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VOKIEČIAI SUMUŠTI KARPATUOSE
AUSTRAI IŠVYTI IŠ POZICIJŲ

ITALAI SUMUŠĖ AUSTRUS
VOKIEČIAI PAĖMĖ FILIPEČI

IšSvietur

Vėliausios Žinios

Putna, 
Rusai 

vis stu-

gyvenime ji išprana- 
daug svarbių atsitki- 

Tarpe kitų ypač pažy- 
verta jos išpranašavi-

Austrijos. Naujai pertvar
kyti Balkanų rubežius. Vi
sos kolionijos, kurios yra- 
užkariautos, turi būti sug
rąžintos Vokietijai.

francuzų armijų kabinete 
nebus,' nors pirmiau buvo 
manyta, kad ir jis įeis. _

ANGLIJOJ STOKA LAI
VU.

AUSTRIJOS CIESORIUS 
KARĖS FRONTE.

Budapeštas. Iš Viennos

bus cenzūruotos anglų cen
zūros ir radus kokią bent 
knygą priešinga Anglijai, 
bus grąžinama atgaL

(THE FIELD)
Lietuvių Spaudos Bendrijos

4. B. Bortaįet^tiaa prta, IĮ. “ ' ' ‘ ""
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ę Suvienytose Valstijose.
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AUSTRUA NORI ATSKI- 
. ROS TAIKOS.

- Londonas. Žinios per 
lįĮŠveicariją pareina, kad Au- 

^įstro-Vengrija nori padaryti 
atskirą taiką su Anglija ir 

mcuzija, kadangi visa 
ustro-Vengrija yra jau 

priėjus prie galutino bank
roto. Pats Austrijos cieso- 

us Karolis yra didelis tai
gos šalininkas ir trokšta, 
kad tik greičiau pasibaigtų 
karė. Apart to, Austrijos 

iesbrius spiria kaizerį pra
dėti tuojau taikos derybas. 
Sako, kad jeigu Vokietija 
nori dar ilgiau tęsti karę, 
Sai Austrija padaro atskirą 
taiką su talkininkais, Bul- 
f gatija su Turkija paseka jos 
^pėdomis ir tąsyk Vokietija 
viena lieka ant karės lauko.

DIRVA” LITRIMNIAN WEEKLY

In United States 
To Foreign Coontriee.
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to, kaip Francuzija žiūrės 
į svaiginančius gėrimus. Jo 
nuomonė yra, kad visiškas 
svaiginačių gėrimų vartoji
mas butų užgintas francu^ 
zų kariumenėje, o civyliš- 
kiems butų nustatyta varto
jimo rubežiai.

ŽUVO GARSUS FRANCU
ZŲ LAKŪNAS.

Paryžius Šiose dienose 
viename orlaivių mūšyje 
prie Daumorft. vakariniame 
fronte, žuvo garsus francu
zų lakūnas,, .kapitonas de 
Beanchamp., ^avo laiku jis

MIRĖ FRANCUZŲ AST
ROLOGĖ.

Paryžius. Šiomis dieno
mis Paryžiui, savo reziden
cijoj mirė garsi francuzų 
astrologė M-lle de Thebes. 
Savo 
šavo 
mų. 
mėti

NUSTATYMAS MAISTO 
ANGLIJOJ.

Londonas. , Pakilus augš- 
toms prekėms ant maisto 
produktų, Anglijos pirkliai 
pradėjo be milaširdystės iš-

SMARKUS ANGLŲ PIR
MYN ĖJIMAS MEZO-

POTAMUOJ.
Londonas. Skaudus yra 

turkams anglų ofensyvas 
Mezopotamijoj, kurį anglai 
pakėlė prieš savaitę. Jie ne
tekę miestų EI Aryš ir Mag 
kdakol, jokiu budu negali 
susitvarkyti ir atsilaikyti 
prieš anglų jiegas. Sako,
kad anglams laike užėmimo \ 
EI Aryš ir Magkdakol, nė-<» 
laisvėn pateko 1,300 turkų. 
Apart to anglams teko dvi 
didelės Kruppo sistemos ka 
nuolės ir daug amunicijos. 
Tame anglų ofensyve ląbai 
atsižymi anglų raitarijaf

RUMUNUOS PARLA
MENTAS ATSIDARĖ JA- 

SSUOSE.
Londonas. Žinios praneša, 

kad pastarose dienose Jassa 
mieste, šiaurinėj Moldavi
joj, tapo adarytas Rumuni
jos parlamentas. Įžanginę 
prakalbą pasakė pats Ru
munijos karalius Ferdinan
das. Visas parlamentas kar
štai sveikino karalių ir pri
tarė jo kalbai. Karalius iš
sireiškė, kad Austrija neto
limoj ateityj išnyks nuo 
Europos žemlapio. Teipgi 
gyrė Rumunijos kariumenę 
už jos narsumą ir didvyriš
kumą, gynime savo tėvynės 
nuo priešų.

NEUŽDERĖJO KVIE
ČIAI.

Rymas. Tarptautiškas u- 
kės institutas savo praneši- 

įmuose sako, kad pereitais 
1916 metais ant viso žemės 
skritulio blogai užderėjo 
kviečiau Sulyg gautų žinių 
iš įvairių pasaulio kraštų, 

įrodo, kad pereitais me- 
is nekuriose vietose der

lus kviečių buvo 50 nuošim
čių mažesnis negu kitais 
metais. Dėlei tokio kviečių 

eužderėjimo, yra manoma, 
d ‘kviečių prekės žymiai 
kils augštyn.

skaitėsi turtingiausia pašau 
lyje laivais, šiądien jau pra
dėjo jausti stoką laivų. Mil
žiniškos anglių kasyklos Va 
lijoj, pamažu pradeda apsi
stoti ir anglių produkcija 
žymiai sumažėjo. Priežastis 
yra, kad negalima išvežti 
\isų anglių, kiek jų iškasa
ma, dėlei laivų stokos. Šių 
metų Sausio mėnesyje, tose 
pačiose kasyklose yra užsa
kyta iškasti milijoną tonų 
mažiau negu reikėdavo iš
kasti pereitais metais tuo 
pačiu laiku.

JAPONIJA LAIKOSI SU 
TALKININKAIS.

Tokio. Visi Japonijos lai- 
ščiai minėdami Wilsono 

ikos atsišaukimą, pažymi, 
d Japonija iki karės ga- 
i laikysis su talkininkais 
su-jais tarsis. Jeigu tal- 

i atmes Wilsono pa- 
ulymą, tai ir Japonija tą 

rys. Jeigu gi talkinin- 
i priims Wilsono pasiūly

tai ir Japonija priims 
sykiu ves tarybas. Japo

nija tvirtai tiki, kad karę 
imės talkininkai.

NAUJIEMS METAMS UŽGIMUS

KARPATUOSE IR 
MOLDAVIJOJ.

Petrogradas. Oficialiai 
rusų karės štabas skelbia, 
kad Karpatuose ir Moldavi
jos fronte į šiaurius nuo klo 
nio Uzul, vokiečiai pasibai
sėtinai tapo sumušti rusų 
kariumenės. Atakuojant po
zicijas, - vokiečiai pamažu 
slinko prie rusų, kad paskui 
staiga juos užpuolus, 
nelaimė, rusai prisileidę a

pranešama, kad naujas Au
strijos ciesorius Karolis . iš
važiavo lankyti karės fron
tą. Pirmiausia nuvažiavo į 
italo-austrų frontą, kur su 
generolu Boroviču perva
žiavo Isonzo apielinkę ir nu 
vyko į Triestą. Minios žmo
nių Triesto mieste entuzia
stiškai ciesorių sveikino. Iš 
Triesto nuvažiavo į kitą pu
sę to fronto, kur aplankė 
Karšo kalnus. Sako, kad at
lankęs italo-austrų frontą, 
važiuos į rytinį frontą.

atsižymėjo kaipo narsus la
kūnas ir priešo užpuolikas. 
Daug žuvo vokiečių zeppeli- 
nų nuo jo bombų. Pastaruo
ju laiku jis iš Francuzijos 
per Alpų kalnus nuskrido į 
Monahium, kurį bombarda
vo mesdamas bombas. Jo 
kelionė buvo 437 mylių to
lumo.

mas žemės drebėjimo San 
Francisco ir Jamaice. Ji tei- 
pgi pranašavo užsidegimą 
europinės karės ir daug ki
tų apsireiškimų. Velionė tu
rėjo 72 metus.

ŠVEICARIJOJ UŽGINTA 
PARDUOTI ŠIŲMETI

NIAI GRUDAI.
Berno. Šveicarijos valdžia 

išleido prisakymą, kuriuo- 
mi užginama parduoti gru
dai šiųmetinio derliaus vi
soj Šveicarijoj. Priežastis 
to yra, kad sutaupyti grudų 
ateičiai, nes permatoma, 
kad ateityje Šveicarijoj ga
li būti stoka grudų. Nuo ka
rės pradžios Šveicarija A- 
merikoje supirko grudų už 
540 milijonus dolerių. Da
bar ji mato, kad Amerikoj 
tokia brangenybė ir, kad 
grudų yra neperdaugiausia, 
tai nori savus grūdus d:čė- • 
dyti. * j

NAUJAS VOKIEČIŲ SUB 
MARINŲ LAIVY

NAS.
New York, N. Y. Eina 

gandas, kad ateinantį pa
vasarį vokiečių submarinų 
laivynas žymiai bus padi
dintas. Sako, kad Vokietija, 
paleis ant jūrių daugybę 
naujų submarinų, kurie pa- 
siskleis po visas jūres ir 0- 
ceaną, kad sRandyti talki
ninkų laivus. Su šitais nau
jais submarinais, Vokietija 
sako, kad galėsianti lengvai 
įveikti talkininkų laivynus 
ir nebijoti jokios blokados. 
Visgi dar vokiečiai mano už 

į kariauti"Etifdpą< k

NAUJOJI ZEELANDIJA 
PRIEŠ TAIKĄ.

Willington, Nauj. ZeeL 
Pasklidus žiniai, kad Vokie 
tija pasiūlė talkininkams 
taiką, Naujosios Zeelandi- 
jos valdžia ir liaudis pradė
jo protestuoti, savo atsišau
kimuose, patariant talki
ninkams, kad jokiu budu 
nepriimtų vokiečių taikos 
bet kariautų iki priešo jie- 
gos taps sulaužytos. Japoni
ja nors neišreiškė savo nuo
monės viešai, bet sako, kad 
vargu talkininkai taikinsią 
iki vokiečiai nebus visiškai 
sumušti.

RINKIMAS PREZIDEN
TO ŠVEICARIJOJ.

Paryžius, šiose dienose 
buvo rinkimai naujo Švei
carijos prezidento. 176 bal
sai prieš 189 balsuojančius 
išrinko Edmundą Schuthei- 
ssa iš Aragau. Vice prezi
dentu tapo išrinktas Galon- 
der iš Trius. Naujas prezi
dentas turi 40 metų. Pir
miau jis buvo pulkininku u- 
kio skyriaus departamento. 
Šveicarijos gyventojai yra, 
vokiečiai, francuzai ir ita
lai. Visi gyvena didžiausia
me sutikime.

naudoti žmones. Tatai val
džia nutarė išleisti tam tik
rą maisto rodyklę, kurioje 
bus surašyta maisto produ
ktų prekės. Jeigu krautu- 
vninkai norės parduoti ko
kius nors maisto produktus 
brangiau kaip nurodyta, tai 
jie bus areštuojami ir sun
kiai baudžiami. Labai pui
kus sumanymas.

Vokiečiai paėmė 4 rumu
nų miestus. Mackensono ve
dama t eutonų kariumenė, 
po didelio mūšio ranka ran
kon, paėmė rumunų keturis 
miestus: Barseči, 
Pinticešti ir Morą, 
su rumunais yra 
miami atgal.

nes
pėjo ir pabėgtu Daug jų •žu
vo nuo rusų durtuvų ir ran
kinių granatų. Rusai skel
bia, kad ten jie paėmė nelai
svėn 218 vokiečių.

VOKIEČIAI PAĖMĖ FILI-. 
PEčI MIESTĄ.

Berlynas. Paskutiniuose 
mūšiuose vokiečių kariume- 
nė staiga ataka durtuvais iš 
varė rumunus iš Filipeči 
miesto, kurs randasi prie 
geležinkelio tarpe Buzen ir 
Braila. Rytinėje dalyje Dob 
rudzy mūšiai eina be pers- 
tojimo. Visu frontu Bada- k 
dag— Waškos — Tuerk 
za, abi pusės atakuoja 
na antros pozicijas. Voki 
čiai giriasi paėmę tris rusų 
kanuolės ir 985 kareivius.

AUJAS FRANCUZŲ KA 
RĖŠ KABINETAS.

. Paryžius. Vedimui visų 
ės reikalų, Francuzijoj 

išrinktas naujas karės 
kibinėtas, kuria įeina pen- 

’ c k M ypatos, būtent: prie- 
r eras Briand, katės mini- 
s e ris, generolas H. Lyau- 

Į L. adinirolag Lacaze, fi-

blaivybė Francu 
zuoj;

| - j|dre Bibot ir prezidentas

Briand Fran jos parla- 
mentan įnešė ymą,
kad butų užginta lAjgoj Fran 
cuzijoj vartoti de * *
rioB rūšies k 
tas w kiti 
mai, išskj

ANGLIJA LEIS PERVEŽ
TI VOKIEČIŲ KNY

GAS AMERIKON. ( 
-^-Mbendonas. Anglijos vald
žia ir cenzūra sutiko duoti 
leidimą pervežimui daugy
bės knygų iš Vokietijos į

ėri~

-j

os nebus leidžiamos.
1 kny

Vokiečiai užima francu
zų tranšėjas. Vokiečių pat- 
rolės įsilaužė į trečią eilę 
tranšėjų, Presto giriose, ir 
jas užėmė. Prie veržimo tra
nšėjų 21 francuzas kliuvo 
nelaisvėn.

NEPAVYKUS AUST
RAMS ATAKAS.

Rymas. Arso klonyje aus
trų pėkstininkų pulkai išėję 
iš savo apkasų, pamažu ar
tinosi prie italų, norėdami 
staiga juos užatakuoti. Pa- 
tėmiję tai italai, staiga pa
leido artilerijos ugnį jr pri
vertė austrus sugrįžti į sa
vo apkasus. Astico klonyje 
jau treičia diena kaip be per 
stojimo gaudžia kanuolės. Z 
Karšo kalnuose austrai bo 
mbardavo italų pozicijas, 
bet naudos sau jokios nepa
darė. Kituose frontuose nie- ” 
ko svarbaus neatsitiko.

NAUJOS VOKIETIJOS IŠ
LYGOS TALKININ

KAMS.
Washingtonas, D. C. Pre

zidentas Wilsonas gavo nuo 
vokiečių naujas taikos iš
lygas, kuriomis jie sutinka 
užbaigti karę. Naujos išly
gos yra tokios: Vokiečiai 
atstato Belgiją. Užkariautą 
šiaurinę Francuziją, vokie
čiai sutinka sugrąžinti.fran- 
cuzams. Sutverti neprigul- 
mingą Lenkiją. Rumunija 
turi sugrąžintS'Bulgarijai 
tas teritorijas, kurias užka
riavo laike antrosios Bal
kanų karės. Dalis šiaurryti
nės Serbijos privalo būti pri

DANUOS SALOS BUS 
PARDUOTOS SUV. 

VAL.
Kopenhaga. Visoj Dani

joj eina balsavimai kaslink 
pardavimo Danijos salų Suv 
Valst, kuri yra vakarų 
Indijoj, 
mės yra toki 
jog salos bus 
nors dar net 
biis2.i: bet sp 
W,900 balsų 
vimą, o 4,7 ____BL- ~
tojai tų salų bengiasi siųsti I jungta prie Austsįjos, teip, 
densgacij* į |Waąhingtoną, kąd galėtų sueit 
Oį- tarsis lu Suv. Vait. Vengrijos su

kad matyti,

i suskaityti 
žiama, kad 
už parda- 

Gyven-

Areštavo Mesikos konsu- 
lį. New Yorke tapo’areštuo
tas Mexikos konąulis T. 
Burna Jis yra kaltinamas 
pirkime ginklų ir amunici
jos, kuriuos siųsdavo į Me
nką, kas yra priešingu 
prez. Wilsono proklamaci
jai, išleistai Spalio mėnesy
je, 1915 m.

Persekioja unijistus. Mįn- 
nesotos valstijoj, miestely
je Virginija, teismas išleido 
.įstatymą, kad visi darbinin- 
kai,-^riklausanti prie mu

itų vejami

AUSTRAI IŠVYTI K 
KASŲ.

Petrograde. k
meni, kuri veikia prie
?. / Saacjoj,
L-a tnol’i "vr.r'j! H-ŽTin



VERDUNO FRONTE PRA 
SIDĖJO VEIKIMAS.

peros 43 daapininkai sust-Lembergo. Ištiko baisus dur nose anglai nušovė keturis 
tuvais susirėmimas, kuria- vokiečių zeppelinus.tuvais susirėmimas, kuria
me austrai tapo nugalėti 
Apart užmuštųjų daug aus
trų pateko rusams į nelais
vę, nes pradėjus bėgti iš ap
kasų, tapo apsupti. Paryžius. Ant kairiojo 

kranto upės Možy ir prie 
Verduno vokiečių artilerija

TALKININKŲ LAIVY
NAS AMERIKOS PA

KRAŠČIUOSE .
Boston, Mass. Žinios pa

reina, kad Atlantiko van
denyse, prie Amerikos pak
rančių, pasirodė stiprus tal
kininkų laivynas, susidedąs 
iš anglų ir francuzų karės 
laivų. Tie laivai, sako, yra 
palydovai transportinių tal- 
kinikų laivų, ' gabenančių

RUSAI PRADEDA ATSI-> ajėjo savo veikimą. Bom-
LAIKYTI PRIEŠ TEU- bardavo teipgi francuzų po

TONUS. zicijas prie Mort Homme ir __
Londonas. Rusų kariume-, kalną No. 304. Francuzai. talkininkams tavorus. Visi 

nė, kuri yra atėjus į pagel-' teipgi atsakė savomis kanuo yra apginkluoti. Apart krei- 
bą’ rumunams, pradeda at-Temis. Lataringijoj francu- •- •- -------'—’
silaikyti. Ant dešinio Duno- j zai užatakavo vokiečius prie 
jaus ------- -c- ---------------, X
mūšiai, kur rusų kariume- j kiečių apkasus ir daug ne- 
nė paėmė viršų. Tie mūšiai; 'laisvių. Kitose vietose to 
buvo netoli nuo Harsovo. fronto -teipgi eina dideli 
Teipgi sakoma, kad Mack- mūšiai.

jaus kranto buvo smarkus' Bodonvilles, kur paėmė vo- 
mušiai,

enseno kariumenė atakuo
dama rusus tapo sumušta ir 
visu
rėjo trauktis truputį atgal.

, TU Šils OvlllltAOvc* xx

Rumunijos frontu tu- 1S AlTlCriKOS

New York, N. Y. K. Pilė-! WL St Reymont 
no auka už Spalio ir Lapk
ričio mėnesius 6.00.

P. Ant Kačerausko, 126 
SLA. kuopos nario, Lietu
vių Dienos uždarbis 3,00.

Viso .......................138,58
Buvo Lakšte 90 12,332,01 
Viso įplaukė Fon- 

įdan ....................  12,470,59
Lietuvos Autonomijos Fon

do Skyrius.
Lakštas 80.

. x - Lawrence, Mass. -------
— Peoria, UI. Mėsinyčio- manausko Kalėdų dovana

limo algų.
— Holbrook, ĮĮL Čevery- 

kų fabrike visiems darbi
ninkams pakelta algos 10 
nuošimčiu. Tas -fabrikas pri 
klauso Sears Shoe kompani
jai Chicagoje.

— Chicago, UI. Ketina 
straikuoti vežėjai ekspreso; 
bendrovių “American, “A-1 
dams” ir kitų. Vežėjai rei
kalauja pakėlimo algų.zerių ir lengvų karės laivų, 

yra* ir daug submarinų. Ma
noma, kad tuo laivynų talki- 
hinkai mano apsaugoti sa
vus prekybos laivus nuo vo
kiečių submarinų.

— X WX XXX. Viv

se darbininkams pakelta ai- 10,00. 
gos. Dabar gaus 16 dol į sa-

A. Ra-

Brboklyn, N. Y. Pr. Ba-

Ant vokiečio 
(Vaizdelis). 

Vertė L Augštaitis.

Dobrudzy fronte mūšiai ru PANAIKINTI K A-
sų su bulgarais tęsiasi, nors, * ORI PANAIK^Ill KA 
jie nė tai, nė antrai pusėj j LeJIMŲ KARTUVES. 
neatneša naudos. . Springfield, BĮ. Šiose die-

-------------- \ nose metinėn konvencijon 
buvo suvažiavę Illinois val
stijos prokurorai. Didžiau- 

i siu tikslu jų buvo, kad pra
šyti valstijos legistraturos 
išleisti įstatymą, kuriuom 
butų panaikinama Joliet ir 
Chester kalėjimuose kartu
vės, o jų vietoje prasikaltė
liai butų žudomi elektros ke 

; dėje. Išrodo, lyg, kad pasta-

mę, o labiausia ten, kur ry
toj, anksti, turės skirtis vie 
nas iš šeimynos tarpo ir ei
ti į karę.

Ant šaltyšiaus kiemo pra
dėjo rinktis kaimo žmonės. 
Namų gonkos buvo apšvies
tos maža lempuke, prie ku
rios prisikišęs šaltyšius, sto 
ru balsu skaitė mobilizaci
jos apskelbimą. Žmonės ne
rimavo. Kiekvienas norėjo 
airčiau prieiti prie gonkų ir 
aiškiau girdėti caro įsaky
mą. Moterįs grūdosi artyn, 
viena pro kitą, keldamos 
trukšmą ir trukdydamos 
klausymą ramiai stovin
tiems. Skaitymas pasibaigė. 
Tuoj ant gonkų pasirodė 
septyni jauni vyrai, su ene
rgiškais veidais, su žiban
čiomis, kaip ugnis, akimis. 
Visi jie buo šeimynų galvos, 
visi penėtojai savo pačių ir 

. mažų vaikų. Nors jiems kru 
tinę draskė skausmai, nors

• jų širdįs smarkiai plakė, bet
• to liūdesio niekam jie nepa

rodė. Publika sužiuro. Už
stojo valandėlė tylos. Tik 
staiga vienas iš jų tarpo 
pertraukdamas tylą, gar
siai pratarė:

— Reikia eiti, eisim. Lieps 
mušti, mušim. Męs prisiek
sime.

