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Kaina 5c. Metai H. (Vok II

Numirė Zeppelinas
ta taikos klausimas. Laike 
prakalbų Tuhrman kalbė
damas apie santikius Vokie
tijos su Suv- Valstijų išsi-

Lloyd George ir visi trįs 
laikė teipgi i gą konferen
ciją. Yra spėjama, kad ta 
konferencija stiprina ry-

Anglai Paėmė Bagdadą
Rusai paėmė Hamadan

reiškė, kad pertraukimas 
diplomatiškų ryšių tarpe tų 
valstybių, Vokietijai mažai 
kenkia. Jeigu, sako Tuhr
man, Suv. Valstijos apskelb-

sius talkininku su Suv. Vai.

Val., kaip padarė Vokietija. 
Austrija yra pasiryžusi pa-, 
nešti ir nuostolius, bile tik 
buti santaikoj su Suv. Vai.

“Frederick VIII”, kuriuo 
plaukė vokiečių ex ambasa
dorius Suv. Valstijose, 
Bernstorff, šiose dienose

DIDELĖS VIESULOS

GINKLUOS LAIVUS

£ <7 S2 Tž 2 i Angliją, idant ta duotų sa-
| IS Vie LUr £ vivalda visai A

Į tokią Austrijos politiką Vo 
kietija jau pradeda žiūrėti 
kruvinomis akimis. Ar iš
laikys Austrija savo pozici
ją, nežinia.

sustojo Norvegijoj. Kada 
Bernstorffui pranešta tapo 
žinios ir kad atidengta vo
kiečių slapti suokalbiai 
prieš Suv. Vai., tai ex amba-

KARĖS PASEKMĖS.
Paryžius. Francuzijos 

vyriausybė išleido Įsakymą,

SUDIEV TAIKAI.

| vivaldą visai Airijai, bet ne j

BULGARIJA NEGALI IL
GAI TĘSTI KARĖS.

Londonas. Bulgarijos • mi- 
r.isterių pirmininkas Ra- 
dosla\v, tautos atstovų kon
vencijoje pasakė, kad Bul
garija negali ilgai tęsti ka- ’ airiai su tuo valdžios siuly-! 
rę ir, kad ateinantį pavasa- mu nesutinka- Jie nori iri 
rį šiokiu ar kitokiu budu jie- deda visas pastangas, kad i 
škos priemonių, kad pada- visa Airija butų paliuosuota' 
rius atskirą taiką su tai- į iš Anglijos nagų, kuriais iki i 
kininkais. Bulgarija, sako, i šiol spaudė, 
negali ilgiau kariauti, ka-i-------------
dangi finansiškai yra nusil- RUSIJOJ UŽDRAUDŽIA 1 
pusi ir neturi kariumenės. -uą ŠOKTI

Odesa. Pastaruoju laiku i 
MIRĖ GRAFAS ZEPPE- Rusijos valdžia savo nau-l

LINAS. .
Londonas. Vokietijoj mi-;varžyti gyventojus, 

rė grafas Ferdinandas Zep- į sos k 
pelin’as, orlaivių “zeppe- 
lin” išradėjas. Grafas turė
jo 79 metus. Mirė nuo už
degimo plaučių- Mirus Zep-: kymas turi buti pildomas vi-Į 
pelinui, Vokietija neteko 
vieno iš didžiausių ir pagar- santiems yra uždėta didelės; vokiečių submarinai bloka- 
sėjusiu didvyrių, nes ir pats baudos- Dėlko tai yra drau-Idos juostoje nuskandino di- 
kaizeris pavadino ji “did- džiama, niekas negali sup- delį 11,500 tonų paimos

Anglijos laivą “Dina”. Nuo 
- 1 dienos Vasario, šių metų,
SIAUČIA j kik šiam laikui vokiečiai 

RAUPŲ EPIDEMIJA. į nuskandino 191 laivą, 474, 
Haaga- Berlyne ir tūlose!068 tonų paimos- Nuskan-

jos daliai. Kaip žinoma, da
bar Anglijos parlamente 
svarstoma klausimas apie 
davimą Airijai savyvaldos. 
Valdžia savivaldą Airijai: 
duoda, bet nori nuo jos at-; 
plėšti Ulster provinciją. Gi į

ANGLAI PAĖMĖ 
BAGDADĄ.

Londonas. Anglų kariu- 
menė galiaus priėjo prie 
Bagdado ir jį paėmė į savo 
rankas. Ką anglai pelnė 
paimdami Bagdadą, ikišiol 
dar aiškių žinių nėra Gana 
vienok to, kad Bagdado puo
limas yra svarbiu nutikimu 
visam pasauliui. Bagdadas 
yra svarbiu, istorišku mies 
tu, nes čia yra kapai žydų 
pranašų, kaip tai Jozue, Er- 
zero ir Izakeliaus. čia teip- 
gi yra ir šventraščio mini
moji levų duobė, kurion bu
vo Įmestas Danelius prana
šas. Pats Bagdado miestas 
yra senas suvirs 4000 metų.

— ................. i tu karę Vokietijai, tai vo-i kuriame* užginta visuose
ivuoijvo vaiuz.ia oavu nau-' * , i - ‘ .•

įjais.įsrtcymafa prsdė>w ?a.-;iestT'"u0S:wv?!?ms *”**
• ■ • • • sakytų: Męs esame pnsi- i šviežią duoną - Dabar visuo-

"generakguter’natoriuš ren«®> ateik čia Ponas Wi’-<se restoranuose
išleido įsakymą, kuriame už-!80™”- lyra duodama sena ir suzie-
draudžiama visuose susi- ------------- įėjusi duona. Duonkepyk-
rinkimuose šokti. Tas įsa-! VOKIEČIŲ SUBMARINŲ' loms yra uždrausta pardavi-1

- --- i VEIKIMAS. į nėti šviežią duoną, kadangi 
su karės metu. Nepaklau-! Londonas. Šiose dienose = šviežios duonos kiekvienas j

‘ daugiau suvalgo. Dabar
franeuzų duoilkepiai-darbi 
ninkai naktimis nedirba 
kaip kad pirmiau dirbdavo.

šonai .

ŠAMPANIJOJ FRANCU- 
ZAI LAIMĖJO MUŠI.

Paryžius. Didelis francu- 
zų kariumenei buvo pasise
kimas šampahijoj ant išsi
kišusios pozicijos tarpe Mai- 
sons de Champagne ir Butte 
de Mesnil, kur vokiečiai pa
nešė didelius nuostolius. 
Možy aplinkėj artilerijos 
mūšiai nesiliauja. Latąrin- 
gijoj franeuzai užatakavę 
vokiečius prie Embermenit 
paėmė daug vokiečių nelai
svėn ir užgrėbė amunicijos 
sandėlius-

CHINUA EINA PRIEŠ 1 sadorius pasakė, kad jis nie- 
VOKIETIJĄ. . Į ko apie tai nežinojo. Tai di- 

Pekinas. šiose dienose i dėlė ir svarbi man
■ Chinų ministerių kabinetas i 
' diduma balsų nutarė pert-' 
raukti diplomatiškus ryšius! 
su Vokietija. Po šito nuta
rimo ministerių pirmininkas 
Tuan Chi-Jui rezignavo ir 
apleido Pekiną, šitam mi-; 
nisterių nutarimui yra prie-: 
šingas ir Chinijos parla-j 
mentas. Yra manoma, kad; 
diplomatiški ryšiai Chinijos' 
su Vokietija dėlto nebus* 
pertraukti-

naujie- 
na, sako Bernstorff. Norė- 
čia žinoti visas smulkmenas, 
kas dėjosi Amerikoj mėnesis 
atgal.

o-

RUSŲ LAIMĖJIMAI t 
PERSIJOJ.

Petrogradas. Mirzouil- 
Keine ir aplinkėse rusų ka- 
riumenė laimėjo keliatą mu
šiu ir užėmė turkų stiprias 
pozicijas. Kaip Persijoj 
teip ir Mezopotamijoj rusai 
nesulaikomai eina pirmyn ir 
manoma, kad tuojau susi
jungs su anglų kariumene 
prie Bagdado. Pastaruose 
mūšiuose rusai atėmė iš tur
kų Bijar, Sinnah, Hamadan, 
Kangavez ir Dantalabad.

šiaušiu vokiečiu 20 am- rasti.
žiaus” ir buvo apdovanojęs -------
augščiausia dovana. Zepne- VOKIETIJOJ 
linas savo išradimu prisidė
jo prie žudymo, ypač civilių 
žmonių, nes apskaitliuota, vietose, Vokietijoj, pradėjo dintų laivų skaitliuje yra: 
xad vienoje tik Anglijoje labai siausti raupų epidemi-*2 Amerikos, 53 kitų neutra- 
nuo mestų iš zeppelinų bom- ja. ’ 
bu yra užmušta daugiau narsiai pradėjo kovoti prieš Įjos talkininkų. 
^,500 civilių žmonių. Gra- epidemiją. Nekurie žy- -------------
ras Zeppelinas labai paaugš-;mųS vokiečių gydytojai tvir- NUSKANDINTAS 
tino Vokietijos vardą visa- tina. kad ta apidemija yra I U C ARI AIVIS 
zne pasaulyje ir savo tėvynei atnešta iš Rusijos. Matyt,, u p . .. *.
-arnavo daugiau negu koks.kad vokiečiai baisiai neken-! Berl>nas- Be Ie 
kitas didelis patriotas. čia rusų, nes kas tik jiems! 

-- blogo yra, tai sako iš Rusi- 
TRUKšMAS ANGLIJOS jos.

PARLAMENTE. --------------
Londonas. Anglijos par-; VOKIEČIŲ SUBMARINAI jo paimos 35,494 tonus ir ve-'

SUGRĮŽO ATGAL. | Zc apie wv naieiviy. npai v nu ---------- ---------------------
Amsterdamas. Visi vo- į to dar vežė daug amunicijos Northcliff e, laikytoje Ame-; Takio. Japonija dabartį- mas^ nepripažins 

kiečių submarinai, kurie

UŽGINTA VILGYTI PY
RAGAS.

i Orias. Rusijos mieste Or- 
le, dėlei stokos kvietinių 
miltų, valdžia užgynė utar- 

... - - : , i- - t ii/? a r- • on ninkais ir pėtnyčiomis kepti,ja. Mihtanska vyriausybėj salių, 116 Anglijos jpardaVinėti ir valgyti pyra- 
igą. Prasižengusieji yra 
baudžiami sulyg tam tikrų 

ANG- įstatymų. Valgyklose ir 
privatiškuose namuose yra 
užginta minėtose dienose

amento atstovų bute buvo 
iškilęs labai didelis trukš- 
:nas, kuomet imta svarstyti 
ir apkalbėti klausimą ,apie stovėjo blokados juostoje, 

buvo atplaukę į operacijinj 
uostą, kur iš naujo tapo ap
rūpinti proviziją, reikalin
ga medega, torpedomis ir' 
kitokiais reikalingais daik
tais. Paskui vėl visi išplau
kė iš uosto ir laimingai pa-

AREŠTAVO VOKIETI 
KUBOJE.

Havana. Vietinė policija 
suėmė ir pasodino kalėji- 
man be kaucijos vieną vo- 

i kieti, kubiečių revoliucionie
rių vadą Jose Mignel Go- 
mez, kurs buvo artimas sėb- 

■ ras Paul Dicher. Jiedu yra 
< įtariami prisidėjime prie su- 
' kėlimo Kuboje revoliucijos.

nus

ANGLIJOS MOTERIS KA
RĖS LAUKE.

Londonas. 18,000 savano
rių moterių pasidavė kariu- 
menėn ir iškeliavo į Francu- 
ziją, kurios padės anglų ka
reiviams vilkti karės sun
kumus. Jos išanksto buvo 
išlavintos ir padalintos į 
korpusus. Svarbiausiu jų 
luėsiėmimu bus — pristatyti
■ užsiėmimu bus — pristatyti 
'nių, proviziją ir amuniciją, 
i Tokiu budu daug anglų ka-
■ reivių bus paliuosuota nuo 
Į visokių darbų ir pasiųsta 
j mūšio linijon. ,Ne viena gal 
į ras ten savo brolį ar gimi- 
I nes.

Vėliausios Žinios.
Sudegė 700,000 bušelių 

kviečių. Detroite, Michi- 
gano valstijoj sudegė didelis 
elevateris, kuriame buvo su
pilta 700,000 bušelių kvie
čių, paskirtų išsiuntimui 
Europon, talkininkų kariu- 
menėms. Bėda primetama 
vokiečių špiegams, bet čia 
gali buti darbas ir pačių 
magnatų.

