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Anglijos Likimas
Europoj adas
Anglai paėmė Kut-el-Amara

plaukusio Anglijos pirkly- 
binio laivo “Mangolia”, ku
rio kapitonas W. Palmer, 
tikrina, kad jis matęs Ang
lijos prieplaukose, tarp dau
gelio kitų vokiškų submari
nų, kurių apie 400 yra su
gauta Anglijos tinklais, yra 
ir “Deutschland”, drūtais

GREKLJOJ BADAS.
Londonas. Grekija yra 

talkininkų užblokuota jau 
nuo seniau. Dėlei šitos blo
kados Grekijoj siaučia dide
lis badas, dėlei kurio žmonės 
maitinasi “duona”, kepama 
iš įvairių šaknų, medžių žie- 

[vių, primaišant nežymę da-

Prie to dar vaikai kaimuose, 
ant tyro oro, suaugs fiziškai 
tvirtais ir iš jų bus sveiki 
ir drūti žmonės.

1.0HU G'tDĖT

Suvienytų Valstijų Krizis

AREŠTAVO ŠPIEhUS

statė taikos išlygas, bet ji j 
Į tai darė apgalvojus, tyčia: 
: statydama tokias išlygas, i 
■ kad talkininkai negalėtų su ■ 

i jomis sutikti ir tuomi duotu. 
progą jai paskelbti blokadą 
talkininkams. Austrai ne-( 
gali vokiečiams pasipriešin-Į 
ti nė nuo jų pasitraukti, nes. 
tas daryti yra jau pervėlu, • 
kadangi veik visa austrų ka- i 
riumenė yra vokiečių ofi-( 
cierų generolų rankose. Už ( 
visus nepasisekimus karės* 
frontuose, visur yra kaltina-; 
mi ir baudžiami tik austrai. į 
Vokiečiai su austrų karei-' 
viais elgiasi kaip su neken-

Austri-, 
jos valdžia nors tą viską per-: ... . . .uijus maišią .r pinigus turi bet metu i retežiais prirūkytas pne 

tuojaus būti užgintu Angh-: jr, s„x.o (stulpo, o jo kapitonas Ko-
jen atgabenti iš užrubežlb: vergirti netUri ir ™a i?u!a Ang‘
tokius produktus, be kurių ” dijos nelaisvėje.

Ils Svietud

ANGLIJOS KRITIŠKAS 
LIKIMAS.

Lonodnas. Dėlei vokiečių 
submarinų blokados Angli- 
jps likimas pasirodė labai 
kritišku dėlei maisto truku
mo, ką jaučia kaip Angli
jos gyventojai ir valdžia. 
Todėl Anglijos priemeias 
Lloyd George Parlamente 
turėjo ilgą prakalbą Į par
lamento narius, kuria nuro
dė, kad Anglija turi imtis 
tuojaus priemonių gelbėji- a'ama'fe gvvūliais. 
mui savo salies. Kad sucė- 
dijus maistą ir pinigus, turi

galima apsieiti, kaip tai 
riešutai, orendžiai, obuo-; 
liai, vuogos ir tam panašiai. 
Olkoholio sunkimas turi bu’-: 
ti trimis dalimis sumažin
tas. Žemė turi būti chemi
jomis verčiama duoti dides
nį derlių. Žemės ir mažiau
sias sklypelis turi būti išar
tas ir užsėtas javais, tad 
visoki gėlynai ir sodai turi 
būti išariami ir javais užsė- 
jami, o jei žemės savininkai 
nenorėtų tai padaryti, tai tą 
atliks valdžia. Darbinin
kams algos turi būti visur 
pakeltos, javų augintojams 
už parduodamus javus turi 
būti valdžios nustatytos pre
kės, o mieste gyventojų ... 
pirkimui maisto turi būti sau‘<,mo submarinų, nes to 
Įvesti bilietai. Kovai gi su nePadayant, Tirpitzą laukia 
submarinais turi būti stato-, absaiutiškojo žudiko var
mą lengvi mušiu laivai. Tu-;das Besti Hirlap’ tame 
ri būti statoma ir pirklybi- pačiame dalyke remia nuo- 
niai laivai vieton tų, kurius JT10nę trijų Vengrijos par- 
vokiški submarinai paskan-1 „ men^°. ^ur vok’ško- 
dino. P admiralicija vadinama

pasiutėle. Vadas gi Ven- 
igrijos neprigulmvbės ša- 

PRIETIKIAI TARP AUS-lininkų, apgailauja, kad Vo- 
TRIJOS IR VOKIETIJOS, kietija, kaipo augščiausia 

Bernas. Kuomet yra ti-1stovėjusi kultūroje, šiądien 
kima, kad tarp Austrijos ir pasilieka pasauliniu barba- 
Vokietijos prietikiai yra ru ,r juomi liekasi ant visa- 
kuogeriausi, tai Šveicarijon'dos- 
atvykę Suvienytų Valstijų! ------------ -
piliečiai, apleidę Vokietiją, “DEUTSCHLAND” PA- 
papasakojo visai ką kitą, i GAUTAS.
Tarp Austrijos ir Vokietijos Į Jau daug paskalų buvo, 
prietikiai yra kuošiurkš-: kad vokiškasis tavorinis 
čiausi ir austrų neapykanta ■ submarinas, buvęs du kar- 
prieš vokiečius kasdien di-' tu ir trečiu dar rengęsis at- 

-dinasi už sukūrimą ir tęsi- nertl i Suvienytas Valstijas, 
<ną šiądieninės karės. Pa- tapo sugautas Anglijos tink- 

k leistieji paskalai apie taiką, Jais, bet visgi tai buvo tik 
buvo tai tik vokiečių gudriu kalbama, be jokių patvirti- 

* muilinimu akių pasauliui, nimų. šiomis dienomis dar 
kad nukreipti nuo savęs viena tokių žinių atgabenta 
liaudies akis. ‘ Vokietijai Baltimorės prieplauką at-

VENGRŲ SPAUDA i 
PRIEŠ VOKIEČIUS.

Bernas. Vokietijai pra-! 
dėjus pragaištingą bloka
dos darbą, Vengrijos spauda 
sujudo prieš vokiečius, pas- 

1 merkiant submarinų pra
gaištingąjį darbą. Dienraš
tis “Pecti Naplo” pasmer
kia vokišką publicistą von 
Reventlow, kurs agitavo už 
submarinų blokadą, ir rei
kalauja, kad Reventlow 
kuogreičiausia pasiduotų į 

i dimisiją. Socialistų orga
nas “Napšava” atakuoja 
garsųjį Vokietijos admirolą 
iTirpitz, reikalaujant at-

Jl£.KNSTl>H-

trijuose punktuose, kurių 
daugybės reikalaujama, o 
tais punktais yra tai amuni
cija, pinigai ir žmonės. Pi
nigų Anglijoj yra užtekti
nai, lygiai kaip ir amunici- 

! jos, bet žmonių jaučiama di- 
į dėlė stoka. Dėlto visko,
1 Anglijos tauta turi ir turės į be, Belgijoj, užgimė piktu-

MUŠTAI TARP VOKIETI
JOS KAREIVIŲ.

Londonas. Mieste Bevėr-

i lį miltų. Pereitą savaitę i 
Į Atėnuose susirinkę pa-, 
: siuntiniai Rusijos, Angli- ‘ 
jos ir Francuzijos, kad pasi-J 
tarus apie toliasnį blokados; 

; stovį, dėlei kurio Grekijai į 
badas jau stovi prieš akis. ’ 
Susirinkę pasiuntiniai suta-į 
re palaikyti blokadą dar ant j 

'ok^kZiosFwZad7s!toliaus’ kad tuomi Priversti i
■ Grekijos valdžią pasiduoti; RUSij0J BADA$. 
(talkininkų norams, nesantį Petrogradas. Rusijos di-

• mažesniuose 
Liiiestuose apsireiškia badas 
į lygiai kaip ir kitose Europos 
viešpatystėse, tik su tuom 
skirtumu, kad kitose viešpa
tystėse badas kįla dėlei mai
sto stokos, o Rusijoj dėlei 
administracijos netikumo. 
Rusijoje yra daugybė mai
sto ir kuro produktų, tik 
nėra geležinkelių, o koki

j VOKIŠKŲ SUBMARI
NŲ AUKOS.

Londonas. Ikišiol Angli- ’ 
jos oficiališkai paskelbta, 

submarinai paskandino 7 
angliškus laivus, kuriu pa-: , x. . . „ - ■ , • i -------=»------
ima sudaro 10,000 tonu. Nė-!Paaku.tlnlot talk‘nlnk.V didesniuose ir

... j . . ‘ - ;kalavimo, kad Grekija ati-:ra zimu dar apie žuvusius! _ L ’ . . , J, • -i -• i (duotu talkininkams amum-6 laivus, is kurių ikišiol pa-x !. , _ , ... iciją, ginklus ir tam pana-siseke isgelbeti Įgulą tik nuo Tr
i j” 1 • i -4. šiai, kąralius Konstantinas Greenland . Vardai kitu, < . * . , . , . x ..... . ‘ • dar nėra davęs joki atsakv-kune kaip manoma, yra ta-į J -

pę aukomis vokiškų subma- 
rinų, yra: Hope Moor su;
3,740 paimos tonų, Afton su ( HOLANDIJOJ BADAS.
1,156 tonais, Kinusti su 
1,100, Longscar su 2,777, 
Percy Roy su 110 ir Trave- 
lar su 110 tonų. Netherlce 
tapo paskandintas visai be 
jokio persergėjimo.

Londonas. Dėlei Angli
jos blokados iš vienos, o Vo
kietijos iš kitos pusės, Ho- 
landijoj apsireiškė maisto

\BUK tCtSS, 1

Ktnmu «£-

ANGLAI PAĖMĖ KUT-EL 
AMARA.

Londonas. Anglai priėjo - 
prie Kut-el-Amara ir paėmė 
į savo rankas. Turkų ka- 
riumenė traukiasi visu grei
tumu, vejama anglų kariu- 
menės. Kut-el-Amara yra 
į pietryčius 107 myliose nuo 
Bagdado. Kut-ėLAmarą 
anglai buvo paėmę Rugsėjo 
29, 1915 m. ir po 140 dienų, 
Balandžio 29, 1916 m., tur
kai buvo atsiėmę. Dabar 
vėl teko anglams, čia ang
lams teko 1,730 nelaisvių, 
4 Kruppo sistemos kanuo
lės, 3 kulkasvaidžiai ir daug - 
kitokios karinės medėgos.

VOKIEČIAI PAMU
ŠE RUSUS.

Berlynas. Arti Smar- 
■gonių, i šiaurius nuo Lucko, 
i tarp Zlotą Lipa ir Noraiuv- 
1 .... v i ka, Galicijoj, artilerija savo 

■ veikimą plėtoja abiejose pu- 
;sėse. Netoli Zwierzina ir
Zloczevo, vokiški skyriai 

' Įsiveržė i rusų pozicijas ir 
: dinamitu išardę požemines 
■galerijas, sugrįžo Į savo po
licijas, parsivesdami 250 ne

daugiau pasišvęsti savo ša-jinai tarpe Prūsijos ir Bava- i laisvių.
lies gerovei. Geras ir blo-į rijos pulkų kareivių. Pir- į --------------
gas žinias, sako Derby, rei-rmiaus bartasi, o paskiauį ANGLAI UŽĖMĖ VOKIE- 
kia priimti su vyrišku šaltu- į barniai perėjo Į muštynes,!
mu ir pasistengti viską kan- kuriose panaudota ginklai, j 
triai iškentėti, nors ir did
žiausius skausmus reiktų 
panešti, nes vien kalbomis 
karę laimėti negalima.

KOKS TĄ, 
PUIKUS GY- 
V£ NlfAAS'l

ČIŲ TRANŠĖJAS.
Londonas. Anglų kariu- 

Mušis buvo kruvinas ir to-. menė, į šiaurius nuo Gren- 
dėl ne apsiėjo be aukų, nes ( decourt ir į pietus nuo Ar- 
iš abiejų pusių krito negy- (mentieres, įsiveržė į vokie

čių tranšėjas ir ten išmušus 
vokiečius, užėmė tranšėjas 
650 jardų ilgume. Į pietva
karius nuo Ypres anglai ir-- 
gi užėmė vokiečių tranšėjų 
500 jardų.

vais 32 kareiviai, o 200 tapo 
sužeistais. Galiaus pašau
kus kitų pulkų kareivius, 
muštynės tapo sulaikytos. 
Valdžia stengėsi šitą žinią 
užgniaužti, bet ji visgi gavo
si j Holandiją ir iš čia papli
to pasaulyje. Priežastis ši-' 
tų muštynių nėra žinoma.

Vėliausios Žinios.
Vokietijos kurstimai. Iš

važiavus iš Suvienytų Val
stijų atstatytam Vokietijos 
ambasadoriui, paaiškėjo.- • au’.uaoauui iul, v,

yra, užimti kariumenės rei-;kad Bemstorffas čia atsto- 
... falais ir tokiu budu miestų ,vaudamas Vokietiją, kurstė

stoka ir žmonės turi ba-1 gyventojams maisto prista-: M^xiką ir Japoniją, susidė- 
duoti. Valdžia jau įvedė ix 
maisto bilietus, be kurių 
valgių pirkti negalima gau
ti. Tuom syk bilietų lei
džiama pirktis nedaugiau 
400 gramų duonos į dieną

LONDONO BOMBARDA
VIMAS NE APSIMOKA.
Geneva. Žinios vaikščio

ja, kad Vokietijos militariš-. 
koji valdžia nusprendė • vjena^ ypatai, o su tuom ap- 
daugiaus nesiųsti savo zep- i s’Pratus, reiškia, žmonėms 
pelinus bombarduoti Angli- PŲPyatus prie mažesnės 
jos sostinę Londoną, nes iki- P°rcij°s vienos savaitės bė- 
šiol daryti mėginimai ne_ i g? ję> duopos porcija bus nu
davė jokių pasekmių, kadan- • mažinta iki 250 gramų į 
gi Londonas yra per jautrus! dieną, vienai ypatai. Dau- j 
ir kaipo atviras miestas, nie-! &e^'je viety visai jau nėra 
ko naudingo Vokietijai su-’:bulvi^ rnėsos ir kur0;. Vi; 
teikti negali, vien eikvojimą į Sl]r u^pn^a naudoti žiburį 
oro laivyno spėkų, kurios! gyvais vakarais.

tymas nėra galimu. Dau- .jus įššaUkti karę Suvieny- 
gelyje vietų geležinkeliai jĮOms Valstijoms, užgrė- 
užimti tuščiais vagonais.; bįant Arizonos, New”Maxi- 
Petrograde ir Maskvoj žmo- ^os jr Texo valstijas.
nės pradeda jau mirti badu, 
neturėdami kuom maitin- Didelis straikas Clevelan- 
tis negi apšildyti gyveni- de. 4,500 organizuotų dar
nius. Kituose miestuose, bininkų, dirbančių prie tro- 
apart vietinių gyventojų yra bų statymo, išėjo į straiką.

gėlių, kurių gyvenimas tie- 
sjok apgailėtinas.

VOKIEČIAI ATMUŠĖ 
ANGLUS.

Berlynas. Anglai įsiver
žė Į vokiečių apkasus ties 
Armentieres, bet vokiečiai 
kontratakų užpuolikus iš 
savo apkasų išmušė. Mū
šiui pasibaigus, apkasuose 
priskaityta 200 lavonų ang
liškų kareivių, apart kurių 
dar 29 paimta gyvais, ne
laisvėn. Anglų atakai prie 
La Basse ir tarpe Ancra ir 
Somma, nedavė jiems jokių 
pasekmių, nes hieko nelai
mėję turėjo trauktis.

i ANGLAI VĖL SULUPO 
VOKIEČIUS.

. Londonas. Anglu karių-
nesuskaitomos minios pabė- į Pradėti darbai prie triobų mene pasekmingai *" laimėjo 

mūšį prie Ancre, kur užė
mus vokiečių tranšėją, su
griebė 300 vokiečių nelais
vėn. Nepasiganėdinant dar 
šitupm, anglai pekėlę ataką 
šturmu užpuolė vokiečių 
pozicijas ir prie Miraamont. 
Čia mušis tęsėsi per naktį 
ir galiaus pergalė krypo 
anglų pusėn, nes mušis pa
sibaigė anglų laimėjimu, 
kuomet 763 vokiečių kliuvo 
anglų nelaisvėn, čia paim
ti vokiečiai buvo teip užba
dė ję, kad ^paeiti negalėjo. 
Prie šitų nuostolių Berly
nas prisipažįsta.

KARIŠKAS KRIZIS.

amerikonų.

Vokiečiai sumušė rusus. 
Rygos fronte, netoli Jakobe- 
nų, vokiečiai atėmė rusams 
1000 jardų tranšėjų ir pa
ėmė nelaisvėn 1,300 kareivių

statymo, kurių kontraktai 
siekia iki 30 milijonų dole
rių, pertraukta.

riškasis krizis. Jis patėmi- 
ja, kad karė tęsis dar ilgai 
ir ji bus daug žiauresnėje 
formoje, negu kokioje buvo 
ikišiol. Karės pergalė yra

Prietikiai eina
Prietikiai tarp Vokietijos ir 
Suv. Valstijų dar labiau 
pablogėjo, nes pastarose

blogyn.

yra reikalingomis mūšio į 
laukuose, tad geriau bom-Į 
barduoti Anglijos provinci-į Londonas. Valstybės sek- 
jas kitur, o Londoną palikti • retorius Lordas Derby iš- 
ramume. šitų žinių teisin- j sireiškia, jog prisiartina ka- 
gumą pamatuojama tuom, 
kad zeppelinai jau nuo se
niai į Londoną ne atlekia, 
nors pirmiau čia jie mėgo 
tankiai lankytis.

MIESTŲ GYVENTOJŲ
VAIKUS GABENA Į 

KAIMUS.
Berlynas. Dėlei maisto 

stokos, Vokietijoj pradėta dienose submarinai nuskan- 
miestų gyventojų vaikus ga- dino laivą “Laconia”, su 
benti į kaimus, kad tuomi, kuriuom žuvo tūlas skaitlius 
jiems suteikti kiek paleng
vinimų, nes kaimuose yra 
daugiau maisto negu mies
tuose. Apart to dar toki 
vaikai kaimiečiams bus ir 
naudingi, nes jiems padės 
daug atlikti ūkių darbų.
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Suvienytose Valstijose, tai j Paterson, N. Y. Per V. K.
J g AmCrikOS jis mėgins tą padaryti Ka-! Račkauską, surinkta krik-

, . nadoj, gavęs leidimą Kana-
SU VIENYTŲ VALSTI- dos valdzlos-

JŲKRIZIS. L --------------
Suvienytų Valstijų poli- AREŠTAVO SPIEGUS, 

tiškasis stovis pereitą sa-i New York, N. Y. Slapto- 
vaitę nėkiek nepasigerino, sios policijos agentai čia 
Prietikiai su Vokietija vis areštavo du vokiečius, A. 
dar čiupinėjami, bet nieko Sanders ir K. Wunnerberg, 
ypatingo juose ne užčiuo- kaipo vokiškus špiegus, par
piama. Dar neužbaigus rei- davinėjančius Anglijos slap- 
kalus su Vokietija, imama tybes Vokietijos agentams, 
galvoti apie pertraukimą Juos areštavus pasirodė, 
ryšių su Austrija, kurios kad 15 kitų tokių vokiečių, 
ambasadorius Tarnowski lai piliečių Suvienytų Valstijų, 
ko vokiečių pusę. Ar išeis: yra nuvažiavę į Angliją kai- 
kas iš tų galvojimų ir kumš- po amerikoniškų laikraščių 
čios rodymų teutonams, korespondentai ir ten surin- 
šiądien dar nieko negalima kę slaptas kariškas *žinias, 
pasakyti, vienok manyti ga- siuntė dabar areštuotiems, 
Įima, kad visi tie atsineši- surašę ant popieros nemato-

štynose pas p. Alf. Kašė
tą ....’..................  4.55

New York, N. Y. SLA. 126 
kp. per A. B. Strimaitį. 10.00

Rochester, N. Y. TMD. 25 
kp. per Dom. Jokšą 13.00

Viso per savaitę ... .39.05 
Buvo lakšte 93 12.680.74 
Viso F. Įplaukė 12.719.79

Lietuvos Neprigulmybės 
Fondo skyrius. 

Lakštas 83.
Cihcago, Iii. Lietuvos 

Ūkininko Draugija per Joną 
BiežĮ .......... 43.75

Buenos Aires, Argentina

Lietuvos Neprigulmybės straikan, pamatėm patįs rei
kalingumą prigulėk vienai 
unijai, o tokia viena unija 

New York^N-? Y; • Kazys kaip syiks ’ ir yra L W. W., 
Pilėnas, metinė mokestis į kuri, neskirdama tikybos 
.............v........ $60.00 pažvalgų, amato ir tautų, 

Rea, Idaho. D. Sargunas, vienija į vieną darbininkų 
metinė mokestis..........10.00 klesą, kuri nedaro kontrak-

Viso per savaitę įplaukė į tų, kas duoda progos vi- 
................................ 70.00. siems darbininkams laikytis 
Buvo lakšte 83 .. 3,077.78 vienybės. 
Viso LNF. įplaukė 3,147. 
................................... 87 
Viso per abu fondu Įplau
kė ..................... 15,940.65
J. Sekevičius, LG. ir LN. 

finansų sekretorius.

Fondo skyrius.
Lakštas 84.

V. K. Račkauskas.

Kas rūpinasi savo šeimy
na, tas rūpinasi ir savo tau
ta.

