
-1

1

“DIRVA” SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
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RUSAI SPAUDŽIA LIETU-SI ITALIJOJE.džiu. VOS ŽYDUS.

vokiečių i

ĮTrue translation filed with the post 
master at Cleveland, December 28, 
1917.

True translation filed wrth the post 
master at Cleveland, December 28, 
1917.

Kareivių tarpe buvo 6 oficieriai, 
kurie irgi žuvo;

ši metą praleis nesmagiai šven
tes.

Geros žinios ir geriausios in-

Pittsburghe žuvo 25 žmones,
KADA GATVEKARIS, IŠĖJĘS Iš KONTROLĖS, NUVIRTO 

NUO RĖLIV IR SUDUŽO. — SUŽEISTA 39 KELEIVIU.

“DIRVA”
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“Debatuose gali buti vartoja- 
______________„_______ : vokiečių, 
rusų, bulgarų ir turkų.

“Klausimai, apeinantis tiktai 
atskirą valstybę, gali buti ap
tariami skyrium nuo šių posė-

Kas prirašys 30 nauju skaitytojų, gaus dovanų Colum- 
$30.00

Kas prirašys 4 naujus skaitytojus, gaus dovanų puikią 
auksinę rašomą plunksną (Fountain Pen) vertės .... .$3.00

Rasų išlygos.
1. Kad nebūtų prievarta pri- 

(prijungtos) 
įrie

Kas prirašys 7 naujus skaitytojus, gaus dovanų didelę 
naudinga kningą— Tikėjimų Historiją. Kninga turi 1086 
puslapių, su daugybe paveikslų, stipriai ir gražiai apdaryta, ... 
kampai ir nugara marocco ir auksinėmis raidėms, ver. $5.00 X

Kas prirašys 7 naujus skaitytojus, gaus dovanų labai * 
gražia auksine rašoma plunksną, aksominėje dėžutėje, ver- * 
tės ..................................  $5.00

Bet užimtuose distriktuose

Ž Kas prirašys 8 naujus skaitytojus, gaus dovanų labai 
t naudinga kožnam lietuviui Angliškai-Lietuvišką ir Lietuviš- 
Ž kai-Angliška ( A. Lalis) žodyną, 439-835 pusi, drūtai apda-
A * C'*

ryta, vertės.......................................................................................

“Vyriausia rusų delegatas pa- 
1 davė Rusijos taikos išlygas ir 
savo ilgoje kalboje paiškino apie 
visas pažvalgas ir pageidavimus 
Rusijos vadovaujančios srovės; 
priminė Kareivių ir Darbininkų 
Tarybų rezoliucijas apie susitai
kymą ir t.t

$6.00 t

Kas prirašvs 18 nauju skaitytoju, gaus dovanų Colum- 
$18.00 t

Lietuvoje, kur valdo vokiečių ka
riumenė, žydų stovis dar bloges
nis. Lietuvoje žydai daug la
biau buvo persekiojami užėju-

Kas prirašys 7 naujus skaitytojus gaus dovanų auksuotą 
laikrodėlį, gvarantuotą ant 10 m. vertės...............................$6.50-

Kaš prirašys 9 naujus skaitytojus gaus auksuotą laikro- 
(telį, gvarantuotą ant %> metų vertės....................................S8.0O-

DOVANAS PRISIUSIME SAVO KAŠTAIS. ? -
Laikas dovanoms prailginama iki 31 d. Sausio, 1918 me

tų. — Siųsdami skaitytojus, prisiųskite sykiu ir pinigus. 
Aiškiai parašykite jų vardus ir adresus.

pa.
įraukiama didelio priešų už

puolimo pašaliais ne tik pas Nap- 
pa, bet ir palei Asiago luomą ir 
gal būt ant žemesnėsės Piave da
lies, kur vokiečių-austrų kariu
menė taipgi sakoma spiečiasi.

Nors nekurie skelbia, kad au
strai jau nustoja vilties persi
laužti per italų linijas dabarti

Paryžius. — Nežiūrint revo
liucijos ir permainų Rusijoje, 
pietinėse dalyse žydų padėjimas 
yra daug sunkesnis, negu po ca
ro valdžia.

Skirva distrikte atsibuvo du 
žydų pogromai, kuniuose nužu
dyta daugelis žydų bei sugriau-

True translation filed with the post 
master at Cleveland, December 28, 
1917.

TEUTONŲ ARMIJA TELKIA-

KANADOJE PANAIKINAMA
SVAIGINANTI GĖRIMAI.
Ottawa. — Pranešama, kad

Kanadoje importavimas svaigi- to ir sudeginta jų įstaigos su

Roma. — Netikėtai tapo su
laikyti savo žengime tolyn į 
Italiją ir nustoję Monte Asolone 
pozicijos į 24 valandas po jos 
užėmimo, austrai-vokiečiai kon
centruojasi į didelę spėką ir ren
giasi patraukti ant Monte-Nap-

Dirvos” išleistuvė paskiria Dideles Dovanas tiems, 
kurie labiausia pasidarbuos praplatinime “Dirvos” tarpe sa
vo draugų ir pažįstamų savo mieste ar kitur. Dovanos skiria 
ma už metinius naujus skaitytojus.

GALI LAIMĖTI KOžNAS “DIRVOS” SKAITYTOJAS.

“DIRVA” UTHUAIIAI WEKLY
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KAIZERIS SAKO ĮVES TAIKĄ
Su “geležine ranka” ir “žibančiu kardu”, 

JEI KARIAUJANČIOS VALSTYBĖS NESUTIKS 
ANT JO PASIŪLYMŲ.

Rusai ir Centrales Valstybes tariasi
BREST-LITOVSKE APIE ĮVEDIMĄ TAIKOS IR KAIMYNIŠKO 

DRAUGIŠKUMO. RUSAI NORI, KAD NEBŪTŲ JOKIŲ PRI
JUNGIMŲ IR MOKESČIU.

Didele teutonu kariškų daiktų Įstaiga 
Nannheime sudegė

NUO BOMBŲ Iš ANGLŲ ORLAIVIŲ. — VAKARŲ 
FRONTE LAUKIAMA DIDELIŲ NUOTIKIV.

Italijos fronte ema smarki kova.
ITALAI, PRANEŠAMA, ATSIĖMĖ PRALAIMĖTAS POZICIJAS
ASIAGO LUOMOJE. — VOKIEČIAI SAKOSI VEIKIA PASEK

MINGAI IR PALEI DEL ROSSO SUĖMĖ 9,000 ITALU
NELAISVĖN.

Rooseveltas dar mano buti prezidentu
IR 1918 METAIS PRADEDA AGITACIJĄ DEL 1920 METĘ 

RINKIMU. — JIS NEGALI PASLĖPTI SAVO PAGIEŽOS 
ANT WILSONO.

Su Kalėdomis nesiliaukite aukavę 
Lietuvos Neprigulmybes Fondui.

AUKŲ REIKĖJO, REIKIA IR REIKS IKI LIETUVA TAPS 
NEPRIGULMINGA1

KAINA 5c. METAI II (VOL. II)

lauja nepriklausomybės, ar nori 
buti po globa kitų;

“4. Kurioje teritorijoje butų 
maišytų tautų žmonių, mažesnė- 
sėms turi buti tam tikrais įsta
tais pripažinta teisė prie apšvie
tus ir autonomiškos valdžios, jei 
galima;

“5. Joki kariaujanti tauta ne
turi buti verčiama mokėti kon
tribucijas, ir privatiniai žmones 
turi gauti atlyginimą už padary
tus jiems nuostolius laike karės 
iš tam tikro fondo, kurį propor- 
cionaliai sudės visos kariaujan
čios valstybės. Tas pats turi 
buti daroma ir su kolonijomis 
bei prijungtomis tautomis. Ga
lutinai tie principai užgina boi- 
kotavimą vienos šalies per kitą 
ir pageidauja atskirų prekybos 
sutarčių; taipgi blokadomis kad 
nebūtų užtveriami vandens lai
vams nekariškame laike.

“Centralių valstybių delegatai 
tuos visų punktus peržiūrės ir pa 
sėkmės to bus pradėta svarstyti 
sekančiame posėdyje.

dančias lygumas, iš kurių leng-juGNIS SUNAIKINO KRUPPO 

vai galima išvyti besiginančius! DIRBTUVĘ.
italus. Nuo tų kalnų jie galėtų j Anisterdam. • — Gauta žinios 
kontroliuoti teritoją, esančią per į§ Esseno, kur yra didžiausi Vo- 
keletą mylių priešakyje jų. kietijos ir pasaulio amunicijos 

dirbtuvės, kad ugnis sunaikino 
„S? SXpffiKrupp<’pUeno kur 
1917. t I vo dirbama kanuolės ir kitos ka-

Iš MUŠIU PAS AISNE > reikmenis- ?staiga Per
is MUSIŲ FAS AibNE. , 24 valandas.' ši įstaiga yra vie-

Paryžius. -Oficialiai prane- na ~ didžiausių> ant kurios rš. 
sama se žinia. mesi vokiečių karės išdirbinių

“Tarpe Oise ir Aisne, netoli. pristatymas. Militariniu žvilg- 
Juvincourt, vokiečiai bandė už- ■ sniu tas reiškia didelį nuostolį, 
pulti francuzų stovyklas, bet ta-: jeį tjk nuostoliai dideli buvo, tas 
nn i cn I • _ _

RUMUNIJA NEATSIUNTĖ 
DELEGATŲ.

Londonas. — Prasidėjus ta
ryboms tarpe Rusijos ir teutonų 
sąjungininkų, vokiečiai lošia 

I žymiausią rolę, nes, kaip matyt 
į iš visko, išrinkta vokietis pirm- 
Į sėdžiu, tarybas atidarė-vokietis
ir tt.

Pažymėtina tas, kad tarybo- 
sna pribuvo iš vokiečių ir jų są- 
jungiečių pusės visi įžymiausio 
politikai ir diplomatai, tuo tarpu 
ats'toyaujantįs Rusiją žmonės di-

True .translation filed with the post taikos išlygas iki smulkmenų,
master at Cleveland, December . ... . ,

. ----------------- tik svarbiausiu principu ir tai- ■ džiumoje nė»a žinomi platesnėje
KAIZERIS NORI SUKVIESTI sykliu, ant kuriu taikos ir kai-1
VISAS TAUTAS TARTIES • myniško sugyvenimo, ypač eko- i Knas dabkas ~ kaiP mat-vt’ 

APIE PERTRAUKIMĄ i norrJnio. gali buti greitu laiku į Rumunija nėra uzrekorduota to-
KARĖS. ! pastatyta, taipgi sulig kuriu konfcrenc'.i°.ie- to«.iu budu ji

ibutu galima užgvdvti karėje pal nei nedalyvauja su savo delega
tais Brest-Litovske.Londonas, gruodžio 25 d.

Pranešimas iš Kopentageno skel- kęstas žaizda*:.
bia sekančiai: Tarybų tvarka.

“Berlino Ceitungas rašo, kad: “Musų tarybas sergės taikos 
Vokietijos imperatorius Vilius į jr žmoniškumo dvasia. Mes ne- į 

turime nužengti savo darbais' 
nuo pačių faktų, taipgi turime! 
jausti savyje tą. kas mus čia su- į 
traukė ir delko mes čia atvažia
vome tarties.

“Šis atsitikimas yra nepapra-1 
stas tuomi, kad musų ‘tarybos • 
atsidaro sykiu su tuo. kas nuo' 

' amžių žmonijoje jau yra ap- į 
“Imperatoriui pripažinta tiesa vaikščiojama — tai yra su užgi- i 

paskelbime, kad visi jau nori mimu to, kuris skelbė ramybę: 
taikos ir kad ateityje atsivers j ant žemės žmonėms geros valios, 
daug tokių dalykų, kuriuose vi- į lėname į šias tarybas su tik
sės valstybės turės susiartinti.” į slu, kad musų darbas greitu lai

ku atneštu pageidaujamus vai-
Delegatų suvažiavimas. Į sjus

Sekantis pranešimas iš Brest-j Vokietijos užrubežių ministe- 
Litovsko gruodžio 22 d. skelbia, pasjuiė sekančias taisvkles, 
kad kaizeris rengiasi prie pasiu-; kurios tapo prijmtos:
lymo taikos visam pasauliui. t “Kalbos tarybose bus duoda- 

Amsterdam, gr. 23 d. — Iš mos atstovams sulig alfabetiško 
Brest-Litovsko pranešama, kad’

pranešė savo valdžiai, kad jisI 
apsilankys Brest-Litovske, jeigu i 
tenai esantis diplomatai prieis 
prie susitarimo taikyties. Kai
zeris pasistengs sukviesti visus 
valdovus ir kunigaikščius Euro
poje Į taikos konferenciją, kaip 
tas buvo padaryta po Napoleono 
kariu.

True translation filed with the post 
master at Cleveland, 

i 1917.

: ANGLAI PRIVERTĖ RUSUS
s PRIE TAIKOS.

Londonas. Rusų ambasados ■ 
atstovas Stockholme Borovski Į

po atstumti su nuostoliais.
“Kiti priešų bandymais užpul- nes Kruppo kanuolių išdirbimo 

ti franeuzus palei Godate, į šiau- sulaikymas reiškia daugiau, ne
rius nuo Courcy ir į šiaurius nuo gu keletas korpusų kariumenės 
Bezonvaux pasibaigė patekimu' sumušimas.
keletos jų į nelaisvę. j --------

“Nuo gr. 11-20" keturiolika VO- i True translation filed with the post 
, ....... , , I master at Cleveland, December 28,
kiečių orlaivių tapo numesta ant i 1917.
žemės; trįs orlaiviai turėjo nusi-1
leisti ant savo laukų, nes tapo į PASKANDINTAS KARIŠKAS 
apgadinti. Taipgi trįs orlaiviai; LAIVAS.
buvo- numušti musų kanuolė- Londonas. —Anglijos kari- 
mis.” < " i škas laivas tapo nuskandintas

- Į vokiečių submarinu; laivas bu- 
True translation filed with the post vo Airijos vandenuose. Su lai- 

191?ter at CleveJand’ December 28, vu žuvo 101 kareivis.
_________ Laivas pirma buvo prekyboje 

ALLENBY EINA PIRMYN. • vartojamas; turi 1,712 tonų in- 
Londonas. — Gen. Alienby, i krovos, pastatytas 1910 metais.

anglų vadas Palestinoje, žengia i 
pirmyn. Pranešime sakoma: į 

“Alienby praneša, kad vidur-1 
naktyje gruodžio 22 d., kariume-; 
nė perėjo Nahr-el-Auja, 4 my
lios i šiaurę nuo Jaffa, ant Vi- 
duržeminių jurų, užėmė keletą 
miestelių, paėmė nelaisvėn 305 
kareivius ir"užgrienė 10 kanuo
lių.

“Kita kariumenės dalis užėmė 
Ras-ez-Zandy, ’S mylios atstu 

į nuo Betanijos miestelio.” 
! Nuo pradžios veikimo Palesti- j 
Inoje gen. Alienby užėmė: 99 j čionai yra centras Judaiškos Ii- 
i kanuolės su patronais, apie 409 Į teraturos, dailos ir teisių.
j visokių vežimų. 118 mašininių 
j kanuolių, 7.000 šautuvų, 500, 
000 mažų amunicijos prietaisų, 

I bei daugybę kito materiolo.
December 28, j ____________

I True translation filed with the post 
i master at Cleveland, December 28, 
i 1917.

sąjungiečiams yra gera parama,

“Municipalės paskolos” tapo už
dėtos žydams ir jie turėjo jas 
sumokėti. Vilniuje, kur žydų 
populacija siekia 50 nuošimčiui 
visų miesto gyventojų, miestui | 
taksų uždėta 1,000,00*0  rublių' 
($500,000) ; žydams buvo versta 
sumokėti 800,000 rub. Kurie 
negalėjo sumokėti/ buvo įmesti 
kalėjimam

Jie turėjo priverstinai atlikti 
darbus — vyrai ir moters. Dau
gelis sergančių buvo varoma dirb 
ti ir elgėsi su jais kaip su rusais 
nelaisviais, mokėdami po 7c. į 
dieną. Jaunos žydelkaitės buvo 
varomos prie laukų darbų; jei 
kas priešinosi, tuos išvežė iš na
mų visai į kitą kraštą.

Į ŽYDAI PRITARIA ĮSTEIGI
MUI SIONO VALSTYBĖS.
Philadelphija, Pa. — žydų 

darbo organizacijos, po vadovy
ste Sionistų partijos, išnešė re
zoliucijas pritariančias įsteigti 
Palestiną žydų valstybe ir ap
gyvendinti ją žydais nuo visų že
mės kampų. Kalbėtojai išsirei
škė, kad Palestinos valstybė tu
rėtų buti žydų tautos centru, nes 

! y:__ •__ _ __ 4___ t„i:

SUSIŠAUDĖ BANKIERIAI.
Peoria, III. — B. M. Mead, 

bankos kasierius, susišaudė su 
tos bankos prezidentu E, ' * 
Strause. Tas i____ ___
gruodžio. Abudu buvo geri pi
liečiai, bet paskutiniu laiku pra
dėjo pykties, jausdami, kad vie
nas iš jų gali likti vyriausiu ban
ko valdytoju. Jiedu bankoje su
siėjo netikėtai, nedėlios dieną, 
kuomet buvo uždaryta. Ir vie
nas ir kitas turėjo reikalą, ir 
nuėjo. Praeiviai girdėjo šuvius, 
— įsiveržus policijai į banką, 

■ Mead rasta nušautas. Strause 
suimtas. Jis aiškinosi, kad Me
ad šovė į jį pirmiau, todėl jisgy- 
nėsi. Užmušikas yra 46 mė am
žiaus, o nušautasis — 37 m.

True translation filed with the post 
master at Cleveland, December 28, 
1917. •»

IPERSHINGO KAREIVIAI PRA 
LINKSMINO 600 :

| . VAIKELIŲ.
Paryžius. — Suv. Valstijų 

kariumenė, esanti Francuzijoje, 
padarė prieglaudą pas save 680 
francuzų našlaičiams, pamai
tindami juos 22 d. gruodžio. 
Taipgi sudėta fondas iš 10,000 
frankų vaikų pašalpai.

Parengta prieškalėdinė eglai
tė, kur vaikai gavo daugybę do- 

, vanų nuo Santa Clavs, kurį lo
šė oficieriai-amerikonai.

Tai’buvo pirma gera šventė 
vaikams per visus karės metus, 
kurių tėvai užmušti ir motinos 
mirę.

WILSONAS PAIMA VISUS 
GELEŽINKELIUS.

. — Prezidentas 
i Wilsonas galutinai nusprendė 
paimti visas šios šalies geležin
kelių linijas ir, varde šio krašto 
žmonių, pavesti valdžios globon.

Galutinai išsiaiškinta,- kad 
nėra reikalo abejoti apie teisin
gumą tokio pasielgimo, neigi 
laukti galutino Kongreso ar Se
nato nutarimo. Tokis užėmimas 
ineina galėn pirm d. sausio. 
Kariškos tiesos, kokias turi 
Suv. Valst. prezidentas, pilnai 
leidžia tą padaryti.

Visi geležinkeliai bus operuo
jami po valdžios kontrole.

I
*

•subatoj, 4 vai. po pietų, prasidė- stybiu;
jo taikos tarybos posėdis. Su- L-
sirinkime dalyvavo delegatų į ma sekanėios kalbos: 
nuo:

“Vokietijos —- penki,-
“Austro-Vengrijos — aštuoni,
“Bulgarijos — penki,
“Turkijos — keturi,
“Rusijos — astuoni.
“Kunigaikštis Leopoldas iš

Bavarijos, vyriausis
vadas rytuose, priiminėjo dele
gatus ir pakvietė Hakki Pašą 
atidaryti konferenciją. Hakki 
Paša savo kalboje išsireiškė pa
geidavimą prieiti prie tikrų re
zultatų ir tuomi atidarė posėdį, 
perstatydamas Dr. R. v. Kuehl- 
manną pirmininku; jį vienbal-

, šiai išrinko. Dr. v. Kuehlmann Į aneksuotas
• yra Vokietijos užrubežinių rei-: teritorijos, kurias 

kalų ministeriu. Atidarydamas 
posėdį, jis prakalbėjo:

“Tikslas šio svarbaus susirin- 
Hdmo yra pertraukti karę tarpe 

jos ir centralių valstybių bei 
ujinti taikos ir draugišku-

. mo ryšius. Akivaizdoje dabar
tinio padėjimo sunku prirengti

PRIVERSTI JIEŠKOTI 
TAIKOS.

j išsireiškė tūlam korespondentui., Washington. — žemė, kurioje 
‘ kad Rusija yra priversta užverti! didžiuma Amerikos Kalėdinių 
! taiką, kadangi ji neįstengia ka-1 papročių išdygo, Vokietija, iš 
i riauti toliau.— taip kad są j u n-i kur didžiausia suplaukė pir- 
1 giečiai patįs nusvėrė, ar taika į miaus Įvairus Kalėdiniai daiktai, 
į turi buti atskira ar abelna. Kar-1 
j tu jis pestebėjo. kad atskira tai- • 
ka gali blogai atsiliepti ant de
mokratijos visoje Europoje, o 
ypač Rusijoje, ir kad Vokietija 
tardamasi pirmiau su Rusija, o 
paskiau su sąjungiečiais, gali

. išgauti geresnes taikos išlygas.
Sąjungiečiai gi,^ neparemdami 

taikos, priverčia Rusija užverti
■ atskirą taiką ir pasiduoti Vokie-
• tijos intekmei. Jeigu Anglijos
• darbininkus butų parėmusi val

džia, tai Rusija butų išvengusi
• to pavojaus.

mė šioje karėje, ir tuoj kad ap
leisti jas;

“2. Sugrąžinti politišką ne
priklausomybę nustojusioms jos 
tautoms Šioje karėje;

“3. Tautoms, nebuvusioms 
nepriguhningomis prieš karę, 
leisti nusibalsuoti, ar jos reika-

Tuoj manoma padaryti regi
straciją žydų darbininkų, norin
čių važiuoti į savo žemę po karei. 
Pasiūlyta sušaukti Amerikos žy
dų darbininkų konferenciją ap
kalbėjimui visų smulkmenų ir 
nustatymui tvarkos šito žydų ju
dėjimo.

New Yorko žydai taipgi turė
jo konferenciją apkalbėjimui 
įsteigimo savo tėvynės Palesti
noje: Prisirinko labai daug žy
dų ir visi norėjo sutilpti į svetai
nę, bet nebuvo kur. Dr. St. S. 
Wise buvo pirmininku to susirin 
kimo, jis taipgi yra vadovu Sio
nistų organizacijos Amerikoje.

“Mes džiaugiamės šį vakarą

ne rodo, kad Vokietijos Kalėdų 
taikos pasiūlymas paeina nuo al
kano pilvo ir nuo įbaugintos min
ties, ne kaip nuo pasigailėjimo 
kitų ir savo žmonių.

Viena po kitai žinios pasiekia 
šią šalį, parodančios, kad, nors ir 
gera įvesta maisto sistema, bet 
jau pradeda silpnėti delei maisto, 
stokos.

Pirmu kartu pereitų kelių sa
vaičių bėgiu pasklido žinios, kad 
turtingieji ūkininkai ir dvari
ninkai, amunicijos darbininkai, 
politikieriai ir turtuoliai turi 
prisikrovę skiepus mėsos, kuo
met vidurinėj! klesa vos prasi
maitina, o biednieji žmonės skai
tosi su badu.

kalbėjo Dr. Wise, bet tas po
pieros šmotelis yra parašytas 
angliškai. Ant jo pasirašo Ang
lijos valdžia, ir todėl tas šmote
lis yrą šventas ir nesunaikinti- 
nas. Daugiaus už viską šis susi
rinkimas tapo sušauktas patik
rinti tvirtumą kiekvieno Ameri
kos žydo, ne vien pergale ir spė
ka ginkluose, bet ir tikrume mu
sų siekių. Amerikos žydai pasi
rodo tvirti ir kad jie nenusileis 
kolei pergalė neapvainikuos jų 
ginklų.”

niu laiku, bet kitos žinios skel
bia, kad priešai rengia kitą dide
lį užpuolimą ir mano pasekmin
gai užimti visas augštumas, val-

nančių gėrimų tapo uždraustas, 
o pats išdirbimas jų bus uždrau
stas kiek vėliaus, kada tam liks 
nustatyta diena. Premjeras sa
ko, kad bus ištiriama ir apsvar- 
stoma stovis industrijos, . kuri 
dabar išdirba svaigalus, pirm, 
negu bus bandoma uždrausti 
jų išdirbimą. Uždraudimas bus 
galėję nuo dabar iki po metų po 
karės

siais vokiečiais, negu pirma juos 
spaudė rusai.

Tuoj po to, kaip vokiečiai su
naikino Lietuvą, jų valdžia įve
dė žydams naujas taisykles.

i-

t

Kaina $30.00Kaina $18.00
f

Ž bia Grafonolą vertės

Dirbkite visi — Laimėsite visi!
PASARGA: Labiausiai pasidarbavusius savo viengenčius 
paminėsime laikraštyje; kurie surinks daugiausia skaityto
jų savo uolu pasidarbavimu plati nant musų visuomenėje ap
švietę. “Dirvos” paskleidimu, tų bus patalpint “Dhveje”pa 
veikslai.

i “>IRVA” t
J 2004 St. Clair Avė. Cleveland, Ohio J
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Iš Lietuvių Gyvenimo I
CLEVELAND, OHIO. . (

Rengiasi prie veikimo. — Su 
ateinančiais metais Clevelando 
lietuviai rengiasi prie didelio vei
kimo. Draugijos, kuopos ir cho
rai jau iš kalno turi pasidarę sa
vo veikimo programos, turi pa
siėmę dienas, kuriose atsibus te
atrai, baliai su programais ir 
šiaip vakarėliai.

