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Vokietijastato išlygas 
Kareiviu maištas Kuboj 
Areštavimai Petrograde

Holandijos rubežiaus suga
beno 5 korpusus, arba 110,- 
000 savo kariumenės. Ho- 
landija buvo manius prieš 
vokiečiu:, atsilaikyti, dalį sa
vo teritorijos paskandint 
vandeniu, paleistu iš ežero
Zuiderzee. Vienok gabaus rubežinių reikalų ministe- 
pasirodė, kad išleidus šitą ris A. Zeemerman, sudeda

dideliu džiaugsmu, o Vokie
tijoj galėtu kilti žmonių su
mišimai.

oficierai rusų kariumenės, 
kurie sutiko liuosnoriai ke
liauti Lenkijon.

Nelaisvius ima Kariumenėn

Rusijoj Siaučia Maras
MIESTAS BE VALDŽIOS

: Rusijos republikos. Apart
*TX C-ęn darbininkų partijos narių,
a O W I areštuota dar keliolika pa-

šalinių ypatų, kaipo simpa- 
IŠLYGOS tizuojančių pirmiemsiems.

Sako, kad buvo rengiama 
Suvienytoms maištai iš tikrųjų, nepai- 

pasipriešinus sant net kruvinų susirėmi- 
už skandinimą mų su policija ar kariume- 

su Vokietija per- ne.

VOKIETIJOS
SUV. VALSTIJOMS. 

Berlinas.
Valstijoms 
Vokietijai 
laivų ir
traukus diplomatiškus ry
šius, Vokietijos kaizeris su
šaukė savo rodininkus, sy
kiu su tais ir kanclerį Holl- 
vegą, kad aptarus dalykus 
ir kaip nors išvengus karės 
su Suvienytoms Valstijoms 
arba priėjus prie kokio išve
dimo. Rodos nutarta pasta
tyti Suv. Valst. šitokias iš
lygas: 1) Suv. Valstijų pa- 
^ažiermiai laivai <1^ 
met perleidžiami per karės 
juostą, kur veikia vokiški 
submarinai, 2) Suv. Vals. 
pirklybiniai laivai teipgi ne
bus skandinami ir submari
nų bus praleidžiami, jei ne- 
vež amuniciją ar kitokią 
“kontrabandą”, 3) Iš Suv.
Vals. išplaukiant pirklybi- kietis, bet Rumunijoj prasi- 
niams laivams, Su v.. Vals. ■ kalto Savo netaktingumu 
valdžia kad duotų žinią Vo-prje§ Vokietiją, tad tapo at- 
kietijai, kurie laivai neveža! šauktu. Jis pirmiaus Chi- 
kontrabandą. . eagoj buvo bravorninku, tad

ir dabar jį laikraščiai vadi
na daugiau bravorninku, ne
gu ambasadorium.

BIJOSI KELIONĖS 
PAVOJINGUMO.

Kopenhaga. Rumunijoj 
buvęs Suv. Valstijų ambasa
dorium Karolis Vonpick, 
reikalaujant Vokietijai, Su
vienytų Valstijų tapo at
šauktas. Netekęs savo vie
tos, jis atvyko į Daniją ir 
leistis t-dimesnėn kelionėn 
UtjoSi kelionės pavo
jingumo, ] 
submarinai gali jam pa
kenkti. Galbūt jį pasiims su 
savim Suv. Valstijų Amba--

kontrabandą.

KALTINA ANGLIJĄ.
Berlynas. Vokietijos už

- PARLAMENTAS APIE 
SUBMARINUS.

Londonas. Anglijos par
lamente buvo apkalbama

bet tas jiems nenusisekė ir 
italai panešę sau nuostolių, 
turėjo pasitraukti. Į šiau
rius nuo Tolmino italai irgi 
austrams ne atsilaikę, turė
jo pasitraukti; čia 42 italai 
teko austrų nelaisvėn. Su 
kruvinais italams nuosto
liais, atmušta jų kontrata

KĄ ČIA PADARIUS

ežerą, parsieitų paskandinti (visą eilę „apkaltinimų ant dalykai kaslink dabartines 
A .. .AM- ' _• ___________•___________ ! TT_1 * ____________ ____ J______ 1_____ r „ • ipusę te-

kadangP’vokiški ritorijos, tad atsisakė nuo 
savo mierio, tai yra, atsisa
kė priimti Suv. Valstijų 

| pakvietimą. Po šito Vokie- 
sadorium buvęs Vokietijoj saxo kariunienę prade-
Gerrardas, kuomet pro čia 
keliaus. Mat Gerrardas 
drąsesnis. Vonpick yra vo-

ANGLŲ PERGAL* 
PRIE SERRE.

Londonas. Anglų kariu- 
menė prie Serre laimėjo Mū
šį, paimant visą sistemą ge
rai prirengtų vokiškų apka
sų, Į šiaurius nuo Beaumont 
Hamel, ilgume % mylios. 
215 vokiečių teko nelaisvėn, 
o didelė daugybė krito mū
šio lauke. Prie Sailly-Sail- 
lisel, Pis, La Bassee, i vaka
rus nuo Neuve Chapelle Į 
pietus nuo Fauųuissard, 
teipgi anglai išvijo vokie
čius iš jų apkasų ir patįs jas 
užėmė.

RUSAI APGYNĖ SAVO 
TRANŠĖJAS.

Petrogradas. Galicijoj, 
ties Stanislovu, vokiečiai ir 
austrai, apsirengę baltais 
drabužiais, kad juos nebū
tų lengva užtėmyti

bandė užpulti
i kuriuos iš 

jau Įsiveržę.
kontraaiaku 

suteikiant

sniego
pusnynuose, 
rusų apkasus, 
dalies buvo 
Vienok rusų
jie buvo išvyti 
jiems didelius nuostolius. 
Kitose dalyse šito fronto, 
dėlei didelių šalčių ir pusnių 
mažai kas veikiama.

. nesus’prati-‘ Vokietijos blokados,^kurioje1 
mų tarp Vokietijos ir Suvie-: vokiški submarinai veikia 
nytų Valstijų. Sako, kad visame pasiutime, skandin-: 
nuo pat karės pradžios, Vo-i darni pirklybinius ir paša-' 
kietija nėra gavusi teisingų žierinius laivus. Po ilgų į 

i žinių iš Suv. Valst., nes Ang-; svarstymų nutarta, kad iš- į 
lija visas tokias žinias per- leidus atsišaukimą į Angli- į 

įdirbdavusi savo cenzūrose įjos visuomenę, reikia sulau- 
ir tik melagingai iškreipus, žyti pirmiasni parlamento 

(leido Vokietijon. Teip ir Į nutarimai, kuriais nutarta
- i dabar, kuomet dėl tokių pat 

Londonas. Belgų šelpimo; Anglijos iškraipytų žinių, 
amerikonų komisija, kuri]tarp Suv. Vai. ir Vokietijos 
veikė 1 
nėj Franeužijoj, teikda-! šiai, tai Anglija suteikė Vo- 
ma nuo karės nuken- kieti jai žinias, kad Suv. Į vus, kad tie pasitikę vokie- 
tėjusiems belgams pašelpą. i Valst. jau konfiskavo visus! čių submarinus ar medžiok- 
savo darbą turėjo pertrauk-' vokiškus laivus savo por- lės laivus, galėtų stoti su 
ti, kadangi Suvienytoms tuose, o Vokietijos piliečius jais kovon savo apgynimo 
Valstijoms pertraukus dip-; P^^me nelaisvėn. Tik pas- dėlei.
lomatiškus ryšius su Vokie-itaromis dienomis Berlynan. --------------

jo gabenti šalin.

BELGAMS PAšELPA 
PERTRAUKTA. nedidinti laivyną, ir imtis 

prie statymo daugiau kari
škų laivų. Teipgi apgink- 

Belgijoj ir šiauri- pertraukta diplomatiški ry- luoti kanuolėmis visus pirk- 
•• • ” ’ -----'T- lybinius ir pasažierinius lai-

Amerikoj badas. Ikišiol:
nors valgio produktai buvo i 
gana augštoj prekėje, tai vie
nok dar buvo įperkami, bet 
galiaus jau ir pirkti negalima, 
nes produktu pradeda pritruk
ti. Visuose didesniuose mie
stuose negalima gauti cukraus, 
o kaip kur ir miltų jau nėra. 
New Yorke moterįs kelia riau
šes. miniomis renkasi prie mie
sto rotušės, reikalaudamos duo
nos. Parkviesta skadronas rai
tosios policijos išvaikymui riau
šes keliančių moterių.

SUKILO KUBOS KA
REIVIAI.

Havana. Besiartinant 
valdininkų rinkimams Ku
boje, politiškos erezijos su
erzintų žmonių dvasia gavo
si į tarpą kareivių Marianoj 
ir tie sukėlė maištus, pa
vartodami ginklus ir naikin
dami tą, kas politikierių Chinijos valdžia pasiuntė 
jiems buvo nurodyta. Su-.savo protestą Vokietijai, 
valdymui maištininkų pa- kuriai grumojama pertrau- 
šaukta reguliariška kariu- kimu diplomatiškų ryšių, 
menė ir ištiko mušis, kuria- jeigu Vokietija nesuvaldys 
me sužeista poručninkas; savo submarinus ir iš jų 
Larrabia ir pora oficierų.; priežasties žūtų nors vienas 
Krito maištininkų koman- Chinijos laivas. Proteste 
duotojas Castillo, kurs buvo reikalaujama, kad Vokietija 
sukilėlių tėvu. Santa Clara' pripažintų jos laivams liuo- 
miestelyje irgi panašiai bu-1 są kelią jūrėmis, kaipo lai
vo kareiviai sukilę, bet vi- vams neutrališkos šalies, o 
sur lojališkoji kariumenė . ypač atsižvelgiant į tai, kad 
sukilėlius suvaldė. Daug, Chinijos laivai nevažioja jo- 
sukilėlių paimta nelaisvėn. 1 kios kontrabandos nė amu-

------------ I nicijos.

CHINIJA IR SU KUM- 
ŠČIA.

Pekinas. Chinija irgi Vo
kietijai rodo savo kumščią, 
grūmodama už skandinimą 
laivų neutrališkų šalių.

tija, visi amerikonai turėjo atėjus dviem bevieliniam te-
pasitraukti iš tų kolionijų, 
kurias vokiečiai yra užėmę. 
Brooxelyje liko tik keli 
amerikonai prie Suv. Vals. 
konsulio, kuriems neleistina 
joks veikimas, kol tarp Vo
kietijos ir Suv. Valstjjų 
prietikiai bus pagerinti. 
Amerikoniški konsuliai vo
kiečių nėra išleidžiami.

legramam, dalykai paaiškė
jo-

Vo-Badas Grekijoj. Dėlei 
kietijos blokados, Grekijoj ap
sireiškė badas, nes maisto iš 
niekur pargabenti negalima, 

i žmonės ten maitinasi žolėmis, 
šaknimis ir medžių žievėmis.

RUSIJOJ MARAS. . .. _ .
Į X^l U^ltŽtHUlllU I<

Berlynas. Dono aplinkė- kietijos submarinai.
Nuskandino 122 laivus.

. nuo

NAUJI ANGLŲ LAI
MĖJIMAI.

Londonas. Aną naktį 
anglai turėjo naujus laimė
jimus, į šiaurius nuo upės 
Ancre, kur vokiečiams atė
mė 600 jardų gerai aptaisy
tų apkasų ir paėmė buri ne- 
laisvių. Vokiečiai visai ma
žai priešinosi ir ginti savo 
pozicijas, kaip kad pirmiaus 
jie darydavo, vsai nebandė. 
Serre kalvose išvaikyta vo
kiečiai ir su dinamito pa- 
gelba į padanges išnešta vo
kiečių amunicijos sukrautu- 
vė, prie pat Armentieres. 
Pasekmingai anglai bom
bardavo vokiečių apkasus 
prie Ypres ir į šiaurius nuo 
Sommy.

Už-

AREŠTAVIMAI PET
ROGRADE.

Petrogradas. 11 narių 
darbininkų partijos tapo 
valdžios areštuotais,
metama jiems platinimas 
revoliucijos propagandos 
tarp darbininkų, prikalbi- 
nėjant žmones prie sukilimų 

v prieš valdžią, nuvertimo da- 
< bartinės valdžios ir įsteigi
mo social-demokratiškos

DURTUVAI PRIEŠ 
NEUTRALIETĄ.

Kopenhaga. Kunmet Suv. 
Valstijos buvo atsiliepusios 
į neutrališkas šalis, kad sto
jus prieš Vokietiją, Holan- 
dija buvo sutikus išeiti ka- 
rėn ir pradėjo ginkluotis, 
gabenant kariumenę prie 
rubežiaus. Vokietija vie
nok to nenusigando ir prie

NELAISVIUS IMA 
KARIUMENĖN.

Stokholmas. Kadangi Vo
kietijai trūksta kareivių tad 
ji suskato tverti “lenkų ka
riumenę” ir ją siųsti į karės 
laukus, kad ten kariautų 
prieš talkininkus. Bet, kad

EKSPL1OZIJA VOKIEČIŲ ir “lenkų kariumenėn” nėra 
ARSEANALUOSE. Ik3 imti, tai vokiečiai pradė- 

Kopenhaga. Per čia ga-! J° ton kariumenėn” 
vosi žinios, kad Vokietijoj! nelaisvius, imtinius ru- 
ištiko dvi didelės ekspliozi-j sy kariumenės, lenkus, ku- 
jos, viena Toruniuj, kita,: r*e ikišiol buvo paimti vokie- 
Gluechaufe, netoli nuo ^ nelaisvėn. Nelaisvių lo- 
Hamburgo, kur dideli arse- i genuose kilo maištai prieš 
analai, prikrauti ginklais jr tokį priverstinumą. Daug 
amunicija, išlėkė į padan- j nelaisvių sušaudyta, bet, 
ges. Prie ekspliozijos žuvo ’ka^ *r ^as negelbėjo, tai pra- 
63 darbininkai ir dukart d^a 
tiek tapo sužeista. Prieža-1 
stis ekspliozijų nėra žinoma. 
Vokiečių spaudoj skelbti 
apie tai yra užginta, nes 
tokias žinias laikraščiuose 

skelbiant, priešams butų

, . Pra
šė, ypač Rostove ir Ekateri-, džios savo veikimo paskelbtoj 
noslave prasidėjo maro i blokadoje nuo 1 dienos Vasario, 
siautimas, kurs žmones kre- 22 Vasario, paskandino 122 
čia tūkstančiais. Medecinos (lai\us- k".rie prik!a“sė talki- 
pagelba neturi galės atsis-;lims 
pyrimui, nes apsireiškė nau- j _________
ja liga, kuriai nė vardo,! KiallAės dMinasi Ncvien 
nė vaisto daktarai nesuran- Xew Yorke riaušės kįla delei 
da. Žmogaus kūnas pir-, maisto stokos, bet tas pats ir 
miausia rausta, paskui pa-ĮPhiiadelphijoj. Bostone ir bi- 
mėlynuoja ir galiaus kūną ile dieną tikimasi to paties ir 
Voin Clevelande. Tokiose riaušėse,kaip gruodas nukloja juo-l 
dos šunvotės ir žmogus mir
šta. Rusų cenzūra nelei
džia spaudoj skelbti apie 
marą ir šitą naują ligą, vie
nok kol cenzūra apsižiūrėjo, 
laikraščiai su keliomis žinio
mis prasprūdo.

Philadelphijoj vienas 
užmušta o 9 sužeista.

vyriškis

VOKIEČIAI DAR BISKĮ 
LAIMĖJO.

Berlynas. Vokiečiai ata- 
kuose kampanijoj, ties Ri- 
pant, francuzams paveržė 
pusantros mylios apkasų, 
o sutais paėmė nelaisvėn ir 
858 francuzus, teipgi kelis 
šautuvus ir bįskį karinės 
medegos. Į čia pradėta at
gabenti daugiau vokiškos 
kariumenės iš Belgijos ir 
Rvgos fronto. -

Tvanai. Tarpe Franklin ir 
Pittsburg užtvino upė Alleg- 
hany, kurios vanduo 
iš savo vagos, užliejo 
plotus žemės. Veik 
ir prie upės Ohio.

išsiliejęs 
didelius 
tas pats

i gražumu nelaisvius 
kalbinti, kad tie liuosu noru 
važiuotų Lenkijon ir prisi
žiūrėtų lenkų kariumenei ir 
tik apsimisliję nuspręstų, ar 
stoti j tą “lenkų kariumenę”, 
ar ne. Tokiu budu atsira
do 3000 lenkų, dauguma jų

AUSTRAI PAMUŠE 
ITALUS.

Berlynas. Geriei apy
gardoj austrai užpuolė ita
lų apkasus, kur ištiko dide
lis mušis, kuriame 370 italų 
teko austrų nelaisvėn. Ita
lai mėgino austrams atsi
mokėti savo kdntratakais,

Pereitožemės drebėjimas.
utaminko vakare, šv. Igno kole
gijoj, Clevelande. seismografas 
registravo žemės drebėjimą 
2000 myliose.

Daugiau laivu nuskandinta. 
Vokietijos submarinai nuskan
dino dar tris laivus, žuvo ke
lios dešimtįs žmonių.

RUSŲ VEIKIMAS 
RYTUOSE.

Petrogradas. Rusai už
puolė vokiečių stovyklas 
ties Smargone (Vilniaus gu
bernijoj) ir tiems paveržė 
vieną kulkasvaidį. Ties 
Michaluvka (Volyniuj), vo
kiečiai buvo įsiveržę j rusų 
apkasus, bet jie buvo tuo
jaus išmušti. Pietinėje Ga
licijoj, vokiečiai su austrais, 
viršum ledo upės- Dniestr, 
perėjo kiton pusėn ir užpuo
lė rusų stovyklas. Išpra-



džių rusai buvo pradėję sus ir ten sugriebę 90 rusų 
trauktis, bet paskui kontra- nelaisvėn, sykiu ir vieną 
atakų puolė ant vokiečių ir kulkasvaidį, laimingai su- 
tie turėjo trauktis atgal grįžo į savo pozicijas, lydi- 
per upę. Keliolika vokiečių 
nuskendo.

mi rusų šūvių. Rusų vėles
ni atakai tapo pasekmingai 
atmušti. Rumunijos fronte 
austrai užgrėbė rumunų 
svarbų atsigynimo punktą 
į pietus nuo Putno, kur pa
imta 168 rumunai nelaisvėn.

ko, tad geidžia, kad tas įsta
tymais butų užginta, pride
dant prie šalies konstituci
jos tam tikrą paragrafą. 
Bet kad tą padaryti, reika
laujama projekto perėjimo 
per abudu Kongreso butus. 
Kol tas pereis, laiko irgi 
ims nemažai.RUSŲ NEPASISEKIMAI. '

Londonas. Rumunijoj : 
rusams šiuomkart nelabai 
sekasi. Šiomis dienomis 
prie Mešti-Konešti, vokie
čiai užpuolė rusų apkasus ir 
juos užėmė. Prie apkasų 
paėmimo dar 1,200 rusų 
kliuvo vokiečių nelaisvėn. 
.Su tuom rusams atimta 3 
kanuolės, 12 kulkasvaidžių 
ir 6 minų mėtyto jai. Rusai 
*buvo mėginę savo kontrata- stijų su Vokietija ne pagėrę- i šitų, kompanijų laivams, ku-j 
ku atgauti nužudytas pozici- jo, negi pablogėjo; jie stovi' rie tuojaus turės būti ap-j 
jas, bet jų pasistengimai ne- ant vietos, kaip kad pereitąj ginkluotais, kad kelionėje; 
pavyko. Petrogradas prisi- savaitę stovėjo, nieko svar- galėtų stoti į kovą su vokiš- 
pažįsta, kad ties Jakobenais, besnio ne atsitiko. Mažiau į kais submarinais. Wa- 
ant Bukovinos ir Rumuni- jau apie tai kalbama ir gal- shingtone šitas projektas 
jos rubežiaus vokiečiai ūžė- būt gabaus viskas 
mė rusų pozicijas ir rusai 
turėjo pasitraukti.

GINKLUOS PIRKLYBI- 
NIUS LAIVUS.

New York, N. Y. Laivų 
kompanijos “American Li
ne” ir “St. Louis Line” at
sikreipė į valdžią prašyda
mos, kad valdžia perleistų 

1 atliekamas kanuolės ir duo- 
Prietikiai Suvienytų Vai-j tų atsakančius artileristus

-o-

Iš Amerikos
SUVIENYTOS VALSTI

JOS IR VOKIETIJA.

retų priverstinai melduotis tikimus Suv. Vals. su Vokie 
šios šalies valdžiai kas sa
vaitė. Meldavimuisi kiek
viename pačte turėtų būti 
vedamos tam tikros regis
tracijos knygos, į kurias 
kiekvienas svetimas paval- 
dinis turėtų užsiregistruoti 
kartą, savaitėje, o iš ten sa
vaitiniai tokių registravi- ne areštavo.
mųsi roportai butų siunčia- siuntė žinią į Springfieldą,. laisvę.
mi į Washingtoną. Už ne- reikalaudamas milicijos Dėkite savo aukas dėl Lie- 
pildymą šitų prisakymų, to- tvarkos palaikymui, nes tuvos laisvės išgavimo į 
ki svetimi piliečiai turėtų bijomasi, kad amerikonai ne.“Lietuvos Neprigulmybės' 
būti baudžiamais $2.000 ar- užpultų vokiečius, kas gali Fondą.”
ba 5 metais kalėjimo, arba pagimdyti kraujo pralieji- Užsidėkite mokesčius Lie- 
abiem baudom.

tija, sudaužė ties viena 
aptieka biulytėno toblyčią, 

. ant kurios buvo prilipdoma 
' žinios apie čia paminėtų 
viešpatysčių nesutikimus ir 

• nuo aptiekos stogo nutraukę 
Suv. Vals. vėliavą, sudraskė. 
Riaušininkus niekas už tai

LIETUVA TURI BŪTI LAISVA.
BET LAISVĖS BE DARBO 
IR KOVOS NEJGYSIME.