Laukiama teismo
prendimo. Kongrese pra
vestasis Adam:-ono bilius, 
kad geležinkelių darbinin
kams butų pripažinta 8 va
landos dienos darbo ir U 2 
užmokestis už ^iršlaiki, 
formuluojamas yra federa- 

• liškojo teismo, šiądien vis
ikas pasibaigs. Jeigu teis-

> tą biliu 
ir eksplioduojančios mede- rican Luncheon Club konfe-inės karės metu varo milži-. istatj mu, rytoj išeis į strai-i 
gos, keliatą šimtų arklių ir rencijoje išsireiškė, kad Ang nišką prekybą, ypač su Ru- ką visi geležinkelių darbi-; 
mulų. Daug kareivių.ir ju- lija ir toliau lengvai galėtų sija. Viską, kas tik yra rei- ninkai. j.__________
rininkų nuskendo, o sykiu tęsti karę ir teikti pagelbą kalinga Rusijai dėl karės,’ Areštavo kaizerio 
visi arkliai, mulai ir karinė Francuzijai, jeigu nors dalį ■ T 1 

’medega. to finansinio sunkumo koks
---------- -—, turi prislėgęs Angliją, pa-

SUV. VAL. AMBASADO- siimtų ant savęs Amerika. 
RIUS KONFERENCI- I

JOJE. !_
Londonas. Suv. Vai. am-įkarę, jeigu prie jų šono bu- 

basadorius Walter Hines1 tų Amerika. 
Page šiose dienose laikė --------------
konferenciją su Artur J AUSTRIJA NENORI PER- 
Balfonrem, Anglijos užru- TRAUKTI DIPLOMATŲ 
bežinių reikalų ministerių, i RYŠIŲ SU SUV. VAL. 
kaslink • aptarimo reikalų' Bernas. Iš Vienos prane- 
palieciamų Angliją ir Suv. šama, kad Adstrija nenori 
Vai. Po tos konferencijos ir nemano pertraukti diplo- 
jiedu nuvyko pas priemerą matiškus ryšius su Suv-

llegramu gauta žinios, kad pardavinėti ir kvietinę duo 
! pastarose dienose vokiečių 
submarinas nuskandino di-j -------------- ! Visur tu vokiečiu nilna
delį anglų garlaivį Vidurže-' ANGLIJAI REIKALINGA j V lbUr tų XOKieC1U Pima- j 

i mio jūrėse. Garlaivis ture-i AMERIKOS PAGELBA. |
Londonas Garsus Lon- JAPONIJA TURTĖJA DA-J 

žė apie 500 kareivių. Apart do dienraščių leidėjas lord ' BARTINĖJE KARĖJE.

na.

lavima Airijoj savivaldos. 
Kada Lloyd George, minis
terių pirmininkas savo kal
boje pasakė, kad prie Airi
jos savivaldos nepriskaityti 
Ulster provinciją, tai kilo 
didelis trukšmas, o airiai- 
nacionalistai net ir PąrĮa~ grįžo į savo senąsias vietas, 
mentą apleido. Mat airiai Į biokodan pasiųsta dar 
reikalauja savivaldos visai, daugiau laivų. 
Airijai, o ne jos daliai. 

-------------- VOKIEČIAI PRISI- .
AIRIAI APELIUOJA Į RENGĘ.

AMERIKOS AIRIUS. • Į Kopenhaga. Kalorijos
Londonas. Airių nacio-; mieste, Danijoj, šiose dieno- 

aalistų vadai išleido atsi- se įvyko Vokietijos parla- 
iaukimą į visus Suv. Valsti- mento narių suvažiavimo 
ų airius ir į pačią valdžią,; konvencija, kur buvo pakel-

gimi
Japonija pristato. Negana, najtj Philadelphijoj areš- 
kad Japonija turtėja iš Ru-. tuota jr jkj teismo palikta. 
sijos, bet naudojasi ir Chi-' p0 55 000 kaucjja Vok. kaize,

siimtų ant savęs Amerika, nija, kuri po senovei duoda-; rj0 gjmįnajtj jr vokiškos ka- Į 
Tuordas sako, kad talkininkai si Japonijai už nosies save j-įumenės oficierą A. Fis-‘ 
i greitu laiku galėtų laimėti į vadžioti. Chinijoj Japonija cher, kurs kaltinamas už su
karę, jeigu prie jų šono bu- daro didžiausį biznį ir kiek-!teikimą Vokietijai planų 
'tų Amerika. galėdama išnaudoja. ^e^‘iLeagu Island kariškųjų

nia kaip bus po karei, kada 
į tokį Japonijos Chinijoj 
šeimyninkavimą isimaišys 
didžiulės valstybės.

; Leagu Island kariškųjų 
laivų stovyklų.

BERNSTORFAS NIEKO 
NEŽINO.

Christiania. Garlaivis

Nauja Orleano mergelė. 
Paryžiuj atsirado narsi mer 
gaitė, duodanti gerus kariu- 
menei patarimus. Žmonės 
ją vadina nauja Orleano 
mergele.

AUSTRAI SUMUŠTI 
ALPUOSB.

Rymas. Paskutinių die
nų mūšiuose Alpų kalnuose 
pasižymėjo ypač italų arti
lerija, kurios pagelba pėks- 
tininkai puolė atakan ir atė
mė iš austrų apdrutintas 
pozicijas 2,700 pėdų augštu- 
mo. Apart to italams teko 
61 kareivisr-ir 1 kulkasvaidis. 
Bombarduojant austrų po
zicijas, ekspliodavo austrų



minos, kurios buvo pakastos vis “City of Memphis,” kurs j BULGARIJA NEPERT- 
šale tų pozicijų. Eksplio- plaukė. Į Havre, Francuzi- RAUKS DIPLOTIŠKŲ RY- 
duojant minoms, daug aus- jon, laimingai pasiekė uos-, ŠIŲ SU SUV. VAL.
trų žuvo- tą. Kelionėj buvo sulaiky-j Washington, D. C. Bul-

-- tas vokiečių submarino, bet i gari jos pasiuntinys Pana- 
PASEKMINGAS FRANCU pasakė, jog nors vatovv, Suv. Valstijose, skeL

jo priedermė yfa nuskan- bia, kad jis nuo savo vai
dinti tą Amerikos laivą, bet džios ikišiol negavo jokių 
kadangi Vokietija nori gra- žinių kaslink pertraukimo 

1 žiai ir sutikime gyventi su diplomatiškų ryšių su Suv. 
Suv. Vai. tai garlaivis tegul į Vai. Pasiuntinys labai abe-

ZŲ UŽPUOLIMAS.
Paryžius. Tarpe Aisne ir 

Oise franeuzų kareivių bu- 
ris staiga užpuolė vokiečius 
tranšėjose. Paėmę 15 vo
kiečių kareivių nelaisvėn, 
sugrįžo Į savus apkasus. Ar- 
gones aplinkėse nekuriose 
vietose franeuzai sunaikino 
tas vietas. Dieppe apskrityj 
vokiečių apkasus ir užėmė 
franeuzų lakūnas numušė 
vieną vokiečių aeroplaną.

kas Suv. Valstijose. Sako, puso vyriausybės Įsakymu 
kad tokio darbo Įgaliojimą tėmija Vilią ir jo kariumė- 
gavo nuo ex vokiečių amba- nę San Antonio ir Chihna- 
sadorio Bernstorffo. Visos hua aplinkėse. Lakūnai pa
tas žinios yra perduotos grįžę papasakoja, kad nieko 

negali Įžiūrėti. Į pietus nuo 
Juarez Carranzos kariumė- 
nei važiuojant trukiu iš Ca- 
ses Grandės, buvo užpuolę 
villistai. Mušis vienok buvo 
be jokių pasekmių.

Washingtonan.

VOKIEČIŲ SLAPTOS 
STOTIS BEVIELINIO 

TELEGRAFO.
San Diego, Cal. Dan Ste-

> oficierassau plaukia. Garlaivis vežė,joja, ar Bulgarijos vyriau- vart vyriausias 
medvilnę Franeuzijon. .sybe galėtų teip pasielgti.! mfflt’arjško ko™SO~škeibia;

--- :Jis sako, kad Bulgarijai jo-; Califomijoj vra kelia- 
---------- - ------------ -• į į10 reikalo vesti kivirčus su tas slaptų vokiečių bevieli- 

Jis mano, kad njo telegrafo stočių, kurias 
’ operuoja 

kivirčytis su ofi<.ieras.

i DIDINA SUV. VAL. KA-!Suv Val
RĖŠ LAIVYNĄ. I kaįp Austrija teip ir Bulgari 

Washington, D. C. Suvie-ja nenorės 
nytų Valstijų laivyno sek- Į Amerika, 

j retorius Daniels skelbia,■ 
kad greitu laiku bus pra
dėti darbai prie statymo 
naujų Suv. Vai. karės laivų, 

Petrogrado kuriuos anuomet kongresas 
kad rusai užgyrė ir paskyrė tam tikrą

RUSAI PAĖMĖ MIESTĄ 
HAMADON 

Londonas, 
žinios skelbia, 
pradėjo smarkų ofensyvą pinigų sumą. Daniels mano
prieš turkus ir paėmė Persi- laivų dirbtuvių savininkus 
joj svarbų strategišku žvilg- sušaukti Į tam tikrą konfe- 
sniu miestą Hamadan, kurs renciją, kad kuogreičiausia 
yra netoli Turkijos rūbe- pradėjus tą darbą. Yra ži- 
viane. m- 1_
sai mano įsiveržti i Mezopo- sas padidintaui karės 5,1- , vokiečiai turi gerą
tamiją ir nešti pagelbą ang- vy-----  .
lams. Turkai prieš rusus paskyręs 
negali atsilaikyti.

V. K. Račkauskas.

APDRAUDA
kaip kad apdrausta. Gais
ras gali iškilti dabar, ar už 
kurio laiko, arba gal jis nie
kad neiškils.

: 2. Gyvasties apdrauda.

< (Tąsa)
3. Apdrauda yra būtinai rei
kalinga Amerikos lietuviui 

darbininkui.
Mažiausia 95 lietuviai iš

šimto — tai sunkaus darbo j Apdraudžiama netik na- 
žmonės, dirbanti įvairiuose į maį nu0 ugnies, bet apdrau-

NUMIRĖ SUVIENYTŲ fabrikuose, kasyklose, ant i ūžiama visokeriopas žmonių
VALSTIJŲ AMBASADO- d°kų, skerdyklose ir tam Įsigytas turtas: baldai, siun-

RIUS JAPONIJOJ.
Washington, D. C. Geor-................................. , ----------- ? ----

. jie žinojo, jog čia jų nelau- dalis kūno (tankiausiai ak-

panašiai. tiniai, stiklai languose, sė-
Atkeliaudami šiton šalin, jos laukuose, tam tikros

operuoja vienas vokiečių ge W. Guthrie, Suv. Vai. am- 
_______ Mieste Tia Ju- basadorius Japonijoj, pa- 

;ana, Mexikoj, sako, yra re- reitą ketvergą staiga mirė, 
zidencija vokiškų oficierų. Turėjo širdies mušimą.

ANGLUOS SKRAIDUO- civiliškuose drabužiuose. Platesnių žinių nėra. ( 
LIAI MEXIKOJ.

Galveston, Tex. Žinios,fo stotis randasi dvi: vie- rium Japonijoj buvo nuo 
skelbia, kad keli Anglijos -na aplinkėje La Paz, o kita 1913 m. Gimė Pittsburghe 

; lengvesni skraiduoliai yra į apie San Quentin. Tos ap- Pa. 1866 m., kur 1906 m. bu- 
: pasiusti Mexikos užtakon i linkės yra kalnuotos, todėl vo išrinktu miesto majoru, 
pasiteirauti ar ten nėra' niekas tų stočių ikišiol neu- ‘ _

i priglaustų arba pasislėpusių žėjo. nijon. Visus reikalus pa-
vokiečiu submarinu. Ang-: -------------- ėmė vesti jo sekretorius,

KUBOS REVOLIUCIJO- kolbuspaskirtas kitas mi’ 
NIERIV VADAS SU- ru5w v>«™-

IMTAS.
Havana. Valdiškai tapo 

y ■ paskelbta, kad kariumenė 
...— ; priklausanti prie valdžios 

po vadovyste pulkauninko 
Callazo suėmė revoliucijo-

PRIVERS nierių vadą Jose Miguela
■ Gomeza, buvusi Kubos pre
zidentą, mūšyje prie Place- 

| tas. Valdžios kariui“ ci.č

r__ _______ An£-:
noma, kad Suv. Vai. kdngre- ^Ja spėja, kad Mexikoj kur

‘ ‘ vokiečiai turi gerą:
vyno iš Valstybės iždo turi ■ Prie§daudą, todėl savo skrai- j 

517.389 447 dole- šuolius paleido medžioti ir 
tyrinėti. Ar ras kur nors i 

 'vokiečių submarinu, neži-į 
nia.

OHIO VALSTIJOS GU-i  
BERNATORIUS SMER-!

KIA WASHINGTONO . JAPONIJA
SENATORIUS. CHINIJĄ PASKELBTI 

Columbus, Ohio. Ohio vai- KARŲ X OKIETIJAI. 
stijos gubernatorius Cox ork, N. Y. Eina
kalbėdamas prieš Suv. Vai. ;Sanc*as> ^a<^ Japonija perei- 
kariumenės 4-ta pėkstinin- n?enes^e. pasiuntė

rius.

kia pyragai, bet sunkus ir toriaį įr artistai apdraudžia 
tankiausiai juodas darbas.

Amerikoje, tarp kitko, 
P yra teip, kad darbininko me- ■ II VII V j Į ĮTr «•. kZ“ j • A *

Vokiečiu bevielinio telegra- orge W. Guthre ambasado- <as neaPsaag0Ja- en- 
- - - • - .. . . kos kapitalistai 1 ateivius

žiuri, kaipo Į Amerikos pra
monininkų darbo mašinas: 
“dirbk, kol gali, o kaip ne- 

Vėliau tapo pasiųstas Japo- Falės!’ta! tave. >smešmie ir 
-Į tavo vietą ateis šimtai ki
tų tokių pat mašinų...” Čia 
nėra priverstino gyvasties 
apdraudimo, kaip tai yra ki
tose šalyse; nėra priversti
nos fabrikų inspekcijos, ku
ri prižiūrėtų, idant fabrikai 
butų tinkami sveikatos at-

PRANCŪZAI ATAKUO
JA VOKIEČIUS PRIE 

VERDUNO. 
Paryžius. Į šiauryčius 

nuo Traey-le-Val ir Avoco- 
urt girioje, franeuzų pėks- 
tininkai pakėlė ofensyvą ir 
užatakavo Vokiečius. Ta
me atake franeuzai paėmė 
daug vokiečių nelaisvėn. 
Verduno fronte vokiečių ar
tilerija bombardavo aplin- 
kes Comieres ir ir pozicijas dento Wilsono norui 
Chambrettes ir 1_ _______-I-o--------------------  ------ ,
vienok franeuzams pasisekė rikos prekybiniai garlaiviai, 1 ankas v i>us fabrikus Ha- 
nutildyti vokiečių kunuoles. 
Tūlose vietose franeuzai 
durtuvais išmetė vokiečius 
iš tranšėjų.