Tuoj atsibus pora maskinių 
balių, atsibus perstatymų — ir 
didelių ir mažų. Iš žinomų per
statymų atsibus “Palocius Eže
ro Dugnuose” ir “Pirmi žing
sniai”. šią paskutiniąją dramą 
stato “Varpo” Choras vasario 
mėn. 10 dieną, Germante Vor- 
vvaerts salėj. “Mirtos” Choras 
taipgi rengia perstatymą — tas 
atsibus sausio 6 d.

Šių metų darbą užbaigė vietos 
lietuviai gan pasekmingai: atsi
buvo gerb. M. Petrausko kon
certas; sulošta keletas geresnių 
veikalų, kiti menkesnės svarbos. 
Atsibuvo keletas vakarienių, su
rengtų vietinių chorų; bei šiaip 
balių.

Kaip teko girdėti nuo vietinių 
Draugijų Sąryšio valdybos, tai 
jau visi vakarai su pradžia metų 
yra Sąryšyje užimti ir kas vaka
ras (tai yra subatomis ir nedėl- 
dieniais) vis kas nors atsibus.

Veikimas eina pasidalinęs tar
pe visų srovių žmonių. Katali
kiškosios sriovės veiklesniosios 
draugijos, kuopos ir chorai dar- 

"buojasi savo tarpe. Vidurinėsės 
srovės taipgi jau daug šiais me
tais nusiskirta atlikti darbo. 
Štai statoma “Pirmi žingsniai”, 
rengiama vakarienė, atsibus 
Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
kuopų apskričio organižatyvis 
suvažiavimas, kurin atvyksta 
delegatų ir iš Detroito'. T. M. D. 
20 kuopa rengia didelį perstaty
mą, kuris atsibus kiek vėliau, bet 
kiekvienas tą privalo įsitėmyti, 
neštai bus didžiausias iš pabai
gos šios žiemos sezono perstaty-

tų srovimų ginčų ir vaidų, bai
giančių naikinti Amerikos lietu
vių visuomeniškas spėkas ir 
kliudančių sudaryti tarpsrovinę 
Amerikos Lietuvių Augščiausią 

viams tabako, cigaretų, sweate— Tarybą, susirinkimas pripažįsta 
i-tn nirštinin. ir k rmkalincm da- buf;inai reikalingu Sušaukti Ame 

rikos Lietuvių Visuotinąjį Sei
mą kuriame pasiaiškintų, išsi- 
štų ir užsibaigtų sroviniai vaidai 
ir įvyktų srovių susitaikymas. 
Užgiriant, todėl, Rochesterio, 
N. Y., Bingtamtono, N. Y. ir ki
tų musų kolonijų sumanymus ir 
reikalavimas, susirinkimas vien
balsiai reikalauja kuogreičiau- 
siai šaukti Amerikos Lietuvių 
Visuotinąjį Seimą, patariant vi
sų musų srovių augšgiausioms 
politiškoms įstaigoms bendrai iš

lytų. .
(e) Raudonojo Kryžiaus vieti

nio skyriaus įsteigimas.
5. Vietinės Milicijos (Home 

Defence) organizavimas.
6. Vietinio Lietuvių Komiteto 

sudarymas.
7. Lietuvos Neprigulmybė.
8. Telegrama prezidentui Wil- 

sonui kaipo pavergtųjų tautų 
užtarėjui su protestu prieš vo
kiečių bandymus prijungti Lie
tuvą prie Vokietijos.

9. Amerikos Lietuvių Ang-j dirbti tam' tinkamas ’ taisyk- 
ščiausios Tarybos reikalingu- jes> gį tam neįvykus, pasiūlo at- 
mas.

10. Amerikos Lietuvių Visuo
tinojo Seimo reikalingumas. į

11. Mesliavos arba tautinio 
mokesčio įvedimas.

12. Mitingo uždarymas.

rengėjai. •
žmonių teatre atsilankė apie 

200—daugiau ir būti negalėjo, 
nes bažnytinėje salėje buvo ap
vaikščiojama kokios tai sukak
tuvės.

datavusiems vakarėlių rengi
mu.

Lietuvis.

- Socialistai turi užsibriežę gan 
platoką programą, taip kad už
teks darbo visam sezonui.

Teatro ir dailės mėgėjams bus 
pilnai kuomi pasigerėti, ir pasi
džiaugti vienokios ir kitokios 
rųšies ' perstatymais, vakarais

Koresp.

PHILADELPHIA, PA.
Vietos lietuvių subruzdimas. 

Labai malonu pranešti gerb. 
skaitytojams, kad ir musų kolo
nijos lietuviai sujudi — sujudo 
ne ant juoko. Paskutiniu laiku 
visur plačiai buvo kalbama apie 
Lietuvos likimą apie lietuvius 
kareivius Amerikos kariumenėje 
ir apie visuotiną Amerikos lietu
vių seimą

Revelis. Nuo seniai čia yra 
Lietuvių Komitetas, kuris įstei
gė vaikučiams prieglaudą ir mo
kyklą.

Nuo pirmų revoliucijos dienų 
čia įsikūrė “Revelio- Lietuvių 
draugija”, kurios augčiausias 
tikslas — pakelti lietuvių švie
timą ir susipratimą. Tam tik
slui būna vakarąi (gegužinės 
nesenai buvo) ir kaip girdėti 
netrukus bus atidaryta bibliote
ka ir kursai suaugusiems Re
velio lietuvių jaunimas Lietuvos 
neužmiršta ir kaip matyti myli 
savo tėvynę. Tik vieno negaliu 
užtylėti, tai perdaug gaudymas 
madų, ypač merginos. Tik ačiū 
gerai, kad tokių nedaug. Reve- 
lyje yra perdaug įsiplėtęs “bol
ševizmas”, kuris užgriebė nema- 
ševikizmas”, kuris užgriebė ne
maža ir liet., ypač fabrikų darbi
ninkų. “Bolševikizmas” įsike
rojo ir tarp įgautų kareivių ir 
jurininkų. “Bolševikai” čia ir 
miesto durnos rinkimuose gavo 
daugumą balsų. 0 kad tarp lie
tuvių yra nemaža “bolševikų” ir 
kitokių socialistų, rodo faktas, 
kad lietuviai miesto rinkimuose 
neišrinko į dūmą nei vieno savo 
atstovo, nors ėjo išvien su lat
viais ir letgaliais, susivieniję į 
vieną “Lietuvių, latvių ir letga- 
lių bloką”. Gaila, bet nieko ne
padarysi.

Na kaip ten butų, . bet šiaip 
Revelio lietuviai gyvena tarp sa
vęs ramiai ir dirba sutartinai. 
Gal įsiknisus giliau į Revelio lie
tuvių gyvenimą rastum ir barnių 
ir nesutikimų, bet apie tai kitą 
sykį.

?ittmiiiHUHmuiiiiiiiiiHimimiHiiHHHHiiiHiHiiHiiiiHiiiiniiiiimimiiU!imitiiti7* :

ASILAS DIRVOJE, šnervių pasipįla durnai, ugnis ir., 
pelenai — ir drebia tiesiai į vei
dą; apsišluosčiau ir vėl, artyn- 
prisilenkęs, noriu jau tą gyvulį - 
paglostyti. Dėdamas ranka ant 
odos, pamačiau daugybę mažy- 
čių-mažyčių vabalėlių, judančių : 
sausose to gyvulio kūno vietose. 
Sulaikiau ranką, kad nepabai- 
džius ar nesutrynus jų, tuogi tai • 
pu įtempiau akis, stengdamasi 
labiaus į juos prisižiūrėti.

Išsitraukiau iš kišeniaus mik
roskopą, uždėjau vienon vieton-, 
ir, pritaikęs akį, galėjau gerai 
įžiūrėti viską, kas tenai .dėjosi.

Tai buvo mažyčiai gyvūnėliai, 
lyg blusos, ir Gamta, juos vadino- 
žmonėmis. Jie trusėsi, į burtus - 
susiėję, dirbo kas ką išmanė; vie 
ni gremžė odą ir ant jos barstė. 
dulkes, iš kurių paskui dygo pu- 
keliai-plaukeliat Paskui, jiems 
išaugus, rovė-pjovė ir tempė į 
kitą vietą; patėmijau, kaip jie 
su tais išrautais pūkeliais sueina 
į vieną landynėlę, lyg būt į po- 
pda prakrapštytą skylę. Tenai 
girdėjau užimą ir zurzimą — jie 
tada kūlė ir arpavo javus...

Kitur pamačiau būrelį tų va-. 
balelių suėjusių ir kertančių ko-® 
kiais tai mažyčiais kirveliais vie
ną po kitam to gyvūno šertus. 
Juos irgi gabeno į tyras vietas,' 
landino į mažytes landynėles.- 
Kiti vėl gyvulio prakaito takais * 
gabeno tuos šerius tolyn. /C •

Nusisukęs kiton vieton, pama- 
čiau daugelį jų susispietusių, 
statančių tiltą per vieną ašaros- 
kelią. Vietomis išrodė labai pui
kiai intaisytos budelės, iš jų rų- . 
ko dūmai, — tai buvo miestai; 
dirbtuvės ir namai.

Nekurie tie mažyčiai vabale-^ 
liai slampiojo ant gyvulio ragų,- 
kiti šliaužiojo paviršiu jo akių, 
susėdę į luoteles; dar kiti — pa- - 
sidirbdinę sparnuotas mašinčr 
les, straksėjo nuo odos pavir- - 
šiauš ir iššoko bent pusę sprin
džio augščio.„

Taipgi vietomis jie ganė dide
les bandas mažučių keturkojų; 
pusti ūkaną; tenai, dūmams pra- 
gais plakė, vaikė. .

Vienoje vietoje man išrodė kas 
tai labai neaišku, — reikėjo pra
pūsti ūkaną; tenai, bumams pra- 
sisklaidžius, įžiūrėjau daugybę - 
dvikojų vabalėlių, susispietusią- 
į atskiras dalis ; žemės oda tose 
vietose buvo labai suraižyta; 
tais ravais jie slampinėjo iš vie
nos vietos į kitą, iš vieno galo kią

Asilas, matydams, 
kaip dirvoj žmogelis

Gražiai arkliu arė
ir dirbo per dieną,

Jis manė, kad taipgi
galės dirvą arti.

Dideliai nudžiugęs, 
priėjęs prie žmogaus,

Arti sukinėjos
ir uodegą kraipė,

Norėdams, kad jįjį 
į žagrę pajungtų.

Iš Sitvertowno, Londono prie
miesčio.

Silvertowne gyvenančių lietu
vių bus neperdidelis skaičius. 
Daugiausia jie dirba cukraus ir 
kitose įvairiose dirbtuvėse. 
Vadinamoje Woolwieh šalyje 
dauguma lietuvių siuvėjai, kaip 
girdėti yra ir gerai pasiturinčių. 
Silvertovvne East, lietuviai netu
ri jokios savo draugijos, bet kaip 
ir nėra kam. Londone yra pa-' 
šalpos švento Kazimiero drau- 

1 gija. Visa draugijos valdyba 
gyvena Londone, šiaip Silver- 
towno East lietuviai, rodos, tarp 
savęs santaikoje gyvena ir rei
kale aukomis Lietuvai padeda, 

Rezoliucija VI. .kaip kurie net gana duosniai.
Kadangi liuoso tautinio gyve- Švento Vincento Draugija Lon- 

nimo užtikrinimui būtinai reika- done kaip girdėt silpnai gyvuoja, 
daugiausia ši draugija tai na
šlių šelpėja. O tų vargdienių 
našlių netrūksta.

skirų kolonijų komitetams (bent 
nuo dešimties kolonijų) susiži
noti tame reikale tarpe savęs ir 
bendrai atlikti prirengiamąjį 
Visuotinojo Seimo darbą.

Rezoliucija I.
Kadangi daugelis lietuvių, pa

imtų į Amerikos kariumenę, ne
moka tinkamai susikalbėti ang
liškai; ir

Kadangi daugelis jų po karei 
sugris netikusiais prie darbo, ar
ba žus mūšių laukuose, paliekant 
neaprupintas šeimynas, — naš
les ir našlaičius, — ir nemokės 
ar negalės išrūpinti iš valdžios 
priderančios pašalpos; ir

Kadangi kariškam fronte mu
sų kareiviai reikalaus daugelio 
tokių dalykų, kurių valdžia neap- 
rupina pakaktiname skaitliuje, 
k. a. tabakas, cigaretai, sweate- 
riai, pirštinės ir tt.,—

Tat susirinkimas vienbalsiai 
pripažįsta reikalingu, kad Ame
rikos lietuvių visuomenė orga
nizuotu budu paimta .į savo ran
kas musų kareivių ir jų šeimy
nų globėj imą: kad kiekvienoj 
lietuvių kolonijoj butų padaryti 
paimtų į kariumenę lietuvių su
rašai, ištirtas kareivių šeimyni
škas padėjimas, viešose musų 
įstaigose iškabintos kariškos 
tarnystės karūnos (service 
flags);

Toliaus, kad musų kareivių 
reikalų aprūpinimui butų visur 
organizuojamas aukų rinkimas;

Pagaliaus, kad kiekvienoj mu
sų kolonijoj lietuvės ir lietuvai
tės organizuotų veltinius Raudo
nojo Kryžiaus skyrius, kur ga
lėtų gaminti musų kareiviams 
šiltus drabužius.

Apsvarstymui tų klausimų ir
išnešimui reikalingų nutarimų 
ir buvo sušauktas didelis mitin
gas Richmondo-dalyje gruodžio 
IGd. Susirinkime gan plačiai 
buvo gvildenami višmihėti 
klausimai ir galop tapo išneštos 
tam tikros rezoliucijos. Galima

lingas Tautos Iždas, kuris savo 
pinigais galėtų ginti musų žmo
nių reikalus, remti musų visuo
menines ir kultūrines įstaigas, i 
palaikyti musų tautiškai-poli- 
tišką savystovumą. — Tat su- 
sirinkimas vienbalsiai užgiria 
tautinės mezliavos sumanymą, i 
sulyg kurio kiekvienas lietuvis : 
priima ant savęs priedermę mo
kėti nuo savo, uždarbio į Tautos 
Iždą tam tikrą nuošimtį. To
liaus, mezliavos arba tautinio ---------------- «=--— —------------- ~
mokesčio sutvarkinimą ir įvedi- žmonių apsilankė gana daug, ku
rną susirinkimas paveda Visuo- ^ų tarpe nemaža dalis buvo sve- 
tinąjam Seimui, gi medžiagos timtaučių. Kiek teko patirti, 
tam tikslui prirengimą — vieti-. buvusieji vakare labai buvo pa- 
niam Ridmondo Lietuvių Kami- tenkinti. vai-
tetui. i * .

Gomelis. Sekmadienį “Go
melio Lietuvių Tėvynės Mylėto
jų Draugija”, “Maitinamojo 
punkto teatre” surengė vakarą 
spektaklį. Tas vakaras buvo 
taisomas geru tikslu, nes visas 
vakaro pelnas skiriamas grįžimo 
į Lietuvą fondui. Vakaras vi
sais atžvilgiais pavyko nelbogai.

. Arti'stai-mėgėjai vai
dino keturių veiksmų ir vieno 
paveikslo dramą su dainomis 
“Širdis pražudė” (K. Levandau- 

Jau .skio vertimas). Po vaidinimo

Rezoliucija II.
Kad tinkamai suorganizuoti 

ant vietos, Philadelphijoj, musų 
kareivių ir jų šeimynų globojimo 
darbą, susirinkimas vienbalsiai 
nutarė sutverti vietos lietuvių 
komitetą po vardu “Richmondo 
Lietuvių Komitetas”, sekančiu 
budu: penki nariai renkami šia
me susirinkime, gi prie jų prisi
deda iš kiekvienos vietinės drau
gystės po du delegatu, ir visi 
drauge sudaro vietinį komitetą, 
kuriam susirinkimas ir paveda 
rūpintis visais vietinių lietuvių 
viešais reikalais.

tavai laisvės, šelpime nukentėju
sių nuo karės, globojime karei
vių ir jų šeimynų ir sušaukime 
visuotinojo Amerikos lietuvių 
seimo.

Philadelphijos lietuvių balsas 
turės didelę svarbą musų viešojo 
gyvenimo išbtei vyme.

Tėvynainis.

Philadelphijos Lietuvių Masš- 
Mitingo, 16 d. gruodžio J917 m.

L Mitingą atidaro vietis Lie
tuvių Ukėsų Sąryšio pirminin-

2. Mitingo vedėjo ir sekreto
riaus išrinkimas.

3. Kalbėtojai paaiškina Mass- 
mitingo tikslus.

4. Musų kareivių ir jų šeimy
nų globojimo reikalas:

(a) Surašąs lietuvių paimtų į

Rezoliucija III.
Kadangi musų kareiviai Ame

rikos kariumenėje lieja savo 
kraują už tautų liuosybę ir ka
dangi, kaipo liet,, rupi jiems 
visupirmiausia lietuvių tautos 
liuosybė, tat susirinkimas, aki
vaizdoje musų kareivių kruvinos 
aukos, vienbalsiai reikalauja lie
tuvių tautai liuosybės ir Lietu
vai neprigulmybės, protestuoja 
prieš vokiečių prijungimą Lietu
vos, kaipo provincijos, prie Vo
kietijos, ir kreipiasi prie Suv. 
Valstijų prezidento Woodrow 
Wilson, kaipo pavergtųjų tautų 
užtarėjo, kad busiančios taikos 
kongrese užtartų-Lietuvos reika
lus ir išrūpintų lietuviams kon
grese atstovybę.

kariumenę iŠ Richmondo.
* (b) Kareivių šeimyniško pa
dėjimo ištirimas.

(c) Tarnystės karūnos (Ser
vice flag) pagaminimas dėl iška
binimo Lietuvių Svetainėje.

(d) Aukų rinkimo suorganiza
vimas- užpirkimui musų karei-

Arklys vieną dieną
art dirvos nebuvo,— 

Mat,'juo pasitaikė
kitur išvažiuoti;— 

Į žagrę pateko
asils dykaduonis.

Didus pasijutoj
Nag’ arklio pakinktuos’ 

Jis eina pirm žagrės—
ją tempia į lauką, 

O dar — tuoj ims vagą 
po vagai vartyti!

Į dirvą atėjus,
jie dirbti pradėjo: 

žmogelis į žemę
giliai arklą spaudė: 

Asilas stenėti
vienlaikiai pradėjo...

Vos vagą išvaręs,
kol vėl apsisuko, 

Vis asilas džiaugės,
kad darbas jam eina; 

Nors žino, kad kitos
vagos neišves jau... 

Vos valandą-kitą
datesęs žmogelis 

Turėjo į žagrę
kinkyt kitą arklį, 

O asilą vyti
į pievą ganyties. 

Bet asilui visgi
labai tas netiko,— 

Jis pyko ant žmogaus,
kam jį jau pavaro: 

Vis manė, kad arti
jisai dar įstengia... 

Naujam arkliui tekus,
vėl žagrė varčiojo 

Velėnas ir pudym’s
tuoj virto ariena;— 

Ištolo tai asil’s
regėdams pykavo... 

Jis manė, kad jis dar 
geriau būt išaręs, 

Kad jis būt pavertęs 
tą dirvą į lauką, 

Kuriame puikiausiai
rugiai sužaliuotų!

Gomelis. Lietuvių gyvenan
čių Gomelyje susirinkimas, iš
klausęs savo atstovo pranešimo 
apie buvusio Petrapilyje Rusijos 
Lietuvių Seimo darbus, ir išgir
dęs, kad taip liūdnai pasibaigė 
tasai, iš kurio taip daug laukta 
dėl Lietuvos gero — Seimas, iš
reiškė didį pasigailėjimą, kad 
musų broliai Social-demokratai, 
Social-liaudininkai su Santari- 
ninkais ir tokiu svarbiu momen
tu nerado reikalo susitaikinti 
tėvynės Lietuvos ateities klausi
mu su kitų pažiūrų tautiečiais, 
ir svajodąmi apie pasaulinį de
mokratijos intemacijonalą — 
suskaldė tautos pajiegas.

Kadangi mes, siųsdami savo 
atstavą Seiman, įteiktu jam ra
štu, reikalavome palaikyti Lietu
vos nepriklausomybės idėją, ir 
šią dieną prisilaikome to paties 
savo reikalavimo, — džiaugia
mės kad Seimas, ir taip keistose 
aplinkybėse, nutarė, sulyg musų 
noro, jog visa etnografinė Lietu
va privalo tapti nepriklausoma 
valstybė nuolatiniai neutralė;vie 
nybės-gi skaldytojams išreiškia
me papeikimą kad dėl jų užsi
spyrimo ir išėjimo iš salės, Sei
mas liko uždarytas, ne atlikęs 
daugumos svarbių ir naudingų 
musų tautai reikalų.

Te gyvuoja laisvė teisybė ir 
vienybė! Te žųsta varžymas, 
sauvalia ir ardymas. Mes visa
me eisime su išrinktąją Seimo 
Vykdomąja Komisija.

DONORĄ, PA. 
Kooperatyve draugija.

rodos trečiu kartu Donoros lie- j mišrus choras padainavo septy- 
tuviai sukruto tverti kooperaci
jos draugiją. Gruodžio 9 d., pa
sibaigus Lietuvių Ukėsų Klubo 
susirinkimui, buvo sukviestas 
būrelis lietuvių apkalbėjimui jau žalią rūtą’ 
apie reikalingumą kooperativi- kilo”.
škos krautuvės, čia-pat prisi- Turint omenyje kokiomis sun- 
rašė 26 nariai ir išrinko laikinę kiomis aplinkybėmis įvyko tas 
valdybą. Nors tai yra sunkus vakaras, apskritai imant vaidini- 
darbas ir reikalauja neatlaidaus mas ir dainos pavyko neblogai, 
veikimo, bet kad tik darbas bus o kaikurie artistai, vaidino te
dirbamas nenuleidžiant rankų, bai gyvai ir gerai. Publikai gi 
vistiek Donoros lietuviai įsi- labiausia patiko dainos, begali- 
steigs kooperativišką krautuvę, niu rankų plojimu ir šauksmais 

Donoros Artojas, j “bys”, publika iššaukė chorą 
' kuris 4 dainas priverstas buvo

T. . . ... .. padainuoti virš programos. Bai-
Lietuviu v..lua so pitaa ««r- yakarui jaunimas kiek

gija. Lietuvą Diena Almėtu, Augiausia huvo už-
bazare praėjo su pilna pasekme. -- , , .v i i k » k “ siemęs lakstomuoju pactu.art lta pelno nuo bazaro, dar VaTaras praleista labai gra- 
tikrai n^ma. nes dar nesuve-1 jaukjaj todel b vedė. 
stos apiskartos. LĮetuvu Ibe-, „ K Levandauskiui, vi-
nos (gruodžio 8 d.) pasisėtam. vaidintojams, daiuinin- 
spręsti galima is to, jog lietuviai , . . .___. .. . . kanas ir visiems vakarui pasidar-
gavo ir antrą dieną t. y. paskuti-;, . .., J. J , bavusiems Gomelio lietuvių pn-
nę bazaro diena — gruodžio 15 i , ..., * ® . ... dera didele padėka,
d. — Tik bėdą kad taip greit 
tas viskas turėjo atsibūti, — „ ,, ,i Kazane. Vakarėliai Tautos 
taigi sunku buvo ką nors sureng- _ , , .
t- Fondo naudai.

Net New Yorko “Times" pa- ’. Kazanieėiai susilaukė gana re- 
skelbė, kad tik vieni lietuviai tu- ^.Pramogos - hetuvmkyvata- 
rėjo dvi savo dienas. -Trum- ko™bu™

. . , .. . ..... dideliame komiteto bute. Atlie
pai tariant, lietuviai puikiai at-. . .... * __ «... .. . .. .. , jų vakarėliu programa tapati:
sizymejo pnes svetimtaučius ir1' ...pakėlė savo varda Nėra abeio- tnjų veiksm'? scenos v«kalas 

- k j • j. - ‘ ■ “Kerštinga meilė”, deklamaci-
nes, kad ir medžiaginiai nemažai . . , . . ,___bus pelnyta. Žemkalnio monoogas Bla.-

Tas pasisekimas sujudino šios ’?™™nkas. • ,r J™*  
... ,_.... . .. kūnas išpildė misrus choras,dideles kolonijos lietuvius — jie;, .... . . . ., . .. .. Kaip viskas atlikta man, kaip in-dabar pasiryžo su pilna energija . A . . . . -. . „ciatonunr vienam rengėjų bus 

patogiausia nuo šio sprendimo 
susilaikius, paliekant apie tai1 
tarti žodį patiems svečiams.

Kad padarius įėjimą prieina
mesnių ir tremtiniams mokestis 
buvo paskirtas tik po 50 k. -Va
karėliai davė gryno pelno 34 r. 
85 k. Sudėta dar aukų 26 r. 30 
k. Aukavo: prov. Sakševičius 
4 r. 50 k^ I. Markevičius 2 r., 
Markevičius 2 r., Narkevičius 
2 r., Marcinkevičius 2 r., P. Mar
kevičius 50 k., prov. šeikus 2 r.

X. Z. ^ Macenson’os 1 r^ Jaroše- 
• i vičienė 3 r^ Fel. Miškinis 1 r^ 

NEW HAVEN, CONN. : kar. A. Vilūnas 3 r. 3k. Kitų au- 
Daktaras iš Prievartos. Gruo- i kotojų pavardės liko neužrašy- 

džio 9 d. A. L. T. S. 10 kp. su- tos ir kaikurie patįs aukotojai 
rengė teatrą A. L. T. S. 15 kuo- ♦ to nenorėjo, ir kai kurios prie- 
pos lošėjai iš Bridgeporto šulo- j žastįs sutrukdė tai padaryti, 
šė trijų veiksmų komediją —. Tokiu budu susidarė 51 r. 15 
“Daktaras iš prievartos”. Visi' k., iš kurių 61 r. pasiųsta Tautos 
lošikai savo roles išpildė pride- i Fondui.
rančiai, — ypač atsižymėjo pat- ' Lieka tarti padėkos žodį 

jp-lėins S. Giedraitytei, Dauno- 
■ ravičiutei ir Rapševičiutei ir ka- 
• ""'■"i"'"’" Norvaišiai ir Ku-

BROOKLYN, N. Y.

nias daineles: 
musų”, “Kur 
“Siuntė mane 
gų dainą’

“Lietuva tėvyne 
bėga Šešupė”, 

motinėlė”, “Uba- 
‘Karvelėli”, “Pasisė- 

‘Jau slavai su-

Ir žmonės nekartą 
augštai save stato,—

Jie mano, kad viską 
atlikti galėtų;

Bet kitas silpnumą 
ištikro jų mato.