Žinomiausi Amerikoje or- 
Susivienyjimas

APDRAUDA
I. "

AR REIKIA IR DĖLKO 
REIKIA APDRAUSTI SA

VO GYVASTĮ. :
I. Apsidrausti verčia žmo- ganizacija, 

gaus pareigos sulyg jo šei- Į Lietuvių Amerikoje, ikišiol 
mynos, sulyg jo tautos ir su-1 išmokėjo savo nariams ir jų 

Būna ir pikietų susirėmi- lyg visos žmonijos. (šeimynoms arti 150 tukstan-
mų su straiklaužiais ir poli- Pirmučiausiuoju žmogaus į čių dolerių Įvairioms pašel- 
cija; pikietus areštuoja ir rūpesčiu turi būti, kadjis ;P°ms. Tas parodo, kad nu
baudžia be jokios kaltes, pats ir jo šeimyna gyventų sų tauta Amerikoje per tuos 
teisėjai nesilaiko nėkiek tei- kuogeriausia, prie galimų (keLeta metų liko turtinges- 
sybės.
sipk šaligatviais joja ant 
žmonių ir skaldo galvas buo-

Kazokai raiti tie- i aplinkybių. Teisybė, gy ve-(aRt pustrečio šimto tuk- 
nimo aplinkybės ne nuo mu- • stančių dolerių. Jei tie na-. Jei tie na- 

uucimc ---- — žmonių ir sKamo gaiva» uuu- sų pačių priklauso: tankiai ■ iaai nebūtų apsidraudę »Su-
, J. Pauga per dr. J. Šliu- Šelpkite Philad OS žemis nekaltiems žmonėms, pasitaiko, kad žmogaus spė-; sivienyjime, tai tos pašel- 
>-- 20 00: * _ _ t—.___ T- _ ii.:_ i__________ ___ •, .. .__ nahntn Uaroc ISrvir.lrAi-r.c •

Įima, kad visi tie atsineši- surašę ant popieros nemato- Į 
mai link karės su Vokietija mu rašalu, o šitie tas žinias ( 
išdils, nes prasideda rastis paskui parduodavo 
nauji reikalai, kuriais pe-- tikriems Vokietijos 
reitą savaitę pasirodė kri- 
zis, stoka maisto. Dėlei sto
kos maisto didesniuose mie
stuose kįla riaušes, kuriose 
atsižymi minios alkanų mo
terių su vaikais. Pačiame 
Kongrese narių tarpe ran
dasi jau tokių narių, kurie 
pataria ir net reikalauja su Vokietija, čia gyvenanti ( 
užmiršti apie 
prieš Vokietiją, o vieton to valdiniai pradėjo šturmu 
imtis kovos su naminiais veržtis i ratušes ir imtis pir- ( 
priešais, kad išrišti monopo- masias pilietystės popieras. 
liūs, monopolizuojančius Tik viena diena, visose Su
malsią. Toki balsai Kon 
grėsė randa parėmimus ir ta 
kaip matoma, kad visa aty- mujų popierų. 
da bus patraukta šiton pu
sėn.

Kaslink maisto stokos pa
sirodo didelės šunybės iš 
magnatų pusės, kurie supir- 
kę grūdus ir kitokius val
gio produktus, tyčia jų ne
leidžia Į marketus. Vokie
tijai paskelbus talkinin
kams blokadą, buvo tikėtasi 
-maisto atpigimo, kadangi 
pasirodė jog nebus galima , . . . . . ,
tą išgabenti Europon. Vie- 
nok magnatai tuojaus pas
kelbė, kad maistas ne atpigs.

tams.

^Scranton, Pai dr.' J. Šli“ j. CllkerninkUS

pas, tūkstantinė mokestis! jau keturios 
už 1917 m.

kos yra persilpnos tam, pos nebūtų jiems išmokėtos;
___ _ ___________________ . idant pergalėti visas gyve- JU Žemynos butų biednes- 

savaitės, pirktis maisto, kad ap- nimo kliūtis ir atsiekti gerą nės aut. paminėtos sumos. 
10.00 į kaip eina kova tarpe d\ ie- gjgynus nuo bado: — kam- gyvenimą. Tam būna kai- Leiskime sau, kad toks Su- 

-------, -----------------------s- ūmiai Bdivi, maži kūdikiai tas ir pats žmogus, kad ne-. sivienyjimas užaugs tiek, 
kp. vakarienėje 4 d. Vasario:raus trusto. 5000 cukraus.peršaję serga be valgio ir sirupina tvarkiai gyventi; kad kasmet išmokės savo

Daugelis straikierių turi 
dideles šeimynas ir neturi,

tam UA .................... —x-- nu,
agen- Rochester, N. Y. TMD. 25: jų klesų: darbininkų ir cuk- barjaį šalti.

| - . r____ r - —o ____ r___ ________ ____ ,
suaukavo po 1 dol.: P. Pet-įdirbįmo darbininkų kovoja ap(iaro; vienu žodžiu, did- būna kaltos aplinkybės,-ku- nariams po 150 tūkstančių 

Tonis, K. Raušakis. Po 50c.: i už geresnį būvi, didesni duo- žiausias skurdas ir vargas. ] 
J. Saunoras, A. Ribokas, P.|nos kąsnį. Musų sąlygos ir Valstijos ir miesto atsto-
Banelis, A. Vaitas, St. Kli-iaig0S buvo nepakenčiamai vaį bandė tarpininkaut, kad 

o tz- i..... r>^ ., Negalėdami užsi- privedus darbininkus su

riose jis augo ir kurios jam dolerių Įvairių pašelpų. Juk 
* išsilavinimo • tuokart kas metai musų na

riai bus ant tokios sumos 
turtingesni, kitaip sakam, 
gerinsis jų ekonominis pa
dėjimas, jie turės daugiau 
galimybės geriau auklėti sa
vo kūdikius, kurie, suaugę Į 
žmones, tarnaus visai tau
tai, neš jai palaimą. Prie 
to leiskime, kad tas 150 tūk
stančių dolerių kasmet butų 
išmokami 150 šeimynų, po 
1.000 dolerių kiekvienai: 
tas reiškia, jog tarp Ameri
kos lietuvių kasmet butų 150 
šeimynų, kurios netikėtai 
gautų iš Susivienyjimo po 
1.000 dolerių savo būvio pa
gerinimui, savo vargų su
mažinimui. Taigi aišku 
yra, jog apdrauda prisideda, 
prie sumažinimo žmogaus 
skurdo, prie sudarymo tau
toje materialės

. .. Toks žmogus, kuriam ne- Pr*e auklėjimo ; . ___
nušautas raitelio policisto; .q ^mynos gerbūvis, ekonominės neprigulmybės

reikalingo
tankiai-gi būna teip, kad ir 
prie geriausių norų jis nega
li atsiekti to, ko norėtų, — 
stinga gabumų, stinga drą
sos, energijos. Bet nė ener
gijos, nė gabumų trukumas, 
nė žmogaus kūdikystės ne
tikusios - aplinkybės' negali 
būti pateisinimu tam, kad 
žmogus galėtų sudėti ran- 

> neveikdamas.

DIDĖLE NATŪRALI
ZACIJA.

VVashington, D. C. Suvie-
^rvšius vil^s’ N. N., P. Povilonis,'kalavom nuo savo ponų 5c. 

kns oiplomatiskus rjsius p z Noreika> P.įdaugiau į va!andą. Musų
inklavimasi Austrijos ir Vokietijos pa- Lengvinas J. Žigelis, J.'išnaudotojai atsisakė išpil- 

J j rBrakms, K. Zenkevičius, M.Jjyt musų reikalavimus; va-
Dulksniutė. Smulkiais $2.35 ru išvarė Į straiką. Cuk- 

• Viso surinkta......... 10.00 raus baronai apsitvėrė teis-
Prisiuntė P. Petronis. mals, policija, straiklaužių 

j Rochester, N. Y. TMD. agentais, spauda ir t.t.
52 kp. per Dom. Jokšą 7.00 Męs darbininkai nors be-

Rechester, N. Y. Dr-ja i ginkliai, užtenkamai baugi- 
iDLK. Gedimino per prakal- nam cukraus 
■bas 7 d. Sausio; prisiuntė 
i per J. O. Sirvydą J. Višniau- 
jskas ............................ 5-70
| Pittston, Pa. SLA. nuo 
j Pittsburgho, Pa. Seimo per 
(Tarną Paukšti..........500.00

Viso per savaitę inplau- ( vius priversim išpildyti mu
kę ........................ 596.55 sų reikalavimus.
Buvo Lakšte 82 2,481.23 Kompanija, kad ir parsi-
Viso F. Įplaukė . 3,077.78; gabeno straiklaužių iš kitų 

' Viso per abu Fondu Įplau- miestų, bet tie pamatę, kad
kė....................  15.797.57! straikininkų sargyba stovi, nušautasis yra lietuvis sa/į Seirnvnospajautimo. Tokiu svarbiu

-------------- pabūgę vėl metė darbą, draugas Martinas Petkevi- - " ‘  ~ . . .. 
Lakštas. 95. Randasi ir iš lietuvių kelia- čius (Petkus).

Worcester, Mass. Per J. tas straiklaužių. Gėda kad • Supratę žmonės didesni
’ Šimkų nuo J. Raukčio ves- šiądien toki šašai alkanam reikalą kovoti dėl duonosj
‘tuvių ............................ 4.18(traukia paskutini duonos kąsnio ir susitarę su savo
| Kankakee, III. Per A. M. kąsnį iš burnos ir traukia moterimis ir vaikais, išėjo Į 
(Martaus prakalbas 24 d.(kovą ilgyn. gatves didžiausiomis minio-
! SausĮo aukavo po 1 dol.: Ig. j Kapitalistų spauda kas- mis; ir prasidėjo smarki 
Viatrohka, A. Usevičius, P.! dien prirašo nebūtų dalykų kova. Policija šaudė ir dau- 
Tyla, K. Mynius, V. Girdau- apie straiką, kad suklaidi- žė žmones; tapo vienas slap- 

i skas, I. Muckus, S. Kaspa-' nūs darbininkus. Męs. tas polycmanas nušautas 
, ravičius, J. Papliuškius, J. (2000 lietuvių straikierių, per apsirikimą; vienas tų 
> Grinius, V. Salasevičius, B. laikom sau už pareigą pak- pačių polycmanų jį nušovė, 
s Markauskas, J. Žilinskas, J. (Jaust kun. Maliausko: kiek Ta kruvinoji kova Įvyko

vienytose Valstijose iš duo- 
50,000 certefikatų pir- 

Valdininkai 
stebisi, nes ne atmena tokių 
laikų, kad nors 25 nuošimtis 
svetimų pavaldinių butų rei
kalavę pilietystės popierų, 
kaip dabar kad reikalauja.

SUOKALBIS ANT PRE
ZIDENTO GYVYBĖS.
Providence, R. I. “The

Providence Journal” pas
kelbė žinią, kad New Yorke

maitis, S. Kavaliūnas. Po : blogos.
25c.: N. Juodviršis, P. Juod- dirbti pragyvenimui, parei- cUfcraus trustu prie taikos; 

r» .. . bet nežinia, dėl kokių prie
žasčių cukraus trustas atsi
sakė prisiimt tarpininkystę 
ir išpildyt darbininkų reika
lavimus. Kova didelė ir 
sunki, sunki tuo, kad męs 
darbininkai, negauname pa
ramos nuo plačios visuome- j^ag nieko 
nes. Piniginė pašelpa labai Įaujęįj> p:oi jam kas kitas at

neš laimę, atneš gerbūvį. 
Jis pats turi stengtis kovoti 
už savo gyvenimo pagerini
mą, turi rūpintis, kad jo šei
myna nebūtų varge, turi ap
sižiūrėti, kad jo gyvenimas, 
jam pasimirus, paliktų vi
suomenei naudingas žymes, 
tai yra, kad ir po jo mirties 
butų matoma, jog gyveno 
naudingas žmonijos narys.

trustą, savo 
išnaudotojus, rodydami sa
vo solidarumą. Musų tarpe 
pavyzdingas 
Įvairių tautų 
visi laikomės
grįšim darban, iki darbda-

solidarumas: 
darbininkai 

išvieno; ne-

reikalinga ir reikalinga tuo-, 
jaus. Prašome plačios vi
suomenės gint mus . nu'o ba
do, kad tą kovą laimėtume. 
Laimėję tą kovą, męs susi
vieniję į vieną darbininkų 
klesą, padėsim ir kitų mies
tų darbininkams gerinti jų 
būvį.

Pinigus siųskit kasininkui 
(iždininkui).

Vienas straikieris tapo
gerovės, 
žmonėse

šiųjų teismą tyrinėjama su
sektas suokalbis ant gyvy- 

Pirmiaus“ nore maištas kas“- bės P-^idento Wilsono Apie 
dien kilo augštyn prekėje, talJau T°, V1S!.
visgi dar buvo galima gauti 
pirkti, bet šiądien, kuomet 
Europon negabenama, ty
čia visai Į marketus nelei
džiama. Magnatų šunybės 
pasirodo aiškiai dar ir tame, 
kad kaip tik Kongrese pra
dėta kalbėti apie maisto 
monopolio išrišimą, tuojaus 
supleškėjo keli dideli maga-

ir bulvė- AREŠTAVIMAI AIRIJOJ
Chicagoj,

Trustas 
pasiskubi-

valdininkai, bet iki kol šitas 
viskas laikoma slaptybėje. 
Suokalbio slaptybes Was- 
hingtonui išdavė užrubeži- 
nės viešpatystės. Atrasta 
daugybės laiškų ir Įvairių 
planų ir informavimų, kaip 
žudystę atlikti. Tas gal pa
aiškės vėliau.

zynai su grūdais 
mis (Louisvillėj, 
Flinte ir kitur), 
tyčia dar vasarą 
no supirkti ukėse ir marke- 
tuose valgio produktus ir 
dabar drąsiai pradėjo žmo
nes marinti badu, o kaip tik 
pasigirdo, kad valdžia ren
giasi atsižiūrėti j jo šuny-

ra vertas šeimyną turėti, darbu užsiima Susivienyji- 
Laimė, kad tokių žmonių 
nėra perdaugiausia, ypatin
gai tarpe apšviestųjų tautų. 
Apsišvietę žmonės žino, kad 
šeimyna yra tai svarbiausia 
tautos ir žmonijos palaiky
toja. Tose tautose yra aug- 
štai iškilusi apšvieta 
turą, kur šeimynų 
tėvai, supranta savo 
gas sulyg šeimynos.

Visai naturališka yra, kad paud\n^a žmonijos dalelė, 
Kamantauskas, J. Marma, (jis tūkstančių gavo nuo cu- Vasario 21 d. 17 straikierių* vyras savo 

i J. Jakunavičius, F. Kava- (kraus kompanijos už ardy- tapo sužeista ir Į ligonbutį' tėvas myli savo 
liauskas, J. Bugenas, V. Ša- mą darbininkų vienybės ir nugabenta. 4 polycmanai ^'e^> natuya“ška yra.

i„_ * geraj sužeisti plytomis ir
revolverių šūviais.

Pamatę straiklaužiai, kad reikalauja paramos
dėl jų ištiko smarki kova, ne ir_ globos 1S sav0 t^’ teiP S f
vienas išsižadėjo savo ponų tėvai senatvėje turi tiesą to 
ir darbo paties reikalauti iš savo vai-

Antgalo, išėjo padėti ko- kų. Tačiaus, reikia pasa- 
........._________ ______  ________ j visi draiveriai, (kyti, kad ir tarp musų yra 
šmeižia ne tik uniją, bet ir kurie važioja automobiliais tokių tėvų, kurie nepamą- •
pirmaivių lail<raščius ir ir arklių vežimais Sprecke- ‘st0 apie apdraudą tam, idan 
progresyves organizacijas, lio ir McCamano kompani- > palikus savo kūdikiams šio- 

Męs kreipiamėsi Į visas 
pirmeivių organizacijas, 
draugijas ir kuopas, prašy
dami užuojautos nuo plačio
sios visuomenės, kad savo 
susirinkimuose parodytu- 
riiet, jog to, kuris kal
ba kapitalistų lupomis, 
aktyviai prisidėdamas prie 
straikierių vienybės ardy
mo. Teip pat prašom visų 
pirmeiviškų laikraščių pa
rodyt plačiai visuomenei tą 
sufabrikuotą provokaciją 
prieš darbininkus. Męs ti
kimės, kad plačioji minia 
pagelbės mums vesti kovą 
prieš cukraus trustą ir ju- 
došišką spaudą.

Męs neturim jokių vado
vų, męs patįs, darbininkai, 
vedam šią kovą prieš 
išnaudotojus. Męs

Dublinas. Airijos mies
tuose, Dubline, Limerick ir pranauskas, A. Poderskis, už prisidėjimą prie straiko 
Galvay,^areštuotaj daugiau ,p /elionka, J. Staliunas, F. laužymo? Kun. Maliausko 

Žebrauskas. Į organas ir i jį panašus 
........... $7.45, klerikalų laikraščiai N

• Westville, III. A. M. Mar-,40 pridėjo prie musų 
Tarpe taus prakalbose 21 d. Sausioj alkanų atsišaukimo priera

šą, perspėdami mus nuo L 
W. W., ir tame prieraše voti mums

kaip 50 ypatų, kaltinamų; Kubilius, F. 
platinime revoliucijoninės: smuikiais 
propagandos Airijoje, šali
ninkų Sinn Feinn.
areštuotų yra advokatas“™^0^7^17 V?Kreivė-, 

, , . . . Kelly, redaktorius O’Kelly,; nas> D. Urbonienė, A. Juo-
bes, tad magazynai degina- rašytojas Figgis ir kapito-: j. Stravjnskas, p. Ju

raška, F. Balckus, K. Ka- 
čiusis, J. Uždavinis, St. Lu- 
cas. Smulkiais......... $9.45

Viso.......................... 17.45
So. Omaha, Nebr. A. M.

Martaus prakalbose Vasa
rio 2 d. aukavo po 1 dol.: 
J. Biliūnas, F. Valiuškis, J. 
Andikronis, P. Biliūnas, M. 
Užunaris, K. Jonevičienė, V. 
Akromas, K. Laučius, J. 
Lapieųis. T. Kažragis $2.00. 
Smulkiais ...................$5.75

Viso............... .. ..16.75
Dės Moines, Iowa. Per A.

M. Martaus prakalbas Vasa
rio 4 d. aukavo po 1 doL: P. 
Taraška, J. Mileris, J. Brie
dis. Smulkių............. $1.25

Viso ........... . ...........4J5
Viso per savaitę įplau
kė ..................  73.08
Buvo lakšte 94 12.719.79 
Viso į LGF. įplaukė

........................ 12.792.87

ma, kad valdžia produktus nas Melloves. Kaip šiame 
ne konfiskuotų ir trustą ne- karės laike, areštuoti gali 
patrauktų atsakomybėn. tikėtis skaudžios baudos.

■o
ROOSEVELTAS NORI 

KARIAUTI.
• NewYork,N. Y. T. Ra-i 
oseveltas teip užsidegęs ka-, Lietuvos Gelbėjimo Fondo 
riauti, kad geidžia suver-' skyrius.
buotf ekspedicijinį korpusą1 Lakštas 49. 
savo kariumenės ir eiti prieš i Worcester, Mass. 
Vokietiją kariauti, jeigu “ M. Paltanavičių nuo vestu- 
kiltų karė Suvienytų Valsti-' vių p. G. Natkaus su M. Ka
jų ir Vokietijos. O jei dėlei! zinevičiutė ................... 3.50
kokių priežasčių tokia karė Chicago, IU. Per dr. K. 
ne įvyktų, tai jis savo kor- Draugelį LG. ir LN. Fondų 
pusą nuvestų į Europą ir jį knygelės num. 118, su kuria 
pavestų generolams talki- rinko aukas M. Radzevičiu- 
ninkų kariumenių. Toks tė So. Englewoode ir aplin- 
pasitarnavimas, jo nuomo- kėje 
ne, talkininkams priduotų
energijos ir pakeltų jų dva- LGF. raštynės archyve ir po 
aią prieš Vokietiją. Ir dar karei bus pasiųsta Lietuvos 
jeigu jam nenusisektų tokio Mokslo Draugijos archy- 
korpuso sumobolizavimas van).

i AUKOS

Per

'. 8.00
(Aukautojų vardai liks

ir kul- 
galvos, 
pa rei-.

mas Lietuvių Amerikoje.
Sukeliant tautoje ekono

minės nepriklausomybės 
pajautimą, auklėjant joje 
savystovumą, keliant aug- 
štyn žmonių gerbyvį, prisi
dedama ir prie visos žmoni
jos pastangų atsiekti kuo- 
geriausi gyvenimą, kuotin- 
kamiausias gyvenimo aplin
kybes. Musų tauta yra

kad sūnūs ir duktė myli savo 
tėvus. Kaip vaikai kudi-

pačią, kad ^igi kiekvienas geras dar- 
kudikius ^as’ ^liktas musų tautai, 

yra atliktas teip pat visos 
žmonijos naudai.

Ne vieni tiktai materia
liai rūpesčiai yra žmogaus

kia teip pat ir ramios dva
sios, gerų norų, tvirtybės. 
Taigi tuos dalykus atsiekia 
tiktai toks žmogus, kurs yra 
apdraudęs savo gyvastį ir 

atsiminda- 
brangiau- 

jog nuo jo
mas apie savo 

jos cukrų/ Tikimės dabar (kius tokius pragyvenimo ir c ’
laimėti šita straika iei visi švietimosi šaltinius. Toki nupuolė didelis sun- 

' • ka- \ • i • - Tėvai oamoia ranka ir sako- kumas’didelė atsakomybė, vienybei teip laikysimės; tėvai pamoja ramta ir saxo. , . _ . .
kompanijos negalės ilgiausi — Man pasimirus, tegul kunos dall Paeme nuo J° VI" 
tęsti nepildžiusios žmonių e*na dirbti, kaip ir aš dir-; suomene, ai y ra nariai os 
statomų reikalavimų. bau! , organizacijos, pne kunos

Broliai ir sesers. Kurie! Vyras, kurs nemyli savo (Jisai pnsirase. Toks zmo- 
: tiktai, užjaučiate mus ir mu- j pačios, užsiminus jam apie į gus ir dirba linksmai, ir ma- 

sų dabartinį padėjimą, rem- apdrauda, atsako: ! ziau sielyartoja. Jisai ano
kitę mus pinigine pagelba, — Tegul eina dirbti, arba (jog jo šeimyna, tikėdamosi 
o męs laimėję ir jus remsi-. tegul išteka už kito, arba te- • iš jo kuotvirciausios para

dine kiekviename jūsų atsiigul sau daro, ką nori—ne!mos, ir jam pasimirus, ne
šaukime. “mano dalykas L.. Tiek man bus apleista. Jis žino, jog ir

Presos Komisija.'to, kas bus, man pasimirus! 'visuomenė nebus užvilta: ji 
Į Pinigus siųskite iždinin-! Tačiaus teip nepasako nė (tikisi, kad jis, kaipo visuo- 
įkui (kesieriui): Kaz. Rut-! mylįs tėvas, nė mylįs savo menės narys, gerai išauklės 
kauskui, 131 Tasker St.,! moterį vyras. Jiems visa- Į s3*0 vaikučius, idant jie bu

dos rupi ir rūpės, kad jų ku-1 tų naudingais visuomenės

savo 
išėję

kauskui, 131 Tasker St,!
Philadelphia, Pa. --------r--------- ------------ a _

Sekretorius Jonas Navic- dikiai ir jų moterįs butų ap-fnariais; jis tą ir daro pagai 
kas, 214 Greenwich St. i _ . / . \ ’ J . / . “

II Sekretorius Jonas Gri- kad jiems neprisieitų eiti pirm laiko, jo vaikučiai ne
rius, 133 Morris St, Phila
delphia, Pa.

saugotos, jiems pasimirus, ’išgalę; net jam pasimirus,

pas svetimus žmones išmal- bus apleisti, nes jiems pasi- 
į dų ir malonės prasyti. (Dar bus.)
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DARBAS IR PRAMONĖ-@ Į | Iš Lietuviii Gyvenimo&

DARBININKAMS ATLY- , 
GINIMO TIESOS. I

(Workmen’s Compensa- 
tion Law).