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

Aptiekius pa sunkioje kovoje už Lietuvos

Lietuvos atstatymo bendro
vės pranešimas.

mą. tuvos liuosybei išgauti ir 
mokėkite juos kas mėno 

UŽPUOLĖ LAIVĄ. ;arba kas metai ! Lietuvos 
Los Angeles, Cal. Suvie' Neprigulmybės Fondą.

nytų Valstijų žuvininkų. Jau 100lietuvių susirado, 
laivas “Maryland”, plau kurie Pradėjo, moka ir

MŪŠIAI TIES VERDUNU.
Londonas. Sukakus me

tams nuo pradžios vokiečių 
gulimo ant franeuzų tvirto
vės Verdun, vokiečiai vėl gu
lė visu smarkumu ir kaip 
prieš metus, teip ir dabar 
šį-tą laimėjo. Prie kalno 
185, pusiaukelėje tarp Ver- 
duno ir Reims, atstume 2l 2 
mylios atstumo nuo stoties 
geležinkelio Tahure-Cernai, 
ištiko kruvinas mušis, ku
riame dalyvavo didelės mi
nios kareivių iš abiejų pu
sių. Mušis buvo baisus, nes 
žeme nuklota lavonais,
gą laiką varžiusis pergale, 
vokiečiai vienok paėmė vir
šų, paimdami 4 linijas fran
euzų apkasų, 858 Belaisvius 
ir 20 kulkasvaidžių. Fran
euzai prie 'savo nuostolių 
prisipažįsta. Manoma, kad 
.vokiečiai šiuomi nori sut
raukti prie Verduno fran
euzų spėkas, o patiems mė
ginti įsiveržti kur kitur, nes 
iš Belgijos išgabenta veik vi
sa kariumenė.

Il

išdils, paremiama -ir kiek žinios 
kaip greit Washingtonan yra, New Yorko laivų sto-: 
sugrįž buvęs Vokietijoj aba- : vykiose pradėta pardavinė-i 
sadorium p. Gerrardas. Į ti lengvesnes kanuolės. 
Šiomis dienomis jo laukia
ma atplaukiant į Halifax, 
Naujoj Škotijoje.

Su 17 d. Sausio, t. y. su 
Pirmuoju Metiniu L. A. 
B-vės dalininkų susirinkimo 
užsibaigė organizacijirūs 
Bendrovės periodas. Išni
kus pastovią valdybą Be u 

i drovė pradėjo veikti ir pk? 
Įsti savo pamatus. Bendro
vės dalininkų ir plačiosios 
visuomenės žiniai čion pra
nešame svarbiausius B-vės 
susirinkimo ir Direktor • ų 
Tarybos nutarimus.

1. Lietuvos Atstatyme 
Bendrovės Direktorių T.,“, 
rybon išrinkta sekančios 
ypatos: Trims metams — 
Kun. N. Petkus; R. Karuža 
ir J. O. Sirvydas; Dvejiems 
metams — Kun. P. Gudaitis, 
K. Kasatis ir Dr. A. Bacevi
čius; Vieniems metams — 
M. W. Bush (Bučinskas), 
kun. V. Matulaitis ir V. K. 
Račkauskas.

2. Direktorių Tarybos va« 
dybą išrinkta sekančiai 
Pirmininku — kun. N. Pei 
kus; Iju Vice-pirmininku — 
kun. V. Matulaitis; 2-ju 
ce-pirmininku — Dr. A. Ba 
cevičius; Iždininku — M. 2 
Bush; Sekretorium — V. K- 
Račkauskas.

_______________3. Bendrovės Ofisas •. 
kauskas, R. Karuža ir J. O. steigta New Yorke ir ra; > 
Sirvydas._________________namasi Nevv Yorko valstija

Siunčiant L. Neprigulmy- je užrekorduoti . B-vės Gau

bės Fondui aukas, money o r- tens, kurs yra • inkorpoi

KATALIKŲ KUNIGĄ PA
LAIDOJO PROTESTO- 

NAS.
Crochett, Cal. Neseniai ----- , r.T. , ,T . ,

čia atvyko katalikiškas ku- kiantis Mexikos vandenyje, mo^es j Lietuvos Nepngul- 
inigas T. Kaniszevvski, iš net nepasijuto kaip prie jo 
Kelco gubernijos ir susir- prisiartino Mexikos plėšikų 
gęs, tapo atiduotu į miesto valtis ties prieplauka San 
ligonbutį, kuriame tuojaus Ramon, ir pradėjo į “Mary- 
numirė. Kadangi velionis land” 
neturėjo čia giminių, tad Žuvininkai, 
vienas-kitas vietinių lenkų liktis 

i pradėjo rūpintis jo palaido- kams, šaudė irgi Į juos ir 
jimu. Nuėjus pas vietinį 
kunigą, tas atsisakė jį laido
ti, kadangi kun. Kaniszevv- 

; ski numirė be šv. sakramen
tų. bet gailaus sutiko palai
doti, jei jam bus už patarna- 

: vimus užmokėta 30 dolerių.
ralyžiaus? Visą laiką~ bu- Kadanp mirusiuoju besiru- 
vo smagiame upe, ta pačia pinamiems buvo gaila 30 do- 
diena ir tik pavalgęs i ierių, tad jie kreipėsi prie 
tus, puolė negyvu. Velionis i P™testonų kunigo ir tas mi- 
Funston turėjo 51 metus. rus= palaidojo dykai, 
amžiaus. Jis dalyvavo ka-: 
rėje Suvienytų Valstijų su 
Ispanija 896 m.

NUMIRĖ GENEROLAS 
FUNSTON.

San Antonio, Tex. Šiomis 
dienomis numirė generolas 
Fridrikas Funston, kurs su 
savo kariumene saugojo 
Mexikos rubežių. Mirtis 

pirklybinis. buvo staiga, nuo širdies pa
ts “Standų-

KOVA SU VOKIŠKU SUB
MARINU.

New York, N. Y. Šiomis 
dienomis i Nevv Yorko prie
plauką atėjo 
Francuzijos laiv;
ras”, kurio kapitonas pasa
koja, kad jūrėse, netoli 
Brest jis susitiko su vokišku , 
submarinu. Submarinas; 
paleido i “Standuras” 28 šū
vius. kuriais šiam pagadino 
viršutinę laivo dali. Šis vie-' 
nok stojo kovon su subma-i 
rinu ir Į tą paleidus tris ka- i 
nuolės šuvius, submarinas 
pasinėrė tuojaus į vandenį. 
Manoma, kad submarinas į 
tapo pagadintu.

NAUJI NERAMUMAI. 
Hachita, N. M.

gandas, kad Maxikos plėši
kų vadas Vilią su 500 savo 
kareivių, artinasi prie Su
vienytų Valstijų rubežiaus, 
plėšdamas gyventojus ir 

VOKIEČIAI TRAUKIASI naikindamas jų turtus. Su- 
ATGAL. vienytų Valstijų kariumenė,

Paryžius. Franeuzų ka- sergstinti rubežių, valdžio- 
jiumenė pakėlė prieš vokie- Je pulkininko Waterman, 

-rius visą eilę atakų tarp Savo prisakymą būti prisi- 
Oise ir Aisne Puisateine rengusia, kad plėšikams pri- 
apygardoje. Čia franeuzai siartinus, galėtų stoti mu- 
veikdami visu smarkumu, šin. Šimtai Suv. Vals. pilie- 
įsilaužė į trečią liniją vokie- eių, gyvenančių Mexikoj, bė- 
čių apkasų, stropiai imdami 
nelaisvėn vokiečių karei
vius. Franeuzai įsilaužę į 
vokiečių trečią liniją, su di
namito pagelba į padanges 
išnešė visą vokiečių atsigy
nimo sistemą, čia vokiečiai 
panešė didelius nuostolius. 
Berlynas savo raportuose 
sako, kad Šampanijoj vokie
čių kariumenė turėjo trauk
tis, nes nestengė atsispirti 
franeuzų artilerijai.

ga per rubežių.

ŠALIN NEUTRALIš- 
KUMAS.

VVashington, D. C 
PRIVERSTINAS TARNA- ! Pe kongresmenų 

i VIMAS KARIUMENĖJE.
Washington, D. C. Prezi- - Suvienytos Valstijos atida- 

dentas Wilsonas su sekre-!
torium Bakeru padavė Kon- 
gresan savo suformuluotą; 

i projektą, sulyg kurio butų 
Paplito įvesta įstatymas Suvienyto

se Valstijose priverstino 
tarnavimo kariu menėje.

, Sulyg to projekto, kiekvie
nas Suv. Vals. pilietis, jau- 

i nas vyras, tinkamas varto-i 
jimui ginklo,' turėtų bent. 

, vienus metus tarnauti ka- 
riumenėje. Kongresas tuo- 

. jaus ėmėsi šito projekto ap
svarstymui. Illinois valsti- 

Į jos kongresmonas McKen- 
. zie, kurs visuomet buvo 
priešingas priverstinam tar
navimui kariumenėje, da- 

'bar atmainė savo opiniją ir 
jau remia prezidento ir 
sekretoriaus projektą. Sa

iko. tai tik vienatinė šalies 
p’ apsauga gali būti įvedime 

u..—;..:

Tar- 
ir senato

rių vaidinasi mintis, kad

šaudyti iš šautuvų, 
nenorėdami 

skolingais užpuoli

porą jų nušovė. Nuo 
plėšikų šūvių užsidegė 
“Maryland”. Plėšikai 
manydami, kad žuvininkų 
laivas jau pražus, pabėgo. 
Žuvininkai vienok 
laivo gaisrą užgesino.

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

Lietuvos Neprigulmybės 
Fondo prezidentu yra Dr. J. 
šliupas, vice-prezidentu A. 
Ramanauskas iš Lavvrence, 

savo mass-’ sekretorium A. Rim
ka, iždininku T. Paukštis, 
finansų sekretorium J.Se- 
kevičius. Komiteto nariai: 
Dr. K. Drangelis, F. V. Jan-KAD

VOKIEČIAI PAMUŠE 
RUSUS.

Berlynas. Austro-vokie- 
čiai šturmu užpuolė rusų 
apkasus į šiaurius nuo ge
ležinkelio Zloczowa-Torna- 
pol. čia austro-vokiečiai 
sunaikino rusų apkasus ir 
nelaisvėn paėmė 281 rusų 
kareivį, su kiek amunicijos. 
Petrogradas gi skelbdamas 
apie tuos pačius mušius, sa
ko, kad mūšių pasekmės dar 
neišrištos ir negalima ma
nyti, kurioje pusėje bus per
galė.

TEUTONŲ VEIKIMAS.
Berlynas. Prie Dresviati 

ežero, buris vokiečių ir bul
garų įsiveržė į rusų apka-

PASIŠOVĖ TODĖL, 
NEKALTAS. 

Mihvaukee, Wis.
C. Bierlarch pavogė du 
automobilių ratų gurnus. Už 
vagystą tapo areštuotu ir deri reikia išrašyti ant iždi- tas Delavvare valstijoje.

4. Iždininkas pastatyta po 
ir pasiųsti per finansų sek- kaucija -10.000.00.
retorių: J. Sekevičius, 101 5. Bėgantiems reikalams
Oak st. Lawrence, Mass. pinigų nebus laikoma dau 

giau, kaip -1-000. Visi kiti 
. pinigai įdedama į vertybės 

, nešan- 
" o‘ir 5 nuošimčius.

(Susidarius didesniai suma 
)S pinigų, jie bus leidžiami etai 

pelningesnėn apyvart . n. 
kad iš pelno butų galima pa
dengti ekspensus ir mokėt’ 
dividendą. Pasibaigus-gi
karei ir atsidarius kelianti 
susinešinėti su Lietuva, P is 
jieškoma būdų prisidėti p- ic 
Lietuvos pramonės ir ph 
lybos atstatymo.

6. Kiekvieno Bendroves 
nario pareiga yra plėsd? 
Bendrovę, prirašinėjamu 
prie jos naujus narius. Už
tai Bendrovė atlygins me
rais, po 5 nuoš. nuo užraic- 
mos sumos.

7. Visokiais reikalais, k v. 
siunčiant savo mokestis, rei
kalaujant aplikacijų blankų, 
klausiant informacijų ir U., 
reikia kreiptis šiuo adresu. 
Lithuanian Development 
Corporation, 200 Fifth Avė., 
Room 1125 A., Nevv Yo;a,

Tūlas

prieš teismą pastatytu, ninko Tarno Paukščio vardo 
Teisme jis net verkdamas 
teisinosi ir sakė, jog jis 
nekaltas, bet, kad savo 
nekaltybės negalėjo priro 
dyti, tad ant jo nelaimės, 
teismas jį apkaltino. Po 
nuospi^ndžio perskaitymo 
jis pradėjo rėkti jog nekal 
tas ir tuomi patim sykiu iš 
kišeniaus išsitraukęs revol 
veri šovė sau į pilvą.

, rytų savo prieplaukas visų 
Europos kariaujančių šalių 
laivams ir jiemJ^čia leisti 
būti kaip jie ilgai nori, iš
skiriant teutonų laivus, 
teipgi leisti liuosai talkinin
kų laivams plaukioti Suvie
nytų Valstijų vandenyse. Nuvežus jį ligonbutin, dak 
Delevare valstijos senato- tarai pripažino, jog žaizda 
rius Saulsbury sako, kad yra neužgydoma ir todėl 

‘Vokietijai sulaužius tarp- turės mirti. Manoma, kad 
i tautiškas tiesas jūrėse, Su- jis gavo proto sumišimą.
vienytoms Valstijoms lieka 
tik susivienyt su talkinin-

1 kais, sulaužant savo neutra
ketą ir tada....

REIKALAUJAMA
GINKLUOTI LAIVUS.
VVashington, D. C. .

rezentantas Massachusetts Pr!Ver*suno kareiviavimo, 
valstijos Gardner, padavė i 
Kongresan savo reikalavi-į ATPLAUKĖ 21 LAIVAS, 
mą, kad kiekvienas Suvie- New York, N. Y. Kad 
nytų Valstijų pirklybinis i vokiečių submarinu veiki- 
laivas butų apginkluotas už- mas jūrėse nėra teip baisiu, 
tektinu skaitliam kanuo- į tai liudija faktas, kad perei- 
lių ir amunicijos, kuomet 
plauks į Europą, kad reika
lui esant, galėtų stoti į ko
vą su vokiškais submari
nais. Nenorint laivus ap- 
ginkluoti, Gardner pataria, 
kad kariški laivai lydėtų
pirklybinius laivus ir ke- Į Trįs iš šitų laivui atplaukė iš 
lionėje juos apsaugotų nuo “ 
submarinu.

tų subatą Į New Yorko 
prieplauką atplaukė iš Eu
ropos 21 pirklybinis laivas, 
kurių skaitliaus didesnė da
lis perplaukė pačias pavo
jingiausias vietas, kuriose 
veikia vokiečių submarinai.

DARBUOJASI UŽ 
PROHIBICIJĄ.

Washington, D. C. “Tau
tiška” prohibicijos partija 
darbuojasi, kad būtinai ap
valyti Suvienytas Valstijas 
nuo svaiginančių gėrimų, 
užginant jų sunkimą ir par
davinėjimą. Prohibieijoni- 
stų partijos reprezentantai 
mano, kad valstijomis tą 
įvykdinti, ims perdaug lai-

Francuzijos, 4 iš Anglijos, 
3 iš Holandijos, o kiti iš Ita
lijos, Skandinavijos ir Is
panijos, 
susitiko

ALTS. kuopai žiniai. popierius-bondsus,
Tik šešiolika kuopų reika- čius 4l 

lavo ALT Sandaros progra-i 
mų. Kitos dab jokios žinios 
nepridavė ir jų sekretorių 
adresų pas mane nėra. To
dėl prašyčia tų kuopų val
dybų greičiau pranešti savo 
sekretorių adresus ir kiek 
narių kuopoje. Gavęs pra
nešimą išsiųsiu reikalingą 
skaitlių programų. Pas ma
ne yra dar 800 programų.APIE VAIKŲ LAVINIMĄ.

Springfield, Iii. Valstijos Pinigus siųskite ALT. San- 
legislaturon paduota atsto daros finansų sekretoriui J. 
vo Hamlin iš Lake View O. Sirvydui. Teip-gi butų 
bilius, kuriame reikalauja, labai malonu, kad kuopos 
ma įvedimo visose viešose užsiimtų platinimu ALT

SUGADINO TELEGRAFĄ
Nevv York, N. Y. Laivas

; "Robert C. Clovvry”, apžiu- mokyklose Illinois valstijoj S. išleistų ir rekomenduoja- 
rėdamas telegrafo dratą, priverstino kareiviško lavi. mų knygų, k. a. Dr. J. Šliupo 

> nutiestą jūrių dugnu, atra- nimo vaikų, nuo 16 iki 19 parašytų Lietuvos Leisvė. 
do dratą nukirstą netoli for- metų amžiaus. Lavinimo Prekė tik 10c., o Sandaros 
to Far Rockvvay. šitas te- turėtų mokinti po tris nariams 5c. Sandaros leidi- 

jegrafas priklauso Commer- valandas savaitėje o vasaros nius galima gauti pas sekr.
cial Cable Co.
Rockvvay ėjo į Waterville, būti gabenami į tam tikrus 

. Airijoj, o iš ten telegramai liogerius ir ten per tris 
: buvo perduodami Anglijai savaites mokinami manevrų 
ir Francuzijai. Vienas ga- Kareiviško lavinimo mokin 
las nukirstojo drato jau su- ti turėtų tam tikri instruk. 
rastas, kito dar jieškoma. toriai, kuriems metinės 
Manoma, kad vokiški špie- algos turėtų 
gai papildė šitą piktadary- dolerių iš valstijos 
stę. Kaip ten nebūtų, visgi Toks priverstinas 
keista, kad tas padaryta lavinimas turėtų įeiti galėn, 
prie fortų, kurie šiuomi lai- su 1 diena Rugsėjo, 1919 
ku turėtų būti apstatyti sar- metuose.

, gyba, o jei sargyba ten butų --------------
buvusi, visgi butų mačiusi 
ką nors bemeisteriaujant.

Nė vienas iš jų ne
su pavojum.

APIE
SVETIMŲ PAVALDINIŲ.

Washington, D. C. Kon- 
gresan paduota bilius Penn- 
sylvanijoš valstijos 
zentanto Edmunds, 
kurio, kariškame 
kiekvienas svetimas 
dinis, tai yra, ne pylietis, tu-

MELDAVIMĄSI

repre- 
sulyg 
laike; 

paval-

Jis iš Far laiku, toki vaikai turėtų St. Mockų, 194 Athens st..
So. Boston. Mass.

Čia turiu dar pridurti, kad 
kaikurios seniau susitvėrę 
kuopos labai aptingę ir nie
ko neveikia ir jos nieko ne
reikalauja, k. a. konstituci- 

užtekti 5000 jų, čarterio ir t. p.— Naujo- 
iždo. sios kuopos (Wilkes-Bar- 

vaikų rių, Pa., Norwood, Mass..,rašė dar sekanti vienger- 
Racine, Wis. ir k.) vriklumti čiai: A. Trečiokas iš Worce- 
pasižymi daug daugiau, o sterio, Mass., A. Dabrikaf’ 
tuomet jos išreikalauja iš iš Worcesterio. Mass., Di. 
Centro organizacijos viską, ę Klimas iš Philadol- 
kas tik būtinai reikalinga ir *phia. Pa. ir kt.
galima gauti. Visus, kas prijaučia Lie

Taigi, broliai sandariečiai, i tuvos Atstatvmo darb u 
sujuskime, organizuokimės, kviečiama dėtiį prie Lieto 
platinkime savąją literatu- vos Autatvmo ' Bendrovės, 
rą, švieskimės ir veikime; Tuos_gif kurje jau vra 
kiek tik įgalime, nes nuo to nariais, prašome
priguli musų organizacijos dauginti jos narių skaičių, 
ateitis. j kad, karei pasibaigus. Ame

Sek. St. Mockus. rjkos lietuviai galėtų atne 
šti savo Tėvynei tikrą para 
mą ir auklėti Lietuvos pra
monę, pirklybą ir amatus.

Lietuvos Atstatymo B-v^d 
Direktorių Valdyba.

; Į ĮVAIRIOS ŽINIOS
MIESTAS BE VALDŽIOS.

Millington, III. šis mieste 
lis apgyventas gana tirštai' 
vokiečiais. Majoras irgi; 
vokietis, kuris išvažiavo sau i 
kur į Floridą ir jau nuo; 
seniai neduoda apie save j 
jokios žinios. Miestelyje 
nėra jokio konštabelio nė 
šerifo padėjėjo. Tuom 
pasinaudodami vokiečiai, 
pasklidus žinioms apie nesu

— New York, N. Y. New 
York Centrą 1 geležinkelio 
valdyba užgynė pardavinėti 

' svaiginančius gėrimus ant
■ trūkio, kuomet trūkis eina
■ per teritorijas, kuriose 
įvesta “local aption” tiesos.

— Londonas, Anglija. Ant 
salos Bali siautė smarkus 
žemės drebėjimas. 550 žmo 
nių žuvo.

SKAITYKITE IR.
PLATINKITE 
“DIRVĄ”.

