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Anglija mobilizuoja kurčiai nebylius

Deutschland važios pactą.
Čekija reikalaus Autonomijos.

lavonas, ant kranto upės 
Nevos. Sako, kad jis tapo 
užmuštas ir įmestas upėn.. 
Vanduo jo lavoną išmetė 
ant kranto.

Tame skail 
ra 6,300,000. įBaisi skaitly- 
nė. /

užmušta y- te, talkininkai sunaikino 50 
vokiečių aeroplanų.

Rusai apveikė teutonus.
BULGARAI STUMIA RUSUS ATGAL

Rusai atmušti prie Drusviaty.

Iš Svietur

DIDELĖS AUSTRŲ JIE 
GOS ITALŲ FRONTE. 
Rymas. Italų karės vy

riausybė skelbia, kad apie 
43 austro-vengrų divizijos 
veikia jų fronte. Pažymėda
mi karės iįutrauką italai 
skelbia, kad jie turi užėmę 
1,200 keturkampių mylių 
Austrijos teritorijos. Pas
taruoju laiku, italai sako, 
kad visas karės frontas su
sitrumpinęs ant 500 mylių. 
Nuo karės pradžios iki šiam 

• laikui italai nelaisvėje turi 
85,000 austro-vengrų karei
vių.

VOKIEČIAI RENGIASI 
ĮEITI BESSARABI-

Berlynas. Naujas pavojus 
Rusijai pradėjo grėsti nuo 
teutonų, tai įsiveržimas į 
Bessarabiją, iš Dobrudzy 
pusės. Vokiečių karės kriti- 
Kai sako, kad ruso-rumunų 
Kariumenė neužilgo bus iš
mesta iš Dobrudzos ir teu
tonų armijos užlies Molda
viją. Gi Berlynas begalo 
tuo džiaugiasi, kad Macken 
senas pajiegia sutraškinti 
ruso-rumunų kariumenės 
jiegas ir tuojau įsiverž į 
Rusijos teritoriją. Miestas 
Braila, garsus naftos šalti-; 
niais ir paskutinis raso-ra- 
munų atsispyrimas Dobru- 
dzyjoj, yra pačioje ugnyje.

SUBMARINO KAPITO
NAS APDOVANOTAS 

ORDENU.

ANGLIJOJ MOBILIZUO
JAMA KURČIUS IR 

NEBYLIUS.
Londonas. Stokuojant ka- 

riumenėj vyrų, Anglijoj pra 
dėta mobilizuoti kurčius ir

ANGLIJĄ SKELBIA NE
TEISINGAS SKAIT-

LYNE?.
Berlynas. Vokiečių žinių 

biuras skelbia, bad Ąnglija 
skelbdama savo kariunenės 
veikimą karės fronte, pa
duoda neteisingas skaitly-

SMUGIS TALKININKŲ 
LAIVYNUI.

.. Berlynas. Lapkričio mė
nesyje, pereitų metų, vokie
čių submarinai nuskandino 
314,500 tonų įtalpos talki
ninkų laivų. Tame laivų 
skaitliuje buvo 53 lavai, ku-

stinė, Paryžius, netolimoj 
ateityj bus apkrautas nau
jais karės mokesčiais. Pa
kels mokesčius būtent ant 
persiuntimo laiškų, kurie 
pirmiau buvo apmokami 2 
centų pačto markėmis, da
bar bus 3c. Teipgi 20 nuo
šimčiu, pakels prekes ant ta 
bako ir cigarų. Teatrų ti- 
kietai, žiūrint sulyg prekės, 
bus pakelti nuo 10 iki 50

MELAGINGOS ŽINIOS 
APIE RIAUŠES.

Berlynas. Neseniai buvo 
pasklidę žinios, kurios skel
bė, kad Hamburgo mieste, 
Vokietijoj, buvo kilę dide
lės Riaušes, kuriose užmuš
ta tapo daug žmonių. Da
bar iš Berlyno oficialiai už
ginčijama, kad tos žinios bu 
vo neteisingos. Hamburgo 
mieste netik jokių riaušių 
nebuvo, bet ir ateityj nieko 
panašaus nematoma. Ham
burgas nors yra po Vokie
tija, bet turi atskirą savo 
valdžią.

APVERKTINAS NORVE-
SS
j. Norvegija 

nors yra if neutrališka ša

 

lis, vienok Siaučiant šiai ka

 

rei, jos padėjimas yra ap
verktinas. Ji kenčia nuo, 
Anglijos, kuri ją laiko užb
lokavus, o labiausia turi nu
kentėti nuo vokiečių sub- 
marinų. Ji nuolatos protes
tuoja, bet tie protestai ma
žai ką jai gelbsti. Pastaruo 
ju laiku vokiečiai dar labiau 
pradėjo 
jūrėse 
nais. •

dėlei didumo taksų, dauge
lis šunų bus išžudyta. Šitas 
sumanymas vienok iškėlė 
prieš valdžią didelius prote
stus.

TAS NELH B A Sis

ISHCiyTl/Cim

(triko

ftą X£rr(

JEICcUŠITAS RE&-\
KIA TAIKA. } TĄ/ 
TO D A K NE (JŽTEH‘- 
KĄ. ĄŠ NOKIU N)ATT 
^0$ TAIKUS PRĄOŽ!

RUSAI APVEIK^ TEU
TONUS.

Petrogradas. Vokiečiai 
užėmė mažytę salukę prie 
Dzvinos, į rytus nuo Glau
dant ir į šiaurius nuo Dvin- 
sko. Vėliaus bandė persikel
ti ant upės krantų, bet rusų 
šautuvų ugnis juos nubai
dė nuo jų tikslo. Kitoj vie
toj teutonai prisiartino prie 
rusų pozicijų ties kaimeli 
Batakov,- į pietus nuo Br 
dy, bet čia juos sutiko nif 
artilerijos ugnis. Tokia p 
vaišė sutiko teutonus, n 
rinčius persikelti per upę.ir 
ties Chibalina. Į šiaurius 
nuo Salotvini, rusų patro- 
lės susirėmė su priešais, kur 
daugybė austrų krito auko
mis rusų durtuvų, kiti pa
metę įrankius pabėgo, o li
kusioji dalis kliuvo rusų ne
laisvėn.

RUSAMS PASISEKĖ KAR 
PATUOSE.

Petrogradas. Po artileri
jos mušiui prie Botocho kal
no, rasų pėkstinmkai įsiver 
žė į teutonų pozicijas ir čia 
užėstinai grumiantės ran
ka rankon, rasai paėmė ne
laisvėn 600 vokiečių ir aust
rų. Teip pat rusams tek 
trįs kanuolės, 16

šeimyninkauti jos 
su savo -submari-

TALKININKŲ PUSĖJE 
KILS revoliucija;
Budapeštas. Atsisakius 

'talkininkams nuo vokiečių 
{siūlomos taikos^ Vengrijos 
: ministerių pirmininkas gra- 
|fas Tiša skelbia, kad netoli-

Amsterdamas. šiomis die- moJ ateityj talkininkų pusėj 
nomis vieno vokiečių subma; kils revoliucija, kuri pri- 
rino kapitonas Valantiner!vers talkininkus prie užbai- 
tapo apdovanotas augšta: ginio šios karės. Tiša sako, 
dovana — ordenu. Šis sub- kad netik civiliai gyvento- 
marinas nuo pradžios karės 
iki šiam laikui nuskandino 
128 laivus. Tarp kitų laivų 
jis nuskandino didelį fran
euzų karės laivą, 4 laivus su 
amunicija talkininkams ir 
vieną didelį franeuzų sub- 
mariną.

jai ^sukils, bet ir kareiviai 
karės frontuose sukels mai
štus ir atsisakys klausyti sa 
vo vadų. Revoliucija gali 
kilti, bet nevien talkininkų 
pusėje. Teutonų pusėje ga
li pirmiau ji užsikarti.

ANGLIJOJ SUMAŽINS 
ŠUNŲ SKAITLIŲ.

Londonas. Anglijos par
lamente buvo pakeltas klau
simas, kaip sumažinti skait
lių šunų, kurių šiądien pri
augo iki 2,000,000. Svarbiau 
šia yra tas, kad tiems šu- 

| nims suduodama yra labai 
daug mąisto. Sumanyta pa
kelti taksas už šunis nuo 
1,50 ant 5,00. Tikimasi, kad

nebylius. Dauguma jų pa
tįs savanoriai kreipėsi į vy
riausybę, prašydami priimti 
į kareivių eiles. Vyriausybė

Pavyzdžiai, Sornme a- į rie gabeno talkininkams a- 
pygardoj, vak rų fronte, municiją. i y
bėgyje vieno mėnesio anglai šiaip i 
neteko 8-90,000 kareivių už-j” '/ .................' .

nes.
Kiti gi karės ir 

* > pasažieriniai laivai. 
Vokiečiai skelbia, kad nuo

su mielu noru juos priėmė., muštais, sužeistais ir paim- j karės pradžios talkininkai 
i savo ra- Į neteko 3,636,500 tonų įtal- 
i tik 500,-1 pos laivų. Tai yra didelis 
eteisingas smūgis talkininkų laivynui.

netik --------------
kariau-

Viename Londone tų kurčių 
ir nebylių sumobilizuota 1,- 
000 vyrų. Juos pradėjo jau 
lavinti kariško muštro. Ka
da mokės vartoti ginklus ir 
viską supras, jie bus pasiųs
ti į frontą.

VOKIETIJA DAR GALI 
ILGAI KARIAUATI.

Rotterdamas. Garsus Ni- 
derlandų militariškas žino
vas Minheer Ridder, tvirti
na, kad kuomet Vokietija 
užkariavo Rumuniją, tai ji 
tik su Austrija dar gali ka
riauti su talkininkais ilgus 
metus. Rumunija yra turtin 
ga mineralais tokiais, kokių 
ypač reikalinga karės vedi
mui. Vokiečiai gi pasinau
dodami tuo, galės dar ilgai 
grumtis su talkininkais.

nuošimčio. . _Teipgi pakels 
mokesčius ir ant svaiginan
čių gėrimų, telegramų ir 
ant nekuriu valgio produk
tų.

tranšėjų įrankiai. Totrocho 
klonyje, ties Brušurgasu, 
atmušta keli priešo užpuoli
mai, su dideliais jiems nuo
stoliais, ir du užpuolimai 
ties Sosnerzo.

tais nelaisvėn. į 
portuose padu) 
000 kareivių.
skaitlynes Ael 
Anglija, bet i: 
jančios ša is.

smūgis talkininkų laivynui. Vėliausios Žinios

RASTA RASPUTINO LA
VONAS.

Petrogradas. Vienas iš di
džiausių, rasų caro bičiuo- 
lių buvo Rasputinas, kurs 
buvo skaitomas vienuoliu. 
Jo visokioms “pranašys
tėms” caras šventai tikėjo. 
Kiek laiko atgal, buvo pas
klidęs gandas, kad Rasputi
nas tapo užmuštas, bet ži- 
fiios pasirodė neteisingos. 
Dabar-gi, skelbiama, kad 
rasta ‘išpūtęs Rasputino

KIEK KURI VALSTIJA 
NETEKO KAREIVIŲ ŠIO

JE KARĖJE.
Londonas. Sulyg vėliau

sių aprokavimų, šitoj Euro
pos karėj, iki Sausio 1 d. 
1917 m. kariaujančios šalįs 
neteko kareivių užmuštais, 
sužeistais ir paimtais ne
laisvėn: Rusija — 8,700,000; 
Francuziją— 3,800,000; An
glija — 1,400,000; Italija — 
850,000; Serbija — 500,000; 
Rumunija — 350,000; Belgi
ja — 225,000; ir Černogori- 
ja — 20,000. Teutonai: Vo
kietija —4,500,000; Austri
ja — 4^50,000; Bulgarija— 
200,000; Turtą ja — 400,000. 
Viso: 25,195,000 kareivių.

DIDELIS CIKDNA 
RĖJO PElR US 

liĮją 
Londonas. 2nių b 

skelbia, kadį šise di 
siaurinėj Aiistijlijoj 
Quensland 'misiją 
ciklonas, kurs vzide 
liejo Clearmon: liest 
duo bėgdamas mest 
mis, sugriovė datg i 
nešė tolyn kas (k 
Apie 100 žmonių ta 
denio nuneštt 
praėjus eiki 
gauta, o kitų norai dama. 
Australijos gyventojai 
pamena tokio cikiono.

VOKIEČIAI KARIAUS IR 
TOLIAU.

Berlynas. Vokiečių vald- 
PE- žia jau gavo talkininkų at

sakymą kaslink vokiečių 
siūlomos taikos. Kadangi 
talkininkai atsisako taikin
tis, tai Vokietija yra pasi
ryžus ir toliau kariauti. Da
bar ji guls ant talkininkų
visu smarkumu. Vokiečiai iš to Suvalkų guberniją; Iš
sako, kad jeigu talkininkai teigti Lietuvos karaliją su 
nenorėjo pertraukti karės, gvarantuota autonomija, 
tegul jie atsakys už tolias- 
nį kraujo liejimą. Mat Vo
kietija jau jo atsigėrė.

ras 
ose 
per 

perėjo
iu už- 

Van 
gatvė 

ų ir
apuolė 
o van- 
avonų, 

ik tapo su-

ne-

METINĖ ATOKAITA Iš 
TALKINU <Ų LAKŪ

NU V KIMO.
ulyg metinės 
.ninku laku-

Pa ryžius, 
sutraukos, t iii 
nai, bėgyje pei eitų 1916 me
tų, visuose i k arės frontuo
se padarė pOO užpuolimų 
ant priešų, 'B to skaitliaus 
franeuzų lai unai padarė 
250, anglų IpO 
sai ir kiti. ’F” 
nai vakarų i 
no 81 voki ei 
rytų fronte 
kūnai vakar 
kino 27 voi 
Viename Nr.

o kitus ru- 
—ruzų lakū
ne sunaiki- 
aeroplaną ir 

Anglų la- 
ironte sūnai
čių aeropla- 
donijos fron-

Naujos vokiečių taikos iš 
lygos. . Vokietija planuoja 
naujas taikos išlygas tal
kininkams: Pasilaikyt sau 
Belgiją, Belgijai pavedant 
Kongą, Afrikoj; Pasilaikyt 
Frahcuzijos kolionijas už 
užgrėbtas vokiškas kolioni
jas; Įsteigti Lenkijos kara
liją Varšuvos kunigaikštys
tės rubežiuose, išskiriant

“DEUTSCHLAND” VA
ŽIOS PACTĄ.

Berlynas. Vokiečių sub- 
marinas “Deutschland”, ku
ris dusyk jau buvo atlankęs 
Ameriką, pradės važioti pa- 
čtą, t. y. laiškus ir paęto 
siuntinius tarpe Vokietijos 
ir Suv. Valst. Paprasti laiš
kai, sverianti ne daugiau 
20 gramų, bus apmokami 2 
Gentinėmis pačto markėmis. 
Teipgi bus priimami ir siun 
tiniai, kurie svers nedau
giau 60 gramų. Korespon- 
duotis su Vokietija galės 
tik Suv. Valst, pietinė ir vi
durinė Amerika, Filipinų ir 
Indijų salos.

autonomija, 
sudarant ją iŠ Suvalkų, Kau 
no, Vilniaus ir Kuršę gube
rnijų ; Rusijai pasitraukt 
iš Galicijos net iki San upei. 

Lietuvos karalijos įsteigi
mą iį Suvalkų gubernijos 
atskyrimą nuo Ixmkijos, 
lenkų laikraščiai vadina bai 
šiaušiu Lenki jos padalini
mu ir šaukia visus lenkus 
prieš tai protestuoti.

PARYŽIŲ APKRAUS MO
KESČIAIS.

Paryžius. Francuzijos 80-

Vokiečiai paėmė rumunų 
tvirtovę. Austro-vokiečiai 
paėmė rumunų tvirtovę Fo 
kšani. Su tvirtove paėmė ke 
lioliką kanuolių ir nemažai 
amunicijos, teipgi 4000 ne- 
laisvių.

VOKIEČIAI IMA VIRŠŲ 
KARPATUOSE.

Berlynas. Vokiečių ka
rės štabas skelbia, kad Kar
patų fronte jų kariumenė 
keliais sykiais atakavo rusų 
pozicijas. Atakai vokie
čiams pavyko, nes rusai ta
po atmušti / nuo Falcutan 
kalno ir nustumti atgal Fra 
tus klonyje. Oituz klonyje 
vokiečiai durtuvais atakuo
dami užėmė eilės rusų ap
kasų. Apart to vokiečiams 
teko lovia ir Susita apyga
rdos? Tuose atakuose vokie
čiai nelaisvėn paėmė 300 ru
sų.

Vokiečiai gavo j kailį Ry
gos fronte. Trijų dienų mū
šyje Rygos fronte ties Kal- 
nažemio kaimu, rusai nuga
lėjo vokiečius, atimant jiems 
eilę tranšėjų, kelioliką kul- 
kasvaidžių, dvi 'mortyras, 
vieną sunkią bateriją ir 800 
Belaisvių.

AUSTRAI GIRIASI LAI
MĖJIMAIS.

Vienna. Austrai savo ra
portuose giriasi, kad jų ka
riumenė staigu atakų išva
rė rusus iš pozicijų į pietus 
nuo Braila, Rumunijoj. Ru
sai turėjo trauktis į išanks- 
to prirengtas naujas pozi
cijas. Moldavijoj austrai a- 
takuodami rusus, daro žy
mius žingsnius Žabalo, Na- 
ruja ir Putna apielinkėse. 
Harya apygardoje austrų 
batalijonas bombardavo vi
su tuo frontu rusų pozici
jas. Kokias turėjo pasek
mes, ikišiol dar nežinia.

ITALO—AUSTRŲ FRON
TE PRASIDĖJO MŪ

ŠIAI.
Rymas. Visu italo-austrų 

frontu prasidėjo didesni mu



šiai ir smarkesnis veikimas. 
Italų artilerija nesiliauja 
bombardavus austrų pozici
jas. Karšo kalvose, Castag-i 
navizza apielinkėje italai 
bombarduodami austrų po
zicijas, pasiekė amunicijos 
sandėlius, kuriuos uždegė. 
Austrų artilerija per dvi 
dienas bombardavo Gorizi- 
jos miestą. Nuostolių pada
ryta mažai. Priemiestyje ta 
po sugriauta kelintas namų.

TALKININKAI TURI NE 
LAISVĖJE 580,000 TEU

TONŲ.
Londonas. Valdiškai yra 

apskaitliuota, kad talkinin
kai pereitais metais visuose 
karės frontuose paėmė ne
laisvėn 580,000 teutonų. Iš 
to skaitliaus franeuzai paė
mė 78,000 vokiečių savame 
fronte ir anglai 40,000. Ry
tų fronte franeuzai, anglai, 
serbai ir kiti paėmė nelais
vėn 11,173 teutonus, italai 
savame fronte 52,250 aust
rų, o rusai visame rytinia- 
■ne fronte paėmė apie 400,- 
K00 vokiečių, austrų, bul
garų ir turkų.

RUSAI ATMUŠTI PRIE Ii 
DRISVIATŲ. įi

Berlynas. Vokiečių karės 
; štabas oficialiai skelbia, kad 
i į pietus nuo ežero Drisvia- i 
ty (Lietuvoje) rusai buvo ] 
pakėlę didelį ofensyvą ant] 
.vokiečių pozicijų. Vokiečiai: 
rusus atmušė • su dideliais; 

I jiems nuostoliais. Į ■ rytus» 
'nuo Zlodrov,.netoli Lemberj 
go, Galicijoj, rusai teipgi; 
bandė išvyti vokiečius iš poi Anglija. 

, zicįjų, bet ir ten jiems ne- 
Į pavyko. Vokiečiai atmušda- 

; j mi rusus paėmė nelaisvėn
3 rusų oficierus ir 127 ka- 

i reivius.

Suv. Valst- prisieis išleisti 
nauji įstatymai, kurie pa
lies pirklybinių garlaivių 
ginklavimosi, nes ikišiol 
Panamos kanalu negalima 
buvo plaukipti ginkluotiems 

■ laivams. Japonija apgink
luoja savo pirklybinius lai
vus dėlto, kad apsaugoti 

i juos nuo vokiečių submari- 
nų. Yra manoma, kad Ja
poniją tai daryti privertė

šimtis viso 
liaus, Fran< 
šimtis, Vok 
šimtis., o 
nuošimtis.

ntojų skait
lį — 17 nuo 
>j —20 nuo- 
įoj — tik 4

ilNA SANTI*

uvienytų Vals
uos kasdien vis
arranzai ma-

GALICIJOJ RUSAMS SE
KASI.

Petrogradas. Galicijos 
fronte rusams pastaruoju 
laiku pradėjo sektis. Skel
biama, kad į pietvakarius 
užatakavę rusus, bet tie ata 
nuo Brody vokiečiai buvo 
kai jiems atnešė nuostolius, 
nes rusai kanuolėmis juos 
atmetė atgal. Prie Balako- 
vce ir Jarosląvice kaimo, 
vokiečiai teipgi buvo pakė
lę ofensyvą, bet ir ten jiems 
nepavyko. Rusai paėmė vi

TALKININKAI SKOLINA 
PINIGUS AMERIKOJ. . 
Washington, D. C. Kuo

met Vokietija ir kitos, neut- 
rališkos šalįs kviečia talki-i 
ninkus prie taikos, kad grei 
čiau užbaigus karę, tai tai- j 
kininkai dar rengiasi pra-j 
dėti didelį ofensyvą (užpuo
limą) ant Vokietijos. Fran
cuzija ir Anglija netolimoj 
ateityj žada Amerikoj pasi
skolinti pinigų. Paskolą ža
da suteikti žinomas Ameri
kos milijonierius J. Morgan, 
kurs jau šiądien trusiasi a- 
pie tai. Gavę pinigų, talki
ninkai žada visu smarkumu 
pulti ant Vokietijos.

SURANDAMA KALTI
NINKAI.

