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Reikalauja Vokietiją 
atsaukt blokadą.

Vokietija nemano reikalavimus išpildyt

pilietis, turi susinešti su sa- į kuomet į Suv. Vai. prieplau- 
vo valdžia paprastais ke
liais), kuriame pasakyta, 
kad jam jokio pavojaus nė
ra, o paskui tą Ispani
jos pasiuntinys užėmęs 
Suv. Valst, reikalus vesti,

ką buvo atnėręs vokiškas 
ginkluotas submarinas.

Suvienytų Valstijų reika
lavimas. Galiaus Washing- 
tonan parėjo iš Berlyno ofi- 
ciališka žinia, kad Vokietija

IsSvietur
ANGLIJOJ STOKA 

MAISTO.
Londonas. Kaip kitose.

: kariaujančiose šalyse, teip 
Vals. • toms Valstijoms ir nori gra- s ir Anglijoj pradeda apsi-

telegramų davė žinią, kad i negeidžia karės su Suvieny- 
Gerardas su 200 Suv. Vals. • toms Valstijoms ir nori gra-

žmonių sužeista mirtinai, 
kurie turės mirti. Prie tos 
pačios ekspliozijos, apart 
keliolikos laivų, sunaikinta 
daug artimų triobų. Kas 
pagimdė eksplioziją, aiškių 
žinių ikišiol nėra, vien 
spėjama, kad tai špiegų 
darbas.

KARE GAL NE ĮVYKS

Paskandino Daug Laivui
lauti sulyginimo tiesų Su
vienytose Valstijose gyve
nančių japonų, kuriems yra 
tiesos varžomos Io\va ir 
Calorado valstijose. Į šitų 
valstijų legislaturas- tuo-

SUVIENYTOS VALSTI
JOS IR VOKIETIJA.
Apie ruošimąsi karėn. 

Pereitą savaitę visur tik ir 
kalbama buvo apie Suvie
nytų Valstijų ruošimąsi ka
rėn su Vokietija. Žinių ki- jaus pasiųsta paliepimas su- 
tokių veik visai nebuvo, laikyt išsišokimus prieš ja- 
Bet ir apie Suv. Vals. ruo
šimąsi karėn žinios buvo 
beveik tuščios, i 
skaitliavimų, kiek Suvieny
tos Valstijos kareivių gale- kurie 
tų surinkti, kiek laivų mu- Valstijų prieplaukose, anos 
šin galėtų pasiųsti, nieko įgulos atsisakė apleisti sa- 
daugiau. Nors ruošimasis 
yra judėjime, vienok tas 
yra laikomas slaptybėje, 
nes karės reikalai tai ne 
politikierių reikalai, žinias 
sužvejoti žingeidaujantiems 
neteip lengvai eina kaip kas 
sau mano.

NęutraHškos šalp^šž^ra- 
džių gana plačiai skelbta, 
kad Suvienytoms 
joms, jei šitos eis karėn su; 
Vokietija į talką tuojaus, Bernstorff suorganizavo! 
eis visos neutrališkos šalis, į 300 oficierų ir tuos pasiun- s 
nes ir toms Vokietija skan- tė Mexikon, į Caranzos ir I 
dina laivus lygiai kaip ir Vilios kariumenes. Paska- i 
Suvienytoms Valstijoms, lai ėjo, kad vokiečiai taisosi ; 
bet vėliaus pasirodė, kad sau stotį Maxikoj, iš kur jie 
kitos šalįs, apart Holandi-mano kariauti su Suvieny- < 
jos, kuri savo kariumenės tomis Valstijomis. Paska- 
mobilizavimu ir jos siunti-jlas vienok tuojaus nutilo, i 
mu prie Vokietijos rūbe- Prie visų nesmagumų dar 
žiaus, duoda suprasti, jog ■ prisidėjo ir žinios, kad Vo- 
prie karės rengiasi, visos ki- į Kieti ja neišleidžia Suv. Vals. 
tos nieko aiškaus apie save ambasadorių Gerardą, lai- 
nesako, dargi kitur net kydamas jį lyg užstovą, tol, 
spaudoje plačiai kalbama,i kol Bemstorffo kelionė Vo- 
kad joms negalima pasipu-! kietijon bus užtikrinta, kad 
sti prieš Vokietiją, nes tas'Jis sugrįž be jokių kliūčių, 
butų tik galutinu jų sunai- Ambasadorių grįžimas, 
kinimu. jVon Bernstorffas nesisku-

Progos nesulaukiama.! bino iškeliauti iš Suvienytų 
Pertraukus ryšius su Vokie- Valstijų, nes kelionė labai 
tija, buvo laukiama progos, I nepatogi, nes viena, laivai į 
kad karią pradėjus, buvo Europą eina labai retai, o 
laukiama, kad jei vokiečių antra, dėlei submarinų ir 
submarinai bent vieną lai- minų, kelionė be galo pavo- 
vą Suvienytų Valstijų pas- ‘jinga. Suvienytų Valstijų 
kandins, tad jau turės bu- ambasadorius Gerardas irgi 
ti karė neišvengtina. Vie- paukščiu neparlėkė, nes tū
nok tas ne atsitiko. Patim rėjo užtrukti, kol savo rei- 
pavojingiausiu laiku iš- kalus sutvarkė ir Suv. Val- 
plaukęs į Liverpool pasa-i^ju reikalus perdavė Is- 
žierinis laivas “Philadel- panijos ambasadoriui. Per 
phia”, laimingai gavosi į! tą laiką visokį paskalai ėjo, 
Liverpool. Pirklybinių lai-j buk Vokietija Gerardą pa
rų kelionė į karės apimtas ėmusi nelaisvėn su visais 
jūres apsistojo, tad ir ne-i Suvienytų Valstijų piliečiais 
sulaukta progos pradėti ka- *r laikys ten tol; kol Bem- 
rę. Prie tam dar daugybė storffas sugrįž į Berlyną, o 
rezoliucijų nuo įvairių drau- Bernstorffas žūtų kelio-

Washingto-i n®je dėlei submarinų, tada 
po Gerardui. O čia lyg ty
čia jokių oficiališkų žinių 
iš Berlyno nesulaukta, tik 
pradžioje šios saveftės gau
ta laiškas nuo paties Gerar
do, perleistas Auglijos cen
zūros (mat Gerardui pasi
traukus nuo ambasadoriaus 
vietos, jis, kaipo paprastas

ponus. Su Japonija mažu
mu apsidirbus, pasklido 

nes apart gandas, kad norint nukelt 
Įgulas nuo vokiškų laivų, 

randasi Suvienytų

vo laivus, linkėdamos eiti į j 
nelaisvę, negu liuesai apsi-j

; gyventi Suv. Valstijų žemė-i 
je. Palikus tas įgulas ant' Z- 
laivų ir apstačius tuos lai-i / 

;Vus sargybomis, netrukus ( ‘ 
;pasirodė, kad anos vokiečių'
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NUSKANDINTA 100,Oto
TONŲ MAISTO IR AMU

NICIJOS.
Londonas. Bėgyje 9 die

nų nuo pradžios vokiečių 
blokados, su paskandintais 
laivais į jūrių dugną nuėjo 
100,000 tonų žmonių maisto 
ir amunicijos vežtos anais 
laivais. Amerika
vieno laivo ir kitos neutra- 
liškos šalįs 28 laivų.
lija neteko 39 laivų ir kitos 
kariaujančios šalįs 7 laivų. 
Kitos žinios tvirtina, kad su 
paskandintais laivais nus
kendo daug daugiau ir mai
sto ir amunicijos , vienok 
ir 100,000 tonų nemaža krū
va.

Ang-

TRUKDO AMERIKONUS.
Kopenhaga. _ Vokiečiai 

sulaikė daug amerikonų, 
kurie buvo pasažieriais ant 
angliškų laivų, kuriuos 
anais sykiais jūrėse sugavo 
Vokietijos medžiojimo lai
vai. Paimtuosius ameriko- 

, nūs vokiečiai nugabeno į 
■ Neustrelitz ir ten juos laiko 
j kaipo neląisvius, maitinda- 
: mi juos ir su jais apsieidami 
kuožiauriausia. Kurie ra- 
mrii kenčia, tiems dar pusė 
bėdos, bet kurie protestuoja 
prieš neteisingą jų sulaiky
mą, tie yra nepakenčiamai 

į laikomi. 20 iš sulaikytų 
1 -nu rikonų. turėjusių užtek
tinai pinigų išsipirkimui, 
vokiečiai paleido, tik su to
kia išlyga, kad jie niekur 
neprotestuos prieš vokie
čius ir nieko blogo apie juos 

; neskelbs.

Įgulos didelė dalis pabėgo! jau išvažiavo. Ant■ žiai sugyventi, kaip kad pir- reikšti stoka maisto, nors NUSKANDINO 13 LAIVŲ, 
g- is Vokietijos ofi-:miau. StiiflChytos Valsti- dar nelabiausia. Mmiste-i Londonas. Vokiečių sub- 

ciališkas telegramas, kuria->s! l^ršvei^rijos pasiun- rija tad permatydama išgarinai veikia pilname žve-
: tini Dr. Ritter atsake v o-; kalno, o prie dar vengiant' riškume. 7 d. Vasario pas- 

;kad is pabėgusių jurininkų, me išreikšta apgailavimas.; įęįeXija^ ka(j gerieji prieti- 'ir vokiečių blokados, išleido Skandino 13 laivų, kurių 8
kad Įvyko nesusipratimai ir kjaj ta(ja gaiės Įvykti,; atsišaukimą Į Anglijos gy-; priklausė talkininkams, o 
sykiu pasitikėjimas, kad vėl ,ka(]a Vokietija atšauks savo! ventojus, prašant, nors ne- 5 neutrališkoms šalims, 
bus sugrįžta prie gerųjų; blokadą iš Anglijos pakraš-; priverstinai, tai ben dėl ho- Tarpe kitų žuvusių laivų bu- 
sątikių. Bernstorffas išva-;įr submarinams bus už- ■ noro čėdyti maistą. Pra- Į Vo vienas “Port Adelaide”
žiavo pereitą utarninką. i ginta skandinti laivus, šoma, kad kiekviena ypata! pasažierinis, nuo kurio iš-i NORI PERGALĖS.

Galbūt karės nebus. Nors Ritter vienok išsireiškė, nesunaudotų daugiau kaip‘gelbėta tik 96, kiti žuvo, 
dar nieko aiškaus nesimato, kad Vokietija nesutiks iš- 9iz. avam
vienok ant kiek dalykai pa- pildyt šituos reikalavimus, 
sirodo, galima tikėtis, kad!  
karė tarp Suv. Valstijų ir 
Vokietijos, ne įvyks. Pet- 
raukti ryšiai gali' pasilikti 
ilgesniam laikui. Gali būt, 
kad Gerardas parvež iš Ber
lyno daug svarbių žinių, ku
rių Washingtone laukiama 
su nekantrumu, ir galbūt su 
jo parvažiavimu neramumai; jo išsigelbėti. Kongrese ta- 
pradės eiti žemyn, nes Su- riama pertraukti diplomati- 
vienytos Valstijos karės ne-į skus ryšius su Austrija, 
geidžia, o Vokietija, be abe-' 
jonės, irgi nenori tyčia Įgyti 
sau daugiau priešų, kurių 
jau ji turi užtektinai. Gali
ma tikėtis, kad Suv. Valsti
jos sumažins savo laivų ke
lionę Į Europą, o Vokietija >3 kanuolės, 12 kulkasvaid- 
pasistengs Suvienytų Vai-'žiu ir 6 minų mėtytojai teko 
stijų laivus neskandinti, į vokiečiams, 
bent teip kaip ikišiol kad; --------------
skandiift, be jokio perser-i Sufragistės pas kardino-

neųatėmyta, ir pabėgantieji i 
dar laivus sugadino. Vt 

Valsti- iliaus dar pasklido gandas,

■ Vėliausios Žinios.
Suvienytos Valstijos ir 

Austrija. Austrijos subma
rinas paskandino Suvienytų 
Valstijų “Lyman M. Law”, 
vežanti citrinas. Įgula spė-

Mmiste-1 Londonas. Vokiečių sub-

4 svarus duonos, 2’4 svaro Kapitonas paimta vokie- 
mėsos ir 3^4 svarų cukraus čių nelaisvėn, 
savaitėje, kad tuomi ' šiuos 

į produktus kiek sučėdijus. 
; Kitokių valgio produktų 
Anglijoj dar tuomsyk 
užtektinai, bet duonos, 
sos ir cukraus stoka 

į atjaučiama.

Vokiečiai sumušė rusus. 
Ties Mėsei, Cenesi aplinko
je, Rumunijoj, vokiečiai pa
veržė rusų pozicijas ir nelai
svėn paėmė 1,200 kareivių.

yra 
mė- 
jau

Petrogradas. Sergijus 
Sozanov, buvęs Rusijos mi- 
nisteriu užrubežinių reika
lų ir dabartinis Ambasado
rius Anglijoj, apkalbėdamas 
Suvienytų V aisti jų prezi
dento Wilsono pasiūlytas 
taikos išlygas kariaujan
čioms viešpatystėms, išsi
reiškė savo nuomonę sulyg 
kurios Rusija turėtų su
tikti su prezidentu Wilsonu, 
jei butų taikos išlygos pas- 

ikiečiai šitą laivą paleido tik ikir$tytos šiteip: 1) Atsta- 
■ išsipirkus trimis bačkomis. tymas Belgijos ir Serbijos 
' aliejaus. Nuo 1 dienos va- jr Francuzijai atidavimas

Skęstant 
švediškam laivui “Braval- 
la”, vokiečiai šaudė į besi- 
gelbinčią įgulą. Netoli nuo 
karės juostos jūrėse, sub
marinas “U—45” paleido 5 
šuvius į amerikonišką laivą 
“Westwego", vežantį ang
lius ir aliejų. Kapitonas su
laikė laivą ir pasiuntė sub- 
marinui savo popieras. Vo
kiečiai šitą laivą paleido tikSLAPTA TELEGRAFŲ 

STOTIS.
Rio Janeiro. Arti mieste-

lio Netheroi, prie įtakos Rio .fflri tadinta viso 81 
Janeiro, 5 mylios į pietus, j j
nuo čia, atrasta slapta vo
kiečių. bevielinio telegrafo, 
stotis. Vokietijos agentai; 
šitą stotį naudojo perdavi-i 
mui slaptų žinių 
tijos laivams, 
gi svetimose šalyse

jva.iv/ -------«----- r— ----------- galima tokiems agentams;
gėjimo, net neduodant žmo- lą Katalikių sufragisčių veikti karės reikaluose, tad Į 
nėms išsigelbėti. Tad nors delegacija, iš Bostono, Chi- vietinė valdžia šitą stotį 

konfiskavo. Apart konfis- 
.....__________ ~ _ ______ ‘ „........ > į Baltimore; kavimo dar areštuota kelio- 
ramesnių žinių, kurios aiš-Įpas kardinolą Gibbons rei- lika nužiūrėtų ypatų, kaipo 

f- slaptų Vokietijos agentų, 
kurių vardai vienok 
komi slaptybėje.

nėms išsigelbėti. Tad nors delegacija, iš Bostono, Chi- 
viskas dar galutinai nenu- cagos,-San Francisco ir ki- 
rimę, bet galima lukuriuoti | tur, iškeliavo

Vokie-
Kadan-

ne-

gijų atsiųsta 1 
nan, kuriose išsireiškiamą 

. nepageidavimai karės.
Nesmagumai. Kuomet 

visu įtempimu žiūrėta tik 
karės pradėjimą, patirta 

^ar nesmagumų. Nesmagu- 
tais buvo tai protestai 

B Japonijos, kuri lyg progos 
“■'^laukdama, pradėjo reika-

kiai apreikš, kad tarpe Su-į kalauti, kad katlikų bažny 
vienytų Valstijų ir Vokieti-1 “ '
jos, karės nebus. Rods, Su
vienytos Valstijos gali pa
siųsti į jūres daugiau kariš
kų laivų, kaipo patroles, kad 
dabojus savo prieplaukas 
nuo užpuolikų laivų, kad 
tie kartais nesumislytų čia 
atlindę padaryti tokių ne
malonumų sukelti neramu
mą, kaip kad pereitame ru
denyje buvęs atsitikimas,

čia pripažintų moterims tie
sas lygias su vyrų tiesomis.

Vėl eis Mexikon. Suvie
nytų Valstijų miliciją vėl 
rengiasi pereiti Mexikos 
rubežių, nes dingus ketu
riems amerikonams,-gyvu
lių augintojams, manoma, 
kad mexikonai juos laiko ne
laisvėje. Milicija mano su
rasti žuvusius.

užlai-

DIDELĖ EKSPLIOZI J A.
Petrogradas. Stotyje lai

vų, laužančių ledus Arhan- 
gelsko prieplaukoje, ištiko 
baisi ekspliozija. Eksplio- 
zijoj žuvo 30 žmonių, 344 
tapo sužeistais, o tame 50

KAIP SUBMARINAI 
GAUNA PRISAKY

MUS.
i Haaga. Vokiečių subma- 
! rinai, kurie paskutinėje 
'Sausio savaitėje buvo išsių
sti skandinti laivus, vežan- 
’ čius reikmenis talkinin,
kams, iš Berlyno gauna 
prisakymus nakties laiku. 
Pažymėta valanda jie išsi
neria ant vandens pavir
šiaus ir pasigauna žinias 
bevielinio telegramo, ku- 
iriuomi tos žinios siunčiama 
iš Berlyno, taja pačia va
landa. Tokių žinių viena 
tapo pagauta angliško laivo, 
kur submarinams liepta sa
vo pragaištingą darbą vary
ti per 6 savaites ir 6 d. Ko
vo visiems būti portuose, 
kad sužinojus, kiek jų žu
vo.

Alzacijos ir Lotaringijos, 
2) Apleidimas Italijos teri
torijos, 3) Įsteigimas Len
kijos ir Rumunijos nepri- 
gulmybės, 4) Rusijos vieš
patavimas 
ir liuosas 
Tik vienas 
Sozanovui
galima karę užbaigti be 
pergalės.

ant Dardanelių 
kelias jūrėmis. 
Wolsono noras 
neaiškus, kaip

BUS LAISVĖ VISIEMS.
Berlynas. Dienoje kaize

rio varduvių, Berlyno mie
sto burgomistrąs A. Wer- 
muth miesto rodos posėdyje, 
turėję prakalbą, kurioje pa
sakė, .'kad karei pasibaigus, 
kaip greit pasigirs taikos 
įvykimo varjm baisau teip 
greit pasaulyje įvyks vi
kiu su taikos įvykimu, už
sienis laisvė. O su ta ja laisve 
sykiu su taikos įvykimu, už
viešpataus ir geriausias 
"orddnung” (tvarka), kokio



mušių sukilėliai turėjo

ir gyvais likusių 1 oficieras 
ir 28 kareiviai. Apsidirbę 
rusai, su džiaugsmu sugrįžo 
į savo pozicijas.

INDIJONAI SIŪLOSI 
KARIUMENĖN.

Salt Lake City, U. Va
das indi jonų giminės Nava- 
jo, gyvenantis Monticello 
miestelyje, kreipėsi *į Utah 
valstijos gubernatorių/ pa
siūlydamas Suvienytų Val
stijų Rariumenėn 10,000 
savo giminės indijonų, jeigu 
parsieitų kariauti su Vokie-;

NUŽIŪRĖTAS ŠPIEGU.
Bridgeport, Conn. čia 

areštuota tūlas Henry 
Cartro, nužiūrėtas Vokieti 
jos špiegu. Jis čia atvykęs

trauktis, užleisdami savo te
ritoriją anglams. Anglų 

i šūviai sunaikino priešų pri
rengtas pozicijas ir ang
lams teko daug amunicijos. 
Apart daugybės sukilėlių 
kritusių mūšio lauke, 200 
žmonių, su keliolika turkiš
kų oficierų teko anglams 

. nelaisvėn.

DĖLEI ANGLIŲ STOKOS.
Monchiumas. Dėlei sto

kos anglių, kariška valdžia 
prisakė uždaryti 
šasias vietas, beje, mokyk
las, muzėjus, teatrus, 
versitetus, koncertu sales ir 
tam panašias vietas. Res
tauracijose leistina apšvie
sti ir apšildyti tik vieną 
kambarį, bet restaucijos tu
ri būti visos uždarytos 10 
valandą vakare. Priveži- — Waterbury, Conn. Ci

garų dirbėjų unija išreika
lavo darbininkams pakėli
mą algų 1 dolerį už 1QOO 
cigarų. Pakuotojai dabar 
gaus 25c. už 1000 supakuo
tų cigarų.

NUMIRĖ KARDINOLAS., 
Rymas. Pereitą savaitę 

" j numirė kardinolas: 
Diomede Falconio. Velio- Į 
nis buvo kongregacijos pre- 

Vokieti- fektu religiškų reikalų už- 
rubežiuose. Teipgi buvo 
buvęs popiežiaus delegatu 
Suvienytose Valstijose. Ve
lionis turėjo suvirš 60 metų 
ir tankiai sirguliavo. Dėl 
silpnos sveikatos vienok sa
vo pareigas pildė ir nuo jų 
nepasitraukė net iki savo 
mirtinosios ligos.

Bellaise, Ohio. Suvažia
vo čia visos Ohio valstijos 
demokratiškų laikraščių lei
dėjai. Suvažiavime nutarta 
pakelti laikraščių prenume
ratą 50 nuošimčiu, dėlei po- 
pieros ir darbininkų pabra
ngimo.

ii Denver, Colo. Čia nu
mirė pasaulyje birbęs garsiu 
cirkininku William F. Co- 
dy, kurs plačiai buvo žino
mas prasimanytuoju vardu 
“Buffalo Bill”.

! Washington, D C. Su
kilo .didžiausis sufragisčių 
judėjimas, kurį remia ir pe
reituose rinkimuose pralai- — Belleville, III. Atlas 
mėję republikonai. Sufra- Powder Co. darbininkai su- 
gistės mano pasiųsti dele- sirašę į uniją išėjo straikan, 
gaciją į Washingtoną apie reikalaudami sutrumpinimo 
iš 300 ypatų, kurios pastoję darbo dienos iki 8 valandų, 
kelią prez. Wilsonui, 5 d. 
Kovo, kuomet tas eis užim
ti sostą naujo savo tarnys
tes termino, ir griežtai pa
reikalautų įvedimo konsti- 
tucijon moterių lygybės tie-

ANGLAI PAMUŠE 
TURKUS.