Dabar jau prie Bene, o 
vės priklauso 87 lietuviai, 
paėmę suvirs 1.000 šėrų. 
Pastaromis dienomis pne’-
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būti mažesnė kaip $333,33 
in nedidsenė kaip $1,666,66.
per metus, arba kitais žo- Rockford, III. Vietos lie- 
džiais sakant, abelnas atly- tuvių judėjimas margas 
ginimas už darbininko gy- kaip genys. Tarpe jų nėra 
vastį neturi būti mažesni jokios vienybės, bet tankiau 
kaip $1000 ir ne didesnė sja vaidai. Vaidų priežastis 

______________  t kaip $5000. Jeigu darbinin- čia atgabeno (ir atgabena) 
Manoma nuo 1 dienos Kovo į kui, išmokama tik laidotu- įvairios rūšies kalbėtojai, 
pareikalauti didesnių algų 1 vių kaštai, nedidesni kaip kuriuos čia parsikviečia kra

■f DARBŲ DIRVA
— Cleveland, Ohio. Su

važiavo čia Ohio valstijos 
kriaučiai, kad aptarus šito 
distrikto kriaučių reikalus.

kad ir parvažiavus Lietu
von, galėtų viską patįs sau 
pasidaryti. Na, o Montvy- 
das-Antonov pradėjo skait
liuoti profesionalus. Mato
mai, jis neatskiria amat- 
ninkų nuo profesionalų, tai 
viena. Antra: kur ir kuomet 
tautininkai pasakė, kad so
cializmas blogas tik dėlto, 
-kad socialistai ten ir ten pa- kams mokam7nuo' 
darė blogą darbą? Absur- - 
das. Trečia, jei tautininkai . 
pripažįsta socializmą tai 

tinkamu jm«,*<**.* —-—, -l. v„>uą-.incvnv v ; kaip jie gali jį vadinti blo-
gauna pašelpos 65 nuošimtį žebrio žudytojo brolį). Šisjgp? Parkviestasis kalbėto- 

; savo savaitinės algos, pei kalbėtojas visų pirmiausia i ja§ j-r>anė “uždrožti” tauti- 
240 savaičių, o tam laikui išgyrė publiką, kad ji j^m;ninkams, bet pataikė pats 

labiaus inteligen-jsau> Tiek šiuom sykiu, 
ir “geriaus paval-j Romo,

gius”, negu kur kitur jis! --------------
matęs, todėl, tokiai publi-į VVilson. Pa. Šis miestu
kai smagu bus ir kalbėti —i kas gal mažai kam iš skai- 
kalbėtojas sako. Pradžioje tytojų yra žinomas, tad aš 
kalbėjo kaip Europos ka- * pasistengsiu jį aprašyti.

Wilson yra į pietus, neto-
Gyven-

AMERIKOJ

jusios tiesas lygias, ir net 
didesnes, negu vyrai. Bet 

' kalbėtojas viską tą užginči
jo, buk jis žinąs, kad nieko 
panašaus nebuvo. Ar jis 

j ginčijo iš persitikrinimo, ar

ir trumpesnių darbo dienos 
valandų.

— Cleveland, Ohio. Mol- 
darių unijistų straikas fa
brike The Aetna Steel Car- 
ting Co. tęsiasi nuo 3 die
nos Sausio. Kompanija ne-; 
priima straikuojančių rei- i 
kalavimų. Kompanija prieš 
straikuojančių darbininkų 
27.218 ir 430 unijos skyrius 
Borėjo išimti “indžiunkšin”, 
bet teisėjas Gott atsisakė 
“indžiunkšiną” išduoti.

— Cleveland, Ohio. At
važiavo iš New Yorko Inter
national Ladies Garment 
Workers unijos viršininkas 
su unijos advakatu Hiląuit,; durna atlyginimo sumos yra 
kad čia dirbančius prese- taikoma prie sužeidimo laip- 
rius priversti laikytis stip- snių: visuotinas sužeidimas 
riau unijos taisyklių ir rei- tiesų vadinama 
kalanti didesnių algų.

— Waukegan, Iii. Chica- 1 
go Hardware Foundry Co. 
visiems darbininkams pake- • 
lė algas 10 nuošimčiu. Tą 
pati padarė ir American 
Steel Wire Co.

Washington, D. C. Gom- 
perso spaustuvės darbinin
kai pareikalavo pakėlimo 
algų 20 nuošimčiu. Čia dir
ba suvirš 100 darbininkų,, 
priklausančių spaustuvnin- 
kų unijai.

— Harrisburg, Pa. Ang
lių kasyklose pradėta dirb
ti trumpesnes valandas. 
Priežastis tame, kad nega
lint gauti užtektinai vago
nų, negalima išsiųsti prikas
tus anglius.

— New Haven, 
Winchester Arurs 
ating Co. fabrikas sutrum
pino darbo valandas, 
ton 10 valandų, dirbs 
landas per dieną.

— Rochester, N. Y. 
oper unijos darbininkai iš
reikalavo algų pakėlimo. 
Nuošiol mašinistai gaus 12 
centų į dieną daugiau, tiek 
pat ir dailydės.

$100. štutinės sriovės.
Visuotinas sužeidimas. Sausio 21 d. vietiniai so- 

Jeigu darbininkas, dėlei su- cialistai buvo parsikvietę 
žeidimo tampa daugiau ne- vieną iš tokių kalbėtojų, tai 
tinkamu . jokiam darbui, A. Montvydą-Antonov (kun.

praėjus, gauna 40 nuošimtį išrodanti 
savo savaitinės algos (kokią tiška” 
gaudavo prieš sužeidimą) 
iki savo amžiaus galo. Jei
gu tampa sužeistu tik laiki
nai, per visą tą laiką, ku
riame yra netinkamu jo
kiam darbui, gauna pašel- 
pos 65 nuošimtį savo savai
tinės algos, kol galės dirbti.

Dalinis sužeidimas. Di-

Tauto laikuose buvo galinga, 
turėjo plačius rubežius, ku
rie siekė nuo Baltikos jūrių 
iki Odesos, Maskvos, Kara
liaučiaus, Rygos, abelnai 
po savo globa turėjo 12 Gu
dijos gubernijų. Priminė 

svaigalų dievaitį, užsiima kus, nežinia, bet aišku, k.ad kaip lietuviai buvo stiprus 
nešvariomis kalbomis, bar-1 jis istorijos nepažįsta. karingume, kad su kryžio- 
niais, peštynėmis ir tam pa- Galiaus kalbėtojas, “išri- kais kariavo per du šimtu 
našiai. ; šęs” klausimus, pradėjo mo- metų ir paskiaus per jų itek-

Fabrikų čia yra 2: “Man- teris barti už tai, kad jos ne-'mę tapo apkrikštyti kataii- 
gahela Tube Co.”, kur dar-j žino kaip pagaminti valgį, kais ir ant galo lietuviai pa- 
bininkų dirba 350 ir “Steel Į neatskiria šutintą bulvę nuo matę kryžiokų blogus norus 
Works Co.”, kuriame darbi-! keptos ir net ant stalo ne- kaslink lietuvių, supyko ant 
ninku dirba 400. Darbinin-1 moka kad ir tas pačias bul- jų ir 1410 metuose su kardo 

271 •_» iki i ves nunešti.
Darbai 

ir pavo- —

ką nors, tai tuojaus pasiro
dys, kad nors statosi ga
biais lyg Hindenburgas, vie
nok nieko nežino. Toki 
žmonės, paprastai, garbina' tik tyčia, kad moterims įti-

pagelba, po Žalgiriu amži
nai kryžiokų Įtekmę nuo sa
vęs numetė.

Toliaus, kaip lietuviai pa- 
siliuosavo nuo kryžiokų 
(vokiečių) Įtekmės ir pateko 
po lenkų Įtekme, nuo kurios 
dar ir šiądien galutinai ne
atsikratė. Priminė dabar
tiniu laiku Lietuvos padė
jimą, jos vargą ir žmonių 
norą bei, politikos siekį. 
Šalčius sakė, kad po karės 
lietuviai trokšta liuosybės. 
išgauti nori savivaldą ir 
tam tikslui turi sutverę 
Liet. Neprigulmybės Fon
dą, kuris platina tarp viso 
pasaulio tautų lietuvių bai
sa: Lietuva po karės turi 
būti laisva.

Tuom momentu buvo au
kų surinkta Liet. Neprigul
mybės F. 27 dol. 20 centų. 
Paskiau vietinis Birutes 
choras, vedamas pono Ka
minsko, padainavo dvi dai
nas ir lietuvių himną Lietu
va Tėvyne musų! Visi susto
jo.

Antru kalbėtojum buvo 
į ponas Liutkauskas, TMD. 
cent. iždininkas. Jis išdės
tė Brolių ir Seserų Gabijos 
draugystės gerus siekius, 
mat. šita draugija savo pa
matuose sako, kad ji turi 
tikslą pastatyti Harrisone

Bitė.35 centų į valandą, 
sunkus, nešvarus 
jingi.

Keliatas lietuvių 
apsigyvenusių jau 
niai, tie turi ir pinigų pusė
tinai. Pramonių lietuviškų 
nėra jokių. 2 iš lietuvių tu
ri savo namus. Sutikimas 
tarp lietuvių nepergeriau- 
sis. Vakarinės mokyklos 
neturime jokios. Abelnai 
lietuviai, ypač jaunuoliai, 
neturi kuom užsiimti liuoso- 
se nuo darbo valandose, tad 
eina pas Mauškų ir ten trau- 

: kia Baltramieiaus rūgšti, o 
paskui, žinoma kokios pa
sekmės iš to būva. Darbai 
eina gerai, tad ir iš kitur at
važiavusiems darbas leng
vai gaunamas.

M. Seniūnas.

čia yra
nuo se-

Baltimore, Md. Vasario 
4 d. atsibuvo vestuvės J ono 
Dikinio su Emilija. Rimiute. 
Susirinkę svečiai besilinks
mindami neužmiršo sušelpti 
ir nuo karės nukentėjusius. 
P. Jarui ir p. J. Vėly viui 
pratarus po porą žodžių 
apie ištiktus nelaime mus 
tėvus, brolius ir sesules, pa
likusius tėvynėje ir papra
šius, kad svečiai paaukautu 
pagal savo ižgalę, jaunave- 
dis tam karštai pritarė ir 
pats pirmas paaukavo 50 c. 
Teip pat neatsisakė nė sve
čiai ir suaukavo 6,80. Pini
gai bus perduoti vietinei 
Konferencijai šelpimo nuo 
karės nukentėjusių. Au
kautojams, varde badaujan
čių mus brolių anapus van
denyno, tariu širdingą ačiū, 
o jaunavedžiams linkiu, ilgo, 
laimingo ir saldaus gyveni
mo.

Vasario 11 d., penkių pa
šelpinių draugijų Komitetai

riaujančios tautos gali Įt 
raukti Į karę ir Suv. Valsti-ili nuo Pittsburgo.
jas, ir kaip greitai tas gali:tojų turi 1,500, kurių pirmą 
atsitikti.
sakyt, buvo gera. Antru sy-j 
kiu “kalbėjo” apie “viską”:; 
Vyčius, jų generolus, inkvi-; 
ziciją, ir tautininkus. Šiuom 
kartu pripasakojo daugybę, 
nonsensų. Pavyzdžiui tau-j 
tininkai sako reikia mokin- 

jis tūlą laiką nebus tinka-!ri, o mokslas (ar su mokslu) i 
pagerins;

būvi. Na, ir dabar padėkim.I 
jeigu visi mokintųsi, tai pas 
jus čia butų koki du šimtai 
daktarų, koki tris šimtai 
advokatų ir tam panašiai, 
tada juk visi neturėtų dar
bo!” Toliaus: ‘‘kuomet so
cialistai padaro ką blogo, 
tai tautininkai sako socia
lizmas blogas. Tokis užme- 

’ Vėl: 
prie darbo 65 nuošimtis sa- “tautininkai sako, kad jie 
vaitinės algos, per 40 savai- pripažinsta socializmą, bet 
čių.

20 laipsnis netinkamumo 
prie darbo, 65 nuošimtis sa
vaitinės algos, per 80 savai
čių.

30 laipsnis netinkamumo davo kiaušinių’ 
prie darbo, 65 nuoš. savai
tinės algos, per 120 savai
čių.

40 laipsnis, 65 nuoš. 
algos, per 160 savaičių.

50 laipsnis, 65 nuoš. 
algos, per 200 savaičių.

60 laipsnis, 65 nuoš. 
algos, per 240 savaičių.

70 laipsnis, 65 nuoš.

“100 nuo-
■ šimčiu netinkamumo prie 
darbo”. Jeigu sužeistas 
darbininkas pasirodo, kad

mu jokiam darbui, bet vė-.pakels tautą, ir 
liaus galės dirbti, tad tam 
tikra komisija ištiria jo fi
ziškąjį stovį ir aptaria, prie 
kokio laipsnio jį priskaityti 
ir tada pašelpa mokama pa
gal laipsnio, šiaip:

1 laipsnis jo netinkamu
mo prie darbo, 65 nušimtis 
jo savaitinės algos, per ke
turias savaites.

10 laipsnis netinkamumo , timas yra ~ kvailas!”

Conn.
Repe-

Vie-
8 va-

Co-

tik nepripažinsta socialistų.; 
Kaip tas gali būti?” Ispani-Į 
joje Rymo kunigai kankino į 
moteris inkvizicija, kad į 
jiems (kunigams) neatneš-! 

ir tt.
Užteks, manau, to kalbė-i 

tojo nuomones kartoti.
Sausio 22 d. buvo atvažia- ■ 

vęs p. A. M. Mantus kalbė
ti, bet prakalbos neįvyko, 

sav- nes maršruto rengėjai (dr.
Draugelis) neprisiuntė pla
katų, kaip buvo žadėjęs. 
Mantus buvo čia apsistojęs 
tris dienas, in Sausio 24 d. 

*r buvo sukviestas viešas susi- 
........... „s su tikslu, kad suo- 

nuošimtis kas savaitė. rganizuoti mašinistų, in 
80 laipsnis, 65 nuošimtis > pančiakų dinbėjų bendnoves, 

savaitinės algos, per 240 sa- delei važiavimo Lietuvon po

sav.

sav.

Ši kalba, galima;vietą užima italai, paskui 
tuos anglai, vokiečiai, šve
dai ir tarp tų yra 12 šeimy
nų lietuvių, prie kurių lai
kosi ir apie 30 vienučių. 
Draugijų lietuviai turi štas: 
Šv. Jono krikštytojo pašel- 
pinė draugija, įsteigta 1906 
m. Narių turi 40, pinigų iž
de $800. TMD. 29 kuopa, 
įsteigta 1916 m. Narių turi 
24. SLA. kuopa irgi yra.

Miela paminėti Wilsono 
.lietuvius, kurie.čia nors ne
skaitlingą kolioniją tveria, siėjus, jos vieton ant estra- turėjo susirinkimą. Iš drau- 

draugijas ir dos išdygo J. Perkūnas, kurs gijų atstovų raportu pasiro- 
neatsilieka pirmiausia paaiškino, kad dė, kad draugijos šįmet at- 

apsirgo, metė piknykus ir balius;
vieną 

Pirmu atveju kalbėjo apie balių ir vieną piknyką ir dar 
karę ir aiškino jos priežas- nariam po bauda, kad su- 
tis. Perskaitė rezoliuciją, 
parašytą vardu PMS. 35 
kp.. kurioje kuopa protes- 

Ir teip, “Lietuvių Die- tuoja prieš karę Suv. Vals.
nai” turėjome susitvėrę ko- su Vokietija. Rezoliucija 
mitetą ir visi išvien darba- priimta ir bus nusiųsta pre- 
vomėsi su didžiausiu pasi- zidentui Wilsonui. 
šventimu ir tai dirbome visi. Aušros Choras 
nevien vyrai, bet ir moters, porą dainelių, kuriose, žino- 
ir paaugę vaikai, visi ėjo ma, kviesta visus “kovon", 
rinkti aukų. Prietam veik Dainavimas išėjo gerai. To- 
kiekvienas dar aukavo savo liaus rinkta aukos kuopos 
dienos uždarbį ir tokiu budu 
savo tėvynei surinkę 173 

i dolerius, pasiuntėme Cen- 
traliniam Komitetui. Ži
noma, atsirado ir tokių lie
tuvių, kurie netik mums ne
padėjo dirbti šventą darbą, 
bet ir ne aukavo nė vieną 
centą alkstantiems savo 
broliams; labai liūdna, kad 
tarp mus randasi toki kieta
širdžiai tautiečiai.

Tautiškame supratime
mus kolionijos lietuviai sto-; pasibaigus, buvo duodama draugijėles nieko negalima 
vi ne augščiausia, nes netu-1 užklausimai. Duota pa- nuveikti, beto dar tokioms 
rime vadų, neturime inteli- Į klausimas, “ar moters pra- mažoms draugijėlėms mato- 
gentų. Laikraščių čia pa- eityje niekad neturėjo lygių ma ateityje pavojus. Dabar 
reina apie 35 egzemplio- tiesų su vyrais”.
riai: “Dirvos” 5 egz., “Lietu- jas patikrino, kad nieko pa- gijos pavojaus išvengs ir tą 
vos” 3, “Tėvynės” 2, “Kata- našaus nėra buvę. Bet sumanymą, kad susivienyti,

2, tuom dar viskas neužsibai-, greitu laiku ikunys. Tikte- 
Lietuvio” gė, nes kitas iš publikos pa-;gul varo pradėtą pirmyn

Binghamton, N. Y. 11 d. 
Vasario atsibuvo prakalbos, 
kurias surengė PMS. 35 kp. 
Plakatuose buvo pažymėta, 
kad kalbės Herman-Račiutė 
iš Brooklyno, bet laikui par-

bet turi savo 
darbavimuose 
nuo lietuvių gyvenančių di- Herman-Račiutė 
desnėse kolionijose, o suly- tai jos vieton jis kalbės, mat ikišiol turėdavo 
ginus su kitomis, pagal lie
tuvių skaitliaus, tai wilso- 
niečiai savo darbais dar 
kaip kurias, didesnes lietu
vių kolionijas net ir pralen-

i kia.

rinkus daktarui apmokėti Tautišką Namą, 
algą. Ir nutarė, kad dakta
rui butų mokama propor- 
cionališkai, po kiek pareis 
nuo nario. Iš tokio draugy
sčių nutarimo, reikia tik pa-

x - SaV-

pat ir dailydės. Darbo va- algos, per 240 savaičių, ir qUVo suk 
landos pakeista 8 vieton 10. paskui, iki amžiaus galui 10 rjnkimas 
Dabar mašininstai gaus 
$21.50, o dailydės $27.50 sa
vaitėje.

— Charlestown, W. V.. vaičių ir vėliau, 20 nuoš. iki; karės ir ten uždėti dirbtu- 
5000 anglekasių, dirbančių amžiaus galui. !ves> Ant pakvietimo p. Mar-
Cabin Creek kasyklose, ga- 90 laipsnis, 65 nuošimtis taus susirašyti, 8 ypatos už- 
vo padidinimą algų 10 nuo- savaitinės algos per 240 sa- 3irašė vardus ir pavardes, 
šimčiu. • Šitas algas pradės vaičių ir vėliau 30 nuošimtis tvėrimui pančiakų bendro- 
inokėti darbininkams su 1; savaitinės algos, iki amžiaus : VėS. Mašinistų neatsirado, 
diena Kovo. :galo. i Sausio 23 d. vietinė Liet.

(Sūnų ir Dukterų draugystė 
buvo surengus prakalbas, 
žmonių mulkintojui Mockui, 
bet ant nelaimės, neįvyko, 
nes
tas už pliauškimus Wauke- 
gan, III., todėl neatvažiavo. 
Iš tos priežasties prakalbų 
rengėjai, nuėjo namo nuliū
dę. Rimtesni socialistai, 
kaip girdėti, rengimui pra- 

: kalbų Mockui buvo priešin
gi. ,

Prie užbaigos, noriu kelis 
žodžius pasakyti dėlei Mon- 

i tvydo-Antonov pripasakotų 
, nonsensų kaslink tautinin

kų. Teip, tautininkai visuo- 
■ met ragina savo žmones mo 
. kintis visokių amatų, kad 

tai išmokę, netik gautų šio
je šalyje geresnį darbą, bet

Brooklyn. N. Y. Čia apsi
gyveno A. Vitkauskas, teat
ro artistas, o prie jo čia su
siorganizavo Teatro - Dra- 

Toliaus sidžiaugti, nes syki atsisa- mos Draugija. Ji mokinasi 
sudainavo kiusios nuo baliuirpiknykų, ir lošia Brooklyno aplin- 

daugiau prie jų gal jaune- kėse geresnius lietuvių te- 
grįž, nes jau gerai pamatė atro veikalus. Dabar 
kad iš balių bei piknykų jau Brooklyno aplinkėse 5 
naudodavosi tik bravorai, sykius vaidinta dvi dramos: 
muzikantai, daržu bei salių “Gaires" ir “Jaunikis”. 24 
savininkai, o draugijos tu- d. Vasario, Brooklyne ji 
vėdavo nekasžin kokią nau- statys didelį teatrą, nabaš- 
dą, o iš narių ištraukdavo ninko Landzbergio (Žem- 
gana daug grašio. Užtai kalnio) veikalą “Blinda.” 
galima pasakyti, kad tos Harmonijos choras po va- 
draugijos nužengė didelį dovyste pono Strumskio. 3 
žingsnį pirmyn, Beto dar d. Kovo, statys Miko Pet- 

kino artimo meilę, kurią ga- tos pačios draugijos rengia- rausko operetę “Velnias 
Į Įima palaikyti tik susivie- si susivienyti ir sutraukti vi- Išradėjas”.

naudai. Surinkta 8 doleriai 
su centais. Toliaus vėl kal
bėjo Perkūnas, kurs šiuom- 
kart jau kalbėjo apie mote
ris, kaip jos nuo amžių pra
džios buvo pavergtos net 
iki krikščionybės laikų, ku
ri pagimdė kares ir panai-

nijus, susiglaudus prie so- sas tautiškas, pašelpines 
cializmo. Teip kalbėjo apie draugijas. Mat jau pama- 
valandą laiko. Prakalbai tė, kad išsiskirsčius i mažas

Reporteris.