San Francisco, Cal. Šiose 
dienose prasidėjo perkrati- 
nėjimas bylos Thomo J.Moo 
ney, kurs kaltinamas yra, 
kad kartu su kitais penkiais 
žmonėmis metęs bombą 20 
d. Liepos mėnesio, pereitų 
metų, “preparedness” paro
doje- Bombai ekspliodavus 
tapo užmušta 10 žmonių. 
Vienas įtartų sąrišyje su 
tuo atsitikimų, būtent Var- 
ren K. Billings jau ankščiau 
buvo teisiamas. Nuteistas 
tapo kalėjiman visam am
žiui. Sako, kad Billings bu- 

Į vo padirbęs tą bombą.

kariumenę 
Vilią ir po

BLOGYN
KIAI SUVt VALST* SU 

MEKIKA.
Washington, D. C. Senti

kiai tarp S 
tijų ir Mexil 
eina blogyn,
tyt jau Villa/perdaug įkirė- 
jo, kad jis pradėjo pykti ant 
Suv. Valstijų, > kam tos ne
atšaukia savo \ 
iš Mexikos, nors
šiai dienai tapo Aesugautas 
ir tęsia savo piešimo dar
bus- Galiau Carrenza 
neužtikrina apsa 
gyvasties amerikonu 
nančią Mei*’ * ~ 
rendo, Me: 
Suv. Valst] 
Mexiką.

jau 
jojimą 
gyve- 

rikoje. EliĮiro Ar 
likos pasiuntinys 

žada grįžti į

BULGARAI STUMIA RU 
h» SUS ATGAL.

taksos reikalingos yra pa
dengimui deficito 370,000,- 
000 dol., kurį Suvienytos 
Valstijos turės šiais 1917 
metais. '

bulgarų kariumenė bombar
davo rusų pozicijas. Bomba
rdavimas buvo pasekmin
gas, tapo sugriauti rusų ap
kasai ir patįs rusai turėjo 
pasitraukti atgal. Dobrud- 
zy fronte ant Maan kalne
lio, dvi bulgarų divizijos bu 
vo užatakavę rusus pozici
jose, kur paėmė nelaisvėn 
daug rusų kareivių. Apart 
to bulgarams teko 4 kanuo- 
lės ir 14 kulkasvaidžių. Va
lakijoj bulgarai eina pir
myn.

TEUTONAI NESULAIKO
MI RUMUNIJOJ.

Berlynas. Vokiečių, aust
rų ir bulgarų kariumenė, 
kuriomis vadovauja gen. 
Mackensen, visu smarkumu 
muša ir stumia atgal ruso- 
rumunų jiegas. Rusai jau 
randasi ant paties Bessara- 
bijos rubežiaus* Rusų atsi
gynimo linija prie Šėrėto 
yra teipgi pavojuje, nes ru
sai išvyti iš pozicijų prie 
Fočanimi, vargiai atsilai
kys ir tenai. Breila miestas 
ir jo fortai dar vis yra bom 
barduojami.

VOKIEČIAI LAUŽŠIS Į 
PIETINĘ RUSIJĄ.

Berlynas. Nežiūrint, kad 
kituose frontuose vokie
čiams nelabai sekasi, vienok 
jie džiaugiasi, kad jų kariu 
menė Rumunijoj visu fron
tu ima viršų. Mackensenas 
jau daro planus kokiu bu
du galės greičiau laužtis į 
pietinę Rusiją. Puolus mies
tams Fočany ir Galač, vo
kiečiai per Bessarabiją 
trauks tiesiok ant Odesos, 
nuo kurios ir prasideda pie 
tinė Rusija.

DIDELIS JAVŲ DERLIUS 
SUV. VALST.

Washington, D* C. Ūkio, 
departamentas savo meti-; 
nėj atskaitoj paskelbė, kad 
pereitais 1916 metais Suvie
nytose Valstijose buvo di
delis javų derlius. Visas tas 
javų derlius siekia 9 bilijo
nus dolerių, arba 2,165,989,- 
000 dol. daugiau negu 1915 

. m., o 2,865,206,000 dol. dau
giau negu 1910 ir 1914 m. 
Didžiausias javų derlius pe
reitais metais buvo Texas 
valstijoj, paskui Iowa ir Dli 
nois.

PLANUOJA UŽDĖTI 
NAUJAS TAKSAS. j 

Washington, D. C. Suvie
nytų Valstijų valdžia pla
nuoja išleisti Panamos ka
nalo bondsų ant 125,000,000 
dol., o tepgi rengiasi uždėti 
didesnes taksas ant degti
nės, alaus, cigarų ir padi
dinti muitą ant įvežamos 
šion šalin arbatos, kavos ir NUŽUDYTA GRĄŽUI

JAPONIJA DIRBA ME&I 
KAI AMUNICIJĄ.

Mexiko uty, Mex. Dabar
tiniu laiku 
yra tikras • 
cijos dirbi u 
ba amunitją talkininkams, 
o ypač Rujai, bet užtekti
nai prista 
Mexikai- ^)se dienose Car- 

v; ižia išsiuntė Ja
ponijai mijoną pesų užsa
kymui amnicijos ir kitų 
karės įrariii 
bia, kad J 
ju laiku p statė labai daug 
amunicijos 
negali su 

! sakymus.

kiečiams užteks iki naujos] 
pjūties. ,

I! Tokio, Japonija. Rumu
nija padarė suartą su Japo
nų firmomis, kurios apsiė
mė padirbti' Rumunijai ka
rės įrankius. Kontraktas pa 
darytas ant 25,000,000 dole
rių*

IĮ Mexiko City, Mexika. 
į Patvirtintos žinios praneša, 
; kad mušyj prie Tarreon 
miesto tapo užmuštas villi- 
stų Carranzos kariumenės 
generolas Louis Herrera.

II Petrogradas, Rusija* 
Caro paliepimu, Valstybės 
Dūma tapo paleista Kalėdų 
šventei. Durna susirinks 25 
d. Sausio.

II Berlynas, Vokietija. Vo 
kietija skelbia, kad rusų ge
nerolas Brusilov, savo ka
riumenės, Galicijoj, neteko 
vieno milijono kareivių.

Ii Galveston, Tex. Garlai
vis “Nestoria”, kurs iš Gal
veston vežė karės įrankių 

i už 2,000,000 dolerių vertės, 
i nuskendo Oceane.

Ant vokiečio
(Vaizdelis).

Vertė L Augštaitis.

(Užbaiga) nį vokietį nagais sudresky-

ranzos

Šitosnaujos

GUDRI VAGIŲ ŠAIKA.
Aurora, BĮ. šiame mieste 

atsirado gana gudri vagių 
šaika, kuri lengviausiu bu- 
du apvagia žmones. Savo 
užpuolimuose ji vartoja chlo 
roformą. Įėję į namus, pir
miausia. gyventojus chloro
formu užmigdo, o paskui ra 
miai apvogę, išeina. Polici
ja deda visas pastangas, 
kad vagius suimti, bet nie
kė neįstengia padaryti. Be
galo gudrus.

Philadelphia, Pa*, šiose 
dienose slaptu budu tapo 
nužudyta tūla našlė Grace 
Robert, garsi savo gražu
mu ir dailia figūra. Gar
siausi Amerikos artistai-pie 
šėjai imdavo ją už modelį 
savo .piešiamiems paveiks
lams. Lavonas rasta jos ka
mbaryj. Galva buvo pusiau 
perskelta ir perpjauta ger
klė. Stalai ir kėdės buvo-iš
vartyti, kas liudija, kad ji 
narsiai gynėsi nuo užpuoli
ko. Dėžėje rasta daug foto
grafijų turtingiausių mies 
to jaunuolių. Visi brangu- 
mynai neliesti. Policija įieš
ko žmogžudžio-

VOKIEČIŲ MINOS ANG 
LDOS PAKRAščIUO-

New York, N. Y. Pasa- 
žierai, atvažiavusieji laivu 
“New Amsterdam” papasa
kojo, kad vokiečiai yra pri
metę daugybę minų Angli
jos pakraščiuose ir prie įė
jimo į visus didesnius Ang
lijos, Scotijos ir Valijos uo
stus* Minos yra naujausio 
išradimo ir labai pavojin 
gos. Sako, kad laivas “New 
Amsterdam” vos ne vos išė
ję nelietęs jų.

SUDEGĖ VIENUOLYNAS 
IR 45 MERGAITĖS.

Montreal, Kan. Mažame 
miestelyje St. Ferdinandde 
Halifax paviete, prie Wi- 
lliam ežero, sudegė katalikų 
vienuolynas. Ugnyj žuvo 45 
mergaitės-auklėtinės ir vie
na vienuolė, kuri mėgino 
gelbėti mergaites. Kadangi 
apielinkėje nėra didesnio 
miesto, tai nebuvo iš kur 
pasaukti gaisrininkus. Lai
ke gaisro, vienuolyne buvo 
apie 190 seserų vienuoli^ ir 
30 mergaičių. Kurios iššoko 
per langus, tos užsimušė, d 
kurios nesuspėjo, tos sude-

visoj Japonijoj 
•ugpjutis amuni- 
io. Ji netik dir-

amunicijos ir

ii Žinios skel- 
Ipmija pastaruo-

(brikų, nes jau 
ii išpildyti už-

j II Petro]

gų, rusą va! ■ 
žti iš' užn .bežio visokius 
kvepalus, paveikslus ir ki
tus tiems panašinę daiktus, 
be kurių ga Ima apsieiti.

Sdas, Rusija. 
į8MWiipinii 

Ižia užgynė įve

II Bridgep >rt, Conn. Vi
li ininkams tapo 

a-toti svaigi- 
į i Gaisrininkas, 
IsHune, bus pa
inei vietos.

sienis gai 
uždrausta 
nanti gėrir 
pastebėtas 
liuosuotas

nauja 
kurio!

lainas, Holandi- 
ifcjrmuotas tapo 
irios kabinėtas, 
nei u yra grafas 
;inz.
us,Į Francuzija. 
’laiVis savus ka- 
iamįas namo, su- 
’an^uzų laivu. I- 
nuskendo. Kelia- 
prigėrė.

Italijbs gt 
reiviAs vet 
sidurė Įsu i 
talų laivas: 
tas žm»ni(

I! Loridėtas, Anglija. Val
džia njutsį’ė ^aliuosuoti ii 
kalėji 
riuos

usus airius, ku
li j revoliucijos lai- 

faleįtaa 576 žmo-
nes-

II Park Talis, Wis. Tur
tingiausia miesfo dalis visa 
išdegė nuo ištikusio gaisro. 
Apart miesto nuostolių, fa
brikai neteko turto virš 90,- 
000 dol.

H Londonas, Anglija. Ne- 
Įužilgo Anglijoj bus įvesta 
cukraus kortelės, be kurių

• l’El Paso, Texas- 150 my
lių į pietus nuo Chihahua, 
Mexikoj, buvo didelis susi
rėmimas Vilios kariumenės, 
vedamos gen. F. Mor<iua, su 
Carranzos kariumene, ve
dama gen. M. Lopeza. Vilios 
kariumenė turėjo trauktis, 
nustojus 1,500 kareivių, už
muštais, sužeistais ir teku
siais nelaisvėn.

I1 Amsterdamas, Holandi- 
ja. Ant karės lauko, Rumu
nijoj, ruso-rumunų šūvių ta 
po auka vokiškas kunigaik
štis Fridrikas Zu Fuersten- 
berg, 18 metų vyrukas-

H Barbertown, Ohio. Su
sitvėrė iš 40 vokiečių kliu- 
bas, vardu Viliaus kaizerio. 
Nariai augins usus ir juos 
tvarkins teip, kad išrodytų 
lyg kaizerio ūsai.

|i Petrogradas, ~ Rusijai 
Nežinia kur dingo Valsty
bės Durnos narys M. Jolpš, 
iš tautininkų partijos. Apie 
jį jau nuo poros mėnesių 
nieko nesigirdi- Policija įie
ško. Manoma, kad jį kas 
nužudė.

Londonas, Anglija. Su 
Sausio 1 diena 1917 metų 
visoj Anglijoj važinėjimas 
geležinkeliais pabrango 50 
nuošimčiu.

li Rymas, Italija. Dėlei 
sumažinimo saldainių var
tojimo, Italijos valdžia už
gynė savo fabrikams dvi 
dienas savaitėje dirbti sal
dainius.

vokiečių 
Nuosto-

Du bro-

JAPONIJA GINKLUOJA 
PIRKLYBINIUS LAI

VUS.
Washington, D. C. Suvie

nytų Valstijų valdžia gavo 
nuo Japonijos oficiališką no 
tą, kurioje pranešama, kad 
ji apginkluoja visus savo 
pirklybinius laivus, kurie 
plaukioja Oceane. Kadangi 
daug Japonijos laivų naudo
jasi Panamos y kanalu, tai

KIEK KURIOJ ŠALYJ MO 
KINIŲ LANKO MO

KYKLAS.
Washington, D. C. Suvie

nytose Valstijose kasmet 
aplamai imant, lanko moky
klas 23,500,000 mokinių, kas 
sudaro 25 nuošimtį viso 
Suvienytų Valstijų gyven
tojų skaitliaus. Anglijoj lan 
ko. mokyklas apie 19 nuo-

cukraus korte ės, be kurių 
krautuvėse n įgalima bus 
gauti cukrau^ į

Ii Paryžius, Francuzija. 
Eskadra franeuzų orlaivių 
buvo pakilus ant Nesle ir 
ten bombardavo 
geležinkelio stotį* 
lių padaryta daug.

II Buffalo, N. Y.
liu: Richard ir Frank Cha- 
pin, kurie tarnavo pačte, 
susitarę pradėjo vogti pini
gus. Susekta, kad nuo Rug
sėjo mėnesio jiedu pavogė 
200,000 dol. Tapo areštuoti 
ir pasodinti kalėjiman.

I! Paryžius, Francuzija. 
Generolui Joffrui Francu- 
cijos valdžia sumanė suteik
ti Francuzijos maršalo ti-

Bet kas tam kaltas? Vokie
čiai visame kalti. Jie trokš
ta žmonių kraujo, jie nori 
užgrėbti svetimą turtą.

— Aš sakau, kad reikią 
juos visus išmušti’— grięž- 
damas dantimis, pratarė 
Benderius.

— Žmogus nedamiegi, ne 
davalgai, dirbi kiek tik spė
kos leidžia, o tau ateis sve
čias vokietis ir suims visą 
turtą. Žinote, kad vokietis 
yra godus labai ant sveti
mų turtų.

I — Ir niekais nuėjo tavo 
trusas.

Vėlyva naktis jau buvo, 
i kuomet Kuleišis su savo 
| draugais skirstėsi į namus. 
Kur tai toli pasigirdo pir
mutinis gaidžio kakereku- 
—u—u—u. Prieš atsisveiki
nant, Kuleišis pažvelgė į 
dangų ir tuo tarpu viena 
žvaigždutė nuriedėjo že
myn, kur tai j berybes. Ku
leišis atsidusęs* tarė:

— Tai gal jau mano gy
venimo žvaigždutė užgeso...

— Vienas Dievas tik gali 
žinoti — atsakė Benderius.

Išsiskirstė.
Kuleišis parėjęs namo, ra 

do savo žmoną verkiant ir 
gaminant ryšelius kelionei. 
Kuleišis truputį numigęs, 
vos švintant, atsikėlė ir pra
dėjo trustis apie namus, 

j Nesisekė jam šį rytą, nes 
i bauginančios mintįs nedavė 
'ramumo. Apžiūrėjęs savo 
i kiemą, įėjęs į tvartą, paglo- 
istė arklius, 
ves ir net 
tupinčioms, 
žvilgsnį, lyg sal 
skudnį gudiej. ] 
už Kiuono, kur i 
laukas, riunokę^ vasarojas, 
kurs nuo rytmetinės rasos 
prieš saulėtekį, blizgėjo lyg 
deimantais apsagytas. Buvo 
saulėtekis. Gražiausias re
ginys atsivėrė pęieš jo akis. 
Matė puikiai įdirbtą lauką, 
bujojontį vasarojų ir neju
čiomis jam ašaros pradėjo 
iš akių riedėti, nes gal jau 
to visko nematys amžinai. 
Jo galvoje maišėsi į varios 
mintįs. Drebančiomis lupo
mis šnabždėjo, kad tas že
mės gabalas, tai buto jo vi
sas turtas, nes gyvenimą da 
rė tiktai iš to gabalo žemės, 
sunkiai dirbdamas. O dabar, 
užsidegė karė, atitraukia jį 
nuo tos žemės, kurią jis 
teip mylėjo. Gal jau jos ne
matys daugiau, gal šis pas
kutinis žvilgsnis. Gailestis 
teip apėmė jį, kad vos ne- 
vos susilaikė nuo verksmo.

— Šunsnukiai! galvažu
džiai! — verksmingu balsu 
sušuko. Piktumas toks jį 
apėmė, kad rodosi pirmuti-

apžiurėjo kar- 
žąsims, ramiai 
metė malonų 

damas pa

Sugrįžo atgal. Žmona pa
stojo jam kelią ir kabinda
mas! ant kaklo, pradėjo bal 
šiai verkti.

— Maryte! — bučiuoda
mas ją tarė. Neverk, bet 
mąstyk apie gyvenimą. Pasi 
samdyk sau vyrą, kurs ga
lėtų nupjauti visą vasaroją-. 
Paskui, jeigu norėsi ką par
duoti, parduok ir gautuo
sius pinigus užkask giliai 
žemėse, kad tie šunsnukiai 
vokiečiai negalėtų rasti. Tie 
prakeikti velniai, gatavi pa
skutinį trupinį duonos išp
iešti.

— Dėl Dievo, Franai, aš 
ne perkęsiu tą viską! Kur 
aš dingsiu likus be tavęs!?

— Neverk-gi — nuduoda
mas rimtumą, pratarė. Už 
visas musų skriaudas, atmo
kėsimi jam krauju.

Vežimas sudardėjo ir su
stojo prie Kuleišio namų. 
Jame sėdėjo šaltyšius ir ke
turi kaimo atsarginiai, prie 
kurių turėjo prisidėti ir Ku 
leišis. Pamatęs vežimą, Ku- 

i leišis apkabino moterį ir pri 
glaudęs prie krutinės kūdi
kį, kelis sykius karštai pa
bučiavo. Nežiūrėdamas ant 
didelio verksmo, atplėšė 
žmonos rankas nuo savo ka
klo ir šoko į stovintį veži
mą. Lipdamas dar pridūrė:

— Dabok namus, ūkę ir 
augink kūdikį.

Vos spėjo pasakyti tuos 
žodžius, vežimas pradėjo ju 
dintis ir dardėti sausu ke
liu, link Seredžių.

Per visą kaimą, juos ly
dėjo būrys žmonių, tarpe. 
j^irių, balsu verktį^a^sekė 
W A^TeisienSrCržfcaimo"prie* 
kryžkelio vežimas dar sus
tojo ir visi atsarginiai pra
dėjo rankomis moti pasku
tinį atsisveikinimą. Kuleišis 
atsistojo vežime ir pamatęs 
savo moterį, dar sušuko:

— Bulvėms, burokams ir 
kitiems vaisiams, iškask, 
duobę už kluono. Tenai at- 
sakančiausia vieta!

Saulutė jau buvo pakilus. 
Nubudus gamta sveikino 
puikų rytą. Rasa ant vasa
rojo lyg deimantas žibėjo. 
Visur buvo malonu, gražu. 
Toje rytmetinėje grožybėje, 
visais keliais matėsi slen
kanti vežimai, kurie iš po 
savęs kėlė dulkių stulpus. 
Įvairus balsai liejosi-aplink 
verksmo tonai pynė graudin 
gą meliodiją, 
važiuojančių

o iš vežimų 
su atsargi

niais, plaukė daina, kurios 
aidas skrido per miškus, 
laukus ir pievas, vis karto
damas: Ant vokiečio, ant 
vokiečio!....

Sužiedotiniai
Per telefoną.

Trrr...! Trrr!!.

II Paryžiui Francuzija. 
-inluzų kariume- 
glerolas Neve- 
/kad vokiečiai 

vakariniame fronte neužil
go bus sumušti.

Ii Kopenhaga, 
kariavus vokiečio 
niją, pakliuvo 60, 
šelių grudų. tTi|

Naujas frai 
nės, vadas £ 
Be yra tikras/

Danija* Už 
ims Rumu- 
000,000 bu- 
grudų vo-

II Scranton, Pa. 15,000 
mokinių 'sustreikavo ir ne
atėjo mokyklon dėlto, kad 
mokyklų valdžia nedavė sa
vaitės laiko vakacijoms lai
ke Kalėdų švenčių. Vaikai, 
mat, irgi pažįsta laisvą ša-

— Halo! Yards 55555.
— Ar čia Magdė? Pažįs

tu ant balso... .
— Teip. O kas čia toks, 

kurs mane ant balso pažįs-

SKAITYKITE IR. 
PLATINKITE 
“DIRVĄ”.

— Čia kalba Jurgis, tavo 
sužiedotinis.

— O Jurgis! Malonu gir
dėti! Bet kam kalbame vie
nas kitam “jus”, kad esame 
susitarę vienas kitam šaky-' 
ti “tu”?

— Nes... aš nedrįstu, bet 
jei jus nesupyksite, ir marf

liepsite sakyti “tu”, tai aš 
klausysiu.

— Žinoma, Jurgi! Saky
kim vienas kitam “tu”. Bet 
kodėl buvai toks nemanda
gus ir teip ilgai mane už
miršęs buvai, ką? Visa su
batos ir visa nedėlios diena 
perėjo, o Jurgio nė matyti, 
nė girdėti! šiądien jau tre
čia valanda........ Atsikėliau
anksti, apsirengiau ir lau
kiu, sakau, Jurgis užeis, tai 
sykiu eisime į bažnyčią... 

1 Buvo valanda dešimta, vie
nuolikta, dvylikta, o Jurgio 
vis dar nėra.... Labai bu- 

^Toliaus bus)



B*

‘lerių. Daugiausia aukavo 
'patįs socialistai: polO, po 5 
dol. Visgi reikia pripažinti, 
kad jie duosnųs, savo reika- 

ir savo
agitacijai. Mums irgi tame 
reikale reikėtų pasimokinti^

| Iš Lietuvių Gyvenimo
: 11 i H1111H lilUUUl-l H11HI l ltfe i lams, savo įstaigoms i

aoritariiai. Mums irgi
AMERIKOJ.