Nereik užtai pykti
ir dūkti ant žmogaus,

Kurs, vietoj prie žagrės 
laikyt, jį pasiunčia

Į vietą kuri jam 
geriausia pritinka.

K. S. K.

ŽMOGAUS KOVA “SU 
GAMTA.”

tan.
Kartais tenai pakilo durnai Įfį. 

girdėjosi spraksėjimas: viėni- 
krito ant vietos ir daugiau netcė- 
lė; kiti — vis stojo ir puolė, <|ar^ 
kiti — vis didesnius garsus MM 

do ir spraksėjo. Tai buvo kar L
Apžiūrinėdamas plikumas )ėi 

palei ragus, mačiau, kaip tie ’ ra- 
baliukai knaisiojo-krapštė žemės 
odą ir po ja lindo: iš tenai išver
tė daugybę juodumo, kurį paskui 
degino.

veikti išvien.
Galima pridurti, kad ir dailės, 

srityje vietos lietuviai nesnau
džia — nuolat rengia gražius te- į 
atrus ir koncertus. Ypač nuo
sekliai veikia Dram. Dailės Drau 
gija Nors jos mokytojas, art. 
A. Vitkauskas išvažiavo į Water- 
bury, Conn., tečiaus-jis pasiliks 
jos vadu ir veikimas nesustos. 
Laiks nuo laiko atvažiuos ant 
pamokų į Brooklyną patsai gerb. 
A. Vitkauskas. — Valio Brook- i 
lyno lietuviai!

Rezoliucija IV.
Akivaizdoje valandos svarbu

mo, susirinkimas atranda būti
nai reikalingu, kad visi Ameri
kos lietuviai, nežiūrint srovių ir 
partijų skirtingumo, organizuo
tai veiktų lietuvių tautos naudai 
ir tam tikslui sudarytų Ameri
kos Lietuvių Augščiausią Tary
bą pamatuotą visų srovių lygy
be, kuri tokiu budu galėtų kal
bėti ir veikti visų Amerikos lie
tuvių vardu.

Prieš lošimą buvo gražiai su-: 
dainuota keletas dairių. Reikia , rininkams A.

Siverskas. Ateitininkės mo
kinės Siversko bendrabučio su
rengė lietuviams darbininkams 
vakarėlį. Lietuvių darbininkų 
prisirinko pilna salė ir laukė ka
da prasidės vaidinimas. Vaidi
nimas praėidėjo 5:30 vai. vakr. 
Vaidino J. Tumo dialogą “žemės 
ar moteries.”

Vakarėlio surengimas daug 
reikalavo pasidarbavimo, nes bu
vo visokių kliūčių.

Aš kartą buvau Gamtos dar
že ir apžiurėjau jos gyvulius, 
— jų buvo daug ir visokių: bai
sių, dailių ir vidutinių; dar ma
čiau — didelių, mažų ir visai 
mažyčių. Visi jie painiojosi, 
maišėsi tarp savęs — ir ganėsi 
per dienų dienas, per naktų nak
tis.

Didžiausią domą mano atkrei
pė vienas nedidokas gyvulis — 
žemė, šis sutvėrimas kožnam

Po vaidinimo draugai-ės pade- rodėsi baisus ir net drebino kiek-

Kada jie norėjo iš vienos vie- • 
tos pasiekti kur toliau, tai priėję-, 
prie mažyčių vagonėlių, vežamu- 
vieno durnais ir garu apsidengu- ‘ 
šio vežiko, stovėjusio ant dviejų. 
plonų patiestų siūlelių. Tie va
gonėliai lėkė ir tyrume, ir šeriuo
ta oda, ar kartais po kriausu pa
lindo; akimirksnyje žiūrėk —. 
jau tas pats mažiukas vabalėlis 
išlipa ir jau kitoj vietoj juda- 
kruta...

Visa tai, ką aš mačiau, judan
čia ant baisūno žemės odos, buvo 
tai įširdę, perpykę ir nekantriai

klamavo. Deklamacijos žmo
nėms labai patiko. Choras pa
dainavo keletą dainelių, kurios 
klausytojams labai patiko, kaž
kurias reikėjo atkartoti. Po dai
navimo dr. Bruzgulis pasakė 
prakalbą, apie šių dienų momen-

margas, plaukuotas, vietomis 
plikas, prakaituotas, su daugybe 
ragą akių ir ausų....

Jo ragai siekė debesis, iš šner
vių veržėsi durnai ir ugnis: oda 
vietomis buvo apaugusi storais 
šeriais, vietomis — visai plika; 
kitos vietos buvo apsiašaroję, gi 
ašaros-Iašai veržėsi iš-po odos 
ir plaukė paviršiu, kolei pasiekė 
plačias ašarų luomas, iš kurių vi
są laiką garais kilo į viršų, šo- 

______ _ _____ _ nai buvo apsišarmoję ir pabalę.
tokių, kurie čia gyvendami, ne- i Ištolo tas gyvulys išrodė bai- 
matė jokio vakarėlio. Už suren- j sus —• jį Gamta tokiu baisiu už
gimę vakarėlio reikia pasakyti----- --------------------- -------
ačiū dr. ateitininkėms ir linkėti, 
kad ir toliau jos neužmirštų 
rengti tokių vakarėlių.

“L. B.”

Po to buvo šokiai, žaislai ir 
sutartinės dainos. Vakarėlis 
užsitęsė lyg 1 vai. nakties. Pu
blika buvo labai patenkinta, nes 
skirstantis klausinėjo, kada bus 
vėl, vakarėlis. Čia buvo daug

augino ir laikė tarpe kitų savo 
gyvulių.

Su baime priėjau prie tojo su
tvėrimo ir tėmijau jį. Kartais 
vietomis oda susitrukteli, iš

jie buvo pasiryžę gadinti jos gy
vulio odos išvaizdą, — daužė, 
naikino, griovė ir net statė odos 
paviršyje visokius zababonėlius■ 
vien tik dėlto, kad Gamta jiems? 
savo gyvūno nepadarė pagal jufl 
noro: jie norėjo, kad viskas patjĮ 
atsirastų, kad oda pati butų ’ivl 
siraižiusi. kad šeriai patįs nūs® 
laužtų ir atsirastų pas jra 
būvy neles; norėjo, kad buyy-| 
nes augtų. kaip tie šeriai i 
kad patįs susikultų ir susiarj 
puotų javai, arba, kad n<® 
pati duona augtų, kaip kopūstą® 
kad pasikurintų pečius,
kad galėtų išsitiesę šąJg-'^|w 
pečiaus ramiai gulėti

K. Juokut®
(Dar bus) * |

i - - • -Pit'l
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EIKIME TIESIU KELIU.

Štai užsibaigia 1917 metas. 
Tai buvo žiaurus ir skaudus me
tas. Tai karės baisenybių me
tas. Visasvietinės karės įsisiū
bavimas pasiekė augščiausį savo 
laipsnį. Kartu su tuom aug
ščiausį laipsnį pasiekė visos bai
senybės, visos nelaimės, surištos 
su taja kare. Nereikia abejoti, 
kad lietuviams tas metas buvo 
ypač sunkus, ypač baisus. — 
Lietuva dar 1915 m. tapo nute- 
riotair išardyta. Jos gyven
tojai, musų vientaučiai, išblašky
ti, priversti kęsti didžiausią var
gą ir skurdą it pastumti pražu- 
tin.

Tiesa, kitos tautos, pav. — bei 
gai, lenkai, rumunai, serbai ir 
tt., irgi atsidūrė panašiose bai
siose aplinkybėse, tečiaus apie 
Jas rūpinosi visi, joms dėjo au
kas visas pasaulis, kartu ir Ame
rika — apie jas daug rašė, kal
bėjo.... Lietuvos ir lietuvių liki
mų ikišiol kitos tautos, platusis 
pasaulis, beveik visai nesirūpi
no, — gal kiek rusai.

Lietuvos ir lietuvių likimu pri
ėjo rupinties patiems lietu- 

. . Musų vientaučiai tėvy- 
- nėję laukė pagalbos iš kitur— 

nuo savo brolių-seserų, gyvenan
čių Rusijoje, o ypač Amerikoje. 
Kadangi Amerikoje gyvena apie 
penktadalis visų esančių liet., 
tai karės nukankintieji ir badau
jantieji pilnai galėjo pasitikėti 
"tvirtos pagalbos. Dar daugiau 
— jie tiesiog turėjo tiesą reika
lauti tos pagalbos.

Bet Amerikos lietuviai pasiro
dė .esą užkietėjusiais ir nepai
sančiais ant nelaimėje esančių 
savo viengenčių. — Juk išviso 
sušelpimui karės metu sudėta 
vos apie porą šimtų tūkstančių 
dolarių. Daug laiko ir jiegų pa
leista bereikalingiems ginčams, 
bereikalingam partijų ir srovių 
lenktiniavimui....

• Vienok, gal kitaip ir būti nega
lėjo. Gal Amerikos lietuviai 
pergyveno, taip sakant, apsiva
lymo ir galutino nusistovėjimo 
laikotarpį. Pereitais metais visi 
ir visur balsiau pradėjo kalbėti 
apie vienybę, apie didesnį akti- 
viškumą, apie suplanuotą ir ap
svarstytą veikimą ateityje. 
Visi persitikrino, kad veikiant 
atskirai ir be apmąstymo truk
dosi visas darbas, trukdosi žen
gimas pirmyn visais žvilgsniais.

Taigi dabar, stovėdami ant 
mibežiaus seno ir naujo meto, tu
rime tvirtai pasiryžti, — ar 
mes vis norime klaidžioti tamsy
bėse, aikvodami bereikalingai 

įvo spėkas, laiką ir turtą, ar no- 
e pasirodyti tikrai kulturi- 
is žmonėms, suprantančiais 

savo priedermes ir mokančiais 
prisitaikinti prie visų gyvenimo 
aplinkybių. Nėra abejonės, kad 
kiekvienas nori veikti nuosek
liai, idant jo veikimas neštų kuo- 
didžiausią naudą jam pačiam ir 
plačiajai visuomenei.

Kas gi stovi musų priešakyje? 
Ką mes privalome atlikti 1918 
■metais? — Pirmiausia mums 
reikia susitarti patiems, t. y. 
susitarti veikti bendruose rei
kaluose išvien ir nekliudyti vieni 
kitiems, kiekviena atskira parti
ja ar srovė kitoms.

Daug dabar kalbama ir svar
stoma apie sušaukimą Visuotino 
Amerikos lietuvių seimo, kuria
me butų plačiau apsvarstyta vi-

'tėvynės likimas. Gal tas metas .'nelaimės, ir sausosios” valstijos 
bus pradžia naujo gyvenimo dėl! negali pasigirti blaivumu, čia 
lietuvių tautos — savo rųšies 
era lietuvių istorijoje. Gal Lie
tuva taps laisva, savistovi, ne
prigulminga valstija....

Vienok tas negali įvykti be 
pačių lietuvių veikimo, be pasi- 
aukavimo. Delei to reikia dirbti 
sutartyje ir gausiai aukauti, nes 
be pinigiškos paramos negalima 
susilaukti pageidaujamų vaisių.

Kartu su tuom mes turime pa
tįs šviėsties, turime daugiau 
skaityti, daugiau lavinties ir, 
priegtam, rimčiau žiūrėti į gy
venimą.... Tegul 1918 metas bus 
perversmo metu dėl musų pačių 
ir dėl visos lietuvių tautos...

DIDŽIAUSIAS
PRIEŠĄ!

reikalinga panaudoti tam tikras 
priemones, šiose dienose Ame
rikos atstovų rūmas — 282 bal
sais prieš 128 bal. — priėmė re
zoliuciją, kurioje patariama da- 
pildyti federališką konstituciją 
punktu apie priverstiną blaivy- 
stę. Kiek pirmiau panašų įsta
tų projektą priėmė senatas.

Paskiau ta rezoliucija bus per
duota atskirų valstijų įstatym- 
davystės įstaigoms delei galuti
no nusprendimo. Jeigu bėgyje 
7 metų tas projektas bus priim
tas % visų valstijų, priverstina 
blaivystė taps vienu iš pamati
nių įstatų šitos milžiniškos re
spublikos. Prieš įstato projektą 
balsavo 64 dem., 62 resp., 1 
progr. ir 1 soc. — M. London.

Kaip ten nebūtų, bet blaivy- 
stės idėja vis plėtojasi ir tvirtė
ja....

.žmogus to nepatėmija, dėlto, kad 
jo gyvenimas susideda iš trumpu 
valandėlių, kurių jis nepastebi.

Taigi, žmogau. Prisižiūrėk 
gyvenimo mokyklai ir išguldo- 
majam mokslui ir stengkis j| su
prasti, o tuokart žinosi žmo
gau^ gyvenimo istoriją ir visas 
paslaptis....

Adomas Pogaželskis.

NAUJAS METAS!
Naujas metas prisiartino pa

našiai lyg kad butų viena va
landa... žmogus, užsiėmęs prie 
kasdieninio darbo, neapsižiuri, 
kuomet laikrodis išmuša valan- 
žvalgo ir nieko nepaisydamas dir 
ba savo darbą tolyn, kaip laik
rodžio rodyklė, apsisukus aplink, 
padaro valandą.... Taip ir žemė,

Juk didžiausiu kiekvieno žmo
gaus priešu skaitosi tas, kas sten 
giasi nuo jo atimti didžiausią 
turtą — sveikatą, gyvastį, protą 
ir paprastą turtą. Be abejonės, 
kiekvienas sutiks, kad su tokiu 
baisiu priešu reikia kovoti iš vi
sų pajiegų, — kad reikia dėti vi
sas pastangas, idant greičiau 
nuo jo pasiliuosuoti, nes kitaip 
tiesiog negalimas laimingas ir

• ramus gyvenimas.
; Tiesa, mes turime daug priešų, i
i.kurie trukdo mums kilti augštyn i *a saulės rodyklė, apsisukus vie- 
! kultūroje, apšvietoje, socialiame • niJ kartą aplink saulę, padaro 
; gyvenime. Kiekviena ' atskira • metą, žmogus prie kasdieninių 
i partija ar srovė skaito, kad kitos Į darbų, prie visokių
srovės, kitų pažiūrų žmonės yra 
jos priešais, su kuriais irgi rei
kia kovoti.

Tečiaus yra vienas didžiausias 
i priešas, kuris baisus ir pavojin
gas visoms partijoms ar sro- 
ivėms, visiems lietuviams be 
j skirtumo pažiūrų. Ir svarbu 
! tas. kad tas didžiausias siaubu- 
i nas, _ „ 
i tas sveikatos ir........ ..............-
i jas, sulyginant, lengvai yra per-

užsiėmimų j 
neapsižiuri. kaip žemė apsisuka’ 
aplink saulę ir tuom kart meti-1 
nis laikrodis išmuša vieną metą. 

Iš tų trumpų valandėlių ir iš 
mėtinių valandų pasidaro žmo- 

Į gaus gyvenimo amžius, bet žmo
gus niekados nemato, kaip jis iš 
mažo ir silpno kūdikio išauga j 
tvirtą vyrą. Taip-pat nemato,’• 

’ tas rišu musu kankintoms, kaip iš vyro vėl pasi-
Ir turto naikinto- hexa si,Pnas senukas.

__  ■ j ■ * / 4 Tik štai apsižiūri, kad jau ta- 
gabmas. — Reikia tik panorėti į P° senas ir kad greit reikės gulti 
ir tvirtai pasiryžti nedraugauti! i Rrsbą amžinai, žmogui be ap- 
ir nesibičiuliauti su tuom prie-””'“’4’”’”'' “
šu.

Kaip-tai? — paklaus 
tojas. — Kas gali draugauti su 
didžiausiu savo priešu, su tuom 
baisiausiu siaubunu ? • ---------
taip yra. Mažai yra lietuvių, ku
rie neturėtų su juom nieko ben
dro.

mąstymo pasirodo, kad jo gyve
nimo nieko svarbaus neatsitiko, 

skaity- nes ’’s pats sav?s nematė, kaip
jisai kiekvieną valandą, kiekvie
ną metą vis mažu-pamažu slinko

SULAIKYTA “KOVA” IR “MO
TERŲ BALSAS.”

Jau buvo pranešta apie kratą 
“Kovoje” ir suareštavimą kelių 
darbininkų, su p. Stilsonu prie
šakyje. Paskutiniame “Kel.” 
num. pranešama, kad gr. 14 d., 
apie 5 vai. vakare, “Kovos” spau 
stuvėje vėl atsilankė keli val
džios agentai su detektivais (pir
mas užpuolimas buvo gr. 7 d.). 
Jie turėję su savim areštavimui 
4 “varantus” —Vidikui, Stalio- 
raičiui, Šukiui ir St»Isonui (antru 
kartu). — Mat, Stilsonas po 
pirmo areštavimo buvo paleistas 
po kaucija. Šukį ir Stilsoną su
areštavę, bet • redaktorių neradę 
—jiedu pabėgę. Dabar jau kal
tinama už turinį ir “Kova”.

Gruodžio 15 d. atsibuvo are- 
štuotojų tyrinėjimas; — pasiro
dė, jog dalykas nėra taip baisus, 
kaip išpradžios buvo perstatoma. 
Stilsono kaucija tapo sumažinta 
nuo $10.000 iki $5,000; Šukys ir
gi padėtas po $5,000 kaucijos. 
Pasibaigus tyrinėjimui jiedu ta
po paleisti.

“Kovos” spaustuvėj darbas 
einąs paprastu keliu. Dirbą visi 
darbininkai; esą daug pašalinių 
darbų.

Toliau pranešama, kad Pild. 
Kom. savo susirinkime nutaręs 
leist Sąjungos “biuletiną” ir 
sausdint knygas, jeigu “Kova” 
busianti visai sustabdyta. Visų 
reikalų vedimas perduotas admi
nistratoriui.

Galop “Kel.” praneša, kad 
krasa sulaikiusi ir “Moterų Bal
są”, kuris buvo spausdinamas 
“Kovos” spaustuvėje. Jį kal
tina už vieną Stalioraičio straip
snį. Vienok pasitikima, kad vė
liau “Mot. B.” galėsiąs eiti, nors 
straipsnius reikėsią versti ang
lų kalbon.

Valdžios agentas paėmęs ad
ministracijos knygas, narių ad
resus ir visą sekretoriaus archi- 
vą; kartu paimta daug įvairių 
rankraščių iš redakcijos.

prūsišką militarizmą ir demokra 
tizuojant Vokietijos valdžią.

Vokietijos kolonijų likimą 
turi nusverti tarptautiškas tai
kos kongresas, kuriame nusve
riančių veiksniu busią kolonijų 
gyventojų pageidavimai ir inte
resai.

Mesopotamija, Armėnija ir 
Jeruzalis niekados neprivalo bū
ti sugrąžinta Turkijai.

Kartu tapo paskelbta, kad
Vokietijos valdžia esanti pasi- ir vėl stovime Naujo Meto prie- 
ryžusi pasiūlyti per Kalėdas tai- angoje. Matome, ką nuveikėme 
ką maž-daug sekančiomis »šly- per tą seną — vieniems liūdną, 
gomis: kitiems linksmą metą. Matome

.Vokietija yra pasirengusi par- savo darbus, vargus ir pergales,

ATGIMIMO.
Naujų Metų belaukiant

Rašo J. Z. Svyrūnėlis.

Ir vėl pasijutome stovį ant šešėlio. Musų bočių-bočiai, ai- 
slenksčio Seno ir Naujo Meto J nių-ainiai kovojo savo visą aro- 
Senas prabėgo ir nusinešė viską’žiu už tą taip saldžią Lietuves 
su savimi į praeitį. Dabar mes "liuosybę, už jos girias,, upes, eže

rus, kalnus ir lygumas. Bet tą. 
viską nušlavė karė kelių met a 
bėgyje. Sunaikino brangiausius 
Lietuvos turtus, kuriuos gamta 
buvo jai dovanojus. Nunešė vi-

duoti Anglijai jos prarastas ko- džiaugsmą ir nubudimus, abejo- Į ską tą su savim ir palaidojo be-
nę ir persitikrinimus, matome i gyvybės tyruose, žiaurios pra- 
sayo gerus ir blogus darbo vai-! ‘ " • • - •
sius.

Vėl įžengiame į naują mums 
nežinomą gyvenimo sukuri. Bet 
čia turime sustoti — ar tai se
nas ar jaunas — ir pamąstyti, 
kur, į kokią pusę, vardan ko, su 
kokiu tikslu toliau tęsime savo 
užbriežtą Naujų Metų kelionę.

Broliai ir sesutės, žiedai musų 
užsi- 

briežkime tiesius, doros ir mei
lės gyvenimo kelius ir eikime 
prie to, iš ko butų nauda mtims 
ir tėvynei Lietuvai.

Mes kiekvienas aiškiai mato
me, jog esame biskį pasilikę nuo 
kitų tautų kaip kultūroje, taip 
ir kituose dalykuose, — musų 
tauta irgi pasilikusi užpakalyje 
kitų. Nelaukime, brangus jau
nime, ilgiaus. bet pradėkime dirb 
ti tuojaus, — darbo yra žėdnam. 
Bet visų pirma. ' mums reikia 
susipažinti su mokslu ir tobulin- 
ties, neatidėlioti brangaus laiko.
Atsiminkime, broliai ir sesutės, 

jog musų dienų laikas yra trum- 
Pasijusime, jog šis

__Vienok ^prie sena**®*-  Taip jam rodosi, 
kad jo gyvenimas yra ne svar
bus;

Bet jeigu tas žmogus, kuris
Tas visų priešas — tai alkoho- sau masto, butų susira- 

lis, tai svaiginantis gėrimai. į v*eno meto kiekvienos
Juk reikia nepegerti, ir tas prie- paland°s bei dienos visas mintis, 
šas taps prašalintas, sutriuškin-Į<^1’3US ’r atsitikimus, tuomet 
tas. Delei to reikia tik pilnai I-Į’3 Pair,atytų didžiausią istori- 
jį pažinti, t. y; suprasti, kokią * ’a ^av0 gyvenimo. Na o ką kal-

KALĖDINĖS AUKOS.
“Liet.” redakcija atliko puikų 

darbą. ragindama visuomenę 
prie “Kalėdinių dovanų” išgavi
mui Lietuvai laisvės. Delei to 
laikrašty je tapo įvestas tam tik-

lonijas Afrikoje. Tais pinigais 
ji pasižada atstatyti Belgiją, 
šiaurinę Francuzija, Serbiją ir 
Rumuniją.

Pačių žmonių balsavimas El- 
zas-Lotaringijoje nusvers, ko
kiai valstijai priklausys ateityje 
šitos provincijos.

Lenkija tampa neprigulminga 
valstija po Austrijos suvereni
tetu. Turkija pasilieka tokiame 
stovyje, kokiame ji buvo prieš skriaudžiamos Tėvynės, 
karę.

Rusijos provincijos — palei 
Baltijos jure, Vokietijos parube- 
žyje ir gret Juodosios jūrės — 
bus padarytos neprigulmingo- 
mis valstijomis sulyg Vokieti
jos plano.

Serbija, Rumunija ir Juodkal
nija atstatoma pagal rubežių 
prieš karę. i

Jau buvo prasidėjusios Brest- 
Litovske taikos tarybos tarpe 
Rusijos (bolševikų) atstovų iš 
vienos pusės ir centralių valsti
jų iš kitos. Iš Vokietijos pusės, 
tarpe kitų, dalyvavo užsienio 
min. v. Kuehlmann. Tečiaus 
galop tapo pranešta, kad vokie- pučiukas. 
čiai atmetė rusų pastatytas tai- Naujas Metas vėl paseno. Pri- 
kos išlygas, todei ir tarybos ta- pildykime 
pę sulaikytos. Pažymima, buk škais, kiltais darbais, tada bus 
rusai pareikalavę sugrąžinimo linksma pažvelgti į Seną Metą, 
visų prarastų teritorijų, ant ko kuri praleisime darbštume, kuris 
vokiečiai nesutikę. Iš kitos pu- musų darbus sudės ant amžino 
sės spėjama, kad' tai gali būti 
tik bolševikų “žaidimas.”

Ukraina atmetė bolševikų ul
timatumą ir pasiryžo stoti atvi- 
ron kovon, kartu su Kalėdinu, 
Dutovu ir kitais bolševikų prie
šais.

Kaip ten nebūtų, bet Vokie
tija jaučiasi kol-kas tvirta; — 
priegtam, jos pageidavimas iš
sipildo — Rusija skaldoma į 
mažas valstijėles, su kuriomis ve 
liau Vokietijai lengviau bus “ap
sidirbti”......

jis neša žmogui blėdj, ir galuti
nai pasiryžti pasiliuosuoti nuo
jo.

.Juk atminkime, kad didžiuma 
ligų paeina nuo girtuokliavimo, 
beveik visi prasikaltimai ir pik
tadarystės yra sąryšyje su gir
tuoklyste, didžiuma kūniškų ne- 
normališkumų ir dvasios silpnu
mas paeina irgi nuo svaigalų 
naudojimo. Galop alkoholis 
išplėšia nuo varguolių žmonių 
sunkiai uždirbtus skatikus ir pa
stumia nelaimingus skurdan, 
pražūtim Pažvelgus į kalėji
mus pastebėsime, kad didelė di
džiuma kalinių — tai alkoholio 
aukos.