Colorado valstijoje.
Mirtis prie darbo, šei

myna gauna 50 nuošimti 
prie darbo panešusio mirtj 
darbininko, savaitinės al
gos, bet nedaugiau 8 ir ne
mažiau 5 dolerių per savai-

DARBININKAS ATLYGI-1 
NIMO TIESOS.

(Workmen’š Compensa- 
tion Law).

(Tąsa) 
jei darbininkas gavo 20 do
lerių savaitėje prieš sužei
dimą, o po sužeidimui gali Į tę, o abelna atlyginimo su- 
uždirbti tik 10 dolerių sa- j ma tokiame atvejuje, netu- 
vaitėje, tai skirtumas yra j ri būti išmokama daugiau 
10 dolerių, tad sužeistas da- kaip $2.500. Jeigu šeimynos 
rbininkas gauna 5 dolerius nelieka, apmokama vien pa- 
savaitėje, kol jo pašelpa pa- laidojimo kaštai, kurie netu- 
sieks $4000, daugiau negau
na nieko.

Califomia valstijoje.
Mirtis prie darbo. Du 

kart per mėnesį išmokama 
<65 nuošimtis mirtinai sužei
sto darbininko uždarbio per 
tris metus, bet suma negali

ri viršyti 100 dolerių.
Visuotinas sužeidimas. 50 

nuošimtis savaitinės algos, 
bet neturi viršyti 8 ir ne
mažesnis 5 dolerių savai
tėje, iki amžiaus, gahu-; jei- 
savaitės alga. >

(Toliaus bus)

Mockus buvo areštuo-

liko” 2, 
“Ateities” 1,
2, “Saulės” 3, 
“Darbininko”
3, “Naujienų" 
2, “Kardo” 1, 
“Naujos Gadynės” 1 egz. 
Tie kurie skaito visokius 
laikraščius ir knygas ir tie 
žmonės visai kitaip elgiasi 
už tuos, kurie neskaito nie
ko, dargi skaitančius pajuo
kia, save pasiteisinant, 
kas man, girdi, tas laikraš
tis, aš ir be jo galiu gyventi. 
Toki žmonės nesidžiaugia 
susilaukę savo spaudos, sa
vo literatūros, reiškia, toki 
žmonės nežino kuom jie yra, 
nes jie dar jaučiasi Murav-

Pittsburgh, Pa. 27 d. Sau
sio, salėje Birmingham Tu r 
nėr Hali atsibuvo Aido Cho 
ro koncertas. Publikos at
silankė apie 200 ypatų. Cho
ras sudainavo keliatą daine
lių. Buvo lošta “Tris Myli
mos" ir “Dzūkas ir Žydas”, 
teipgi keliatas monalogų. 
Kaip girdėjau, Chorui va
karas davė gryno pelno 30 
dolerių.

28 d. Sausio buvo rodomi 
paveikslai iš Amerikos strai 

Harrison, N. J. 11 Vasa-jkų ir kitoki. Apart paveiks-

draugystė surengė prakal- bos. Kalbėjo L. Grikštas ir 
bas. Pirmu kalbėtojum bu-iK. Geležėlė. Publikos prisi

us,'rinko Į 300 žmonių, daugu-

Kalbėto- jau yra viltis, kad tos drau-

Bet (sumanymą, kad susivienyti,
Vienybės L’

A. i
“Draugo” 3, j aiškino, kad istorija parodo! darbą, o vaisius greitai pa-
2, “Laisvės”! visai ką kitą, parodo, kad isirodys.
2, “Keleivio” 1 kuomet lietuvių protėviai Sandarietis.

, “Tiesos’ gyvėno Mažojoj Azijoj, tada 
ten moters netik su vyrais; 
lygias, bet dar didesnes tie-
sas turėjo negu vyrai, nes rio’ ir Seserų Gabija lų rodymo buvo ir prakal-
jeigu turtingas vyras ves- draugystė surengė prakal- bos. Kalbėjo L. Grikštas ir 
davo neturtingą mergaitę ^as‘ P^rmu kalbėtojum bu-1 K. Geležėlė. Publikos prisi- 
sau moterį, tai toks vyras !v0 ex‘mo^yto^s Šalčius,1

Amerikos Lietuvių • Centrą- ma turėjo stovėti, nes nebu
tinio Komiteto sekretorius. vn kiir susėsti visiems Tian 
!Jis kalbėjo kas yra Lietuva, 
■ ką ji reiškia, kas yra Lietu
vos laisvė. Ponas šalčius 
gana įspūdingai ir nuosek
liai išpasakojo kaip Lietuva 
Gedemino, Algirdo ir V.y-

budavo išvaromas iš namų, 
bet jei turtinga mergaitė te
kėdavo už beturčio vyro, 
niekas jai painių nestatė ir 
ji tiesų nenustojo. Buvo 
dar ir daugiau privesta iš 
istorijos, kas parodo, kad 
praeityje moters yra turė

linio Komiteto sekretorius, vo kur susėsti visiems. Įžan 
ga buvo dykai. “Darbininkų 
Balso” buvo žmonėms išda
linta labai daug, ir “D. B.” 
laidos knygučių išparduota 
už 30 dolerių.

. Jonas A. Katkus.
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Nepasidalina Lietuva. 

“Frankfurter Zeitung” tal
pina ilgoką straipsnį dakta- 
ro Gaigalaičio, Prūsijos pa
siuntinio į Vokietijos sei
mą, kuriame Gaigalaitis sa
ko, kad Rusijos caras pasi
šaukęs Rusijos Durnos at
stovą M. Yčą ir apkalbėjus 
plačiai Lietuvos reikalus, 
caras prižadėjo suteikti Lie
tuvai autonomiją, sutinkan
čią su reikalavimais lietuvių 
nacionalistų. Dr. Gaigalai
tis stebisi, kad caras reika
lingumą autonomijos pripa
žįsta išimtinai tik Lietuvai, 
nepriskaitant prie jo; 
vijos nė Ukrajinos. Gaiga- 
laičio nuomone, lietuviai im- ■ *
ponavo carą savo neutrali- Ir ko męs susilauksime! 
škumu, kuomet jie netvėrė ■ Jau visokių bjaurybių pas 
atskirų batalijonų kariavi-Į mus yra buvę, bet kokios 
mui prieš vokiečius, kaip! neseniai buvo So. Mocheste- 
latviai kad darė, negi entu-Įfyje, Conn. valstijoje, tai 
ziastiškai džiaugėsi iš Rusi-; dar turbut niekad nėra bu
jos pergalių. kuomet, sulyg !Vę. čia atsibuvo prakalbos, 
Gaigalaičio nuomene, 95'kuriose kalbėtojas begėdi- 
miošimtis lietuvių, su atvi- Į škiausiais žodžiais bjaurojo 
romis širdimis laukė grei-: socialistus ir tautininkus, 
čiau ateinant į Lietuvą vo- vaišindamas juos nuo estra- 
kiečių kariumenės. Tik Įjos tokiais žodžiais, kokius 
vienas “Lietuvos Balsas”,;vartoja tik labai nekulturin- 
einantis iš Petrogrado, ru- gj žmonės; socialistus va- 
pmosi Rusijos laimėjimais j dinta “bastreis” ir kitokiais 
m vedė lietuvius nacionali- ■ vardais, kuriems paminėti 
sius Rusijos malonės take-1 laikraštyje negali rastis vie- 
liais. Tad, kad lietuvius j įOg q kuomet vienas iš 
patraukus savo pusėn. Rusi-; Įžeistųjų, iš publikos atsilie
ps valdžia šiądien žada ■ pg, Įada vakaro tvarkos ve- 
Lietuvai plačią ajitono- ■ dėjai prišokę apdaužė žmo- 
m.iją, ~ pabėgėliams • gUj galvą. Tai vis vaisiai
lietuviams Rusijos mies- fanatizmo. Rengkite bega
utose Steigia lietuviškas į Įjneg prakalbas, užleiskite 
gimnazijas ir tam panašiai. (jose estradas nekulturin- 
l:ad tik patraukus savo pu-; giems žmonėms, platinkite 
.ėn lietuvių simpatija^, bet, fanatjkų sklaidomus lape- 
jeigu Ru&ija žinotų, kad He-;bus, pardavinėdami juos po 
tuviams nerupi kas Lietu-N centą? 0 tuomi pakelsite 
vai Autonomiją su seimu Į Hetuviu varda ikišioi ga]_ 
Vilniuje suteiks, tik Jiems!yu skajdvmams buvo vieta 
rupi, kad Lietuva butų ne-; įe svaįakų o -iadien 

Girigulmmga. tada ji visai. jau randasi J)rakafbose. 
intokią nuomonę turėtų irjko susilauksirne; 
apie aną audenciją. kurią: 
turėjo p. Yčas pas carą. ■ 
Taigi, kaip matoma. Letuva i 
tepasidalina ir vokiečių 'į 
šlovintojai, ir rusų garbiu- ■ 
tojai.

teip nepratę, kad jos ir še
šėlio bijo. Štai pereitą ru
denį nors iš dalies sueita 
šiokion-tokion vienybėn 
“Lietuvių Dieną” beren-; 
giant, bet dėl jos baisumo, 
kaip tik ta diena praėjo, tuo- 
jaus pasiskubinta ją sugriau 
ti. Tai buvo darbas dešinių
jų. Kairieji nedalyvavo to
je vienybėje, tad ir prie jos 
sugriovimo nedalyvavo. Bet 
užtai dabar jų vienas laik
raštis kalnus verčia ant 
SLA. valdybos narių, kam 
tie dalyvavo toje vienybėje. 
Tik ta vienybė ir karti, 

Lat- baisi musų skaldytojams!

Mums, Amerikos lietu- 
* šios 

j tiškas” buvo visur lipdomas, idėjos augimas pas save čia, 
=38 Buvo “tautiškos” T ’

mos, buvo “tautiški’ 
rai, “tautiškos” krautuvės ir 
daug kitų dalykų, kuriuos 
užteko kam nors pavadinti 
tautišku, tuo jau “tautišku” 
ir buvo vadinamu. Laikui 
bėgant, tie visi “tautišku
mai” nusmuko, tai vieton to 
pradėjo dygti “progresyviš- 
kos” karčiamos ir tam pana
šiai. Maž daug “progresy- 
viškumais” apsidžiaugus, 
šiądien vėl jau “tautišku-

ir

Augustaičiui legaliai suteik- į siųsti Lietuvon pinigų, C AL. 
tus jgaliojimus, CAL. Komi- Kom. raštynė susižinojus 
teto nariai kun. Pr. Augus- su kaip kuriais komiteto na- 

: taitis ir kun. Bartuška jneša riais ir gavus jų pritarimą* 
; susirinkiman sekančio turi- pasiuntė augščiau minėtą 
nio protestą: sumą Lietuvon per Suv. Val-

; “Kadangi CAL. Komite- stijų ambasadorių Berlyne, 
to tautininkų narių nutari- Priėjus prie CAL. K. posė- 

'mas, kuriame atmetamas džio 30-XI-16 išneštos rezo- 
pp. J. Miliausko ir V. Luko- liucijos šaukti visuotinąjj 
ševičiaus kun. Pr. Augus- suvažiavimą New Yorke, 
taičiui legaliai jam suteikti katalikų atstovai jneša pro- 

; Įgaliojimai atstovauti ir testą prieš Centralę raštynę, 
balsuoti už juos šiame susi- kad ji ne tik ką nutarimą 
rinkime užgauna visus kata- neišpildė, bet jj sulaužė bū

karčia- Amerikoje. Bet Lietuvos 
” eiga- neprigulmybės idėja mato

mai yra įleidusi šaknis jau 
ir pačioje Lietuvoje, pačio
je lietuvių liaudyje. Ten 
tarp žmonių yra pasklidęs 

į įsitikinimas, kad ateis “bal
tas karalius”, kurs padarys 
Lietuvą neprigulminga. Ta
sai karalius jau dabar kur 
tai esąs.

Šioje ūkanotoje ir poeti- likus neprileisdamas jų at- tent ignoruodama visuoti- 
škoje iš dalies formoje išsi- stovų prie balsavimo, ka- nojo suvažiavimo rengimo 
reiškia Lietuvos neprigul- dangi likus tokiu budu tik Am. Lietuvių Tarybą, kaipo 

mas” barškinama, tik jau ne mybės sąvoka Lietuvos so- dviem katalikų atstovams svarbiausią visų Am. lietu- 
J' ‘ ‘ . Lietuvos prieš 6 tautininkus, nes p. vių katalikų organizaciją,
žmonių minios nenori rusų J. S. Lopatto laikėsi nuoša- nors buvo Centr. Komite- 
sugrįžimo. Nėra jokios liai, negali būti palaikyta tas nutaręs susižinoti su ja 
meilės nė prie vokiečių. Tat lygsvara, kaip reikalauja ir atlikti visą prirengimo 
pasaka apie “baltą Lietuvos Wilkes-Barre, Pa. visuoti- ’ darbą. Tautininkų atstovai 
karalių” yra tiktai logiškas nojo suvažiavimo nutari- nemato C. Raštynės jokio 
lietuvio troškimo išsilieji- mas ir mintis, pertai mudu prasikaltimo suvažiavimo 
mas. žemiau pasirašiusiu CAL. šaukime ir įneša nuo savęs

Tūla dalis Amerikos lietu- Komiteto nariu protestuoja- protestą prieš katalikų C.
vių, be abejonės, labai nes-, me prieš tokį CAL. Komite- 
kaitlinga, kelia triukšmą, to pasielgimą ir už jo nutari- 
kuomet pradedama kalbėti mų kenksmingumą visuo- 
apie Lietuvos neprigulmybę. menei pasekmes, jeigu tai 
Girdi, lietuviai anapus ju- atsitiktų, neatsakome”, 
rių, pačioje Lietuvoje, nu- Dr. J. šliupas įneša, kad 
spręs, ar jie nori neprigul- šitas protestas butų atme- 
mingos ar kitokios Lietu- stas ir protokole neminė- 
vos. Suprantama, jiems tas, vienok balsų didžiuma 
pirmiausia priklauso balsas nutarta protestą į protoko- 
tame. Amerikos lietuviai lą įtraukti, 
gali tiktai paremti Lietu- Toliau skaitomas CAL. 
vos nuosprendį. Bet aš dar Komiteto susivažiavimo įvy- mo nereikalaująs ir tuos pi

nigus paliekąs priskirti prie 
“Liet. Dienos” visų surinktų 
aukų.

Dovanos. P. M. Yčas ir 
kun. J. Žilinskas paskyrė do
vanas tiems, kurie daugiau
sia surinks aukų “Lietuv. 
Dienoje” nukentėjusiems kietijon per Šveicarijos ko
dėl karės šelpti lietuviams, mitetą Fribourgo “Lithu- 
Pirmutinę dovaną didelę ania” 25.000.00; visus liku- 
sidabro taurę laimėjo p. sius apie -70.000.00 (kiek ga- 
Norkus iš San. Francisco, lutina apyskaita parodys) 
antra dovana — mažesnė si- užimton Lietuvon į Vilnių 
dabro taurė teko p. Venckų-) PP- Smetonos ir kun. Doge- 
nienei iš Baltimore, Md. i Hovardu.

P. Wood dovana. P. Wood C. Raštynės perkėlimas, 
■paskirtomis aukomis nu- P- M. Šalčius praneša, jog - 
kentėjusiems lietuviams nu- jis apsiimąs ir toliau dirbti 
tarta pavesti pasirūpinti1 CAL. Dienos komitete ir 

New i pigesne alga, būtent 15.00 į 
i savaitę, bet tik tuomet jeigu 
Centr. Raštynė bus perkel- 

Šiame Ta į New Yorką, nes jis pats 
tenai turįs keltis. Be to C. 
Raštynės perkėlimą iš Wal- 
kes-Barre, Pa. New Yor- 
k’an motyvuojama tuo, kad. 
C. Raštynė turi būtinai būti 
didesniame Centre. Kun.

Prisiėjus' su kompanija eiti Augustaitis ir kiti už paliki- 
i teisman, komisija susižinos j m3 C. Raštynės Wilkes- 
tame reikale ankietos keliu \ Barre, Pa. ir be to kun. Au- 
su C. Komiteto nariais.

Delegacija iš C. Raštynės j besnius “Liet, 
sušaukto suvažiavimo. C 
Komitetas nutaria delegaci
ją įsileisti ir išklausyti jų 

i pranešimų.
Delegacija žodžiu prane

ša minėto susivažiavimo no-

karčiamos šiądien yra tau- diečių miniose, 
tiškos, bet neprigulmingos 
bažnyčios, neprigulmingi 
kapai ir neprigulmingi ku
nigai, kurie apie tautišku
mą tiek išmano, kiek ožiai 
apie aksomo švelnumą. Kad 
jau paprasti žmonės kalba 
nė šį. nė tą, tai dar pusė bė
dos, bet,'kad tokiuose neži
nojimuose kartais pasirodo 
ir spauda, tai jau kas kita, 
nes tai ir klaidinga, ir prie
šinga.

Komitete atstovus pasira
šiusius po protestu. Balsų 
didžiuma nutarta, vienų ir 
kitų protestus atmesti irjų 
tekstų protokole netalpinti.

C. Komiteto pastabos: C. 
Raštynė praneša, kad Gel
bėjimo Fondui reikalaujant 
grąžinimo, skola buvo ati
duota. T. Fondas, kuris bu
vo paskolinęs C. Komitetui 
$1000.00, paskolos grąžini-

jie
Ir

« %

Gausi auka. “Ateities” 
, redaktorius p. Rimka gavo 
$1,1200 gyvais pinigais nuo 
vieno turtingo, bet lietuvių 
viešame gyvenime nesiro- karė atneš Lietuvai ir lie- 

Susitaikė. Prieš nekuri J1ancl° lietuvl0; kaip0 auk^’ tuviams politikos atžvilgiu, 
laiką Chicagoj ivyko negei-lkadru.z tuos pi.nigus PjSlun‘ Ar Lietuvai bus suteikta 
stinas, dėlei paprastų kore-įtus Lietuv1on v,eną ar du at‘ daugiaus laisvės, ar lietu- 
spondentų nesąžiniškumo,! st0™s veĮkimui tarp Lietu' viai prisiartins prie savo 
atsitikimas, kuomet “Nau-|vos dei"okratM- Aukauto- šalies neprigulmybės kiek 
jienos” patalpino kbrespon- Jas nel€ldzia . savo vard4 nors šios karės pasekmėje, 

sądarbi- paske^tk Reikia pasakyti, vįs taj klausimai.
..... .................. kad tokia lietuvi0 auka Lie- Rusijos valdžios 
čio, kuriame buvo užmeta- įtavos ye’ka^^?fa ^au" lietuvių troškimas matyt sa- 
ma niekšo darbas p. J. Ku-' 
liui (kurs šiądien yra “Dir
vos” agentu). P. Kulis pa
reikalavo laikraščio atšauk
ti tą žinią, kaipo neteisingą, 
bet laikraščiui atsisakius 
tai padaryti, dalykas atsi
dūrė teisme ir po ilgam lai
kui, artinantės bylai, šitas 
laikraštis visgi pabūgo teis
mo ir su nuskriaustuoju 
žmogum susitaikė, užmo
kant jam 100 dolerių. Taigi 
laikraštis prisipažino save 
kaltu (o tų kaltybių jis turi 
“devynes galybes”), čia 
pat prisimena, kad prieš me
tus p. Grigaitis skelbėsi ap
skundęs “Draugą” ant 25. 
OOO dolerių atlyginimo, už 
nuplėšimą garbės. Iki šiol by 
los dar nesigirdi, gal irgi 
susitaikė.

denciją vieno savo 
ninku iš Chicagos priemies-

Nauja batalija. Jau kad 
veikiama tai veikiama Ame
rikos lietuvių tarpe. Nese
niai kasžinkas išleido anoni
mišką laikraštuką “Sar
gas”. kuriame nė adreso, nė 
firmos, kuri leidžia vardo 
nepažymėta (matyt bijota 
pakliūti i valdžios rankas). 
Tame paskvilyje, nuo pra
džios iki pabaigai pipirina- 
ma neprigulmingiems kuni
gams (Mickevičiui, Strazdui 
ir kitiems), kurių šiądien 
pradėjo skaitlius daugintis 
(lyg vuodų pavasaryje). 
Dabar, kad atsimokėjus, ne- 
prigulmingasis kunigas 
Mickevičius, Lavvrence, jau 
rengia išleisti savo rūšies 
‘'laikraštį”, kurio tikslą ir 
Įtalpą galima iš anksto nu
spėti ; bus ten bjaurojama 
Rymo katalikų bažnyčios 
kunigai. Tai bus nauja ba- gavę laisvo gyvenimo, nori, rinktų aukų p. M. 
talija. kad ir jų senoji tėvynė pasi- praneša, kad Centralė

liuosuotų nuo retežių. Lie- tynė to negalėjusi padary- 
buva pati nori būti laisva, ti, nes aukos dar vis ateina, 
Amerikos lietuvių prieder- ne visi komitetai atsiuntė klausime išrinkta komisija 
me yra pragelbėti savo gim- savo darbo apyskaitas, etc. iš pp. V. K. Račkausko ir p. 
tinės laisvei, nežiūrint, ką Apskritai imant, aukų Krušinsko, kuriuodu bandy- 
įvairųs sofistai sako.

