ir spaudos 
darbus atliekame dailiai,greitai irpigiai

Slysdami užsakymus ir pinigus, visados 
adresuokite šiteip:

2004 St Clair Avė. Clerelaid, Ohio

II

Geležiniai tavorai. pečiai 
ir gazo įrankiai. Granito 
tavorai ir porceliniai indų 
stiklai parsiduoda pas 

' mus. Skalinuojam 
i šmirkštuojąm.

Am. Lietuvių Tautinės Sanda
ros 18 kuopa, Cleveland, Ohio, 
matydama būtiną reikalą suor
ganizuoti Ohio ir apielinkės val
stijose ALTS. apskriti, dėl pa- 
sekmingesnio veikimo agitacijos 
srityje vienam iš praėjusių susi
rinkimų, išrinko komisija tuo 
reikalu rupinties. Komisija, 
matydama, kad šioje apielinkė
je kol-kas dar nėra skaitlingai 

! ALTS. kuopų ir apskritį suor- 
zanizuoti greitai ir lengvai nėra 
galima, ikišiol to klausimo spau
doje nekėlė. Dabar gi, atėjus 
žiamos sezonui, būtinai jau reik
tų tuo reikalu daugiau pasirū
pinti.

Didesniuose miestuose šioje * 
apielinkėje jau yra susiorgani- * 

■ vusios ALTS. kuopos, tat butų * 
■’ gera, kad jos atkreiptų savo do- * 
mą į apskričio reikalingumą O. * 
ir apielinkės valstijose, šio mė- J

1169 E. 79 St. N. E. 
Cleveland, Ohio.

GEREBRUOTŪ

LASH’S
BITERIO

PUSĖ STIKLO 
PATAISO SKIL
VĮ IR INKSTUS

Phone, Residencija, Eddy 890-J

PEČIŲ, KĖDŽIŲ „ PATIESALŲ 
(KARPETŲ), STALŲ, LOVŲ, MAT- 
RASŲ IR DAUGYBĘ TAM PANA
ŠIŲ DALYKŲ REIKALAUJAMŲ 
PRIE GASPADINYSTĖS IR KAM
BARIŲ PAPUOŠYMAMS.

Apar to čia didelis pasirinkimas visokių ge- 
lažinių dalykų, visokių dailydėms įrankių, sudynų 
ir E t. Teipgi įvairių-įvairiausių rųšių maliavos, še 
petų, smalinės ir robrinės stogų dengimui popieros

2155-57 St. Clair Avė. Cleveland. Ohio

i Dr. J. F. EVANS į A / '
Gydytojas ir Chirurgas ❖
Ofisas St. Clair ir E. 103 St. 

Savoy Theatre Bldg.

Valandos: Nuo 8 iki 9 rymetį, 
nuo 3 iki 5 po piet, nuo 7 iki 

8 vakare.
nėšio susirinkimuose Šioj apie- * Residencija, 10604 Gooding 

~............................  kuopos *... ::::::Į linkėj esančios ALTS. 
privalėtų apsvarstyti apskričio 
organizavimo klausimą ir savo 
tarimus paskelbtų ALTS. or
ganuose, arba prisiųsti ALTS. 
18 kuopos komisijai. Pasiro
džius, jog randasi ir daugiau 
tam užmanymui pritariančių 
kuopų, tada apie pabaigą gruo
džio ar pradžicį sausio mėnesio

Central 1690 Maine 2063.

JOHN L. MIHELICH
ADVOKATAS

Praktikuoju visuose teismuose, 
lietuviškai kalbame, 

902-4 Engineers Bldg.
Branch ofisas — 5514 St. Clair 

Avė. Adatas vakarais.
Tel. Central 5821-W. 

CLEVELAND, OHIO.

6502 SUPERIOR AVĖ.
tau::;::;:::::;:::;:;::

HUETER, Sr.
Ištikimas Auksorius ir Laik

rodininkas.
Mes turim geriausia rankrova 

laikrodžių, žiedų ir kitokių auk
so dalykų, teipgi mes garantuo- 
jam kiekvieną dalyką kur par
duodam.

Mus kainos yra vidutiniškos.
Corola dainuojamų lakštinga

lų. Manografų ir visokių jame 
rekordų. KAINA $10.00.

Ateik, pamatyk ir išgirsk pats
Cleveland, Ohio

Rosedale 965 J. Cuy. Princenton 1241-L

THE RUPPEL HARDWARE COMPANY
Cinuojam, gazo įtaisymas, pečių taisymas, fornišus statom. Ska- 

linius ir žviruotus stogus taisom. Parduodam visokius pečius.
6510 Superior Avė.
Arti Narwood. Cleveland, Ohio.

Cascara Liuosuojąs Sirupas dėl Vidurių

APTIEKORIUS ž±
1103 E. 79 GAT. KAM. MEDINA CLEVELAND, OHIO.

Prie “Lietuvos” būdamas, g. bUoti ir įsteigti kuopą. Dabar 
šernas suteikė milžinišką turtą §įuo sezonu yra gera proga pa- 
lietuvių laikraštijai, pagaminęs sįdarbuoti agitacijos dirvoje, 
daug naudingu švietimo raštų, t<xje] visiems ALT. Sandaros ša
šu kurių pagalba ne vienas musų Įininkams tuoj reikėtų sukrus- 
brolis apsišvietė, apsipažino su įį x ikti.
plačiuoju pasauliu ir žmonijos jeigu norintiems sutverti A. 
istorija. LTS. kuopą šioje apielinkėje
, šitos 40-ties metų sukaktuvės butų reikalingi kokie paaiškini- 
musų susenusiam jau rašytojui mai apie šios politiniai-kultu- 
yra labai liūdnos: dirbęs visuo- rinės organizacijos pradus ar 
menei per 40 metų, neteko svei- organizavimą. tai ALTS. 18 
katos, nusilpnėjo ant akių ir. kas kuopos komisija tame reikale 
blogiausia — liko be vietos ir be raštu ar žodžiu pasistengs tai 
duonos kąsnio!... Nejaugi musų padaryti.

ALTS. 18 kp. komisija:
J. žemantaitis, 
A. Praškevičius,
P. Tučius.

visuomenė galėtų apleisti tokį 
savo darbininką, kuris jai tarna
vo bemažko pusę šimtmečio? 
Ne! Mes tam netikime! Lie
tuviai moka pagerbti tuos, kas 
jiems gerą daro. — o šernas švie 
sdamas juos, budindamas prie 
tautinio susipratimo, rašydamas 
knygas, gindamas musų reikalus 
svetimtaučių spaudoje, ir atliki
nėjo milžinišką ir gerą musų vi
suomenei darbą!

Sulaukus jam 40-ties metų su- i 
kaktuvių literatiško darbavimo
si, lietuvių visuomenės pareiga 
yra paženklinti tas g. šerno su- i 
kaktuves tinkama pinigine do- į 
vana, kuri nors kokiam laikui! 
butų jam parama. Tegul musų j 
gerb. jubiliatas žino, kad visuo
menė, kuriai jis sąžiningai tar
navo, keldamas ją iš tamsybės, 
neužmiršo ir neapleido jo.

“Tėvynės” redakcija, pasi
tarusi su keliais veikėjais, su
manė atsišaukti į ihusų inteli
gentus, veikėjus, draugijas, or
ganizacijas bei jų kuopas, kad 
jie prisidėtų prie sudarymo tin
kamos g. šernui jubilėjinės do
vanos pinigais, kurių reikia jo 
pragyvenimui. Tikimės, kad nei 
vienas, ką pasieks šis atsišauki
mas, neatsisakys šį sumanymą 
paremtu Įteikdami g. šernui 
jubilėjinę dovaną, pridėsime ir 
tam tikrą raštą, kur bus pami
nėti visi, kas prie dovanos prisi-

B pačių pradžių Šerno

P. S. Visus ALTS. organiza
vimo nutarimus kuopos malo
nės pranešti komisijai sekančiu 
antrašu:

J. žemantaitis.
2004 St. Clair Avė., 

Cleveland. Ohio

Iš LIETUVOS NEPRIGULMY-
BĖS FONDO.