— Sykį ožiui mirtis —at
siliepė antras.

— Kol vokiečiui spėsi su
duoti, tai jau tu gulėsi ant 
žemės, negyvas — pasigirdo 
balsas iš publikos.

— O kaimus musų sude
gins teip, kad akmens ant 
akmenio neliks — grūmojo 
antras.

(Tąsa) ]
— Franai, žiūrėk, vaitas 

važiuoja — patylomis pra
tarė Kuleišienė.

— A, tegul sau važiuoja 
— imdamas dalgį atsakė 
Kuleišis.

Vežimas, kuriame važia
vo vaitas, tuojau sustojo. 
Vaitas sėdėdamas vežime, 
•sušuko:

— Kuleiši, eik čia, turiu 
ką svarbaus pasakyti.

Kuleišis užsidėjęs dalgį 
ant pečių ir kimšdamas ta
baką į pypkę, priėjo ar
čiau.

— Rytoj, vos švintant, 
turi atvažiuot į valščių. Mo
bilizacija. šaltyšius rytoj su 
rinks visus ir atvež.

— Kas tai? — neramiai 
paklausė Kuleišis — ar ant 
manevrų reikia stoti?

— Karė! Atsarginiai ke
turių metų turi visi stoti. 
Tik-ką popieras gavau.

— Jėzau, Marija, Juoza
pai šventas! — sušuko ne
savu balsu Kuleišienė.

— Karė!... drebančiu bal 
su atkartojo Kuleišis ir stai
ga pabalo.

— Su vokiečiais, bet tik 
rytoj nepasivėluok — timp
telėjęs vadelėmis ir botagu 

. užduodamas arkliui, ištarė 
vaitas. Vežimas sujudo ir 
nudardėjo į pakalnę.

Važiuodamas toliau, kur 
tik sutiko žmones, visiems 
apreiškė nelemtą naujieną. 
Žaibo greitumu ta žinia pa
sklido visose pusėse. Žmo
nės išsigandę, pabalę, su 
plakančiomis širdimis, klau
sinėjo vienas kito, teiravo-

■vaitę. Dirbs tik iki 6:15 vai.; joras, metinė mokestis 10- 
vakaro.

— Hartford, Conn. Duon 
kėpiai unistai straikuoja. 
Pirmiau jie buvo padarę su 
kompanija sutartį, bet da
bar kompanija tos sutarties 
neišpildo.

— San Frąpcisco, Cal. Mė 
sininkai organizuojasi ir ža 
da nedėliomis ir šventomis 
dienomis uždaryti mėsiny- 
čias.
- — Lansing, Mich. Daily- 
dės reikalauja trumpesnių 
darbo valandų ir 5 centų į 
valandą daugiau algos. Ele
ktros darbininkams kompa
nija pakėlė algas nuo 75 
dol. iki 85 doL į mėnesį. i

— Wheeling, W. Va. Ci-i 
gardirbiams kompanija pa
kėlė algas. Darbininkai rei-;

; kalavo kad už 1,000 cigarų LiStflVOS AtStatydlH 860-
‘ butų pridėta 1 dol. _1

— Cleveland, Ohio. 300 (STOVCi
Nauji nariai:

triobų statymo, prie firmos L Ona Bendoravičienė, 
“National Artificial Šilk Co. i Brooklyn, N. Y......... $50,00

‘ K Dumblienė, Brook
lyn, N. Y 50,00

3. Benediktas J. Schegaus
Brooklyn, N. Y.............50,00

4. Martinas Kasparaitis,

į,00, K. S. Karpavičius, meti-
■ nė mokestis 10,00.

Pittsburgh, Pa. K. Vara- 
šius 1,00.

So. Boston, Mass. (per 
“Ateities” Redakcija): Mi
kas Petrauskas, “Kalėdų do 
vana” 10,00, F. Rupkelis, 

i “Kalėdų dovana” 1,10, J. 
, ’Dragašius 1.00, Bolis 25, J. 
i Varaitis 25, J. Velička 25, 
. K. Žibikas 25.

Viso..........................54,10
Buvo Lakšte 79 . .2,169,84 
Viso įplaukė Fon-

dan ....’................... 2,223,94
Viso abiejuose Fonduose 

yra

KIEK PARTIJŲ KANDI- 5 
| DATAI GAVO BALSŲ

PREZIDENTO RINKI
MUOSE.

New York, N. Y. Jau sus
kaityta ir oficialiai paskelb
ta, kad pereitų metų prezi
dento ' rinkimuose daugiau
sia balsų gavo demokratų 
partijos kandidatas, kurs ir 
tapo išrinktu Suv. Valst. 
prezidentu t. y. Woodrow 
Wilson, nes suskaityta, kad 
už jį balsavo 9,116,296 pilie
čiai. Republikonas Hughes 
gavo 8,547,474 balsus, so
cialistų Benson gavo 750,- 
000 balsų ir prohibicijonis- 
tas Hanly gavo 225,101 bal
są. Pereitų metų rinkimuo
se prezidentas Wjlsonas ga
vo 3 milijonus balsų dau
giau negu rinkimuose 1912 

| m. Socialistų Bensonas ga
vo mažiau 151,833 balsais už 

j 1912 m. Debs’ą, nes 1 
ptvp at nTPPTT 1912 m- Sav0 901,833Jbalsus. PIERAI DIRBTI. , partij-ų prezidento rin- 

Washington, D. C. Kas | kimuose sykiu buvo atiduo- 
sykis labiau ir labiau yra at \ ta 18,688,871 balsas, o 1912 
jaučiama stoka popieros Į rinkimuose 15,045,332 bal- 
Suvienytose Valstijose. Wa- !sai. Balsų pereitais metais 
shingtone kongreso išrink-1 pasidaugino dėlto, kad tulo-

ITALAI SUMUŠĖ AUST
RUS ALPUOSE.

Rymas. Alpuose, netoli 
Sano ir Adygio klonio buvo 
ištikęs mušis, kurį italai lai 
mėjo su didelėmis pasek
mėmis. Tuo pačiu laiku au
strų artilerija šaudė į Gori- 
zijos priemiesčius, vienokį 
didelių nuostolių nepadarė. ;;rasis žudymo būdas yra ne- 
Karso kalnuose italai buvo toks barbariškas, nes kartu- 
užpuolę austrus, kurie ėjo Vės y ra žinomos ir senuose 
užimti naujų pozicijų į Bre-į amžiuose.
stovitza-Lelo. Monte Faiti1 --------------
apielinkėje italai atmušė i 
austrų atakus. Austrų la- PATARIA ĮSTEIGTI V AL-1 
kūnas bombardavo italų po- ■ DIŠKĄ FABRIKĄ Po
zicijas. LaggJRioj ir Luga- 
noj, vienok nuostolių nepa
darė.

Debs darbininkų, dirbančių prie i 
□iena triobu statvmo. nrie firmos1

SAI MUŠAMI VISOJ 
VALAKIJOJ.

bia, kad jų kariumenė visoj 
Valakijoj muša ruso-rumu- 
nus ir stumia atgal. Karpa
tuose po smarkių atakų vo
kiečiai išvarė, rusus iš pozi
cijų. Rytinėj dalyj to fron
to Vokiečiai teipgi laimėjo 
didelius mušius. Raporte 
pažymima, kad pastarose 
mūšiuose vokiečiai paėmė 
nelaisvėn 1,400 ruso-rumu- 
nų kareivių, 13 kulkasvaid- 
žių ir 3 kanuoles.

DIDELI ATAKAI PRIE 
VERDUNO.

Londonas. Vokiečių ka
riumenė, kuria vadovauja■ 
kronprincas, buvo pakėlus 
didelį ofensyvą į vakarus ; 
nuo upės Mouse, prie Ver
duno. Mušis buvo labai at
kaklus ir nuožmus. Vokie
čių raportai skelbia, kad jie 
paėmė tris francuzų apkasų 
linijas. Gi Paryžiaus rapor
tai sako, kad vokiečiai nie
ko nelaimėjo, apart paėmi
mo vieno apkaso, kurs, buvo 
truputi atsikišęs.

.....................$14,694,53
J. Sekevičius

L. G. ir A F. fin sek
retorius, 101 Oak st., 

Lawrence, Mass.

po 2 savaičių straikavimo, j 
sugrįžo prie darbo. Buvo 
jie sustraikavę todėl, kad 
kompanija pradėjo ^priimti 
darbininkus nepriklausan
čiu^ uinjipįfrwamjžHšu>i 
tiko su unijos darbininkų 
reikalavimais.

— Cleveland, Ohio. Firma 
Oppenheim Collins & Co., 
paskelbė savo darbinin
kams, kad nuo 1 d. Sausio 
pakelia algas ir sutrumpina 
darbo valandas.

— Cleveland, Ohio. Pru
dential Insurance Co. pas
kelbė savo darbininkams, 
kad nuo pusės Sausio mėne
sio, visiems pakels algas 10 
—12 nuošimčiu.

sidegėf Nekuriems net po i 
kelis sykius reikėjo aiškin- 1 
ti, kol viską suprato. Kur 1 
prieš valandėlę visi laukai 
skambėjo nuo dainų, dabar 
viskas persimainė. Verks
mas ir dejavimai tik buvo 
girdėtis.

Tamsa apglėbė gamtą. Vi
skas nutilo, aprimo, tik lak
štingalos skardus balselis 
{skambėjo krūmuose.

Lengvais žingsniais, su 
išbalusiais veidais, žmonės 
grįžo namo iš lauko. Kai
mas atrodė lyg apmiręs. 
Nebuvo girdėti linksmų bal 
sų, nesigirdėjo vakaro dai
nų, kurias naktiganiai, jo
dami arklius į ganyklas, 
traukdavo.

— Karė — kartojo dre
bančios visų lupos. Karė — 
buvo kiekvieno mintyse.

Kuleišis grįžo namo iš 
lauko, palengva su kitais 
kaimynais. Kuleišienė su 
kūdikių ant rankų, paskui 
eidama balsu verkė: —Die
ve, Dieve... ryt... paims 
musų maitintoją... paims 
tėvą... kur męs dingsim... 
kur pasidėsim... ir grau
dus balsas ėjo kaskart silp
nyn.

Kaimas pilnas neramumo. 
Žara ant dangaus pamažu 
gęso. Užstojo naktis, poil
sio laikas. y Viskas aptilo. 
Augštai 's 
žvaigždžių 
mas puošė 
tą. Retk; 
pradėdavo 
davo žemy 
platybes. Į

Kiekviei 
per mažus 
silpna šv«e

šuko Kuleišis. Ar jus žino
te kaip vokiečiai elgiasi su 
musų broliais Prūsuose?!.. 
Namą pastatyti neduoda 
ant savos žemės. Prigimta 
kalba yra plėšiama iš musų 
brolių širdžių. Teismuose 
neišloši jokią bylą; visur 
germanizmas. Karę jis da- J 
bar paskelbė vien dėlto, kad 
jam perankšta yra ant sa
vos žemės. Vokietis norėtų 
mus visus išsmaugti, kad 
tik musų turtai pakliūtų j 
jo nasrus. Jeigu tik jie uži
mtų musų kraštą, pamaty
tumėt ką darytų su musų 
turtais, su musų broliais. > 
Aš vokiečius gerai pažįstu, 
nes daug sykių man teko 
būti Vokietijoj.

— Musų skriaudos ir da-- 
bar paeina nuo vokiečių — 
sušuko vienas iš publikos.

— Jeigu ne musų darbas, 
vokiečiai valgyt neturėtų 
ką — atsiliepė antras.

— Žinoma, kad iš musų 
darbų gyvena. Jeigu ne męs,

i mirtų badu. Bet kaip jie su .
i mumis elgiasi. Tamsuoliais w 

vadina ir kitokiais panieki-
• nimo žodžiais. Sumanytų «
• tai vandens šaukšte mus pri ‘f 

girdytų. Vilkai, tikri vii-
. kai.

— Žmonės, jau gana. Lai į 
kas eiti į poilsį — prabylo 
šaltyšius. švintant turėsime 
traukti į Seredžius.

Pradėjo skirstytis į na
mus. Kuleišis su savo drau
gais, su kuriais rytoj turės 
įvažiuoti į karės lauką, dar 
eidami namo, ilgai šneku
čiavosi apie tas skriaudas, 
kurias vokiečiai daro lietu- 
vių tautai. Dabar prasidėjo i 
karė, pačiąpis darbimetyje.; 
Lauke vasarojas 
bet kas jį surinks, kas nup-> 
jaus^suvež į kluonus^ kaip j

5. Kun . F. Augustaitis, 
Mahanoy City; Pa. . .100,00

6. Kun. J. Valaitis, Girar-
dville, Pa.....................100,00

7. J. Velička, Gilberton,
Pa.................................. 50,00

8; A. Sodeika, Scranton,
Pa...................................50,00

9. P. P. Medonis, Homes- 
tead, Pa. . ? .5.3^..... 50,00

10. K. A. Orlauskas, Ro-
chester, N. Y............ 100,00

11. Jonas Trakimas, Phi- 
ladelphia, Pa....... 100,00

12 Petras Petronis, Ro-
chester, N. Y................50,00

13. F. Živatkauskas, Scra
nton, Pa........................ 50,00

14. Simas Puskepalis, Phi
ladelphia, Pa............ 100,00

15. Vincas Boreika, Ne-
wark, N. J................100,00

16. K. J. Mekšras, Phila-
delphia, Pa...............  100,00

17. Jonas Maslauskas, Phi
ladelphia, Pa............ 100,00

18. Juozapas Maslauskas,
Philadelphia. Pa........ 100,00

dos reikalais, federališkai i --------------
Suv. Valstijų valdžiai pata- SAN PEDRO MIESTAS 
ria, kad įsisteigtų savo fab-; VILLOS RANKOSE. , 
rikų, kurios , pagelta butų' E1 Paso> Texas. Pabėgęiš 
galuna aprūpinti savo spau- Mexikos amerikonai papa-1 dą pigiau, negu, tad dabar; Mexftos
parsieina Delei didelei> po- pedrQ
pieros taokos, jos preke vis; randasi
^ugatyn. - nu0 Tarrcon. Pasa.

i koja, kad ten yra daugiau 
TURTINGIAUSI PAŠAU- kaip.į’“° Carr^iza 

LYJE BANKAI-A- Jau istikrųjų pradėjo dar- 
buotis, kad kaip nors sugau 

MEK1KUJ. į t. v.n^ Sak()j kad patg ka_
Washington, D. C. Suvie- rėš ministeris Obregon ims 

nytų Valstijų valdžia išlei- vesti Carranzos kariumenę 
do raportą, kuriame pažy- prieš Vilios plėšikų gaują, 
mima Amerikos bankų sto- --------------

j vis. Raportas parodo, kad'
i Amerikos bankai per pasta- GELEŽINKELIŲ DARBI- 
! ruosius du metus pelnė 4 NINKAI SUSITAIKINS 
milijardus dolerių. Visa A- Į SU KOMPANIJOMIS, 
merikos bankų pinigų su-į New York, N. Y. Eina 
ma suiyg raporto, siekia 15:gandas> kad geležinkelių da- 
milijardų ir 520 milijonus rbininkai su kompanijoms 

^dolerių. Prieš du metus A- yra jau netoli teik(^ Taika 
merikos bankai nebuvo toki gal įvykg ar
•turtingi, iki visi Europos dvjejų savaičių. Kompani- 
pinigai nesuplaukė į juos. < ketįna jau panaikinti už

vestą teisme bylą prieš A- 
t' damso 8 valandų darbo die

nos bilių. Tą panaikinus, 
manoma įsteigti tam tikrą 

fii I geležinkelių tarybą,, kurion 
’ {įeis po lygią dalį atstovų iš 

darbininkų ir kompanijų 
pusės.

Aukos L.G. ir LA. 
f ndan.
Lakštas 91.

ALT.

SNIEGO DARGANOS 
SUVIENYTOSE VAL 

STUOSE.
Bismark, N. D. Šių metų | 

žiema visose Suvienytose 
Valstijose labai tankiai siau 
čia didelėmis sniego darga
nomis, kurios pridirba ne
mažai nuostolių. Žinios atei 
na, kad šiose dienose, to
kios sniego darganos siautė 
North Dakota valstijoj. Lai- 

lus pozicijose. Vienas kariu- ke 24 valandų tapo sniego 
menės skyrius buvo jau ūžė- priversta net 17 colių gilu- ted Garment Wprkers o A-

Gyventojai tokių pus- merica^ veda derybas su 
nių nepamena nuo 1895 me- kompanija. Darbininkai ri
tu. Trukiai, kuriuos pusnįsi kiši, jo 
kur užklupo, sustabd|^^^^^^ 
negalima buwvažh#^ .

PRASIDĖJO MŪŠIAI VA
KARŲ FRONTE.

Londonas. Vakariniame 
fronte, kur veikia anglų ka
riumenė, prasidėjo mūšiai 

) ypač Gommercouri apielin
kėje. Teri vokiečiai pėksti- 
ninkai po priedanga ariile- 

-<rijoe, buvo užatakavę ang-

menės skyrius buvo jau užė
męs anglų pozicijas, bet vė
liaus kontratakų anglai vo
kiečius išmetė, z Somme ir 

iį^ Arras apielinkėse, o teipgi

mo.

DARBŲ DIRVA
— New York, N. Y. Uni-

Cleveland, Ohio.
Sandaros 18 kp. prakalbose 
3 d. Gruodžio, per A. M. 
Martų $62,30.

Akron, Ohio. Per A. M 
Martų $3,97.

Detroit, Mich. ALT. San
daros kuopos prakalbose, 10 
d. Gruodžio, per A. M. Mar
tų $23,65.

Cleveland, Ohio. Lietuvos 
Vyčių kuopos prakalbose 12 
d. Gruodžio, pęr A. M. Ma
rtų $33,61. (šių visų ketu
rių vakarų-prakalbų L G. 
ir A. F. ingaliotiniam A M. 
Mariui lėšavo kelionė ir k. 
d. $23,30, taigi L. F. įėjo 
$100,28).

Albany, N. Y. Lietuvių

bus pakeltos 
įčiu. Tosor- 
bininkų yra

taus prakalbose, kurias su
rengė lenkų klebonas B. lįa 
liokaitis $23,35.

Edvardaville Pa. SLA 1
kuopa per J.
$5^0

Waterimry, i
nas Ramąžaad

Vnukauską

Marti.

$1350,00
9 d. Sausio, 1917 m. 3 -vai. 

po pietų, McAlpin Hotel, 
New Yorke bus laikytas 
Bendrovės metinis susirin
kimas, kuriame bus išrink
ta Lietuvos Atstatymo Ben
drovės pastovi Vfddyba, iš
dirbti tolesnio veikimo plia- 
nai ir galutinai sutvarkai 
visi Bendrovės reikalai.

Vfei Bendrovės nariai, įs
tojusi iki 18 d. Gruodžio 
4916 m. apturėjo praneši
mus apie susirinkimą ir ga
li jame dalyvauti Negalė
dami ypatiškai dalyvauti, 
Y» pasirašoant pasiųstųjų 
įgaliojimųTrprisiuftčia juos 
į Bendrovės tuolaikinį“ "b£u 
są: 2810 Rjchmond st, Phi-

(žibo milijonai 
1 kurių mirgėjf- 
Jangaus skliau
sčiais viena kita 
riedėti ir nupul
ti, į nematomas

tuose namuose, 
f langus matėsi 
sa. Namiškiai šu
le stalą^ su pgrsi-

i^kokia



BIS

Gabrielius Landsbergis 
Žemkalnis.

Gauta žinia: pasimirė 
Žemkalnis.

bėmis ir privalumais, žinai, 
ir jis netesėjo nusikratyti, 
tai kelių kartų darbas, ne 
vieno gero noro; tai paliko 
jo, teip sakant, privatiniams 
dalykams. Bet sukurstytas ir 
(trauktas į tam tikras lie
tuvių visuomenės gyvenimo 
vėžes, jis visą jau laiką iš
liko nuosakus ir savo apsiė
jimais lietuvių tautybei vi
sai ištikimas.

Gabrielius Landsbergis

Jokių išgalių. Nori tikėk, 
nori ne. Ir netikėtum žmo
gus, ir atstumtum nuo sa
vęs visas tos rūšies žine
les — tiesa jos visos ne tei- 
pfcigos! Bet jei teisingos, ne ________ ________
atstumsi; jei kas mirė, nep-,buvo “litvomanas”. Teip tie 
rikęlsi... Į musų išvirtėliai bajorai, ku j

rie buvo Lietuvą paniekinę, 
pakrikštijo tuos savo bro- i 
liūs bajoras ir ne savo bry
lius demokratus, kurie pir
mieji buvo užsiliepsnoję nau 
ja idėja — nužerti nuo lie
tuvių sielos pelenus, kuriais 
kaimynai buvo ją apkasę, ir 
įpusti jiems tautinį susipra
timą. Pravardžiuodami “lenį 
kai” manė lietuvius pašaipa! 
užmušią. Silpnavalius ir už- ■ 
mušė. Tik ne tokios tamp-į 
rios dvasios žmones, kaip 

i G. Landsbergis: Jis mielai 
į priėmė primetamą jam ma
nijos ligą ir drąsiai pasakė 
savo srities žmonėms:

— Teip, aš nuolat kliedu 
! Lietuva, aš sergu dvasia; j 
itečiaus tik dėlto, kad jus į 
tuom “nesergate”, kad jus; 

į esate viso šimtmečio atgali- 
| niai, kad jums neprisiima i 
Į naujos gadynės čiepai, kadį 
! jaunoji Lietuva ima jumyse 
matyti savo priešininkus, o: 

| ne brolius ir bendradarbius! 
Susipraskite ir imkite, pa- 
galiaus, Lietuvos likimu sie- 

! lotis;. susirgkite ir jus ta 
manija, nes tai garbės ir 

; priedermių “liga!” 
į Nepermaldaujamo, neat
kalbamo, jokių pasaulyje di 
dybių nebijančio, jokių pel
nų ir malonių yšau iš jų ne
laukiančio pranašo budu 
Gabrielius Landsbergis skel 

: bė lietuvy!

