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Anglai-tacuzai itaRi ^randasi prez. Wilsono ranko- 
* ^ūkiama galutina jo nuo-

kuri irgi turės priežiūrą ant Du
nojaus intakos; deltų gerovės Vo
kietijos ir Austrijos pramonės.

PRIBUVO DIDELĖ ANGLŲ-FRANCUZV KARIUMENĖ PA
GALBON ITALAMS PLA VE FRONTE. AUSTRAI-VOKIEČIAI 

NEĮSTENGIA PRASIVERŽTI PIRMYN.

Anglų laimėjimas Prancūzijoje
Anglai atstūmė vokiečius atgal tarpe st. centin 
IR UPĖS LBARPE IR PASIEKĖ CAMBRAI, KURIO PUOLIMAS 
NEIŠVENGIAMAS, APIE 10,000-VOKIEČIŲ PATEKO NELAI

SVĖN. SMARKUS SUSIRĖMIMAI FLANDRIJOJE IR 
PALEI VERDUNĄ.

BOMBA UŽMUŠĖ 7 DE- 
TEKTIVUS.

Milwaukee. . Eksplodavusi 
bomba centralėje policijos stoty
je užmušė 7 detektivus bei po
licijos perdėtinius; daugelis tapo 
sužeista. Tapo suareštuotas 
vienas italas,

Suv. Vaisi, nusvers Rusijos likimą.
LENIN-TROTSKI PASIŪLĖ PERTRAUKTI KARIŠKĄ VEIKI
MĄ. ATMETUS SĄJUNGIEčIAMS TĄ PASIULYMA, RUSIJA 

GALI UŽVERTI ATSKIRĄ TAIKĄ. PREZ. VILSONO ŽODIS 
IŠRIŠ TĄ KLAUSIMĄ. »

True translation filed with the post 
master at Cleveland, November 30, 
1917.

FRANCUZAI UŽĖMĖ DVI 
PRIEŠŲ LINIJAS PRIE 

VERDUNO.
Paryžius. Lapkričio 25 d. 

oficialiai pranešama, kad ata- 
kuose prie Verduno francuzai 
kareiviai užėmė pirmas ir antras 
vokiečių linijas ir gilius apsika- 
simus, taipgi pamė nelaisvėn 800 
vokiečių.

True translation filed with the post 
master at Cleveland, November 30, 
1917.

IŠ ITALUOS FRONTO.
Roma. Pranešama iš talijos 

sostainės Romos, kad tenai dar 
vis tęsėsi dideli priešų atakai vi
su f rotu tarpe Brenta ir Piave 
upių, bet visi atakai buvo be pa
sekmių. Abi pusės po didelių 
mūšių dabar ėmė perorganizuoti 
savo kariuomenę ir nori tūlam 
laikui pasilsėti.

Kitas priešų pasikėsinimas 
pereiti upę Piave vėl pasirodė 
nepasekmingas.

tos laisvos neutralės valstybė
lės. — Jos turėtų būti užimtos 
Rusijos kariuomenės iki tikros 
gvarancijos ir taika neužbaigta.

Vienas dokumentas kalba apie 
praneštą atsibuvusią konferen
ciją finansierių Šveicarijoje pe
reitą rugsėjo mėn., kurioje Ang
lija užsigina, jog nedalyvavusi; 
tenai buvę sumanyta Vokietijos 
delegatų apėmimas Baltiko pro
vincijų ir Finlandijos neprigul- 
mingumas.
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vos rūšies pareigų. Todėl, kad Svetimtaučiai arba ameriko- 
Amerikoje galima geriausiai nai bus lygiai šaunami. Prez. 
tvarkyti Europos. sąjungiečių 
ekonominiai dalykai, taryba ap
sistosianti čionai.

True translation filed with the post 
master at Cleveland. November 30, 
1917.

ITALŲ VEIKIMAS.
Roma. Italų artilerija šiuose 

mūšiuose pasižymėjo savo gan 
smarkiu veikimu. Mūšyje palei 
Maletta d’Aventi kalninė bata- 
rėja buvo priversta pasitraukti 
atgal sykių su infanterija. Visi 
oficieriai-tos baterėjos tapo už
mušti, išskyrus vieno kapitono, 
kurs buvo tiktai sužeistas. Jisai 
pasišaukė porą kareivių, prisa
kė suardyti likusias kanuolės ir 
paliepė šaudyti į priešus nuo šios 
vietos. ' Paskiausiai sužeistas 

- kranjnnse ^pasriuyęs kapitonas 
matėsi ant^emęs-pald; kanuo- 
les. ' : —

visą eilę miestelių ir kaimų, žy
miai atstume priešus atgal ir 
pasiekė Cambrai, taipgi paėmė 
nelaisvėn apie lf>,009 priešų ir 
užgriebė apie 100 kanuolių.

Apart to, anglai pasekmin
gai veikia Flandrijoje, o francu- 
zai atakavo vokiečių stovyklas 
palei Verduną. *

Palestinoje anglai visai prisi
artino prie Jeruzalio; turkai 
stengiasi atsilaikyti.

True translation filed with the post 
master at Cleveland, November 30, 
1917.

ANGLŲ-FRANCUZŲ KARIU-
- MENĖ ITALŲ FRONTU ’ 

Londonas. Didelis skaičius 
anglų ir francuzų kareivių su 
tvirta artilerija galop pasiekė 
Piave frontą Italijoje. Taigi

į italai atsilaikė prieš austrus-vo- 
! kiečius. Dabar tvirtai pasitiki
ma, kad sąjungiečiai greit pra- 

Kitame atsitikime, eksplozija ,st“mti ita,us at?al: Austrai’

Kitos dvi batarėjos taipgi pra
dėjo smarkiai veikti. — Priešų 
šaudymas buvo toks smarkus, 
kad beveik jau nušluota visa ba- 
•iarėja. Kada tas kapitonas žu
vo, jo vietą paėmė leitenantas. 

----- . - - -- 
bCTe&k.ne^Wr^ėmfeM-ivotaį«Ji’ "įžvelgdami ant 
nų batarėja; tenai puolantis Inuostouų. tęsm atakas be per-

- • | traukimo.

Austrai tuo tarpu skubėjo užim-' , Ea“kia- ital1 . vyriausias va- 
ti tą vieta, bet italai atstūmė' H?s D>az apsaugojo Veneciją, ku- 

juos atgal.

gramzdai užmušė kapitoną.
Reiškia, italų

! rioje iš 160,000 . gyv. buvo likę 
i vos 20,000 g.

DELEI ATSKIROS TAIKOS.

True translation filed with the post 
master at Cleveland, November 30, 
1917.

ANGLU KARIUOMENĖ VEI
KIA PASEKMINGAI.

Londonas. Po didelių mūšių 
ir po įvairių pasekmių, anglų 
vado Haig kariumenė užėmė 
miestelį Bourlon ir taipgi atsibu
vo didžiausis kraujo praliejimas 
nuo to laiko, kada buvo mūšiai 
prie Verduno. Susirėmimai pra 
sidėjo auštant, subatoj, lapkr. 
24 d., po didelio žemę kratančio 
kanuolių šaudymo per ištisą nak 
tį-

šiuose uv-šiuose, peę daugalį 
atvejų anglai užėmė sieksnį-kitą 
Bourlon girios ir ploto į miestą, 
bet vis buvo priversti pasitrauk
ti. šiaurrytinė dalis tos girios 
dar vis tebelaikoma vokiečių ran
kose ir jie deda visas pastangas 
atstumti anglus atgal, jei tik tie 
užima nors biskelį.

Kita vokiečių kariuomenės 
šalis deda pastangas atsiimti 
francuzų užimtas vietas palei 
Pheims, kur žymus įsilaužimas 
į vokiečių liniją gręsia prastoji
mui Laon. Kaip paskelbia ži
nios iš tos vietos, vokiečių pa
stangos neparodė jiems pagei
daujamų rezultatų.

1917.
True translation filed with the post 

master at Cleveland, November 30, 

BOLŠEVIKAI APIE UŽBAIGI
MĄ KARĖS.

Londonas. — Skelbiama Ang 
lų laikraščiuose, kad Anglija ne
supranta pozicijos Lenino ir 
Trotskio, Rusijos bolševikų va
dovų. Sulyg pranešimų, sakoma 
kad bolševikai turi prirengę ga
lutiną taikos programą, kuria 
mano gauti prijautimą visų są
jungiečių ir teutonų, jog karė 
jau turi baigties.,

Jeigu dabar įvyksta sutartis 
tarp vokiečių ir bolševikų, tai 
labai gali būti, kad milijonas.vo
kiečių, esančių Rusijoje nelais
vėje, butų paliuosuoti ir galėtų 
sugrįžę namon būti persiųsti į 
vakarinį frontą prieš sąjungie- 
čius.

Genevos laikraįįjs rašo apie 
Leniną sekančiai: •

“Leninas niekad nepripažino, 
kad Rusija turi kokias nors pa
reigas linkui savo sąjungiečių, 
ir jie turi suprasti dabartinę 
Lenino valdžią Petrograde. — 
Jo pasiūlymas nusiginkluoti 
prieš ir su vokiečiais yra pavojin 
gas, nes jis gali rasti nors tik 
vieną generolą, kurs pasirašytų 
po tokia išdavinga sutartimi ir 
tuomi butų paliuosuota 1,000, 
000 vokiečių nelaisvių prieš są- 
jungiečius..

True translation filed with the post 
master at Cleveland, November 30, 
1917.

VOKIEČIAI VEIKIA PIET. 
AMERIKOJE.

Washington. Viso Amerikos 
Unija persergėjo Suv. Valst. 
valdžią turėti priežiūroje Piet. 
bei centralės Amerikos respub
likas, kadangi tenai labai uoliai 
varoma vokiečių propaganda, 
ypač prieš Suv. Valstijas. Per
sergėjime pažymėta, kad Suv. 
Valst. gali susilaukti skaudžių 
pasekmių, jei nebus tenai sulai
kytas tas vokiečių veikimas.

True translation filed with the post 
master at Cleveland, November 30, 
1917.

True translation filed with the post 
master at Cleveland, November 30, 
1917.

CHINIEČIAI SUKILĖLIAI 
PRADEDA VEIKTI.

True translation filed with the post i.
master at Cleveland, November 30,, True translation filed vrith the post 
1917. - Į master at Cleveland, November 30,

---------- — 1917.
ANGLAMS PADEDA KA

RIAUTI “TANKIAI.”
Londonas. — Anglų vadas Kopenhagen. Iš Haparandos 

Haig praneša apie pasekmingą i pranešama, kad jeigu Rusija pra 
savo kariuomenės veikimą prieš dės tarybas kaslink atskiros tai- 
vokiečius. ^os- sąjungiečių pasiunti-

Sakoma, kad užėmimas svar- n’a* Petrograde tuoj pareika-
bios Bourlon pozicijos keletas . Irusią savo pasportus. 
dienų atgal yra tai vienas iš pa- ; 
sėkmingiausių jų veikimų ir tas KREISLERIS PASITRAUKIA 
atidaro kelią tolimesnėms pasek- NUO aKTIVISKO VEIKIMO, 
mėms.
Trečiosios armijos zy ^fiai parei- smuikininkas 

to keturių dienų bėgyje yra tai ____ -- • j ____________________
vieni iš didžiausių, kokie kada dalyvavimo koncertuose 
pirmiaus padaryti.

Šiuose mūšiuose “tanks” pa
sirodė pirmu kartu tokiais svar
biais ir pasekmingais; čia jie 
turėjo progą išeitį į platų darbą. 
Be jų. sakoma, tokios pasekmės, 
kokias turėjo anglai šiose dieno
se, nebūtų buvusios atsiektos.

In fanterija, artilerija ir or
laiviai bendrai veikė sų atsidavi-

- mu save pareigoms. Kavalerija •
- taipgi pasižymėjo smarkiu vei- ■ t 

kimu. Iš to.visko matyt, kad' 
anglai padėjo dideles pastangas

. mūšiuose prie Cambrai, kur jie 
>. stovi jau nepertoli nuo to mie-

sto: * Jeigu jiems, ir toliaus sek- 
sis, tikimasi, kad Cambrai pa
teks į anglų rankas.

New York. Garsus Austrijos 
____ ________> Fritz Kreisler

pranešė, kad jis atsisako nuo ak-

sąryšyje su daromais ant jo 
užpuldinėjimais, kaipo ant aus
tro. Jis ’ prašo paliuosuoti jį 
nuo viąų užvertų kontraktų.

True translation filed with the post 
master at Cleveland, November 30, 
1917.

KRITIŠKAS BOLŠEVIKŲ 
PADĖJIMAS.

TURKAI BOMBARDAVO 
SAMUELIO KAPĄ.

Londonas. Pranešama, kad 
grintelė senoviškame Mizpah, 
5000 jardų nuo Jeruzalio-Na- 
bulus kelio, tapo anglų kariuo
menės apšaudyta. Anglų karei
viai, ėję į šiaurę, buvo turkų su
laikyti. Anglai buvo daėję iki 
Beitunia, bet kada tapo atstum
ti atgal, užėmė poziciją palei 
Beit ar El-Foka, 12 mylių nuo Ja 
ruzalio. .

Pranešimai skelbia,, kad turkai 
bombardavo tradicijinį pranašo 
Samuelio kapą.

Miestas En-Nebi Samuvil, apie 
5 mylios į šiaurvąkarius nuo 
Jeruzalio, tikima buvęs tai seno
viškasis Mizpah, garsusis Benja 
mino miestelis. Sulig tradicijų, 
čionai buvęs gimęs, augęs ir pa
laidotas pranašas Samuelis.

Pekinas, lapkr. 24 d. — Pre
mjeras Tuan Chi-Jui kelios die
nos atgal padavė rezignaciją; jo 
vieton likosi paskirtas užrube- 
žių ministeris Wanz Tah-Lichl 
Iždo ministeris tapo paliuosuo- 
tas nuo vietos.

Sukilėliai Hunan provincijoje 
eina šiaurlinkui palei upę Yangt- 
se Kiang. Chinų generolai, ku
rie pirmiaus atsisakė paremti 
valdžią, dabar matydami pieti
nių chiniečių pavojų ir ragina 
valdžią pradėti prieš sukilėlius 
militarišką veikimą.

Padėjimas chinuose taip susi-
pynė delei rezignavimo gen. 
Wang Shi-Chen, generalio stabo 
vado^ kuomet neliko atsakomo
sios ypatos karės valdyboje.

. Rašoma, kad 35,000 chiniečių 
busią pasiųsta į Franciją prie 
kelių statymo.

True translation filed with the post 
master at Cleveland, November 30, 
1917.

IŠGELBĖJO S. V. ORLAIVI- 
NINKUS. .’

Paryž. Fran. portan atvežta iš 
gelbėti iš vandens trįs ameriko 
nai orlaivininkai. — Jie K 
dingę per apie 60 valandų, 
laivininkai buvo išlėkę jieŠ.-^S 
vokiškų submarinų, kurie pradė
jo pakraštyje veikti. Jiems ne- 
sugrįžus į laiką, kiti orlaiviai 
išlėkė j ieškoti, bet nerado. Už 
pustrečios dienos juos rado van
denyje francuziškas sarginis lai
vas ir parvežė.

Wilsono proklamacija, išleista, 
lapkr. 16 d., paskelbia visą tą plo 
tą esant karės stovyje.

Nors New Yorko pavandenys 
priklausąs miesto policijos ir- 
patrolių sargybai yra tik 465 
mylios, bet apsaugoti kariuo
menei priskiriama dar didesnis 
plotas, kurį apima New Yorko 
-omercija. Prie to prisideda ir 

.sey prieplaukos, ypač 
^iė doma atkreippiama ant 

Hobokano.

Washington. Prez. Wilson ga
li tinkamai išrišti opų Rusijos 
klausimą. Dabar visų akįs nu
kreiptos ant Amerikos — visi 
laukis, kokį ji duos atsakymą 
ant Lenino-Trotskio pasiūlymo 
pertraukti karišką veikimą.

Pranešama, kad šiaurinei rusų 
armijai gręsia bado pavojus, 
kas gali iššaukti atvirą revoliu
ciją prieš Lenino-Trotskio val
džią. Susekta, kad Lenino-Trot
skio valdžia susinėša bevieliu 
telegrafu su- Bėrimu.

v _ socia-
Londonas. Per šešias dienas lįstų valdžia” ir tvarko spėkas

< • gen. Byng bei 3-č» armija per- arti Petrogrado.
ląužėHindenburgoliniją, pžėmėĮ: Užsienio min. Trotskio nota

True translation filed with the post 
master at Cleveland, November 30, 
1917.

VOKIETIJOS IŠLYGOS.
! Amsterdam. — Vokietijos tai-, 
kos išlygos -siūlomos Rusijai, 
yra maž-daug-tokios:

True translation filed with the post 
master at Cleveland, November 30, 
1917.

ANGLAI ATSTŪMĖ VOKDE- 
ČIUSATG AL T ARPE ŠT. QU-

• ENTON IR SCARPE. Organizuojasi nauja

Atlyginimas Austrijai. • ’
Visa Kaukazo teritorija, kurią 

turi Rusijos kariuomenė, priva
lo atiduoti Turkijai.

Lenkiją padaryti neprigulmin- 
ga kaalyste, po artima Vokieti
jos priežiūra.

Nekurtos Baltitaa pakraščio 
dalįs, užimtos vokiečiais, pasi
lieka Vokietijai.

t True translation filed with the post 
master at Cleveland, ' November 30, 
1917.

FRANCUA SAVINASI 
ALZACIJĄ.

■ Paryžius. Bolš. užrubežio min. 
Trotskis paskelbia Petrograde, : 
sulyg pusiau—oficialių žinu^iš 
Petrogrado, kad Franciją sako
si, jog jai priklauso Provincijos 
Elzas-Lotaringija, turtingas ge
ležies ir anglies distriktas Fran
ci joje ir girių plotai Įtaruje pusė
je upės Rheino.

Taipgi skelbiama, kad nuo-Vo
kietijos turi boti atskirtos ir pa» 
liuosuotos nuo visokių politiškų 
bei ekonominių priklausomybių 
Vokietijai kaip kurios teritorie

True translation filed with the post 
master at Cleveland, November 30, 
1917. ,

CARO DUKTĖ ATVAŽIUOJA 
AMERIKON.

New York. — čia atėjo ži-; 
nios, kad buvusiojo Rusijos caro i1 
antroji duktė p-lė Tatjana Ni-p 
kolajevna pabėgo iš Siberijos ir i ■ 
atvažiuoja į Suv. Valstijas. Bu-.: 
vusi didkunigaikštytė 20 metų. 
amžiaus, paspruko iš dabartinių; 
buv. caro namų Tobolske, nuvy-1 
ko į Charhiną,. Mandžiurįjoje,: 
paskui į Japoniją, iš kur paėmė! 
laivą į Ameriką. 'Sii ja visu ke- i 
liu važiuoja jos palydovė, anglė.

New Yorko įžymiems žmo
nėms, turintiems ryšius su Rusi- ; 
sijos žmonių pagalba, pranešta, 
kad Tatjana pribus į šį miestą 
gruodžio mėnesį.

Ši jauna ex-cariutė mano pra
leisti Amerikoje metus laiko; 
jos buvimu New Yorke su ja 
bus kaipo prižiūrėtoja Mrs. Mar- 
garet B. Carver, iš Denver, Į 
Colo. Ji jau išvažiavo į Pacifi- 
ko portą Tatjaną sutikti.

Buvusiam carui ir jo šeimynai 
uždrausta apleisti Rusijos ri
bas. Dukterims pavelyta ap-! 
lankyti tiktai gimines. Taip,1 
sumanyta ją “apvesdint” su bu- i 
vusio dvaro prižiūrėtojo sunu-' 
mi. Tokis sumanymas sudaryta • 
dėlto, kad ji turėtų daugiau lai
svės šian ir ten gyventi. Vestu-. 
vių ceremonijos atsibuvo kaip 
reikia, bet tik mažuma težinojo, 
kam tas viskas daroma.

Tatjana pasiryžusi Amerikoje 
darbuotis tarpe amerikiečių mo
terių. Ji nepaiso, ar jos tėvas 
atgaus sostą, ar ne, ji pilnai pri
taria gerai demokratinei val
džiau Ji žada išaiškinti Ameri
kos publikai, kad jie nesitolintų 
nuo Rusijos, kad nepaliktų socia
listų ir vokiečių rankose, bet kad 
gelbėtų ir išvieno eitų prie są
jungiečių tikslų šioje karėje.

Buvusi kunigaikštytė yra 
gimusi 1897 m.,. Petograde. 
1913 m. buvo paskelbta; kad ji 
išeina už Rumunijos kunigaik
ščio Karolio, ir vėl mananti te
kėti už Walijos kunigaikščio, 
bet tas tapo užginčyta.

True translation filed with the post 
master at Cleveland, November 30, 
1917.

SAUGOS NEW YORKO VAN
DENŲ PAKRAŠTĮ.

New York, lapkričio 25 d. — 
Virš 5000 kareivių tapo nuskir
ta saugojimui 771 mylių New 
Yorko miesto vandenų pakraš
čius. Prisakymai yra “šauti 
kiekvieną”, kuriam nėra jokio 
reikalo rasties 100 jardų nuo 
vandens aplinkui visą pavan
denį New Yorko prieklaukos. 
ši prieplauka yra viena didžiau
sių ir kur daugiausia pasiunčia
ma Europon sąjungiečiams pa
galba.

True translation filed with the. post, 
mas te r at Cleveland, November 30- 
1917.

BACHMETJEV NEPRIPTŽĮ- - 
STA BOLŠEVIKU VALDŽIOS.

Washington. — Rusijos am
basadorius Bachmetjev praneša 
valstybės departamentui, kad 
Rusijos ambasada nepripažįsta 
autoriteto naujai užėmusių Ru
sijos valdžią bolševikų. Tuo pat 
laiku ambasadoius perdavė lai
šką valstybės sekretoriui, kuria
me jis mini, jog pildys visas jam 
pavestas Rusijos pareigas iki ne 
bus priskirtas naujas atstovas 
ir iki jo nepripažins S. V. val
džia.

Rezignavo tris pirmieji amba
sados nariai; du jų, J. Sukin ir 
F. De Mohrenschilt, pasiūlė 
savo patarnavimą S. V. karei 
prieš Vokietiją.

Kitą dieną padarė rezignaciją, 
iš ambasados narių Baronas 
Sternberg.

NEPAPRASTOS OŪVAHOS!! i
DIDELES NAUDINGOS KALEDŲ-NAUJŲ METU 1

<• “Dirvos” išleistuvė paskiria Dideles Dovanas tiems,
❖ kurie labiausia pasidarbuos praplatinime “Dirvos” tarpe sa- 

vo draugų ir pažįsmų savo mieste ar kitur. Dovanos skiria-
? ma už metinius naujus skaitytojus.

GALI LAIMĖTI KOŽNAS “DIRVOS” SKAITYTOJAS.

Kas prirašys 4 naujus skaitytojus, gaus dovanų puikią ; I 
sinę rašomą plunksną (Fountain Pen) vertes ... .$3.00 “auksinę rašomą plunksną (Fountain Pen) vertes ..

Kas prirašys 7 naujus skaitytojus, gaus dovanų labai - -
___ i__ i—rJrtnVcnn Hpy.llf.piP- VPT— • *

‘..............  ..$5.00
gražią auksinę rašomą plunksną, aksominėje dėžutėje, ver-

J Kas prirašys 7 naujus skaitytojus, gaus dovanų didelę ; į 
t naudingą kninga— Tikėjimų Historiją. Kninga turi 1086 ; ’ 
Į puslapių, su daugybe paveikslų, stiprai ar gražiai apdaryta ; 
f kampai ir nugara marocco ir auksinėmis raidėms, ver. $5.00 ;

naujus SKanyiojus, gaus uuvauu tuucię ;, 

Tikėjimų Historiją. Kninga turi 1086 ’ ’

❖ Kas prirašys 8 naujus skaitytojus, gaus dovanų labai 
t naudinga kožriam lietuviui Angliškai-Lietuvišką ir Lietuviš- 
į kai-Anglišką ( A. Lalis) žodyną, 439-835-pusi, drūtai apda- 
£ ryta, vertės .... • • • ................................ .........r$6.00 ”

Kaina $18.00. Kaina $30.00. , • [Z
Kas prirašys 18 naujų skaitytojų, gaus dovanų Colum- ,. _ 

bia Grafonolą vertės ........................................  1 i Z
Kas prirašys 30 naujų skaitytojų, gaus dovanų Cohnn- «• '

$30.00>*bia Grafonolą- vertės ..

True translation filed with the post 
master at Cleveland, November 30, 
m?. . .

MANOMA SUDARYTI AMERI- 
KOJE-KARINŲ TARYBĄ, 

s Washington. • — Pulkininkas

Kas prirašys 9 naujus skaitytojus gaus auksuotą laikro-^ J 
■*  — ____ - --------"i................... ......;.$8.00. •

Kas prirašys 7 naujus skaitytojus gaus dovanų auksuotą < »■_ 
laikrodėli, gvarantuotą ant 10 m. vertos..... . ............. ,...<kS0,«».

DOVANAS PRISIUSIME SAVO KAŠTĄIS. ” J f'-
Laikas dovanoms prailginama iki 31 d. Sausio’, 1918 me- I:

čtelį. gvarantuotą ant 20 metų vertės

House paskelbia iš Europos, kad > 
sąjungiečių manoma sudaryti j • > 
karės ekonomijos taryba, neprik i 
lausomai nuo militarės tarybos 
ir kad toki taryba apsibus Ame
rikoje.
t Militatarė taryba- pripažinta -

f tų. — siųsdami skaitytojus, prisiųskite sykiu ir piningus. ; J 
:: Aiškiai parašykite jų vardus ir adresus. - . . .’ ►

Dirbkite visi —- Laimėkite visi!
” PASARGA:. Labiausiai pasidarbavusius savo viengenčius ’ 
; ’ paminėsime laikraštyje; kurie surinks daugiausia skaityto- ;; 
;; jų,savo uolu pasidarbavimu platinant .musų visuomenėje ap- ; ’ 

______ _______ * r_______Svietą, “Dirvos” pąsklerdrmu. tų bus patalpinti‘‘.Dirvoje’.’pa-? ; • 
turinti*  būti- kuoarčiausia; prie veikslai.
mūšių linijų, tai yra Europoje. H||
Tuo pačiu-budu ir ekonominė ta-į2004 St. Člatr Avė. " * 

Dobrudža atiduoti -Bulgarijai, jos, kuries turėsią būti -sudaKy- tyba turės būti arčiaus prie sa-

“DIRVA”
_______________ ClėvAland, Ohio ; f 
i i4¥» ri»in iK n k i n n m 11 m i > 11 »i«r i nm i»»'

A
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| Iš Lietuvių Gyvenimo į
...........................-

AKRON, OHIO.
Delei naujos paragijos. Pas 

mus akroniečius per tūlą laiką 
buvo gan ramu ir tarpe vietinių 
lietuvių santikiai ėjo pasekmin-

- “Valkata”. — Už poros savai-
; čių socialistai toje pačioje salėje
► stato veikalą “Kryžius.”