Aukos.
Lakštas 99.

Brooklyn, N. Y. V. Struogis 
$10.00, Sim. Balčiūnas $10.00, 
Ant. Dragūnas $10.00, V. Kriau 
čiunas $5.00, J. Žiugžda $5.00, 
A. Kairukštis $5.00, Iz. Morke- 
vičius $5.00, Jurgis šliakys 
$5.00, Juoz. Daugirda $5.00, A. 
Dičmanas $2.00; viso $64.00. 
(šias aukas surinko Juozas Am
braziejus vaikščiodamas po siu
vėjų dirbtuves. Tai jau ne pir
mos jo surinktos aukos — jau ir 
pirmiaus buvo prisiųsta ir pa
skelbta; žiur. taikstą 98.)

Bridgeport, Conn. J. Sagevi- 
čius $10.00, F. W. Naikelis $10. 
00.

Newark.N.J. T.M.D.41kp. 
mėnesiniame susirinkime surink 
ta: A. Žiugžda (pasižadėjo kas 
metai) $10.00;; po. vieną dolarį

Baigusi šitą mokslą Europoje, 
teipgi ir čia Amerikoje.

2007 St. Clair Avė, 
CLEVELAND, OHIO.

DR. L. E. SIEGELSTEIN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
— Kraujo ir Chroniškų Ligų. —

Ofiso valandos: Nuo 9 ry
to iki 4 vakaro. Vakarais: Nuo 

7 iki 8. Nedėldieniais nuo 
10 iki 12 vidurdienio.

308 The Permanent Bildg.
746 Euclid Avė. arti E. 9 gatvės 

CLEVELAND, OHIO.

ir imr

L. Bednarski
Cį® parduoda

Namus ir Farmas
Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI,

6700 Fleet av. Union 733-R

=JL~7rrrlBI[

$ll.oo May Egzaminavimas llz $1.oo
Jeigu tu esi sergantis, be skirtumo, koki tavo kentėjimai nebūtų, ar-| 

ba kaip tu nebūtum įpuolęs į nuliūdimą. Nenustok vilties, ateik pas mane. 
Su $1000 mano naujausios pagerintos pagelbos. Aš esu persitikrinęs, kad 
su X-Ray Mašina tikrai pastatysiu tave ant kelio pagelbos. Mano X-Ray 
mašina mato viduje teip gezai, kaip Tamista gali matyti iš oro. Ji man 
pasako teisingai priežastis ir prašalina visus spėjimus. Jeigu mano iš- 
egzamiriavimas parodys Tamistos kentėjimus neišgydomus, aš tan pasa
kosiu teip ir be jokio atlyginimo. Mano ofisas yra aprūpintas su naujau
siom mokslo prietakoms gydymui vyrią ir moterių. Per šešiolika metų 
aš esu išgydęs tūkstančius žmonių. Ateik pas mane su pasitikėjimu, 
aš esu padaręs dėl tūkstančių kitų žmonių, aš tą padarysiu ir tau.

Pavojinguose atsitikimuose užsitrueijimo kraujo pas, vyrus ir m 
mes naudojam garsią preparaciją Prof. Ehrlich 606 (Salvarsan) 91 
(Neosalvarsan).

Aš kalbu lietuviškai, lenkiškai ir slaviškai.
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Moteris ir šeimyna. DRAUGYSTĖS, KURIOS 
TURI “DIRVĄ” UŽ 

ORGANĄ.

MOTERIŲ KOVA UŽ LYGIAS tyj'e praeities vadovę — Johanną
J TIESAS. <

E'risiminus apie moterių kovą, 
tu4j ateina omenin Anglijos ko- ’ 
vejančių sufragisčių veikimas 
Įrt-ieš karę. Tą veikimą galima 
pavadinti savo rūšies liga — ' 
moters kovos liga. Visas kultu- ! 
riškesnis pasaulis tiesiog su pa- ‘ 
nieką žiurėjo TtokUbarbarišką“ 
Anglijos sufragisčių veikimą. 
Šitokis užjurinių moterių veiki
mas atsiliepė ir ant Amerikos 
sufragisčių. Tečiaus šitos pa
sirodė kulturiškesnėmis ir atsi
sakė sekti jų sandraugių pėdo
mis. Amerikos sufragistes pa
siryžo kovoti, taip sakant, pro
tingu budu, — kas, be abejonės, 
atneša daug gausesnius vaisius.

Prisiniena man, kaip tuomlai- 
kinis New Yorko majoras Gay- 
nor, prisimindamas apie 
Anglijos sufragistes, išsireiškė: 
“Suteikite kovajančioms Angli
jos sufragistėms po vyrą, o pa
matysite, kad jos tuoj atsisakys 
nuo kovos ir taps ramiomis ir 
pavyzdingomis motinomis bei 
šeimyninkėmis.”

Savo išsireiškimą p. Gaynor 
pamatavo tuomi, kad Anglijoje 
apsireiškė nepaprastas moterių 
perviršis, kadangi žymi vyrų da- 

L lis išsivažinėjo į kolonijas — 
► jy^iadą, Australiją, pietinę 

Afriką ir Indiją. Taigi mote
ris liko didžiumoje — moterįs 
pamatė, kad jos, apart šeimyni
nio gyvenimo, yra priverstos 
kuo nors kitu užsiimti, ir kad 
jos pilnai gali beveik visuose 
darbuose užvaduoti vyrus. Ang
lijos moterįs pamatė savyje ga
lybę. — Tą joms parodė neda- 
teklius vyrų.

Pono Gaynoro pastaboje yra 
tvirtas pamatas, — žinoma, jei 
gų į tai pažvelgti plačiau. Bet 
iš kitos pusės, Anglijos moteris 
buvo priverstos prie aštrios ko
vos delei nepaprastai sunkių gy
venimo aplinkibių, padėkavojant 
augštai pakilusiam tenai kapita
lizmui. Gal tūlais žvilgsniais 
Anglijos, o ypač Londono, mote- 
jąs kentėjo didžiausį skurdą ir 
pažeminimą. — Galop joms 
pristigo kantrybės, o kadangi 
jos ten perdaug buvo prispaus
tos. tai ir jų pasipriešinimas, jų 
sukilimas, apsireiškė aistrioje 
kovoje, panaudojant net žiauriai 
fizišką spėką bei pasmerktiną 
kovos būdą.

Prasidėjo visasvietinė karė. 
Anglijos sufragistes buvo pri
verstos nusiraminti. Vienok 
moterių veikimas nesustojo. 
Priešingai, tas jų veikimas tapo 
kulturiškesniu, žmoniškesnių. 
Anglijos sufragistes stojo su- 
■tartinan darban su plačiaja vi
suomene, su valdžia. Jos savo 
veikimu viešai parodė, kad mo
terįs — tai spėka, be kurios val
stija negali apsieiti.

„ Panašų, ar dar didesnį ir in- ! 
tensiviškesnį moterių veikimą 1 
laike karės mes matome Rusi- ' 
joje. Ten galop daėjo iki tam, ’ 
kad moterjs-merginos pradėjo ‘ 
organizuoti kariškus pulkus, pra ' 
dėjo veržties karės laukan, lygir 
susarmatijimui vyrų-kareivių ' 
už jų neveiklumą bei bailumą 
prieš vokiečius. Tiesa, tas ka
riškas moterių žygis pasibaigė 
nekaip, tečiaus rusų moterįs pa
rodė, kad jos gali. atlikti visus 
darbus, net kariškus. Reikia , 
pažymėti, kad moteris Rusijoje 
dabar atlieką žymią dalį tų dar
bų, kuriuos pirmiau atlikdavo 
išimtinai vyrai. Įvykus Rusijo
je politiškam perversmui ir įsi
viešpatavus laisvei, moterims*  
tapo suteiktos visos tiesos. — 
Jos tapo prileistos prie visų dar
bų; prie visų valdiškų vietų, ne
išskiriant net ministerijos (pav. 
p. Panina, kuri tapo paskirta 
apšvietos ministerijon).