Atsiminkime, kad Amerikos 
lietuviai kasmet svaigalams iš
leidžia 30-40,000,000 dolarių. 
— Tai milžiniška suma, daugiau
siai susidedanti iš vargšų skati-

ras skyrius — “Kalėdos ir Lie
tuva", kuriame gan plačiai buvo 
aprašoma apie aukas ir aukau
tojus (ųžimančioje-linksmoje 
formoje.)

Tas visas darbas atnešė gau
sius vaisius, kadangi aukų, sulyg 
pranešimo “Liet.” N 51, suplau
kė $1,272.98. Tik per vieną 

.... .. paskutine savaitę inėjo dovanųpasaulyje, kur,S papeštų pei,ta-^on(|an p2skiau pri.

duotos aukos busią paskelbtos 
vėliau.

Tai puiki pinigų krūva lietu
vių tautos ir Lietuvos laisvės 
naudai. Garbė pasidarbavu
siems tame dalyke ir patiems 
aukautojams!...

bėti apie kelis desėtkus metų 
žmogaus gyvenimo?

štai nuo prasidėjimo krikščio
niškos eros prisiartino 1918 me
tas. Kur rasis tokią mokslinčius

išdirbtas veikimo planas. Rei
kalingumas Visuotino seimo ai-

— jo nemato tik kraštuti- 
ji fanatikai. Tą patvirtina 

arko, Binghamtono, Ro- 
ehesterio, o ypač Philadelphijos 
lietuvių nutarimai. Geistina, 
kad ir kitos didesnės kolonijos 
išreikštų savo nuomonę kaslink 
Visuotino seimo.
j|į Laikraštija nušviečia visuo- 

mes gyvenimą — tai jos vei- 
bdis. Jei daugiau sušitars, su
tras ir sušvelnės ta visuomenė, 
i tas atsilieps ir laikraščiuose 

K- jie taps švaresniais, turinin- 
geaniais, švelnesniais. — Juk 

ir būti negali, nes veidro- 
hyj*  atsimuša tas, kas randasi 

priešakyje.
I ' Lietuvos likimas.... Reikia ma- 
mrti/kad 1918 m. išsiriš musų

tuos pinigus ? — Dabar jie žū
na. Ir ne tik žūna pinigai, bet 
kartu naikinama žmonių sveika
ta, protas.

Tegul šis 1918 metas bus lie
tuvių atgimimo metu visais 
žvilgsniais... Tegul su šiais me
tais lietuviai pasiliuosuoja nuo 
to baisaus siaubūno ir pradeda 
naują, blaivų ir gražų gyveni
mą... Juk reikia tik panorėti. 
Taigi, brangus vientaučiai, pano
rėkite ir pasiliuosuokite nuo to 
priešo! Kartu su naujai atgim
stančia Lietuva atgimkite ir 
jus j —Juk tik pergalėję tą 
baisiausią priešą galėsite be truk 
dymo žengti prie šviesios, prie 
laimės, prie tobulumo—

Visiems žinoma, kad žymi da
lis valstijų tapo “sausomis”. 
Kitos gi eina prie to. Bet, ant

tyti visus pasaulio gyvenimo 
prietikius? Kur rasis tekis po- 
etas-eilininkas. kuris galėtų ap
rašyti visą pasaulio gyvenimą? 
Kokis tai ilgas laikas, kuriame 
pasaulis vis vystosi ir mėgina 
tapti geresniu! Kiek tai milijo
nų gyvasčių aukauta per tuos 
ilgus šimtmečius, idant žmonija 
pasiektų šviesesnį ir tobulesnį 
progreso laipsnį!.... Kiek tai krau 
jo praliejo ir kiek tai gyvasčių 
paaukavo tie dvasios milžinai, 
kurie jieškojo žmonijai išsiliuo- 
savimo iš nelaisvės, kaip politi- 
kinės, taip ir religijinės!...

Negalima butų rasti kampelio 
ant šios žemės kamuolio, kuris 
nebūtų apšlakstytas žmogaus 
krauju. Taip daug žmogus tū

žūties realybėje...
Bet dar viltis Lietuvos kai

miečio širdyje gludi-laukia, j-s 
dar vis tikisi, kad sykį ant visa
dos pamatys skaistesnį vilties 
spindulėlį, apšviečiantį miglotą 
Lietuvos kraštą. Nors tėvynės 
liųosybė dar suvystyta, bet tuoj, 
gal bųt, ji, kaip graži nekalta 
jaunikaitė pavasaryje, pasipuc- 

I šusi tikros meilės ir laisvės vai- 
i nikais ateis ir pralinksmins 
i belukojančią Lietuvos liaudį, ke- 
j liaujančią prie neišnykstančio 
, tautinio gyvenimo!....
. Ak ištikro kaip malonu per- 
. sistatyt savo vaidintuvėje tą ša
lį laisva, neprigulminga, — kaip 
rodos, butų dailu išvysti ją la: 
minga ir visad gyvuojančia 
Rodos, kad tenai ir dangus pa
sidarytų daug aiškesnis-malone- 
snis; aušrinė žvaigždelė išvest 
iš-už kalnų auksinę saulę, kui 
šiltais-švelniais spinduliais ap 
globtų visą Lietuvos pietą, 
tarpe uolų ir giriose pasigirs! o 
malonus paukštelių himnas, ža
lojantis laisvo lietuvio krutinę !..

Bet prie tų visų grožių ir s? 
jonių, su pradžia šių Naujų 3 
tų stokime į darbą, vardan 
gimstančios musų tėvynes, var
dan badu mirštančių brolių Lie
tuvoje! Lai nebūna daugiau 
lietuvių žodžiai šauksmu tyriu- 
se, bet lai atsimuša Į kiekvieno 
jaunikaičio bei jaunikaitės jaut- 
nas širdis ir lai visi kaip vienas 

Lai išnyksta pns"'^a pne. k"** ’*™  puikai, 
“kerštažo- pradeto ta’rtisko darbo. Ręmlę 

vi^nn me kiekviena sumanymą Liet.,- 
Vien'J “L. N. Fondą”

vo dienas ideali-

tautos aukuro!
Užtat pasirūpinkime apie sa

ve. pasirūpinkime apie kitus, 
pasirūpinkime apie musu tautą 
— griebkimės prie apšvietos. ra
mybės ir mokslo. L 
iš musų tarpo tie visi 
džiavimai-apkaibėjimai 
ant kitų”, o jų vietą lai užima ino
kinimasis. lavinimasis, kulturi- 

- ški pasilinksminimai, kaip rai
koncertai, teatrai, ir t. p.

Praėjusieji,- kaip ir visi kiti 
metai. — tai buvo trumpas gy
venimo laikotarpis. Kas stojosi 
tuo protarpiu ? Pažvelgę ana

“L. G. Fondą
‘Lietuvos Atstatymo Bendrovę.” 

. šie visi dalykai turi rūpėti kiek
vienam. kuris tik lietuviu save 
vadinasi. Pastūmėkime prieki ?
gerus tautišku:

UKRAINIEČIAI, KAZOKAI IR , x ..
RUMUNAI KOVOJA IŠVIEN l>u> p,at!“s

PRIEŠ BOLŠEVIKUS.

užmanymus, 
kad jie visapusiai neštų naudą, 
Nepalikime žaizdą ant tautos 
krutinės, kad paskui neaimanuo
tų per amžius, o istorijos lapai 
lai parodys musų ainiams, jognėje, matome didžiausias nelai

mes, baisybes karės laukuose. mes buvome kariygiai išgelbį7 
Šimlai-tukstančių tvirčiausių jaj savo tautos!...

1 gyvasčių užmušta, — tarpe jų 
7 yra daugelis ir musų brolių-vien- 
l" taučiu galvas padėję.. .-O- kiek 

jų misijos nariai, buvę Rusijoje. djusieii metai atnešė vargo, 
Dalykų stovis Rusijoje tiesiog a-aru h. galų.gale mirtį musų 

broliams, sesutėms, tėveliams ir 
kaimynams Lietuvoje, Daugy
bės Lietuvos jaunikaičių, vos tik 

Sulyg pranešimo iš Stockhol- pradėjusių gyventi, pačiame žy
nio nuo gr. 22 d. Petrogrado dėjime, ture jo persiskirti su sa- 
gatvėse prasidėjo smarkus susi- vo tajp mylimos tėvynės pramin- 
rėmimai tarpe bolševikų ir jų tais takeliais, su tėvais, broliais 
priešų.' Keturi kareivių korpu- ir sesutėms, ir eiti, priešų veja- 
sai atsisakė klausyti bolševikų mį_ į jiems nežinomas svetimas 
paliepimo apleisti miestą. Tuo- šags ir ten žūti juodo gyvenimo 
met bolševikai pasiuntė kitus sukuryje !...
kareivius priešais juos. Kas užgydys tas visas musų

Tapo atidengtas suokalbis tėvynei padarytas mirtinas žaiz- 
prieš bolševikų valdžią. Tame das ? Kas nušluostis jos ašaras? 
suokalbyje figūruoja daugelis Kas išgirs Lietuvos šaukiantį 
konst.-dem. partijos žymių na- pagajbos balsą? Kas paguos 
rių, kurių vardai greit bus pa- širdį raudančios matutės, kuri 
skelbti. Spėjama, kad jie bus dabart apsupta juoda gyvenimo 
aštriai nubausti, ypač kad šiose skraiste, liūdi viena, likus be pa- 
dienose užs. ministeris Leon Stogės, be globėjų!... — Niekas

Visa Rusijos viltis randasi 
kazokuose — jie gali apsaugoti 
ją nuo vokiečių užsimojimo. — 
Taip išsireiškė tūli Suv. Valsti-

yra kritiškas — vienok yra tvir
ta viltis, kad bolševikams greit 
prieis galas.

TAJKOS PROJEKTAS. SE
KANTIS METAS BUSIĄS

KRUVINIAUSIAS.
Anglijos premjeras Lloyd Ge

orge savo kalboje nurodė, kad 
1918 m. atsibusią vakariniame 
karės lauke didžiausi mūšiai, ku
riuose galutinai tapsią sutriu
škinti vokiečiai. Padėkavojant 
rusų atsimetimui, centralių val
stijų kariškas stovis žymiai pa
gerėjęs, — vienok rusus užva- 

Vokiečiai 
dedą visas pastangas", kad “apsi
dirbti” su sąjungiečiais iki pri
buvimo Francuzijon galingos 
Suv. Valst. kariumenės. Bet vis
gi vokiečiai susilauksią galo — 
1918 m. jiems busiąs užduotas 
mirtinas smūgis; — žinoma, ta 
pilna sąjungiečių pergalė neap
sieisianti be baisaus kraujo pra
liejimo.

Prisimindamas apie taiką, 
Lloyd George pažymėjo, kad 
svarbiausios taikos išlygos gali 
būti sekančios:

Vokietija privalo pilnai atsta- j 
! tyti užimtas teritorijas ir su-< 

Nors daug metų prabėgo ir įteikti pilną atlyginimą.
daug metinis . laikrodis išmušė I Pasaulio taika ateityje gali 

valandų žmogaus gyvenime, bet būti užtikrinta tik sunaikinant čiams taiką.

rėjo pergyventi ant šio žemės duosia ’ arnerikonai.
kamuolio, kad padarius pasaulį 
tokiu, kokiu jis dabar yra!...

Bet gamtoje nieko nėra amži
no, nieko nėra nenykstančio, nie
ko nėra stovinčio ant vietos, 
šiame pasaulyje viskas kruta, 
viskas tobulinasi, viskas žengia 
prie idealo, žinomo tik vienai 
gamtai, žmogus — tai sutvėri
mas, kuriam yra pavesta pasau
liu rupinties. Jam tai pavesta 
dasiekti ir atidengti visas gyve
nimo paslaptis ir tą siekiamąjį 
žmonija idealą. Viskas, ką čia 
sau žmogus pasigamina, tai nuo 
jo ir priguli.

Jautrus jaunime, mes bukime 
Lietuvos kareivių eilėse. — Mor 
Rinkimės tiesiai.ir ištvermei kr- 

’ riauti. nes tik- nuo musų prigu’i 
įvykdinimas visų idealų, visų 
Lietuvos pergalių, kaipo kultū
riškų, taip ir politiškų. Be ga
lingos sutarties, be meilės tėvy
nės visi musų norai gali būti 
nepasekmingi. gali iš visko pasi
likti tik svajonės, o mes patįs 
vėl galime būti atiduoti kitu 
globon. Su Naujais Metais pri«- 
šakyje eikime prie tikrų svaj«>- 
nių, prie I.ietuvos atbudavojime. 
prie išgavimo jai laisvės, prie 
gelbėjimo savo brolių badu mir
štančių Lietuvoje!

Tame atvėjuje darbuojasi fe- 
bai-labai maža dalis musu jau- 
nuomonės. Tiesa, yra keli dva
sios vaidentuvėje vadai, bet ma
žai yra gerų kareivių, pasire- 
mianėių ant .patyrimo, persitikri 
nimo savo žingsnių šioje tautos 
kelionėje;..' ■ ;

Bet su Naujais Metais lai nž-; 
liepsnoja tėvynės meile širdyje 
ir tų, kurie buvo atšalę; lai gy
venimas išrodo jiems taip malo
nus, lai viltis apkabina jų širdis 
kaip malonus rytinu paukštelių 
čiulbėjimas, kaip auksinės saulės 
spindesiai ir ryto sidabrinės ra
sos mirgėjimas! Lai Nauji Me
tai lydi mus meilėje ir vienybėj 
pirmutiniuose žingsniuose į la: 

Metų, vietoj džiaugti, f, IWt. ■»"«» taotaų gy«n»ų.

| Trockį išsireiškė, kad visi balse- kitas jaj neišties rankos^ kaip tik 
vikų priešų vadai busią baudžia- meSt jos išauklėtiniai, jos vai- 
mi mirtimi, — su giljotinos pa-. kaj j Brangus jaunime, mes visi 
galba. . ' : esame Nemuno. Šešupės, Vilijos,

Kartu pranešta, kad ukrainie- ’ Dunojaus ir Dauguvos krantų 
čiai, atmesdami bolševikų uiti- Jaunikaičiai ir jaunikaitės, sunai 
matumą, susijungė su rumunais ir dukters tėvynės Lietuvos; kur 
pietvakariniame fronte, vado-f mus matušės augindamos niu- 
vaujant gen. ščerbačev’ui. Bol-Įniavo mums iš širdies lopšinę 
ševikų valdžia paliepė tuoj su- Į dainą, mokindamoš mylėti savo 

areštuoti nepaklusnų generolą, gimtinę šalį, savo papročius ir 
Taigi ukrainiečiai, kazokai ir ru- podraug savo tėvelius, brolius ir 
munai susitarė kariauti išvien sesutes. Jie ten. sulaukę Naujų 
prieš priešus. "...

Vokietijos agentai, matydami smintis badą kenčia ir gailiai 
pavojų Lenino valdžiai, stengiasi, verkia. “DIRVOS” AGENTAS,
greičiau užbaigti tarybas kas- i Jiems užstojo karės audra vi- P-as A. Yarašunas iš Cleyc- . 
link prekybos ir prirengti “dir- sus gyvenimo kelius, išgriovė jų lando, šiomis dienomis išvažino- 
vą” padalinimui Rusijos į atski- samanomis apaugusias bakūžė- ja užrašinėdamas “Dirvą”; bus 
ras valstijas. les, išardė lygias lankeles, su- Pennsylvania. valstijoje, apie

Berline gi tapo užginčyta ži- purvino jų šviesiausias svajones, Pittsburgha. Midland ir.tt. Ka« 
nia, kad Vokietijos valdžia yrajišnaikino geriausias viltis; jųjų norite atnaujint arba .užsirašy: 
pasiryžusi pasiūlyti sąjungie- * gyvenimas pasiliko liūdnas, vie- “Dirvą”, galite , jam perduoti

. nodas. be džiaugsmo; be grožes j prenumeratą. .. “D.” Adm.



No. 52 GRUODŽIO28.1917 M.

ARTISTES FOTOGRAFIJA.
"MARYTE”.

to rankoves, idant parodyti sa
vo storas rankas, ir pradėjo dai-

Pas lietuvius darbininkus ma
žai rasi pasiskaitymui laikra
ščių ar knygų dėl jaunų augan
čių vaikų, o apie pianą — tai ne
reikia ir kalbėti. Mat, pianas 
lėšuoja apie du ar tris šimtus 
dolarių, — reiškią brangu. 
Bet, kiek lietuvis pinigų prage
ria per metus, — tai galėtų nu
pirkti savo dukterims pianą ir 
turėti pakaktinai laikraščių ir 
knygų. — tokiu budu jis išauklė
tų savo kūdikius gerais pilie
čiais, c ne išmatomis.

Paimkime anglus. — Ar jie 
eina ar važiuoja—visuomet skai-Į 

Rytmetyje atsikėlęs tuoj 
O ką ten atrasi? :griebia už rytinių laikraščių, tė-

Be abejonės “Dirvos” skaity
tojas pasakys, kad “aš žinau lie
tuvių gyvenimą.” Vienok yra 
klausimas, ar daug žinai. Gali
ma žinoti, bet permatyti tikroj 
šviesoj — yra visai skirtingas 
dalykas. —

Paimkime lietuvius iš apsišvie 
timo pusės ir palyginkime juos- 
su anglų apsišvietimu. Tiesa, 
daugumas lietuvių uždirba ma
žiau negu anglai, kad galėtų už 
ką nusipirkta knygą- ar laikra
štį. Bet yra-ir tokių, kurie už
dirba daugiau.

Skaitytojau, pašvęsk nors vie
ną savaitę laiko ir. pereik per lie- j to. 
tuvių stubas.
Daugumoj stubų atrasi lošimą i mija, kas naujo atsitiko pasau
li pinigų ar iš “mečių”; kitus lyje. Vakare tas pats. Su ang- 
rasi stovint prie baro smuklėje Ju gali kalbėti apie politiką,— 
tol, pakol smuklės darbininkas jis žino.
ar savininkas apdaužęs pusėti- — jis turi supratimo nemažai 
r.ai neišmes per duris lauk, ir įr tt. Sulyginus su- anglais, lie- 
aąt galo paduos į policijos ran
kas.

Lietuvis, dirbdamas sunkiai 
per ištisą dieną, parėjės iš darbo 
nesirūpina, kad paimti' į rankas 
laikraštį ar knygą paskaityti. 
Kur tau! Ima tuoj už lošimo 
kortų ir laiką leidžia ant niekų. 
Lošdami prirūko kambarį ir to
kiame dvokiančiame ore atgula 
miegoti. Negana to, kad dirb
tuvėje per dieną dulkes geria, 
Ifet miegant dar nuodingesnius 
tabako durnus kvėpuoja. Tokis 
smogus nesupranta._ kad mie
gant reikia langą atsidaryti, 
idant įleisti tyro oro, kad mie
godamas galėtų kvėpuoti nesu
gadintu oru. Patark atsidaryti 
langą, kada miegi; tai gausi atsa
kymą, — “jog šaltį pagaus”: 
“Šaltį ir pagauna” labiausia to
kie, kurie miegą užsidarę lan
gus.

Jeigu tie lietuviai, “neturėda
mi laiko skaityti”, vietoj lošimo, 
tas pačias valandas praleistų 
ant skaitymo, tai iš kiekvieno 
prasto lietuvio darbininko greit 
pasidarytų naudingas visuome
nei žmogus.

Duokim sau, — jog dvi valan
das kiekvieną dieną praleidžia 
ant lošimo iš “mečių” (žinoma-, 
praleidžia daugiau), -

vakarą musų didmiesčio

dėlė “dekolte”. Ir todėl Marytė 
primanytų suėsti mane ir mus 
visus.”

Visą “sekretą” mažoji piani-
šį 

priemiestyje gana šaunioj salėje 
atsibuvo visiškai šaunus koncer
tas, kuris lietuvių muzikališka- 
me pasaulyje turi būt paskaito
mas netikėta-retenybe. — Lie
tuvių muzikos auklėjimo Tėvu 
žmonių vadinamas artistas-mu- 
zikas-daininin. bemanydams iš
plaukt į Europą, atsisveikinimui 
su amerikiečiais rengė šį koncer
tą. Jo rupesniu, apart paties 
Tėvo, programą pildė ir jo vai-

i kai — visos gabiausios artisti- 
įškos spėkos, kurios tik randasi 
musų apielinkėje.

Todėl koncerte programas ir 
buvo labai žymus, įvairus ir gau
sus — priegtam, svarbiausia,

Abelnai apie mokslą, I "ražus, dailus.
Dar ir tas indomu — pažymė

tina, kad surengimui šio koncer
to g. Tėvui gelbėjo ir vietinė. 
El-Es-Es-A kuopelė. O juk to 
plauko žmonės rankos numojimu ' 
pasako, kad- •- -Į Na-gikas?

, ... - .... Girdime anoj pusėj kulisuKas is to. kad klausau dailiu! Uet Muzik. Tėvas> principalas 
melodijų, kuomet pilvas ; 5io vakaro. valiosi su kokia tai 
gurguliuoja, taip guiguliuoja. w kuri

Dievaži, žinau, kad jie taip pa- i bobišku balsu šokauja išmeti- 
ji ne ant paties

stovi ant vi-

eina platus
Lietuvos at-

Visos Teitos nusikvatojo ne
drąsiai žvilgterdamos į savo si
jonus, ir p-le N. N. baltam sijone 
lyg paraudo, bet nusišypsojus 
apsisuko, parodydama savo bal
tąsias plunksnas.

Pasisuko mesti nusišypsojimo 
žvilgsnį į savo draugą, žvirblį. 
Tas įsmeigęs akis žiuri į tą pu
sę, kur Marytė nuplaukė.

“Ką tu, žvirblį, mąstai?”
Terkštelėjau delnu jam į pe

tį. Tas, lyg iš miego pabudęs 
ir sapną atsimindama, atsidusęs 
atsiliepe:

“Tai, Jonai, merga! Kiek ji, 
Jonai, svertų — gal . apie 250 
svarų. Padėkim ji ilgio — kiek 
pėdų? — bet ir diametre tiek 
pat. Tai merga”.

“Juokdarys tu, žvirbli ! Ah, tu 
matematikos studente!”

Šaipėmės visas būrelis.
tuviai susipratime 
sai žemo laipsnio.

Dabartiniu laiku 
apkalbėjimas apie 
budavojimą. Daugumas daro iš
to juokus, kaip neįvykdomą da
lyką. Lietuviai daugiausiai yra 
darbininkai. — jie daro didžiau
sią klaidą nestodami į minėtą 
bendrovę. ši bendrovė netve- į 
narna su tikslu, kad padaryti 
vieną ar kitą lietuvių milijonie
rium. bet kad surišti lietuvius ______ ______
darbininkus į bendrovę ir kad jie prigimties yra linkęs prie kultu-; no vakaro programą ir žinau,— 
tą darbą varytų ir tuom darbu rinių-žygių. Turi-jis ir pilvą, ■ ką, kur ir kaip padėti.”— 

kuris savo laikotarpiais irgi pa- Į Aiškina Tėvas.
gurguliuoja, bet kaip jo valdo- į “Ve, aš nenoriu taip — aš ge
nas nori klausytis dainos,"muzi- ■ riausia dainuoju ir aš turiu iš- 
kos. tat pilvas ant tiek būna'eit ant galo”—

i mandagus ir nutįla.
Todėl ir Mr. Kazabuckis bėg- tvarkau programą ir tas supran- 

čiom atsidūrė auditorijoj ir ten ‘ tama, kad tai ne Tamista. Ir 
išvydę jį artistės-ai nusitempė 
net ir už kulisų šiaip jau drau
giškų! pasišnekučiavimui, su ne
pažįstamais pasipažinimui.

Sako, kad abelnai feljetonistai 
malonus žmonės ir artistų drau
gi jon pageidaujami. Todėl ne-

sa^°- ............................. | nedarna, kodėl ji ne ant paties
Ir dabar jų šitokis žygis buvo g^o programo padėta, bet tik

naujiena! J[viduryje....
* * ■ \“Na-gi todėl, kad manau esmi

Feljetonistas Kazabuckis iš ■ kompetentišku susitvarkyti ma-

tą darbą varytų 
patįs naudotųsi.

Po šiai karei pasaulis stos ant 
naujų pamatų. Jeigu mes lietu
viai šaltai žiūrėsime į savo tau
tos reikalus, tai po karei žydai 
Lietuvoje budavos dirbtuves, o 
mes turėsim būti jų vergais. 
Žydai, o gal ir anglai ar vokie
čiai. turėdami Lietuvoje dirbtu
ves, mus išnaudos. Jie čiulps iš 
musų tautos prakaitą, spėkas ir 
pinigus, o mes. nulenkę 
vergausim atėjūnams.

Jei tiktai Amerikos 
tvirtai susiorganizuotų, 
važiavę Lietuvon ne tik 
ves budavotų, bet ir mokyklas. 
Jeigu paliks darbas atėjūnams.

__ per še- kurie vestų pramonę,

‘Betgi ne, aš pasakiau, kad aš

galvas.

lietuviai
tai par-J stebėtina, kad ir mane jie mėg- 
dirbtu- ^ta.

Puiku !...
žiuriu ir gėriuosi -— jie visi

Ir link-— per še- kurie vestų pramonę, jie turės taip puikus išsipuošę. . ...........
š ąs dienas bus dvylika valan- uždarbį ir kontroliuos šalies ju-jsmųs ir malonus, nors kiekvie-

; gi. neturėdami į nas su rupesniu ant veido: kaip 
' ' “ \s keturios nieko, busime jų vergais. Jeigu pasiseks šį vakarą intikt publi-

valandos, praleistos ant nieko! mos budavosime Lietuvoje dirb- kai savo pasirodymu.
O kur du mėnesiai, keturi, me- tuves. — mes patįs dirbsime jo
tai irpenki, — kiek tai brangaus se» pelnas bus musų, o kada pel- aš 
laike praleista visai ant nieko. Ras hus musų, tada steigsime i gilinčia ir mokėčia nors tuo ap- 
Jeigu jis butų padėjęs nors per mokyklas ir jose mokinsime pri- Į lodismentu užganėdinti troški- 
viėnus metus tas valandas ant augančią Lietuvos gentkartę. pa- i mus. Ah, jus mano peteli-
s ešitymo. tai ne tik kad butų dėdami jai stiprius pamatus.; škės!
perskaitęs visus šerno raštus.' Naujoji Lietuvos gentkartė, i Sveikinu ir vieną, ir kitą, ir

du. Per keturias savaites pasi- dėjimą, — mes 
įdarys penkesdesimts 1______

Ah. jei aš bučia visa publika, 
kiekvienos-o sielon įsi-

feet ir išmokęs kitam papasakoti, radusi 
ką jis tuose raštuose skaitė. Su stengsis eiti pirmyn ir gerint 
šiuo darbu butų padaręs milži- ją 
r.išką žingsni pirmyn.