Londonas. Anglai paver- 
žę turkams dvi linijas ap
kasų prie upės Tigris, ties 
Kut-el-Amara, nesiliauja 
veržęsi toliau ir jau yra užė
mę 600 jardų trečios ir ket
virtos linijos. Veržimasis 
tolyn yra nelengvu sulai
kyti turkams, nes anglai ei- 

Anglų toje‘na P™yn visu smarkumu, 
nemažiau Prie veržimosi Į trečią ir 

ketvirtą liniją, mūšio vieto
se krito 950 turkų, o 128 
kliuvo anglų nelaisvėn. 
Anglams kliuvo teipgi ne
mažai ir karinės medegos, 
kurią besitraukianti turkai 
nespėjo su savim pasiimti.

nėra buvę nuo pasaulio pra
džios. Vokietijos gyvento
jai, girdi, tą atjaučia iš ank- Ryme 
sto ir todėl kaizerį guodoja 
ir myli teip kaip savo ge
riausią tėvą. Ką L------
jos gyventojų meilė link sa
vo kaizerio gali turėti su 
pasauline laisve, Wermuth 
to nepasakė.

IR VĖL SKANDALAS.
Ncw York, N. Y. Anais 

sykiais rašėme, jog Suvie
nytų Valstijų kongrese iški
lo skandalas, kuomet paskli
do gandas, kad kuomet pre
zidentas Wiisonas rašė sa
vo notą Europos viešpatys
tėms, pirmiau negu ta nota 
buvo paskelbta spaudoje, 
jos turinis, kaipo slaptybė 
buvo jau žinoma magnatų 
tarpe, kurie pirmiau negu 
nota buvo paskelbta, spėjo 
pasipelnyti 600 milijonų do
lerių. Betyrinėjant aną ska
ndalą ir bejieškant kaltinin
ko, kurs slaptybes išdavė, 
kad jį nubaudus, apsireiškė 
naujas skandalas, nes tuomi

INDIANOS VALSTIJA 
“SAUSA.” 

Indianapolis, Ind.
anos valstijos gubernato
rius Goodrich jau pasi
rašė ant prohibicionistų bi- 
liaus, sulyg kurio, nuo Ba
landžio mėnesio 1918 m. 
Indianos valstija turi liktis 
sausa, reiškia, valstijoje

ATIDARĖ PARLA
MENTĄ.

Londonas. Atsidarė Ang
lijos parlamentas, prie ku
rio atidarymo dalyvavo ka
ralius Jurgis, kurs turėjo il
gą prakalbą, kviesdamas 
visus parlamento narius 
darbuotis kuogeriausia šiuo 
mi karės laiku. Teipgi iš
sireiškė dėkingumą visiems 
Anglijos gyventojams, ku
rie veikia naudingiausią 
darbą šalies gerovei. Pri
minė ir Vokietijos statytas 
taikos išlygas, kuriomis tal
kininkams nebuvo galima 
taikintis su teutonais. Ga
baus, atsakant karaliaus 
kalbai, kalbėjo priemeru 
buvęs Asquith, kurs primi
nė, jog Vokietija yra priešu 
žmonijos, ir ji turės žlugti 
netrukus, kadangi prieš jos 
žiaurumus išsisėmė jau 
kantrybė net ir Suvienytų 
Valstijų.

MAŽAI VEIKIAMA.
karės

u gau-

DIDELĖ EKSPLIOZLJA. j
Amsterdamas. Didelis 

aliejinių dažų kompanijos 
Bayer Leserkusene, išlėkė 
į padanges dėlei ekspliozi- 
jos. Ekspliozijos priežas
tis tuom kart nesusekta, bet 
vargiai ji ir susekus bus 
žinoma, kadangi toki ne
laimingi nutikimai, Vokieti
joj yra ginami viešai skelb
ti, ypač jei ten žūva žmonių, 
o čia žūva apie 500 darbinin-, kareivių. Paimta nelaisvėn 
kų, daugiausia moterių, ku
rios šiuomi kartu vien ir 
vra darbininkais fabrikuo-

ATSTATĖ VOKIEČIUS 
DARBININKUS.

Nevvport, Va. Pertrau 
kus diplomatiškus 
Suvienytoms 
su Vokietija 
dus gandui 
girnąsi karėn 
tiją, čia visuose fabrikuose 
prašalinta nuo darbo visus 
darbininkus vokiečius, ku
rie nėra Suvienytų Valstijų 
piliečiais. Daugiausia čia 

: tokių vokiečių dirbo prie 
laivų statymo. Tas pats 
padaryta su vokiečiais ne 
piliečiais daugelyje vietų ir 
Lūžia nos valstijoje, kur 
diug tokių darbininkų dir
bo naftos refinerijose. Vi
sur tokius darbininkus pra
šalinus, pastatyta ginkluota 

; sargyba, kad atstatyti dar
bininkai ne atkeršytų.

LEISIS PAVOJINGON 
KELIONĖN.

Norfolk, Va. 12 didelių 
talkininkų laivų, prikrautų 
maistu ir amunicija, kurie 
čia valandą stovėjo ir nesu
manė, ar leistis pavojingon 
kelionėn, ar ne, vienok ga
ilaus apleido prieplauką. 
Juos pasitiks keliatas talki
ninkų patrolės ir mūšio lai
vų, kurie yra arti Suvieny
tų Valstijų pakraščių ir teip 
lydės, apsaugodami juos nuo 
vokiečių medžioklės laivų. 
Toliaus jūrėse, juoą pasitiks 
anglų šarvuotlaiviai ir ves 
per pavojaus vietas, į Angli
jos prieplaukas.

RUSAI APVEIKĖ TUR
KUS.

Petrogradas. Ties mies
teliu Potutory, netoli nuo 
Brzezany, rusai šturmu 
atėmė turkams pirmąją li
niją apkasų. Vėliaus tur
kai surinkę visas savo jie- 
gas stengėsi atakų atsiimti 

! savo nužudytas pozicijas, 
■ bet tas jiems nenusisekė, 
įneš rusai atmušė kiekvieną 
i jų pasikėsinimą, darant did- 
i žiausius nuostolius, mino
mis išnešant į padanges po- 

' žeminę galeriją.
į slėpėsi daugybė turkiškų Į dangi ten yra daug šito bi- 
: kareivių. Paimta nelaisvėnj liaus priešų. Po šitam da

bar yra svarstoma kitas bi- 
lius, kad visuotinas užgyni
mas išdirbimo svaiginančių iš Mexikos gavo panaktinio 
gėrimų visoje valstijoje, bu-, vietą firmoje “Bridgeport 

Gas Lignt Co.”, kur gauda
mas algos po 2 dolerius už 
dieną, gyveno viešbutyje, 
kur už kambarį mokėjo 3 
dolerius, prie to valgė bran
gius valgius ir rėdydavosi 
brangiais drabužiais. Dar
bininkų jis teiraudavosi 
apie daugelį slepiamų daly
kų ir tuomi jis atkreipė 
ant savęs atydą, kaipo špie- 
gas. Sakosi esąs švedas.

Pereitą savaip 
frontų Europoje, 
ta labai mažai.

bkum, Jankelis su Srolium. 
Mendelis, Berčikas, Abro- 
mas, Mauškus ir kiti. Kuo
met didesnė dalis miestelio 
gyventojų- susirinko ir ste
bėjosi stebuklingąją pypke, 
prisiartino ir Joškus. Susi
rinkusieji, kurie paprastai 
Joškų laikė labai išmintin
gu ir daug žinančiu žmo
gum, visi žiurėjo į jį, lauk
dami jo nuomonės išsireiš
kimo apie apsireiškusią pyp
kę. Joškus biskelį užsimis- 
lijo, pridėjo prie kaktos pir
štą ir po valandėlės tarė su
sirinkusiems:

— Nu. Kiek man protas" 
primena, tai Talmude yra 
aprašytas toks pat atsitikęs 
stebuklas mieste Sodoma. 
Žmonės tą paskaitė nieknie
kiu, savo gyvenimo nepatai
sė, tai tada Sodomoj buvo 
didelis fajer, kurs visą mie
stą sudegino. Givalt! — su
šuko Joškus, pabaigęs savo 

' kalbą.
Žmonės, kurie buvo čia 

i susirinkę, išklausę Joškaus 
‘įkalbos, nuleido nosis ir vie
šinąs į kitą pasižiūrėję, pra
ėjėjo dūsauti. Matoma, Još- 
-įkus savo kalba pataikė į jų 

jautrumo stygas, ką jie len
gvai suprato. Susirinku
siems nusiminus, ir pasiro
dė Gotlybas, kurs prisiarti
nęs prie stebuklingos vietos, 
nusiėmė kepurę ir pradėjo 
patylomis, nulenkęs galvą, 
kasžinką kalbėti.

Joškus negaišavo. Jis ver- 
iandėlės, žiurėjo i nepapra- žėsi per susirinkusių žmo- 
sto didumo pypkę ir stebė- į nių minę, vienon ir kiton pu 
josi kvapą ne atgaudama. 
Galiams surinkus visas spė- 

riktelėjo teip balsiai 
jos baisas buvo girdi- 

nevien visame mieste-

ANGLŲ PASISEKIMAI 
EGIPTO FRONTE.

Londonas. Anglų kariu- 
menė turėjo kruvinus susi

mas į Monachium kaip mai- rėmimus Egipto fronte su 
sto teip ir kuro, tapo visai vietiniais gyventojais gimi- 
pertrauktas. Gyventojai nes Senussi, vedamais tur- 
kenčia neapsakomą vargą, kiškų oficierų, ties Seyed 
ypač dabar, kuomet siaučia Ahmeda, kur po valandos 
pats žiaurumas žiemos.

kaltininku pasirodė prezi- tija. Jis tikrina, kad jo su- 
dento Wilsono švogeris R. darytai divizijai nereiktų 
W. Balling, brolis ponios jokių lavinimųsi, nes jie 
■Wilsonienės. Jis, kaipo arti- esą gerai išlavinti ir bile 
mas giminė, pirmiausia su- valandoj stotų į pirmą ugnį 
žinojo notos turinį ir jį pa- prieš vokiečius. Tik tų vo- 
skelbė pirkly bos srityje. Da- kiečių niekas ir nekenčia; 
bar prez. Wilsonas jau neži- net ir indijonai.
no ką daryti su tuom skan
dalu. Akyvu bus matyti, ar 
Balling bus nubaustu, kaip 
kad pirmiau buvo žadėta.

NORI IŠDŽIOVINTI VAL
STIJĄ.

SpringfieM, UI. Paskirta 
komisija aptarimui biliaus, 
kuriuomi pageidaujama už
daryti bravorus visoje Illi
nois valstijoje, 5 balsais nebus leista sunkti nė par- 
prieš 3 bilių priėmė. Šitas davinėti svaiginanti gėri- 
bilius dar turi pereiti sena
te ir žemesnio buto legisla- Hlinojaus ir kaip matoma, 
turoje. Senate jis, be abejo- abidvi sausumus lygiai my
nės bus priimtu, bet abejo
jama ar jis nežlugs žemes- 

kuriose į niojo buto legislaturoje.

rysius 
Valstijoms 

ir paskli- 
apie ren- 

prieš Vokie-

poje šiomis dienomis siaučia . pa 
nepakenčiami šalčiai (Vo
kietijoj vielomis termomet
ras registravo 24 laipsnius 
žem:

ose veikiama labai ma
žai, o jei kas ir veikiama, 
tai tas neperdidžiausią svar
bą turi.

NEGAUNA ATLYGI
NIMĄ.

Wilkes-Barre, Pa. Ang
lių kasyklose Wilkes-Barre 
Anthracite Coal Co. tapo 
užmuštas tūlas K. Petro- 
viez, kurio pati, turėjo'gau
ti atlyginimą už žuvusį savo 
vyrą. Kada jau visi for
mališkumai tapo padaryti, 
į vietinį teismą atvažiavo 
iš Newarko žuvusio Petro- 
wiczo sesuo, kuri po pri- 
siega liudija, kad Petrowicz 
Lenkijoj turi pirmą pačią 
ir tris vaikus, kuriems atly
ginimas turėtų priklausyti. 
Prie tokio liudijimo teismas 
sulaikė išmokėjimą atlygi
nimo ir Rusijos konsuliui 
pavedė dalyką ištirti, sura
dus pirmą Petrovviczo pa
čią, pristatyti jos davadus. 
Kam dabar teks tas atlygi
nimas, nežinia.

tų leidžiamas nubalsuoti 
miestų ir kaimų gyvento
jams. Jeigu šis bilius butų 
priimtas ir valstijoj butų 
balsuojama už bravorų pa
naikinimą ir užgynimą par
davinėti svaiginančius gėri
mus, be abejonės butų nu
balsuota sulyg pirmojo bi
liaus ir kaip išdirbimas, teip 
ir pardavinėjimas svaigi
nančių gėrimų taptų už-

sėn, ir rankomis skėčioda- 
mas kasžinką aiškino. Ga
baus Joškus prisiartino prie 
vienplaukio Gotlybo ir rus- 
čiranduodamas, prašneko:

— Nu. Kam pyktis, kam 
piktumas?’. Jie nori susitai
kyt ir gražiai gyvent — už- 

į baigė, ranka rodydamas Į 
, susirinkusią minę.

Joškui baigiant kalbą, 
prasispriaudęs Mikalauskas 

i iš profesijos šiaučius, bal- 
Į šiai suriko į susirinkusių 
į minę:

— Žmonės, darbininkai! 
j Jeigu aš jums teisybę nesa
kau, tai tegul mane, čia ant 

į vietos, perkūnas užmuša. 
;Joškus turi tiesą, ir jeigu 
■ męs su liuteronais nesusi- 
' taikysime, tai mus miestas 
i užsidegs ir tada bus farfal 
su mumis.....

ireiškė, py-i Mikalauskas pabaigęs sa- 
• • • . i vo kalbą, pasitraukė ir at

sistojo sale kreivojo Juozo. 
Ir čia pasirodė, o stebuklai!

prie susitaiky
mo su liuteronais, buvo krei 
vasis Juozas, kurs pirmiau 
buvo aršiausiu kurstytoju 
katalikų prieš liuteronus. 
Jis pirmiausia puolė bai- 
mėn, kad sodomiškoji ugnis 
neprasidėtų iš stebuklingo
sios pypkės, nes jo triobe- 
les buvo čia pat, prie liute
ronų bažnyčios. Kreivąjį 
Juozą pasekė ir kiti. Visi 

į prisižadėjo ateityje gyventi 
įsu liuteronais, kuogražiau- 
; šioje sutaikoje. O kad lie
tuvių papročiu yra gerti 
magaryčias prie kiekvieno 
susitaikymo, tad iš čia visi, 
kaip katalikai, teip ir liute
ronai, visi nutraukė pas 
Šmuilą....

ANGLAI SUMUŠĖ 
VOKIEČIUS.

Londonas. Francuzų fron
te vokiečiai turėjo didelius 
nuostolius, s kuriuos jiems 
suteikė anglai, atimdami su
virs 1000 jardų gerai įreng
tų apkasų, ties Grandcourt, 
į pietus nuo Bapaume. Ši
tam anglų užpuolimui vo
kiečiai beveik nesipriešino, 
nes anglams artinantis prie 

V1S2US VI C- ° 4
apkasų, vokiečiai pradėjo 

uni lipti iš grobių ir eiti sau at
gal, šaudydami kada ne ka
da iš šautuvu.

TURKAI SUMUŠĖ 
ANGLUS.

Berlynas. Smarkia arti
lerijos Ugne angiai užata- 
kavo turkų pozicijas į pie
tus nuo Tigris ir paėmė da
lį turkų pozicijų, bet tur
kams atėjus pagelbaį, ang
lai turėjo trauktis atgal. 
Mušis buvo baisus, nes mū
šio vietoje žemė nukloti 
anglų lavonai: 
vietoje krito 
2060: nelaisvėn teko 14 žmo
nių, o likusieji pabėgo ir 
pasislėpė kur jiems buvo 
galima.

(užbaiga). 1
nė, kuomet Agota-buvo-jau 
už durių. !

Agota Jonienės pastarų
jų žodžių negirdėjo, nes la
bai skubinosi, kad tik grei
čiau kreivo Juozo karvę pa 
melžus ir namo sugrįžus 

Indi- pirmiau negu šeimyninkai 
sės prie stalo valgyti pusry
čius. Eidama ji savo dva
sioje skundėsi, kad Jonienė 
neteisingai ją siunčia pas 
kreivą Juozą melžti karvę 
ir tai daro vien todėl, kad 
jai išėjus, patįs galėtų iš 
kruopų spirgučius išran- 
ikioti ir juos suvalgyti, ne- 

mai. Indiana'yra kaimynė paliekant jai nė vieno.
Kada Agota paskendus 

mislyse apie savo našlavi- 
mo sunkų gyvenimą ir Jo
nienės jai daromas skriau
das, ėjo pro liuteronų baž
nyčią, nuliūdimas jos širdį 
teip suspaudė, kad atsidus
dama, lyg norėdama Dievui 
savo vargus ir gyvenimo 
kartumą, pakėlė augštyn 
galvą, norėdama pažvelgti į 
dangų, bet jos akįs užkliuvo 
už nepaprasto reginio. Štai, 
tarpe dviejų muro stulpų, 
stovinčių ties liuteronų baž
nyčios durių, augščiau du
rių, ant dviejų sidabrinių 
šniūrelių kabojo milžiniško 
didumo pypkė. Pati pypkė 
turėjo ilgio apie tris mas
tus, o jau cibuko ilgį, kas 
galėjo išmieruoti? Buvo ne
apsakomai ilgas!

Agota sustojusi ant va-

Kas atsitiko su ana stebu
klingai pasirodžiusia pypke, 
tikrai nežinau. Pasakoj 
man žmonės, kad ji d^K; 
slapta, pirmoje naktyje# 4/ 
savo apsireiškimo. tL

Ij. Blaz—s,

NUSKENDO LAIVAS.
Qveenston (Airijoj) pas

kendo angliškas pasažieri- 
nis laivas “California”. Pas
kandino jį Airijos pakran
tėse vokiškas submarinas, 
nedavęs jokio persergėjimo 
negi progos pasažierams iš
sigelbėti. Ant šito laivo bu
vo 200 pasažierų ir 20 įgulos 
žmonių. Dalis visų žmonių 
suspėta išgelbėti, o apie 
30 ypatų ikišioi dar nesura
sta. Tarpe išgelbėtų yra 
355 ypatos sužeistos sutor- 
pėduoto laivo skeveldromis. 
Submarinas pasirodė 300 
jardų atstumo nuo “Califor
nia” ir paleido torpedą be 
jokių persergėjimų, 
lifornia” plaukė ii 
Yorko į Glasgovą,

kau
mas
lyje, bet artimesniuose kai-> 
muose. Penkių minutų lai
ke, visame miestelyje, žmo
nės išbėgiojo iš savo namų,1 
o tikėdami, kad su Agota' 
atsitiko kas nors blogo, kie-j 
kvienas skubinosi prie jos, 
norėdami jai suteikti kokią 
pagelbą, o ypač žingeidavo, 
ar jai kas ne atsitiko blogo 
iš liuteronų pusės, nes tai 
buvo ties liuteronų bažny
čia. Visi iš namų bėgo grei
tai, bet prisiartinę prie A_- 
gotos, sustojo ir jos nieko 
neklausė, nes ir be paaiški
nimų matė kame dalykas, 
tad kiekvienas, pusbalsiai 
kartojo:

— Pypkė, aps 
pkė apsireiškė!.

Trumpu laiku, gandas a- 
pie pypkės apsireiškimo ste 
buklą, lyg žaibas apibėgo Pirmutiniu 
visą miestelį. Iš kiekvieno 
namo, pavieniais ir grupė
mis, skubinosi žmonės ir ar
tinosi link liuteronų bažny
čios. kad stebuklą pamačius 
locnomis savo akimis. Susi
rinkus minioms, paprastai 
drąsus žydai, spriaudėsi per 
kitus, kad būti pirmesniais 
stebuklingoje vietoje. At
siskubino šmuila su savo 
motere Sore ir sunum Lei-

SVEIKINO SUV. VALS.
AMBASADORIŲ.

Paryžius. Kuomet į vie
ną iš vietinių teatrų atsilan
kė Suvienytų Valstijų am
basadorius įJ. Sharp, teat
rai! susirinkusi publika pa
kilo nuo sėdynių ir ėmė rėk
ti: “Vive L. Amerme". 
“Vive le? Etats Unis” (lai 
gyvuoja Amerika, lai gy
vuoja Suvienytos Valsti
jos). šukavimams pasilio- žemiau’zero) ir sniego dar- 
vus, orchestra pradėjo grie- ganos, tad ir mūšio laukuo- 
žti Suv. Vals. hiipną “Star fe- 
Spangled Banner”. Daryta 
tai iš džiaugsmo, kad Suv 
Valstijos pertraukė diplo
matiškus ryšius su Vokieti-

MUŠIS RUMUNIJOJ.
Petrogradas. Ištiko dide

lis mušis rusų su austro-vo- 
kiečiais ties Kimpalung ir 
Jokobian, Rumunijoje. Il
gas valandas varžiusis per
galėmis, daugybė teutonų 
krito aukomis rusų durtuvų. 
Galiaus teutonai matydami, 

. . . kad ne atsilaikys, pradėjo
erikoj. teip ir traukt;s< Rusai pamatę sa- 
ta įropos ;vo prje.ų silpnybe3) pei,'g-ntU 

niiiZd! /‘e“° lankias teutonų rankines 
o antį a, 5-uro- granatys> plyštančias prieš 

su didžiausiu pasiry
žimu ėjo kaip viesulą ir 
priešus pasivijus, nesigai
lėta jų likimo, tad retas 
kurs ištruko, o kurie liko 
gyvais, paimtą nelaisvėn. 
Nelaisvėn paimta 30 oficie
rų ir 1.100 i>aprastų karei
viu.
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iirvą” rimtu laikraščiu, nes— šalin su karėmis, neveikusi turėjo grįžti atgal. Kiti 
JJįjoje, apart žinių, yra šiaip kraujo praliejimo, o čia ad- keikia musų miestelį, o lie- 

—o įvairių ir naudingų pa' vokatas pataria kraują lie- J tuves gaspadines, vadina 
siskaitymų. Butų labai gei- fti— : jas tinginėmis, bet toki joms

. . . . stina, kad “Dirva” tarp lon- i Nuskambėjus kvatoji-! primetimai nėra teisingi.
-ijšę L Blo- doniečių kųolabiausia išsi-Įmams, kitas balsas iš publi- lnes mus kolionijos lietuviai, 

giausia tai, kad nežiūrima platintų. Šiais karės laikais i kosi - x -‘ v -i-- * * « h

T "*----— J
LKŲ SVeiKaiUSL p<XYjzr- ---------------- -------------- _

Iš beturiu darbininkų y- nias Mintaujoje laiarasus Įdis. Pirm 4 mėnesių vienoj šia laikraščius perka tik pa damas 
l labai daug tokių, kurie a- “Mitauische Zeitung” įdėjo! prieglaudoj 8 vaikai sirgo vieniais numeriais.

ilgą korespondenciją apie ■ trachoma. Dabar tokių ligo- reina nemažai lietuviškų lai Į
• --------- =_ kraščių, vien pavieniais nu-;laisvę. Męs užtai tamistai

pirmiems susirgus, niekas meriais parduodamų. 
■ ’ i ' Kalnavertis.