Vokietijos moterįs parodė ne
paprastą patriotizmo jausmą, 
veiklumą, kantrybę ir ištvermę. 
Moterįs Vokietijoje atlieka vi
sus darbus. Nebereikalo feld- 
marš. Hindenburga’as pasakė: 
“Vokietijos dukterįs padės lai
mėti karę. Kareiviai veikia mu- 
šiojlinijose, t>et Vokietijos mote- 
rįs; — fronto užpakalyje.” 
Tą.patį mes pastebiamo Francu- 
ziįflije. — Juk garsioji Sarah 
Bėtnhardt . su entuziazmu išsi- 

, reiškė, kad “Francuzijos mote- 
. rjs; apsaugos savo tėvynę nuo 
. priešų, nes jos visos turi atmin-

d’Arc.” 1
Suvienytose Valstijose mote- ] 

rįs irgi per visą metų eilę ko- ] 
voja už savo teises. Ir tos kovos 
vaisiai pastebėtinai gausus. — j 
Juk visoje eilėje vakarinių vai- ] 
stijų moterįs naudojasi jau bal- ; 
savimo teisėmis. Bet į rytus 
nuo Mississippi upės, — išimant j 
Illinois valst, kur moterįs ingi- ; 
jo tik išdalies rinkimo teises, — : 
moterįs vis negalėjo išgauti 
joms priklausančių teisių.

štai atėjo lapkričio 6 d. — die
na balsavimų bei rinkimų mies
tų valdininkų. Su nekantrumu 
laukė tos dienos ir Amerikos, 
moterįs, nes tą dieną turėjo taip
gi išsirišti klausimas kaslink ke
lių milijonų moterių. Ir štai 
New Yorko valstijos moters lai
mėjo tą ilgą ir sunkią kovą. — 
Ten moterims tapo suteiktos pil
nos balsavimo teisės. Tuomi 
New Yorko valst. prisidėjo apie 
2,000,000 naujų balsuotojų. Už 
suteikimą moterims balsavimo 
teisių paduota apie 100,000 bal
sų daugiau negu prieš.

“Dabar New York stovės vir
šūnėje prieš visą pasaulį kas
link moterių pergalės”, — entu
ziastiškai pasakė, lapkričio 7 d. 
Dr. Anna Howord Shaw, viena iš 
veikliausių vadovių toje kovoje. 
Kartu ji pastebėjo, kad moterių 
triumfas čionai padarys gilia 
intekmę ant Anglijos ir Francu
zijos valdžių delei suteikimo mo
terims teisių.

New Yorko valstijoje mote
ris kovojo už savo teises 69 me
tus, t. y. nuo to laiko, kada Su- 
san B. Anthony pradėjo savo 
veikimą Ąlbany. — Prie mote
rių laimėjimo New Yorko val
stijoje daug prisidėjo patsai 
prezid. Wilson.

Ohio valstijoje moterįs pralai
mėjo. Prieš suteikimą mote
rims teisių paduota virš 100,000 
balsų daugiau, negu už suteiki
mą. Tečiaus kovotojos už mote
rims priklausančias teises ne tik 
nenustojo vilties, bet, priešin
gai. pasiryžo kovoti su dar di
desne energija, nes mato, kad 
pergalė arti.

žymesnės moterių judėjimo 
veikėjos New Yorko valst. pas
tebi, kad už kelių metų visose 
Atlanto pakraščio valstijose, o 
kartu ir visose Suv. Valst., bus 
suteikta moterims balsavimo 
teisės. Kartu jos pažymi, kad 
Amerikos kongrese tuomet sėdės 
ne viena moterių atstovė, kaip 
dabar p-lė Rankin, bet visas bū
rys.

Reikia manyti, kad moterįs, 
ingijusios teises, pirmiausiai at
kreips domą ant sutvarkymo 
šeimyninio gyvenimo, ant tinka
mesnio vaikų auklėjimo, ant 
blaivystės klausimo ir ant pilno 
nusiginklavimo bei išrišimo vi
sų tarptautinių nesusipratinų 
taikos bei tarybų keliu.
, Juk moters prigimtis, moters 
siela turi įnešti gyveniman švel
numą, meilę, dorą, santaiką ir 
palaimą...

DETROIT, MICH.

LIET. LITERATŪROS IR MOKSLO 
DRAUGUOS VIRŠININKAI.

Pirminin. M. Vošvila, 169 Greeley avė.. 
Pirmininko pagelbi. A. Bagdonas, 
Užrašų sekretorius .J. Dikčis, 

86 Finley avė.,
Finansų sekretorius F. Praškevičius, 
Iždininkas A Mitrikas, 
Iždo globėjai: Jonas Balčiūnas ir J. 
Latonas.
Tvarkdaris J. Vaitekūnas.

Mėnesiniai susirinkimai laikomi kas 
pirmas nedėldienis kiekvieno men., 
3-cių vai. po pietų Lietuvių šv. Jur- 
gio parapijinei svetainėj, ant West- 
minster ir kampas Cardoni avė.

Liet. Liter. ir Mokslo Dr-jos nariai 
maino knygas kas pirmas nedėldienis 
laikia susirinkimo, nes knygynas ran
dasi susirinkimo svetainėje.

Knygiai. J. Bandža ir J. Skeperis 
knygyno ižd. J. Mitrikas. <

Literatiškas Komitetas A. Abyshell' 
ir F. Proškevičius.

LIETUVIŲ PIMETINIO KLIUBO 
VALDYBA DETROIT, MICH.

Pirmininkas K. Nausėda, 
Viee-pirmininkas P. Lapeikis, 
Nutarimų rašt. M. Asevičia, 

141 Cardoni Avė., 
Finansų rašt. St. Nausėda, 

83 Milvell. Avė., 
Užrašytojo organo ‘‘Dirvos’ 
Kliubo nariams J. Naujokas, 

217 Cardoni Avė., 
Korespondentai taisiklių: J. Šulcą ir 
J. Šnipas.

P. S. Kliubo susirinkimai būna lai
komi antrų nedėlę kožno mėnesio ant 
2:30 po piet Schulte Svetainėje, 
Gratiot 
Iždininkas V. Milkevičia, 

2163 Russell St.,

±

LP.

273

J. Gedminas.

J. N. SIMANAUSKAS, 
Laikrodžių Taisytojas ir Optometritas 

‘•DIRVOS” KRAUTUVĖJE.
Turime už garbę pranešti, jog mes pasku- f 
tiniu laiku musų Jubilerijos krautuvę t 
žiihei padidinome dapirkdami už didelę x 
sumą pinigų įvairių įvairiausių brang- Y 
menų, k. t. laikrodžių, laikrodėlių, žiedu, r 
lencugelių auksinių, branzalietų, daugy- T 
bę deimantų įvairaus brangumo ir tam £ 
panašių daiktų. §

Prietam įrengėme taisymo skyrių, kuriame dabar yra * 
?mi laikrodžiai, laikrodėliai ir įvairus brangakmenįs su

didžiausiu atsargumu ir kiekvienam darbas yra gvarantuo- 
jamas. Tokiu budu dabar mes jaučiamės pilnai prisirengę 
kad pasitikti kiekvieną reikalavimą toj šakoj.
' Todėl virš minėtais reikalavimais malonėkite kreiptis j 

“Dirvos” krautuvę. O musų užduotimi bus užganadinti 
kiekvieną.

Bucksteins Aptieka, kur per pereitus dešimts metų tarnavo Jums išti
kimai, 2407 St. Ciair Avė. persikėlė tiesiok skersai gatvę ant kampo St. 
Ciair Avė. ir E. 24 St. Būt labai malonu man matyt visus mano pažįsta
mus naujoj vietoj.

Musų soda ir gerymo kambarys yra pavyzdingas.
RUCKSTEIN’S DRUG STORE

CLEVELAND, OHIO.

VALDYBA L. S. K. ŠV. KAZIMIE
RO GVARDIJOS.

Pirmininkas F. Peczaitis,
1399 Giddinge Rod N. E. 