Kodėl čia augę lietuviai eina tuvoje dirbtuves, jie turės ne 
tik padarytus daiktus bet ir pel
ną. — mes neturėsim nieko. 
Jeigu lietuviai turės dirbtuves, 
tai mes patįs dirbsime reikalin
gus sau daiktus. — tuomet mes

kooperativę sistemą,! trečią — visus, rodos prispau-
sčiau juos visus prie savo šir
dies — pamyluočia, paglamonė- 
čia.

žiuriu. apie būrelį pasisuka 
ir dar viena man nepažįstamoji. 
Mažoji pianistė sujudėjo ir lyg 
norėjo pašokusi supažindint- 
perstatyti, bet tuojaus vėl nuri
mo ir tik- į savo drauges žvilgte- 

turesim daiktus ir pinigus savoĮrėjusi nusišypsojo. Napažįsta- 
šalyj ; tą turint, —pakelsim s moji gi man, tik išauksto kaip 
augštai šalį kultūros žvilgsniu. ■ nuo namo stogo ant žemės į bu- 

šiuo laiku reikia daug darbo metė žvilgsnį. Jos lupos 
ris, kad išauginus šiaip-taip sa- padėti. —Reikia rengti daug 'iena su kita spustelėjimu susi- 
vo kūdikius, priima “burdin- prakalbų ir daug rašyti laikra-! spaudė ir išsipūtė kaip koks di- 
gierių” tiek, kiek tik gali šutai- ščiuose pamokinančių straip-' delis pumpuras, kuris^ tuo pat 
pinti lovų į mažą kambarį. Ji 
dirba per dienas kaip mulas. Po 
pėdei vyrai eina į smukles arba 
parsigabena svaigalų namon ir 
geria per naktis, pliovodanri kas 
tik ant minties užeina. Neretar 
pasigėręs vyras apmuša ir savo 
moterį-pačią. Ir tokiame “pra
gare” augina-auklėja “doroje” 
savo kūdikius J Kada tie vaikai 
paauga,— jie pradeda susieiti 
į draugiškumą su savo kafrny- 
rais-angiais. Nuėję į anglo stu- 
bą lietuvių vaikai jaučiasi kaip 
dangui;—ten nesigirdi keik- f 
smų, nėra durną viskas švaru.
čia randasi pianas, ant kurio, 
tuoj ima skambinti; kartu pra
deda dainuoti ir tokiu budu pra
leidžia linksmai laiką. Tuo pa
čiu laiku anglai pajuokia atei
vius už jų blogus pasielgimus. 
Lietuvių vaikai, girdėdami tą, 

-kariais gėdijasi net pasisakyti, 
kad toj ar kitoj stuboj jie gyve
na, kur buvo kelis sykius mušty- 
nėsiir policija pribuvo dėl numal
šinimo. Tada lietuvių vaikai 
sarmatijasi ir eiti pas lietuvius, 
nes bijo, kad nepamatytų jų

prie svetimtaučių-anglų?
Kaip augščiau nurodžiau, lie

tuviai daugiausiai užsiima loši
mų kortomis ir girtuokliavimu.

Paprastai lietuviai laiko daug 
vyrų ant “burdo” — didžiumoje 
vis neapsišvietę. Visas, ką už
dirbu tą daugiausia ir prageria 
arba pralošia kortomis. Mote-

Jeigu svetimtaučiai turės Lie-

sniu. Taigi, Lietuvos veikėjai, ■ kartu raudonai pražydo, prime-
prie darbo!.

Jacųue de Amerigue.

Atrado Kirvis Akmenį.
Lietuvis sykį pateko “bosu” 

čeverykų dirbtuvėje. Jis taip' 
elgėsi atkakliai, kad atkreipus do 
mą visų po juo dirbusių liet., 
jog jis yra “bosas”! Bet vieną 
dieną juokdarys lietuvis sukirto 
jam šposą. Ineinant į dirbtuvę,' 
“bosas” sutinka jį ir sušunka:

— Tif minutę suvėlavai šį ry-'

nant juodveidės storąsias lupas. 
Ji kilstelėjo savo galvutę viršun 
kaip šyvė vasaros šiltą dieną žilį 
nuo savo nugaros vydama ir su 
išdidumo gracija nuplaukė kiton

todėl Tamistai tos tvarkos pa
mainyti negalima”—

Užreiškė Tėvas, jau net susi
judinęs ir dardadėdams:

“Kaipgi aš Tamista padėsiu 
paskutiniu programo numeriu, 
kadangi šis vakaras yra mano pa 
ties asmens rengiamas, ir aš tu
riu išpildyti' pats užbaigą; — 
pagalios, kaip matai iš atspau
sdintų lapelių, kad paskutiniu 
numeriu aš busiu su p-le N. N. 
— atliksime duetą.”

Bet Marytė, nieko nepaisyda
ma, spyrėsi savo ir tiek. Girdi—

“Tamista su p-le N. N. gali 
išpildyti viduryje programo tą 
duetą”—

Ji pasakojo Tėvui.
“Betgi sakau, kad ne! Paga

lbaus pasakysiu, kad. Tamista 
paskutinį kartą dalyvauji mano 
koncerte. Triskart tas pats su 
Tamista atsikartoja — aš to ne
mėgstu. Aš programo. kuomet 
jau jis atspausdintas ir sutvar
kytas. pamainyti artistus... ne
galiu. O kita — kaip Tamista 
esi žmogus, — taip ir kiti yra. 
Užsimanai dalyką kurių nepri
valėtum užsimanyti. Ir pasaky
siu, patyriau, kad nei pati žinai, 
kaip Tamista nori — pame
nu, turint koncertą jūsų koloni
joje programą buvau pavedęs 
Tamistai tvarkyti ir vėliaus prie 
išpildymo mainei.—

Net papykęs Tėvas barė Mary
tę.

A-jai, Marytė nori būt vaka
ro “karalienė” ir nesiseka. Na 
ir atsitik taip: kad taip norėtum 
ir taip nesisektų, — maniau sau.

0 kiti artstai-ės, prisiklau
sydami tik juokėsi, tik juokėsi—

Ji dainavę gražiai. Daina bu
vo graži. Kaip kurios vietos vei 
kalo, kompozitoriaus parašytos, 
jjai išrodė negražiomis ir todėl ji 
tąsias vietas padengė savaja 
“kompozicija”. Pianistė tik 
buldu-buldu pianu turėjo, bėgti 
su akordais paskui dainininkę. 
Marytė gražiai dainavo, bet dar 
gražiau šypsojosi, kraipėsi, šai
pėsi — ir tas publikai labai pati
ko:

Delnų plojimas....
Marytė net ir nesistebėjo iš 

to. Ji nei nekrustelėjo apleisti 
scenos. Dainuoja, ir kitą dainą, 
ir trečią, ir ketvirtą, ir dar dau
giau. Publika plojo, nustojo ir 
paskui vėl retais triukšmingais 
aplodismentais plojo ir švilpė.

. “Hm. sena merga ir...., josios; 
nerimto-.budo ypatybė ir josios: 
dailoje atsivaizdina.”—

Pradėjo murmėti šalę manęs1 
sėdintis viens iš klausytojų, nu-! 
leidęs akis žemyn.

Galop Marytė viską išdainavo, i 
lyg kalakutas pasipūtė ir išdi
džiai nuėjo nuo scenos.

“Ačiū dievams”—
Murmėjo neramusis klausyto

jas.
Štai dainuoja įr kita daininin- j 

kė, dar kitas ir dar kita — pub- ■ 
lika juosius iššaukė ir privertė' 
pakartoti ir dar juos verčia dai
nuoti, bet jie linktelėjimu pa- 
ačiuoja ir savo i 
nemato daugiau reikalo dirbti 
per visą naktį. Bet publika dar 
norėtų jų klausytis....

Marytei pasidarė nejauku — 
graužė kirminas jos širdį. Ne
ramumas. Gręsė pavojus josios 
škaralieni “kam sostui”, bet gud
ri kaip Hindenburgas!

Ji atbėgo auditorijon. Ap
žiurėjo, kur sėdi “darbininkiško” 
laikraščio reporteris, “draugas” 
Malkstorius. Prisėdo prie jo, 
rodos, primanytų — apkabintų, 
pabučiuotą Prisiglaudė prie jo, 
pasisveikino — pasaldliežiuvia- 
vo...

Reporteris pagyrė ją ir ant 
savo lakšto drūčiai spausdamas 
paišelį rašė:

— Marytė parodė, kad ji yra 
žvaigždė musų danguje.

Ir toliaus pats sau tarė:
“Bet žvaigdė augštai musų 

pasaulio dausomis skrieja tik 
dėlto, kad mano paišelį “pažį
sta”. Aš! Kas aš ? — augščiau 
publikos!”

MARTINO LIUTERIO NUO
PELNAS MUZIKOJE.

Amerikos Nuzikališkumas.

Nuolat pasitaiko girdėti kal
bant apie pakilimą įvairių val
stijų. muzikališku žvilgsniu. Kar
tu paliečiama ir Amerika. Tūli 
tvirtina, kad Amerika esanti mu 
zikališkas kraštas, kiti prisilaiko 
priešingos nuomonės. — “The 
Mus. L.” randasi sekančios pa
stabos apie Amerikos muzikali- 
škumą.—

lapkričio 1 d. 1517 m. Marti
nas Liuteris prikalė 95 tezius, 
ant visų švendų bažnyčios durių 
Wittemberge. -- Taigi šįmet, 
lapkričio 1 d., sukako 400 metų 

’ nuo pradžios reformacijos. Gar
sus reformatorius savo tėziais 
ne tik uždavė 95 smūgius nešva- 

■ • riems bažnyčios užgavimams ta- 
Į me amžiuje, bet, reformuodamas 

Sulyg angliškai-belgiško dai-Įbažnj-tines apeigas, jis labai 
*•**• —“'* Amerika yra didžiau- daug prisidėjo prie pakėlimo 
šia muzikališka tauta ant že- bažnytinės muzikos. Garsus ra
inės. Jis pažymi, kad tikras iš- gytojas muzikos dirvoje Ern. 
bandymas tautos. kaslink muzi- Newman

nininko

šitaip išsireiškė: 
“Visai nėra padidinimu pasakyti 
kad svarbiausios • charakteristi- 
škos- ypatybės vokiečių muzikos 
bėgyje virš 300 mėtą paėjo nuo 
to fakto, kad Liuteris buvo mu
zikos mylėtoju. Jeigu jis butų 

j prašalinęs muziką iŠ vokiečių

1 kalio pakilimo apsireiškia ko- 
; merciškame muzikos palaikyme, 
į o ne kompozitoriuose ar arti- 
. stuose.

Tai yra praktiškas kelias žvel
giant į dalyką. Vienok dauge
lis nesutiks su tokia svetimtau- 1S
čio nuomone, kadangi jei i mokyklų ir bažnyčių, vieton su- 
nesirastų kompozitorių ir artistų Įdrutintf ją, vokiečių muzika nie- 

j kituose kraštuose, tai neprisiei- i kados nebūtų buvusi taip tamp- 
! tų net kalbėti apie muziką šita-!rjaį sujungta su tikyba, kaip ji 
i me krašte. Juk visai negalima' buvo XVH ir XVm šimtmečiub- 
kalbėti apie ką nors grynai ame--I 
rikonišką muzikos žvilgsniu.Į 

užduotis "atlikę Kiekvienas šio krašto muzikas.

MISTICIZMAS’ TIBETE.

Įse. — Vokiečių muzika nieka
dos nebūtų ingi jusi tos etiškos 
ir filozofiškos spalvos, kuri /vi
sados ją dabino.”

Išsilavinęs ant fleitos ir Siū
tos, Martinas Liuteris kartą 
taip pasakė: “Aš nesigėdyda
mas užtikrinu, kad po teologijos 
nėra kitos dailės šakos, kurią

kiekvienas kompozitorius pa
tvirtins, kad visos jo idėjos, visi 
inkvėpimai paeina nuo europinių 
muzikų ar kompozitorių. Muzi- 
kalė dailė vystėsi tik bėgyje 50 
metų, todėl negalėjo net susida- i Iiera kilos uaues saKos, Kurią, 
ryti kas tokio tvirto, originalio, Įgalima, butų sulyginti su muzi- 
pasektino. ■ 1528 m. jis parašė trum-

Rusai išvystė tautišką muzi-• pą veikalėlį apie muziką, užvar- 
kalę mokyklą ar pakraipą, te-Į dindamas jį — “Poni Muzika” 
čiaus tas viskas iškilo iš artimo (“Frau Musika”). 
stovio su kitomis mokyklomis Prieš Reformaciją susirinku-
ir pakraipomis. Tikras muzika- sjeji anį pamainų negalėjo daiy-
lis išbandymas visai neužsiveria
komerciškame muzikos palaiky-
me, —nes jeigu taip butą tai “Amen” ar“Kyrie.” ...- 
Italija nebūtų pašlovintu dainų : sižvelgiant į muzikalę spaudą, 
kraštu dėl melodijos mylėtojų.; prjmena> reformuoti “če- 
Iš kitos puses, jei muzikalis į chi jos broliai” pravedė kelią lin-

vauti ilgose mišių giesmėse ki
taip, kaip tik pakartodami nup- 

i” ar“Kyrie.” At-'

pusėn kulisų.
“Hi, hi. hi—”
Visos mergaitės-artistės nusi

šypsojo tarp savęs ką tai be- 
šnibždėdamos.

O kas tai šita per žmogysta?
— nejusčiomis stačiokiškai

i išsprūdo mano klausymas.
j “Nagi ve — žiūrėk Tamista. 
programan, — tai artistė-daini-

■ ninkė, žinomoji Marytė iš arti
mo miesto. Tai mano “cousin”-

, giminaitė.' Ji geidžia būt šio
— Man einant į darbą, aš iš- • vakaro “queen”-karalienė . ir

girdau žmogų upėje šaukiantį: jaučia, kad šiame vakare dai- 
pagalbos. Nubėgau ir ėmiau jį i nuos kitos žymios ir gal už ją 
traukti, bet paskui vėl palei-: žymesnės artistės— tat pyksta, 
dau..... : su mums nešneka.

— Tai kode! tu jo neišgelbė- 
jai? — klausia “bosas.”

— Nepatiko jis man.
— Kodėl?

Taip, bet buvo tam prieža- 
Istis. — atsako juokdarys.
1 — Pasiaiškink!

šaipėsi iš josios didelių norų.

Artistės-ai viens po kito atlie
ka savo užduotis — išpildo savo 
dalykus. Vienam pasiseka kiek 
geriau, kitam ir nepasiseka kiek, 
— bet publika, taip kaip mano 
ir norėta, visus apdovanoja del
nų plojimu. Publikai plojimu 

. iššaukiant juosius antrą kartą— 
josios-jieji pakartodavo dalį sa
vo dalyko ir lyg susigėdę kartu 
ir su užsiganėdinimo šypsą vei
de slėpėsi scenos gilumon už 
kulisų. Tarp ją scenoje pasiro
dė ir Marytė su glėbiu įvairių 
gaidų, kad net pianistė-palydo- 
vė išsigando, pamačiusi prieš sa
ve sunku darbą Ji išvertė aku
tes, nuostabiai pažiurėjo į dai-“Hi, hi, -- josios “draugai*  _ . _

rengėjai išanksto užkvietė ir ją nininkę ir atsidususi nenoriai 
šiame vakare dalyvauti. Per 

Į tris mėnesius rengėsi, siuvėsi
— Mat, jis yra bosas!.... puikią “gown”-sijoną ir manęs 

u<^ ______j—r Tada lietuvis “bosas” suprato, klausinėjo informacijų apie drau
draugaHr neprilygintu jų^prie, ant kiek jis dasiėdė darbinin-1 gių sijonus. Aš kaip ir pakusa 
tu rirtuokliu — kad ir prie jų tė- kams. kad jie jo nei skęstančio'tyčia jai vieną kalbėjau, o ve 
vį- - i negelbėtų... N. N. draugę prikalbinau įsitai-

Mieste Lassa, kuris skaitosi 
paslaptinga Dalai-Lamos buvei
ne, tapo sutraukta nemažas rin
kinys kaukių, kurios naudoja
mos delei įvairių tikybinių apei- ' 
gų, kurioms priduodama mi
sticizmo ir būrimo prasmė. Ši
tas kaukes panaudoja begalinė ; 
daugybė vienuolių. — mat, Ti
bete priskaitoma apie 3,500 vie
nuolynų, — delei tikybinių ar 
dramatiškų perstatymų.

Paskutinę dieną meto atsibų- 
va perstatymas didelio misteri
ško žaislo, ant kurio per kelias 
dienas grudžiasi žmonės iš visų 
Tibeto užkampių. Atliekama 
drama ant oro, Dalai-Lamos pa- 
locjaus sode.

Lošėjai pantomimos formoje 
perstato svarbiąsias istoriškas 
poemas- iš Lamos tikybos plė
tojimosi. Velnias tame žaiste 
lošia žymią rolę. Veikėjai at
lieka savo roles išsipiešę veidus 
įvairiomis spalvomis.

Padėkavojant tai nepaprastai 
lošikų išvaizdai ir jų ypatingam: 
lošimui, tas veikimas daro ant 
žiūrėtojų ypatingą įspūdį.

Apart 3(XF lošikų veikia taipgi 
būrys įvairių piktų dvasių ir 
mažų žmogučių. Galop karalius 
prašalina visus velnius ir piktas 
dvasias, ir tokiu budu lamiečiai 
triumfuoja. Išreiškimui džiaug
smo detei nuveikime savo prie
šo lamiečiai atlieka tam tikrus 
šokius, apsirengę kaukėmis.

Šitas misteriškas žaislas tęsia
si pusę dienos, dalyvaujant Da- 
lai-Lamai tam tyčia prirengto
je salėje. Kartu su įmania ran
dasi jo valdininkai ir pagelbinin-

pakilimas priklausytų nuo ko
merciško palaikymo, tai New 
Yorko “Metropolitan Opera 
House” butų rodykle muzikalio 
Amerikos pakilimo, kadangi ši
ta įstaiga naudojasi didžiausiu 
medžiaginiu palaikymu pasauly
je. Vienok nė vienas šį dalyką 
suprantančių net nebandys skelb 
ti, kad Metropolitan daro ant 
amerikonų didžiausią muzikalę 
intekmę. — Taigi aišku, kad 
belgų dainininkas visai klaidin
gai persistatė dalyką nusverda- 
mas Amerikos muzikališkumą 
sulyg dolarių ir centų.

kui demokratizavimo bažnytinė
se pamaldose, išleidžiant 1505 m. 
himnų knygą, kurioje tilpo met- 
riški himnai, paremti ant psal
mių, senų latinišku himnų ir 
senų tėvyniškų ir tikybinių gie
smių. Vienok. , jeigu giedodavo 
himnus laike pamaldų dar prieš 
Liuterio laikus, tai nėra abejo
nės. kad jis ištikrųjų įsteigė pra
ktikavimą kongregacijonališka- 
me giedojime.

Protestoniška himnų knyga, 
kurią išleido Liuteris 1524 m., 
gali būti pavadinta “Magna 
Charta” krikščioniškoje pasau
lio dievmeldystėje. Ištiesų, ta 

, psalmių banga, kuri perėjo per 
SĄJUNGIEČIAI LAUKIA AME visą Europą ne tiktai pasirodė 

turinti daug bendro su Reforma
cija, bet tapo pripažinta kaipo- 
tvirčiausias jos palydovas.

Martiną Liuterį pasekė Kalvi
no “Strasburgo Rinkinys” 1530 
m.. Flamandų Wiedken rinki
nys 1540*  m., francuzų kalboje — 
Genevos psalmių knyga 1542 m. 
ir galop Wedderbum’o psalma& 
1547 m. šituos veikalus sekė- 
visa eilė psalmių knygų ir įvai
rios rūšies bažnytinių veikalą 
kurie padarė neapsakomai didelę 
mtekmę ant bažnyčios demokra
tizacijos.

Anglijoje Kalvino intekmė bu
vo didesnė, negu Liuterio, te- 

paskutinysis užsipelno 
už drąsią

J. G.

RIKOS ARTILERIJOS.

Sąjungiečiai skubiai rengiasi 
prie sutikimo smarkių vokiečių 
atakų vakariniame ir Italijos 
frontuose, kur teutonai sutrau-r 
kė milžinišką spėką. Didelę ka
riumenę vokiečiai atgabeno Fran 
euzijos nuo rusų fronto. Italijoj 
gi austrai-vokiečiai nuo pra
džios užpuolimo padidino savo 
spėkas trigubai. SąjungieČiai 
išreiškia pilną pasitikėjimą ant 
Amerikos.

Posėdyje senato kariškos ko
misijos Washingtone atstovas 
Mak-Kormik. atlankęs francu
zų ir italų frontus, nurodė, kad 
Amerika privalo pasiskubinti su 
išdirbyste ginklą ir amunicijos, 
kadangi nuo to gali priklausyti 
karės pabaiga.

Jis pastebėjo, kad nei Francu- 
zija, nei Anglija neįstengia re- 
guliariškai dastatyti ameriko
nams pakaktinai ginklų ir amu
nicijos. Tapo pakeltas klausi
mas apie įsteigimą tam tikros 
apsiginklavimo ministerijos. 
Paaiškėjo, kad dėl Amerikos ka
riumenės reikalinga nemažiau- 
22jm kanuolių bei mašininių 
šautuvą

čiaus 
augštesnės pagarbos 
organizaciją pradžioje reforma- 
tiško jo bruzdėjimo.

Tai tikra laimė dėl muzikų*  
kad Reformacijos periodas atsi
žymėjo nepaprastu muzikališku 
aktiviškumu. Muzika buvo per
statoma kaipo tikybos patarnau
toja, ir. Liuteris priparodė tą, 
daleisdamas dalyvauti bažnyti
nėje muzikoje “paprastam” zmo-

ėmėsi už darbo. Marytė gi 
trinktelėjo glėbį apdraskytų są
siuvinių ant piano, nei nekreip
dama domos, ką pianistė apie ją 
mano ir pasiraiviusi atsistojo 
prieš publiką. Atsiminus dar 
patempė augštyn savo užvalka-

J. G.

Jei jūsų draugystė nežino kur 
duoti spaudos darbų, kaip tai 
konstitucijų ir apskelbimų, siųs
kite “DirvaP' — čia jūsų darbas 
I us atliktas greitai ir gražiai.

“DIRVOS” AGENTAS.
Brookiyn, N. Y. P-s J. Am

braziejus, gerai žinomas vietos 
veikėjas ir biznierius, paima ge
nerolą “Dirvos” agentūrą, todėl 
galima pas jį užsirašyti ir atnau
jinti “Dirvos” prenumeratą.

Pavieniais numeriais galima 
gauti pas p. A. Struminstj. 184 
Grand St.

"Dirvos" Admin.

gui.
Arčiausiai prie Liuterio sut

varkytos muzikos stovi Johaną 
Sebastian Bach (1685-1750). 
Jis pradėjo nuo choralų šventų, 
liaudies giesmių ir vėliau parašė 
266 kantatas, tris (6) oratorijas*  
7 pilnas mišias ir daug įvairių 
giesmių.

Trumpai tariant, Martinas 
Liuteris kartu su tikybine Re
formacija padarė reformaciją 
bažnytinėje muzikoje, tokiu bif- 
du jis atliko didelį darbą abelnos 
muzikos srityje.

J. Gedminas.



JAUNIMAS
Liuosai Verte P. Norkus.

Prospet 2420

Tel. Bell Rosedale 1084 J.

CIeveiand, Ohio;

CIevelandą Ohio.

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

KURIE KENČIA LIGOM KAIP KAD:

DANTISTASGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DABARTINĖ LIETUVA. Ofiso Valandos

PAKELČIO APTIEKA

V iens žmoną apleido, paliko vaikelius, Nedėlioj: Nuo 2 iki 4 po piet.

Cuy. Central 7597-K ĮBITERIO

įLietuvys Kriaušius

yra kūnais jų pačių nuklota

DANTISTAS
man tiesą sakei ar ne.

Jeigu iš tikrų jų aš pavydėčiau, tai argi tas 
pavydas nežibėtų mano akyse, o ne žodžiuo-

1395 E. 9 Street 
CIeveiand, Ohio.

1985 SL Clair Are. 
Viršuj Pekelčio aptiekos.

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

Kampas St. Clair A *e. ir 20-mos gatvių.

Prezidentas. O sulyg manęs to pavy-

1068 Adctison RcL
(EAST 65-th STREET) 

netoli St. Clair Avė.
CLEVELAND. OHIO.

NEMOKĖK PINIGU
UŽ NEPASEKMINGĄ GYDYMĄ

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

PUSE STIKLO 
PATAISO SKIL
VĮ IR INKSTUS

o. valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

visgi sulauksim laimingą dienelę 
la grįžt galėsim į laisvą šalelę!

(Aukauju p-lei M. Lo-tei.) 
Aš laušiu baltą lelijėlę, 
Žalių rūtelių priskinsiir 
Ir, nunešus, savo bernelio 
Šaltą, kapą padabinsiu.