So. Boston, Mass. Vietos
ALTS. 7 kp. per Tautiškąją 
savaitę vidurinės sriovės — I 
sandariečių organizacijos ir 
spaudos platinimo reikalais 
buvo surengus dvejas pra
kalbas. 1 
buvo 10 d. Gruodžio, Liet, i 
salėje. Kalbėjo A Rimka, Į 
“Ateities” redaktorius ir ki
ti vietos kalbėtojai. Aiškino 
ALTS. tikslą ir reikalingu
mą lietuviams prie jos pri
gulėti. Teipgi kvietė remti 
Sandaros organus ir Sanda- ~ 7 ,. v. ... gejams. Tada lietuviams burą remiančius laikrascius. J . . , , . ,. .Nors publikos buvo ne per- 1° P*.8.. T • -i Bicvciauu,
daugiausia (mat tą dieną Gruodz.o. Tą dieną hetuviai mas iš gyvenimo SLA. 14 
, • j • dalyvavo, buvo tai, rodosi,
buvo rengiamos dvejos pra . ,. vkalbos, paskaitos ir apart dlena- .
to po bažnyčią buvo “fė- ^0S 
rai”), bet prie ALTS. 7-tos flrei 
kuopos prisirašė 7 nauji na- 

. riai.
x Antros prakalbos buvo 
W surengtos toj pačioj salėje

16 d. Gruodžio. Apart pra
kalbų ši-kartą buvo gražūs 
koncertas. Pakviestas “Ga
bijos” choras, sudainavo ke 
liatą dainų ir Lietuvių Mu- 

- zikos konservatorijos kelia
tas mokinių sudainavo solo 
ir pagriežė ant smuiko. Po I “T ‘ ~?;-. - . , „ . _ I choras is suvirs 100 dainin-

Kalbėjo A Rimka, J. Ba
niulis ir Pėža. Kalbėtojai 
aiškino ALTS. programą ir 
bepartyvių organizacijų, k. 
a. SLA ir TMD. naudingu
mą. Baigiant prakalbas bu
vo paaiškinta apie Vokieti
jos paskelbtą pranešimą, a-

noj. B’azaro rengėjai ir pas-_________
kyrė lietuviams dalyvauti įr ^vo reikalams, idėji- j 
lenkų dienoj. Lenkai neuž- nįams reikalams, nesigailė- i 
miršo viską tą garsinti kai- ti pinigo ir darbo. Ypatin- Į 
po savo ir stengėsi svetim- gaį šjuo iaiku, kuomet dar- 
taučiams perstatyti, kad fr0 begalės ir piniginės pa- 
“bracia litwini” tai tie pa- ramos idėjiniams reikalams, 

p - oVaihn<? tls lenkai. Lietuviai tokį idėjiniai vidurinės sriovės 
i T 'enkU politikinį žygį pama- spaudai, nors išleidžiame,

tę, nesutiko būti lenkų įran visgi gana mažai. . Toliau, 
kiais jų politikiniams tiks- męS, irgi, vėliau ar aukš
tams. Ir “Gabijos” draugija,: čiau, turėsime visi kaip vie- į 
per choro praktikas, tą ap- naS) pasišvęsti savo idėjai 
kalbėjus, vienbalsiai nutarė įr jos reikalams.
lenkų dienoj nedalyvauti ir Ex Laisvas Vaikas,
ftpie tą pranešė bazaro ren- -------------

“Gabi- 
choras po vadovyste 

jerb. komp. M. Petrausko 
išpildė tą dieną įžymiausią 
programo dalį, nors tą pro
grama rengta trijų tautų, 
rusų, japonų ir lietuvių. Di- į 
džiausi pagarsinimai, baza- 
ze iškabinti buvo, kad dai
nuos koncertinėj salėj Lie
tuvių skaitlingas choras ir 
rusų choras. Didelė salė, 
pilnutėlė publikos. Pasikė
lė uždanga ir pirmiausia iše 
ina Lietuviai — “Gabijos”

$48,50, kalbėtojams atlygin
ta $5,00, narių donės 8-tam 
apskr. $13,80, SLA. Seimo 
atstovų kelionės kaštų $13,- 
20, SLA Seimo atstovams už 
sugaištą laiką $36,00, kuo
pos kaštų $1,28, sugrąžinta 
nepriimtiems į narius, mo
kestis $29,17, už spaudą $6, 
60 ir sugrąžinta permokėji
mas $2,56 ir kitokių mažes-

išimti, nes užvesta byla ir 
teismas eina jau keli metai, 
ir -dar nenuspręsta, kas tuos 
pinigus turi paimti. Jų yra 
apie 1,500 doL Abidvi drau
gijos, likusi ir atsiskyrusi, 
jau dabar ižduose turi ga
na gerai pinigų ir tie pini- 

Į.--------- ______:gai neteip svarbu nė vienai,
fbijon, yra priimami dar, bet j nė kitai. Kadangi nežinia 
Į vėliau, kiek teko patirti, kol ką pasakys atsiskyrę “ka

choras pradėjo stropiai mo
kintis operą “Velnias Išra
dėjas” kurią statys pavasa
ryje, viename iš didžiųjų 
Bostono teatrų. Vietos jau
nimas turi geriausią progą 
dailos srityje pasilavinti 
prie “Gabijos” draugijos. 
Norintieji naujai įstoti Ga-

burtam rate trinami, tai ir 
jų veikimai prišipę.

Idėjinių draugijų teip 
kaip ir nėra, o jei ir yra, tai 
užsnūdę letargo miegu, tai 
ir viskas. Didelė spraga tau 
tiškos dvasios budinimosi— 
nėra kam nušviesti tautie
čius ir skatinti juos prie ap 
švietos. Teisybė, randasi 

i jau keliatas ir žymesniųmas ir kilokiu maze»-1 *«*<*«, i  jp-------_  nių bilų $3,90. Viso išmokė-Į,“Velnio Išradėjo” nepasta-! talikai”, t odėl išrinkta ko- jaunikaičių, kurie galėtų 
ta 1,800,08. , ! tys, tai naujų narių nebus į misija tuo dalyku rūpintis, daug ką gero nuveikti vieti-

; pi nes vėliau pris-; ^Toliau sekė valdybos rin- nių lietuvių tarpe, kaip tai
. toję tik sutrukdo mokinimą-! kimai šiems metams. Išrin- j naujai atvykęs fotografis- 

si. kta šios ypatos: J. Pečelin- tas lietuvis, dargi neseniai
_____-______ j “Lietuvių Muzikos Kon- gis — pirmininku. St Moc-! apleidęs mokyklą, galėtų su- 

ga $1,22. Yra pas iždininką servatorija”, nors dar tik kus — vice-pirm., J. Žeman i tverti Sandaros kuopą ir 
$42,69. Bankoje padėta ant apie du metai kaip įsteigta, taitis — protokolų sekreto- 
nuošimčio $70,64. 5 Šerai C. vienok jau nemažas būrelis rium, M. Mockapetris — fi- 

! L. B. bendrovėje vertės $60, į vietos jaunimo, lankančio ’ nansų sekretorium, J. Senu- 
; 45. arba viso turto sulyg tą konservatoriją, prasila- kevičia — iždininku.

į -- -

Kuopos turtas sulyg pir-! priimama, 
ma diena Sausio 1917 m. r ' —
yra toks: Nariai skolingi -si. 
kuopai $5,51 ir SLA. skolin- į vice-pirm., J. Žeman

sujudinti jaunimą prie pa
žangos, veikimo prie, tam 
gal pasisektų įvesti vakari
niai lietuvių kalboj kursai 
— mokyklėlė, kuomet butų 
galima lavintis rašlevos da

lykuose ir t. p. Nors, supra- 
i ntama, rastųsi ir priešinin
kų pirmeivybei, vienok ne
atsižvelgiant į tai, butų ga
lima ir tiems patiems prie
šininkams daugiau naudos 
ir apšvietos atnešti, žen-

■ giant prekėn, negu repeč- 
kuojant atbulai. Pageidau
jama butų abelnas susipra
timas musų kolionijos lie- 
tuvių, žiūrėt į ateitį žiedres-

> voiknli^ leidimu 1 zia Jo kalbos seke apie Lie* ? neims akimis* Todėl pine
iš 250 lieka 217 nariu sulyg veikta šie: rinkta aunas per Ikišiol, rods, buvo išleista ^os užėmimą, tai yra, a- darbo, broliai ir sesutės! Te 
Sausio nirma diena 1917 m prakalbas, nukentėjusiems keliatas dainų su gaidomis, jos pirmutinius smu- kantj laiką sunaudotame 
bausio pirma mena lui/m. p , ___ ,__ * .. . viena, nebuvo gali- £ius- Antrame atvejuje ais- svarbesniems gyvenimo rei-

’ .Jo na pauti. arba iei ir buvo I kino, kaip musų broliai, se- kalams. Daugiausia griebki-

45, arba viso turto sulyg 
LI-17 yra $180,51.

Bėgyje 1916 m. SLA. 14 
kp. nuveikė šiuos darbus: 
Parengė tris prakalbas ir 

SLA. 14 kp. pradėjo 1916 surengė 8-tam apskričiui į 
m. su 139 nariais ir laike prieglaudos namo dieną su 
H16 m. naujų narių pi išira- prakalba, teatru, baliumi ir 
šš 61, o persikėiė į L; kp. iš kitais pamarginimais; siun- 
kitų kuopų 50 narių: visoj1" ’ °
pasidaro 250 nariu . Iš to 
skaitliais atėmus išbrauk
tus 15 narių ir išsikėlus į 
kitas kuopas 13 narių ir 5 
nariai ne priimta į narius 
arba viso 33 narius atėmus

Cleveland, Ohio. Praneši-

kp., 1916.

Sausio 1 d. L. Sūnų ir Du 
kterų Draugija parengė ba
lių. Balius gana gerai pa
vyko.

“Dirvos” Koresp.

vino ir gana gerai pažengę 
pirmyn, kaip dainavime 1 
teip ir muzikoj: piano, smui ’ 
kos, ir kitų skyrių mokiniai, 
dabar, vakaruose pasižymi 
programo išpildyme. Jau y- 
ra ir pabaigusių konserva
torijos choro vedėjų skyrių Į 
mokinių. Ateityje, skaitlin- 
giau lankant konservatori
ją, galima laukti dar didės-, 
nių vaisių. Apart mokinimo 
ir lavinimo “Liet. Muzikos vo kalbama keturiuose at- 
Konservatorija” rūpinasi ir vejnose. Visu pirmu prad-

tė kuopos atstovus į 8-to ap
skričio pirmą ir antrą su
važiavimą, teipgi siuntė du 
kuopos atstovus į SLA. 29 
Seimą, Pittsburgh, Pa., ku
rie kaštavo kuopai $49,20.

._______  _____  Iš milaširdingų darbų nu-
iš 250 lieka 217 narių sulyg veikta šie: rinkta aukas per

Tie nariai priklauso sekan- nuo karės ir aukavo iš Lx.
iždo $25,00, prisidėjo prie. na gauti, arba jei ir buvo 

ironcerto ’buvo prakalbos. I^noras aut ^xwu>uv rengimo galima, tai reikdavo gana
4 T>-_t.„ T |KU> P° vadovyste komp. M. ant $600,00, 43 ant $300,00. j Prieglaudos namo dienos brangiai mokėti. O musų 

iai auv ^xūv,vv <*p- ~ chorai juk paprastai nėra
ir du vaikų skyriuje ta diena atnešė $62,68 pel- turtingi. Todėl L. M. Kon- 

‘ * Rprvatnriia šiame dalvke

čiai ant apsaugos: 5 nariai:
ant $1000,00 apsaugos, 18 j “Lietuvių Dienos”

Petrausko. Sudainuoja ke- 
liatą liaudies dainų. Toliau 
keliatą solo dainų. Paga
lbaus vėl kelioliką liaudies 
dainų visas choras sudai
nuoja. Viskas išėjo kuoge- 
riausiai. Salė skamba nuo 
apladismentų. Po dainų se
ka lietuviu tantiniai šokiai:

dllU <pwv,Wf -to auu tpvvvjvv. i — ------------ --
149 nariai ant $150,00 ap- daugiausia pasidarbavo ir 
saugos ir
apt $50,00 apsaugos arba tie
217 narių neša viso $51,150,
00.

Prie pašelpos ligoje prik
lauso 167 po $6,00 savaitė-1 kp., iš kitų kuop

i je, 3 nariai po $9,00 savaitė- į so sirgo 12 narį

Baltimore, Md. Gruodžio 
28 d. buvo surengtos prakal 
bos. Kalbėto jum buvo pak
viestas gerbiamas kun. J. 
Žilinskas. Jo prakalba bu-

O musų 
chorai juk paprastai nėra

no. servatorija šiame dalyke
Nemirė nė vienas narys, j3 ~ -

laike 1916 m. 1 
iš 14 kp. ir 4

musų chorams daug jau yra

so sirgo 12

Sirgo 8 nariai, padėjus, išleisdama nebran- Kasius uzsunoKeu, *euavu, 
4 j po globa 14 gių muzikalių dalykų. Iki- neturtingieji pasiliko slaps- 
uepft, arba vi- šiol jau yra išleista: M Pe- tytis po girias, ir žiemos su- 

ioic trausko “Lietuviškos Dai- laukę, nuo šalčio ir bado,

sutės ir seni tėveliai, aplei- Įmės apšvietos, skaitykime 
dę savo namelius, bei sama-! geresnius laikraščius, kny- 
nomis apaugusias bakūžes, 
leidosi bėgti į nežinomus 
Rusijos miestus. Jei dar ku 
rie turėjo už ką kelionės 
kaštus užsimokėti, keliavo,

trausko “Lietuviškos Dai-

gas, numesdami supalaikė- 
jusius prietarus, nes atei
tis mus laukia tobulesniais, 
negu dabar esame. *

Pumpuras.

Philadelphia, Pa. P 
Juškauskas mums atsii

Per šias prakalbas prie 
TS. 7 kuopos prisirašė irgi 
keliatas narių. Aukų paden
gimui kaštų surinkta virš 
$6,00 ir Lietuvos Autono
mijos Fondan virš $13,00. 
Abejos prakalbos pavyko 
gerai. Išplatinta už keliatą 
dolerių literatūros ir paaiš
kinta publikai apie viduri
nės sriovės-sandariečių or
ganizacijas ir spaudą.

Prieš kiek laiko čia buvo 
rengę katalikai teip vadina
mą “katalikiškos spaudos 
savaitę”, bet jų toli gražu 
menkesnės pasekmės buvo.1 
Socialistų “raudonosios sa
vaitės” beveik nė nematyt 
buvo Bostone. Patįs socia
listai sakosi, kad jie per sa
vo savaitę vos-nevos vi 
narį gavę į savo Sąjung 

Vidurinės sriovės 
nėms veikimo dirva,

- pasirodo yra gana pl| 
veikti galima labjf 
mingai. Reikia 
daugiau energija 
ir visuomet veįji 
ventimu, o 
geriausios.

Nuųj9 įjKo 
m< 
Bi

iu miego” *ir “Rrypu-

Užsibaigus lietuvių pr< 
ramo daliai, susirink 
laukia kuomi pasirodys 
tlingosios tautos. Išeij 
ponų dvi poros: viei 
persiima (imasi)^ 
kumščiuojasi, 
Ant* užbaigos 
blika, laukia 
mu jų pasir< 
do... 1
rusų cho: 
dantis 
kus ir, 
rnų.. 
rioj 
Sų4

raMKokJ 
^Pį-445,i 
•a-j-301,1 
Borą, $187,1 
putra i jimo, 
iskas. lama 
d. Pu- ninėį 

nekantru- 
ĮKit, ir pasiro- į 
t ant estrados

— šventikas, ve: 
JFsavim pačią, vai- 

r jie porą cerkvės ta
tai visas choras, ku- 

lebuvo nė 10 žmonių, 
lo šventikas savo cho- 
užtraukia “tėve mu-1 

Tą sugiedoję dar kokiąj 
£ai bažnytinę giesmę sugiej 
dojo ir ant užbaigos pati 
šventikas solo sugiedojl 

!p “Bože caria chrani”. Pub] 
y* ka žiuri ir ątebisi. 
' ' . Teip tai pasirodė 

ipu * kare lietuviai, rusai Wir ponai, ir netik■ su pasis- tuviai 
[sėkmės bus matė(ikad lietuviaij 
, _ ... žinomi” lietuviai,d. Gruodžio viga lya 

rVmetų, Mechanic už didžiausias 
fge buvo rengiamas ir 

žadinamas Talkininkų Md Gruodžio 
iras. Bazare dalyvauti buvo 

buvo pakviesti w ketuviai, njmo 
būtent “Gabijos” choras. baliug Už 
Lietuviai dalyvauti sutiko ~miauaiug

tai

30 d. Gruodžio

Lietuviai gyvauti sutikoH^^- 
ir prašė, kad ir lietuviams do kur^ 
vieną dieną bazare paskir
tų. r ‘ ” ’ - j 
dienos buvo suskirstytos ir 

„rydlrgintog, todėl lietu-

kostiu:

atsilankii‘ I keliatas
Bet pasirodė, kad jauĮhaliaus 

rai.
31 d. Gruodžio 

atskiros dienos, esą, ^uopa surengė 
ima suteikti, teip pa- Suvaidinta du 
to kvietėjai Kągi pa- Vaidinimas

publika kartais 
klausyti, 
mo, ar

Balius

PSl||Bi. Lietuviai pasiskyrė! 
I dalyvauti bazare italų die- 
į noj, 14 d. Gruodžio. Lenkai 
į dieną bazare gavo, bet tą 
• dieną nieko įžymesnio ne- 
i alėdami parei^Į^^zaro

$322,85, o kuop 
so $464,70 už p 
mus išmokėtą j 
pelno tik $41,8

—___ ____r__ Tikimasi, ka
SLA. reikalams pos valdyba 

apsaugos įstojimo geriaus negu 
p ligoje pašelpos įsto- tais, nes praeii 
$73,27, kuopos reika-i buvo atsakančio

V 46 nepriklauso prie 
Kašelpos skyriaus, 
igos 1916 m. yra sekan- 
, Už apsaugą nariai su
ėję $587,26. Pašelpos 
|0„

laike 19161 uauBAU uiciuviaauo j

' ” ' • • . -1/lomi ai Va n n žvčrill auko.t^in Iniriamo’ty—pascipus < -xW -įmokėjo vigams)-II sąsiuviny s, prekė Į alkanų žvėrių auko>-
šelpą. Atė-___ 25c. Šiame sąsiuvinyje yra! 

ašelpą, lieka j7 dainos, būtent: “Lietuva

1 nauja kuo- į tuše”, S

Į mis.
Trečiame atvejuje apibrė

žė skaudžiausias ydas lie
tuvių pabėgėlių. Ypatingai 

| graudu darėsi klausant,

čio, kuriame yra aprašoma 
baisus atsitikimas lietuviš
koj šeimynoje, namuose Ka 
zio Siborskio, po No. 1508 
prie Carlton gatvės, šeimy- 
ninkė Johanna Simborskie-

- I Tėvyne musų”, “Motuš, mo-
----- ’> Sėjau rūtą”, “Per gi- 

pasidarbuos relę jojau”,. “Aš šią naktį”, 
praeitais me- ^”2 “n; t;.
lis metais ne va”- Išleidus sąsiuvinį, pa-sutikimo .sirodė. ir daugiau reikalavi- gaudavo dū kartu šilto vi-1 kų’užpylė karabino 'kuri

JVJ?“ : r^LJkaip jie ten yra maitinami, j nė, norėdama greičiau įkur-nTakCely ir — J kad į savaitę laiko vos tik j ti pečių, ant degančių mal- 
va”. Išleidus sąsiuvini, pa- * wx. —• L- • ’- a

#$73,27 kuopos reika- ouvo aLsaK.an«io suukhiiu -—•** .
I $101 70 vaiku bertai- tarpe valdybos! narių ir abel naujų dainų. Todėl tuoj i 
S vlKi^o’nai nariai vikai nepalaikė išleista III Sąsiuvinys “Lie- 
Tuž SLA. ženklelius $28, valdybos, kas larė daug ne- tuviskų Dainų . šiame 3-cia 
'• auka nuo atsisakiusiu tvarkos, per k|ą nebuvo ga- me sąsiu^mje telpa 6 dai- 
> SLA 30c. už SLA 1916 Hma atsakančiai varyti agi- nos, būtent: Gaudeamus ^, 

[ kalendorius $20,60. Nuo- 
Įmtis už šėrus nuo C. L. B. 
endrovės $3,00, už narys-pe Valdybos n 
js paliudijimų permanym^ Pos nariai būt 
#25, sugrąžintų mokesčių ^ybą, tada bu 
^priimtų į narius $17,09,! va prirašyt r 
ugrąžinta permokėjimas i .....
p. $2,60, už įžangą nuo 

jrakalbų $23,96 ir pelnas 
'nuo 8 apskričio Prieglaudos 
dienos $2,56, arba viso įeigų 
laike 1916 m. buvo $1,798,- 
64.

Išlaidos už 1916 m.: Pa- kos draugija 
siųsta į centro įždą apsau- r ė Lietuvi! 
gos mokesčių $611,14. Pa- 1

pa šelpos ligoj $464,70, SLA. 
te- reikalams $287,04, tautiškų 
sip centų $20,51, apsaugos įsto-

00, 
nu

taciją už SLA 
buvęs geras sj

naujų narių, > 
Buvęs vald 

J

ralo, o kartais dar ir to pa
ties neužtekdavo, žodžiu Į *U*V*kJW* XXX M ▼ o _

tuviškų Dainų”, šiame 3-čia sakant, gerb. kun. J. Žilins- 
sąsiuvinije telpa 6 dai- kas ^va ir vaizdinga 

Gaudeamus” kalba, nupiešė visą dabarti- 
Kad’bu'tų I “Darbininkų Maršalietė”’, n> Lietuvos vargingą padė- 

tikimas tar- “Suktinis”/ “Kad dievuliai j™* Publikos susirinkę bu 
irių, ir kuo- duotų”, “Bijūnėli” ir “De- v0 PiIna Pobažnytinė salė ir 
į palaikę vai- Sa ugnį”, šio leidinio teipgi ramlal užsilaikė. Kiek

I x*l_ _ -------m v* -r

staigas užsidegimas, paga
vo jos drabužius ir nelai
minga moteris virto lieps
nos stulpu. Degant jos dra
bužiams, ji bėgiojo po kam
barius šaukdama pagelbos. 
Ant šauksmo atbėgo jos vy
ras Kazys ir šeimynikštis 

Į S. Vilkas, kurie nuo grindųpalaikę vai- iciuuuu vciygi 4 , . _
ų buvę leng- ^k 25c. prekė. Trečias L. sukolektuota tą vakarą au- j suimtais divonais mėgino 
lažiausia 300 Konservatorijos leidinys nepatyriau. nubraukti nuo nelaimingos
tetoje 61. tai komp. M. Petrausko pa- 30 diena Gruodžio buvo, moteries liepsnas, bet kad 
fbos narys, ! rašytas “Muzikos Žodyne- statytas per^ ALT. Sanda- grabužiai iki kunui jau bu- 
įj. Žilis.