(Tąsa)
gu nuošimtis ne išneša 5 do-

i Indiana valstijoje. T, T E T IT V O .1
Mirtis prie darbo. 50 nuošimtis žuvusio darbininko VOKIEČIŲ ŠEIMYNINKA 

savaitinės algos, bet nema-; VIMAS VILNIUJE.
žiau 5,50 ir nedaugiau 13,201 New York Times 28 d. 
savaitėje. Abelna atlvgi- Sausio talpina ilgą straipsnį 
nimo suma neturi buti di- Parašytą sulyg pasakojimų

’ ’ -’p $5000. Po ga- tuį° amerikiečio žydo su- 
Įvimui savaitinio atlyginimo Į grįžusio iš Vilniaus.
; 26 ratomis, paveldėjai gali ‘....Kada vokiečiai užėmė 
pareikalauti išmokėjimo Ii- Vilniaus miestą, pirmiausia 
kusios dalies atlyginimo,'Padarė rekviziciją lovų ir 
antsyk. Tokiame reikale,; patalų. Kiekviena šeimyna 
didumas atlyginimo sumos *apo priversta parūpinti 

1 priklauso nuo nusprendimo nors vienam kareiviui guolį: 
; valstijos paskirtos komisi- l°v$» paklodus ir patalą. 

i jos.
Visuotinas sužeidimas, 

i 55 nuošimtis savaitinės al- 
| gos, kokią darbininkas gau
na prieš sužeidimą, bet pa
šelpa negali buti mažesnė

terių per savaitę, tad visos d;”’ė k’aip $5000.
savaitės alga. Netekimas 
abiejų kojų ar rankų, pris- 
kaitoma prie visuotino su
žeidimo, jei bent darbdavis 
duotų jam tokį darbą, kurį I 
galima jam dirbti pripažin
tų valstijos komisija; to
kiame atvejuje sužeidimas i 
paskaitomas daliniu ir pa
šelpa yra pavedama nus7 
prendimui valstijos komisi
jos.

Dalinis sužeidimas. Pusė 
sumos, kokia susimažina sa- 
vaitme alga, begyje 4 iki kai 5 50 ir dideSnė . kaip' 
2°8_ savaičių, teipgi pagal 1S ,0 ir
susizeidimo laipsni, bet. ne- lajkas n „ n ju 
daugiau 8 dolerių savaitėje, kaip 500 savaifiių> neišskij 

riant pirmųjų dviejų savai-j 
; čių.

. a ! • Dalinis sužeidimas. Pa- i 
žeidimų, paveizdan, neteki- kiekviename dalinia. 
mas kojos ar rankos, tuom me susizeidime turi buti g. 
kart dar nėra ga.utmai nūs- mokama 35 nuošimtis sužei. 
tatytu, tad toki susižeidi-^ dal.binillko al bet ne. 
mai nuspręsti pavedami vai- mažiau 5 -0 ir neda iau 
stijos komisijai.

o abelna atlyginimo suma1 
negali būti didesnė 2,080 do- 
lei’ių. Kitoki skyriai susi-

x > priversta parūpinti 
nors vienam kareiviui guoli:

Vasario 18 P. P. D. unijos Į vųjų, ypač šiuomi laiku. 
: lietuvių skyrius ir “D. Bal- i kuomet Lietuva šaukiasi 
!so” bendrovė surengė pra- pas mus pagelbos, kuomet 
t kalbas su dainomis. • Pir- ten kiekvieno iš mus tėvu- 
miausia kalbėjo “D. B.” ben- čių, brolių ir sesučių rankos 

________ _ drovėš atstovas A. K. Ką ištiestos link mus. Bet ši- 
tiksi sveiką jauną vyrą, ka- susikirtimai tarp vokiečių ir jis savo kalboj norėjo paša- i tie mus broliai numylėję al- 
dangi by valandą vokiečių auSĮrų paaršėjo nuo pereito kyti, negalima buvo supras- koholį dievaitį, yra kurčiais 
viršaičiai gali ji paimti ir bįr£eii0 mėnesio, kada aus- ti, nes vieton kalbėti apie ant šauksmų iš anapus van- 
nusiųsti apkasų kasti ar traį neatsilaikė prieš Brusi- “D. B.”, kalbėjo apie Šidla- denyno. O juk reiktų jau 
prie kitokių militarinių dar- jovo armjją Vokiečių ofi- vos kunigus prieš 200 metų. v«,i
bų. cierai apreiškė, kad jei ki- Prie to dar perskaitė pu-,

Sykį įžymesnieji Vilniaus Syk austrai teip. lengvai *----------
pirkliai buvo sumanę atgai- pasiduos rusams, vokiečiai r 
vinti miesto pirklybą. Ati- stovėsią jų užpakalyje ir 
darė kelias krautuves ir su- kiekvieną austrą, neklau- • 
gabeno josna iš visos Lietu- santį duotų Įsakymų jie nu- 
vos produktų, kokių tik ga- šausią ant vietos.
Įėjo. Bet vos tai padarė, Dusyk pereitų metų pa- ro pirmmmKui suiaiKyti. ę.r A . Laikvta 
užklupo vokiečiai ir viską vasaryje, kada Brusilovo Toliaus kalbėjo du anglai. me susirinkime SL A. 1*35 ko
pasiėmė savo reikalams. armija mėgino prasimušti P. P. D. organizatoriai. vasar7o miVrinlrim-

Nepaisant didelio skurdo, pro vokiečių apkasus, pasta- Paskiausia kalbėjo J. Shmi- atidares nirmininka* J V
t kurį Vilniaus gyventojai rieji buvo pasirengę apleisti tas. se k aLreiškė kad rckot-
; kenčia, pareitą vasarą vo- Vilniaus miestą ant kiekvie- Shmitas pirmiausia pade- į sekretorius vra išvažia

kiečiai buvo uždėję ant mie- no Įsakymo. Archyvai ir kavojo darbininkams užtai, •- *
sto gyventojų 2,400.000 mar- visokį kiti dalykai buvo su- kad šie savo aukomis ir' ; ■ !,b.
kių ekstra mokesties. ’ ** * -’-*-------- -*-* -*- tur’ 1 Jo uetą tapo lsrmkta

■ Kaip jau minėjau, Vii- mui. ]
i niaus aplinkėje ir abelnai vi- tos gyventojai, teip ir patys sotos 
įsame šiame krašte vokie- vokiečių kareiviai neabejo- kur juos buvo

kėdavo mokėti net pusan
tros markės!

Ginčus Lietuvių su Len
kais galima palyginti prie 
vokiečių susikirtimų su au
strų kareiviais. Ypač tie

praregėti ir pamatyti, kad 
tas pragaištingas alkoholis 
pačius ir šeimynėles traukia 
j pražūti.

Darbai kasyklose eina la
bai gerai. «

siau sumažintas skaitlynes
“D. B.” skaitytojų Ameri
kos didmiesčiuose, o kaip

; vėliau paaiškėjo, jis tą darė
“dėl geresnės agitacijos”. G. Tautietis.

...... . . Ju Pakalbą parsiėjo vaka- Cle¥elandi Ohio. B veiki.
Dusyk pereitų metų pa- ro pirmininkui sulaikyti. mQ »

Įsakyta surašyti, kiek kož- 
na šeimyna turi valgomų 
daiktų. Reikalaujant to su
rašo patikrinta,, kad mais
tas nebus atimtas; bet pra- 
slinkus penkioms dienoms 
visi valgomieji daiktai tapo 
iš. gyventojų atimti be jokio 
atlyginimo, ir paskui gy
ventojai turėję tų pačių val- 
:gio produktų pirktis iš vo- 
; kiečių.

Išduota duonos kortelės, |veigte versti e-t- jjems dar_ ventojaj iaukja ir badmi- naudojo ir skriaudė darbi
ninkus suvirs per dvide
šimts metų, 
minė apie ACW. 
jos vadus, kurie veda rub- 
siuvių straikus 
ir Philadelphijoj ir kaip vie
noj teip ir kitoj vietoj vadai 
padarė sutartis su darbda
viais. be straikierių žinios ir 
straikieriams liepė visiems 
eiti i darbą. Anot jo žodžių. 
Brooklyne lietuviai pasi-

krauti, prirengti išsiimti- protestais paliuosavo ji ir• m., h-anhar i-nn tHo - ta i *1. / naujas rekordų sekretorius. Dai n dabai kaip vie- kitus is Dulutho (Mmne- t t r> • i__4.x , ... .. , .... J. J. Žilis. Rengimo komi- va.st.joj) kalėjimo, sija a iškg j ,.

čiams labai stokoja darbi- ja, kad rusų armija pramuš plieno trustas. Toliaus kai- ma ^autl IUObas neaėldie- 

ninkų milita.riniams <
ibams atlikti. Taigi jie pra- Vilnių į savo rankas. P 
įdėjo gaudyti gyventojus ir kol tas įvyks, Vilniaus gy-

• ••---------J-- ------------ I .

nis Rugsėjo mėnesyje; su- 
a sirinkimas vienbalsiai nuta

rė tai dienai surengti teatrą 
ir balių su pamarginimu. 
E. Žitkevičiūtė pažadėjo pa
aukauti dovaną vertės apie 
$3.00 minimam baliui.

Kp. atstovai i CLD. Sąry
ši apreiškė, kad “Sąryšis” 
praeitame susirinkime nu
tarė, kad draugijos pasko
lintų įadaman “tarptauti
niam bazarui” pinigų dėl su
rengimo lietuvių skyriaus, 
kas vienbalsiai priimta ir 
nutarta remti kiek bus gali- 

. .. , ’ ma lietuvių skyrių “tarp-
priešino, bet ant to niekas tautiniame bazareo ;
nepa.sė, nes žydai ir kiti ' kuopos išgalę Naujų na.

toliai mieli” ir kelias kitas. '^hetuviai rių prisirašė du: A. Andžiu-
Dainavimas šiuom kart nu- . . lu^e, ! . 1 0 vleni’ laitis ir F. Sankevičius.

- ■ -kiai, užtai kui',ų pasj™ “t Nutarta prisidėti prie SLA
„...........  susirinkusi ™taS netako' Ph.ladelpin- 8-to apskričio ir išrinkta dv
publika dėkavojo gausiais:. pa 1 0.1 a us-atstovus sekančiam apskri-

........i.............................: kas Brooklyne lietuvius. :čio suvažiavimui, kad atsto- 
Jeigu tas yra tiesa k?;vautų 135 kp.; atstovais iš- 

jShm.tas pasakojo, tad guo- rinkta: j Brazaitis ir j j 
dojami skaitytojai tegul pa- 2iIis. Nutart kad kiekvie. 

: is dabar sprendžia apie to- ną susjrinkimąi 
kius unijų vadus, ir ką gero rje g.ajj 

;iš to galima susilaukti.
Shmitas kalbėjo apie 2 va

jo kalba publikai 
buvo pil- 
prakalbų 

sudainavo 
ir darbi-

dar- vokiečių liniją ir atsiims*bėjo apie rudkasių straik;
Bet ir jo baisenybes, teip pat

■ nurodinėjo kaip trustas iš-

, su kuriomis kiekvienas ga- Pereita vasarą tų dar- riauja. 
Iria rlinna I .... . . ' .... • - •>-„ v( Žvaigžde .)Įėjęs pirktis kas dieną pusę Į, 

svaro duonos, mokant 11,1. 
vėliaus gi Iš kapeikų už pu- | 
sę svaro, f 

; štą prekę duonos nevisada! 
galima buvo gauti pirkti. Į

bų atlikimui buvo surinkti 
net iki 70 metų amžiaus se
niai ir vyresnieji vaikai.

ir galiaus pri- 
of A. uni-

AMERIKOJ
Baitimore, Md. Lietuvių 

L W. W. rubsiuvių skyrius 
su “D. Balso” bendrove su
rengė vakarą. Va karas bu
vo tuom puikus, kad ALAK. 
Choras jame dalyvavo, va
dovaujant A. Simanavičiui 
sudainuota “Sugrįžk”, 

mylėdavo kiršinti einu sau taku ,
Tau- “Sukelkim kovą”, “Paukš- 

______ vokiečiai palaiko 
nos ne visoms užtenka. Mė-, ]en^ų pusę, platindami jų , 
sos leista pirkti 2 svaru sa-; tautines aspiracijas ir žade- sisekė labai puikiai, 

; vaitėje kiekvienai šeimy nai, ;dami atgaivinti Lenku kara- dainininkams susi.
i bet už mėsą reikia mokėti; |jja Lietuvių geidimai su- 
iki 2 rublių už svarą. Kiau- > sjiaukti autonomijos irgi 

randa pritarimą tarp vokie
čių. Ir kada tarp lenkų ir 
lietuvių kįla politiški ginčai, 
kurie kartais kuone prieina

Bet už tokią aug-C,“* “ • Z " ■ jj____  j., Negana to, tvirtesnius dar
bininkus vokiečiai išsivarė 
Vokietijon.

. Sulyg tautų Vilniaus pa-

Brooklyne
13,20 savaitėje, bet laikas' 
pašelpos priklauso nuo toj ____ j.__.
kaip didelis sužeidimas nuo'^l}onOb kePtuves paprastai Sulyg tautų Vilniaus pa- 

ToJcm 15 savaičių, už nustojima pir at*daro b''•ai. lyto, bet jau jojimas vra labai supainio- 
Mirtis prie darbo. Jeigu . -n ... J z1 o J . . \7 . J . sto, iki 200 savaičių iki nu- -----nne darbo žuvęs darbiniu- .f ... . • ov stojimui rankos augsciaukas paliko moterį, vaiką ai J °1 _ alkūnes. Jeigu pasitaiko

vaikus,tevą motiną, died sužeidimas, kurs Įstatymais ~ . ......
aT _ ° cnmapėfa aprubežiuotas, pašei- šaltame ore po 10 \alandų,. k—aį

’pos nusprendimas priklau- turėdavo grįžti namo tuš-. ijetuvįUs su lenkais, 
so valstijos komisijai.

Illinois valstijoje.
nuo 2 valandos nakties prie; tas Beveik sė mfeįt0 
keptuvės durių stovi kelios Į ven(ojų _ zydai Yra tei.

.eilės moterių. Nekartą jos,l j h. Lietuviu tyirtas eIe. 
išstovėjusios prie keptuvės mentas. Iš pat pradžių vo-

užlaikė, atlyginimo suma 
turi lygintis keturis sykius 
sumai, kakę žuvęs darbi
ninkas gavo Į metus, bet ne- ~
mažiau $1,650 ir nedaugiau; . , į J
^37. ” * . • 5. • Mirtis prie darbo.23,500. Atlyginimas turi ... . .• savaitines žuvusio 
būti išmokamas savaitėmis,; . . . , , ■. x . ninko algos, bet nemažiau
arba tokiais terminais, ko- , . . . ., . . . . ,. . . o ir nedaugiau 10 doleriu
kiais žuvęs darbininkas gau- .... .., y , TT. savaitėje, per laiką ne ilges-
davo savo algą. Visa suma . . . u A .. . . ... , m kaip 300 savaičių. Apartyra išmokama sykiu tikta- , \ \ ;, . . ...... to darbviete turi apmokėtida, jeigu to reikalauja tie, 1
kuriems atlyginimas prik- ' 
lauso ir jeigu ant to sutinka visuotinas sužeidimas 
vaistuos paskirta _ konusua. pus. darbininko

algos, bet pašelpa negali bū
ti mažesnė kaip 5 ir didesnė

1 savaitėje,

Jeigu prie darbo žuvęs dar
bininkas nepaliko augščiau

Pusė 
darbi-

turėdavo grįžti namo 
čiomis rankomis, mat duo-:kįausja

šiniai parsidavinėja po 25 
kapeikas vienas. Pareitą 
rudeni vienas žmogus slap
ta buvo nusipirkęs žąsi.

delnų sudavimais, kas pri-i 
vertė nekurias dainas atkar
toti. Publikos buvo pilnutėi 
salė. Publiką teip skaitlin
gai sutraukė žinia, kad dai-

čio suvažiavimui, kad atsto-
>.: atstovais iš-

nariai, ku- 
prisirengtū su 

trumpomis prakalbomis, 
paskaitomis, ginčais ir dek
lamacijomis bei kuom kitu: 
viskas turės atsibūti prieš 
pat susirinkimo atidary
mą. puse valandos. Maito

sima, kad toki programėliaž 
’ užinteresuos narius ir ge- 

riaus juos patrauks Į susi
rinkimus bei pakels nariuo
se ūpą lavinimos kuomi 
nors.

to aaruviete uui i ““7“' r**T.” nuos augščiau minėtas cho-gydymo ir laidotuvių kaš- Lztai jis turėjęs j*1 kraujo. prahejimo. vokie- ka) j
tus, nedidesnius kaip $100. 4» rublius baudos. Cukiaus jCial turus to didžiausi pas - pakvjestas j

2 musu Smitas, kurį plieno trus- , 
tas buvo Įgrūdęs kalėjiman 

vokiečiu organizavimą darbininkų i 
> - į laike straiko. Bet susirin-1 

Kada kusiei’ labiausia įdomavo 
dainomis. Ir iš tikrųjų, tur- 

darni rusai. Sykiu su rusųįvmryj buvo pradėjusi va- ka?*'Xnbiom“i|
.armija miestą apleido kuone ryti ties Vilnium ofensną. . išgir^Ug :

užmiršti žmogus visus liū
desius, vargus, ašaras, skau
smus ir viską, kas tik slogi- kasyklas lietuvių yra pusė- 
na žmogaus gyvenimą. Su tinas būrelis, kurių priskai- 

i jausmingų dainelių garsais,; tomą iki 80 šeimynų ir tulu SLA. Trečio apskričio 
nevieno klausytojo mintis skaitlium vienučių. Darbai , čių Kliubo salėje. Aplinki- 

. nuskrenda į užjurį, kur mus;čia vien kasyklos, kurias su- nių kuopų atstovų suvažia- 
sentėvių kapai, kur mus tė- daro 5 “šaftai”. Yra ir bra- vo didokas būrelis ir suva- 
vėliai, broliai ir sesutės gy- i voras alaus sunkimui, bet .žiavime daug ko gei o mino įvestos duonos korteles, • ’ . ... „ vpikta teinci išrinkta ke- *t i----- i—-j ir dabar, sahunų nėra ne vieno. veisia, i-imsut

• — į Turime gražią bažnytėlę, Uos komisijos. Išrinkta ko-
jaustis smagiau ir atgiivin- kurios klebonu yra tautietis misija surengimui maršruto 

Seniai pradėjo U. -------- 8 , , lr čia; lietuvis. parapijoj, prie lie- paskaitoms, teipgi išrinkti.
i pa-ltuviu priklauso ir lenkai su komisija padidinimui apsk-

negalima gauti už jokius pi
nigus. Vieton cukraus tan
kiai vartojamas sacharinas.

Visi arkliai ir vežimai ta
po rekvizuoti, kaip tik vo-ika(j tieji kartais kišasi i jų 
kiečiai Įėjo miestan, gi auto-1 tikėjimo dalykus.

- ’-r—- ------------------t. ! ., ..

ganėdinimą, 
‘‘Štai, žiūrėkit: 
darbas !”

Žydai nemyli
paminėtų šeimynos ar gimi kaj„ -įq doleriu 
nes narių, tik tolimesnes gi- 40Q 
mines, kurias jis už ai ė, to f)alinis sužeidimas. Pusė mobilius pasiėmė pasitrauk- Brusilovo armija Įiernai pa- 
kiems giminėms išmokama sužeisto darbininko algos, darni rusai. Svkiu su rusu i vasarvi buvo nradėiusi va- 
nuošimtis tokios sumos, bet pašelpa negali butima-'----- j--------- ........................................................ ...........
kia lyginasi sumai šitų pa- ^esnė 5 ir didesnė 10 dolerių pusė Vilniaus gyventojų, pa-i žydų rabinai meldėsi, kad dainelėmis, 
veldėjų užlaikymo per pe- savaitėje. Laikas pašelpos likdami savo namus ir visus; ‘

n™ „z. .. . ______ A . rakandus; lovas> staluS) ke I
Sužeidimo skyriai, dės, pianus ir t.t. Visi to-j

minės, kurias jis užlaikė, to-

nuošimtis tokios sumos, ko- pa^ejpa negali būti ma

landas.
patiko. Publikos 
na salė. Laike 
LAAK. Choras 

, keliatą tautiškų
• ninkiškų dainelių, kas susi
rinkusiai publikai labai pa- 

įtiko.

beitus dvejis metus, prie už- ..,darbio žuvusio darbininko. I P”k'aus? nu0 dldumosu2e>.-i
Jeigu neliekama jokių gi- . '. fy.—: . . - , . ,minių, apmokama tik laido- nekune yra aP™bezmoti j klų apleistų namų rakandai žydu labai gerbiamos.