NUBAUSTAS VOKIE- 
TIS-KAREIVIS. 

St. Paul, Minn.
Schanfenberg, 
kurs tarnavo Suv. 
riumenėje, pirmame pėksti- darbininkų našlėms, 
ninku pulke, tapo patrauk- kas rūpinsis darbininko li
tas kariškai! teisman ir nu- kusia šeimyna? Kas jai pa
leistas penkiems metams Į duos duonos riekę, kuomet 

■jausis duonos davė- 
jas-darbininkas pasitrauks 

Kas apgobs

Paul L. žvilgiu; čia nėra našlių ka- 
vokietis. su, iš kuriu mokėtu pensijas 
Vals. ka mirusiu ar darbe žuvusių

Tad

VOKIEČIAMS NESISE
KA ANGLŲ FRONTE.
Londonas- Rytuose nuo 

Bonchavesnes vokiečiai bu
vo pakėlę ofensyvą ant ang
lų, norėdami atsiimti pir
miau prarastas pozicijas. 
Anglai vokiečių ofensyvą 
sulaikė ir privertė juos 
trauktis atgal. Vėliau ang
lai apdrutinę tas pozicijas 
užpuolė vokiečius ir paėmė 
daug jų nelaisvėn. Viena
me aeroplanų mūšyje anglų 
lakūnai numušė šešis vokie
čių o Ha i rius.

Iš Amerikos
DIDELĖS VIESULOS.
Cincinnati Ohio. Viesu

lą, vadinama Tornado per
bėgo dalĮ Ohio ir Indiana 
valstijų, kur padarė didelius 
nuostolius, o į tuos paimta 
ir žmonių gyvybės aukų. 
Cincinnati mieste sugriauta 
30 namų, kuriems griūvant 
žuvo 9 žmonės. Griuvėsiuo
se kilo gaisras ir teip pada
ryti nuostoliai apskaitomi 
iki 500,000 dolerių. Dayto- 
ne irgi sugriauta keliatas na 
mų, nuostolių priskaitoma 
iki 10,000 dolerių. New 
Castle, Parish ir Hagers- 
town, Indiana valstijoj su
griauta daugybė namų, ku
riems griūvant žuvo 46 žmo
nės. čia nuostolių priskai
toma iki vienam milijonui 
dolerių.

kariumenė 
netyčiomis užpuolė revoliu- 
cijoniėrius ir suėmė pati va- 

kų pulką, kuris neseniai su- Chinų valdžiai ultimatumą, ‘ dą. Žinia apie sugavimą 
grižo iš Mexikos. pasmerkė kuriame reikalaujama, kad Gomezą, Kuboje sukėlė lie
tuos 12 senatorių, kurie se-’ ChiniJa aPskelbtų karę Vo-; išpasakytą džiaugsmą. Ša
riate buvo priešingi prezi- '^ietijai. Jeigu Chinija ne-;ko, kao gi eitu laiku Gome- 

kacj apskelbs karės Vokietijai, |za taps pasmerktas mirtim. 
Bozonvaux, butų apginkluoti visi Ame-:ta^ Japonija paims i savo, --------------

• n L*- o c* ir* •».»» 1 T T
>---------- > , . " - --- - ’i NUBAUSTAS 20 METŲ

kurie plaukia Europon. n^onS mieste, rudos kasyk-' 
Cox sako, kad vardu musų į ^as Tsyche ir anglių kasyk- j 
patriotizmo, turime vfsj las Pingshang. BetoJapo-^ 
viešai protestuoti prieš tuosįPDa nžims visas Vokietijos •’ 
senatorius, kurie užimdami Austrijos kolionijas Chi- 
augštas vietas Baltame na- ■ aDoJe» konfiskuos vokiečių 1 
me, žemina tautą akyse viso! *r austrV garlaivius ir viską 
pasaulio ir stumia šalį i pa-!kas ras^s teutonų tose aplin- ( 
vojaus bangas. Visuomenė i kėse. 
tegul supranta, kad tie 12 se-1 .
natoriųyra neverti užimti! SENATORJL'S LA FA-i 
tokias augštas vietas ir sė- LETTE SMERKIAMAS. ? 
dėti pačioj šalies širdyj —: Washington, D. C. Kaip 
W as-hingtone. Tokią jiol i t i- jau buvo garsįnta laikraš-. 

čiuose, kad pereitą savaitę; 
Suv. Vai. senate Įvyko kar- i 
šti ginčai tarpe senatoriui 
dėlei-prezidento Wilsono su-į 
manymo, kad apginkluoti į 

I visi Suv. Vai. prekybiniai Į 
Ąni-1 garlaiviai, kurie plaukia

mavo Šato šiose dienos? a t- EuroPa- Senate laimėjo 12 ;amžiaus, tėvas 9 vaikų, i_i, 
silankė su vizitą pas Suv.įsęnata1 ių, kurie buvo prie-!gjriuolystę buvo areštuotas 
Vai. prezidentą Wilsoną ir singi ir atmetė tą Wilsono penkjs sykius, 
pasikalbėjime išreiškė, jog; sumanymą. Dabar iš visų i p0 areštuotas
Japonija visada bus prielnn- Amerikos ,kraštų pradėjo taj teisme viešai prisiekė, testus neutrališkujų šalių,
ki Suv. ^Valstijoms ir kad ; plaukti Washingtonan pro- fcad per penkis metus i._ _____ ____ — _____ -
visi Vokietijos ir Carranzos tastai, kuriuose smerkiama gers jokių svaiginančių gė- gų, prižada pasistengti su- jimą Lietuvių Amerikoje, 
besistengimai sukurstyti Ja-1 v*s* tie senetoriai, o ypač rj

KALĖJIMO.
Chicago, Įjį. Dauguma 

yra girdėję apie Adomą 
Prochowski, garsų Chica- 
gos vagį-plėšiką, kuris jau 
tūlas laikas kaip buvo su-

kalėjimą, Fort Lcaven- jos v 
worth, Kansas, už rašinė
jimą slaptų laiškų i Vokie- iš pasaulio?
tiją tūlai moterei. Laiškuo- našlaičiais likusius jo kudi- 
se jis aprašinėjo visus Suv. kėlius? Gerai žinome, kad 
Vai. kariumenės sekretus, to nepadarys nė valdžia, nė 
silpnumą ir ką veikia vokie- kapitalistai. Tuo privalo pa
čiai Suv. Valstijose.
kus pagavo Anglijos 
džia.

Laiš- 
val-

tam tikras dalis savo kūno, 
kaip tai plaukus, veidą, ran
kas, kojas*), apdraudžiama 
teip pat žmogaus sveikata 
ir gyvastis.

Gyvasties apdrauda Įgy
jama per sutartį, padarytą 
tarp dviejų pusių (parties), 
tai yra: apdraudžiančiojo 
ir apsidraudžiančiojo pav. 
tarp apdraudos kompanijos 
ir apsidraudžiančiojo žmo
gaus; tarp Susivienyjimo 
Lietuvių Amerikoje ir Įsto- 
jančios i jį ypatos). Pagal 
tą sutarti apdraudžiančioji 
Įstaiga apsiima užmokėti 
suderėtą sumą apsidrau- 
džiančiai ypatai (tai yra jos 
nurodytiems paveldėjams), 
kada ją ištiks mirtis. Tai 
yra, teip sakant, socialė 
(draugijinė) kooperacija, 
bendras visų labui veikimas, 
kurio pirmutiniuoju tikslu 
yra suteikti šeimynai me- 
degišką paramą, nelaimei ją 
ištikus. Tai yra bendras 
daugelio žmonių suta
rimas atlyginti nuostolius, 
kuriuos pakels keliatas 
žmonių. Tai yra teip-gi 
būdas paversti kapitalu tą

ką Cox pavadino — išdavy 
ste.

JAPONIJA PRIELANKI 
SUV. VAL.

Washington, D. C.
nijos ambasadorius

Jano-

DARBININKAMS 
ŽINOTINA.

Washington, D. C. Augš- 
čiausias Suv. Vai. teismas 

il'^taT’TosTdieno'^' Ch”i- Pokalbė nusprendimą, kad 
eaoom kriminaliniam teis- kongreso pravestas istaty- 

mas reikale priverstitų atly
ginimų darbininkams už su
žeidimus yra kostitucijinis

cagoje kriminaliniam teis
me jis buvo teisiamas ir tei
sėjo Kersten tapo pasmerk
tas 20-čiai metų kalėjiman. 
Savo laike Prochowskis Chi- 
cagoje ir__
iš turčių yra 
500,000 dolerių brangeny
bių.

sirupinti pats darbininką: 
kol jis yra gyvas ir svekas.

Teisybė, yra visokių vai- žmogaus gyvenimo ateities 
džios ir labdarybės draugijų laiką, kurį žmogus turėtų 
užlaikomų prieglaudų. f Bet gyventi, jei jo neištiktų 
kas iš musų norėtų eiti prieg i ph-m iaįko ateinanti mirtis, 

t turi 
sau už vyriausi pamatą ak- 
tualę žmogaus gyvenimo 
vertybę.

3. Apdraudos atsiradimas 
ir prasiplatinimas.

Iš to, kas augščiau pasa
kyta, matome, kad apdrau-

laudon ir maldauti pagel- Gyvasties apdrauda 
bos? Kas nežino, kaip yra 
kieta duona ir kaip yra kar
tus vanduo, duodamas iš
maldomis?....

Visokių tautų ateiviai, at
keliavę Amerikon, pamatę, 

ir todėl darbdaviai turi jį jog niekas darbininko liki-
ir kituose miestuose Didete kompani-mu nesirūpina jei jis pats dį pas žmcne’ galėjo atsi-

D"voties virš j°s ^uv0 pasipriešinusios nepasirūpina, stengėsi kuo- - - - - -
tam kongreso įstatymui, to- veikiausiai sudaryti Įvairių .
dėl tapo paduotas augščiau- Jįvairiausias pašelpos ir ap- gu tik‘rornis&drau- 
siam Suv. Vai. teismui, kuris draudos organizacijas, vy
tą įstatymą pripažino kon- 
stitucijiniu.

rasti tiktai tada, kada žmo
nių bendrijoje Įsisteigė šei-

GIRTUOKLIAMS PA- 
VYZDIS.

Milwaukee, Wis. „ Tūlas 
Anton Nemčinški, 45 metų 

, už. ĮVAIRIOS žinios

poniją prieš Suv. Vai. eina senatorius La t alette kurs 
ant
sako, kad Japonija laikosi 
talkininkų ir jų pusėje mato 
pergalę dabartinės karės. 
Japonija teipgi mato, kad 
ir Suv. Valstijos yra labiau 
linkę talkininkų pusėn.

gijinėmis pareigomis ir tie
somis, ir kada pavienis žmo
gus pradėta apvertinti kai
po bendrijos narys. Kuo
met draugijoje Įsiriešpata- 

, vo monogamija (vienvedy-apie ta> toliaus plačiau pa- ba |a moterjs jr vaikai 
užėmė šeimynoje svarbesnę 
vietą, negu tada, kada šei
myna dar nebuvo sutvarky
ta. Jausmas ir atsakomy
bės pajautimas uždėjo ant 
vyro tam tikras pareigas 
sulyg jo pačios ir vaikų. 
Teip pat jausmas ir atsako
mybės pajautimas uždeda 
ant žmogaus pareigas ir su
lyg jo senų tėvų. Ir tokiu 
budu žmogus pasijunta ver
čiamas surasti šaltinius, kad 
tas pareigas galėjus tinka
mai atlikti.

Iš antro-gi pusės žmonių 
draugija teip išsivystė, kad 
pavienio žmogaus gyvastis 
turi jam tikrą vertę draugi-

riausiuoju jų tikslu buvo 
susišelpti ligoje, nelaimėje ir 
pasimirus. Lietuviai ir-gi 
visut organizavo Įvairias 
susišelpimo draugijas ir

kalbėsime. Greta Įvairių 
mažesniųjų susišelpimo 
draugijų lietuviai suorga
nizavo didelę apdraudos 

ne- už gabenimą Vokietijon bei- tvirtovę, tai yra Susivieny-

Kuomet ta- 
šeštą syki, kietijos valdžia, gavus pro-

— Haga, Holandija. Vo-

rimų.
teisėjas paliuosavo

Pavyzd isvėjų. Ambasadorius | >’ra visu vadu. _____ _
pids, Mich. mieste pastaro- girtuokliams.

Grand Ra- baudos.

Už tokią prisiegą rasti savo darbininkų užtek įį
jį nuo tinai ir ištremtuosius belgus L Kastai vra apdrauda?

musų grąžinti namo. Apdrauda (Insurance)
II Londonas. Anglija. Ang yra tai sutarimas atlyginti 

lų laivyno eskadra paėmė
DIDELIS UŽTVINIMAS, nelaisvėn Amerikos laivą.

Chatanooga, Tenn. Brėk- kuomet tas norėjo perplauk- 
štant pavasariui tūlose vie- ti juostą vokiečių subma- 

’tose labai patvino upės, rinų blokados.