DARBAS IR PRAMONE |®|| Iš Lietuvių Gyvenimo fS
stina, 1

- -
DARBININKAMS ATLIGI. ninkams, sužeistiems prie 

: darbo, ar užmuštųjų šeimy- 
; noms.

NIMO TIESOS. 
(Workmen’s Compensa- 

tion Law).

LIETUVOJ I vaikai nuplyšę ir tt.

Šiauliai. Vokiečių leidžia- j vaikų sveikatos. Štai pavyz- 
mas Mintaujoje laikraštis " . . .

Pastaraisiais metais, ke- • ra labai daug tokių, kurie a- 
liolikoje valstijų, tiesomis; pie šitas tiesas nieko neži- k 
įvesta atlyginimai kūniškai j no, arba žino labai mažai,' naują pramonės ir intendan : 
sužeistiems darbininkams,; todėl pasitaikius prie darbo turos centrą — Šiaulius.! 
kuomet jie prie darbo tam-; nelaimei, arba tyli, arba gei Vokiečių intendantūros čia 
pa sužeistais. Jeigu darbi- • džia gauti dideles sumas pi- Įtaisyta dideli sandėliai, Į 
ninkas tampa prie darbo už: nigų, nekartą net ir suk- kuriuos kraunama rekvi- 
muštas, tai jo giminės, aričiams — patarėjams sugru- zuoti Lietuvoj ir Latviuose 
šeimyna, gauna atlyginimą1 da kelis arba .net ir desėt- karės reikalams produktai, 
už gyvasties nustojusi dar- kus dolerių, kuomet tas y- Šičia Įtaisyta remonto dirb- 
bininką. Atlyginimus sužei-' ra nereikalingu, nes valsti- tuvės geležinkeliams taisyti; pavojus gresia, 
stiems ar šeimynoms užmu- 'ios atlyginimus išmoka be Norima buvo Įtaisyti ir va-j 
štų darbininkų, atlygina teismų ir bylinėjimąsi. At- dirbtuvė, nes aplinkui Į 
valstija, iš tam-tikro fondo, j lyginimai yra valstijų pas- pigiai galima esą gauti rei-! 
susidedančio iš tam paskir-! kirstyti, už kokius sužeidi- kalingų medžių. Vokiečiai i 
tų mokesčių, kuriuos turi mus kaip daug pinigų atmo- teippat Šiauliuose atstatė. 
mokėti fabrikantai ir kont-! karna sužeistiems ir nė ma- odų dirbtuves. Be Franke- 
raktoriai. Tokius mokės- ižiau, nė daugiau, negalima, ho dirbtuvės, vokiečiai įku- 
čius fabrikantai ir kontra-i Darbavietėse yra visiems Tę daug naujų, teip, kati 
ktoriai turi mokėti i darbi- matomoje vietoje toblyčia, dabar Šiauliai, pradėdami 

___  .t kurias smulkmeniškai konkuruoti su Varšava, 
Tūlose valsti-valstijos nurodyta, už ko-. stato įvairius odos dirbinius

ir darbininkai turi to- kius sužeidimus ir kiek mo
kama atlyginimo. Bet iš lie- ■ visiems

— ____ į tuvių darbininkų nedaug y-!
" kams jie nėra jaučiami, nes i ra tokių, kurie moka anglis-;

atitraukiama jų algų nuo- kai skaityti ir aiškiai sup-; 
šimčiai. Didžiuma valstijų • rasti tą, kas anose toblyčio-: 
yra priverstinai tokiais mo-■ se yra paaiškinta, tad ne-( 
kesčiais apdėti visi fabri- laimei atsitikus, toki darbi- i 
kantai ir kontraktoriai, kur ninkai nežino neko tikėtis,: 
yra jiė kontroliuojami ir pri nė ko jieškoti. Todėl, kad 

šitie dalykai ir valstijų tie-! 
sos butų aiškiai žinoma lie
tuviams, čia tas tiesas paai
škiname, skyrium kiekvie
nos valstijos (nes valstijos 
savo tiesomis skiriasi viena 
nuo kitos), kad butų žino
ma, kurioje valstijoje, už 
kokius sužeidimus, koki at-

ninkų atlyginimo fondus, 
priverstinai. L Y.— ------
jose ir__ _______ .
kius mokesčius mokėti i ši
tuos fondus, tik darbinin-:

okiečių

frontui.

kariumenės 
vtu Prūsam;

U S I J o J

jei uždirba 3—7 dolerius, 
tai nereikalauja, kad jų mo
ters “kariautų” su “burdin
gieriais”.

Mergaičių lietuvių pas 
' mus tai kaip ir nėra. Jei jų 

į butume labai dėkingi, net ir 100 atvažiuotų ant syk. 
ir dilgėlių vainiko nesigai- tai visos patilptų, nes jpms 
! lėtume”. ; čia yra visokių progų.

i Kaip tik vainikas sumi- 3 d. Vasario čia lankėsi su 
nėta, tuojaus iš publikos prakalbomis dr. J. Bielskis, 
pakilo juodai apsirėdžius Kalbėjo apie pustrečios va- 
;moteris ir nuėjus prie es- landos. Jis savo kalboje nu- 

L. tradcs Bulotai padavė min- piešė Lietuvos vargus. Rin- 
kšta popiera pridengtą bu- ko aukas nukentėjusiems 
kietą. Bulota pasilenkęs nuo karės, surinko apie 50 
priėmė ir širdingai padėka- dolerių. Atvyko ir kun. Vil- 

uuivu. JV _______ v°3°- Pabaigus kalbą, A kutaitis, kurs valandėlę ir-
mokyklos salėje Per tį‘k laiko? nuoskjus ka]_ L. A JCliubo Choras užėj 
- kurs velk ir atlaikė visas

j Maskvos Lietuvių Komiteto ceremonjjas, nes jo kalba 
|d. k. n. š. varau, kuris iš vi- užėmė pilnai tris valandas. 
Įsų pusių pavyko gerai. Dk per j.;ek ]aįko, nusekins kal

bėtojas butų daug ką gero 
papasakojęs, bet su Bulota 
buvo visai kas kita, nes jis

r------ _________ : “Jeigu teip, tai butų
Londono lietuviai daugiau-i gerai, kad tamista važinė- 

> suorganizuotum
Čia pa- gvardiją ir ją pasiųstum į 

Lietuvą, iškovot Lietuvai

nių jau yra apie 80.

jų nuo kitų vaikų neatsky
rė, todėl užsikrėtė ir visa 
prieglauda.

Gaila, kad Komitetas žiu
ri Į prieglaudas per pirštus. 
Reik sukrusti, nes vaikams

AMERIKOJ

Baltimore, Md. 1 dieną.
Vasario čia atsibura prn- > 
kalbos, kurias surengė L.

Vyt. Tautietis. Šelpimo fondo skyrius,
  kalbėti pakviečiant musų 

, T , .v. . visuomenei plačiai žinoma
Maskva. Lapkričio -1 o. Buiota su j() palvdoyėmis;

Smodalės j
buvo surengtas koncertas.

• sų pusių pavyko gerai. Tik 
i vakare buvo girdėti nema- 
Įlonių kalbų, buk pastarąjį 

rvtn; koncertą, teippat ir kitus 
s ‘ j': Komiteto vardu suruoštus 

įp. M. ruošia vien savo nau- 
;dai. P. M. runesčiu ivvkus 
j koncertui, turi tiesą re’ka- 
: lauti atlyginimo, bet, mano

žiūrimi valstijos inspekto- i 
rių, o keliose, bent keturio- ; 
se valstijose, kaip tai Mary- 
land, Massachussetts, Ohio 
ir Washington valstijos, to
kių valstijinių fondų, dar
bininkų atlyginimui neturi. 
Bet jose irgi yra tiesos, su
lyg kurių, susižeidus, ar gy
vasties nustojus darbinin- lyginimai darbininkams pri- 
kui, turi būti atlyginama klauso. Kadangi laikas nuo 
jjinigiškai, tik ne iš vaisi* 'aiko tiesos yra po biskį mai 
jos tam tikro fondo, bet iš nomos, tad gal musų paaiš-Į 
asekuracijinės bendrovės, kinimai kaip kur nesutiks,;
nes fabrikantus ir kontrak- bet visgi bus gana arti prie nų jr vajfeis m0_

tai aiškiai rodo ir tas

apart kitų užgauliojimo, ■' 
daugiau nieko nepasakė. 's 
Jis bėgiojo po estradą, ir 
lyg laikydamasis šokti per 
grabę, nerimavo ir visaip 

is ir kle
rikalus, buk tie už surinktas 

nuo 
Paryžiuje užlaiko 

Gabrį, kaipo savo reprezen
tantą, leidžia kokį ten fi*an- 
cuzų kalboj laikrašti. Sako, 
tai dabar matot kur jus 
sunkiai uždirbti pinigai ei
na. O ir tautininkai, girdi, 
trumpu laiku išleido jau 

dusdami Euro-

gi kalbėjo apie Lietuvą. Ga
ilaus Bielskis prikalbino su

ko, sitverti draugystėię šelpi- 
i apžiūrėti savo dovaną mui nuo karės nukentėju

sių, nariams iždan mokant 
mėnesines mokestis, kol ka
rė pasibaigs. Draugystėlėn 
susirašė apie 30 ypatų.

Vietinis.

3

R
Gomelis, (Mogil. gub.) ^nusimanymu. Komitetas tu- Silkino'tamtainku 

Kalės tremtinių apsigyve- *
nusių Gomelyje, padėjimas 
jei 
tuose ] 
tai. be abejo, nėra nė gėrės-: 
nis. Gyvenamieji daiktai la-į 
bai brangus, cukrų parduo-i 
da miesto krautuvės ir duo-' 
da po 2 svaru žmogui mė-: 
nesyje, bet ir tų dviejų sva- j 
rų negalima sulaukti bent i 
po pusantro mėnesio. Šelpia-1 
mieji komitetai nekaip šel
pia nelaiminguosius karės 
tremtinius ir tą menką pa- 
šelpą kas-kart vis dar ma- 

!žina, 1 
mas negalinčių dirbti sene-

- retų labiau gerbti, kaip sa-
s- vo- teiP tiltinių vardą, nukentėjusiems 

nėra blogesnis negu ki-jir jo neduoti jau naudotis k?rgS 
Rusijos miestuose. I kitiems savo tikslams.

prpves_j Atskalūnas.

padainuoti keliatą dainelių, 
tad Bulota turėdamas 
ėmėsi ___ ____
-bukietą. Nudengus tą bu
kietą, o ironija! Vieton 
gyvų gėlių, surišta punde
lis sausų tabako lapų, ke
lios popierinės rožės, arkle- 
rukščių ir juodų smilgų, o 
tų viduryje Įkišta pusiau 
apgraužta komo varpa.....
Bulota ironiškai juoktis ir 
spjaudyt, o publikoj kvato
jimams nebuvo galo.

Kadangi plakatuose 
pažymėta, jog Bulota 
kins klausimus, tai ar 
baigos pradėta duoti 
simai, bet Bulota susiner- 
vevęs tuomi bukietu. Į klau
simus visai neatsakinėjo, 
tik klausimus duodančius 3' 
plūdo “trumpaausiai 
“negirdinčiais”, “nieko 
suprantančiais” ir t. p.

Akron, Ohio. Vietos lie
tuvių veikimo ūpas yra fe
bai pakilęs, nes visi darbuo
jasi išsijuosę, vieni su ki
tais lyg lenktynių eidami, 
kad tik atsiekti savo tikslą, 
nors kortais tokiose lenkty
nėse pasitaiko kaip kam 
parpulti ir gerai pasispar
dyti, kol atsikelia; tokiu 
parpuolėliu neseniai vienas 
pasirodė viename laikrašty
je, patalpindamas savo ko- _ 
respondenciją iš Akrono. 

'Šiaip sau viskas eina gra- 
Ant ^iai, nes darbuojamasi be 

kerštavimų, be barnių , net 
reikia tokiu lietu- 

kokias :vixl sutikimu.
susirin- 21 d. Sausio, LSS. 244 kp. 

parodęs, bet Bulota i surengė prakalbas, kuriose 
nesakęs to .kalbėtojum buvo L. Prusei- 

atkartojama’. ka iš Brooklyno. Prakalbų 
nusiminė pasiklausyti prisirinko ga

na skaitlingai ir pasekmės 
buvo gana geros, nes prie 
kuopos prisirašė 11 naujų 
narių. Buvo rinkta aukos 
Sočiai Demokratų partijai, 
kuri šiuom laiku daug vei
kia Lietuvoj ir net laikrašti 
leidžianti (?— Red.). Aukų 
surinkta $21,15.

Youngstcwn, Ohio. Vie- p pruseika kalbėjo gana 
tos lietuviai pradeda dau-- fy^tiškai, tik viską ne išai
žau krutėti, rengdami šio- škino kaip reikia, nes liepė 
kius-tokius vakarus. Darnai prjgUjint prfe socializmo, 

^čfe eina.gana smarkiai; nes smarkiau kovotij tie ku_ 
įG.irbama dienomis ii nakti- rje jau $eka soeializmą, tik 
; mis. Lietuvių iš kitur atva- nepas.akg ng kaip, nė su 
žiuoja kasdien. Tik valgas, kuom koVoti. ai* tai rašinėt 

; kad inteligentijos nesiran- 
ida. O čia yra gera propozi- 

nes čia lietuviams pa
sigendama ir lietuvių pra-

buvo 
aiš- 

:t pa- 
klau-

i Tifiisas. Tiflisiečiai pra- 1 
(deda po truputį krutėti. ŠĮ 
rudeni jau sutaisė du spek
takliu. Pirmas buvo Liau-> 
dies Namuose Spalio 24 d.; 500 dolerių, 
vaidinta “Verpėja po kry- pon ALTS. pirmininką Ka- 
žium” ir “Velnias ne boba”, ružą, kuri niekas ten nek- salėje kilo trukšma: 

j Vaidinimas, suprantama, ne vietė ir jis niekam nebuvo reikalauta atšaukimo ge»eti. 
(be trukumų. Ypač patiko daugiau reikalingas kaip nesuomonių, 
I_-_i.uT._i tik Yčui la^amina nanešio- šf vakarą buvo

kusiems p 
gynėsi, buk jis 
kas jam buvo 
Rengėjai vakaro, 
ir bijodami sumišimų, pra
dėjo publiką varyt iš salės.

Buvo rinkta aukos. Nuo 
karės nukentėjusiems su
rinkta 32, o “Žiburėliui” 13 

! dolerių.

publikai kaip lietuviams, tik Yčui lagaminą panešio-
- • užsimanė pa-

J. matyt ĮX>pieįių, tai Ryman 
savim pa

neš Ryme 
oj

todėl sunkus padėji-j teip ir rusams, liaudies dai- ti, nes Yčas

torius, ar kitokios rūšies šiądien vartojamų tiesų.
Arizona valstijoje.

Nustojimas gyvasties prie 
darbo. 
miršta nuo sužeidimo prie 
darbo, laike 6 mėnesių nuo 

■sužeidimo, tad mirusio šei
myna, pati ar vaikai, gauna 

gyvasties^atlyginimo sumą, kuri lygi- . . . _>jimą pne uax u., .„bu- mirusio a,Hai už *2™ mingieji ‘rentiniai teip bloj 
Buvo tiesos, kad darb- ller'“ -,0 darbo- Je,Ku suzei-.gai aprūpinti daugiausia| 

stas darbininkas, numirda- pertai, kad pats šelpimo rei-, 
mas paliktų tėvą, motiną ar Xra labai nenormalus. | 
seserį, kurie velionį užlai- nėra kaip reikiant sutvarky 
kė, tie turi tiesą gauti prik- viskas pareina nuo

Rausanti po velioniui atlygi-į šelpėjų malonės; tad ir tos
bo, ar gyvasties nustojo, Abelnas pomirtinis pačios sąjungos, kur valdi-
tad reikėjo skusti i teismą lyginimas negali būti di-i ninkai sąžiningesnių tei ir 
darbdavius, reikalaujant at dėsnis kaip $4,000. Jeigu; 30 gobiamieji tremtiniai ge 
lyginimo. Prie tokių tiesų .darbininkas numiršta nepa- 1 
apsireiškė labai daug suk-; ūkdamas jokių giminių 
tybių, nes advokatams gerai 
pasipelnius, darbininkai at
lyginimą gaudavo labai re-!

L tai. Bet jei ir parsiėjo kam' 
gauti, tai gavo negreitai ir 
tik dalį to ko jieškojo. Už- 
vedus bylą už sužeidimą ar 
gyvasties nustojimą, skun
dėjas iš anksto turėjo savo 
advokatui pavesti pusę ar 
tūlą dalį atlyginimo, užjo:^emui praeicus niovus, r „darbą. Byla kartais tęsda-: tokia l,ilšelPa duodama du: nos. keliatą šaukštų kraupi- 

vosi kelis metus, kartais į 
apelacijos buvo keliamos Į į 
kitas valstijas. Tokiuose by- 
linėjimuose, tankiausia ras- 

t C • L • ••• - 
į * tam panašios priemonės, dė 

lei kurių skundėjai, tankiai
• nieko negaudavo. Dėlei to

kių netikusių aplinkybių, 
fesy.. .daug sužeistų, ar užmuštų 

įninku šeimynos, visaiI 
odavo jokių atlygi-H . K tą visną gairnuH vai-:Bl^^^^^^nkreipė atydą ir įves- i dirbdamas tokį

F ta tiesos, sulyg kurių darb-; 
I daviai turi atlyginti darbi-

»

darbdavius, valstijos tiesos i 
priverčia kiekvieną savo da- i • 
rbininką apsaugoti aseku- 
racijos bendrovėje (Insu
rance company).

Pirmiaus tokių užtikrin
tų, tam tyčia paskirtų dar
bininkams atlyginimų, už 
susižeidimą ar 
nustojimą prie darbe, nebu
vo. ]__ _ .
daviai turėjo darbininkamsatlyginti tokiomis pinigų mas Paliktų tėvą, motiną ar 
sumomis, kokias pripažins 
teismas. Atsitikus, kad dar-

, bininkas susižeidė prie dar-'

terių
faktas, jau pabaigoje Spa-i
lio mėnesio, esant šalnoms! 

vargšės mote- ■

nos, kurias padainavo J. 
Štr. vedamas choras.

Antras spektaklis Įvyko 
Lapkričio 21 d. ši kartą vai- 

įdinta “Girkalnio užgavė- 
jnės” ir “Knarkia paliepus“.

keliaudamas, su 
siemė Karužą, 
norėjo pasirodyti 
grafui juk reikalingas sek 
retorius panešiojimu! lagaJeigu darbininkas bei gruodui, ....................____

ris ir vaikai dažnai galima ’ pavyko pusėtinai, tik gaila, rnino ir parašymui apie sa- 
buvo maty ti einant gatve ba J ^oro nebuvo. Negaliu ve kokių žinių, tad tuomi ’ • • • - - 1somis kojomis: tai aišku, 
kad neturi kuo apsiauti ir 
šelpėjai neaprupina. Nelai-

gai aprūpinti daugiausia

ž

dėsnis kaip $4.000. 
darbininkas numiršta nepa- riau ir aprūpinti. Pavyzd- 

kad ir gyvuojančios 
šeimynos, tada valstija a p-' Gomelyje Žemietybių Su
moka tik kaštus velionio gy 
dymo ir laidotuvių.

Visuotinas sužeidimas.! 
Jeigu darbininkas tampa 
sužeistu prie darbo ir dar
bui jis nėra tinkamu ilgiau į 
dviejų savaičių laiko, gau
na atlyginimo pinigų sumą,! 
kuri yra lygi jo uždarbio, 
pelnui per praeitus metus, i

užtylėti tos netvarkos, kuri sekretorium pasiėmė Gabrį,J 
viešpatavo vakare: su prad- o Ryman nuvažiavę, nė vie- 
žia pasivėlinta, laike lošimo nas. nė kitas negavo net po- 
publika vaikščiojo, ūžė, kaip piežiui pantaplį pabučiuoti, 

Reikėtų tai tik 50^ dolerių praleido 
viešuose su vėjais. Ir teip perdėm, 

kas tik lyti tautininkus ar 
klerikalus, buvo purvinama 
ir niekinama, be pasigailėji-! 
mo, net Lietuvos atstatymo 
bendrovė, ir tai, girdi, yra 
tik Įrankiu kunigų ir turtin
gesnių tautininkų biznio. 
Tas pats kliuvo ir LG. Fon- cija, 
dui.

Aš manau, kad “Dirvos" moninkų. būtent valgomų 
skaitytojai galės patįs ap- daiktų parduotuvės ir bar- 

. vertinti Bulotą už jo tokias zdaskučio.
nesuomones, tad aš nuo sa
vęs čia nieko apie tai nesą- 

; kyšiu, nors ir labai jaučiuosi net pageidaujami lietuviai 
; turis ką pasakyti. amatninkai, kuriems čia

Toliaus dar Bulota teira- darbų yra daugybė, o už 
vosi, ar verta jieškoti Lie- darbus gera mokestis* dar- 
tuvai laisvės, ar verta siun- bai eina nuo saulės užtekė- 

dar kiti prie; tinėti į Washingtoną komi- jimo iki nusileidimui, tad 
• i - 1 • Ar _ J I . a r-\ t f rw<-» ' 4 Ir I r* 4" i n rr rl

Plungės turguj, 
mokintis laikyti: 
vakaruose tvarkingiau.