Mylėjau aš jį ir mylėsiu, 
Kolei ant svieto gyvensiu 
Ir visad širdyje turėsiu, 
Kol į atomus pavirsiu. 
/Beišdygs puiki, graži gėlė, 
Raudoną žiedą ji išskleis; 
Mano atomai plaukys vėju,— 

Tik ant tos gėlės nusileis.
Atlėks lakštutis-čiulbunėlis

r jiems jau ant amžių širdis stoj’ tvaksėti— 
reb'grįžš prie savųjų, neis-arti nei sėtu..

Dabar prisiminkim mus sali Lietuvą, 
Kaip ji nelaiminga ten nyksta ir žųva..

Vurmas. Tai aišku, kad net akis ap- 
jakina. Vienok, ponas prezidente, tas pa- < 
rodo, kad tamista dar mažai patyręs. Kad 
tik taip neatsitiktų, kad jis neatsisakytų.

Prezidentas. Ant laimės, aš dar nie- j 
kad nesibijojau, kad nenusisektų, jei as ga
iliu pasakyti, kad taip turi būti! Na, matai 
• Vurme, tie žodžiai vėl mus sugrąžino prie į 
! musų pirmesnės kalbos. Dar šiandien prieš ’ 

[“Išmintis yra tai tikras pažinimas prinJpaehis pietus aš pranešiau savo sunui, kad s. 
I ir žinojimas būdų panaudoti mokslus.; T "
[tipai yra tai pamatinės taisyklės, ku- j 
fcra jau. gana, kad bile reikale priėjus1 
Ldalyko išvedimo, po trupučio pasvar-! 
rto su menku priedu apie tai, ką nori pa-t

Cinuojam, gazo. įtaisymas, pečių taisymas, fornišus statom. Ska- 
linius ir žviruotus stogus taisom. Parduodam visokius pečius.

6510 Superior Avė.
Arti Narwood.

GEO.LORENTZ 
PLIUMBERIS

Sudedam trobas, įtahrom apsildi- 
mui vandens šilumą.

NAUJAS METAS.
Kąrgi tas reiškia, kodėl sujunda siela 
Ir kodėl įspūdį padaro ant žmogaus 
Naujų besiartinimas Metų? — kodėl visų 
Jausmai vėl lyg jaunais ir naujais stojas?

Kodėl visi džiaugias, nors tas reiškia, 
Kad su kiekvieno meto seno 
Praslinkimu prabėga jau tiek laiko, 
O sutrumpina įų amžių ir artyn 
Prie grabo veda?—

Kam linksminties—kodėl ne gailėti 
To laiko,.kurs praeina ir dingsta? 
Juk gyvenimo valanda tokia trumpa, 
Kad vos dalelę žmogus tegali 
Visko, kas jo kelyje yra, pažinti;— 
O didžiuma džiaugiasi —su linksmybėmis 
Pražųstantį laiką praleidžia, 
Nežinodami, kad ir ateinantis taip žus:...

K.S.K.
Genęrališki perkraustytojai,vinduotojai ir statytojai 
bankspentų ir mašinerijų. Rakandus pakuoj.am, išle» 

. džiam irsukraujam.
3490 St. Clair Avenue ______CIeveiand, Ohio.

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

ŠALIN...
Šalin keršta& iš krutinės,

MES ATPERKAM LI
BERTY BONDSUŽ 
GRYNUS. PINIGUS.

DR. ADOMAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
982 B. 79 St, CIeveiand, Ohio.

Ir meilės stygą, jis užgaus, 
Raudongėlė ir dulkė- vėjo 
Amžinon meilėii susiglaus...

Tai gėlei žuvus, kitos gėlės 
Į. josios vietą vėl išdygs— 
Musų dvasia ir karšta meilė 
Taip nuo pasaulio neišnyks....

V. A. Lentinas.

DAKTARAS COWDRICK. 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 pasiulymu.

Telep.

JohnTidd
^KOSTUMERSKAS^

Company
5824ST. CLAIR AVĖ.

1159 E: 79ih St. CIeveiand, Ohio 
į....į,į, ,t,,

(Tąsa)
Vurmas. Paliepkite, jūsų didenybe, iri 

aš pristatysiu prirodymus.
Prezidentas. Kad jis valkiojasi paskui Į 

miesčionkaitę, gerinasi prie jos, o gal dar ir/ 
plepa jai apie savo jausmuš, — tai kasgi, tas- 
viskas leistina, bet kad... Ką ir kalbėti. Tu 
sakai, ji — muzikanto duktė?

• Vurmas. Taip, ji muzikos mokytojo. 
Milerio duktė.

Prezidentas. Ir graži? Bet apie tai.ir 
nereikėtų klausti. •

Vurmas (gyvai). Puikiausia gėlton- 
i piaukė; Neperdėdamas pasakysiu, kad ji 
ne mažiau graži už pirmą gražuolę palociu-

Elena Kovačic
« ” EKZAMINUOTA. AKUŠERĖ.
5 Patarnauju gerb. moterims kiek- 
m viename reikale. Savo patarnavimą 
S ir ligones priežiurejnną gvarantuo- 
m ' j u. Pašaukt per telefoną galima bile y 
m. kada. Daug patarnavimu turėjau 
« lietuviškoms moterims.

gali jam pasiūlyti patarnavimą, padaryti 
sutartį ir pasidaryti jam reikalingu. Kad 
to neatsitiktų, kad hercogas pasiliktų ma
no šeimynnos tinkluose, Ferdinandas turi 
vesti ponią Milford. Ar aišku?

" I II ofise įtaisyta visos reikalin-
! į iros moderniškos prietaisos viso-
J M kiam egzaminavimui ir gydymui
» 9 ! užsisenėjusių ligų. Mano noras y.
h Lj IĮ į ra pasekmingai išgydyti kožną li-
" 'F* Konj. Vienas atsilankymas pas ma-
" 11? ne jus užganėdins. Nelauk, kolei
" □ I m kitas daktaras atsisakys jus išgy-
[ IJį L ZįjF Ta-jkJK ✓ L dyti ir ^*1" Pas mane, bet 
J -JĮ, se ligų apsireiškimuose reikalaukit
h •**3S"*—< . — mano pagalbos.
! • Aš noriu jūsų užsitikėjimo. Ateikit, pas mane-Yr papasakokit savo ne- 
J - malonumus savoje kalboje. Žinokite tai, kad aš nesu tik paprastas 
k ■ daktaras, bet Specialistas, su daugelio metų patyrimu gydyme tokių 
Į ligų, kokiomis jų* sergate, kurias kiti atsisakė gydyti. Juo ilgiaus 
J ■ sirgote ir juo blogesnė jūsų liga yra, tuo labiaus aš interesuojuoai. 
x ’ Aš darau tą, ką kiti daktarai darė- ir jiem* nepasisekė Nereikia su- 
m gaišuot laiko neidarbo. Visoks mano gydymas nesuteiks jums nesma- 
J gurno, neužgaus ir neskaudės, Turiu daugybę mašinų gydymui jvai- 
« rių ligų. Atsilankiusieji pas mane gausite mano patarnavimą ir vil- 
! • tį atsiekime savo sveikatos greitu laika
J j Mano pilnas išegtaminavimas vartojant X-Ray parodys tikrą jūsų 
" stovį. Jei kokios ligos nesuprantat, ateikit pas mane ir pažirki* ją. 
! r Neatidėliokite, bet ateikite tuojaus. Juk vistiek reiks kreipties, tai 
; ? kam laukti? Nereiks* mokėt ui egzaminavimą ir patarimus, kuomet 
J pas mane gydotės.

Cuy. Princenton 1241-L

THE RUPPEL HARDWARE COMPANY

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

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

Kampas Sowinski ir E. 82-ra gatvė. Šioj aptiekoj dirba lietuvis 
provizorius, baigęs mokslą Lietuvoj ir čia Amerikoj.

Prezidentai (juokiasi). Irtai man Vur
mas kalba! Matomai ji ir tau patinka. 
Bet, mano mielas, tu matai, kad sūnūs turi 
lepius jausmus prie tos merginos, tai tas 

i man duoda viltį. Tai reiškia, kad jis gali. 
prie dvaro padaryti gerą karjerą. Tu sa
kai, kad ta mergina graži! Tas man patin
ka, tai reiškia, kad mano sūnūs turi gerą 
skonį. Jis intikinėjo kvailiukę, kad jis link 

, jos turi tikrus jausmus? Puiku!. Tai rei- į 
: škia, kad jis nekvailas, supranta, kaip rei-; 
: kia veikti. Kada-nors jis galės pasidaryti; 
prezidentu. Reiškia jam prašymus? Tai 

; puiku! Jam sekasi. Na, o jei šie juokai 
užsibaigs^ sveiku ainiu, — tai ir visai puiku; 

: Tuomet aš išgersiu vyno vieną bonką vir
šaus už savo gentkartę, dėlto, kad tai gerą jį 
pradžia, ir su noru užmokėsiu bausmę už ti 
pasileidėlę. ;

Vurmas. Aš noriu tiktai vieno, jūsų; 
didenybe, kad nereikėtų jums išgerti vir
šaus vyno bonką delei nesmagumų.

Prezidentas (rimtai). Ką gi, Vurme ! 
Tu turi žinoti, o jei ant ko indukstu, tai ma
no piktumas begalinis! Puikiai aš tave su
prantu. Tau norisi, kad aš išgelbėčiau nuo - 
pavojingo konkurento. Tau pačiam butų 
sunku atitraukti mano sūnų nuo tos merg- • 
sės, ir tai dabar tėvas turi sulošti baidyklę,; 
kad atbaidyti įsipykusią musę. Aš labai 

j džiaugiuosi, kad tu turi didelius gabumus 
pliotkus leisti. Bet tiktai štai kas, mielasai 

; Vurme, mane neprisieina apgaudinėti, ne. 
Į Ar supranti mane ? Nenužengk pertoli.

Vurmas. Atleiskite, jūsų didenybe!

i Tel. Bell Main 1963.
[ Cuyahoga Central 8290—R. 
h Valandos: nuo 9 ryto iki 4 
pietų.

nos. Seredoms popietų ir Pčtnyčių va
karais nėra ofiso valandų.

Ofisas 1395 E 9 St 
Vienas plokae nuo North Superior 

CLEVELAND, OHIO.

Vurmas. Meldžiu man atleisti, jūsų;' 
'.didenybe. Taip, tikiu, kad jo veidas susi-: 
.rauks, — tiktai nuo ko? Gal būt. dėl tos i

(Tąsa sek. num.)

$5 DOVANAI $5 DOVANAI $5 DOVANAI $5 DOVANAI 

šis kuponas geras ant $5.00 su kožnu pirkinio už $5( 
arba viršaus, krautuvėj

5824 ST. CLAIR AVĖ.

PARSIDUODA PIGIAI. LIETUVIAI KREIPKITĖS.

THECLAYTON FURNITURECO.
>t. Clair Avė. Kampas E. 75th Street, CIeveiand, O. j

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

N’(išgis jąją žaizdos per amžių daugybę,- 
A ;eityj. mus sūnus atmins tą baisybę.

DOCTOR COWDRICK
!» SPACLtLETAS

į2047 E. 9-th Street, CIeveiand, Ohio.
U Ofi» valandos: Kasdien—9 ryto ikL8 vak. Nedėliomiat 10-iki 1 dieną.

Ofiso Valandos:
NuoShOO 12:00. nuo 1:00 iki 4:00 popietų ir 

nuo iki 8^X) vakare.
Seredoms nuo 9:00 ryto iki 12:00 vidurdie.

Kits-brolį, sesutę ir senus tėvelius,
Dar kitas meilutę — ir ji verkia graudžiai;
Ar šie vaizdai, broliai, kam širdį nespaudžia?...

( Kur lankoj ant gėlių dūzgė bičių pulkas, 
Dabar musų brolius guldo kardai, kulkos; 
Kur buvo ramybė, — dabar kranklių, gaujos 
Lesa brolių kunus; upėm’s teka kraujas.

|n%nai, kur vargdieniai arė žemės plotą— PARSIDUODA 
visuose 

ŠIMKUOSE

šioji mašinaitė rašo visokiose kalbose ir ga- ■
Irma rašyti vosokio tipo raštą. ; ;

THE OHI(> TYPEWR1TER EXCHANGE,
25EUGLIDARCADE, CLEVELAND; O.

Telefonai: Rosedale 5758, Princ- 
ton 431

Dr. B S. ffiEL
Ofiso valandos: Nuo 8 iki 9 

rytą, nuo 1 iki 2 ir nuo 
7 iki 8 po piet

Tel. Broadroay 1248-J
TeL Cuy. Union 89-W 

7211 Broadmay N. E. 
CLEVELAND, OHIO.

PAMATYKITE MUSU 
KAINAS UŽ PINIGUS 
IR KREDITAN DUO

DAMŲ TAVORŲ.

do visai ir nereikia. Kvailas tu žmogus, 
juk tau vištidę, ar tu gausi auksinį pinigą 
tiesiog iš dirbtuvės, kur jis buvo nulietas, ar 
palaikytą nuo bahkieriaus. Juk pas mus- 
retai bųya tolios vestuvės, kuriose bent 
pustuzinis svečių ar tarnų negalėtų su dide
liu tikrumu išmieruoti jaunojo-rojų.

Vurmas (galvą, palenkdamas), šiame 
atsitikime, jūsų didenybe, aš velyčiau pasi
tikti miesčioniu.

Neskamba po kaimus mus vientaučiu dainos, 
Tik debesįs dūmą per Lietuvą eina; 
Gegutė ant medžio liūdnai ten kukuoja, 
O žmonės varguose suspausti dejuoja.

Bell Phone

Dr. M. C HAASE 
DANTISTAS.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vai vakare kasdien.
Nedėliomis nuo 10 iki 1 dieną

5391 St. Clair Avė., CIeveiand, Ohio.
Kampas Marąuette St

ašim tų vietų Tėvynėn sugrįžę, 
guli mus broliai laukuose be kryžių 

-musų bakūžes sulinkę stovėjo— 
viskas per karę su durnais nuėjo—

Prezidentas. Paskui tu puikiausiai ga- ' 
lesi atmokėti savo konkurentui. Kaip tik 
dabar mano kabinete ant stalo guli paliepi
mas, kad delei atvažiavimo naujos herco
gienės ponia Milford. atleidžiama nuo vie
tos. Idant apgavystė nusisektų, reikia kad 
ji ištekėtų. Juk tu žinai Vurme, kokią aš' 
turiu reikšmę prie hercogo, ir tai daugiau--] 
šiai apsidėkavojant intekmei ponios Mil
ford. Ir apskritai, svarbiausios vingės ma
no rankose — tai hercogo palinkimai prie 
moterų. Hercogas dėl savo sugulovės po
nios Milford įieško vyro. Kas nors kitas

REZIDENCIJA:
i St. 16 Berea Rd., Brook Park O. j 

TeL Mario 110—R.
I Su visokiai reikalais kreipkitės | 
įprie jo, o busite užganėdintais jo| 
patarnavimu.

Kurie mylite dėvėti grąžiusį 
siutus ir kitus drabužius, tai užsi
sakykite pas atsakanti kriaučių. 
AS gyvenu pačiame miesto centre 
ir turiu bidelę- šapą, todėl ir viso- 
kius drabužius atsakančiai pasiu- 

Įvu, dailiai pritaikau ir gero tavoro.
Kreipkitės Antrašu:

Į 1377 E. 9-iMtfL Clavalaad. Obio

Edvardas B. Smialek, i 
TAIKOS SUDŽ1A

(Jnstice ofthePeace)
Į: Sutaiko civiliškas ir kriminališ-] 
įkas bylas ir išriša kitokius teismo ' 
[reikalus, kurie rišasi su šituom I 
[urėdu. Teipgi veda i
[REJENTALIKŠĄ KANCELIARI-h 

JĄ (Notary Public).
(Parūpina kontraktų ir pardavimojl 
ar pirkimo aktus, apdirba “dee-D 

įdus”. margičius, abstraktus, tęs-1 
jtamentus ir teip toliau.

KANCELIARIJA:
į 303 SUPERIOR BUILDING į

Duokle gintis nuo žvėrių: 
Gint Lietuvos, mus- tėvynės, 
Garbę, laisvę, jos žmonių!...

Mumi jau laikas atėjo
Mesti svetimus rubus, 
Nauja viltis sužibėjo: 
Tm proga visiems pabust.

Jei šie žodžiai tarp mus- brolių, 
Kad žibėtų kaip perlai,— 
Tai dora, vienybė, mokslas, 
Vis žydėtų amžinai....

J. Svyrūnėlis.

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

Pamėgink mus.“ Geležinio Vyno”.

MARKET PHARMACY-APTIEKA



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

Atminti, kad kuomet Tamista nori gerą patarnavimą, Tamis-. 
ta esi priverstas suprasti laipsnį prie kurio mes einam, kad dažinot 
kad Tamista esi užganėdintas. -

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

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

Jeigu Tamistai kuomet ret_3s gydytojaus, ateik pas mus, mes 
■ turim du gydytojus dėl jūsų patarnavimo.

Mes kalbame visas svetimas kalbas.
SUPERIOR DRUG CO.

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

Pirmos.rušies ir žemiausios prekės.

(Sulyg prof. V. E. Klark’o —

II.
Amerika — tai laisvės kra

štas. • Nuo pat įsteigimo pirmų
jų kolonijų Amerikos lozungu 
buvo laisvė ir lygybė. Pramonės 
srityje ji privedė prie protestų 
delei įsikišimo karališkos val
džios į prekybą, — kas buvo pa
prastu apsireiškimu revoliucijo- 
niškame periode. Ji privedė 
prie įvedimo tūlų valstijų kon
stitucijose punktų apie monopo
lijas, kurių prisibijojo ir su ku
riomis kovojo kolonistai, atsi
mindami priespaudas delei mo
nopolijų laikuose karalienės El
zbietos. Tokis priešingas mono
polijoms atsinešimas užsiliko 
amerikonų mintyse laike visos 
šio krašto istorijos.

Padėkavojant tai griežtai opo
zicijai prieš monopolijas, Ameri
kos teisdarys išreikalavo, galop, į patarėja trustų. Vienok jos vei- 
pravesti tam tikrus Įstatus prieš I kimas žymiai sušvelnino trustų į 
trustus. Tas ypač tapo neišven- veikimą. Komisija laikosi nuo- J 
giama, kuomet paaiškėjo mono-! monės, kad Kongresas pravestų 
poliška tendencija linkui pramo- į Įstatus, kurie leistų trustams • 

ininės koncentracijos.’ j vesti užrubežinę prekybą.
j Apie 1889 m. žymesnės išdir- j Nuo 1890 m., kuomet tapo už- 
bystės Įstaigos skaitė savo kapi- į vesta byla prieš Nashville Coal 
talus milijonais. Teisdariai tuoj i Exchange, ir iki sausio 1917 m. 
užsipuolė ant trustų, kaip tiktai į federaliuose teismuose iškilo 
daugelis naftinių Įstaigų susi-1174 bylos delei peržengimo Įsta- 
jungė 1882 m. t Stand. Į tų prieš trustus. Apkaltinimai 

(Oil Trustą, o paskiau —i buvo įvairios rūšies. Apie tuzi- 
! 1887 m. — susidarė cukraus ! ną tų bylų buvo nukreipta, prieš i 
j ii' gėrimų trustas; kartu prade- i darbo sąryšius, paskiau sekė by-' 

Primenant musų kostumeriams, kad dabar artinantės ru-Hįjo organizuoties visa eilė trustų.: los prieš korporacijas ir trustus.
denio sezonui iš anksto reikia apsirūpint ir to sezono drapa-M: 1888 m. keturių politiškų par- j Rezultate to teismiško tyrinę-; 
nomis, užsisakant pas mus siutus ir overkotus. Musų kostume-H! tijų platformos aiškiai apsiskel-j jįmo trustų bėgyje ketvirtada- 
riai visada būna pilnai užganėdinti musų darbu, todėl ir Tamis- q ■ bė priešais trustus. Tą patį i lio šimtmečio buvo gavimas iš 
tos jeigu norite turėti gerai padarytą siutą ar overkotą, tai M į metą tapo Įnešta biliai prieš tru-: trustų bausmės sumoje apie 

kreipkitės pas mus. n Lstus Į Kongresą ir į daugeli vai-; 600,000 dol., keletas bausmių
J. V. ir V. BRAZIAI, Bįstijinių įstatymdavystės Įstai- į kalėjimu, uždėjimas kelių “už-

6710 Superior Avė. Cleveland, Ohio. Princeton 1257-Kg! 20- i draudimų” (injunction) ir 1911
-------------------------------------- --------------------------------------------------- ; Dar prieš pravesiant 1890 m., m. keletas aštrių pasielgimų

. Bet 
trustus astuonios valstijos pra-; svarbiau už tas bausmes buvo 
vedė įstatus, kurie buvo tiesiog ’ tas, kad pramonės pasauliui bu- 
nukreipti prieš panašią pramo- • vo parodyta, jog valdžia perse- 
nės formą. 1893 m. Įstatai prieš i kios, o teismai išneš apkaltini- 
trustus buvo Įvesti 17 valstijų,; mus prieš tuos, kurie peržengs 
o šešios valstijos indėjo Į savo-įstatus priešais trustus. Tas 
konstitucijas papildymus prie-; sulaikė susidarymą kitų milži
mais trustus. Antra banga val-fniškų trustų.
stijinės Įstatymdavystės prieš Naujausia federalė įstatymda- 
trustus perėjo tarp 1895 ir 1898‘vystė apie trustus daleidžia di

linėtų. Nuo 1900 m. dar devy- dėlėms Įstaigoms naudoties pla- 
' nios valstijos perleido įstatus; čiu veikimo laukų, liuosu nuo 
prieš trustus, o daugelis valstijų prigavysčių ir užvydėjimo. Ta-, 
permainė pirmesnius tos ru- i po sudaryta tam tikra kontro- 
šies Įstatus, idant padaryti juos b’uojanti komisija, kuri gali pra- 
reikšmingesniais. 1916 m. iš j plėsti savo galę iki abelnos kon- 
48 šios šalies valstijų 41 prave-' trolės linkui socialės pramonės, 
dė Įstatus prieš trustus arba da- Tokiu budu paskutiniais metais I 
pildė savo konstitucijas toje iš visų pusių pradėta atkakli 
prasmėje. Jeigu spręsti sulyg kova prieš trustus ir monopoli- 
valstijų Įstatymdavystės, tai Ją. Tūluose atvejuose šita kova 
aišku, kad gyventojų didžiuma į gal peržengia rubežius nuosek- 
laikosi griežtai prieš milžiniškas lumo žvilgsniu.
sujungtas industrijir.es organi-j Nesunku pastebėti, kad nor- 
zacijas. ' malis vystymąsi žymios dalies

Iki 1913 m. New Jersey vaL į pramonijos Suv. Valstijose nu- i 
stija ne tik nesistengė suvaržyti j kreipties sudaryme milžiniškos 

; pramoninių korporacijų ar tru- 
■ stų, bet priešingai — pageidavo 
i jųjų plėtojimosi ir augimo. Tik 

tai 1913 m. tapo pravesti žiau
rus Įstatai prieš trustus. Tas 

I patvirtina, kad Amerikos visuo
menė griežtai 'atsistojo prieš 
trustus ir monopolijas.

Federališka istatymdavystė 
prasidėjo nuo pravedimo taip 
vadinamo šermano įstato prieš 
trustus 1890 m. Delei perleidi
mo to įstato prisiėjo ginčyties 
Kongrese apie porą metų. Šer
mano įstatas paskelbia netieso-

NIBUK 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. <
Aš padarisiu atsargų ir rūpestingą 
išdestimą-arializą, tavo atsitikimo ir 
pasakysiu kas kenkia tau.__________

Phone Eddy 1356 Valandos: Nuo 2 iki 5
GE0. M. THOMPSON, , ikl 8

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

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

VELTU li|

Užlaikau skanių saldainiu, 
šaltos košės ir minkštą gė

rimu. Už stiklą tik 3c.’

2047 Hamilton Avė., 
CLEVELAND, OHIO.

Tadas Neura

TAIPGI

Žvaigždes Svetaine

-YTYYIĮ

Del susirinkimu, repeticiją 
vestuvių ir t.t.

2041 Hamilton. Avė.,
CLEVELAND, OHIO.

Savininkas

Saldainių
Krautuves

TADAS NEURA
Užlaiko

E MUSŲ KOSTUMERIAMS

Princeton 1257-KE
xzxxxxxxxxxxxxr

■ pirmo federalinio įstato prieš su milžiniškais trustais.
ir Princeton 1958-K. t ------ ---------------------------------------- „a

Tel. Princeton 1834-K

THE VILLIftM SITTER 60.
Slovenski auksoriai ir laikrodinin

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

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

Ateik pamatyt mus, ir busi užtik
rintas. ,

THE WILLIAM SITTER CO.
6120 St. Clair Are..

Ar Tamista esi savininku vienos^
iš musy Grafonoliu?

Jei ne, tai DEL KO?

„ Nėra jokios priežas- 
fies, kad Tamista ne- 

g» turi vieną musų gra- 

'žiu grafanalų.

į1:
i I■■
s išmokėjumų. Išgirsk sa 
i voj.

Prekė $18.00
Pirk vieną už “cash” arba ant lengvų 

savo dainas teip kaip girdėjai Lietu
Prekė $45.00

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

Ateik ir pasiklausyk jų.

Augšto laipsnio laikrodžiai, Deimantai, 
Aukso ir sidabnrtavorai.

i: - 7-: BODSĄfclR KALRODSLIAT.

FRANK ČERNE
į 6033 S. Clair Avė. MUZIKALIŲ DALYKŲ
g Cuy Princeton 2993-L. KRAUTUVĖ 6113 St. Clair Avė.