Pamažu atsigaivins musų 
tėvynė; dar gal pražydės 
ikišiol nematytais žiedais. 
Bet visa to nematys dauge
lis pačių gerųjų jos sūnų ir' 
dukterų, kurie lyg Maižis 
vedę-vedę Tėvynę į pažade- Į 
tąją laisvės ir laimės gady-i 
nę, gavo pačioje jos angoje' 
sustoti, ištolo ją palaiminę.: 
Jų tarpe, štai, ir vienas ka-I 
račiausiu Lietuvos mylėto-; 
jų. Gabrielius Landsbergis, i

Jo paveikslui parašyti rei! 
ktų daug varsų. Aš jų tiek I 
neturiu. Ir iš tų, kurių yra, į 
kai-kurios tamsesnės laiki
nai prisieina atidėtu Per
eigų gal kas ir jas suvar-f 
tos; o gal ir visiškai pamos: 
ranka, taręs:

— Tuščia jų, nesvarbu; 
-paveikslas ir be jų aiškus. į 
O kad bent kiek šviesesnis; 
už tikrąjį, tai tik naudai, 
dar likusiųjų čia pavargti, j

A. a. Gabrielius Lands
bergis, Šiaulių apksrities,į 
Linkavos parapijos bajoras 
ir dvarininkas, buvo vienas 
nedaugelio tų, kurių susip- 
rantant, jog tie yra lietu
viai, teip karštai kitados 
troškome, o dabar imame 
bijoti.

Pirmiau rodėsi, kad su
lenkėjusiems musų bajo
rams ėmus virsti lietuviais, 
urnai prašvis nauja politi
kos būties gadynė; urnai susipratim;

na: jie nepasigerina, bet 
žūna.

Niekuo, nė meile nepaper
kamų principų žmogus, ra
dikalas mylimajai idėjai, 
kuriai buvo pasiryžęs tar
nauti G. Landsbergis radi
kaliai sureformavo ir savo 
šeimyną. Vedė volinietę len
kę, nepaprastai kantrią do
rą ir gero, garbingo budo 
žmoną, iki tol nė žodelio lie 
tuviškai negirdėjusią. Sugy
veno. Bet iki tik pradėjo 
vaikų rastis, Gabrielius grie 
žtai pareikalavo, kad jo 
šeimyna butų lietuviška. į 
Vilniečiai pasigėrėdami juo-! 
kdavos, kad Gabrielius tą: 
šeimynos reformą padaręs! 
per tris dienas: pareikala
vęs iš savo žmonos, kad per; 
tą laiką gautų būtinai lie-Į 
tuvaitę, žindyvę ir pati pa-; 

į kaktinai pramoktų vaikus 
lietuviškai šnekinti.

Kaip ten buvo, teip. Ga- 
įna, kad Gabrielius Lands
bergis davė Lietuvai, nors 
iš lenkės gimusius, tečiaus 
tvirtus lietuvius vaikus, ku-' 
ri e ne šiądien darbuojasi 
Lietuvos naudai.

G. L. buvo labai karšto,! 
! nenumaldomo kraujo, ir to i 
Į savo temperamento kuone i 
tiki pat senatvei nenustojo/ 
Gal jau baigė eiti 70 metų, 

I grynai balta barzda, vaiz
dus, lyg Mateikos paveiks
lų senuolis. Senas kunu, 

i paliegęs dažnai susergąs, 
dvasia buvo lyg jaunas, Lin 
kuvos laikų. Jam rūpėjo vi
sa, kas tik paliečia mylimą 

į Lietuvą ir darbą jos naudai. 
. Džiaugėsi, kaip girdėjo ko- 
ikį sutartinį darbą, nežiūrė
damas, kas jį dirba. Pyko 
ant “sriovių” sriovelių, už 
kurių galvos darbas nėjo 

• teip sparčiai, kaip jam no- 
i i rėjosi.
Į Pasiskaityk “Žemkalnio” 
į (tokia jo buvo pravardė ra-

juo norėjo 
pasiekti išsigimėlius lietu
vius bajoms, kurių negalė
jo pasiekt«yvu žodžiu.

ŠakotošHelos buvo Žem
kalnis. Lietuvių tautinin
kas, agitatorius, publicis
tas, — viso to, rods buvo 
gana, kad mirdamas jaustų 
si gyvenęs, nepelėjęs; kad 
jo jausmai, lyg tekąs van
duo, mainėsi* ir naujinosi, 
duodami ir jam pačiam nau 
jumo.

Bet tikras jo talentas ir 
pašaukimas buvo dramos 
daila. Nė gražus jau amžius 
nė kiti būtinieji darbai dėl 
duonos nekliudė Žemkalniui 
ruoštis, mokytis rolių, vai
dinti arba režisuoti kokį la
biau tinkamą scenos veika-

tuvius ir

Temperamentas, ispudin- 
gumas, jautrumas, vikru
mas leido Žemkalniui gerai 
suprasti rolę ir ją tinkamai 
atvaidinti. Kai-kurių jo vai
dintų rolių tiesiok negali 
užmiršti, k. v. Petro Karu-

Dramos dalioje jis tiesiok 
buvo paskendęs. Jei ne vai
dino ir ne režisavo, tai rašė 
scenai veikalus, kurių tin
kamų teip mažai dar turi- 
irte. Ir čia jam sekėsi. Jo 
“Blinda” ir “Birutė” — po-

gausime uSJg Huefigeffcų* 
darbininkų, daug šviesių 
šeimynų, kurios taps cent
rais augančiai musų jau
nuomenei ; na, ir daug tur
to, be kurio vis negalime nie 
ko tvirto įsisteigti, nė mo
kyklų, nė draugijų.

Sudėtinė jaunosios Lietu
vos siela, žinoma, veikė į 
bajoras, ir jie bent kiek at
siliepė. Iš savo srities davė 
bent kiek žmonių darbi
ninkų ir šeimynų. Davė, ir 
lietuviai jų nusitvėrė. Tik 
ar visais pasidžiaugė? Oi,

bet drįso tiesiok to iš visų 
reikalauti ir už priešinimąsi 
Lietuvos didžiumai grąsyti 
istorijos baudomis.

Agitavos, rėmėsi, pykosi,1 
nedarydamas jokių kompro-1 
misų, nepripažindamas lie- į 
tuvybės dalyke jokių pusė- i 
tinumų. Tad veikiai įgijo 
bajorų tarpe tokių prieši- ’ 
ninku, kad toliau nė gyven
ti, nė darbuotis su jais ne
galėjo; gavo su Karpiais ir 
kitais, su kuriais rišo jį! 
daug ryšių, persiskirti.

Kaip ten buvo, teip G.| 
Landsbergio nuopelnas, kad 
pirmas susiėmęs ant savęs 
bajorų perkūnus, paliko jau 
pralaužtus ledus į tą sritį 
kitiems, jau po mažesniais 

! perkūnais.
Ištižusioms musų šviesuo

menės šeimynoms G. Lands
bergis teip-pat buvo kietos 
uolos pavyzdis.

; Męs turime nemažai mo- 
(kytų žmonių; tik neturime 
; inteligentingų šeimynų. -Ir 
tas dalykas neina geryn, 

i Kaip ėdė musų išponėjusių 
brolių šeimynas svetimtau- 

■ čių vėžys, tai ir ėda. Giliau
sias lietuvio jaunikio moks
las, prakilniausios idėjos,

Vakarykštieji “lenkai”, 
bent lenkų tradicijomis iš-' 
pūslėti, dar vakar privile
gijuotieji, per ilgus amžius 
savotišką būdą gavę — su
silieti susiliejo su liaudies 
Lietuva, su demokratija; 
priimti priėmė jos idealus, 
tik, dažnai kitų akimis.

Patyrinėjus neilgą jų vei 
kimą lietuvių visuomenėje, 
lengva pasergėti, kad tie 
ūmai atvirtę. lenkai bajorai 
daugiau savo raugu užrau
gia naująją lietuvių sritį, 
negu patįs jos raugu užsi
raugia. Kalbos pasisavinimo 
čia toli gražu neužtenka.

Visa savo esybe palikę _ _______ __ *_
pirmykščiais, tik prisiden-(tvirčiausi pasiryžimai šipu- 
gę nauja frazeologija, tie Lais suskįla, susidūrus su 
nauji lietuvių liaudies talki- /moteriška svetimtaute, nors 
ninkai, dažnai tik drumščiaj jj butų gryniausia bemoks- 
ir stabdo jos tautybės augi
mą, negu kelia. Ir Lietuvos 
liaudžiai dažnai baisu, kaip 
į jos tautybės šventyklą pra 
deda eiti žmonių su savais 
dievaičiais, kaip pasergėti, 
jog tiems naujokams visai

| nešventa, Ums pamatiniam 
||feos slufoniui šventąjį 
jįįL taiko M

lė, tarnaitė, visukuom už 
savo vyrą lietuvį mažesnė.

Žinomas iš senų senovės 
lietuvių lėtumas, ta tikra 
jų vyriškumo “lepšystė”, tai 
tikra musų tautos gangrina 
ir skaudžiausia nelaimė. 
Kaip Įeiti sumišta sų.sveti- 
^P^^tentMVtai tik

|K Musiš- 
i instink-

I \«*vo iš-

snių, rašytų prieš 10—12 
metų ir dabar — beveik ne
pajusi skirtumo; nė protas 
nepailsęs, nė būdas, visų se
nių tai bendra jeibė, neap- 
kartęs, nė plunksna nepa
sunkėjusi. Tas pats — Žem
kalnis: gabus, iškalbingas;, 
karštas kovotojas už Lietu
vą ir jos gerovę plunksna, 
kaip gyvas, karštas buvo 
kovotojas už ją žodžiu.

Brangintina buvo jo drą
sa, net šiurkštumas žodžiu 
ir raštu, lygiai, atvirai pa
sakyti tikrą tiesą, ką jis 
mano apie šį ar tą atsitiki
mą ar apsireiškimą viešame 
musų gyvenime. Pats paža-1 
ngos žmogus, nepataikavo 
tariamiesiems “ pirmei
viams”. Pats tikintis kata- Į 

; likas’, lankąs bažnyčią, ne- j 
Į pataikavo tarautiesiems 
i “klerikalams”. Žemkalnis 
nevizgino vuodega, kad vie- Į 
ni ar kiti pavadintų jį savo 

i žmogum. Jis buvo sau žmo- 
j gus ir gana.

Jausmų neskirstė į dvi j 
Į dalis. Kas jam pamėgo, žmo Į 
| gus ar jo darbas, tam ati-1 
davė visą savo meilę ir pa
garbą, tą į akis ar už akių 
gyrė. Kas nepatiko, kam ne 
pritarė, to neužmiršo per vi 
są savo amžių, į akis ir už ; 
akių peikė ir barė, kad ir iš • 
jo butų daug gerumo prity
ręs buvęs.

Publicistikoje jo plunks
na nemažai svėrė. Jis visa
dos mokėjo savotiškai pas
varstyti ir apibudinti daly
ką. Tad redaktoriai ne sykį 
dėjo tokios aštrybės Žem
kalnio straipsnių, kokių iš 

: kitų rašytojų nė už 
> • butų priėmę. Žemkah 
■: kėjo matuoti kitol

puliarųs veikalai, dažnai 
vaidinami, ilgai nebus už
miršti.

Štai greituoju apmesti ap 
matai, kurie tęvirst teks 
atausti, štai dugnas, kuris 
reiks gyvai nuvarsuoti, su
silaukus patogaus laiko, ka
da bus galima prieiti prie 
tam tikrų šaltinių.

Tą pluoštų charakteringų 
žinių apie a. a. Gabrielių 
Landsbergį-Žemkalnį dedu 
ant kapo jam, kaipo savo 
prieteliui, su kuriuo santi- 
kiai per kelioliką metų da
žno susidūrimo vieną sykį 
buvo susidrumstę ir tai ne
labai ir neilgam laikui. O 
jis buvo smarkus — daug 
nereikėjo.

Jei karė nepraryja šen ir 
ten mano palaikiotų laiškų, 
aš duosiu keletu, kurie ge
riau nušvies patį jų rašyto
ją Gabrielių, negu 
sugebėju padaryti 
pame nekrologe.

Kad ne karė ir tauta bu
tų padėjus jam vainiką už 
tai, kad paliko savo buvimo 
šioje pakalnėje žymę, kuri 
musų visuomenės ir litera
tūros istorijoje neišdils.

Amžinų atilsį geram Lie
tuvos sunui!

Kun. J. Tumas.
(“Liet Bals.”)

aš tai 
trum-

Iš Lietuvių Gyvenimo
“Kownoer Zeitang” nuo 

5 d. Spalio pranešdamas 
apie Lenkijos manifestą ra
šo, kad manifestas paliečia 
tik Lenkiją; Lietuvos klau
simo, kuri buvo po rasų 
valdžia, šis manifestas ne
paliečia dėlto, kad apie Lie
tuvą bus kalbama vėliau. 
-Toliau rašoma tame pačia- 
me straipsny j :Jau tas fak- 
tas, kad Lietuvoje įvesta 
suvis kita tvarka parodo, 
kad Vokietijos noras yra 
pasilikti sau Lietuvą ir ją 
valdyti. Musų vokiečių no
ras ir tikslas liuosas išsivy
stymas ir plėtojimas visų 
mažų tautų”, šis straipsnis 
buvo atspaudintas vokiečių 
oficioze . “Berliner Tageb- 
latt” ir kituose vokiečių lai
kraščiuose.

Gardino versmė.
“Dabartis” rašo, kad Gar

dine atrado angliaruštėtą 
versmę. Palei Nemuną rado 
vieną šaltinį, kurio vanduo 
turi savyje 0,08 nuošimčius 
angliarūgšties geležies. Ši
tos versmės vanduo turi 8 
laipsnius gilumos’ ir iš 40 
metrų gelmės ištrykšta iki 
4 metrų augščio nuo žemės 
paviršiaus. Rugpjūčio mėn. 
31 d. ir Rugsėjo 1 d. gydy
tojai darė bandymus su šiuo 
vandeniu. Šiose dienose nau 
jas gydymo vanduo pareis 
prekybon vardu “Gardino 
versmė”. Vienas butelis ši
to vandens kainuos 15 feni- 
gių.

Paskaita Stokolme apie 
Lietuvą.

Spalio 22 d. didelėje mies- 
[to salėje “Auditorium” Fo- 
I rdo taikos komisija, suren
gė paskaitątapie Lenkiją ir 
Lietuvą. Apie Lietuvą kal
bėjo garsus Stokholmo ora
torius, miesto galva ir Rig- 
sdago narys, K. Linhage- 
nas. Pirmiausiai jis papasa
kojo Lietuvos istoriją iki
1905 metų. Plačiai išdėsti- 
nėjo lietuviu atgijimą nuo
1906 metų ūet ikišiol. Salė 
buvo dekohiota lietuviško
mis ir lenkiškomis vėliavo- 

i mis. Žmonių prisirinko pil
na salė: Btavo 2,000 suvir-

ateitimi. Prieš minėtą lek
ciją buvo 3 dideli straips-! 
niai švedų rimčiausiame 
laikraštyje “Stokholms Da- 
gblad” apie Lietuvos reika
lus. Seniau teipgi ne kartą 
buvo mažesni straipsniai ta 
me pačiame laikraštyje ir 
kituose jų laikraščiuose.

_ Paskutiniu laiku labai 
daug rašoma apie Lietuvą 

Tr^voiiečnj'-laikraščiuose.-- 
Buvo neseniai paminėta' 
apie lietuvius rusiškam lai
kraštyje “Kolokol”. Šį strai
psnį tuojaus atspaudino vo
kiečių laikraščiai. Dabar 
reikėtų daugiau duoti apie 
save žinių pasauliui. Šį da
lyką geriau suprato lenkai. 
Pas juos visame pasaulyje 
yra komitetai, “presos biu
rai” ir panašios draugijos.

Leista dirbti laukų darbus 
sekmadieniais bei šven

tėmis.
Varšavos arei vyskupas į- 

sakė Varšavos arcivyskupi- 
jos kunigams paskelbti gy
ventojams, kad dėlei karės 
laikų sekmadieniais, bei šve
ntėmis po sumos yra leista 
dirbti laukų darbus.

Džiovinamoji įstaiga Gar 
dino mieste. Gardine miesto 
viršininkas maisto skyrius 
viename name, Policijos ga
tvėje, įtaisė džiovinamąją 
įstaigą, kurioje dirbs tiktai 
gyventojams. Keliatas šio 
krašto moterių darbuojasi 
tenai per visą dieną. Iš lau-! 
kininkų superka daug pet- i 
ruškų, slyvų, grybų ir r o-į 
pių, krauna visa tai džiovi-1 
namuose kambariuose, kur j 
juos nudarinėja, o paskui į 
džiovina tam tyčia įtaisyto-' 
se krosnyse. Tokia krosnis į 
visai tiesmokai sukrauta iš! 
plytų. Džiovinamasis skilau 
tas dviem angom su dūri-: 
misi Per abi angas galima, 
ant kits-kito įstumti šešių s 
plonų vielų sieteliu aptrau
ktos riekelės kokio pusant
ro ketvirčio metro didumo. 
Šalutiniame kambaryje yra! 
supilti pintinėse džiovinti 
gaminiai. Grybai, (voveruš- 
kės) išrodo švariai, baltai 
geltoni, petruškos išlikusios 
žalios spalvos, teipjau sly
vos ir grasios yra labai gra 
žiai išdžiovintos. Matyti, 
kad šio krašto moters gerai 
moka šita darbą ir paga
mina patvarių išdarbių. 
Nors įstaiga, kuri yra atsi
vėrusi vos tiktai prieš tre- 
jatą savaičių, nedidi, bet ja 
jau galima pasigėrėti. Visų 
pirma tų gaminių teiks Ga
rdino vargdienių globai ir 
liaudies virtuvei. Bet tur
būt, galės kiek ir pardavi- 

, nėti gyventojams miesto 
■ pardavyklose.

šermukšnių vuogos — vi
štoms lesalas. Pereitą rude
nį, darė bandymus vištas 
lesinti džiovintomis šermu
kšnių vuogomis. Išgavos la
bai patenkino. Taigi šermu
kšnių vuogomis galima la
bai paskalsinti brangus gru 
dai. Rods vištos vuogas ne 
teip mėgsta lesti, kaip avi
žas, maišą ir tt,. todėl jų 
nereikia paberti sykiu su 
grūdais, nėsa tokiame sy
kyje vuogos liks nesulestos. 
Pripratinti vištas lesti vuo- 

i gas reikia išpradžių jų pa- 
; berti tiktai vakarais, nėsa 
vakare vištos labai mėgsta 
prisikimšti gurklį ir neteip 
skiria lesalą. O kada jau 
pripranta, tai lesa ir kitu

• laiku. Kad nesugaištų per-
• daug laiko, skinant šermu
kšnių vuogas, reikia žirklė
mis nukarpyti kekės. Jos 

į reikia nuimti, kol dar pil- 
Įnos. Užėjus šalnoms, vuo
gos pradeda birti. Džiovin- 

i ti jos galima ant švariai nu- 
į valyto augšto, arba paka- 
I bintose drobulėse. Susekė, 
į kad šermukšnių vuogomis 
į lesinamos vištos labai deda. 
Saldžųjų šermukšnių vuo
gos geriausios.

(“Dabartis”)

Pavogti arkliai Ūkininko 
Juozo Omodenskio iš Mažų
jų Račkų nakčia j trečia
dienį pavogė keturių metų 
kumelę. Apie kumelę tiek ži
nome, kad ji pakaustyta ti
ktai ant pirmitinės kairėsės 
kojos. — Ir iš Burčevisios 
praneša apie arklių vagys
tes. Ten vieno ūkininko pa
vogė 12 metųarkiį ir dveigį 
juodą arklį. Vagis susek-

Dailos paroda Petrakove.
Iš Varšavos gauta žinia, 

kad Petrokave nuo vidurio 
Rugpjūčio mėn. yra daro
ma lietuviška bei lenkiška 
paroda. Ją vadina “Daila 
pasaulio karėj”. Jau yra su
gabenta daug dailos veika-

Vilnius. Vilniuje vokiečių 
valdžia įvedė mokestį už pa 
silinksminimus. Už viso
kias pramogas ir vaidini
mus. Vilniaus miesto nuo
vadoje dabar reikia mokėti 
mokestis, vadinamąsias lei
dimo arba įžengiamųjų žen
klelių mokestis. Už leidimą 
reikia mokėti nuo 30 iki 100 
markių.

Drąsi vagystė. Vėsią šių 
metų Liepos mėnesio naktį 
darbininkas Jokūbaitis iš 
Marijampolės apskričio vie
no savo kaimo ūkininko iš 
tvarto pavogė melžiamą 
karvę ir parsivedė savo tva- 
rtan. Jis tatai padaręs to
dėl, kad jo paties karvė jau 
kelias savaites nedavusi pie 
no. Dėl šitos vagystės buvo 
byla Suvalkų apskričio tes- 
me. Teismas Jokūbaitį pas
merkė įmesti kalėjiman aš- 
tuoniems mėnesiams. K£ jis 
buvo sėdėjęs nuo suėmimo 
iki,teismo dienos, jam pas
kaitė atkalėtu laiku šešetą 
savaičių. Teismo nuspren- 

, dime išaiškino, kad šitame 
atsitikime, nors kaimynui 
pavogtoji karvė ir vėl galė
jo būti pagrąžinta, vistiek 
reikia skaudžiai pabausti, 
kad ūkininkus tikriau ap
saugojus nuo vagių.

RUSIJOJ
Dvinskas. Neži^K to, 

.kad.
zicijų ir kad ne visados čia 
būva ramu dėl patrankų 
trenksmo ir aeroplanų, ntie 
sto gyvenimas betgi vis la
biau ir labiau darosi nor
malesnis. Ir šįmet jau sug
rįžo vidurinės ir žemosios 
mokyklos, kurios pernai bu
vo iškeltos.

Prieš karę mokyklose mo
kinosi ir būrelis lietuvių 
jaunuomenės. Juk čia yra 
realinė mokykla (vyriausy
binė), gimnazija, komerci
jos mokykla (privatinė), 
trįs mergaičių gimnazijos 
(viena vyriausybinė, dvi 
privatinės), trįs miesto mo
kyklos ir daug pradedamų-

Gardino Katedrą atidavė 
Katalikams.