Burna.

jungos skyriuose šelpiama 
: labai nevienodai: vienur, 
kame išduodama vadinama
sis “sausas” maistas, duo
dama daug geriau, nes gau
nama visokios maistui me
degos, kitur vadinajame 
“Libauski punkt”, kur duo
damas virtas valgis, gauna 

j po vieną svarą žmogui duo-

kartus mėnesyje. Bet pašel- 
pos suma negali viršyti 
$4000.

nės košės ir sriubos. Lietu-

Žilvitis.

Londonas. Londone neku- 
rie darbai sumažėjo, vienok. 
yra viltis, kad netrukus vėl; 
pasigerins. Bet yra ir tokių 
darbų, kur darbininkų ir da į 
bar stoka. Mat nevisi darbi-j 
ninkai moka Įvairius ama
tus, o kad tokių amatninkų 
reikia, tad ir darbininkai y- 
ra reikalingi. Lietuviai dau
giausia dirba prie išdirbimo 
Į varių žvėrių ir gyvulių kai
lių, kiti, kurie moka daily- 
dystės amatą, tie dirba prie 
dailvdžiu, ____ _ ________v .T 1 - - -i. -------------- J,--------- ------- ---------------------------------------- ,

kriaučių ir teip toliau. Žod-; sijas su prašymais ambasa-_ nesant kada praleisti uždir- 
žiu sakant, lietuviai gali pa- dose užtarimų taikos kon- btus pinigus, suprantama.

Užtektinai vie
tos butų ir kitokioms pra
monėms. Čia vietos yra ir

' UCO 11 Oi 1MMUM. . -LITj . liauti v ____ _______________

t0 varKsM yra ne- sirinkt darbus, bet kurie ferencijose, lietuvių reika- galima greitai tanti turtin ’ taUf’ nes G?m®Į10 1,.etuv,ai jau nuo seniau pripratę prie Jus. Girdi, kur jus matėte gaiš Tad kur ra^da<si tnk~ 
Dalinis sužeidimas. Jeigu tai daugiausia Liepojaus ge - , ............ kur randasi toki

davosi Jūreivi liudininkai ir Jai*bininkas tampa sužeistu zmzt
------ dė teiP« kad jis netinka abel- ninkai bei darbininkai, ku-

larbininkas tampa sužeistu

□am darbui, bet gali ką' 
nors veikti, toks gauna pa- 
šelpos sumą, kuri lyginasi 
pusei skirtumo jo algos, ku
ri yra tarpe tos algos, ku
rią jis gavo prieš sužeidi-

ležinkelio dirbtuvės amat-

rie dirba Gomelio geležink. 
dirbtuvėje, o iš Lietuvos 
mažai. Tremtinis.

Samara. Vietos lietuvių 
Komitetas laiko 3 vaikų

Kiavo jo ų yg , gauti po į prieglaudasTTvarka ten ne-
tą vis ą ga įaus va į Hirbdamas toki • išpasakytai bloga. Vieta tų’R(l«)«

kokio darbo, tai nenori tą į kad tokia šalis diplomatišku žmonės, lietuviai, yra pra- 
pametę eiti kito jieškoti, o budu išgautų sau laisvę? .šorni pas mus atvykti, o čia 
ir nevisur darbai yra lygus.: Niekados to nebuvo ir ne- bus priimti.

Keliatas savaičių atgal,;bus, nes tokios laisvės ne. Mus kolionijos lietuviai 
čia pas mus tarp kitų rimtų' prašymais išgaunamos, tik daugiausia turi savo locnus ' 
lietuviškų laikraščių, pasi-Įper darbininkų susipratimą, namus ir gyvena švariai, su 
rodė ir “Dirva”. Ją čia pa- per kraujo praliejimą, j^er “burdingieriais” neužsiim- 
vieniais numeriais pardavi-! kovą. Balsas iš publikos: i darni. Jei kas manytumėt.

............................ J pas mus keliauti, tad jei ne- 
t vedęs, malonės apsivesti iš i

Kiek tenka girdėti, į kvatojimas. Taigi dabar anksto, nes pavieniams pas j

nėja tūlas J. Naujokaitis i “Ar per Philadelphijos ko- 
(47 Planet St, Commercial; vą?” Publikoj garsus

kokias ten korespondenci
jas prieš tautininkus ir kle
rikalus. ar ant gatvės išbė
gus rėkauti "aš esu socialis
tas”. ar kaip kitaip. Neragi
no klausytojus tapti šios 
šalies piliečiais ir balsuoti 
už darbininkų partiją, tai 
yra, už socialistų partiją, 
kur ir be kovojimo butų ga
lima atsiekti tikslą. Dabar- 
gi tik liepiama kovoti, o ne
pasako kaip kovoti, tai žm<> 
neles nežinodami kaip ir su 
kuom kovoti, tai tankiausia 
kovoja prieš tokius pat dar
bininkus kaip ir patįs, nes 
nemato tikrojo kelio. Mums 
reikia eiti prie susipratimo 
ir tik tada, suvienytomis 
spėkomis prieiti prie daly
ko, už kurį kovojame ir pri
valome kovoti.Į ■

Vietinis.

1

— Hamilton, Ontorio. Ci
garų dirbėjai, straikavę tris 
mėnesius, sugrįžo prie dar
bo, straiką laimėję. Algos 
jiems pakelta iki 3 dolerių 

virš 300sužeidimui, dirnuamas iokjįispasaKyiai moga. vieta vų ---- /• ------- -------- e.---------- » - - : • , - ;.
darbą kokį gali Paveizuan,1 prieglaudų labai drėgna, tai Londono lietuviai labai išmanyk žmogus, kur teisy- mus nėra kur pasidėti; daug 11 dieną, čia dirba suv 

(Toliaus bus) Įlangų atidaryti negalima, džiaugiasi ir pripažįsta “Di- bė! Tūli laikraščiai šaukia lokių buvo atvažiavę, bet vi-(darbininkų.



H PERŽVALGA *1*
-’įĮ tinas ir seseris, jos bus įlei- mą, matosi ir čia nelaimė.
1 Į džiamos, nors nemokėtų ra- Čia matosi daug, daug spė-

Baimė dėl karės. Lietu
viai jau numano kas tai y- 
ra karė, kas jos baisenybės, 
o ypač jie apie tą yra gana 
daug prisiklausę ir prisis
kaitę šiais laikais, kuomet 
Europoje karė siausdama 
visu žiaurumu, nuteriojo ir 
pražutin nutraukė ir musų 
tėvynę, kurioje veik kiek
vieno musų jauslai ir todėl

lyg Apolinoras dievaitis keriopos srities, kas tik gali miausiai apskaithavęs »kas- 
stabmeldžių rukelnyčios įnešti Amerikos viešan gy- čius rengimo prete 
durnuose, per ką jiems nė- veniman ką nors naujo ir įskaitant apskelbimus, sa.ę, 
ra matoma tas, kas yra rei- naudingo. 1 Prelegento lesąs (t. y. nusta-
kalingu musų tautai, musų , prelekcijas publika ėius budzetą) 8U
visuomenei Tokiems vei- u -i j - tam tikru įgaliotu laišku irvisuomenei. lOKiems vei būna įleidžiama dykai, bet knvmite nakolek-
kėjams nerupi lietuvių tau- turi vienok pasirūpinti iš kolęktos knygute paRoieK 
tos kūno sustiprinimas, pa- tikrų vietų (ofisų) iš-:tu0^ apmokėjimui įskascių 
laikant žmonių vienybe, bet tikie- Prelegento, apskelbimų, sa-

■ les ir tt. pas vietos pramo- 
I nininkus, ne tiek pas lietu
vius, bet daugiausia pas 
amerikonus, pradedant nuo 

• miesto majoro ir kitų įžy
mesnių ypatų ir baigiant 
paprastais žmonėmis. To
kiam garbingam tikslui nie-

LllVO’ 11V10 --- --------------------------------c J - *

i ir skaityti. Galima ma- kų, laiko ir enrgijos išeik- 
nyti, kad vėliaus ir šitokių vota, tuščiuose ginčuose, 
ateivių įleidimas bus suvar- prasivardziavimuose prie

• žytas. Todėl nūo šiol, lietu- kiekvienos progos, o ypač
kuopelę. vįai privalo žinoti, kurie tu- laikraščių redaktorių, tų,

Tokiam žmogui, kokiu pa rį savQ gimines Europoje ir kurie sakosi liaudį veda
sirodo anas mus brolis iš norj -a juos parsjkviesti,, prie apšvietos. Gi bandy-
Raeino, teisingai priklauso kad • įleidimui jau yra----------

naujos tiesos.
Ateivystės varžymas

šiuom dar nepasibaigia, nes 
Massachussetts valstijos
kongresmonas geidžia, kad 
į Suv. Vals. nebūtų daugiau 
ateivių įleidžiama kaip 200,- torijos lapuose. 
000 ypatų per metus. Tad 
nežinia, kaip dar nusidės su 
šituom. Bet aišku, kad pra
sidėjus ateivystės varžymui, 
rasis dar ir daugiau priemo
nių, nes vis bus reikalingi 
“pagerinimai”, o ar jiems 
bus kada rubežius, 
kitas klausimas.

=& ateivių įleidimas bus suvar- prasivardziavimuose

vardas fanatiškojo skanda
listo, nes jis tauškia pats 
nežinodamas ką, negi žino
damas kame p. M. gali užsi
tarnauti apgaviko vardą. 
Kiek mums yra žinomas p. 
Martus nuo keliolikos metų,

nors męs tu karės baiseny- jis dar nieką nėra apgavęs, 
bių neturėjome progą maty- nė mažiausio pinigo dalele; 
ti ‘ vienok apie jas jau nu- greičiau jį kas prisitaikęs 
manome. Tad dabar, paskli- nuskriaudė, o ne jis kitą, 
dus gandui apie kivirčus | Teip ir dabar žmogus skur- 
Suvienytų Valstijų su Vo-įsta, vargsta, rinkdamas cen 
kietija, tarpe lietuvių (nors : tus sušelpimui nuo karės

ti,

tas yra ir tarp kitų tautų 
žmonių) prasidėjo dūsavi
mai ir galvojimai apie savo 
likimą, ir manymai, kad jei
gu kiltų karė tarp Suv. Val
stijų ir Vokietijos, tad čia 
parsieitų tas pats, kas ir 
Lietuvoj atsitiko karei užė
jus. O ypač žmonelės susi
rūpino tuomi todėl, kad jų 
gazdinimui pasišvęsta tūlų 
musų naiviškų laikraščių ir 
tribūnose juos gazdmta 
gyvu žodžiu. Toki žmonių 
gązdinimai laikraščiuose ir 
tribūnose, nėra nieku kitu 
kaip tik neišmintingumu ir 
neišmanymu <

o ne jis kitą.

laikant žmonių vienybę, bet kalno gauti įnejimo tikie- 
mas sueiti vienybės darban, vieton to, jiems rupi tus . Tokios liaudžiai pre-: 
tik vienoje dienoje, dėl su- veisimas frakcijų ir tuo- iekcijos atsibuna visose da-! 
šelpimo nelaimingų savo mi skaldymas musų Įyse mjest0 tankiausiai-gi 
vientaučių, pasirodė nega- visuomenės. Tokiems vįe§ose mokyklose, parkuo- 
limas. žmogeliams ir rūpėjo, kad ir neretai bažnytinėse

Visa tai yra liūdni faktai, kaip nors suardžius Ameri- salėse. Tose prelekcijose 
Bet jie pasiliks užrašyti is- kos lietuvių vienybę, sudary- ^kiai būna vartojamas i

tą “Lietuvių Dienai”, kad ■«stereonticon” tai yra ant \kiam garbingamitiKsrai -
H omo. tik tos vienybės nebūtų, kad drobu]fe rodomi tos vietai

tik tą vienybę kaip nors su- įspudingesniam ir lengvos- ^okiu budu tos vartos 
drumstus ir snpk-tiek sau lietuviai atKreips i sadrumstus ir šiek-tiek sau 
pasižvejojus.

“Lietuvių Dienos” vieny-

- * ~ . i i •• litLUVičli i oavc
mam atminimui pre e cijos amerjkonp domą įr ateity- 
tunnio. . j je turės gerą akį, nes matys,

, . Patartina musų jaunimui, kad męS visomis pastango- 
oe parode kaip dideli darbai . mokapčiam anghj kalbą, mi Jiebiamės į ti veik. 
gahma nuveikti, visiems is- lankytis kouskaitlingiausiai liais ir naudingais ukėsais. 
vlcn ir an . i pers±s j tokįas pamokinančias pre-1 pas.;stengus prietam dar ge- 
tatykime sau tos dienos dar- lekcijas. Nekaibu apie lėk- rai išg3rsinti prelekcijų už- 
bą: Surinkta didele suma cijas privatinių ypatų ar m ^etinėje
pinigų, supažindinta svetim- tam tikrų bendrovių, ku- .]aikraštijoj tuom 
taucius su lietuvių ir Lietu- rios nors parengia eiles ir la- rasime pritarimu.

ginkime.
Lengvesniam ir 

lesniam atlikimui darbo, 
kurs, aš žinau, jog nekurio- 
se vietose yra jau prakti
kuojama, net stačiai iš mie- 

į sto iždo yra paskiriama tam 
i tikra suma pinigų parsi-

MEILES DRASKYTOdAI.
Praslinko lietuvių kovos 

laikai už lietuvišką spaudą, 
tai yra kuri tęsėsi suvirš 40 metų. 

Ir nors nevienas iš lietuvių 
toje kovoje paguldė galvą, 
nors jievienas tapo ištremtu 
į Siberiją, bet lietuvių kova 
už spaudą buvo laimėta. 
Dabar parsiėjo lietuviams 
kovoti už Lietuvos laisvę. 
Ar šita kova bus pasekmin
ga, tą parodys tik ateitis.

Anais laikais, kuomet ėjo 
kova už spaudą, kovoje daly
vavo daktarai, kunigai, be-
žemiai ir mažažemiai ir tai Vius išmaldos sušelpimui ir kituoge didesniu0_; traukimui tokiy prelegentu 
kovojo visi lygmi, uz tą pat! savo vientaučių >r to vargo se raiestuose; iškain0 at. arba ant vietos nusamdv. 
tikslą, kovojo vien su savo nenaisant vakare kiekvie- - - . , , .. . . luenvie spaudmama viso sezono; mui, jei toki galima surast,priešu ir nevienas anos ko- n^s buvo linksmas ir uzga- • • *• j j i i iu -1 , . . uuvu h lugd programą ir norintis pak-'—čia paduodu anglų kalboj

lausyti kokios nors patinka- kaipir pavyzdį laiškų (žmo- 
mos sau temos, gali išank- ma, jį galima suredaguot 
sto pasiskirti vakarus ir ti- , pagal vietos reikalų).
kietus įgyti.

, . , lekcija atsilankęs žmogus;
parodantis, ką gali vienybė netik išgirs ką nors naujo>: 
ir ką ta vienybė reiškia. pamokinančio, bet ir igis su- į

Bet tas mus džiaugsmas, - ima apkainuOti prelek-i
ta musų vienybės galybė bu- cijos yert 0 apSipažinęs su
vone ilgam laikui, nes ji prelekcijos skaitymo budu,;

nemiela ir^nepaken- rejkalaus ir nuo savųjų lie-
Organizavimas žmonių į dęs saugiausius kelius siun- votojai yra pasidalinę į frak tojams ir meilės draskyto- tMlnffesnkf^arba^ir pats
draugijas yra šioje šalyje timui pinigų į Lietuvą. Ge- cijas, rūpinasi vien nuopelnų jams, ir Po Pitsburgo šuva- skai-
leistinu ir legališku, o jei rai. Tik stebėtina, kad lie- vainiko garbės įgijimu, tad žiavimui viskas virto kitaip. !tyti preiekJją> įgjsg geresnį

supratimą, kad ne teip yra
Lietu- Įengya rėžti “ex cathedra”

nukentėjusių, pats maitin
damasis vien iš parduoda
mų knygelių “Lietuvoj Eu
ropos karės metu”. Jeigu jis 
paima surinktas aukas, tai 
ir gerai daro, nes jis padeda 
jas ten, kur reikia, kuomet 
pas “komitetus” paliekant, 
tokių aukų veik pusė sudy
la arba ilgai nėra siunčia
mos ten kur reikia. Jeigu 
jis tas aukas siunčia L. G. niekam nepasakęs), 28 d. 
Fondan, tai irgi nieko ap- gausio, laivu “Taurame” iš

važiavo į Šveicariją. Ko jis 
ten išvažiavo, aiškių žinių 
nėra, bet, kad jis yra nariu 
ALT., tad lieka dasiprotėti, 
kad Šveicarijoj bus koks lie 
tuvių suvažiavimas.

« *
Išvažiavo Europon. Kun. 

Bartuška, kurs pernai su 
dr. Bielskiu važinėjo Lietu
voj ir kurs Centraliniame 
Komitete Am. lietuvių lošė 
svarbią rolę, nuo kurios štai 
ga pasitraukė (net sudiev

gavingo nėra, nes L. G. Fo
ndas už surinktas aukas nu 
kentėjusiems nuo karės ne
daro “biznių” leisdamas kny 

_daugiau už gutes, negi jas laiko savo 
tuos žmones, kurie yra gąz- ižde, bet siunčia tuojaus 
dinami ir kviečiami rengtis ten, kur jos yra aukautojų 
“prie smerties”. Ikikol dar skirtos, reiškia, sušelpimui 
tarp Vokietijos ir Suvieny- nu0 karės nukentėjusių, 
tų Valstijų tikrosios karės Gabaus gi, juk aukos nėra 
nėra, bet jeigu ji ir ištiktų, renkamos nė duodamos fon Centralinis Komitetas palie Kietaip vienok 
tai ji atsibus tik jūrėse. Nuo dui, tik nuo karės nukentė- pė Raudonam Kryžiui pasių šiądien kovoja už . Lietuvos 
Suv. Valst. iki Vokietijai 
yra gana toli (nuo New Yo- 
rko iki Hamburgui 3616 my 
lių) ir dėl to tolumo vokie
čių smailakepuriai pas mus į 
ne atžingsniuos. Laivų Vo
kietija neturi ir neturės 
tiek, kad jų užtektų karia
vimui su talkininkais ir net 
Suvienytoms Valstijoms, čia 
atplaukus, ardyti miestus. 
Jei koks zeppelinas atlėkęs, 
ar submarinas atnėręs pa
darytų -kiek nuostolių, tas 
gali buti, bet tai dar nerei
škia, kad jau reikia taisytis 
“smerčiui marškinius”. Mu
ms, gyvenantiems Suvieny
tose Valstijose, reikia at
jausti šaliai ir jai simpati
zuoti, kaipo savo šaliai, bet 
drebėti už savo likimą ir 
laukti atsitinkant to paties 
kas atsitiko Lietuvoj, nėra 
reikalo, nes tas ne atsitiks.
Tad, šalin baimė.

nukentėjusių.

vos vardu, parodyta lietu-; bai įdomių .prelekcijų, bet 
vių energija ir pasišventi- * -
mas savo tėvynei, kuomet 
nepaisant nepatogumo oro 
ir didelio vargo, kaip vyrai 
teip ir moters, kaip seni, 
teip jauni ir maži, visą die
ną vargo ir maldavo praei-

jos paprastai atsibuna dide
liuose miesto teatruose ir 
už įžangą imama nuo $1.00 
iki $3.00 ir daugiau. Tokios 
lekcijos šiaip liaudžiai ne
prieinamos.

Kaip Chicagoje, teip, aš

vos kareivis negeidė sau ypa- nėdintas tuom, kad dirbo sa- 
tingo vainiko, nes kiekvie- vo tėvynei, džiaugėsi, kad 
nam rūpėjo tik vienas ir tas atliko pareigas tėvynės duk- 
pats dalykas — kovos laimė- , terš arsunaus. Tai buvo 

Išsiuntė pinigus. Laikra- jimas, nesibaidant kalėjimų mums mažas paveikslukas, 
ščiuose pasirodė žinios, kad nė ištrėmimų.

lietuviai

jusiu sušelpimui. O kad jis sti Lietuvon pašelpos $171,- laisvę, šiądien jie kovoja 
tveria Sandaros kuopas, tai 370. Pinigai bus pasiųsti netiek prieš savo tikrąjį 
labai gerai daro, nes tuomi per Šveicariją, kur veikiau- priešą, kiek patįs prieš save, 
veikia organizavimo darbą, tis liet, komitetas yra sura- o kas blogiausia, kad tie ko- čiama musų vienybės" ardy-

I Ovcrnni-zfl vimtia ■žmnnin i rJoc coiinrioiicL-ic Voliiic cinn_ xrr.4-r.ioi nocirlclina i froV ----------;_________ j_____________ -

leistinu ir legališku, <
tame koks žmogelis mato turiu komitetų veikimai bu- vieni kitiems prieštarauja, Tame suvažiavime nekurie 
apgavystę, tai jis neturi są- va greičiau žinomi svetim- vieni kitiems tik dantis rodo, musų broliai, kurie 
žinės. taučių negu savai spaudai, j ’" 1 ' ’ ” - — -žinės.

anglų 
labiau 
Pamė-

nuosėk-

Lai-
Į tokią pre-: ške neprivalo buti nė šešėlio 

politikos, ar tikybos, ar nie
kinimo kokios nors politiš
kos sriovės. Laiškas, mano 
nuomone, turėtų buti toks: 

Dear Sir:—
For general sočiai bet- 

“ terment in preventive 
Medicine, Hygiene, Sani- 
tation and Civics in our 
settlement, we proposed 
a series of lectures in Lit- 
huanian language, būt for 
which purpose we have 
not sufficient funds to 
carry out this plan.

Therefore, we the spė
riai committee on ways 
and means, are entrusted 
to collect these funds, res- 
pectfylly reąuest you to 
donate vvtatever you deem 
proper.

Yours very truly
N N ir tt.