—UŽLIAKO DIDELR—

NAMŲ RAKANDŲ KRAUTUVĘ

»
 PEČIŲ, KĖDŽIŲ , PATIESALŲ . 
(KARPCTŲ), STALU, LOVŲ, MAT- 
RASŲ IR DAUGYBĘ TAM PANA
MŲ DALYKŲ , REIKALAUJAMŲ 
PRIE GASPADINYSTfcS IR KAM
BARIŲ PAPUMYMAMS. f

Amt to čia didelis pasirinkimas visokią go- ■
lažinių dalykų, risaidu daHydėms įrankių, sūdymą

2155-57 St Qair Are. Cleveland, Ohio

Darbminni Klausimas
■___________ ii

Kurie persikeliate, neužmir-

Industriales Organiza
cijos Suv. Valstijose

X kyt jums siuntinėjimą laikra- «. 
ščio. • •

£ Patįs norėdami permainyt ad- j * 
X ręsą prisiąskite mums naują ir . 
-į*  seną adresus tuoj kaip tik per- • - 
T mainot gyvenimo vietą. ’;

Jeigu tu esi sergantis, be skirtumo, koki tavo kentėjimai nebūtą, | 
ba kaip tu nebūtum įpuolęs į nuliūdimą. Nenustok vilties, ateik pas bu | 
Su $1000 mano naujausios pagerintos pagelbos. Aš esu persitikrinęs, jį 
su X-Ray Mašina tikrai pastatysiu tave ant kelio pagelbos. ‘ Mano X-M 
mašina mato viduje teip gerai, kaip Tamista gali matyti iš oro. Ji il|

* pasako teisingai priežastis ir prašalina visus spėjimus. Jeigu mano g 
egzaminavimas parodys Tamistos kentėjimus neišgydomus, aš tau pgj 
kisiu teip ir be jokio atlyginimo. Mano ofisas yra aprūpintas aa at g| 

| šiom mokslo prietaisoms gydymui vyrų ir moterių. Per šešiolika Ja 
I aš esu išgydęs tūkstančius žmonių. Ateik pas mane su pasitikę 

aš esu padaręs dėl tūkstančių kitą žmonių, aš tą padarysiu ir tau^H 
Pavojinguose atsitikimuose užsitrucijimo kraujo pas vyrus ir i 

mes naudojam garsią preparaciją Prof. Ehrlich 606 (SalvarMjM 
(Neosalvarsan). "

Aš kalbu lietuviškai, lenkiškai ir slaviškai.

4. Pačtas padeda irgi permainyt, 4. 
X tik išeidami pelikit senoj vietoj •> 
X naują savo adresą ir paprašykit “ 
.į. žmonių, kad jį paduotų laiška- ,.

“DIRVOS” ADMIN. 2

išleista 1905-1916 metuose, ku
rioje paliesta mėsos, nafto, plie
no, tabako ir kitų pramonės šakų 
trustai. Industrialė Suv. Valst. 
komisija išleido irgi keturis to
mus apie trustus. — Ta visa 
medžiaga vaizdžiai perstato tru- nSiS? 
stų klausimą Suv. Valstijose. Į?

1914 m. šermano įstatas tapo j * *‘i"**^  
sudrutintas pravedimu dar dvie- į 
jų aktų prieš trustus, būtent—i 
kaslink nesąžiningos konkuren- Į 
cijos, kovos pažeminant kainas," 
ir ingijimo akcijų kitos korpo- !• /
racijos. ME?

Federalė Prekybos Komisija, 
kurion ineina penki prezidento <| , 
paskirti asmenįs, privalo prigel- ji 
bėti valdžiai ir teismo įstaigoms 
kaslink peržengimo įstatų apie vApY Į 
trustus. šita federalė įstaiga; 
naudojasi plačia gale linkui di
džiausių pramonės korporacijų. 
Prekybos Komisija skaitosi ad- 
ministrative įstaiga delei nu-' 
švietimo ir ištyrimo faktų. Nuo 
1905 m. komisija bėgyje dviejų 
metų pasirodė ne ardytoja, bet

$2.00 į dieną $2.00 Į valandą 

KURIS 
JUMS GERI AUS PATIKTŲ

Geri “Lietuvos0 laikraščio agentai 
lengvai padaro po $2.00 į valanda lino- 
su nuo darbo laiku.

Jus turite progą tą patį padaryti. 
Ir nereikalaujate savo darbo mesti. 
Klauskite platesnių informacijų, rašyda
mi

“LIETUVA”
814 W. 33 rd St. Chicago. Iii.

pj Lietuvoj bei Amerikoj & fl TF*  F 9 TTj

g VIENYBE LIETUVNINKU^ AI tl IIO
ru Eina jau 3C-tus metus. & 

g Prenumerata $2.00 metams; $1.00 u 
g pusei metų. Kanadoje $2.50 metams; D - 
g $1.25 pusei metų. Anglijoj, Lietuvoj ir & 

g kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m. 
g Pamatiniui vieną num. siunčiam dovanai "j 
Cį Knygą katalogą siunčiame ant pareika- {į 
Cj iavimo dovanai. ĮQ į

pj J. J. Pauksztis & Co. g I 
S 120-124 G r and Str., S
qj Brooklyn, N. X. uj ■

Krajava Pirtis!
Jeigu nori taip, kaip Lietuvoje 
puikiai išs i vanoti karštame gare 
su vanta, tai atsilankyk i musu

...... pirtį------------ -rr
Atdara kožną dieną nuo 12:00 dienos iki 
12:09 nakties. Subatomis per ištisą dieną. 

Seredos de! motery
Galima susikalbėti lietuviškai, lenkiška? ir 

rusiškai. Taipgi statome bankas.

A. SOGOLW1TZ,
2547 E. 38 Str. Arti Woodland.

Central 2595-W

Cuy. Central 8473-R

Cleveland, Ohio. Ui i S. Bonchorek
Specialistė

AKUŠERĖ
Baigusi šitą mokslą Europoje, 

teipgi ir čia Amerikoje.
2007 St. Clair Are„ 

CLEVELAND, OHIO.

industrijos, jeigu ne pilnos mo-! 
nopolijos. Taigi dėl tos prieža
sties tankiai yra labai sunku 
pravesti išleistus įstatus gyve
nimam Jeigu pramonei butu 
perstatytas atviras laukas dėl 
visapusiško jos vystymąsi, kas 
padaryta linkui teisingo veiki
mo, tai visa kontrolės užduotis 
linkui nacijonalės išdirbystės 
taptų sudrutinta. Federa- 
lė Komisija stengiasi pagelbėti 
pramonės vystymuisi, krašte bet 
tam trukdo įstatai prieš trustus. 
Reikia manyti, kad su laiku vi- 
skas bus suderinta, ir nustatyta

DR. L. E. 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 Permanant Bildg.
746 Euclid Avė. arti E. 9 gatvės 

CLEVELAND, OHIO.

L. Bednarski
<99 parduoda S>&>

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

ba ypatiškai.
! L. BEDNARSKI,
6700 Fleet av. Union 733-R

jinės pramonės^*  -• arba-Hnfcui jos 
monopolizavimo. Federališkam 
teismui pavesta prižiūrėti tru
stus, o nukentėjusiems sąryšyje 
su trustų veikimu leista jieškoti 
teismu atlyginimo nuostolių 
trigubai.

1903 m. tapo pagreitintas ve
dimas teismo prieš trustus, o 
1903-1906 m. m. įvesta garanti
jos dėl liudytojų trustų bylose. 
1913 m. tapo uždrausta naudo- 
ties Panamos perkasa tiems, ku
rie sulaužė federališkus įstatus 
prieš trustus. Svarbiausiu įsta- 
tymdavystės aktu po Šermano 
įstato buvo įsteigimas 1903 m. 
Federalio Biuro apie Korporaci
jas. Tas biuras peržiurėjo Ame
rikos pramonę, kuri randasi po 
kontrole trustų. Plati biuro vei
kimo atskaita (13 tomų) .tapo

Dovanos! Dovanos!
Duodu dovaną 50c. ver

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

JUOZAS SAUNORAS.
829 Clifford Avė. 

ROCHESTER N. Y.

Mm Jf-Ray Egzaminavimas

REIKALAVIMAI. ;
Reikalingas geras siuvėjas 

prie siuvimo kelinių ir bruslotų 
(“vestių”). Darbas ant visados 
su pilnai .geru apmokėjimu. 
Del platesnių informacijų mel
džiu kreipties Šiuom antrašu:

JOS. KEMEŽA,
167 Columbia Avė., 

Vandergrift, Pa. .

5811 Eoclid Avė. <»rd 55 gatvie), antros lubos kambaris 222.
Ofiso valandos: ®:30 r. m. fld ftOO ▼. m. ^Ned^oj; »• «• M ▼. m.

' hmnmammmmtttmmmmmmmammmmmn

UNITED

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

J. HUETER, Sr

6502 SUPERIOR AVĖ.

Ištikimas Auksorius ir Laik
rodininkas.

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

Mus kainos yra vidutiniškos.
Corola dainuojamų lakštinga

lų. Manografu ir visokių jame - 
rekordų. KAINA $10.00.

Ateik, pamatyk ir išgirsk pats
Cleveland, Ohio

Cascara Liuosuojąs Sirupas dėl Vidurių

AFTIEKORIUS
1103 E. 79 GAT. KAM. MEDINA CLEVELAND, OHIO.

savo skaitytojams duoda labai daug naudingą rasfl 
apie žmonių sveikatą ir ligas, taipgi apysakų, juokų/ 
eilių, paveikslu. Turi savo korespondentus visoje 
Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj, Vokietijoj, Fran- 

djoj, Anglijo; ir kt. “Ateitie* ’’ kaina metams ?2.00, pusei metų $1.00. Už
sieniuose metams $2.o0. Pasižiūrėti viena numeri siunčiame dovanai.

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

ŽIEMA YRA DARBO LAIKAS
‘DIRVA’ YRA DARBO LAUKAS 4
— Štai nauja 6 aktų Komedija — 

su dainomis ir šokiais
GRAFAS — KAIMIEČIO BERNU

Lietuvių kalbon verte Z. Bagdžiuniutė
Veikalas 50 pusi., su dainelėmis, labai sma
gus lošti. Kaina 25c.

Ar matėte veikalų -“RYTŲ PILIS”?—Nau
ja drama, 5-se aktuose, Kairia 35c.

Reikalaukit ‘Dirvos’ Administracijoj

Va4PER

ŠVIESOS PATARNAVIMAS

TIK 5 CENTAI KAINUOJA BĖGANTIEMS REI-

- KALAMS PAPRASTO SKALBIMO SU ELEKTRINE 

SKALBIMO MAŠINA. KUOMET MAŠINA DIRBA 

JUS GALIT VEIKT KĄ KITĄ. TAI YRA IŠTIKRO 

LAIBAI EKONOMIŠKAS BUDAS.

THE ILLUMINATING COMPANY
ILLUMINAITING BLDG. PUBLIC SQUAER

»nnn!ii:HmH»i»i»inn»»i»»:Hn:n»»»m»iuMH»»:Httn::i»nn»»:»»»»»«i»::w:»«:ttu»ui»»:»mnonmffl«ai

industrijir.es
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L. A. Kujawski
ADVOKATAS.

0

PhoBe, Residencija, Eddy 890-J

t

Savoy Theatre Bldg.

418 Society for Savings Bldg.
Tel. Main 257—Central 1502 R

THE CLEVELAND C ATE- 
RERSASSOCIATION CO. 

113 SUPERIOR ARCADE

Kaina 60 centą.
Pinigus siuskite money orderiais' 

arba stampomis. _ __ Į
"DlfcVOB” ADMIN 

2004 ST, CLAii 
cleveland-.

gistėmis,” ir nuomonė, kad tarp

Dr. J. F. EVANS į
Gydytojas ir Chirurgas Ž 

, ± Ofisas St. Clair ir E. 103 St. X

Teisingai ir praktiškai atlieka 
visokią tiesą reikalus visuose 
valstybiniuose ir federališkuo- 
se atsitikimuose. Kreipkitės 
prie jo:

E3190

Kama $18.00.

- 1

Moteris ir šeimyna R EKORdai
$iam straipsniui antgalvio ne

dedu. nes viršuje esantis pilnai 
atsako tam, ką aš norėjau para-

jomis apsiėjimo nuo pat jos jau
nų dienų. Betdar tas keisčiau
sia, kad kiekvienas vyras, prisi
dedąs prie moterių puldymo ir 
kenkimo jai lavinties, pagaliaus 
pageidauja, kad moteris butų 
“apsišvietusi, išsilavinusi, mo
kanti viską, kas reikalinga šei
myniniam gyvenimui....”

Tai viena.
Iš kitos pusės moters-mergi- 

nos pačios kaltos. Joms taipgi 
yra lygių progų lavinties, ne
skaitant jau pačias mažų dienų 
aplinkybes, kaip joms augant bu
vo.

Juk ne visada yra trukdomos 
vyrir susirinkimuose, ne visada 
apsunkintos darbu, ne visada 
kitokie negerumai yra apsėdę. 
Yra daug liuoso laiko vakarais, 
— galima, lavinties lankant mo
kyklas, namie arba pora-trejetas 
suėję krūvon.

Yra mokyklos dovanai mergi
noms pramokti valgio gaminti, 
pasisiūti, skrybėles pasidaryti, 
mokinties rašyti ir skaityti. 
Yra daugybė lietuviškų knygų 
ir laikraščių. Reikia iš tų pasi-

- {DAINAVO

Ką reiškia moteris abelname 
gyvenime, jos įtekmė į vaikus ir 
namų užlaikymas padoriai, — 
apie tai truputį pakalbėsim.

Pradiniai žingsniai į-gyveni
mą moters, pradedant nuo ma
žos mergaitės, yra - labai tušti; 
jos mėtymasis, nepastovumas, 
silpnas būdas — tai pirmpradi- 
nė moters-mergaitės ypatybė. 
Gyvenime ji tada neturi reik
šmės, jei kalbėsime apie darbus, 

l, ~kokius ji veikia visuomenei, ar 
I kokius galėtų nuveikti . . ■ • 
I žmonių akyse ji yra žaislas: 
I apart pajuokavimo, linksmų pa- 
I . kalbų, žaislų — nieko daugiau su 
I jauna mergina nebandoma nei 
B, daryti.
I < Bet tas yra dideliai blogas 
I įprotis: juk moteris yra dalis 
| žmonijos, be moterių negalima 
I butų sutverti nei šeimynos, nei 
I rėdyti jokio gyvenimo.
| Vienur norima iš moterių vei- 
I kimo, prisidėjimo prie viešojo
I darbo; be moterių negali apsi- rinkti vieną-kitą geriausią, ku- 

eit nei draugijos nei šiaip įstai- j-is daugiau rūpinasi žmonių ap-
I gos, — tuo tarpu kiti, pasiro- svietą, o ne barniais, — yra tai 
I džius moterei dalyvaujant kur tikri šaltiniai apšvietos, tik rei- 

nors viešumoje, turi sau iš to kia iŠ j u semti.
>: ~ juoko; kiti net pasako, kad tai Bet kur tau: musų mergelės 
| re moterių darbas, o dar kiti— labiausia pasiganėdina liuosą 
p pasinaudoja jos dalyvavimu ir, iajką dykai numetusios; tik ir 

yra taip, priguli prie tos pačios Jaukia, kada bus koks suėjimas, 
k- draugijos, jei tik ten moterių- balius, šokiai... Joms tenai sina- 
L merginų yra. giausia, — kas iš to mokslo,

Bet tie vyrai, dažnai prisirašę kad viena namie turi sėdėti....
prie draugijos-tik kad sueiti su žinau daugybę merginų, kurios 

-f merginomis, ir daro taip-: jie, pO vieno baliaus visą laiką pra- 
<. nors perdaug neišmano jau iš- leidžia

sykio apie draugijipio veikimo Tajp'ir prašneka 
svarbą, bet dar susirinkimuose, 
susituokę su esančiomis mote- , 
nmis, pakampiais lermą kelia.

Ant moterių dvasios tas turi 
F veikmę: joms tokis elgimasis 
1 - užkerta kelią lavinties, nes jos , 
j. yra trukdomos. Sykiu trukdo- 
y mas ir draugijinis- veikimas. 
L -Tuo keliu eidamos, moters 
Ik - prieina prie šeimyninio . gyveni- į 
9 mo... Ar. .galima tikėties, kad, i 
| beveik visą-savo amžiaus lavini-į 
I mosi laiką praleidusi trūkdama j 
I ir trukdoma nuo lavinimosi, mo- 
| teris galėtų būti pilnai tinkama
■ prie tokio gyvenimo, kurin nau-Į
■ jai ineina?
I Gerai žinoma, kad daugybė!
■ > tekio gyvenimo yra nenuoseklus;
■ aėiui nesusipratimams tarpe pa- j 
į čių žmonių. Paskui —; neprakti- 
Į škumas, nemokėjimas namų dar 
| bo bei vaikų auklėjimo prisidfe-į 
I da pine naminio nesugyvenimo,! 
I kas taipgi yra blogu jaunosios! 
I kartos ateičiai: jų vaikai ir; 
Į.' E'.ergaitės išauga tokiais pat pa- 
r p'rastais žmonėmis, nes jų moti- 
to' r.os, kurios beveik visą savo lai- 
I ką praleidžia su vaikais, nieko 
I praktiško jų nepamokina.
I Vaikai auginami ant gatvių; 
L mokinasi mokyklose; Amerikoje 
r | jie lanko angių mokyklas. Ir
■ . įsitemijote visi tą, kokią įtekmę 
I ant žmogaus daro kas nors pra- 
I- kilnesnio: tankiai net suaugu- 
I sius kitų kultūra prisivilioja, ir 
I žmogus tada į savo tautinį pa-
■ protį ima žiūrėti su pažeminimu,. 
I sakydamas, kad jam jo tautišku- 
I mas nieko nesuteikė, o tuo tarpu, 
I štai, kaip daug jis kitur naudos
I rado.
■ Svarbiausią rolę, lošia proti-
■ škas lavinimasis, ir tuo laiku į 
U žmogų įs įdirba prielankumas 
H tam, kas jam pasirodo draugi
ai šku. Taip ir su musų vaikais:
■ iš lietuvių moterių, kurios vie- 
H r.intėliai tegalėtų būti mokyto-
■ jomis, jie negauna nieko, bet 
H tuo tarpu jiems svetimi duoda 
H febai daug. Aišku, delko mes
II . netenkame savo vaikų musų nau
■ - dai: moterių negalėjimas įkvėp
ti t i jiems tautiškos-lietuviškos 
Ii' dvasios nepadaro vaikuose įspu- 
| džio. delei ko jie galėtų apver- 
| tint lietuvystę, kaipo savą — la-
■  blausia už kitų; gi kitų sistema- 
ir’"'tėškas darbas tuo tarpu vaikus 
g padaro savais.

*

S . Visas motinos darbas šeimy- 
bf... jwje užsiveria tiktai tame, kaip 
g ’įl gali namus užlaikyti; per pir- 

itus gi žiuri j vaiku lavinimą,
■T ; 'Tk’Š joje nėra inauklėta tos nuo- 
E '.nionės. kad būtinai reikia vaikai 
lj—' padaryti savais, o ne svetimais.

Gerai prisižiūrėjus, didžiumom 
gi je. moterių neišsilavinimo prie- 
K žastis paeina nuo vyrų blogo su

Marė čižauskienė
E3192 Daina

Giedu 
Marė čižą lene 

pma, Plaukia sau laivelis 
Lopšinė daina.

ĮDAINAVO
Marė ir Jonas čižauskai

E3244 T“ mano Motinėle 
Skambančios Stygos. 
Tris berneliai 
Vakarinė daina.

ĮDAINAVO
Jonas čižauskas Baritono.

Ant marią krantelio 
Saulelė Tekėjo.
Gimtinė Šalis 
Sunku gyventi.

ĮDAINAVO
Karalienės Aniuolą par. choras
Ant Kalno Karklai siūbavo 
Pasisėjau žalią rūtą.
Oi matulė 
Matus, Matus. 
Beauštant! aušrelė 
Saulele Raudona.
Oželis 
Mes Padainuosim.
Loja šunis ant kiemo 
Ko liūdi putinėli.
Kur bėga Šešupė 
Karvelėli mėlynasis 
Dainius 
Naujoji Gadynė. 
Vaila Valužė 
Suktinis.
Kur tas šaltinėlis 

b Fbb j. Prirodimo seni žmonės 
jaunam mergelę.

“Dirvos” krautuvėje randasi dide
lis rinkinis ir šeip įvairiausių rekordų..

Gaunami
. “DIRVOS” KRAUTUVĖJE 
2004 St. Clair avė. .Cleveland, O.

PARŪPINAME

Ar nupirkot Dovanas?
ĮYabar daugumas musų viengenčių suka galvas ir 
" mislmar kokioj krautuvėj ir kokias tinkamiau
sias Kalėdoms Dovanas nupirkti savo mylimai ar 
mylimam bei draugams ir giminėms.
GERA mm YW ŽENKLAS lt kTKIMTIES

rengimuisi ' ant kito.... 
savaitę-kitą, 

iki sulaukia baliaus... Joms irgi 
apeina vaikinai, ką pirmą minė
jau apie vyrus. Bet tokiu bė
giojimu paskui vaikinus jos tiek 
blogo sau prisidaro, kad paskui, 
atėjus tikramjam gyvenimo lai
kui. pasijunta visai nuskurusios į 

. ir dvasiškai ir kūniškai.
čia jos pačios kaltos, ir tą. blo

gą turėtų taisyti. Reikia turė- 
: ti- išsidirbus tam tikrą progra- 
I ma": kada linksminties, kada mo- 
i kinties, kada ką kitą veikti. 
N-uleisdamos ant nieko visą lai- 

; ką, neturite laiko atsidėti prie 
■ kito dalyko.

Dabar, kada eina didelis poli
tiškas bruzdėjimas moterių tar- 
j pe, kada pradeda įgauti politi- 
iškas teises, — taipgi matoma 
j blogosios pusės musų moterių 
į tarpe. Užsikrėtusios politika, 
! tik ir džiaugiasi, kad yra “sufra-

Vyrams ir moterims. Su
randame darbus prie virtu
vių darbų, daržuose, prie 
kambarių valymo, bliudų 
mazgojimo ir viešbučių. Dar 
bai laukiniuose kliubuose, su 
pragyvenimu. Reikalauja-

. me greitų mergaičių prie sta 
Iii ir špižernės darbo, teipgi 
greitų vaikų prie patamavi-

vyro ir moters nėra jokio skirtu- j 
mo, rodos, prives jas prie išga
nymo...

Skirtumas buvo ir bus. Vie
na, kuomi galima vyties vyrus ir 
lyginties, tai protu. Protą gali- ■ 
ma aplygint lavinanties ir, pagal 
išgalės, lankant mokyklas. Ki
tokio išėjimo nėra. Jei busit 
“sufragistės” tik dėlto, kad ki
tos irgi sufragistėmis vadinasi, 
ir jei tik pasiganėdinsit galėda
mos ištarti apie nebuvimą “jokio 
skirtumo” tarpe jūsų ir vyrų, tai 
visada jus busite nuo vyrų net 
pačių vyrų skiriamos.

Ar malonu vyrams prileisti 
moteris prie šalies tvarkymo, ka
da jos išauga tik vėjagaudėmis, 
tik linksmumais ir gerais lai
kais besidžiaugdamos?

Vienas kelias prie geresnės j 
ateities yra — tai švietimasis ir 
lavinimasis! Dabar žiema — 
eikime į mokyklas, skaitykime, 
užmirškime apie linksmumų va
karus tada, kada jų nėra.

Marė B-nienė.

£ Valandos: Nuo 8 iki 9 rymetį, 
jf nuo 3 iki 5 po piet, nuo 7 iki
❖ 8 vakare.
❖ Residencija, 10604 Gooding

TIK KĄ IŠĖJO IŠ SPAUDOS ,

Visos Lietuvos Žemlapis
Sutaisė ir išleido M. Šalčios.

Žemlėpis parodo sienas, kokios turi i- 
buti laisvos Lietuvos.

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

Žemlapis didumo: 24 colią ilgio ir! 
20 pločio, spalvuotas, spauda aiški ir į 
įskaitoma. ■ ' . •

DR. ELMEIT C. JONĖS
ornTistah

Ofiso valandos: Nuo 8:30 ryto 
iki 8 vai. vak*  Seredomis nuo 

8:30 iki 12 dieną
5494 Broadvay Avė. 

Arti 55-th St.
Viršuje Hodous čeveryką 

Krautuvė*
CLEVELAND, OHIO.

Bell Main 3514
sjįstracijaTT” , Cay'Ccnt 1606 Cny-Union 289JiClBenkoAi

"DIRVOS" AGENTAS.
A. Bakas, ii Philadelphia, Pa. “Dir

vos” yra įgaliotas agentas užražynėti 
“Dirvą” po Philadelphiair apielinkės. .

ADVOKATAS
420 Society For Savings Bldg. 

CLEVELAND, a
Męs savo ofise turime kas per- 
It&lbii lietuviikai.

Todėl kiekvienas ir jieško teisingos krautuves,
kur viskas yra PIRMOS KLESOS ir visos prekes GVARANTUOTOS

_ J Krautuvė yra viena iš Didziausiy1x11 VOS Lietuvišku Krautuvių Amerikoje
— ir didžiausi auksiniu daigty Krau

tuvė ant St. Clair Avenuey Cleveland mieste.
Viskas kas tik randasi “Dirvos” krautuvėje ant pardavimo y-a 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 išrištų 
musų viengenčių klausimą ką PIRKTI KALĖDŲ DOVANAI? Taigi mes ir kvie
čiame nuoširdžiai musų viengenčius atsilankyti į musų krautuvę, o mes prigelbė- 
sime kiekvienam pasirinkti tinkamą KALĖDA DOVANĄ iš daugybės įvairių 
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
riausių daikteliu, reikalingu moterims ir mergaitėms.

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. Lencugėlių 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 lencugelių, 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 nuo 5c. iki 5.00; 
Atviručių su lietuviškais ir angliškais, Kalėdų ir Naujų Metų- pasveikini 
mais ir tiem panašių daiktų ir daiktelių.