Vice-pirmininkas A. Deresevičia,
1942 Oregon Avė., 

Nutarimų rašt. J. Keidis,
3010 E. 55-th st., 

Finansų rašt. R. Czuta, 
*808 Kili Avė.,

* Tel. Central 5824-R
Iždininkas A. Silickas,

8022 Beilvue Avė. N. E.
Kasos globėjai: A. Višniauskas, ■

1532 E. 33 st.,
J. Skodis,

2110 Lakeside Avė.,
KAIRŠKA VYRIAUSYBĖ:

Kap. J. Rakauskas,
10006 Parkwiew Avė.

OFICIERIAI:
P. šarkauskas, 1301 E. 55th Street
J. Maksimavičius, 1279 E. 60th Street 
F. Pįečaitis, 1399 Giddings Rd., 
J..Urbšaitis, 1087 East 68th Street, 
J. Gaidelis, 1402 Oregon Avė.
Signalistas J.Šalčius, 1399 E. 41st Str.

L. S. Šv. Kazimiero Gvardijos su
sirinkimas atsibus kožno mėnesio 
antrų Utarninkų vakare, nuo 7:30, 
Povilausko svetainėje, 2452 St. Ciair 
Avė.

St. Ciair Avė., kampas E. 24 St.

- .............

Mokykis Francuzu Kalbos^ |j
Užsirašyk“Amerikos Lietuvį”,kurkime ra-
si geriausių Raštų, Žinių, Juokų ir Eilių Į
Taipgi dabar ką tik prasideda Francuzų Kalbos Lekcijos, labai nau
dinga nors kiek Lietuviams su ta kalba susipažinti. Ypatingai jau
niems, kuriems gal atseis Francijoj būti, visiems kareiviams nau
dinga užsirašyti “Amerikos Lietuvį" $2.00 metams. -:- -:-

“AMERIKOS LIETUVIS?
15 Millbury Street, Morcester, Mass.r 1 —;---- — -—

f H

A. Rūkas, iš Philadelphia, Pa. “Dir
vos” yra įgaliotas agentas užrašynėti 
“Dirvų” po Philadelphiair apielinkes. 
Todėl, kur tik jis atsilankys, be jokios 
abejonės galite užsirašyti “Drivą” ir 
užsimokėti jam pinigus, lygaii, kaip 
musų ofise. “Dirvos” Administracija.

TIK KĄ IŠĖJO Iš SPAUDOS

Visos Lietuvos Žemlapis
Sutaisė ir išleido M. Šalčius.

Žemlapis parodo sienas, kokios turi 
būti laisvos Lietuvos.

Kauniečiai, vilniečiai, suvalkiečiai 
ir Prūsų lietuviai ras ant jos savo 
bažnytkiemius, miestelius ir miestus.

Žemlapis didumo: 24 colių ilgio ir 
20 pločio, spalvuotas, spauda aiški ir 
įskaitoma.

Kaina 60 centų.
Pinigus siųskite money orderiais 

arba stampomis. .
“DIRVOS” ADMINISTRACIJAI, - 

2004 ST, CLAIR AVĖ., 
CLEVELAND, OHIO.
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PARŪPINAME

Atminti, kad kuomet vaistai yra reikalingi, tai nėra ne vienos 
aptiekos bile kur, kuri gali duoti geresnes vaistų rūšis su sudėjimu di
desnių rupestingimų kaip Tamista visuomet gausi čionai.

Atminti, kad kuomet Tamista nori gerų patarnavimų, Tamis
ta esi priverstas suprasti laipsnį prie kurio mes einam, kad dažinot 
kad Tamista esi užganėdintas.

Atminti, kad kuomet yra klausymas sutaupinimo pinigų, mes 
išpyldom savo pusę per užlaikyma rūšį ir nužeminimą prekės.

Atminti pirkti čionais visuomet, jeigu Tamista nenori turėti pir
kimo apgailiavima.

Jeigu Tamistai kuomet reikės gydytojaus, ateik pas mus, mes 
turim du gydytojus dėl jūsų patarnavimo.

Mes kalbame visas svetimas kalbas.
SUPERIOR DRUG CO.

Superior Avė. comer E. 34-th St., 
Cleveland, Ohio.

Pirmos rūšies ir žemiausios prekės.

EKPORTlšKAS RECEPTŲ IŠPILDYMAS YRA NE ATSPĖJIME, 
BET ŽINOJIME.

Atsarg is, mitrus ir sųžiningas aptiekorius yra tas, kurs dir
ba ne spėjimu, bet supratimu.

Gi mes galime prisipažinti, kad pas mus yra išęildomi recep
tai su didžiausiu atsargumu, nes mes pažįstame gyduolių kokybę, 
sąstatų ir ceiiplecijų. Viskas atliekama greitai ir teisingai.

Kuomet lies išpildysime Tamistos receptų, buk ramus, nes jis 
turės savo kokybę. Musų labelis gvarantuoja. Kainos teisingiausios.

THE GEGENHEIMER DRUG. CO.,
7043 Superior Are.

Kampas Addison Road N. E. Cleveland, Ohio

Aš galiu padėt tau būt sveikam. Mano Chiropatiškas sutai- 
symas padarys tavę SVEIKU ir LINKSMU. Aš išgelbėjau 

daug Lietuvių. Kodėl neleidi man išgelbėti tave.
Aš padarisiu atsargų ir rūpestingų w > MM ■ ■■■ ■ ■ 8 ■ 
išdestima-analizą, tavo atsitikimo ir 1 SS IJ
pasakysiu kas kenkia tau. w

Phone Eddv 1356
GEO. M. THOMPSON.

Valandos: Nuo 2 iki 5 
vai. vakare.
po piet- ir nuo 7 iki 8 

Chiropatas, Į namus irgi lankaus
SUITE 22, SAVO Y BLDG.

E. 103 ir St. Ciair Avenue, Cleveland. Ohio

HAMMOND TIPEWRITER’IAI
MULTIPLEX

Šioji mašinaitė rašą visokiose kalbose ir ga
lima rašyti vosokio tipo raštą.

THE OHIO TYPEWRITER EXCHANGE,
25 EUCLID ARCADE, CLEVELAND, O. |

PRIE ŽENKLO BALTO KRYŽIAUS GERIAUSI VAISTAI.
Muilas, perfumos įr daugybė iš Europos pargabentų vaistinių žoljnų.

Pamėgink mus.“ Gelažinio Vyno”.

MARKET PHARMACY-APTIEKA
L. S. KREJCI, Savininkas

2601 LORAIN AVĖ CLEVELAND, OHIO

Pro spėt 2420 Central 1766 <

THE F. W. ZIMMERMAN CO
Generališki perkraustytojai,vindūotojai ir statytojai • 
bankspentu ir mašinerijų. Rakandus pakuojam, išfei I- -- Įdžiam ir sukraujam.

Cleveland. Ohio. > \

t
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Princeton 1958-K.

Prekė $35.06 
išmokėjumu. Išgirsk savo dainas teip kaip girdėjai Lietu 
voj.

20 dieną kiekvieno mėnesio mes garniam naujas Lietu
viškas rekordas.

Ateik ir pasiklausyk jų.

Nėra jokios priežas
ties, kad Tamista ne
turi vieną musų gra
žių grafanalų.

Tel. Princeton 1834-K

THE W1LL1AM SITTER CO.
Slovenski auksoriai ir laikrodinin

kai, Inkorpuruoti per teises Ohio val
stijos. Didžiausia sankrova geriauso 
aupso. laikrodžių, deimantų ir t-t. už 
vidutiniškas kainas.

Gramafonų ir rekordų lietuviškoj 
kalboj. Męs esam laikrodininkai iš 
Europos ir sutaisom bile kokį laikro
dį, amerikanska ar europinį ir garam 
tuojam ant vieno meto.

Ateik pamatyt mus, ir busi užtik
rintas. ,

THE WILLIAM SITTER CO.
6120 St; Ciair Avė™ Cleveland, Ohio.

iš musy Grafononp?
Jei ne, tai DEL KO?

r t

t 
t

Dovanos! Dovanos!
Duodu dovanų 50c. ver

tės, kuris užsirašys Dirvą 
ant metų. Tik vieniniams 
gyventojams.

JUOZAS SAUNORAS. 
829 Clifford Avė. 