CIGARŲ DĖŽUTĖ T— 
TO J MAŠINOS PINIGŲ 

DIRBIMUI.
Chicago, III. Tūlas Frank 

Gurgul pas koki tai “parda
vėją” nusipirko “mašiną” 
pinigų dirbimui, už kurią 
užmokėjo 310 dolerių. Par
davėjas Gurgul iu i tvirtino, 
kad su ta mašina jis galės 
per dieną padirbti 45,000 
dol. Gurgul parėjęs namo 

NESKANDINO AMERI- su “stebukliga mašina ”pn-
KOS GARLAIVIO. 

New York, N. Y.
žinia, kad Amerikos garlai- cigarų dėžutė,

se dienose l^a Falette norėjo 
laikyti prakalbas, bet niekur ■ 
negalėjo gauti salės. Visos ( 
valstijų legislaturos priima i 
rezoliucijas, kuriose pas-j 
merkia La Falette ir jo tose labai Patvino upės, rinų blokados. Laivas nu- 
kompanija. Apart legisla-jTennessee uPė 'aUai užtvino gabentas Falmonth uostan.
----  —.................. ir Chatanooga miestas ran- TT _ .. T. .. * 1 & .II Paryžius, Francuzija.

12 d. Sausio, anksti rytą, vi
same mieste pasklido signa
lai, kad ties Paryžium skrai
do Vokietijos zeppelinai. 
Mieste kilo didžiausia pani
ka. Už pusės valandos zep- 
pelinų niekas nemate.

i II Berlynas, 
Kaizeris mirties baudą pa- tikrą suderėtą mokestį. At-

tam tikrus nuostolius, tuo 
supratimu, kad tas, kas ap
sidraudžia, užmokės tam 
tikrą suderėtą sumą antsyk, 
ar reguliariškai Įmokamo
mis dalimis. Nuostoliai, nuo 
kurių apsidraudžiama, gali 
atsitikti urnai, arba negrei
tai, arba gali ir visai neatsi
tikti.

Pavyzdis: Žmogus apdrau 
džia savo namą nuo ugnies 
ir su apdraudos Įstaiga 
(draugija ar bendrove) su
taria, kad už tam tikrą ap- 

Vokietija. draudos sumą ji mokės tam

VIE- turų, protestus siunčia įvai- i . . . -
/1,T rios organizacijos, universi- ;dasi kaip ir ant salos. Apie 

i tetai, institutai ir t.t. 6000 žmonių turėjo apleisti
.savus namus ir jieškoti 
; prieglaudos kur kitur. Su-

VOKIEČIAI MOBILIZUO- organizuota šelpimo komi- 
JAMI MEXIKOJ. ketas, kuris neša pagelbą ne- 

New YorK N. Y. Virš laimingiems. Patvinis su- 
50,000 vokiečių rezervistų, paralyžiavo visą geležin- 
bėgyje pereito mėnesio ap-1 kelių komunikaciją, 
leido Suv. Vai. ir išvažiavo • --------------
Mexikon, kur kiekvienam Iš AEROPLANO TĖMIJA keitė kalėjimu vienai belgei sitikus gaisrui kompanija 
jau iš anksto buvo nuskirta1 VILLISTUS.

matė, kad vietoj mašinos vieta. Tuo vokiečių mobili-! San Antonio, Tėvas. Su-jos bendrui, 
Gauta buvo susukta paprasta nuo žavimu, kaip sakoma, užsi- į vienytų Valstijų kariškas Henri Bayns.

ima tūlas vokiečių valdinin-Į aeroplanas iš lakūnų kor- žmoniškumo.

*) Pavyzdžiui, aktoriai apdraudžia 
savo kun;>. Teip. Will»ant Farnum 
ap<įraudę savo veidą ant $100.000; 
Mary Anderson, tamajanti prie-"Vi- 
tajrraph” krutančio paveikslų kompa
nijos. yra apdraudusi savo plauku* 
ant $10.000; garsus dainininkas Pas- 
quale Amato turi apdrandęs savo bal
są ant $100.000; lenkas pianistas Pa- 

, derewski turi apdraudę* savo pirš
tus ant $100.000; Jess Willard, žine- 
*nas kumštininkas, kiekvieną savo 
kumščiu afalraudė ant $25.000; aktorū 
Kitty (Jordon turi apdraudus anj 
■" -■ _ ’iu*. kuriuos teatrųb-
_______ r____ J, žinomas ir Ameri
kiečių publikos mėgstamas komikas 

. , . . , , . Chariie Chaplin apdraudė savo koiasTruputis dengti gaisro jiadarytus jam ant $250.000.
į nuostolius, bet ne daugiau, j (Darbus.)

nioterei M. Donterligne ir turi užmokėti tam žmogui pub£';u*i, 
prasikaltime tokią sumą, kokia galėtų pa-
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lengva suprasti, kad už 
pinigus moksleivis,;

ypač gyvenąs priemiesty  j, • 
jokiu budu negali žmonis- i 
kai pragyventi. Kažin ko
dėl musų Komitetas teip; 
mažai domos kreipia Į var
gingą moksleivių padėjimą? 
Kokia ateitis laukia mok
sleivių, gyvenančių tokiose 
sąlygose? Viena nelaimin
goji džiova, kuri jau yra pa
kirtusi tiek tėvynės sūnų.j 
Praėjo visa vasara, ruduo, 
baigsis žiema, o musų Komi
tetas vis dar tik žada atida
ryti bendrabuti. Pasiteisi
nimas, buk buto negalima 
gauti, vargu yra nuoširdus, 
nes, norėdami, visuomet ga
lėtų surasti.

Labai liūdna, kad musų 
“auklėtojai” teip mažai ru- 

Dabartinis Lietuvos sto- pinasi besimokininčia jau- 
vis. Švedų laikraštyje “Af- nuomene, kuri, negaudama 

tuose ir miesteliuose Įvesti I ton bladet” randame laišką iš šalies pagelbos, turi nešti 
jo korespondento Vagnero aunkų gyvenimo jungą.

(“Naujoji Lietuva’.)
A M ERIKOJ.

Lawrence, Mass. Šiuom- 
kart pas mus žmonės, ypač 
vedusieji ir turinti didesnes 

Vilnius, be to, buvo la- šeimynas, labai susirūpinę

■ DARBAS IR PRAMONE Iš Lietuvių Gyvenimo |fe
,_____________ J_______ .-..1_.-J._-: '

DARBAS IR PRAMONE 
DARBININKAMS ATLY

GINIMO TIESOS.
(Workmen’s Compensa- 

tion Law).
(Tąsa) 

laidotuvių kaštų.
Visuotinas sužeidimas. 

Pusė savaitinės algos, kokią 
darbininkas gavo laike susi- 
žeidimo, nemažiau 6,50 ir 
nedaugiau 11 dolerių savai
tėje, neilgiau 550 savaičių 
skaitant šiokius susižeidi- 
mus, kurie 
suotinam 
nustojimas 
šviesos, nustojimas 
rankų iki pečių, visuotinas 
paralyžius ir ne 
proto sumišimas. Kito-

mokama gydymo ir laidoji- 
• mo kaštai, nedidesni 125 do- 
i lerių.
! Visuotinas sužeidimas. 
Pusė mėnesinės algos, ne
mažiau 20 ir nedaugiau 60 
dolerių mėnesyje, ir — .. 
igiau kaip per 100 mėnesių.

LIETUVOJ
Iš ten einančių laikraščių, 

nors juose labai mažai rašo
ma apie sunkų musų tautie
čių padėjimą, ir šiaip iš už-

- - - - ų- ne ii- klystančių retkarčiai laiškų,
_ . vis tik galima šis tas apie

Abelna pašelpos suma atsi- Lietuvą sužinoti.
■_ • ” Maistas ten dar nekontro- 

negali būti? didesnė kaip Huojamas, duonos kortelės 
$5000.

Dalinis sužeidimas. Pusė 
mėnesinės algos, bet nedau
giau 40 dolerių per mėnesi; 

susižeidimui: laikas paselpos priskaitomas 
abelnos akių prie sužeidimo pavojingu-

abiejų < mo.

tikime visuotino sužeidimo,

priskaitomi vi-

išgydomas New Hampshire valstijoje.
Mirtis prie darbo. Alga 

kiuose atsitikimuose visuoti už 150 savaičių, 
no sužeidimo pašelpa moka- ; giau kaip $3600.
ma tokia pat, tik trumpiau,: mynos nė giminių nelieka, 
nes ne ilgiau 200 savaičių.
'Dalinis sužeidimas, 

savaitinės algos, nuo 
400 savaičių, žiūrint 
žeidimo pavojingumo, 
kuriuose atsitikimuose, kuo
met susižeidimas yra leng
vesnis, pašelpos mokama pu
sė skirtumo tar|) prieš ir po 
susižeidimo.

100 dolerių palaidojimui.
Visuotinas sužeidimą:Pusė

10 iki Pusė savaitinės algos, bet 
susi- nedaugiau 10 dolerių savai-
Ne- tėję ir ne ilgiau kaip per 300 

savaičių.
Dalinis sužeidimas. Pusė 

nustotos algos, bet nedau
giau kaip 10 dol. savaitėje ir 
ne ilgiau kaip per 300 savai
čių.

Įvestos tik dideliuose mies
tuose: Kaune, Vilniuje, Su-! 
vaikuose ir Gardine. Darbi-1 
ninku Lietuvoje yra užten- j 
kainai, nes liko daug jauni- į 
mo. Žibalo visai nėra, kai
muose vartojama balanos, 
miestai ir miesteliai apšvie
sti elektra. Visuose mies-

riai šiaudų.. Žirnių, kiek kas 
privalo, turi pristatyti ūkio 
skyrių valdininkams arba 
Kauno miesto prekybos sky
riui. Kas nepristatys, kaip 
yra Įsakyta, iš to, Įsakymo 
žodžiais, derliaus naudą 
atims be užmokesčio ir dar 
paskirs pinigų baudos iki 
3,000 markių arba kalėjimo 
iki 6 mėnesių. Ne tik Lietu
voje laukininkai privalo ati- 

! duoti javus vyresnybei už 
j paskirtas prekes, bet ir viso- 

• įje Vokietijoje. Vyriausybė 
paskui dalina javus lygiai 
visiems kraštams.

fabrike po 12 ir 14 valandų! 
ištisai, kraudami milijonus1 
dolerių cukraus trustui. Ka1 
da jie pamatė, kad cukraus 
kompanija turi milijonus, 
prisipylus iš darbininkų pra į 
kaito, tada a. a. Petkevičius i 
su savo draugais pareikala- j 
vo nuo kompanijos teisin- ( 
gesnio atlyginimo už savo: 
sunkų darbą. Ir štai kas! 
atsitiko: Kompanija nusi-j 

i samdė mušeikų, kad žudžius1 
tuos, kurie reikalauja tei-1 

Įsingai priklausomų darbi-1 
i ninkams už jų sunkų darbą 
5c. daugiau už darbo valan
dą ; ir dėl tos priežasties 
cukraus kompanija savo nu
samdytų mušeikų rankomis 
nušovė a. a. Martiną Petke
vičių.

Rašydami apie savo drau
gą, kuris krito už visų darbi
ninkų reikalus, kartu prašo
me plačiosios visuomenės 
atkreipti domą i musų tą 
sunkią kovą, kurią 

su cukraus

Montana valstijoje.
Mirtis prie darbo. Pusė 

savaitinės algos, bet nema
žiau 6 ir nedaugiau 10 dole
rių savaitėje ir ne ilgiau 400 
savaičių. Apart to dar iš-. 
mokama laidotuvių kaštų 
padengimui 75 doleriai ir 
gydymo kaštams nedaugiaui 
50 dolerių.

Visuotinas sužeidimas.: 
Pusė savaitinės algos, ne-. 
mažiau 6 ir nedaugiau 10 do
lerių savaitėje, ne ilgiau 
kaip per per 400 savaičių, 
paskui po 5 dolerius Į savai
tę, jeigu sužeistasis gyvena. 

Dalinis sužeidimas. Pu
sė skirtumo savaitinės al
gos, kokią sužeistasis gavo 
prieš susižeidimą, ir kokią 
gali gauti po susižeidimo, 
ne ilgiau kaip per 150 savai
čių. Nekuriuose atsitiki
muose pašelpa yra reikalin
ga ilgesniam laikui, bet tas 
lieka valstijos komisijos nu
tarimams. jaunesnių kaip 18 metų am-!hus visur

-------------- žiaus, gauna 30 nuošimti • ••

New Jersey valstijoje.
Mirtis prie darbo. Nuo 

25 iki 60 nuošimčiui algos į 
per 300 savaičių, bet nema
žiau 5 ir nedaugiau 10 doleri 
rių savaitėje. Jeigu nelie
ka šeimynos i 
išmokama 200 dolerių palai
dojimo ir gydymo kaštams.

Visuotinas sužeidimas. 
Pusė algos per 400 savaičių, Į 
nemažiau 5 ir nedaugiau 10 
dolerių savaitėje.