So. Boston, 
žio 25 d., Kt 
Lietuvių Dragos ir Muzi- 

Gabija” pa
šalėje kon

: rašytas “Muzikos Žodynė
lis”, prekė 25c. šis žodynė
lis tai pirmas žodynėlis toj 
srityje lietuvių kalboje. 
Daug jis palengvinimo ga-

certą. Choras lo vadovyste 
gerb. komp. 
sudainavo apie 
to buvo solo d<

iass. Gruod- ___o r-----b...........
dų vakare, lės suteikti musų daini- 

i-ninkams.
Lietuvių Muzikos konser

vatorija praeitais metais 
inkorporuota ir ateityje ma 
no, kad bus galima įsisteig-

i ros ir TM. Draugystės kuo- vo nudegę, tad dėlei skaus- 
pas ant scenos veikalas “Ex! mo ir karščio, nelaiminga 
propriatorius”. Publikos su- moteris, ištrukus, bėgo į 

; sirinko apie du šimtu ir vi- i priešakinį kambarį. ir čia 
si dar pusėtinai tvarkoj už-.1 per išmuštą langą šoko lau- 
Silaikė, nors ir nelabai tikė-, kan, kur ją sugriebė polici- • 
tąsi to, galbūt todėl, kad sa-, stas Hart ir apgesinęs, grei 
lė buvo nešildyta, o tą die- tai pašaukė ligonbučio veži
ną gana pusėtinai buvo, šal-1 mą, kuriuom ją nuvežta į li
tą. Bet rengėjai tikisi gauti i gonbutį. Viduje gi, nuo ka- 
pelno. rasino liepsnos užsidegė di-

J. Žilvitis. vonai ir mediniai daiktai, 
-------------- i nuo ko užsidegė namas ir 

Simborskis su Vilku skaud
žiai apdegė ir abudu turėjo ‘ 
būti nugabentais į ligonbu- 
tį. Atvykę gaisrininkai gin
ti nuo ugnies nlmą, ant au
gšto, miegojimo kambaryje, 
durnuose rasta pritroškęs, 
4 metų Simbprskių vaikutis, 
kurį išnešus ant oro, atgai
vinta. Simborskienė mirs. 
Simborskis ir Vilkas, pagis.

Šis miestas, atgal 10 me- Į P- Juškauskas sako, kad

, Petrausko,
10 dainų, po ti savo namus; dabar kol- 

kas, yra samdomi kamba
riai po No. 395 West Broad 
way, So. Bostone.

Gruodžio 24 d. Lietuvių 
Italėje buvo Susiv. L. šv. 
Kazimiero Draugijos susi
rinkimas. * Aptarta draugi 
jos reikalai.’ Svarstant nau
jus dalykus, pakelta klausi
mas, ar nebūtų gerai, kad ei 
nančią bylą su L. R-K. šv.
Kazimiero draugija panai-i

finų, kelintas*7— .to ouvo soio oainų, Kenatas 
iau jimo $89,50, pašelpos ligoj Lįetuvįų Muzikos Konser- 
sus įstojimo $34,76, vaikų bert. vatorijos mokirį,

$2,00, vaikų įstojimo 50c., vo golo> pagri5 _ ____
ivių už SLA. ženklelius $28,00, t jr paskambto ant pia- 
r-- už spaudą $6,75, uz SLA. no visas programas išpįl-

kalendorius 1916 m. $1,50, konogeriaksia. Publir 
! kos buvo pilnutėle sale. Po 
koncerto buvc 
jaunimas — s 
po ilgoko adv< 
ksmai sau gd

ių sudaina- 
iįė ant smui-

Jau- 
ninis'

buvo 
kimėjo 
l ant 
ko ge

įlįstų

niukus. J 
irastai, 
lojo ko 
rėkavi-

kalbėjo 
staty-

už kauciją kuopos viršinin
kų $1,00, už narystės pefr- 
mainymą $1,50, už lakštus 
dėl sutraukos 50c. ir už naš. 
našlaičių fondan $13,70, ar- 
ba "322a.9„h,8ta > Centr° iŽ" "~Antrą"kon<i 

draugija ren 
šio. Šis koi 
mas Lietuvio 
Draugijos na 
laiko Lietuvil 

Vasario iri 
jos” draugi 
vaidinti kof

dą $1,563,10.
Išlaidos kuopos reikalams 

laike 1916 m.: Algos 1915 
m. kp. viršininkams $28,00 
ir kaštai viršininkų už 1915 
m. $15,31, už persiuntimą 
pinigų į centro įždą $5,20, 
už plakatus $5,00, už salę 
prakalboms $12,00, už šalę

šokiai, kur 
kių mėgėjai, 
|cų laiko, lin- 
jo pasišokti, 
tą “Gabijos” 
|a 27 d. Sau- 
rtasrengia- 
Labdarystės 
ai, kuri už- 
alę.
syje “Gabi- 
rengiasi su- 
M. Petraus- 
readinkite ir

Hartford, Conn. Hart
ford, tai gana puikus mies
tas, turtingas ir abelnai šva, 
riai aprūpinamas. Apgyven
tas visokiomis tautomis. Lie 
tuvių randasi irgi nemažas 
būrelis, nors negaliu paduo- 

I ti tikros statistikos, bet kaip 
i kiti pasakoja, jų čia yra a- 

kinti ir esančius bankoj pi-1 P'e P°ra tūkstančių.
nigus, už kuriuos bylinėja
masi, pavest i

>s oynneja-i 040 ..... (.. -------------- .----- , —
nukentėju- tų, sakoma, visai mažai bu- Ps matęs nelaimingą mote-

sių nuo karės šelpimui. Ta apgyventas lietuviais, 
byla kįlo nuo to, kad dalis randasi nemažai ir jau- 
teip vadinamų “katalikų”! nuomenės, ypač iš vyriškių, 
nuo šios draugijos atsisky- dailios lyties mažiau, 
rę, ndsinešdami užrašų ir j y ietos jaunimo nuopelnų, 
finansų knygas, reikalavo ''eikime^jMapeina man daug 
da|į pinigų^ Pinigai, kurie 1 paminiu, Jg£:,

rį. Sako, baisu pažiūrėti. A- 
kįs išdegę, kūnas gi pasibai 
sėtinai apdegęs.

Jau nekartą buvo moteris 
persergimos, kad nepiltų



D 1 K V A

lietuvių parapijos salėj

Teipgi prašome

s

kuro ir badu

diena, bile tik ties pavyzdingąjį gyvenimą, 
žka nirkti sti- To darbo tiek dauc. kad nė

ipsistoti ir pa- 
męs toki eša- 

įmėm ir gyve-

tad musų jau-
• itų būti aišku, 
į mas jam ge- 
J ar žaislės ir nė tų kiltų minčių, tos

šviesi gyveni!0 viltis> k3 rą’ Ne’ sesute! Kad tas Jur 
nors greitu Vaiku atneštų gis ar Petras tave matytų, 
ant žūstančią* tėvynės au-'tu turi pasirodyti pasauliui,

vaikelių. Dė- rios ir bažnyčion eina vien 
kad tie geri tik dėlto, kad pamačius ten 

ih'nkįtaaiūį vaikams, ir savo mylimą Jurgį ar Pet-

ės ne

iunčia pinigą- “Lietu- 
enoj” surinktų aukų 
tyta suvirš $160,000.

vių
pris
Teea

delphiioj, Rochesteryi

levelande ir Law-
ir iš rence’

i. nesuren

ar

žiu-

ra-
T.

AI pasibaigus, grįžti į Lietuvą 
i II I ir ten steigti tos rūšies iš- 

pasi-
* T A T Z*1 A ♦ ir ten steigu wx» x«mcoi rLKZVALGA4 fabrgat- g

mes, musų jaunimas, atsis- yra tokių, kurios daugiau 
mėgsta dvasinį užsigahėdi- 
nimą, tai yra skaitymą, dai
nas, sceną ir, abelnai, visą 
draugijinį naudingą darbą,

Dėlei Lietuvos neprigul- /Kryžiui į Washingtoną, ar- 
mybės. 3 d. Sausio, Washin-, Liberty bankai į New 
gtone, prezidentui Wilsonui, Yorką. Dabąrgi, kaip paty- 
ir popiežiaus delegatui, da-re r ” ~ 
ktaras Julius Bielskis, var
dan Tautos Tarybos, įteikė 
peticiją, kurioje prašoma,' 
kad prie derybų užbaigiant 
Europos karę, kad “etnog
rafiškoji Lietuva butų su
vienyta į vieną politišką kū
ną (be united in to one po- 
litical body) ir kąd tada Lie 
tuvai butų duota politiška 
neprigulmybė”. Peticijos ko 
pijos ' tapo įduotos visiems 
ambasadoriams Europos 
viešpatysčių. Po peticija pa
sirašo 600,000 Tautos Tary
bos narių.

Męs šitą žinią imame iš 
angliškų laikraščių, ir pagi
name peticijos tikslą. Tik 
netikime, kad Tautos Tary
ba galėjo surinkti tiek daug 
parašų nuo savo narių. Tai 
perdaug.

Suvažiavimas jau prisia- į
ną. x^xfel, —r rtino- Ateinančiame utarni-

xė C. K., Raudonam Kry- nke prasidės laukiamasis 
ižiui yra susiųsta tik 75 tu- lietuvių suvažiavimas ir tę- 
•kstančiai dolerių. Liberty sis per dvi dienas. Suvažią- 
bankoje nėra nieko. Tad vimas atsibus Williamsbur- 
Raudonam Kryžiui surink- ge> • - -
tų aukų nėra nė pusė pri- i Je- I suvažiavimą pakviesta 
•duota. Kurgi likusioji da- visos didėsės lietuvių orga- 
flis? Žinoma, vietiniai ko- nizacijos, kad atsiųstų savo 
mitetai laikosi pas save. _ »
kad teip yra, abejonės būti: 
negali. Tad reikią patėmyti, 
kad žmonės veikia, atšalu- i 
šiai, nes nesupranta, kad ba
de ujančiai Lietuvai reika
linga pagelta ir tam tikslui 
sudėtus pinigus laikosi pas 
save. Nelaikykite surinktus

> pinigus pas save, bet kogrei
■ čiausia siųskite juos Raudo-
■ nam Kryžiui, tfegul jie eina 

ten, kur jie reikalingi.

teatrališkoji 
dėlei savo 

kurie paėjo 
neskaitlingo

Vėl organizuoja. Pereita
me numeryje jau minėjome, 
kad neseniai p. Vitkausko 
suorganizuota 
trupa pakriko, 
nepasisekimų, 
dėlei lietuvių
lankymosi į jos duotus pers
tatymus. Daba© žinios vai
kščioja, kad tas pats Vit
kauskas, Brooklyne išnaujo 
organizuoja vėl tokią trupą, 
kuri darbuosis New Yorko 
apyrubėje. Ar perorganizuo 
ta trupa turės geresnes pa
sekmes negu pirmesnėji, ne- 

alima pasakyti. Vienok 
nyti reikia, kad p. Vit-

Sumišimai prakalbose. 
Miestelyje Lawrence, buvo 
surengtos parapijos prakal
bos, kuriose kalbėtojum bu
vo kun. T. Žilinskas iš Bos
tono. Kalbėtojui vos pradė
jus kalbėti, susirinkusi pub
lika, kuri susidėjo iš tamsių 
ir girtų žmonelių, sumišo. 
Pradėjo kalbėtojui mėtyti 
nemandagumo žodžius ir ki 
taip trukdinti. Kiti, lipdami 
ant sėdynių ir langų, viso
kiais balsais rėkavo. Į ne
nuoramas moters pradėjo 
mėtyti kiaušiniais. Įsiveržė 
policija ir galbūt butų priei
ta prie kraujo praliejimo, 
jeigu ne vietinis kunigas 
Virmauskas butų policijai

gu nenulei atrankų ir ima 
si prie tolesnio veikimo. 
Teipgi matosi, kad pakriki
mo pirmesnės trupos nebu
vo vien neskaitlingi publi
kos lankymaisi, bet kas nors 
turėjo būti nepageidaujamo 
ir pačių aktorių tarpe. Lai
mingos kloties tolesniam vei 
kimui. .

N.e aiškus išsireiškimas. 
„“Tėvynėje” rašoma, kad 21 
dieną Gruodžio (1916 m.), 
New Yorke, viena socialiste, 
aiškindama, kodėl socialis
tai priešingi visuomeniškam 
lietuvių suvažiavimui, pa- 
'sakė, kad “20 amžiuje yra 
peržema, persėda ir persar- 
mata reikalauti Lietuvai lai 
svės, nes socialistai kovoja 
už laisvę visos žmonijos”.

Kaip ten kas nemanytų, 
visgi toks išsireiškimas yra 
ne aiškūs, nesuprantamas. 

„ Ir vargiai ta moterėlė ir pa 
ti žinojo ką šneka.

‘ ’
Šitą straipsniuką rašyda

mas, meldžiu nepalaikyti 
man už blogą tiems, kurie 
daug maža' prisideda prie 
naudingo darbo. Bet męs 
rasime tūkstančius tokių, 
kurie nė piršto nenori pri
dėti, o visgi lietuviais vadi
nasi. J. Svyrūnėlis.

i '

;. ir atstovus. Socialistai vargiai! 
dalyvaus šiame suvažiavi
me, nes yra manoma suruo
šti savo suvažiavimą, atski
rai. Tautininkai dalyvaus. 
Iš katalikų pusės, dauguma 
geidžia suvažiavimo tolias- 
nio bendro veikimo, bet yra 

i tokių politikierių, kurie po
ra dienų prieš suvažiavimą, 
šaukia “katalikų” suvažia-; 
vimą į Pittsburgą, kur bus 
tariamasi apie tuos reika
lus, kuriuos ant jų uždėjo 
“Dievas ir Tėvynė”. Tad 
žiūrint į musų veikėjų to
kius jomarkus, rengiamus 
lietuvių visuomenės vardu, 
reikia tikėtis, kad Brookly- 
no suvažiavime dalyvaus 
tik pažangieji tėvynainiai 
ir vienybės spėkos nebus 
teip didelės, kokių pirmiau . 
buvo tikėtasi, o jeigu jame 
dalyvaus ir Pittsburgo su- ' 
važiavime dalyvavusieji, tad 
galima tikėtis barnių. Bet 
gal bus tų nemalonumų iš
vengta.

šti. Kun. Žilinskas apleido 
salę ir išvažiavo namo. Sa
lėje pradėta gesinti žibu-1 
,rius ir tuomi priversta ne- 
mandagę publiką išsiskirs
tyti. Sako, kad prie to sumi
šimo sukurstymo buvo pri
sidėjęs neprigulmingasis ku 
nigas Mickevičius.

Šiuomi lawranciečiai pasi
rodė, kad jie apie civilizaci
ją neturi mažiausio suprati
mo.

riu pasakyti, kad ta neran
gumo liga sirgo ir kaikurie 
musų sriovės laikraščiai, ku 
rie nuo savęs arba labai ma
žai 'ką teagitavo, arba susi
griebė agituoti tik paskuti
nę savaitę.

į Dar buvo viena nepasise
kimo priežastis, kurią jau 
reikia pasmerkti: tai nesis
kaitymas su duotu žodžiu. 
Buvo tautiškos savaitės ren 
gėjų, kurie, rašydami-orga
nizatoriui, pavedė jo pilnai 
nuožiūrai paskirti prakalbų 
dieną ir kalbėtoją, bet kuo
met organizatorius, tuomi 
įgaliojimu vaduodamos, kai 
bėtoją ir prakalbų dieną pa
skirdavo, tai paskui rengė
jai praneša, kad jie randi 
tą dieną nepatogia ir pra
kalbas rengsią kitą dieną... 

į Buvo teip-pat ir kalbėtojų, 
kurie išsyk, be jokių išlygų 
žodį davę, jog važiuos ten 
ir tas dienas, kur organiza
torius paskirs, paskui patįs

• savo valia apsiėmė kalbėti 
■ kitur ir tuo budu suardė 
. jau organizatoriaus išdirb- 
į tą pieną irsuviliojoprakalbų 

rengėjus. Buvo ir tokių atsi-
. tikimų, kad kalbėtojai pasi-,. 

žadėtu laiku visai nepribuvo 
ir dėlto negalėjo parengtos 
prakalbos įvykti arba pas
kutinę valandą naujų kalbė
tojų reikėjo jieškoti. Iš kai- 
kurių vietų rengėjai vėl 
skundžiasi, kad kaikurie 
kalbėtojai kalbėjo ir aiškino 
“apie viską”, išskiriant AL- 
T. Sandarą, jos programą, 
prigulėjimo išlygas ir nau
dingumą.

Visos šitos ir dar kitos 
priežastįs negalėjo neatsi
liepti į agitacijos vaisius. Iš
keliu jas viešai, kad ateity
je, viską aiškiai matant, da
bar padarytų klaidų butų

veikindaTnas savo tėvelius, 
o ypatingai dailioji lytis, da 
rydavo prižadus savo rau
dančiai močiutei, kad jos 
svetimoje šalyje stengsis ne | negu tuščius menkniekius, 
užmiršti matutės pamokini- j kaip tai šokius, bereikalin- 
mų, stengsis gyventi dorai gus krykštavimus ir juo- 
ir kelti avo vardo garbę, kus, nenaudingus susirin- 
ir savo gyvenimą vesti pa-, kimus prie karčiamų ir tam 

‘vyzdingiausiu ir naudingu; panašiai. O ypatingai šiuo 
žmonijai. Teipgi žadėjo la- karės metu*, kur tūkstančiai 
vintis ir šviestis. Būdami musų brolių žūsta karės lau 
dar savo brangioj, gimtinėj1 kuose, ar tai iš bado, ar dėl 

išalyje, girdėjome, kad lais- kitokių aplinkybių. Na ir 
■ voje Amerikoje kiekvienam apsistoję bent ant valandė- 
I yra leistina skaityti kokius lės pamąstykime. Argi pri- 
; tik kas nori laikraščius. Tie-' tinka mums toki bergždi su- 
! są pasakius, gerų mažai iki- 
šiol laikraščių turėjome, bet 
visgi buvo galima vieną ki
tą dar ir geresnį surasti. 
Prie tam ir knygas skaity
ti, telktis į naudingų darbą, 
kaip tai draugijose, rate
liuose ir tuo budu pakelti 
savo dorą ir savo suprati- ti badu mirštančius tėvelius, 
mą apie dorą, savo išmany- brolius, sesutes ir dalį jų 
mą, koki gyvenimo keliai aukauti dėl Lietuvos laisvės ’ buvo pasibaigę socialistų ir 
yra geri ir koki blogi. Žo- išgavimo! Koks tai butų katalikų panašios savaitės 
džiu sakant, tikėjomės ras- prakilnus darbas atlikta!, ir tt. Beto, kaikurioms ko- 
ti Amerikoje tuos aukso kai Bet deja! Kad musų jauni- lionijoms permažai laiko bu 
nūs, iš kurių nieks nedrau- mas į tai žiuri be jokios vo prisirengti.
džia semti sau dvasinius nuovokos; nors ir dalelė iš i Bet nežiūrint visų tų ne
turtus.
kalnus męs randame, ir mažuma.
nieks
mums semti sau turtus, tik dirba tą prakilnų darbą • su
męs patįs jų negeidžiame, nedirbančiais, o ypatingai kė pusėtinai: išplatinta ne- 
nors ir nevisi, bet didesnė musų dailioji lytis skaitlius, maža laikraščių, parduota 
Jdalis musų jaunimo, kaip bu su skaitlium tų musų sesu- knygų, surasta ALT Sanda- 
vo dvasios pavargėliais, teip čių, kurioms visai ateities rai naujų narių ir sutverta 
ir lieka dar ir iki po šiai die- gyvertimas _ nerupi, pasiro- 
nai. O juk laikas butų jąu-dys labai mažas. Ir jeigu 
bent kartą išbristi iš to ne- sulyginsime veikiančiuosius 
lemto tamsaus klano, ir to visuomenės darbuose, atvy- 
gyvenimo, kurs sukasi kaip kusius iš Lietuvos vyrus iy 
užburtas lenktynių ratas, mergaites, tai tų mergaičių 
ypatingai, kad pamąščius rasime ten labai mažą nuo- 
kokiame męs inomente, kai- šimtį. O bet iš jų laukiama 

i po lietuviai dabar gyvename pasaulio genijai, poetai, dai- 
ir kad pėrsistątyti sau prieš liniukai, tyrinėtojai, dva-

reik

sirinkimai, šukavimai na
muose ar net ir ant gatvių? 
Juk iš mus svetimtaučiai 
juokiasi, o ypatingai per 
šias metų šventes. Kiek tai 
brangaus laiko išeikvota ir 
sunkiai uždirbtų centų, su 
kuriais butų galima sušelp-

Tautiškai savaitei 
praėjus.