__ .1 ‘ -------.. . ------- j_._. -, - , . x . t įstatymais, kiti palikta nu- i tapo konfiskuoti ir išsiųsti
k^ti^ kune^nrtur.!sprendimui va]stjjos komį. Berlynan. Sykiu teipogi 

ištuštintos ir visos rakandų 
krautuvės. Iš pasilikusiųjų

. Kansas valstijoje. mieste gyventojų, apart val-
teip sužeistu, kad liekasi ne-1 Mirtis prie darbo. Atly- • gomųjų daiktų, lovų ir pata- 
tinkamu jokiam darbui, to-1 gjnjmas ^uri lygintis tris į ly» mažai kas paimta. Bet 
Iriam pašelpa išmokama 50. j<arįUS ^iek, kiek išnešė žu-Į užtai vario daiktai iššluoti 
nuošimtis jo gautos algos, vugio darbiningo alga už į netik iš visų namų ir . kam- 
bet nemažiau 6 ir : paskutiniuosius metus jo PU» beti r iš bažnyčių. T„.3

buti didesniais kaip $150. :.
Visuotinas sužeidimas, j S1IOS’ 

Jeigu darbininkas tampa

. Tas 
pat padaryta ir su odos iš
dirbiniais.

Medžioklė ant pinigų da- 
augš-*bininkas nedirbo toje vieto- ryta su didžiausia energija 
* “ j ir rupestingumu. Gyven

tojams nepalikta nė mažiau
sios vertės metalinio pinigė
lio. Už paimtus pinigus vo
kiečiai mokėję savo popie
riniais pinigais.

Pramonė ir prekyba 
Vilniuje visiškai išnaikin-

bet nemažiau 6 ir nedau-
giau 12 dolerių savaitėje ir 
mokama tol kol mokamoji mažesnė Bjr
suma nesusilygms su suma
pasmertinės, kaip 
ėiau pasakyta. Jeigu su- i ud'jo visas
žeistasis numirtų pirm.au, uždarbis turf butį išskait 
negu visa paselpos suma ir už tiek Įai.
jam .šmoketa, gimines gaus k0 porcionališkai atl 
menesmę paselpų, kol ta pa- ginjmas turf butj 
se pa issi aigs. imas. Jeigu žuvusio darbi-

Dalinis sužeidimas. At-. njnko giminės negyvena ru- 
Vginimas už dalinius sužei- rubežiuose Suvienytų Vai-

mas. Jeigu žuvusio darbi-

dimus, priklauso nuo to, stijų ar Kanados, tad atly- ta. Mieste atidaryta vokie- 
kaip skaudžiai yra sužeistas ginimas už žuvusį darbinin- čių teatras. ,r:— —

---------- ». ^taip-os UŽ)' ~•*šr kaip didelę algą darbinin- k^ negali būti didesniu kaip 
kas gavo laike sužeidimo. $750 ' I
ApArt to darbavietė turi ap- Visuotinas sužeidimas, 
mokėti visus gydymosi kaš- Pusė savaftinės algos, kokią 
tus, , tik nedidesnius kaip 1 darbininkas gavo prieš su- 
3200. - - . .(Toliau bus.)

Visos gėrimų 
įstaigos uždarytos. Gyven
tojams uždrausta po 10 va
landai vakaro išeiti gatvėn 
.po bausme 30 markių arba 
5 dienų arešto. Bet ir vidu
ryj dienos gatvėje retai su-

- Sandarietis.
Bentleyville, Pa. Apie 

musų miesteli ir vietines
greičiau sugrįžtų rusai.

Vilniuje yra senos (200 
metų) žydų kapinės, visų 

. Vo
kiečiai pradėję užkasinėti 
tose kapinėse dvėsusius sa
vo arklius. Mieste yra žy
dų senių namas. Kada ta- j 
P« ,.V.. VVXK. ------- - --- - ---- ,
sumažinta maisto kiekybė ir veno P^eš karę 
toje prieglaudoje esantiems | teip nors valandėlę gauni 
seniams. L 
mirti badu; kas savaitė mir- • ri nuvargusią sielą, 
davo po 10 ir daugiau senių. 1 
Žydų delegacija, nuėjusi pas . 
miesto komandantą, prašo 1 
kad anoji senių prieglauda 1 
butų paliuosuota nuo mais
to sumažinimo taisyklės. 
Komandantas atsakė: “Ką 
darysi? Jie-visi seni; ne
užilgo visvien turės mirti, ninkus skriaudė ir išnaudo-1 Prie šitų draugijų ir kuopų 
tai kodėl nepaduoti jiems ™ ----- -™*—:
nuodų?”

Vilniaus žydai gaudavę iš 
Amerikos žydų kas meno 
po 100.000 markių pinigų. Iš 
tų pinigų 13.000 markių ko
mandantas pasiimdavęs sau, 
o už likusius pinigus žydai 
turėdavę pirktis sau maisto butų geras kalbėtojas, jei 
iš vokiečių, kurie lupdavo vengtų atkartojimo tų pa- 
labai augštas prekes. Teip čių sakinių, 
antai, už svarą druskos rei-

Z.
Donorą. Pa. Sausio 28 d. 

čia atsibuvo suvažiavimas

baltimoriečius galima pa- i tuvių priklauso ir lenkai su 
girti, kad jie laike dainų ar airiais. Tvarka ir sutiki- 
tai prakalbų jau moka ra- mas tarp šių trijų tautų pa
iniai užsilaikyti. , rapijonų yra pavyzdinga.

Shmitas savo kalboje Iš lietuviškų draugijų turi- 
papasakojo daug įdomių da- me dvi pašelpines, SLRKA. 
lykų apie plieninio trųsto į kuopa su 60 narių ir SLA. 
žvėriškumus, kaip jis darbi-įkuopa su apie 20 narių.

ričio iždo, rengiant balius 
ir kitokius vakarus.

J. A. Katkus.
Beckemer, III. šitas mies

telis apgyventas daugiausia 
vokiečiais. Lietuvių yra 19 
šeimynų ir gal kiek daugiau 
vienučių. Mergų lietuvių 
nėra, o jų čia labai pasigen
dama. Kasyklose darbai ei-

jo prieš straiką, jier 20 metų.' priklauso visi geri žmonės, 
Papasakojo teipgi, kaip su o tie, kurie tokių draugijų 
darbininkų moterimis ka- * naudingumą nepažįsta, tie na neblogiausia, bet iš kitur 
sykių bosai pasielgdavo be- palaiko “Bulmuzio” kliubą, atkeliavusiems darbą gaut) 
gėdiškai ir jei kuri pasiprie-: ir ten pralėidžia sunkiai už- 
šino, tai tos vyrui nebuvo į dirbtus savo centus su įvai- 
darbo ir darbą kitur gauti 
nebuvo galima. Shmitas

ŽHvitis.

rios rūšies gėrovais. Iš to
kių lietuvių, suprantama, 
niekam nėra naudos, jie net 
ir sau nenaudingi. O 'juk 
reiktų tokiems žmonėms su
siprasti ir glaustis prie sa-

nėra galima. Lietuviai, kaip e 
kituose anglių distriktuose. 
teip ir čia, užsiima vien gir
tuokliavimais, todėl jiems 
nerupi niekas tautiškų dar- 
bų. Laikraščių skaitymu tei
pgi neužsiima.

Angliškasis.

pirm.au
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siliks Amerikoje. Bulota, gybės žodžių, ir vėl matosi 
prisidaręs nemalonumų sau daugybė šokinėjančių, mo- 
ir kitiems, iškeliaudamas suojančių ir besispardančių 
Europon, nepaliks po savim įvairių tipų. Trumpai sa-

Netikęs darbas. Kuomet 
buvo rengtasi prie New 
Yorko suvažiavimo 16 d. 
Sausio, kad ten visoms srio- 
vėm susivienijus ir palikus 
CK. toliasniam veikimui, 
prieš pat tą suvažiavimą, 
kaip jau yra žinoma, umu 
laiku įvyko suvažiavimas 
Pittsburge, kur klerikalų 
nutarta aname New Yorko 
suvažiavime nedalyvauti ir 
su tautininkais nesusidėti. 
Tai buvo skaudi žinia pas
klidus žinioms apie to suva
žiavimo nutarimą. Bet dar 
taiųe nebuvo galas, nes da
bar pasirodo, kad visiems 
skyriams CK., ALT. dar bu
vo išsiuntinėta spaudinti 
atsišaukimai, kuriuose, sle
piant žalčio dantis ir rodant 
lapės vuodegą, kviečiama 
anuos skyrius neprisidėti 
prie CK., bet tverti TF. sky-» 
rius vieton skyrių CK. 
Bauginama tie skyriai CK. 
bedieviais ir kitokiais bu- 
žiais, kad tik juos patrau-, 
kus savo pusėn. Ir tai ten 
pat dar drįstama kalbėti 
apie “šventą darbą” šelpime 
Lietuvos baduolių. O juk 
jau prakeiktesnio darbo ne
reikia, kokį- šiuom kart at
liko ALT., ar kas kitas jos 
vardu. Toks darbas .vertas 
pasmerkimo, be atsižvelgi
mo, ar jį veiktų tautininkai, 
ar socialistai, ar klerikalai, 
kurie pasiskubino padaryti 
šitą pradžią.

tojai” yra lankęsi Prie to 
dar reikia priminti dar ir 
tokius nevykusius kalbėto
jus, kurie su savo tikslu ei
na visai netinkamon vieton. 
Ot priminti galima, kaip vie
na kalbėtoja užėmus vienur 
vietą ant estrados, kur SLA1 

algos. Taigi, kaip aname žingeidauja. P. Leonas iš tojų, žmonių, kurie mėgsta kuopa buvo surengusi pra- 
susirinkime, teip tą susirin- Maskvos, per laikraščius matyti į save atkreiptus su- kalbas su tikshi agitacijos 
kimą skelbiančiame laikra- žingeidauja, kas iš Ameri- surinkusios publikos veidus, i to paties SLA., porą valan

dų drožė agituodama už 
lietuviškąjį sufragizmą. 
Kitur TMD. kuopa surengė 
prakalbas irgi su tikslu agi
tacijos TMD., pakviestas 
“kalbėtojas” agitavo vien 
už LDLD., konkurentą

gero ženklo, tad vargiai jo; kant, pas mus estrada vėl 
sekretorium pasiliko ir ant kas ir sugrf° > pozicl> vėl
toliaus, prižadėjęs dirbti be . Ji virto irank.u negabių ir

. A, . . _____ _ ... _ nesanmomngų savo kamuo-

susirinkime, teip tą susirin- Maskvos, per

štyje, žmones yra informuo- tos lietuvių pereitais me- jr mėgsta tikėti, kad jie yra • 
jama melagingai. tais yra jo vardu siuntęs minių tamsiųjų žmonių mo-

e * P61* Ruso-Amerikos laivų kmtojais, švietėjais, vadais,
. ..... kompaniją 980 rublių. Su- jr dar dievai žino kuom.

Rami lietuvių kolioniją. prantama, kad tai aukos Prakalbos yra geru ir 
Kuomet musų-kolionijose ei- nukentėjusiems nuo karės, iabai geru daiktu, bet tik 
na visur vaidai, nesutiki- bet kokiai draugijai paveda
mai ir prasivardžiavimai, ma tuos pinigus išdalyti 
tai rodosi kad tas visur pas tarp baduolių, nėra pasaky- 
lietuvius yra priimtu. O vie
nok teip nėra, nes esama dar 
ir ramių vietų, kur to visko 
nėra, kas yra pas Amerikos 
lietuvius didžiumoje. Štai 
“A. Lietuviui” rašo Pinavi- 
jas iš Londono, kad ten tarp 
lietuvių ramu,'nesigirdi pra- 
sivardžiavimų “bedieviais”, 
“liberalais” ir tam panašiai. 
Tą tvarką tarp londoniečių

ta, negi yra žinia kas iš 
amerikiečių tuos pinigus 
siuntė.

tol, kol jos atsako savo pra
smei ir tikslui. Prakalbos TMD. Ir kaip pirmoji apie 
yra geros, kuomet jas skel- SLA., teip šitas vyras apie 
bia taktingas, gabus ir iš- TMD. nė žodelio neprisimi- 
mintingas prakalbininkas, nė. Kitur yra buvę atsitiki- 
kurs žino ką ir kam kalba, mai, kad ALTS . kuopa pa- 
Bet nelaimė, kad pas mus rengė agitatyviškas pra- 
tokių prakalbininkų, galima kalbas, tai kalbėtojas savo 
sakyti, kaip ir nėra, o jei prakalbą pašventė vien taš- 
dar yra vienas ar daugiau,

Dabar laikas. Ikišiol lie-' 
tuviai turėdavo progą pasi-! 
teisinti, kad neturi laiko at-' 
likimui daugelio pareigų,l 
nes tam laiką sugaišindavo 
“baliai” ir kitoki pasilinks
minimai, o ypač daugumui 
truko laiko, jei kuomet rei
kėjo pasidarbuoti Lietuvos 
reikalams. Dabar, užsto
jus gavėnei ir tiems “ba
liams” apsistojus, lieka už
tektinai laiko geriems dar
bams, kuriais šiuomkart yra 
rinkimas aukų badaujančiai 
Lietuvai. Tam dabar yra 
geras laikas, gera proga ir 
tą progą kiekvienas privalo 
išnaudoti įvairiais budais. 
Tinkamiausiu dabar yra 
rengti paskaitas. Tinkamų 
paskaitų, kiek girdėjome, 
apščiai turi prisirengęs p. 
Chmieliauskas ir dr. Grai- 
čiunas, kurie sutinka atlan
kyt su paskaitomis kiekvie
ną lietuvių kolioniją.

Prakalbos ir paskaitos.
Nelabai seniai “Dirvoje ’ tai jų prakalbos susirinku- 

tilpo - straipsneliai pono 
Chmieliausko ir dr. Grai
čiuno, kur nors mažumu 

palaiko kun. V. Matulaitis, buvo išsireikšta, kad geru 
Na tai ačiū Dievui, turime daiktu butų pakeitus šią- 
vieną ramią lietuvių kolio- dien mus numylėtąsias pra- 

Įniją.’ kalbas paskaitomis, kurios
* butų praktiškesniu ir nau

dingesnių musų gyvenime, 
Lietuvių diena. Daugely- negu šiądieninės, nėkuom 

je lietuviškų kolionojų ren- neaprubežiuojamos prakal- 
giamasi švęsti 4 dieną Kovo, 
kaipo lietuvių šventę, kurią 

i nustatė klerikalų seimas, 
i atsibuvęs 1914 m. Chicago- 
i je. Ta diena švenčiama su 
i iškilmingais vakarais, pro- 
igramu papuoštais, kuriuose 
i tai vakaruose renkama au- 
jkos nukentėjusiai Lietuvai, rodosi p. 
{Šitą dieną visiems reikėtų 
i remti, nes ne atsižvelgiant į 
' ką kitą, jos tikslas, nešti pa- 
Įšelpą badaujančiai savo tė- 
jvynei, visgi yra remtinu. 
| Prie to dar liekasi priminti, 
'kad 4 diena Kovo yra pami- 
I nėtina ir iš lietuvių praei- 
1 ties istorijos, kaipo diena, 
i kurioje Lietuvoj tapo panai- 
. kinta baudžiava 1863 metuo- 
' se. Diena svarbi ir verta 
I paminėjimo.

Melagingi informavimai. 
Patersone (N. J.) įvyko su
sirinkimas vietos lietuvių, 
kad apsvarsčius, ar -reikia 
visiems susivienijus veikti 
šelpimo darbą, laikantės 
prie ALCK. Vienas žmo
gelis pasiskubino paaiškinti, 
kad CK. jau nėra, nes iš jo 
pasitraukę visi “katalikai”, 
o laikraštis, talpindamas ši
tą žinią, melagingai paaiš
kina, kad “katalikai” pasi
likę CK. ikitoį kol nebus lik
viduota “Lietuvių Dienos” 
darbas. Iš protokolo ALC 
K. gi žinome, kad suvažiavi
me 16 d. Sausio “Lietuvių 
Dienos” darbas (rengimas 
rinklevų gatvėse) likviduo
ja, o C. Komitetas pasiliko 
veikti Lietuvos šelpimo dar
bą tol, kol Europos karė tę
sis. Prie to C. Komiteto pa
siliko ir katalikų atstovai, 
kurių vienas (Augustaitis), 
buvęs sekretorium, tuom

gaus be tikslo, gali būti'ausimis, o ne akimis. Čia 
kiekvienam iš skaitytojų mat einasi apie paskaitas, 
aišku, kaip blėdingu yra vi- {o ne apie cirką ir todėį ku- 
suomeneį ar bent tos visuo-.l rie mėgsta klausytis pamo- 
menės dalims, prieš kurios kinimo žodžių, paskaitose 
akis toki “kalbėtojai” vaidi- [ visuomet juos atras. Pas- 
nasi. Toks betikslis “kalbė-l kaitose nėra pliovonių nė 
to jas”, užėmęs vietą ant es-Į plūdimų. Paskaitos 
trados, nežino ką kalbėti, 
tad jis kalba be jokios te
mos: pagyrė vieną, išplūdo 
kitą, pašiepė trečią, kartais 
dar nupeikė tą ką pradžioje
buvo pagyręs ir .galas, skaitąs rengiant 2-3 kartus 
Žmonės gi, kurie buvo susi- metuose, žmonės 
rinkę pasiklausyti, lyg ap- naudos šimtą kartų daugiau 
svaigę pasėdėjo ir apsvaigę į negu iš nevykusių prakalbų, 
skirstosi. Už kelių dienų jie į Kadangi paskaitos turi di- 
eina klausytis kito tokio! dėlę vertę, tad jas, supran- 
betikslio “kalbėtojo” ir čia tama, parengti gali tik toki 
patiria tą patį, gal tik su žmonės, kurie turi pažinti 
tuom skirtumu, kad jau su mokslo šakomis ir todėl 
šiuom kart giriama tas kas kad paskaitas parengia tin- 
anais sykiais buvo plusta- kami žmonės, todėl paskai- 
ma, ir gerbiama tas kas Į tos yra naudingos, o kad 
aniais sykiais buvo plusta- ’"'11 ™J:—
ma ir atbulai. Ir teip žmo
nes tokiems “kalbėtojams” 
svaiginant per ilgus laikus, 

{kas šventadienis, o kartais

s yra 
vadinamos prelekcijomis ir 
todėl jos klausytojams sutei
kia lekcijas, kuriomis be
veik kiekvienas gali pasi
naudotu Prelekcijas ar pa

turėtų

prakalbomis užsiima šiądien 
daugiausia ^lieko nežinantį 
todėl prakalbos yra mums 
blėdingos.

Suglaudus tad viską, kas 
augščiau pasakyta, „reikia 
pasakyti, kad p. Chmieliau- 
sko ir dr. Graičiuno patari
mai yra remtini ir todėį 
naikinkime prakalbas, o už- 

i veskime paskaitas jų vieton.
Vincas.

kymui tulžies ant L. Vyčių, 
kuomet jis tų Vyčių visai ne
pažįsta, negi turi pretensiją 
ant jų pykti, kuomet tie jam 
nieko blogo nėra padarę, i dar ir su viršlaikiais šiokių 
Kitur SLRKA. kuopai pa-;dienų vakarais, męs nepri
rengus irgi agitatyviškas; valome stebėtis, kad musų 

jie prieš save nemato ant prakalbas, kalbėtojas nė visuomeniškuose kaip ir 
estrados žmogų šokantį ka- apie SLRKA., nė apie tą i privatiškuose dalykuose, 
zoką, nemato kumščiomis kuopą kuri jam prakalbas i viešpatauja anarchija, pair- 
sukant apie savo smilkinius surengė, nieko neprisiminė, j tuvė, demoralizacija. Pa- 
ir negirdi plūdimo ir keis- visą sau pavestą laiką su-įgelba nuo visų šitų blogumų 
mo žodžius, tai jie kalban
čiojo žodžių nesupranta ir 
todėl, arba nieko neranda, 
arba randa nesamus daik
tus, ir todėl labai tankiai kalo čia apie tai minėti, [didžiumą jų išnaikinsime, 
toki žmonės visai nesislėp
dami pasirodo kaip žemą ci
vilizacijoj laipsnį jie užima 
ir tuomi nuo estrados nu
baido žmogų, kurs turi am
biciją. Ir tokių priežasčių 
dėlei, labai retai 
me žmonių. kurs 
doja save ir savo g;
tokiems žmonėms pavojus 
iš anksto yra žinomas: “kri
tika” ant vietos ir “kritika” 
laikraščiuose. Bet tai dar 
tame nevisos bėdos. Did
žiausios bėdos pas mus su 
tais kalbėtojais, kurie ant

sios publikos yra apšiepia- 
mos. Mat mus žmonelės 
yra jau sudemoralizuoti pi
giųjų “oratorių” ir persi
ėmę tokia dvasia, kad jeigu

bos.
Šitas pakėlimas balso ir 

noras pakeitimo prakalbų 
paskaitomis, yra jau nenau
jas. Jis buvo pakeltas 1909 
m. “Tėvynėje” p. Kelmelio 
įm) antgalviu “Musų prakal
bininkai" ir “Vienybėje L.”.

Sirvydo straip
sniu po antgalviu “šluoki
me musų estradas”. Tuose 
straipsniuose buvo plačiai 
nurodyta musų prakalbi
ninkų nenuoseklumai ir 
kaip jų skelbiamos prakal
bos tik piktina klausytojus, 
nieko naudingo jiems ne
suteikiant.
patarta, kad vieton 
nevykusių 
vaduojamas!
Tie straipsniai nepatiko anų bejokio prisirengimo, 
laikų “oratoriams” ir už pa
sikėsinimą ant prakalbų, sa
vo organuose jie rėžė iš pe
čių diržus anų straipsnių 
autoriams, nesigailėdami 
jiems savo epetitų. Vienok

naudojo plakimui “cicilikų” jmums gali būti tik viena, tai 
ir “laisvamanių”. Kur, ka- retinimas ir naikinimas tų 
da tas buvo ir kas tokiais musų betikslių prakalbų, 
kalbėtojais buvo, nėra rei- Kuomet jas praretinsime.