“Dabartis” nuo 30 d. Rug 
pjučio praneša, kad Gardi
ne gventadienyj Rugp. 20 
d. iškilmingai atvėrė šv. Zo-1 
fijos katedrą prie biržos; 
pleciaus. Dabar ten laikys 
pamaldas katalikams karei
viams. Tą katedrą buvo pa
sisavinę rusai. Dabar ji pa
vesta vėl tiems, kurių buvo 
pirma
Sutvarkymas duonos pa

dalinimo Vilniuje.
Vilniaus miesto viršinin-. 

kas paskelbė gyventojams, 
kad nuo Rugsėjo 1 d duon- 
ženkliua išduosiu tiktai pa-, 
rodant vyriausio vado pa-

Pabaudimai už ginklų lai1 
kymą. Pastarajame posėdy
je Suvalkų apskričio teismo! 
turėjo vėl skaudžiai bausti 
už ginklų neatidavimą ir už 
įsilaužimą su vagyste. Vie
nas berniukas iš Voniškių, 
Naumiesčio apskrityje, mė
gino įsilaužti į tenykščio 
šaltyšiaus „triobą. Įsilaužda- 
mas berniukas turėjo ir re
volverį. Už tai jį pasmerkė 
ketveriems metams sunkun 
kalėjiman ir vieniems me
tams šiaip kalėjiman.— Dar 
pasmerkė aštuoneriems me
tams sunkun kalėjiman vie
ną darbininką iš Sumovos. 

: Birželio mėnesyje 1916 me
tais čamiuose jis įsilaužė 
į dviėįu senų moterių butą. 
Viena \jis gąsdino šautuvu

Tikybos mokyklose moki
nama vyriausybės įsakymu 
gimtąją mokinių kalba. Jei
gu kunigas kapelionas ne
moka lietuviškai arba lat
viškai, tai mokiniai lietu- 

■ viai ir latviai turi tada mo
kytis rusiškai; tai nemalo
nu ir kunigui, ir mokiniams, 

! Nenorėdami mokytis rusiš
kai, mokiniai gauna apsime
sti lenkais ir mokytis tiky- 

| bos lenkiškai.
Mokyklų kapelionu iki 

! šiol buvo kun. V. Baliul’is, 
į nemokąs lietuviškai lietu- 
ivis. Dabar, girdėti, kun. 
Baliul’is esąs paskirtas Vi
tebsko dekanu, tai mokyk
los gaus naują kapelioną. 
Labai svarbu, kad lietuvių 
jaunuomenė vėl nebūtų nu
skausta dėl tikybos mokini
mo. Dvinsko katalikų jau 
nuomenė susideda daugiau 
šia iš lenkų, lietuvių ir lat 
vių, tai kapelionas turi mo-į 
kėti visų šitų kalbų. To 
kunigas nesunku rasti: pj 
čiame Dvinske yra net tr
Tikimės, lietuvių jaunu*-J| 
nė šiuo kartu nebv .jgj
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Ar daug yra tokių lietu- žino, neprivalo slėpti, nes 
rių? Kuropoje, kur karė jie mums netik nenaudingi, 
siaučia, pradėta eiti kuoar- bet ir blėdingl
čiausia ekonomijos Imk, kad 
čėdyti maistą, kurą ir tam 
panašiai- Męs savo skaity
tojams vieną kartą irgi pa
tarėme prisilaikyti ekon - 
mijos, čėdyti skatiką ir tą, 
vieton išleisti kokiems maž
možiams, ypač Kalėdų šven
tei atėjus, aukauti badau
jantiems savo broliams. Ar 
daug tokių atsirado, kurie 
mus butų paklausę, nežino
me, bet žinome, kad atsira
do toks vienas, tarpe Cleve- 
lando lietuvių, kuriuomi yra 
Antanas Kranauskas, tu
rintis kurpių krautuvėlę, 
prie 20 gatvės ir St Clair 
skersgatvio N. E. Jis mums 
pridavė raštišką atskaitą,

savo straipsnį, kuriame pa
sipriešino lenkų politikie
riams ir jų laikraštijai, kad 
tie lietuvius savinasi sau už 
brolius, o jiems jokių tiesų 
nepripažįsta, dargi zurza, 
kam Vokietija sumanius įs
teigti Lietuvos atskirą ka
raliją, o ne sykiu su Lenki
ja. Gale straipsnio, užbaig
damas savo rastą, pasakė:

! “Nesiduokime save šutinti 
■ lenkų katile. Nenorime len- 
| kų ir tiek!”

■ Nebuvo Washingtone. Pe
reitame numeryje minėjo- { 
me, kad pradžioje Gruodžio j 
mėnesio pereitų metų,; Tuomi straipsniu įsižeidė 
Washingtone atsibuvo su-. Įenkų dienraštis “Dziennik 
važiavimas atstovų nuo pa-1 Narodowy” jįs vertime per 
vergtųjų tautų, kuriame tu- sįspaudin0 visą Gineičio 
rėjo dalyvauti ir lietuvių straipsnj, pirmiaus ir pabai- 
atstovai, beje, dr. šliupas ir gOje pridėjo savo ilgą prie- 
kun. Žilinskas. Dabargi, ra^ jr užbaigdamas sako: 
tam suvažiavimui užsibai-. «Galiaus> juk lenkai nėjo 
gus, pasirodo, kad nė Šliu- pas iįetUvius, prašydami 
pas, nė Žilinskas suvažiavi-!«gelbėkit arba «eikit 
me nebuvo, nes suv ažiayi-; į muSų globą”. Šiądien len- 
mas buvo moterių, tad jos ka^ pirmįausįa rūpinasi sa- 
pasikvietė sau lietuvių ats- - .....................-
tovu iš Chicagos Jurgelio- 
nienę, kuri suvažiavime kal- 

sulyg kurios, kas metai Ka- bėjo apie.... socialdemok
ratinį judėjimą Lietuvoje.
- Taigi, pavergtųjų tautų 
moterių suvažiavime, Jurge 
'lionienė su savo “žiniomis” 
tiko teip .kaip balnas ant 
tvoros.

ledoms jis išleisdavo: Nami
škių dovanoms $3,50. Krik
što vaikams dovanų už $5. 
Dviem lietuviškiem benam 
dovanodavo $10. Saldumy
nams ir vaisiams išleisdavo 
$5. Degtinės pirkdavo už 
$1,25. Alaus už $1,50. Lin- 

- kėjimams laiškelių ir mar
kių už $1,55. Viso jis išlei
sdavo $27,80. Dabargi, pra
eitose Kalėdose jis pasielgė 
ekonomiškai. Benams dova
nų davė tik $2. Linkėjimų 
laiškeliams ir markėms iš
leido 55c. Viso Kalėdoms 
išleido tik $2,55 ir tuomi, 
sulyginus su pirmesnėmis 
Kalėdomis, jis sučėdijo $25, 

' 25. Vienok teip sučėdytus 
pinigus jis nepasilaikė sau, 
bet paaukavo nuo karės nu- 
kentėjusiems lietuviams.

Ar daug yra tokių lietu
vių?

iko. Pirmiaus bu __  sul 
sitvėrusią teatrališka ją tru- 

\ pą, kurią suorganizavo p.
Vitkauskas rytinėse valsti
jose. Ten pat priminėme 
apie p. Vitkausko gabumus 
ir apsidžiaugėme, manyda
mi, kad savo neturtingoje 
scenoje, dailos srityje, tu
rėsime vieną žvaigždutę, ku 
ria galėsime džiaugtis. Vie
nok likimas kitaip nulėmė. 
Susiorganizavus šitai tra
pai ir keliose vietose pasta
čius ant scenos vieną kitą 
veikalą, pasirodė, kad lietu
viai nėra pratę lankyti vai
dinimų vakaras, nes “se
niams” nieko nereikia, o 
jaunikliams tik šokiai rupi 
ir todėl jei šokių nėra, jiems 
nieko nereikia. Ir štai pasi
rodė žinios, kad p. Vitkaus
ko teatrališka trupa, nuvy
kus į Brooklyną, turėjo pa
krikti Prie pakrikimo ją 
privertė deficitai, nes duo
damus perstatymus lietu
viams neskaitlingai lankant, 
nebuvo galima nė patiems 
pragyventi, nė išlaidas pa
dengti.

Gaila!

j

jus Metus, stokime su nau
ju atgimimu, su nauja ene
rgija. Mums dabar yra svar j 
biausi laikai, kurių niekad 
tokių neturėjome. Musų 
žmones, musų šalį, tėvynę— 
.Lietuvą * jau visas pasaulis 
žino, -tik reikia patiems lie
tuviams daugiau prie vieny
bės ir naudingo darbo im
tis. Dabar yra svarbus da
lykas tai gelbėt savo bro
lius, badą kenčiančius Lie^ < 
tuvoje, tas gelbėjimas netu
ri būti kokios dalelės lietu
vių, bet visų.

Clevelande yra susitvėrus 
draugija po vardu Lietuvių 
Nukentėjusių Draugija, ku
ri kviečia visus lietuvius 
rištis prie tos draugijos, be 
skirtumo: vyrai, moters, 
mergaitės ir vaikučiai. Mo
kestį gali pasirinkt nuo 5c. 
ir gali mokėt nors ir $10 per 
mėnesį. Taigi, jei męs mo
kėtume į tokią draugiją vi
si, kad ir po 10c., tai męs 
sumokėtume didelius pini
gus, bet jei tik dalelė, tai 
kad ir po $10 mokėtų, tai 
vis bus" mažai ir maža nau
da.

Pinigus minėta draugija 
siųs į Lietuvą, be jokių fon
dų tarpininkystės. Dėlto 
męs teip darome, kad neku- 
rie žmonės sako, kad fon
dai neatsakančiai pinigus^? 
išsiunčia į Lietuvą, perilgai 
užlaikydami pinigus savo iž
duose.

Draugija laiko susirinki
mus seredos vakarais, kiek
vieno mėnesio, trečioj savai 
tėję, žvaigždės salėje, po 
No. 2047 Hamilton avė.

K. Aksomaitis.

Kad mus draugijos, ben
drovės ir pramonės, turėtų 
kuogeriausius pasisekimus

kad užviešpatautų sutiki
mas, meilė ir vienybė, kurio 
je tik yra gale ir išgany-rir kad be svetimos ir savo 
mas.

Kad visos sriovės užmirš
tų savo ypatos reikalus, iš
sižadėtų savo vienpusišku
mų, ir paspaudę rankas vie
ni kitų, stotų prie bendro, 
vienybės darbo, kuris šią
dien mums reikalingas ats
tatymui musų tautiškojo 
gyvenimo, kurį per metų ei
les griovė ir ardė musų sve
timi priešai, 6 męs tik pikti- 
nomėsi to griaujamo musų 
gyvenimo griuvėsiais ir jų 
apsaugojimui nieko nevei
kėme.

Kad lauktinasis suvažia- 
į rimas, kurs įvyks už savai- 

darbo, kurio pasisekimui, tės, nusisektų kuopasekmin- 
linki gerumo. j giausia, suvienydamas mu-

Męs-gi, palydėję Senuo- Sų spėkas, kurias blogo no- 
sius Metus ir apvertinę jų ro žmonės ikišiol skaldė ir 
geras ir blogus palikimus, silpnino, geizdami vien ypa- 
einame prie pradžios Nau-. tiškos naudos ir tuščios gar
iu 1917 Mpfn Pradėdami ■ RAo IZo/I Šio

mas bent

skriaudos, taptų turtingo
mis nariais ir finansais ir 
tuomi galėtų pasidžiaugti 
šiais metais.

Kad mus visi fondai, ku
rie yra įsikūrę su tikslu ne
šti pašelpą savo tėvynei, ar 
nuveikti didelius darbus jos 
laisvei, surinktų milžiniškas 
sumas pinigų ir tuos sunau
dotų tikrajam tikslui, o ne 
laikytų savo pinigyne, be 
jokios naudos, kuomet, tie 
pinigai yra sudėti žmonių 
su gailestingomis širdimis, 
kurių paskatinti, davė au
kas, kad kuogrečiausia su
teikti pašelpą badaujan
tiems savo broliams.
- Kad mus broliai, profe
sionalai, amatninkai ir pa
prasti darbininkai, butų 
sveiki, ramus ir turėtų ge- 

_____________________o ; rus pasisekimus šiais me- 
jų, 1917 Metų. Pradėdami bės. Kad šis suvažiavimas i tais, kuriems pasitarnau- 
Naujuosius Metus, negali- padėtų tvirtus pamatus muj jant, galėtų teisingai dirb
inę nieko spręsti, ar jie bus 
mums naudingi, ar blėdingi. 
Apie šių Naujų Metų pasi- 
tarnarimus, apie pasiseki-

tokio žmo

Pradedant Naujuo 
sius

Nėra paša 
gaus, kurs p
kokį darbą, ar darydamas 
kokią pradžią, nelinkėtų sau 
laimingumo, netrokštu, kad 
jo pradedamasis darbas ge
rai nusisektų ir atneštų nau 
dą jam pačiam ar kam ki
tam. Ar žmogus, darantis 
tokią pradžią, apgalvoja 
gerai, ar žino savo prade
damojo darbo naudingumą, 
ar ne, tai jau kitas klausi
mas. Gana to, kad jis daro 
pradžią, turėdamas gerus 
norus, turėdamas mintyje, 
kad jis daro pradžią gero

vim, nes praeitis juos to iš- 
į mokino ir jie turi teip elg- 
■ tis. Jie tiki į žmonių broli
škumą, bet nieką prie to 
broliškumo už sprando paė
mę neveda. Jei Lietuva sup
ras savo reikalus, tai eis 
bendrai prie jų, sykiu su
Lenkija, o jei nesupras —,mus ar nepasisekimus, da- 
su diev! Lenkija ištesė? sau, ^ar nie^° negalima spėti, 
o Lietuva, ne. Jieškodama nes viskas priklausys nuo 
sau svetimų dievų, nusk- mUs pačių, priklausys nuo 
riaus tik save ir tuomi užsi- t°» ar m£s veiksime savo 

i trauks tautišką sunykimą”. darbus Serai Juos apgalvoję 
Tai tik'tiek šiądien gali ir permatydami jų vertę iš 

“Dziennik Narodowy”. Jis anksto, ar veiksime tik iš 
gali Lietuvą pabauginti su nuobodumo, nepaisėdami, ar 
ateities “maumu” o jei Lie- iš darbo bus kokia nau
tuva to nebijos, tai.... su- da> ne- Vienok, stodami
diev. Bet jeigu tas pats Prįe pradžios Naujų Metų, 

i “D. N.” šiądien butų tarpe Prle pradžios savo darbų, 
Lietuvoj gyvenančių ende- pradedamą su šiais metais, 
kų, jis giedotų visai kitokę mSs privalome linkėti sau 
giesmę, kurios užbaigimui, kuogeriausių pasekmių, kuo 
vieton “sudiev”, garsiai su- naudingiausių vaisių iš sa- 
šuktų savo strapsnyje pava- v0 darM> kuriuos prie 
rtotus žodžius: “Diride et Seni. noni veiksime šiais 
impera”. Jisai ir čia daro metais.
daugybę išvadžiojimų, ku-! Pirmiausia privalome to
riuose Lietuvą ir Lenkiją < k^i ^v0 Tėvynei Lietuvai, 
vadina dviem riešutais tar- kad j*i šiais metais pasniuo- 

^^-*+'-pe'R^rsijostr¥okietijosmą-'^“''*” ”
skai, nieko negalima spręs- gjmu akmenų, kurie • 
ti, o spręsti pagal jo rėdo- tUQS du r-ešutus gali \ 
mą pampletuką, butų gėda..-iau sutrinti> negugkad Lie- ’ 
Vienok, dar nežinia, ką sn,tuva susivienijusi, bet< 
tuom viskuom bendro gali kuomeį spaudoje pasirodė, 
turėti Amerikos biznieriai kad anų malunų
ir kame čia jų parama gali g^ų akmenų (Vokietija)! 
būti žadama. Jau kad zmo- pasju]e įsteigimą neprigul- 
nės šneka , tai bent turėtų mįng0S Lietuvos, tai mus 
pasistengti, kad suprastų patentuoti “broliai” suklego 
ką šneka. gavo Spaudoje> kad vokiečiai

♦ * ♦ darą naują Lenkijos padali-
Suvažiarimo belaukiant, mmą, ir tik už kelių dienų 

belaukiant “atšaukė”, pataisydami, kad' 
1 Sausio’ Lenkija nėra dalinama, o

Amerikoj'konsulatas Lie
tuvoj. “Ateitis” paduoda, 
žinią, kad Amerikos Lietu
vių Centralinis Komitetas 
pradėjo rūpintis, idant Su
vienytų Valstijų valdžia įs
teigtų savo konsulatą Lie
tuvoje, Vilniuje, šitą suma
nymą paremia Amerikos 
biznieriai ir kongresmonai, 
kurie tame reikale žada sa
vo paramą. Konsuliu propo- 
nuojama Suvienytų Valsti
jų pilietį, P. Šėmį, redakto
rių mėnesinio pampletuko 
“Booster”.

Sumanymas labai dailus, 
tik jis negreit įvykdomas. 
Apie kandidatą į konsulius,

Jieško niekšo. Bostono, 
Worcesterio ir Rutlando po 
licijos viršininkai, spaudin
iais cirkuliorais jieško lie
tuvių, Jono Gelumbausko, 
kurs slėpėsi pravardėmis 
Jono Krutulio ir Juozo Bar-

g tūlio. Jieškomasis Gelum- 
E 'auskas Rutlande yra nu- 
K tdęs savo moterį ir nuo 
B m paėmęs 2Ę000 rublių, 
K asiškais pinigais, pabėgęs

į)s perdėtimai siūlo 50 do* 
Mų dovanų tam; kurs su- 
k ■. ar pofitijai nurodys mf

Suvažiavimo
kurs įvyks 15 d. Sausio, k,enK1Ja nera aaunama, o 
Brooklyne, nežinia kaip vi- tik ,iš Lenkijos ir Lietuvos 
skas pavyks. Vienur plačiai tveriama viena karalija, 
kalbama ir rezoliucijos tai- ^ ^Gineičiui patėmijus, 
soma, išsireiškiant, kad su-! kad čia ne apie karaliją, bet 
sicentralizavimas ir išvien apie karalijas kalbama, tai 
veikimas visų sriorių, būti
nai yra reikalingas. Kitur 
rezoliucijos statoma ir ten. 
išsireiškiamą, kad suvažia
vime dalyvauti ir bendrai 
veikti nėra reikalo ir nerei
kia suvažiavime dalyvauti. 
Ar pasiseks sriovėms susi- 
■yienyti, tai yra klausimas, į 
kurį pirma laiko negalima 
atsakyti. Vienok reikia ti
kėtis, kad suvažiavimas 
įvyks. Jeigu suvažiavime ne 
dalyvaus fanatikai — poli
tikieriai, kurie šiądien savo* 
agitacijomis tik savo grio
vei naudos jieško, tad vie
nybės galima tikėtis. Jeigu 
suvažiavime dalyvaus tie po 
litikieriai, fanat&ai, ku
riems ne tautos, ne visuo
menės, bet savo partijos rei
kalai tik rupi, kad savo po
litikavimais susitelkti būre
lį savo pataikūnų, tad apie 
susivienijimą galima iš an
ksto abejoti?

‘D. N.” sako — sudiev!

Tik tiek.... Tūlas K Gi
neiti* “Drauge” patolpįno

Patėmykite šiame nume
ryje talpiname kun. Bar- 
tuškos straipsnį, kuriame 
parodoma, kad K. Gugis 
Raudonam Kryžiui yra įs
kundęs lietuvių Komitetus, 
kurie užsiima šelpimu ba
daujančių lietuvių. Straips
nį talpiname ne tam, kad 
juomi ką įžeidus, bet tam, 
kad visuomenė pamatytų 
kokias trandis savo tarpe 
turi. Ikišiol denucijacijomis 
užsiimdavo tamsunai, bet 
šiądien, matoma, tuom už
siima ir profesionalai, kurie 
matoma, neturi kuom dau
giau užsiimti Pamanykite, 
ką toki žmonės darytų, jei
gu jie savo rankose turėtų 
šiokią-tokią valdžią ant žmo 
nių.

Patėmykite, koks tai nau
jos rūšies advokatas, tas 
vyras.

jos, pasiliuosuotų 
nelaisvės retežių, 
kankina -ir varžo, 
suotų iš kankynių 
laisva.

Turime linkėti 
laimingiems broliams, kurie 
šiądien tėvynėje kenčia va
rgą ir badą, kad jie šiais 
metais pasiliuosuotų iš sa
vo nelaimingojo likimo glo
bos ir susilauktų šviesios 
dienelės saulės užtekėjimo, 

.kuri juos suramintų, atgai
vintų jų nuo vargo sustin
gusias sielas ir nuvestų prie 
laisvės, kuria galėtų džiau
gtis per ilgus metus savo 
gyvenimo.

Kad žiaurusis Marsas pa
leistų savo pagiežos kalavi
ją ir tuomi paliautų.kanki
nęs žmones, kurių kraujo 
upeliai jau prisipildė ir ku-. 
rio aukomis tapo daugybė# 
mus brolių lietuvių. Kad tie! 
mus broliai, lietuviai, kurie 
šiądien kankinami karės 
laukuose, tie, kurie sugrus
ti kalėjimuose, ir tie, kurie 
vokiečių, rusų ir austrų ne- 
laisvėse yra kankinami, žu
domi ir badu marinami, 
šiais metais, kuogreičiausia 
taptų paliuosuoti ir kad grį 
žtų į laisvą Lietuvą, savo 

, tėvynę.
( Kad musų broliai — išei

viai, inteligentaį profesio-

; jam, gaietų teisingai uiru- 
sų ateičiai, • musų visuome-! darni, be skraudos, uždirbti 
nės kasdieniniam gyveni-i daug pinigų, kad gale šių 
mui, kurių reikalauja musų metų galėtų pasidžiaugti 
ateitis. ' savo metiniu trasu ir lai-

Kad iš mus tarpo išnyktų i mingai keliauti į laisvą Lie- 
nesutikimai, vaidai, barniai, ’ tuvą, su tikslu ten būti nau- 
polemikos ir visi partyviš- dingais savo tėvynei ir tu- 
kumai, kurie ikišiol buvo rėti sau didelę naudą.
musų visuomeniškame gy- Kad musų laikraščiai su- 
venime nepakenčiamais, ku- silauktų šimtus tūkstančių 
rie musų gyvenimą darkė, naujų skaitytojų, daug iš
griovė ir mus silpnutes spė- mintingų, gabių ir teisingų 
kas skaldė ir silpnino be jo- sądarbininkų, su kurių pa- 
kio pasigailėjimo.

Kad musų spauda išsivy
stytų iš savo partyviškumo 
ir nemandagumo vystiklų, 
kuriais ji ikišiol pati save 
varžė ir dėl to suvaržymo, 
lyg dieglių varstoma, savo 
klyksmais, sensacijomis, ne
pamatuotais skandalais, be 
jokio apgalvojimo, be jokio 
atsižvelgimo į mandagumą 
ir žmoniškumą, vieton liau
dį auklėti, ją slopino, vieton 

{tobulinti, demoralizavo,.vie- ... _ _ M
tori" visuomenės cĖrvon sėti j iriingais. Užteks. Dabar, ri

gelba galėtų savo skaityto
jams nešti didelę naudą.