Gruodžio 9-17 buvo pada
rytas pirmas mėginimas 
smarkesnės agitacijos už A- 
LT. Sandarą ir vidurinės 
sriovės laikraščius. Laikas 
pasitaikė iš vienos pusės pa
togus, nes prieš Kalėdas, 
adventai ir tt., ir laukti il
giau atrasta neparanku.Bet 
iš kitos pusės buvo’susidėję 
ir daug nepatogių aplinky
bių, k. a. vieni žmonės dar 
buvo nevisai pabaigę Lietu
vių Dienos reikalus, ką tik

Ir ištikrujų, tuos jų dirba, bet visgi tai tik patogių aplinkybių, nežiū
rint nepatyrimo ir dar men 

nedraudžia iš jų Kad sulyginus tuos, kurie ko susiorganizavimo,

Prašome skaitytojų, kurie 
gaunate laiškus nuo savo gi 
minių ar pažįstam^, iš Eu
ropos, ar tai iš Anglijos, Ru 
sijos ar Lietuvos, kuriuose 
rašoma apie ten gyvenančių 
lietuvių sąlygas, kad mums 
tuos laiškus paskolintumet, 
panaudojimui tų žinių “Dir
voje”. Męs padarę ištrau
kas, laiškus sugrąžinsime 
cielybėje.
Amerikoj gyvenančių lie- 

1 tuvių, kad radę ką nors ra- 
i šyto apie vietinius lietuvius, 
atsiųstumet mums iškarpas 
iš tų laikraščių, paliekant yįnti ' ant pr; 
laikraščio antgalvį ar pažy- Gaila, '

anksčiaus aršaus męs tu skaityti, kad iš verg 
kaipo liėtu- tų dvasios milžinai, 

žinome, jog pamatą 
dvasios troškimams s 
davoja tik motinos, gr 
sios ypatybės- ir kiltos 
tįs. Bet tų gražių ypa

rėsime atlošl 
viai, kaįpo vfikai nausų tė
vynės Lietuves- 

Aš manau, 
nimui jau tur 
koks užsiėm 
pjaus pritiktų, zaisics ir iic xxx»v«į uua
tuščios svajor Ar naudin varguolės, fabrikuose 
gas darbas, Kokio iš jo rei- fabrikų parėjusios, pri 
kalauja musų tėvynė, sto- koholio viedro negali į

’ ‘ mt pražūties kranto. Jos nieko geresnio gyv 
„ _ kad jaunieji, me nemato ir nejieško,

mint, kokiame laikraštyje patekę laisvą11 gyvenimai), JU visa daila ir poezija, . 
žinia yra tilpusi. Už šitų greitai užmirkta savo kiltus bažnytėlė, o viešame dar 
prašymų išpildymą, iš ank- troškimus ir gyvenimo pla- ir 
sto tariame ačiū. i nūs. Mažai ii

* * ateitis, ar tai
Ima lietuvius į kariume- 

nę. Per Paryžių pareina ži
nios, kad Lietuvoj vokiečiai 
pradėjo savo kariumėnėnl Mums smagu. Labai daug 
imti dar užsilikusius lietu- > laiškų gauname nuo skaity
čius, vyrus, kurie gali būti tojų, kuriuose išreiškiama 
'šiam ar tam tinkamais, pasiganėdinimai “Dirvos” 
Prieš tokį vokiečių sauva- j įtalpa ir jos pakraipa.Mums 
liavimą Lietuvoje, šveicari-1 yra smagumu tokius laiš- 
jo-j esanti Lietuvių Taryba, kus gaunant. Vienok męs 
kurion, rodosi, priklauso ir, geistame, kad guodojami

* T /“I i_______ ________

Tautų atlasas. Kaune, 
“Dabartis” ir “Kownoer Zei 
tung” išleido atlasą vakari
nės Rusijos tautų, kurių 
skaitliun įeina lietuviai, lat- 

' viai, lenkai, žydai, baltgud- 
žiai ir juodgudžiai. Kiekvie
nai tautai svirne atlase yra 
^paskirtas ir žemlapis, sky
rium. Yra ten ir žemplapiai 
gubernijų, kuriuose vėl sky
rium pažymėta, kurioje ir 
kokios tautos kiek žmonių 
yra. Atlasas, iš geografiš
kos pusės, apdirbtas sąži
ninga’, kaip “Dabartis” sa
ko, ir raštuoja 10 markių.

p. J. Gabrys, smarkiai už
protestavo per vokiečių ats
tovą.

Kaip matoma, tai vokie
čiai ištikrujų užsigeidė Lie
tuvą pasmaugti. Ir nieko 
įdomaus, kad vaikščioja 
gandas, jog vokiečiai nesi
priešins taikos tarybose, jei 
Rusija norės atsiimti Lietu
vą. Juk vokiečiai Lietuvą 
jau neturės kuom daugiau 
apiplėšti.

av Juciui painia v nuo, tau
tiškoji savaitė visgi pasise-

naujų kuopų.
Teisybė, viso to padaryta 

neperdaugiausia: Norwood, 
Mass. sutverta nauja kuo
pa iš 8 narių, So. Bostone 
per dvejas prakalbas prira
šė 10 naujų narių, Montello, 
Mass. per vienas prak. pri
sirašė 6 nauji nariai. Buvo 
dar prakalbos (apie pasėk

būry, New Haven, Broo
jie, Newarke, Passaic,

oit, Grand Raipds, Chi

bių, r 
ūsų hill

ur kt. Prakalbos buvo
. bet neįvyko Haver-

ai- kur yr
didesnių kolionijų,

TS. kuopų niĮeko

;uties kranto. Jos nieko geresnio gyveni- teip-pat
es Jeigu

i vaite nepasise

Worcesteryj’, 
Baltimorėj 

kuY >utiškoji sa-
(neįvyko

susirinkimuose, maž 
I jų kam rupi i kas ir mato jas. 'Ir toki 
pavo, ar tai gyvenimu gyvenančių muąų

X------ C
arba parengtos^rakalbos 
nepavyko, naudo^jėatne- 
šė), tai čia buvo ta

/rolių,’ “ses/Ji i/ju aukl«- mergių skaitlius yra lab 
tojų, kurie ne 
nį savo kąsnį 
tik i sau kliūti , _ _
natvei turėti 1 ent mažą pas-. Didžiai apsirinka tos, ku- 
pirtį nuo savi 
ja! toli graži.

:artą paskuti- labai didelis. Jos kitokio 
aukavo, kad venimo nepažįsta. O laik 
tvirtais, ir se- jau butų bent kartą pažinti.

skaitytojai paremtų mus ne 
vien pasiganėdinimo laiš
kais, bet ir trumpos valan
dėlės darbu, suteikiant 
mums žinių iš vietinių lietu
vių gyvenimo ir šiaip strai
psnelių, teipgi paplatinant 

.“Dirvą” tarpe vietos lietu
vių, kad tie, kurie dar nėra 
užsirašę, kad užsirašytų. 
Gaudami męs tokią paramą, 
galėsime “Dirvą”, daugiau 
paįvairyti, kad dar daugiau 
skaitytojams įtikti.

/pasekmingiau pergalėtu Vie 
ną dalyką dar noriu pabrė
žti, tai pačių sau klaidingą 
įsikalbėjimą, buk esame sil
pni arba, kad žmonės nepri- 
jaučia. Yra pas mus net to
kių “aristokratų”, kurie 
skaito nepasisekimu ir ne
vertu daiktu “veikti’^ 
“burną aušinti”, jeigu į pa
rengtas prakalbas neatsi
lanko keli šimtai žmonių, ir 
jeigu toki žmonės prieš sa
ve partiato tik kelias de
šimts žmonių, tai nuleidžia 
rankas ir daugiau nieko ne
nori veikti. Tokiems žmo
nėms norisi pasakyti: _
rėkit į Nonvoodą! Ten iki- 
šiol buvo tik “dvi sriovės 
—socialistų ir katalikų-kle- 

Bet atsirado keli 
ės, prijaučianti vidu- 
srioyei, ir nutarė su- 

i prakalbas. Per pir- 
kalbas atsilankė ke- 

žmonių, per ant- 
įek pat (dar ma- 
įmanot, kad dėl- 

iai rankas nu 
surengė tre- 
[ kurias pri- 

ar dau-

ikros 
priežastįs, kurių ke as 
‘au paaiškėjo.

Svarbiausią nepavy 
riežastį aš paVadinčia 
urale ir neišvengtina: A

Sandara dar jaunutė or- 
nizacija ir tai tokia, ku- 
į abidvi jau iš seniau su- 
rganizavusios sriovės lai 
sau gana pavojingu kon- 
entu. Dėl tos priežasties 
jų tų sriovių veikėjai 
kontragitacijoj, jeigu 
iritruksta kitų argu- 

tai demagogiškai 
ms įkalbinėja, buk 
iį” draugijų pas juos 

nka ir “naujų” nė 
nė remti nereikia, 
tik bus naujas “spė 

as” ir tt Šitas 
as, kaip pastebėta, 

ačiai visur abiejų 
ojamas ir kol kas 
kmingai.
riežastis tai musų 
as ir... nerangu- 
E teisybei, laiko 

avo ne tik jau 
visas mėnesis 
įnešimas tilpo 
ar 10 d. laikra- 

‘t musų kolioni- 
Jššyk neką pai- 
akutinę savaitę 
nui ėmė ųUįgleg-

re 
mas 
lešdes 
ras api 
žiau). O 
to norw 
leido? Ne j 
čias prakal 
traukė jau api 
giau žmonių ir 
kalbų suorganizavo 
Sandaros kuopą!

Teip reikėtų ir kitur 
ryti. Netikėkim ir nelaukim, 
kad mums - tik paskelbus 
žmonių šimtai ir tūkstan
čiai prisirinktų, o į musų 
ALTS. kuopas rašytųsi mi
nios. Tai butų nenormalia 
dalykas. Tegul tik kiekvie
noj kolionijoj išsyk sus 
ro kuopelė iš kelių ar kj 
likos žmonių, tegul į jų 
rengtas prakalbas ar 
kaitas pirmaisiais trims 
tais susirenka tik po k^Tes- 
dešimts žmonių — ir tai bus 
labai daug padaryta ir di
delių vaisių sulaukta. Nerei 

bkų nuleisti
A. Rimka.

ab 
sa 
ja 
me 
žmo 
“vi 
jau 
tve 
nėsa 
kų 
argu 
gana 
pusių 
gana

Ant 
nepat 
mas. 
prisi 
mažai, 
(oficial 
Lapkrič 
ščiuose) 
jų veikė! 
sė ir tiki 
organiza 
ramas it 

ičiaus atpras siuntinėt 
baJĮ*1'”! t* j

m-rg£an^j1^ gg. kaipo veikianti darbą atei- 
nelių Musų lunimui mažai , čiai, kaipo budavojanti atei 
runi rvtoiau* diena- bil« tik į ties pavyzdingąjį gyvenimą, 
šiądien yra ižką pirkti sti-'To darbo tiek daug, kad.nė 
kils nuodų 4 alkoholio, tai vieną negali pasakyti, kad 
ir ūžia ir linksminasi. Teip Jo nėra ir ji netinka tam vi- 
ir nueina niiaišties keliais suomeniškam darbui. Mie- ir nueina pr^ T„„

Tveriasi bendrove. Brook 
lyne tveriasi mezgėjų bend
rovė iš tų darbininkų, ku
rie dirba mezgimo fabrikuo 
se. Atsišaukiama ir į kitų 
kolionijų lietuvius, dirban
čius, ar turinčius patyrimo 
apie mezgimą, kad prisidė
tų prie’ tveriamos bendro
vės. Bendrovės išlygos ir ti
kslas nepasakoma^! atvirai, ---- , . , - .
bet rodosi, kad ar nebus tai i lioji lytis, apleidžiant savo 

kaili ir Grand1 ««

Musą jaunimui.
Aš manau, kad nebus be

reikalingas, vienas, kitas 
ištartas žodis, apie musų 
jaunimą, atkeliavusį į šią 
liuosybės — vargų ir siel
vartų šalį. •

Musų jaunimas, ypač dai-

los sesutės! Jus tinkat kiek
vienam darbui, tik laikas 
jums butų stoti prie to dar
bo, kurs yra užsilikęs ir 
laukia jūsų nuo daugelio 
metų....

Musų spaudos priedermė 
butų pasistengti, vieton tuš
čių polemikų, kurios dau
giau nieko neneša į musų 
gyvenimą, apart kenksmin- 

Įgos blėdies, daugiau Ijudin- 
Į ti tas musų sesutes iš to ne
susipratimo ir ragint jas 
prie visiems pageidaujamo 
visuomeniško darbavimosi. 
Joms daugiau veikiant, nė
ra abejonės, kad ir musų 
jaunuoliai

dvasios ubagfstėn! Betgi 
laikas butųT “ 
mąstyti, kas 
me? Kam | 
nam?

Pap 
į gyvuoja, 
. motinos. T 
būti ir iš ši 
sesučių. Aš 1 
apsiriksiu sa 
labai mažai 
sų sesučių n. 
venimas. Ne 
motina, kuri 
suomenės gy 
visuomenės 
pažinti, nų 
musų seselių/gimtinę /šalelę, su tikslu,

koma: Taiita 
je,gyvuoja 
otinos turi 

eninių musų 
Lnau, kad ne
idamas, jog 

m iš tų mu- 
ateities gy
li būti gera 
tepažįsta vi
lnie. Su tos 
Lalais susi
nsi nedaug 
1 kurių pri-

>
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rie iškėlę teip ilgus kalavi-; 
jus, kokių nė muzėjuose ne
būtų galima surasti. Prie to1 
dar niekur nerasime ir ark-: 
liūs violetinio plauko. Aug- 
ščiau, ore, kasžinkokioj ga
lybėj laikydamosios stovi i 
trįs mergšės, pusnuogės, 
prisidengusios žaliais rū
bais, kurie gali būti išpjauti 
iš lentos ar iškirpti iš po- 
jneros, bet niekad negali bu 
ti pagamintais iš audimo, 
kadangi tokioj pozicijoj au
dimo rūbas prie kūno nega
li laikytis. Ant mergšių ču- 
bų yra po vieną žalią žvaig
ždę, o augščiau, erdvėje pū
pso koks tai rusvos spalvos 
ritinys, nuo kurio į visas pu
ses eina rusvi, be jokio sti-

PRANEŠIMAS.
Tautiečiai, kurie savo ko- 

lionijoj norėtų sutverti AL 
T. Sandaros kuopą, o ant 
vietos neturėtų žmogaus, 
kuris nuodugniai ALT San
daros programą galėtų išai
škinti, gali kreiptis į ALT.

* Sandaros Apšvietos komisi
ją per jos sekretorių, že- 

> miau pasirašiusį.
Teip-pat ALT. Sandaros 

‘ kuopos gali kreiptis tuo pa
nčiu adresu dėl paskaitų ir 
kt.

Kuopos ar ypatos, kurios 
kreipiasi į Apšv. Kom. pra
šydami kalbėtojų ar prele
gentų, turi skaitytis su tuo, 
kad kalbėtojui ar prelegen- 

- tui reikės apmokėti bent
jau kelionės išlaidas ir pra , liaus spinduliai, kurie grei- 
gyvenimo kaštus. čiau panašus į miežinius

A. Rimka, šiaudus, negu spindulius, 
ALTS. Apšvietos Kom. nes spinduliai visuomet yra 

Sekretorius, viename gale platesniais, o
366 Broadvvay, šitie tos ypatybės neturi.

So. Boston, Mass.! Mažas Muzikos žodynėlis. 
Sutaisė Mikas Petrauskas,

> Lietuvių Muzikos 
Konservatorija; S. Boston, 

. Mass. Puslapių 32, prekė 
•inta kuopos, kad prisiųstų įejpa daug muzikos

įr kUOpų nu- varjų> kurie šiądien vien 
teipgi sekrelo^l itališkai vadinami, kurie

- _ i paaiškinami anglų ir lietu- 
Technika ir 

spauda graži. Knygutė la
bai naudinga kiekvienam 
muzikui.

Skambančios stygos (eilių i 
rinkinėlis). Išleista “Ameri
kos Lietuvio”, Woroester,

Puslapių 41, prekė į Ir kaip koks žudikas, miegančią užpuolė 
nepažymėta. Šioje knygelė-; Ir smūgį pajuto lakštutė, varguolė.........

Į je telpa 47 eilės. Eilių min-

Am. Liet. Tautinės Sanda- įsjeid0 
ros kuopoms.

Jau kelis sykius buvo ra- 
i ginta kuopos, 
^narių skaičių ir kuopų nu

merius, 1 
antrašus, bet daugelis kuo-. 
pų dar neatsiliepė. Progra- kalbose.
m ai jau guli atspaudinti ir 
reikia išsiuntinėti kuopoms.

• Teipgi reikia išsiuntinėti 
čarterių kopijos. Kol nepra- 
nešite kiek turite narių ir 
kol už juos mokesties nepri- 
siųsite finansų sekretoriui j^Įass_ 
J. O. Sirvydui, o kuopų nu- " 
merius bei sekretorių antra- -______
šus sekretoriui, tol .negau- rįmas jr ritmas, išlaiky-

j ta neblogai. . Technika ir 
spauda nepeiktina, popiera, 

j galima sakyti, net pergęra.
Viršeliai dailiai ir. rupestin-1 
gai papuošti. Kiekvienam i 
eilių patartina ai
tą knygelę įgyti.

Paslaptys lošimo kazyrė- 
mis, ’arba vienas iš mierių 
prieš šulerius- Iš rusų kal
bos vertė V. Kunickis, išlei-> 
do V. Meškunas, Brooklyn, * 
N. Y. Puslapių 28, prekė 25 
centai.

Knygutėje aiškinama, 
kaip kaziromis lošime “šu-i 
leriai” apgaudinėja neišma
nėlius. Knygutės vertė yra į 
gera tiems, kurie lošimu ne į 
užsiima, bet kazirninkams: 
ji naudos nieko ne atneš.

site nė programų-konstitu- j 
cijų,' nė čarterių.

Stasys Mockus, 
ALTSC. Sekretorius, 'Į 

g___ . 194 Athens ŠŲ
Boston, TSlSsr- 
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LG. IRAF. ir ALTS. KO
MITETŲ POSĖDIS

L. Gelbėjimo ir Autono-. 
mijos Fondų komitetas yra 
nutaręs ir įgaliojęs LG. ir 
AF. Valdybos prezidentą su : 
sekretorium tuojau sušauk
ti L. Gelbėjimo ų* Autono
mijos Fondų teipgi ALT. 
Sandaros Centro Komiteto 
jungtinį posėdį-suvažiavi- 
mą svarbiesiems šio momen
to politikos klausimams ap
tarti ir tt., teipgi aukų rin
kimui, ypač dėl Lietuvos Jos perskaitymas nieko ne
laisvės išgavimo, organizuo- i užkenks tam, kurs ją skai- 
ti Komiteto narių nutarimu^, tys.
prezidiumas suvažiavimą Knygutės technika apyp- 
šaukti yra įgaliotas viena rastė, kalba nevisai taisykli- 
diena ankščiau už rengia- ška, vietomis gana sudar
omą visuotiną A L. C. K. or- kyta.
ganizacijų atstovų suvažia—. šventoji Naktis (Užgimi- 
vimą, bet jeigu C. K. to su- mas Christaus). Trijų aktų 

operetė. Muziką parašė Mi
kas Petrauskas,- išleido A-

* merikos L. R. K. Vargonin- 
kų Sąjunga. * Puslapių 41, 

' prekė nepažymėta.
\Yra tai muzikališkas vei- 

. Į kalas, pašvęstas musų ne-

važiavimo šaukimą užvilk
intų — tai kuogreičiausia.

LIETUVOS AUTONOMI
JOS AR LIETUVOS
LAISVĖS FONDAS. ,

L. Autonomijos Fondo turtingai scenai. Operetė, 
Komitetas visais balsais reikia žinoti, nėra tai koks 
prieš du yra pritaręs L Au Į pasiskaitymas, tad šiuomi 
tonomijos Fondo vardą pa- veikalu gali pasinaudoti tik 
keisti Lietuvos Laistės Fon- chorai ar kitokios kuopelės,

kaipo platesnės pras
ės ir geriau tinkančiu šių 
enų reikalavimams. Šis 

Jausimas galutinai turės 
uti išrištas jungtiniame L. 
J. ir A. Fondų bei ALT. Sa
ndaros komitetų posėdyje.

A. Rimka,
L Gelbėjimo ir Autono

mijos Fondų Sekret.

(T»sa)

turinčios mokintojus, sup
rantančius gaidas, kuriems 
patartina šitą veikalą įgyti. 
Rods, šita operetė tinka tik 
Kalėdoms. Apie veikalo ve
rtę spręsti gali tik tas, kas 
yra susipažinęs su kompozi
cijomis. Vienok, žinant, kad 
p. Petrausko veikalai dar 
nieką ne apvylė^ reikia ir 
šiuomi jo veikalu pilnai pa
sitikėti.

Knygelės technika gana 
graži, ypač viršeliai puikus, 
dailiai papuošti pi Dulbio

tinta, dievai žino. Išprie- 
ngų pusių joj* ant purpu-

piešiniu. <
SLA. Kalendorius 1917 

'sietų, sutvarkė U K. Rač-

LAKŠTUTE ir šikšnosparnis.
(Skiriu J. G-čiui)

Praeities gadynėj, senovės laikuose, 
Ir paukščiai vergavo (ereliams) tyruose; 
Daug vargo kentėjo, mažuliai paukšteliai, 
Nes paskirti buvo vanagėlių valiai e 
Ir kartą lakštutė vos tik nepražuvo, 
Vanago naguose jau pakliuvus buvo.
Bet Viešpats augštybių, išgirdęs jos raudą, 
Pabaudė tironus už daromą skriaudą;
Silpnus paliuosavo iš stiprių, vergijos, 
Suteikdamas liuosybę tarp medelių girios. 
Lakštutę paskyrė valdove gojalių, 
Ir davė dūdelę — devynių balselių.
Nulėkus lakštutė į žalią gojalį,
Supynė sau minkštą ir šiltą lizdelį , ,
Ir darbą pabaigus linksmai suplazdėjo, 
Ir savo dūdelę bandyti pradėjo;
O, kokios balsingos butą šios dūdelės!
Jos garsas prikėlė net paukščius girelės....
Giružės paukšteliai, pabudę, stebėjos
Iš gražios dainelės, džiaugės ir gėrėjos;
Ir pulkas paukštelių, apleidę giružę, 
Lėkė į gojalį, pas draugę lakštužę.
Lakštutė sulaukus svetelių pulkelį, ' _
Kvietė pasilikti pas ją, čion, gojalij.
Su džiaugsmu paukšteliai, visi pasiliko, 
Nes visiems gojalis, begalo patiko;
Ir tuojaus tarp lapų ant medžių šakelių, 
Daugel atsirado įvairių lizdelių....
Visi trusė, dirbo, sau lizdelius krovės, 
Ir drauge gėrėjos balseliu valdovės.
Tik viens atsirado, šelmis, pavyduolis, 
Kuriam nerūpėjo taisyti sau guolis r 
Tik vargšas svajojo, kaip garbė įgyti, 
Ir pulkus paukštelių, pavergus, valdyti. 
Sumanė pavogti lakštutės dūdelę, - 
Ir drauge įgyti jos garbę ir valią.
Kad kartą lakštutė lizdelij užmigo, 
Vagis apsitaisė į. skraistę plėšiko,

X Gailutis

Dienų užrašai

Tik nakties vėjalis laiku paregėjo 
Ir šakeles^piedžių judinti pradėjo. 
Išgirdęs plėšikas, kad snabžd’ lapeliai, 
Ir bunda, ir kįla jau visi paukšteliai.... 
Sužeistą lakštutę, palikęs sau smuko... 
Bet čion arti butą, mažiulio nykštuko;

Ir į paukščių teismą pristatyt ketino.
Bet gudras vagilius, vikriai apsisuko, 
Ir liuosas pasiliko .nuo nagų nykštuko. 
Nors paukščiai pagelbon nykštukui pribuvo. 
Bet visų akįse vagilius pražuvo..— 
Netoli skylėtas medelis stovėjo, 
Ten tupintį vagį, paukšteliai regėjo.
Greit skyles apsupo, ir teismą pradėjo; 
“Skyles užlipdykim” teisėjas kalbėjo... 
Bet pati valdovė į teismą atvyko, . 
Ir nuosprendis teismo, atmainytas liko... 
Protingą jos rodą teismas pripažino; 
Vagį šikšnosparniu visi pavadino.
Prašalintas likos’ iš paukščių draugijos, 
Ir dienos šviesybėj pasirodyt bijos.
Per amžius varguoliu vienam reiks liūdėti 
Ir spindulių saulės, niekad neregėti. 
Už garbės godumą, ir svetimo turtą, 
Kenčia nelaimingas, panieką ir skurdą.