Dalinis sužeidimas. Pa-; 
šelpą už dalinius sužeidimusi 
pripažįsta teismas ir valsti
jos komisija.

bet’ nedau- telefonai ir telegrafai. Mui-
Jeigu Šei- 1i0 ir cu^iaus teip pat gan-1 iš Lietuvos. Vagneris rašo, 

greit nėra, vartojamas visur i kad užėmę Lietuvą vokie- 
. sacharinas. “Dabartis” sa-: čiai turėjo daug vargo. Pa- 
vo 71 numeryje iš Rugpjūčio; dėkime, Vilniuje tekdavo iš- 
13 d. plačiai nurodo, kaip' dalinti beturčiams kasdien 

1 reikia vartoti sacharinas.i už 50-60 tukst. markiu duo- 
į Ta pati “Dabartis” pataria, nos. T"' ‘ , 
kaip reikia vartoti baltasis į bai blogose higienos sąlygo- maisto brangumu, nes dėl 
molis (šlynas) vietoje mui- se. Su dideliu vargu vokie- to beveik pragyventi negali

mo. čiams pavyko numalšinti ma, o darbai mažėja. Dau-
Vokiečių mokytojų semi

narija Suvalkuose. “Grod- 
noer Zeitung” praneša, kad 

i pernai Rugp. 21 d. atidary
ta pirma vokiečiu mokvtoju . . , , .... . , .
seminarija Suvalkuose. Ik Nogėję žydus buvo išvežę, bet vietoj to tuojaus klausti 

J šiam laikui buvo tik 3 mėn.Įuzdarę j tam tikrus barakus, pradedama -prie kurios 
'padagogijoskursai. 'Vokiečių sanitarai per prie- bažnyčios priklausai, prie

vartą juos išprausė, išvalė, senosios, ar naujosios?” Į 
Geležines kapeikos. Spa- ■ drabužius gi sudegino. . tokius klausimus liekasi nu-, 

- ■ *. . ; lio men. vyriausiojo rytų va-1 Taisyti kelius vokiečiai sišypsojus atsakyti “nė prie
; (’° nuovacla, pritrukus smul-Įprįvertė vietos gyventojus: vienos”, nes jei kitaip atša

kių pinigų, išleido pirmąsias į dideli darbininkų batalijo-lkytum, gali būti riestai; mat 
geležines kapeikas. Iš viso i naj trusėsi apie svarbesnius čia siaubia iš dviejų pusių 

, išleista už milijoną rublių 'strategijos žvilgsnius ke-i fanatizmas. Nors tai ir 
1, 2 ir 3 kapeikų pinigų. Jie’nus. broliai lietuviai, bet tai vis

;yra tokio pat didumo, kaip. Lietuvoje ikišiol dar vei-)daugiausia išėję karčiamų 
i ir tos pačios vertybės rusų;kjaruSų Įstatymai. Teis-, ir “bolinių” mokyklas. Jei- 
1 pinigai, vienoje jų pusėje įmuose sėdi vokiečių juris- gu jie patįs nesimokina 
;kryžius. Parašyta ant pini-1.^ teisia, remdamiesi žmoniško gyvenimo, vargiai 
go rusišku raštu ir padėtas -ruSų Įstatymų rinkiniu, juos galės bažnyčios išmo-

Antroje Kriminaliai prasikaltėliai kinti, dargi dabar, kuomet 
Gabiem: teisiami remianties 1903 m. ten mokinama visai ko kito, 

kuriuos tik ne žmoniško gyvenimo.
vadinai Prakilnesnio nieko pas ivvavo, kurie nebuvo strai- 
pasau- mus šiuom kart nesimato. kininkai bet-pašaliniai žmo-

pavyko numalšinti ma, o darbai mažėja. Dau- 
teirau- 

ivyks
cholerą, tymus, karšligę ir gelis lietuvių teipgi 
t.t. Kai kuriuose miestuose, jusi pas kitus, ar 
pavyzdž., Baltstogėj reikėjo Amerikoj karė.
per prievartą daryti privati-

inių butų dezinfekciją. Balt- pasikalbėti ką svarbesnio,
Susiejus lietuvi, norėtųsi

tW. W. lokalas, kurių tarpe 
1 buvo 200 negrų, kepėjų I. W. 
;W. lokalas ir šv. Juozapu 
draugija, kuriai 

, kas prigulėję.
i darbininkų L W. 
i buvo nusamdyta 
| Procesija lydint kūną Į baž
nyčią muzika griežė. Atlaį- 

: kius bažnytines ceremoni
jas, lydėjo Į kapines; į kapi- 

į nes palydėjo teip pat daugy- 
! bė žmonių, vyrų ir moterių.
' Antkapinių I. W. W. kalbė
tojai kalbėjo Įvairiomis kal
ybomis; lietuviškai kalbėjo 
Į J. Schmidtas ir V. Kapsu
kas, kurie, atiduodami pas
kutini patarnavimą kritu
siam, pasakė po rimtą ir 
įspūdingą prakalbą. ’

! Visoj demonstracijoj ir vi
są laiką labai gražiai apsiėjo 

. žmonės darbininkai; tik vie
nas peiktinas, tai yra musų

i graborius p. Užumeckis, 
. kuris ant kapinių labai ne

mes ve- mandagiai apsiėjo; mane, 
dame su cukraus trustu. Įmest Į duobę nabašninką ir 
•Tikimės, kad plačioji visuo- bėgt skubiai namo. Kada 
menė atkreips Į mus savo kalbėtojai kalbėjo, ypač pas- 
užuojautą ir parems auko^ kurinis angliškai, jis pradėjo ’ 
mis mus toj sunkioj kovoj, visa gerkle šaukti, kad ne- 

Atvira kova su policija, kalbėtų.
Policija ir tam tikri nu- Tebūna lengva žemeiė 
samdyti kapitalistų mušei- musų draugui a. a. M. Pet
kos ne tik skaldo galvas dar- i kevičiui ilsėtis. Męs nieka- 
bininkams, bet ir meluoja ^os neužmiršim kritusio 
prieš teisėją. Kada detekti- musU draugo kovoj už mus 

‘ vas nušovė a. a. M. Petke- darbininkus.
Visiems palydovams šir- 

; vi" 
žvėriškumu i slems L • W. lokalams

straikieri, ir teiP Pat tariame širdingą 
kitais tą ačiu už Lietuvių Tautinę sa

lę, kurią jie suteikė mums

nabašnir.- 
Cukraus 

W. lokalo 
muzika.

vičių, kada pamatė vyrai ir j 
moters su vaikais, kad slap- dingai tariame ačiū; 
ta policija savo 
nušovė vieną 
kad kėsinasi ir su 
pat daryti, ką ir su juom, 
tad straikininku minia atvi-į ve^u*- 
rai pradėjo gintis nuo poli- į 
cijos ir mušeikų užpuolimo) 
ant nekaltų žmonių. Mo
ters, kurios turėjo kūdikius' 
ant rankų su pieno bonku-1 
temis, pavartojo bonkutes, 
,kaipo Įranki. Policija, ne-į 
galėdama atsilaikyt prieš į 
beginklę žmonių minią, pasi
šaukė i pagelbą gaisriniu-’ 

;kus. Toj kovoj ne vieni 
straikininkai ir jų moters) 

. su vaikais dalyvavo, bet ir
iš šalies nemaža žmonių da-I

Jonas Navickas.
Alfons Burba.

C. Brooklyn, N. Y. Atsi
šaukimas. Kaip jau seniai, 
broliai, matėte . laikraščiuo
se, aplink Brooklyno Have- 
mayer cukernės darbininkų 
straiką, teip vėliaus pama
tėte ir Long Islant City, Jer
sey City ir Philadelphijos 
cukernės darbininkus sus- 
traikavus dėlei pagerinimo 
savo byvio.

Todėl ir męs, Arbuckles 
... , x ----  --- ----------------  Brothers Sugar Refinerv

Tankiai tenka stebėtis at-.nės Pamatę policijos žvė- darbininkai nutarėme parei- 
ir, i , , | ---- *'---------r---.- ir len- lankius lietuvių namelius, riškuma. jie isimaišė gint kalanti nuo savo darbdaviu
Dabargl rublio kursas ap ku bei žvdu mokvklose vis- kuriuosp randasi nemažai * -i • • i • uaiuuav.ų! . . Kų °ci zvaų moKVKio>e\is .hunuose ranaasi nemažai straikimnkus ir ju moteris {geresnės užmokesties Ir

jaunimo, kuriam mandagu-su kudikiais. ’ y25 Vasario išrinkome iš savo
Tarp 17 areštuotų strai- jtarpo du delegatus, idant 

kininkų buvo ir viena mote-'perduot musų reikalavimus 
ris areštuota, kuriai reikė- darbdaviams. Todėl 26 d. 
jo užsistatyt $1,500 kauci- Vasario pastatėme savo rei- 
jos. Moteris tai Pranė Ve- kalavimus, duodami 24 va- 
lėnienė; buvo kaltinama po-.landas laiko kompanijai, 
licijos prieš teisėją, buk ji kad apsvarstytų ir už neiš- 
pieno bonkute išmušusi 25; pildymą musų reikalavimų, 
policistus ir du arklius, bet: pagrasinome straiku. Ta- 
policija pas tą moteriškę da kompanija matydama, 
nerado nieko. Aišku, kad jog baikų nėra, vieton mus 
čia buvo sufabrikuotas poli- i reikalautų 5c. valandai pa
vijos melas ir dėlto teisėjas 
paliuosavo ją be jokios bau
dos.

A. a. Petkevičiaus laidotu
vės. A. a. M. Petkevičiaus 
kūnas 25 d. Vasario išryto 
buvo atgabentas i Lietuvių 
Tautinę salę. Virš 10,090 
žmonių tą dieną aplankė jo 
kūną. Gyvų gėlių vainikais 
buvo papuoštas nuo cukraus 
darbininkų I. W. W. lokalo 
su užrašu: “Męs niekad ne
užmiršim", nuo I. W. W. lie- 

Phila-įtuvių kriaučių lokalo, nuo 
biznierių ir simpatizatorių, 
nuo brolių ir krikšto duk
ters ir nuo Liet. Soc. Sąjun
gos 1 kuopos.

26 d. Vasario, 9:30 valan- 
susirinko daly-

skaitmuo 1916.
pusėje parašyta:
dės Oberbefehlshabers Ost”. i rusų įstatymais,

j žurnalistas 
, “humaniškiausiais 

viešoms !ivi ”

New York valstijoje.
Mirtis prie darbo. Nuo.§jtie pinigai visuomet gali-išvedu 

30 nuošimčio iki 2 trečdalių ;ma vartoti vyriausybės rub-1 • 
savaitinės algos, priklauso kursu> mokant viešoms jvi” 
nuo daugumos narių nku- ;kasoms ir šiaip žmonėms, j'Kaip netuviu, teip 
sios seimvnos, bet nedau- - ’ 
giau $66 i mėnesi. Jeigu i i-nh i Qn mqri- K “ ‘ ■' • . ix SKemtas. i luo.—mai k. ;kas mokinama vien pimta-
Iieka našle, neturinti vaiku vortvhč nūnhi ninio-n • • > n. t • - *. , . , o x vertyoe naujų pinigų, Ja kaiba Lygiai tas pat
lonnocn m Iroin i x morn i • a • - s * ° 1

išdabinti maino-;}jaitarusių ir ukrainių mo- 
. jmieji sarašai. Teip dabar ;kykjose ‘ Norėdami palai-

algos, kūną uždirbo žuvęs 3 kapeikos _ 5 fen. arba>kyti tautu tarpusavius vai
Jeigu tokia!6k._10fen. .dus, vokiečiai leidžia spau-l

Veiveriuose atidaryta mo-;dinti laikraščius lenkams.
Nuo Gruod. 10 d. lietuviams.

Nebraska valstijoje.
Mirtis prie darbo. Pusė darbininkas; 

savaitinės žuvusio darbinin- našlė ištekėtų už vyro, gau- 
ko algos, nemažiaus 5 ir ne- na ant syk tą nuošimti už 
daugiau 10 dolerių savaitė- du metus, 
je, ne ilgiau kaip pe 350 sa- likusio 
vaičių. Laidotuvėms kaštai 
mokama skyrium, bet ne
daugiau 100 dolerių.

Visuotinas sužeidimas. 
Pusė savaitinės algos, bet ne 
mažiau 5 ir nedaugiau 10 do
lerių savaitėje, per 300 sa-! padengimui, 
vaičių, o toliaus, 40 nuošim
tis savaitinės algos, bet ne
mažiau 4 ir nedaugiaiu 8 do
lerių savaitėje, iki gyveni
mo galui.

Dalinis sužeidimas. Pusė 
savaitinės algos. - Pašelpos 
laiko aprubežiavimas prik
lauso nuo to, kaip labai su
keistu yra. Pažymėjimai 
liekasi komisijos nuspren
dimui.

latviams,

Nevada valstijoje.
Mirtis prie darbo. Nuo 

40 iki 60 nuošimčiui mėnesi
nės algos, kurs yra priskai- 
tomas prie didumo skait- 
liaus šeimynos narių, bet 
^mažiau 20 ir nedaugiau 
€0 dolerių mėnesyje, per 
100 mėnesių, bet abelna at
lyginimo suma negali būti 
didesnė $6000. Apart to iš-

Ant kiekvieno:
jaunesnio vaiko,iVeiveriuose >’ra atidaryta dams ir baltarusiams, 

pridedama dar po 10 nuo- ”]°kjkla. Mokinama vokie-p antan^a? 
šimti anos algos, kuria už-i^ kalbos, skaitliuoti, šalies 
dirbo žuvęs darbininkas, | istorijos, gamtos istorijos ir 
kol jie pareina i 18 metu am- giedoti. Lietuviškai moki- 
žiaus. Prie to dar išmoka- ina vienas buvusi°s nemina
ma S100 palaidojimo kaštu rij°s kandidatas. Mokyklą 

lanko iš viso 135 vaikai, jų 
sužeidimas, i tarPe 109 lietuviai, berniu

kai ir mergaitės.
Reikia atiduoti dalį der

liaus. Kauno miesto virši
ninkas paskelbė, kad kiek
vieno Kauno apskričio gy
ventojai nuo kiekvienos ap
sėtos lauko dešimtinės pri
statytų į miesto valdybos 
skyrių: 20 centnerių bulvių, 
4 centnerius rugių, 4 centne
rius kviečių, 2 centneriu avi
žų, 4 centnerius miežių. 
Kas yra nuvalęs mažiau 
kaip dešimtinę, tas turi ati
duoti atatinkamą dalį. Sta
tyti reikia seredomis, ket- 
vergais ir jietnyčiomis prieš 
pietus nuo 8 iki 11 vai. Už
moka čia pat. Pristatyti 

Įreikia vėliausiai iki 1917 m. 
sužeidimas. Lapkričio 1 d. Paskiau nuo 

Du trečdaliai savaitinės ai- dešimtinės reikės atiduoti 
12 centnerių šieno, 8 centne-

Visuotinas
Du trečdaliai mėnesinės ak 
gos, bet nemažiau 5 ir ne
daugiau 20 dolerių j savaitę 
teip ilgai, kol sužeistasis ne
gali dirbti darbą.