J. A. Chmieliauskas. Central Com.
■------- --------- Checks) ....

Central Com.

Nepiigulminga Lietuva.
Nežinia, ką dabartinėj) 

nesiro- kar^ atne£ Lietuvai

kad tokia lietuvio auka Lie-

norėčia pamatyti pažadusią kusio Lapkr. 30 d. 1916. 
tautą, kuri norėtų būti pa- Wilkes-Barre, Pa. protoko- 
vergta. las, kuris tapo priimtas.

Lietuviai yra pažadę . Ka- Ištyrimo komisijos rapor- 
rė subrandino tai, ką paga- tas tags'ų ir raikščių klau- 
mino ankstyvesni procesai, sime, kurį skaito p. M. Šal- 
Europoje šiądien aplinky
bės labai kliudo net ir kal
bėti apie Lietuvos neprigul- 
mybę. Jeigu ten tos aplin
kybės butų kitoniškos, tai 
tenykščiai lietuvių laikraš
čiai visai kitaip kalbėtų. 
Dabartiniame momente tik
tai Amerikos lietuviai yra 
užtektinai patogiose aplin- kiek tuose prikišimuose esa- 
kybėse lietuvių troškimams ma teisybės, 
išreikšti. Galutinos atskaitos kiau-

Amerikos lietuviai, para- sime iš “Liet. Dienos” ša
šaičius tuo reikalu vietiniam 

raš- Yorko komitetui.
II Sesija 2:30 P. M.

Raikščiai ir tags.

čius. Po raportu pasirašę 
kun. J. Dobužinskas ir p. 
Strumskis.

Sulig daromų prikišimų 
Dr. Šliupui apie socialistus 
R. Kryžiui, nutarta vėl. kad 
Dr. J. šliupo laiškas butų 
pridėtas prie protokolo ir 
pagarsintas, iš ko paaiškės

varyti Lietuvos šelpimo dar- ~ 
bą tol, kol bus reikalinga * 
lietuvių visuomenei, likvi
duojant “L. Dienos” darbą; 
b) kreiptis į vietos komite
tus, pranešant jiems, kad 
jis nutarė pasilikti toliaus 
darbuotis ir pakviesti juos 
varyti Lietuvos šelpimo dar
bą.

Perėjus balsų didžiuma 
augščiau minėtai rezoliuci
jai, katalikų atstovai komi
tete jnešė protestą, moty
vuodami, kad CAL. Komite
tas savo veikimo pratęsi-

' me vadovaujasi Wilkes-Bar- 
re, Pa. visuotinojo suva- 

'žiavimo nutarimais ir jokis 
kitoks susirinkimas apie jo 
likimą neturi tiesos spręsti. 
Protesto tekstas tečiaus bal
sų didžiuma liko atmestas.

Sulig-gi C. Komiteto po- 
i sėdžio pertraukimo katali
kų atstovams griežtai už
protestavus, svarstymai bu
vo tęsiami be pertraukos 
iki dienos programo užbai
gimui.

C. Raštininkui išdavus fi
nansinį raportą įnešta ir nu
tarta išrinkti komisiją iš 3 
ypatų C. Raštynės finansi
nių knygų peržiūrėjimui, 
likvidavus visą “Lietuvių 
Dienos” darbą. Komisijon 
išrinkta: Kun. J. Dobužins
kas, pp. Strumskis ir Stri
maitis.

Pinigų išsiuntimas: Nu
tarta likusius pinigus apie 
$100,000.00 išsiųsti nuken
tėjusioms dėl karės lietu- 

iviams šitokiomis dalimis: 
Šelpimo draug. “Globai” 
.Petrograde 5.000.00; lietu
viams nelaisviams šelpti Vo-

Rusijos valdžios akyse

PROTOKOLAS' CALK. 
SUVAŽIAVIMO.

Suvažiavimas Įvyko Sau
sio 16 d. 1917 m. VVorld Buil- 
ding New York, N. Y.

1 Sesija. 10. a. m.
Susirinkimą atidaro p. J.

S. Lopatto pirm., sekreto
riauja kun. Dr. Pr. Augus- 
taitis. Susirinkime daly-

Apskritai imant, 
skaitlynės atrodo šiteip: 

(personai 
............ 300.20 kompanija 
(Cities) 

4200.38 
(perso-

tų užbaigti klausimą su 
apvylusia LC. Komitetą 

taikos keliu.

isi, su kokia ikišiol nė tur-.vo tėvJnę jaisva vra ;<mia. 
tingiausis lietuvis nepasi- težninkystės”, maištinin- 
rodė. O prie to dar aukau- ’kystės ' apsjreiškimu. Vo- 
tojas žada ir toliaus šelpti kietija irgi nieko tikro ne- 
lietuvių reikalus. Dziaug- pasakė. Iš šios pusės paža- Vauja šie komiteto nariai: 
tis reikia, kad randasi teip dėjimus, koki ikišiol buvo, p j. s. Lopatto, pirm., Kun. į

Central Com.
nal) ......................... 562.17
Cent. Com. (Loan from
Lith. Fund) .
Liberty Bank

Liberty Bank

Liberty Bank

Vienybės kartumas. Tar
pe Amerikos lietuvių vieny
bės niekad nėra buvę ir to
dėl lietuviai prie vienybės

duosnųs lietuviai. Bet Įdavė žinių agentūros. Ste- v. Bartuška, kun. Dr. 
tuom patim laiku reikia ap-1 betls reikia, kad dideli skait- pr. Augustaitis, Dr. J . Šliu- 
gailauti, kad tokia gausi au- ],aj lietuvių šiuos tuščius pa- pas, pp. V. K. Račkauskas, 
ka paskiriama neišmintin- žadėjimus priėmė už tikrą r Karuža M Šalčius, F. 
gam tikslui, šiądien mums pinigą. Zivatkauskas, T. Paukštis,
turi rūpėti visai kas kita, o Karės svarba, kiek ji lie- P. p. J. Miliauskas ir V. 
ne izmai , kuriems šiądien lietuvius, yra labiausia i Lukoševičius negalėdami 
pas mus vietos neturėtų bu-Į tame> kad iietuvjai yra pri- ypatiškai dalyvauti, atsiun-. 
ti. Rūpinimasis prikėlimu;brandinami prie labai svar-ičia ant rašto įgaliojimus; 
partijų Lietuvoje, kur tos Į b5os sąvokos> butent, nepri- kun. Augustaičiui juos at-!

. 7 .* 1Z‘ gulmingos Lietuvos. Šios stovauti ir už juos balsuoti
f veikia kitus darbus, Sąvokos augimo priežastįs visuose šio susirinkimo nu

tarimuose. P. R. Karuža 
įneša, kad kun. Pr. Augus
taitis nors ant rašto įgalio
tas balsuoti už pp. V. Luko
ševičių ir J. Miliauską, te
čiaus balsavimo tiesa jam 
negali būti suteikta. P. R. 
Karužos įnešimąs balsų did
žiuma priimtas. Susirinki 
mui atmetus , nn. J. Miliaus 
ko ir V. T>ukoSo,n’či',us kur

............ 896.72 
(Cities)

$36.678.67
(Cities)

$36.678.67
(personai)
256.00.713.79; rą išgirsti C K-to nutarimą 

Red Cross Soc. Washing- sulyg tolimesniojo likimo ir 
ton D. C................ 125.802.13 i prašo partraukti CAL. Ko-
Mr. W. Lucas, tranferred miteto posėdį ir dalyvauti 

ifrom Re. Augustaitis 136.07 CAL. Kom. raštynės su- 
1 Mr. W. Lucas, Loen from šauktame suvažiavime, ku- 
iLith. Fund.............. 1
Mr. W. Lucas.......... 718.95 pačiam name. Nežiūrint į

gustaitis sutvarkius svar- 
. Dienos” rei- 

C.' kalus apsiima Centralės ra
štynės darbą atlikti dykai. 
Balsų didžiuma nutariama 
persikėlus p. M. šalčiui į 
New Yorką perkelti tenai ir 
Centralę raštynę, ir jam mo
kėti 15.00 j savaitę.

Susirinkimo pirmininkas
J. S. Lopotto.

Susirinkimo sekretorius 
Pr. Augustaitis.

1103.28 į ris laikė savo posėdžius tam Įg C ALK veikimo

karštus protestus iš katali- Knygos apie Lietuvių Die- .

partijos užmiršę savo iz-• ruimingos Lietuvos,
mus” ” ‘ “ ''
yra daugiau negu pasity-j 
čiojimas iš šiądienio Letu- 
vos kritiškojo likimo.

Musų tautiškumai.
mus nesupratimai daugelio 
nrasmių, vieton mažintis ir 
nykti, vis veisiasi, o jei koks 
nunyksta, tai jo vieton tuo
kus atsiranda kitas. Teip

- guli dabartinėje karėje.
■ Prieš keliatą metų lietu- 
, vių troškimai ėjo netoliaus 
autonomijos Lietuvai. Lie
tuvos neprigulmybė rodėsi 

Pas i nepasiekiamu dalyku, apie 
kurį manyti keista net sva
joti. šiądien lietuviai jau 
pradeda priaugti prie sąvo
kos, kad Lietuvos neprigul
mybė yri neužginčinanr

Totai .... $171.368.36 į kų pusės, kad CAL. Komi- 
Galutiną, pilną “Liet. Die- tetas neprivalo skaitytis su 

Centralė jokiu kitu suvažiavimu ir 
paskelbs baigti savo posėdžius, vie

nok balsų didžiuma nutarta 
svarstyti delegacijos prane
šimus. Sulyg CAL. Komite
to tolimesnio likimo išnešta 
balsų didžiuma sekanti re
zoliucija :

Centralis Kom. Sausio 16 
d. 1917 m. savo posėdyje, su
lyg Am. Liet, Visuotinojo 
suvažiavimo nutarimų Sau
do 15 d. 1917 m., nutaria a) 
'-'c’b'kti toliau darbuotis ir

nos” apyskaitą 
Raštynė tuojau 
spaudoje.

CAL. Kom. susirinkime
Lapkr. 30 d. 1916 m. buvo 
nutarta įgalioti Raud. Kry
žių pasiųsti $50.000.00 Lie
tuvon per švedų-lietuvių ko
mitetą Stockholme, $10.000 
00 Lithuaniai į Fribourg’ą, 
Šveicarijon lietuviams belai
sviams šelpti 
‘Globai” i

Krvžiui

ir $2.000.00 
Petrogradą 
neapsiėmus

ną išleidimas.
C. K-to Raštynė galutinai 

nutarė išleisti knygą apie 
Lietuvių Dieną. Knygos 
prakė bus ne $1.50, kaip bu
vo manyta, bet tik $1.00. 
Visi pasižadėjusieji ir norin
tieji turėti tą knygą su vi
sais faktais apie Lietuvių 
Dieną ir su daugybe foto
grafijų, pinigus ($1.00) turi 
prisiųsti iškalno C. K-to 
Raštynės vedėjui M. šal
čiaus vardu — 200 Fifth 
Avė., New York City. Vi
sų prisiuntusiųjų pinigus

p



DIRVA

vardai bus paskelbti tuojaus 
“Tėvynėje” ir “Vienybėje 
Lietuvninkų.”

draugystėse ir šiaip tarpe 
žmonių, pardavinėjant atvi-į 
rutes, Lietuvos žemlapius ir 
tt. Visus surinktus pinigus 
iš nuolatinių mokesčių, va
karų, kolektų ir tt. vietos į 

i komitetas pasiunčia į Cen- 
tralį Komitetą, kuris juos 

! perduos į Lietuvą nuo karėsi 
I nukentėjusiems įvairioms 
draugijoms sulyg savo nuo- 

į žiūros arba aukotojų reika- 
i lavimo.

Tinkamas atvirutes, Lie
tuvos žemlapius, laiškus-at- 
sišaukimus į draugystes, 
dėžutes pakabinimui krau
tuvėse, aplamai — visą agi- 

į tacijai reikalingą medegą 
vietos komitetai gali parsi- 

, gabent iš Centralio Komite- 
. to.

Apart teikimo reikalingų 
vietos komitetams blankų,

> agitatyvės medegos bei au
kų rinkime patarimų, apart 
tvarkinimo sistematiško au
kų rinkimo nuvargintai 
Lietuvai tarpe musų žmo
nių, Amerikos Lietuvių Cen
tralis Komitetas ves kuo- 
plačiausią aukų rinkimui. 
agitaciją tarpe amerikonų, 
iš kurio šaltinio galima tikė-< 
tis labai didelių pasekmių, ■ 
kadangi A. L. Centralis Ko
mitetas kuopuikiausiai iš
garsino save per Lietuvių 
Dienos darbą ir yra jau ži
nomas plačiajai amerikonų 
visuomenei. Tam C. K. per
kėlė savo ofisą į New Yorką' 
200 Fifth Avė. ■

Platus darbas yra užbrėž
tas. Bet jo pasekmingumas 
priklauso nuo musų lietuvių 
visuomenės, nuo visuome
nės nuoseklaus susiorgani- 
zavimo į vietos komitetus. 
Užtatai A. L. C. K-tas dar 
kartą ragina visus geros 
valios lietuvius ir lietuves 
išnaujo subrusti, sutvarky
ti, stipriai perorganizuoti 
vietos komitetus ir juose 
pradėti darbą, nuo kurio 
priklauso musų tėvynės ir 
tautos ateitis.
broliai ir sesers, kad dviejų 

( suvirš metų barniai ir pe- 
į štynės daleido mums atlikti 

begalo mažą darbo dalelę. 
Srioviniai ginčai kliudė 
mums tinkamai susitvar-

A. L. CENTRALINIO KO
MITETO VEIKIMO 

PLIANAS.
Amerikos Lietuvių Cen- j 

tralis Komitetas, vaisingai' 
užbeigęs Lietuvių Dienos • 
darbą, visuomenei reikalau
jant, išnaujo pradeda varg-i 
stančiai Lietuvai darbuotis. 
Užbrėžiamamė darbe Cen
tralis Komitetas daugiau- j 
šiai svarbos deda ant palai
kymo savo senųjų skyrių ir 
suorganizavimo naujų viso
je kolionijose, kuriose tik 
yra lietuvių. Todėl Centra
lis Komitetas kviečia visus 
letuvius bei lietuves, kas tik 
atjaučia Lietuvos vargams, 
į tėvynės gelbėjimo darbą.

Centralis Komitetas savo 
veikimą, kaip minėta, mano 
paremti ant vietos komitetų 
Lietuvių Dienoje tokių savo 
skyrių — vietos komitetų — 
Centralis Komitetas turė
jo 212.

Būtinai reikalinga vi
siems tiems vietos komite
tams tinkamai prisiruošti 
prie naujo darbo. Lietuvių 
Dienos darbe vietos komi
tetai susiorganizavo ant 
greitųjų, turėjo todėl savo 
organizacijoj daugeli spra
gų. Dėlto butų reikalinga 
dabartės vietos komitetams 
išnaujo persiorganizuoti, 
atsistoti ant pastoves
nių pamatų. Tame Cen
tralis Komitetas pata
ria sekantį planą: Kiekvie
noj kolonijoj visos vietinės 
draugystės (ant kiek tasai 
galima) lai išrenka delega
tus, nuo 1 iki 6 iš kiekvienos 
draugystės, sulyg vietos są
lygų ir pareikalavimų. Vi
si tie delegatai sudaro vietos 
komitetą, išrenka reikalin
gą valdybą bei kolektorius 
ir pradeda ant vietos dar
buotis, palaikant tame nuo
latinius ryšius su Am. Liet. 
Centraliu Komitetu veiki
mo, rekalaudamas nuo jo 
reikalingų daigtų rinkimui 
aukų, sulyg -jo patarimų, 
siunčiant per jį surinktas 
aukas ir t.t. Didesnių kolio-1 .. ▼ * . .
nijų vietos komitetai privalo Lietuvių Dienos dar-
turėti nemažiau 20 narių “as- sutaikintas, bepartyvis, 
jei norima turėti reikalin- ^af.baį'al, 
gos įtakos visuomenėje ir 
gero pasisekimo darbe.

Kiekvienas vietos komi
tetas tuoj po susiorganiza- 
vimui privalo sušaukti mass 
mitingą, kuriame tam tik
slui užkviesti kalbėtojai iš
aiškintų žmonėms Lietuvos 
gelbėjimo svarbą ir para
gintų prie aukavimo.

PAVASARIUI ATĖJUS.

Pavasariui atėjus,
Vėl pavasario vėjalis
Papūtė gardžiais kvapais,
Ir lakštingalos balselis,
Suskambėjo linksmai, rytais.

Ir vėl gamta prisikėlė 
Iš po rūbų štai žiemos, 
Vėl įvairus žolynėliai, 
Krantus Nemuno papuoš.

Ir vėl girdis nauji balsai
Pavasario gimdyti,
Ir paukšteliai jau parskrydo
Ką seniai nematyti; »

Linksma yr girioj klausytis 
Tų balselių įvairių, 
Ir smagu jame dairytis, 
Prisigėrus jo kvapų.

Jei jų balsai teip malonus,
Lyg akordai dangiškiej!
Lyg kad smuikos arba fleitos, 
Visad linksmai čiulba jiej!

Čia žiedai visoki žydi,
Ten žaliuoja žolynai,
Jų tau niekas nepavydi, 
Džiaugkis jais kaip išmanai.

Tai ir džiaugias miškų žmonės,
Ypač jojo žalumu,
Jiems patinka jo glamonės,
Šviežio oro saldumu.

Eikit vyrai, eikit moters,
Girios oro atsigert,
Bus jum daug stipriaus kovoti, 
Sunkumus visus pakelt....

Atminkite

dūlys musų audringame gy-į 
venime. Ir žiūrėkite į pa
sekmes, viena diena davė 
apie $200.000, daugiau, negu • 
visų besipešančių fondų dar
bas per ištisus du metus! 
Amerikos Lietuvių Centra
lis Komitetas ir ant toliaus 
darbuosis bešališkai, bepar-. 

gintų prie aukavimo. Vie- ty^kaų be kišimo j savo 
nas svarbiausiųjų darbavi- ve’k™« P«llt!sk'! \al^-.. T°| 
mosi būdų turėtų būti įvedi-i relkalau’a ls J° P1“10’1 v’' 
mas nuolatinio mokesčio i įuomenė, pratęsiant L A. i 
•nukentėjusiai Lietuvai, Vie-Centralinl° Komiteto veikl
ios komitetų kolektoriai tu- ant telP ,lalko- ka,P
rėš rinkti tokias mėnesines 
mokestis iš pasižadėjusių 
lietuvių. Dėlei mokesčių 
vienodumo, butų gerai pasi-

Lietuva vargą kentės nuo 
karės. Darbas milžiniškas, 
bet Centralis Komitetas ti
kisi jį atlikti su musų lietu
vių visuomenės parama iržadėjimus daryti sulyg už-1v11* V1®u< 

darbio, po 1c. nuo uždirbto ’ Pa£elt>a;
dolerio. Mokesčių pasiža-l Amerikos Lietuvių Cen- 
dėjimus reikia rinktimass! ‘ralis Komitetą, *°°v Fifth 
mitinge. Surinktus mass_! Avė, New York, N. Y. 
mitinge prisižadėjimus vie-į 
tos komitetų raštininkai į 
sutvarko sulyg antrašų ir 
paveda komiteto - kolekto
riams tuos mokesčius iško- 
lektuoti.

Šalyj nuolatinio mokes- 
_čių rinkimo, vietos komite
tu darbuojasi aukų rinki
me' dar ir kitaip visokiais 
budais, būtent rengiant kon
certus, teatruų rafilus, va
karus. darant aukų kolektas

MAN LINKSMA.
Man liksma kaip šviečia saulutė 
Ir-skraido padangėj strazdai, 
Kaip čiulba raiboji lakštutė, 
Ir skamba paukštelių balsai.

Man linksma, kaip vėjo švelnumas 
Purena medelių lapus, 
Ir girios slaptinga dainelė 
Man sielos gaivina jausmus.

Ma linksma aplankius nameli,
Tėvelio statytą seniai,
Ir žaliąjį rūtų darželį,
Nes ten gėlių kvepia žiedai...

Man linksma kaip jaunos sesutės 
šienelį grėbdamos dainuoj, 
Ir brolelių Lietuvos musų— 
Lankoj dalgeliai vis oliuoj...

Man linksma butų tarp medelių
Gegužio mėnesio laiku,
Nes tenai skamba daug balselių, 
Ir daina, gegutės — “ku-kų”.

Linksma sėdėti prie upelio,
Kur griuvena tyras vanduo, 
Nes ten skausmas širdužės mano, 
Į gilybes jūrių banguoj...

Užvis linksmiaus yra atminti
Laikai dienų kūdikystės,
Nes matutė mane mylėjo,
Kaip skambia daina vaikystės......

J. Svyrūnėlis.
LAŠAI.

Paderewskis išmintingas 
žmogus. Jis supranta ir net 
viešai sako, kad vokiečių 
suteiktoji Lenkijai nepri- 
gulmybė nieko nereiškia. 
Bet užtaigi geri lenkai krei
vai žiūrėdami į Paderewskį 
sako, kad į Lenkijos nepri- 
gulmybę gali netikėti toki 
žmonės, kurie jos niekam 
negali suteikti.

KOGI VAITOJI?
Jauna krutinę, ko-gi vaitoji?
Ko-gi gailingai verkia širdis?
Ko-gi lindėjus vis nenustoji,
Lyg ir tamsioji, šalta naktis?