. Koresp.

CHICAGO, ILL.
Kalėdines dovanos. Paskuti

niame laike labai svarbų darbą 
pradėjo veikti Chicagos lietu
viai su Dr. Draugeliu priešaky-

mingu keliu, pavyzdin — Dar-“; 
bo dienoje, tai yra rugsėjo 3 d., < 
vietinės draugijos bei kuopos pa- < 
rengė suvienytoms spėkomis pik 1 
niką, pelnas buvo skiriamas šel- ' 
pimo Fondui nukentėjusiems 1 
nuo karės. Pelno buvo virš 30 1 
dolarių. Tai tas aiškiai parodo, i 
kad vietos lietuviai perdaug ne- ’ 
siskirsto į partijas.

Klausimas, — ar ilgai taip ' 
bus? Rodos, kad ne. Mat, para- 1 
piją pradėjo tverti. Butų gerai, ’ 
kad parsikviestų kunigą, kuris * 
ištiesų skelbtų meilę ir vienybę, ; 
bet greičiau bus priešinga. Gal 1 
skaitytojas nusistebės iš tokio * 
sakymo, bet tai paprastas atsiti- 
kimas Amerikoje ne tik tarpe lie 
tuvių, bet ir tarpe svetimtaučių.

Ištiesų tikintieji lygir negali 
padoriai gyventi, štai dabar kį- 
la dideli*  bruzdėjimas tarpe Ak- 
rono slavokų švento Jono para
pijoje. Tiesa, nors riaušių ir 
nebuvo, bet visgi lapkričio 11 ir 
ir 18 dd., nedėldieniuose, pribuvo 
po 5 policistus ir detektivus ir 
buvo - laukiama susirėmimų. 
Klausimas, kas tą policija šau
kė ir kam ji reikalinga. Tai jau 
nereikia sakyt — visi gali žinoti, 
kad tai kunigo darbas. Jau iš- 
laik galima spręsti, kad ir lietu
vius laukia tas pats likimas. 
Deda savo sunkiai uždirbtus pi
nigus pastato bažnyčią, pakvie
čia dvasiškį ir kaitų prasideda 
neapikanta ir suirutė tarpe žmo
nių. Mat, Lietuvoje kunigai sa
ko pamokslus iš evangelijos, o 
Amerikoje — apie bedievius. 
Kurie neatiduoda kunigui iki 
paskutiniam centui, tai jau tas 
ir gauna bedievio vardą. Kuni
gėlis šlovina tokį kaipo bedievį 
ar ciciliką ir prisako, kad nuo 
tokio turi šalinties visi “geri” 
parapijonai, nes kitaip — gali ir 
kitus atkalbėti nuo duosnumo 
ar paklusnumo.

Musų dvasiški vadovai visai 
užmiršta svarbiausią prisakymą 
— mylėk artimą kaip patsai sa
ve. čia turiu pasakyti, kad ne
visi kunigai taip elgiasi — yra 
ir gerų, kuriuos guodoja ir myli 
parapijonai. Taigi negalima ti
kėti, kad į Akroną pribūtų tik
rai geras ir pavyzdingas klebo
nas.

B. F. Goodrich Rubber Co. 
lapkričio 19 d. atleido nuo darbo 
700 darbininkų ant savaitės lai
ko. Priežastis nėra žinoma. 
Lapkričio 17 d. turėjo konferen
ciją tos įstaigos savininkai — 
buvo apie 20 delegatų nuo įvai
rių kompanijų. Apie ką jie ta
rėsi — nežinia, bet spėjama, kad 
tarėsi apie sutvarkymą karei 
reikalingos medžiagos ir pertvar 
kymą pačios išdirbystės. Sako,

cijai ir leidėjams kaslink “Kalė
dinės dovanos”. Jau iš eilės net 
trečias susirinkimas buvo laiky
tas lapkričio 16 d. sąryšyje su 
tuom dalyku. Buvo susirinkęs 
būrelis inteligentų ir vietos biz
nierių. Gan plačiai apkalbėta 
apie išgavimą Lietuvai laisvės. 
Pasakė trumpas prakalbėles Dr. 
Zimantas ir Dr. Drangelis. Ga
lop buvo renkamos Kalėdų dova
nos — surinko $64.00.
Svarbiausia tas, kad Fondas 
yra pasiryžęs surengti visą eilę 
panašių susirinkimų kiekvieno
je miesto dalyje, kur tik randasi 
daugiau lietuvių. Gruodžio 9 d. 
rengiamas didelis mitingas, ku
riame dalyvaus žymiausi ameri
konai kalbėtojai bei laikraščių 
redaktoriai. Augščiausias 
teisėjas ir manoma teipgi 
gauti Chicagos dienraščio redak
torių. Taigi yra nemaža vilties, 
jog šiek-tiek bus plačiau pami
nėtas lietuvių vardas anglų spau 
doj, kas prisidės prie išdirbimo 
dirvos laike taikos konferenci
jos.

Galima dar paminėti, kad tau
tininkai pradeda uoliai darbuo- 
ties — vienas jų uobalsis yra iš
gavimas Lietuvai laisvės.

Yra viltis, kad tautininkų 
šventi ir teisingi siekiai išeis 
ant naudos lietuvių visuomenei 
ir musų tėvynei Lietuvai.

M. K. š.

ROCHESTER, N. Y.
Iš lietuvių gyvenimo. Sunku 

Amerikoje yra rasti didelės ko
lonijos, kur sutikimas lietuviuo
se žydėtų. Kur randasi keli de- 
sėtkai šeimynų, dar ten. rasi su
tikimą. Pas mus nesutikimai 
yra dvejopi: vieni sroviniai,-kiti 
ypatiški. Nuo lietuvių Dienos 
įsivyravo pirmoji rūšis, kuri vis 
dar tebesitęsia. Ypatiški nesu
tikimai yra daug nešvaresni, — 
jie įsiviešpatavę kaip tarp čio
nykščių veikėjų, taip ir tarp pa
prastų vyrų bei kūmučių.

Nesvarbu būt, jeigu karčemų 
ir klubų kostumieriai susipeša, 
bet jei musų progresiviai, kaip 
vyrai, taip ir moterįs (nesakau 
visi) jau pradeda kumščiais pe- 
šties, ilgaliežiuvauti," — tai tas į

tuviai daugiau rūpinasi sava ja 
kultūra. Ten yra rengiami dai
lus perstatymai, koncertai ir 
šiaip įvairus pasilinksminimai 
be svaiginančių gėrimų, kuriuo
se būna žaidžiama4 įvairus lietu
viški žaislai, dainuojamos dainos

BROOKLYN, N. Y.
“Giriu Paslaptįs” scenoje. — 

Lapkričio 17 d. vietinė Dr. Dai
lės Draugija statė scenoje pen
kių atidengimų veikalą — “Gi
rių Paslaptįs”. Veikalas yra 
verstas iš rusų kalbos ir tik pir
mu kartu statytas lietuvių sce
noje. Lošimas atsibuvo Me 
Caddin salėje. Nekurie lošėjai 
savo roles atliko labai gerai; 
nors vietomis stokavo atsimini
mo žodžių, tai vis šiek-tiek sten
gėsi savo veikimu spragą užpil- 
dyt.

Draugija veikia jau nuo sausio 
mėn. šių metų. Ji pastatė sce- 
non daugelį didelių veikalų, šis 
veikalas — “Girių Paslaptįs” — 
yra gan indomus, užimantis, kuo 
met gerai lošiamas. Dalykas, 
maž-daug, tame: Miestietis ar- 
tistas-piešėjas užklysta girioje 
ir užeina į girininko gyvenimą. 
Prigulęs nakties laiku prie kel
mo netoliese stubelės, ineina į 
sapnų pasaulį ir čia jisai, tas 
artistas, yra rolėje šiltų kraštų 
girių fauno. Veikale maišosiJ 
Undinės, Girykštis, Vandenyk- 
štis ir Velnykštis ir atvaizdina 
maž-daug tą, ką artistui papasa
kojo girininko žmona ir pats nu- 
siminias, atėjus artistui prie jų 
nemelio.

Roles atliko: p. A. Vitkaus
kas, Dram. Dailės Dr-jos vedė
jas, p-lė J. Skeraitė, E. širvy- 
daitė, O. Selikliutė, A. M. Augu- 
nas, M. J. Danielius, J. Vitkus ir 
keletas kitų.

Publikos buvo labai daug — 
daugiausia kiek kada buvo ant 
minėtosios draugijos vakarų.

“šėtonas”. — Ta pati draugi
ja stato scenoje didelį veikalą — 
“šėtonas”. Tas atsibus nedėlioj, 
2 d. gruodžio, McCaddin Hali. 
Draugija šį veikalą stato pami
nėjimui Sandaros seimo. Linki
ma gerų pasekmių.

A. L. T. Sandaros 1-mos kp. 
susirinkimas. — Lapkričio 18 
d. A. L. T. S. 1-ma kuopa susi
rinkime svarstė seimo rengimą 
ir visas reikmenis prie to. Lap
kričio 29 d. rengiama didelės pra 
kalbos; kalbėtojais bus atvažia
vę seiman delegatai. Seimo po
sėdžiai atsibus World Buildinge, 
New Yorke; prakalbos — Brook
lyne, McCaddin Hali.

Pabaigus susirinkimą, atsibu
vo diskusijos, kas čia paprastai 
kuopoje daroma. Tema diskusi
joms buvo: “Kokios valdžios 
Lietuvai reikia.”

“Valkata”. — Lapkričio 24 
d. McCaddin Hali vietinė 41 vy- 

Senas parapijonas, .čių kuopa statė scenoje veikalą

nas ir kitus daiktus, tai todėl, 
girdi, ir paliuosavo tūlą skaičių 
darbininkų ant savaites laiko. 
Kiek tame teisybės — tai jau rei i 
kia pagalvoti. Bet gal ir visai 
kitas dalykas. Nuo 12 iki 17 die 
nai šio mėnesio buvo gatvekarių 
darbininkų streikas. Buvo at
vykęs unijos organizatorius iš 
Detroit, Mich., taikint streikie- 
rius su darbininkais, čia būda
mas keletą dienų, tarpe akro- 
niečių buvo jis išdalinęs daug 
lapelių su įvairiais nurodymais, 
kiek pakilo dabartiniu laiku pra
gyvenimas ir kiek yra mokama 
už darbą. Niekados darbinin
kas negalęs būti užganėdintas 
tokiu menku uždarbiu. Organi
zatorius kvietė rašytis į uniją. 
Be abejonės prisirašė į uniją ge
rokas skaičius. Tai gal kompa
nija dėlto ir atleido darbininkus, 
kad butų prielankesni kompani
jai. Bet apie tai negalima už
tikrinti. Reikia pažymėti, kad 
gatvekarių darbininkai pilnai lai 
mėjo streiką. Jie reikalavo al
gos pakėlimo $1 dolarį į dieną 
arba 10 centų į valandą, — 5 

-centus tuojau pakėlė, o kitus 5 
centus aplaikys nuo 1 dienos ba
landžio 1918 m. Streikas į 5 
dienas užsibaigė laimingai tre
čiųjų teismu.

Tankiais surengimais daugiau
siai rūpinasi jaunimas, kuris yra 
susispietęs į tam tikras draugi
jėles bei ratelius. Bet pas mus 
Baltirhorėj tokiu puikių suren- 
gimų beveik ir nėra. Jeigu čia ir 
yra kas rengiama, tai trukšmin- 
gi piknikai, baliai su svaiginan
čiais gėrimais, o rudens laike — 
tai būna rengiami taip vadinami 
“oster rost”.

Baltimoriečiai yra perdaug 
išsiskirstę į visokias draugijas 
ir draugijėles, o jaunimas į klu- 
bus-klubelius. Į tuos klubus jie 
yra įsitikėję, kad juos stato aug- 
ščiausiai už viską, ir tie klubai 
neįstengia daugiau nieko naudin 

nepadoru. .gesnio surengti, kaip tik truk-
Dabar pažiūrėkim į veikėjus, jšmingus piknikus ir balius? 

Iš jų nevisi yra vienodi, — vieni; Tiesa, vienas klubas buvo su- 
bando būti iš viršutinės pažiu-įrengęs vieną koncertą ir vieną 
ros, o kiti yra verti jais būti, iparstatymą, tai tiek tesugabėjo 
Iš pažiūros veikėjas yra ne kas —■:—
kitas, kaip pūslė, ir jie yra be jo
kio apsipažinimo, neskaitantįs 
literatūros. Tokie, daugiausiai 
kitų prikurstomi, ar svetimu 
protu gyvendami, daro maišalie- 
nes visur. -

Kada šios kolonijos draugijų 
atstovai susirinko išnešti ben
drą rezoliuciją bei atsikreipimą 
į lietuvių visuomenę Amerikoje; kas metas surengia paskaitas 
link šaukimo seimo, tai tame i apie sveikatą (šią draugiją val- 
pirmame susirinkime kilo did- do socialistai). Taigi reikia pa- 
žiausi ginčai dėl ypatų nuo R. 'minėti ir T. M. D. 11 kuopą, kuri 
L. Tarybos. taip-pat bando rengti šį bei tą

Kasgi kelia tą suirutę? Sąži- nauc^n£o- Yra čia ir Teatro 
niškai atsakius, — tai broliai ka- j my lėtoj ų kuopelė, kuri kas žie- 
talikai su davatkomis ir sočia- jma surengia po-keletą.perstaty- 
listai, kaip jie save vadina,—šiai kuopelei niekam ne- 
prieš tautininkus, kam šie uoliai i s^oka žmonių, kurie bando ir pa- 
pradėjo veikti. Kiek ž:nau, tai kenkti, — todėl kaip kada suma- 

iš visų konferencijų nei vienos 
nebuvo atsakančiai pilnos. Bet 
kantrybė ir nuolaidumas tauti
ninkų yra pagirtinas.

Dar biskutį noriu pakalbėti 
apie smukles.- Smuklininkų ne
trūksta, — daro biznį visi, kad 
tik “durnai rūksta”, yra virš 
pustuzinio, buvo kada dvigubai 
daugiau. Randasi tokių biznie
rių, kuriems subata — tai jų nio veikimo, bet ant nelaimės ir 
džiaugsmas. Nekurie ragina , čia vėl atsirado nedraugų. — 
“spendyti”, nes, girdi, subatoj' Mat, tūli kuopos nariai buvo su- 
daug pinigų. Mat, jiems nesvari manę teatrališką kuopelė sujung'pasidavęs kitokia pravarde, tai 
bu, jog vyro moteris ir vaikai ti su vienu klubu, o kad tas į tie, kurie rinks statistiką, turi 
pusbadžiu gyvena, nuskurę vaik- jiems nepavyko, tai tie ponai Į paduoti šalę tikrosios pavardės 
ščioja, taip kad baisu žiūrėti į apleido kuopelę ir 
šeimyna. Tečiaus iš jų tėvo kar sutverti prie klubo kitą, km. lengviau ir teisingiau sužinoti, 

kiek dabar yra lietuvių S. V. 
armijose, idant, reikalui prisi
ėjus, butų galima paduoti tikrą 
statistiką ir Washingtono val
džiai, nurodant, kiek lietuvių 
yra S. V. armijoje, kurie sykiu 
su kitais kariauja už pasaulinę 
demokratiją.

Tokia organizacija butų gana 
svarbi iš dviejų atžvilgių. Vie
na, — tai palaikymas draugiškų 
ryšių su tais mus broliais, kurie 
dabar yra atskirti nuo musų, o 
antra, — tai nemažiau svarbi ir 
politikos reikaluose, ypač dabar, 
kada mes reikalaujame Lietuvai 
savivaldos.

Aš čia nenoriu daug kalbėti 
tame klausime, nes man rodosi, 
kad tas visiems gali būti gerai 
suprantamas reikalas. Aš tie
siog atsišaukiu į jus, gerbiamie
ji, katrie tik suprantate svarbą 
augščiau minėtos organizaijos ir 
jei prijaučiate, tai, padėję į šalį 
visus partiviškumus, imkitės už 
darbo ir tverkite augščiau minė
tą organizacija, o kartu rinkite 
statistiką mus brolių, esančių 
S. V. kariumenėje.

P. Jaras.

įstaigomis.. Tiems klubams ne-AMERIKOS LIETUVIAI PRI- ‘kitus paėmė viršų ir klerikalų 
rupi nei Lietuvos politiškas klau VALO TUOJAUS SUDARYTI i užsispyrimas buvo priežašeia iŠ- -. 
simas, nei Lietuvos laisvė, nes BENDRĄ TAUTINĘ TARYBĄ'ardymo pradėto darbo. Tai bu- ‘ 
jie visai nerėmė L. N. F. ir nieko IR PRADĖTI VEIKTI CL4 j-------- - .

neaukauja dėl Lietuvos laisvės 
išgavimo.

Be to dar čia yra du politi- _________ _________
kiškų klubu, bet apie juos nėra Saus, tik-ką iš Europos pribu-
nei ko kalbėti, nes tenai yra vien į vusio, patarimas bei reikaląvi-
tik girtuokliavimo urvai. į mas išreikštas prakalboje Bosto-

Gerbiami baltimoriečiai, o! ne—Clak’s Viešbutyje lietinių 
ypač jaunimas, laikas jums jau ■ veikėjų susirinkime 
atbusti ir pradėti veikti daugiau! . ---------------

SUV.VALS.

Gerb. Inžinierio Naruševi-
čiu kartu ir kairieji padarė klaik 
dą sutverdami atskirai kitą tokį 
komitetą, nes su tuomi prasidėjo 
pas abiejus, o ypač iš klerikalų 
pusės, visokios “kritikos” tiems 
komitetams — vieni prieš kitus 
ir pats tikslas buvo visai užmir- 
šamas. Vietoje jo viešpatavo

per tris metus savo gyvavimo. O 
kiek surengė per tą laiką truk- 
šmingų pikninkų ir balių — tai 
aš neapsiimu čia skaityti. Kiek- 
tenai yra išmėtoma pinigų ant 

i svaigalų, iš ko turi gana didelę 
naudą bravorai. Yra viena drau 
gija, kuri yra verta pažymėti— 
tai “Darbininkų Susivien. Pa- 
šalpinė draugija”, kuri beveik

no ir likviduoti. Pono p. Grigai
čio laikuose buvo panorėta 
padaryti ją socialistiška, bet 
kada tas nepavyko, tai p. Grigai
čio pasekėjai apleido kuopelę ir 
sutvėrė kitą prie L. S. S. 14 kuo
pos.

Pereitą žiem^teatrališka kuo
pelė susivienijo su A. L. T. S. 
5-ta kuopa delei pasekminges-

kultūros dirvoje. Laikas jau 
pradėti auklėti savąją dailę ir 
kultūrą, rengiant tankiai dailius 
perstatymus, koncertus ir. šiaip 
blaivus pasilinksminimus, o me
sti į šalį tuos tr ūksmingus pik
nikus ir balius, kuriuose užima 
pirmą vietą alus. Skaitykite 
daugiau laikraščius, atkreipkite 
daugiau atidos į kitas kolonijas, 
kurios su didžiausiu pasišventi
mu dirba lietuviškai kultūriško
je dirvoje. Atkreipkime dau
giau domos ir į Lietuvos laisvę, 
siųskime aukas į Lietuvos Ne- 
priguhnybės Fondą, nes ikišiol 
iš baltimorės, kur tiek daug ran
dasi draugijų, yra aukavę į L. N. 
F. tik S. L. A. kuopa $15.00 ir 
T. M. D. 11 kuopa $7.50.

Tautietis.

RŪPINKIMĖS LIETUVIAIS 
KAREIVIAIS.

“Ateities” No. 44 p. Vaitkus 
paduoda gana svarbų sumany
mą — tai yra, kad butų sutverta 
iš visų partijų atstovų tam tik
ra organizacija, kuri rūpintųsi 
esančiais Amerikos kariuomenė
je lietuviais. Nors p. Vaitkus 
savo laiškeliu kreipėsi vien tik į 
bostoniečius, bet man rodos, kad 
tuomi klausimu turėtų rupinties 
visos lietuviais apgyventos ko
lonijos ir visos partijos arba 
srovės. Juk tie lietuviai, kurie 
dabar tarnauja Dėdės Šamo ar
mijoj, yra iš visų kolonijų ir iš 
visų partijų.

Tegul bostoniečiai rūpinasi 
sutverti augščiau minėtą organi
zaciją, bet tegul nemiega ir ki
tos kolonijos — tegul jos tuoj, 
nieko nelaukdamos, imasi už 
darbo ir tegul- pradeda rinkti 
statistiką, kiek iš kurios kolo
nijos yra paimta lietuvių ir kiek 
yra pastoję liuosnoriais į S V. 
kariumenę. Jų vardus-pavardes 
ir amžių, o jeigu kuris butų į

Netikėtai bostoniečiams teko 
susilaukti svečio g. Naruševi
čiaus nedėlioję, lapkričio 18 d. 
š. m. Rodos, buvo tikėtasi ant 
vėlesnio laiko, bet svečias atsi
lankė anksčiau. Vietos ir Brok- 
tono veikėjai, daugumoje viduri
nės srovės žmonės, susitarė tos 
dienos vakare surengti susirin
kimą su vakarienė priėmimui 
svečio ir pasikalbėjimui apie 
Lietuvos reikalus. Pasitari
mas įvyko ir 6-tą vai. vakare 
Clark’s Viešbučio svetainėje su
sirinko virš 30 asmenų.

Prie susipažinimo su svečiu ir 
kol patarnautojų prisirengta su 
vakariene, tame tarpe g. komp. 
Mikas Petrauskas prisėdęs prie 
piano suskambino kelis muzikos 
dalykus, taipgi iššaukė porą sa
vo mokinių dainininkų-, kaip tai: 
pp. J. Višniauską ir Bačiulį, ku
rie sudainavo — pirmas: “Vai 
aš pakirščiau,” — antras: “Nau
joji Gadynė” — veikalai abu pa
ties Petrausko. Dar toliau — be 
sirandančių gabijiečių būrelis 
sudainavo “Razbaininkų Dainą” 
iš dramatiško veikalo “Blindos”. 
Dainos muzika irgi Petrausko.

Bevakarieniaujant p. Jurge- 
liunas prabilo į susirinkusius su 
viešu susipažinimu g. svečio ir 
meldė jo, kad susirinkusiems pa-j 
pasakotų apie Europos lietuvių 
darbavimąsi Lietuvos laisvės iš-

damas bandžiau taikyti, bet bu- ..... 
vo sunku ką atsiekti. Veltui.

“Na, vėliaus karei vis labiau 
besiplečiant ir užimant Vilnių 
dauguma išbėgome po visą pla- _ 
čiąją Rusiją ir sunku buvo susi
žinoti, kaip ten Vilniuje likusieji x ___
sugebėjo vesti savo organizaty- 
vį gyvenimą ir kaip ten jie sugy
veno ir veikė.

“Apie pabėgėlių bėgimą Rusi
jon, apie tą vargą, badą, skurdą 
ne esmių jiegose jums apsakyti, 
atvaizdinti. Tiek pridėsiu, kad ■>'.- 
kurie bėgo su mažaisiais vai
kais, tai jų neteko — jie visi Iš- - 
MIRĖ, IŠNYKO...

“Lietuvos pabėgėliams išsi- s. 
blaškius po Rusijos visus kraš
tus, ten vietose tai vienur, tai 
kitur pasirodė nuo seniau apsi
gyvenusių lietuvių esą, apie ku
riuos jau mes nieko ir nežinojo
me ir jiems išvydus savo užmir
štuosius brolius lietuvius dide
lėje nelaimėje, visgi instinktas - 
paveikė ir vietose pradėta tverti, 
jų nors neišlavinto supratimo 
apie organizaciją, tokie komite
tai, kurie bendrai gelbėtų nelai- ~ 
aringuosius. Taipgi daugiau — 
išbėgusieji inteligentai iš Lietu
vos Rusijon irgi stengėsi darbūo 
tis sudarymui organizatyvio dar 
bo rupinimuisi nelaimingaisiais. >>. 

; Kuomet pasirodė jau po įvairias 
vietas tokių komitetų, tuomet 
ir pradėta galvoti, kaip juos su- > ;

gavimui ir ko butų pageidauja- r^us vienon organizacijon, pa-

ma iš liet.-amerikiečių jiems pa- 
gelbon šiame tarpe.

remton plačiais pamatais. Dirb- 
ta-veikta daug ir atsiekta, visko

G. Naruševičius patiekė ilgo- Į ^uvo> b®t noriu. pasakyti, kad

li tie ponai j _ 
dabar bando' ir antrąją, nes tokiu budu butų

čiamninkai vilioja paskutinį' stengsis lošti kokius nors per- 
centą... Ar tai ne gaudagrašiai?! ■ statymus. Suprantama, kad čia 
Yra dar viena bonkočių karče- viešpatauja tas nelaimingas aš

— jeigu ne tas aš, tai tiems na
riams nebūtų reikalo apleisti 
kuopelę ir skaldyti ją, nes ir taip 
jau mažas spėkas turi.