Tokį laišką ar jam pana
šų kuopa SLA. arba apskri
tys gali atspaudinti ant ra
šomos mašinėlės su para
šais vyriausybės; gali pasių
sti kolektorius ir susikolek- 
tuoti tiek, kiek jai būtinai 
reikaliga bėgantiems rei
kalams. Turint pakaktinai 
pinigų, galės išdirbti savo

jei ne kitaip, tai nors laik- vių Dienoj” buvo ataižyme- a relekcij kaip;
kad šiądien yra daroma 
musų viešame gyvenime. i

Kad musų plačioji liaudis į 
žingeidauja pamokini- į 
mais, apie tai negali buti į 
nė mažiausios abejonės, nes’ 
iš mano tilpusi© “apskelbi- 

“ mo” apie prelekcijas gauta ; 
yra į teip trumpą laiką de- 
sėtkai laiškų su užkvieti- 

• mais atsilankyti ir skaityti 
giaus nesugrįž... se prikimšta savotiškų pešty- į vienybės ardytojus ir meilės i PreJekc1^’ _ar ?rieJ

Praeitieji kaip kad ir visi nių, o Lietuvai, Lietuvos į draskytojus. s zasties bedarbės, artai is
kiti metai, juk tai buvo reikalams, lietuvių tautos ir a v kok^osk^os nepermatomos

pašven-: Aksomams, priežasties, užkviestieji su-
*• sirupinę būna dėlei iškaščių.

------ ; Kaip tam kebliam klausimui 
rasti išeigą, tai tuom tarpu 

PRELEKCIJOS. į nieko aiškaus negaliu prane- 
j šti. Tik tiek žinau, kad

raščiuose vieni kitus žemin- ję vienybės šalininkais, j 
darni, vieni kitus skaityto- Pittsburge persimainė ir iš- j 
jams skųsdami ir nejaus- metę iš savo krutinės tą ką ! 
darni kaip jie su savo-tokiais pirmiaus brangino, išsižadė- 
darbais pasirodo esant nie-ję savo pirmesnio idealo, !

Pradėjome ir vėl nau- kam nenaudingais. Tokių stojo į eiles vienybės grio- 
prieš suvaržymą ateivystės naujus musų gyvenimo me- “kovotojui’ nelemtais gink- vėjų ir meilės draskvtojų. 
ne įleidžiant į Suvienytas tus su nauja skaidyme, lais prikrauti musų laikraš- Ir nors stebėtinu yra* toki 
Valstijas nemokančių rašyti j Nepasijutome, kaip seni me-čiai, kuriuose ką pageidau- žmonių staigus atmainingu- i 
ir skaityti, ir kad Kongre- tai praūžė, prabėgo, — ----- . . . —
sui šitą bilių perleidus, pre
zidentas Wilsonas ant jo istorijos lapuose. Jie dau- sai nieko. Musų laikraščiuo- originališkus ir imituotus 
nepasirašė. Vienok Kongre
sas nepaisė prezidento pasi-' 
priešinimo, jį paėmė versti Į 
įstatymu be prezidento pa- trumpas gyvenimo laiko- reikalų agitacijai į 
rašo ir šiądien tas bilius jau-tarpis. Pradžioje praėjusių čiama tik mažas kampelis,; 

kuriame vieta tik keliems, 
žodžiams, o kartais ir tiems i

Ateivystės varžymas. Jau 
anais sykiais minėjome, jog 
Suvienytų Valstijų Kongre
se eina karšti ginčai už ir

Pažvelgus į praėjusius 
metus.

pa- tino mums ir musų tautai mai, vienok šiądien mums; 
likdami tik žymes pasaulio matome labai mažai arba vi-į yra aišku, kad turime savo

Neturi sąžinės. Anais sy
kiais minėjome, kad p. Mar 
tus leidęsis su savo misijo
mis į šiaurvakarines vals
tijas, tarp ten gyvenančių 
lietuvių turi neblogas pase
kmes, nes nors ten lietuvių 
kolionijos ir nedidelės, vie
nok sudeda aukų, sušelpi
mui Lietuvos baduolių po 
pusėtiną pluoštelį, dargi 
jam, p. M. paraginus, susit
veria ir draugijėlės, kurių 
nariai moka tam tikras mė
nesines mokestis, kurios ski 
riama sušelpimui tų pačių 
baduolių. Mums tuomi pasi
džiaugus, dešinėsės sriovės 
laikraščiuose pasirodė vie
no žmogelio iš Rarine, Wis. 
keli mastai nesuomonių, ku
riose p. Martua yra vadina
mas apgaviku ir kitokiais 
jam netinkamais vardais. 
Piktinasi ten tuomi, kad p. 
M. surinktas aukas pats pa
ima ir siunčia į L. G. Fon
dą, dargi po prakalbų, kur 
galima, sutveria ir ALTS.

yra įstatymu. šitas bilius metų, argi nebuvo sudėta 
Kongrese nuo 20 metų buvo daug linkėjimų laimės, ra- 
kilnojamas ir čiupinėjimas, i štu ir lupomis žodžiais “lai- vietos nėra, 
vienok jis buvo ant tiek ne- mingų Naujų Metų”? Pa- Teip dalykams slenkant, 
laimingu, kad visuomet jis šaulio žmonija su vilčia ti-kįla klausimas, kur mus 
buvo prezidento vetuoja-i kėjos laimingesnių pradėtų- veikėjai ir ką jie veikia? 
mas. Jį vetavo prezidentas jų metų. Bet praėjusieji Nejaugi męs jų neturime. 
Cleveland, Taft ir Wilson,; metai ar visiems buyo lai-1 Jeigu męs jų turime, jeigu 
bet visgi dabar jis pervesta Į mingi? Pastačius klausimo pas mus yra, tad kur jie, ko- 
į įstatymus ir prieš prezi- į ženklą prieš savo akis, ir dėl jie nieko mums neparo- 
dento norą. j pažvelgus į praėjusius me- do iš savo veikimo, savo dar-

Dat>ar į Suvienytas Vals- tus, męs matome kad ne. bų, kodėl nieko neskelbia! 
tijas bus ne įleidžiami atei- Pažvelgę anapus vandeny- 
viai, nemokanti rašyti nė,noz matome Europojo did- 
skaityti, ♦ bent kokioje kai-į žiausias nelaimes: karės
boję, nuo 16 metų amžiaus plaukuose šimtus tūkstančių 
reiškia, jeigu ateivis turės žmonių gyvasčių, kurių 
16 m. amžiaus ir nemokės tarpe yra daugelis musų 
rašyti ir skaityti, toks bus brolių vientaučių galvas pa-

■ ne įleidžiamu į Suvienytas! dėję , o karės laukus nu- 
Valstijas. Vienok kiekvie- dažytus žuvusiųjų krauju.

• nas, kad ir nemokantis ra- Praeiti metai Europos gy-
• Syti ir skaityti, pirmiaus čia ventojams ne atnešė laimės, čia Amerikoje, 

atkeliavęs, galės iš užjūrio bet nelaimes, ir musų bro- 
pasikviesti savo tėvus ar 
diedukus, nors jie ir nemo
kėtų rašyti ir skaityti, jei 
turi nemažiau 55 m. am
žiaus. Teipgi galės parsik
viesti čia savo žmonas, mo-

Teip dalykams slenkant, 
j. kur mus Kiekviename didesniame • kreipiausi į įžymesnius ir i apskrityje maršrutą ir tt., 

mieste randasi visokeriopos turtingesnius pramoninių-10 lankančioji prelekcijas 
rūšies įstaigų, kurių tikslu : kus lietuvius, kad jie prisi-1 publika savo 5c. ar 10c. pa
yra siųsti į liaudį tam tikrus įdėtų su iškaščiais, bet gauta Plldo iždą.

: specialistus “prelegentus”;: nuo jų neaiškus atsakymai, 
; teip, Chicagoje Arts Insti- ■į atsisakytų, bet vienas ant 
itute, The Chicago Daily savo pečių negali užsidėti 
; News, Chicago Tuberculosis i pinigiškos sunkenybės.
^Institute ir daugelis kitų Kreipiausi prie amerikonų 
įstaigų nuo seniai užlaiko^^turtingesnių žmonių, ir tie 

i štabą profesionališkų pre- i neatsižada, bet ir neišsišoka 
__  _ _ legentų, arba, geriaus paša- pasiūlyt didesnę pinigų su- 

bai sunkus ir daugiausia k^us» lekcijų skaitytojų. mą. Vienas praktiškiausis 
nėra galimu, tad nieko ste- Prelegentas, paprastai,: ir geriausis dalykas pasilie- 
'v=x;_ - i—j______ a—'_______ būna už savo d a r ha ka sekantis ir tai crrvnai lo-

mums apie Lietuvos ir lie
tuvių reikalus?

Su Lietuvos veikėjais šią
dien susižinojimas yra la
bai sunkus i

liams ir seserims Lietuvoje 
vargą, ašaras, badą... Jie 
nelaimingi!

Vėl, pažvelgus į praėjusių 
metų lietuvių istoriją, ame
rikiečių veikimą bei judėii-

Dr. Graičiunas.

mą. Vienas praktiškiausis 
, paprastai, ir geriausis dalykas pasilie- 

buna už savo darbą gerai ka sekantis ir tai grynai lo- 
i apmokamas, neretai gauna kališkas (vietinis). P

Vengiame klaidy.
Męs padarome labai daug 

klaidų savo gyvenime ir jas 
darome per savo nesusipra
timą. Jeigu męs daugiau 
mėgtume svarstyti negu 

i mėgstame kalbėti, męs iš- 
į vengtume daugybės klaidų,bėtino, kad iš ten mums ouna uz savo darbą gerai Ka seKanusur tai grynai 10- • vengtUihe daugybės klaidų, 

nieko neparodoma. Bet męs apmokamas, neretai gauna i(vietinis). Daleis- kurias šiądien darome be 
matome ir gerai žinome kas net įki už lekciją ir kįm, SLA. kuopa, ar drau- jokjo rubežiaus, o tos klai- 
dedasi tarpe musų brolių daugiau; bet nuo prelegento £’Ja» ar kliubas, ar teip veik- j jog mums atneša blėdį ir 
.................... čia musų reikalauJama tikslingos iresni 3 ar 5 žmonės norėtų j--------- ----- 
broliams musų “veikėjams” pamokinančios nrolpkri ma ' surengti savo miestelyje ko- 
nėra progos rūpintis ir dirb- 

i ti Lietuvos ir lietuvių reika
lams, nes jie užimti darbu 
savo frakcijos reikalams, 
apie kuriuos jie dieną ir 
nnkti vien mislyse paskendę,

pamokinančios prelekcijos. surengti savo miestelyje ko- 
■ Prelekcijos būna skaito- kias 5 ar 6 prelekcijas iš 
Lmos iš visokių jnokslo šakų, i sveikatos srities, pilietybės 
kaip tai: iš sveikatos sri-1 tt., o pinigų neturi apmo- 
ties, iš tautų gyvenimo, iš I kgti, teip galima padaryti, 
kelionių, pramonės, amato, Vietos komitetas rengimui 
lauko ir t.t., žodžiu — viso-1 prelekcijų gali pirmų pir-

gėdą nuo žmonių. Didžiau
sios klaidos pas mus u * 
ria pavyde. Tik paž‘ 
me fabrikuose, kuri 
ninkai dirba nuo 
pamatysime, kiek ten__
nių, kiek nesutikimų, kiek 
piktumų tarpe pačių
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ninkų. Dirba vienas už ki- sipratimų, nes męs duoda- 
to ir iš kailio neriasi, kad me save tyčia kitiems išnau-1 
tik daugiau uždirbti negu 
kitas. Dėlei to kįla barniai, 
net ir muštynės, iš ko paskui i kad tik šešiose plentacijose; 
nauda ir policijai, ir advo-1 tos valstijos buvo 40,000 ■ 
batui, kurie naudojasi tik iš i darbininkų išnaudojama,
žmonių nesusipratimo, iš ■ fabrikų perdėtiniams imant ■ 
žmonių klaidų. O dar apart į kyšius nuo darbininkų, nes j 
to, darbdaviai numažina • iš jų išviliota nuo 15 iki 20 
mokestis. Nerasime žmoj dolerių nuo kiekvieno dar
gaus, kurs nebūtų girdėjęs j bininko. Tiek tik gerai, kad 
apie darbus fabrikuose, kur;8 ar 10 tokių išnaudotojų: 
sumažinama ■ darbininkams buvo patraukti teisman; Bet 
algos tokiuose atsitikimuosej tame nieko naudingo, nes 
ir tas yra nevien Ameriko- i teismas čia tik pinigiškai 
je, bet visame pasaulyje. Ir; baudžia. O darbininkams 
kas tam kaltas? Niekas ki- butų labai lengva tokią sis- 
tas kaip tik męs patįs, ir to- temą panaikinti susivienijus 
dėl mums yra reikalas būti ir susitarus kyšių niekam 
atsargiais ir vengti klaidų, neduoti, nes vienybėje yra 
kokias męs ikišiol darome aidžiausia galybė.
be atsižiūrėjimo į savo užpa- Aš nekaip negaliu supra- 
kalį, kur liekasi musų pra- sti, kodėl męs esame teip 
eitis. Mums būtinai reikia atšalę nuo skaitymo. Turi- 
pasirupinti, kad męs .mokė- me geriausių knygų, turime 
tume išvengti klaidų,‘kurias kasdieniniu musų mokinto- 
ikišiol darėme ir pasistengti, jum ir vedėju laikraštį, kurs 
kad jos daugiaus pas mus mums parodo mus klaidas ir 
nesivaidintų.

Pavydas yra labai atsižy
mėjęs tarpe lietuviškųjų 
grupų, kur lietuviai elgiasia jau męs niekad nesusiprasi-: 
tiesiok begėdiškai. Man te- i 
ko patirti fabrikuose, kur klaidų? 
dirbama nuo štukų. Darbi- mums panaikinti tarpe mus 
ninkai skubina dirbti, 
daugiau uždirbus, jei 
daugiau, tai bent tiek, 
užtektų pragyventi su 
myna. Vienok dar to 
gana, nes vienam skubinant, 
kitas, pavydėdamas šitam, 
skubiną dar labiau, nesu
gaišdamas nė minutos, kad 
tik uždirbus daugiau už aną, 
o šitą vejasi trečiasis ir teip miegoti mums jau užtenka, 
vienas su kitu lenktyniuoja, Supraskime savo klaidas ir į 
ir tai daro dėl savo nesusi- jas apsvarstykime. Imki- 
pratimo. Pirmasis,. maty- mesi prie skaitymo. Liauki- 
damas, kad už jį randasi go- mės pjudę vieni kitus ir pla- 
desnių ir greitesnių, prade- tinti nesąmones, ir svarsty- 
da į anuos šnairuoti, prade- kime kaip mums galima pa- 
da netikusius žodžius tarpe gerinti savo gyvenimą, 
savęs dalintis, pradeda bar- . Marytė,
tis, vienas kitam keršyti,
kas iš šalies žiūrint, iš tokių LIETUVA TURI BŪTI LAISVA, 
pavyduolių kartais vienas 
numiršta, palikdamas savo 
turtus, kaipo šykštuolis, 
net nežinia kam tie turtai 
galiaus ir tenka, tankiai pa
lieka net vaikučius be mok-

irPm^k«i“iyįTus k" darbus 
sunkioje kovoje už Lietuvos i 
laisvę.

Dėkite savo aukas dėl Lie
tuvos laisvės * išgavimo į, 
“Lietuvos Neprigulmybės 
Fondą.”

doti. Ohio valstijos indus
trijos komisija paskelbė,;

kėlią kuriuom mums reikia 
eiti, parodo kaip mums kel
tis iš letargo miego; argi'

me ir nepamatysime savoi
Juk jau laikas,

kad įsišaknėjusius senovės įpra- 
ne- timus. Pas mus yra įvairių 
kad ir puikių susirinkimų, yra 
šei- tobulų draugijų, kurios už

siima gvildenimu literatūrą 
leisdamos. Tad susirašy- į 
kim, susiorganizuokim, su- 
svienykime, o tuojaus paju
sime vienybėje galybę ir ga
lybė mus. Pabuskime, nes

ne

BET LAISVĖS BE DARBO 
IR KOVOS NEĮGYSIME. i

Lietuvos Neprigulmybės 
Fondas (buvusis L. Autono
mijos Fondas) ir yra įsteig
tas tik tam, kad butų iš ko

nors tą galėjo lengvai pada- Į 
ryti. Tarpe mus vaikinų, 
kaipo tamsunų, tankiai pasi
taiko, kad teip prie darbo 
lenktyniuojant su kitais, su- 
sičėdijus kiek skatiko, vaik-;
ščioja nosį parietęs, kišenių- / u"Jdskite mokesaus Lie-; 
je pinigus skambina ir gi-ituvos H j.ti ir!
riasi, kad jis viską gaį ™Į-;mokėkite juos kas mėnoį 
ką išmano, o istikro Jisi*^ kas metai iUetuvos 
išmano mergas vaikytis ir j Neprigulmybės Fond?.
tas nuo kitą vilioti. Tai vi- JauJ00 Iietuviu susirado/ 

jo įsmmtis visas joga-;kurie moka j/
bumas, nes abelnai spren-į mok& į Lietuvos Nepripll.

į mybės Fondą po $10.00 kas i 
Į metai tol, kol Lietuva neiš- į 
; gaus pilnos neprigulmybės.
Kas lietuvis, kas nori savo t 
kraštui ir broliams liuosybės 
ir gerovės, turi prie tos šim-, 
tinės tuojau prisidėti, kad i 
sudaryti pilną 1000, kurie 
mokėtų po $10.00 kas meno, j 

Lietuvos Neprigulmybės 
j Fondo prezidentu yra Dr. J. 

; šliupas, vice-prezidentu A.
Ramanauskas iš Lawrence, { 
mass., sekretorium A. Rim- į 
ka, iždininku T. Paukštis, į 
finansų sekretorium J.Se-; 
kevičius. Komiteto nariai:; 
Dr. K. Draugelis, F. V. Jan-! 
kauskas, R. Karuža ir J. O. 
Sirvydas. j

Siunčiant L. Neprigulmy
bės Fondui aukas, money or
derį reikia išrašyti ant iždi
ninko Tarno Paukščio vardo 
ir pasiųsti per finansų sek
retorių: J. Sekevičius, 101 
Oak st. Lawrence, Mass.

bumas, nes abelnai 
džiant, yra paprastas tam- 
sūnelis. Mergoms reiktų į 
saugotis tokių ir su jais ne-'■ 
turėti nieko bendro. Mer
gaitėms reikia rinktis sau 
vyrais tokius, kurie nėra 
pavyduoliais, šykštuoliais, 
kad su žmonėmis mokėtų 
gražiai sugyventi, kad savo 
šeimyna mokėtų žmoniškai 
užlaikyti ir tam panašiai.

Prie klaidų reikia priskai- 
tytidarir nelemtą paprotį 
mus darbininkų, taidavinė- 
jimą kyšių darbdaviams, ar 
kokiems prižiūrėtojams. 
Mat, musų žmoneliai papra
tę Lietuvoj kyšius davinėti 
valdininkėliams, tai jie ir 
čia tą paprotį įveisia, pa- 
pirkinėdami fabrikų perdė- 
tinius, tokius pat darbinin
kus, kokiais ir patįs yra. 
£ita sistema yra plačiai is- 
Fišakojus visame pasaulyje, 
išsišakojus ji ir Amerikoje. 
C tai vis dėl mus pačių nesu-

NAŠLAITĖS SKAUSMAI.
Pasakyk našlaite, -
Pasakyk mieloji,
Ko teip nusiminus
Ko gailiai vaitoji?

Kas užgau tau širdį,
Ar vargai tėvynės,
Ar kanuolių trenksmas,
Karės begalinės?

Skausmas gelia širdį, 
Nes kur mus kaimeliai ? 
Liko vien griuvėsiai 
Ir kraujo upeliai!

*
Skausmais nukankinta, 
Jei aš paukščių virsčia, 
Nuskrydus tėvynėn, 
Jos vargus ištirčia.

Eisiu į giružę,
Maldausiu medelių,
Kad jie man atsiųstų
Daugybę paukštelių..........

Aš nesigailėčia, ■ 
Gražiausių žodelių, 
Maldančia lakštutės, 
Raibųjų sparnelių.

Lėkčia aplankyti
Aš tėvelį mielą,
Nulėkus gaivinčia
Ir matutės sielą.

Atlėkus lakštutė.
Man gailiai čiulbėjo, 
Tartum ką slaptingo, 
Pasakyt norėjo.

* ___
Nevaitok našlaite!
Bus gana liūdėti, 
Eik tėvelius savo 
Į kapus lydėti!....

Ten, toli jie mirė, 
Kur bado laukuose, 
Žvėrių sudraskyti, 
Paplukę kraujuose...

Rytoj švintant dienai,
Užtekės saulelė,
Tėvą,ir matutę, 
Pridengs jau žemelė!....

*
Ak! skausmai jus mano, 
Kagi man daryti?
Netekus tėvelių, 
Kur susiraminti?!

Tėvas ir matutė
Jau ilsis kapuose!
Žuvo ir brolelis,
Ten, karės laukuose!....

Aš likus našlaite,
Viena gailiai verksiu, 
Ant žemės parpuolus, 
Akių neatmerksiu...

Tuomet gal nejausiu
Kančių begalinių,
Nė kanuolių trenksmo,
Nė dūmų nuodinių.

Nes jie tais meteliais
Mane prikankino...
Daug šimtų brolelių 
Jie mus išmarino!....

Sudiev tu tėvyne
Ir kapai tėvelių,
Lai būna nuplauti
Ašaroms vaikelių.

Lai ant jų kapelių,
Žolynai žaliuoja, 
Ir gėdulių dainą
Jiems paukščiai ulbuoja!>...

J. Svyrūnėlis.

kins geresnio gyvenimo. Svarbiausia tame 
kliūtis, tai stoka mokslo. Turto pas lietu
vius jau yra, bet mokslo ir patyrimo sto- 
kuojant, ir turtai perniek.