Kad visi lietuviai imtųsi 
prie skaitymo laikraščių ir 
knygų su didžiausiu noru, 
teip, kad šiais metais nelik
tų nė vieno tokio, kurs nes
kaitytų vieno ar dviejų lai
kraščių, kurie neša kiekvie
nam didelę naudą.

Butų galima dar daug ko 
linkėti, bet tegul tik šitie 
keli linkėjimaiIšsipildo šiais

iš savo ateičiai gerą ir naudingą sė- si prie darbo! 
kurie ją klą, kurios vaisiais liaudis! * 
pasiliuo- 
ir taptų

Kelmelis.

savo ne-

galėtų maitintis kaipo svei
ku maistu, 
kūkalius ir 
dirses, kurios liaudžiai tei
kė ne sveiką maistą, bet ne
pakenčiamą dvoką. Tad, te
gul šiais metais virsta ge- 
rojon pusėn, nešdama musų. 
išalintai liaudžiai

dėl šiokių ar tokių kliūčių 
yra iškeliavę į svetimas ša
lis, šiais metais galėtų Kuo
sai, su noru, grįžti į tėvynę 
ir ten tarnauti saviems, sa
vo šalyje, namie, vieton ba-

šėjo nuodingus i • . ' ii • •
bergždžiasiasjBukiine gelbėtojais 

nukentėjusią nuo 
kares.

Ikišiol panaudojome viso- 
naudą, kias progas, kad tik dau- 

sveiką maistą, ir pati tegul giau surinkus pinigų dėl ka 
auga ir stiprėja. rėš nukentėjusiems Lietu-

Kad musų veikėjai, kurie voje. Rinkome pinigiškas 
jau nuilsę dėlei daugybės• aukas prakalbose, vestuvė- 
savo darbų, ir tie, kurie iki- se ir krikštynose, bet visur 
šiol veikė nevisai pageidau- buvo aukos mažos ir tomis 
jamus darbus, kad visi sus- Į 'negalime susilygmt su .kito- 
tiprėtų išmintyje ir dvasio-! mis tautomis, kurios rinko 
je, ir kad su nauja energija aukas tam pačiam tikslui, 
išeitų į musų viešąjį gyve- į Męs daugiausia surinkome 
nimą, pradėdami bendrą aukų, tai rengdami prakal- 
darbą, naudingą musų tau<bas. Bet žiūrint į prakalbų 
tai, musų ateičiai, kurios i vertę, parodo, kad iš to ne
laukiame su didele rilčia ir 

: tikimės? sulaukti šviesių die 
nų, kurios saldintų musų 
viešąjį gyvenimą ir gaivin
tų gerus noras, ir vestų 
prie atsiekimo pageidauja
mų tikslų.

Kad musų jaunimas, ku
rio didelis nuošimtis gyvuo
ja vien tik savo jaunystes 
vėjais ir yra lietuviais tik 
iš kalbos, kad susiprastų ir 
arčiaus prisiglaudę prie mu 
sų visuomeniškojo kūno, 
pajustų savyje reikalingu
mą arčiaus prisirišti prie 
lietuvystės, prie tautos mei
lės ir gaivinimo, kad pama
tytų reikalingumą jaunų, 
naujų darbininkų, ir senes
niųjų veikėjų eilėms kas
kart labiau retėjant, pama-

stytis srietur ir ilgėtis savo tytų reikalą ir patiems j 
krašto. ‘ anų efles stoti ir veikti nau-

Kad tarpe mi 
rių, ypač čia A

prasme-

dai ir labui mus tautos, mus 
visuomenės, stiprinant savo 
jiegas ir dirbant savo atei
tai \

komitetą 
Globai

ža nauda, dėlto, kad pačios 
prakalbos perdaug apsiei
na. Kalbėtojai reikia kviesti 
gana iš toli. Salės nusamdy- 
mas, apskelbimai ir kitos 
išlaidos, daugiau kaštuoja, 
negu duoda pelno nukentė- 
jusiems dėl karės.

Pastaraisiais laikais, pa
sirodė, kad jau pas Cleve- 
lando lietuvius yra atsiėmęs 
noras aukaut nukentėju
sioms dėl karės. Ir be abe
jonės. Kurie aukauja, tai ir 
aukauja*visada; bet tokių 
aukautojų yra mažai, nes 
didesnė dalis yra tokių, ku
rie nieko ne aukauja; tar
tum toki žmonės nieko nėra 
palikę ’ Lietuvoje ir jiems 
baduolių šelpimas nė kiek 
nerupi

B 
gėme 
dame N 
stingo 
pasišvenjg 
tuose, Jį

Raudonas Kry
žius nelietu
viu Diena‘L
Centralinio Komiteto po

sėdyje, atsibuvusiame 30 d. 
Lapkričio, išrinkta p. Lopa- 
tta ir kun. Bartuška važiuo
ti Washingtonan prie Raud. 
Kryžiaus, kad susitarus su 
juom pasiųsti Lietuvon per 
Švedų-Lietuvių 
Švedijoje $50,000.
$2,000 ir Lithuaniai $10,- 
000. Mudu nuvažiavome 
Washingtonan 12 d. Gruo
džio ir padirbėję Raudonam 
Kryžiuje ištisą dieną, priė
jome prie sekančių rezulta
tų. Paaiškėjo, kad Raud. 
Kryžius turi keblumų, kas- 
link Švedų-Lietuvių komite
to, Centralinio Vilniaus ko
miteto ir išpradžių turėjęs 
šiek-tiek neaiškumų su Li- 

; thuania. Šie visi Raudonojo 
Kryžiaus dvejojimai, paėjo 

; iš denuncijacijų iš pusės p.
Gugio. šelpimo Fondo pir
mininko. P. Gugis laiške, 
kurį mačiau Raudonamja- 
me Kryžiuje, denuncijuoja 
Švedų-Lietuvių komitetą R. 
Kr., kaipo p. Yčo padarą ir 
kaipo tokį, kuris nieko ne
nuveikė .ir neturįs lietuvių 
visuomenės užsitikėjimo. 
Skundžia p. Gugis ir Vil
niaus komitetą nukentėju- 
siems dėl karės šelpti, kai
po pirkinėjantį žemę, palai
kantį mokyklas ir nęduo- 
dantį duonosbadaujantiems. 
Tam pačiam laiške giria 
kiek galėdamas Tiesų ir Ag 
ronomijos draugiją, kuri, 
anot ano pono, turi visišką 
kreditą pas vokiečių vald- 

ir kurių narys (aš pri- 
iu, ponas Jonas Vilei- 

pirmininkas) 
pat vokiečių 

fcBet tiek



• Ilgimasis yra dau- 
negu neskanus daly- 

4& O juo. labiau nevertėtų 
Š* ** draugiją, kurioje 

išvien ikišj^k visgi sugyveno 
. ' 'Visų partijų žmonės ir dar

bavosi pasekmingai Lietu- 
vos labui. Ar-gi p. Gugis 
yra toks naivus žmogus, 
kąd jis skųsdamas Centra- 

„ Iraį Vilniaus Komitetą (šis 
vardas ne oficialis) manė, 
kad Raudonasis Kryžius pa- 

. siųs visus pinigus, surink
tus lietuvių dienoje Agrono
mijos ir oefeį draugijai? P. 

• - Gugis turi tiesą simpatizuo 
ti daugiau Agronomijos 

. draugijai, negu kuriai nors 
kitai, bet neturi tiesos šmei
žti Vilniaus lietuvių komi- 
dtetcr, kurs nenupirko nė vie
no margo žemės, nes užim
toje Lietuvoje vokiečių val
džia, dėl labai suprantamų 

" motyvų, nevelina niekam 
► .pirkti žemės. Teisybė, kad 

Jietuvių komitetas N. dėl k.

pasiųsti Stockholman tele
gramą vardu Lietuvių-šve- 
dų komiteto, užklausiant, 
ar galėtų duoti gvaranciją, 
kad prisiųstus pinigus įteiks 
Vilniaus komitetui Gavęs 
žinią, Raud. Kryžius teleg
ramų pasiųs ant jų rankų 
$50,000. Skunde Gugis va
dina savo partiją ne socia-

kad vokiečiai, jeigu sutiks 
įsileisti mokytojus ir dak
tarus Lietuvon, tai žinomas 
daiktas, kad gvarantuos ir 
gyvybę, jeigu minimos ypa- 
tos neprasikals kuom nors 
militarei valdžiai, bei vieti-

gonų dvikartei. Tai viena
tinė kliūtis šitos knygelės 
kurią vienok kiekvienam 
patartina įgyti ir perskaity
ti. Ji yra duodama dykai 
TMD. nariams

h| Nedeldienio Pasiskaitymai h£
kus sau progą, patikėjus, 
jog niekas jos nemato, pa
sivogė nuo stalo vieną šank

mbarį, žaidė, mėgindama
šaukštą priversti galu sto-

Zaidė kaip
Beždžionės

- jie raitosi, o prie plokštu- 
mo dar prisideda ir jų plo
numas, tad auga trumpi, 
nes neturi užtektinai spė
kų, kurių reikalauja ilgio 
augimas. Vilniniai arba pa
kuliniai plaukai yra apva
lus. Apvalumas neleidžia 
jiems garbiniuotis ir todėl 
auga kiek ilgesni. Tiesus ar 
ba stagariniai plaukai yra 
irgi apvalus, kas irgi nelei
džia jiems garbiniuoti, bet 
dėlei rudžių plokščios sky- 
lelės jie auga ilgi. Tarpe 
Amerikos indijonų, kurie 
priskaitomi prie geltonosios 
rasos, tyrinėjant; surasta 
plaukų net iki 9 pėdų ilgio.

Kodėl Europos moterių 
plaukai auga daug ilgesni 
negu vyrų, mokslas ikišiol 
priežasčių nesurado. Mato
ma vienok, kad civilizacija 
ant plaukų augimo nieko 
neveikia, nes suradus prieš- 
istoriškasias stovylas Ispa- 
nijbjo, pasirodo, kad ir prie 
šistoriškoje gadynėje mote
rių plaukai augo daug ilge
sni. negu vyrų. Protavi
mams, kad plaukų ilgumas 
paeina nuo proto išsivysty
mo, kaslink ko net ir prie
žodžių esama “ilgas plau
kas, trumpas razumas”, mo 
kslas ikišiol nepritaria, 
nors apie tai nieko nesako.

Atgal grįžus, reikia dar 
kartą priminti,Akad, mokslo 
vyrai nors ir sako, kad toli
mi musų pratėviai buvo 
daug plaukuotesni negu 
męs, tai vienok, kaip iška
samos likanos teip ir prieš- 

Į istoriški piešiniai nieko pa-

Dėdulė.
Plaukai ir žmonių rasa.
Pasakoja mokslo vyrai, 

kurie užsiima tyrinėjimais 
priešistoriškųjų gyvūnų lie
kanomis, kad seniausi musų 
pratėviai buvo gauruoti, ar
ba apaugę plaukais. Plau
kai, kuriuos šių dienų žmo
nės turi, yra tiktai liekano
mis labai senų laikų, šią
dien plaukai mažai reikalin
gi žmogui, net ir beždžionei, 
kuri visu kūno sudėjimu y- 

"rą labai artyma žmogui. 
Vienok negalima užtikrin
ti, kad ir seniausi gyvūnai, 
kurie savo panašumu buvo 

i” Rašyba, kalba ir žmogui artymi, butų turėję 
plaukų daugiau už tų gady- 

' v.... 4-n . ..

vėti ant stalo, 
mažas vaikas.Laikraszczio “Saulės” ka

lendorius ant meto 1917. 
Laida W. D. Boczkowski 
Co., Mahanoy City, Pa.

Kalendorius yra panašus 
lenkiškam kalendoriui “Ka- 
lendarzMaryjanski”, didelio 
formato, su priedais, sieni
niu ir kišeniniu kalendo
rium. Puslapių 64. Rodosi 
tai yra dovana “Saulės” 
skaitytojams.

Šitas kalendorius skiriasi 
nuo pirmiaus išleistų kalen
dorių tuomi, kad “Saulė” 
jau nevadinama gazieta, bet 
laikraštis. Šiaip viskas “se
noviškai” 
tarmė, grynai savotiška.

Lokis, lietuvių legenda, j nių žmogų. Męs tą ir patįs 
Pagal P. Merimee vertė L.: matome iš pereitų gadynių 
Juras. Spauda Naujienų, paveikslų ir stovylų, kad 
Chicago, I1L Puslapių 80,! akmens perijoduose žmonės 
prekė nepažymėta. nebuvo plaukais apaugę la-

Šitoje knygutėje legendi- biau negu kad męs, šiądien, 
škai kliudoma lietuvių kai- i Seniausios Egipto mumijos

Trumpai turi normališkai savo kū
nus pridengtus plaukais

jmų Lietuvon kandidatų ke- 
i lionės lėšas apsiima apmo- 

listų partija (mat gėdisi ti-1 keti Tautos Fondas. Moky- 
kro vardo), bet progresyve Į tojams algas, žinomas daik- 
visuomene. Bet dar keis-' tas, apmokės Lietuvos vie- 
čiau tai pavadinimas Natio- tiniai komitetai. Lietuvių 
nal Relief Commitee to ko- i mokytojų ir daktarų reika- 
miteto, kurs dirbo šalę Cen- i lingumą Lietuvoje gali sup- 
tralio komiteto. Paprastai! rasti visi, kuomet gausime 

formalį iš Berlyno ir Lie
tuvos leidimą, galėsime pa
siųsti tėvynėn ir daugiau 
mokytojų, nes begalo dide
lis jų ten trukumas. Lenkai į 
baigia lenkinti Vilniaus iri 
Gardino gubernijas. Esama 
atsitikimų, kad patįs lietu
viai nekuriose vietose dirbai 
lenkų darbą. Lai lietuviai 
mokytojai atsimena, kad sy 
kį sulenkintas kraštas, šim
tą kartų sunkiau atlenkinti.

Lietuviai mokytojai! Ren- 
gkitės į didelį tautos darbą. 
Po karės męs juk neįsilei- 
sime svetimtaučių mokyto
jų Lietuvon.. Gali važiuoti 
visi čia gimę lietuviai, kurie 
pabaigę nors 8 skyr. viešų

jų agitatoriai ir laikrašti
ninkai, tautos ir tautinių 
idealų vengia ir juos pa
juokia, bet kuomet prisi
dengę tautybės vardu gali 
pasipinigauti, tai jie grei
čiau net už tikrus tautinin
kus to vardo griebiasi. Ne
gražu būti nelogiškais ir 
veidmainiais!

Nedoriausių pasielgimu 
bus pasinaudojimas Centra- 
linio komiteto įgaliojimu, 
kad parinkti savo komitetui 
pinigų. Ištikro! mums be
dirbant Raudonamjame Kry 
žiuje, paaiškėjo, kad neku
rtose vietose, kur išsiųsta 
C. K. įgaliojimai ir dirbta 
vardan Centralinio Komite
to, surinkti pinigai pasiųsta bei privatinių mokyklų, ge- 

I Šelp. Fondo — komiteto rai žinanti ir rašanti lietu- 
j naudai. Matyti, kad žmoge- vių kalbą. Gali važiuoti Lie- 
! liai buvo apgauti ir suvad- tuvon tie mokytojai, kurie 
žioti nedorą žmonių, tų ko- Lietuvoje yra pabaigę mo- 
lionijų. Reikalui atsitikus Rytojų seminarijas, arba 4 
C. Komitetas, galės duoti gimnazijos klesas. Rengki- 

! prirodymų. Tokiu budu so- tės tad Lietuvon, nes ga- 
i cialistai pelnė arti $3,000.

Gi pinigus, kuriuos surin me prielankaus vokiečių vai 
, ko savo jiegomis, be tauti- • džios atsakymo iš Berlyno, 
ninku ir katalikų pagelbos, Kun. Dr. V. Bartuška. 
pasiėmė matyti į šelpimoi ~-----------
Fondą, nes Raudono jo‘Kry
žiaus atskaitoje neteko! Raštu apžvalga, 
mums tų pinigų matyti. Žin ' r ® 
geidu, ar jie tai pagarsys! * ^sa-'
savo laikraščiuose visus su- gaiš, biskį nutrušėjusiais 
rinktus lietuvių dienoje pi- plaukais, bet nė veido; nė

menei, kur jie mano juoš pa įsispriaudę vandeninių au- 
dėti! Kiek męs žinome/šel.! galų vainiką, kurs nežinia 

nė skaityti, nė rašyti? Jei- fondas nesiskubina surink- kokia galybe ten tarp jų lai 
gu teip, tai kam reikėjo I tų pinigų siųsti badaujan- kosi. Prie krašto'Vainiko iš- 
fcrakodiliaus ašaras lieti ir tiems broliams Lietuvoje. 1 ’

įskųsti Raud. Kryžiui lietu-
*vių pastangas našlaičius vai • matyti, kad daugelis lietu- eina trįs tamsus stulpai, ku 
kelius mokyti? Naminius vių kolionijų dar neprisiun- rie išrodo lyg Vokietijos ere 

Unikalus ir vaidus negražu tė čekių, nė R. Kryžiui, nė lis. Galbūt čia norėta pada- 
išvilkti prieš svetimtaučius; Liberty National Bank New ryti spindulius, tik nedasip- 
jkad p. Gugis butų išėjęs Yorke, nė Centraliniam lie- rotėta, kad spinduliai negali 
4įąutišką lietuvių mokyklą, i tuvių komitetui. Vertėtų'būti juodi. Nevisiems piešė- 
butų gal nepasielgęs teip pasiskubinti. Raudonojo jais, mat, galima būti, nes 
^taktingai akįse svetim-' Kryžiaus vardu atėjo arti; ne užtenka paėmus plunks
iančių. $75,000. Smulkias žinias pa- ną ir ja sumozoti sklypą po

P. Gugis nieko nežinąs a- garsins C. Kom. sekretam- pieros, bet reikia ir mintį 
Iuania? Keista. Tas jatas.

turbut neskaito nė 
laikraščių, kuriuose 
pščiai buvo žinių a- 
uanijos veikimą. Ga 
priminti, kad minė- 
ugija užsiima išimti- 
ivių nelaisvių (Vo- 
* ir Austrijoje) šel- 
. Gugis, denuncijuo- 
Jetuvos komitetus, 
sintis, sakydamas, i 
šliupas, denunciavęs 
Dr. Šliupo incidentą 
listais svarstė Cent- 
•mitetas ir išnešė re- 
ą, kad p. Dakatras 
pagarsinti laikraš- 
duotą Raud. Kryžiui 
. Pamatysime, kiek 
i buvo socialistų kly- 
e, ir kaip išrodys p. 
minima denucijaci- 
ridus, kad ištikro p. 
butų netaktingai pa 

argi toji jo klaida

iesą p. Gugiui daryti 
esnę klaidą, užsiimi* 
reikalingais ir neš- 

^ -jtriais skundais? Reikėjo 
aKvų prirodinėjimų, kad įti- 

ius Raudonąjį Kryžių vi- 
minėtų komitetų gerume.

šelpti savo lėšomis užlaiko 
keliatą tūkstančių našlai
čių, juos rėdo, valgydina iri 
mokina (net socialistas Bi-j 
ržiška neatsisako jų moky
ti). To pavydi minimam ko
mitetui p. Gugis. Matyt ne, 

jfckkokią širdį turi p. Gugis, 
ffkad pavydi našlaičiams-ku- 
Jldikėliams Lietuvos vilčiai, 

kąsnio duonutės ir žinių 
pluošto. Šiuomi turiu prane 
šti p. Gugiui, kad ir socia-

‘TŽstai, kurie priguli prie 
Agronomijos draugijos, ga-į 
vę nuo Administratoriaus 
^Michalkevičiaus 8000 rublių, 
uždėjo vieną ar porą moky
klų. Teip man kalbėjo vie
nas Vilniaus socialistas. Ir 
niekas negali peikti sociali
stų pastangų mokyti ir la
vinti vaikus. Iš p. Gugio 
skundo aiškiai matyti, kad 
jo paminta ir sugėdinta do
ros taisyklė:—Negeisk ar-i

limas daiktas, kad sulauksi-

Kun. Dr. V. Bartuška.

Juk ir p. Gugis nenorė-

Kas butų iš Lietuvos vaikų 
sužvėrėjusių — nemokančių

■ rankų- neturir - Tarpe- savęs

kišta lyg briauna baltos to- 
Iš R. Kryžiaus raporto rielkos, nuo kurios augštyn

i turėti, o tos čia piešėjui sto- 
Pabaigę su Raud. Kryžių- kavo labai daug, ir to ne iš- 

mi, nuėjom pas vokiečių ir teisins nė tos septynios žvai 
rusų ambasadorius; rusų gždės, kasžinkam pakabin- 
ambasadoriaus prašėme, 
kad įsakytų New Yorko 
konsulini prispausti ants
paudas ant siunčiamų Lie
tuvon drabužių. Ambasado
rius prašė parašyti jam de
taliai, kas manoma siųsti, 
kiek, nuo ko, ir kur. Tuo
met jis apsiimąs telegrafuo
ti savo valdžiai Petrogra- 
dan, užklausiant jos, ar ne
turi ką nors priešingo prieš 
tą lietuvių sumanymą. Ga
vęs žinią iš Petrogrado, 
ambasadorius apsiėmė pra
nešti C. komitetui. Vokiečių 
ambasadoriui įdaviau var
dus nekuriu norinčių va
žiuoti Lietuvon. Iš viso įda
viau 13 vardų. Dauguma iš 
jų merginos, arba Amerikos 
piliečiai. 4 paėmiau rusų pi
liečius. Negalėjau pasinau
doti nekuriu kandidatų no
rais, nes pasirodė iš laiškų, 
kad visiškai nemoka lietu
vių kalbos, arba, kad nėra 
baigę jokios mokyklos. Dau 
guma kandidatų klausė ma
nęs laiškuose, kokia yra gy
vybe gvarancija Vokieti
joje. šiuomi turiu pranešti,

tos apie tų dviejų šmėklų 
galvas. Vidurinei technikai 
irgi pasigailėta truso, nes 
skiltis paliktos be atskyri
mo rulėmis, kas puslapius 
labai sudarko lygiai kaip 
antgalvių neatskyrimas tam 
reikalingomis “rulėmis”.

Technikos stebuklai. Su
lietuvino J. A. Chmieliaus- 
kas, išleido TMD. Puslapių 
142, prekė nepažymėta.