Ten pat buvo 
tokių 

prakalbų, butų 
paskaitomis.

LIETUVA TURI BŪTI LAISVI
BET LAISVĖS BE DARBO 
IR KOVOS NEĮGYSIME.

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

Dėkite savo aukas dėl Lie
tuvos laisvės išgavimo į 

i “Lietuvos Neprigulmybės 
Fondą.”

Užsidėkite mokesčius Lie- 
■ tuvos liuosybei išgauti ir 
mokėkite juos kas meno 
arba kas metai į Lietuvos 
Neprigulmybės Fondą.

Jau 100 lietuvių susirado, 
kurie pasižadėjo, moka ir 
mokės į Lietuvos Neprigul
mybės Fondą po S10.00 kas 
metai tol, kol Lietuva neiš- 

į 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 S10.00 kas meno.

Lietuvos Neprigulmybės

Užtenka to, kad tai yra fak-jtada mus tauta, mus visuo- 
tas. kurio liudininkais yra'menė stovės ant augštesnioi 
tie kurie tas prakalbas gir-lcivicilizacijos laipsnio. Ir 
dėjo. Laikraščiuose skaito-: todėl męs privalome tas pra- j 
me eiles korespondencijų iš!kalbas retinti kiek įgalint, I 
įvairių lietuvių kolionijų,;kol jų liks visai mažai.' 
kuriose visur skundžiamasi į Kuomet jų liks mažai, kuo- 

guo- ant tokių prakalbų, ant to-lmet jos atsibus tik retkar-' 
;arbę, nes kių prakalbininkų, kurie ičiais, tuomet bus proga es-{ 

vieton žmonėms suteikti į tradas užimti taktingiems i 
naudą, pasakyti jiems ką į ir išmintingiems žmonėms, 
žingeidaus, pamokinti juos'gabiems prakalbininkams, 
to. kas jiems nežinoma, sė-i turintiems tikslą, 
jama ne apykanta, pjudo-' Naikinimas “prakalbų”, 
ma klausytojus vienus prieš:nepavaduojant jas kuom 
kitus ir teip visuomenę ve-i kitu, butų lygiu atėmimui 

estrados lipa bejokio tikslo, dama prie tautiškai-dvasiš-, nuo vaiko žaislo, nėkuom jį 
be- ko ištvirkimo. Ir nestebė- ■ nepakeičiant. Musų žmo- 

jokio persitikrinimo ko jie tina, kad tokių kalbėtojų nės prie prakalbų, prie susi- 
ten lipa ir ką jie užlipę ten žmonės išvesti iš kantrybės,rinkimų yra jau gerai pri
turi veikti. 1 __  ____ __ ’
du, jie atsistoję ant estrados da jau tiems 

atsimokėti.
stagarų bukietais; kitur.! 
tamsesni elementai pavar-1 
toja net kumščių ir nesigai
li (šiuom kart teip brangių) 
kiaušinių. Nors tokios 

Į priemonės yra pasmerkia
mos ir tarp civilizuotų žmo
nių negali būti toleruoja- 

’mos, bet ką padarysi, kad 
tuos žmones prie to privedė 
.patįs tie “prakalbininkai”, 
kurie lipa ant estrados ir.------_________ , _______ .
imasi prie ne savo amato, nės, lietuviai, mėgsta lan- !®r* K* Drangelis, F. V. Jan- 
Žmonių kiršintojams, de- kyti susirinkiiųus ir nesi-. R. Karuža ir J. O.

įmoralizuotojams, pludikams;gaili įeigą mokėti, dargi1 Arvydas.
ir keršintojams-burnoto-[dvylekį paaukauti renkant 
jams. vieta yra visai kur aukas. Tad jiems butų la- 
kitur, bet ne ant estrados,' bai nenaudingu “prakalbas” 
prieš kurią susirenka mi-'naikinant. Užtaigi neikia 
nios žmonių, turinčių tikslą tas “prakalbas" pakeisti 

kuom kitu.
Prakalbas pakeisti yra 

tinkamiausiu paskaitomis.

Numirė kun. J. Pranai
tis. “Žvaigždė” paskelbė 
telegramą iš Petrogrado, 
paskelbiantį, kad Petrogra
de 11 d. Vasario numirė ku-|anįecĮu straipsniai nepasi- 
nigas J. Pranaitis. Velionis jjĮ-0 pasekmių ir laikui 
buvo augšto mokslo žmogus, s * • 
apart kitų jis gerai pažinojo pradėta girdėti 
žydų ir rytinių tautų kalbas, paskaitas. / 
Nuo tūlo laiko jis gyveno ant vietos, kurie pajie- na, kad tokiose “prakalbo- 
lurkestane ir ten buvo gė surengti ir paskaityti to- se” kįla betvarkės, trukš- 

Į įsteigęs kelias katalikų baž- kias paskaitas, kokios pasi- mai. Ir kaipgi. Toks pra- 
rodė reikalingomis, ąjei kur kalbininkas, be jokio prisi- 
tokių žmonių ant vietos ne- renginio užėmęs estradą, 
buvo, tai arba pakviesta turi šokinėti, kad ant susi- 
prelektoriai iš kitur, arba, rinkusių 
gauta apdirbtos paskaitos 
ir ant vie.tos skaityta vieno 
ar kito iš gabesniųjų lietu
vių. Kitur dargi ir tuom 
negalint pasivaduoti, imta 
skaityti dalimis iš Lietuvos 
istorijos ar kitų mokslo ša
kų, tiesiok iš knygos. Šitąją __ r________ ,
pastara ja metodą pradėta bėtojas nė nesijunta kaip Jeigu kartais tie susirinkę 

{naudotis Rochesteryje, kur nušoka ant kito, tame susi- i žmonės padaro kokių nema-

jaučiasi kaip girioje. Šoki
nėja, kumščias sugniaužę 
rėkauja ir šneka patįs neži
nodami ką. ir tada susirin- 

slenkant, vienur tai kitur kusioji publika nežino ar ji 
i iš estrados susirinko į prakalbas ar i pa 

Atsirado žmo- prąstą cirką. Ir nestebėti-

Na ir tokiu bu-.kiti sudemoralizuoti, prade-:pratę ir todėl jas nuo jų atė- 
kalbėtojams • mus, nėkuom jas nepakei- 

apdovanojant. čiant, butų labai nenaudin
gu. Šiądien žmonės teip 
pripratę prie susirinkimų, 
kad namie labai mažai kas 
liekasi, kuomet “prakalbos” 
Įvyksta: vieni eina žingei-

tyčias. Velionis buvo gimęs 
Panemunupių kaime, Griš
kabūdžio parapijoj, Nau
miesčio paviete, Suvalkų gu
bernijoje.

Suvienytos Vals. nesteigs 
savo konsulato Vilniuje. 
Pirmiaus rašėme, kad Ame
rikos lietuvių tarpe kilo 
mintis, kad pareikalauti 
Suvienytų Valstijų valdžios 
įsteigti Lietuvoj savo kon
sulatą. Dabar “Ateitis” 
skelbia, kad Suvienytų Val
stijų valdžia atsisako nuo 
tų reikalavimų, motivuoda- 
ma, kad karės metu ir karės 
užimtose teritorijos steigi
mas konsulatų yra negali
mu.

daudami ką” išgirsti kiti lFondo Plentu yra Dr.J. 
eina “durniaus pažiūrėti” !šliuPas’ vice-prezidentu A. 
(teip daugelis aiškinasi ei- ^amanaus^cas Lavrence, 
nant į prakalbas), dar kiti;mass-> sekretorium A. Rim- 
eina pasijuokti iš “kalbėto- ■ ^a’ iždininku T. Paukštis, 

Kaip ten |finansu sekretorium J. Se
kevičius. Komiteto nariai:

padaryti kokį 
įspūdį, o kad šokinėjimas 
nebūtų tuščias, tai prie tam 
dar ir kalbama, ir tai kal
bama tas, ką vėjas į mintį 
atneša, čia pradedama kal
bėti apie vieną dalyką, bet 
dar į tą ne įsigilinus, min
čių jau pritrūksta, tad kai-j išgirsti, ką naudingo. OI

jo” monkinimo”.
nebūtų, bet aišku, kad žmo- į 

amato, nes, lietuviai, -
de-'kyti susirinkimus ir nesi-į

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

a vvvhvljvv* j uuovrva uuv nivv, vv*»»iv x------------------------------y-------------- i -- -------------- x

pirmu tokiu iš knygos skai- maišius, griebiama trečias lonumų tokiems “prakalbi-:, Paskaitos žmonėms atneš •:
tymu pasirodė p. Petronis, ir teip “kalbama apie vis- n inkams”, tai jie yra auko- 
rodosi 1911 metais. Ir lai-(ką”, kol pailstant. Imtų la-imis tų pačių “prakalbinin- 
kui bėgant, skaitymai nuo bai daug laiko ir vietos laik- Į kų\

didelę naudą, nes paskaitos 
tai ne plepėjimas betikslio 

Lar fanatiko karštuolio. Pa-

Bulota keliaus Europon. 
Žinios vaikščioja, kad A. 
Bulota, pusėtinai įsipykęs 
Amerikos lietuviams, baigia 
jau savo maršrutus po lie
tuviu kolionijas ir tą užbai
gęs, su savo motere keliaus 
Europon. Žymantienė pa

A.U1 ircgani., mai nuv u<xi uau£ lamu u viczuvo —-------------------- -----------

estrados pradėjo eiti madon raštyje, kad nurodžius to- Pas mus yra keliatas ga- skaitos visuomet yra pa-
teip, kad stojo jau greta kias komedijas, tokius ne- 
prakalbų ir bejų retai kur vykusius vadovilius , kurie 
apsieita, o vietomis jau pas- lošiama prakalbų vietoje, 
kaitos buvo dideliu prakal
bų konkurentu. Ir tik pra
dėjus iš Europos čia važiuo
ti “svečiams-nebuvėliams”, 
turintiems įvairius tikslus, 

, prakalbos vėl atgijo, .o kaip 
šiais karės metais, net ir su
lapojo; ir vėl nuo estrados 
girdisi nesuskaitomos dau-

lošėjams pasiėmus ne savo 
roles. Daugelis dargi tokių 
kalbėtojų kankina estradas 
koliojimais ir plūdimais sau 
nepatinkamų ypatų. Priro
dymų šitam nėra reikalo jie
škoti, nes skaitytojams jie 
yra lengvai randami visur, 

i kur tik šitos rūšies “kalbė-

bių ir talentingų kalbėtojų,‘remtos faktais, suruoštos! 
bet tai lašas jūrėse, kadangi įatydžiai ir aiškiai. Paskai-i 
daugybė “kalbėtojų” susi- į tos, kokioje temoje jos nebu- ! 
deda iš ne gabių ir nevyku- tų, visgi jos yra naudingos, 
šių politikierių, kurie nors tuom, kad laikosi temos, 
turi šiokį-tokį tikslą, bet yra vedamos švarioje kalbo- 
nemoka ir nežino kaip prie je ir aiškios. Žinoma, pas- 
jo eiti, o dar daugiau yra j kaitas skaitantis prelegen- 
tokių, kurie, prakalbininkų' tas negali šokti ant estrados 
vietas ima ir estradą ka--kazoką ir kumščiomis mo- 

, muoja visai neturėdami jo- suoti ir todėl jos naudingos 
kio tikslo. Darbas žmo- tik tiems, kurie klausosi

LG. ir INF. rekaluose.
Finansų sekretoriaus pra

nešimas.
Kad geriaus ■ sutvarkius 

Lietuvos Gelbėjimo ir Lietu
vos Neprigulmybės Fondų 
reikalus ir kad pasekmin- 
giau rinkti aukas ir agituoti 
musų fondams, būtinai rei
kalinga, kad jau susitvėrę 
ir esanti LG. ir LN. Fondų1 
skyriai priduotų man savo 
skyrių valdybų vietas, pa
vardes ir pilnus adresus. 
Reikalingi ad*-esai ypač šių 
vietų, kur j u yra senokai
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gyvuojanti ir dirbanti sky
riai: 1) New Philadelphia,

Dayton* Ohio., 4) Cleveland, 
Ohio, 5) Rochester, N. Y., 
S) Woreester, Mass., 7) So. 
Boston, Mass., 8) Brooklyn, 
N. Y. ir visi tie, kurie pasta
ruoju laiku susitvėrė po 
Ohio,N. Y., Ind. ir HL valsti-

Teipgi primenu, kad visi 
skyriai, kurie jau turi su
rinkę aukų, kuogreičiaus 
prisiųstų Centran aukas-pi- 
nigus. Teipgi tūkstanti
niai, kad įneštų savo aukas 
už 1917 m., nes tuoj reikės 
parengti Neprigulmybės 
Fondo tūkstantinių narių 
pilną surašą ir viešai pas
kelbti.

A. Ramanauskas.

Naujas išradimas.
Magiškas skystimas gydy- zinė ar puvimo gangrina ir 

žmogus turi mirti, kuomet į 
žmonės ir be to žymiai nyk-! 
sta karės metu. į

Kada prasidėjo šiądieninėj 
karė, dr. Carrel matė, kad į 
gydymui atvirų žaizdų yra; 
vienatinis kelias, išmazgoti • 
žaizdą tam tikromis chemi
jomis, kurios užmuša bakte- j 
rijas. Vienok kaip pačiam 
Carreliui teip ir kitiems į 
chirurgams tuom patim lai-' 
ku buvo gerai žinoma, kad 
tokios chemijos gali ne vien 
bakterijas užmušti, bet savo 
sudėtinių dalių rūgštimis ir 
kartumais, gali suardytii 
kraujo bėgiojimo kelius, pa- 
cijento ir tada, suprantama, 
ligoniui jau po gyvenimui.

reigas dėlei Lietuvos reika
lų, o svarbiausia Lietuvos 
šelpimo. P. Martus bus šio
se vietose ir dienose: į

1) Worcester, Mass., Ko- muį gangrinos.
vo 17; Diriėji Europos karė pa-
2) Providence, R. L, Ko- daug atmainų žmonių
vo gyvenime, nemažai ji žmo-
3) New Bedford, Mass., ^ gyveniman įnešė ir nau-
Kovo 19; jų priemonių, šiądieniniais
4) Taunton, Mass., Kovo fl į - -
20;
5) Bridgewater, 
Kovo 21;
9) Hyde Park, Mass., Ko
vo 22 ir 23 d.

! 7) Stoughton, Mass., Ko
vo 24;
8) Norwood, Mass., Kovo 
25;
9) Hvdepark, Mass., Kovo 
26; ‘
10) So. Boston, Mass., Ko
vo 27;
11) Cambridge, 
Kovo 28;
12) Brighton, Mass., Ko
vo 29; • ...
13) W. Lynn, Mass., Ko- Pa^Jen,0* 
vo 30-31;
14) Peabody, Mass., Ba
landžio 1;
15) Salem, Mass., Balan
džio 2;
16) Haverhill, Mass., Ba-, 
landžio 3;
17) Exeter, N. H., Balan
džio 4;
18) Derry, N. H., Balan
džio 5;
19) Nashua, N. H., Ba
landžio 6-7; , x.. . ,
20 Manchester, N. H. Ba- nst»>0 vie,nok Paikoje tas 
landžio 8-9- buvo netikusiu, nes prie to-
21) Lincoln, N. H., Bato-kio nors žaizda

jo. buvo tankiausia mazgoja-
22) Lawrence, Mass.,Ba.Ina-tai vienok labai tankiai 
landžio 11-12-13; užsinuodydavo. O jeigu
23) Lowell, Mass., Balan- kokia pavojinga zaizda kar-
džio 14-15- tais užgydavo, tai tik ačiū
24) Maynard, Mass., Ba- kraujo baltiems grumulė-
landžio*16 • liams, kurie besiverždami,
25) Hudson/Mass., Balan- savo plūdimu, iš žaizdos iš-
d2io 17 • varydavo nuodus ir sut-
26) Fitchburgr Mass., Ba- verdavo karštį, reikalingą
landžio 18; žaizdos užgijimui. Tai bu-
27) Gardn’er, Mass., Ba- vo kova tarp žaizdos už-
landžio 19; nuodinimo ir kraujo baltųjų
28) Athol,’Mass., Balan-,grumulėlių (pūlių) veržimo-
džio20; si- Tik pūliams apvalius

> užnuodinimo,
buvo galima perplėštam ku- 

Mass., nui susiglausti ir sugyti.
Jeigu žaizdos užnuodinimas 
apgalėjo pūlių veržimąsi, 
tada sužeistą vietą reikėjo 
išpjauti, ar nukirsti, nes to 
nepadarius, ligonis turėjo 
mirti. Tokius žaizdų už- 
nuodinimus paprastai vadi
nama gangrina.

naudosis 
ateinančios žmonių gent- 

^ass’’ kartės. Vienas iš svarbiau
sią išradimų pastaruose lai
kuose, yra išradimas gydy
mo atvirų ir pavojingų žai
zdų- Tai yra netik naujas, 
bet ir stebuklingas išradi
mas, kuri atidengė dakta
ras CarreL Jo užduotis, ku
rią jis per ilgus laikus jautė 
prieš save, privedė jį prie 
padarymo skysto vaisto,

.. tinkamo gydymui atvirų
jyįoag . •

’’ žaizdų, kurs užmuša visas 
bakterijas, nežeisdamas 
odos celių, ant kūno sužeisto

LG. ir NF. sekretoriaus 
pranešimai.

1. Šiomis dienomis žino
miems Amerikos lietuvių 
visuomenės veikėjams, or
ganizacijų viršininkams, 
laikraščių redakcijoms ir kt. 
■išsiuntinėjama pluošteliai L. 
Neprigulmybės Fondo val
dybos pagamintų “ypatiškų* 
laiškų”. Kas tų laiškų gaus, 
labai prašomas nelaikyti 
pas save, bet kiekvieną kar
tą kaip tik rašo kam nors 
laišką — po vieną tų lapelių 
j laišką įdėkit. Kam tų laiš-! 
kų pritruktų arba butų ne
gavęs, o norėtų jų turėti, 
prašoma kreiptis į žemiau 
pasirašiusį, o bus tuojau pa
siųsta.

2. Ikšiol dar tik iš kelioli
kos vietų prisiųsta draugijų 
adresai. Dar kartą meldžiu i 
pasiskubinti tų adresų pri
siųsti, kad butų galima pa
siųsti specialiai pakvietimai 
su prašymu paaukauti Lie
tuvos Neprigulmybės Fon
dui. * -

3. šiomis dienomis sugrįžo
krivūlė dėl p. A. Bulotienės 
prašymo iš L. Gelbėjimo 
Fondo paskirti $1000.00 
“Žiburėlio” draugijai mok
sleiviams šelpti Rusijoj. 
Didžiuma fondo komiteto 
narių nutarta p. Bulotienės 
prašymą atmesti, bet savo 
balsavimą pamatuodami 
didžiuma narių išsireiškė 
ųž tai, kad nukentėjusiems j 
nuo karės mokslaiviams 
šelpti butų iš L. Gelbėjimo 
Fondo paskirta, pasiųsta ’ 
kad butų ne laikinajai “Ži
burėlio” valdybai Petrogra
de, o pačiai “Žiburėlio” 
draugijai esančiai Lietuvo
je, Vilniuje. Keliato komi
teto narių yra tiesiok išsi
reikšta, o dviejų net padary- j 
ta formaliai įnešimai, kad 
siunčiant L. Gelbėjimo Fon- viams, kad kiekvienas žino-’ ir kojų. Yra žinios, sulyg 
do pinigų į Lietuvą dalis bu- tų ir kuoskaitlingiausia su- kurių butų skaitlynė dvigu- 
tų paskirtą, nukentėjusiems sirinktų. Su pagarsinimu ba, bet valdiškų patvirtini- 
nuo karės moksleiviams i apskelbimų kreipkities prie mą tokioms žinioms truk- 
šelpti. ; “Amerikos Lietuvio” arba sta. Prie tokios daugybės

A. Rimka.' prie “Ateities”. Kaip tik kareivių, kuriems nupjauta 
kiekvienoj vietoj bus nu- • rankos ar kojos, labai daug 
samdyta salė, tuojaus rei- .jų mirė dėlei gangrinos.

Pirmiaus toks vaistas ne
buvo žinomas. Garsus mok
slininkai juokėsi iš Carrelio 

(jbesistengimų tokį vaistą su- 
' rasti. Sakė, kad toks vais- 

i tas gali būti pasekmingu 
tik 34 dienoms praslinkus 
nuo žaizdos atsiradimo. 
Mat jiems rodėsi, kad žai- 

t zdos uždegimą jokiu budu 
užgesinti negalima. Jų 
manymu buvo geriausia 
žaizdą tik numazgoti ir ap-

29) Orange, Mass., Balan- žaizdą nuo 
džio 21;
30) Northampton,
Balandžio 22;
31) Easthampton,
Balandžio 23;
32) Holyoke, Mass., Ba
landžio 24;
2ę) Westfield, Mass., Ba
landžio 25-26.
Čia paminėtų vietų bei ko- 

lionijų draugijų ir veikėjų 
prašoma, kad pasistengtą 
tose vietose nusamdyti sa-. 
les, padaryti apskelbimus ir 
išgarsinti visiems lietu-

Mass.,

Apie 100,000 rankų ir kojų 
nupjauta.

Tik vienoj Francuzijoj 
nupjauta apie 100,000 rankų

Svarbi žinia Massachusetts
ir New Hampshire Valstijų gojaus ra- jų mirė aeiei gangnnos.

lietuviams *ia pranešti zemiaus pasira— Dabar jau to nėra, nes tam
Gerb. musų veikėjas-p. A. 