17 diena Sausio. Šį vakarą buvau ant 
prakalbų P. Grigaičio. Gabus žmogus ir

; J. Gailutis

Dienų užrašai
(Tąsa) t

iriais buvo J. Vežkis ir J. Pasakantis. Jiem ^P0 tokio, apie ką jis nekalbėtų, smagu
atmokėjo Arlauskas ir tokiu budu koope- klausytis. Jis klausytojus ragino prie soma- 

■; racijoj Arlausko pinigų buvo jau keli šim- 1™>» kepė socialistais buto ne vien is va
itai dolerių. O čia žmonės pradėjo nuo ko-:rdo- 1*t.sten8t‘s P“““ >r/mogaus jauti- 
operaeijos atsisakinėti, direktoriai nešim- Grigaičio kalba man is minties nekaip 

Ipatizuoja ir teip viskas likosi vieno Ariau- neišeina. Jis. visoj savo kalboje, apie reika
lo. Už kiek laiko pasirodė, kad produktų moksI°- nė minti ne uzsi-

. žmonėms yra išduota ant kredito už porą mm«:. Nejaugi žmogus būdamas tamsiu, 
! tūkstančių dolerių. Vedėjo yra pramonėn nepažindamas mokslo teorijos, gali atjausti 
'sudėta 800 dolerių, kaipo paskola. Ariau- norams ir skausmams? Ir kaip ten ne
isimi įdėjus tiek pinigų, jis viską vedė irbu> jeigu Grigaitis tiki, kad be mokslo 
valdė teip kaip jis išmanė ir mokėjo. Ir «a >“a a“‘_ “mes įsteigti rojų tai as jam 
teip dalykams velkantės, už kiek laiko, sko netikiu. As tikiu, ar galecia tikėti, kad visi 
la dar pasididino teip, kad sudėjus vedėjo socmlistai butų tiek mokslo ragavę kiek 
paskolintuosius pinigus ir pirkėjų neužsi- Grigaitis ir tiek išmanytų kiek jis išmano, 
mokėjimus už produktus, skola viršijo 3000 taJ «al but,Į ?ahma k? geresnio tikėtis is 
dolerių. Su dideliu vargu prašalinta Ar- KltalP as 1 Grigaičio misiją tikėti nega- 
lauską nuo vietos, sugrąžinant jam skolą, 11U’
pasiskolinus pinigų nuo P. Šimonio. Ar- • 19 diena Sausio. Nedelia. Smagi diena 
lausko vieton pastatyta vedėju J. Balčius, pasivaikščioti. Pasivaikščiojus su draugais, 
iždininku P. Šimonis. nuėjome į prakalbas, kuriose kalbetojum

19 diena Sausio. Nedėlia. Smagi dien;

nuėjome į prakalbas, kuriose kalbetojum
Naujai valdybai užėmus vietas, senieji ‘buvo dr. F. Matulaitis. Jo kalba visiems pa- 

pasitraukdami reikalavo sugrąžinti užsta- tiko. Po prakalbų ėjome į restauraciją va
tus, bet pinigų nebuvo iš kur imti, o sko- karienės. Už vakarienę užsimokėjome kiek 

ilint jau niekas neskolino. Produktų senojo vienas po 15 centų. Po vakarienei išėjome 
vedėjo išduota žmonėms ant kredito, nuo 
5 iki 80 dolerių vienai ypatai. Taigi čia rei
kia pamislyti, kaip galima pramonę varytį, 
išdavus tokius didelius kreditus. 0 juk iš
manant apie vedimą pramonės ir teisingai 
elgiantės, buvo galima karališkai gyventi. 
Bet pramonės vedimo neišmanė nė vedėjai, 
nė darbininkai, nes girtais būdami dirbo, 
kol viską nudirbo. Tame didžiausia kaltė 
buvo girtuoklystės; jei ne ji, tai tikrai ga
liu sakyti, kad Lawrenco kooperacija butų 
gražiai gyvavus ir susilaukus geriausių pa
sekmių.

14 diena Sausio. Kur tik pasigirsta lie
tuvius kalbantės, ar tai namuose, ar gatvė
se, visur kalbama tik lietuvių kooperacijos 
subankrutyjimą. Vieni juokiasi, kiti ap
gailauja ; nekurie liūdnai žiuri į tą pusė, 
kur krautuvė buvo.

Vakare buvo dalininkų susirinkimas,

NEMANYK.
Nemanyk, mergele miela, 
Kad tas tave myli, 
Kuris dainą uždainavęs, 
Ir vėla vis tyli.

Nes jo mintįs ten po erdves 
Nuolatos skrajoja, 
Nors ir laimės jau užtektų, 
Bet jis vis vaitoja.

Ir vėl, miela nemanyk,
Kad jis ką manytų,
Jei ką blogo širdis jaustų, 
Tuoj tau pasakytų.

Ir su tavim vis atvirai 
Daugiaus nekalbėtų, 
Jei širdingai tave vieną, 
Jisai nemylėtų.

Iš atvirų, skambių žodžių,
• Dainužės nepmtų, 
Jei iš tavo kiltų darbų 
Tave nepažintų.

pasivaikščioti miesto sode, kuriame vaikš
čiodami kalbėjomėsi apie lietuvių draugi
jas, kuopas ir tt. Strumskis ragino mus. 
Nurengti paskaitas TMD. vardu, iš liaudies 
gyvenimo. Męs visi jo sumanymui pritarė
me. Dagis pasakojo apie teatrą, kurį jis 
lankė prieš porą dienų ir gyrė ten daina
vusį kvartetą. Galiaus visi išsiskirstėme 11 
valandą vakaro. Aš parėjau tiesiok namo 
ir ėjau gulti.

20 diena Sausio. Atsikėlę anksti, su 
Kerdiejum išėjome pasivaikščioti. Vaikš
čiodami matėme iš fabrikų išeinant labai 
daug žmonių, daugiausia italų. Lietuvių be 

. darbo vaikščiojant buvo matyti labai ma- 
, žai. Pasivaikščioję ėjome pas A. Ramanau- 
. ską, kurs laiko pačto skyriaus stotį. Ten 

mažai pabuvę, ėjome namo. Namo parėję 
radome Ona, kuri skundėsi, kad serga, ka
klą skauda. Jau ji dabar nedainuoja kaip 

kuriame nutarta pasiųst kelis vyrus valsti- kad pirmiau. Paskui męs rašėme laiškus ir* 
jos komisoriaus pasiteirauti, ar negalima 
butų atjieškoti žuvusius pinigus. Patirta 
galutinai, kad toliasnis kooperacijos palai
kymas nebuvo galimu, nes skolos buvo dau 
giau negu tavoro. Didžiausia skola pasiro
dė berubežiniame kredite, išduodant pro
duktus ant knygučių. Visame žmonės meta rėti kaip pardavinėja kooperacijos daiktus, 
didžiausią kaltę ant J. Arlausko, buvusio Žiūrėt ilgai negalėjau, nes buvo gaila ma- 

* krautuvės vedėjo. Jis vesdamas pramonės tant, kai už pusę prekės pardavinėja lietu- 
reikalus, tik žiurėjo, bile daugiau “koštu- Į vių savastį. Tik apsidžiaugiau, kad pirkė- 

; merių” gauti, o su jų atsilyginimu, dievai jais buvo daugiausia lietuviai.
nematė. Jis apleidęs kooperaciją, šalę ko- Pasitraukęs iš ten, pakeliu užėjau į 
operacijos krautuvės nusipirko sklypą že- ■ drabužių krautuvėlę, kurios savininku bu-* 

Į mės, ant tos įsitaisė valgio produktų krau- vo lietuvis. Atėjo ten kitas vyriškis, bet 
’ tuvę ir darydamas -kooperacijai konkuren-Į ne lietuvis, nes su krautuvės savininku kal- 
ciją, produktus pardavinėjo pigiau. Žmo- i bėjo angliškai. Kalbėjo laužyta kalba, ma
nių dauguma, nenusimanant kame daly- tyt koks ateivis. Jis pasakojo:

! kas, pametė kooperaciją ir ėjo sau produk-; — Aš jau svaiginančių gėrimų dau-
tus pirktis pas Arlauską. Žmonės, kurie giau negeriu ir su juom nedraugauju. Mo- 
prie kooperacijos tvėrimo buvo geriausi ir i teris bus vienatiniu draugu.
gabiausi, tai pabaigoje pasirodė aršiausi, Į Krautuvės savininkas jį pagyrė už jo 
arba kitaip sakant, kurie kooperacijai pa- prižadus.

. idėjo patiesti pamatus, tie tą kooperaciją iri Aš išėjau palikdamas juos kalbant a- 
sugriovė. pie degtinės blėdingumą.

15 diena Sausio. Šiądien parvažiavo 22 diena Sausio. Šiądien tikra žiema,
; iš Bostono kooperacijos pasiuntiniai, kurie i net išeit negalima, daugiausia reikia sėdėti 
Ibuvo pas komisorių teirautis, ar negalima .grinčioje. Žinoma, lietuvių jaunimas nela- 
į sujieškoti žlugusius pinigus. Jiems komi- j bai mėgsta grinčiose sėdėti, suranda vietas 
sorius pasakė: karčiamose, prie bilijardu ir mėgsta berei-

— Męs nieko prie to neturime. Jei no-! kalingai vaikščioti po svetimas grinčias.
rite, tai pasiimkit advokatą ir užveskit tei- Būdamas namie aš tankiai randu pro- 
sme bylą; teisman ir męs atvyksime. pasikalbėti su Ona apie Lietuvą. Ji sa-

Kaip matosi tai viskas teip ir nusit-; ko, kad bile tik pinigų turėtų, tai kad ir 
rins, nes........ ant palieto, svetimo pieno, • šiądien grįžtų į Lietuvą. Įdomi iš jos mer-
daug kačių atsiranda. Teip buvo ir su mu-; gaitė. Tankiai ji mėgsta kalbėti apie praei- 

. sų kooperacija. !tus laikus Lietuvoj. Nežinau kodėl ji man
16 diena Sausio. Diena labai maloni.;su savo kalba teip patiko, kad net man jos 

Šilta, sniego nėra, tik medžiai nežaliuoja.: pagailo. Aš ją lyg ramindamas, liepiau jai 
Šiądien ilgai su Borisu vaikščiojome mies mokintis šeimyniško gyvenimo, valgių ga- 
to parke ir kalbėjomėsi apie lietuvių jauni- minimo, švaraus namų užlaikymo ir tt Pa-

- mą ir jų darbą. Vaikščiodami ir kalbėda- tėmijau, kad jai duodant tokius patarimus, 
i mesi, susitikome su Sabučiu. Jis ėjo užsi- Jš jos akių riedėjo ašaros. Aš tikėdamas, 
■ mislijęs apie kooperaciją. Pirmu išsitarimu kad savo paliepimais ją įžeidžiau, atsipra- 
jis mus išniekino už kooperacijos puolimą, šiau, pasiaiškindamas, kad ir aš nemoku 
Jis mum pasakė daug jau nuo seniau gir-, dar kaip reikiant gyventi, 
dėtų dalykų, bet pasakė ir naujų, kaip krau .
Įtuvės darbininkai vežė savo prieteliams do- 
! vanas, gėrė su jais ir turėdavo pilnus kiše- 
nius cigarų ir papirosų, kuriuos patįs ru- 

į kydavo ir kitiems duodavo dykai. Teip kal
bant kelias valandas, priėjome prie išva
dos, kad lietuviai niekad negali susilaukt 

j gero nė sau, nė savo tėvynei, kol ne išsimo-

žinias į laikraščius. Aš parašiau į “Lietu
vą”, “Tėvynę” ir “D. Viltį”.

Diena graži, žadame dar eit pasivaik
ščioti, o pasivaikščioję, ketiname nueiti į 
teatrą.

21 diena Sausio. Buvau šiądien pažiu-

23 diena Sausio. Ši diena man gana kei
sta. Nežinau kodėl aš labai pamylėjau Oną. 
nors ją nemanau mylėti labiau už viską. 
Nim^ šiądien aš parodysiu meilę ir artimą 
pažinti Onai, bet neturiu mintyje mylėti ją 
vieną, nes noriu ir prižadu mylėti dar ir 
savo tėvynę, Lietuvą. Jau nuo seniai myliu 

(Toliaus bus)
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Žmonių akįs. permatome dalyko. Nevie- 
Stikliniai ar kitokios per-i nam ir nevieną kartą juk 

matomos medegos brylukai, yra pasitaikę, kad žiūrime 
nušlifavoti teip, kad iš visų 
pusių juos pridengia apva
lus, gaubtas lesčiukas. Teip 
vadinama akies dalis todėl, 
kad daugelyje atvejų ji y- 
ra panaši į lęšiukų grūdą. 
Leščiukai būva visoki. Be
veik kiekvienam iš skaity
tojų yra žinomas padidinau- į 
lis stiklas; daleiskim sau, | 
kad jis savo viduryje yra Į 
storesnis negu kraštuose.; 
Gal nevienas iš skaitytojų,: 
tokiu budu yra uždegęs: 
šmotelį popieros ar papiro- ; 
są, prie to pritraukiant sau
lės spindulius, su pagelba 
padidinančio stiklo. Tad ir 
akies leščiukas (pats vidu
rys), kurs yra viduryje sto-i 
resnis, sutraukia į save švie: 
sos spindulius.- Leščiukai,; 
kurie yra viduryje plones-l 
ui negu kraštuose, jie švie
sos spindulius nesutraukia 

-.prie savęs, bet nuo savęs at
stumia ir juos išskirsto. Ot. 
žmogaus akįse męs matome 
pailgą kamuolėlį, panašų į 
kietą riešutį. Tas gi kamuo
lėlis, kurį leščiuku vadina
me, lošia tokią pat rolę, kaip 
ir leščiukas fotografo apa
rato leščiukas. Tokį pavyz
dį statau čia ir kiekvienam 
apie jį lengva persitikrinti. 
Fotografo aparate, per leš- 
eiuką pereinanti spinduliai 
šviesos susibėga matematiš
kai teip, kad tam leidžia to
lumas kameros nuo grupes; 
reiškia, kuo toliau leščiukas 
bus toliau nuo grupos, tuom 

spinduliai labiau tę
siami į tolumą ir dėl tų spin 
dūlių nusilpimo, dėlei tolu-Įak^es leščiukai yra taikomi 
mo, grupa išrodys mažesnė, Pr^e tolumo. Jeigu akįs yra 

ir atbulai. *
Kokią rolę lošia fotogra- ar 

fo aparate stiklas, tokią pat naudojamos prie skaitymo, _ 
rolę lošia akiję sietinė plė-; tai leščiukai ir yra taikomi, 
vė. Sietinė plėvė yra labai { kad visuomet butų toje pa- 
jautri, nes turi sudėtinius čioje pozicijoje. Daleiskim, 
jauslų nervus ir yra gaubta. 
Gal kas pasakys, kad tokia
me atvejuje reikia viską ma 
tyti augštyn kojomis, kaip 

». kad matome gaubtame zer- 
kole, o vienok matome gčd- 
vą ten kur yra galva, o ne 
ten kur yra kojos. Bet čia 
yra kitaip negu su zerkolu, 
nes akių veikimui dar gelb
sti smegenis, kurios yra
akių viršuje. Jauslų nervos,į vienok yra su akimis tų žmo 
savo jautimus, arba tą ką i n’U’ kurios yra vartojamos 
mato, kaip tik pasigauna,; žiurejimui tolumon, kaip 
tuojaus neša į smegenis.: tai sen* galvočiai, ūkininkai 
Smegenis pagavę šviesos Įtam panašiai. Tokių žmo- 
spindulius, kuriuos joms:n’U leščiukai yra ties vidu- 
perdavė sietinė plėvė, perdi-!r’u pl°n>- Tokioms akims 
rba į paveikslą ir tą gražina į akiniai yra reikalingi toki, 
atgal, sietinei plėvei, kuri • k^rių stiklai yra su stores- 
mato dalvką tikrame pilnu- iniu viduriu negu jų kraštai, 
me. Visai kitaip dalykas į Paprasto, lygaus stiklo aki- 
pasirodys, kuomet žiūrėsi-Į nius žmonės dėvi tik apsau- 
me į paveikslą, arba grupą. | gojimui akių nuo dulkių ar 
per atvirą fotofrafijos les- x “=1
čiuką. Tada matysime pa
veikslą neperdirbtą, ne su
mažintą, negi padidintą, bet 
tik tokį, kokiu jis yra. Tas 
dedasi todėl, kad musų akies 
ieščiukas atlieka savo darbą 
be aparato pagelbos, nes re
ginys atsimuša tiesiok ant 
sietinės akies plėvės, lyg 
ant zerkolo ir matosi savo 
tikroje pozicijoje. Dabar 
akies nervai telegrafuoja 
smegenims, o smegenis at- 
mušę paveikslą, atsimušu 
ant sietinės plėvės, siunčia 
leščiukui ir čia jau matome 
pasekmes ir jas supranta
me. Kuomet smegenįs tame, 
dėl kokių nors kliūčių tame 
nepatarnauja, męs tada ne

niu. Musų smegenyse tie du ĮĮ. ..jr —r.-r^
i matymo paveikslai susilieja W lIATrnilflA ftl 
ir to pasekmės liekasi to-į jU j 
kios, kad matomasis daly-įv I s-lllifiU I I 
kas atsiskiria nuo savęs ir ffl---------- ■-i-.....*.

atsimuša akies sietinėje plė- . ... ___
vėje. Stereskope turime pa- T,kni>uslI>s kehas išėjimu.

i prastą kortelę, bet kuomet uz vyro-
( žiūrime per du leščiukus, Be jokio skirtumo, visos 
i musų matyme apsireiškia mergaitės turi vienodą tiks- 
i gyvybė ir gauname perspe- ^a bendrą rūpestį — kaip 
. ktyvą ir viskas mums apsi- ^au^ vyr3? Rodosi tai ma- 
: reiškia originališkame tik-,za bėda, bet visgi rūpestis. 
. rūme. Jeigu prieš akį laiko- i ^ra dau£ kelių, vedančių

’r į ją žiūrime, tai Pr*e ištekėjimo, bet tik vie- 
mums rodosi, kad ji yra pri- nas kelių yra tikras. 

Gaudymas vyrų gyvomis

į kokį nors daiktą, bet jo 
iškiai nematome, nors jis

\ ’a labai arti mus; matome 
ką tai stuksant, lyg kokį še- 
šė bet jis neaiškus, ir tik 
tac t paaiškėja, kuomet pas
kata įame smegenis prie vei- nie rėką ir _ 
kimo. • > _

1 Su pagelba padidinančio lipus prie musų kambario 
i stiklo, kurį galime nusipirk- sienos, bet jei teip nesirodo, dazytomis lupomis,
! ti už kelis centus, galima tai tik todėl, jog žinome, jsdadinta figūra arba m so-
■ įgyti daug persitikrinimų, kad teip nėra. Kada atmer- kiais\ nera tai tlkri kejiaL
i ir tai labai interesuojančių, ksime kitą akį ir abiem aki- įafgi atsi,tlks akl^ zvil1^’
! Matosi tikri burtai. Žiūrė- mi žiūrėsime į rėką, tai pa- "
{kim per tokį stiklą į “Dir- matysime, kad ji nuo sienos 
!vą”, laikant jį arti laikraš- yra gana toli. Jeigu vieną 
čio, matysime raides didės- 1 ~
nėmis negu jos ištikro yra, 
bet matome jas aiškiai. Ati- 
traukim jį toliau nuo laik- 

’raščio, raidės nors bus ma- 
' tomos, bet jos bus ne aiškios 
į ir kuo stiklą trauksime to
liau nuo laikraščio, tuo rai- 

jdės darysis ne aiškesnės.
; Bet stiklą atitolinę nuo lai
kraščio, kuomet raidės bus 

'ne aiškios, laikykime jį toj 
. pačioj \ ietoje, bet nuo stik- 

dlo atitolinkime savo galvą. 
. i Ir vėl pamatysime padidin
tas raides, aiškiai, bet jos tik vieną daiktą, žiūrėdami 
Jbus apvirtę augštyn kojo- dviem akimi. Jeigu turėtu

me vieną akį, pasaulis apie 
mus išrūdytų lyg paveiks
las, nutepliotas ant paplok- 
ščio dugno ir todėl turėtu
me daug keblumų, kol ats
kirtume vieną daiktą nuo 
kito. Butume kaip mažas 
vaikutis, kurs rankutes ties
damas prie mėnulio, tiki, 
jog tai yra žaislas ir yra ar
ti jo. < _ 
priveda prie supratimo apie 
daiktus, kurie yra nuo jo 
tolimame atstume.

mis. Taigi, pirmiaus matė
me patį reginį, o dabar ma
tome jau tik to reginio atsi
mušusį paveikslą.

Normališkas žmogus ma
to gerai. Bet teip daug žmo
nių dėvi akinius. Iš tų vieni 
dėvi akinius su stiklais, ku
rių vidurys yra storesnis 
už kraštus, o kiti dėvi, to- 

įkius, kurių kraštai storesnį 
! už vidurį. Mat žmogaus

0
gaitės rankos ir nebus rei
kalo rūpintis, kaip čia grei
čiau ištekėjus. Taigi, ne pa
rėdai, ne šokiai ir ne dailios 
akįs duoda geriausią gva- į 
ranciją ištekant, bet darbš
tumas, pažinimas šeimynin- 
kystės ir mokėjimas gamin
ti valgius. Todėl kiekvieila 
lietuvaitė privalo pažinti na 
mų ir virtuvės vedimo siste
mą pirmiau negu pradės rū
pintis apie ištekėjimą už vy
ro.

siui pranykus, kada lupų 
dažai nusmuks, kuomet fi
gūra permainys savo išvei- 
zdą ir šokiai bus negalimi? 
Tokia moteris tuom pasida-

tį. Šiltas vanduo prigelbsti 
širdies veikimui ir kraujo 
spaudimui. Suglaudus visus 
čia duotus paaiškinimus, 
prieisime prie rodyklių, ly- 
tinčių gėrimą vandens prie 
valgio:

Prie valgio galima gerti 
vandenį su" miera tiktai, 
kad pagaminus skilviui sy
vų, atskiedžiant tuomi sau
są ir, besultį valgomą mai
stą. Valgymas sriubos, ar 
skysto viralo, pats valgis 
savim vaduojasi ir prie to
kio valgio vanduo nėra rei
kalingu.

Viršmierinis vartojimas 
vandens prie valgio yra ne- 

i patartinas, ir tai neparti- 
nas todėl, kad kas turi vi
durius neperkietus, varto-

Vanduo kaipo sveikas gė
rimas.