ROCHESTER N. Y.
Ant randos du puikus sto

rai ir tinkami visokiam bizniui 
ir labai puikioj apilinkėj.

Triobėsys pastatytas tik metai 
vieni atgal. Taigi snlig naujau
sių reikalavimų ir visais paran- 
kumais. 6712 Superior Avė. ir 
1306 E. 68th Str. Kreipkitės: 
6710 Superior Av. Cleveland, O.

Vyrams ir moterims. Su
randame darbus prie virtu
vių darbų, daržuose, prie 
kambarių. valymo, bliudų 
mazgojimo ir viešbučių. Dar 
bai laukiniuose kliubuose, su 
pragyvenimu. Reikalauja
me greitų mergaičių prie sta 
!ų ir špižemės darbo, teipgi 
greitų vaikų prie patarnavi
mo.
THE CLEVELAND CATE- 
RERS ASSOCIATION CO. 

113 SUPERIOR ARCADE
innjunjn.ijmjnimuiflflUjUBuatiigjiui

L. A. Kujawski
ADVOKATAS.

Gyvenimo abu du telefonai.
Ofiso Telefonas^ Cuy. Central 1017-W i

Dr. Wm. Rasing
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS*

Teisingai ir praktiškai atlieka 
visokių tiesų reikalus visuose 
valstybiniuose ir fbderališkuo-

atsitikimuose. Kreipkitės
prie jo:
418 Soriety for Savings Bldg.

Tel. Main 257—Central L&02 R

— Ofiso Valandos —
NIo 1 iki 3 |*opietų ir nuo 6 iki 7:30 va 
kare, šventadicnias nvo 11 iki 12 die-į 
nos. Serędoms popietų ir Pėtnyčių va
karais nėra ofiso valsndų.

Ofisas 1395 h 9 St.
Vienas nlokar nuo Nortb. Superior 

CLEVELAND. OHIO.

'4S

Prekė $25.0fl
Pirk vieną už “rasti” arba ant lengvu

s

| Jeigu Tamista Dirbi

Augšto laipsnio laikrodžiai, Deimantai, 
Aukso ir sidabro tavorai.

MUSŲ SPECIALIŠKUMU YRA TAISOMI LAIK 
RODŽIAI IR KALRODĖLIAI.

FRANK ČERNE
AUKSORIVS

Cuv Princeton 2993-L.

3400 St. Ciair Avenue

AMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius- 
“ truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą

THE ST. CLAIR AVĖ.

A. B. STRIMAITIS

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU

Kanki- 
tautiš-

•IŠTEMTAS '• AMERIKOJE 1886 METAIS !'

Moka pomirtiniu $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 Į savaitę.

gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

PUSI VIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
" šia. didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

nELPIA Našles. Našlaičius, Moksleivius, Politiškus 
nius. Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių 

kus ir kulturiškus reikalus.

307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY 
..........1 . '-""-r..; . r - - -- ■

Kapitalas t Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $93.715 
Ligoje pašalpų ..................  $53-813

6033 S. Ciair Avė.

Elena Kovačic
EKZAMINUOTA AKUŠERĖ.

Patarnauju gerb. moterims kiek
viename reikale. Savo patarnavimą 
ir ligones priežiurėjimą gvarantuo- 
ju. Pašaukt per telefoną galima bile 
kada. Daug patarnavimų turėjau 
lietuviškoms moterims.

1068 Addison Rd.
(EAST 65-th STREET)

netoli St. Ciair Avė 
CLEVELAND. OHIO.

S
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TAI TURI PASISTENGTI, KAD DALIS 
TAMISTOS UŽDARBIO DIRBTŲ UŽ TA- 
MISTĄ, IR JIS DIRBS, JEI BUS PADĖTI 
TAUPIMO BANKON, KUR DIRBS DIE
NA IR NAKTĮ, KAD TIK UŽDIRBTI DĖL 

TAMISTOS

| Savings & Loan Co
2006 St. Ciair Avė. Cleveland,Ohio



3

i

i

i

No 46 LAPKRIČIO! 16 D. 1917.

Miko Petrausko koncertas nu- 
stebino ir patenkino visus. Pe
reitą denėldienj Acme (Germa- 
nia) salėje atsibuvo senai lau
kiamas gerb. musų: kompozito
riaus Miko Petrausko koncer
nas. — Kadangi šioje lietuvių 
kolonijoje tai buvo pirmutinis 
koncertas to musų pionieriaus 
dalios ir muzikos—srityje,—tai- 
apie jį vietos lietuviai labai daug 
kalbėjo — tuomi rūpinosi ne tik 
jo rėmėjai, bet ir priešai. (Kaip 
skaudu, kad net ir tokiam gra
žiam veikimui tūli priešingi!)

Koncertas nusisekė pilnai ge- 
atai. Patsai Mikas Petrauskas 
parinktus numerius, kaip ir vi
sados, atliko labai gražiai. Vi
su akyse matėsi nepaprastas 
isžganėdinimas ir noras klausy-

me. Mikas Petrauskas iš paty
rimo Naujojoj Anglijoj žino, 

! kad tarpe musų jaunuolių randa
si daug talentų, kurie be lavini
mo taip ir pranyksta nepastebė
tais.

Komp. Mikas Petrauskas, pa
sikalbėjęs su dailą ir muziką my
linčiais ir veiklesniais nariais iš 
keturių vietos chorų, o taipgi iš 
tūlų draugijų, persitikrino, kad i 
jis čia ištiesti reikalingas, kad 
vietos jaunimas jo laukia ir mo
ka jį apkainuoti kaipo gabų mo-

talikiškų draugijų nariai labai j mis melodijomis. — Nemažą 
yra nepatenkinti tuomi, kad Į įspūdį ant publikos padarė lie- 

klebonas yra priešingas pastaty-, tuvaičių tautiški drabužiai.
mui Clevelande tautiško lietuvių Po koncerto buvo šeimyniškas 
namo ir tuomi kenkia visam dar-! pasikalbėjimas, kuriame rengė- 
bui. Iš kitos pusės kun. Hala-'jai išreiškė' lietuvaitėms pirmą 
burdą kaltina tame, kad jis ken- padėkos žodį už dalyvavimą kon 
kia pardavinėjimui ir platinimui certe.
“Clev. Liet. Draugysčių Istoriš
kos Peržvalgos”, kurią išleido 

I Draugijų Sąryšis, ir tuomi truk-l 
do net užsimokėti už tos knygos 
išleidimą, o kartu pastato ne
smagiame padėjime ir visas

Reporteris.

Gražus teatras ir balius. Lap
kričio 18 d. German Vorwaerts 
Turu salėje (1610 E. 55 st., 
kp. Harlem avė.) Liet. Sūnų

dirvoje. Tie chorų ir draugijų 
nariai užtikrino gerb. Mikui 
Petrauskui, kad čia visas jau
nimas -— be skirtumo pažiūrų — 
jį rems ir su energija ir pasi
šventimu mokinsis pas ji. ___ o_________ _ _______ T______

Mikas Petrauskas mano, kad I lei palaikymo tarpe vietos lietu- 
del nuoseklesnio veikimo reika-1 vių bei parapijonų sutarties ir 
linga butų sudaryti, taip sakant; delei nuoseklesnio veikimo kun. 
vietos chorų sąryšį, į kurį atski- ■ Halaburda bus priverstas neužil- 
ri chorai ineitų ar visų narių ■ gO iš čia prasišalinti.

Tas parodo, kad galop ir ra-! 
miems bei nuolaidiems parapijo-! 
nams pristigo kantrybės. — 
Jie nori veikti sutartyje, o kar
tu jiems svarbu turėti tikrai pa
vyzdingą dvasišką tėvą ir moky
toją. Reikia manyti, kad greitu 

Taigi, vietos chorai ir visi dai- ‘ laiku didžiuma parapijonų, did- 
lą ir muziką mylį vyrai, mote- ■ žiuma katalikiškų draugijų pa
lįs ir merginos turi greit susi-i^Įjms gerb. Halaburdos: — 
tarti ir galutinai pakviesti čionai j “Nejaugi gerai taip elgties?”.... 
komp. Miką Petrauską. i 

bonui daroma dar keletas svar
bių užmetimų. Ypač aiškiai tas 
sujudimas ir nepatenkinimas 
pastiabiamas tarpe narių
Švento Kazimiero Draugijos. | džia nuo 4:30 “ vai. vakare.
Jau gan balsiai kalbama, kad de-:

teatrą ir balių. Clevelando Lie
tuvių Teatrališkas Choras vai
dins dviveksmę komediją — 
“Vyrų j ieškojimas”. — Pra-

Visi tie, kuriem, tatinka pana
šios pramogos, nepamirškite 
šito vakaro.