Ačiū tokiam nepaprastam bal- 
timoriečių išsiskirstymui, tai ir

Yra dar viena bonkočių karče
ma “blaksiniam name,” — ten 
kad ir draugija valdo, bet dide
lė betvarkė, — ar tai prakalbos, 
ar teatras — “draugai” čiulpia, 
kaip “beibės” bonkutes, nes ne
toli reikia palipti. Subatomis 
gali rasti begirtuokliaujant per nėra naudingo veikimo, 
naktį — iki 2-3 ir 4 vai. į nedė
lios rytą. Rodos “progresiviška rengti apdraudos ir sveikatos 
draugija, — kaip jie vadina ir savaitę, prie kurios gana stropiai 
socialistų valdyboje, rodos, visa • rengėsi didelės ir mažos S. L. A. 
didžiuma. Ar tai nebūtų gali-; kuopos. Bet Baltimorėj tas ne
ina, kaip draugijai, tą pataisyti,; buvo rengiama — tartum, kad 
kad žmonės kokių tai urvų neva-1 čia netutų nei S. L. A. kuopos, o 
dintų.

Girtuokliavime varyti apšvie- 
tą gražiai skambančiais vardais 
ir socializmo mokslą platinti ar 
diskusuoti prie bonkučių pana
šioj vietoj reiškia tą patį, .kaip ir 
prirugusioj karčiamoj. Laikas 
susiprasti visiems.

Jau keletą savaičių, kaip čia 
susitvėrė “Vyčių” kuopa, — au
ga labai sparčiai, nes jau narių 
virš 60, tai musų jaunuomenė, 
tai žiedai tautos. “Vyčiai" la
bai smarkiai pradeda veikti, — 
ruošia sau vietą bažnytinėj sa
lėje (apačioje) dėl žaidimų, lavi
nimosi ir tt. Geistina, kad dalis 
paklydusių jaunuolių, ir kurie 
pertoli klaidingon pusėn yra nu
ėję, šiandien pasinaudotų proga 
ir paklaidas pataisytų. Mažai 
prasilavinę turėtų atsargiau elg-

štai šį metą S. L. A. sumanė

ką prakalbą į tai. atsakydama, 
kurios negalima buvo paimti žo- 
dis-žodin, bet nors minti išreik
štą baidysiu perduoti “Dirvos” 
skaitytojų žiniai (greitrašo ne
vartojant visko-gi kaip reiktų 
negalima užrašyti, bet bandžiau; 
jei butų kokios pastabos, jos 
bus priimtos kaipo pataisymas 
— J. K-jus).

“Gerbiamieji, nekalbėsiu aš 
jums nei jokios partijos nei gru
pės vardu kaipo atstovas, ne. 
Aš kalbu tik pats nuo savęs, kai
po žmogus, kaipo lietuvis, kuris 
nuo pat pradžios karės ten buvo, 
matė ir kartu dirbo-veikė ir tą 
gali čia jums papasakoti.

“Noriu čia jums paminėti Lie
tuvių Tarybą Petrograde, kokiu 
budu ji buvo sudaryta ir kokiu 
budu ji suiro. Jos suirimu, ge
riau sakant jos išardymu YRA 
PADARYTA DIDELĖ KLADA.

mums 
toliau 

neatsi-

Iš padarytojų-gi klaidų 
reiktų pasimokyti ir ant 
vengti, idant KLAIDOS 
kartotų!

kuopa yra ir da nemaža. Kas 
tame yra kaltas, — tai sunku 
pasakyti. Greičiau bus kalta 
kuopos valdyba. Mat, neku- 
riems kuopos valdybos nariams 
gal daugiau rupi kas kitas, negu 
koks naudingas surengimas. 
Antra vėl — pasklidus žiniai, 
kad gerbiamas musų dailininkas 
ir kompozitorius Mikas Petrau
skas žada išvažiuoti į Rusiją ir 
nori da surengti koncertus di
desnėse kolonijose, tai kitos ko
lonijos, kuriose jaunimas yra 
daugiau pamylėjęs dailę, tuoj 
ėmė ruošties prie surengimo 
gerb. Mikui Petrauskui koncer
to. Bet ar baltimoriečiai rengė
si prie to taip prakilnaus ir kul
tūriško darbo? Ne, mat, jiems 
tas dailės darbas mažai turi svar Į ________  _
bos. Nors čia vienas klubas ir Viln. gub.
turi sutvėręs savo chorą, kuriam! 3) Kasparo Karausko, iš 
rodosi ir priderystė buvo sureng į Kruoniu, VUn. gub.

Visiems patariu spiesties pas I gerb. Mikui Petrauskui kon- j 4) Baltraus Gudaičio, iš Rai
šavo brolius ir dirbti dėl Lietu- į Certą, vienok to nepadarė, nors Šedarių, Viln. gub.
vos labo ir laisvės, o ne, dėl in- j tas patg klubas rengia gana tan- j Lai atsišaukia ypatos, kurios 
ternocijonalų, kurie neprigažįstą j kjai trukšmingus piknikus ir i tuos pajieškojimus per musų 

balius su svaiginančiais gėri-' ~ * 
mais.

PAJIEŠKOJIMV REIKALE.
Iš Lietuvos jau sugrįžo pajie- 

škojimas sekančių asmenų:
1) Vinco Jevaičio, Trakai, Vii. 

gub.
2) Marcelės Jevaiša, Trakai,

ties su įvairios rųšies “mokyto- ’ 

jais” ir “draugais.”

nei tautos nei tėvynės.
Palangos Birutė

BALTIMORE, MD.
Kuomi baltimoriečiai daugiau

siai užsiima? Skaitant laikraš-

nių žinių iš kitų kolonijų, kur Her

Kiek laiko tam atgal baltimo
riečiai buvo apsirgę “unijų li
ga”, o dabar serga “klubų li
ga”. — Jie taip yra įsitikėję į 
tuos klubus, kad juos laiko augš- 
čiausiomis ir prakilniausiomis

Bendrovę siuntė, — mes perduo
sime laiškus iš Lietuvos. Kiti 

, pa j ieško j im Ai dar negrįžo, kaip 
tik grįš, tuoj skelbsime laikra
ščiuose. Rašykite mums šituo 
adresu: Lithuanian Develop- 
ment Corporation 320 Fifth avė. 
New York City, N. Y.

Pirm negu iki šio dalyko pri
eisiu, pasakysiu nuo pat pradžios 
karės: Didžiausiam sumišime, 
nusiminime, pradžios karės pa
nikoj atsidūrė suvalkiečiai ir ot 
jau tuomet su tuomi apsireiškė 
pas lietuvius organizacijos rei
kalingumo pirmas supratimas — 
maskviečiai studentai atsiliepė 
ir sutvėrė tokią įstaigą kaipir 
Tarybą, kuri rūpintųsi nuo karės 
nukentėjusiais ir turėtų teisę vi
sų lietuvių vardu kalbėti besi
rūpinant jųjų ' reikalais, taipgi 
tvarkyti tuos reikalus. Toji įstai
ga kiek veikė, bet vėliaus dėl 
įvairių priežasčių, k. p. nesusitai 
kymas, neišsilavinimas ir tt., 
nustojo veikus ir pranyko. Tuo
met buvo pasirūpinta Vilniuje 
sutverti kitą organizaciją, žino
ma, tais pačiais tikslais, tai šel
pimo Komitetas pabėgėliams 
šelpti. Rodos, tokioj nelaimėje 
ir tokiam reikale ten galėjo su
sitaikyti visi ne vien lietuviai, 
bet ir popas ir rabinas ir kunigas 
— visi Lietuvos žmonės savęs 
gelbėjimui. Bet neilgai tas tę
sėsi. Partija! —partijos augš
čiau visko statė savo prestižą. 
Tarp kairiojo ir dešiniojo spar
nų viešpatavo kova ir pagaliaus 
dešinieji laimėjo, t. y. krikščio- 
nis-demokratai (klerikalai). In
stinktas ir sveikas supratimas 

į visiems sakė bendrai dirbti dar- 
4>ą, bet neapykanta vienų prieš i

i uuvu, aou

' prie sątaikos prieiti visuomet bu ■' 
vo sunku. Partijų nesutikimai 
visuomet trukdė darbą. Kairie
ji niekados ' negalėjo užmiršti 
jiems padarytų skriaudų jau tik 
besiūnant dar prie darbo karės 
pradžoje ir dešynieji nieko ne
paisydami veikė sau po senovei 
savaip. Pagaliaus dar didelė 
stoka išsilavinusių darbininkų 
organizacijos darbui ir t.t. bu-*  
vo priežasčia, kad tie komitetai 
neįstengė parodyti didelio darbo, 

“Sakau negalėjo pasirodyti su 
dideliu darbu dėl įvairių prieža
sčių, bet lietuviuose, tikras su
pratimas ir instinktas auklėjosi 
visgi, vystėsi. Visi pradėjo su
prasti organizatyvio darbo svar
bą, pradėjo galvoti-mąstyti, kad 
lietuviams visiems reikia suda
ryti tokią bendrą organizuotą 
Tarybą, kuri butų kaipo lietuvių j
augščiausi įstaiga, kuri rūpintu- ]
si kaip lietuvių, taip Lietuvos, vi
sais reikalais, ir su šiuo savo ad
resu visur galėtų kalbėti.

“Gražus norai, mąstymai visgi 
ėjo tik savo keliu, o nesusiprati
mai savuoju ir taip pasiekė net 
Dūmos atstovus. Kaip žinote. 
Durnoje turime keturis lietuvius 
ir jie taipgi žinoma skirtingųjų 
partijų atstovai. Ir jie tarp sa
vęs nesusitaikė, pešėsi.

čia tuo pat laiku jau lietuviai 
mokėjo suprasti, kaip svarbu yra 
jiems garsintis pasauliui, o čia 
apie juos niekas nieko nekalba, 
nieko nerašo. — Taip; Rusija 
nemėgsta tokių kalbų, kaip Ne- 
prigulmybė Lietuvai. Ne. H- ’ 
keltas savo laiku Suvalkijos 
klausymas Rusijai buvo dideliu 
nemalonumu. Taigi laikraštija 
apie letuvius tylėjo. Buvo tik 
vienas būdas, tai panaudoti Du- •? 
mos Tribūną Lietuvos pasigarsi- 
nimui. O mūsų atstovai kaip 
tyčia nei žodžio nesako, tylėjo.

(Užbaiga bus) i.

VILLA APSUPO JUAREZ.
EI Paso. Lapkr. 18 d., vaka

re, Fr. Vilios kariumenė apsupo • < 
Juarez; daug pabėgėlių pribuvo ‘ 
į EI Paso. Martin Lopez, kuris 
atakavo Karranzos kareivius pa
lei Ojinagą, dabar randasi pas 
Guadalupe. apie 20 myl. į rytus ’ 
nuo Juarez, su 500 kar. Kiti “ 
Vilios kareiviai randasi palei ' ’ 
Rancheria, apie 30 m. į vakarus 
nuo Juarez. •*  '-*•

Patsai Vilią veda didžiumą sa-> 
vo kareivių ant miesto chihu- 
ahua.- ‘



tarptautiškas ir kad Lietuva tu-
Svarbios žinios

iš Lietuvos

Taisyklės, suli&kurių bus imama 
arba, paliuosuojama, yra mai-

I. Skyrius a) pavieniai vyrai, 
nuo kurių nepriklauso nevieno

čiai nušviečiama ir lenkų užgro
bimo politika link Lietuvos.

Lenkų laikraščiai Amerikoje 
išspausdino tą straipsnį su savo-
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NUO REDAKCIJOS
I6MINI0 IŠSISKIRSTYMUI 

BLEUINGUMAS.
Kiekvienoje iš didesnių lietu- 

E viškų kolonijų priskaitoma po . 
kelias dešimtis atskirų draugijų, 
kuopų ir ratelių, žiūrint iš ša- 

| Kės išrodo, kad kiekvienos kolo- ' 
njjos lietuviai lygir linktiniuoja ' 

|j didesniu skaičium atskirų drau- ' 
^M^jgijų. /Sulyg draugijų bei orga- 
P nizacijų skaičiaus daugelis
II sprendžia apie tos ar kitos vie-
F* tos lietuvių susipratimą ir paki- 

Bmą kultūroje. Taip, pavyzdin, 
Chicagoje randasi apie 50 lietu
viškų draugijų, Brooklyne — 
NTew Yorke — apie 40, Baltimo- 
reje, Philadelphijoje, Bostone ir 

P".. Clevelande bent po 30 ir tt. Yra 

tokių vietų, kur lietuviai tiesiog 
k? stengiasi kuodaugiausiai “prida-
t’i. syti” draugijų ir kuopų, nežiu-
į rint ant to, kad tokiose grupėse 
m - butų vos po 7-10 narių.
B? Jei mes kiek giliau pažvelgsi- 

me į tikrą dalykų stovį, jei mes 
apsvarstysime, kame apsireiškia 

draugi j ų-kuopų veikimas, jei 
galop, perkratysime jų sie- 

kius, užduotis ir veikimo budus, 
Ef \ o taipgi, kokios pasiekiamos pa- 
K sėkmės, tai mes greit prieisime
k prie išvedimo, kad tokis draugi-
į jinis pasiskirstymas, tokis susi-
|' skaldymas labai kenkia abelnam
L - lietuvių veikimui Amerikoje, ne- 

daleidžiant lietuviams atlikti ko 
U nors svarbesnio, naudingesnio ir 

kiltesnio, — nedaleidžia taipgi 
15 - - nuosekliai žengti pirmyn apšvie-
L- tos ir susipratimo keliu.
I Kiekviename laikraščio nume-
į vyje kalbama apie vienybę, kiek-
s viena draugija skelbia, kad vie-
I pybėje galybė, bet lygir nepaste-
į biama, kad tas pasidalinimas į
j- draugijas-draugi j ėles ne tik
lį'" trukdo veikimą, bet stačiai de-
I - . . Twnra>li?.nnją plačiąją nainią. Juk
tj- ’ tokios mažos draugijėlės neat-
į neša jokios naudos — tai berei-
| kalingas laiko, spėkų ir pinigų

I . aikvojimas.
■ Amerikoje aiškiai pastebia- 

mos trįs srovės — katališkoji,
į tautiškoje ir socialistiškoje.
| Kiekviena srovė stengiasi veikti
| atskirai nuo kitų. Nors veiki-
I mas sutartyje atneštų daug di-
| dėsnius vaisius, tečiaus kol-kas
|S prie to neprieita. Taigi atskiros

' srovės bei tų sovių vadai turėtų
|L stengties nekliudyti kitų srovių,
E nesmerkti kitų pažiūrų veikėjų,
I ,į bet dirbti savo darbą, kuris ir
į tnri paliudyti tos srovės prakil-
I Bumą, veiklumą. — Juk teisin-
I' ys darbas, prakilnus siekiai ga-
^^jg^togale turi laimėti.

Kiekvienos srovės reikalai yra 
dvejopos rūšies — dvasiniai bei 

| apšvietos ir medžiaginiai bei pa-
I prasto pragyvenimo. Taigi ro-
■ dosi, kad kiekviena srovė turėtų
į pasiganėdinti dviem draugijom,
I Kurios ir loštų svarbiausią, rolę.
I Viena rūpintųsi apšvietos, kita
į — medžiaginiais reikalais. Ir
į taip kiekvienoje srovėje.
I Padėkim, galėtų dar susitver-
I ti teatralė draugija, literatiška
I dr., dainavimo dr., amatų dr., in-
■ . formacijinę dr. ir t.t., bet jos
I turėtų būti prijungtos prie vie-
■ nos iš augščiau minėtų pamati-
■ r nių draugijų — tai butų tik at-
|W- skiros šakos tų draugijų.
I Taip sutvarkius draugijinį
I gyvenimą, butų sutaupyta daug
I*  .. bereikalingai žųstančios energi-
■F- Se®, pinigų ir laiko, kadangi ga
lą Runa butų sutvarkyti susirinki-
■ - mų, susinešimų vaidybinį bei
I spaudos klausimus.
I Priegtam, kas svarbiausia,
■1^ tuomet kiekvienos srovės veiki-
I mas turėtų pastovumą, nuo-
■ . seklumą ir koordinaciją. Lietu-
■ > arfą visuomenė priprastų prie su-
■E tartino veikįpio bent bendruose
i plausimuose, kas pastebiama pas

Im <lutas augštai kultūroje pakilu-
■ -. Ifias tautas.
EL į Į Jau ir dabar daugelyje dides- 
Ifi * lietuvių kolonijų atskiros 
^^^^^^augijos susijungė į sąryšius, 
'^7^® -čiaus tie sąryšiai apsirulx*žiuo-  

tuomi. kad šiek-tiek reguliuo- 
-~a rengiamus vakarus bei jvai- 

pramogas. Tie draugijų są- 
turėtų praplėsti savo vei- 

ribas. Jie išlengvo turėtų 
susitvarkyti, kad ineinan-

čios į juos draugijos viską veik
tų sutartyje, išvien, būtent — 
kad tos draugijos butų tik sąry
šių skyriai, šakos, kaip persta- 
tytaaugščiau.----------------------------

Labai butų geistina, idant 
kiekviena srovė rimtai pradėtų 
rupinties ir svarstyti apie tinka
mą draugijinį sutvarkymą. Tas 
atneštų didelę naudą ne tik at
skirai srovei, bet ir visai lietu
vių visuomenei bei tautai.

AR MES ESAME PASIRENGĘ 
GRĮŽTI LIETUVON?

Visi mes tvirtai tikime, kad 
Lietuva po šios karės ingys liuo- 
sybę, nežiūrint ant to, kaip pati 
karė nepasibaigtų. Jei Lietuva 
ir nepasidarytų visai atskira 
valstija, tečiaus ji gaus kuopla- 
čiausią autonomiją arba ineis 
kaipo atskira vienutė, į sujung
tas valstijas ant federativiškų 
pamatų, kaip dabar planuojama 
linkui Rusijos. Taigi esame už
tikrinti, kad Lietuvai laisvės sau 
lė greit užtekės, kad lietuvių 
tauta greit atgims ir naujomis 
pajiegomis galės vystyti savo 
kultūrą ir kilti apšvietoje augš
tyn.

Ateiviai lietuviai Amerikoje 
— tai savo rūšies laimės jieško- 
tojai, pakeleiviai, kurie nerasda 
mi tarp svetimų ramumo ir j ie
škomos gerovės, trokšta greičiau 
sugrįžti į savo tėvynę, pas savuo
sius, nes tik tenai jie gali sura
sti nusiraminimą, nes tik tenai 
gali jie jausties patenkintais, nes 
tik tenai jie gali suprasti kitus 
ir kiti juos. •

Visi kalba apie grįžimą po ka
rės Lietuvon, tečiaus reikėtų 
rimčiau apie tai svarstyti, rei
kėtų, taip sakant, ruošties į,ke
lionę. Juk daugelis čia turi sa
vastis, taigi reikėtų jas likvi
duoti. Urnai to padaryti nega
lima. Reikia rengties išlaiko — 
reikia tuomi jau rupinties.

Apart to, visokios rūšies amat 
ninkai turėtų rimtai-tvirtai su
sitarti, susiorganizuoti, idant, 
pasibaigus karei, tuoj grupėmis 
pargrįžti Lietuvon, idant greit 
pradėti veikti naudai savo kra
što. Juk amatninkąi Lietuvos 
atstatyme ir atgimdyme turi 
sulošti svarbiausią rolę.

Amatninkų suorganizavimo 
klausimu daug rūpinosi p. A. 
Martus, kuris stengėsi įvairiose 
lietuvių kolonijose sutraukti 
amatninkus į kuopas ir priruošti 
juos prie važiavimo į tėvynę. 
Tai labai puikus ir*  pagirtinas 
darbas, kurį būtinai reikėtų ga
lutinai sutvarkyti.

Geriausiai tuomi priruošimu 
lietuvių prie grįžimo' tėvynėn 
galėtų pasirūpinti kiekvienos ko 
lonijos draugijos bei draugijų 
sąryšiai. Tam tikslui turėtų 
būti rengiami tam tikri susirin
kimai, kuriuose butų plačiau iš
aiškinama apie grįžimą ir pilną 
susitvarkymą. Susiorganizavi- 
mas amatninkų turėtų stovėti 
pirmoje vietoje.

Gal butų naudinga, kad kiek
viena srovė kiekvienoje koloni
joje padarytų formališką sura- 
šą-sutrauką visų tų, kurie tik
rai mano grįžti po karės Lietu
von. Tas skaitlines galima butų 
paskelbti laikraščiuose, ir tokiu 
budu mes žinotume nors abelnas 
skaitlines. Juk sakoma, kad 
grįš nemažiau trečdalio, — taigi, 
jei lietuvių Amerikoje priskaito- 
ma paie 600,000, tai turėtų grįžti 
apie 200,000 musų vientaučių. 
Puiki skaitlinė! Aišku, kad čia 
reikalinga rimtai tarties, orga- 

, nizuoties ir ruošties į kelionę....
Čia galime pažymėti tą, kad 

. pirmame numeryje mėnesinio 

. laikraščio “Lietuvos Atstaty- 
, mas”, kurį leidžia Lietuvos At- 
į statymo Bendrovė, pranešama, 
, kad jau daroma sutartis su vie

na laivų kompanija kaslink pa- 
sisamdymo laivo, ant kurio, pa- 

, sibaigus karei, Amerikos lietu-

Amerikos Lietuvių Tautinė Ta- < 
ryba; katalikų sriovė — Tautos 
Taryba ir socialistų sriovė — 
Am. Liet. Darbininkų Taryba.
— Nežinia,—kaip—daug—galima, 
skaitytis visuomenei su socia
listų Darbininkų Taryba, kuo- ' 
met ne visi tos srioves žmonės ir 
laikraščiai su ja sutiko. Neku- 
rie matė net pakenkimą jų pačių 
sriovės — Sąjungai. Bet visgi 
toji trečioji Taryba egzistuoja.

Tuo pačiu laiku kaip liaudyje 
kila balsai, reikalaujantį srio- 
vinių vadovų geresnio darbavi
mosi tikrai lietuvių naudai, o ne 
savo asmeniškiems tikslams, bei 
reikalavimai sušaukti trečiąjį 
A. Liet. Politiškąjį Seimą, — 
dabar augštesnėse musų spėkose

nesutinkančiais su išreikštomis 
straipsnyje nuomenėmis.

POLICIJA NELEIDŽIA 
PRAKALBU.

“V. L.” korespondentas prane- 
ša, kad tuom tarpu Watetburyje 
policija nebeleidžia sakyti pra
kalbų. Taip lapkričio 4 d. (pa
rašyta gruodžio 4 d.? “D.“ R.) 
buvę surengtos prakalbos p. 
Smelstoriui, bet policija už
draudusi. L” , 
licijai tapo suareštuota du lietu
viu ir vienas italas. Lapkričio 
11 d. (parašyta gr. 11 d. — “D.” 

IR.) turėjąs kalbėti p. Bagočius, 
bet ir svetainės neleidę atidary
ti. Manoma, kad Dr. Klimui bu
sią leista kalbėti.

tuo geresnę sudarysime svetim
taučiams progą mus pavergti ir 
musų kraštą išnaudoti. Taigi 
didelis jau laikas organizuot ies-į 
tvirtas amatą ir pirklybos ben
droves.

Yra žmonių, kurie neužjaučia 
tokiam organizavimos darbui; 
jie turi savus argumentus, bet 
tie argumentai yra nėapgalvoti. 
Pavyzdžiui, dabar besiorgani
zuojančią labai reikalingą Lietu- 
vai jstaigą, Lietuvos Atstatymo . 
Bendrovę,’jie vadina kapitalistų 
korporacija, nenaudai darbinin
kų organizuojamą ir tt. To
kiems užmetimams butų galima 
labai daug pasakyti, bet pasiten-

Šiomis dienomis gavome labai 
svarbių žinių iš Lietuvos.

Pirmučiausia tai ta žinia,, kad 
Lietuvoje yra jau, taip sakant, 
šioki toki savyvalda: Vilniuje 
įsteigta Taryba, užvadinta Lan- 
desrathu. Į taryba Įeina visu 
pakraipų žmonės — katalikų, 
tautininkų-demokratų ir socia
listų. Taigi, kaip ten nebūtų, 
musų tauta gradėjo gyventi. 
Iš tos žinios gal ir peranksti bu
tų džiaugties, nes nežinome prie- i kinsime tuo, kad lietuviams ge- 
žasčių, kokios privedė valstybę,

b) Vedusieji, kurie neužlaiko 
vaikų arba persiskyrę su mote
rimis.

c) Vyrai, kuriuos užlaiko jų 
moters.

h) Vyrai, kurie patįs ir jų še<-

eina kalbos apie sujungimą visų 
trijų musų Tarybų.

Ant kiek tokis darbas butų pa 
sėkmingas, sunku iškalno pasa
kyti. Į Tarybą tarties butų at
siųsta tie sriovių vadovai, kurie 
jau keletą sykių panašiais tik
slais buvo suvažiavę ir be jokių 
vaisių išsiskirstė. Tečiaus, kad 
visuomenė reikalauja visuotino
jo seimo ir kad tas būtinai reika
lingas, kuomet dabar artinasi 
karės galas, — tokios Tarybų su
sijungimo kalbos ir net bandy
mai geriausia butų palikti iki 
Seimui. Viena, pertankus susi
važiavimas sukelia tolimesnius 
vaidus ir padaro bereikalingus 
iškaščius; antra — seime daly
vauja platesnes visuomenės at
stovai, kurie irgi turėtų tame 
klausime gauti balsą, nes nuo vi
suomenės daug priklauso.

Visuomenė, galėdama turėti 
atstovus tarybose bei gaudama 
progą iš kožnos srioves vadovų 
išgirsti balsą, pagaliaus, ar išei
tų kas ar ne, galėtų geriaus ap- 
sverti, kas kaltas darbo ardy-: žodžių N. 2’ 
me ir ar sriovė verta paramos ir 
pasitikėjimo.

Ikišiolei ir buvo taip, kad at
stovų pora-trejetas, negalėdami 
susitaikyti, po visko pradeda 
skleisti savo žmonėse tokias 
šlykščias nesąmones, o žmonės, 
nieko tokio nežinodami, tam ima 
tikėti. Tas daug ir pakenkė mu
sų viduriniams santikiams.

LIETUVIU CENRAS 
VORONEŽE.

Voronežas dabar yra savo rū
šies lietuvių centru Rusijoje — 
kaip apšvietos, taip šelpimo ir 
politikos žvilgsniuose. “Santa- 
■roje” pranešta, kad rugpjučiio 
27 d. (sulyg seno kai.) Centrali- 
nis lietuvių komitetas ir pati 
"Santara” persikelia iš Petro
grado į Voronežą. Reiškia, 
Centralinis lietuvių komitetas 
išsigelbėjo nuo paskutinių bai
senybių Rusijos sostainėje.