Yra tai knygelė, TMD. iš
leista 24 iš eilės. Ji suside
da iš dviejų dalių, kur apra
šoma apie įvairius mecha
nizmus, kaip knygelėje pa
sakyta, padaryta apžvalga 
pasisekimų, žmonijos įgytų 
ore, žemės ir vandens užka
riavime. Skaitymai yra pa
aiškinti iliustracijomis. Yra 
tai naudinga knygelė, ypač 
tiems lietuviams, kurie nė
ra skaitę svetimose kalbose 
apie tokius dalykus, kurie 
šioje knygelėje aprašomi.

Knygelės kalba ir rašyba 
pusėtinai gera. Technika 
graži, tik viršelio išmargi- 
nimas bjaurus, panašus d-

■ /.

ba, poezija ir tt 
sakant, knygutė yra nekalto 
turinio. Kalbą jos vertėjo kaip ir męs. Jų plaukų su
vartojama pusėtinai gera, dėjimas ir parva lyginasi 
stilius geras ir todėl lengvai musų plaukams.
skaitomas. Iš techniškos pu-i .Vienok nesigilinant į ki- 
sės galima patėmyti: Ant tokius dalykus, yra gana 
viršelio antgalvis sustaty- akyvu patėmijimu, kaip ty- 
tas netikusiomis raidėmis, rinėjimai parodo, kad kiek- 
dargi pusė viršelio yra nuo- viena žmonių rasa turi ki- 
gu. Kraštai knygutės per- tokį plaukų sudėjimą. Pa- 
daug nurėžti. Pradžioje per veizdan galime paimti ketu- 
daug pridėta tuščių pusta- ris galvų tipus. Juodoji 
pių, kuomet pabaigoje nėra j žmonių .rasa turi plaukus, 
nė vieno. Teipgi skaitymas panašius vilnoms, o plaukų 
prasideda be jokio antgal- stagarai yra apvalus elipsi-. 
vio. Popiera knygutės gana J ški. Toki plaukai neturi Vi- 
gera ir spauda aiški. Kny- duje savęs skalelės ir neru- 
gutę patartina kiekvienam dyja. Geltonosios rasos žmo 
nusipirkti ir perskaityti. ; nės turi plaukus tiesius, il-

4 gus ir juodus. Viduje yra
Socializmo minties blaivu:aiški skylelė,' pilna rudžių, 

mas. Parašė J. Spargo, ver- j Europiškos rasos žmonės 
t^Ą^Lalis^ Kąstai ię spau- arba baltyeidžiąi, turi plau- 
da Naujienų bendrovės. Pu-jkus švelnius, lygius, minkš- 
slapių 230, prekė nepažy-|tus, įvairių parvų. Plaukai 
mėta.

Yra tai diktoka knygelė, bet skylelėse nėra rudžių, 
kurioje telpa pluoštas laiš- Ketvirtojo tipo galvos plau
kų, autoriaus rašytų darbi- kai tai garbiniuoti, kuriuos 
ninku Jonatui, Pittsburge. 
Ar tas darbininkas Jonatas 
suprato tų laiškų mintį, ku
ria autorius dalinosi su 
juom, tai yra kitas klausi
mas. Užtenka pažymėti, kad 
knygelė jokiu budu negali 
būti sulyginta su knygelė
mis, parašytomis “lietuviš
kų socialistų”, kurių rėkau
jama prieš mėnulį ir jam 
grumojama botagu, kaip 
brošiurukėse, teip ir jų lai
kraščiuose. Šitoje knygelėje 
autorius šaltai ir rinjtai kal
ba apie socializmo tikslą ir 
Jonatui aiškinama jo prin
cipai. Čia nėra bjaurojama 
nė tautos, nė ypatos. Žod-

! žiu sakant, knygelė yra svei 
ko turinio.

Rašyboje 
jama dar 
įpratimai, 
kant, rašoma socijalizmas, 
vieton socializmas, biaurus, 
vieton bjaurus ir teip to
liau. Vienok vertėjo manda
gus pasiaiškinimas tas klai
das išteisina. Šiaip verti
mas yra geras ir lengvai, 
gyvai skaitosi.

Technika knygelės gera. 
Spauda ir popiera graži Y- 
paČ knygelę puošia grąžus, 
spalvuoti viršeliai, tik po
piera netikus, nes kelis kar 
tus knygelę atvožus, virše
liai nulūžta. Ąnt pirmojo 
viršelio yra piešinėlis, pieš
tas dailininko J. Šileikos. 
Piešinėlio mintis negalima 
priskaityti prie geriausių. 
Čia žemai lygi, žalia pievu
tė, ant kurios krinta plyš- 
damos granatos. Iš kur jos

(Tolima bui)

sta kuom nors kietu mušti 
į stalą. Viena beždžionė, Ce 
bus veislės, pasivogusi rie
šutį, mušė juomi į stalą 150 
kartų, pusvalandžio bėgyje. 
Profesorius Watson tėmijo, 
norėdamas persitikrinti, ku . 
rią ranką beždžionė varto
ja veikimui, kairę, ar deši
nę. Žmogus, kaip jau mums 
žinoma, daugiausia vaduo
jasi dešiniąją ranka. No
rint persitikrinti, iš vieno 
šono beždžionės pastatyta 
saldainių, iš kitos, kartu- 
mynų. Paprastai beždžionės 
mėgsta saldumynus. Iš še
šių bezdžionų, prie saldumy 
nų siekė viena dešinia, dvi 
kairiaja, o visos kitos, 
abiem rankom. Tad aišku, 
kad beždžionės daugiausia 
vaduojasi kairiaja ranka.

Pas kitus žvėris patėmyta 
tiek: Ežei, žvėrukai, kurie 
savo kūną turi uždengę dy
gliuotu kailiu, yra labai ga
bus ir sumanus, ko pirmiaus 
nuo jų nebuvo tikėtasi. Y- 
pač jie labai gabiai atskiria 
spalvas; tame jie net žmo
nes pralenkia.

Katės, dienos laiku nemo- - 
ka atskirti spalvas. Imant 
varnas, patėmyta, kad pati
nai yra daug mandagesni / 
negu pataitės. Profesorius 
Metcalf iš Princentono, tik- d 
rina, kad žvėrįs daug dau- 1 

igiau pakenčia karščio negu 
šalčio. Patirta, kad žvėrių | 
nervų veikimas yra labai g

našaus neparodo, bet atbu- ^es kraujo bėgioji-
iai, liudija, kad ir priešisto- 
riškoje gadynėje žmonės ne 
turėjo daugiau plaukų kaip 
kad šiądieninės gadynės

mas labai greitai patėmija- 
mas per odą, tuojaus po pa 
jutimui kokio nors skausJ 
mo, vėliaus kraujo tempęfa- 
tųra mainosi' tai daros?ka-

yra apvali ir turi skyleles,

vertėjo varto- 
seniaus priimti 
kurių prisilai-

patėmytsu/vien pas Austra
lijos gyventojus, Nubikus ir 
kitos rasos žmones.

Pas baltveidžius arba Eu 
ropos žmones, vilniniai plau 
kai, pradedant juodais, įvai 
rios parvos eina iki šviesių 
ir kuom toliau į šiaurę, 
tuom žmonių plaukai yra 
šviesesni. Iš geltonosios ra
sos žmonių turi mažiausia 
plaukų australai, o Tasma- 
nai ir Anosai, daugiausia. 
Pas Europos rasų žmones, 
kurių plaukai yra švelnus, 
moterims plaukai auga 
daug ilgesni negu vyrams, 
o pas kitas rasas, kurių 
žmonių plaukai yra ploni ir 
tankus (Afrikos gyvento
jai), arba teip sakant vilni
niai plaukai, tarpe vyrų ir 
moterių plaukų augimo į 
ilgį, nėra jokio skirtumo. 
Kokia nors paslaptis turi 
būti žmonių istorijoje, kad 
žmogui panašiausias gyvū
nas beždžionė, gyveno tose 
šalyse, kuriose gyvena žmo
nės, turinti vilninius plau
kus, ot, 
rai. O 
plaukai 
plaukus
nacių žmonių, bet panašus 
į plaukus Europos žmonių.

Tipai plaukų vilninių, pa
kulinių (baltveidžių) ir sta- 
garinių (aziatų) antrame 
skyriuje galima atskirti vie
nus nuo kitų diometrifkai, 
ant kiek galint, kalbant, a- 
pie mechaniškąjį jų sudėji
mą. Vilniniai ir garbiniuoti 
plaukai yra plokšti ir

sakysime — neg- 
vienok beždžionių 
nėra panašus į 

toje šalyje gyve-

Žvėrių sumanumas.
Profesorius Watson darė J 

beždžionių tyrinėjimus. Jis ! 
tyrinėjo beždžiones, kurios 1 
yra toliausiame panašume ; 
į žmogų. Apie žmogui arty- ' 
mesnes beždžiones, kurios 1 
yra vadinamos Antropoida- 
linėmis, kiekvienam yra ži- • 
noma, jog jos yra manda
giais žmonių pamėgdžioto
jais. Bet prof. Watsono ty- i 
rinėjimai yra surišti su be-! 
zdžionėmis žemesnės rū
šies, kurios instiktai ir bū
das yra labai nutolęs nuo 
žmogaus. Watsonas pavedė 
toms beždžionėms atidarinė 
jimą įvairių skrynių ir du
rių, uždarytų pagal kompli
kuotos sistemos, visus užra
ktus uždengus skūra ir ap
sukus dratais. Beždžionės 
vienok be didelių galvasu- 
kių visus tokius užraktus 
atidarė su pastebėtinu ga
bumu. -

Profesorius Watson patė- 
mijo, kad beždžionės atkrei
pia ypatingą atydą į bent 
kokį girdimą balsą, o ypač 
greitai patėmija sudavimą 
kuom nors į stalą, nes stai
ga, lyg nusigąsta ir atydžiai 
dairydamos aplink, klausosi 
lyg maži vaikai. Teipgi la
bai atydžiai klausosi bubno 
ar kokio kitokio muzikališ- 
ko instrumento.

Tūla beždžionė, Pietinėj 
Amerikoj vadinama Saki, 
kuri turi veidą nekaip ki
tos beždžionės, tamsų, , bet 
šviesų ir liūdną, yra labai 
linkusi prie vagystės. Šitos 
veislės viena beždžionė aty
džiai tėmijo ant stalo sudė
tus šaukis ir dairėsi, ar 

paairin-

rštesnis, tai vėl šaltesnis.
Darant filmas krutan- 

tiems paveikslams, imant 
paveikslus nuo žvėrių, per
sitikrinta, kodėl katė visuo
met puola iš kokio bent au- 
gštumo, ant kojų. Tą jos 
daro todėl, kad jų gyvybės 
svarba yra krutinėję ir gal
voje, tad puolant žemyn, 
jos visuomet saugojasi, kad z 
nesužeidus galvą ar kruti
nę ir todėl visuomet jos 
puola kojomis žemyn; per- 
siversti puolant joms yra 
labai lengva, nes turi stip
rų ir miklų nugarkaulį. 
Žmogui tas negalima, nes 
žmogui vartytis ore nelei
džia stiprumas nugarkaulio. 
Profesorius Yerkes sako, 
kad pelių patinai yrą pik
tesni ir žiauresni, bet kelių 
ir laimikio suradimui patai
tės yra daug gabesnės.

Nemokančią kalbėti pa
pūgą, uždarius kambaryje 
su mokančia kalbėti papū
ga, teip, kad žmogaus bal
sas nebūtų girdimas, po ke
lių dienų nemokančioji, pri
siklausius mokančiosios, pra 
deda kalbėti, labai neaiškiai 
veblendama, bet išgirdus 
žmogaus balsą, greitai pra
deda žodžius ištarti aiškiai 
Yra persitikrinta, kad pa
pūga išmoksta kalbėti nuo 
kitos, mokančios, daug grei
čiau negu nuo gabiausio 
trenero. Gabi papūga grei
tai išmoksta 50—100 žodžių, 
garsaus juoko, kniaukimo 
katės balsu ir švilpavimo. 
Vokiškas šuva, Don veislės, 
išmoksta ištarti aštuonis 

' žodžius, bet taria labai-ne
aiškiai. Girdėjimo jaustus 
šuva_turi tokius pat kaip » • -



mas karatu prosu, nes pagal 
patyrimus, bakterijos bijo 
karšto proso ir nuo jo nyk-

Girtuoklystė ir moterįs.
Girtuoklystė tarp vyrų 

yra labai išsiplatinusi. Bet 
yra ir toki atsitikimai, ku
riuose ir moters vyrams ne

is koju- 
maudy- 
abrusu

Abudu tie veikimai reva- 
lizuoja tarpe savęs ant sub
stancijų veikimo. Nervų su
erzinimas veikia ant atsky
rimo sulčių nuo sudirbtojo 
maisto, persveria nervų ko- 
mujiaciją ir darbą paveda 
atlikti chemiškam mechani-

pritraukia puliavimus. Ka
rtais po kokliušui randasi 
uždegimas plaučių, o kar
tais prisimeta džiova. Vai
kai, serganti kokliušu rei
kalauja daug tyro oro. Vie
nok ir tokiame atvejyje, ser 
gančius vaikus nereikia lei
sti į draugystę sveikų vai
kų, kad tuos neužkrėtus ko
kliušu. Kokliušu daugiai 
vaikų miršta negu sykiu i | 
mant raupus ir škarlatin: I 
Jeigu sergantis kokliušu į 
vaikas ~ ■Gardi ir sveika sriuba.

Porą galeropių supjaus
tyt j mažus fiBoteHus, prie

linksmumu minos, išmintin
gumu ir padorumu, kas yra 
geriausių- trautova-pgie- 
meilės. Ir to užtenka.

Mergaitei nėra išmintin- 
Įgu pirštis vyrams, nes jos 
Į tam turi prigimtus budus.

K. F. S.

Jeigu liga paeina iš subs
tancijų nedirbimo, reikia 
gydymo ant vietos; ligai-gi 
paeinant iš priešingos pu
sės, reikia gydyti nervų si
stemą, kuri veikia nenorma- 
liškai ir tankiai net sveiką 
pilvą sugadina. Tai yra tru
mputėlis paaiškinimas apie 
teip vadinamą nervišką dis
pepsiją, kurią kenčia dau
gybė žmonių.

Kūdikių maudymas
Kūdikio maudymas turi 

būti atliekamas šiokiu bu
du. Dedant kūdikį j maudy
nę, pirštuotą rankos dalį 
reikia padėti kūdikiui po 
spranduku, pakreipiant.pa
skutiniuosius tris pirštus į 
petukus, o pirmąjį ir ant
rąjį pirštą į mentukes. Sva- 

I rūmas viršutinės dalies kū
nelio turi gulėti ant delno. 
Galvukę reikia paremti to
lesne nuo delno rankos da
le, dešine ranka suimti ko
jukes ir teip kūdikį dėti į 
maudynukę, tyčia kūdikių 
maudymui prirengtą, sėdė
jimo pozicijoj kūdikiui e- 
sant, atsargiai, kad nenuk
ryptų nuo rankos. Įdėjus į 
maudynukę, sauja dešinės 
rankos reikia kelis kartus 
pasemti vandenio ir užlieti 
ant galvukės ir krutinukės, 
paskui gerai numazgoti. Po 
išmaudymui, suėmi 
kės, reikia išimti į>

Kleckai prie mėsos.
Du puodeliu kvietinių 

miltų su trimis šaukštukais 
sutrintų mielių. Pridėk bis
kį druskos ir atskiesti pie
nu, kad pasidarytų tiršta 
tešla. Sumaišius viską iško- 
čėt ir daryti nedidelius ply- 
ckelius, atpjaujant su pei
liu. Teip padarius, plycke- 
lius sudėti į tarpus ir ant 
viršaus mėsos, katilaityje, 
bet tik tada, kada mėsa 
jau beveik išvirus. Išvirus, 
plyckeliais apdėti bliudan 
sudėtą mėsą ir užpilti sriu
ba, kurioje mėsa virė.

Kaip sutaisyti tameites Į
Tameites, kurias daugu- Į 

ma lietuvių vadina pamido-į 
riais, sutaisyti reikia šiokiu j 
budu: Reikia paimti tamei- 
čių kiek reikiant ir apžiurę- j 
ti, kad nebūtų puvimo žen-i 

į klų. Aplupti jas aštriu pei
liu, išpjaujant visas kietas 
ir nesunokusias dalis, pas
kui sudėti į katilaitį ir už
virti, biskį užsudžius. Užvi
rus reikia tuojaus jas imti 
iš katilaičio ir dėti į įdus, 
ant viršaus užpilant skysti
mu, kuriame virė ir užberti 
biskiu druskos ir cukraus, 

įkad turėtų savo skonį ir 
teip įdus drūčiai uždaryti.

Kad prosas nepriHptų prie 
' drabužio.

Į karštą krakmolą įpilk 
biskį tarputyno. Sukrakmo- 
linus tokiu krakmolu dra
bužį, prosas prie drabužio 
neprilips. Yra pigus ir leng-

Viena iš daugelio istorijų.
Nuo vienos iš skaitytojų 

gavau laišką šiokios įtalpos: 
“Mieliausia Juze!

Noriu klausti 
viename dalyke, 
man atleisti už

Tas išradimas, mokintų 
vyrų tapo pripažintas labai 
praktišku ir, naudingu. Li- 
gonbučiuose ir šiaip ligonių 
įstaigose užginta vartoti : 
naujus šiurkštus naudojant j 
vien senus, kurie po kiek- v 
vienam naudojimui, turi bu- 
ti skalbiami ir prosavojami, g 
nes pasirodė, kad karštas X 
prosas užmuša bakterijas, 
kad ir per šlapią audeklą. ~ 
Daryta 200 bandymų ir visi < 
pasirodė labai praktiškais.' - 
Jeigu žiurkštas yra storo Į 
audeklo, tai tokį žiurkštą ■, 
reikia prosavoti iš abiejų ? 
pusių. Tokiu budu pasiro
do, kad šiądien yra vienatį- | 
nis būdas apsisaugojimui 
nuo užsikrėtimo limpančių 
igų bakterijomis, skalbiant . 
ir karštu prosu, atydžiai iš- 
prosavojant nevien šiurkš
tus, bet ir kiekvieną drabu- *

vimas, leidžia sultims skir- 
tis be kontrolės ir be per- 
stojimo. Visokį grumuliavi- 
mo neveiklumai paeina iš 
dviejų pusių: arba iš nes
veikatos nervų reguliacijos, 
atskiriančios sultis, arba iš 
ligos paties maisto grumu- 
liavimo mechanizmo. Vie
nok, kaip viena teip ir kita 

! kliūtis gana tankiai pasitai-

prie kepimo (baking soda)\ 
ir tuomi ^mazgoja tas vie
tas, kuriose prakaitas la-_ 
biausia veržiasi laukan, ant 
kūno paviršiaus. Kam pra
kaituoja kojos ir išduoda, 
smarvę, tas tegul puskvor- 
tėje alkoholiaus įmaišo dvi 
drahmas (dram) solicilos. 
rūgšties (solicylic acid) ir 
tuom tegul mazgoja kojas^ 
o smarvė tuojajtšmings.

Prakaito smarvę iššaukia: 
nešvarus kūno užlaikymas^ 
arba nervų sistema. Kartais 
žmogus negali būti kaltina
mas už jo prakaito smirde- 
jimą, kadangi to visko kal
tė užsiveria jo nervų viduri
nėje sistemoje, kuri yra su
rišta su prakaito spaudimu 
ant kūno paviršiaus. ' Bet 
tankiausia pasirodo žmo
gaus kaltė tame, kadnepri- 
dabojama švarumas. Todėl 
kiekvieno yra privalumu 
stengtis kiek galint savo 
kūną užlaikyti kuotsakan- 
čiausiame švarume.

Prakaito smarvė.
Labai daug žmonių yra, 

kurių prakaitas smirda, kas 
labai yra įkiriu dalyku va
saros laiku, o net ir žiemą, 
kuomet žmogus yra šiltame 
kambaryje. Žmonės, ken
čianti prakaito smarvę, skai 
tomi prasižengėliais prieš 
švarumą, nes prakaito sma
rvė yra labai lengvai praša
linama. Kas nesirūpina pra
kaito smarvės prašalinimu, 
tas pats sau yra liudininku, 
kad nesirūpina apie švaru
mą; Žmonės, kurių prakai
tas smirda, privalo maudy
tis kuotankiausia. Kas netu
ri namuose maudynės, tas 
privalo kasdien apsimazgot 
kūną šiltu vandeniu, su pa
gelba muilo ir šlapio abruso, 
nusišluostant sausu abru- 
su. Kam šitas būdas nėra 
parankiu, tas tegul m 
zgoja kojų pėdas ir 
tęs alkoholiam, sumaišytu 

įsu alunu (alum), arba tegul

Žiemą bus dėvima dide
lės, plačios skrybėlės su siau 
rais aksomo kasninkais. 
Teipgi bus dėvimos ir siau-j 
ros, augštos skrybėlės, gal-į 
va apmaųjančios. Rodosi, 
kad šio pastarojo skyriausi 
skrybėlės bus labiau dėvi
mos, kaipo gražesnės ir pa-! 
rankesnės, negu plačiabry
lės. Ateinantiems metams 
šlebės nebus ilgesnės, bet 
bus dar biskį trumpesnės, 
negu buvo pereitais metais. 
Skrybėlės ateinantiems me- 

: tams nebus labai brangios, 
bet užtai šlebės bus daug 
brangesnės, negu pereitais 
metais kad buvo.

Kokliušas.
Kokliušas yra laikomas 

viena iš pavojingesniujų li
gų, kokiomis gali sirgti vai-

Apie moterių piršimąsi. 11
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rašo, kad jeigu butų papro- ■ 
čiu moterims pasisiūlyti vy
rams, reiškia, pačioms pirš
tis butų leista, tai moters 
tada butų daug laiminges
nės.

Mano nuomonė, priimant 
tokius papročius, nebūtų 
tai naujiena, nes Ukrynes 
(Ukrajinos?— Red.) moters 

i jau nuo seniai šituom pap
ročiu naudojasi, peršasi vy- 

! rams. Priimta moterims ir 
į mergaitėms peraistayti sa
ve vyrams, o vyrai turi su 
jomis susipažinti, nusilenkti 
prieš jas ir prašyti jų ran
kos.