Dalinis sužeidimas. Du 
trečdaliu mėnesinės algos. 
Laikas pašelpos priskaito- 
mas skyriui sužeidimo. Ne- 
kurie skyriai yra įstatymais 
aprubežiuoti, nekurie prik
lauso nusprendimui teismo 
komisijos.

Ohio valstijoje.
Mirtis prie darbo, 

trečdaliai algos- už 6 metus, 
bet nemažiau $1,500 ir ne
daugiau $3,400 ir $150 pa
laidojimo kaštams.

Visuotinas

(Toliaus bus)

Du

, laikraščiai 
jxir vokiečių cenzūrą.

zy-
Sup- 
eina

RUSIJOJ
Maskva. Vidurinių 

kyklų moksleivių Maskvo
je yra nemažas skaičius. 
Juos šelpia vietos Lietuvių1 
Komitetas. Gyvenantieji 
bendrabučiuose yra bent 
kiek liuosesni, negu vorone- 
žiečiai ar petrapiliečiai. Ma- 
terijaliai moksleiviai toli 
gražu nėra teip aprūpinti, ’ 
kaip ištikrųjų turėtų būti, i 
Bendrabučiai kaip vaikinų,1 
teip ir mergaičių kimšte pri-j 
kimšti; daugiausia tenka; 
gulėti po du vienoje lovoje. 
Vis tik pastarųjų padėjimas 
daug geresnis, negu tų, ku
rie dėl vietos stokos negali 
patekti bendrabučiuosna 
(tokių gi yra nemažai). 
Šiems daugiausia tenka gy
venti priemiesčiuose. Jų 
padėjimas dažniausia sta
čiai apverktinas, nes jie 
gauna visoms išlaidoms vos 
25 rub. per mėnesį. Turint 
omenyj dabartinį brangu.

mas nėra žinomu arba žino
mas labai mažai. Mergaites 
iš kalbos greitai galima pa
žinti ir spręsti apie jų kan
didatūrą Į šeimyninkes, o jei 
dar ir i paveikslą yra drą
sos pažiūrėti, tai matosi vei
dukai viskuom papuošti, 
bet kas kita su rankomis, 
pirštais; mat ten “pauderis” 
nesilaiko.... Pas šeimynin-
kus tankiai matosi rudi 

) dantis, kas sugadina visą 
žmogaus išveizdą." O la
biausia pasibjaurėtinu yra 
tai prie stalo, dargi prie ma
žų vaikų, šlykščios kalbos. 
Tas niekados nėra pas iš
mintingus žmones.

Dalis vietinių lietuvių 
pramoninkų, dėlei girtybės 

| nustoja savo pramonių. 
: Apie tai parašysiu kitu kar
atu.

Vietinis.

Philadelphia, Pa.
delphijos*cukeminkų kruvi
na kova. Musų draugą a. a. 
M. Petkevičių užmušė nu
samdytas . cukraus trusto 
kompanijos detektivas, kri
to nekalta auka tarp Reed, dą išryto, 
So. 2-nd ir Front gatvių, 21 vauti laidotuvių demonstra- 
Vasario d. 1917 m.

Čia pat, Philadelphijoj, a. tuvėse
a. Martinas Petkevičius su darbininkų I. W. W. lokalas, 
kitais tūkstančiais darbiniu-'lietuvių kriaučių I. W. W. 
kų pusdykiai dirbo cukraus lokalas, dokų darbininkų I.

cijoj 10,000 žmonių. Laido- 
dalyvavo cukraus

kelti mokesti, pasiūlė 8 nuo
šimtį iki Gegužio mėnesio, 
o nuo Gegužio jau mokės 
10 nuošimti. Matydami 
męs, jog kompanija toli gra
žu musų reikalavimų ne iš
pildys, priversti buvome ap
skelbti straiką.

Todėl, broliai lietuviai, 
darbininkai, matydami kar
tais angliškuose laikraščiuo
se, kad Arbuckles Brothers 
eukernėje, Central Brook- 
lyne, arba nuo kitų girdėję, 
kad reikalaujama darbinin
kų. žinokite, kad ten yra 
straikas ir todėl reikia ša
lintis nuo fabriko. Arbuck
les Brothers Straikierių 
Presos Komisija:

Pr. Andruškevičius.
Kaz. Glebauskas, 
St. Adamavičius.

SKAITYKITE IR. 
PLATINKITE 
•DIRVĄ”.
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| PERŽVALGA*]
M—
Lietuviška valstijinė banka. i 
Nuo seniai gyvavus Chica
go j Olszewskio banka galuti 
nai tapo sutvarkinta ir pava 
dinta “Universal State 
Bank”. Valdybon šitos ban- 
kos įeina: prezidentu J. Eli- 
jošius, I vice-prez. A. • 01- 
szewski, II vice-prez. J. Pall 
ir iždininku Jonas Bagdžiu- 
nas. Tai yra pirmutinė lie
tuviška valstijinė banka, 
tik gaila, kad jos varde nie
ko lietuviško nėra, nors ir 
sakoma, kad čia didelė lietu
viams gerbė (mat čia galima 
lietuviškai susišnekėti); o 
juk galėta pavadinti “Lithu- 
aian American Bank” ar 
tam panašiai.

£ Dabar “Tėvynė” paskelbia, i “klausimų” davimais ir ne ' mi jie yra išauklėtais.
— “kalbėtojų” pavaišinimais,! Pažiurėjus gi į musų laik- 

bet eikime iš salės visi lau-, raščių editorialus, vadina- 
kan ir tuomi. parodykime,, mus “peržvalgomis”, “ap- 
kad męs nereikalaujame to- Į žvalgomis”, “patėmyij-
kių prakalbų, męs supran- mais”, kur svarbiausias 
tame jų nenaudingumą ir laikraščio gyvumas, kur tu-■ 
parodykime, kad męs ne to- rėtų būti teisingiausias kel-j 
leruojame tą, kas mums,{rodis ir neklaidingiausiasl 

į musų visuomenei yra nuo-, skaitytojams žibintuvas, • 
dingu, o ne naudingu. Toks paklauskime savęs, ką męs 
demonstratyviškas ignora- > ten randame? Daugiau nie-! 
vimas musų “vadovų” ir. ko, kaip tik pačių laikrašti- 
“mokintojų”, yra geriausiu: ninku peštynes. Ten mar- 
ginklu musų prieš 
moralizaciją, ■

Dėlei dr. Rutkausko pra- įrankiu pertikrinimui mu-! nybė’ 
kalbos. Savo laiku dr. Rut- sų klaidintojų, kurių dau- nis”, 
kauskas buvo Clevelande su gelis šiais laikais tik ir gyve- leivis”, Balutis, 
prakalba, kurią musų repor- na iš “prakalbų”, 
teris aprašė “Dirvos’ 
vietinėse žiniose, kur 
mėjo, kad kalbėtojas nieki- jus”, dabar pažiūrėkime į tinai, 
no SLA-, tautininkus ir lie- musų laikraščius ir pagal- 
tuviškąjį jaunimą. Dėl tos vokime, ar kartais mums ne- 
žinutės kilo daug trukšmo pritiktų pasakyti: — Val- 
tarpe vietos lietuvių (net ir dykime musų laikraščius! 
musų nemandagusis kaimy- Kaip jau pirmiau esu ra- 
nas nuo 21 gatvės prie to šęs, musų laikraštija turi 
prisidėjo, nors jis tos pra- didelę galę, didelę vertę ir 
kalbos negirdėjo), kurių vie- didelę svarbą visuomenėje, 
ni ginčijo, kad dr. Rutkaus- nes ji musų visuomenę veda 

; kas teip nesakė, o kiti vėl ten kur jai tinka ir tampo 
liudijo, kad jis dar daugiau tą pačią visuomenę teip kaip 
pasakė negu musų reporte- ji nori. Na, žinoma, tas iš 
rio buvo pažymėta; laikraš- dalies ir reikalingu, o kaip 
čiuose trukšmo irgi netruko. 
Męs norėdami pasiteirauti 
kurioj pusėje teisybė, para
šėme dr. Rutkauskui, prašy
dami, kad jis mus informuo
tų, ar mus reporteris teisin
gai aprašė jo prakalbą, ar pereitaisiais metais straip- 
ne. Ant to daktaras atrašy- snyje “Redakcijos 
damas kalba visai apie ką buvo pasakyta, 
kitą, o apie savo prakalbą suomeniškąjį 
jis nė žodeliu ne prisimena, laikraščiai yra 
Taigi jis tyli ir tuom tylėji- pamatų. Ir tas 
mu jis paliuosuoja musų re- yra teisingu. Musų laikra;
porterį nuo darytų jam už- tijoje veltui butų jieškoma atranda tik arba išjuokimą, i 
metimų ir uždaro duris mu- ko naudingo, iš ko visuome

nė galėtų semti sau gaivi
nantį tautinį maistą, nes vie
ton to joje gaminama tik 
neapykanta vienų prieš ki
tus, kerštavimo ir pjudymo 
priemonės- Atskyrus ži
nias ir aprašymus nutikimų, 
korespondencijų skyriuje 
rasime vien peštynes pačių 
skaitytojų, vienus kitiems 
darant priekaišas ir vėl vie
nų kitiems primetamas i 
teisybes ir tai vis be šaltu
mo kraujo, be rimtumo ki
birkštėlės. Ilgesniuose 
straipsniuose musų veikėjų, 
nieko daugiau 
kaip tik šaudymus į ne savo 
pažiūrų žmones.
atakuoja katalikus, kiti tau
tininkus, treti _________
Vieni bombarduoja C. Ko-

I kad tūlas J. Grudis iš Spring 
Valley gavo lietuviškai ra-

Į šytą laiškelį nuo savo brolio 
" iš vokiečių nelaisvės, kuria- 

. me tas sako, kad gavęs lie- 
centus metinės duoklės ir tuviškai rašytą laišką iš sa- 
gavę knygas, pasitraukia is vo tėviškės, Didžiojoj Lietu- 
drauguos. v o j. į- Šveicarijos yra ži-

' * $ nių, kad nelaisvių liogeriuo-
x n;__ se-Vokietijoj jau baigiama

lietuviai atskirti nuo kitų 
rusi jos kariumenės nelais
vių.

Vieton “balių”. Pirmiaus 
draugystės jeigu norėjo 
šiokiam ar tokiam tikslui 
uždirbti koki skatiką, tai 
rengdavo “balius”, gužynes. 
Dabar jau pradeda vieton 
“balių” jieškoti kitokių pra
mogų. Grand Rapids’ę L. 
Vyčiai rengia fėrus, kurių 
pelną nori padalinti pusiau, 
skiriant vieną pusę nukentė
jusiems nuo karės, o antrą 
pusę isisteigimui savo kny
gyno. Yra tai praktišku ir 
pagirtinu.

* «

Paminėjo mirusi, 
lyne, Dramatiškos 
draugija turėjo vakarą, pa
minėjimui mirusio gero lie
tuvio Lendsbergio (Žemkal 
nio). Vakaras atsibuvo su 
programų, Į kuri įėjo pra
kalbos ir vaidinimas “Blin
da”, veikalas velionio Lends
bergio. Publikos buvo su
rinkę apie 400.- “Blindą” 
vaidino p. Vitkausko veda
ma teatrališka trupa. Pa
girtinas brooklyniečių dar
bas ir jis turėtų būti pavyz
džiu kitų kolionijų lietu
viams, daryti paminėjimus 
įnirusiems mus garbę užsi
tarnavusiems tėvynainiams.

Brook- 
dailos

Laikraštinė karė. Lietu
viškų laikraščių karė, argu 
peštynės, buvo kiek nusilp- 
nėję rengiant Lietuvių Die
ną, bet dabar jau vėl “ata-
kai” ir “ofensyvai”, tik su 
skirtumu, kad pirmiaus 
tos peštynės buvo priešsrio- 
vinės, o dabar virsta savi
tarpinės, nes jau pešamasi 
ne tik su svetimais, bet ir 
su “saviškiais”. Mat pildosi 
priežodis — “kas galva, tai 
razumas”.