M. Martus baigia jau apva- 
žinėti Illinois, Indiana, Iowa 
ir Nebraska valstijas su 
prakalbomis apie Lietuvos 
vargus ir organizuodamas 
Įvairias kulturinias ir lab
daringas draugijas šelpti 
Lietuvą, taigi Kovo mėn. 
viduryje atvažiuoja j Mass. 
ir N. H. valstijas j lietuvių 
apgyventas kolionijas. P. 
Martus kalbės apie dabarti
nį lietuvių padėjimą Rusi
joje ir Lietuvoje: jų skurdą, 
medeginį, dvasinį ir ekono
minį gyvenimą; apie įvai
rias kultūros ir šelpimo 
draugijas. Apie Amerikos 
lietuvių gyvenimą ir jų pa-

šiušiam. pastojo kelią daktaras
Taigi prie darbo Mass. ir Carrel, kurs ir pirmiau pa- 

New Hampshire’s lietuviai! šaulyje buvo garsiu chirur- 
Pridėję savo mažą dalelę gu, prigydančiu kūno dalis, 
darbo prie kultūros dalykų jjg saVo gabumu pagarsėjo 
pasitarnausite daug gero tame, kad mokėjo atpjovęs 
Lietuvai if lietuviams.

J. Sekevičius, 101 Oak st.
Lawręnce, Mass.

'< dalį žmogaus kūno, pernešti 
tą ant kūno kito žmogaus 
ir ten prigydyti; reiškia, jis 

' mokėjo apsaugoti* celių gy- 
Įvybę. Yra sakoma, kad jis 

Kokia tai ponia Stearns5 veik tą patį darydavo ir su 
agituoja, kad i mokintojas ' nervomis. Tokiam žmogui 
mokyklose moters nebūtų; žaizdų užnuodinjmas ir yra 
prileidžiamos jaunesnės; didžiausiu priešių nes prie 
kaip 50 metų amžiaus Jeigu! darymo tokių operacijų,

šitas įvyktų, tai butą ženk- kuomet reikia pjaut vieno 
las, kad žmonės grįžta at- žmogaus kūno šmotas ir 

‘progresyviškiems” prigydyti kitam, Užgęsta 
žaizdoje karštis, randasi ga-

LAŠAI.

gal ir 
artintųsi galas.

Amerikono Chemiko išra
dimas.

Susirūpinęs tuomi dr. 
Carrel, kreipėsi patarimų 
jieškodamas pas amerikoną 
chemiką, dr. H. Dakin. 
Dakinas tuomi užsiintere
savo ir ėmėsi prie darbo. 
Jis su pagelba francuzo 
chemiko Daufresne, išban
dė daugiau kaip 200 įvairios 
rūšies chemijų, net kol ga
baus apsistojo ant vieno 
skystimo, kurs išduoda mė- 
lynai-rožinę spalvą , ir tas 
skystimas šiądien gelbsti 
gyvastis tūkstančiams ka
reivių. šitas vaistas tapo 
išrastu 1915 m. Birželio 
mėnesyje. D r. Nolan iš 
Birmingham, Ala., kurs da
ro toliasnius bandymus ši
to naujo vaisto, Chirurgijos 
laikraštyje “Southern Me- 
dical Journal” šiaip apra
šo apie gydymą su šiuom 
vaistu:

Ligonis su atvira žaizda, 
pirmiausia yra imamas į 
apžiūrėjimo kambarį ir ten 
jo žaizda gerai ištiriama. 
Pirmiausia aplink žaizdą 
yra numazgojama su jodi
nos tvirktura. Paskui ati
daroma žaizda ir iš jos iši-, 
mama viskas, kas tik joje 
randasi, kaip tai skutai dra- 

’ bužio, dulkės, šūvio skeveld-. 
' ros ir visokį nešvarumai. 
' Kada teip viskas iš žaizdos 

išimta, tada žaizda išmazgo- 
jama kempine, vilgoma į 
šitą naują vaistą, vadinamą 
Davino skystimu; suvilgyta 
kempinė yra spaudžiama 
ties žaizda, tada skystimas 
čirkšdamas bėga į visus 
žaizdos kampelius ir ten 
mazgoja žaizdos krantus. 
Po pirmam išmazgojimui 
žaizdos, valandėlė palaukia
ma ir paskui tas pat daroma 
kas dvi valandos. Kas dvi 
dienos ištiriama iš žaizdos 
plūstanti pūliai. Iš pradžių, 
kiekviename pūlių tyrinėji
me, su pagelba mikroskopo 
surandama tūkstančiai 
bakterijų, bet prie kiekvie
no tyrinėjimo jų randasi vis 
mažiau ir mažiau, kol ga
ilaus jos visai išnyksta. Ne
surandant daugiau bakte
rijų, žaizdą galima tada už
siūti. Žaizda pirmiausia 
išdžiovinama ir tada užsiu
vama paprastai kaip ir viso* 
žaizdos. Ir patirta, kad 
teip gydant, žaizdos gyja 
gana pasekmingai.

gęs supratau, jog esu lietuviu, tad turėjau 
savo kalbos išmokti.

Aš pasidžiaugęs tuomi, pakviečiau jį 
i prisirašyti prie Lietuvos Sūnų draugijos, 
; ir prie TMD. Jis tikrai prisižadėjo ateiti 
į susirinkimą 9 d. Vasario ir prisirašyti, 

į Ko tai reiktų, kad ir kiti ištautėję mus 
broliai sugrįžtu prie savo tautos, prie tėvy- 
'nes meilės! Jeigu jau jų tėvai paseno ir 
. nepajiegia, tai vaikams būtinai reiktų susi
prasti ir liktis Lietuvos vaikais.

9-diena Vasario. Kur tik eisi, kur tik 
sutiksi vieną iš žymesnių lietuvių, visur iš
girsi juos rupinantės lietuvių vargais, tė
vynės, būvio pagerinimu. Bet kur tie keli, 
su gerais norais, tėvynainiai, aprūpins vis
ką.

Susirinkę keli įžymesni lietuviai kal
bėjosi, kokiu budu butų galima lietuviams 
įsisteigti salę. Dabar mus jaunimas teip 
iškrikęs, teip išsimėtęs, kad ir norint jį su
rankioti, negalima. Turint savo salę, tu
rėtume savo tankiasnius susirinkimus, tu
rėtume knygyną, gal turėtume ir mokyklą 
lietuvių kalbos. Tankiau matytume lietu
viškus teatrus ir tokiu budu, turėdami sau 
tinkamą vietą, sueitume vienybėm

Pasmus viskas butų miela veikti lietu
vių visuomenei, bet pasmus už gerą visuo
met blogu užmokama. Toks darbas kaip 
kad salės pastatymas, yra nelengvas, nes 
prie to reikia gerų norų, reikia darbo, 
energijos, daugiausia reikia dar prikišti 
savo cento, o paskui už tą viską reikia gauti 
panieką ir tai dar nuo tokių žmonių, kurie 
prie ano darbo net pirštą nepridėjo. Na, 
bet visgi kada nors susilauksime savo salės, 
kad ir negreit, visgi selė bus.

10 diena Vasario. Paėmęs pluksną, 
rašau plonomis raidėmis. Staiga man atė
jo mintis, primenanti man praeitus laikus, 
kuomet pora metų atgal, rašiau aš plono
mis raidėmis. Džiaugiausi, buvau linksmas 
iš to, kad kelios ypatos mane pagyrė už tai. 
kad moku rašyti. Prisiminė man kaip aš 
buvau linksmas, kuomet pramokęs geriau 
rašyti, rašiau laišką į Lietuvą, savo tėve
liams. Mintis mano kalba su jais: “Žiūrėkit,’ 
tėveliai. Lietuvoj būdamas nemokėjau rašy
ti, o dabar moku ir iš to esu labai linksmas. 

(Nemainyčia šitą savo mokslą - ant aukso, 
ant turtų didžiausių!”

Prisiminė man kaip aš rašiau laišką 
pas A. T., kaip po kelių dienų mudu susi
ėję kalbėjome apie dailą, apie mokslą ir- 
kaip ji mane pagyrė už dailų rašymą. Nors 
aš gerai supratau, kad man dar gana toli 
iki dailiam rašymui, vienok aš jai dėkavo- 
jau už pagyrimą......Liūdna ir linksma yra
atminti praėjusius laikus. Jau negrįž pra
ėję laikai, tad reikia j ieškoti smagumų 

- ateitim O kada praeis dabartiniai laikai, 
gal ir vėl rasis linksmos ir liūdnos svajonės.

11 diena Vasario. Gaila žiūrint į mus 
brolius, lietuvius, šiądien aplankiau R. 
krautuvę, kur radau pusamžį žmogų. Jis 
nori Lietuvon pasiųsti paveikslėlį, be: 
antrašą užrašyti nemoka. Prieina prie vie
no, prieina prie kito ir prašo, kad jam kas 
užrašytų antrašą. Pagailo man senuko, tad 
paėmęs nuo jo kopertą su paveikslu, užra- 

- šiau antrašą. Pačtas buvo Žaslių, Vilniaus 
gubernijoje. Už mano darbą jis man kelis 

į kartus dėhavojo. Aš jaučiausi smagiai, nes 
jaučiausi atlikęs milaširdystės darbą, prie 
tam dar senas žmogus man dėkavoja ir 

t godoja mane.
Taigi, šios dienos užrašai mane paragi

na parašyt ir parodyt, kaip Lietuvoj sene
liai ir musų tėveliai maldauja savo vaikų 
• ir prieš juos lenkia savo žilą galvą. Ateis 
i dienos, kurių saulutei šviečiant į lietuvių 
gyvenimus, pranyks viešne bemokslė. Vi
si mokės rašyti ir skaityti, ir nebus tokių 
nuobodžių dienų.....

— 12 diena Vasario. Važiuodamas šią- 
.. dien per Bostoną, turėjau sustoti ant kelių 
-;minutų, nes South Station stotyje turėjau 

T/ ’j trūkį, važiuojant įMontello
švaresnėn vieton, mokintis rašymo, skai- Važiavau aš su K. Jam pirmu kartu buvo 
tymo ir švarios kalbos, kuomet butų galima matomas Bostono miestas. Aš negaliu pa
savo nuskurdusį, pramigusį gyvenimą pa- .sakyt, ką jis apie jį manė. Bet man jis jau 
daryti saldžiu? Oi, jaunime, jaunimeI:buvo matytas pirmiau, kelis kartus, bet jis 

i Netikru keliu eini, kuriuom tu turėtum ei- ;man niekad nesuteikė tiek liūdnų minčių, 
1 # t # kaip šiuom kartu, šita stotis priminė man

8 diena-V asario. šiądien patekau tarp supratimą pirmos meilės, tad priėjęs prie 
kelių lietuvių, kurių vienas pasirodė labai ^yo draugo, tariau jam: 

' mandagiu ir simpatišku. Prieš kelis metus — -----
... .. . -.................. . .. ..t

Motinėle, tu mieloji, 
Kelkis, kelk pamaži! 
(Gailiai verkia du našlaičiai), 
Klausyk^ jei girdi.

Be tėvelio globos likę, 
Tave kelt maldauja, 
Nėr duonutės kam paduoti, 
Jie seniai badauja—

Motinėlė sunkiai serga, 
Vos tiktai nemiršta, 
O tėvelis jų mielasis 
Iš karės negrįžta.

Jei nebus juos kam priglausti, 
Valgį pagaminti, 
Jie turės vos tik pražydę, 
Pirm laiko numirti!

. Taigi broliai ir sesutės, 
Jų pasigailėkim, 
Nors ir menką dovenėlę 
Našlaičiams sudėkim.

Kad turėtų kuo maitytis, 
Kūnelius pridengti*
Jiems nereiktų toj jaunystėj 
Į kapelius žengti.

Mums dėkingi bus užaugę, 
Kad jų pagailėjom, 
Ir iš juodo versmės vargo 
Išbristi padėjom.

J. Svyrūnėlis.

MAN ŠIĄDIEN
Man šiądien jižtemus

* Saulutė šviesi,
Rod’s žmonės vien pikto 
Man geidžia visi.

Puikiausia gėlelė
Man šiądien nemiela;
Pasaulio grožybė,
Vargina man siela.

Nemačiau aš laimės 
Praeities gadynėj!
Jau temsta žvaigždutė, 
Viltis paskutinė.....

Negirdžiu dainelių. 
Kad linksmai skanbėt’ 
Namatau žmonelių, 
Kad mane mylėt’....

Tik mintis skrajoja
Toli, kaž’ kur svietur,
Lyg širdį vilioja, 
Nežinau kas, kur.

Namelį apleisčia,
Keliaučia kitur,
Bet laimės nerascia,
Vien vargą visur....

Kad bučia žuvelė,
Galėčia nardyt,
Gal jūrių dugnelyj, 
Skausmai paskandyt.

Bet jūrių bangelė,
Vien mane daužyt
Ir baisų likimą
Gal man apsakyt.....

Kad galėčia kaip paukštis
Padangėj skraidyt,
Lietuvos šalelę
Sk risčia atlankyt.

0 kaip aš nuskrisčia
Jūrių anapus,
Pirmiaus atlankyčia
Tėvelių kapus.....

Lengviau gal ten butų 
Man skausmą kentėt, - 
Prie tėvų šalelėš 
Amžinai ilsėt.......

Vyturėlis.

J. Gailutis

(Tąsa)
nas nedoras, paleistuvystės darbas! Argi 
negeriau butų tokiems vyrukams susirinkti ’ g^gtj į

, mandagiu ir simpatišku.^ Prieš kelis metus __ Šičia aš kalbėjausi su T.
jis visai nemokėjo lietuvių kalbos, o šią-J Mano draugas patraulį mane, kad ei- 
dien aš jį išgirdau gražiai^ kalbant lietu- j tume jau į trūkio vagoną, į kurį įsėdę, va

žiavom žiūrėdami per langus ir gėrėda- 
mėsi gamtos grožybėmis. Pavažiavus kiek 
laiko, K. prašneko:

— Kodėl mudu nieko nekalbame?
— Kur tu čia kalbėsi, kad man smagu 

(Toliaus bus)

viškai. Aš įsidrąsinęs paklausiau jo:
. — Kame, tamista, išmokai lietuvių 

kalbos?
— Tamista žinai, kad aš esu tikras lie-

Iš ko susideda šitas nau
jas vaistas.

Šis naujas vaistas, arba 
Dakino skystimas, susideda 
iš 200 gramų paprasto
Chloro, 80 gramų sausų tuvis. Tėvai mane, mažu dar esant, išmo- 

(Toliaus bus) , kino vien lenkų kalbos, bet kuomet paau-

4



Kada Napoleonas arė.
Šiądien labai mažai kam 

nėra žinoma didis kariškas 
strategikas, franeuzų nar
sus karvedis ir buvęs Fran- 
euzijos karalium, Napole-1 

_____ _______ _ _ onas Bonopartas, lošęs žy-' 
arba svaras vandens, mę savo rolę apie prieš šim- 

Bet • tų metų. Vienok mažai kas 
yra girdėjęs apie Napoleoną! 
šiokią istoriją: Vieną kartą 
Napoleonas jojo su savo ad-l 
jutantu per kaimą ir už i 
kaimo, prie kelio rado kai
mietį, kurs arė dirvą. Su
laikė arklį ir valandėlę pri-! 
sižiurėjęs ariančiam kaimie
čiui, nusijuokęs, pasakė:

___________ — Prieteliau! Matyt, kad 
yra puode, tai prie užšalimo, nemoki arti, nes tavo arimo 
išlipa augščiau briaunų, vagos yra labai kreivos. 
Apie tai juk kiekvienas ži- Kaimietis, nežinodamas 
no, o jei kas nežino, tai gali su kuom parsiėjo turėti rei- 
tuojaus apie tai patirti, kalą, rūsčiai atrėžė: 
Jeigu vanduo yra uždary
tame įde, kuomi galime pa
vadinti vandens traukimo 
dūdą, kuomet kraną užsu
kama ir vanduo iš ten ne
gali išeiti, t

vadinasi degtine arba ariel- Perankšta, dūdą gali peip- 
ka. Ta rūgštis savyje turi lššti- Kad nu0 t0 apsisau- 

kurie *vra termometras, kurį 
galima už kelis centus na

tai pa- . , . . .
andno PirKtl ir kambaryje turėti,

MOTERIMS PASISKATTYMAI Sveikatos Darželis
Tyras, užterštas ir užša- sutirštėja, 

lęs Vanduo. fnnm vand

Vandens pasaulyje nesto-

Maistas ir sveikata.
Valgome, nes turime gy

venti. Kuom yra kūrina
mas anglis, jiega varomai 
mašinai, tuom yra maistas 
musų kunui. Be anglių nė
ra garo, be maisto, nėra gy
vybės musų kunui.

i Maistas, kurį leidžiame 
į savo organizmą, turi būti 
atsakančio gerumo, teip 
kaip ir angliai, kuriais kū
rinama, kad pagaminti ga
rą, varymui mašinos. Per- 
mažai anglių, mašinos jiega 
silpna; permažai maisto mu
sų kunui, musų kūno jie- 
gos silpnos. Perdaug bus 
anglių, ugnis bus perdidelė, 
ir pelenai užkimš visas trau
kimo skyleles; perdaug bus 
maisto musų kunui, pakils

Kuom šilčiau, 
! tuom vanduo darosi skystes- 
niu, i 

i ižima daugiau vietos.
_____ _ i vietos 
d ugiau, pasidaugina, ir 
tada, kada jam šalta, net 
ko: šaltis pasiekia Celciaus 
termometro 0, kada jis turi 
jau pavirsti į ledą. Tada 
jau j’s užima viena vienuo
likta dale mažiau vietos, 
negu būdamas vandeniu. 
Jeigu šalčiui užėjus, vanduo

. .. • j < IZillilcl uaueiau T»vvka; pilna jo praduose, eze-l reikalauja
ruošė, upėse ir jūrėse. 
Y ra jo ir ore, garo pavida
le. Žmogaus kūnas, iš da
lies, teipgi susideda iš van
dens. Tyras vanduo yra su
jungimu dviejų gazų, tleno 
ir vodoro. Iš šių dviejų 
gazų męs gauname skysti
mą, vandenį. Tyrą vandenį 
męs gauname tik per disti- 
levimą, arba vandeniui pa
virtus į gazą ir iš to jam pa
virtus į vandens lašus. 
Toks vanduo lotyniškai yra 

, vadinamas Aqua distillata.
Bet reikia atskirti a q u a i 
distillata nuo a q u a' 
v i t d e, arba gyvybės van- į 
duo, iš kurio imasi spiruto! 
rūgštis. Tyras vanduo, už-j 
terštas spirutine rūgščia, į

Ta rūgštis savyje turi; 
daug atskirų gazų, 
yra bjaurus. Tie gazai pa-1 
eina nuo to, kuom v: 
yra užterštas. Gali jie va
dintis alum, degtine, vynu 
ar kuom kitu. Tame viska
me vienok, yra vandens dau
giausia, ir tai tyro vandens. 
Kuomet tokiame vandens 

. mišinyje yra daugiau užter
što vandens negu tyro, ta
da tą viską vadiname ugni
niu vandeniu. Tokio “ugni
nio” vandens yra užtektinai 
distilerijose, alinėse, kar- 
eiamose ir net žmonių pil
vuose.. Nekuriose vietose 
jo yra daugiausia “pėdės” 
dienoje, šventėse ir nedėl- 
dieniuose. Tas vanduo turi 
tokias ypatybes, kad iš vieno 
kišeniaus pinigus traukia, 
o į kitus kemša, šitą vande
nį, kaipo užterštą, galima 
pavadinti vandeniu sudrum
stu, kuriame gaunama-ge
riausias žvejonės pasekmes. 
Šiądien randasi labai daug 
tokių žmonių, kurie nori 
šitą užterštą vandenį per
košti, reformuoti, kad jį pa-! 
vertus tyru vandeniu, kurį1 
visi galėtų gerti. Toki žmo
nės vadinasi prohibicio- 
nistai. šitie žmonės turi to
kias ypatybes, kuriomis su-j 
kelia savo ne apykantą tar-l; 
pe žmonių , kurie užsiima • 
žvejonėmis drumstame van- 1 

denyje. 1
Sušalusį vandenį vadina- : 

me ledu. Ledas yra žmo- : 
nėms tuom, kad ant žiemos ' 
jis pridengtų balas, upes ir 
prudus, kad žmonės galėtų 
ant jo čiužinėti, kad iš jo 
galėtų sau namus pasistaty- 
tyti, kad vasaros laiku, su jo 
pagelba užlaikyti šaltai sa
vo maistą ir alų, o jei yra 
reikalas, tai ir vyną. Poli
tikoj ledas stovi teutonų 
pusėje, nes per kelis mėne
sius neleidžia vežti amunici
ją į Rusijos portą Archan- 
gelsk. Kada ledas prade
da virsti į vandenį, tada vo
kiečiai jau kalba apie taiką.

Sušalęs vanduo ir Dėdulę 
priverčia keltis rytmečiais 
anksčiau, kad atšildžius 
vandens traukimo dūdas ir 
jose esantį ledą pavertus į 
vandenį. Gali kartais pa
sitaikyti, kad vandens trau
kimo dūda sutfuksta. žmo
gus, kada jam šalta, trau- 

> kiasi, riečiasi. Lygiai teip 
‘ elgiasi ir metalai, kaip tai 
geležis, plienas, varis ir kiti. 
Tik vanduo elgiasi kitaip. 
Prie 4 Celciaus laipsnių jis

“Ką mano sijonas gali ta
ve apeiti? Tegul sau smun
ka, tai ne tavo dalykas”.... į

Numetus tokius rūsčius 
žodžius, nuėjo į kitą kamba
rį ir savo smunkantį sijoną 
pasitaisė. ;

Teip su moterims yra dau-! 
giausia. Joms negalima pa- 
tėmyti, leiskime, kad “pau- 
deris” bįra iš po smakro, 
negalima patėmyti, kad ant 
veido nuo dažų net šašai 
styri. Už tokius patėmiji
mus jos mirtinai įsižeidžia. 
0 labiausia įsižeidžiama ta
da, kada kokias kliūtis patė- 
mija moteris moterei. Vy 
rai, žinodami moterių silp
nybes tokiuose atvejuose, 
tyli.... ir gerai daro.

Žodžiu sakant, moters 
mėgsta įsižeisti tuom, ko 

Pusbliudį sriu-|nėra, kuomet joms patėmi
jama tik kliutįs.