Naruševičia.

PAVASARIO RYTAS

Malonus, šiltas pavasario rytas,
. Medžių šakelės, lapais apdangstytos!

Ar eisi į girią, ar į sodelį, 
Vis skdmbąnt išgirsi paukščių balselį.

Žadin’ žmoniją, pvasario rytas, 
Tartum, kad pasaulis, užgimė kitas. 
Ir sielos liūdnumas tuoj’ dingo urnai, 
Kaip gėlių kvepėjim’s užmigdė saldžiai.

i ,

Ir tamsios naktelės, daug malonesnės, 
Erdvėje žvaigždutės, matos’ šviesesnės. 
Ir visas gyvumas gamtoje mainos, 
Nestojo skambėję paukštelių dainos.

Ir našlaitės gaivina sielą jausmų, 
Pražydusios gėlės, įvairių spalvų. 
Ak! kaip malonus pavasario rytas! 
Rūtoms darželis, našlaitės sodytas;

Jau ūžia, ringuoja Sriauni upeliai,
Ir neša su šhvim, žiemužės rubus;

Ir greitai pražydo maži drugeliai, 
Kad puošti tuoj mano tėvelių kapus!....

' J.

(Tąsa) ]
Dar ir daugiau mudu kalbėjomėsi. La

bai šnekus ir simpatiškas vaikutis.
Rengiantės man apleist tą rietą, mano 

pąžįstamiejie jau buvo linksmame upe, nes 
pradėjo dainuot “Ant kalno karklai siū
bavo”. -

2 diena Gruodžio. Diena šilta, po pie- 
Įtų pradėjo lyti ir lijo iki 10 valandos, be
perstojimo.

Šiądien gavau laiškelį nuo P., kuriame 
i jis rašo, kad apleidžia Valparaiso mokyklą 
‘ ir važiuoja į augštesnę mokyklą, bet į ko- 
įkią, nieko nerašo. Laimingos kloties jam!

Buvau žadėjęs eiti į teatrą pasižiūrėti, 
bet, kad oras nekoks, tai geriau busiu na
mie, nes turiu pasiskaityti “Lietuvos Ži
nias” ir “Tėvynę”.

3 diena Gruodžio. Vakaras labai gra
žus, nesakytum, kad tai vakaras pavasa
rio dienos. Išėjau į miestą, pasivaikščioti, 

i Eidamas pasitikau R., kurs mėgsta apie 
viską kalbėti, o daugiausia apie lietuvių 
reikalus. Besikalbant, jis manęs paklausė:

— Na, o kaip dabar stovi lietuvių ko
operacijos reikalai?

— Kaip stovėjo, teip“ir stovi, ir gero 
i nieko nesimato ir turbut, ankščiau ar vė- 
Įliau, nieko joje neteksime.

— Tai labai butų gaila', jei teip atsiti- 
į ktų.

— Teip. Ir gaila ir liūdna, bet ką da
rysi? Jeigu tie, kurie kooperacijoje dirbą 

; ir jie nieko nesigaili, tai kitas daugiau ne- 
' privalo gailėtis. Tik patėmyk tamista. Dar- 
bininkai nieko nepaiso. Visada užsigėrę, 

j ta vorus nelaiko atsakančiai, prekių nežino, 
ivogos nežiūri, ant knygelių duoda kiek tik 
kas ir kada nori ir tt.

— Na, jei teip yra daroma, tai žino
mas dalykas, negalima laukti geresnės atei
ties musų kooperacijai.

— Nėra, nėra !
Pasakęs jam paskutinius patikrinimo ! 

žodžius, pasakiau “labą naktį” ir nuėjau.
4 diena Gruodžio. Šiądien per pietus . 

. susiėjau su B. Jis visada mane vadindavo 
Į lietuviskutautiečiu, patriotu, skriaudiku ir 
'tam panašiai. Mat mudu dirbome audimų 
: fabrike, bet jis skaitėsi save socialistu, \0 
Įmanė vadino kapitalisto tarnu. Aš-gi sup- 

' ratau teip, kad jis ir aš esame lygiais ma
šinos įrankiais ir varžytis su juom už ka
pitalizmą ar socializmą ar tautą, nemačiau 
reikalo. Matydamas B., kad aš nieko jam

* priešingo n'esakau’ kvietė mane prisirašyti
prie ALSS. Aš jam atsakiau, kad aš- prigu
liu prie SLA., TMD. ir LS. draugystės ir 
prie daugiau rašytis nenoriu, paklausiau 
jo:. . : •

— Ar tamista priguli prie šitų draugi
jų, prie kurių aš priguliu?

— Aš prie buržujų nepriguliu ir nep
rigulėsiu.

Numojo su ranka į šalį ir ant to mud
viejų kalba pasibaigė.

5 diena Gruodžio, šiądien gavau laiš- 
ką nuo J. Vanagaičio, “Birutos” *leidėjo.

, Prašo jis manęs atnaujinti prenumeratą 
kitiems metams. Gaila, kad nemanau jo 
prašymą išpildyti, nes ir teip prenumeruo- : 
ju kelis lietuviškus laikraščius, už kuriuos 
reikia užmokėti. Tik dirbk ir pinigus mo- 1 
kėk. Tai tėvai, tai brolis iš kariumenės, tai 
sesers, prašo sušelpti pinigiškai.

Šelpt, tai šelpt. Bet reikia pagalvoti ir : 
apie savo ateitį. Nejaugi jaunystė visą am- 
žį tarnaus? O juk ir priežodis skamba: 
“Nėra pinigų, nėra nė draugų”.

Vakaras gražus, šilta. Tik gaila, kad 
negaliu išeit pasivaikščioti, nes turiu pasis
kaityt “Vienybę L.” ir kitus laikraščius, o 
apart to, turiu parašyti porą laiškų. ’

6 diena Gruodžio. Eidamas iš darbo, 
nusistebėjau pamatęs dvi‘ mergaites, ku
rios nebuvo senesnės kaip 8—10 metų. Ga
tvės užtvinę suaugusiais žmonėmis, einan
čiais iš darbo, o jodvi nešasi maišelius su

• pririnktais angliais. Matydamos, kad nega
li eiti dėlei žmonių daugybės gatvėse, pasi
dėję savo maišelius, atsisėdusios x ai) t že
mės ir sėdi. Žmonės eidami pro jas, neku
rie šaipėsi, o kiti liūdnai žiurėjo į jas. Man 
irgi darėsi liūdna į jas žiūrint. Jodvi dai
rėsi į praeinančius pro jas žmones, šaipė
si, juokėsi, rodos visai nejausdamos savo 
vargo ir nemano apie savo ateitį, šitas re
ginys ne išeis man iš širdies, kol aš busiu

I mokyklos. Nusidžiaugęs jo pamatymu, ne
žinojau nė apie ką klausinėti. Jis buvo vi
sai kitoks negu pirmiau buvo. Besikalbant 
jis man papasakojo apie kitus mano pažįs
tamus, apie Z. J. ir J. T. Liūdnai pasakojo 
apie juos ir apie save. Sakė, kad nekaip ne
būtų apleidęs mokyklą, bet stoka pinigų 
prie to privertė. Likusieji, sakė, irgi pini
gų beturi, tad žada parvažiavę užsidirbti 
pinigų ir vėl grįžti mokyklon.

Atsisveikinęs su B., eidamas gatve E., . 
praeidamas, sustojau kooperacijos krautu
ve ir pažiurėjau per langą. 2 darbininkai, 
stumdosi tarp savęs, o kiti suėję į kampą, 
geria sau degtinę. Buvo jau pusė dvylik
tos valandos, nakčia. Aš įėjęs į vidų, pap
rašiau besistumdančių, kad liautųsi stum- 
dęsi. Iš jų vienas, kurio Vardas buvo Jur
gis, man pasakė,-kad tame ne mano daly
kas ir liepė man išeiti. Aš išėjau, nenorė
damas daug ką kalbėti su girtu žmogum. 
Išėjęs laukan visgi norėjau patirti, ką jie 
veiks mane išsivarę. Tuojau vienas iš sto
vėjusių kampe, priėjo prie Jurgio ir jį pas
veikino. Prisiartino ir kiti, su degtinės bo- . 
nka ir pradėjo vienas į kitą gerti. -

Mat aš buvau “bord of direktori”, tai 
mano priderystė buvo pridaboti krautuvėj 
tvarką. Pildydamas savo priderystę, šį va
karą patėmijau tą, kas ten buvo. • Jie gėrė 
degtinę, valgomųjų reikmenų parduotuvė
je.... Gerkit broliukai! Bet kur gersit, 
kaip šitą pragersite? O, lietuviai! Kur mus 
tikslas, kur mus idėjos. Prieš įsteigimą ši
tos parduotuvės, visi kalbėjome, kad .bus 
teip ir teip, o šiądien jau viskas eina kitaip 
ir rie ilgai laukus, išgirsime, kad visas mus 
trusas, visi mus pageidavimai, žuvo...,.

8 diena Gruodžio Šiądien buvau ke
liuose susirinkimuose. Iš visų man geriau-

• šia patiko susirinkimas Lietuvos Sūnų drau 
, gystės. Mat čia buvo rinkimai naujos vaL 

dybos ateinantiems metams, tad aš likau- . 
si išrinktas rekordų sekretorium. Nelabai 
aš tos sekretorystės norėjau, bet ką dary
si, kad' išrinko, turėjau pasilikti.

Po susirinkimo,'sykiu su A. nuėjom į 
teatrą. Teatras man nepatiko. Iš teatro iš
ėjus, ėjau tiesiok namo. Parėjęs, rašiau ir 
skaičiau iki 10 valandai.

9 diena Gruodžio. Šiądien diena buvo 
graži. Nieko .ypatingo niekur nepatyriau, y. 
nes visą dieną buvau užimtas kasdienigin 
darbu. Dieną praleidęs ėjau atsilsėti ir pri
sirengti rytojui. .

11 diena Gruodžio. Vieną dieną aplei
dau, nes nieko nepatyriau, ką bučia galė
jęs užrašyti. • .

Šiądien šilta diena, vakaras irgi -gra
žus. •Užrašyti irgi nieko svarbaus neturiu, 
nes visi kalbasi apie ateinančias Kalėdas, 
vienas kito prašo nupirkti dovanų. Pas ma
ne viena mergaitė prašė, kad aš jai nupir- 
kčia dovanų žiedą. Aš nusijuokęs tik po 
valandėlės atsakiau, kad jei’nori, nupirksiu 
metams laikraštį. Ji sutiko mano dovaną 

. priimti. '» «
Pamylėjau aš šitą mergaitę ir žadu ją 

kalbinti’prie* artimesnės pažinties, tik gai
la, kad jj nemoka rašyti. Na, ką darysi. Bi
le laikraštį skaitys, gal išmoks ir rašyti. 
Jau tai mus toks likimas, kad visko reikia 
mokintis ir mokintis, nuo lopšio iki grabui. 
Mokinamėsi ir mokinamėsi, visko, o kaip 
nemokame, teip ir nemokame nieko, nors 
gyvename šiame pasaulyje, sykiu su kitais 
žmonėmis.

12 diena Gruodžio, šiądien išgirdau 
nesmagę žinią. Prieš septynis metus aš gy
venau ant gaspados pas J. Juškauskienę, 
kuri pagal tėvus vadinosi Jakavoniutė. Ji 
su savo vaikučiais nuvažiavo į Lietuvą, ir 
jos vyrui numirus, ji'kur ten susijieškojo 
kūdikį, kurį ji tuojaus nudėjo ir užtai tapo 
teismo pasmerkta dešimčiai metų į kator
gą. Mat kur reikia atsidurti už nusidėji
mus ir pasileidimą!

13 diena Gruodžio. Nežinau kas yra
tam. B., kad jis vis pas mane ateina pietų 
laiku ir teip nuobodžiai kalba, kad nesinori 
klausytis jo kalbęs. Šiądien jis m^h kalba, 
kad lietuviai visi yra skriaudikai, vagįs ir 
teip toliau. Aš jo paklausiau: > - -

— O kasgi yra ne skriaudikai?
— Visi! *
— Tai kam tamista rugoji ant lietu- 

. vių? Kiek man yra žinoma, nėra nė vieno 

. lietuvio tokio galingo, kurs galėtų kitus tik 
i skriausti ir skriausti. Geriaus, tamista, gi- 
linkis į lietuvių reikalus, o persitikrinsi, 
koks jų apverktinas gyvenimas. Matai, ta
mista. Nuolat mane vadini kapitalistų tar
nu. Bet pasakyk man, koks tarpe mudvie
jų yra skirtumas? Abudu juk lygiai dirba
me, dargi net tame pačiame fabrike, ir aš 
jokiu budu nematau, katras ir kokiu budu 
vienas iš mus gali būt geresnis, o kitas blo- 

pratinkis žmonišku-

gyvas. i me, aargi net tame pačiame fabnk
7 diena Gruodžio. 10 valandą vakAn, jokiu budu nematau, katras ir kok 

pabaigęs krautuvėje darbą ėjau namo. Ei- vienas iš mus gali būt geresnis, o k 
damas pasitikau pažįstamą lietuvį B., kuklesnis. Tamsta geriau pratinkis žu



metuose

‘šventu” der-

kad

ir papročius

yra moterįs 
paeinančios iŠ

u pirmesniais 
neblogą pelną.

ar sveika, be dažų, skaist- 
yeidė? Šį klausimą palieku 
skaitytojoms išryšti.

Daržovių geros prekės.
‘ Ūkininkai, kurie pereitą 
hidenį surinko daugiau da
ržovių 
metais,

Kad juodos pančiakos
■ nenušustų.

Norint, kad juodos pan
čiakos nenustotų savo spal
vos skalbiant jas, prieš akai 
bimą jas reikia pamirkyti

kad valdžia jei išduotų lei
dimą liktis japoniškaja “gi
ša”, arba' šokike. Leidjmo 
išdavimas nebuvo paskubin
tu, nes Japonijoj buvo tai 
pirmas ir nepaprastas atsi- i 
tikimas, kad baltveidėmote- 
ris nori tapti giša.

Dasižinojo apie tai inteli-i 
gentai anglai ir amerikonai, 
kuriems šita žinia buvo la- 
bai nemaloni ir todėl jie 
įvairiais budais norėjo jau
ną anglaitę atitraukti nuo 
jos tikslo, prižadėdami tūlą 
sumą pinigų ir apmokėji
mą kelionės į Angliją, kad 
tik nepadarytų jiems gėdos. 
Bet ji to visko nė girdėti ne 
norėjo. 25 Gruodžio, 1913 
m. Yokohamos policija išda
vė jai gišos leidimo paliu
dijimą.

Giša tai yra profesijona- 
liška šokikė ir giesmininkė

• Japonijoj, kokiomis yra al-
• mos Egipte ir bajadaros In- 
[ dijose. Žinome, rods, kad 
> Egipto almos nevien gieda 
. turtinguose rumuosė , bet 
i jos dar yra samdomos ir į

numirėlių budynes, idant 
atgiedotų trenus. Apie Ja
ponijos gišas tą pasakyti 
negalime. Nekurie raštinin
kai gišai skiria romantizmo 
ir poezijos areolaš, ypač vi
sose šalyse žinomoje Gilber
to operetėje “Giša”. Su ši
tos operetės pagelba, gišos 
vardas tapo labai garsiu ne
vien Europoje, bet ir Ame
rikoje. Net gišos kostiumai 
tapo numylėtais jaunų mo
terių, Amerikoj ir Europo-

geriausi auginimui toki, ku
rie parsieina Sausio ir Va
sario mėnesiuose, tai yra, 
laiku, kuomet ant lauko nė
ra sunkių darbų. Neprošalį 
,čia bus priminti, kaip*reik 
apsieiti su kumelukais, kad 

‘jie augtų ant naudos ūki
ninkui ir, kad kumelukų 
motinos .tame neturėtų 
skriaudos.

Kuomet prieš apsikume- 
fiuosiant, kumelės pilvas iš- 
sisveria, dėlei sunkenybės, 
nereikia kumelę imti prie 
sunkaus darbo, neduot jai 
vaikščiot ant ledo negi nau
doti ją važyje, kurs turi bū
ti traukiamas slidžiu kelių, 
ne kinkyt ją į važį, kuriu^m 
norima važiuoti prieš kal
nus ir neduot jai traukti ne 
kaustytas roges, kurių dy- 
selys daužo kumelei į šonus 
ir pilvą, kas būna priežas- 
čia pametimo vaisiaus.

šią žiemą bus daug brange
sni, negu ikišiol buvo.

Šiądien ūkininkai, ypač 
kopūstų Augintojai jau gau 
na $35 už toną kopūstų; kuo 
met pereitą žiemą jie už to
kius kopūstus gaudavo nuo 
ęešių iki 10 dolerių už toną. 
Cibuliai irgi žymiai pabran 
go. Ūkininkams mokama už 
bušelį sausų cibulių, nuo 
75 centų iki 1,50. • Įvairios 
rūšies žirniai irgi labai pa
brango.

Ekspertai tikrina, kad 
daržovės pabrango todėl, 
kad pereitą rudenį jų surin
kta labai mažai. Dauguma 
ūkininkų, pereitą sezoną 
praradę sėklą, žieminių dar 
žovių visai nesodino. Prie 
daržovių pabrangimo prisi
dėjo ir bulvių pabrangimas. 
Dėl šitų priežasčių daržo
vės yra labai brangios. Bet 
yra viltis, kad ateinančia
me pavasaryje daržovės bus 
labai pigios. Pamatuojama 
tokia, viltis yra tuom, kad 
ūkininkai laikys prie augš-> 
tų prekių ir lauks dar augė
lesnių, bet žmonės, vengda
mi augštų prekių, stengsis 
kiek galėdami apsieiti be 

, daržovių, ir tokiu budu vi-
■ sos tos daržovės, kurios pa-
■ skirtos pardavimui, susi- 
, lauks pavasario ir tada bus 
- parduodamos pigiai.

s įpuolė į meilės 
tinklą ir gavęs proto suiri
mą, nušov ė vieną moterį 
Papildęs ži uogžudystę, atsi
griebė kieh prote ir kad ne
papulti į tilesos rankas, pa
bėgo iš Fra ičuzijos ir atvy- 

paskųi persikė- 
ir ten priėmė 
tikybą. Buda-

Į aziatų tautos, moteris laiko g 
už daiktą be jokios vertės. ;

Galibut, kad yra tokios 
moters, kurios jaučiasi lai
mingomis tik tada, kada jos | 
yra valdžioje brutališko vy
ro geležinės rankos. Kaip 
jau minėta, aziatai, ypač 
mahometai, moteris laiko į 
ųž bevertės daiktą ir tiki, į 1 
kad moters yra vyrų verge- Į1 
mis. Pas muzulmonus yra Ii 
net legendos apie moteries I 

^sutvėrimą. Pagal tų legen- :i 
į dų, kurios pąs muzulmonus j i 
yra plačiai išsišakoję, pir-į. 

j moji moteris, Jieva, nebuvo 
sutverta iš Adomo šonkau-'1 

! lio, kaip sako krikščionių 
biblija, bet iš šuns vuode
gos. O muzulmonų koranas 
(šventraštis) net nė šunies 

•nemini, tik vieton to, sako, 
kad pirmoji moteris sutver- 

' ta iš vuodegos tokio gyvu- 
’' lio, kurs visame yra bjaure

snis ir nešvaresnis už kiau
lę. Kada Allahas (Dievas) Į 
išlaužė Adomui šonkaulį, 
tai tą šonkaulį pasidėjo ša- i 
le savęs ir ėmėsi prie darbo,' 
kad užsiūti Adomo šone žai- j 
zdą ir kuomet buvo užimtas 
tuom darbu, iš kasžinkur 
atbėgęs šuva, kurs pasigrie- j 
bė tą šonkaulį ir su juomi1 
nubėgo savais keliais. Alla
has leidosi vytis šunį, bet 
nepasiekdamas atimti šon
kaulį, supykęs griebė šunį 
už vuodegos ir patraukė 
teip smarkiai, kad vuodega 
nutruko ir šuva pabėgo be 
vuodegos. Ir tada Allahas, 
ne atėmęs šonkaulio Jievą 
sutvėrė, iš šuns vuodegos, 
kuri liko jo rankoje. Tad 1 
ana muzulmonų legenda sa- 1 
ko, kad šiądien moters vi
suomet yra neramios, mėg
sta judėti, nes paeina nuo 
savo motinos Jievos, kuri 
-tapor sutverta iž šuhš vūocte- 
gos, kuri visuomet juda, 
kruta, niekad nebūna rami.

Rytinėse Indijose, nuo 30 
metų randasi labai daug 
baltveidžių, veik visi anglai, 
kurie, kaip rodosi, yra per
siėmę papročiais fakirų, ve
dančių pavienį gyvenimą. 
Jie užsiima didžiausiomis 
metavonėmis už nuodėmes, 
kurias jiems diktuoja indiš
ki dervišai (kunigai). Tuos 
žmones reikia skaityti pro
tiškais, ligoniais, kuriems 
priklauso simpatija ir paly
ginimas jų su degenerali- 
zuotais žmonėmis.

Vienas akyvas atsitiki
mas pasitaikė ant Bismarko 
salos, kuri randasi Pacifiko 
Oceane, į šiaurius nuo Aus
tralijos. Augustas Betl- 
mann, laikraštininkas iš Al- 
sleben, Vokietijoj, geizda- 
mas sau visuotinos laisvės, 
nusikratė savo išdirbtų inte
resų ir išvažiavo į augščiau 
minėtas salas, kur nusipir
ko didelį plotą žemės ir ant 
jos apsigyveno tarpe vieti
nį gyventojų, apsipratęs 
su jų būdu ir papročiais.