Įstojo Į vienuolyną. “Lie
tuva” skelbia, kad užperei- 
tą savaitę, i lietuviškąjį vie
nuolyną įstojo 9 lietuvaitės: 
M. Penevėžytė iš Athol. 
Mass., P. Basčiutė iš Chica
go, A. Medeliutė iš Mouth 
Carmel, Pa., 0. Sadauskiutė 
iš Scranton, Pa.. K. Simonai- 
tė iš Worcester, Mass., U. 
Junevičiutė iš Plymouth. 
Pa., L. Gustaičiutė iš Pitt- 
ston, Pa., L. Sabaliauskiutė 

* iš Chicago ir 0. Matusevi
čiūtė iš Minersville, Pa.

kias rezoliucijas pasiunčiant są partiją kas pravardžiuo- 
laikraščiams. Priversti juos tų “suveržtmaniais”, juk tai 
prie to reikia ne. drasky- butų lygus sekimas tų, kurie 
mais. laikraščių, ne prasi-1 tautininkams prideda maga- 
manytomis žiniomis apie jų I ryčių “laisvamanį” ir tai bu- 
skolas ar redaktorių ir lei
dėjų mokslingumus, bet at
sisakymu jų laikraščius 
skaityti, paaiškinant jiems 
laišku, kodėl tas yra daro
ma. Visuomenė juk laik- 

j raščius palaiko, visuomenė 
juos gali ir suvaldyti, o su
valdyti juos jau yra reika
las, nes patįs jie susivaldyti 
jau nepajiėgia. Jeigu jiems 
rupi pertikrinimai ar įtiki- vimų nukalimo.
nmai vienas kito, tegul jie; Abelnai męs į visas parti- 
sau suvažiuoja, išsibara, iš-Jas žiūrime kaipo į žmones, 
siplusta, pertikrina ir vienas ir tuos žmones priskaitome 
kitam įkvepia savo dvasią, partijoms ir draugijoms, ku- 

’švietė- kas^atbulai ir vėl atkarto-į tai bus jų ypatiški ir priva- rių vardu jie veikia- Męs 
Iš ten irgi lekia “bom i tiški dalykai ir darbai, ku- matome žmones veikiant 

bos” į Tautos, Šelpimo ir!visuomenė liudininke ne- kaipo tautininkus, katali- 
Gelbėjlmo fondus, į SLA., privalo būti. Juk laikrašti- kus, kartais ir socialistus. 
ALTS., į Vyčius, AL. Tary- ninkams vaidinantės už tuš- ■ Prie tam dar yra veikiama 
bą ir atbulai. Laikraštiniu- čia maišą, už savo persitikri- didesnių organizacijų ir ma- 
kų “mustravojimai” vienas | nimus, jauku yra tiems, ku- žesnių draugijų. Jeigu jų 
kito nesiliauja, ir pasekmių b'ie jų privatiškais dalykais veikimuose nuopelnus ar 
jie iš to tikėtis nemano, nes !ue insiteresuoja. Visuome- prasikaltimus taikytume 
jiems nerupi pertikrinimas nei juk nčra interesuojančiu :toms dalelėms, iš kurių anos 

i vienas kito, tik rupi suradi-jTJ vaidai ir todėl ji turi pil- draugijos, organizacijos ir 
mas nauju ir skaudesnių ar-jną tiesą pareikalauti vaidi- partijos susideda (katalikai, 
gumentų, kad tais uždarius ninku, kad jie, ą^ba paliau- į protestonai, socialistai, lais- 
burną savo priešui. Ir teip K1? vaidus, arba apleistų vi- 
jie elgdamiesi, nesidriovi i suomenės gyvenimą. ■

j išlandžioti ir evangelijas, iri Motiejus. M- į

•: .. . .... o----
______ isskaitliuosii . I 
viską. Ir teip patįs laikraš- !Laiškas i Redakciją; 
tininkai besipešdami akivei-i Gerb. “Dirvos” 10 nume-! 
zdoje visuomenes, savo skai-L.yje pata|pinot8 man0 pa_. 
tytojų, teip nusidėvi, kad.aiįkinjma dėlei tautininkų! 
netenka jie savo brangaus Į]aisvamanjų pusėje kiluso 
vardo, netenka visuomenės ■ trukšmo. Malonėkite pra- ; 
užuojautos ir įtekmės vn-j nešti visuomenei ir man, ko-] 
suomeneje, kad jų ii kar- j j.jaįg motyvais Tamistos va-; 
tais naudingas darbas ir,^^audamiesi 1) nukreipėte? 
šventas žodis, visuomenėje įsauva}įai mano paaiškinimą 

;į tautininkus, kadangi jis^ 
j buvo rašomas tautininkams: 
laisvamaniams? 2) teiksitės 

Męs susilaukėme; teip pat redakcijos prieraše 
imtu laikraščiu irnan daromu'' nrikišimus < z-. x..man uaiomus .11 ; Gelbejimo ir Lietuvos Ne-

| “inteligentui netinka koho-, pr^myfcės Fondų skyriai 
itis atsiimti atgal, nes, ma- pinotu man, į centro raš
iau, Jųsų ir mano nuomone., tynę> skyrių adresus ir 
{vadinti tuos laisvamanius, Valdvbų narius; taigi butu 
: kurie patįs save teip vadina, i geistfna, kad visi skyriai ta 
! nėra jokiais kohojimais. ; padarytų, kuogreičiausia.
i Beto pastebėkite, kad yra {nes yra įvesta tam tikra 

ne- .....tautininkai-katalikai ir tau- knvga ir bus vedama skvrių
.kūne jau nuo seniau gyvuo-^tininkai_laisvamaniai ir tik užrašai. Teipgi skyriams

J į pastaruosius buvo kreip-. bus tuoj išsiųsta nurodymai 
j tas mano paaiškinimas, nes;^^ rinkime ir agitacijų 
teip ir skamba, o ne kitaip, lapeliai. Teipgi skyriai, ar 
mano paaiškinimo užvardi-1 taj pašalinės ypatos, kurie 

turite Lietuvos Gelbėjimo ir 
L. Neprigulmybės (buv. Au
tonomijos) Fondų aukų rin- 

(kimui knygeles (collector’s 
!certifięate), kad stengtume- 
; tės iki 1 d. Balandžio su jo
mis parinkti aukų, o paskui 
man jas sugrąžinti. Kas 
negrąžins iki 1 d. Balandžio 
š. m., tai prisieis viešai, per 
laikraščius, reikalauti. Tai
gi mitinguose, susirinki
muose, ar pereinant per stu- 
bas visi pasistengkite iki 1 

; k. Balandžio kuodaugiausia

de— guoja tik “Draugas”, “Dar- 
geriausiu bininkas”, “Lietuva”, “Vie- 
■’ ' “Ateitis”, “Naujie-

“Laisvė”, “Kova”, “Kė
ši rvydas, 

Rimka, Pruseika, Kapsukas, 
5 No. Prisiminus keliais žo- Grigaitis, Kemėšis, Maliaus- 
pažy- džiais apie musų

kada ir naudingu, nors labai
tankiai toki politikavimai ir klebonijas, ir karčiamas ir-.. Į 
visuomenės vadžiojimai, pa- kur čia jau ir i 
sirodo musų visuomenei la
bai pragaištingais. “Dir
vos” pirmame numeryje

su abejojimam;

Valdykime musy 
laikraščius.

Labai daug ikišiol buvo 
nusiskųsta, kad musų visuo
menė vieton tobulintis, de- 
moralizuojasi, ir to kalti
ninkais yra kalbėtojai, ku
rie viešu žodžiu musų vi-

Demonstracija. Roches- 
teryje atsibuvo prakalbos, 
kuriose kalbėjo vienas iš 
naiviškujų kalbėtojų. Tas 
ne naujiena ir nesvarbu, 
nes lietuviai su tokiomis 
prakalbomis pusėtinai apsi- 

. pratę. Vienok naujiena ta
me, kad susirinkusioji publi
ka, nepamėgusi prakalbos, 
sukilo iš kėdžių, išėjo iš sa
lės, paliekant ant estrados 
tik vieną kalbėtoją ir kelis; Gaisras “Laisvės” name, 
tų prakalbų rengėjus. Tai Brooklyne užsidegė viršuti-
buvo išmintinga demonstra-, njs augštas namas, kuriame suomenėje auklėja demora- 
cija, kurią turėtų lietuviai njs augštas namo, kuriame lizaciją. Buvo ir patarimų, 
sekdami, visur panašiai pa- gj-ininkai gesindami degantį kad visuomenė pasistengtų 
sielgti, vieton kėlimo truk- aUgštą priliejo teip daug susiprasti, pamatyti tų kal
amo salėje, kas jau ne vie-; vandens, kad tas padarė bėtojų blėdingumą ir nuo jų 
noj vietoj ir ne vieną kartą daug nuostolių ir sutrukdėt šalintis, neklausyti in ne
yra atsitikę.

žodis”, 
kad mus vi- 

gyvenimą, 
sugriovę iki 
pasakymas

arba ignoravimą.
Žmonės, ir dar kartą,' 

žmonės! T' 
dviejų rimtų
“Dirvą” ir “Amerikos Lietu- • 
vį”, kurie yra liuesais nuoj 
nelemtos politikos, pašvęs-; 
tos neišmintingam darbui.; 
Jais džiaugiasi žymi dalis; 
musų visuomenės. Bet 
mums turėtų būti gaila ir j 
senesniu musu laikraščių, i

tų juk koliojimosi žodžiu, 
kas suaugusiems vyrams, 
dargi inteligentams, nepri
tinka. Taigi męs pasakėme, 
kad abelnai toki prasivar- 
džiavimai ar kolionės netin
ka niekam, bet viską męs ne
taikėme išimtinai Tamistos 
ypatai, kadangi Tamistai 
juk niekas negali primesti 
kaltę tokių besipravardžia-

vamaniai, paskui dar sulen
kėję lietuviai), tai tik jau 
butų perdaug privatiški iš
skaitymai ir jie butų nerei
kalingi. Todėl ir dabar, 
kuomet laisvamaniai nieko 
neveikia savo vardu, 
tome reikalo jų vardą dėti 
prie tautininkų partijos var
do.

nema-

Red.

-------- o---------

L. G. ir L, N. Fondy 
reikalai.

Finansų sekretoriaus 
pranešimai.

Kaip jau praeitą kartą 
minėjau, kad visi Lietuvos

Ja ir yra šį-tą nuveikę musui 
visuomenės labui. Ir dar! 
labiau turėtų būti gaila tų i 

žmonių, kurie yra tų laik
raščių alinami. Gailėtis rei- nimas. 

. kia ir laikraštininkų, kurie. 
Įveikdami savo nelemtus dar-Į likus, Kiti tau- , .... .. 4... i bus, naikina savo jiegas, ma-; ,i socialistus. .. -i * • u i~ .. • zma savo sveikata ir garbę, i 

^kč^rmu'^tu-Tpamisiyd, ^^ad to jų ^Į
raštis ta savaitę išeiti nega- kad tokiais keliais einant, tos ketvirti šelpimo fondus, j 0 car AT-S1U i 
Įėjo. pagal komandos musų “va- 0 musų sudemoralizuotoji!racknne « bledmgumą mu.

dovų“,męs greit prieisime visuomenė, išauklėta tokiaisrU- - y- - -
• ' • galų, sunaikindami patįs4aikraštijos besidarbavi-;tos ate.la?1’ ".'mkim“’ Pne.k,a,o jeipeka veikiasutau-

Niekino vėliavą. Eliza-save. Reiškia, mus “vado- mais. nieko nejaučia. tik dai SUVaWym?’ ;tininka19: tlk vardu
bethe atsibuvo prakalbos, vai”, kurie juk kalbėtojais ir rosj kur krinta musų “vei- 
kuriose kalbėtojom buvo tu-i yra, mus, musų visuomenę, kęjų” šūviai, kad ironiškai 
las Jukelis. Jis savo “pra-. veda pavojingon ateitin, pasišaipyli pamačius už- 
kalboje” barė SLA., kam tas vieton vesti prie išganymo, gautųjų bes i karna vi mus.
neprotestuoja prieš karę, prie besitobulinimo. Tokių sekundantų dauguma
Galiaus niekino ir Lietuvos Tuose nusiskundimuose tik skaito ir mieruoja už- 
vėliavą, vadindamas ją ir patarimuose buvo paša-, gauliojamųjų nervų veiki- 
skarmalu ir tam panašiai kyta daug praktiškos teisy- ma jr su pasityčiojimais 
Teip daro visi silpni, žmonės, : bes ir tą viską išklausius, korespondencijas ir “saty- 
kurie dėl savo ne pasiseki-i galima butų -pasakyti: — ras”, nė kiek nesiskaityda- 
mų, keikdami, visokiais, ne-į Kontroliuokime musų kalbė- rni su žmoniškumo irsąži- 
tinkamais vardais vadina ir tojus ir pareikalaukime jų nės reikalavimais. Toki 
akfnenis, ir geležį ir viską,:pasitaisyti, o jei to jie neno- 
kas tik jam po kojų pasip&i-ri padaryti, pasielgime su 
nioja. Tai yra žmonės, ser- jais kaipo su nenaudingais 
ganti silpnybės liga.

neklausyti jų, ne- 
laikraščio ėjimą, nes sugadi- priimti juos pas save Žo- 
no spausdinamą numerį, džiu sakant, anuose patari- 
prie to dar nukapojus elek- muose buvo liepiama musų

Ar tai bus cenzorius? Do
norėj atsibuvo suvažiavi
mas SLA. III apskričio. 
Suvažiavime padalyta įne
šimas,- kad “Tėvynė” talpin
tų daugiau “darbininkiškų” 
raštų (mat ikišiol perma- 
žai talpino). Įnešimas pri
imta vienbalsiai, o “Tėvy
nės” turinio pridabojimui 
išrinkta Stačkienė..... Tik
visgi ne aišku, ar išrinktoji 
turės tų “darbininkiškų” 
raštų prirašyti, ar tik bus 
cenzorium, cenzūruojančiu 
tuos raštus (kurių niekas 
neparašo).

tros vielas, spaustuvės dar-visuomenei liautis gyventi 
bai tapo pertraukti.