Skalbimas jakučių.
i Geriausia skalbiasi jaku- ' 
tės, pasiūtos iš audimo “ere 1 
įpe de chini”, muilenose iš 
balto muilo. Bet skalbti rei

škia atsargiai. Po skalbimui 
. reikia perplauti du kartus 
’ čystame vandenyje, pala- 
zurkuoti ir gerai nugręžus, 

: suvyniojus į čystą audimą, 
tuojaus išprosavoti. Gelto
numai ant tokių skalbinių 

/apsireiškia iš tos priežas
ties, kad po skalbimui džiau 
narna ant saulės, kuomet 
yra šlapi.

šmotas mėsos su sriuba.
Veik kiekvienuose na

muose, kasdien į stalą yra 
paduodama sriuba, vienok, 
kad nenubostų, laikas nuo 
laiko reikia padaryti kokias 
permainas. ] 

; bos su kauline mėsa reikia 
1 puode gerai privirti, kad Išmintingos moters, tyri- 
: biskutį prisviltų, pridėjus nėja priežastis tokių įsižei- 
cibulio ir paskui į tą įdėti 
pusiau išvirtos mėsos, gerai 
uždengti ir teip tegul verda 

į per pusę valandos. Išvirtą 
mėsą galima dar kepti at
skiroje blekėje, palaistant

i sriuba, actu, vynu ar sme-

— Jeigu tamista geriau 
moki arti, tai prirodyk tai 
darbu.

Napoleonas nusišypsojo ir
... _  tikėdamas, kad geriau mo-

o kad jam' ten ka arti už kaimietį, nulipo
nuo arklio, paėmė plūgą ir 
pavarė arklius. Vagos pasi
rodė kur kas kreivesnės ir 
bjauresnės negu tos, kuriasi 
Napoleonas kritikavo, nes Į 
plūgas, vieton eiti tieriok, į 
šokinėjo, kraipėsi į visas pu
ses ir tuomi darė kreivas į 
vagas. Kaimietis netekęs 
kantrybes, ironiškai prašne-

. . , . ; atsakančiu sulčiu.— Kiekvienas yra skir-> 
tas savo amatui, o kad ta
mista nemoki arti, tai aišku, Moters pyksta, kuomet 
kad arimas nėra tamistos; joms sakoma teisybę, 
amatu ir todėl pasitrauk Koks tai drąsus titulas— 

1 nuo plūgo. teisybė? Jis nėra tiek drąsus
Napoleonas nieko neat- kiek niekam nepataikau- 

sakęs, įkišo ranką į kišenių, jantis, bet sakantis teisybę, 
pasėmė saują pinigų ir tuos Neprotestuokime prieš tei- 

• atidavęs kaimiečiui, sėdo (sybę, mielos skaitytojos, nes 
ant arklio ir nujojo savo ke- gerai žinome apie savo ža
liais. Kaimietis nusistebė- lietas ir savo ydas. Aš kai- 
jęs laikėsi pinigus rankoje ir po moteris, žinau gerai, kad 
stebėjosi, net kol iš priešin- yra daugybė tokių moterių, 
gos pusės atvažiavo kitas kurių viena ar kita, kuomet 

i kaimietis, kuriam šis papa- joms pasakoma atviros tei- 
! šakojo savo atsitikimą. Į sybės žodis, pastato savo 
' Anas jam išaiškino, kad tai akstinus kaip ežys ir už ne
buvo reikalas su Francuzi- pamėgimą, pasiryžus durti

, jos karalium. Napoleonu 
leda. Turėjome dar ir kito- Bonopartu. i

’ ’ Pirmasis kaimietis, sulau-
Suspaustas k^s rytojaus, apsirengė*

2 .šventadieniais drabužiais ir 
kurs radosi iš spaudžiamo ,Pas. Napoleoną,
sniego, šalo į ledą. Suspau- 
isto sniego gniuštė buvo ga- ;
na skaudi tam, kurs ja gavo ! 
į pečius. Žinoma, tas ne 
nuėjo ant gero, nes paskui 
mokintojas atmokėdavo. 
skausmu tam, kurs tą gniu- 
štę mesdamas, suteikė skau
smą kitam.

Kad vanduo yra sunkiau
siu prie 4 laipsnių šalčio pa
gal Celciaus termometro, 
tas yra didele įtekme ant 
žmogaus gyvenimo. Gali
ma net pasakyti, kad tas su
teikia žmogui gyvastį ir jei i 
suteikia galę. Jeigu kitaip; g JT /V ¥
butų, tai ežerai, jūrės ir iJ VJ vZ JY.jrV.JL 
upės užšaltų iki dugnui, o Į 
vasaros laiku, nors saulė le
dą paviršium kiek sutar- 
pintų, tai visgi vandens 
žmonių reikalams butų per
mažai, o kad sutarpinti visą 
ledą, saulė tiek jiegos netu
rėtų. Kol ore butų drėgnu
mo, visada, be perstojimo, 
kristų sniegas, ir tada vis
kas pabrangtų labiau negu 
kad dabar. Bet nesapnuo
kime apie tokius liūdnus pa
veikslus. Geriaus bukime 
linksmi, sėdėdami prie šil
to pečiaus ir turėkime viltį, 
kad ateis pavasaris, saulė sų 
vėju sutarpins ledus, snie
gus, ir žaliumynai vėl pa-

i puoš musų žemę.

kad žinojus, iki kiek laips
nių šalčio galima laikyti sa
vo namouse.

Sušalęs vanduo, arba le
das, yra daug lengvesniu už 
vandenį ir todėl ledas plau
kia vandens paviršium. 
Vanduo šiltesnis, kaipo sun
kesnis, puola žemyn ir to
dėl ten, po ledu, susirinkus 
šiltam vandeniui, musų ba
laitės ir upeliai, žiemos lai- ‘ 
ku, neužšala iki dugnui.

Šalimą vandens galima 
suvėlinti spaudimu. Tam 
yra lengvas persitikrimas, 
perpjaujant šmotelį ledo, 
su pagelba šniūro, prie 
kurio galų galima pririšti 
kokius sunkius daiktus. 
Spaudimas gimdo šilumą ir 
šniūras kaskart puola į le
dą gilyn. Iš po šniūro išsi
veržęs vanduo, užšąlą. 
Šniūras gi, lyg kokiu nesu
prantamu budu, pereina per

kių patyrimų, kada buvome 
vaikiščiais. !
sniegas tirpo ir iš vandens, *

savo akstinais.... Gyveni-1 
me faktų juk niekad netrūk
sta.

Kalbant išimtinai apie 
moteris, su jomis niekad ne
galima apsieiti kaip su vy
rais, o kas akyviausio, kad 
joms negalima pasakyti tei-

Prileidus jį prie rūmo, kur 
pamatė Napoleoną, pir
miausia jį perprašė už va-i sybę, kaip tą galima sakyti 
karykščią įžeidimą ir paša- vyrams. Moteris visada 

; kė: reikia imti su pirštinėmis.
— Mano sūnūs yra tinka- švelniai, kad ne įžeidus, nes 

mesnis prie šaudyklės negu ir kalčiausia būdama, jei tik 
prie plūgo, nes ir jo vagos i pajus ką ant savęs — lik 
yra tokios tiesios, kaip ir ju-j sveikas!
sų ekselencijos.

Napoleonas davė kaimie
čiui dar saują pinigų ir pri
žadėjo jo sūnų paimt į ka
riumenę ir būti jo globėju.

Mokykloje.
Mokytoja, kuri visada 

laike geografijos lekcijų pa
ėmus lazdelę vadžiodavo 
ja ant sienos pakabintą 
žemlapį, rodydama upes, 
pamačius ateinantį mokyklų 
inspektorių, lazdelę padėjo 
ant šalia stovinčio stalelio. 
Inspektorius išklausinėjęs 
vaikus, paėmė nuo stalelio 
lazdelę ir užklausė:

— Vaikai, kuris iš jus 
pasakysit man, kam mo
kykloje laikoma ta lazda? 
' Vaikai staiga nuleido gal
vas ir pamažėli pradėjo 
tarpe savęs prunkščioti. 
Inspektorius pamatęs, kad 
viename kampe du vaikai

Vienas iš akyviausių ap
sireiškimų, iliustruojančių 
nenormališkumą moteries 
charakterio, yra tas, kad 
jeigu moterei pasakysi, kad 
kas nors jai nepritinka, ar 
jos drabužiui ko stoka, įsi
žeis amžinai. Niekad tau 
ji to ne atleis. Iš šimto mo
terių, tokiame atsitikime, 
jei viena tau padėkavos už 
patėmijimą, tai buk tikras, 
kad 99 įsižeis. Jeigu vyrui 
kas patėmys jo drabužio 
trukumus,-jis greitai padė
kavos ir tuojaus trukumus 
pataisys. . „
e Argi šis atsitikimas nebus 
akyvu? Vieną kartą man 
teko girdėti Šiokią kalbą:

“Persiprašau, , ponios sijo

gali visai nusmukti.”
Užkalbintoji atsikreipė į 

savo patėmytbją su tokiu 
rustųm veidiOtad jo išvei- 
zda galėtų“ ppveriti į ledą, 
kad ir labiausia užsikarščia 
vusio žmogaus kraują, ir 
atšovė:

nai. Žmogus, kurs prisi
rišęs prie švarumo, jis vi
suomet, ar bent didesnėje 
dalyje, yra sveikas.

Visokios rūšies fabrikuo
se yra daugybės dulkių ir 
purvo. Ten dirbantis darbi
ninkas jokiu budu negali iš
sisaugoti, kad nesuteršus 
savo rankas, burną ir dra
bužį. Bet tai dar nereiškia, 
kad žmogus, susiteršęs save 
ir turi visuomet būti. Prie 
darbo reikia mainyti drabu
žius. Reikia stengtis prie 
kiekvienos progos, darbą 
pabaigus, plauti rankas, ne
sigailint muilo ir vandens. 
Labai daug atsitikimų pasi
taiko, kad-fabrikų darbinin
kai užsinuodija žalvariu, 
misingiu, alavu, švinu ar

karštis ir kūną pripildys ga-; kuom kitu ir tai tik todėl, 
žais, kurie užkimš kraujo!kad valgomus daiktus ima 
kelius. ! ir deda į burną, nešvariomis

Yra trįs skyriai maisto,! rankomis.
kurie yra tinkamais žmo-į Mazgokitės, prauskitės ir 
gaus kūno gyvybei. i švarinkitės pirmiaus negu

1. Maistas, kurs augina ir!išeisite iš darbo. Ant gat- 
stiprina kūną. Prie šitos! vės, išėjus iš fabriko, tegul 
kategorijos yra priskaito- • niekas jus nepažįsta, prie 
ma: kiaušiniai, mėsa, žuvis, 1 kokio darbo dirbate.

Darbe nenaudokite ben
drų stiklinių ar puodelių, 
vandens atsigėrimui, nes vi
siems naudojant tuos pa
čius įdus vandens atsigėri-

dimų dėlei patėmijimų jų 
klaidų. Vienos sako, kad 
to yra priežastimis stoka 
mandagumo ir honoro, kitos 
sako, kad tai yra perdidelis 
įtikėjimas į savo neklaidin
gumą ir tikėjimas, kad nie
ko panašaus negali būti, kas 
jai patėmijama. Dar kitos 
tikrina, kad tas viskas pa
eina pagal nužiūrėjimą, kas 
daro patėmijimus. Ir katrų 
čia teisybė, aš nežinau. 
Vienok tame turi būti kas 
nors ir tą reiktų gerai ištir
ti-

Moterių draugijose patir-Į 
ta, kad visi jų nesutikimai • 
(kurių niekad pas jas nešto- i 
kuoja), paeina vien dėl įsi-’ 
žeidimų. Tai yra 1------ ,
kad moters geriau užsitiki i 
vyrams, negu savo seserims 
— moterims. Jeigu moteris1 
apsirengs netinkamiausiais 
drabužiais ir paklaus savo;v^ 
vyro, kaip ji tame drabužyje, 
išrodo, ir kad vyras, tan
kiausia, neturėdamas supra
timo apie moteries drabužio J 
tinkamuma, pasakys, kad 
gerai, tai ją jau nepertik-. kart ()ienoje 1r taj neda ‘ | 
nns ne tūkstantis motentb i Vasaros toiku reikia vengti 
patėmijimus darančių, kad;valgiu ir tokiu kurie je 
drabužiui ko stoka, ar tas <turi cukru į ypatingai 'tie 
drabužis jai nepritinka. Ji jturi -tu ;algiu dabotis ku. 
pasakys, kad tos, kunos jai įrje laikį praleidžia sSdėda. 
patėmijimus daro pavydi
jai to drabužio ir tik todėl Į Darbininkams ir darbi. 
kitaip šneka, negu jai ge- i 
riau išrodo. Na, ir daryki 
ką naderęs.

Prie to dar moterims la
bai nepatinka, kuomet joms 
į akis sakoma teisybė. Pa
mėgink kuriai iš moterių pa- 

į sakyti, kad ji išrodo sena, 
tuojau turėsi sau vieną į 
priešą daugiau, nes ji tau to 
ne atleis.

Šiądien pasaulis, sakoma^ 
tobulinasi. Butų labai geis
tinu ir reikalingu, kad mo
ters patobulintų savo cha
rakterį, o juk jau butų ir 
labai laikas. Šiądien mo
ters pradeda pageidauti ly
gių tiesų su vyrais politikos 
reikaluose, pirmiaus butų 
reikalingu, susilyginti su 
vyrais ir mandagume. Tad 
stengkimės pirmiausia pa
mesti savo tuos naravus, 
tuos įpratimus, kurie mus 
apjuokia akįse vyrų 
stato į vaikų eiles.

žirniai, lęšiukai, fasolos ir 
t.t — 2. Maistas, kurs duo
da kunui šilumą. Prie šitos 
kategorijos, arba syriaus, 
priklauso riebalai, turinti 
savyje cukrų. — 3. Mais-’mui, ligos labai platinasi, 
tas, kurs savyje turi sultis. 
Prie šito skyriaus priklauso 
visokia rūgštis ir druska, 
kurią randame visuose val
giuose.

■ Laike šaltos temperatū
ros,, kūnas reikalauja tokio 

i maisto, kurs gamintų šilu- 
,mą. Todėl, pav. eskimosai, 

iB1" į gyvenanti ledų šalyje, valgo 
faktas, ■ visokius riebalus.

; Laike karščių, kūnas ne- 
. į reikalauja šilumos, tad pa- 

. . įtartina yra kiekvienam 
į valgyti, kiek galint, daržo- 

. . . ; vių, vaisių ir tam panašiai.
Valgyt perdaug kiaušinių, 

. mėsos ar žuvies, nėra gerai, 
nes tas yra sveikatai kenks
mingu. šiltose dienose mė-

ir mus

Juzė.

SKAITYKITE I 
PLATINKITE 

“DIRVĄ”.

Bent vieną kartą savaitė
je reikia išsimaudyti, nes 
esant kunui švariu, kūnas 
būva sveikas, o kada kūnas 
sveikas, tada ir dvasia svei
ka.
Keli žodžiai apie bakterijas.

Kas atsitinka su mirusių 
žmonių lavonais, liekano- 

! mis po puolusiais gyvūnais 
ir sunykusiais augalais? 
Iš kur žemė ima jiegą, kad 
metai į metus išmaityti nau
jus javus, naujas žoles, nau
jas gėles, naujus lapus, kad 
tais galėtų misti žemės gy
vūnai?

Tai yra viskas dideliu 
daiktu, kurs atmainomis, 
ne nykstant, paeina iš ne- 

į sos galima valgyti tik vieną | mirštančios gamtos fabri
kacijos, tai darbas nemato
mų darbininkų, kurių yra 
milijonų milijonai ir kurie 
tai vadinasi bakterijomis, 
mikrobais arba ne įžiūri
mais vabalėliais. Tai yra 
gyvūnėliai, kuriuos grei
čiau butų galima priskaity- 
ti prie augalų liekanų, negu 
prie gyvūnų, nes yra teip 
mažais, kad nuoga akia jų 
ne įžiūrėsi, jokiu budu. Jie 
yra visur: ore, žemėje, van
denyje ir kitur. Vieni iš jų 
žmogui nėra kerismingi, nes 
jie sunyksta teip greit, kaip 
tik gaunasi į žmogaus kūną.
Medecinos mokslas šiądien 
pažįsta suvirs 80 rūšių įvai
rių mikrobų, moka juos ka
tegoriškai paskirstyti ir ži
no, kokia rūšis kokias ligas 
gimdo. .

Tarpe įvairių ligų, mums 
yra gerai žinoma, kad yra 
ir dantų liga. Skaitytojams 
yra žinoma kada- dantis 
skauda; tada dantįs serga. 
Dantų ligą pagimdo irgi 
mikrobas, kurs yra speciali
stu dantų gadinimo.

Kaip albastrą sulipinti,
Albastriniai įdai, kuomet 

susimuša, galima juos suli
pinti šiokiu mišiniu: Vie
na dalis gesintų kalkių, ki
ta, kiaušinio baltymo, su
maišyti reikia gerai. Toki 
klijai gerai laiko ir nepalie 
ka ženklo, nes yra balti kaip 
sniegas.

ininkėms, kurie dirba sėdė- 
j darni, sakysim, kriaučiai, 
i privalo sekti šiokius pata- 
: rimus:
į Pusryčiams valgyti: duo- 
,ną su sviestu, keptą arba 
j žalią obuolį, ryžių ar avižų 
miltų košę (oatmeal), vir
tą piene arba vandenyje 
ir gerti lengvą kavą.

Pietums: nuo dviejų iki 
keturių bandelių duonos sir 
suriu, alyvas, kiaušinių, 
stiklinę pieno ir biskį vai
sių.

Vakarienei: maitingą vi
ralą, mėsos, daržovių ir bi
skį vaisių.

Viralas privalo būti ge
rai išvirtu. Valgant niekad 
nereikia skubintis ir visame 
gerai saugoti dantis, nes 
dantįs yra vienatiniu įran
kiu prie maisto suvirinimo. 
Dantis reikia mazgoti kiek
vieną rytą ir vakarą, su pa
gelba šepetuko, vandens ir 
tam tikro muilo, ar proškų, 
kurie yra dantų mazgoji
mui.

švarumas ir sveikata.
Liga 'ir nešvarumas tai 

yra du, neperskiriami bičiu-



LIIERIŲ

KRAUTUVĖJE

Central 1623Main 5363

REIKALAUJA
Cleveland, Ohio1126-29 WilHanison Buidin;

LIETUVIŠKA

BARBERNE

Ateitis”, 366 Broadway, So. Boston, Mass 2271 St. Clair Ave.N.E.

DIDŽIAUSI IR TURTINGIAUSI
1 ARPE E. 36 IR 38 GATVES3704 SUPERIOR AVENUE.

Tik Vyrams
elekt

Ar matei Ar skaitei

kombincijomis

Lietuvys pas Lietuvį!” Obalsis susipratymo

Dirvos’ Krautuve

Cleveland, Ohfo

Taip-gi statome bankas, 
SOGOLOU'ITZ.

‘Dirvos” Adui.

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

»L po piety. Nedaliomis ant pareikalavimų.
Antras Ofisas, 1374 E. 25-tos 6ah«s,

Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI, 

2110 Prospect Avenue.

| Ateik Į ofisą, ypatiškai, nes aš ne užsiimu 
J gydymais per laiškus.

X-RAY CHEMIŠKAS IR MIKROSKOPIŠKAS 
EGZAMINAVIMAS.

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

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

413 Prospect Avė. S.E
OFISO VOLANDOS:

šiokiomis dienomis^' nuo 9 ryto iki 8 va
karo.

Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

Draugystes, kurios turi 
“Dirvą“ už Organą.

...JEIGU....
jauti savyje sveikatos suirimą, ateik pas mane 
ir leisk man ištirti nesveikatos kliūtis, ne atsis- 
žvelgiant Į tai, kas gydė ir negalėjo tave išgydy
ti. Jeigu mano opinija bus, kad negalima išgy
dyti, aš visai gydymo darbą nepradėsiu.

Bell Resnais 2377-W Cey. Geni. 667S-R
5402 Superior Avenue 

Cor. E. 55th Str. CLEVELAND, O.

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

GYDAU nervy 
chroniškas ir kr-

Kare Paveiksluose!
Pasaulinę šių gadynių karę gali-' 

ma pamatyti paveiksluose. 300 pa
veikslų reginiuose, su aprašymais,! 
8 spalvuose. Šitie paveikslai yra ori- į 
ginališkai nuimti nuo atsibuvusių 
įvairiose vietoae, mūšio laukuose, 
Europoje. Atsiųsk 35c. espreso mo
ney orderiu ar 2Se. sidabru, pride
dant 10c. markėmis pasiuntimui. Rei 
kalaujame agentų.

l^ws Hayden
P. O. Box 1061 Renton, Wash.

DETROIT, MICH.
Lietuvių Literatūros ir Mokslo Drau

gija paėmė "Dirvą” už organą.
DRAUGIJOS VIRŠININKAI:

Pirm. Juoz. Tribulas,
106 Sargent St.

Pirm. pag. F. Milickis,
Užrašų 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 nedėldienis kiekvieno 
mėti., antra valandą po pietų. Salėje 
“Dom Polski”, ant Forest ir kamp. 
Chene st.

AIK1NAS PAJIŠKO 
KAMBARIO 

TEIPGI GEISTINA 
ŠVARIU ŽMONIŲ 

TARP E. 30 IR E. 79 GATVIŲ. TU
RINTIEJI KAMBARJ. MALONĖKIT 
PRANEŠTI LAIŠKU, O Aš NUTEI
SIU PAŽIŪRĖT. ADRESAS:
D. SI. ATKĖŠ. 1441 SUPERIOR A V. 
CLEVELAND. OHIO. (8-9)

one’n žiurkių nuo u Lakamas

DR. I. E. JASINSKI
607 ROSE BLDG.

Reikalavimai.
- Reikalaujame gabių vy
rų. Kam dirbti dirbtuvėje 
už $15,00 sanvaitėje, jeigu 
galima dirbant ant savęs 
ir visai lengvai uždirbti nuo 
$50,00 iki $100,00 sąvaitėje. 
Juk męs visi gerai supran
tame, kad dirbtuvė nėra 
musų išganimu. Tą žydai 
seniau suprato, ir dėlto tai 
net 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

X VAJONES, 
GeneraHs Manadžeriu*.

DIDELIS OLSElIS

ANT RANDOS 
Jeds Svetainė.