Ne! Dainelę vien dainuokie, 
Iš bedugnės ir platybės;
Priduok džiaugsmo sielai savo,
Tyros meilės ir liuosybės.......

J. Svyrundis.

J. Gailutis dėjo marinti, o mintis vis nuolat kalbėjo: 
“Gyvent, gyvent!”

29 diena Sausio, šiądien susiėję kelie 
se, kalbėjome, ar bus karė tarp Rusijos i' 
Austrijos, čia mums bekalbant, prisiminė 
ir lenkai, kad ir jie geidžia gauti autono 
miją. Aš kalbantiems pasakiau: -

— Na, gerai. Leiskim sau, kad lenkai 
gaus savivaldą, tai be abejonės jie pašil o v 
ir Lietuvą į savo valdžią.

— Žinomas daiktas, o ypač Suvalkų 
guberniją — pritarė vienas.

— Tai tada Lietuvai butų daug bk- 
giau, negu dabar, kuomet Lietuva yra Ru
sijos valdžioje — tvirtino antras.

Aš vienas sau mislijau: “Kad lenkai 
nelauktų, kad aš su jais gyvenčia. Teip 
pamislijęs, drąsiai pasakiau:

— Už tėvynę aš ir mirt nesibijočia, v 
lenkams tik gi netarnaučia.

— Lenkai gavę savivaldą, Lietuvoj 
steigtų savo mokyklą lietuvių lenkinimui, 
na ir ką tie 3 milijonai lietuvių galėtų len
kams priešintis? — rūsčiai kalbėjo pirma 
sis.

— Jeigu lenkai norėtų valdyti lietu 
vius, aš juos kaip žalčius, imdamas povieną, 
išsmaugčia! — net supykęs kalbėjo, nuo 
dės pašokęs vienas vaikinas.

4 diena Vasario, šešias dienas apie’ 
dau, nieko neužrašęs, nors ir buvo šis-t.us 
užrašyti, nes nuvargęs prie dieninio darbe, 
rašymu nenorėjau kankintis.

Atlankiau Užgavėnių vakarėlį, kur la
bai užganėdintu iš lietuviškų dainų ir jau - 
nimo žaidimų. Einant su K. iš to vakarė
lio, jis man kalbėjo apie mergas. Man nn 
sibodus klausyti jo kalbos, aš jo paklau 
siau:

— Kaip tamistai patinka musų miesto 
lietuvės, mergaitės?

— Labai man patinka. Aš manau čia 
apsigyventi, nes čia yra smagiau negu ki
tur, nes apart kitko, Čia net ir lietuvis pho- 
tografas yra, o ir šiaip čia daugiau gyvu
mo.

5 diena Vasario. Ausyse man skaiu • 
ba vakarykščios lietuviškos dainos, kurias 
girdėjau Užgavėnių vakarėlyje. Kiek tai 
yra lietuvių, apdovanotų gamtos dovano 
mis,-dailiais ir maloniais balsais! Bet gai
la tų mus brolių ir seserų, kaipo bemok 
slių, kurie turėdami tokias gausias gamtas 
dovanas, turi vargti fabrikuose, dirbdami 
vien už kąsni paprastos, kasdieninės duo- 
dos. O kiek tai toki žmonės, turėdami mok
slo, galėtų atnešt naudos ir garbės, nevien 
sau, bet ir visai lietuvių tautai, net ir tė
vynei Lietuvai!

Jaunikaitis ar mergelė, turinti talen-į 
’l prie dainos ir muzikos, sunkiai nusideda, 

prieš gamtą, kad nesimokina, nesilavina to. 
kuom galėtų įgyti garbę nevien nuo lietu
vių, bet ir nuo svetimtaučių. Juk niekas 
teip ne išaugština tautą, kaip talentuoti 

. dailininkai, muzikai ir poetai.
ai scio-j 6 diena Vasario. šiądien atlankiau 

pas 'aitas, vjen^ lietuvišką šeimyną. Labai simpatiš 
.. . ,. ki ir mandagus žmonės. Man valandėlę pa 
issis 'irstė- SėdėjUs grinčiojo, ant stalo pasirodė uzbo 

. nas alaus. Buvau manęs negerti. Bet ma- 
gatve susi- nau sau, j.ajp dabar čia reiktų susipykti.

O juk priežodis sako: “Puolęs į klaną, sau 
sas nepasikeisi”. Teip ir man buvo. Se
nus žmones juk nepamokinsi, o gražiai su 
jais elgiantės, galima nuo jų ką nors gero 

■ išgirsti. Tad reikia su jais taikintis ir d?, 
lintis mintimis, kiek galint. Einant namo, 
reikia atsisveikinti. Visi, su didžiausiu ma 

Jlonumu, maldavo manęs, kad ir vėl juos 
atlankyčia.

— Kodėl ne! Su mielu noru, tik bėda, 
kad to laiko vis trūksta — kalbėjau aš 
jiems.

— Tai ką gi tamista veiki vakarais?
— Skaitau, rašau, kartais nueinu j 

teatrą, o šventomis dienomis turiu eiti į 
susirinkimus, ot ir ateinančiame nedėldie 
nyje, bus susirinkimas TMD. 7 kuopos,, 
malonėkite ir jus atsilankyti, nes bus ska» • 
tomą “Kokią naudą duoda skaitymas kny 
gų. Pasakiau jiems kokioj vietoj bus su 
sirinkimas. Jie visi, su mielu noru sutiko

Dienų užrašai | 
į - (Tąsa)
i Lietuvą, o šiomis dienomis pamylėjau dar 
į ir ką kitą....... Pirmiaus branginu Lietuvą, ■
. o paskui, Oną..........
i 24 diena Sausio. Šiądien dieną pralei
dau linksmai. Aš šiądien su Jonu nešiojo
me po lietuviškas krautuves apskelbimus 
TMD. kuopos, kuriuose buvo skelbiama, 
kad 26 d. Sausio šita kuopa turės prakal
bas ir savo nariams dalins Raštus.

Pabaigus šitą smagų darbą, su Jonu 
ėjome pasivaikščioti svarbesnėmis miesto 
gatvėmis. Jonas traukė iš cigaro durnus ir 
tuos kamuoliais leido į orą. Galiaus pasi
baigė mudviejų kalba. Galą ėjome tylėda
mi. Už valandos Jonas prašneko:

— Kaip tai butų gerai pasivaikščioti, 
kad butume mokinti! Nuolat galėtume 
kvėpuoti tyru oru.

Jis ilgai rūgo jo ant savo gyvenimo, ga
liaus, užbaigdamas savo kalbą, kalbino ma
ne važiuot Į mokyklą. Aš atsidusęs jam 
pasiaiškinau, kad aš daug kartų apie tai 
mislijau, bet ką padarysi neturėdamas pi
nigų, o turint kelis centus, ką gali išmokti ? t 

! Jonas mar nieko neatsakė, tik patraukė du
rnu iš eigai . papūtė į šalį ir ėjome toliau, 
tylėdami.

25 diena Sausio. Šiądien žmonių be
darbe vaikščioja dar daugiau, vaikščioja 
gatvėmis ir gėrisi dienos gražumu. Šią
dien popiet turiu dirbti. Man linksma, nes 
popiet ateina vis švieži žmonės, tad tankiai 
tenka Įgyti naujus įspūdžius. Man labai

- smagu kuomet išgirstu lietuvį kalbant su 
naujomis mintimis.

Pardavinėjant man laikraščius, ateina 
lietuvis ir perka lenkišką laikraštį “Ameri
ka Echo”. Prie jo prieina jaunas lietuvis 
ir prakalba:

— Brolau! Matyt esi lietuvis ir gra
žiai kalbi-lietuviškai, tad kodėl neperki lie
tuvišką laikraštį?

Pirkėjas lyg susigėdo ir nusipirko 
dar ir “Lietuvą”, tik lyg nepasiganėdinda- 
mas dar pasakė:

— Tamista, žinai, kad lenkiškuose 
laikraščiuose daugiau žinių negu lietuviš
kuose.

Jo aponentas greit jam atrėžė:
— Gali būt, kad tamistai lietuviškuose 

laikraščiuose žinių visai nėra.
26 diena Sausio, šiądien turėjome TM 

D. kuopos susirinkimą, kuriame buvo na
riams dalinama draugijos išleistos knygos. 
Garmaus raštai, kurie iš eilės skaitėsi TM 
D. leidinis No 17. Išdalinus knygeles, buvo 
daug kalbėta apie pagerinimus pačioje drau 

.gijoje. Nutarėme rengti paskaitas, ginčus 
ir daug kitko, tam panašaus. Pabaigus su
sirinkimą ėjome pasivaikščioti, 
darni kalbėjomėsi kaip surengti 
tinkančias jaunimui.

Praleidę linksmai vakarą, 
me ir nuėjome namo.

27 diena Sausio. Eidamas
tikau su lietuviu, senu gyventoju šio mie
stelio P. čiru. Jis yra netik senas gyven-1 
tojas šiame miestelyje, bet veiklus lietuviš
kuose veikimuose, ir kaipo toks yra vi
siems gerai žinomas SLA. kuopoje ir kitose 
lietuvių draugijose. Aš su juom ilgai kai-: 
bėjajsi apie visokius lietuvių pradėtus ir 
jau nuveiktus darbus.

Linksmai praleidus dieną, vakare, su 
savo pažįstamais ir prieteliais, skaitėme 

. lietuviškus laikraščius ir knygas. Dau- 
| giausia skaitė J. Balčius manologus ir K.
Puidos rašytas dramas. Galiaus pasižadė
ję ir kitais vakarais susirinkę užsiimti1 
skaitymais, išsiskirstėme.

28 diena Sausio, šiądien susiėjęs su
pažįstamais ilgai kalbėjausi apie kasdieni- 

■ nius dalykus, bet nusibodus kalbėti, pasi-< 
ėmiau skaityti Puidos parašytą knygelę 

j “Drama”. Aš skaičiau, o mano prieteliai1 
gardžiai juokėsi iš savo kalbų. Jiems juo- 

i kiantės, man buvo liūdna, nes ten nebuvo iš jr prisižadėjo atsilankyti į susirinkimą, 
ko juoktis, kadangi jie vienas kitą tik už- įjflan maionu, kad gražiai su jais pei •

įgauliojo nemandagiais žodžiais ir išsitari-1 siskyriau
-mais. Man mintyje lyg bitė stovėjo, pri-j 7 diena Vasario. O, kaip liūdna žiu- 
menant nuolat, kad męs neišmokstame rint į musų jaunimą! Jauni vyrukai ne- 

i mandagumo, neišmokstame vienas kitą 
guodoti. Męs mėgstame tankiai kalbėtis 
apie auksą, apie turtus, apie laimingą šei
mynišką gyvenimą, bet dauguma iš teip 
kalbančių gyvena kitaip negu kalba, ki
taip veikia negu mislija.

Įkirėjus man mano prietelių kalboms, 
palikau juos vienus, nes miegas mane pra

moka vienas kitą godoti....„.
Užėjęs į mažą krautuvėlę lietuvio K , 

radau keliatą jaunų vyrų lošiant iš pinigų. 
Jie vienas kitam mėto bjaurius žodžius, 
vienas į kitą šnairuoja. Argi neliūdna > 
Nuo jaunystės jie mokinasi, pratinasi vog • 
ti, vienas kitą apgaulioti. Juk tai yra abel-

(Toliaus bus)



.1 Nedėldienio Pasiskaitymai | ♦ I
nešioja ligų perus arba bak
terijas, gerai žino apie tai, 
kad mėlyna šviesa užmuša 
bakterijas ir todėl nuo to
kios šviesos šalinasi. Žino
ma, nedaug rasime žmonių, 
kurie norėtų gyventi kam
bariuose su mėlynais lan
gais. Bet yra viltis, kad 
netrukus bus išrasti tam 
tikri reflektoriai, kuriuos 
bus galima pridėti prie lan
gų, kuriuos, išnykus mu
sėms, bus galima nuimti.

Žvirblių viltis. paukščiai ir šiądien ant tos 
Nelabai seniai rašėme, salukės, kuri nėra didesne 

kad ateinančiam pavasariui, kaip vieno akro, randasi j 
20,000 sparnuotų, įvairios 
lūšies paukštelių. Ten, ant 
v.eno akro, yra daugiau gie
di učių paukščių negu viso
se Suvienytose Valstijose.

L et dar tame ne galas. 
Jeigu kam iš skaitytojų ne
buvo svarbiais Nedėldienio 
pasiskaitymai apie ūkinin
kus ikišiol, tai dabar bus 
svarbus. Kas vasaros lai
ku, vakare, turėjo slėptis 
debesyje iš pypkės kįlančių 
durnų, arba turėjo teptis 
kvepiančiomis mostimis, 
kad tuomi atsigynus nuo prie ištyrimo, ar negalima 
vuodų, tas tegul dabar žino kokiu budu juos perdirbti, 
kas tai yra žvirbliai, kurie kad jie butų galimi sunau- 
naikindami visokios rūšies (loti žmonių maistui. Ty- 
negeistinus vabalus ir mu- rinėjimai ir chemiški atsky- 
ses, išnaikina 
vuodų. Reikia tik patėmyti, goji, karčioji 
kaip žvirbliai-medžioja vuo
dus žolėje, ant upės kranto, 

į kur vuodai ilsisi vasaros 
dienos laiku. Jie griebia 

I kiekvieną vuodą, o ir nevie- 
|na muse tuom patim laiku 
| pražūva amžinai. Žvirb
liai teipgi savo vaikus šeria 
’vuodais, jei tik jų gali pasi
nga u ti.
' Tad atsižvelgus i žvirblių 
gerumą. Griffith pataria 
valdžiai, kad valdžia visus 
žvirblius paimtų į savo glo
bą ir pareikalautų gyvento
jų. kad tie užtikrintų žvirb
lių nepaliečiamybę. Chica
gos parkų prižiūrėtojai jau 
pažino žvirblių vertę, tad 

J dabar žvirblius ten šeriama 
žiemos -ir vasaros metu, 
teipgi taiso jiems lizdus, 
kad tik jų daugiau prisivei- 
stų. Taigi, Chicagos par
kuose žvirbliams labai ge
rai, bet kaip tik koks iš ten cija turi migdymo ypatybes, 
ištrukęs, su kokiu nors rei
kalu nulekia į artymą kai
melį, tuojaus šelmiai vie
tiniai gyventojai, tykoja ant 
jo gyvasties. Ūkininkai yra 
tikriausi fanatikai, 
mato žvirblius tik škadas 
dirbant, prinokusius javus 
lesant. Bet jie užmiršta, 
kad žvirbliai, be paliovos 

: dirbdami per vienuolika 
I mėnesių, už kiekvieną nuo- 
Įstolio centą, ūkininkui at
neša dolerį pelno, naikinda
mi vuodus ir piktžolių sėk
las. Dabar, galbūt nevie
nas iš tų, kurie gelendo 
ginklą ir su tuomi rengęsis 
į karę ateinančiam pavasa
riui, suminkštės ir išsižadės 
savo kraujageriškumo, pa
matęs, kad žvirbliai nėra 
blėdingais, kaip pirmiau 
apie juos buvo neteisingai 
manyta, bet naudingi.

Žvirblių viltis.
Nelabai seniai i

Suvienytose Valstijose ren
giamasi paskelbti žvirb- j 
liams karę. Vienok, pir- 1 
miau negu žvirblių priešai < 
sumobilizuos savo kariume- s 
nę, žvirbliai dar turi užtek
tinai laiko ir gerą progą, < 
kad pasiteisinti iš jiems da- 1 
romų užmetimų ir pataisyti ] 
savo nelemtą gyvenimą, ati
taisant padarytas jau ir da- : 
bar dar daromas klaidas. 
Generališkasis stabas, sykiu • 
su savo fieldmaršalais, New 1 
Yorke, išleido atsišaukimą 
i visus, kurie interesuojasi 
žvirblių karevimu, kad iš
reikštų savo nuomones kas
link busiančios karės. Dė
dulė jau pirmiau išreiškė sa
vo nuomonę “šalin su žvirb
liais”, tad žodį nelaužyda
mas, dabar paseks tik nuo- j 
monę tūlo ponulio Griffitho,' 
kurs pradėjo ginti žvirbliui 
likimą. Jis rugoja ant Į 
valdžios už tai, kad ta spau- ■ 
bintais atsišaukimais kur-; 
sto tamsius žmones, o šie jau i 
su įniršimu ruošiasi ant | 
žvirblių galvos. Pagal pono ( 
Griftino prirodymo, žvirb- • 
liūs veisia kiti paukščiai iri 
žvirbliai už savo veislumą 
negali būti kaltinami. Jis 
sako, kad daug yra tyrinė
jęs paukščius ir žvėris. Tei-j 
sybė, jis nežiūrėjo ką pauk
ščiai gūžiuose nešiojasi, 
bet žiurėjo į gyvus, iš tolo, 
kaip jie gyvena, ką veikia 
ir kuom maitinasi. Ir teip 
žiūrėdamas persitikrino, 
kad žvirbliai lesa viską, bet 
labiausia mėgsta muses, 
vuodus, vabalus ir kitus 
tiems panašius gyvūnėlius. 
Net ir Michigano valstijos 
valdininkai, kurie neteip se
niai siūlė dovanų po 2 centus 
už kiekvieną žvirblio galvą, 
pernai paskelbė dienraš
čiuose, kad tyrinėta žvirb
lių gūžiai ir tuose, apart ki
tokių gėrybių, atrasta dau
gybės musių, vuodų. mašalų 
ir daug blėdingų vabalų, to
dėl dabar žvirblių bude
liams dovanų neduoda, o 
žvirblius labai guodoja. O 
tos guodonės Michigano val
dininkus išmokino ožiukai, 
kurie baigė tos valstijos 
ūkės naikinti. Žvirbliai ši
tai valstijai užčėdijo milijo
nus dolerių. Net ir Kansas 
valstija ant to uždirbo ke
lis milijonus. Ponas Grif- 
fith sako, kad prieš 40 metų 
jis ten ūkininku buvo. Pir
mąsias dvi pjūtis sunaikino 
ožiukai (žiogai). Ir kaip 
sykis tuom laiku pargaben
ta žvirblių. Pasekmės to 
visko buvo tokios, kad žvirb
liai tuojau ėmėsi prie darbo 
ir visą valstiją apvalė nuo 
ožiukų. Dabar ten būva ge
riausi javų derliai. O iš ke- 
no tai loskos? Iš žvirblių!
Dabar tų ožiukų laukuose 
nesimato, tik
žvirbliai laukuose ir “žvirb
liai” ūkininkų kišeniuose. 
Teisybę sakius, suaugusių 
ožiukų žvirbliai nemėgsta, 
bet užtai išnaikina tūkstan
čius jauniklių.

Prikaišiojama žvirbliams, 
kad jie išvaiko kitus paukš
čius. O Griffidas pasakoja, 
kad tas viskas yra kaip tik 
atbulai, nes žvirbliai kito
kios rūšies paukščius palai
ko. Prieš du metus, ant ma- 

’ - žos salukės, Jachson parke, 
Chicagoj, buvo 10,000 žvirb
lių. Prie jų prisidėjo kitoki

žvirbliai;

ai ŪKININKŲ DIRVA Įg|

Valgymas laukinių kaštonų.
Nuo ne atmenamų laikų 

žinoma, kad laukiniai kaš
tonai yra nuodais, apart to 
jie yra labai kartus, gerkle 
nepereinanti, ir todėl sugru- 
muliavimui nėra galimi. 
Mokslininkai galiaus ėmėsi

Moteries laisvė.
Praėjo ir niekad negrįš 

tie laikai, kuriuose moteris 
buvo vergės vietoje, kuomet 
vyrui moteris buvo vietoje 
kokio rakando ar naminio 
gyvulio. Pasaulis progre
suoja. Žmoniškumas jau 
priėjo iki tokiam laipsniui, 
jog suprantama yra kiekvie
nam, kad daugelyje atvejų, 
moteris yra lygi vyrui ir ji 

: neprivalo būti verge.
Šitokia atmaina yra tei

singa. Vienok ne apie tai 
■ einasi. Čia noriu pasikal
bėti su “Moterių pasiskaity
mų” skaitytojoms kurios, 
manau, pripažins man tiesą. 
Suvienytose Valstijose yra 
moterims tiesos, kurios vie
nok yra tik iš viršaus nupie
štos tiesų parvomis, o vidu
je yra viliugystės tinklas.

Skaitytojoms jau yra ži
noma, kad Suvienytose Val
stijose nėra leistinu vyrams 
daryti moterims skriaudą.

daugiausia rimai parodė, kad nuodin- 
substancija 

duodasi iš tų kaštonų at
skirti. Tai padarius, tuos 
kaštonus galima bus sumal
ti į miltus ir sunaudoti^ juos ^-ra jeĮstjna jas mušti, ne

mandagiai Į jas atsinešti ir • 
žodžių šiurkštumu žeminti 
jų garbę. Kiekvienoj val
stijoje yrą tiesos, sulyg ku
rių, moteris turi tiesą apkal
tinti vyrą už kiekvieną ne
mandagų apsiėjimą su ja. 
Šitomis tiesomis besinaudo
jančių moterių męs rasime 
labai mažai, kad jos jomis 
naudotųsi tiesotai. Bet už
taigi rasime daugybę tokių, 
kurios tas tiesas panaudoja 
netiesotai, dėl savo kalty
bių, pačios būdamos kaltos, 
arba neturėdamos suprati- 

įmo, ką tos tiesos reiškia.
Labai tankiai pasitaiko, kad 
moteris, pati būdama kalta, 
vyrui papuolus į apmaudą, 
vieton nutylėti, priešinasi 
jam, dar labiau jį erzinda
ma: “Pamėgink mane už
gauti, o tuojaus aš tave pa
mokinsiu! Už grotelių at-i 
sidursi.”