Azijoj ir Afrikoj labai 
daug galima rasti žmonių 
baltveidžių, kurie dėlei šio
kių ar tokių prasižengimų 
yra apleidę civilizuotas ša
lis. Jų gyvenimas yra ir ap
gailėtinas, ir stebėtinas. Pa 
veizdan imsime nedidelį 
miestelį EI Kef, pietinėje 
dalyje Tunis, Afrikoje, prieš 
kelis metus numirė “šven
tas” dervišas, kurs vadino
si Gidi Archmed. Per ilgus 
metus jis buvo religišku mo 
kintojum muzulmonų tiky
boje, dideliame Kaiman u- 
miversite, Tune, ir sykiu, 
nuo tūkstančio metų senoje 
mokykloje EI Azhar, mieste 
Kairo. Jam numirus,, pasi
rodė, kad •jis buvo sunum 
Prancūzijos ministerio Le-

Taigi, gišos rolė stovį la- 
bai augštai. Bet jos vardas! 
iš morališkos pusės, stovi, 
biskį žemiau už'tų moterių,: 
kurių pasielgimai yra liūdi- i 
ninku pusėje. Tos pastaro
sios, iš nekuriu atžvilgių net 
Japonijoj, yra naudinges
nėmis. Pirmiausia jos yra 
kiekvienam mieste atskirtos 
ir gyvena pašaliuose-fanta
stiškojo stiliaus, vadinamuo 
se Yoši vara arba gėlių da
rželis. Ten jos atskirtos nuo 
žmonių matymo, slepia sa
vo gėdą, kuomet gišos turi 
eiti visur, kur jas vyrai už
prašo, kad benkietuose, šve
nčių ir svečių susirinkimuo
se, linksmintų susirinku
sius svečius, .čia jų privalu
mu yra vyrus raginti prie 
gėrimo, valgio ir linksmy
bių, kam turi dainuoti tam 
tikras dainas, šokiuose jos 
naudoja labai mažai manda
gių judėjimų, bet vieton to, 
sukasi ir juda teip, kad žiū
rėtojų sukęlti instiktus.Prie 
to dar'reikia atminti, kad 
tolimuose vakaruose, šokiai 
yra suristi ir su religiško
mis apeigomis.

Moterių baltveidžių yra 
net ir-haremuose. Ir tai ten 
yra jų daug daugiap negu 
skaitytojas tikėtis galėtų. 
Haremuose 
baltveidės, 
gerų ir plačiai guodojamų 
šeimynų, kurios apleido sa
vo tėvynę, civilizacijos šalį 
ir tapo pačiomis, sugulovė
mis bekulturių aziatų. Yra 
gerai žinoma, kad ponia Es- 
ter Staniiope, puseserė An
glijos priemero William Pit, 
ir grovė Ellenborough, abi
dvi numirė hareme, kaipo 
sugulovės turtingo arabo, 
Sirijoje. Dar ir šiądien ran
dasi haremuose moters, pa

bos kilmės 
J giminės, 
kodėl be

einančios iš auj 
ir su geru vai 
Ir labai žingeid 
tyeidėe motera

gu jas padaryti. 
\ Juk mergaitės 
į, kad įvairus da- 
bumos odai, ar

šu iškirptomis 
_ ; vyras, jei- 

s, visgi tiek ma- 
.tkreips, kad ir 

pusiau nuo- 
ją stoka ma
sišku, kad 

rbės.

Baltveidžiai Azijoj ir Af- ] 
‘ rikoj. <

Žmonės baltosios rasos i 
randasi visose pasaulio da
lyse. Randame jų net šaly
se, apgyventose nekulturi- 
škujų tautų. Išeivius — bal- 
tveidžius galima skirti * dvi 
dalis. Prie pirmojo skyriaus 
galima priskaityti baltvei- 
džius, kuriais kulturiškiejie 
valdininkai, fabrikantai, pi
rkliai, agentai ir tam pana
šiai. Viąį šitie žmonės yra 
surišti su finansiniais rei
kalais ir jie skaitosi baltvei- 
dzių pirmoje eilėje, kuriuos 
labai guodoje vietiniai gy
ventojai. Prie antrojo sky
riaus priskaitoma visi tie 
žmonės, kurie dėlei įvairių 
priežasčių pabėgę iš savo 
gimtinės šalies, tėvynės, kad 
su?adus -sau rainę vietą tar
pe nekulturingujų žmonių. 
Čia priskatomi visi tie, ku
rie iš tėvynės pabėgo kaipo 
jprasižengėliai prieš šalies 
tiesas, kurie pabėgo nuo 
baudos už savo prasižengi
mus, kurie jieško svetur sau 
laimės, ir tie, kurie nežino ‘ 
patįs, kodėl apleido šalį. : 
Šitie žmonės tveria mišinį, : 
gimdantį daugybę keblumų 
šalies politikoje, kokia yra 
Azijoj ir Afrikoje.

Suvienytos Valstijos turi 
daug daugiau keblumų nuo 
tų laikų, kada paėmė savo 
valdžion Filipinų salas, ne
gu pirmiau. Žmonės vakari
nės civilizacijos apsunkino 
problemas nevienų vietinių 
valdininkų, bet ir konsulo- 

r'Tųrkitų, svetimų šalių, ku- 
' rios labai yra sunku atitai

syt. Toki “pabėgėliai” daro 
gėdą augštesnei klesai balt
veidžių, nes dėl jų neramu
mo, vietiniai gyventojai pri 
meta jų nenaudingumą vi
siems baltveidžiams, ir to
dėl augštoji baltveidžių kle
ga, labai butų užganėdinta, 
kad Azijon emigracija butų 
uždaryta.

Toki nenuoramos, ąpsigy- 
venę bekulturėse šalyse la
bai tankiai suteikia blogą 
reputaciją savo šalies žmo
nėms. Skandalai daugiau
sia iškįla iš moterių pusės, 
tankiau negu iš vyrų. Azia
tai, ypač mahometai, pap
rastai, moteris laiko už ma
žos vertės daiktą, nes pagal 
jų papročio, moteris nėra 
kuom kitu kaip tik vyriškio 
verge. Aziatų moters laiko 
sau už garbę, kuomet vyrai 
jas išjuokia arba savo po
būdžiais į jas atsineša teip, 
kaip europiečiai atsineša į 
gyvulius. Pas baltveidžius 
gi yra papročiu, kad mote
ris guodoti. Aziatai maty
dami augštesnės klesos bal
tveidžius guodojant mote
ris, jie irgi prieš jas lenkia 
savo galvą. Bet, kad ta mo
terių guodonė statoma la
bai žemai pas žemos klesos 
žmdnes, ypač pas ameriko- 

• nūs, tad* aziatai prisižiūrėję 
šitiems, nekartą ir augštes
nės klesos moteris žemina. 
Abelnai imant, tarp bekul
turių žmonių, baltveidžių 
žemoji klesa, kaipo išran- 
kos, yra nenaudinga.

Ten moters tankiai išeina 
ant labai slidaus kelio, dau
giausia dėl skurdaus ir var
gingo kelio, iškrypdamos iš 
morališkumo rubežių, kas 
tankiai priveda prie bepro
tystės. Nelabai seniai viena 
jhuna anglaitė, paeinanti iš 
parinktesnės giminės, buvo 
aukle (guvernantka) Korė
jos vice-karaliaut vaikų, ku

Auginimas kumehikų.
Kumelukai gerai auga, 

kuomet 'Jų auginimu rūpi
nasi geras k* sąžiningas ūki
ninkas, ari tam tikras arkk

mui, lovelius gerai išmazgo
ti, kad jie nebūtų prirugę, 
nuo ko paršai gali greitai 
susirgti.

Vieton pieno galima duoti • 
krakmolinį pieną, išsunktą 
iš miežių ir rugių grudų, 
kurs yra apysaldis ir paršai 
noriai jį ėda. Prie tokio dir
btinio pieno reikia ant kiek
vieno paršo pridėti po pen
kis gramus fosforinių kal
kių (lime fosfate), kurias 
perkant aptiekose, reikia 
gauti užtikrinimą, kad jose 
nėra aršeniko; šitos kalkės 
augina ir stiprina paršų 
kaulus. Tokiu budu šeriant 
paršus, reikia juos šerti 
penkis kartus per dieną, 
punktuališkai jr vienuodu 
laiku.

Auginant mažus paršus, 
yra geru daiktu turėti už
tektinai vietos, kad paršus 
galima butų atskirti nuo jų 
motinų, padarant tam tik
rus užtvarus ir paliekant ne 
dideles angeles, kad paršai 
įgalėtų šian ir ten landžioti. 
Užtvaruose pastatyti jiems 
lovelius, kad prie jų nepri
eitų motinos — kiaulės ir 
^nesuėstų jų maistą. Tokiuo- 
;se užtvaruose paršai gali ė- 
sti ramiai ir kada nori.

Labai geru ir naudingu 
yra, gražiose ir šiltose die- 
«nose paršus su jų motino
mis išleisti laukan, kur jie 

■ išėję tuojaus puolasi knisti 
, žemę ir jieškoti chemiškojo 
į maisto, kurs kiaulėms yra 
• būtinai reikalingu. Prie to 
- jie užtektinai išsilaksto ir 

išsimankština, kas yra rei
kalingu jų augimui.

8. Vaikinui butų patarti- . 
na nevesti už save senesnės 
nė jaunesnės kaip penkiais 
metais už save, mergaitę.

9. Vaikinas, ar vyras nie
kados neturėtų vartoti ta
bako arba alkoholiškus gė
rimus, nes alkoholiški gėri
mai ir tabakas nesuteikia 
jokios naudos žmogaus kū
nui, bet kaip sykis, dar ken 
kia ir pinigus kaštuoja: už 
tuos pinigus gali prenume
ruoti keliatą gerų knygų ir 
laikraščių.

•Butų galima prirašyti la
bai daug apie šį klausimą, 
bet bus gana ir tiek šiuom 
kartu. Tiktai gaila, kad to
kios mergaitės, kurios savo 
veidukus dažo ir “čiugu- 
mą” kramto, arba* vaikinai, 
kurie "“cigaretus* ruko ir 
karkiamas‘laiko pečiais pa
rėmę, kad nepavirstų, vis 
tiek, neturės laiko šių pata
rimų perskaityti.

Todėl aš patarčiau, kad 
mergaitės ir vyrukai, kurie 
neskaito ‘Dirvą’, kad nusi
pirktų vieną-kitą numerį ir 
duotų pasiskaityti, arba, 
kad ir ant pusės ar metų 
užrašytų savo artymai ar 
artymam. Tai butų filiont- 
ropiškas darbas.

Ona.

2. Stengtis kiek galint, su
sipažinti su mokslu. Jeigu 
jau negalima, tai nors su 
kasdieniniais reikalais, kaip 
tai, mandagumu, švarumu, 
ligiena etc.

3. Mazgok savo kūną bent 
tris kartus į savaitę, vieto
je sykio į mėnesį- Tokiu bu
du sutaupysi tuos visus pi
nigus, kuriuos praleidi pir
kdama įvairias “pomadas” 
ir “perfumus”, kad praša
linus prakaituoto kūno neš
varų kvapsnį, o apie dažus 
nė mislyti nemyslik.

4. Stengtis lankyti moky- j 
klą, vadinamą “Domestic 
Science” (mokslas apie na
mų darbus), jeigu ne dieno
mis, tai nors vakarais. To
kios mokyklos ir neturtin
goms mergaitėms prieina
mos ir jų visur yra.

5. Nekramtyk “čiugumo”, 
su bile kokiais “kampiniais 
sportais”, pakampėse, bet 
lankyk viešus knygynus ir 
savo vaikiną ten vesk.

6. Nebandyk prisivilioti 
už save jaunesnį ar daug 
senesnį vyrą. Aiškiai ži
nok, kad peržengi gamtos 
tiesas ir tavo gyvenimas ne-

• bus laimingas. —
' 7. Buk visados mandagi, 
linksma, • nors aplinkybės 
gyvenimo butų labai sun
kios. Kad ir aplinkybių ban
gos perbloškia tave, atsi- 
Itelk su šypsą ant veido ir 
vėl žengk pirmyn.

Vaikinui irgi tos pačios 
taisyklės tiks kaip 1, 2, 3 ir

šėrimas ir auginimas ' Į 
paršų. i

Geriausiu ir naudingiau
siu paršų maistu yra mie- ' 
įžiai ir avižos. Jauniems ir : 
mažiems paršams, kurių 
grumuliavimo mechanizaci
ja’ yra dar silpna, reikia 
duoti sausai sutrintus grū
dus; paaugę paršiukai iki 
5—6 savaičių gali ėsti grū
dus cielus.

Kada paršiukai turi senu 
mo 2 savaites, galima jiems 
duoti trintus miežius su a- 
vižomis, pilant į lovelius, po 
pusę svaro ant dienos, kiek
vienam. Ilgai nelaukus, par
šiukai bus jau lovelius iš
tuštinę, gardžiai suėdę 
jiems suteiktą maistą, Ir 
kuom greičiau jie pripras 
jėsti, tuom greičiau augs ir 
tuks. Esantiems 3 savaičių 
senumo, galima duoti jiems 
šildytą pieną, kurs turi sa
vyje daug fosforiškos rūg
šties ir kalkių, nuo kurių 

i paršai gerai auga, nes tai 
i labai sveikas maistas. Bet 
tokį pieną, pirmiaus negu 
duosiant paršams, reikia ge 
rai atvirti, idant tuomi už
mušti tuberkolo bakceles. 
Nekurios pienynės atiduoda 
<strilizuotą pieną. Tokį pie- 
ną virinti nėra reikalo. Rū
gštų pieną ar maslionkas, 
mažiems paršams duoti ne
galima. Pieno paršams duo
ti reikia tik tiek, kiek jie 
gali ant kart sunaudotu Li
kusį loveliuose pieną, galima 
atiduoti suaugusioms kiau
lėms, bet mažiems paršams 

i antru kartu jį duoti yra 
• draustinu. Teipgi yra reika-

Ženklai prieš apsikumelia- 
vimą.

Artimo apsikumeliavimo 
yra šioki ženklai: Tešmuo 
ir gimdavietės labai išsipu
čia, pribrinksta, šešioms ar 
aštuonioms dienoms prieš 
apsikumeliavimą, iš spenų 
bėga baltos sultįs. Kada to
ki ženklai apsireiškia," 
kiai kumelei reikia atluptH 
patkavas (pasagas) ir ją||į 
pastatyti švariame pertva-Į 
re, išklotam čystais šiau-|I 
dais. Pertvaras turi buti^ 
bent puspenkto jardo pla- i 
tus, kad kumelė galėtų len- | 
gvai apsisukti. Jeigu tuo- 

buna dideli šalčiai ir < 
grindų eina šaltis, nie-Jį’ 
nekenks palikti mėšlo, ri 

butų Šilčiau, kaip ku-ltl 
melei, teip ir kumelukui.il 
Tokiame atvejuje, grindįs I 
.vieną puą^ turi buti nuota- 1

Patarimai mergaitėms, kaip 
įtikti vaikinams.

1. Pirmiausia reikia, su- 
lyg išgalės, pažinti pačią sa
ve; reiškia, pažinti savo y- 
patybes, nes kiekviena ypa- 
ita turi skirtingas ypatybes, 
žiūrint iš sveikatos atžvil-

Ar mergaitės privalo pir
štis?

Pątėmijau “Dirvos” 51 
No. Juzės straipsnelį po to
kiu antgalviu. Taigi, ir aš 
noriu savo mintį išreikšti. 
) Aš pilnai sutinku su mi
nėto straipsnio autore, kad 
mergaitės turėtų stengtis 
.įtikti vaikinui, bet-gi vaiki
nai ir tą patį turėtų daryti. 
Jau laikas, kad tie senovės 
papročiai dingtų iš jauno
sios gentkartės, pakaušių, 
kad, buk mergaitės tai lyg 
koks vyro žaislas, arba koks 
ant dviejų kojų vaikščiojan
tis tavoras; reiškia pas jos 
tėvus, vaikinas nuėjo, “ma- 

: garyčias” išgėrė (sugertu- 
: ves) ir tėvai pažadėjo Onu
tę, ir viskas. Teip neturėtų 
buti. Kodėl Onutė negalėtų 
pasakyti savo vaikinui “Na, 

:ką Juozuti, ar;mane myli?
• “Teip!” “Na, tai ko snaudi?
Ženykimės”. “Gerai!”. Tai 
ir viskas. Matote, pirmiau- 

j šia reikia susipažinti. Bet 
įkas link nešiojimo trumpų 
šlebių, iškirptų krūtinių ja- 
kutėse ir vartojimo dažų 

. ant veidų, kad įtikti vaiki
nui, arba kaip Juzė sako

* “buti gražios”, tai jau kaip 
sykis esu priešingas.

> Kiekvienas protingas vy
ras, pamatęs mergaitę su

Į nudažytais veidais, aiškiai 
gali suprasti, kad tokiai 
mergaitei permažai randa
si tavoro kaktoje. Gal nevie 
na ar nevienas pasakys: 
“Tai kodėl amerikietės ir 
čia gimę lietuvaitės, dažo 
savo veidus?” Aiškus atsa- 
ky ‘KS^M^ena ypaę- 
ta klaidinga, fljbai tas žmo
gus butų išmintingas, kuris 
pamatytų ąavo klaidas 
prieš. Bet kada jau pamato, 
tada tik persitikrina, kad 
jau pertoli mižengęs. Ati
taisyti sayp klaidas daug 
sunkiau, nei 
Teip ir čia|; 
aiškiai žiną. 

Ižai kenkia( 
ba j akutes I s 
krūtinėmis.) Juk 
gu protingais 
žai atydos ii 
mergaitė buj 
ga, o jeigu p; 
•ndagumo, tai 
jkunas be gyv1

Kuri gėlė/zmogui geriau 
Į&tiktu/ar gamtiškai išau
gusi ir kvepianti, ar iš po- 
pierošf padaryta? Dabar ir 
vėl tą'^patį klausimą atkar
tosime,^ tiktai kitaip. Kuri 
mergaite vyrui turėtų la
biau patekti, ar suvargus, 
pageltus, ydažais apsitepus,

laik 
nuo

ko į Aziją, 
lė į Afriką 
muzulmonų 
mas žmogų n, gerai apsipa- 
žihusiu mol sle, greitai gar 
vo mokint >jo vietą muzul
monų mok] klose, o ant, se
natvės, tap< > 
višu.

Tai trum] jas vaizdelis,' nu 
piešiantis gyvenimą balt- 
veidžių žmc nių, kurie dėl 
šiokio ar to kio, tragiško ar 
nelaimingo itsitikimo, aplei 
džia savo ši dį, persikelia į 
bekultures ; ialis, ten apsi
gyvena, prii na necivilizuotų 
žmonių

kumelukui.il


IDZIAUSIA IR TURTINGIAUSIA
Lietuviška Įstaiga Cleveland’e

DIRVOS” KRAUTUVE

Kauno

2273 St. Clair avė

PROF. KLIMAVYČIAUS

Lietuvys pas Lietuvį!” Obalsis susipratymo.

Dirvos’ Krautuve

DIRVOS
SPAUSTUVE

Atlieka Visokius

*ISPAUDOS>

DARBUS

“Dirvos” Adm.

CLEVEIAND, OHIO
♦

MUŲ SPAUSTUVE SPAUDINA 
knygas, konstitucijas, plakatus, cirku- 
liorius, visokias kvitas, laiškams ant- 
galvius, kopertus, tikietus,. vizitines 
korteles, ir 1.1. Kadangi musu spaustu
vė įrengta sulig riaujausios mados ma
šinomis ir raidėmis, todėl ir spaudos 
darbus atlieka medailiai, greitai ir pigiai

Pajieškau savo dviejų bro 
lių Petro ir Jono Dovidai- 
čių, Abudu gyvena Cleve- 
land, Ohio. Kas kitas, ar 
jie patįs tegul atsišaukia 
šiuo antrašu:

Siųsdami užsakymus ir pinigus, visados 
adresuokite šiteip:

Naw Britain. Conn. 
iiia 98 John

Marytei, M. J. Rušins- 
kui ir kitiems Dėlei-stokos 
vietos Jūsų raštelių negalė
jome sunaudoti šiame nume 
ryje, tilps ateinančiame. 
Prašome rašyti daugiau.

Draugystes, kurios turi 
“Dirvą“ už Organą.

Jei Tamista Kalėdy 
Dovanoms nupirksi 

W savo motere* siuva- 
mą mašiną, tai netik 
suteiksi Pu’kiąKalė- 

dovaną, bet ne- 
CH"B reiks daugiau jei iš- 

metinėti, kad daug 
^Ea I . pinigŲ atiduodama

AJ1 drapany krautuvėms
srM *r siuv6-jams- Tokią

| II dovaną nupirkęs už-
• *9^ į ganėdinsi pilnai savo

• moterį irsave. Pas
B r mus galite gauti pui

kiausiu siuvamu mašiny ir ant lengviausiy išmokejimy. Atsi- 
lankykit ir apžiūrėję užsakykit jau dabar.

3704 SU P ERIO R AVENUE. . 1 ARPE!. 36 IR 38 GATVES

P. Dovidaitis 
Box 21 Atlasburgh, Pa.

I Vincas Jankauskas iš Cle- 
: veland, Ohio., keliaujantis 
j “Dirvos” agentas šiuomis 
dienomis lankosi po Pitts- 
burgh, Pa. ir aplinkinius 

! miestelius, užrašynėdamas 
“Dirvų’’ ir rinkdamas užsa
kymus reikalaujantiems 

i knygų.

seni nariai turi laiku susi
rinkti, nes bus rinkimas vir
šininkų.

Draugijų reikalai.
Teatrališko Choro drau

gystė laikys savo metinį su
sirinkimų panedėlio vakare, 
7:30 vai., Povilausko salėje, 
2452 St. Clair avė. Nauji ir

Kas iš New Britain, Conn 
Tir jo apielinkės no?! užsira-' 
išytį “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.

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

Oficieriar.
P. ŠARKAUSKAS, 1301 E. 56th Str.
J. MAKSIMA VYČIUS. 1542 E. 36th Str.
F. PIEČAITIS. 1802 E. 35th Str.
J. URBŠAITIS. 1448 E. 33rdStr.
J. GAIDELIS. 1402 Oreson Avė.

Sicnali.tae.
J. ŠALČIUS. 1399 E. 41.t Str.
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Didžiausis sandelis 
butelinio Vyno, Degty- 
nšs ir kitokiy Likieriy dėl 
švenčiy, kur yra parduo
dama specialiskai - nupi
gintomis kainomis.

Homestead. Pa.
M. Vaikžnoras 529 Dickson st. 

Shenandoah. Pa.
T. P. Križanauskas, 102 E. Centre at.

Brooklyn, N. Y.
416 Hooper st.

184 Grand st.
Mass.

35 Arthur st.
Mass. *
Wl P’easant st.

ANT RANDOS. H
Gera proga dėl gero biznie

riaus. r
Ant randos Storas, tinkamas 

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

Pijus Brazaitis.
1552 E. 47th St.

-sLIKIERIŲt-

KRAUTUVĖJE

Valdyba Liituot Subįį Iirskif h. Kazinira 
Gnrdijea Clmlaid, 6hi«.

Pirmio. J. MAKSIMA VYČIUS,
1542 E. 36th Str.