— B. Rimkus. Mikas Petraus-į/p 
kas pageidauja, kad “Adomas 
ir Jieva” butų sulošta dar prieš; 
Naujus Metus.

Raudonasis Kryžius jieško pa
ramos. Pereitoje subatoj e atsi
buvo iškilminga paroda 8,000 
moterų su Raudonojo Kryžiaus 
vėliavomis delei ingijimo para
mos iš plačiausios visuomenės 
pusės. Kartu buvo surengta 
trįs skaitlingi mitingai, kuriuo
se, tarpe kitų, dalyvavo apie 
4,000-alstovu.----- Tai__ buvo__ dėl
Clevelando Raudonojo Kryžiaus 
diena, kurios obalsiu buvo: 
“Mes laimėsime, jeigu plačioji 
visuomenė stovės musu užpaka- į 
'lyje.” ,

SI PAVEIKSLĄ PILKO DIDUMO Į , 

ICOMMUNITY PLATEU
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tjestų damų be pertraukos.■ skaičium> ar tik dalimi; chorai 
Jis savo dainavimu tiesiog uz-1 
burė visą publiką.

Reikia pažymėti, kad Mikas 
Petrauskas savo koncertuose vi
sados paduoda klausytojams, 
apart lengvų, sunkius veikalus, ■ 
šJant tuomi pratinti lietuvius ■ 
prie rimtų dalykų ir parodyti Į 
augštos rūšies dalykus, kurie 
įfktų ir garsiuose svetimtaučių 
koncertuose.

Toliau seka vienas iš gabiau
sių Miko Petrausko mokinių — 
Antanas Sodeika (iš Scrantono, 
pa. — basas), kurį irgi pirmą 
kartą turėjo progą išgirsti Cle- 
■eelando lietuviai. Tai pilnai iš- i 
sivystęs dainininkas. Jojo bal- į 
so švelnumas irt tyrumas, kartu 
su išviršine išraiška jausmų, 
patraukia visų ausis ir akis. 
Kiekvienas pajunta nepaprastą 
ažsiganėdinimą ir malonumą. 
Kadangi p. A. Sodeika dainavo i 
Begvesnės rūšies dainas, tai jis, 
£aip sakant, tapo visų klausyto
ju numylėtiniu.

Atlikti duetai — Miko Pet
rausko ir A. Sodeikos (Miela- 
sirdystė, Rudens melodija, Spra
gilų daina ir kukuliai) — sukėlė 
publikoje didžiausią entuziazmą.

Pranas Rimkus (lyriškas te
noras) sudainavo keletą itališ
kų ir lietuviškų dainų. Balsas 
jo malonus ir pilnai išvystytas, 
siors, tiesa, neperdidelis. Išsyk 
pastebi, kad dainininkas tinka
mai gali valdyti savo balsą ir 
kad jis yra nemažai pasidarba- 
vęs to balso ištobulinimui.

Koncerte taipgi dalyvavo dvi 
vietinės dainininkės — ponios
S. Greičienė ir Bukauskienė. Sa
vo užduotis, kaipo dainininkės-

. mylėtojos, atliko pilnai gerai. 
Jųdviejų balsai — gražus, malo
nus ir daug žadantis ateityje.

Apart augščiau minėtų daly
vavo visa eilė gabių ir talentuo- 

. tų muzikų.
Reikia dar pažymėti, kad tar

pe klausytojų atsirado ir tokių, 
kurie negali pasigirti savo kul- 
turiškumu ir, matomai, pirmą 
kartą atsilanko šitokiame dailės 
vakare. Priegtam, tokia salė 
visai netinka panašiems koncer- 

. tams; — tas nešvarumas iš lau
ko pusės ir viduje bei visuose 
kampuose, ta “mizemai” pa
rengta scena, tiesiog gadina 
jspudį. Gal delei to tūli lietu
viai, kurie žinojo tą salę, pasiliko 
namieje.

Publikos koncertan buvo susi
rinkę apie 600 ypatų. Taigi ir 
medžiaginiu žvilgsniu - konertą 
reikia skaityti pilnai nusiseku
siu.

Koncerto rengimu rūpinosi p.
T. Rimkus, prigelbstint jo bro
liams (Pranui ir Bogusui), tu
joms draugijoms ir atskiroms 
ypatoms. Kaip patsai rengėjas, 
imp ir visi kiti, kurie pasidarba
vę koncerto reikale, užsipelno 
gilios padėkos nuo Clevelando 
Sėtuvių.

gi, kaipo tokie, pasiliktų po se
novės ir galėtų veikti sulyg sa
vo noro — tik, žinoma, su ge
resnėmis pasekmėmis, nes, pri- 
gelbstint M. Petrauskui, plačiau 
prasilavintų atskiri jų nariai.

Maskinis balius. LSK. šv.Ka- 
I zįmiero Gvardijos Dr. rengia 
į lapkričio 17 d. (subatoj) M. UI-! 
i manno svetainėje (1400 E. 55 
st.) dideli maskinį balių, kuris 
prasidės nuo 5 vai. vakare. No
rintieji linksmai laiką praleisti 
turi pasinaudoti šita proga. 
Apart pasilinksminimo bus atsi- 

: lankiusiems suteiktos septynios 
i dovanos — vertės nuo $1.00 iki 
■ $8.00.

Rockefellerį verčia prie mo
kesčių. Pavieto auditorius J. A. 
Zangerle pranešė p. Rockefelle- 
riui, kad jis, kaipo gyventojas 
E. Clevelando privalo užmokėti 
reikalaujamas mokestis nuo 
$5,000,000 vertės savasties.

U I. Sfe, j .1
' *

TAIP 
tikras 

mokytojas stengiasi kuogeriau-
! šiai lavinti savo mokinius, su- ■ 
Įteikiant jiems daugiau naudingų I 
! žinių ir nurodymų, plečiant jų 
pasaulėžvalgą. Kiekvienas ge- ; 
ras tėvas rūpinasi savo vaikų j 
gerove, stengdamasi, j uos išauk-Į 
lėti dorais, prakilniais ir naudin
gais visuomenės ar tautos na
riais. suteikiant jiems gryną 
apšvieta. vedančią prie prakil
numo. tobulumo. Kiekvienas 
rūpestingas piemuo rūpinasi ap
saugoti kiekvieną savo kaimenės į 
vienutę....

Kunigas gi skaitosi dvasišku 
tėvu, mokytoju ir piemeniu. 
Juk kunigas vadina savo parapi- 
jonis bei šiaip žmones savo vai
kais, savo mokiniais, savo “ave
lėmis”. Suprantama, kad kiek
vienas kunigas atlieka prakilnų 
ir naudingą darbą, jeigu jis iš
tiesų užvaduoja tikrą tėvą, tik
rą mokytoją . ir tikrą piemenį. 
Tuomet jo dvasiški vaikai, jo j

NEJAUGI GERAI
ELGTIES? Kiekviena:

mokiniai, jo “avelės” yra auklė
jami ir mokinami pavyzdingai, 
yra apsaugojami nuo pražūties...

Priešingame gi karte, t-y. 
jeigu tas dvasiškas tėvas, moky
tojas. piemuo tik nešioja tuos 
vardus, bet neužsipelno jų savo 
darbais, veikimu, pavyzdžiu, — 
tai nelaimingi tie dvasiški vai-
kai. tie mokiniai, tos “avelės”.... 
Jie niekados negali jausties ra
miais. patenkintais, laimingais.