-NAUJA -
Draugijų susirinkimams ir šei

myniškiems vakarėliams.
5323-25 Superior Avė.

Kamp. E. 55 gat.

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

| Mano prekės yra sąžiningos ir nereika-t 
•į; lauji pasiduoti šitos metodos gydymui, jai to r 
? nenori. £
IAš gydau visas chroniškas kraujo, nervų t

ir odos ligas, nupučkavimus, atvirus skaudu- X 
liūs, išbėrimo, voties, nervų silpnumo, nustoji-1 
mo ambicijos, strėnų skaudėjimo, reumatizmo, f 

j. skausmo šonuose, skilvio neveiklumo, inkstų 
5 ir kitokias ligas. x I

Dr. FRANCIS KENNEDY, 
DENTISTAS

aujo lig 
ros ir medicinos

Didžiausis sandėlis 
butelinio Vyno, Defft.v- 
nės ir kitokiy Likierių dėl 
švenčiy, kur yra parduo
dama speciališkai nupi
gintomis kainomis.

Į TPf savo skaitytojams duoda labai daug naudingų raštų
1 I L I I i apie žmonių sveikatą ir ligas, taipgi apysakų, juokų,
|| g RbJ g I eilių, paveikslu. Turi savo korespondentus visoje

Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj, Vokietijoj, Fran- 
cijoj, Anglijoj ir kt. “Ateitie*” kaina metams £2.00, pusei metų $1.00. Už
sieniuose metams $2.50. Pasižiūrėti viena numeri siunčiame dovanai.

Mieste gyvenanti žmonės stengiasi ap
sirėdyti gražiais drabužiais, nes visuo
met vaikšto tarp svetimy žmoniy, 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 visy guodojamas.

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

Merginų reikalaujama prie dar
bo. Patyrimas nereikalingas. 
Darbas lengvas. Pamokinimai su
teikiama dykai. Algos mokama 
$7.50 į savaitę, ant pradžios, o dar
bą pramokus daugiau.

EĄGLE LAUNDRY CO.
Cor. St. Clair and East 20th Str.

Lietuvoj bei Amerikoj S

k VIENYBE LIETUVNINKU a 
Ln <u
hj Eina jau 30-tus metus. uj 
gį Prenumerata $2.C0 metams; $1.00 bj 
ju pusei metų. Kanadoje $2.50 metams: gj 
[Jį $1.25 pusei metų. Anglijoj. Lietuvoj ir “J 
[Jį kitur $3.00 metams: $1.50 pusei ra. Jį} 
[Jį Pamatiniui vieną num. siunčiam dovanai “} 
[Jį Knygų kataleęą siunčiame ant pareikš- Jįj 
[Jį (avimo dovanai. 3

? J. J. Pauksztis & Co. § 
S 120-124 Grand Str., S
nu Brooklyn, N. X. us

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. rašt. Cipr. Seliekas,
6202 Heisley Avtį. S. E., 

Iždin. J. Miškinis,

Vienintelis lietuviškas bepartyviskas 
laikraštis Amerikoje, talpina žinias iš 
lietuvių gyvenimo. iŠ bėgančių pasau
lės atsitikimų ypatingai iš karės ir Lie
tuvos. Darbininkų Žinios. Prakalbęs 
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 mct. $2.00.

Prisiųsk savo aiškų adresą, tai pri
siusime pamatyti. Rašyk

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

L. Bednarski
_ ^3 parduoda Sfe

Namus ir Farmas

(©) Vyrams $4.oo Merginoms $2.oo už ©
g 10 LEKCIJŲ. |||n| g

Lekcijos atsibuna kas Panedeiio ir Petnyeios vakarais WEg/ 3
© nuo 8.-00 iki 11:00 valandų. f\ 'įį'

Vaikinai ir Merginos! Kurie norite dailiai išsilavinti įrĮf’ f\ \
© šokius sukti, tad atsilankykite į viršnurodytą vietą, o męs VĮ- jš'
(§) gvarantuojame. jog išmokinsime visokius šokius iri trum-
(0) pą laiką beskirtumo. ar jauną, ar seną. Tel. Cvy. Central 7622-R (S)

F. L. STEVENS 
ADVOKATAS

Gražiai Pasirėdęs Žmogus
į H YRA PAGODOJ AMASH

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

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

Šokiu Mokykla
PROF. KLIMAVYČIAUS

i Jas balsamuoja ir be: nuodų už
muša VISOKIUS VABALUS

• Užtikrintas darbas yra musu spe-
1 ciališkumu.

I! Pirkti galima ;>o nnmeriu:
|2122 E. 2nd Str. Cleveland. Ohio

Tel. Meta 1152

Kas iš N'ew Britain, Conn. iv jo 
apielinkės nori užsirašyti “Dirvą' ar 
gauti pavieniais numeriais, gali krei
ptis prie musų agento Vadovo Gile- 
vičio, 98 John st. New Britain, Conn. 
ir prenumeratą galima jam užmokė-

Jeigu nori taip, kaip Lietuvoje 
puikiai išsivanoti karštame gare 
su vanta, tai atsilankyk Į musų

PIRTĮ
Atdara kožn^ dieną nuo 12:00 dienos iki 
12XK> nakties. Subatonis per naktį.

Sere*los dėl moterų.

LIETUVIŠKA IŠTAIGA CLEVELAND’E

DIRVOS” KRAUTUVE



buojasi gana smarkiai. Šė- ' tai, kad j‘is pasigavęs gyvą 
rų turi pardavusi jau suvirs į katę ir ją įmetė į besikuri- 
2 tūkstančiu dolerių. Dabar. nantį cilinderio pečių, kur, 

. jieško tinkamo žemės skly- į žinoma, katė sudegė. Už 
Savaitinis Kalendorius nupirkus įtaisyti katės gyvastį reiks žmoge-

duonos keptuvę. Gerų pa- liui nukentėti, 
sėkmių. Clevelandiečiams 

į patartina šias abidvi koope-! 
j racijas remti, tegul jos auga! 
ir stiprėja.

Į VIEDNES ŽINIOsll

' Kovas.
3 S. Kunigundos
4 N. Kazimiero 2 N. G.
5 P. Vaclovo
€ U. Koletos
7 S. Tamošiaus Ak.
3 K. Jono Diev.
S P. Franciškos.

* j Žydų bazaras. Vietiniai 
■žydai surengė savo bazarą 
i naudai nukentėjusių nuo 

p į karės žydų. Bazaras tęsis 
, . kelias savaites. Pirmuo- r)2.z— •. Į sius du vakarus publikos at-

Pre-- Nedėlioj, 4 d. Kovo, 
zidento Wilsono prisiega ir 
>radėjimas naujos tarnys
tes.

Redakcijos Atsakymai
J. Svyrūnėliui, Marytei, 

Motiejui M. ir kitiems. At-

--------------------------------------- r į:

Su naujais 1917 metais eina toliau į 
reguleriai kas mėnuo literatūros,1; 
mokslo, visuomenės ir politikos mė- ‘; 
nesinis laikraštis papiginta kaina tik 
tai už 2.00 metams.

“PAŽANGA”
Į ‘‘PAŽANGA” yra mėnraštis ir :

>hio Baby Carriage Repair Co.
■ Taisome Vaikų Vežimukus. Skėčius (parasonus)ir tt.

Pataisytus daiktus pristatome Į namus, jei yra rei- 
((N kalaujma. Savo darbą męs gvarantuojame.

3033 Woodland Avė. Cleveland, Ohio

Geras apskelbimas, 
reitame nedėldienyje, 
nyeioj pasibaigus pamal- i lankė ..t tazar{ er jooo 

’doins Dirvos knygyną uz-; Gryno pelno pir-
vinobunai žmonių reika-! vakarai davė 1000

1 laujancių Dirvos , vieni; {jojgrju 
reikalavo pirkti pavieniais*  
numeriais, kiti metams už
sirašyti. Nė pusei reikalau- Geriausi vaistai nuo viso- 
jančių pavieniais numeriais, ligų ga}ima gauti su ge- 

! neužtekta. Kurie “Dirvą” riausiais patarymais t... 
; nebuvo skaitę, tie rašėsi Usevičiaus Aptiekoje, 1172 
metams, o kurie paprastai E 79_th st > Clcve]and; O. 

į perka pavieniais numeriais, Bell Rosedale 2417 ' 
tie gailėjosi negavę. Pap- Cuy Princeton 1539.R. 
rastai “Dirvos” pavienių nu- _ _____ _

Lietuvių diena.- Ateinan
čiame nedėldienyje atsibus 
"lietuvių dienos” iškilmės 
Acme salėje, kur apart mie
sto valdininkų, kalbės pp. J. 
X- Liutkauskas iš Brookly- 
bo ir J. A. Chmieliauskas iš merių parduodama daugy- i 
Chicagos. Apart to bus dai- bė, bet šiuomkart buvo kas 1 
ros CLT. Choro ir L. Vyčių nepaprasto. 1
25 kp. Choro, muzika CLT. ministracija tuom nepapras- į 
Beno. CLT. Chorą dere- tu atsitikimu stebėjosi. Ga- J 
guos p. Kramp, L. Vyčių liaus keliatas gerų jiarapijo- j 
Chorą dereguos p. Vismi- nu atėję papasakojo, kad < 
nas, o CLT. Beną p. Bucis. musų gerasis kaimynas ir j 
Prie to dar bus eilė salų ir lietuvių parapijos klebonas .į 
deklamacijų, išpildytų ga
biausių solisčių ir deklama
torių. Visi rengiasi kaip Į 
didžiausius atlaidus: Cho
rai, Benas, deklamatorės ir 
fciti, kurie programe daly
vaus, vakarais lavinasi ir 
stengiasi parodyti savo ga
bumus susirinkusiai publi
kai. Šiaip lietuviai, kiek 
girdėti teko, kiekvienas ren
giasi pamatyti ir išgirsti tos 
dienos iškilmes.

Beje, panedėlyje, 5 d. Ko- 
„ vo, Popovičo salėje atsibus 

prakalbos .18 kp. ALTS., kur 
kalbės p. J. V. Liutkauskas.

leiskite, kad Jus raštelius : skiriama prasilavinusiems lietuviams i 
T . - j ir apsiskaičiusiems darbininkams. m'

iki šiol nesunaudojome; su- <TA±ANGA» sutraukė prie savęs 1 T* 

naudosime prie arčiausios Jį
progos, mat talpinome pir- originaliais raštais.

miau tuos, kurie reikalavo ak*“’
Daskubinimo. ’ “PAŽANGOJ” rasi dailiosios lite-

j, , » , .... iraturos, nes jai bendradarbiauja ta-Philad os cuk. komisijai, j lentingi Amerikos ir Europos litera- ' 

Dėlei šiurkštumo turėjome “!:pAŽANGA., pa.l
nekuriuos sakinius išbrauk-' žaffgos apsireiškimus.

“PAŽANGA” nušviečia ir „______
U- ■ gyvenimo klausimus tautiškąi-krik-

; ščioniškoje dvasioje.
į “PAŽANGA” per tai plati dirva į 
' jauniems literatams ir mokslo vy- 

Reikalauja gero kriau- Etiparodyti gabumus ir juos i 

čiaus, kuris gerai gali dirbti j t ---------------------- --------------------------

vyriškus koltus. Už padir-1^ 
tik kolto moka $7.00-$8.00.;

Atsišaukite tuoj:
S. RUTKAUSKAS, 

2153 St. CIair St. Avė., 
Cleveland, Ohio.

ir gvildena "

Metine prenumerata $2.00, pusme
tinė $1.25, atskiras numeris 20c. 
Agentams didelis nuošimtis.

i Visuose Redakcijos ir Administra- . 
cijos reikaluose kreipkitės šiuo ad-: 
resu: Į

PAŽANGA”,
614 W. MAHANOY AVĖ., 

MAHANOY CITY, PA.

K j Nusipirk Gramofoną
S o turėsi viso pasaulio muziką savo namuose

savo bažnyčioj dailiai išgar- (p 
sino “Dirvą” ir jos redakto- pį 
rių. Tada dasiprotėta kame 
priežastis teip didelio reika- 
lavimo “Dirvos”. Mat da- 
bar tokia gadynė, kad nuo ųj 
ko žmones grėsk, tai-prie to 
jie labiau limpa. Rods, kle- 
bonas ir pirmiau yra “Dir- 
vai” pasidarbavęs panašiais 
išgarsinimais,'bet pastara- 
sis buvo pesekmingiausiu.
Klebonui ačiū už pasidarba- $ 
vimą “Dirvos” naudai, tik K 
gaila, kad apie tai iš anksto 
nežinota; butų koks tuks- 
tantis egzempliorių daugiau 
atspaudinta.

Atsibuvo susirinkimas. 
Pereitą ketvergą atsibuvo 
"Dirvos” Bendrovės (The 
Ohio Lithuanian Publishing 
Co.) metinis susirinkimas, 
kuriame rinkta bėgantiems 
metams valdyba ir direkto- “Plain Dealer” 
riai. Valdybon išrinkta: 
Pirmininku p. A. B. Barto
ševičius, pirmininko padėjė
ju J. Brazaitis, rekordų sek
retorium V. S. Jokubynas, 
iždininku A. Kranauskas, 
iždo sekretorium P. Mulolis 
ir administratorium P. Šū
kis. Direktoriais išrinkta: 
A. B. Bartoševičius, J. Šal
čius, J. Niaura, A. Kranau- 
skas, V. S. Jokubynas, P. 
Šūkis, P. Mulolis ir J. Bra
zaitis. Čia pat nutarta di
rektorių susirinkimus turėti 
kas mėnesis.

Atvažiavo iš Lietuvos. Į S* 
Clevelandą atvažiavo 18 me- ųį 
tų mergaitė E. Coren (tur- m 
būt žydė) iš Baltstogės, 
Gardino gubernijos, kuri fe| 

reporteriui » 
papasakojo daug dalykų ra 
apie Lietuvą, apie vokiečių & 
šeimyninkavimą Lietuvoj, $ 
apie maisto brangumą ir w 
tam panašiai. Męs pasis- 
tengsime tą mergaitę atlan- ~ 
kyti ir ] 
apie Letuvą, tad ateinančia- fij 
me numeryje paduosime $ 
daugiau žinių, ant kiek nuo w 
jos gausime patirti. o

A’cu

KODĖL VISOS SVETIMTAUČIŲ IR ŠVIESESNĖS LIETUVIŲ ŠEI- 
Į M YNOS JAU JGYJO TĄJĄ MUZIKA? TODĖL KAD JIE 
i SUPRATO JOS VERTŲ IR SVARBĄ.

ne tą mergaitę atian- « 
plačiau pasiteirauti, (y

Prekė $15.00

sekasi.

Dėl 15 centu. Kada parė- j 
jo iš darbo Jonas Fark iš ' 
darbo ir savo moteriai ati- 
davė kopertą su savaitine '■ 
alga, koperte pasirodė stoka 1 
15 centų ; mat Jonas parei- j 
damas iš darbo užėjo i kar- '

Kooperacijoms
Lietuviškom kooperacijom, 
kiek yra žinoma, gerai seka-.^mą ir ten nuplaudamas ||| 
si. Pirmųjų tokia koopera
cija tai yra Lietuviškos Sa
lės kooperacija, kuri netiku
siai yra pasikrikštijus “Lit
huanian society Hali Com- 
j>any” (vieton Lithuanian 
Hali cooperation). Šitos 
kooperacijos šėrai yra sku
biai perkami ir netrukus 
bus pradėta darbai prie sa
lės statymo. Salė, pagal 
pieno, bus gana puiki Cleve
lando lietuvių Įstaiga. Tik 
reikia stebėtis, kad cle- 
velandiečiai seniau ton
ini nepasirūpino ir teip ilgai 
savo skaitlingais susirinki
mais ir 
didelius pelnus svetimtau- trūkio konduktorius Row 1 
čiams. Na, bet visgi geriau~atstatė nuo darbo vieną iš f 
vėliau negu niekad. vagonų kontrolierių Puf ir I

Antra kooperacija tai ji padavė policijai, kur bus | 
duonos kepimo lietuviška atiduotas teismo nubaudi- į 
kooperacija, šita irgi dar- į muL Puf yra 1

visos savaitės savo vargus, 
praleido 15 centų. Moteris ra 
Zuzana, 45 metų amžiaus, 
Įsižeidė vyro lėbavimais už s| 
15c. ir pakėlė lermą , kurs M 
privedė prie barnių. Nak- ™ 
ties vidui desperatiška mo- 
teris atsikėlė iš lovos ir pei- 
liu parėžė sau kaklą, nore- įj- 
dama nusižudyti, bet tas ne- tjl 
pasisekė, nes Į laiką jos vy- 
ras pajuto ją meisteriau- Kf 

; jant ir jos darbą pertraukė.
Desperatė nusiųsta šv. Luko 
ligonbutin.

Prekė $25.00

Prekė $35.00

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

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

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

Ir gabaus 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 t o 
pirk ir Tamista.

Geriausia yra tokia muzika

Prekė $75.00

Prekė $100.00

Prekė $110.00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1XX

KAS NORI SVEIKAS IR DRŪTAS BŪTI?
KURIE KENČIA LIGOM KAIP KAD:

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

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

PAKELČIO APTEKA
Kampas St. CIair Avė, ir 21-mos gatvių.

BUČERNE IR GROSERNE
Daugumas musu lietuviu ikišioliai negalėjo pas mus atsilankyti dėl 

tolimo atėjimo. Bet dabar mes, norėdami kuogeriausiai patarnauti, pra
dėjom visokius orderius pristatyti Į namus. Galite įduoti orderius per 
musu važiuotoją arba atsilankę j musu krautuvę. Męs visados stengsi
mės sanžiningai patarnauti muu kostomerius. Prekes darysime kuože- 
miausias, tavorą duosim 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.

0EW0YN0’S
APTIEKOSE
1653 St. CIair Av. PrieE. 17 g.
6502 FieetAve., Cor. E. 65th <Tod)

Čia dirba lietu vys registruotas apt’eko-

5608 Fleet Avė., Cor. E. 57th.

4052 E. 71sl Cor. Harward
3878 E. 71st. Ccr. Lansir.g

Cay. Central 1781-L

F. DECKER
Gelažies Krautuve.
H ARDWARE

Rioberinės ir smalinė stogų 
dengymui popieros. Įvairiau
sių ryšių maliavos, aliejaus, 
tarpetino, maliavojimui šepe
ty ir t. t. ir 1.1.
Didelis rinkinis Pečiu, visokių sudy- 
nu, plačiausia rinkinis Įvairiu-įvai- 
riausiu dailydėms įrankių ir 1.1, ir 1.1.

2155 St. CIair Avė.
Central J785-W

Txxxxxrxxxm

įThe John & Mannen Co.
<-----------------— BLEKOR1AI IR KONTRAKTORIAI - =
4 Dirbame Cornesus, geležines kopėčias, atliekame rynų ir dūdą
J sujungimo darbą, Įstatome fornesus Į naujus ir senus namus, padirbame3 drabužių džiovinimui grėdus (dryers), sudedame blokines lubas ir atlie-
4 kame sienų pagražinimo darbą.
4 2241-57 ST. CLAIR AVENUE
3 Bell Tel. Prospect 450 Cuy. Tel. Central 1788

GREIČIAU

® —> ...Jau...
n Y ' < \ Pavasariniai Sampeliai Vyriškų Siutų

Zy ir Overkotų Atėjo!
Kas nori naujausios mados ir gerai pritaik-
vtus drabužius dėvėti, lai užsisako pas mus.i n \

J. P. GARMUS,
KOSTUMERSKAS KRIAUČIŲ S

1329 St. CIair Avenue. Antros lubos.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
KNINGYNE GAUNAMOS KNINGOS:- _ 

Aisopo Pasakos — pusi. 364 ...............................   Sl.Lo
Andersono Pasakos — pusi. 82 ................... .*. ....................  20c.
Apie Sveikata — pusi. 16........................................................................... ..
Audra Rosi joje — pusi. 65 .................................... ........................ ..............
Diedai ir Gražina — pusi. 61 ....................................................................... -ac-
Japonų Konstitucija — pusi. 61 .................................................................. 20c.
Kaip Bulgarai ingijo laisvę (dalis I) ........................................................ 20c.
Kaip Bulgarai ingijo laisvę (dalis II) .................................. .. ..............
Kaip Japonai gyvena dabar — pusi. 48 ..............................................  10c.
Kas iš ko pareina? .................... .. .......................-...............   ~®c‘
Kelionė j Europą — pusi. 52 ...................................................................... 10c.
Kelionė į šidlavą — pusi. 48 —,.....................................................
Konradas Valenrodas — pusi. 24 ..........................................................
Ko mus mokina žvaigždės? — pusi. 32 ............................................
Kražių skerdynė ir jos pasekmės .......................................................
Kuomi žmones 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 
Lietuvos Gaspadinė — pusi. 80 ........................................................
Mainieris ir Leberis — pusi. 60 .................................... ................... .
Našlaitė — pust 22 ................................................ :................... 10°-
Naujas būdas išmokt rašyti — pusi. 24 ............    10c.
Nuo degtinės — pusi...................................................................................• ■ ■ 10c.
Padėjimas Lietuvių tautos rusų viešpatijoje — pusi. 120 .... $1.00 
Pasninkai Lietuvoje — pusi. 16 ........................ * ...
Perspėjimai apie šventą tikėjimą ...............................
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 ................................................... 20c.
Vaikų Draugas — pusi. 64 ..,..................  lūc.

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

Pinigus geriausiai siųsti per pačto Money Or-
* derj, paprastame laiške, užadrešuojant:

A. B. Strimaitis, 
^307 W. 3Qth ST. _ YORK,

10c.
15c.
15c.
20c.
20c.
40c.

10c.

jmo nubaudi- 
kaltinamas už

25c.
$2.00

Bus nubaustas. Pennsyl- 
pramogomis nešė vania geležinkelio tavorinio

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

“Dirvos5’ Krautuvėje ■
2004 St. CIair Avė. . Cleveland, Ohio

Teipgi męs turime visą rinkinį lietuviškų ir kitokių rekordų. Prisiųsk už 2c. štampą, męs pri- J 
siusime lietuviškų rekordų kataliogą.

Prekė $50.00