Teip dalykams stovint, į 
kur vyras yra lėtas, ne drą
sus ir nemoka atskirti auk
są nuo pelų, ten mergaitės 
ar moteries peraistatymas 

i joms nesuteikia jokių nuo
pelnų, nes netinka, kad jos 
vyrams siulytusi, idant tie 
jas vestų už moteris ir to
kiu bud niekas neišeina dė-. 
lei jaunikio nedrąsumo. Tai 
yra gryna tiesa iš p. Juzės 
pusės. Bet iš antros pusės 
žiūrint į dalyką, matosi, kad 

l mergaitei siūlytis vyrui y- 
• ra labai neišmintingu, nes 
i viena siūlytis arba pirštis, 
- tai ne jos darbas, antra, iš- 

sireikšt savo norus link iš
tekėjimo, tai butų būdas 
nubaidymo vyrų nuo savęs, 
kas ir šiądien labai tankiai 
atsitinka, trečia tai, davi
mas progos vyrui abejoti 
apie savo dorą, o ketvirta, 
mergaitei nepritinka staty
ti savo propozicijos vyrui, 
kadangi tai yra dalykas, 
kurs priklauso vyrui.

O juk ir be to moters tu
ri daug traktatų pritrauki
mui vyrų prie savęs, kaip

Kas yra ir kas bus madoj. 2
Pereitame- rudenyjė'Buvo'*1 

labai madoj šlebės, pasiūtos 
iš tamsaus atlošo. Tokios 
šlebės bus madoje šią visą 1 
žiemą, šlebės bus papuoštos 
paplokščiais guzikais įvai
rių spalvų. Galbūt bus dar 
madoj ir žieminiai ploščiu-

Budas apsisaugojimui užsi
krėtimo limpančių ligų. 
Besistengimai užkirsti kcyj 

lią užsikrėtimui limpančio- j 
mis ligomis, net pagal dak
tarų nurodymo, ikišiol yra 
teip netikę, kad prie kiek
vieno apsireiškimo limpan
čios ligos, patįs daktarai vis 
jieško naujo budo. Pasta
ruose laikuose, Čekijoj, Pra 
ga mieste, tūlas profeso
rius pradėjo galvoti naują 
būdą, kaip užkirtus kelią 
besiplatinimui bakterijų H- 
mpančiųjų ligų. Jis eidamas 
prie kiekvieno ligonio, ser
gančio limpančia liga, nau
dojo naują žiurkštą, kurį 
palikdavo ligonio kambary
je, nuo ligonio pasitraukda
mas. Jam išėjus nuo ligo
nio, jo paliktas žiurkštas bu

Skilvio ir nervų darbas. ]
Iš prityrimo, veik kiek- i 

vienam yra žinoma, kad 1 
skilvys nevisuomet atlieka : 
savo darbą, kaip reikiant, 
o labiausia tą žino nerviški 
žmonės. Rūpestis, nusimini
mas, liūdėjimas, staigas 
džiaugsmas ir susikrimti
mas visuomet atsiliepia ant 
maisto sugrumuliavimo, ski 
Ivio sudirbimo.

Jeigu nervų sistema lošia 
svarbę rolę ant maisto suvi
rinimo, tad suprantama, vei 
kimo organizmas atsiliepia 
ant žmogaus dvasios. Žmo
gus, kurio maisto sudirbi
mo mašinerija normališkai 
neveikia, visuomet yra su
niuręs, susierzinęs, neken
čiantis žmonių ir viso pa
saulio, visuomet yra nema
ndagus, piktas. Jam užten
ka mažiausio nepamėgimo, 
kad iššaukus jo apmaudą, 
kuriam vadovaujant jis per 
žengia kiekvieno žmogaus 
rimtumą ir mandagumą. To 
ki žmonės yra ligoniai, ser
ganti skilvio nedirbimo ir 
nervų liga.

Vėliausi tyrinėjimai pa
rodo, kad su kraujo bėgioji
mu, bėgioja substancijos, 
gamina pilvo veikimą ir 
skiria sudirbtą maistą nuo 
sulčių, kokios randasi mais
te, o anos sultįs gamina skil 
vio veikimą. Vienok atsky
rimas sudirbto masto nuo 
sulčių nevisada yra vieno-

Dručiausi virtuvės įdai 
ir įrankiai.

Drūčiausiais virtuvės į- 
dais yra variniai, kurie tin
ka virimui beveik visko, kas Į 
tik yra verdama. Išlaiko per 
kelioliką, o kartais ir kelias 
dešimtis metų ir tai dar net 
tada galima juos parduoti 
už pusę prekės. Katilaičiai 
turi būti užlaikomi švariai 
ir po kiekvienam virinimui 
turi būti plytos skutenomis 
ar druska su actu šveičia
mi, nes teip nedarant, nuo 
virinimo, ypač rūgšties, yra 
labai pavojingu, kadangi va 
ris, nešveičiant jį, gamina 
savyje nuodus. Neleistinu j 
yra variniame katilaityje il
gai laikyti išvirtą viralą, 
bet išvirus, reikia kuogrei- 
čiausia perpilti į molinį ar 
parcelėninį įdą, ypač rūgš
tų viralą, nes kaip jau aug- 
ščiau sakyta, laikyti viralą 
variniame įde, yra pavojin-

kalbinėja jaunas mergaites, 1 
kad tos gertų alų, vyną, o. 3 
kartais ir degtinę, Sykiu su 
jais. Prikalbinėdami aiški
na, kad tame nėra nieko blo 
go. O vienok jie nenori ves
ti sau už moteris tokias me-į 
rgaites, kurios geria svai
ginančius gėrimus. Kodėl! 
jie teip daro? Kad matytį 
sau šposą ir turėti juoką iš 
užsigėrusios moteries, vie
nok savo dvasioje mislija:1 
“Vienok šitokia moteris ne
daug ką verta”. Jie žino ga
na gerai, kad moteris, nau
dojanti svaiginančius gėri
mus, kad ir mažiausiose do- 
zose, yra silpna ir yra. bjau
rios išveizdos.

Imant sau augščiau duo
tus pavyzdžius, atydon, kie
kviena moteris ar mergaitė 
privalo šalintis nuo tokių 
draugijų, kuriose randasi 
svaiginanti gėrimai ir ne
sėsti prie tokio stalo, ant 

[kurio yra svaiginanti gėri
mai. Galėčia privesti labai 
daug argumentų, parodan
čių kaip labai yra pavojingu 
moterims naudojimas svai- 

; ginančių gėrimų. Vienok 
. apsirubežiuoti tuom, ką au- 
jlgščiau pasakiau, nes tikiu, 

apsileidžia, ne atsisako nuo lietuvės, moters ir mergai- 
stiprių, svaiginančių tės, skaitytojos šio skyriaus, 

, nepaniekina net | pripažins man tiesą ir ma
no nurodymų paklausys.

Alkoholis kiekvienai mo- 
terei yra kaip vagis. Jis mo- 
terei pavagia jos skaistumą, 
grožę ir garbę. Padaro ją 
silpna ir greitai linkstančia 
prie kiekvieno pikto. Griau
na jos kūną ir dvasią, ir 
stumia į purvą, iš kurio ne- tai: dailia išveizdą, juokais, 
galima išbristi.

Juze.

senesnio.
gyvenau
bet mano

vo vaikų ir juose jieškok Į ketvirtų dalį kopūsto gal- 
sau laimės, jeigu jos šiądien 1 
neturi i

Viskas pasaulyje praeina, 1 
tad ir tave skausmas atsi
minimuose link savo vyro, . 
kurs savo neišmintingais pa 
steigimais, privezdavo prie 
blogo kelio, irgi praeis. Lai
kas yra geriausiu daktaru, 
gydančiu dvasios žaizdas. 
Stengkis užmiršti viską, kas 
yra buvę. Vyrui visuomet 
stengkis būti gera, galbūt 
jis suminkštės ir užmirš vi
ską, kas buvo. Neramiose 
valandose jieškok susirami
nimo vaikų auklėjime. Ir to . 
visko prisilaikant, pamaty
si, sesele,, kad su laiku, tarp 
tavęs ir tavo vyro, užvieš
pataus ramumas ir.judviejų 
gyvenimas bus šventas. Buk į 
visada tokia, kad vyras iš ta 
vęs butų užganėdintu. Fak-į 
tas, kad praeiti dalykai tau į 
neduodavo ramumo, paro
do, jog esi geros širdies mo
teris. Bet apie tą viską, kas 
buvo, kaip jau sakiau, už
miršk kuotrumpiausiu lai-

; ku. Apie visus atsitikimus, 
i koki yra buvę, niekam ne- 
• pasakok ir pati apie juos
■ užmiršk. Man sąžinė sako, 
s kad jeigu teip elgsiesi, kaip 
> aš patariu, tai be abejonės
■ ramybės saulės spinduliai 

pasieks judviejų gyvenimo 
laimės langelį.

Juzė.

Kad praleisti gyveni
mą užsiganėdinime.

Mus gyvenimo valandos 
yra mieliausiomis tos, ku
rios mums suteikia užsiga- 
nėdinimą. Dr. C. E. Baker 
duoda penkis patarimus, 
kaipo naudingus, kuriuos 
privalo sekti kiekvienas 
žmogus, norintis pasiganė- 
dinti savo gyvenimu. Tas 
daktaras sako, kad pirmuti
nius bandymus pasiganėdi- 
nimo darė buvęs Suvienytų 

į Valstijų prezidentas W. Ta
ftas. Patarimai tie yra toki: 
Kiekvieną dalyką peraista- 
tyk sau geroj šviesoj, neat
sižvelgiant, kad jis butų ir 

į blogiausiu. Vietą, kurioje 
esi, kad ji butų ir praščiau- 
sia, visuomet tikėk, kad ji 
yra gera ir atsakanti. Savo 
darbe visuomet turėk ne pu 
sę, bet visą savo ūpą. Buk 
prielankus kiekvienam žmo
gui, kurį sutiksi, kiek galė
damas.

patarimo
Meldžiu • < 

drąsumą. į 
Buvau dar jauna kuomet iš i 
tekėjau už vyro ir tai už , 

Per daugel metų; 
kuotinkamiausia, 

vyras visuomet 
mane laikė nuožiūroje, kai
po neištikimą. Teip buvo! 
per kelioliką metų. Sumita- 
vau jam, kad teip nėra kaip 
jis mano, bet viskas buvo 
Veltu. Jis vis savo manė ir 
man netikėjo. Ir galiaus pri 
siejo prie to, kad pasielgiau 
negerai. Tad dabar gali bū
ti aišku, kaip vyras savo 
netinkamumais pagadino 
man gyvenimą tada, kada 
aš buvau visai nekalta. Ir 
šiądien jau esu prie to, kad 
nekenčiu vyro ir negaliu į 
jį pažiūrėti, o apie meilę 
šeimyniškame gyvenime, ne 
gali būti ir kalbos. Turiu 
keliatą vaikų, bet vyru nesu 
užganėdinta. Meldžiu man 
patarti, kaip aš turiu da
bar gyventi?” (buvo para
šas, bet jį čia neskelbsiu).

Kreipiesi, sesute, prie ma
nęs su svarbiu klausimu, 
bet aš tau atsakysiu teip, 
kaip man sąžinė liepia. Kas 
buvo, tas jau nesugrįš ir 
apie tai visai nekalbėsime. 
Atsimink, sesele, kad turi 
keliatą vaikų. Kaipo moti
na, privalai rupinti<jų išau 
Įdėjimu, be jokių atsižvel
gimų j aplinkybes. Pasiš-

Džiovinimas vaisių.
Džiovini obuolius, gru-į 

šias ar slyvas, reikia prieš 
saulę ar tam tikrose džio- 
vintuvėse, bile tik dūmai ne 
sigautų į džiovinamus vai
sius, nes pagadintų jų sko
nį ir kvapsnį. Džiovinant 
mažumą vaisių, galima džio 
vinti pečiuje, bile tik nepri- 
gruzdėtų. Džiovinant obuo
lius ar grasias, pirmiausia 
reikia nulupti, perpjauti į 
-ketonai &&& 4 išpjunstytP- 
visas kietas dalis ir sugedi- ] 
mus, kad džiovinamasis vai- j 
sius liktųsi sveikas ir nau- \ 

i dingas. Grušios geriausia .
džiovinti, pirmiau jas biskį į 

■ apšutinus vandenyje, su lu- 
pina esant. Džiovinti reikia 
prie gero karščio, pridabo-1 
jant, kad nepridegtų, jeigu 
džiovinama pečiuje, kuomet 
tas perdaug prikurintas. 
Džiovinti teipgi galima ir 

f daržoves, skiriamas žiemai, 
kaip tai morkvas, petruš- 
kas, seleras, galeropas, bar-

1 į ščius ir net tameites. Tik 
reikia porą sykių numazgo-

1 ti tyrame vandenyje, nulup- 
' ti ir džiovinti, o kaip sele- 
’ ras, galeropas, morkvas ir 
’ barščius, reikia supjaustyti 

plonais ritinukais, sudėjus į 
retą sietą, pastatyti ant len
gvai besikurinančio. pečiaus Į 
ir ten laikyti kol sudžius. 
Paskui reikia sudėti į tam 
tikras skryneles, gerai už
daryti ir padėti į sausą ir 
šiltą vietą ir ten laikyti net 
kol bus reikalas naudoti. 
Petraškas galima džiovinti 
cielas arba pusiau perskel 
tas. Fasolų sudžiovintos ša
kelės gali stovėti gana il
gai. Prie naudojimo reikia 
per porą valandų jas mirky
ti šaltam vandenyje ir pas
kui sunaudoti kur reikiant 
Naudojamos yra geros to
dėl, kad šviežių nėra. Sly
vas ir vynvuoges, sudžiovi
nus irgi galima laikyti gana 
ilgai, sudėjus į bačkas, pjau 
luose. Bačkos turi būti lai
komos vėsioje, bet neperšal
toje vietoje, apipiltos kitu 
arba aplietos smala.

gėnmo 
gėrimų, 
stiprios degtinės. Kiekvie-11 
nam yra žinoma, kad gir
tuoklystė neša žmonėms 
blėdį ir daug jau rašyta ir 
kalbėta, ar moterims dera 
pratintis prie gėrimo svai- 

, ginančių gėrimų. Girtuok
lystė, kaip tarpe vyrų, teip 

[ir tarpe moterių turėtų bu- 
n pasmerkta.
P~Tarpe lietuvių moterių ir 
mergaičių surasime
labai daug tokių, kurios sa-Į 
ko, kad vyras girtuoklis yra 
labai įkirus, bet kada ne ka
da galima visgi išsigerti. 
Tokių moterių yra labai 
daug. Jos nepripažįsta blo
gu daiktu, kad moteris, bū
dama vyrų draugystėje, iš
geria stiklelį degtinės, vyno 
ar stiklą alaus. Dalykas yra 
gana aiškiu ir tame nieko! 
blogo nesimato. Bet prisi
žiūrėkime tam viskam ge
riau. Moteris ar mergaitė, 
vyrų draugystėje išgerda- 
ma stiklelį kokio svaiginan
čio gėrimo nepapildo nuo
dėmės, bet ji pastato save 
pavojun. Moteris išgėrus 
alkoholio, greitai silpnėja ir Į 
gali greitai nupulti. Toki nu 
puolimai tankiai reikia ap
verkti per kiaurą savo gy
venimą. Niekas nėra teip 
lengvu kaip užmiršimas sa
vęs, išgėrus alkoholio. Tai 
yra vienas dalykas, dėlei 
kurio moters neprivalo ger
ti svaiginančių gėrimų.

Labai tankiai girdime mo] 
terių rugojimus ant vyrų 
girtuoklių. Rugojimai tie 
yra gana teisingi. Vienok 
tos pačios moters, kurios 
rugoja ant savo vyrų, kar
tas nuo karto, prisitraukę 
lyžtelia vieną ar kitą stik
lelį. Tokiu budu jos duoda 
savo pavyzdžius ir pačios 
pasirodo stovinčios girtuo-| 
kliu eilėse. Dar vienas daly
kas, dėlei kurio moters ne
privalo gerti svaiginančių 
gėrimų, tai tas, kad svaigi
nanti gėrimai kenkia svei-! 
katai. Ar gali būti blėdin- 
gesniu daiktu sveikatai, 
kaip kada motina, žindanti 
•avo kūdikį, pati geria svai
ginančius gėrimus? D vie
nok tokta motinų yra ir tai

vos, kuri turi būti gerai su- 
šutyta ir supjaustyta, pas
kui prie to visko pridėt su
kapotų, žalių petruškų, sau
ją žirninių miltų ir pridė
jus šaukštą sviesto, viską 
sušutinti puode, kad viskas 
sušustų iki minkštumui. 
Blekėje sudėt keliatą rieku
čių kvietinės duonos, smo- 
žytos svieste, ant viršaus 
uždėti sukapotų žalių pet
ruškų, įdėti šaukštą sviesto 
ir tą viską užpilti pirmiaus 
aprašyta sriuba į* pridėti 
du kiaušinių trynius. Kad 
virusioje sriuboje su svies
tu ir vandeniu, viskas gerai 
yra sušutę, tad reikia viską 
sudėjus krūvon, užpilti bis
kiu vandenio, tegul “viskas 

1 gerai sušunta. Tokia sriuba 
! yra labai gardi ir sveika, 
Į tinka valgyti ir ligoniams.
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Tai šiądienyne šeimyninkių Ekonomija.
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Kam tau eit į vidurmiestį pirkt

Lietuvys pas Lietuvį!” Obalsis susipratymo

Dirvos’ Krautuve

Draugijų reikalai

“Dirvos” Adm.

Adresas

kiaušių siuvamu mašinų ir ant lengviausių išmokėjimų, 
lankykit ir apžiūrėję užsakykit jau dabar.

102 E. Centre st
N. Y.

410 Hooper st
184 Grand st

Vaižmužys J.
Montvil J.
J. Brazaitis,

Monika Kizelytė-Bulotienė 
2026 St Clair Avė. 

CIeveland* Ohio.

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

“Dirvos” Administracija.

Bus tamistos vyrui puiki Kalėdų Dovana. Nereiks teip 
ilgai laukti pas barberį ir eikvot pinigus už skutimą bei tą 
ilgą laukimą. Geriausi pirkti vieną iš šių britvų, nes jos y- 
ra gvarantuojamos ir permainomos, kad ir sudužtų.

Męs Jų turime nuoSl.OO iki $6,00.
Didžiausi ir puiaiausi rinkinis. Kreipkitės 

“DIRVOS” KRAUTUVEN,
2004 St Clair Avė- CIeveland, Ohio

Vincas Jankauskas iš CIe
veland, Ohio., keliaujantis 
“Dirvos” agentas šiuomis 
dienomis lankosi po Pitts- 
burgh, Pa. ir aplinkinius 
miestelius, užrašynėdamas 
“Dirvą” ir rinkdamas užsa
kymus reikalaujantiems 
knygų.

Draugystes, kurios turi 
“Dirvą“ už Organą.

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

ANT RANDOS.
Gera proga dėl gero biznie

riaus.
Ant randos štoras, tinkamas 

visokiam bizniui, kampas Su- 
perior ir E. 67 gatvės. Randa 
nebrangi. Kreipkitės pas:

Pijus Brazaitis.
1552 E. 47th St.

'Dirvos” - Agentą
A, kuriuos galima visados utsi- 
.yti “Dirvą” ir užsimokiti prenu- 
;tatą.

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

Oficieriai:
P. ŠARKAUSKAS. 1301 E. 65th Str.
J. MAKSIMAVYČIUS. 1542 E. 36th Str.
F. PIEČAITIS. 1802 E. 35th Str.
J. URBŠAITIS. 1448 E. 33rdStr.
J. GAIDELIS. 1402 Oregon Avė.

SiKnalistaa.
J. ŠALČIUS. 1399 E. 41.t Str.

Nuo Redakcijos.
Nuo Redakcijos.

Sugedus statymo mašinai, 
negalima buvo sustatyti pla 
čiosios špaltos, todėl šiame 
numeryje apleidžiame “Die
nų Užrašus” ir eilių skyrių.

Prašytume visų skaityto
jų, kurie gaunate laiškus 
nuo savo giminių ar pažįs
tamų iš Europos, atsiųsti 
mums, kad svarbesnes išt
raukas galėtume panaudoti 
“Dirvoje”. Laiškus tięs grą 
žinsime cielybėje. /

MfYT'PDp T pQ| Jeigu norite atsikratytie to įki-
* ILIVEj gavo vyry pasiteisinimo, kad

pas barberį turėjau ilgai laukti, kuomet jus jų užklausiatė 
nedėldienio rytmetyje: Kur vakar vakare buvai, kad apie 
antrą valandą šiąnakt namuo parėjai? Tų išsikalbinėjimo 
išvengimui, nupirkite dėl savo vyrų

Kalėdų Dovanoms Britvą

B. P. Miškinis, 35 Arthur rt.
Gardaor, Mace.-/ ——

P. S. Romoilda, 287 PktaMt

Sausio 10 d., 50 kuopa S- 
LRKA. laikys metinį susi
rinkimą Povlausko salėje, 
2452 St. Clair avė. Neatbū
tinai visi nariai privalote 
pribūti, nes turėsime daug 
svarbių reikalų, kas link su
rengimo vakaro. Teipgi bus 
rinkimas viršininkų.

M. Šimonis, rašt.

Didžiausis sandėlis 
butelinio Vyno, Degty- 
nės ir kitokių Likierių dėl 
švenčių, kur yra parduo
dama speciališkai nupi
gintomis kainomis.

Homeatead, Pa.
M. Vaikšnoraa 529 Dickaon at. 

Shenandoah, Pa.
T. P. Kritanauskaa,

Brooklya.
M. A. Milukas,
A. Straminski,

Jei Tamista Kalėdų C 
Dovanoms nupirksi 
savo moterei siuva- •’ 
mą mašiną, tai netik • • 
suteiksi puikią Kalė- • • 
dų dovaną, bet ne- -• 
reiks daugiau jei iš- • • 
metinėti, kad daug *> 
pinigų atiduodama 
drapanų krautuvėms •• 
ir siuvėjams. Tokią > • 
dovaną nupirkęs už- «• 
ganėdinsi pilnai savo 
moterį irsave. Pas • • 
mus galite gauti pui- • •

Atsi- ••

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo pusbrolio 

Kaz. Baltrušaičio fr Moni
kos Baltrušaičiutės. Seniaus 
gyveno Waterbury, Conn. 
Paeina iš Kauno gub., Ba
seinų pavieto, Skersnemu- 
nio parapijos ir kaimo.

Malonėkite atsišaukti šiuo 
antrašu. Aš paeinu iŠ Jur
barko.

Domai SLRKA. 50 .kp. 
nariams.

-jLIKIERTŲe-

KRAUTUVĖJE

Valdyba Liehnos Sniį lareiri, h. kaziaiere 
Gvardijos Clavalaod, Ohio.