Ką gi mes pastebiame čionai? 
— Kaip elgiasi musų dvasiškas 
tėvas ir mokytojas, gerb. kun. 
Halaburda? Ar galima pasaky
ti, kad jis priderančiai atlieka 
savo užduotis kaipo kunigas, 
kaipo parapijonų auklėtojas, 
mokytojas? — Kur tik paklau
sysi — vis kolionės, neapikanta, 
žeminimas ir smerkimas as-
mens...

;1O

Komp. Mikas Petrauskas ma
no apsigyventi Clevelande. 
Kaip malonu pranešti vietos lie
tuviams tą brangią naujieną, 
kad garbus musų veikėjas dai
lės ir muzikos srityje, komp. 
HGkas Petrauskas, mano greitu 
laiku apsigyventi šiame mieste! 
Jis pamatė čia tinkamą veikimui 
dirva. Jis patyrė, kad vietinis 
jaunimas — visų trijų srovių— 
karštai myli muziką ir dainavi
mą ir abelnai trokšta lavinties 
dailos srityje, — todėl jis ir pa
siryžo pagelbėti tam jaunimui, 
t- y. suteikti progą išvystyti jų 
gabumus muzikoje bei dainavi-

Štai, pavyzdin. pereitą nedėl- 
dieni visą savo pamokslą pašven
tė “Dirvos” bei jos naujo redak
toriaus smerkimui, panaudoda
mas tam tiesiog nešvarius žo
džius ir išsireiškimus, kurių ne
patogu minėti net laikraštyje,— 
o dvasiškas tėvas nesidrovėjo 
skelbti bažnyčioje... Kartu jis 
smerkė gerb. komp. M. Petrau
ską, kurio koncertas atsibuvo 
tą patį vakarą. Nėra reikalo 
plačiau kalbėti apie gerb. klebo
no “pamokslą” ir elgimąsi. Ga
lima tik štai ką pažymėti. — 
Jei kunigas yra įsitikinęs, kad 
jis panašiu savo veikimu, pana
šiais savo “pamokslais” ir ke
lionėmis priderančiai mokina 
savo vaikus-mokinius ir veda 
juos prie doros, meilės, prakil
numo. — tai tegul tęsia darbą 
tolyn. Bet jei jis patsai eina 
klaidingu keliu ir kartu klaidina 
kitus, t. y. sayo parapijonis, tai 
jo veikimas turės galop tapti su
laikytu, — žinoma, iš visuome
nės pusės, t. y. pačių parapijo
nų.

“SLAPIEJI” OHIO VALST. 
LAIMĖJO MAŽA DID

ŽIUMA.
Cleveland. Galų gale pasiro

dė, kad tikrieji blaivininkai 
(prokibicijonistai) tapo sumuš- 
jos linkui Chinijos. Chinijos 
yra labai silpnas, kadangi did
žiuma siekia vos 1723 balsų. 
Blaivininkai yra įsitikinę, kad 
kiti balsavimai prives juos prie 
pilno laimėjimo.

%

n

iŠ
i los klesa (Waring School — E.
Į32 ir Payne Avė.), kurion jau 
pastojo tūlas skaičius mokinių.

' Mokinama panedėliais ir sere- 
; domis (nuo 7 iki 9 vai. vakare), 
i Daugiausiai mokinama angliš
kos kalbos. Lietuviai turi pasi- 
! naudoti proga, nes mokinama 
i dykai. Mokina p. V. A. Grei- 
- čius.
i Harmonijos klesa. P-s V. A. 
j Greičius, norėdamas patarnauti 
į jaunimui, norinčiam lavinties 
i muzikoje, suorganizavo taip va- 
i dinamą “Harmonijos klesa. 
i (Goodrich House — E. 31 st.. 

Superior Avė..
i kurion jau Įstojo keletas vaikinų 

J. žemantaitis.: jr mergaičių. Kursas tęsis 24 
jsav. (nuo lapkr. 13 d.); pamo- 

>• kos atsibus utaminko vakarais 
'■ (nuo 7:30 iki 9 vai.). Mokestis 
■ visai žema.

. Vakarinė mokykla. Jau atsi-
ALT. SANDAROS 18 KUO-: darė lietuviu vakarinės mokvk- 

POS SUSIRINKIMAS. Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sanda
ros mėnesinis susirinkimas at
sibus nedėlioję, lapkričio 18 d.
2-rą valandą po pietų p. Bačio- 

•autuvės kambariuose, 
Clair Avė.

Visi nariai būtinai malonėki
te atsilankyti, nes yra apsvar
styti daug Įvairių ir svarbių rei
kalų bei Įnešimų busiančiam 
ALT. Sandaros Seimui.

Visi tie, kurie prijaučia ALT.
Sandarai, bet dar nepriguli prie 
tos politiniai-kulturinės organi
zacijos. taipgi kviečiami atsilan
kyti ši susirinkiman ir tapti i tarp St. Clair ir
ALTS. nariai:

Lietuviai. Kurie nenorite įį 
Į žiemos laiku dirbti .ant atviro 
- oro. tad dabar proga apsirūpint h 
i darbu pastopėj ir šilumoj.
i Ateik i Biurą po antrašu: 113 jv 

'! Superior Arcade ir klausk darbo. H 
!Čia jie tau parūpins kokis tik $ 
i tau darbas labiausiai patinka ir {•< 
; nereikalaus nei vieno cento atli- ' ;į 
i ginimo už tai. Ypatingai mer- d 
' ginom. įvairių-įvairiausių darbų ;l 
■ čia gali visados gauti. Mokestis į>i 
; yra mažiausia $8.00 Į savaitę. L 
valgis ir kambarys. M

w?s

Yra galima matyti lange “Dirvos” krautuvėje. Jis 
h perstato gyvą paveikslą kaip moteris yra linksma, kaip už- 
<į ganadinta, kada aplaiko dovaną sidabrinių daiktų. Po 

tuom paveiksiu matysite išdėstytų daugybę sidabruotų ir si 
b dabrinių šaukštų, peilių, šakučių ir tam panašių daiktų, ku 

pi riuos ši kartą išdėjome specialiam išpardavimui! Taigi ne- 
praleiskite progos jų nepamatę. Mes juos parduodame 

(h už visiem prieinamą kainą.
Kiekvieną savaitę galima rasti ką. nors specialiam iš- 

'į pardavimui “Dirvos” Krautuvėje.

“DIRVOS” KRAUTUVE,
; 2002-04 ST. CLAIR AVĖ. CLEVELAND, OHIO

S

>H

TMD. 20 kp. susirinkimas. 
Lapkr; 9 d. žvaigždės” svetainė
je atsibuvo TMD. 20 kp. mėnesi
nis susirinkimas. Narių susi- 
rinkiman suėjo vos apie 20 ypa
tų (iš 120 narių). Gan plačiai 
buvo kalbėta apie rengimą vaka
ro, kurį nutarta surengti iki 
Užgavėnių 1918 m. Taipgi užsi
minta, kad su sekančiais metais 
kuopa turės surasti kitą svetai
nę susirinkimams. Tiesa.

‘žvaigždės” svetainėje (net var-

Pr Rimkus dainuos studentų 
koncerte. Studentas Bagdonas 
iš Berea. Ohio Baldwin-Wa!lace 
kolegijos užkvietė p. Pr. Rimkų 
dainuoti studentų rengiamame 
koncerte lapkričio 16 d. Pr. Rim 
kus dainuos išimtinai lietuviš
kas (liaudies) dainas, kad supa
žindinti svetimtaučius su lietu-

das tokiai skurdžiai vietai ne
tinka) labai nepatogu laikyti pa
našius susirinkimus, nes kaip 
kuopos nariai, taip ir pašaliniai 
tiesiog bijosi eiti ton svetainėn;

Svarbiausiu kuopos nutarimu 
buvo — paaukauti Lietuvos Ne- 
prigulmybės Fondui 25 dol. 
Tai pavyzdingas ir prakilnus nu
tarimas — jį privalėtų pasekti 
ir kitos TMD. kuopos. Buvo 
nurodyta, kad. esant kuopos iž
de apie 140 dol.. tiesiog yra prie-

vių melodijomis. Norintieji lie
tuviai gali atsilankyti tame kon
certe.