VIS “KANKLĖS” SKAMBA.
Štai jau komp. Mikas Petrau

skas išleido ir išsiuntinėjo pre- 
numeratams ir redakcijoms 
“Kanklių” numerius .. už visus 
metus, nors metai nuo pasirody
mo pirmo “K.” num. sueis tik 
gegužio mėn. 1918 m. N. 6,7,8 
(spalis, lapkr., gruodis — 1917 
m.) telpa “Rudens lapai” — bal
sui ir pianui (kaina $1.00). N. 
9 (sausis 1918 m.) — “Daina be 

dviem smui- 
kom ir pianui (kaina 60c.). 
N. 10 (vasaris) — “Jausk ir 
mylėk” — balsui ir. pianui (kai
na 40c.) N. 11 (Kovas) “Klum
pakojis” — liet, šokis — pianui 
(kaina 40c.). N. 12 (balandis) 
— “Suktinis” — liet, šokis — 
pianui (kaina 50c.).

Iš numerių turinio matosi, kad

. . „ . . ’ 
tokio Poliško žingsnio, ir neži
nome nei kokia tvarka gali būti 
užgrobusią musų tėvynę, prie 
musų įgytoje šiokioj-tokioj sa- 
vystovybėje.

Kitos žinios yra daug liūdnes
nės. štai pranešama, kad Lietu
voje svetimtaučiai — vokiečiai 
ir lenkai — organizuojasi, kiek 
įmanydami, kad paėmus į savo 
rankas Lietuvos atstatymo dar
bus ir, žinoma, visą musų krašto 
pramonę. Taip, organizuojasi 
bendrovės, kurios supirkinės ir 
pristatinės lietuviams galvijus pelnų. Reikia, prie to, neužmir- 
— karves, arklius, kiaules, avis; šti, kad kapitaiistų-buržujų, tik 
kitos bendrovės gamins visokią roję to žodžio prasmėje, mes 
medžiagą musų statymui; ki- kaip ir neturime. Kad iš tokios 
tos vėl išdirbinės ir pristatinės įstaigos, kaip Lietuvos Atstaty- 
rakandus, avalines, drabužius ir mo Bendrovė negali būti skriau- 
tt. i dos darbininkui, aišku iš to, jog

Toliaus," organizuojasi bendro- sudaro patįs darbininkai. Tie
vės gabenimui į Lietuvą įvairių žmonės, kurie deda sav o skatiką 
prekių (tavorų), kurių Lietuvo- i Bendrovę, prigelbsti oigani- 
je nėra ir kurios reikia pristaty-; zuo^l įvairi’! amatų darbinm- 
ti iš užsienių. Greta to organi- . kams, kad jie galėtų dirbti savo 
zuojasi korporacijos supirkinė- ir savųjų naudai, o ne- svetim

taučių kapitalistų. Darbininkui

giau bus, jei jie patįs sau tar
naus, jei jie patįs šeimyninkaus 
savo krašte, ne kaip tarnauti ir 
vergauti svetimtaučiams, pavyz. 
vokiečiams, žydams, arba len
kams. Ir Liet. Atstatymo Ben
drovė nėra kapitalistų organiza
cija, nesą ją sudaro darbinin
kai: iš 170 narių gal rasime ko
kią 15 ar 2) ypatų, kurie dirba 
ne dirbtuvėse; visi-gi kiti — tai 
sunkaus darbo žmonės, prisidė
ję prie naudingos įstaigos dau
giau iš patriotizmo, iš meilės se
nojo krašto, ne kaip dėl didelių

jimui Lietuvoje ir gabenimui į - 
' - - • krašto turtu, *r ga^ būti nauda (o ne sknau-

linų, naminių
užsienius musų 
kaip tai: javų, 
paukščių, sviesto, kiaušinių, vai
sių ir tt.

Kaip matote, svetimtaučiai 
nesnaudžia. Jie tik laukia, kada 
pasibaigs karė ir užklups musų 
kraštą iš visų pusių. Jie galės 
mus ekonomiškai pavergti, jei 
mes patįs nesirūpinsime stoti į 
darbą su savo prityrimais ir ska
tikais. To darbo yra toki galjr- 
bė, to kapitalo reikia taip daug, ■

da) tame, kad jis dirbs sau, o ne

ANTRAS “DIRVOS” RE-
DAKTORIUS.

Su šiuom “Dirvos” numeriu 
pradeda dirbti, kaipo antras re
daktorius — p. K. S. Karpavi
čius, buvęs uolus sandarbininkas 
“V. L.” ir “Tėv.”, kuris pasku
tiniais metais dirbo prie SLA. 
organo “Tėv.” Nevv Yorko mie
ste.

LIETUVIU DIENA BAZARE 
NUKELTA IKI GRUOD. 8 D.
Štai ką praneša gerb. komp. 

Mikas Petrauskas “D.” red.
Mylimasai:—

Lietuviams Bazare buvo pa
skirta diena 30 lapkričio, bet da
bar nukėlė iki 8 d. gruodžio, tai 
iš tos priežasties aš vėl dar tu
riu grįžti Bostonan ir apie 3-4 
gruodžio vėl čia atvažiuosiu.

Vieta lietuviams paskirta ge
ra, tik reikėtų dar daugiau paro
doje turėti gražių dalykų. Yra 
gražių audimų — tas labai indo-
mu.

Jūsų M. Petrauskas.

tarpe lengvesniu dalyku indėta: kia įvairių rūšių amatninkų, ver-
- - - - teivių ir žmonių, turinčių skati-veikalas, kurį gali išpildyti tik 

profesijonalas. Abelnai, šita 
“Kanklų” dalis dar turiningesnė 
negu pirmoji. - .

Indomu tas, kad komp. Mikas 
Petrauskas išleido “K.” nume
rius greičiau paskirto laiko. — 
Tai labai malonus ir, rodos, dar 
pirmutinis apsireiškimas lietu
vių gyvenime.

Komp. Mikas Petrauskas 
mums praneša, kad “Kankles” 
leis jis ir toliaus. Bazaro reika
le New Yorke prabusiąs iki gruo 
džio 8 d.

KASLINK SIUNTIMO AUKU. 
NUKENTĖJUSIEMS NUO 

KARĖS.
Kiek laiko atgal Raudonasis 

Kryžius pranešė Centr. Komite
tui. kad jis gavęs liašką nuo 
Amerikos Ambasadoriaus Rusi
joje, jog jau galima siųsti po 
$25,000 kas mėnuo per Centr. 
Komitetą Petrograde dėl sušel- 
pimo nukentėjusių nuo karės 
Lietuvoje. Galop tapo gauta ži
nia, kad pirmutinė suma jau pa
siųsta.

..— j.------------------------- - - II
kitam, kurs nesupranta jo reika-' r 
lų. kuriam ir nerupi tie jo, darbi
ninko reikalai.

Dėlto tatai reikia pasidžiaug
ti, kad Lietuvos Atstatymo Ben
drovė ima tarpti, kad išleido jau 

: ir pavyzdinį savo organo numerį, 
Lietuvos Atstatymą. Ir reikia 
remti tas idėjai dirbamas dar- 

• bas netik užsirašymu laikraščio, 
bet ir prisidėjimu prie Bendro- 

, . , ... vės, organizavimu ivairių amatų
kad jokios pastangos orgamzavi- darbininkUt ketinančių po karės 
mui ir kito negali būti perdide- Liet,,von ir imti j savo
lės- rankas Lietuvos industriją ir

Baigianties karei, mums rei- pirk]ybą# Reikia, kad Lietuva 
ir jos turtai butų rankose Lietu
vos darbininkų, o ne atėjūnų ka- 

ko, kurį galima įdėti į musų kra- pjtabstu! Tatai musų širdingas 
što atstatymą ir pramonę. Lauk- patarimas yra dėties prie Lietu
ti negalima. Juo ilgiau lauksi- vos Atstatymo Bendrovės, 
me, juo ilgiau atidėliosime, tuo joksai kapitalas negali būti 
labiau patįs save silpninsime ir perdidelis tiems darbams, kokie 

i musų laukia, pasibaigus karei, 
pagelbėti valdžiai sudaryti pa- §tai« aprokuota, kad vienai tik- 
skolas karės reikalams. tai Kauno gubernijai reikia

x x . .. . nemažiau, kaip 1 miliardas rub-
Padaryta taip tad,narnos tau- )iu tam w ntojus apru

. PS ,r pinus galvijais ir žemdirbystės 
“Thnft Cards ; stampos par- „ieko neka|bant
duoda po 2oc.. ant vienos tokios atstatvma iSgl1autu ir sude- 
kortos telpa 16 štampų. Nejau mes su.

Kuomet ta kortele tampa pil- tiksime< ka(i ta miliarda duotų 
na, reikia perkeisti ant “War mums žydaif vokiečiai, lenkai ar 
Savings Stamps.” Nuo tada rusaj? Juk jei nuo jų imsime 
pinigai pradeda nešti 4 nuoš. To

mynos (jei vedę) nėra užlaikomi 
jų darbu, bet gyvena iš pašali- i 
nio pelno (turtuoliai ir tt.).

e) Paprasti laukų darbininkai.
f) Paprasti dirbtuvių (indus

trijos) darbininkai.
Užsiregistravę vyrai, nepa- 

duodantįs jokių atsisakymų (ne- 
reikalaujantįs exemption). .Ku
rie neatsisakinės, nepildys ir ne
paduos kariškai valdybai savo 
reikalavimų ir visi tie, kurie ne
priklauso prie jokio šių skyrių.

II. Skyrius a) Vyrai ir šeimy
nos tėvai arba tėvai našlaičių 
arba našlių vyrai, jeigu tie na
šlaičiai patįs sau galės daryti 
pragyvenimą, kurie nepriklauso 
nuo tėvo arba vyro uždarbio.

b) Vyrai tokių moterių, kuries 
pačios sau užlaikymą padaro ir 
gali atskirai be vyro gyventi.

c) Reikalingi išlavinti ūkių 
darbininkai reikalinguose žemėsx 
apdirbimo darbuose.

d) Išlavinti pramonės darbi
ninkai reikalingos industrijos 
darbuose.

III. Skyrius, a) Vyrai, turia- 
tįs kasdieniniu savo darbu už-’ • 
laikyti podukras arba povaikius.

b) Kurie užlaiko senus, ne
sveikus, silpnus tėvus arba die
dukus.

c) Kurie užlaiko savo seseris, 
negalinčias pačioms padaryti sau 

i pragyvenimą. ,
Paskui — visokie reikalingi ir 

užimantįs vietas miesto valstijos . 
ir S. Valstijų tarnystėje vyrai.

IV. Skyius. a) Vedę vyrai su . 
žmonomis ir vaikais (arba s a 
našlaičiais), ant kurio užlaikymo \ 
remiasi jų gyvenimas.

b) Esant komercijinių lai
vų jūreiviai, prigulintįs prie šios •  ' 
šalies.

*

c) Kontroliuojantįs arba ve
dantis vieninteliai perdėtiniai 
kokios nors reikalingos pramo
nės arba įstaigos.

V. Skyrius, a) Visokie urėd- 
ninkąi.
b) Dvasiškiai, įšventinti lega-

lišku keliu.
c) Klerikai, buvę mokyklose 

jau 18 d. gegužės, 1917 m.
d) S. V. kareiviai militarėj ar- 

e) Alien enemies — s ve t imta 
ba laivyno tarnystėj.
čiai priešai (vokiečiai.)

f) Svetimtaučiai, nepiliečiai 
(Allies). kurie reikalauja pa- 
liuosavimo ( ne priešai).

g) Pilnai netinkantis fiziškai 
ir protiškai.

h) Moraliu atžvilgiu netin
ką būti kareiviais.

viai iškilmingai keliaus j Lietu
vą. Jau galima užsisakyti vie-

TARYBŲ SUSIJUNGIMAS.

o jie mielai duos, — tai visai 
kias “\Var Savings Stams” ga-. jjems turėsime pasivergti ir lik- 
lima pirkti ir tiesiog už pinigus. ti vjsiškoje priklausomybėje nuo 
Tarpe gruodžio šių metų ir sau-,jų Tatai dabar jau rengiamės, 
šio 1918 m., kainuos tik $4.12, ka(j pagj<ui nebūtų po laikui, 
paskui, per 1918 m., kas mėnuo pakartojame dar kartą, kad su 
po centą daugiau. Tie viršijan- džiaugsmu pasitikome naują 
tįs centai skaitosi nuošimčiu ir Lietuvos Atstatymo Bendrovės 
jie atmoka atgal su visa suma, leidinį, uždedantį pamatą svar- 
1923 metais valdžia tokias “VVar biam musų artimos jau ateities 
Savings Stamps” atpirks nuo • darbo ir kapitalo organizavimui, 
žmonių, mokėdama po $5.00. ' Todėl paremkime ją ir supraski-

LIETUVIAI RUSIJOJE RŪPI
NASI BADAUJANČIAIS TĖ

VYNĖJE.
“Santaroje” paskelbta, kad 

įvairiuose miestuose Rusijoje 
lietuviai daro rinkliavas ir sudė
tas pinigines aukas siunčia Vil
niun. Pavyzdin, gegužio 7 d. 
Voroneže atsibuvusi “Lietuvių 
Diena”, kurioje tapo surinkta 
5.000 rublių; pinigai pasiųsti į 
Vilnių badaujantiems vientau
čiams.

Tą turėtų įsitėmyti Amerikos 
lietuviai, kurie, sulyginamai, ma 
žai rūpinasi savo badaujančių 
brolių-seserų likimu.

ŠVEDU SPAUDA APIE

Amerikos lietuviai turi tris 
Tarybas: tautininkų sriovė—

LIETUVĄ.
“N. L.” pranešta, kad Stockol- 

mo laikraštyje “Stockholms 
Dagb.” lietuvis veikėjas Valde
maras išspausdino straipsnį Lie
tuvos klausime sąryšyje su Len- 
kija. Tame straipsnyje nurodo
ma, kad Lietuvos klausimas yra

“KULTUROS ISTORIJA” MU
SŲ RANKOSE. !

Galop apturėjome senai lau
kiamą TMD. išleistą kapitališką 
veikalą — “Kultūros Istorija— 
trijuose tomuose. Pirmas įspu- 
djs — labai malonus. Veika
las išleistas pilnai švariai, popie- 
ra gera, paveikslai, kurių randa
si gan apsčiai, aiškus ir indomųs. 
I knygoje randasi— 196 pusi., II
— 158 pusi., III — 152 pusi.

“Kultūros Istoriją” sulietuvi
no (iš rusų kalbos — “Viestnik 
Zn.” leidimo) ir prirengė spau
dai p. J. A. Chmieliauskas. 
Taigi ingijome naują turtą lie
tuvių literatūroje.

NAUJAS BUDAS PASKOLOS.
Suv. Valstijų Treasury Depar

tamentas padarė naujas karės 
paskolos korteles ir štampas, ku
rias įsigydami žmonės, po Kiške
lį atidedami savo ineigų, galės

Nusipirkę “VVar Savings me, kad parėmime Lietuvos At- 
Stamps”, žmonės gaus “War statymo Bendrovės yra musų 
Savings Certif icate”, kuri turi į pačių nauda ir reikalas, o ne kie- 

120 vietų dėl “VVar Savings Stam ■ no kito.
pų.” šios stampos reikia sulip- į Lietuvos Atstatymo Bendro- 
dyti ant tos “certificate” ri kada vė, 320 Fifth Avenue, New 
ji būna pilna, ji yra verta 
$100.00 1923 metais.

Jei toki “certificate” būna pri
pildyta laike gruodžio š. m. ir 
sausio sek. metų, pirkėjui ji 
atsieina (imant po $4.12) tiktai 
$82.40. Pirmą dieną sausio, 
1923 m., valdžia tas. certifikatas 
apmainys pinigais, t. y. kožnas 
savininkas “VVar Saivings Certi-' paeina po naujomis taisyklėmis, 
ficate” gaus $100.00. [ Pirmiausia bus daroma antra

Padaryta ir palengvinimai pir-, registracija ir užsiregistruoti 
kėjams. Jeigu žmogui prireiktų i reikės visiems tiems, - kurie dar 
pinigų, jis bile kada gali tokį neištraukti ir tiems, kurie jau 
certifikatą, pripildytą arba dar parėjo daktaro egzaminacijas ir 
net sugrąžinti valdžiai ir gaus 
savo įmokėtus pinigus su nuo
šimčiu 1c. kas mėnuo. *;

York, N. Y.

APIE ANTRĄ “DRAFT” 
(PRIVERSTINĄ. KA

REIVIAVIMĄ).
Visi vyrai, kurie užsiregistra

vo birželio 5 d. šių metų ir kurie 
nebuvo ištraukti, dabar, sulyg 
generolo Crovvder paskelbimo.

gavo nuo Lord arba District 
Boardų egzemption (paliuosavi- 
mus). r '

šiuomi kartu registracijos irCertifikatus galima pirkti pač-» 
tuose, bankuose, trust kompani- • pats traukimas - kareivijon vyrų 
jose ir tt. • Į padalinamą į penkis skyrius.

i) Laivų pilotai (vėdejai), tū- 
rintįs tam laisnius ir esantis sa- . 
vo tarnystėje.

Registracija prasideda 20 lap
kričio. bet ne visos regulacijos 
su ta diena paliečiama. Pilna 
registracija kaslink antrojo 
drafto bus 15 d. gruodžio.

Ant visų klausimų reikia tei
singai atsakyti, bet nebus dide
lių keblumų. Klausimai bus iš- . 
siuntinėta laike 20 dienų, o at- ; 
sakymus reiks sugražinti į savo : 
distriktą bėgy j e 7 dienų.

Liet. užsiregistravusiems. - 
patartina vėl tai padaryti, kada. - 
gaus apie tai žinias. Gundymai . 
vieni kitų valdžią apgauti gali 
kartais blogai jiems patiems at
silieptu Dabar yra nuo ano . 
sykio kalėjime daugelis “slacke- 
rių”; kurie nesiregistravo, kada 
reikėjo. ....

Ant visų blankų, gaunančių iŠ 
valdžios laike viso bėgio, yra'- ■ 

i paaiškinimai, ką reikia daryti, 
kur kreipties ir iki kada tas rei
kia atlikti. Jei patįs nesupran
tate kokio klausimo ar paaiškini
mo, parodykite tai savo pažįsta
mam, kurs gerai supranta anglų 
kalbą.

Nereikia nusigąsti ir bėgti. 
Kurie nesate S. V. piliečiais. - ' 
tiems leista paduoti reikalavi- - 
mas paliuosavimo ir su tuo rei
kia kreipties pirmiausia į Locol 
Board, paskui į District Board. 
Jei kas pabėga, paskui būna bh-

► giau.
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Jonas Kr'ė’ejus.
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LIETUVOS SANTIMAI SU 
ŠVEDIJA ATEITYJE.

fe.

i

tis, jis be abejo manė ir juto, kad 
kiekvienas dar jaunas ir gyvas 
žmogus čia patekęs išaugs savo 
dvasią, ištobulins savo paslėp
tas sielos galybes, čia gal toks i 
oras, kad jis daro žmogų grynu,: 
skaidrina jį. čia rodos, yra taip: 
kaip lietuvis turi gyventi ir auk- \ 
Ietis save: "Visai laisva nuo svai-l 
ginančio slavizmo, neslegia vo-! 
kiškumas, nešiurkština ameri- 
konizmas. Pats skandinavizmas- 
—lietuviškumo brolis. Ne da
bartinio lietuviškumo, bet tokio, 
kurio mes laukiam, kurį turėjom 
ir dabar tebeturim savo dainose, 
pasakose, juostose ir kryžiuose. 
Bet tik tenai, o ne širdyse. Mu
sų širdyse sėdi kartais pusė len
ko, pusė ruso, o jei ne — tai ir vi 
sas pusiau vokiškas amerikie
tis.

Visiems musų draugijų pirmi
ninkams ir visiems kitiems “mi
nios įgaliotiniams”, kurie dažnai 
mano, kad jie pusę dangaus val
do ir būtinai tikisi patekti busi
maisiais Lietuvos prezidentais, 
reikia atvažiuoti švedijon, tik 
pamatyti, kad čia ir ministerių 
pirmininkas, ir miesto galva, ir 
visų gerbiamas visuomenės dar
bininkas—taks pat žmogus, kaip 

, ir kiekvienas paprastasai ir ne- 
amžinasai. Čia niekur jokio nei 
išpusto nei nepūsto išdidumo, 
nei “Aš ponas”, nei “Aš nuže
mintas tarnas”, čia nelabai leng
va išbarti savo tarnas, ir gene
rolas niekuomet nepasakys ka
reiviui: “Ar žinai, kas aš toks”. 
Bet čia vis tik nėra ir toyulga- 
raus demokratingumo, kaip Ame 
rikoj. to demokratingumo, kuris 

įduoda kiekvienam tiesą išdirbti 
ne tik atvažiavusi A. Bulotą, bet 
ir savo “bosą”, ir fobrikos di- 
rektorų ir ką tik nori, čia kiek
vienas švedas truputį aristokra

Apsakymėlis iš amerikonų gyve
nimo. — Dabartinio karingo 

ūpo laikotarpiu.
(Iš angliško paimtas ir vertėjo 
savam styliuje sutvarkytas.)

užtrenkė ir abejonių orą. Ir 
taip sujudinti mibtaristai susi
kimšo į rekrutavimo stotis, kad 
įstoti tarnybon.

Ant šauksmo atsiliepimas bu
vo gausingas visur. Ir Leopol- 
d’o Welffert’o miestelyje stotįs 
buvo užkimštos su trukšmingu 
klegesiu jaunimo ir daugiau rim 
tai blaivomis akimis suaugusiais 
vyrais, kurie turėjo apleisti 
-savo šeimynas, bet.__visi ar ma-

fe

Kulturinis santikiavimas. Sve
timos kultūros intakos kiekvie
nai kitai tautai negeistinos, bet 

. kartais jos ne tik nevengtinos, 
o net ir reikalingos. Reikalingos 
bundančiai tautai, kuri, _ prieš

- kurdama savitai, turi pasimokyti 
iš kitur. -Tik tauta turi daboti, 
iš kur ji turi mokintis, turi žiū
rėti, kad tas vanduo, kurio jos 
dvasia trokšta, nebūtų jai nau- 
tingas.

Musų patirta viena, kad len
kai negalėjo mus nieko išmokin
ti. kadangi jie norėjo mus pa
vergti. Rusai tuo labiau mums 
nieko nedavė, nors ir labai norė
jo. Bet mes, musų jaunuomenė, 
turėdami mokintis rusų mokyk
loj, nieko geresnio negaudami 
priversti skaityti rusų raštiją, 
išmokom vien dejuoti, skųstis ir 
sapnuoti sentimentalius sapnus. 
O patirti organizuoto darbo, ku
riančio valios pajiegą, mums ne
teko nei iš lenkų, nei iš rusų. 
Ak siekiama jųjų pirmyn, turi
ma baisiai išsvajotas viltis, bet 
kad tos vilties sparnai ir nelank
stus ir netamprus. Ypač rusų 
dvasia kartais baisiai srnarkiai 
ir augštai pašoksta ir plačiai už
sidega, bet ir suliepsnoja tuojau, 
lyg’ poperis.

Slavų sentimentalizmo ukano- 
sna įvistytiems mums vakarų 
kultūra atrodė ir perdaug sche
matinė ir perdaug sausa. Vo
kiečių mokslo buchgalterizmas 
be abejo muš baidė. Anglų-ame, 
rlkiečių mokslo pragmatizmas 
mums irgi nepatiko. Taip, tat ____  ___________ ___ __________
ir netinka dvasiai. Lygiai kaip ^as jįs ger|jįa kiekvieną kitą, 
ir slavų dvasios alkoholizmas, reikalauja, kad ir jį gerbtų.

Bet ten. iš Lietuvos anapus j yjenu žodžiu, Švedijoj dau ga- 
Baltijos marių, visą laiką g\- ]jma pasimokinti, kaip reikia gy 
veno mums baisiai artimo ūpo venįį įarp saVęs, gerbti svetimas 
ir dvasios kaimynės tautos: šie- asmuo jr svetima nuomonė. Lie- 
dai, norvegai ir danai. Mes ju tuvių dvasios atgimimas, lietu-

„ nepažinom, o^mums ir pažinti jie iietUvėjimas turėtų imti pa

vyzdį iš Švedijos.
Visu pirmiausia mes turime 

i.tiketis po karo kultūrines pagal- tokjus dumojimus bievui, kad mano, kraujas savo

žmogaus, kuris ją įsivaizdinime! spalva skinasi nuo visų tų, Kūne 
... , . . ‘ turi būti smulkaus fizikinio su- > trokšta eiti ir užmušinėti tokius

nepriklausomybę, jai jr | kai jjtiesų i pat žmones, savo brolius."
"• Leopoldas iš paviršiaus taip ir| “Brolius! Tu vadini tautos 

' išrodė. Tik vėliau visai kas kita į priešus broliais ?! Jie yra šunįs 
į ju nusistebėjimui būdavo, kuo- — prakeikti šunįs!”

Jau Leopold’as į tai nepajiegė 
daugiau nieko atsakyti ir taip su 
akimis, pilnomis ašarų, nutilo.

' veik nebuvo kaip.
Kiek aš pažįstu Švediją, ii- net 

-*•  iš tų lietuvių, kas pirmą kartą 
atvažiuoja čia, mums ji atrodo 
kaip tolimos ateities . ideali Lie
tuva. Čia kultūra pasiekus aug- 
štai, ji augščiau čia stovi neg

r

-

LEOPOLD’AS WELFFERTAS 
savo įsitikinimais buvo tolsto- 

jietis. Rusų garsaus kiltašir- 
džio Tolstojaus Kristaus filozo- 
fija giliai įsikvėpė jo idealinėn 
sielon ir gaiviai prigijo joje, kaip 
balandžio mėnesiui atėjus sau
lutės sušildytoj žemelėj.