Vice-pirm. F. BARANAUSKAS,7
3816 Kelley *v.

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

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

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

fy/fjįįij Jonai, kur-gi tu taip skubiai begi? 

W. WISZNIEffSKI
1004 KKNTL>WORTH AVR.S.W

Na Ui ką gi ten veiksi. "Na, ar-gi tu J uotai dar nežinai, 
a mano rytoj veatuvž. tai bėgu nusipirkt GERŲ CIGARU." O-o-o taip, 
ir aš kitokiu na nerūkau. Tai labai geri ciflu-ai.

Dirvos” Agentą
*as kuriuos galima visados užiį- 
yti “Dirvą” ir užsimokėti prenu-

@ Vyrams $4.oo Merginoms $2.oo už @

g 10 LEKCIJŲ. MM ®
Lekcijos atsibuna k&s Panedelio ir Petnyčios vakarais 

nuo 8:00 iki 11:00 valandų. . |V[ Į\ ©
' Vaikinai y-Merginos! Kurie norite dailiai išsilavinti ^■//\\ 'S

<3- šokius šokti, tad atsilankykite į viršnurodytą vietą, o męs ®
(®) gvarantuo jame, jog išmokinsime visokius šokius ir j trum- Į©
(g) pą laiką beskirtumo, ar jauną, ar seną. Tel. Cuy. Central 7622-R ©

< > Nereiks ilgai laukti pas barberį ir eikvot pinigus už O
< ► skutyfcą bęisterioti laiko dėl laukimo. < >
j K,, ,wBtausi pirkti vieną iš šiy britvŲ,nes jos yra gvaran- ’ ?
< tuoj am os ir permainamos, kad ir sudužty. < y
< ► Męs jų turime nuoSI.00 iki $6,00. <>
< ► Didžiausi ir puiaiausi rinkinis. Kreipkitės 4 >

“DIRVOS” KRAUTUVtN,
< t 2004 St. Clair Avė-. Cleveiand, Ohio 4 >

t Nemokėk didelių pinigų už paveikslus! i

I~WKrPATS FOTOGRAm

Jonas Kulis, 
į Keliaujantis “Dirvos” agentas * 
nuo 12 d. Sausio, 1917 metų 
lankys užrašynėdamas “Dirvą”) 
po šias lietuvių kolionijas: 

. 12 d. Sausio, 1917 m., Auto- į 
^d., De Kalb, IU.

14 d., nedėl St. Charles, Dl. į
15 d., Waukegan, III.
16 d., Kenosha, Wis.
17 d., Racine, Wis.
18 d., Sheboygan, Wis..

' 19 d., Beloit, Wis.-
20 «d., Port Washington, Wis.
21 d. nedėk, Mihvaukee, Wis. 
Todėl pas jį galima užsirašyti

"Dirvą” ir užsimokėti pinigus 
teip, kaip musų ofise.

“Dirvos” Administracija.

| “Dirvos” Krautuvėje,
= 2004 St. CJair Avė. Cleveiand, Ohio =
eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiyiiiiihiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiHiimiimiiie

“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, brahzolietų 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 pigjaus už kitus?
1) Todėl, kad męs perkame už kelis tūkstančius dolerių 

antsyk ir mokame iš augšto.
2) Todėl, kad mums turint sa -To 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 nrišvengtinomis.
Todėl, užkviečiame atsilankyti ir apžiūrėti, o persitikrin

site, kad^pa^-ę^s yra prekės daug pigesnės, negu kur kitur ir 
atšifankę busite batenkinti dar tuom, kad pas mus galėsite gau
ti nuo mažiausio iki didžiausio, nuo pigiausio iki brangiausio, 
ir nuo praščiausic  ̂iki gražiausio, reikalaujamų dalykų._______ _

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

Bentleyville, Pa.
A. Malukonis P. O. Box 268.
A. S^reetra, 51 Hoverhill at.

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

Ak ■ ' ' Jh Męs užlaikome gražy rinkinį visokio di- 
džio- Moterišky ir Vyrišky Deimantiniy Žiedy

Visokio didumo Njio $12.oo iki $200.oo.
ir visokiu kamy

Parduodame labai prieinamomis kainomis

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

' Kiekvienas gali pasidaryti fotografiškus paveikslus pats 
savo namuose, pigiai ir gerai. Nusipirk aperatą “KODAKS” 
galėsi nutraukt pikčierius savo draugy, merginy, visos šeimy
nos ir pats savo. Aparatas parankus, kožna. gali naudoti.

Aparatu, n reUaHatzii dnaiUais ir n vinis patarimais kaip laidoti, tnaamas.

LIETUVIŠKOJ APTIEKOJ 
c. pakelčio :

|cm| Kampas St. Clair Avė. ir E. 21-mos Gatvės. ĮcznĮ

Pajieškau savo pusbrolio 
Kaz. Baltrušaičio ir Moni
kos B altrušaičiutės. Beniaus 
gyveno Waterbury, Conn. 
Paeina iš Kauno gub., Ba
seinų pavieto, Skersnemu- 
nio parapijos ir kaimo.

Malonėkite atsišaukti šiuo 
antrašu. Aš papinu iš Jur
barko.
Monika Kizelytė-Bulotienė 

2026 St. Clair Avė, 
Cleveiand, Ohio.

M. A. Milukas,
A. Struminski,

Moatello,
B. P. Miikinit,

Gardncr,
P. S. Remeikis,

Lawrenes. -Maso,
A. Ramanauskas,- 101 Oak st<

MOTFRPT Jeigu norite atsikratytie to įki- 
i-JLnj.raus savo vynj pasiteisinimo, kad <> 

<► pas barberį turėjau ilgai laukti, kuomet jus jy užklausiate O 
<► nedėldienio rytmetyje: Kur vakar vakarė buvai, kad apie 4> 
į* antrą valandą šiąnakt namuo parėjai? Tų išsikalbinėjimo V 
S ► išvengimui, nupirkite dėl savo vyry < >

GERĄ BRITVĄ 3
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VIETINES ŽINIOS
Savaitinis Kalendorius

Sausis.

13 S. Veronikos
14 N. Hitro 2 po 3 Kar.
15 P. Povilo
16 U. Marceliaus
17 S. Aniboso
18 K. Teodozo
19 P. Henriko

II I

Krajava Pirtis
Jeigu nori taip, kaip Lietuvoje 
puikiai ifaivanoti karstame gare 
su vanta, tai ateilankyk į mu»?

Patiko nelaime. Pereitos 
subatos vakare patiko ne
laimė “Dirvos” Redakcijos 
narį, p. L K. Sakalauską, 
Važiuojant jam namo, at
važiavus ties savo gatve, iš-

ruaUkai. Taipgi statome buka*.
A. SOGOLOWTTZ, 

2347 E. M GATVE. Arti W<xxUa
Central t596-W

Ruošiasi prie salės staty-1 Geriausi vaistai nuo viso- 
mo. Lietuvių salės koopera- kių ligų galima gauti su ge
ri ja visu uolumu ruošiasi riausiais patarymais tik 
prie salės statymo. Turi jau Usevičiaus Aptiekoje, 1172 
pusėtinai pinigo, galbūt su E. 79th St, Cleveland, O. 
ateinančiu pavasariu bus .Bell Rosedale 2417 
darbas pradėtas. Salė bus į. Cuy Prmceton 1539-R 
pastatyta šiaurrytinio kam- 

ipo 60 gatvės ir Superior 
skersgatvio, mūrinė, ant tri 

i jų augštų. Pienas salės jau F U 
gatavas, padirbtas architek
to King’o. Žemės plotas, ant., 
kurios salė bus pastatyta, 
turi 60 per 120 pėdų. Dabar 
ten stovi privatiški namai. 
Prie kooperacijos* su did- 

i žiausiu šėru yra prisidėjus
• šv. Kazimiero draugystė, ku 
i ri šėrų turi pirkusi už su- 
, viršum 2,200 dolerių. Šerai
• yra skubinai parduodami.

______ _ . ■ Kad grečiau šėrus išparda- ] 
/lipant iš gatvekario, užbe- vus, tam tikslui ateinančios';

go pravažiuojantis automo- subatos vakare, Acme Ger-i į 
bilius, kurs jį parmušė ant Į manįa salėje atsibus agita- į 
žemės. P. Sakalauskas tapo. tyviškos prakalbos. , Šerai Į i 
nugabentas į šv. Lukošiaus parduodami po 10 dolerių.'! 
ligonbutį, kur. patirta, kad Norinti pirkti šėrus, turi pa!! 
jo blauzdakaulis yra įlauž- siskubinti susižinoti su ko- ! 
tas. Ims pora mėnesių kol operacijos pirmininku J. 
blauzdakaulis bus sugydy- Šalčium, sekretorium P’ 
tas. Mulioliu ar iždininku Skun-

Su tais automobiliais pas skiu (grRborium). _ 
mus tikra bėda. Jų lyg še- --------------
rangių pilnos gatvės. Važi- Dar vienos Kalėdos. Pe- 
nėja 'jais ir girti, ir valdy- reitą nedėlią, panedėlį, uta-i 
ti juos nemokanti. Dienos minką ir seredą, Clevelah- { 
laiku dar šiaip teip, nes po- de buvo dar vienos Kalėdos, 
licijos patrolės juos gano, 'kurias šventė 25,000 čia gy- 
bet kas kita vakaro ar nak- venančių rytinės bažnyčios j 
ties metu, dargi toliau nuo išpažintojų, katalikų ir or- 
miesto centro, kur policijos todoksų. Buvo ir lietuvių, į 
mažiau, tiesiok laksto, kaip kurie šventė “krajavas”; 
proto nustoję. ‘Kalėdas, sulyg Julijoniško-:

-------------- . jo kalendoriaus.
ALTS. kuopos vakaras. --------------

Pereitame nedėldienyje, vie Nepriima anglių. Į miesto 
tinė ALTS. 18 kuopa, Acme ■ vandens stotį, geležinkelių 
Germania salėje turėjo va-kompanija atsiuntė kelis 
karą, kur režišieriaujant; vagonus anglių, Let, kad an 
p. Klimavičiui, ant scenos igliai atvežta “bakskariuo- 
statyta 5 aktų Vargšo dra- se”, tai stoties valdininkas 
ma “Jono širdis”. Veikalą atsisakė anglius priimti, jei 
lošė Clevelando Lietuvių; bent geležinkelių kompani- 

L Teatrališko Choro lošėjų bu Į ja atsiųstų darbininkus, 
isėjOy tiesiokj-tn-os anglius išimti Mat-da--* 

sakant, artistiškai. Kiek sil-! rbininkų negalint gauti, nė- 
pniau atrodė savo rolėje i ra, kam anglius iš vagonų 
Vincas, nes silpnas balsas (išimti, tad geidžiama, kad 
ir girtam esant, begalinis i angliai butų siunčiami “du- 
strapaliojimas jam biskį pa mpkariuose”/ 
kenkė. Vieną kartą visus --------------
vyriškius patiko nelaimė, 
nes perdaug atsitolinus, ne- i licijos protekcijos. Matilda 
pasiekiant juos suflerio bal- i Salep, kreipėsi prie miesto 
sui, pritruko žodžių ir sto- i majoro Davis, reikalauda- 
ką reikėjo pildyti tik vaikš-ima, kad vakarinės miesto da 
čiojimais vienam pro kitą, lies knygyno skyrius prie 
Tai lekcija, kad kitą kartą Fulton Road butų išlauko 
stalą reikia pastatyti nuo- apšviestas žiburiais ir-kad 
šaliai, idant pritrukus žod- čia jau būtų policijos sar- 
žių, butų galima gelbėtis gyba. Mat šis knygynas y- 
prisiartinimu prie suflerio ra atokiai nuo miesto ir 
budelės. Abelnai sakant* lo- apaugęs krūmynais, tad čia 
sėjai perilgai kalbėjosi sto- susirenka gaujos valkatų, 
vedami ant vietos ir tik prie kurie tamsumoje, vėlomis 
dūrių eidavo pabaigus kai- valandomis užpuldinėja mo- 
bą, kas darė perilgas pau- teris ir mergaites, išeinan- 
zas. 0 butų labai puiku, kad čias iš knygyno. . 
baigiant kalbą butų artina-1 *-------------
masi prie durių ir žodžiams Nori automobiliaus Mies- 
pasibaigus; per duris išeiti, to dalies Lakewo6d polici- 
Vienok reikia šitas silpny-Hos stoties viršininkas 0’- 
bes užmiršti, atsiminus ak- Dell reikalauja, kad stočiai 
torių gestiką, mimiką, kuri butų įtaisytas patrolės au- 
visus pastatė naturališkame tomobilius, nes policistai 
reginyje, šis lošimas išėjo, skundžiasi, kad jiems yrą 
naturališkiausiu už visus daug keblumų su /girtais 
kitus, kokius teko matyti prasižengėliais, kuriuos a- 
lošiant lietuvius kitur. . Bu- reštavus už netvarką, reikia 
tų geistina šituos lošikus, 
kaipo dailininkus, sykiu su 
jų mokytojum p. Klimavi
čium, ant scenos matyt kuo- 
tankiausia. Paskutinių ak
tas daugelį iš žiūrėtojų, su-
virkdė. Žinoma, buvo-ir to-i nors imk ant pečių ir nešk, 
kių, kurie kvatojo, bet.....'TrnlrniH an hiinim p«vn
tai ligoniai. -

Publikos buvo susirinkę Į 
gana mažai. Priežasčia nes
kaitlingos publikos susirin
kimo bene bus tik tame, kad 
šita salė netikus, apleista, 
ir gana nuošaliau Lietuviai 
turėtų šitą šalę visai užmir- 
,šti ir joje nieko nerengti.'

Reikalauja žiburių ir po-

Prekė $15. oo

Prekė $25.oo

pėkščius vesti į stotį, kar
tais net labai toli. Bepig,: 
:iko, jei areštuotasis dar; 
pajiegia eiti (nors toki la
bai retai pasitaiko), bet kuo i 
met pasitaiko silpnas, tai,

Prekė $35.<x>.

j per kokius 30 bliokų. Buvo, 
mėginta tokius “besveika-' 

įeius” gabenti stotin gatve- 
kari.ais, bet “ligoniai” gat- 
vekariuose nemoka manda
giai užsilaikyti.

Rengia paminėjimą. Vie
tiniai lenkai rengiasi prie 
paminėjimo savo rašytojo, 

Yra geresnės ir patogesnėse velionio Sinkiewicz’o. Iškil- 
mės atsibus nedėlioj, Graysvietose.

THE ST. CLAIR AVĖ

SAVINGS & LOAN CO.
IKORPORUOTA 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.

Viršmineta 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) 

išlygy.
ant lengvų

BANKOS VALANDOS: 
Nuo 8.-00 ryte Iki ShOO

THE ST. CLAIR AVĖ SAVINOS » LOAN CO.
2006 St. Clair Avė. Cleveland, Ohio.

Prospect '953 Central 6488

vakare.

| Nusipirk Gramofoną
Į o turėsi viso pasaulio muziką savo namuose

Kodėl visos svetimtaučiy ir šviesesnės lietuviu šeimynos 

jau įgyjo tąją muzika? Todėl kad jie greičiau 

suprato jos vertę ir svarbumą:

Jie suprato, kad nuolatinė mu- 
zika stiprinu, t tobulina žmogaus 

p> dvasią, švelm >a jausmus ir tuomi -1 
| didina žmoniškumą. '

Jie suprato, kad jų vaikai nuo 
pat dienu kudykystės, augdami to-

. kioseaplinkybėse, kur yra kasdiena J£|j|g| ffil 
girdima garsiausių pasaulio kcm- 
pozitorių muzikališki tvaryniai, iš- |Į
augs, jei ne muzikais, tai bent ki- _ •
tais dvasios milžinais, vadovai silp- Prekė $75.oo 
nesnių, kurie guodos tautą ir klos 
kelią žmonijai prie švisesnės atei-' 
ties.

Pagaliaus, jie suprato, kad tu- 
. rint tokią muziką savo stuboje, mo

tinoms su dukrelėmis nereikės teip 
tankiai vaikščioti miestan ant tea
trų ar operų, kur kiekvienas vaka- 

k ras lėšuoja apie porą dolerių, o tė- prefcė 
vų sumažės bereikalingi žygiai kar- 

RB čiamosna.
Ir galiaus jie suprato intą, kad 

jaūni jų sūnūs, esant stuboje tokei 
muzikai, neturės laiko stovėti ant 

• kampo ir studijuoti tą amerikonų 
pradinę kriminalę mokyklę.

Todėlei pirko jie, vien tik dėl to 
pirk ir Tamista.

, . Prekė $110.<x>
Geriausia yra tokia muzika

Columbia Grafonola
Jas galima pirktisu mažu jmokėjimu. ir ant len

gviausių išmokėjimų,

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

I.Oo

g B

Prekė $50.oo

Teipgi męs turime visą rinkini lietuviškų ir kitokių rekordų. Prisiųsk už 2c. 
štampą, o męs prisiusime lietuviškų rekordų kataliogą.

CLEVELAND’O LIETUVIŠKA _
Namų ir Paskolos '

BANKA 1
Atsakančiausis įstaiga Cleveland’e

poruota per valdžią valstijos Ohid ant

GT >250.000.00

padėtus pinigus mokame 5$

OFISO VALANDOS:
Nuo 730 iki 1030 Utamink? vakarais.
Nuo 730 iki 930 Subat? vakarais.

^1934 St. Clair Avenue

BUČERNĖ IR GROSERNE
Daugumas mus? lietuvi? 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 
mus? važiuotoją arba atsilankę į mus? krautuvę. Męs visados stengsi
mės sanžiningai patarnauti mu? kostomerius. Prekes darysime kuože- 
miausias, tavorą duosim kuogeriausį. Brang?s broliai ir seseris nepa
mirškite mus? krautuvės. Ateikite ir pabandykite, o tąsyk persitikrin
site, jog ką šneku yra gyva tiesa.
2041 HAMILTON AVĖ. * Cny. Central 1781-L

Gerieusios Gyduolės^'

|ūEWOYNO’S F. DECKER

ART IE KOŠE. 
1653St.aairAv. PrieL 17 j. 
6502 FIhI Art., Car. E. 65th (Tol)

Čia dirba lietuvys registruotas aptieko- 
rius— A. Žacaras.

5608 FliitAn., Cor. E. 57tt.
Čia dirba lietuvys registruotas apbeko

nus— J. Smailis. - •

4052 EJIst Cor. Hamnl 
3878 E. 71st, Cor. Laosing

Lietuviams pas lietuvius aptiekorius ga- 
Jima gaut teisingus patarimus. *

Gelažies Krautuve, 
HARDVVARE

Rioberinfis ir smalinė stogų 
dengymui popieros. Įvairiau
sių rusi? maliavos, aliejaus, 
tarpetino, maliavoj imui šepe
ty ir 1.1 ir 1.1.
Didelis rinkinis Peči?, visokių «udy- 
n?, plačiausia rinkinis įvairi?-įvai- 
riausi? dailydems įranki? ir 1.1. irt. t.

2155 St. Clair Avė.
Central J785-W

Susivienijimo lietuvių Amerikoje
KNINGYNE GAUNAMAS KNINGC“

Aisopo Pasakos — pust 364 ................ • " • • *"hHbl
Andersono Pasakos '*— pusi. 82 .............................................
Apie Sveikata pusi. 16 .........................................................
Audra Rusijoje — pusi. 65 ....................................................
Diedai ir Gražina — pusi 61....................... .........................
Japonų Konstitucija — pusi. 61.............................................
Kaip Bulgarai ingijo laisvę (dalis I) ....................................
Kaip Bulgarai ingijo laisvę (dalis II) ..............................
Kaip Japonai gyvena dabar — pūsk .48 .....................
Kas iš ko pareina? ...............................................................—
Kelionė į Europą — pusi. 52..............................................
Kelionė j šidlavą — pust 48............ .*.......................... .. ..
Konradas Valenrodas — pust 24.............................................
Ko mus mokina žvaigždės? — pusi. 32 ..............................
Kražių skerdynė ir jos pasekmės ........................................
Kuomi žmonės gyvena — pusi 56 ....................................
Kun. A. Burba — pusi. 20 ......................................................
Kaip gyvena Latviai — Suomiai —Anglai, — pust 65 
Lietuviška Chrestomatija .— pust 180 .........................
Lietuvių tautos klausimas Europos karės metų — pust 102 .. 
Lietuvos Gaspadinė — pusi. 80 ............................................................
Mainieris ir Leberis — pusL 60 ...................................... .......................
Našlaitė — pusi. 22 ................ . ....................................t...........................
Naujas būdas išmokt rašyti — pusi. 24 .............................................
Nuo degtinės — pusi. ..................................................................................
Padėjimas Lietuvių tautos rusų viešpatijoje — pusi. 120 .... $1.00 
Pasninkai Lietuvoje — pusi. 16...................    5c.
Perspėjimai apie šventą tikėjimų ............................................................ 10c.
Rodos motinoms — pusi. 18........................................................................ 5c.
Sulaukė — pusi. 132 ...............................................'.___
SLA. Istorija (1886—1915) $1,50; audimo apdar. 
Švintant — pusi. 126 ....... ..............................................
Tamošius Besotis — pusi. 24........................................................................ 6c.
Trachoma — prie šviesos* — pusi. 100 ................................................. 20c.
Vaikų 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, užadrešuojant:

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

-20C7 
10c. 
20c.

' 20c.
. 20c.
. 20c.
. 10c.
. 20c.
. 10c.
. 15c.

.. 15c.

.. 10c.
15d.
15c. 
20c. 
20a 
40c.
35c.

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

$2.00

Pas mus ilgai nelauksi, nes 
greičiausiai ir geriausiai at
liekama darbas tai pas mus.

2271 St. Clair Avė. N.E. p

Dr. FRANCIS KENEDY, 
DANTISTAS
OFwo V.urooc

CLKV«LAMb

H Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems
S Lietuvei bei Amerikoj

g VIENYBE LIETUVNINKU
S Eina jau 3C-tus metus.

g Prenumerata $2.00 metams; $1.00 
g pusei metų. Kanadoje $2.50 metams; 
g $1.25 pusei metų. Anglijoj. Lietuvoj Ir 
K kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m. 
H Pamatimui vienų num. siunčiam dovanai 
H Knygų katalogų siunčiame ant pareiki- 
jj, lavimo dovanai.

S J. J. Pauksztis & Co.
a 120-124 Orand Str.,

Brooklyn, N. X.

A.URBŠAITIS
seniausia

LIETUVIŠKA

DR. I. E. JASINSKI
607 ROSE BLDO.

VALANDOS: .

iškiš Mm, 1374 E.