ŠEIMYNOMS
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 59t. iki $6.00. 
Sidabruotų indų dėl vaisiu, sviesto, cukriaus, kavos, riešučių- ir tam pana
šiem daiktams, prekė nuo $1.50 iki $5.00. Kalbamų mašiną (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.

KUDYKIAMS
Čysto aukso žiedelių su akutėms, monogramais irlygiu nuo 75c. iki 

2100. Sidabruotų šaukštų, peilių ir sakučių setai po 50c. Laketuku ir 
karolių mergaitėm ant kaklo, nuo 75c. iki 5.00. Laikrodėlių kišeninių ir 
pastatomų- nuo. $1.50 iki $3.00. Betlijos stainelės, nuo 10c. iki 75c. ir 
tiem panašių daiktelių tinkamų vaikučiams ir mergaitėms kaipo Kalėdų 
Dovana.

PERSKAITĘ TĄ VISĄ MATOTE
kad nėra reikalo jieškoti didesnės krautuvės, kur pas žydus, nes čiopai 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 monogramų s dykai, užsisakiusiem vėliau 
prisieis-laukti po švenčių, nes prieš pat šventę barime perdaug užimti.

Čionai yra taisomi laikrodžiai, laikrodėliai h*  visokį brangmenis su 
didžiausiu atsargumu. Nuo dabar iki Naujų Metų KRAUTUVE ATID.V 
RA ŠVENTADIENIAIS nuo 9.(HT ryto iki 9:00 vakaro.

Kaina Sao.OO.

Kaina $30.00.

DIRVOS” KRAUTU VE
2002-04 ST. CLAIR AVĖ. CLEVELAND, OHIO I
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OIOEUS MASKIHIS BALIUS

FIRMOS
LENKIŠKOSE KOLONIJOSE

Vald.

Rengimo Komitetas.

NUOŠIMTIS
SKAITOSI NUO TOS DIENOS.

PIRKIT
AGENTAS.

BILLY SUNDAY SUTRIUŠKI

išvažiavo

Mokykis Francuzu Kalbos

DR. J. ŠEMOLIUNAS.

CLEVELAND, OHIO.

Kareivius paleido Kalėdoms.— 
Apie tūkstantis Clevelando ka
reivių sugrįžo Kalėdoms į na
mus. Chillicothe stovykloje juos 
paleido grįžti pas savuosius. Jie 
nežinojo, ar paleis, ar ne, tik pa
skutinę dieną prieš nedėlią gavo 
leidimą išeiti iš kempių.

St. Clair ir East 55-ta gatvė, 
Prospect ir Jluron, 
Superior ir Addison, 

St. Clair ir East 125-ta gatvė 
12000 Superior Avė.

WAR SAVINOS STftMPS
ISSUED E.Y THE 

UNITED STATES 
GOVERNMENT

“Palocius Ežero Dugnuose”— 
statoma scenoje nedėlioj, sausio 
20 d. Acme Selėj. Rengia Darb. 
Sąj. kuopa.

Raudonojo Kryžiaus savaitė 
pavyko ir vietos skyrius pervir
šijo savo dalį daugiau pora tūk
stančių. čia buvo nusiskyrę 
surinkti 190,000 narių, t. y. ku
rie sumokės po $1.00, bet surink
ta 192.456 dolariniai nariai.

Užsirašyk“Amerikos Lietuvi”, kuriame ra
si geriausių Raštų, Žinių, Juokų ir Eilių

TURI “DIRVĄ” UŽ 
ORGANĄ.

* Kalėdų Dovana Lietuvai. — 
Tikri tėvynainiai neužmiršta 
per Kalėdas ir savo šalies, štai 
p. L. P. Baltrukonis pridavė 
‘“‘Dirvos” redakcijai Kalėdų auką 

Lietuvos Neprigulmybės

NE DUODAME, BET PIGIAI 
PARDUODAME

Lavinimosi Ratelio Vakarėlis. 
— Goodrich House Liet. Jau
nuomenės Lav. Ratelis turėjo 
gražų pasilinksminimo vakarėli. 
Buvo dailus programas, kurį at
liko labai gražiai, ypač puikiai 
nekurie ir nekurtos artistės at
liko savo dalis. Buvo įvairių 
lietuviškų žaislų ir šokiai.

Lietuvis Akių Specialistas, 
1172 E. 79 St, ant viršaus.

rMD. 20 kp. susirinkimas at
ris 2 d. sausio, ant rytojaus 
;Naujų Metų, seredos vakare, 
Savičiaus paveikslų studijoje, 
ba St. Clair Avė. — Nariai ir 
ies nepamirškite ateiti, nes 
; svarbus susirinkimas. At
skilę, kad jau naujoj vietoj.

TRUMPIAUSI DIENA.
Pereita subata buvo trumpiau 

si metų diena. Skirtumas trum
pume tarpe subatos ir pėtnyčios 
tik 50 sekundų.' Dienos išsyk 
ištyko ilgėja, bet toliaus — 
greitai.

nės kaštus atgrąžinam. Reika
laukit naujo katalogo nuo: R. 
T. HURDLE LAND COMPANY, 
3349 East 55-th st., Cleveland, 
Ohio.

Maskaradų Balius. — Gruo
džio 30 d., prieš Naujus Metus, 
nedėlioj, 5 vaL, D. L. K. Vytau
to Gvardija rengia maskinį ba
lių. Atsibus Germania Vorwa- 
erts turnn Hali, 1610 E. 55-th 
st. Bus dovanos ir šokiai.

Kitas maskaradų balius bus 
nedėlioj, sausio, 13 d.; toj pat 
salėj; rengia D-ro V. Kudirkos 
Dr-stė. Pradžia 4 vai.

Kun. Strazdo prakalbos. — 
Prakalbos įvyko gruodžio 20 d. 
ir gr. 23 d. Jaitės Salėj. Sako
ma, kad prakalbos pavyksta. 
Teko girdėti, kad buvusi jo ba
žnyčia ant Addison Road tapo 
uždaryta, Nedėlioj nei pamaldų 
nelaikė.

D-r® V. Kudirkos draugystės 
tetinis susirinkimas įvyks sau- 
o 6 d., Flynn namuose, 5309- 
511 Superior Avė., 2-rą vai. po 
tetų. Draugai, nepraleiskite 
įsirinkimo, kadangi turėsime 
uig reikalų, šiuo kart pakvie- 
mų nesiuntinėsime tačiaus 
ausmė gali buti uždėta. Taipgi 
teiveskite ir pašalinius, ypač 
nrie neri įstoti į draugystę.

J. Žilinskas, sekr.

LA. 14 kp. susirinkimas 
ks utaminke, per Naujus 
lūs, 1 d. sausio, Paulausko sa- 
| 2452 St. Clair Avė., prasi-

7 vai. vakare. Nariai — 
įkilę, nes turėsime naujų rei-

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

Cuy Princeton 1539-R.

Į‘Varpo” Choras vasario 10 d. 
Šėlios vakarė, stato scenon 
amą “Pirmi žingsniai.’” Lo
pas atsibus Germania Vorwa- 
Is Hali, ant E. 55-tos gatvės. 
Kįškitės iš kalno atsilankyti, 
’ paskui nereiks skubėt!

Ohio, Pennsylvania ir Tenne- 
ssee valstijose, tarpe Clevelando, 
Youngstovm, Erie ir Pittsburgo 
neapdirbti laukai nuo $4.00 už 
akrą, ant 10 metų išmokėjimui. 
Turime pilnų ir su rakandais 
ir reikmenimis ant parandavoji- 
mo. Pirkusiems farmas kelio-

Mėnulio užtemimas. — Cleve- 
lande petnyčioj išryto, apie 3 va
landą, atsibus užtemimas mėnu
lio. šis yra tai septintas šių me
tų mėnulio užtemimas. Kas at
sikels tuo laiku, galės matyt, 
jei oras bus tyras. Užtemimas 
prasidės 2:26 vai. nakties; 4 va
landą mėnuo bus visai aptemęs 
ir taip bus iki 4:16 vai. Laike 
užtemimo mėnuo matysis vari
niai rausvos spalvos. 5:49 ryte 
mėnuo išeis iš žemės šešėlio. — 
Šis užtemimas bus žemės užsto- 
jimu saulės spindulių. Kitą kar
tą apie tai pakalbėsime.

Taipgi dabar ką tik prasideda Francuzų Kalbos Lekcijos, labai nau
dinga nors kiek Lietuviams su ta kalba susipažinti. Ypatingai jau
niems, kuriems gal atseis Francijoj buti, visiems kareiviams nau- 
dingą užsirašyti “Amerikos Lietuvį“ $2 C0 metams. -:-

OSCAR G. LAW8ON.
Pardavinėtojas Aukšto Laipsnio feverykų. 1

■2527-29 St. Clair Avė. Cleveland, Ohio

APVOGĖ BANKUS.
Cleveland, Ohio. — Septyni 

apsimaskavę banditai 21 d. gruo 
džio apvogė čia banką. Jie bu
vo sistematiškai prie to prisi- 
ruošę: vieni revolveriais valdė 
darbininkus, kiti paėmė pinigus. 
Viso paimta $15.650 pinigais.

Daug kitų vagysčių šiose die
nose Clevelande atsibuvo. „

West Lynn plėšikai užpuolė 
banką ir tenai išnešė $15.000.

LMPSA. 24-tcs kuopos nauja 
ddffea 1918 metams išrinkta 
f d. gruodžio. Valdyba: orga- 
teaiarė — Marė Brazaitienė, 
k. sekretorė — Barbora V. 
ukštienė, iždo sekretorė — Žū
va Seimonienė, iždininkė — 
gota Tupčauskienė, iždo globė- 
i — Ona Rubienė. Kuopa susi- 
nknnus laiko kas antrą nedėl- 
ienį mėnesio, 2 vai. po pietų, 
006 St. Clair Avė.

Prot. sekr. B. V. Jakštienė.

SUĖMĖ DENTISTĄ.
WHson, N. C. — Suareštuo

tas Dr. L. A Johnson, dantistas, 
iš Middiesex N. C., ir apkaltin
tas už nužudymą savo žmonos 
kuri mirė gruodžio 16 d. Jai 
galvą skaudėjo ir ji paėmė vai-, 
stų nuo to, po to mirė. Suimtas, 
jis irgi norėjo nusinuodyt, bet 
nespėjo, dabar taisosi ligonbuty- 
je. Buvo jau paėmęs nuodų. 
Daktaras yra 23 m., jo žmona 
buvo tik 19 m.

Moterims siuvam ant orderio ir turim gatavų andarokų už- pa
gintą kainą— atiduodam 25c. mažiau nuo dolario. Užlaikom šilki
nius ir vilnonius. Nepraleiskit šios progos, nes bus tik per 19 d.

Vyrams turim marškinių, naktaizų, šveterių, ir visokiu reika. 
lingu dalykų. Užeikite, o gausite tinkamus tavorus.,

Utarnįnkais duodam dvigubai Štampų.

ČĖDYKIR SKOLINK KĄ SU
GĖDINI DĖDEI ŠAMUI 

Jam Dabar jau Reikia 
Jums Reikės Vėliaus Po Karės 

PIRKIT
KARĖS PAČĖDUMO ŠTAM
PAS SUV. VALSTIJŲ VAL

DŽIOS UŽTIKRINIMĄ
Su 4 nuoš. skaitome kvartalais.

GALITE PRADĖTI SU 
—DVIDEŠIMTS PENKIAIS 

CENTAIS—
Pirkdami Suv. Valst. Thrift 

Stamps. Jūsų Pačtorius, Ban- 
kierius, laikraštininkas ir dauge
lis kitu pasakys jums viską apie 
tai. PAS1MATYKIT SU JAIS J

TAI YRA JŪSŲ PAREIGA! 
TAS IŠGELBĖS ŽMONIŲ. 

GYVASTIS!
TUOMI BUS IŠLOŠTA ŠI 

KARĖ!

KAIRŠKA VYRIAUSYBĖ:
Kap. J. Rakauskas,

10006 Parkwiew Avė.
OFICIERIAI:

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

L. S. Šv. Kazimiero Gvardijos su
sirinkimas atsibus kožno mėnesio 
antrą Utarninką vakare, nuo 7:30, 
Povilausko svetainėje, 2452 St. Clair 
Avė.

Rengia D. L. K. Vytauto'Gvardija, nedėlioję. 30 d. gruo
džio (Dec.), 1917 m. Germania Vorwaerts Turn Salėje, 
1610 E. 55-th Street, kampas Harlem. Durys adaros nuo 
4:00 vaL Pradžia1 tikrai 5:00 vaL po pietų.

Gerbiami lietuviai ir lietuvaitės! Dabar per adventus, 
praleidus gana ilgoką laiką po visokių balių ir ganėtinai 
atsilsėjus vėl puiki proga yra smagiai pasilinksminti, D. 
L K. Vytauto Gvardija surengia pirmą po adventų, labai 
didėlį ir puikų Maskinį Balių su daug dovanų. Yra skiria
ma net 9 dovanos, kurios bus duodama auksu ir sidabru.

Todėl gerbiama visuomenė nepraleiskite šios puikios 
progos dėl pasilinksminimo ir savo giliukio išbandymo 
gavime dovanų. Ant šio baliaus hus taipgi skrajojanti 
krasa. Ypata daugiausiai aplaikius atviručių gaus laikro
dį $5.00 vertės dovanų, antrą. dovaną gaus “Dirvą” ant. 
metų, trečia dovana tai maišas pinigų (cash).

Todelgi broliai ir sesutės nepraleiskite šio labai pui
kaus, laimingo ir įdomaus vakaro, nes neatsilankiusieji la
bai graudinsitės. Muzika C . L. Tautiško Beno po vadovyste 
p. K. Bučio.

Įžanga tiktai 25c. ypatai.
Užkviečia visus atsilankyti

SLA. 136 kuopos susirinkimas 
kibus 2 d. sausio 7:30 vai. va
ire, po num. 2041 Hamilton 
|e. Nariai ir narės malonėkite 
bilankyti ant šio susirinkimo, 
s bus daug svarbių reikalų ap- 
ilbėti.
j Finan. sekr. Jonas Jurkus.

,r nupirkot Naujų Metų at- 
ites? Ateikite į “Dirvos’ 
lutuvę — yrą_daug.

alėdos jau perėjo, — bet au- 
reikia. ‘ Lietuviai! Kurie 
ie, aukaukite! Priduokit 
is savo vardus ir aukų sumą, 
sekantis apaukaus?

F Svarbus ^pranešimas. Cleve- 
įpando Lietuvių Salės Bendrovės 
|į visus bendr. narius. Kurie tu
nte pirkę akcijas (šėras) ateiki
me pasiimti certifikatus, kurie 
npradėję mokėti už akcijas, malo- 
■ekite užbaigti šiais metais, o 
tegrosite nuošimtį ligų su visais 
B|fiįr. nariais. Ir kurie dar ne- 
KK įpė nuošimtį už 1916 m. 
g^amirškiic pribūti ant sekan- 
Hį susirinkimo panedėlyje, guo- 
■jb 31 d. 1917. ant 1934 St. 
HBr Avė. Lietuviškoj bankoį. 
IBkvienas ateidamas galite at- 
gALti naują rimj, — tai musų 
IBL užduotis. — daugiau remsi- 
|K griečiau namus pastatysime.

Rašt. J. P. .luraitis.

GERA “Dirva” yra daugelyje 
Amerikos lietuvių kolonijų. Yra 
daug mieštų su daugybe lietu
vių — ten tai yra gera dirva lie
tuviškiems laikraščiams, tik ji 
neariama tinkamai.

Agentai! Kurie gabiausia ga
lit užrašinei laikraščius, daug 
pasipelnysit užrašinėdami “Dir
vą”, nes tai yra geriaosis ir dai- 
liausis Amerikos lietuvių laik
raštis.

Kreipkitės į “Dirvos” Admini
straciją, gausit patarimų.

Pranešam 
visiems . 
lietuviams' 
kad mus 
krautu vėį 
galima 
gauti vy
rišku ir 
moterišką 
reikmenų.

Ar vietiniai lietuviai darbuo- 
si išlaimėjimui dovanų užra
ugdami “Dirvą”? Dar tik mė
lo laiko liko iki užbaigimui do
mų laiko. Prikalbinkite tik 4 
uijus skaitytojus — gausite 
>vaną. Kitų miestų žmonės 
rba. Neužsileiskit!

[Rengiamasi prie Vakarienės 
usio 26 d., kuriv daro TMD. 
etinės kuopos prieš suvažiavi- 
k delegatų organizuoti TMD. 
lopų apskritį. Kurie norėsite 
Gyvauti toje vakarienėje, iš 
lino užsisakykite vietas pas ko
pijos narius. Galima užsisa- 
rti ir “Dirvos” administraci- 
n. <Svetainė labai puiki — dar 
įtuvtei tokioj nėra buvę. Bus 
ražalbų, šokių ir žaislų.

LIETUVIS'
15 Millbury Street, Morcester, Mass.

n Jei pirkdami kitur esat 
■•neužganėdinti, atsilankykit 
•pas A. Kranauską. Aš tu
riu daugybes čeverykų ir 
yra iško pasirinkti Vyrams, 
iMoterims, Merginoms ir 
Vaikams pigių ir brangių. 
■Kiekviena čeverykų pora 
Įyra pinigų vertės.
Į A. KRANAUSKAS.
! Phone Central 3470 L.
į 2003 St. Clair Ave„ 

CLEVELAND, OHIO.
Geriausių Prekių Apau- 

tuvai užtikrinti taip kaip 
‘pakaušis — nebijo nei snie- 
igo nei vandens.

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

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

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

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

Finansų rašt. R. Czuta,
808 Hill Avė.,

Tel. Central 5824-R
Iždininkas A. Silickas, 

8022 Bellvue Avė. N. E. 
Kasos globėjai: A. Višniauskas, 

1532 E. 33 st., w
J. Skodis.

2110 Lakeside Avė.,

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

Vyriškų ir Moteriškų Paredalų 
^KRAUTUVE

L. S. šv. Kazimiero Gvardijos 
nariams pranešama, kad šįmet 
per Naujus Metus Gvardija neis 
su pasveikinimu uniformose. 
Nariai tą įsitėmykit.

Kapitonas J. Rakauskas.

Prasiplatino plėšimai. — Pa
staromis dienomis šiame mie
ste prasidėjo didelis plėšikų vei
kimas : apvoginėjima namai, ant 
gatvių apiplėšiama žmones ir 
užpuolama krautuvės bei bankai. 
Lietuviai, pasidabokit, kiek ga
lit, — dabokit namus.- -

Policijos vadas Frank W. 
Smith pranešė dirbtuvėms, ban
kams ir krautuvėms padidinti 
apsaugą, nes vėl tikimasi plačių 
vagysčių. Jis sako, kad policija 
neįstengia sulaikyti to, kas pra
sidėjo dabar Clevelande. Da
bar stokuoja policijos. Dirbtu
vėms, krautuvėms ir bankams 
apsaugą padidinus, gal butų ga
lima apsunkinti plėšikų užpuoli
mą.'
“Bėgyje 48 valandų, iki panedė- 

lio ryto, policija suėmė 142 nu
žiūrėtus žmones. Suareštuoti 
visi beveik sulig Įsakymo Smitho 
apvalyti miestą nuo plėšikų. 
Pereitą nedėldienį įsilaužė į 12 
namų ir 14 žmonių tapo revol
veriais sulaikyti ir apiplėšti 
gatvėse.

Tyrinėtojai tokių kriminalių 
apsireiškimų sąko. kad kolei po
licija nesusigriebs už darbo 
šluoti užėjusią plėšikų bangą, 
tolei čia taip bus. Bet tikimasi, 
kad tuoj ateis taip, jog Cleve- 
landas vėl taps pavojinga vieta 
plėšikams vyrauti.

Kampas E. 82 gatvės ir Wade 
Park Ave^ gruodžio (Dec.) 31 d. 
1917 m., panedėlio vakare. Taip
gi kurie norite linksmai senus Me
tus užbaigti ir Naujus pradėti, ir 
smagiai pasišokti, atsilankykite 
virš nurodytoj vietoj, o kiekvienas 
busite užganėdintas, nes bus šo-j 
kami šiai seni ir nauji šokiai, kaip] 
tai: One Štep, Mditnry Four, Tod-I 
dle, Fox Trot ir tt.

įžanga 50c. porai; pavieniai mer-1 
ginai 25 c. Union Orchestra.

Taipgi norintieji mokyties ma
lonėkite atsilankyti pagedėliais ir 
petnyčiomis. Lekcijos atsibuna 
nuo 8 iki 11 valandai.

Vyrams 54.00, merginoms 82.00 
už 10 lekcijų.

Loaferiams bus blogai. Poli
cija pasiryžo atkreipi visą domą 
j “ioaferius” arba tinginius ir 
naktibaldas, jaunus vyrus, ku
rie nedirba, bet visą laiką pralei
džia ant gatvių kampų, saliu- 
nuose, poolruimiuose ir tt. De- 
tektivai, policija ir specialiai 
tam paskirti žmonės saugos juos 
ir mažinusiame atsitikime suare
štuos: Suseks taipgi ir tuos, ku
rie nieko nedirba, bet gražiai pa
sirėdę ir visada turi pinigų. Po
licija žino, iš ko jie gyvena.

Specialiai bus doma nukreipta 
ant “sportų”, “loaferių” ir gem- 
blerių. Tokie savo lizdus turi 
pool-ruimiuose; policija taipgi 
patėmijo, kad tose vietose tan
kiai randasi naujų nematytų vy
rų. Daugelis jų jau suimta, ir 
negalėjo prirodyt, iš ko jie gy
vena, nors vis gražiai pasirengę, 
kuo save palaiko. Jie yra plėši
kai ir kišenvagiai arba gemble- 
riai.
—Policijos viršininkas Smith 
«ako, kad jis tuoj sumažins ki
šenvagius, užpuolikus, automo
bilistus banditus kampinius lo- 
aferius ir visus kitus. Kolei kas 
stoka policijos. Dabar yra tik 
790 polkistų.

Nen Yorko policijos viršinin
kas, laikomas viens iš didžiausių 
policijos autoritetų, sako, kad 
savo atsilankymu Clevelande pa
tyrė, jog tokie plėšimai čia yra 
grynai psichologiniai, delei šios 
karės. Vieni turi piriigų, gerai 
uždirba, o kiti — nenori dirbt ir 
tik pasinaudoja.'

Už Liberty Bondsus galite pirk
ti Kalėdų dovanas ir likusią su
mą gausite pinigais. Mes. maty
dami, kad musų viengenčiams 
yra sunku išmainyti Laisvės pa
skolos bondšus ir gauti už juos 
visą sumą pinigų, — nutarėme 
prigelbėti tokiu budu: kas pirks 
“Dirvos” krautuvėje grafafoną, 
laikrodėlį, žiedą ar tam panašių 
daiktų, nemažiau kaip už pusę 
Liberty Bondso sumos -— likusią 
sumą gaus pinigais (cash).

Tokiu budu męs duosime pro
gą savo viengenčiams pirkti Ka
lėdų dovanas už Liberty Bond
sus.

šiai progai laikas yra apribo
tas. Todėl pasiskubinkite!

Nepamirškite vietos
“Dirvos” Krautuvė, 
2002-04 St. Clair Avė., 

Cleveland, Ohio.

DETROIT, MICH. -

LIET. LITERATŪROS IR MOKSLO 
DRAUGUOS VIRŠININKAL

Pirminiu. SL Vošvila, 169 Greeley avė, 
Pirmininko pagelbt A. Bagdonas, 
Užrašų sekretorius J. Dikčis,

86 Finley avė., 
Finansų sekretorius F. Praškevičius, 
Iždininkas A Mitrikas,

: Iždo globėjai: Jonas Balčiūnas ir J. 
i Latonas.
i Tvarkdaris J. Vaitekūnas.
I Mėnesiniai susirinkimai laikomi kas 
pirmas nedėldienis kiekvieno mėn, 
3-čių vaL po pietų Lietuvių šv. Jur
gio parapijinei svetainėj, ant West- 
minster ir kampas Cardoni avė.

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

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

Literatiškas Komitetas A. Abyshell 
ir F. Proškevičius.

NO VELNIĄ.
Atlanta. Ga. Gruodžio 23 d. 

Billy Sunday pabaigė čia savo 
misiją, uždavęs velniui “mirti
ną” smūgį, 
Jellico, Tenn., paskiau važiuoja 
namon ant švenčių Vinona Lake. 
Ind. Pradžioje 1918 m. Billy 
Sunday pradės 8 savaičių kam
paniją Amerikos sostainėje, kur, 
be abejonės, tvirčiausiai yra įsi
vyravusi pikta dvasia.

Kas iš New Britain, Conn. ir jo 
apielinkės nori užsirašyti “Dirvų“ ar 
gauti pavieniais numeriais, gali krei
ptis prie musų agento Vaclovo Gile- 
vičio. 98 John st. New Britain, Conn. 
ir prenumeratų galima jam užmokė
ti. “Dirvos” Adm.

Gali būt dar ir dėlto, kad dau-Į a ■ B kl A I
gybė jaunų vyrų šiuo laiku yra 11 j 1 1 f A Al A Į 
pabėgę iš kitų miestų, nenori I ■ ■ I V- ĄĄ III H I 
užimt darbe vietų, nes tuoj darb- ' W AA IA AAI
daviai juos klausinėja ir tyrinę-1 
ja, o kartais gali paduot polici
jai, — tai jie ir apsistoja pool- 
ruimiuose arba grynai užsiima 
plėšimais. Jų tarpe yra daug ir 
lietuvių.

kada pinigai padedami 
taupinimui

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

LIETUVIŲ PILIETINIO KLIUBO 
VALDYBA DETROIT, MICH.

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

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

83 Milvell Avė.,
Užrašytoju organo “Dirvos” LP. 
Kliubo nariams J. Naujokas, 

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

P. S. Kliubo susirinkimai būna lai
komi antrų nedėlę kožno mėnesio ant 
2:30 po piet Schulte Svetainėje, 273 
Gratiot
Iždininkas V. Milkevičia, 

2163 Russell St.,