Del jojo draugų Leopoldo 
filozofinis krypsnis išrodė savo-

seseris, kurios dabar buvoapsi- 
Į gyvenusios pas tėvą, siuvo įvai- 
I rias reikmenis dėl “Raudonojo 
! Kryžiaus”. Girdėjosi, kaip mo- 
1 mentaliai nutilo siuvamųjų ma- 
i šinų terškėjimas ir vyresnioji 
i sesuo prabilo:

“Turbut Aimė myluojasi su 
savu augštųjų principų pliau- 
škučiu.”

“Principai!”—
Su pasibjaurėjimu atsiliepė

antroji.—
“Kuomet musų vyrai aukauja 

savo gyvastis apginimui jo na
mo, jis bailys čia pasilikęs na
muose mokina principų! Aš no
rėčiau”.—

Kumšties tekštelėjimo į maši
ną atgarsis pagavo jos sakinio 
užbaigą.

Leopold’as tą išgirdęs visas 
pabalo. Aimė, tai pastebėjusi, 
simpatiškai griebėsi apkabinti 
jo kaklą ir perkalbinėjo:

“Leo, brangusis, nepaisyk jų. 
Jos tikrai ne mano taip.”

Bet Leopold’as jau matė ir 
jautė, kadir jos jau mėlinai žyd
rios akįs ir švelnus balselis jau 
nėra kupinai tos simpatijos, kuri 
pirmiaus būdavo.

(Užbaiga sek. Num.)

AUGUSTE ROBIN
(1840-1917).

Jonas Kerdiejus. — žymus lie 
tuvių veikėjas ir uolus “Dirvos” 
sandarbininkas.

žiau ar daugiau buvo paliesti tos 
pačios karės istorijos.

Trentukas Fredas, žinoma, 
irgi buvo eilėje pirmųjų. Ir tė
vas Williamas, išleidžiant savo 
sūnų į kariško muštro stovyklą, 
iškėlė net puotą. Džiaugsmin
gumas viešpatavo minioje. Visi 
žiurėjo į išeinančius tarnybon 
kaipo į geroj us, kurie štai rytoj 
atiduos savo brangiausį gyveni
mą, savo gyvastį ant aukuro ap
ginimui tėvynės.

Iš visų šitų išeinančių milita- 
ristų tik Leopold’as Welffer- 
t’as buvo vienas, kuris buvo pa
siryžęs pasilikt namuose.

Majoras Trent’as, įsipuošęs sa 
vo senon uniformon ir savo žilus 
plaukus ranka šukuodamas vir
šun, išdidžiai žingsniavo po kam 
barius. Jis jautėsi labai sma
giai, kadangi karės fronte jis bu-

į siąs gerai atstovaujamas, nes ne 
tik sunus Fredas, bet dviejų vy- 

; resniųjų vedusių dukterų vyrai 
I taipgi atsiliepė šauksman ir įsto- 

■tiškais dūmojimais ir buvo pa-J jo tarnauti.
' kenčiamas tik pasišaipymui, i “Na, o tu Lie ? — Ir tu manai 
Tiesa, jie mėgdavo net pasiklau- - likt namuose su bobomis, vaikais 
syti, kuomet jis užsikarščiavęs : ir seniais, tokiais ot kaip aš, 
išreikšdavo savo pamokų išva- į kuomet šie visi šaunus jaunikai- 
džiojimus. apie

; liją ir nuolaidumą. Nes, tuomet,,
■ iš jo švelnių ir jautrių lupų glu- klausimą Leopoldui.
džiai liejosi gražus ir skaudus ■ “Je, aš turiu likti namuose, 
žodžiai; jo akįs išpo tamsių an-; taip aš turiu likti.” —Šis atsi
laktų žėrėjo skaistumu ir veidas įdusęs kaipir nedrąsiai atsiliepė 

: blyško. Bet tuomi jo propagan- Į “Del l5ievo! Aš netikiu, kad 
dos tikslas apie nuolaidumą ne- i tu'butum žmogus! Aš netikiu, 
surasdavo menkiausio atgarsio,. kad tavo gįslų kraujas butų kaip 
nepadarydavo jokios intakos.! visų žmonių, jeigu tu gali šitaip 
Naujai pasipažinusieji su juo Į išsireikšti akyse šių šaunių jau- 
tik todėl jam buvo nuolaidus ir j nikaičių!”—
nesipriešino tame laikotarpyje, 1 Užsikarščiavęs šuktelėjo se- 
kad smagiai pasišaipius iš jo sa- nis.
votiškumo, pateisinant tą, kad “Taip, bet aš esu dėkingas

--------r--------

pamokų išva- i kuomet šie visi šaunus jaunikai- 
universalę bro- čiai eina apginti musų tėvynę!”

Senis pasityčiodamas pastatė

GERIAUSIA KALĖDŲ-NAU- 
JU METU DOVANA.

Jei norite suteikti savo drau
gams ar pažįstamiems Kelėdų 
arba Naujų Metų dovaną, — ge
riausia pritinka duoti jiems laik
raštį “Dirvą.”

“Dirva” yra tinkamiausis laik 
rastis padovanoti jaunimui, ne
są joje yra specialiai skyriai, 
pritinkantis skaitymui besiu
vančiai jaunuomenei, kaip vy
rams, taip ir merginoms. Tie 
skyriai — tai Jaunimo, Dailos ir 
Muzikos tarpe kitų skyrių, ku
riuose kas numeris gvildenama 
musų gyvenimo klausimai.

“Dirva” kainuoja metams tik 
$2.00, užsakyti galima per admi
nistraciją. 2004 St. Clair Avė., 
Cleveland, Ohio.

‘Taip, bet aš esu dėkingas

bos iš švedų. Jei tik Lietuva 
gaus šiokią-tokią, kad ir “pado
vanotą” i 
reiks visokiausių instruktorių ir 

Anglijoj ar Vokietijoj, bet žmo- neį organizatorių-vedėjų, o šve- 
nių sielos ir jų jausmų visai ne- dijoj inteligentijos ištenka, čia 
apvilko dabartinės kultūros at- yra k0 pasiskolinti. Tuo pasiten. , . , T ...
ributai: pelnas, išdidumas ir do-• ka mes išmokom iš rusų, me e .aV0 «• * *“«
kumėntalus skepticizmas. Ak'mums permaža. Rusijoj pa. gim^tikos Uuge nes jis 
susuke karas ir rusų revoliucija prastai gal ir daugiau žinių gau- . V1Sj-.f * mU& U
daugeliui ir čia galvas, bet šve-'nama neg kitur, bet kad jų pri- ir a e 0 su - +_
dai greitai ir prablaivėja. j taikinti nemokama, neišmoksta- je°P° 0 nesipnesi . _

Ar butą kuomet senovėj tarpjma <jart,as dirbti. _ ...____ _
švedų ir lietuvių kultūrinių ry- pagjų inteligentijos skaičius par

Laikas bėgo. Miestelis apsi- 
0 ir musu ‘01‘J0S Priešll vac*u P buvo Aimės j tuštinęs jaunimu. Jau praslin- 

.* Trentaitės. jo meilužės, tėvas, ko bėgiu ir keletas mėnesių. Už- 
ži,, tikrai nežinia, tik viskas ro-, mu "s reite palaukti .'Viliamas Trentas -tai senosios, sibaigė karinės istorijos entu- 
do. kad dar ir dabar daug yra' žiausia penkiolika metų, kol jis kares «*«•?•»•.  k“™. I ajazmas. puotos ir su jomis su- 

bendra tarp musų ir švedų. Jų priaugs. O kviestis pagalbon-,^ 
senoviškos dainos labai artimos t talkon reikia ne vokiečių ir, Die- 
musįškiams, pasakos dar dau- j ve. apsaugok, ne amerikiečių, bet 
giau. Daug turima tų pačių tik tokios tautos žmonių, 
priežodžių ir burtų. Musų šo- Į 
kiai-žaislai “Audėjėlis”, “Tiltas 
statyti” ir kiti šokami dainuo-! 
jant dar ir dabar švedų sodžiuo- j 
se. Jų naminiai audimai dažnai' 
visai prilygsta mūsiškiams, ne
galima atkirsti.

Kad švedų kalboj turima ne- į 
maža veik lietuviškų žodžių, kaip ■ 
šneka (šnekėti), skrin (skry
nia), vagga (lopšys), stogą' 
(pirkčia) penning, liną, yra ir į 
tt., tai dar nenuostabu, bet kad 
ir jų kalba savo sintaksėj ne
paprastai su mūsiške artima, 
švedų protėviai gotai seniau gy*  
yeno toj pačioj vietoj, kur pas
kui gyveno prusai. Gotai, ar 
bent jų šaka, kuri išsikėlė Skan- 
dinavijos pusiąsalin, vis viena 
santykiavo ir paskum su prū
sais, o gat ir su pačiais lietuviais. 
Salos Gottand Baltijos marėse 
gyventojai tebešneka ir dabar 
senoviška gotų kalba.

Jei Lietuva būt buvus lyg šiol 
savita, pati viena butų besivys
čiusi, kaip ir Švedija ar Danija, 
Lietuvos kultūros keliai butų nu
ėję ton pačion pusėn. Bet taip 
neatsitiko, švedų laisvę gal gy
nė marės ir uolos, bet ne vien 
jos. švedai patįs mokėjo gintis. 
Juk ir danų kur kas menkesnis 
strateginis padėjimas, ypač pa
vojingas, kad Danija guli kelyje 
iš Baltijos marių į Atlantiką, 
bet danai mokėjo gintis. Lietu
viai, kaip sako žmonės, pardavė 
savo laisvę. Tą pat daro jie dar 
ir šiandien....

Kai P. Leonas rašydamas savo 
įspūdžius iš Švedijos pirmam 
“Pradalgyje”, ragino siųsti mu- 

jaunuomenę švedijon mokin-

gerbė savo dėvėtą uniformą ir Į retėjo aplaikymas linksmų laiš- 
• oficierišką kardą Besibaigiant

^ senajai karei, jis buvo dasiga- 
kiirie net majoro laipsnio. Jis 

i - . -• . • _ didelis patriotas ir jo supratimu> gerai galės paveikti savo pavyz- x . r, .. . . . . patriotizmas apsireikšdavo jame
dziais ir musu dvasią ir pat} mu- , .. ~

l . _ . , d .. tik neapikanta kitataučių. O,;su visuomenes darba. Reik žiu- ... . ...... 7
* . , , T • «. . .. . , . dideli debatai įskildavo tarp jųj reti, kad Lietuvon ateitų tokie. K

■ žmonės, jei jų reikės, kurie ne 
naudoti norės musų kraštą, bet 
jam padėti, švedai, norvegai,

• danai, mums būdami kaimynai, 
į ne pavojingi nieku. Jie patįs 
| bijo pavojų iš didelių tautų..
i Jie padėdami mums žinos, kad j 
! jie padeda ir sau.

Kol sutarps musų augštesnės 
mokyklos, kol dar vis reiks va-

nn«V diZri ‘V LTknrt” Iir eisi frOntan aP^nti SaVO Vė‘ 
liavą!

Pagaliaus senis pataikauda
mas pasakydavo prie galo disku
sijų. -

Ir vėliaus karė prisiartino. 
Skersai ir išilgai šalį pasklydo 
šauksmas — šaukimas militari- 
nėn tamylion vyrų — jaunų ir 
vidurinio amžiaus vyrų — eiti 
jr pralieti kraują už tą šaukiamą 
vėliavą: savo šalį. Miriados 
šaunių vėliavų užplevėsavo visur 
ir savo raukšlėtu plėvesavimu 
galutinai užtroškino ir tų abejo
jimus ir sviravimus, kurie dar 
pirmiaus darydavo kokius nors 

i savo apmąstymo išrokavimus, 
apsvarstymus, priešingus kerei. 
Orkestrų bubnai savo garsais

kų su pasigyrimais nuo kareivių. 
O dar vėliau laikraščiuose pradė
jo tilpti eilęs vardų, žuvusiųjų 
kalėje, sužeistųjų ir nežinomai 
dingusiųjų, šaltos kolumnos 
mažomis raidėmis pradėjo bau- 

(ginti namuose pasilikusius savuo 
abiejų su Leopoldu, kuriuose im-jsiUs: šeimynas, gimines, tėvus, 
davo dalyvumą, kaipo interesan
tai klausytojai, Aimė su broliu 
Fredu. Visų ju jausmo susiju- 
dimmas ir pagahaus neispasaky- 
tas rimtumas užviešpataudavo 

, diskusijose.
“Well”» mano sunau, bet jeigu 

■ karė mums prisiartins, aš einu
laižybosna, kad tu busi taip-pat 

žinoti kitur, mokintis. či» reikia! Į»t?°t!.8l<a3- kaipo. 

siųsti ne tik dirbti, bet ir kurti1 
darbą. - j

Visi tie, kurie “atstovauja” j 
turėtų važiuoti čia pažiūrėti, 
kaip čia minia atstovauja savo 
vadams, o ne vadai miniai, čia 
kur kas daugiau dirbama, neg 
atstovaujama, čia darbas —tai 
žodis, o ne atžagariai, čia žino
ma, kad tik tas žodis smarkus, 
kuris iš žemės išauga, kuris stip
riu pamatu pasistoja. Ir visa 
partijų kova čia stengias konku
ruoti darbu. Kas daugiau pada
ro, tas ir laimi. Todėl čia ir par
tiniai santykiai ne iškraštėja 
taip, kaip pas mus ir rusus, todėl 
čia ir partijų mažiau.
. čia mums pasimokinti daug, 

be galo daug yra ko. čia reik 
pasimokinti, kaip įvesti blaivy
bė, kaip steigti liaudies mokyk
los, kaip padaryti jos drauge ir 
mokyklomis darbo, čia mums 
pavyzdžiai ir vidurinėms mo
kykloms ir augštosioms. Ir vis
kas nuo mastu ir tokiomis ap
linkybėmis, kaip ir mums derė-

Jaigi piums reikia žiūrėti,

kaip gyvena mažosios tautos. 
I mums reikia iš jų mokintis ir su 
jomis-mėgsti kultūriniai ryšiai 
pagerinti savo ir ekonominis ir 
politinis būvis. Iš mažųjų tautų 
irgi galima sudaryti stipruapo- 
litinis kūnas. Skandinavijor są
jungos pavyzdis jau parodo tat.

“S.”

brolius, seseris. Jų akis pildėsi 
ašaromis. Pradėjo apimti juos 
išsiilgimas ir baimė. Vietoj 
linksmumo jų sielose pradėjo 
apsireikšti varginantis skau
smas ir prieš akįs pradėjo vai- 
dinties paveikslai iš apkasų skur 
daus gyvenimo. Realybė atnešė 
širdims nubudimą.

Ir Fredas iš fronto rašė lai
ške savo draugui Leopeld’ui:

“Tiesiog Jbaisu ir pamąstyti, 
kaip reiks atsilaikyti prieš baisų 
spaudimą iš pusės priešo....”

Laiške toliaus sekė tiesiog Le
opoldai taikomas sakinys:

“Iš to galima įsivaizdinti, kaip 
yra reikalinga kiekvieno tyro 
pagelba išgelbėjimui tėvynės.”

Ir taip daugiau ir daugiau Fre 
d’o laiškuose buvo kaipir iškal
bėjimų Leopold’ui, kurie jam ga
lutinai įsigrįso ir todėl ant to
liau susirašinėjimus pertraukė.

Bet Aimę lankyti Leopold’as 
neperstojo ir ten buvodavo po 
senovei. Jo debatai su seniu 
Trent’u dabar iškildavo dar kar
štesni, negu seniau būdavo, ir 
daeidavo net iki pykio. Bet se
nis “džentelmonas” pajiegdavo 
susilaikyti jausmo lygsvaroj ir 
taip palaikydavo tuos draugiš
kus, seniau užmegstus ryšius.

Pirmą skaudų įžeidimą Le
opold’ui teko pajusti tai iš Aimės 
vyresniųjų vedusių seserų. Kuo
met jis radosi Trent’o namų pri
ėmimo kambaryje su meiluže 
Aime, kitam kambaryje jos abi

PAJIEŠKO Iš EUROPOS.
1) Izidorius Dirvinskas, pa

eina iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Šimkaičių vai., Pašaltunio 
kaimo, buvo iš namų paimtas 
Vokietijos nelaisvėn. Dabar jis 
pabėgo iš Vokietijos ir yra Ho- 
landijoje. Lai atsišaukia jo se
sers Marijona, Viktorija ir Ona 
Laudanskiutės ir Vince Dirvin- 
skiutė.
iš Kauno gub. ir pavieto, Sera
is Kauno gub. ir pavieto, Sere
džių valsčiaus, žydinės kaimo, 
buvo iš namų paimtas į nelaisvę, 
iš kur pabėgo ir dabar yra Ho- 
landijoje. Lai atsišaukia jo 
broliai Kazimieras, Pranas ir 
Antanas Masaičiai.

Abu tuodu vyru gyvena Rot- 
terdame. Jų dviejų adresas 
Rotterdam. Tolhuislaan 33c. Hol- 
land.

Platesnių informacijų apie 
juos reikalaukite Lietuvos at
statymo Bendrovėje šiuo adre
su:

' Lithuanian Development Cor
poration, 320 Fifth Avenue, New 
York, N. Y.

stija; jis dabar randasi Luxem- 
burg’o muzėjuje. >

Paskiau jis pagamino visą ei- 
lę žymių veikalų, tarpe jų — 
“Victor Hugo”, “Calais mieste- 

________ . šita 
statuja atsižymėjo savo origina
lišku perstatymu garsaus fran- 
cuzų novelisto; ją buvo užsakiu
si “Literatų draugija”. Kada 
nuo tos statu jos. tapo nuinątas 
uždangalas, visi ją pasveikimo 
nepaprastu juoku ir krikštavi- 
vimu. Paryžiečiai taip užsiinte
resavo tuomi veikalu ir kalbomis 
apie jį, kad net užmiršo apie sen- 
cacijinį Dreyfus’o tardymą.

Balzac buvo perstatytas labai 
plačiame aprėdale be jokio nu- 
dailinimo. Kritikai išsireiškė,, 
kad tai stovintis delfinas, pri
dengtas plačiu apsiautalu. Jie 
pavadino tą statują fantastiška, 
baisia ir nuobodžia. Tečiaus 
daug buvo tokių, kurie matė joje 
tikrą išreiškimą rašytojo sielos. 
Draugija, kuri užsakė ją, paskai 
tė tą darbą nesuprantamu, jeigu 
nejuokingu, ir pakvietė skulp- d 
torių Falguiėre padaryti kitą.-^ 
Sekantį metą buvo pagamintas 
lengviau suprantamas veikalas. 
Tuom laiku ir bėgyje metų eilės 
po ginčų delei Balzac’o statujos 
Rodin buvo pasišventęs dideliam 
dekorativiškam tvariniui, apie 
20 pėdų augščio, — “Pragaro 
vartai”, — delei “Dekorativiškos 
dailės muzėjįaus”. Inkvėpimą 
tam veikalui skulptoriui suteikė 
Dantės “Pragaras”; patsai poe
tas sėdi viršuje, o palei jo kojas 
perstatyta minia nusigandusių 
ir besikankinančių figūrų.

Amerikoje geriausiai žinoma 
figūra “Protautojas”, kuri bėgy
je kelių metų buvo išstatyta 
New Yorko Metropolitan dailės 
muzėjuje ir kitose vietose. Tai 
viena iš žymesnių figūrų, dabi-___
riančių “Pragaro vartus.’” Ga
lima taipgi paminėti Rodin\j 

bronzinį biustą “Francuzija”, • 
kurį francuzai padovanojo Su- # 
vietytoms Valstijoms apvaikš
čiojant trijų šimtų metų sukak
tuves nuo atradimo ežero 
Champlain. Tas biustas tapo 
patalpintas ant. monumento. 
Crown Point, N. Y. Apart to, 
Auguste Rodin yra pagaminęs 
biustus daugelio turtingų ame
rikonų. New Yorko Metropoli
tan dailės muzėjus, paaukavus 
T. F. Ryan’ai $25,000, insigijo 
kolekciją mažų Rodin’o veikalų, 
surinktų iš įvairių vietų. Tame 
muzėjuje randasi 40 veikalų.

Vėliau Aug. Rodin’ui buvo su
teikta įvairios rūšies pagarbos. 
Mirus Whistler’iui, jis tapo pir- 
mininku piešėjų, skulptorių ir 
graviruotojų draugijos. Pra
džioje visasvietinės karės jis 
pasiuntė Anglijon kolekciją savo 
veikalų pagerbimui anglų kariu- 
menės. Paskiau jis padovanojo 
Francuzijos valdžiai visą kolek
ciją savo tvarinių ir įvairių kitų 
daiktų, kartu su Hotel Biron, 
kuriame buvo surinkti tie visi 
dailos tvariniai.

Charakterizuojant veikalus te 
garsaus pasaulio skulptoriaus, 
galima, anot Judith Cladel, pasa
kyti. kad visuose užlaikytas 
švelnumas, proporcija, išraiška 
tikrumo, pavasarinis linksmu
mas, troškimas gyventi ir nau- 
doties tuomi gyvenimu. Jo vei
kaluose užslėpta kokis tai ma
siškumas. misteriškumas ir ly
riškumas.

Del Rodin’o gamta — visko 
valdytoja, o jo skulptūriški tva
riniai — tai tik atvaizdinimas 
atskirų temų, tai savo rųšies 
variacijos.

Kaipo portretistas. Rodin — 
tai vienintelis charakterių išreiš- 
kėjas. Jojo moterįs pilnos gra- i 
cijos, švelnumo, makftiumo... Jo
jo vyrai pilni vyriškumo, spė
kos. įvairumo... Auguste Rodin 
— tai intimiškų jausmų skulp- . 
torius. L J

Auguste Rodin —t -tai tyro^g® 
gamtos ir liaudies sunus. Tai M 
pasaulio genijus, kuris visa savo fl 
siela tarnavo dailai ir savo tva- B 
riniais nustebino pasaulį. Tai B 
nenuilstantis darbininkas, kuris B 

savo tvirtu pasiryžimu pergalėjo ■ 
visus trukdymus. ■

Jis visas buvo pasišventęs dai H
(Tąsa ant o pusi. 3 koL) .'B

Lapkričio 17 d. pasimirė
sus francuzų skulptorius Augus- ir staUj’a “'SkZc”.' 

r7'7 Tirt

Anglų lakūnas išsigelbsti nuo 
mirties su pakalba “parašusto”. 
nuo kurio jis virve leidžiasi Že
myn. Prietikis* atsibuvo Flan
drijoje.

te Rodin, 77 metų amžiaus. Jis 
mirė savo vilioję palei Meudon 
Paryžiaus pakraštyje, pasirgęs 
vos kelias dienas. Už savaitės 
laiko Gražiosios Dailės Akademi
ja butų beveik vienbalsiai išrin
kusi jį tos garbingos įstaigos na
riu. Bet mirtis pirmiau perkir
to jo gyvenimo siūlą.

Kiekvienas, kuris yra buvęs 
dailos muzėjuose ir apžiurinėjęs 
skulptūros skyrius, be abejonės 
yra patėmijęs nepaprastus Au
gusto Rodin’o tvarinius. Papra
stiems muzėjų lankytojams, ku
rie tik atsilanko tose dailos įstai
gose delei tuščio indomumo, de
lei pasivaikščiojimo ar delei ko 
nors kito, Rodin’o tvariniai pasi
liko mažai pastebėtais ir nesu
prastais, tečiaus kiekvienas, ku
ris ištiesų indomauja daila ir tu
ri pamatinį išsilavinimą dailoje, 
tinkamai suprato Rodin’ą ir ap- 
kainavo jo veikalus.

Tiesa, Augusto Rodin’o tvari
niai atsižymi nepaprastomis sa
vo ypatybėmis, savotišku sko
niu, kurio daugelis ir negali per
prasti.

Bėgyje 50 metų jis kovojo 
prieš neturtą, šmeižimą ir panie
ką delei jojo ypatingų, gal išda- 
lies originališkų idėjų, iki galop 
ingijo vardą ir garbę vienas 
iš garsiausių pasaulio skulpto
rių. Tęsdamas savo veikimą iki 
sukakimui 75 metų amžiaus, jis 
nežiūrint ant pirmesnių lenkti
nių ir nepasekmių, turėjo pakak
tinai laiko, kad suteikti pasau
liui pastebėtinai daug tvarinių, 
kuriuose indėta .gilus jo įspū
džiai ir jausmai ir kuriuos tin
kamai apkainuoja kaip Europo
je, taip ir Amerikoje.

Kuomet A. Rodin pragarsėjo, 
tai jo garbintojai praminė jį 
“naujojo pasaulio Michael Ange
lo”. Jojo tvariniai neatsižymi 
galutinu užbaigimu, — jis ap
dirbo juos ant tiek, kad jie butų 
suprantami ir tinkamai apkai- 
nuojami. Jis visai nesiskaitė su 
jo dienų skulptūrinės mokyklos 
reikalavimais. Jis, taip sakant, 
stovėjo priešakyje savo laiko rei
kalavimų ir tiesiog privertė pri
pažinti jo veikalus. Jam rodėsi, 
kad “geriau būti suprastu kelių 
žmonių, negu būti žinomu visam 
pasauliui.” Todėl smarkus kri
tikų užpuolimai niekados neį
stengė pakreipti jo iš nustatyto 
kelio.

Auguste Rodin gimė Paryžiu
je 1840 m. Jo tėvai buvo ne
turtingi sostainės gyventojai. 
Tuom pačiu metu gimė jo san
draugai Claude Monet ir E. Zola. 
Pirmiausiai apie A. Rodin’ą iš
girdo 1864 m., kuomet jis, trum
pai pasimokinęs po Barye prie
žiūra. pasiuntė į apkainavimo 
saloną savo veikalą “Žmogus su 
nulaužta nosimi”, — veikalas 
tapo atmestas.

Vėliaus A. Rodin dirbo su bel
gų skulptorių Bruselyje. — Jo 
antras pamėginimas ingyti pri
pažinimą Paryžiaus salono irgi 
neturėjo pasekmės. 1877 m. jis 
perstatė “Bronzos amžių”, bet 
vėl be pasekmės. Tada jis pasi
ryžo gaminti grynai originališką 
veikalą, vieton pasinaudoti gyve
nimu. A. Rodin smarkiai protes 
tavo ir stengėsi atsilaikyti prieš 
Paryžiaus kritikus, kurie viso
kiais budais jį smerkė.