Labai tankiai pasitaiko, 
kad daktaro klausiama, ar 
galima gerti vandenį prie 
valgio, einant gulti, kiek 
gerti ir teip panašiai. Paso
tinimas organizmo vande
niu, ypač čystu, šaltinio van 
deniu, žmogui netik yra ne
kenksmingu, bet sveikatos 
reikalaujamu — rašo dakta
ras Rieder. — Geriant van-

Juzė denL instiktyviškai stengia- 
rnėsi sugrąžinti išeikvotą si
stemos veikimą ir atšaldin-

Kokios šlebės tinka nešioti, ti, atvėsinti vidurinį kūno 
Labai tankiai pasirodome troškulį.

netinkamai, nors esant gra
žiuose ir brangiuose drabu- reikalingu,
žiuose pasirėdžius. O viską nome ir kaip jis yra butinu, ■ gadina neatsakanti drabu- iiudjja faktL, kad organiz-j 
zio spalva. Visada drabužio mas pakenčia daugiau alkio, ;d perviro vandens prie 
spalva turi būti prilaikoma negu troškulio. Apart to vi-. 
prie žmogystos odos ir plau so, liekasi tik vienas klau-!
kų parvos. Visas kombina- simas: 
cijas, atsakančiai išpasakoti 
yra gana sunku, tad užteks 
parodant kelias formulas:

Šviesios moters, turinčios 
ne aiškiai baltą odą, labai 
gražiai atrodo šlebėje roži
nės spalvos; tinka joms teip 
gi bliednai melsva ir ir smil 
tinę spalva, arba šviesiai 

{mėlyna; moters gi aiškiai 
' baltą odą turinčios, privalo 
į saugotis rožinės ir smilti- 
jnės spalvos, bet joms gerai 
įtinka mėlyna ir šviesmėlė.

Kad vandens gėrimas yra! 
apie tai visi ži-Į

akį užmerksime, o kita žiu-, 
vėsime į koki daiktą ir po 
valandėlės atmerksime kitą «m daug nuostolių nes 
ir abiem žiūrėsime į tą pa
tį daiktą, tai patėmysime, 
kad tą patį matomą daiktą, 
viena akis mato vienaip, o 
kita, kitaip. Bet jeigu turė
sime abidvi užmerktas ir 
sykiu atmerkę pažiūrėsime
į'ką nors, smegenis nedarys;^“ ^!mymakės;b«™^° 
skirtumo matyme ir reginį - . .
matysime abiem akimi, vie- ^e.ra senn>nm*ė, 
nodti. Tad galime dabar Į'ėJa! Sera motl.na;
suprasti, kodėl męs matome a!«dlen vlsur .J,es,koma. ir 

branginama uz viską labiau. 
Perniek gražios lupos ir 
akįs, jeigu šeimyninkė ne
turi jokio supratimo, arba 
turi labai mažą, apie šeimy- 
ninkavimą, apie namų rei
kalavimus.- Kaip lengva gau 
ti vyrą tokiai rnoterei, kuri i Kiek tamsesnė oda mėgs- 
gerai nusimano ir supranta 
namų reikalavimus, tegul 
liudija šis faktas: Viena ne 
turtinga mergaitė pasiryžo

Ji tik vėlesnė ateitis !!.stfk«“ az.v>’r0- Aps.skelbė 
ji laikraščiuose, kad nėra 
labai graži, prie to dar yra 
neturtinga, bet supranta 
šeimyninkės reikalus ir mo
ka atsakančiai gaminti val
gius. Ir ilgai nelaukus, ji 
gavo 500 laiškų, kuriuose 
buvo prašoma jos darbščio
ji ranka. Kiekvienas iš tų 
laiškų autorių, kurių buvo 
turtingų ir neturtingų, se
nesnių ir jaunesnių, kiekvie-

vyras, kurs toms visoms 
ypatybėm! pirmiaus gėrėjo
si, ką mėgo, visko to nustos. 
Tad gaudyti sau vyrą tokio
mis ypatybėmis, yra dideliu 
rizikų.

Visuomet ir visose šalyse,

dojamos ir visų jieškomos. 
Gera šeimyninkė, gera vi- 

yra ir

■ valgio, valgomą maistą per 
į daug praskiedžia ir tuomi 

, . , , ... i pagadina vidurine fiziką,
kiek vandens reikia; Riebiems žmonems‘ ypatin- 

geiti ir kokiu laiku. : j vartojimas vandens' 
Kelios dešimtys metų at-;prie ,.aigi0; yra tiesioį drau 

gai, gerta labai daug v an- stjnu Naudojimas vandens 
dens. tikmt, kad tas yra :prasĮinpus porai valandų po 
reikalingu žmogaus sveika-;val iui, naudingn. nes 
tai. Bet buvo daug ir teip |priduoda
tikinčių, kad genaus nieko ;niam maist0 gramuievimuL 
negerti. Vienok siuom tar-; užmirškime apie tai, kad 
pu yra priimtu kad žmogus j vandu0 yra kaip0 vafetas vi 
turi gerti vandenį tik tada,;durįų suliuosavimui. Atmin 
kada jaučia tioškulį. kime, kad vakare, su tikslu 

Perdaug atsigėrus salto; prįduoti organizmui syvų, 
vandens, skilvys yra apsun- prjeg ejsįanę gulti, vieton 
kinamu maisto sugrumule-; gerti arbatą ar svai- 
v įmo darbe, ir dėlto tankiai gįnandius gėrimus, galima 

?!? .df!.b-!3™aS:!!P.a: ;a‘s«erti ‘J™ vandens.

kriminiai apvadai, ar apie- dar, vandenyje esanti dru.
drasko vidurinius dės-. j-as trįs vajan(jos išg'erti 
u* ool ‘ — -- *-- -

ta juodą spalvą, o ypač, kuo 
met apie kaklą yra balti ar

-1

udimas po krutinę, prie to Turint pilvo ar skilvio 
, ,, . . - -- ls" nesveikatą, yra geru daiktu
kakles. Šitos rusies moterįs, ka, drasko vidurinius dės- ^as į-rjs vaianjOs išg'erti 
kuomet plaukai pradeda nius ir todėl perviršinis šal- | stikline šilto vandens? Bu- 
žilti. rali dėvėti šlPbpS viSn- ™ Gtinumas vandens.priklauso

nuo jo ypatybių. Vanduo 
privalo būti čystas. Daug 
ligų, o ypač tifus, tankiau
sia paeina nuo suteršto, -ne 

{tyro vandens. Todėl, siau- 
’ čiant tifui ar dezinterijai, 
i reikia gerti vandenį tik iš- 
i virintą ir paskui atšaldintą.
Plovimas lupų ir gerklės 
kas rytas, yra labai pagei
daujamu, nes tuomi arta- 
vojasi lupų ir gerklės siste- 

ima, kas apsaugoja nuo dau 
gybės įvairių ligų.

žilti, gali dėvėti šlebes viso- to vandens gėrimas neina į i 
kių spalvų. ‘naudą.

Moterįs, turinčios žilus Troškulis priklauso nuo: 
plaukus, privalo saugotis individuališkų aplinkybių,', 
brunatinės (durpinės) spal- nuo metų laiko, nuo atmos-; 
vos, nes tokia spalva labai feros prisigėrimo drėgnu- 
bjauriai išrodo prie gelsvos,mu ir tam panašiai. -Paveiz-I 
odos ir žilų plaukų. Tokioms dan, vasaros laiku jaučiame! 
moterims yra tinkamiausia didesnį norą vandens gėri- į 
spalva, tai lelijava, o ypač mo ir organizmo atvėsini- i 
mėlyna. ;mo, negu žiemos metu.

Žila ir žalia spalva tinka Laike karščių, organiz-į 
nas išsireiškė, kad pageidaujtik tokioms moterims, ku- mas reikalauja daugiau van' 
ja sau moteries, 1 
valgį pagaminti ir vesti šei-|odą.
myninkės reikalus. Moterims, turinčioms

Tad reiškia, kad vyrams įdus plaukus, spalva yra
- Tai aš laikau užden- labii'usla rupi, kad moterislkama durpinė, žalia ir 

gęs, kad neišeitų. butų gera šeimyninkė ir į
______ " kad mokėtų pagaminti ’ vai-: 

. gį. Gera ir darbšti šeimy-į
ninkė namuose, tai pusė; 

Tiesdans: - Liudininkas |aimfc _ sako
prirodė, kad tu esi kaltas ;vyr^ Kad ir labiausia ic| 
tose peštynėse. m|jU.riu

Apskųstasis: — Bet. po- 
ne, tas liudininkas negali į 
nieko žinoti tame atsitiki-į 
me, kadangi pirmiausiai aš' 
jam kirtau lazda per galvą 
teip smarkiai, kad jis tuo
jau apalpo ir jį iš ten grei
tai išnešė, tad jis nieko ne
matė, kaip ten visaks atsi- 

tam panašiai, arba kiti vėl 
tokius stiklus dėvi, tikėda
mi, kad su akiniais išrodys 
dailiau, o ištikrujų, žmonės, 

i kurie akinius dėvi bereika
lingai, išrodo gana bjauriai na,» .
ir toki žmonės verti pasi- tiktai žiuriu širdies mušimosios šokių salės į kitą, iš vie- 
gailėjimo. bent kokio ligonio, o ypač no teatro į kitą, niekad nė-

Yra pasakų, kad tolimoje ir "ebUS šeimynin:
praeityje buvo žmonės, va- . 
dinami ciklopai, kurie ture- vl' 
jo po vieną akį. Šiądien gi 
žmonės, kaipo normališki, 
turi po dvi akis ir tai dai- j 
lias. Šiądien žmonių t_ 
dviem afcįmis matome dau- aklam vyrui.
giau negu su viena, ir tai — Kurgi jūsų vyras? 
tiesa. Bet tai netame svar- į klausia šeimyninkė.
ba. Svarba yra tame, kad; — #

c žiūrėdami į ką nors sudėti-jgoja, kad neužeitų policmo-1 8
t- nai, dalyką matome aiškes-

darbe žiurejimui i tolumą,
Į artumą, paveikslan,

JUOKAI
Daleiskim, 

žmogaus akįs prie skaity
mo genda ir jos nustoja vis laikai vieną ausį, delnu 
veiklumo žiūrėjimui į tolu- pridengęs?
mą, nes leščiukas akies vi
duryje sustoja ir todėl žiū
rint tolumon, reginys daro
si ne aiškiu. Tokioms akims 
yra reikalingi akiniai, ku
rių stiklai butų su plonesnių 

i viduriu negu kraštai, kad 
l tuom akis išlyginus. Kitaip

Mokykloje.
Mokintojas: — Kam tu

Mokinys: — Kad ponas 
man vis sakai, kad kas man 
per vieną ausį įeina, tai per 
kitą išeina.

— Tai ką?

kuri moka Irios turi delektišką ir dailę dens, nes prie saulės spindu- 
. ....  lių organizmas greičiau iš

garuoja ir vandens stokuo- 
jant, mirtis yra labai arti- 
t ima. Tokiame 
kareiviams, toli keliaujan
tiems. duodama gerti labai 

i daug vandens, nežiūrint di- 
įsciplinos ceremonijų, kurios

ru

atsitikime.

prisirišusi vyrą, 
greitai nubaidys nuo 

jpačios negardi sriuba, sus- 
jvilintas kepsnys arba neti
kusiai išvirti pietus ar va
karienė. 0 gardus, tinkamai 
išvirti pietus ar vakarienė, 
suminkštins, kad ir labiau
sia surugusį vyrą.

Moteris, mylintį pečių ir 
j jame besikurinančią ugnį, 
Į visuomet yra gera šeimynin 

Atsargumas. I kė. Bet tokia, kuri mėgsta 
Gydytojas: — Ar tu ži-j valkiotis iš vieno pasilinks- 

kad aš visuomet kada;minimo vakaro į kitą, iš vie-

rodyti ar sveiką turi liežiu-ike.
Iš to visko, ką čia pasa- 

----------- — kiau, išvada yra tame, kad 
Elgeta.------------- lietuvaitės privalo mažiau

Elgeta įėjus į šeimyninko naktimis valkiotis po šokius 
su namus prašo išmaldos savo ir tam panašius jomarkus, o 

daugiau rūpintis, kad išmo- 
-įkus šeimyninkystės ir gami- 

. nimo valgių. Kuomet vyrai 
dasižinos apie tokius pasiel-

Kaip gera šeimyninkė 
apsieina.

Jeigu nori namuose turėti .vra labai dabojamos kitais; 
ramumą, tvarką ir vidutini laikals- Sveikiems žmonėms,! 
pasiganėdinima .prisilaikyk-vra Iabai naudingu gerti ( 
šių nurodymu." ' ' i daug šalto vandens šiltose!

Visur turėk savo akis, liet i dien°se ir karščiuose, tie-; 
dabokis dulkiu. |siok net iš vandentraukio.

Visuomet užsilaikyk šal-|vienok toks 8ėnmas -vra 
tai ir isituaeijų, ar naminių !d7ust‘nu. ^°-i
negeistinumų, niekad nes.-nėms, kurie turi kokią kliu-; 
kaityk savo nelaimėmis.

Nepirk nereikalingu dai- - - . . • ;
ktų. bet pirk tą. kas labiau- a,ek jiek Išstovėjusi kam- 
šia vra reikalingu. i baryje. _

Cėdvk pinigus, betnepa-i 'a"duo, kaipo gėrimas, 
miršk ir savo jiegas. : pirmiausia gaunasi j skilvi

Stengkis, kad naminiai ir ten atšaldo jo pasienius, 
darbai butu apdirbami belte,P8' Wmma malst0 sul- 
jokiu rėksmu ir trukšmu. . Tollau vandu0 eina <.

Jeigu turi daug darbo,'tai'krauJO mechanizmą, kuna- 
mislyk, kad kiekviena diena meatskiedzmkraują ir pa- 
suteikia naujas jiegas. ike ,a J° audimą ir tuomi

Laikas nuo laiko, priimk l,ale.nSvina k™uį° 1*^’’

Apsaugojimas kūno dai
lumo.

Kad suminkštinus akis ir 
padarius blakstienus sun
kesniais, reikia akims pri
rengti maudynę iš borakso , 
(boracic powder). Akis rei
kia panerti į šitą vandenį ir 
turėti jas atdaras. Tokia 
maudynė palengvina akis 
ir priduoda joms gyvumo 
žvilgesį.

Žmonės, kurie per kiau
ras dienas dirba savo pro-

— Stovi ūž durių ir sau-

nas.... binsis prasyti tokios mer-

į savo namus, linksmus, ma
ndagius ir gerus svečius, 
bet niekad neleisk savo na
mus paversti vieta kvaily
bės ir ne išmintingų žaislų.

SKAITYKITE IR. 
PLATINKITE 
“DIRVĄ**.

draustinu tokiems žmo
nėms, kurie turi kokią kliu- — ------- ---------------t--

!tį pilvo ar skilvio. Toki žmoįtu. daug galvodami, kasdien 
■nes gali gerti vandenį tik turi pasivaikščioti ant oro 

ir maudytis arba valandėlę 
užsimti nors ir lengvu'dar
bu, prie kurio yra reikalin
gas judėjimas. Pugilistika 
(kumščiavimas) tokiems 
žmonėms nėra naudingu.

Svarbiausiu sveikatos rei
kalavimu yra tai kūno šva
rumas ir pasivaikščiojimas 
tyrame ore, prie tam dar 
yra reikalingas judėjimas. 
Veido dailiai išveizdai yrg 
reikalingu ramumas ir to 
dėl yra reikalingu vengti 
įvairių susikrimtimų, rūpės* 
čių, nervavimosi ir tam pa* 
našiai. ?

mą į nervus. Vanduo, geria
mas į laiką, labai pagerina 
gyvybės mechanizmą. Ir 
ačiū tam, vanduo gali būti 
tūluose atvejuose kaipo vai
stas. Vanduo teipgi paska
tina nervų veikimą, iššau
kia didesnį širdies judėji
mą, suretina širdies plaki
mą ir sumažina kūno karš-
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1126-29 Williamson Buiding Cleveiand. Ohio

LIETUVIŠKA

BARBERNE

2271 St. Clair Ave.N.E.

okiu Mokykla

Lietuvys pas Lietuvį!” Obalsis susipratymo

2004 St. Clair Avė
Ceatr. 7S49-K

Extra!

Ar matei Ar skaitei

Amerikos Lietuvį?’ namus

Rengia Chicagos Jaunuomenė.
Kares
Vasa-

’Dirvos” Adm.

PROF. KLIMAVYČIAUS

i. SOGOLOVVITZ
58 GATVE. Arti Wo

Reikalaujame gabių vy
rų. Kam dirbti dirbtuvėje 
už $15.00 sanva:tėje, jeigu 
galima dirbant ant savęs 
ir vi.-sai lengvai uždirbti nuo 
S50,00 'ki $100,00 savaitėje.

A. Rūkas, iš Philadelphia, Pa. 
“Dirvos" yra įgaliotas agentas už- 
rašyneti Dirvą” po Philadelphia ir 
apielinkcs. Todėl, kur jis atsilankys, 
be jokios abejonės galite užsirašyti 
"Dirvą" ir užsimokėti jam pinigus.

Knygiai: J. Bandža ir A. Stanislo- 
vaitis. Knygyno ižd. J. Mitrikas.

Literatiškas Komitetas K. Aby- 
shell ir F. Proškevičius.

Užkviečiama visus, o vis^s ats^ 
lankyti, o busite užganėdinti.

Komitetas.

vai. po pietų. Nededonm ar t pareikalavimų.

Antras GHsas, 1374 E. 25-tos Gatvės.

Reikalingas jaunas vaiki
nas 16 ar 17 metų amžiaus 
prie hučernės darbo. Atsi
šaukite tuojaus:
ALEKNA ir BUKAUSKAS 

6712 SuDerior Avė.

. . .FURNIš RUIMAS ... 
f....... ant randos .........

Gražus, su visais paranku- 
mais ir švariai užlaikomas 
kamdaris dėl doro vaikyno.

J. Garmus,.
i 1329 St. Clair Avė. N. E.

Draugystes, kurios turi 
“Dirvą“ už Organą.

Karė Paveiksluose!
Pasaulinę šių gadynių karę gali

ma pamatyti paveiksluose. 300 pa
veikslų reginiuose, su aprašymais. 
8 spatvuose. Šitie paveikslai yra ori
ginališkai nuimti nuo atsibuvusių 
įvairiose vietose.- mūšio laukuose, 
Europoje. Atsiųsk 35c. expreso mo- 
ney orderiu ar 25c. sidabru, pride
dant 10c. markėmis pasiuntiniui. Re i 
kalaujame agentų.

Lews Hayden
P. O. Box 1661 Renton. Wash.

Liet. Liter. ir Mokslo Dr-jos na
riai maino knygas kas antras ne- 
dėldienis kiekvieno mėnesio savam 
knygyne, po No. 204 Cardoni Avė. 
tarpe 12 ir 2 vai. po pietų.

Draugijų reikalai.
Lietuvių-Amerikcnų Piliečių San- 

junga, laikis susirinkimų Vasario 18 
d. (nedėlioj) 1917. 5 vai. vakare, 
po No. 2209 Clair Avė. (K. Baczio- 
rjo krautuvės svetainėje). Visi na
riai malonės susirinkti, nes tai yra 
svarbus reikalas, teipgi 
r’<- ,i<,ri prisirašyti prie 
malones ateiti.

DR. I. E. JASINSKI
607 ROSE BLDG.

DETROIT. MICH.
Lietuvių Literatūros ir Mokslo Drau

gija paėmė “Dirvą” už organą.
DRAUGIJOS VIRŠININKAI:

Pirm. Juoz. Tribulas,
106 Sargent St.

Pirm. pag. F. Milickis, 
Užrašų Rašt. A. Abrishal

295 Greėley Avė.
Finansų Rašt. K. Jarušunas, 

Iždininkas A. Mitrikas, 
Iždo globėjai:

Jonas Balčiūnas, ir J. Eltonas.
Tvarkdaris J. Vaitekūnas.

Mėnesiniai susirinkimai laikomi 
kas pirmas nedėldienis kiekvieno 
mėn., antra valandą po pietų. Salėje 
“Dom Polski”, ant Forest ir kamp. 
Chene st.

Dr. FRANCISKENNEOY, 
DENTISTAS

Išmaino visokias nejudinai 
savastis. Kreipkite? laišku 

ba ypatiškai.
L. BĖDNARSK1, 

2110 Prospect Avenue.

Visi nariai 
ir užsimokėti 

tie, kurie nori 
no karės lietu- 

ir prisirašyti 
prie L. N. N. K. Draugijos, nes visi 
pinigai bus siunčiami tiesiai į Lietu
vą, be fondų tarpininkistės.

J. J. Z.

:00 v. dienos pas
M. J. Žmuidzinavičių 
Generališkajį Maneg. - 
e Home Building Corpo
ration 742 Rokoffeler 

Bldg.

-Juk męs visi gerai supran
tame, kad dirbtuvė nėra 
musų išganimu. Tą žydai 
seniau suprato, ir dėlto tai 
net vieną trečdalį viso pa
saulio turtą apvaldė.

Dėl pilnų informacijų .
. • ,, , 20-ta d. Vasario, (uzgavemų vaka-

kreipkltės nuo 9:00 ryto iki kare nuo 7 vai.) Clev. L. Teat. Cho-

’rams $4.v*0 Merginoms $2.oo už
10 LEKCIJŲ.

os atsibuna kas Fanedžlio ir Pėtn
nuo 3:00 iki 11:00 valandų.

ANT RANDOS 
Jeds Svetainė.

NAUJA —
Draugijų susirinkimams ir šei

myniškiems vakarėliams.
5323-25 Saperior Avė.

Kamp. E. 55 gat.

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems B 
Lietuvoj bei Amerikoj 8

VIENYBE LIETUVNINKU a
Eina jau 3C-tus metus. uj

Prenumerata $2.00 metams; $1.00 įg 
pusei metą. Kanadoje $2.50 metams: jn 
$1,25 pusei metų. Anglijoj. Lietuvoj ir gj 
kitur $3.00 metams: $1.50 pusei m. “J 
Pamatiniui vieną r.um. siunčiam dovanai “J 
Knygų katalogą siunčiame ant pareikš- įįj 

lavimo dovanai. 3

J. J. Pauksztis & Co. ? 
120-124 Grand Str., B

Brooklyn, N. X. in

svetainėj, 2452 St. Cla'r
Kviečiama visus atšilti: 

tingai kurie ėsa'tė pirk;
tikietus.

..Vincas Jankauskas iš Cleveiand, 
Ohio.. keliaujantis "Dirvos” agentas 
šiuomis dienomis lankosi' po Pitts- 
burgh, Pa. ir aplikinius miestelius, 
užrašynėdamas “Dirvą" ir rinkda
mas užsakymus, reikalaujantiems 
knygų.