Buvo taipgi kviečiami dainuo
ti tame koncerte gerb. Mikas 
Petrauskas ir A. Sodeika, bet 
jiedu delei laiko stokos turėjo 
atsisakyti.

“Adomas ir Jieva” scenoje. 
Gerb. Miko Petrausko operetė 
“Adomas ir Jieva” stropiai ren- 

, . ._____. giama scenon. Nors komp.derme paaukauti vieną-amrą “ . ....... T . . / M. Petrauskas ir pnsizadeio su-desimtj išgavimui Lietuvai lais- . . 1 .. J
P„iV„' TMD 20 kn. tno-i^zti 1 Clevelandą, bet jis ragi

no p. P. Rimkų pasiskubinti 
greičiau sulošti augščiau minė
tą operetę. Jievos rolę atliks 
p-lė Marė Misevičiutė. o Adomo

vės. Puiku! TMD. 20 kp. tuo-1 
mi atkreips į save domų visų tik
rų tėvynainių.

VISŲ CHORU IR DAILĖS 
MYLĖTOJŲ DOMAI. Lapkri
čio 19 d., panedėlio vakare—7:30 
vai., šaukiamas chorų atstovų 
susirinkimas delei pasikalbėjimo 
ir galutino nutarimo reikale pa
kvietimo į Clevelandą komp. Mi
ko Petrausko. Apart atstovų 
nuo chorų susirinkime gali da
lyvauti visi dailos ir muzikos 
mylėtojai ir veikėjai, kurie mano 
remti tą svarbų ir naudingą su
manymą. Susirinkimas atsibus 
p. K. Bačionio krautuvėje — 
2209 St. Clair Avė. Taigi visi 
chorai malonės prisiųsti susi- 
rinkiman savo atstovus.

Bet štai tarpe pačių parapijo- 
nų jau apsireiškia kokis tai bruz
dėjimas prieš kun. Halaburdą— 
jie pradeda praregėti ir supras
ti tikrį dalykų stovį. Tūlų ka-

Taprtautiškas koncertas. Ne« 
dėlioję, lapkričio 11 d., Y. W. C. 
A. name atsibuvo tarptautiškas 
koncertas, kuriame, tarpe kitų 
dalyvavo ir lietuvaitės — poni 
J. Klimavičienė ir p-lės M. Mi- 
h'aųskiutė, A. Miliauskiutė ir 
M. Malskiutė, kurios sudainavo 
“Plaukė sau laivelis’’ (kvarte
tas), o poni J. Klimavičienė salo 
— “Gegužinę dainą”.

Svetimtaučiai liko pilnai pa
tenkinti lietuviškomis dainelė
mis bei jų švelniomis-skambio-

",

ANT RANDOS.
Ant randos svetainė dėl kon

certų, šokių, susirinkimų ir tt. 
Auditorija su sėdynėm dėl trijų 
šimtų žmonių. Kreipkitės Go
odrich Sočiai Settlement, 1420 
E. 31 St.

Geriausi vaistai nuo viso-į 
kių ligų galima gauti su ge-' 
riausiais patarymais tik 
Usevičiaus Aptiekoje, 1172 
E. 79-th St., Cleveland, O. 
Bell Rosedale 2417

Cuy Princeton 1539-R.

SKAITYKITE IR. 
PLATINKITE 
“DIRVĄ”.

Jeigu nori taip, kaip Lietuvoje 
puikiai išsivanoti karktame gare 
su vanta, tai atsilankyk i musu
....... ....... PIRTĮ

Atdara dieasį nuo dien©**  ikt- 
42:00 nakties. per istisn dieną.

Seredcs dėl motery
Galima Sėtuvė ka:. ter.kiš-kaj ir

rusiškai. Taipgi statome Lankas.

A. SOGOLWITZ.
2547 E. 38 Str. Arti NVoodland.

Central 2595-W

aCEXXCXXXXXXXXXX2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC
H I 7 “MUSŲ KOSTUMERIAMS H:
* Primenanti musų kostumeriams, kad dabar artinantės ru- 
; denio sezonui iš anksto reikia apsirūpint ir to sezono drapa- 
J nomis, užsisakant pas mus siutus ir overkotus. Musų kostume- 
JĮ riai visada būna pilnai užganėdinti musų darbu, todėl ir Tamis-
* tos jeigu norite turėti gerai padarytą siutą ar overkotą. tai 
J kreipkitės pas mus.
S J. V. ir V. BRAZIAI,

6710 Superior Avė. Cleveland, Ohio. Princeton 1257-K

IT I/ĮrT' X i/f T1-? CTapMtnyio n caMyto pacnpocTpaneM. 
MF1 1 Ali 1 C Nyio b C. UlTaTax n a Kana^t r.po-

rpeccMBMyic w eatnapTiSiipo nafwy» rasery

„PYCCKOE C/10B0“
BMX«XHT B Hi.m Inprt, 

ROA PEAAKUIEA A. M. DACBOJlbCKArO
upn viarrir pycccnt, yKjmnucRus, w>.»«snx n

.>nr«ncKHx 4inrpxTyp«MX nu.
nrprjnflMB CT«Tbl< now1>ma»Tai l»K pyęCK**.  tau n »a

aHi-iiiicKov aat-uat.
<PfccK«e CxoM»e*«MHe«RO  HaxoA<ncx t 40000 pyccKxx, ynpanH-

ckmx h noxhCKnx A<max.

RUSSKOYE SLOVO
31 East 7th Street

-------- nptfHMC HyMCpa BMCMMMTC*  6«3n*aTHO
New York, N. Y.

<1*4 PER/
[Oi

sviesos patarnavimas
ELEKTRIKA YRA LENGVIAUS ATSUKT IR UŽ

SUKT. NEGU VANDENS KRANAS.

VARTOK JĄ ATSARGIAI. O TAMISTA PATIRSI,

KAD JI YRA EKONOMIŠKIAUSIA NAMU UŽLAIKIMO

PAGELBININKĖ. JI SUTAUPINA LAIKĄ IR ENERGI

JĄ PRIE SKALBIMO. PROSINIMO IR VALIMO.

THE ILLUMINATING COMPANY
ILLUMINAITING HLDG. i'Z SZlC SQL AER

KAS NORI SVEIKAS IR DRŪTAS BŪTI?
KURIE KENČIA LIGOM KAIP KAD: >

Neišgydomu Rheumatizmu, peršalsima, kosuliu, nulispnėjimu 
kraujo, nerviškumu, akių skaudėjimu, inkstų ir pūslės ligomis, veng
riškomis ligomis,' gerklės skaudėjimu, vidurių užkietėjimu ir 
kaip urnomis taip ir užsenėjusiomis ligomis.

Tddėl, kas norite būti sveiki, ateikite j musų aptieką, o gausit gy
duolių nuo viršminėtų ligų, kurios tikrai pagelbės ir pasveiksite. Ne- 
kentėkit skausmų.

Kampa*  Sorcinski ir E. 82-ra gatvė, šioj aptiekoj dirba lietuvis 
provizorius, baigęs mokslų Lietuvoj ir čia Amerikoj.

PAKELCIO APTIEKA
Kampas St. Clair A te. ir 20-mos gatvių.

XOXXXXXXXXXXXXXkXX

UNITED/

CEVERYKAI VIENOS KAINOS.

Mes duodam raudonus ir žalius štampus. 
Mes turim didžiausi pasirinkimą ir geriau
sios rūšies, kokie tik randasi vėliausios ma
dos visoj Amerikoj ir jos aplinkėse. Kas iš- 
kirpęs tą paskelbimo kuponą ateis su juo ir 
pirks nemažiau kaip už 1 dol., tas gaus ek
stra už 10c. štampų.
Musu krautuvės visur randasi.

VISI NAMŲ FORNIŠIAI
31 PARSIDUODA PIGIAI. LIETUVIAI KREIPKITĖS.

THECLAYTON FURNITURECO. 
iSt. Clair Avė. Kampas E. 75th Street, <Cleveland. 0. >j