Taip tęsėsi iki 1880 m., kada 
tapo perstatytas jo “šv.” Jonas 
Krikštytojas”. Nuo to laiko vis
kas pradeda krypti gerojon pu
sėn. Skulptorius Boucher. pa
stebėjęs tame veikale genijališ- 
kumą, užsakė, idant Rodin pada
rytų jam vaikų grupę. Boucher 
vis sekė jo darbą. Ir kaip jis 
buvo nustebintas, kada Rodin su
tvarkė grupe bėgyje kelių valan
dų... Kaip tiktai veikalas buvo 
užbaigtas, Boucher paskelbė sa
vo draugams, kad tas žmogus, 
kuris gali taip atlikti darbą, kaip 
jis matė. t. y. Rodin, galėjo taip
gi padaryti “Bronzos amžių”.

Tai buvo Rodin’o apsigyni
mas. Tą jo veikalą nupirko val-

SmeL
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Liuosai Vertė P. Norkus.

Įima rašyti vosokio tipo raštą.

Tel. Bell Rosedale 1084 J.

PARŪPINAME

PRAŠYK

Jeigu Tamista DirbiCEREBRUOTO
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tai manyti, ponas sekretoriau
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6203 Superior Avė, 
CEVELAND. OHIO.

Telefonai: Rosedale 5758, Princ- 
ton 431
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1395 E. 9 Street 
Cleveland, Ohio.

DAKTARAS CONVDRICK, pasižymėjęs X-Ray Specialistas, pasiūlo 
savo patarnavimą sergantiems žmonėms, kad visi, kuriems nepasise
kė pagyti ir tik praleido piningus eidami pas kitus daktarus ir netu
rėjo pasekmių, pasinaudokite šiuomi pasiūlymo.

Šioji mašinaitė rašo visokiose kalbose ir ga-

•»AV rouadns ooon 
ut-szi »sua -q -n®l31S 

•uosjppy ■>! Jouadng 
*uoxng jį loadsojj 

n-s® i«a ji jpno is

1068 Addison Rd.
(EAST 65-th STREET) 

netoli St. Clair Avė,
CLEVELAND, OHIO.

NEMOKĖK PINIGŲ
Už NEPASEKMINGĄ GYDYSIĄ

2006 St. Clair Avė. Cleveland,Ohio

Ofiso vilindos: Nuo 9 ryto iki 
8 valandai vakaro.

Pamylėjau stygų garsą, 
Ta\ ževėjančias gaidas,- 
Mano siela jas pamėgo 
Ir užtai dainuoju aš.

Princeton 1319-W. Rosedale 950-J.

Geležiniai tavorai, pečiai 
ir gazo įrankiai Granito 
tavorai ir porceliniai indų 
stiklai parsiduoda pas 
mus. Skalinuojam ' ir
šmirkštuojam.

Aš daineles labai myliu!— 
Kur dainuoja, ten einu, 
Kaip dainuoja, tad aš tyliu 
Trokštame dar daugiau dainų.

V. Al Lentinas.

Nuo JfcOO 12:00, nuo 1:00 iki 4:00 pop jetų ir 
nuo 6^0 iki 8:00 vakare.

1377 E. 9-tnpt. Clavslud, Ohio

Aš DAINAS LABAI MYLIU!.
Aš daineles labai myliu!— 
Kur dainuoja, ten einu, 
Kaip dainuoja, tad aš tyliu, 
Trokšdama dar daugiau dainų.

Telep. - • Cuy. Central 7597-KI

Ho. 48 LAfPKRIČfa 80 D. 1917.

Dr.Frank F.Happy
i:tl DANTISTAS IJtl

St. 16 Berea Rd, Brook Park O. 
Tel. Mario 110—R.

(Tąsa)
■ Milerienė. Labai ačiū, ponas sekretoriau, 
ji nieko sau, ji sveika. Tiktai bereikalo 
tamista kalbi, kad mus duktė visai papra-

g THE OHIO TYPEWRITER EXCHANGE, I
g 25 EUCLID ĄRCADE, CLEVELAND, O. |

KALINYS....
Kančių urve uždarytas,
Savo klausiasi minčių:
Ar sulauksim mes to ryto,
Kad ir mnmis-hntų švipsn?__________

Ak! Jus augštos, tamsios sienos— 
Kasdieniniai mus sargai!... 
Ar tos ilgos liūdnos dienos 
Reiks vis leisti taip ilgai?...

Ar bent kartą tą saulutę, .
Tekant teks mums pamatyti?
Ar teks urvo tamsioms sienoms
Sudiev sykį pasakyt?...

Nes čia čiarška-barška spynos, 
Monotoniškai, keistai...
Ir per dienas prie pat durių 
Sargai keikia mus piktai...

Jei išgirsta jie ką kalbant
Apie laisvę ir vargus,
Tuoj į urvą, užsidarę—
Žudo, plaka mus draugus...

Ak! Kaip širdžiai būt malonu 
Laisvės karžygius regėt!— 
Jiems už skriaudas pavergtųjų 
Vėl kovoti tuoj padėt...

Stokit kovon tautos sūnus;
Prieš skriaudėjus pamažu...
Savo priešus apgalėjus,—
Bus gyvent visiems gražu!...

J. Svyrūnėlis.

X 1159 E. 7911 SI. Cleveland, Ohio i

į Prospet2420 Centrai 1766

Į THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Generališki perkraustytojai,vinduotojai ir statytojai 
bankspentų ir mašinerijų. Rakandus pakuojam, išlei 

džiam ir sukraujam.
3400 St. Clair Avenue_____ _______Cleveland, Ohio.

PARSIDUODA PIGIAI. LIETUVIAI KREIPKITĖS.
THE CLAYTON FURNITURE CO.

St. Clair Avė. Kampas E. 75th Street, Cleveland, O.

PATARKITE SKAITYTI 
“DIRVĄ” IR SAVO 

DRAUGAMS.

Jus, poetai ir dainoriai, 
Dar dainuokite daugiau;— 
Dainos balsai kaip banguoja— 
Ant širdies man tuoj ramiau.

. Vyrams ir moterims. Su- 
! randame darbus prie virtu- 
vių darbų, daržuose, prie 

J kambarių valymo, bliudų 
mazgojimo ir viešbučių. Dar 
bai laukiniuose kliubuose, su 

i pragyvenimu. Reikalauja
me greitų mergaičių prie sta 
lų ir špižernės darbo, teipgi 
greitų vaikų prie patarnavi
mo.
THE CLEVELAND CATE- 

| RERS ASSOCIATION CO.
113 SUPERIOR ARCADE 

IriiiihmffliiHHhHiiIiiiiiiiilIitfnnnfflnr

lūs plepalus, ponas Vurme.
virtuvę! Negali juk, ponas Vurme, laiky
ti mane už tokį kvailį, kad aš ką nors pana
šaus manyčiau dėl savo dukters! Neturite

L.A.Kujawski
ADVOKATAS.

Teisingai ir praktiškai atlieka 
visokių tiesy reikalus visuose 
valstybiniuose ir federališkuo- 
se atsitikimuose. Kreipkitės 
prie jo:
418 Society for Savings Bldg.

Tel. Main 257—Central 1502 R

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 DEL

GEO. LORENTZ 
PLIUMBERIS

Sudedam trobas, įtaisom apšildi- 
m ui vandens šilumą.

DR. ADONIS SZCMKOMI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
982 E. 79 St, Cleveland, Ohio.

r Cuy Central 1775-L.
i LIETUVIAI! Jeigu norite pirkt gerus čevery- 

kus už vidutinišką kainą, tai ateikite pas ma
nę, o jums bus patarnauta mandagiai ir tei-

• singai.

OSCAR G. LAWSON,
Pardavinėtojas Aukšto Laipsnio įeverykų. < 

•2527-29 St. Clair Avė. _ Cleveland, Ohio,

John Tidd 
->WIMERSKAS<-* 

Lietinys Kriaučius

DOCTOR COWDR1CK
SPAC1ALISTAS j

2047 E. 9-th Street, Cleveland, Ohio. 3
Ofiso valandos: Kasdien—9 ryto iki 8 vak. Nedėliomis: 10 iki 1 dieną. 3

Milerienė. Tai jus pats, ponas sekreto-• 
riau, nutarsite.

Mileris (piktai suduoda jai į kuprą).; 
Žmona! !

Milerienė. Kiekvienam norisi geresnio.; 
Kas gi kenks laimei vienintelio savo kudi-; 
kio. (Su valstietės išdidumu). Be abejonės 
pats, ponas sekretoriau, pastebėjai, kad.... i

Varmas (neramiai sukinėjasi, kasosi 
pakaušį, taisosi kaklaraištį, manžetus). Pa-! 
stebėjau? Aš? Ne.... tai yra taip. Ką ta
mista nori pasakyti?

Milerienė. Aš... tai yra.... aš... tiktai no- • 
rėjau.... aš, manau (kosti). Jei Dievo busi 
lemta, kad mano duktė taptų augšta po
nia....

Vurmas (pašoka). Ką? Kas tai yra?!
Mileris. Nurimkite, nurimkite, ponas 

sekretoriau! Mano pati, tai tikra boba, 
kvailė! Kokia gi augšta ponia?.... Ji kvaila, 
plepa, kas jai papuola.

Milerienė. 'Koliokis sau kiek tik nori, 
i o ką aš žinau, tai žinau, ir kad majoras pa
sakė, kad taip ir bus. Tai kas!

Mileris (labai inpykęs, pagriebia vio- 
lončelį). Ar tu nutilsi! Ar tu nori, kad aš 
tavo makaulę šiuom vielončeliu.... Na ir 
ką tokio tu gali žinoti. Ką gi jis tau galėjo 
pasakyti?.... Neatkreipkite domos į jos kvai

niai link panelės Luizos labai tikri, tvirti.
Na, o jeigu jus užsigeidėte kokio augšto....

Milerienė. Meldžiamasis, ponas Vur
me, mandagiau kalbėk apie....

EdvardasS. Smialek, 
TAIKOS SUDŽIA

(Justice of the Peace)
Sutaiko civiliškas ir kriminališ- 

kas bylas ir išriša kitokius teismo 
reikalus, kurie rišasi su šituom 
urėdu. Teipgi veda
REJENTALIKŠ.į. KANCELIARI

JĄ (Notary Public).
Parūpina kontraktų ir pardavimo 
ar pirkimo aktus, apdirba “dee- 
dus”. marginus, abstraktus, tes
tamentus ir teip toliau.

KANCELIARIJA:
303 SUPERIOR BŲILDING 

Cleveland, Ohio.

n
 Mano ofise įtaisyta visos reikalin

gos moderniškos prietaisos viso
kiam egzaminavimui ir gydymui 
užsisenėjusių ligų. Mano noras y. 
ra pasekmingai išgydyti kožną li
gonį. Vienas atsilankymas pas ma
ne jus užganėdins. Nelauk, kolei 
kitas daktaras atsisakys jus išgy- 

l dyti ir lieps ateiti pas mane, bet 
y, ,8c ligų apsireiškimuose reikalaukit 
~mano pagalbos.

Aš noriu jūsų užsitikėjimo. Ateikit pas mane ir papasakokit savo ne
malonumus savoje kalboje. Žinokite tai, kad aš nesu tik paprastas 
daktaras, bet Specialistas, su daugelio metų patyrimu gydyme tokių 
ligų, kokiomis jus sergate, kurias kiti atsisakė gydyti. Juo ilgiaus 
sirgote ir juo blogesnė jūsų liga yra, tuo labiaus aš interesuojuosi. 
Aš darau tą, ką kiti daktarai darė ir jiems nepasisekė. Nereikia su- 
gaišuot laiko neidarbo. Visoks mano gydymas nesuteiks jums nesma
gumo, neužgaus ir neskaudės. Turiu daugybę mašinų gydymui įvai
rių ligų. Atsilankiusieji pas mane gausite mano patarnavimą ir vil
tį atsiekimo savo sveikatos greitu laiku.
Mano pilnas išegzaminavimas vartojant X-Ray parodys tikrą jūsų 
stovį. Jei kokios ligos nesuprantat, ateikit pas mane ir patirkit ją. 
Neatidėliokite, bet ateikite tuojaus. Juk vistiek reiks kreipties, tai 
kam laukti? Nereikia mokėt ui egzaminavimą ir patarimus, kuomet 
pas mane gydotės.

Mileris (piktai kumštelėjęs savo žmoną).] 
Žmona!

Milerienė. Ant nelaimės, ponas sekre- ■ 
Toriau, musų duktė neturės laimės jus ma-! 
tyti, nes ji dabar bažnyčioje.

Vurmas. Tai labai smagu, labai sma-! 
gu. Tai reiškia, kad aš turėsiu dievobai- j 
mingą žmoną, krikščionę.....

Milerienė (kvailai-išdidžiai šypsosi).! 
Taip.... bet, ponas sekretoriau....

Mileris (dikčiai • susigėdinęs, trauko 
savo pačios ausį). Žmona!

Milerienė. Galbūt mes turėsime progą 
kuom nors kitu jums pasitarnauti, — mes 
su didžiausiu noru, .ponas sekretoriau....

Vurmas (geidžiančiai). Kuom nors 
kitu. Ne, labai ačiū! Labai ačiū! Hm, hm,

Ofiso valandos: Nuo 8 iki 9 
rytą, nno 1 iki 2 ir nuo 

7 iki 8 po piet.
Tel. Broadway 1248-J 
TeL Cuy. Union 89-W 

7211 Broadmay N. E. 
CLEVELAND, OHIO.

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

Dr. Wm. Rasing 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Prospect 202.

Dr.T.A. Hanlen

vu. dailiai pritaikau ir gero tavoro.
Kreipkitės Antrašu:

Su visokiai reikalais kreipkitės 
prie jo, o busite užganėdintais jo 
patarnavimu.

DANTISTAS
Ofno Valsmdoe:

Mileris. Ar Ui nori, velnio boba, kad 
aš tavo kaulus sulaužyčiau!

Vurmas (Mileriui). Tėvo patarimas 
daug dukteriai reiškia. O tamista, manau, 
gerai mane pažįstt -

Mileris. Velniai tave paimtų! Ne aš, 
bet duktė turi tave pažint. Maž ką ašta- 

i nustoję galiu surasti gero, bet mažai naudos 
(Tąsa sek. num.)

HAMMOND TIPEWRITER’1AI
MULTIPLEX

LINKĖJIMAS.
(Draugui A. J. Našlaičiui.) 

Linkiu draugui, kad sulauktum 
Giegrios vasarėlės,

O sulaukęs, kad užtrauktum 
Dainą našlaitėlės...

Ir nueitum į giružę, 
Kur lapai šiušena,— 

Kur gamtiškas gražumėlis 
Širdužę kutena, 

Kur slaptingi aidai skamba, 
Per dienas liūliuoja...

Tarp augštų tamsių pakrančių 
Upės tyvuliuoja...

Tuomet narsus ir galingas, 
Drauge, pasiliktum,

Jei bent vieną tamsią naktį 
Viduj jos užmigtum...

Greit galėtum apdainuoti, 
Kaip ten medžiai linksta,

Kaip skambančių stygų tonai - 
Giružėje dingsta...

Ten tarp gamtos įvairumo 
Ir puikių vaizdelių

Pakvies mintis pinti dainą 
Atbalsys bitelių...

Jei vargai tau jausmų sielą, 
Kada ims kankinti!

Nepamiršk žalios giružės,—
...... Tankiai atlankyti...
Gal klaidingos yr šios mintįs?..

Gal kitaip suprasčiau,
Jei ligūstai savo sielai 

Kur ramybę rasčiau!...
Kasdien spėkos jau silpnėja, 

Širdis vos tik plaka...
O be širdies mirties šmėkla 

Pastoja man taką....
Bandžiau slėpti aš tavyje 

Gilų širdies skausmą!—
Bet tikiuosi, kad nors vienas 

Išgirs mano šauksmą...
Ir už mano sudiev tartą, 

Kurs vienminčiu tapo,
Nupins dainą kelių žodžių 

Man ant smilčių kapo!...
J. Žinevičius.

PUSĖ STIKLO 
PATAISO SKIL
VĮ IR INKSTUS

-' (Tąsa nno 4 pust) 
kelti savo tautą bei visą žm'oniją 
augštyn, tobulyn. Vienok jis 
paskutiniais trimis metais matė 
savo tautą, savo numylėtą tė- 
lai ir su j'os pagalba troško pa- 

Į vynę, pergyvenančią baisiausią 
' laikotarpį. Skaudi jam buvo to- 
; dėl ir mirtis, nes jis, kaipo daili
ninkas, tiesiog kankinosi delei 

j karės baisenybių, kurios apsiau- 
tė Francuziją ir francuzus.

: Skulptorius apsivedė būdamas 
! 23 metų amžiaus, kuomet jis bu- 
Į vo sunkiausiame padėjime ir 
skurde: Jo žmona buvo jam ar- 

j timiausia drauge ir nuraminto
ja. Priegtam bėgyje daug me- 

; tų ji tarnavo jam modeliu delei 
! jo tvarinių.

— Ofiso Valandos —
Nlo 1 iki 3 popiety ir nuo 6 iki 7:30 va 

n A • į kare- šventadienias nuo 11 iki 12 die- 
J. Gedminas, j nos_ Seredoms popietų ir Pėtnyčių va- 

. ----- - į karais nėra ofiso valandų.
Ofisas 1895 K 9 St.

Vienas plokas nuo North Superior 
CLEVELAND, OHIO.

Valandom: Nno 2 iki 4 po piet 
ir nuo 7 iki 9 vakare.

NedėHoj: Nuo 2 iki 4 po piet

t Kurie mylite dėvėti gražius 
< siutus ir kitus drabužius, tai užsi- 
> sakykite pas atsakantį kriaučių, 
į Aš gyvenu pačiame miesto centre 
Į ir toriu bidelę šapą, todėl ir viso- 
I kius drabuiiua atsakančiai pasiu-

Geriauai patarnavimai už sąži- 
nhffl uirnokestį.

1M58L Clair Ava 
VMuj Pe^elčio nptiekoc

Vurmas. Ir aš, rodos, to neužsitarna
vau, ponas smuikoriau. Jus gerai žinote, 
kad aš visuomet laikau savo žodį ir pasi
ryžimus link jūsų dukters. Aš turiu gerą 
vietą, visko pilna, prezidentas mane myli,— 
užsimanysiu užimti geresnę vietą, nesto- 
kuos protekcijos! Matote, kad mano sieki-

parsiduoda , 
VISUOSE 

ŠINKUOSE

TeL Bell Main 1963.
Cuyahoga Central 8296—R.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po 
pietų.

REZIDENCIJA:

i Elena Kovačic
! EKZAMINUOTA AKUŠERĖ.
h Patarnauju gerb. moterims kiek- 
m viename reikale. Savo patarnavimą 
h ir ligones priežiurėjimą gvarantuo- 
! ju. Pašaukt per telefoną galima bile 
S kada. Daug patarnavimų turėjau 
3 lietuviškoms moterims.

Mileris. Aš tau sakau, užkimšk savo 
gerklę! Nekreipkite į ją jokios domos, ger
biamas ponas Vurme. Viskas yra, kaip pir
miau buvo. Ką aš tamistai sakiau pereitą 
rudenį, tą sakau ir dabar. Dukterį aš ne
verčiu. Jei jus jai patinkate, tai puiku, — 
tegul ji bus su jumis laiminga. O jei ji ne
norės, tai dar geriau._ tai yra aš norėjau
pasakyti... kad Dievo valia... Tuomet nėra 
ką daryti, išgersite bonkelę su tėvu ir.... su
diev. Jės gyvensite su ja, o ne aš. Delko 
gi aš versiu dukterį tekėti už nepatinkamo? 
Del vieno tik priešginiavimo? Kad sąžinė 
mane griaužtu senatvėje; kad aš gerdamas 
kiekvieną degtinės stiklelį ar srėbdamas 
sriubos šaukštą vis mąstyčiau: tu nenau
dėlis, tu pražudei savo kūdikį....

Milerienė. Trumpai ir aiškiai, — aš sa
vo sutikimo neduosiu už .jokius pinigus! 
Mano duktė geresniam skirta. Ir jei mano 
vyrą sukvailios, tai aš į teismą eisiu!



Cleveland. Ohio ^AKIŲ GYDYTOJAS ę
Lace or button $5.50.

MUSŲ KOSTUMERIAMS
6502 SUPERIOR AVĖ.
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Cleveland, Ohio.
ir Princeton 1958-K.Tel. Princeton 1834-K

Cascara Liuosuojąs Sirupas dėl Vidurių

Cuy. Central 8473-R
JEI TAMISTA NETURI BRITVOS

S. BonchorekCleveland, Ohio.

Specialistė

APIE

Union 733-R

$10.oo 1-Bay Egzaminavimas Uz Jl.oo

-UŽLIAKO DIDELĘ—

Jeigu nori taip, kaip Lietuvoje 
puikiai išsivanoti karštame gare 
su vanta, tai atsilankyk i musu

10:00 r. m. fldl&D omo. >

Jeigu kritų ir organizacijų at
stovai negalėtų susitaikyt, daly
kas tada turi būti pavestas į val
džios rankas, sulyg minėtosios 
konferencijos sutarties.

CLEVELAND, OHIO.

2003 St. Clair Avė., 
Cleveland, Ohio.

Augšto laipsnio laikrodžiai, Deimantai, 
Aukso ir sidabro tavorai.

Mes turim geriausia rankrovą 
laikrodžių, žiedų ir kitokių auk
so dalykų, teipgi mes garantuo
janti kiekvieną dalyką kur par
duodam.

Mus kainos yra vidutiniškos.
Corola dainuojamų lakštinga

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

Ateik, pamatyk ir išgirsk pats 
Cleveland, Ohio

Prekė $35.00 
išmokėjumų. Išgirsk savo dainas teip kaip girdėjai Lietu

A. KRANAUSKAS, 
^Tel. Central 3470-L

Z== PIRTĮ ■— —- 
Atdara kozną dieną nuo 12:00 dienos iki 
12:00 nakties. Sukatomis per ištisą dieną.

THE WILLIAM SITTER CO.
6120 St. Clair Avė.,

Tegul Aš Busiu Tavo Aptiekoriu;
V H. R. GERLACH, 

1653 St. Clair Avė., N. E. Cleveland, Ohio.

PRIE ŽENKLO BALTO KRYŽIAUS GERIAUSI VAISTAU 
Muilas, periamos ir daugybė iš Europos pargabentų vaistinių žoljnų.

Pamėgink mus.“ Gelažinio Vyno”.
MARKET PHARMACY-APTIEKA

. 20 dieną- kiekvieno mėnesio mes gaunam naujas Lietu
viškas rekordas..

Ateik ir pasiklausyk jų.

Tai Į metus laiko, neskaitant nuostolio laiko 
laukimui pas barberj 

Išmokate $15 ir 60 centų Veltui.

IMI MOKĖTI $1Q.OO AR $12.00 UŽ ttVERYKUS Utf 
GALIMA JUOS GAUTI UŽ $4.50 AR $8.50.

i PIRK PAS MANE, O TOKIU BUDU SUTAU- 
PINSI NUO 2 IKI 5 DOL. ANT POROS.

į . Netikėsit mano žodžiams, bet
į patįs persitikrinkit ir štai kokiu

g budu: Ateikit Į A. Kranausko 
' 1 čeverykų krautuvę po numeriu,
ĮHu&= 1 2003 St. Clair Avė. ir prisimeruo-L. S. KKEJCL Savininkas_________________ ___

2601 LORA.IN AVĖ CLEVELAND, OHIO
naujo stailo moteriškų spalvuotų 
čeverykų, dailiausių ką gali dirb
tuvėj padirbti ir po keturių ar 
penkių dienų čeverykas bus na

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

. ar išeina iš stailo. Sakau
Ą kad mažiause suseivisit

nuo 2 iki 5 doL ant poros. 
Mes turime visokių čeve- 
rykų moterių, vyru ir vai- 
kų, teipgi roberių.

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

daug Lietuvių. Kodėl neleidi man išgelbėti tave.

Milžiniškos geležingelių darbi
ninkų unijos “Big 4” darbininkai 
buvo besirengią streikuoti, rei
kalaudami daugiau mokesties 
už darbą. Valdžia ėmėsi už to 
dalyko, permatydama, kad gali 
įvykti keblumų, jeigu darbinin
kai, nesusitaikę su kompanijo
mis, išeitų ant steiko. Dabar 
sudemoralizavimo šalies iššau
kimu streiko pavojus jau parėjo 
ir einama prie galutino susitari
mo bei nustatymo dalyko taip, 
kad tarp darbininkų ir kompani
jų karės bėgyje nekiltų jokie ne
susipratimai ir sutrukdymas 
geležinkelių veikimo. “Big 4” 
atstovai, Prez. Wilsonas ir fede- Į 
ralė sutaikymo taryba turėjo 
konferenciją. Konferencijos pa
sekmė yra ta, kad darbininkų 
organizacijoms palikta liuosai 
paduoti ir išstatyti reikalavimus, 
tik vengti streikų arba kitokio 
sutrukdymo transportacijos, iki 
dalykai galutinai nebus sutaiky
ti ir apsvarstyti.

Dabartinis darbininkų reikala
vimas bus paduotas svarstyti 
gruodžio 10 d. Taip išeina, kad 
tik nuo pradžios 1918 metų dar
bininkų reikalavimai, jeigu bus 
išpildyti, ineis į galę.

Organizacijos išsireiškia, jog 
sutinka apkalbėti ir aptarti bile 
klaus imą, kilusį tok ioj e d vašio
je, kad jau gręstų sutrukdymui 
transportacijos.

tuojam ant vieno meto.
Ateik pamatyt mus, ir busi užtik

rintas. ,

J. HUETER, Sr.
Ištikimas Auksorius ir Laik-

BK. rodininkas.

Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI, 

67CO Fleet av.