I=n! ru
SUZ m 
■sra p

OFwO
Nuo !»<«■» TV to iki izškl ir nuo 1V»

iki '■ aC vakaro.
[‘v’nHhl. Utsrtriokp’ir Senole ' akam-* 

n*K» iki 4^39.
MI testine 2377 * Cay. Ceel. K7M

5402 Suparlor Avenue
Cor. E. SSth Str. CLCVELAND. O.

Lietuvių Nukentėjusių no 
Draugija, iaikis susirinkimą 
rio 21 <1. (seredos vakare) 
7:30 vai. vak. Žveigzdės svet., 2047 
Hamilton Avė. N. E. 
malonės susirinkti 
duokles. Teipgi ir 
šelpti nukentėjusius i 
vius, malonės ateiti

Mieste gyvenanti žmonės stengiasi ap
sirėdyti gražiais drabužiais, nes visuo
met vaikšto tarp svetimų žmonių, gražiai 
pasirėdžiusį v. Todėl kas norite gražaus 
siuto, atekit pas mus, o mes pasiusime ir 
pritaikysime siutą ant Tamistos, teip dai 
lei, kad galėsi dalivauti švarioje publiko
je ir būti visų guodojamas.

J. V. ir . BRAZIAI.
6710 Superior Avė. ir kam. E. 68-tos gat.

3) Todėl, kad mums nereikia užlaikyti brangiai ap 
nygvedžių bei specialistų p; rdavėjų.

me parduoti pigiau negu tie, ki
•a luišvengtinomis.

Todėl, užkviečiame atsilankyti ir apžiūrėti, o persiųkrin- 
.■;ite, kad pas mus yra prekės daug pigesnės, negu kur kitur ir 
atsilankę busite patenkinti dar tuom, kad pas mus galėsite gau
ti nuo mažiausio iki didžiausio, nuo pigiausio iki brangiausio.^ 
ir nuo prasčiausio iki gražiausio, reikalaujamų dalykų.

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

Vienintelis lietuviškas bepartyviškas 
laikraštis Amerikoje, talpina žinias iš 
lietuvių gyvenimo, iš bėgančių pasau
lės atsitikimų ypatingai iš karės ir Lie
tuvos Darbininkų Žinios. Prakalbos 
po Medžiu. Moterų Skyrius, Moterų Ži
nios ir Naminiai Darbai. Aprašymai 
Kariaujačiii Šalių. Juokai ir Margumy
nai. Jeigu vieną perskaitysi tikrai pa
mylėsi. Kaina metams SI.5O, Pu
sei metų 73c., Kanadoj met. S2.OO.

Prisiųak savo aiškų adresą, tai pri
siusime pamatyti. Rašyk

“AMERIKOS LIETUVIS”, 
1S Millbnry St, Worcester,Mass.

APRŪPINK SAVE, APRŪPINK 
SAVO ATEITĮ!

Kiekvienas gali apsirūpinti savo ateiti igidama: 
nui>savią ukę (f armą)
Turėdamas savo farmą nereikalau

laikų ir bedarbiu.
Dabar geriausis laikas pirkti ūkę.
Aš turiu pardavimui labai gerų ūkių su triobo- 

mis ir visais Įtaisimais Žemė puiki ir išdirbta, 
Wisconsin ir Michigan valstijose.

Teipogi parduodu už labai pigią kainą žemę 
dar neišdirbtą ir be triobų.

Pirkti galima su labai mažais pinigais ant labai 
lengvių išlygų.

Mainau farmas ant namų Chicagoje, 
ant farmų.

Kreipkitės ypatiškai arba laišku.

F. KIB0RT,
613-616 Teotonic Building

179 WASHINGT0N STR.:: CHICAGO, ILL.

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

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

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

:k ir mokame iš augs to.
2) Todėl, kad mums turint sa ro nuosavas tam namas, ne- 

a mokėti randa.

iri trum-
Tel. Cvy. Central 7622-R

Ogiausios Ristynšs Pinuti Kartu Ghicageje.
Vasario (Febralio) 25 nedėlios vakaras. Pradžia 4:3;) 

vai. yak. švento Jurjjjo Bažnytinėj svetainėj ant Bridge- 
porto. 32 Pi. ir kamp. Auburn Avė. Pirmiausia bu- 
svarbios prakalbos, tęsis api ■ pusvalandi, potarn prasidės 
ristynės, gaiviausios kokių tik nėra buvę. Ristykų bus 
7-njos Įx>r;>s. Ristykai rengiasi jau seniai ant tu garsiu 
rLstynię ir pergalėtojai gaus garbės titulą, kokios tautos 
jis nebūtą. Ristykai dalyvaus net iš kitu miestų, iš Kast 
St. i.ouiS, /.ntanas A. čias 220 svarų, garsus lietuvis dr:?- 
tuoli?., ir is Springfild, III. Pranas Jnškauskas (Jusko) 
Milžinas 240 svarų lietuvis galijotas. Risis garsiausis 
Chicagos ristikas Juozas Bancevicja. ('. Aleliunas dar nau
jas ristikas, bet garsus. -Juozas Šimkus, lietuvių tigras, 
garsus drutuobs ir geras ristikas ir dar 4 lietuviai, kuriu 
vaidai netįlpsta ir -5 svetimtaučiai milžinai ir galijotai 
champinai, pp’ galėto jai apturės garbės titulą, kokios jis 
tauto$ nebotų, tai pamatisste ką pasirodis lietuviai.

Šių rištinių nepraliaj.sk. Tai yra vienos iš garsiausių. 
Tikėtų prekės: 35-50-7-5-150-2.00. Tikietus galit gaut 
pirkti -J. Kulis. 3259 S. Holsted St. Aptiekoj. “Naujienų’’ 
ofise 19 St. ir So. Holsted St. ir -Jakučio Barbernėj. I I ir So. 
Holsted St. Pasirupjkit iš kaino nusipirkti tikietus kokios 
prekės norite, kad paskui nerugotuniet.

Dalis pelno bus skiriama lietuviams nuo karės kenčian
tiems.

S KAS NCR! SVEIKAS IR DRŪTAS BŪTI?
B KURIE KEKČiA UGCM KAIP KAD:
B Neišgydomu Rheumatizmu, persišaldimu. kosu-
m liu, nusilpnėjimu kraujo, nerviškumu, akiųskaudėji- 
8 mu, inkstų ir pūslės ligomis, veneriškomis ligomis, 
m gerklės skaudėjimu, vidurių užkietėjimu ir kitomis. 
« kaip urnomis taip ir užsenėjusiomis ligomis.
B Todėl, kas norite būti sveiki, ateikite Į musų aptie- 
m ką, o gausit gyduolių nuo viršminėtų ligų, kurios tik- 
« rai pagelbės ir pasveiksite. Nekentėkit skausmų.
3 PAKELČIO APTIEKA
R ------------ .. Rampas St. Clair Avė. ir 21-mos gatvių.

F. L. STEVENS 
ADVOKATAS

nepraliaj.sk
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Prekė $35.oo.
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paklausus už ką jį areštuo- ■ 
jama, palicija jį kaltino va- į 
žiojime savo automobiliuje 
plėšikų, plėšiančių krautu
ves. Bukauskui teisinan- 
tės, paliciją paklausė, kur 
jo automobilius. Tvarte už
rakintas, atsakė Bukaus
kas. Palicija nenorėjo ti- 

■ keti ir tikrino, kad jo auto- 
1 mobilius yra palicijos nuo- i 
vadoje, nes buvo suimtas i 
su plėšikais. Paklausus jo. 
automobiliaus numerio, ly-į 
giai sutikta, kad Bukausko! 

! automobilius yra palicijos i 
! rankose. Persitikrinimui! 
j /ienok nueita į tvartą, kur ; 
! iš tikro automobilius buvo, 
j bet persitikrinta, kad nuo 
j automobiliaus nukabinta 
i laisnio numerio lentelė. Čia į 
-paaiškėjo, kad lentelė pa- 
: vogta ir prikabinta prie pa- 
! vogto automobiliaus, ku- 
Iriuomi plėšikai važinėjo. .. 
: Bet palicija visgi Bukauską 
nusivedė nuovadon ir per & 

: nakt| tąsė iš vienos nuova- 
Jos i kitą, kol viską ištirta 

| ir tik tada paleista. : 
Reporteris.

1 Rengiasi prie Lietuvių 
dienos. Clevelando lietu- £ 
viai, šiuomi karės metu, kas 

, , , metai turi Lietuvių dieną, M
kuria Priskyrę 4 d. Ko- « 
vo. Tą dieną jie rengia iš
kilmes su programų, i kuri 
Įeina prakalbos, dainos, de
klamacijos ir kitokį pamar- 
ginimai.
sibus 
salėje, 
vės. 
abudu chorai, ty. CLTCh. 
ir L V. 25 kp. choras. CLT. 
Choras dainuos: 1) Svečių 
giesmę, 2) Lietuvos Baub- 
lis, 3) Vakaras pajūryje, 
4) Sužadink jausmus. Du
etas bus dainuota M. Pet
rausko “i 
gos” ir S. Šimkaus “Plaukė 
laivelis”-. Dainuos CLT. 
Choro solistės. Bus dai
nuota. ir keliatas solų. Ką 
dainuos L. Vyčių choras, 
tuom tarpu dar nėra žinios.

Kalbėtojom bus p. Liut- 
kauskas iš Brooklyno, kito 
dar j ieškoma. Butų gei
stina, kad Clevelando, ly
giai ir aplinkių lietuviai tą

VIETINES ŽINIOsl
Savaitinis Kalendorius

Vasaris
17 S. Polikarpo
18 N: Simono Šen. Už.
19 P. Konrado
20 U. Eukarijaus
21 S. Faustino
22 K. Kat. šv. Pet.
23 P. Adoros.

22 d., Ketverge, diena
nmno Jurgio Washingtono 
Įstaigos ir mokyklos bus už 
darytos. 20 d., utaminke, 
užgavėnes. 21 d., seredoj, 
pelenų diena.

lijus kiek gazo. Dėl anglių 
‘.r gazo stokos, daugelis fa
brikų sustojo. Kad kokios, 
susilauksime čia tokių die
nų kaip kad Vokietijoje.

Išvažiavo. P. J. Žilin
skas, dirbęs prie “Dirvos” 
statymo masinos operavi- 
mo, pereitą utarninką išva
žiavo į So. Bostoną, kur 
stos dirbti vienoje So. Bo
stono bankų. Jo vietą prie 
mašinos operavimo užėmė 
p. M. Vasiliauskas, dirbęs 
tokį pat darbą So. Bostone 
prie “Ateities”.

Pakvietimas dainininkų. 
18 dieną Vasario, ateinan
čiame nedėldienyje, ALTS. 
18 kuopa turės savo susi
rinkimą Bačionio štorelyje

(2209 St. Clair Avė.), kur 
bus apkalbama reikalai vy
rų choro. Taigi šiuomi

kviečiama į šį susirinkimą 
atsilankyti visus kuopos na
rius kuoskaitlingiausia. 
Teigi kviečiama atsilankyti 
ir pašaliečius, nepriklau
sančius prie kuopos, tuos, 
kurie turi norą lavintis dai
noje, arba jau turi patyri
mus. Atsilankykite.

. K. Aksomaitis.

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

Cuy Princeton 1539-R

Nauja Lietuviška Apredalų

KRAUTUVE
© MOTERIŠKŲ SUONŲ IR DRESIŲ, @ 
kaip vilnonių teip ir perkelinių gatavų.

TEIPGI SIUVAME IR ANT UŽSAKYMŲ.

Prietogi parsiduoda musų krautuvėje ir vuola- 
ktimis: perkeliniai, vilnoniai ir šilkiniai puikus tavo- 
rai. Sykiu gaunama ir visokių mažmožių moterims 
prie pasirėuimų. Užlaikome ir vyriškų įvairių da
lykų kaip štai: marškinių, kalnierių, labai gražių 
kaklaraiščių, kepurių ir t. p. Todėl, moterįs norian- 
čios dėvėti gražius drabužius, kreipkitės pas mus.
PARDUOTAS DRESES IR SIJONUS PRITAIKOM IR PATAISOM

Naujos Krautuves Antrašas:

Stasys Palilionis
2717 Superior Avė. • • • Cleveland, Ohio.

Koncertas. Pereitame ne- 
dėldienyje LS. Benas Ulma- 
no salėje davė koncertą. 
Programas susidėjo iš mu
zikos ir dainų. Muzikos 

‘ programą išpildė pats LSB., 
kuriam vietomis pavyko 
pusėtinai gerai, vietomis 
silpniau, bet, kadangi benas 
yra dar jaunas, tad silpny
bės gali būti atleidžiamos, 
pasitikint, kad su laiku vis
kas ateis gerojon vagon. A. 
Cegelskis išpildė solo ant

BUČERNE IR GROSERNE
Daugumas musų lietuvių ikišioliai negalėjo pas mus atsilankyti dėl 

tolimo atėjimo. Bet dabar męs, norėdami kuogeriausiai patarnauti, pra
dėjom visokius orderius pristatyti į namus. Galite įduoti orderius per 
musų važiuotoją arba atsilankę į musų krautuvę. Męs visados stengsi
mės sanžiningai patarnauti muų kostomerius. Prekes darysime kuože- 
miausias, tavorą duosim kuogeriausj. Brangus broliai ir seseris nepa
mirškite musų krautuvės. Ateikite ir pabandykite, o tąsyk persitikrin
site, jog ką šneku yra gyva tiesa.
2041 HAMILTON AVĖ.

i Gerieusios Gyduolės ^1

Cuy. Central 1781-L

gerai ir reikia tikėtis, kad 
iš jo, jei neaptings, bus ge
ras muzikantas. Solo dai
navo PTCh. solistės, akom
panuojant to paties choro 
vedėjui p. Kramp, prita
riant smuikai. Dainavo: J. 
Baltrukoniutė — “Skyniau 
sode obuolėli” ir dar kitą 
dainelę, nes publika solistę 
iššaukė antru kartu. Gie
dojimas išėjo labai puikiai. 
V. Kareckiutė dąinavo “Ke
leivio dainą*’, bet dainavi
mas išėjo kiek silpniau, tur
būt todėl, kad solistė pirmu 
kartu dainavo, bet yra vil
tis, kad ji bus gera solistė 
su laiku. J. Daudžiutė dai
navo “Lakštingalėlė”. Dai
navimas išėjo teip puikiai, 
kad publika iššaukė ją ant
ru kartu, atkartoti. J. Ma- 
roziutė dainavo “Daina”. 
Šis dainavimas teip pavyko, 
kad solistę publika apdova
nojo gausiais aplodismęn- o 
tafe ir gėlių bukietu. Taigi j£na s^rin«u " kuoškač t 
dainavimas pavyko teip ge- lingiausia. įklausyti ir S

pasigėrėti Clevelando lietu- t»1 
vių jaunimo gabumu, ku- 
riam, apart kitko, labai 
daug pasitarnauja talentas 
CLTCh. vado p. Krampo. 
Clevelandiečiams jau gir
dėta p. Krampo vedamo- 
Choro atsižymėjimai, tad 
tie, kurie juomi žingeidau- 
ja, atsilankę Lietuvių dieno
je, neapsiriks.

F. Baranauskas.

rai, kad geriasnio dainavi
mo vargiai butų galima rei
kalauti. Muzikališkoji dalis 
nusisekė neblogai ten, kur 
buvo grojama lietuviškos 
meliodijos, o svetimtautiš- 
kos išėjo prastai; turbut tai 
gamtos ženklas, kad lietu
viškam benui ir lietuviška
me koncerte netinka puo-

Publikos buvo nedaugiau- 
sia, bet ir tos pačios dalis 
štiš svetimomis pluksnomis. 
turėjo stovėti, nes salėje nė- žicma Su Vasario mėne. 
ra užtektinai sėdynių. Ra- 3iu pra9idėj0 tikra, žiema, 
rnumo irgi nebuvo, nes su- 3nieg0 eįlė „ 
sinnkusieji trynėsi apie pe- ii£učia v[same smarkume g 
cių ir kėlė lermą. \pac Termometras nupuola kar- f 
mergaitėms laba! nepntin-1 ;ais net iki n zer<) *
ka bėgioti po salę ir klykti Toki čia n ena. | 
take programų. Patartina ■ ma nu0 w mel šaltis vis- M 
mergaitėms sus.valdyti, nes ?j butų pakenėiamu, jei ne f 
toki pasielgimai prie pubh- anglių badas Ang|ių 
kos duoda labai prastus Hma auti DėI stokos | 

į lių jau miestas butų nete- 
kęs nė žiburių, nė vandens,

Anais*'radus 36 vagonus fabri
kams atvežtų anglių, mie
sto valdžia tuos konfiskavo 

pjr_'; ir padalino žiburių ir van- 
! iens gaminimo stotims. 
1 Namų reikalams, šilumai ir 
■ valgio virimui, visur varto- 

baustu pagal miesto tiesas.! iama £azai*’-tad gazo irgi 
Antru kartu, 12 valandą inkstą. Miesto valdyba 
nakties, atvažiavo policija! laukiasi j moteris ir prašo, ,j 
į namus, prikėlė žmogų iš skalbinius skalbtų kuo- , 

rečiausia, kad tuomi užčė *

Kodėl visos svetimtaučiu ir šviesesnės lietuviu šeimynos 
jau įgyjo tąją muzika? Todėl kad jie greičiau ' 

suprato jos vertę ir svarbumą.
Jie suprato, kad nuolatinė mu

zika stiprina ir tobulina žmogaus 
dvasią, švelnina jausmus ir tuomi 
didina žmoniškumą.

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

Pagal i aus. jie suprato, kad tu
rint tokią muziką savo, stuboję, mo
tinoms su dukrelėmis nereikės teip 
tankiai vaikščioti miestan ant tea
trų ar operų, kur kiekvienas vaka
ras lėšuoja apie porą dolerių, o tė
vų sumažės bereikalingi žygiai kar- 
čiamosna.

Ir galiaus jie suprato ir tą, kad 
jauni 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.

Geriausia yra tokia muzika

Preke $15.oo

OEWOYNO’S
APTIEKOSE 
!653St.CISrAv. PricE 17 g.
6502 Fleet Aie.. Cor. E. 65th (Tcd)

Čia dirba lietuvys registruotas aptieko-

5608 FleetAve., Cor. E. 57th.

4052 E. 71si Cor. Harward
3878 E. 71st, Cor. Lansing

tuviams pas lietuvius aptiekorius ga
gant teisinjrus patarimus.

F. DECKER
Gelažies Krautuve. 

HARDWARE
Rioberinės ir smalinė stogų 
dengymui popieros. Įvairiau- 
šių ryšių maliavos, aliejaus, 
tarpetino, maliavoj imui šepe
ty ir t. t. ir 1.1.
Didelis rinkinis Pečių, visokių Rūdy
nų, plačiausia rinkinis Įvairių-įvai- 
riausių dailydėms įrankių ir 1.1, ir 1.1.

5 215 St. Clair Avė.
Central 7785-W

Jonai, kur-gi tu taip skubiai begi?
Nagi pas

W. VVISZNIEVVSKr
1024 KEN1LVVOKTH AVĖ. S. VV.

Na tai ką gi ten veiksi “Na, ar-gi tu Juozai dar nežinai. 
K.itl mano rytoj vestuvė, tai tiegu nusipirkt GERU CIGARŲ.“ O-o-o taip, 
ta ir aš kitokių nė nerūkau. Tai labai geri cigarai.

...Jau...
Pavasariniai Sampeliai Vyriškų Siutų 

ir Overkotų Atėjo!
Kas nori naujausios mados ir gerai pritaik
ytus drabužius dėvėti, lai užsisako pas mus.

J. P. GARMUS,
KOSTUMERSKAS KRIAUČIUS

1328 St. Clair Avenue. Antros lubos.

Areštavo lietuvį.
sykiais V. Bukauskas, mė-j 
sininkas, palicijos buvo are-. 
Štuotu net du kartus. L.. ( 
mą kartą buvo areštuotas! 
už pergreitą važiavimą au-: 
tomobilium, už ką buvo nu-i

lovos ir vėl areštavo. Jam

Prekė $75.oo

Prekė $25.oo

Prekė $100

Prekė $110.<x>

Jas galima pirktisu mažu jmokėjimu ir ant len- g ( 
griausiu išmokėjimų, m !

“Dirvos”Kraiituveje, |
2004 St. h ir Avė. Cleveland, Ohio §.1

■tuviškų ir kitokių rekordų. Prisiųsk už 2c.
Prekė $50.oo

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

Susivienijimo. Lietuvių Amerikoje
KNINGYNE GAUNAMOS KNINGOS:-

Aisopo Pasakos — pusi. 364 .................................................................
Andersono Pasakos — pusi. 82 ....................................................
Apie Sveikata — pusi. 16 ........................................................................
Audra Rosijoje — 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 — pusi. 48 ........................................
Kas iš ko pareina? ................................................ ..................................
Kelionė į Europą — pusi. 52 ........................................ ......................
Kelionė į šidlavą — pusi. 48 ................... ..........................................
Konradas Valenrodas — pusi. 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, — pus'. 65 :.... 
Lietuviška Chrestomatija .— pusi. 180 ........................................
Lietuvių tautos klausimas Europos karės metų — pusi. 102 
Lietuvos Gaspadinė — pusi. 80 .................................................
Mainieris ir Leberis — pusi. 60 ........................................................
Našlaitė — pusi. 22 ...............................................................................
Naujas būdas išmokt rašyti — pusi. 24 ............................................. 10c.
Nuo degtinės — pusi........................................................................................ 10c.
Padėjimas Lietuvių tautou rusų viešpatijoje — pusi. IS) .... $1.00 
Pasninkai Lietuvoje — pusi. 16 .........................................................  5c.
Perspėjimai apie šventą tikėjimą .......................................................... !0e.
Rodos motinoms — pusi. 18 ....................................................................
Sulaukė — pusi. 132 .................................. ................................................
SLA. Istorija <1886—1915) $1,50; audimo apdar..........................
švintant — pusi. 126 .................................................................................
Tamošius Besotis — pusi. 24 ....................................................................
Trachoma — prie šviesos — pusi. 100............................................
Vaikų Draugas — pusi. 64 ......................................................................

Visas šias knygeles SLA. nariai gauna už pusę kainos. 
Kęikalaudami knygų, parašykit aiškiai knygos vardų.

Pinigus geriausiai siųsti per pačio Money Or- 
• derj, paprastame laiške, užadresuojant:

A. B. Strimaitis,
307 W. 30th ST. - NEW YORK, K. Y.

. 20c.
. 10c.,
. 20c.
. 25c.
. 20c.
. 20c.
. 20c.
. 10c.
. 20c.
. 10c.

15c.
10c.

20c.
20c.
40c.
35c.

15c.
10c.

25c.
$2.00

2<)c.