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

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

Nutar. rašt. J. POVILONIS,
1074 E. 66th Street.

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

Iždin. J., MIŠKINIS,
1532 E. 33UiStr.

Philadephia, Pa.
A. Rūkas, 2544 E. Yorks

Detroit, Mich.
Gudinąs F. 83 Kendall t

Jeigu geidi, kad Tamistos širdingi šių Kalėdų linkėjimai ilgiausiai pasiliktų 
Tamistos mylimiausios ypatos atmintyje, pirk ką nors išgražnų. Didžiausį rin

kinį gražnų ir pirksi pigiausiai, su tikriausi gvarantija, dalyko kokybės 

“DIRVOS” KRAUTUVĖJE

į LIETUVIŠKA APTIEKA
t C. PAKELČIO
t ĮcznĮ Kampas St. Clair Avė. ir E. 21-mos Gatvės. ĮtzzjĮ

CIeveland, Ohio

“Dirvos” Krautuvėje
2004 St. Clair Avė.

NUO ADMINISTRACIJOS 
šiuomi primename “Dir

vos” skaitytojams, kurių 
prenumerata pasibaigė, kad 
malonėtų ją atnaujinti ki
tiems metams. Laikai dabar 
geri, pinigų kiekvienas turi, 
tad kiekvienam yra galima 
prenumeratą atnaujinti be 

į jokių sunkenybių.

/ “Dirvos” Krautuvė yra didžiausia ir turtingiausia iš lie
tuviškų krautuvių Clevelande, kuri yra aprūpinta visokios rū
šies gražnomis iš aukso, sidabro, parceliono, brangiais braižy
mais stiklo indų, parcelioninių stovylų, kambarių papuošymui. 
“Dirvos” Krautuvėje užlaikoma pardavimui: Deimantai, vyriš
ki ir moteriški žiedai, nuo $12,00 iki $200,00, teipgi visokio pa
darymo auksiniai žiedai, teipgi ir šliubiniai. Visokio padaro bei 
didžio auksiniai, sidabriniai, paauksuoti bei nikeliniai laikrodė
liai, nuo pigiausio iki brangiausio. Didžiausis rinkinys visokių 
moteriškų ir vyriškų auksinių špilkų, branzolietų ir neišskait- 
liuojamų moteriškų įvairiausių papuošalų. _

Brangesnės rūšies svietiškų ir religiškų paveikslų, liet
sargių (parasonų), vyriškų diržų nuo 25c. iki $5,00, visokios rū
šies veidrodžių ir kitokių toiletinių reikmenų, britvų, sidabrinių 
peilių, šaukštų, šaukštelių, sakučių ir kitokių augstesnės rusies 
gaspadorystės reikmenų. _

“Dirvos” krautuvėje yra parduodama daug pigesnėmis 
kainomis negu kur kitur, o ypač sidabriniai ir auksiniai dalykai.

Kodėl męs galime parduoti daug pigiaus už kitus?
1) Todėl, kad męs perkame už kelis tūkstančius dolerių 

antsyk ir mokame iš augšto.
2) Todėl, kad mums turint savo nuosavas tam namas, ne

reikia mokėti randa.
3) Todėl, kad mums nereikia užlaikyti brangiai apmoka

mų knygvedžių bei specialistų pardavėjų.
Todėl, tai męs, galime parduoti pigiau negu tie, kuriems 

viršminėtos sunkenybės yra neišvengtinomis.
Todėl, užkviečiame atsilankyti ir apžiūrėti, o persitikrin

site, kad pas mus yra prekės daug pigesnės, negu kur kitur ir 
atsilankę busite patenkinti dar tuom, kad pas mus galėsite gau
ti.^pinažiaugi<>4ki(iidžiąusio, nuo pigiausio iki brangiausio 
ir nuo praščiausicJiki gražiausio, reikalaujamų dalykų.

Taigi, todėl “Dirvos” krautuvė, yra geriausia krautuvė 
pirkimui KALĖDŲ DOVANOMS.

1 Šokiu Mokykla 1
(©) Vyrams $4*00 Merginoms $2.00 už @
© 10 LEKCIJŲ. ©

Lekdjoc atsibuna kas Panedėlio ir Pėtnyčioa vakarais 1
© nuo 800 iki 11:00 valandą. A

Vaikinai ir Merginos! Kurie norite dailiai išsilavinti Į A \ - S? 
'©'šokius šokti, tad atsilankykite i viršnurodytą vietą, o męs jer. ®
©gvarantuojame, jog išmokinsime visokius šokius ir j trum- - ©
(@)pą laiką beskirtumo, ar jauną, ar seną. Tel. Cuy. Central 7622-R (§)

CIeveland, Ohio.
2030 Hamilton avė.

3718 Burwell avė.
7709 Aberdeen avė

Kalėdoms Reikmenų
Kad pas mus randasi didžiausis rinkinys įvairių-į- 

vairiausių riųšių saldainių, riešučių, cigarų ir dau
gybė tam panašių reikmenų dėl šv. Kalėdų. .

BentleyviUe, Pa.
A. Malukonis P. O. Box 268.
A. Sweetra, 51 Hoverhill st.

Scranton, Pa.
J. Petrikys, 1514 Ross avė.

So. Manchester, Conn.
A. R. Zokaitis 98 Bissell st.

U /// n ' V Męs užlaikome gražų rinkinį visokio di- 
džio Moteriškų ir Vyriškų Deimantinių Žiedų

Visokio didumo Nuo $12.oo iki $200.oo. 
ir visokiu kainų

Parduodame labai prieinamomis kainomis

“DIRVOS” KRAUTUVĖJE,
2004 St. Clair Avenue : CIeveland, Ohio

Jonai, kur-gi tu taip skubiai bčgi? 

w. wiszniewski 
10,4 K*N1LWORTH AVl.a,W

N* tai ką gi ten veiksi. "Ns, ar-gi ta J našai dar netinai, 
aad mano rytcį vaatuvš, tai bigu nusipirkt GERŲ CIGARU.M O-o-o taip, 
ta Ir ai įritėk A** nsrakau. Tai tetai gari cigarai.

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra 
“DARBININKAS”

“DARBININKAS” eina utaminkais, ketvergais ir su 
botomis.

“DARBININKAS” paduoda daug žinių iš darbo lau
ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą.

“DARBININKAS” paduoda daug straipsnių, naudingų 
darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų.

“DARBININKAS” paduoda svarbiausius nuotikius 
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus.

. “DARBININKAS” visuomet turi smagių, gražių eilių, 
dailių vaizdelių ir apysakaičių.

“DARBININKAS” visuomet turi viso to, kas darbi
ninkui svarbu, naudinga, indomu ir 
suprantama.

“DARBININKAS” nuolatai išleidinėja knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, turiningumu, pigumu vir
šija visas išleistuves.

Skaitykite ir platykite “Darbininką” ir jo leidinius.
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams 

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

@ PROF. KLIMAVYČIAUS

^3704 SU PERIOR AVENUE. 1ARPE E. 36 IR 38 GATVES



VIETINIS ŽINIOS
Savaitinis Kalendorius BANKASausis.

Krajava Pirtis

fe 1934 St. Clair Avenue N.E<

Nusipirk Gramofoną

DENOYNO’SSvečias.

.etuvių

avė.

31st

Prekė $15.oo

10c.

Prekė $25.oo

LIETUVIŠKA

Prekė $35.<x>.

Prekė ISO.oo

Jie suprato, kad nuolatine mu
zika stiprina ir tobulina žmogaus 
dvasią, švelnina jausmus ir tuomi 
didina žmoniškumą.

6 S. 3 Karalių
7 N. Šv. Vardo 1 po 3 Kar.
8 P. Apolinaro
9 U. Julijono
10 S. Marcijono
11 K. Teodozijaus
12 P. Arkadijos.

$1.25 
20c. 
10c. 
20c.

o turėsi viso pasaulio muziką savo namuose

Jie suprato, kad jų vaikai nuo 
pat dienu kudykystės, augdami to
kiose aplinkybėse, kur yra kasdiena 
girdima garsiausių pasaulio kom
pozitorių muzikališki tvaryniai, iš-= 
augs, jei ne muzikais, tai bent ki
tais dvasios milžinais, vadovai silp
nesnių, kurie guodos tautą ir klos 
kelią žmonijai prie švisesnės atei
ties.

Daugumas musę lietuvių ikišioliai negalėjo pas mus atsilankyti dėl 
tolimo atėjimo. Bet dabar męs, norėdami kuogeriausiai patarnauti, pra
dėjom visokius orderius pristatyti j namus. Galite įduoti orderius per 
musę važiuotoją arba atsilankę j musę krautuvę. Męs visados stengsi
mės sanžiningai patarnauti muę koetomerius. Prekes.darysime kuože- 
miausias, tavorą duosim kuogeriausį. Brangus broliai ir seseris nepa
mirškite musę krautuvės. Ateikite ir pabandykite, o tąsyk persitikrin
site, jog ką šneku yra gyva tiesa.
2041 HAMILTON AVĖ.

Prekė $75.oo

Eagle School, Eagle Avė. 
arti East 9th St.

East Madison School, Ad- 
dison Road, arti St. Clair 
Avė.

East Denison School, De- 
nison Avė. arti W. 15 th

Priimame sutaupinimui pinigus ir 
padėtus pinigus mokame 5%

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

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

Cuy Princeton 1539-R

Fowler Scool, Fowler avė. 
arti Broadway.

Fullerton School, Fuller- 
ton Avė., arti E. 57th St.

Glenville High School, 
kampas Parkwood Drive ir 
Eyerton Avė.

Harmon School, kampas 
Woodland Avė. ir E. 21 St.

Rieks School, W. 24th St. 
arti Lorain Avė.

Lincoln High School kam
pas Castle Avė ir Scranton 
Road.

Longvvood School, E. 35th 
■St. arti Woodland Avė.

Memorial School E. 152nd 
i St. Collinwood.

Murray Hill School, kam
pas Murray Hill Road ir 
Mayfield Road.

Outwaite School, kampas

South Case School, kam
pas Central Avė. ir E. 40th

Bandė nusinuodyti. Na
mų savininkai, po No. 7119 
prie Park skersgatvio S. E. 
suvuodė gazo dvoką, kurs 
veržėsi per durių plyšius, iš; 
kambario, kuriame gyveno 
Marė Maliauskienė. Pašau
kus policiją, ir reikalaujant 
atidaryti duris, Maliauskie
nė grūmojo nušovimu bile 
vieno, kas kambarin įeis. 
Policija vienok nepaisyda
ma grūmojimų, išlaužė du
ris ir kambaryje rado gazo 
kranelius atsuktus. Maliau
skienė gulėjo lovoje ir lau
kė galo savo gyvenimo. Nu
gabenta šv. Ąlexijaus li- 
gonbutin, pasisakė, kad ban 
dė nusinuodyti, dėlei nepa
kenčiamų gyvenimo aplin
kybių. •

Dr. FRANCIS KEkNEDY, 
B«MTWTA»

DR. I.E. JASINSKI
607 ROSE BLOG.

Rioberinės ir smalinė stogų 
dengymui popieros. Įvairiau
sių rųšių maliavos, aliejaus, 
tarpetino, maliavoj imui šepe- 
tų ir t. t. ir 1.1.
Didelis rinkinis Pečių, visokię «udy- 
nę, plačiausia rinkinis įvairię-įvai- 
riausię dailydėms įrankių ir 1.1, ir 1.1.

2155 St. Clair Avė.

igu nori taip, kaip Lietuvoje 
ikiai išsivanoti karštame gere 
vanta, tai atsilankyk į muiy

C. L. T. Ch. D. vakaras. 
Pereitą nedėldienj, sutin
kant Naujus Metus, atsibu
vo vakaras, suruoštas C. L. 
T. Ch. D. Vaidinta “Kerš
tinga meilė”, trijų aktų tra
gedija. Choras sudainavo 
keliatą dainų, choristės iš
pildė keliatą solų ir jaunu
tės mergaitės padeklamavo į 
keliatą deklamacijų. Viskas: 
pavyko pasekmingai. Garbė 
jaunimui, už energišką vei
kimą scenos dailos srityje. 
Geistina daugiau tokių įs
pūdingų vakarų. Tai maloni 
pradžia Clevelando jaunimo 
padaryta šiems metams. Lin 
ketina jiems per visus šiuos 
metu energiškai darbuotis 
ir augštyn kelti scenos me-

supervizorius prašo mus 
paskelbti, kad 2 d. Sausio 
atsidarė antrasis terminas 
vakarinių, elementariškųjų 
mokyklų, į kurias kviečiama 
visus norinčius pramokti 
angliškos kalbos, rašymo, 
skaitymo ir aritmetikos. Va 
karinių mokyklų kursai at
sibūva šiose mokyklose:

Boys School, kampas W. 
29th ir Clinton Avė.

Clark School kampas W. 
56th St. ir Clark Avė.

Corlett Scholl Corlett avė. 
tarp East 129th ir 131st

.. .Clevelando Lietuvių Tau
tiškas Benas, Naujų Metų 
dienoje darė vizitas visiems 
lietuviams pramoninkams, 
kurie benui davė pinigines 
dovanas. Didžiausią dovaną 
gavo nuo “Dirvos” bendro
vės pirmininko p. Bartuše- E. 49th ir Outwaite Avė.

Prescott School W. 105th

Traukia teisman. 26 agen
tai, pirkliaujanti sviestu, 
kiaušiniais ir kitais valgių 
produktais, yra traukiami 
teisman prieš federališką 
“džiurą”, už nesąžiningą kė 
limą prekių. Tas pats laukia 
ir anglių pardavėjus. Ko
misijos paskirta peržiūrėji
mui knygų visų šitų agentu 
rų, kad tikrai sužinojus, 
kiek už parduodamus daik
tus imama uždarbio.

Pagaliaus, jie suprato, kad tu- JĮĮMLM; 
rint tokią muziką savo stuboje, mo- 
tinoms su dukrelėmis nereikės teip ' 
tankiai vaikščioti miestan ant tea- 
trų ar operų, kur kiekvienas vaka- y 
ras lėšuoja apie porą dolerių, o tė- prefcė $100. 
vų sumažės bereikalingi žygiai kar- 
čiamosna.

vičiaus. Šis benas sako, kad 
šiais metais gavo daugiau
sia dovanų, negu visais ki
tais, praėjusiais metais, už 
ką jie širdingai dėkavoja 
H^gviams pramoninkams. 
Minėt ojo-bAie—direktorium 
yra p. K. Bucis.

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

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

Prospect 953 Central 6488_________________

------- PIRTĮ ■ ' ■-
Atdara kožną dieną nuo 12:00 dienos iki 
12:00 naktie*. Bubėtoms per ištisą naktį.

Seredos dėl moterų.
Galima susikalbėti lietuviškai, lenkiškai ir 

rusiškai. Taip-gi statome bankai,
A. SOGOLOWITZ,

2547 E. 38 OATVfi. Arti Woodlul
Central 2596-W .

THE ST. CLAIR AVĖ.

SAVINGS & LOAN C0.
(KORPORUOTA PER OHIO VALSTIJOS VALDŽIĄ.

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

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

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

išlygų.

APTIEKOS E: 
1653SLOairAv. PricEl? g.

Sowinski School, Sowins- 
ki’ Avė; artiE. 79th St.

Stanard School, Stanard 
Avė., arti E. 55th St.

Union School, Union 
arti East 65th St.

Waring School, E. 
St. arti Payne Avė.

Waverly School, West 58 
St arti Bridge Avė.

F. B. Brooks,
Supervisoris vakari

nių, elementariškų mo
kyklų.

ALTS. 18 kp. turės vakarą. 
Ateinančiame nedėldienyjė, 
Acme salėj, ALTS. 18 kp. 
turės vakarą. Ant'scenos 
bus statyta veikalas “Jono 
širdis”, kurį vaidins CLT. 
Ch. lošėjų skyrius, vedamas 
p. Klimavičiaus. Visi priva
lo eiti į tą vakarą, nes ja
me dalyvaus ir CLT. cho
ras, kurio dainomis visi 
džiaugiasi.

. KNYGYNE GAUNAMOS KNINGOS:- 
Aisopo Pasakos — pusi. 364 ................................ ....................................
Andersono Pasakos — pusi. 82 .................... .........................................
Apie Sveikata — pusi. 16 .................................. .. .......................................
Audra Rosijoje — pusi. 65 ........................................................................
Diedai ir Gražina — pusi. 61 ...................................................................
Japonę Konstitucija — pusi. 61 .............................................................
Kaip Bulgarai ingijo laisvę (dalis I) ..................................................
Kaip Bulgarai ingijo laisvę (dalis II) ...............................................
Kaip Japonai gyvena dabar — pusi. 48 ..........................................
Kas iš ko pareina? ........................................................................................
Kelionė j Europą — pusi. 52 ................................................................ ..
Kelionė j Šidlavą — pusL 48 ...................... .........................................
Konradas Valenrodas — pusi. 24...........................................................
Ko mus mokina žvaigždės? — pusi. 32.............................................
Kražių skerdynė ir jos pasekmės .........................................................
Kuomi žmonės gyvena — pusi. 56 ...................................................
Kun. A. Burba — pusL 20 ........................................................................
Kaip gyvena Latviai — Suomiai —Anglai, — pusi. 65..........
Lietuviška Chrestomatija .— pusi. 180 ..........................................
Lietuvių tautos klausimas Europos karės metę — pusi. 102 
Lietuvos Gaspadinė —r pusL 80 ..............................'.........................
Mainieris ir Leberis — pusi. 60 .......................................-................
Našlaitė — pusi. 22 ......................................................................................
Naujas būdas išmokt rašyti — pusi. 24 ........................................
Nuo degtinės — pusi.......................................................................................
Padėjimas Lietuvių tautos rusę viešpatijoje — pusL 120 .. 
Pasninkai Lietuvoje — pusL 16 .........................................................
Perspėjimai apie šventą tikėjimą .......................................................
Rodos motinoms — pusL 18 ..................................... .............................
Sulaukė — pusi. 132 ....................................................................... ..
SLA. Istorija (1886—1915) $1,50; audimo apdar........................
Švintant — pusi. 126 .................................................................................
Tamošius Besotis — pusi. 24 ...................................................................
Trachoma — prie šviesos — pusi. 100 .................................................... 20c.
Vaiką Draugas — pusi. 64 ............................................................................. 15c.

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

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

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

Atsakančiausis įstaiga Cleveland’e 
pinigų sutaupinimui, Prižiūrima ir įkor- 
poruota per valdžią valstijos Ohio ant

$250,000.00 “^3

Kodėl visos svetimtaučiu ir šviesesnės lietuviy šeimynos 
jau įgyjo t^ją muzika? Todėl .kad jie greičiau 

suprato jos vertę ir svarbumą.

6502 FlMt Avs., Cor. E. 65tl (T®d)
Čia dirba lietuvys registruotas aptieko- 

riu3— A. Zakaras.

5608 FliitAn., Cor. E. 57tk.
Čia dirba lietuvys registruotas aptieko- 

rius— J. Smailis.

4052 E. 71st Cor. Harvard
3878 E.~71st, Cor. LansiRg

Lietuviams pas lietuvius aptiekorius ga
lima gaut teisingus patarimus.

BARBERNE
Pas mus ilgai nelauksi, nes 

SJ greičiausiai ir geriausiai at- 
liekama darbas tai pas mus.

g 2271 St Clair Ava N.E.

20c. 
20c. 
20c.
10c.
20c.
10c.
15c. 
15c. 
10c.
15c.
15c.
20c.
20c.
40c. 
•35c.
25c.
15c.
10c.
10c.
10c. 

$1.00

Užslraiyk mu ar pažįstamiems 
Lietuvoj bei Amerikoj 

VIENYBE LIETUVNINKU
Eina Jau 30-tus metus.

Prenumerata $2.00 metams; $1.00 
pusei metą. Kanadoje $2.50 metams: 
$1.25 pusei metą. Anglijoj. LMavoj Ir 
kitur $3.00 metams; $1.5Opasolsu 
Pamatlmul vieną Rum. siunčiam dovanai 
Knygą katalogą siunčiamo ant pareika

lavimo dovanai.
J. J. Pauksztis Co. 
120-124 Graad Str.,

Brooklyn, N. X. 
25252S25252529R525252S25252!

CLEVELAND’O LIETUVIS
Namų ir Paskolos <

Redakcijos Atsakymai.
Pumpurui. Ačiū Sunau

dosime kitame numeryje, 
nes į šį nesuspėjome. Prašo
me rašyti daugiau.

Vaikinui. Sunaudosime 
kitame numeryje. Prašome 
rašyti tankiau.

Vyturėliui. Ačiū Sunau-; 
dosime prie progos. Mat ei
lių turime labai daug, tai: 
taikome paeiliu. Beje, pra
šytume rašyti rašalu ir tik 
ant vienos lakšto pusės.

J. Klimaičiui. Apie vertę 
SLA. ir “Darb.” kalendo-i 

• riaus nieko nežinome, nes ; 
męs jų nematėme.

P. Kailiukaičiui. Aprašy
mas apie Lietuvą karės lai
ku, geriausias tai kun. Bar- 

i tuškos parašyta knygelė 
“Kelionė Lietuvon did. ka
rės metu” ir Martaus pa
rašyta “Lietuvoje karės me 
tu”, šitą pastarąją galite 
gaut “Dirvos” knygyne.

Jonui Keleiviui. Rytinio 
laikrodžio rubežius į rytus 
prasideda nuo Buffalo mie
sto. Nuo čia į vakarus lai
kas skaitosi sulyg centrali- 
nio laiko. Pittsburge ir Cle- 
velande, mieste laikrodžiai 
vedami sulyg rytinio laiko,

25c.
$2.00

25c.

Ir galiaus jie suprato ir tą, kad (Įryj—JHI 
jauni jų sūnūs, esant stuboje tokei |ĮįJ j| įĮm 
muzikai, neturės laiko stovėti ant 
kampo ir studijuoti tą amerikonų | 
pradinę kriminalę mokyklę. Lj ĮĮIM

Todėlei pirko jie, vien tik dėl to j 'AT j 
pirk ir Tamista. o *

Prekė $110.oo
Geriausia yra tokia muzika

Columbia Grafonola
Jas galima pirktisu mažu įmokėjimu ir ant len

gviausi? išmokėjimų,

“Dirvos”Krautuveje,
2004 St Clair Avė. Cleveland, Ohio

Teipgi męa turime visą rinkinį lietuviškų ir kitokių rekordų. Prisiųsk už 2c. 
štampą, o męs pririuaime lietuviškų rekordų kataliogą,