Aš padarisiu atsargų ir rūpestingų B f f"* ■ ■ ■ SS
išdestimą-analizą, tavo atsitikimo ir g g į
pasakysiu kas kenkia tau.____________________________________

KO NORIMA NUO DARBINU!
KO KARES METU

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 gerai, kaip Tamista gali matyti iš oro. JI man - 
pasako teisingai priežastis ir prašalina visus spėjimus. Jeigu mano ii- 
egzaminavimas parodys Tamistos kentėjimus neišgydomus, aš tau pasą- 
kisiu teip ir be jokio atlyginimo. Mano ofisas yra aprūpintas su naujau
siom mokslo prietaisoms gydymui vyrą ir moterių. Per šešiolika metą 
aš esu išgydęs tūkstančius žmonių. Ateik pas mane su pasitikėjimu. Ką 
aš esu padaręs dėl tūkstančių kitą žmonių, aš tą padarysiu ir tau.

Pavojinguose atsitikimuose užeit rucijimo kraujo pas vyrus ir moterie, 
mes naudojam garsią preparaciją Prof. EhrUch 606 (Salvaraan) $1$ 
(Neosalvarsan).

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

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

Baigusi šitą mokslą Europoje, 
teipgi ir čia Amerikoje.

2007 St Clair Avė, 
CLEVELAND, OHIO.

m Primenant musų kostumeriams. kad dabar artinantės ru-* 
*Į- denio sezonui iš anksto reikia apsirūpint ir to sezono drapa-r 
m nomis, užsisakant pas mus siutus ir overkotus. Musų kostume-jj 
J riai visada būna pilnai užganėdinti musų darbu, todėl ir Tamis- r 
ĮĮ tos jeigu norite turėti gerai padarytą siutą ar 'overkotą, tai r 
JĮ kreipkitės pas mus. c
JĮ..*,.'. J. V. ir V. BRAZIAI, [
h 6710 Superior Avė. Cleveland, Ohio. Princeton 1257-KJ 
rTTr¥t1YTITXTXXTTTZTTXTTTTTX*TZIZZXIZXXXXXXrnXXXXm-

DR. LE. SIEGELSTEIN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
— Kraujo ir Chronišką Ligą. —

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.

AUKSORIUS
6033 S. Clair Avė. Cuy Princeton 2993-L.
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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 patarnavimą, 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 rušj ir nužeminimą prekės. _

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

Jeigu Tamistai kuomet rei'-ės gydytojaus, ate 
turim du gydytojus dėl jūsų patarnavimo.

Mes kalbame visas svetimas kalbas.
SUPERIOR DRUG CO.

Superior Avė. corner E. 34-th .St. 
Cleveland. Ohio.

Pirmos rūšies ir žemiausios prekės.

±±±±±±±±±±±± APTIEKORIUS
1103 E. 79 GAT. KAM. MEDINA

420 Society For Savings Bldg. 
CLEVELAND, O. ' 

Męs savo ofise turime kas per-

pinigai skiriama Raudonajam 
Kryžiui.

Plačiai po Suv. Valstijas pas
klido balsai apie pasisekimą val
džiai gauti užuojautos darbinin
kiškoje organizacijoje, Ameri
can Federation of Lafor.

Darbo organizacijų *konvenci- 
ja atsibuvo Buttalo, N. Y. daly- 
vavo tenai 450 delegatų. Tenai 
buvo pakelta klausimas, kaip dar 
bininkai turi žiūrėti į karę bei 
kaip elgties su valdžia — vi
siems leista pilnai išsikalbėti. 
Pasirodo, kad tik 15 iš 450 dele
gatų buvo priešingi, visi kiti pa
sižadėjo eiti veikti sykiu su val
džia delei pasekmingo karės 
vedimo. Konvencijos rezoliuci
jų komisija užgyrė seniaus sut
vertą ir dirbantį “patriotišką 
darbą”. — darbo į Demokrati
jos Suvienijimą, prie kurio suor- • 
ganizavimo darbavosi A. F. of • 
L. vadas S. Gompers. šią orga- i 
nizaciją jisai sudrutino nuverti
mui veikimo Liaudies Tarybos, 
susidedančios iš pacifistų. *

Priešingieji delegatai kalbėjo 
apie brangumą pragyvenimo, 
Arizonos mainerių streiką, Paci- 
fiko pakraščio laivų statytojų 
kovą, Springfilld, III., gatveka-s 
rių streiką ir apie apsunkinimą 
svetimtaučių spaudos.

Vienas iš delegatų paaiškino' 
tai, kad “darbininkai turi labai i 
svarbią užduotį atlikti šioje ka-; 
rėje. Mes negalime pasistatyti 
save tokioje nesuprantamoje ; 
pozicijoje. Jeigu rezoliucija: 
(apie Darbo ir Demokr. Susir.) ■ 
butų atmesta, ta žinia pasklistų : 
pasaulyje, kad buk mes atstu- • 
mėme valdžią....’’

Kitas delegatas užprotestavo 
prieš šiojo kalbą, sakydamas, 
kad nei vienas iš šios federacijos 
narių negalima vadint šalies iš
davikais. Jis kalbėjo, kad val
džiai butų parankiausia paimt 
į savo rankas visus gelžkelius, 
industriją, kasyklas — ir tik 
tokiu budu galima butų pasek- 
mingiausia išeiti iš visų keblu
mų.

Ko reikalaujama iš darbinin
ko? Karės metu darbininkas 
skaitosi geriausis tas, kuris išti
kimai atlieka savo pareigą kaipo 
geriausiai gali: jei jis netinka, 
į kareivių eiles, jis yra geras ka
syklose, ant ūkės, amunicijos 
arba laivų statymo darbams. 
Jeigu kariumenės sudarytų mi
lijonus, bet nebūtų kuo jos ap
rengti nei apginkluoti, — jų 
negalima statyt į mūšį su priešu 
nei po dešimts ant vieno.

Matome, maždaug, ko reika
laujama iš darbo žmogaus karės 
metu. Ir juo labiaus iš darbinin
kų pusės bus atjaučiama, tuo 
didesnės bus pasekmės bei di
desnis pasitikėjimas išlaimėjime 
karės.

PEČIŲ, KĖDŽIŲ , PATIESALŲ 
trmj (KARPETŲ), STALU, LOVŲ, MAT- 
įOta RASŲ IR DAUGYBĘ TAM PANAŠI *>U DALYKŲ REIKALAUJAMŲ 

PRIE GASPADINYSTfiS IR KAM- V—BARIŲ PAPUOSYMAMS.

Apar to čia dideli* paairinkimas visokią g»- 
lažinią dalyką, visokiu dailydėms įrankių, audyną 
ir 1.1. Taipgi įvairią-įvairiauaią rąiių maliavos, te 
patų, smalinės ir rotorinės stogą dengimui popieros

Ž1S6-67 SL Clair Ava. Cleveland, Ohio

THE WILLIAM SITTER CO.
Slovenski auksoriai ir laikrodinin

kai, Inkorporuoti 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 garan-

L. Bednarski
<40 parduodaOįB 

Namus ir Formas

GELEŽINKELIO DAR 
BININKUS.

Galima susikalbėti lietuviškai, lenkiškai ir 
rusiškai. Taipci statome bankas.

A. SOGOLWITZ, 
25-47 E. 38 Str. Arti Woodland.

. . Central 2595-W

Central 1690

JOHN L. MIHELIGH
ADVOKATAS

Praktikuoju visuose teismuose, 
lietuviškai kalbame, 

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

Avė. Adaras vakarais.
TeL Central 5821-W. 

CLEVELAND. OHIO.

Tas štai kaip atsieina. Tamista neturėdamas britvos, priver
ktas eit pas barberį barzdos apsiskusti. Ar ne? žinoma, kad teip. 
i Juk neapsiskutes negali būti. Na, leiskim sau, Tamista skuties 
'vieną sykį į savaitę, tai kas savaitė mokate 15c., o juk metai susi- 
Ideda iš 52 
! savaičių, 
Itai Tami- 
|sta išmo- 
įkate bar- 
i bėriui per
metus laiko $7.80 Bet jei Tamista nori užsilaikyti švariai, tai pri- 

! verstas esi skustis bent du sykius į savaitę, tai Tamista kas savai- 
Įtė barberiui išmokate po 30c. vien tik už barzdos skutimą, kas 
meto bėgyje susidaro $15.60. O kiek laiko praleidžiate belaukda

vai? O juk laikas veltui praleistas žmogaus gyvenime jau niekad 
negrįžta. Jis prisiskaito prie žmogaus gyvenimo. Taigi liogiškai 

! apmąsčius ir apkainavus tą brangų, veltui praleidžiamą laiką, 
> skaitant pinigais prisidės mažiausia trys sykius tiek, kiek išmoka- 
Imametų bėgyje gyvais pinigais.
| Tki apsistokie čia ir apmąstykie, argi ne laikas sustabdytie te
ikias pragaištingas lėšas, kurios nesvarstant išrodo nedidelėmis.

Tad nelauk nieko, o tuoj paėmęs keletą dolerių užmokėk tik 
I vieną sykį, nusipirkdamas gerą britvą, o ant visados nuo augš 
’čiaus išskaitliuotų nuostolių busi liuosas.
s Geriausią britvą ir didžiausį rinkinį, kurios tikrai gvarantuo- 
įjamos visapusiškai, neskyriant kad ir sudužtą.

“DIRVOS” KRAUTUVĖ
2004 St. Clair Avė. Cleveland, Ohio.
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© Bell Main 3514 Gyvenimo ©
(§) Cuy. Cent. 1505 Cuy. Union 289 (@)

S'C. J. Benkoski ®
© ADVOKATAS ®

Karės laimėjimas- bile šalyje 
remiasi didžiausiai ant pinigo, 
ant kariuomenės didumo ir jos 
išlavinimo laipsnio bei ant darbi- 
ninkų. Darbininkas karės vedi
mui reikalingas visais atžvil
giais: jis ne tik naudingas karės 
įrankių — amunicijos dirbtuvėje 
arba laivų statyme, bet net ir 
tokiuose darbuose jis turi svar
bą, kurie išrodo nieko bendro su 
kare neturi.

Darbininkų judėjimas bei jos 
pažiūros į karę kartais labai 
daug sveria. Paimkime pir
miausia darbo žmonių judėjimą 
Rusijoje. Kada darbininkai ga
vo šiek-tiek daugiau .liuosybės 
po nuvertimo caro valdžios, — 
tenai jie tuoj parodė savo nuo
monę. Iš tų pačių darbo žmonių 
susidedanti kariuomenė su dar
bininkais sudarė bendrą Tarybą 
tvarkymui šalies ir pritaikymui 
geresnių aplinkybių darbo žmo
gui.

Tiesa, nesusipratimas ir stoka 
apšvietos Rusijoje darbininkus 
nuvedė toli nuo kelio. Sulyg 
žinių iš ištikimų šaltinių sužino
ma, kad užvaldžius Rusiją darbi
ninkų luomui, tenai įvyko paste
bėtini dalykai: jie, kur galėdami, 
daužė inteligentiją, skelbdami, 
kad užjo “proletarato gadynė” 
ir dabar žmonės, o ne “buržujai” 
valdo! Beveik kožname mieste, 
gilyn Rusijon, įsikūrė taip sa
kant “respubliška” darbininkiš
ka valdžia....

Rusijoje darbininkai dirbo 
kiek norėjo, ėmė algos kiek pa
tiko... Per tai, žinoma, pora čeba- 
tų pakilo iki 200 rublių!

Anglijos darbo žmonės irgi 
parodė daug nepasiganėdinimų 
ir daugelis atvejų grasino strei
kais .ir suparaližiavimais visos 
šalies. Jų reikalavimai stengta
si išpildyti, dalinai-gi žmonės 
tampa priversti pildyti tas pa
reigas, kokios valdžiai išrodo 
svarbesnėmis karės laiku. Kiek 
atmename, karės pradžioje Ang
lija didelę dalį amunicijos trau
kė iš Suv. Valstijų; toliaus-gi 
Įsteigė milžiniškas savo šalyje 
dirbtuves, kur darėsi amunici
ją namie.

Atitraukimas darbininkų nuo

T Phone, Residencija, Eddy 890-J * 

į Dr. J. F. EVANS S 
•J* *3*
❖ Gydytojas ir Chirurgas •>

Ofisas St. Clair ir E. 103 St.
? Savoy Theatre Bldg. 5

T Valandos: Nuo 8 iki 9 rymetį, X
❖ nuo 3 iki 5 po piet, nuo 7 iki 4
a 8 vakare. ?
X Residencija, 10604 Gooding ?
❖ ❖

Phone Eddv 1356 Valandos: Nuo 2 iki 5
GEOl M. THOMPSON, i m s

Chiropatas, Į namus irgi lankaus
SUITE 22, SAVOY BLDG.

F. 103 ir St. Clair Avenue,

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

Prekė $25.0v
Pirk vieną už “cash” arba ant lengvų

MUSŲ SPECIALIŠKUMU YRA TAISOMI LAIK 
RODŽIAI IR KALRODSLIAI.

FRANK ČERNE

Rosedale 965 J. Cuy. Princenton 1241-L

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

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

xxxxxxxxxxxxx;
Maine 2063. "

kitų darbų prie amunicijos ne
galėjo suparaližiuoti visos kitos 
industrijos tikroje valstybėje, 
kur beveik viskas paremta tik 
ant didelio išproduktavimo. — 
Darbininkų-vyru neišteko tam 
visam; — moters tada užėmė 
daugeli vietų kaipir ant ūkių, tai 
ir dirbtuvėse prie vyrų sunkių 
darbų.

Matome tai, kad kariuomenės 
užlaikymui, maitinimui, apren
gimui ir apginklavimui reikalin
ga ūkių varymas, gyvulių augi
nimas, paskui — aprengimui 
— išaudimas užtektinai materi
jas bei išdirbimas odos; vėl — 
amunicijos pridirbimas bei jos 
pristatymas į mirties vietas.

Visi perjnato, kodėl sąjungie- 
čiai šioje karėje nelošia rolės: 
jie, sakoma, nebuvo ganėtinai 
iškalno prie karės prisiruošę ir 
nebuvo tinkamai sistematiškai 
sutvarkę savo vidujinio indus- 
trialio stovio.

Amerika gavo gana progos 
tam prisižiūrėti laike trijų metų 
karės Europoje ir dabar, po 
įstojimo į karę, stengiasi prie to 
taikyties.

Taip, Suv. Valstijų valdžia or
ganizavo maisto pačėdumo lygą, 

; prie kurios prisirašė moters-šei- 
myninkės, po pasirašymo (tiktai 
to tereikalaujama), kad čėdys ir 
neaikvos perdaug maisto, gauna 
tam tikras kortas, kurias iška
binama languose.

Kuro administratorius išleido 
i- pranešimus angliakasyklų savi- 
l ninkama ir kasėjams, kad tie 
i stengtųsi iškasti daugiau ang- 
i lies, kuri reikalinga kariškiems 
į laivams bei visam šalies judėji

mui. Darbininkams po bausme 
įsakoma dirbti visas dienas ir 
pilnas valandas. Darbininkų 
stoka aiški: iš niekur dabar ne- 

| paimsi, kuomet tuo tarpu dabar 
Į jie net paimami į kariumenės 

eiles. Angliakasiams, ką neku- 
I riosPenn. kasyklos paskelbė, pa- 
I kelta užmokestis, tik už kožną 
| sugaištą dien%—bausmė ir tie



mas.

Lietuvos Duktė.

Kaina $55.00.

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

Kaina $30.00.

Tadas Neura TADAS NEURA
Savininkas Užtaiko

Krautuves DIRVOS” KRAUTUVE
Kaina $18,00.2002 04 ST. CLIAR AVĖ

'AUGIAU APIE MOTERŲ IR 
ŠEIMYNOS GYVENIMĄ

Moterįs, panaudodamos joms 
priklausančias teises, padarys 
visuomenėje lygsvarą ir išstums 
priešakio atsakomybės reikšmę 
Teisių ministeris, atsisveikinda
mas su konvencijos nariais, ragi
no juos žengti prie naujo gyveni
mo, skleidžiant tas idėjas, kurios

nuo 5c. iki 5.00.

nuo 75c. iki 
Laketuku ir 
kišeninių ir 
iki 75c. ir

Kaina $85.00 Kaina $110.02

‘B? yra viena iš Didžiausiu1x11 VOS Lietuvišky Krautuvių Amerikoje 
■" —........ ir didžiausi auksiniu daigty Krau

tuvė ant St. Clair Avenue, Cleveland mieste.

išrištų 
ir kvie- 
prigelbė-

jvairių

Į\abar daugumas mūšų viengenčių suka galvas ir 
** mislina, kokioj krautuvėj ir kokias tinkamiau
sias Kalėdoms Dovanas nupirkti savo mylimai ar 
mylimam bei draugams ir giminėms.
GERA DOVANA YRA ŽENKLAS DRAUGIŠKUMO IR ATMINTIES
Todėl kiekvienas ir įieško teisingos krautuves, 
kur viskas yra PIRMOS KLESOS ir visos prekes GVARANTUOTOS

tnigžfe SvetiiBg
IM rasirinfcjfnv, repeticfJv

' vMtdvip Ir tX

2M1 SuBiitM,Anų
CtEVELAND.OHlO.

“Dirvoje” nuo tūlo laiko pra
dėta rašyti apie moteris bei jų 
reikalus. Dabar tapo įvestas 
skyrius “Moteris ir šeimyna.” 
Šituo klausimu labai indomauja 
daugelis moterių ir merginų. 
Juk, ištiesų, moterįs taipgi pri
valo lavinties ir plėtoti savo pa
saulėžvalgą. Jos turi lavinties 
lygiai su vyrais. Išsilavinusios 
ir apsišvietusios moter|s daug 
prisidėtų prie kultūros pakėli
mo, prie pagerinimo būvio, prie 
paskubinimo šviesesnės ateities.

Jeigu moteris nebūtų ikišiol 
buvę vergėmis, tai gal nebūtų 
šiandien ir tos baisios karės. — 
Juk tiktai išmintinga ir apsi
švietusi motina gali išauginti ge 
rai kūdikius. Tik ji viena gali 
iukvėpti meilę linkui Dievo, arti
mo, tėvynės ir tautos.

Jeigu mes pageidaujame ne- 
prigulmingos ir laisvos Lietu
vos, tai rūpinkimės suteikti mok 
šią bei apšvietą musų seserims, 
moterims-motinoms, nes jos bus 
musų tautos pamatu ir duos tuos 
didvyrius, Lietuvos sūnūs, kurie 
palaikys jos garbę ir galybę. 

. Bet ir pačios moterįs bei mer
ginos privalo lavinties ir švies- 
ties. Kviečiu jus, brangios se
sutės, prie veikimo, — idant tie 
mano žodžiai nepasiliktų vien žo
džiais, bet kad jie pavirstu skam 
bančiu balsu, kurį galėtų išgirsti 
kiekviena Lietuvos sesutė, o iš
girdus kad galėtų suprasti, jog 
dabar muins laikas atėjo pasi- 
liuosuoti iš senoviškos vergijos.

O tą atsiekti yra lengva. — 
Lankykime mokyklas pagal iš
galėjimo, skaitykime knygas ir 
laikraščius, daugiau protaukime, 
galvokime, stengkimės atskirti 
blogą nuo gero... — Savo kūdi
kius auklėkime tikroje lietuviš
koje dvasioje, — nelaužykime 
jiems brangios lietuviškos kal- 
bos, vos-tik pradėjus ją pažinti,

ITALUOS MOTERIS JIEŠKO 
LYGIU TIESŲ.,

Italijos teisių ministeris buvo pažymėtos atskiruose jų 
Sacchi savo plačioje kalboje, ati- susirinkimuose. Jis pilnai už
dengiant tautinę moterių kon- gyrė moterių veikimą šiame sun 
venciją Romoje, ^įtikinančiai kiame laike, nurodydamas, kad 
prirodinėjo reikalingumą pra- tas darbas užtikrina joms atga- 
plėsti moterių tiesas. Jis nupie- vimą savo teisių ir susilyginimą 
Še tas aplinkybes, kuriose gyve- su vyrais, kurie patįs irgi priva- 
no ltalijos moteris iki šiam lai- lo prisiklausyti moterių balsui, 
kųi, pažymėdamas, kad panašus kviečiančiam prie naujos civili- 
netėisingas dalykų stovis neturi žarijos, 
tęslies toliau, kad reikalinga

Viskas kas tik randasi “Dirvos” krautuvėje ant pardavimo yra PIRMOS 
KLESOS ir su kiekvienu parduotu daiktu yra DUODAMA GVARANTACI JA, nežiū
rint ar kuris čia perka už 50c. ar už $1,000, viskas yra gvarantuojama.

Todėl mes ir jaučiamės, kad musų krautuvė yra pilnai prirengta, kad 
musų viengenčių klausimą ką PIRKTI KALĖDŲ DOVANAI? Taigi mes 
čiame nuoširdžiai musų viengenčius atsilankyti į musų krautuvę, o mes 
sime kiekvienam pasirinkti tinkamą KALĖDŲ. DOVANĄ iš daugybės 
įvairiausių daiktelių tinkamų dėl moterių, vyru, kūdikiu ir šeimynų.

DEL MOTERŲ
čysto aukso žiedų su įvairių akmenėlių bei deimantų akutėms nuo 

$1.50 iki $1.000.00, Lakietukų (La Vallieres) auksuotų ir čysto aukso 
su įvairiom akutėms ir deimantais nuo $1.00 iki $50.00. Retežėlių su 
laikrodėliais ir be nuo $2.50 iki $30.00. Perlų karolių nuo 75c. iki $4.00. 
Auskarų auksuotų ir čysto aukso su įvairių akmenėlių perlu bei deiman
tu akutėms, nuo $2.00 iki $60.00. Puikių auksuotų i čysto aukso špilkučių 
su gražiais akmenėliais ir deimantais, nuo $1.50 iki $12.00. Laikrodėlių 
auksinių, nuo $5.00 iki 25.00. Rankoj nešiotis maišiukai sidabrinei, si
dabruoti ir skuriniai, nuo 50c. iki $20.00. Puikių parasonų, nuo $1.50 
iki $5.00. Auksinių rašomų pluksnų laikančių savije atramentą, nuo 
§1.00 iki $5.00. Galvos parėdymui šukų, nuo 50c. iki 1.50. “Dirva” ant 
metų $2.00. Setų susidedančių iš veidrodžio, šepetuko ir šukų, sudėtu į 
puikes dėžes, prakė nuo 1.50 iki 15.00. Prietam pastatomų laikrodėlių, 
parfumų, perfumam buteliukų, įvairių dėžučių ir tam panašiu įvairiu įvai
riausiu daikteliu, reikalingų moterims ir mergaitėms.

Laikrodžių pastatomų ir pakabinamų einančių po 8 dienas vienu už
sukimu ir gražiai skambančiu kas pusvalandį ir valandą, prekė nuo 1.50 
iki 20.00. Vandens ar alaus setai susidedanti iš užbono ir 6 stiklų, vieni 
rankom išmarginto stiklo, kiti brangesnio ir rankom išpjaustyto stiklo — 
tinkantis puikiausioms šeimynoms, prekė nuo $3.00 iki 8.00. Sidabruotų 
šaukštų, peilių ir šakučių setai sudėti į puikius diežias, prekė nuo $7.00 
iki $15.00. Pjaustyto-brangaus stiklo įvairių indų, nuo 50c. iki $6.00. 
Sidabruotų indų dėl vaisiu, sviesto, cukriaus, kavos, riešučių ir tam pana
šiem daiktams, prekė nuo $1.50 iki $5.00. Kalbamų mašinų (Grafafonų) 
nuo $10.00 iki $300.00. Lietuviški rekordai, tai musų speciališkumas ir 
jeigu kurių čionai nerastumete, tai jau nebūtų vilties jų radimu kitur. 
Indų padarytu iš purpuro (china) artistų rankomis išmargintu, nuo 
15c. iki $4.00. Paveikslų su puikiausiom scenerijoms ir šventųjų paveiks
lais, nuo 15c. iki 3.00 ir tiem panašių daiktelių tinkamų šeimynoms kaipo 
Kalėdų Dovanos.

Q$**<kan okanią saldainį. 
fiįtoa koNės ir minkite 

“ZjntniĮ. Vi stiklą tik'3c.

Į 2047 HuuItM Anų 
j CLEVELAND, OHIO.

įvykdinti tam tikras permainas. 
Kalbėtojas pasisakė prijaučiąs 
netiktai panaikinimui “karžy
giško autoriteto įstaigos”, bet 
daleidimui moterių prie profesi- 
jonalių darbų ir viešų užsiėmi
mų, suteikiant joms balsavimo 
teises. Tokis liuosas moterių 
veikimas b utunau dingas—pa- 
suomenei.
čioms moterims ir plačiajai vi-

Italijos moterių darbai, atlik
ti karės laiku, suteikia joms tei
sę reikalauti reformų. Jųjų dar
bai, — sulyg ministerio žodžių, 
— turi daug didesnę reikšmę 
negu žodžiai; tie darbai Italijos 
moterių laike to baisaus pasauli
nio konflikto parodė, jog mote
rįs yra pribrendusios prie akti- 
viško veikimo. J<& aiškiai paro
dė, kad jos neikiek nežemiau 
stovi už vyrus atlikime tūlų dar
bų, bet yra nemažai ir. tokių už
siėmimų, kuriuos moterįs išpil
do tinkamiau už vyrus. Moterįs 
atsižymėjo aiškiu supratimu tos 
momento svarbos ir nepaprasta 
tėvynės meile, kartu pritaikin- 
damos savo veikimą pergalėji
mui visų nelaimių, vargu ir skau 
smų sąryšyje su brangiomis 
joms ypatomis.

Ministeris Sacchi išreiškė už- 
sitikėjimą, kad pageidaujamos 

į reformos įvyks neužilgo, kadan
gi plačioji visuomenė tam pra
jaučia.