Pasitaiko, kad vyras pa- 
, reina namo “prisivuoga- 

vęs”. Moteris pradeda jam 
mazgota čy^tamė vandenyje Ju0>us sa™,. pamokslus sa- 
ir numazgojus, supilta lau- ^”11’ SL1 didžiausiais prie- 
ke, kad išdžiūtu, ir išdžiovi- dais, vieton lamiai tylėti n 
nūs sumalta į miltus. Mil- ‘ turi jam pasakyti, paša- 
tai pasirodė geltonai-bal- 
tos parvos. Miltus išvirus, ■ 
pasirodė, kad kartumas yra; 
pranykęs, bet pasilikęs ait
rumo skonis ir todėl valgiui i- 
viralas pasirodė netinkamu. 
Tada permainyta jų virimo | 
būdas. Virta tirštai ir pri-į

kaipo naudingą gyvuliams 
pašarą, o šitų kaštonų mil
tus sumaišius su kvietiniais 
miltais, galima kepti duo
ną.

Chemiški tyrinėjimai pa
rodo, kad šitie kaštonai sa- 
vyje turi 42 nuošimtį miltų,, 
5 nuošimtį baltymo ir 9 nuo
šimtį saharino. Tai yra žy
mi dalis maitingumo, tik ne
gerai, kad baltymo ir saha
rino substancija yra labai 
karti ir išduodanti nemalo
nų kvapsnį. Šita substan
cija ir daro kaštonus mai
stui netinkamais, nes po 
suvalgymui, kartumas ir1 
kvapsnis gamina nuodus. 
Čia dar prisideda ir žymi da
lis saponino. Šita substan-

teip kaip kloroformo rūg
štis.

Pirmuose tyrinėjimuose, 
šitie kaštonai virta vande
nyje ilgą laiką ir paskui 

nes jie vanduo nuo jų nusunkta.
Paskui dar kartą virta ir 
vėl nusunkta. Paskui nu-

darbų ir jį ne apsunkinant 
pergreitai, jis iš valios pri
pranta prie visko, su vis- 
kuom apsiprasdamas ir sy
kiu suaugdamas prote ir 
jiegoje, liekasi labai pro
tingu arkliu. Pratinant ku
melį prie darbo, visuomet 
reikia atminti, kad yra 
svarbiu gyvulio suaugimas, 
kaip prote, teip kūne ir jie
goje. Perankstyvas kinky
mas į darbą ir perilgas va
rinėjimas, labai daug kenkia 
jauno gyvulio visuotinam 
suaugimui ir sveikatos sus
tiprėjimui. Reikia atminti, 
kad nors gyvulys išrodo au
galotu, bet kuomet jis yra 
jaunas, jo kaulai ir organiz
mai yra dar silpni, tad ank
styvu ir sunkiu darbu tą 
viską pagadinus, paskubina 

■ligos, nesveikatos ir tas vis- 
j kas atneša nenaudą tam, 
įkurs jos laukia.

Kaip užlaikyti vištas žie- 
mos metu.

Tokiose vietose, kur būva 
žiemos šaltos, sunku užlai
kyti vištas teip, kad jos neš
tų naudą, o ne nuostolius. 
Svarbiausiu yra vištoms rei
kalinga šiluma ir atsakintis 
maistas.

Vištininkai, kuriuose lai
koma vištas, laike didelių 
šalčių, privalo būti atsakan
čiai šilti. Dalykas einasi 
apie tai, kad vištos ne at
šaltų skiautures ir kojas, 
kas labai tankiai pasitaiko, 
kuomet vištininkai yra ne 
sulyg reikalavimų. Pap
rastai, naktimis būna did
žiausi šalčiai, tad vištos, jei
gu vištininkai nėra atsakan
ti, turi miegoti labai šaltai 
ir todėl nededa kiaušinių, o 
labiausia, jeigu prie to dar 
neturi atsakantį maistą. 
Kaip apžiūrėti vištininką, 
kad butų šiltas, yra kiekvie
nam jau žinoma. Svarbu 
vienok yra žinoti, kaip rei
kia vištas girdyti ir lesinti.

Dienose didelių šalčių, 
reikia vištoms duoti lesti 
daugiau grudų, ypač kornų I geriau tunka, kuomet jom; 
(kukuruzų), kurie vištoms 
suteikia daugiau šilumos. 
Užtenka vištas lesinti tris 
kartus per dieną, atmenant, Į tunka ir riebėja.
kad vakare joms reikia nesi-1 geriausia šerti pagal šių nu- 
gailėti grudų, idant jų skil-1 
viai per naktį turėtų užtek
tinai darbo. Iš ryto irgi 
reikia turėti joms lesalą pri
ruoštą, kad šaltame ryte, 
kaip tik iš miego pakils, kad 

■ turėtų ką lesti. Iš ryto lesa
lą joms reikia duoti anksti, 
kad dar prietamsoj turėtų 
darbo, jieškant grudų. Toks 
ankstyvas judėjimas, 
nai yra reikalingu jų 
katai. Pietums, laike 
lių šalčių, gerai duot 
virtą, tik nelabai karštą le
salą.

Žiemos laiku yra labai 
svarbiu girdymas vištų. 
Vanduo, duodamas vištoms, 
neturi būti labai šaltas. Jei
gu tankiau negalima, tai bū
tinai reikia vištas girdyt 

i tris kartus per dieną, duo
dant joms vasardrungnį 
vandeni. Vištos reikalauja 
turėti prie savęs vandens' sviesto darymo, 
kiekvienu kartu. Bet, jei 
pas jas laikyti dėlei užšali
mo, tai geriaus duoti tik tris ‘ mato nė spalvos, kaip kad 

j sykius per dieną, bet ne per- ■ iš rūgščios. Tad sviestas, 
į šaltą. į iš rūgščios Smetonos, yra ge

resnis, o sviestas iš saldžios 
Smetonos dargi ilgai nestovi 
savo pozicijoj, greitai mink
štėja, kad ir žiemos laike.

Taigi matome, kad sal
džioji smetona nėra atsa
kanti sviesto darymui. Ly
ginai sviesto darymui netin
ka smetona persenus ir pra
migus. Iš tokios Smetonos 
padarytas sviestas lyginasi 
sviestui, padarytam iš sal
džios Smetonos, tik sutuom 
skirtumu, kad sviestas būva 
kartus.

Tad iš kokios Smetonos 
reikia daryti sviestą? Ant 
šio klausimo yra tik vienas 
atsakymas: Nė iš perdaug 
rugusios, nė iš saldžios. 
Smetona tinka sviesto dir
bimui tada, kada yra leng
vai rūgšti Tokią smetonąj 

į galima pažinti, kuomet įdė* 
i jus į ją medinį šaukštą*

smetona ant šaukšto veliasi 
ir nuo jo slinkdama, biskj 
praskysta, kuomet persenu
si smetona ant šaukšto visai 
nesivelia, o smetona “per- 
jauna”, yra saldi ir skysta* 
kaip pienas.

teip dalykams stovint, prasi-1 
deda tankus vaidai, barniai, 
nesutikimai didinasi, šeimy
niškas gyvenimas darosi | 
tiesiok prarugusiu ir viskas 
jau eina link persiskyrimo. 
Ir kaip dabar, skaitytojos, 
manote, kas čia yra kaltes
nis? i

Kiekvienas vyras, iš pri
gimties, turi savyje ambici
ją, kad kuomi nors valdyti, 
kad ant ko nors būti valdo
nu. Veda moterį su tuom 
tikslu, kad jiš bus šeimynos 
galva ir globėju savo mote
ries. Bet kuomet tame visa
me su juom konkurencijon 
stoja jo moteris, norinti ki
tais valdyti, tuomet vyras 
pasijunta savo vilties apvil
tu, nes pamato, kad jo gei
džiamasis tikslas nuo jo to
linasi. Dar iš pradžių, “dėl 
šventos ramybės” jis tyli, 
nenori pasirodyti žiauriu. 
Vienok prisieina laikas, ku
riame bunda jo dvasioje 
audra. Prasideda šemynoje 
ginčai, vaidai, nesutikimai 
ir tam visam kasdien didi- 
nantės, šeimyniškas sugyve
nimas pasirodo negalimu. 
Pavyzdžių tam męs rasime 
šimtus, visur.

Kas iš to visko išeina ? 
Išeina tas, kad moteris ne
privalo rūpintis valdymu 
savo vyro, jei bent esant 
vyrui tokiu silpnu, kad buti- 
visada prisimena, kad mo
liai reikalinga jam globa pa
sirodytų. Turi saugotis 
nuo areštavimų savo vyro 
ir su tokiais reikalais vai-: 
klojimosi po teismus. Ne
reikia pageidauti namų val
džios, bet ją palikti vyrui, 
nes jam tokia valdžia teisin
gai priklauso. Jaigu vyras 
pasirodytų klaidingu namų 
ar šeimynos valdyme, tada 
reikia jam duoti patarimus, 
pasistengiant jam nurodyti 
jo klaidas, teip, kad jis jas 
aiškiai pamatytų, bet niekad 
nesiskverbti jo vieton, dargi 
su priverstinumo priemonė
mis.

Bukite, mielos skaityto- 
. jos, veidrodžiu šeimynos ir 

namų, savo gerais pavyz-’ 
džiais. Bukite geromis mo
terimis savo vyrams, bukite 
geromis motinomis savo 
vaikams ir rūpinkitės jų iš
auklėjimu, bet saugokitės 
priemonių supykdymui vy
rų, nes jie paskui rūstauja 
ir jieško progos atkeršiji
mui.

šėrimas paršų.
Raugintas pienas, mas- 

lionkos ir išrūgos, kiaulėms 
yra labai nadingu. Kiaulės, 
teip kaip ir kiti gyvuliai,

yra duodama įvairus mais
tas, ėdesis. Mainant mai
stą, kiaulėms, jos greitai 

Kiaules

buti- 
svei- 
dide- 
joms

rodymų: paaugę paršai rei
kalauja pieno, avižinių, mie
žinių ir žirninių miltų. Iš
leidimas ant žolės ir tyro oro 
yra būtinai reikalingu. Me
diniai pelenai yra reikalin
gi kaulų suaugimui. Geru 
daiktu yra duoti virtą ėde
sį, išimant daržoves, augan
čias žemėje. Grudai yra 
teip geri kaip ir miltai. Mir- 
kinti grudai ar miltai yra 
naudingesni už sausus.

Jaunos kiaulės, vogoje 
greičiau auga už senąsias. 
Kukurūzai yra geriausiais 

I grūdais penimoms kiaulėms, 
į duodant juos paskutėnėje 
savaitėje prieš pardavimą 
ant mėsos.

Geras būdas sviesto 
išdirbimo.

Kaip saldžioji teip ir rūg
ščioj! Smetona tinka prie 

Vienok, 
sviestas darytas iš saldžios 
Smetonos, neturi tokio ari-

kyt tada, kada tas išsimie
gos. Girtas žmogus, vi- 

• suomet yra drąsus ir grū
mojimų nepaiso. O moteris

I vienok tą sau kitaip išsiaiš
kina ir rengiasi prie tokio 

tvyro kailio išdirbimo. Pra
sideda trukšmas, ateina po- 

i areštuo
jamas. Rytojaus sulaukus, 
moteris pradeda gailėtis va
karykščio atsitikimo, eina 
į teismą ir vyrą, kurį vakar 
padavė policijai, “išperka”, 
išsiaiškindama sau, kad vis
kas tuomi jau pagrįžta į 
tvarką. Vyras jau nusigan- 
dęš, o pati jaučiasi jo perga
lėtoja, nes su policijos pa- 
gelba jį suvaldė, 
los skaitytojos, 
kas iš to išeina?

Vyras tokio 
mo, neužmiršta, 
vas. Jam tokia mote
ris, kuri yra. jo gyvenimo 
pusininke, davė jį policijai 
areštuoti. Ji jį pažemino, 
kaipo žmogų, kaipo šeimy
nos galvą ir tas jį verčia 
manyti esant labai nužemin
tu. Vaikai matė, kaip jų 
motina fiep^ peticijai areš
tuoti jų tėvą, namie. Tokia
me atvejyje vyras nustoja 
savo simpatijų ir paguodos 
link savo moteries ir tik pro
gos jieško atkeršijimui. Ir

dėta vienas nuošimtis pata- į Į*cUa ’r vyras jau
šo. Po šitokio virimo pasi
rodė pašaras tinkamu gyvu
liams ir vištoms. Bet kuo
met 25 nuošimtis šitų kašto
nų miltų sumaišyta su 75 
nuošimčiu kvietinių miltų,Musių nekenčiama šviesa.

Francuzijos mokslinčiai kartumo skonis, nors 
susekė, kad musės labai ne- mažume, visgi apsireiškė, 
kenčia mėlyno žiburio. No- Galiaus pasistengta kartu- 
rint išnaikinti muses kam-, ištraukti su alkoholiais 
baryje, užtenka į langus PaKeiba ir tada kartumo ir 
įdėti keliatą mėlynų stiklų, aitrumo kvapas sunyko, 
o musės tuojaus išnyks. Dabar Vokietijoj šitie kaš- 
Daryta bandymai su balta t°nai plačiai yra vartojami 
ir mėlina šviesa, kurią mu
sės sau pasirinks. Visos bė
go nuo mėlynos ir lindo prie į 
baltos. Ultra-fioletinė švie-i 
sa, suartinta su mėlyna, i 
užmuša bakterijas, šitas 
tapo išbandytu prie gydymo 
odos išbėrimo ir neuralgi
jos. Panaudojus tokios 
šviesos spindulius, pasiro
dė, kad spougus ant odos 
gimdo ne saulės spinduliai, 
bet spinduliai Ultra-fioleti- 
nės šviesos. Mokslinčiai 
tikrina, kad musės, kurios

sunyko.
Bet, mie- 
ar žinote,

areštavi- 
kol gy-

Juzė.

duonos kepimui.

Draugas: — Delko tai?
Gydytojas: — Žinai, vie

ną sykį man atsitiko, kad 
kuomet aš klausiau širdies 
mušimo ir turėjau už ran
kos vieną mergaitę, tai ji 
parodė linksmą šypsą ir 
jausmingai sušuko: “Ah, aš 

i esu tavo amžinai”!

Kaip daryti riešutų pieną.
Europoje pradėta daryti 

pieną iš žemės riešutų, ku
rie angliškai vadinami “pe- 
anuts”. Išėmus branduo
lius iš ' lukštų, branduolius 
numazgojus, reikia smul
kiai trinti, pridėjus distiliu- 
to vandens prie sutrintų 
branduolių, virti katilaityje 
per dvi valandas, maišant 
juos be perstojimo. Po dvie
jų valandų reikia juos nu
kelti nuo ugnies, tegul kiek 
sustengsią. Pienas gata
vas. Nejudinamas jis yra 
tirštokas, bet pamaišius pra
skysta teip kaip tikras pie
nas, nes pagal savo išveiz
dos, nuo tikrojo pieno net 
atskirti, negalimas. Skonis 
jo biskį aitrus, betjuom ga
lima baltinti kavą ar čekola- 
dą. Šitas pienas yra per 
pusę pigesniu už tikrąjį pie
ną. .

šaltą.
Patyrę vištų augintojai, i 

tikrina, kad vištoms duo
dant laikas nuo laiko, mėsos 
atlaikų ir pieno, jos deda 
kiaušinius kad ir didžiau
siuose šalčiuose.

Pratinimas jaunų kumelu- 1 
kų prie darbo.

Nėra tam tikrų rodyklių, 
parodančių, kaip ir kada 
kumelukus imti prie darbo, 
bet prityrusieji arklių au
gintojai žino, kad jauno ku- 
meluko ėmimas prie darbo, 
be tam tikros atydos, sutei
kia nepageidautas pasek
mes, kurios atsiliepia ant 
išaugimo ir išsivystymo į 
atsakantį arklį. Vėlyvas 
pratinimas kumelio prie 
darbo, neduos pasekmes 
didelės skriaudos, kaipo di
delius kaštus užlaikant jį 
be darbo ir ne įvarys jam 
naravą, nelengvai pripran-1 
tant prie darbo. Pratinant 
kumelį prie darbo, reikia jį 
pratint iš lengvo, pradedant 
retai ir lengvai, kas kart 
paimant jį prie ko sunkes
nio. Pradadant nuo lengvų



Reikalavimai.
r- Lteikalaujame gabių vy
rų. Kam dirbti dirbtuvėje 
už £15,00 sanvaitėje, jeigu 
galima dirbant ant savęs 
ir visai lengvai uždirbti nuo 
$50,<)0 iki $100,00 savaitėje. 
Juk męs visi gerai supran
tame, kad dirbtuvė nėra 
musų išganimu. Tą žydai 
šėr iau suprato, ir dėlto tai 
nec vieną trečdali viso pa
saulio turtą apvaldė.

Dėl pilnų informacijų 
kreipkitės nuo 9:00 ryto iki 
12 :00 v. dienos pas 
\ M. J. Žmuidzinavičių 

Generališkaji Maneg.
The Home Building Corpo

ration 742 Rokoffeler 
Bldg.

Draugijų reikalai.
28 dienų vasario (Seredoje) 1917 m. 

atsibus susirinkimas Cle. L. D. Są
ryšio komitetų, 7:30 v. vakare J. 
Žitkevičiaus svetainėje (studio) po 
N. 2105 St. Clair Avė. Visi įgalio
tiniai kviečiami neatbūtinai atsilan
kyti, nes bus svarbių reikalų dėl ren
gimo Lietuvių Dienos programų.

A. Zdanavičius nut. rast.

L. S. K. Šv. Kazimiero Gvardija 
laikys Extra praktiką 2-rą d. Kovo 
M. Ulmann’o svetainėje, 1400 E. 55 
gat. nuo 7:30 vakare.

Malanėkite visi susirinkti.
F. Sakalauskas raštininkas.

PAJ IEŠKOJIMAI

REIKALAUJA.
•įerzinu reikalaujama prie.dar- 

Patyrimas nereikalingas.
- Darbas lensrvas. Pamokinimai ?u- 
e telkiama dykai. Algos mokama
< $7.50 Į savaitę, ant pradžios, o dar- 
! -. i pramokus daugiau.
i EAGLE LAUNDRY CO.
t <or. St. Clair and East 20th Str.

ŠVARUS VAIKINAS PAJ1ŠK0 
DARAUS IR ŠILTO KAMBARIO 

TEIPGI GEIST'NA 
ŠVARI! ŽMONIŲ

TARP E. 30 IR E. 79 GATVIŲ. TU
RINTIEJI KAMBARĮ. MALONĖKIT

TA RP

PAŽIŪRĖT.

. š:uom:
Pajieškau savo tetos Onos Petro- : burvh 

sius ir jos dukters Stefanijos ir- su- į užruš,’. 
naus Viktoro, jie paeina iš Kauno re- 1 mas 
dybus, Raseinių pav., Pakrazenti knygų 
parap., kaimo Padvarnikų. kurie gy
veno Chicago, 111. Jie patįs ar kas 
kitas meldžiame atsišaukti ant šio 
antrašo: D. Grisius. 201 N. 4-th St.
Duųuesne. Pa.

Pajieškau Vilimo Gaurilo, 
paeina iš Kauno gub., Šiaul 
vieto, Papilės parap.. Jis 
Pittsburgh, Pa. ant Payne 
bet nežinau stubos numerio, 
šaukite tuoj, nes turiu svarbų reikalą. 
John Bitinas. 1920 Abteey Avė., Cle
veland. Ohio.

kitę. Ratiybų
•2W>G!

"D.

Pu.

“Dirvos” Agentą Dr,u8rstes’ knrios tHri
Pas kuriuos galima visados užsi

sakyti "Dirvą” ir užsimokėti prenu
meratą.

foungstown. Ohio.
J. SabeL 28 Murdock st.

New Britain, Conn.
V. Gilevičia 98 John str.

Waterbury, Conn.
K. C. Kazemekas 97 Bank st.

Homestead. Pa.
M. Vaikšnoras 529 Diekson st.

Shenandoah. Pa.
102 E. Centre st.

“Dirvą“ už Organą

T. P. Križanauskas,

nskas iš Cleveland.
Itis "Dirvos” agentas 
s laųkosi po Pitts-- 
apiikinius miestelius. ;
"Dirvą” ir rinkda
s. reikalaujantiems p

Brooklyn.
M. A. Milukas.
A. Struminski,

Montello.
P. Miškinis,

416 Hooper
184 Grand

st.
st.

B.
Mass.

35 Arthur st.

kuris 
ių pa
gyveno

•\v BI

s numeriais, gali k

Gardner,
S. Remeikis,

Mass.
267 Pleasant

Mass.
101 Oak

st.

Lawrence.
A. Ramanauskas.

Bentleyville, Pa.
A. Malukonis P. O. Box 268.
A. Svveetra, 51 Hoverhill st.

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

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

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

Detroit, Mich.
Gudinąs F. 83 Kendall s

st.

st.

st.

1 J. Brazaiti:

Cleveland. Ohio.
: J. 203b Hanūlton avė.

3718 Burvvell avė.
s. 7709 Abeydeen avė

"Dirvos” keliaujantis agentas. To
dėl. kur jis atsilankys, kiekvienas 
gaii užsirašyte per ji "Dirvą” ir už
simokėti pinigus teip. kaip musų oft-

DETROIT. MICH.
Lietuvių' Literatūros ir Mokslo Drau

gija paėmė “Dirvą” už organų.
DRAUGUOS VIRŠININKAI:

Pirm. Juoz. Tribulas, 
106 Sargent St.

Pirm. pag. F. Milickis,
Užrašų Rast. Abyshell.