Gan plačiai ir vaizdžiai persta- 
! tė moterių reikalus ir reikalin
gumą moterims lygių tiesų ke
letas žymių kalbėtojų ir veikėjų. 
Daug buvo svarstyta apie abel- 
ną moters padėjimą ir apie nu
statymą tam tikru įstatų, kurie 
reguliuotų moters gyvenimą. 
Galop tapo išnešta sekančio turi
nio rezoliucija: “Konvencija 
prašo valdžios ir parlamento, 
idant butų perstatyta ir leista 
plačiai apkalbėti apie suteikimą 
moterims balsavimo teisių, neri- 
šant to klausimo su pamatiniais 
įstatais.” -

Sįnjor Comąndini, uoliąi da
lyvavęs komisijos ginčuose, pa
sakė vieną iš turingiausių kalbų 
kaslink suteikimo moterims ly
gių teisių su vyrais, pastebėda- 

t mas, kad tos tuščios kalbos kas- 
’link moters silpnujno, protiškai 
; turi būti atmestos; vieša gi nuo- 
’ monė tvirtai stovi už suteikimą 
: moterims balsavimo teisių.
Į Laike karės iškilo naujas pro- 
1 letariatas, būtent moterįs, ku- 
Į rios parodė visiems ir pačios per 
isitikrino, kad jos gali atlikti 
į svarbų ir produktivišką darbą. 
• Uždraudimas vienai visuomenės 
i pusei panaudoti pamatines savo 
(teises krašto gyvenime turi bu- 
jti amžinai pasmerkta kaipo 
Į kenksmingas valstijai apsireiški

PERSKAITĘ TĄ VISĄ MATOTE
kad nėra reikalo jieškoti didesnės krautuvės, kur pas žydus, nes čionai ga
lite atrasti užtektinai;sau reikalingų daiktelių DIDŽIAUSIAME PASIRIN
KIME ir už pigesnę kainą negu kur kitur, nes musų atsargus ir kartu 
už daug pinigų .pirkimas pavėlina mumi PARDUOTI PIGIAU. Prietam 
mums nereikia mokėti randos.

_ Ant išanksto užsakytų daiktų, kaip tai laikrodžių, žiedu ir t. p. daik
tu išpjausime Jų vardu raides ar monogramus dykai, užsisakiusiem vėliau 
prisės laukti po švenčių, nes prieš pat šventę busime perdaug užimti.

čionai yra taisomi laikrodžiai, laikrodėliai ir visokį brangmenįs su 
didžiausiu atsargumu. Nuo dabar iki Naujų Metų KRAUTUVĖ ATIDA
RĄ ŠVENTADIENIAIS nuo 9.00 ryto iki 9:00 vakaro.

KUDYKIAMS
čysto aukso žiedelių su akutėms, monogramais ir lygių 

2.00. Sidabruotų šaukštų, peilių ir sakučių setai po 50c. 
karolių mergaitėm ant kaklo, nuo 75c. iki 5.00. Laikrodėlių 
pastatomų nuo $1.50 iki $3.00. Betlijos staineles, nuo 10c. 
tiem, panašių daiktelių tinkamų vaikučiams ir mergaitėms kaipo Kalėdų 
Dovana.

VYRAMS
Laikrodėlių sidabrinių, auksuotų ir auksinių, nuo 7 iki 21 akmens, 

paakė nuo $2.00 iki $60.00. žiedų čysto aukso su įvairių akmenėlių bei 
deimantų akutėms, nuo $2.50 iki $1000.00. Leneugėlių gerai paauksuotų 
ir auksinių, nuo $1.50 iki $24.00. špilkučių į kaklaryšį auksuotų ir auk
sinių su puikiais akmenėliais ir deimantais, nuo 50c. iki 20.00, auksinių 
rašymui plunksnų, laikančių savije atramenta, nuo 1.00 iki 5.00. Pui
kių lietsargių nuo 1.25 iki 5.00. Cigaretam dėžučių sidabruotų ir čysto 
sidabro, nuo 1.50 iki 6.00. Peilukų auksinės ir auksuotam kraunukėm 
nešioti prie lenciūgėlių, taipjau turime daugybę lakietukų nešiojimui 
prie lėncugelių, nuo $1.50 iki 8.00. Guzikų į ankoves (kolionikų), nuo 
25c. iki 5.00. Laikraštis “Dirva” ant vienų metų 2.00, pastatomų “laik
rodėlių nuo 1.50 iki 5.00. Įvairių įvairiausių knygų, pradedant nuo pasa
kaičių iki mokslišku įvairaus turinio knygų, jų prekės 
Atviručių su lietuviškais ir angliškais, Kalėdų ir Naujų Metų pasveikini
mais ir tiem panašių daiktų ir daiktelių.

kada motina į savo mažutėlius 
kalba pusiau angliškai, net pa
ti "tikrai nežinodama, ką tie žo
džiai reiškia.

Taigi, gerbiamosios, atsimin- 
kime, kad nekristų ta kaltė ant 
mūsų, kad musų vaikai tapo “iš
gamomis”, nes mes esame pir
mieji mokytojai, kunigai, — te
ologijos, astronomijos ir visų ki
tų mokslų profesoriai, tai ir pri
valome žinoti, kaip tas sunkias 
užduotis reikia išpildyti. — Tą 
viską atsieksime tiktai su pa
galba mokslo ir apšvietos. Tai
gi mokykimės ir švieskimės.

Galop kviečiu visas moteris 
bei merginas, kurios tik gali, ra
šinėti | šitą skyrių, gvildenant 
moterių reikalus ir vaikų auklė
jimo klausimą. Sukruškime, 
nės jau ištiesų atėjo veikimo lai
kas!...

flučernę Ir Cfosernį 
TAIPGI



Buvęs.

Taribos Pirmininkas. Gubernatorius.
Koresp.

Gruo-

3.10 PROF. KLIMĄVIČIAUS

KAMPAS WADE PARK IR E. i2 GATVĖS.muzikos.

Vyrams $4.00 Merginoms $2.00
10 Lencijų.

Va4PER.

SVIESOS PATARNAVIMAS

TeL Cuy. Central 7622-R. TIK 5 CENTAI KAINUOJA BĖGANTIEMS REI-

KALAMS PAPRASTO SKALBIMO SU ELEKTRINE

Nauji Lietuviški Cohimbia i
JUS GALIT VEIKT KĄ KITĄ. TAI YRA IŠTIKRO

LAIBAI EKONOMIŠKAS BUDAS.ĮDAINAVO

THE ILLUMINATING COMPANY

Kampas St. Clair A ve. ir 20-mos gatvių.
txxxxxxxxxxxxxxxixxnxxn^xxxxxxxxxxxxxxxxr

ČEVERYKAI VIENOS KAINOS.

$1.10. Obuolių bušelis $1.50.

SKALBIMO MAŠINA. KUOMET MAŠINA DIRBA

ILLUMINAITING BLDG. PUBLIC SQUAER

Lietuviai. Kurie nenorite

r Vietinių chorų atstovų susi- 
Eūkimas. Lapkričio 26 d., sve
tainėje, 3042-44 St. Clair Avė., 
.atsibuvo chorų atstovų ir šiaip 
dailės ir dainų mylėtojų' susirin- 
Kronas, kuriame dalyvavo apie 
35-asmenįs. Susirinkimas buvo 
sušauktas išrišimui klausimo 
ftaoHnk suorganizavimo, vietos 
daorų sąryšio ir pakvietimo į 
CIevelandą komp. Miko Petraus-

Patariu visiems vaikinams

Suv. Valstijų Iždo Sekretorius oficialiai pranešė, kad sudėti bankuose pi
nigai negali būti paimti į valdžios rankas ir gandai apie tai netikri.

Prelekcijos-Paskaitos. — Pėd
nyčios - vak., lapkričio. .30 d.-, 
L. S. S. 3^čia kp. rengia prelekr 
ciją, temoje “Evoliucija ir Revo
liucija,” kurią, skaitys p. A. Ka
ralius iš San Francisco, Cal. 
Paskaita apima socializmo teori
ją. Norintieji išgirsti paskaitą, 
susirink. Popovičiaus salėn, 2539 
Št. Clair Avė. Pradžia 7:30 va
kare, jžanga 10c.

__ Vietiniams veikėjams. — šia 
me “Dirvos” numeryje ant pir
mo pusi, telpa paskelbimas labai 
svarbių dovanų visiems musų 
skaitytojams, kurie prirašys te
nai paminėtą skaičių naujų skai
tytojų. Todėl atkreipiame visų 
musų vietinių skait. ir rėmėju 
domą j tai ir kviečiame pasidar
buoti, kad gavus kuodidžiausios 
vertės dovanų! Dovanas gaus 
visi, kas tik iki 31 d. gruodžio pri 
siųs bent 5 skaitytojus ar dau
giau.

Nekavok savo pinigu. Pinigas nėra saugus, 
jeigu neindėtas bankon arba neinvestytas.. 
Taigi čėdyk, ČĖDYK, ČĖDYK: dėk savo pi
nigus Į banką šiandien kad ir dabar ir juos, 
gaudamas nuošimti, augink ir didink ir pri- 
sirengk prie laimėjimo taikos ir laisvės.

džio, Ulmann Hali, 1400 E. 55 st. 
Pradžia 6:30 vakare. Progra 
mas rengiama įvairus. Bus dai
nų, monologų ir deklamacijų. 
Pelnas skiriama parėmimui laik
raščio “Laisvės.”

ginimo už tai. Ypatingai mer
ginom, įvairių-įvairiausių darbų 
čia gali visados gauti. Mokestis 
yra mažiausia $8.00 į savaitę, 
valgis ir kambarys.

nauti įmonėms ir tautai. Be bankų biznis 
sustotų kachir rytoj, mokestis sustotų, pini
gų nebūtų ir. net paprastas būdas persimai
nytų. . . '

Dailus “Varpo” Choro vakarė- ■ 
NA — Lapkričio 24 d., subatos < 
vakare, vietinis nesenai susior
ganizavęs choras “Varpas” turė
jo parengęs draugišką vakarėlį. 
Visi dalyvavusieji buvo tiktai 
kviesti, kitokių nebuvo. Jauni
mas suėjęs šoko įvairius šokius, 
žaislus, taipgi atskirais būriais 
sustoję dainavo lietuviškas dai
neles.

Apie 11 vai. nakties prasidėjo 
vakarienė. Prie užkandžio, vaka 
-sa vedėjas p. A. Zdanavičius, ke- 
Jbds žodžiais prataręs į susirin- 
Naeius, pakvietė p. V. S. Jokuby- 

pakalbėti. Kalba tęsėsi trum 
pati; svarbiausia kalbėtojas nu- 
k*eipė doipą į Lietuvą ir prašė 
aukauti į Liet. Neprigulmybės 
Fondą; Po: to keletą žodžių pra
tarė ir p. Mi Vasiliauskas. Aukų 
surinkta $15.25c. Rinko p-lė 
Genovaitė Siruniutė ir K. S. Kar- 
- — ŽJg- -r- povicips. -

Aukavo šie dalyvavusieji:
Po $L0O: J. Baltakis, A. Ak- 

Mtnaičiute, J. Apšega, K. Bagdo
nus, J. žeiriantaitis, A. Praškevi- 
Stas, K. Aksomaitis.

’ Po 25c.: St. Mažiliauskas, A. 
■ kpbynas, P. Karulis, V. K. Jurge 
* los, M. M. Skudis, P.

iNkalajunas, K. Ribokas, M.Gra 
Ma, J. Gedminas,. K. S. Karpavi-

, Pp 25e.: St. -Mazilauskasį A. 
it Grąičunas, P. Tu-

Mes duodam raudonus ir žalius štampus. 
Mes turim didžiausį 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. štampu.
Musų krautuvės visur randasi.

Susirinkimas. — SLA. 136 
kp. susirinkimas atsibus 5 d. 
gruodžio, žvaigždės salėj, 2104 
Hamilton Avė., prasidės 7. vai. 
vakare.—^Susirinkimas—atsibus 
paskutinis šiais metai, todėl na
riai kviečiami ateiti užsimokėti 
savo mokestis už 1917 metus.

Fin. sekr Jonas Jurkus.

Bet iki šiam metui mes sučėdijome mažiau, Pinigas yra vienatinė valdanti spėka, ku-

Statoma Scenon “Kryžius.”
— Vietinė Lietuvių Moterų Pro- 
gres. Susivienijimo 24-ta kp. sta 
tys scenoje keturių veiksnių dra
mą “Kryžius”. Lošimas atsibus 
nedėlioj, 2 d. guodžio, Acme sve
tainėj, 2416 E. 9-th st., prasidės 
4 vai. po pietų. šalip lošimo 
dainuos dar vietinis gerai žino
mas “Mirtos” choras. Po teatro 
ir dainų tęsis šokiai.

Mano tverti naują . parapiją. 
“Dirvos” spaustuvn atėjo kuni
giškai apsirengęs jaunas vyras, 
kuris pranešė, kad jis yra kun. 
J. E. Strazdas, D. D., pribuvęs 
į Clevelandą lapkričio 25 d. iš 
Westville, III. čia jis manąs su
rengti visą eilę prakalbų, o nedė
lioję, gruodžio 2 d., esąs pasiry
žęs laikyti čia pamaldas. Galop 
kun. J. E. Strazdas pažymėjo, 
kad jis manęs tverti senov. Ro
mos katalikų, bažnyčios parapiją 
(Old Roman Catholic Shureh of 
Amerika). — Su “nepriguhnin- 
gaisiai” dvasiškiu Mickevi
čium jis neturįs nieko bendro. 
Parodė net savo kunigiškus do
kumentus.

53350 NaSS Gadynė.

.8 Vaila Valužė 53348 Suktinis.

'lies uždirbam daugiau, negu bent kita koki tauta.
-Mes turime pinigy sudėję daugiau, negu bent kita koki tauta. 
Mums reiks praleist daugiau, negu bent kitai kokiai tautai, 
kad išlaimėt karę ir apsaugot musų gyvastis ir nuosavybę.

L. Vyčių teatras. — Nedėlioj, 
lapkričio 25 d.? Germąnia Vor- 
waerts salėj 25 L. Vyčių kuopa 
buvo parengusi gražų vakarą su 
teatru “Mirga” (4 aktų veikalas 
iš Vut. laikų) bei kitokiais pa- 
marginimais. Nors oras buvo 
prastas, publikos prisirinko pilna 
svetainė ir užsilaikė ramiai. Lo
šimas prasidėjo 5:20 vai. vakare.

bi vakarą galima pavadinti ge
rai pasisekusiu visais atžvil
giais. Lošikai savo dalis atliko 
gerai, ypač pasižymėjo Mirgos 
rolėje p-lė B. Skripskauskiutė. 
Ji puikiai atvaizdino tikrai pasi
šventusią kunigaikščio Vytauto 
pamų tarnaitę, tikra Lietuvos 
dukterį, aukaujančią gyvastį už 
tautos gerovę ir laimę. Pažymė 
tina ir tai, kad p. V. Bukauskie
nė sudainavo puikiai keletą dai
nelių. Dainavo Vyčių choras, 
buvo deklamacijų ir programas 
užbaigta su Lietuvos himnu. 
Ant galo jaunimas žaidė ir šoko. 
Buvo skrajojanti krasa su dova
nomis.
Kitame numeryje apie tai bus 

parašyta plačiau.

dis, V. Andrusaitis, J. Butkus, 
V. Slavinskas, F. Rudaitis, A.

apsisaugoti šios merginos — 
Elenos Matusevičaitės. Ji gy
veno Clevelande ir išnešė mano 
78 dol. pinigais ir iškaščių pada
rė apie 170 dol.

J. BENDORAVIčIUS, 
1802 Oregon Avė. 
Cleveland, Ohio.

jaunam mergelę.
"Dirvos” krautuvėje randasi dide

lis ririanis ir šeip įvairinusių rekordų.
Gaunami

LEKCIJOS ATSIBUNA KOŽNO PANEDĖ- 
LIO VAKARAIS NUO 8:00 IKI 11:00VALAN

REKORDAI
Visiems bedradarbiams ir ko

respondentams bus atsakyta se
kančiame numeryje.

matant musų priaugančius vai
kelius, taip norrai dirbančius pa
kėlimui musų lietuviškos tautos,

Rengiama Teatras. — L. S. S. 
3-čia kuopa stato scenoje Br. 
Vargšo dramą “Penktas prisaky
mas”. Lošimas atsibus gruodžio 
9 d. Boheminiam Nationai Hali, 
4918 Broadvay. Prie to bus 
sulošta dialogas "Gyvenimas ir 
Viltie?’, dainuo “Mirtos” Cho
ras ir kitokie pamarginimai. 
(Durys atsidarys 5 vai. po piet.)

ĮDAINAVO
Jonas čižauskas Baritono.

Ant marių krantelio 
53191 Saulelė Tekėjo.

Gimtinė šalis 
9tZS3 Sunku gyventi. i

PIGEI! PI G Ei! Už $6700.00
Parsiduoda du geri namai ant 

vieno loto, rytų daly j, tarpe gat
vių 69-tos ir 70-tos. Vieta tin
kama lietuviams. Vienas namas 
vienos šeimynos 6-šių kambarių 
if maudine. Antros namas dvie 
jų šeimynų po 5-kis kambarius 
ir maudinėms. Abu denkti pil
toms (slate). Lotas 36 ir 165 pe 
dų netoli nuo gatvekarių.

Skolos yra $4700.00. Lengvos 
išligos iš randų apmokama, nes 
gaunama $66.00 į mėnesį. Gera 
proga turintiems mažai pinigų 
dėl daugiau-žinių kreipkitės po 
numerių:' 2006'St. Clair Avė.' 
Pros. 933 Cent.,0488. į

Karalienės AniuoTų par. choras 
Ant Kalno Karklai siūbavo 

E31oo pasisėjau žalią rūtų, 
poiao Oi matulė ■53189 Matui, Matui. 
p~» .a Beauštant! aušrelė

Vaikų Draugijėlės vakarėlis. 
— Vietinė vaikų draugija turėjo 
parengusi nedėlioj savo vakare-

Arit -randos svetainė dėl kon
certų,* šokių, susirinkimų ir tt. 
Auditorija str sėdynėm dėl trijų 
šimtų žmonių. Kreipkitės Go
odrich Sočiai Settlement, 1420 
E. 31 St

Pinigų, PINIGŲ, PINIGŲ tai viskas ko rei
kia, ir vienas būdas juos turėt reikia dirbti 
sunkiau ir dangau sučėdyt.
Pinigai turi būti pirm kareivių ir amuni
cijos.

Pinigai reikalingi pirmiau, negu smaguriai, 
gerumas, parankumas ar net užsiganėdini- 
mas.

lį. Maži vaikiukai išpildė gra
žius gabalėlius muzikos, dainų ir 
deklamacijų. Labai pagirtina

E3242 M^’padainuosim. 
pmm Loja šūnis ant "kiemo 
53290 Ko liūdi putinėli.

Dr. V. Kudirkos Dr-tės susi
rinkimas. Visiems gerbiamiems 
Dr. V. Kudikos pašelpinės drau-

Vaikinai ir Merginos! Kurie norite dailiai 
išsilavinti šokius šokti, tai atsilankykite vir- 
šnurodytę vietų, o mes gvarantuojame, jog iš
mokinsime šokius ir į trumpų laikų beskirtu- 
mo, ar jaunų ar senų.

* Delegatus susirinkiman pri- s 
šavntė tik du choru — “Mirtos” i 
<4) ir “Varpo” (2). Kiti chorai 1 
—“Teatrališkas”, “L. Vyčių” ir i 
**Bažn. giedorių” — delegatų de- < 
Ser įvairių priežasčių neprisiimtė. 1 
Pečiaus paaiškėjo, kad ir tarpe 
žaėatstdVaujamų chorų randasi 
d^ug dainininkų (—ių)kurie yra : 
pasiryžę dalyvauti chore, kurį va ; 
dbvaus-mokins paibuvęs komp. 
Mikas Petrauskas.

P-s M. Ruseckas, L. Vyčių 25 
vardu pranešė, kad L. Vyčių Į 

fasopa pilnai prajaučia pakvieti
mui komp. Miko Petrausko ir 
Sanriimuisi tam tyčia sudaryta
me chore, bet kuopa atsisako pri 
stoti, kadangi tas užmanymas 
esąs neįvykdomas.

■“Mirtos ir “Varpo” chorai pil
nai išreiškė sutikimą sudayti cho 
ru> sąryšį ir pakviesti į Cleve- 
Eandą komp. Miką Petrauską.

Galop, po plačių apkalbėjimų 
tapo nutarta sušaukti visuotiną 
susirinkimą Clevelando lietuviš- 
hio jaunimo bei dailai-muzikai 
prijaučiančių draugysčių narių. 
Tame visuotiname susirinkime 
Įsos galutinai išrištas klausimas 
apie suorganizavimą choro ir 
apie paskvietimą čionai komp. 
Miko Petrausko. Taigi bus pa
meti pamatai naujai besitverian- 
eiai dailos organizacijai. Jeigu 
Saike to susirinkimo prie tos mu- 
z&os-dainų-teatro draugijos pri
sidės, padėkim, apie 150 narių, 
tai galima bus sutverti draugiją 
ir galima tikėties, kad komp. 
M. Petrauskas matydamas Cle. 
Het. jaunimą, trokštantį lavin- 
ties dailos srityje, neatsisakys 
eion pribūti ir apsigyventi. Ta
po išrinkta tam tikra komisija 
<M. Ruseckas, J. Gedminas ir K. 
Karpavičius), kuriai pavesta su
tvarkyt paskelbimus, draugijos 
famstitucijos projektą ir surasti 
susirinkimui salę.

Susirinkimas atsibus gruodžio 
3 d. (nuo 7:30 v. vakare) Payne 
Are. Hali — 3949 Payne Avė.

gystės nariams pranešu jog me 
nesinįs didžiausias susirinkimas 
įvyks nedėlioj, 2 d. guodžio (De- 
cember), F’ynn svetainėj, — 
5309-5311 Superior Avė. Susi
rinkimo pradžia lygiai nuo 2-jų 
vai. po pietų. Kurie nebuvo ant 
pereito susirinkimo, tiems iš- 
siutinėta atvirutės su pakvieti-

Neišgydomu - - Rhetunatizmu, peršaldimu, kosuliu, nulispnėjimu 
kraujo, nerviškumu, akių skaudėjimu, inkstų ir pūslės ligomis, vene- 
riškomis ligomis, gerklės skaudėjimu, vidurių užkietėjimu ir kitomis, 
kaip urnomis taip ir užsenėjusiomis ligomis. * *

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

Kampai- Sovrinski ir E. 82>ra gatvė, šioj aptiekoj dirba lietuvis 
provizorius, baigęs mokslų Lietuvoj ir čia Amerikoj.

Bulvių bušelis $1.75 ir $1.85. 
Kopūstai 3c. svaras. Burokų 
bušelis $1.65. Morkvų bušelis

Marė čižauskienė
E3192 Gegužinė Daina 

Giedu dainelę. 
Marė čižauskienė 
Plaukia sau laivelis

M -Lopšinė daina..
ĮDAINAVO

Marė ir Jonas čižauskai
Tu mano Motinėle \ 
Skambančios Stygos.

Fiion Tris berneliai 
53199 Vakarinė dama.

RUOŠKITĖS ANT ŽIEMOS
Kas dar neturi prisipirkę ant 

žiemos bulvių, kopūstų, burokų, 
morkvų, obuolių. Galit gaut 
pas S. Neura, 2041-2047 Hamil- 
ton Avė.

Lavinskas, P. Bingelis.
Smulkių aukų .............
Nuo baliaus liko ....

(tarpe 39 ir 40 gatvių.
CIevelandiečiai, parodykime, 

kad suprantame dailos ir muzi
kos reikšmę ir pageidaujame 
.ženkti pirmyn apšvietos takais. 
Jaunime, pasirdyk, kad nori la- 
vinties muzikoje, dainavime ir 
teatralėje dailoje. — Juk tik 
per dailą ir muziką pasieksime 
šviesesnę ateitį ir laimingesnį gy
venimą. Taigi malonėkite atsi
lankyti į tą susirinkimą kuoskait 
Magiausiai.

žiemos laiku dirbti ant atviro 
oro, tad dabar proga apsirūpint 
darbu paštopėj ir šilumoj.

Ateik į Biurą po antrašu: 113 
Superior Arcade ir klausk darbo. 
Čia jie tau parūpins kokis tik 
tau darbas labiausiai patinka ir 
nereikalaus nei vieno cento atli-

Geriausi vaistai nuo viso
kių ligų galima gauti su ge
riausiais patarymais tik 
Usevičiaūs Aptiekoje, 1172 
E. 79-th St., Cleveland, 0. 
BeU Rosedale 2417 , 

. Cuy Princeton 1539-R.

Delei aukų surinktų šeimy
niškame vakarėlyje lapkr. 11 d. 
Pereitame “D.” numeryje pas
kelbtos aukos bei aukautojų var
dai tapo sumaišyti — mat, nu- 
vežus spaustuvėn “D.” formas 
subiro tas špaltos galas, kur bu
vo paskelbtos aukos, — taigi 
dabar paskelbiame išnaujo. Be
reikalingai delei to buvo daromi 
užsipuldinėjimai ant p. A. Du- 

įbausko.—
Aukavo sekančios ypatos:
Po 1 dol.: A. Dubauskas, J. 

Žaloms, J. Kalakauskas.
Po 50c.: V. Ragažinskas, F. 

Valatkevičius, V. Daraškeviče, 
V. Liutvinas V. Paulauskis.

Po 25c.: J. Blažis,

Išviso.......................................... $11.02
Pinigai pasiųsti p. K. šidlaus-

negu bent kita tauta. rios mums reik pirmiausia. Mes turime lai-
Musū ineigos buvo keturiasdešimts bilionų mėti.
dolarių kas metai. čėdykime savo pinigus ir dėkime į bankas.
Musų sučėdas buvo penki bilionai dolarių Sučėdykim keturis sykius tiek, kaip mes iki 
metams. 5 ; šiolei sučėdijome.
Karės išvedimo reikalams šiais metais kai- Clevelando bankos deda pastangas patar
tuos dvidešimts bilionų dolarių.
Dalis tos reikalingos sumos sudėta Liberty
Bendsais;. dalis sueis nuo taktų; bet dides
nėj! dalis turės būti dar sudėta.

’.čas, K. Armulevirius, P. Spūdis, 
J. Radzukas, M. Lisauskas. J. Mi 
sevičius.

Labai pagirtina, kad iš apie 
60 prie stalo dalyvavusiųjų su
rinkta tokia graži auka kovai už 
musų tėvynės Lietuvos neprigul- 
mybę.

Prie vakaro surengimo pasi
darbavo pp. Zdanavičius, J. Pler
pa ir J. Baltakis.

mu — neatsilankiusiems uždėta 
bausmė. Draugai nesuvėluoki
te, sueikite laiku, nes turėsime 
aptart daug svarbių reikalų, o 
taipgi atsibus rinkimas valdybos 
1918 metams.

J. Žilinskas, sekr.

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