295 Greeley Avė.
Finansų Rast. K. Jarušunas.

Iždininkas A. Mitrikas,
Iždo globėjai:

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

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

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

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

Literatiškas Komitetas K. Aby
shell ir F. Proškevičius.

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

Pirm. K. Povilionis,
848 E. 143 St.. 

Pirm. pagl. K. Urbšaitis.
1087 E. 68 St..

Nutar. rast. F. Sakalauskas, 
2136 Lakeside Avė 

Fin. rast. Cipr. Selickas,
6202 Heisle

Jždin. J. Miškinis,

KARIŠKA VYRIAUSYBE

Gražiai Pasirėdęs Žmogus
BYRA PAGODOJAMASB

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

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

3- Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems H

Lietuvoj bei Amerikoj 1=
iue
2TJ

A. URBŠAITIS Ve : g Lietuvei bei Amerikoj m 

| k VIENYBE LIETUVNINKUS 
g Eina jau 30-tus metus. « 

a 3 Prenumerata $2.00 metams; $1.00 S 

pusei metų. Kanadoje $2.50 metams; jn 
' g $1.25 pusei metu. Anglijoj. Lietuvoj ir įg 
g kitur $3.00 metams: $1.50 pusei m.

Pamatiniui vieną r.um. siunčiam dovanai =J 
K Knygy kataloga siunčiame ant pareika- įjj 

K (avimo dovanai. }3

£ J. J. Pauksztis & Co. § 
Snl ru 120-124 Grand Str., K

Brooklyn, N. X. uj

seniausia

LIETUVIŠKA

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

2271 St. Clair Ave.N.E.
jam

“DIRVOS” A dm.A ELAND. OHIO.

JOM

g'n**. o ‘ “Lietuvys pas Lietuvį!” Obalsis susipratymo.

0-0 4^000

“DIRVOS” KRAUTUVE
“Dirvos” Krautuvė yra didžiausia ir turtingiausia iš lie

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

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

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

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

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

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

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

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

site, kad pas mus yra prekės daug pigesnės, negu kur kitur ir 
atsilankę busite patenkinti dar tuom, kad pas mus galėsite gau
ti nuo mažiausio iki didžiausio, nuo pigiausio iki brangiausio, 
ir nuo prasčiausio iki gražiausio, reikalaujamų dalykų.

Taigi, todėl “Dirvos” krautuvė, yra geriausia krautuvė 
pilkumui Tokių Dalykų.

‘Dirvos’ Krautuve
2004 St. Clair Avė. Bg

Krajava Pirtis
Jeigu nori taip, kaip Lietavoje 
puikiai išsivanoti karštame gare 
su vanta, tai atsilankyk Į musu

PIRTĮ

Galima susikalbėt:

A. SOGOLOVVITZ.
. 38 GATVE- Arti VVoodland.

DR. L E. JASINSKI
607 ROSE BLDG.

■iriurdienio.

Antras Ofisas. 1374 E. 25-tos Gatves.

Ib.h J5!«-v

-:-i 1..0 po

vo S iki 7 vak £
Cestr. 784B-K f

Ar matei Ar skaitei

‘Amerikos Lietuvi?’
\ ienintelis 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 
Kariaujačių Šalių. Juokai ir Margumy
nai. Jeigu vieną perskaitysi tikrai pa
mylėsi. Kaina metams $1.50. Pu
sei metų 75c., Kanadoj met. $2.00.

Prisiųsk savo aiškų adresą, tai pri
siusime pamatyti. Rašyk

“AMERIKOS LIETUVIS”.
15 Millbury St, Worcester,Mass.

© 
© 
© 
© 
© 
©

©

Šokiu Mokykla
PROF. KLIMAVYČIAUS

3704 SUPERIOR AVENUE. TARPE E. 35 IR 386AT/ES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - e
Vyrams $4.00 Merginoms $2.00 už

10 LEKCIJŲ.
Lekcijos atsibuna kas Panedelio ir Pčtnyčios vakarais 

nuo 8:00 iki 11:00 valandų.
Vaikinai ir Merginos! Kurie norite dailiai išsilavinti 

šokius šokti, tad atsilankykite Į viyšnurodytą vieta, o męs 
gvarantttojanie, jog išmokinsime visokius šokius iri trum
pą laiką Neskirtumo. ar jauną, ar seną.

© 
© 
© 
© 
©

Tel. Cuy. Central 7622-R
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KAS NORI SVEIKAS IR DRŪTAS BOTI? 8 
KURIE KENČIA LIGOM KAIP KAD: g

Neišgydomu Rheumatizmu, persišaldimu, kosu- R 
liu. nusilpnėjimu kraujo, nerviškumu, akiųskaudėji- n 
mu. inkstų ir pūslės ligomis, veneriškomis ligomis, □ 
gerklės skaudėjimu, vidurių užkietėjimu ir kitomis. 
kaip urnomis taip ir užsenėjusiomis ligomis. q

Todėl, kas norite būti sveiki, ateikite i musų aptie- « 
ką, o gausit gyduolių nuo viršminėtų ligų, kurios tik- H 
rai pagelbės ir pasveiksite. Nekentėkit skausmų. B

PAKELČIO APTIEKA
--- ——Kampas St. Clair Avė ir 21-mos gaiviu. _ 

--------------------------------------------- --------------------------------------~!XXXXXXXXX233xxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
d

i'l'aisome Vaikų Vežimukus. Skėrius (parasonus)ir tt.
Pataisytus daiktus pristatome į namus, jei yra rei- 

kalaujma. Savo darbą męs gvarar.tuojame.
3032 Woodland Avė. Cleveland, Ohio

Cuy. Central 3080-1.

‘Ohio Baby Carriage Repair Co. |.-------------------------- a
II

Dr. FRANCIS KENNEDY,
DENTtSTAS L. Bednarski

parduoda SįC

Namus ir Farmas
Pnncd^lnj, l’tarninku ir S<

Bei! Reseiale 2377-W Cny. Ceet. 6678-R

5402 Superior Avenue 
Cor. E. 55th Str. CLEVELAND. O.

Išmaino'visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypa tiška:.
L. BĖDNARSKI.

2110 Prospect Avenue.

jei ir

ANT RANDOS 
Jeds Svetaine.

NAUJA -
Draugijų susirinkimams ir šei

myniškiems vakarėliams.
5323-25 Superior Avė.

Kamp. E. 55 gat.

<► o o o o <►

IVinTrPFI pQf Jeigu norite atsikratytie to įki- 
1’$n/ * *-•>».*-« LaILO»raus savo vyrų pasiteisinimo, kad 
pas barberj turėjau ilgai laukti, kuomet jus jų užklausiatė 
nedėldienio rytmetyje: Kur vakar vakarė buvai, kad apie 
antrą valandą šiąnakt namuo parėjai? Tų išsikalbinėjimo 
išvengimui, nupirkite dėl savo vyrų

GERĄ BRITVĄ

o
o o

- • Oo

Kare Paveiksluose!
Pasaulinę šių gadynių karę gali- ■ 

ma pamatyti paveiksluose. 300 pa
veikslų reginiuose, su aprašymais, 
8 spalvuose. Šitie paveikslai yra ori
ginališkai nuimti nuo atsibuvusių į 
Įvairiose vietose, mūšio laukuose, 
Europoje. Atsiųsk 35c. expreso mo- ' 
ney orderiu ar 25c. sidabru, pride
dant 10c. markėmis pasiuntimui. Rei; 
kalaujame agentų.

Lews Hayden
P. O. Box 1061 Renton, Wash. 1

Nereiks ilgai laukti pas barberj ir eikvot pinigus už 
skutimą bei terioti laiko dėl laukimo. ■

Geriausi pirkti vieną iš šių britvy.nes jos yra gvaran- 
tuojamos ir permainamos. kad ir sudužtŲ.

Męs ju turime nuoSt .00 iki $6,00.
Didžiausi ir puiaiausi rinkinis. Kreipkitės

DIRVOS” KRAUTUVEN,
2004 St. Clair Avė- Cleveland. Ohio‘ <> 2004 St. Clair Avė- Cleveland. Ohio <>



DIRVA

į vietines žimo$~įi

Savaitinis Kalendorius
Vasaris

24 S. Motiejaus
25 N. Viktorino 1 N. G.
26 P. Aleksandro
27 U. Fortūnato
28 S. Romano

Kovas.
1 K. Albino
2 P. Simplicijaus.

Šiomis 
teip ir

Užpuolė policistą. 
dienomis, kaip kitur 
Clevelande yra dabojama 
visi tiltai, vandentraukiai ir 
tam panašios vietos, kad ap
saugojus jas nuo sunaikini
mo per vokiečių spiegus. 
Tad policistas Weisheit, da
bojantis vandentrauki ties 
elektros stočia, arti savęs 
pamatė žmogų, kuri jis susi- 
stabdęs iškrėtė ir nieko pas 
jj neradęs, paleido. Bet tas 
nuėjo toliau ant užšalusio 
ežero pradėjo i policistą; yra apie 3000 
šaudyti pirmiaus iš revolye- angiiaiSj 
rio, paskiau iš šautuvo, neleidžiami. 
Šaudantysis policistui pašo
vė koją. Policistas irgi pra
dėjo šaudyti ir artintis prie 
užpuoliko. Tas palikęs savo 
vietą pradėjo bėgti link 
Euclid Beach ir tam atsitoli
nus, pakilus pusnei, jis din
go iš policisto akių, tad šis, 
turintis peršautą koją, to- 
liaus ji nesivijo, bet davė ži
nią i kardoną, iš kur išsių- 

detektivai, 
pėdsakais 

užpuolikas 
prie Effe

vo dvigubos. Mat nesant rankas. Nenaudėlis savo 
gazo šulniuose, pumpuota vardo ir pravardės neišduo. 
oras (vėjas) tas, kaipo da; sako pinigai jam reika. 
skystesnis už gazą, myterius lingi toliasnio lavinimosi 
registravo veik dvigubai, moksle ir įtaisymui tėvui 
Pasiskundus kompanijai, biznio.
ta nė klausyt nenori; reika ---------2—
lauja bilos užmokėti ir tiek. 
Laikraštis “Press” 
šaukia visus 
susitarti ir 
vieną centą.
bus užvesta byla ir tegul teis trjs kar’tus 
mas žinos apie miesto’ - - 
viršininkų šeimyninkavimą,, budav0 ”Mat į "dieną kas 
kurie rudenyje tikrino, kad gyyas siuntinėja savo pa. 
gazo bus net perpilnai.

Senukė nusižudė 71 metų 
senukė Ona Steibelz, gyve. 
nusi pas savo gimines, po 
numeriu 804 prie E. 105 
gatvės, nusižudė pereitos 
seredos nakčia. Namiškiai 
ją rado pasikabinusią ant 
susukto abruso, drabužių 
pakabinimo kamaraitėje. Ji 
nuo kelių mėnesių sirgulia.

t0 kitais metais tą pačią dieną, V°’

Mažiau kvailybių. Pacto 
vienok viršininkas Sherman aprei. 

gyventojus ^ad šiai metais 14 d. 
nemokėti nė.yasarj0 arba Valentino 

Sako, tegul <įįenoje, laiškų buvo veik 
> mažiau negu

Geriausi vaistai nuo viso- 
žįstamiems visokias karika. kių ligų galima gauti su ge- 
turas, kas pas išmintingus‘riausiais patarymais tik 

Užbaigė tyrinėjimus. Pa buvo _ vadinama Usevičtaus Ap««je, 1172
skirta komisija ištyrimui kvailyM paproera. šiais: E . 79th St, Cleveland, 0.
priežasties anglių stokos metais kaip matoma, tokių; Bell Rosedale 241,
užbaigė savo darbą. Sulyg kvailybių buvo daug mažiam Cuy Pnncet® 1539-R
komisijos raporto, anglių
yra užtektinai, tik anglių

negu kitais metais. Nauja Lietuviška Apredalų

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

TEIPGI SIUVAME IR ANT UŽSAKYMŲ.

Prietogi parsiduoda musų krautuvėje ir vuola- 
ktimis: perkeliniai, vilnoniai ir šilkiniai puikus tavo-zf^ 
rai. Sykiu gaunama ir visokių mažmožių moterims 
{>rie pasirėdimų. Užlaikome ir vyriškų įvairių da- 
ykų 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.

Gerieusios Gyduolės I

OEWOYNO’S

o turėsi viso pasaulio muziką savo namuose j

4052 E. 71sl Cor. Harward
3878 E. 71st. Cor. Lansing

Lietuviams pas lietuvius aptiekoriur

6502 Fleei Avė.. Cor. E. 65th (Tod)
Čia dirbą lietu vys registruotas aptieko- 

rius— A. ŽacakaS.

5608 Fleet Are., Cor. E. 57th.

i pardavėjai, norėdami anglių ra IK T • • 1 O ’is i Nusipirk Gramofoną iprekę Įkelti, tyčia anglių : 
miestan neleidžia.
Clevelando ir Cinncinnati, į 
ant Pennsylvania ir Balti * 
more & Ohio geležinkelių 

su 
jie 

dar 
nes

sta policistai ir 
kurie kruvinais 
sekdami (mat 
buvo pašautas), 
road užpuoliką rado gulinti.
Užpuolikas pargabenta į 
kardoną, o policistas Weis- 
keit nusiųsta ligonbutin, 
kur daktarai apžiūrėję žaiz
dą, pripažino, kad užpuoliko 
suvis buvo užnuodintas. 
Užpuolikas yra austras, va
dinasi Stradhofer, turis gy
venimą po No. 1744 prie E. 
45 gatvės. Jo pati sako, kad 
Stradhofer dar Austrijoj 
būdamas, syki nupuolė nuo 
tilto ir tuomi užgavo sau 
smegenis, tad dabar kartas 
nuo karto gauna proto su
irimą. Vienok policija ne
tiki tam ir mano, kad jis yra 
vokišku špiegu ir norėjo iš
griauti elektros stoti. Jis 
apie save neduoda jokių pa
aiškinimų.

vagonų 
bet i miestus

Prie to 
susekta ir suktybių, 
pareikalavus anglių miesto
Įstaigoms, kuomet angliai 
speciališkai buvo iš kasyklų 
gabenami, tai ant vagonų 
prikalinėta kortelės su pari 
šu “for governor ūse” ir 
kuomet tuos anglius atga 
benta miestan, jie buvo 
perduota amunicijos fabri 
kams, kuomet mokyklos ir 
kitos Įstaigos turėjo būti 
uždarytos. Visi anglių 
pardavėjai—brokeriai bus 
patraukti teisman, o komi 
sija imasi tyrinėjimo anglių 
prekės.

Areštavo sufragisčių vadą.
Policija Įsilaužė i namus 
vyriausios sufragisčių vado 
vės Mitchels, ir padarius H 
kratą jos kambariuose, M 
atrado daugybę brošiūrų g 
ir pampletų, platinančių S 
propogandą gimdymo kon 
troliavimo. Mitchelienė tapo M 
areštuota ant pavieto 
varanto ir iš policijos palei | 
sta užsistačius kaucijos 500 
dolerių. Teismas atsibus 
vėliaus.

Užtvenkė gatves, pereita 
nedėldienio rytą, apie 4:30, 
prie Payne skersgatvio ir E. 
40 gatvės truko vandeni ve
danti didėji dūda (36 colių 
stora). Vanduo tuojaus už
tvenkė Payne, Superior ir 
St. Clair skersgatvius teip, 
kad sulaikė gatvekarių bė
giojimą porai valandų. Pir
mutinis gatvekaris, bėgan
tis Payne skersgatviu, van
dens tapo numestu nuo se
nių. Aplinkėje vanduo už- 
sėmė skiepus ir krautuves, 
išplovė šalitakius ir išardė 
gatvės bruką. Kuomet su
laikyta pumpos, visoj aplin
kėje gyventojai likosi be 
vandens namuose; gazas 
teipgi tapo uždarytas. Už

Krikštynose rinko aukas.
J. Beniušio namuose atsibu 
vo jo sunaus Edvardo 
krikštynos. R. Žitkevičiui 
priminus svečiams Lietuvos 
vargus, sudėta aukų baduo 
lių sušelpimui. Aukavo po 
1 doleri: R. Žitkevičius, E. 
Venckiutė, K.' Rimkus, S. 
Tadrikas. Po 50c. J. Beniu 
šis. Po 25 c. P. Venckienė,
K. Troskauskas, A. šilgalis, 
Al. Šilgalis, M. šilgalis. 
Viso suaukauta 5,75. Pinigai 
perduota Tautos Fondo 
skyriaus iždan.

Raudonojo Kryžiaus šunes. 
15 ir 17 dienose Gegužio, 
Dreamland Auditorium 
burs rodomi Raudonojo 
Kryžiaus šunes, kurie karės 
laukuose jieško sužeistus 
kareivius, šitie šunes yra 

tvinusios gatvės, keliu blokų Pargabenti neseniai iš Vo 
tolume, išrodė kaip Mis kietiJos ir ir šiuom laik yra - .
sisippi upė. Pramonėse laikomi Wynnewood, Pa. g /
nuostolio padaryta ®
000 dolerių.

visos svetimtaučiy ir šviesesnes lietuvip šeimynos (| 
jau įgyjo tąją muzika? Todėl kad jie greičiau jįj 

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

zika stiprinai!’ 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 muzikai iški tvaryniai, iš
augs, jei ne muzikais, tai bent ki
tais dvasios milžinais, vadovai silp
nesnių, kurie gu odos tautą ir klos 
kelią žmonijai prie švisesnės atei
ties.

Pagaliau?, jie suprato, kad tu
rint tokiąmuziką savo stuboje, mo
tinoms su dukrelėmis nereikės teip 
tankiai vaikščioti miestan ant- tea
trų ar^operp, kur kiekvienas vaka
ras lėšuojaapie 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.

iki 75,

kietijos ir ir šiuom laik yra

Jaunas nenaudėlis. 16 
metų mokinys iš East 

vėją. Technical mokyklos, pereitą 
visame subatą įėjo į ofisą J. Makovo

Turi mokėti už 
žalčiams siaučiant, 
mieste nebuvo gazo užtek prie Woodland skersgatvio 
tinai, bet kuomet gazą ir grąsindamas nušovimu, 
naudojanti gavo bilas, pasi pareikalavo 1000 dolerių, 
rodė, kad nors gazo ir.Makov vienok 
nebuvo, tai bilos vienok bu ■ sulaikė ir i

Geriausia yra tokia muzika
, . Prekė $110.oo

Jas galima pirktisu mažu įmokėjimu ir ant len-1 
gviausių išmokėjimų,

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

Prekė $15.oo

Prekė $25.oo

Prekė $35.oo.

uenoK nenaudėlį x sl 
padavė į policijos

T. NEIBA 
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 
musy važiuotoją arba atsilankę į musu krautuvę. Męs visados stengsi
mės sanžiningai patarnauti muu kostomerius. Prekes darysime kuože- 
miausias, tavorą d Josim kuogeriausį. Brangus broliai ir seseris nepa
mirškite musu krautuvės. Ateikite ir pabandykite, o tąsyk persitikrin
site, jog ką šneku yra gyva tiesa.
2041 HAMILTON AVĖ.

APTIEKOSE
1653 S. Clair Av. Prie E. 17 g.

Cuy. Central 1781-L

F. DECKER
Gelažies Krautuve.

H ARDVVARE 
4----------- ---------------------

Rioberinės ir smalinė stogų 
dengymui popieros. Įvairiau
sių rųšių maliavos, aliejaus, 
tarpetino. maliavoj imui šepe- 
tųir t. t. ir 1.1.
Didelis rinkinis Pečiu, visokių sudy- 
nų, plačiausia rinkinis Įvairiu-jvai- 
riausių dailydėms įrankių ir 1.1, irt. t.

2155 St. Clair Avė.
Central J785-W

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^im

The John & MannenCo. |
r- - BLEKORIAI IR KONTRAKTORI AI ■ ■= B
Dirbame Cornesus, geležines kopėčias, atliekame rynu ir dūdų H 

sujungimo darbą. įstatome fornesus į naujus ir senus namus, padirbame H 
drabužių džiovinimui grėdus (dryers). sudedame blokines lubas ir atlie- M 
kame sienų pagražinimo darbą. K

2241-57 ST. CLAIR AVENUE R
Bell Tel. Prospect 450 Cuy. Tel. Central 1788 U
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxm

Prekė $100. oo

...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

1329 St. Clair Avenue. Antros lubos.

Prekė $50. oo

Teipgi męs turime visą rinkinį lietuviškų ir kitokių rekordų. Prisiųsk už 2c. 
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 j 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, — pusi. 65 
Lietuviška Chrestomatija .— pusi. 180 ..........................
Lietuvių tautos klausimas Europos karės metų — pusi. 102 .. 35c. 
Lietuvos Gaspadinė — pusi. 80 ........................................................... 25c.
Mainieris ir Leberis — pusi. 60 ................................................... .. .. 15c.
Našlaitė — pusi. 22 ............................................................ ............................ 10c.
Naujas būdas išmokt rašyti — pusi. 24 ............................................. 10c.
Nuo degtinės — pusi............................................................................... 10c.
Padėjimas Uetuvių tautos rusų viešpatijoje — pusi. 120 .... $1.00 
Pasninkai Lietuvoje — pusi. 16 ................................................................ 5c.
Perspėjimai apie šventų tikėjimų ......................................................... 10c.
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. 
Reikalaudami knygų, parašykit aiškiai knygos vardą.

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

A. B. Strimaitis,
^307 W. 30th ST. - NEW YORK, A/. P

. 20c.
. 10c.
. 20c.

20c. 
20c. 
20c. 
10c. 
20c. 
10c.

... 10c.

15c.
20c.
20c.
40c.

... $2.00

20c.