Pataria surasti būdą. T 
MD. pirmininkas Dr. Žy
mantas, TMD. organe atsi
šaukia į draugijos narius, 
kviesdamas juos jieškoti 
budo, kuriuomi butų gali
ma šios draugijos narius 
palaikyti prie draugijos, rusų 
kad jie negalėtų lengvai nuo 
jos pasitraukti. Mat šita 
draugija priima narius la
bai lengvomis išlygomis ir 
už jų įmokėtas duokles, 
duoda savo išleistas knygas. 
Nariai tad pristoja prie 
draugijos, užsimoka kelis

nerasime

Ten vieni Su pagarba
Kun. Pr. Augustaitis.

AL. Tarybos ir CK. sekr.
1) Męs ne užgynėme, kad 

lemto darbo vaisius, i tautininkų tarpe nėra lais- 
’vamanių, vienok laisvama- 

i ir musų tau-! niai nieko savo vardu nevei-

nes aišku, kad jie patįs susi- į tininkų, kaipo egzistuojan
ti valdyti jau nepajiegia ir pa-^ios partijos ar sriovės, tad 
** matyti savo darbų blėdingu-• muSų supratimu, tas jų vei-

mo, nestengia Paprašyki- • kimas ir y ra veikimu kaipo
įme jų, kad liautųsi demora- j tautininkų, o ne sudėtinai, [ parinkti aukų į LG. ir LN. 
lizavę visuomenę, o jei pra-ifi^g pas mus ikišiol tautinin-;Fondus ir p^i-skiii jas su pini- 
symo neklausytų jie, paiei- jkai-laisvamaniai, tokios su-1 gąją man sugrąžint j, Auka- 
kalaukime jų, o jei ir to jie jdėtinos, nė draugijos, n^Ivusiųjų ir rinkėjų vardai
nepildytų, priverskime juos {partijos, nėra. O jeigu vie-į bus paskelbta LG. ir LN.

otrF'i vnibin m f __ _ _ _ __ 1 ____________ x JI —— - - « . _prie to. Prašyti reikia jų ne 
burnojimais estradose ir 
bjaurojimais kituose laik
raščiuose, bet gražiai ir 
mandagiai parašant laiškus 
į Redakcijas, paprašyti, kad 
jie laikraščius vestų švarės- ;(iel juoko ir “juodais tautie- 
nėj formoj ir tarp skaityto- kiais” save vadino. Dargi 
jų nesėtų nesutikimų, vieton < rnęs suprantame, kaip ir pir- 
to platinant ką padoraus, Įrniaus pasakėme, kad laisva- 
pamokinančio ir visuomenę' manytė (jeigu ji pas lietu- 

aukos nelemtojo musų į tobulinančio. Pareikalauti viu^dar gyvuoja) yra tai da
suomenės auklėtojų Toki 
žmonės, jei laikraštyje ne
randa bjaurojimo ir nieki
namo to, ką jis mėgsta ap-

reikalavimais.
žmonės, teip laikraštijos iš
auklėjami, jie netik visuo
meniškame, bet ir privati
niame gyvenime pasilieka 
amžinais doros elgetomis. 
Pas tokius žmones veltui bu
tų jieškoma artimo meilė 
prieteliška paguoda. Tai vis

nas ar kitas save teip vadi
na, tai juk anais metais buvo 
žmonės, lietuviai, kurie tau
tininkus vadino “juodaisiais 
tautiečiais”, ir teip vadina- 

’mi. vienas-kitas tą prisiėmė
mums žmonėmis, o pasielgti 
teip su jais galima neren
giant jiems prakalbi} ir, su- 

Lietuviai atskiriami nuo;rengus kam tokias prakal-
Pemai parvažiavęs l>as, neikime jų klausyti ir 

iš Europos kun. Bartuška nešelpkime jų savo centais, 
sakė, kad jis buvo kreipęsis! mokant įeigas ir aukaujant 
į Vokietijos valdžią, kad ta jų kelionių apmokėjimui, 
atskirtų lietuvius nelaisvius Dargi jeigu ir nuėjus iš pap- 
nuo rusų, paliekant juos at- ratimo ir nuobodumo, jei 
skirtose logeriuose ir leistų pasirodys prakalbos nenau- šiepti, jis sako, kad tame 
jiems lietuviškai rašyti laiš- dingomis, užprotestuokime laikraštyje nieko nėra. Mat 
kus į Amerika ir į Lietuvą, prieš jas, ne trukšmais, ne į ten nėra jiems peno, kuriuo-

Fondų atskaitoje. Visos rin
kėjų knygelės su aukautojų 
parašais ir suma pinigų pa
siliks LG. ir LN. Fondų raš-. 
tynėje ir po karei bus pasių
sta į Lietuvos Mokslo Drau
gijos archyvą, kad matytų 
Lietuvos žmonės, veikėjai, 
kokiais męs galimais ir ne
galimais budais darbavo
mės, aukas rinkome ir šel- 

_ _ . . ; pėme badaujančią,
: reikia ne plūdimais ir pra- lykas, kuriam nėra ir negali 
vardžiavimais laikraščių, jų būti skirtu nieko bendro su 
sądarbininkų ir laikrašti
ninkų, bet draugijų, kuopų 2) Kitaip supratote musų 
ir viešų susirinkimų rezoliu- pasakymą. Męs pasakėme, 
cijomis, sustatytomis švel-. kad jeigu dėl vieno-kito fa- 
nioj ir mandagioj formoj, to natiko katalikų n -L

tautininkyste turėti.

skur
stančią Europą, būtent mu
sų brolius lietuvius.

Netoliausia jau Velykos, 
Žinoma, daugiausia tuo me
tu, prieš Velykas, musų 
žmonės rašo laiškus savo 
pažįstamiems, giminėms,
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draugams, broliams, sese
rims, tėvams, juos sveikin-' M. Martų J. Gerdžius 1.00, 
darni, linkėdami liksmų šven A. Barzdaitis 1.00. 
čių, tai užprašydami Į sve
čius, tai šiaip su Įvairiais 
reikalais. LG. ir LN. Fon
dai turi išleidę tam tikrus 
ženklelius (markes), kurias Vasario davė po 1 dol.: V. 
parduoda po 5c. Ženkleliai Kamžura, A. Gricius, O Ka- 
labai gražiai padaryti, va- linauskienė, M. Keturakie- 
lietava spalva, viduryje mu- nė, K. Gricius, P. .Radzevi- 
sų emblema — vytis, augš- čius, M. Alekonis. 
čiau žodžiai: “Neškime Lie- kiais.......................
tuvai pagelbą” ir apačioje 
musų fondų inicialai.

Pas civilizuotus žmones 
yra Įprotis ant laiško kai
riojo kampo konverto užli
pinti kokius nors labdarin
gus ženklelius, paveikslan 
Raudonojo Kryžiaus, tai 
kokių nors kitų Įstaigų ar 
mokyklų, ligoninių ir t.t. 
Pas lietuvius pirmiau dar 
tokių ženkelių nebuvo. Bet 
ši baisioji karė, kuri jau po 
visą Europą, Aziją, Afriką 
siaučia trejis metelius, pri
vertė ir mus prie labdary
bės, prie šelpimo Lietuvos. 
Taigi LG. ir LN. Fondų val
dyba, kad kuodaugiausia 
aukų Lietuvai surinkus, pa
dirbo virš paminėtus ženk
lelius. Jų galima nusipirk
ti pas mane. Vienoje kny
gelėje 100 markių ir kaštuo
ja 5 dol. Taigi musų veikė
jams, biznieriams ir Įvai
riems profesionalams būti
nai reikalinga Įgyti panašių 
ženklelių knygelė. Ir šiaip 
jau parsisiųsdinti tų labda
rybės ženklelių. Jų galima 

-pirkti ir už doleri ir dau
giau. Visų užsisakiusiųjų 
vardai bus paskelbti ir visi 
pinigai nuo ženklelių eis 
vien Į Lietuvos Gelbėjimo 
Fondą.

J. Sekevičius, LG. ir 
F. fin. sekr., 101 Oak 
Lavvrence, Mass.

Smul
kių ...................................325

Viso ...........................5.25
Johnston City, III. Per A. 

M. Martaus prakalbas 15 d.

1,1 P i Naujas išradimas.

Smul- 
. 4.30 

Viso surinkta......... 11.30
Viso per savaitę .... 26 30 
Buvo lakšte 9’ .. 12.792.87 
Viso Įplaukė .... 12.819.17

(Tąsa) 
anglių suodžių (sodium car- 
bonate), sutarpintų dešim
tyje litrų vandens. Mišinys 
sudaroma su didele atyda, 
imant tikrą mierą, nes ki
taip sutaisius šitą vaistą, jis 
neturėtų veikimo. Medega 
turi būti labai čysta, lygiai 
turi būti čysti Idai ir Įran
kiai, vartojami prie šito vai
sto sutaisymo. Šitas vais
tas, po sutaisymui, yra ge
ras dviem mėnesiam, jeigu 
yra laikomas tamsioje vieto
je. Kitaip nustoja savo 
veiklumo.
Pavojingiausios žaizdos gy

ja greitai.
Francuziškame ligonbu- 

tyje, mieste Compiegne, kur 
dr. Carrel tyrinėja savo 
metodą, yra fotografuoja
mos ligonių žaizdos ir jų gy- 
jimas. Dr. Carrelio asis-

ILGU.
Ilgu čia gyventi 
Be tavęs, matute, 
Manęs ne atlanko 
Brolis nė sesutė.

Ilgu, nes negirdžiu 
Lietuvos dainelių, 
Nematau grožybės 
Lietuvos girelių.

• Negirdžiu paukštelių 
Ką saldžiai čiulbėjo, 
Ir savo dainelėms 
Girelę žavėjo.

Ilgu, nes nematau 
Lietuvos kraštelio, 
Nematau tėvelio, 
Jo sunkaus vargelio.

Nematau kur žūva 
Lietuvos berneliai, 
Negirdžiu kur rauda 
Senieji tėveliai.

Neatjaučiu skausmą 
Mažučių vaikelių, 
Kurie žųst’ varguose 
Be savo tėvelių.

Jų sunkaus vargelio 
Nėra kam atjausti, 
Negi prie širdelės 
Mažučius priglausti.

Ilgu, nes negaunu 
Nuo tėvų žinelės, 
Nežinau kur vargsta 
Broliai ir seselės.

Į gimtą šelelę
Kad galėč’ sugrįžti, 
Vargdienių širdelę 
Galėč’ suraminti.

Iš savo svajonių 
ŠĮ-tą apsakyčia, 
Gal žuvusią vilti 
Aš jiems sugrąžinčia.

Vyturėlis.

nant pro šalį lietuviais apgyventų namų, 
net pakrečia, kaip išgirstu armonikos balsą 
ir gyventojų nežmoniškus šukavimus, o jau 
vidun Įėjus, tai net plaukai ant viršugalvio 
stoja, vien išgirdus nešvarias kalbas. O 
labai tankiai tenka girdėti jaunimą kalbant 
tokias blevyzgas. Į tokę grinčią atsilankius 
ir joje pabuvus porą minutų, laikas išrodo 

.keliomis valandomis. Labai nuobodu. 
Nors čia ir nesvarbu bet gali būti pavyz
džiu, kaip jauna pora, vos 2 savaitės po 
sutuoktuvių, teip kalba, kad iš šalies klau- 

; sant, nežinai žmogus kur ausis ir akis padė- 
Įti. O dar kiti kad ir ne pliauškia, tai ir tų 
kalbos klausant, ima miegas. Nu kur čia ne 
ims girdint, kaip ve, kalba mus žmonės:

• “Bobų, dziedu, mano boba, mano dziedas, 
mano pači” ir tam panašiai. O ar ne pri- 
tinkamiau butų kalbėti: — Moteris, vyras, 
mano moteris, mano vyras. Jaunieji tarp 
savęs kalbėdami sako: — Tu, tavo, duok 
man, atsitrauk ir t.t. O daug dailiau skam
bėtų, ir patiems ir iš šalies klausantiems 
butų daug mieliau, kuomet butų vartoja
ma žodžiai: — Jus, jūsų, meldžiu, tamis- 
ta, atleiskite ir t.t.

19 diena Vasario. Dienos jau daug il
gesnės, linksmesnės ir smagesnės. Gėrin
tis jų smagumu, su J. S. Luk. apėjome veik 
visą miestą, kalbėdamėsi apie lietuvius ir 
lietuviškus laikraščius. J. S. Luk. yra iš
kalbus vyras, tai aš jį raginau rašinėt Į 
lietuviais apgyventas vietas ir lietuvius ra
gint rašytis prie SLA. ir TMD. Jis priėmė 
mano pasiūlymą, bet išsireiškė, kad jis mėg
sta geriau agituot už TMD.

Vėlyvu vakaro laiku mudu persiskyrė- 
me. Aš ėjau namo, o jis su savo reikalais 
nuėjo i unijos kanceliariją. Parėjęs aš na
mo rašau “Tarkai" juokus ir kitiems laik
raščiams šiaip žinutes iš musų miestelio. 
O. kaip man mintis ir nervas gadina šeimy- 
ninkės vaikai! Rėkia visokiais balsais, bar
škina... Kad kaip nors greičiau sulaukčia
šiltesnių pavasario dienų, kurioms patar
naujant, galėčia atrasti sau ramę vietą sa
vo mislims ir darbui!

20 diena Vasario. Šiądien neteko su 
nieku susieit, tad turėjau progą pamislyti 
apie savo gyvenimą. Jau du mėnesiai šių 
metų baigiasi, o mano gyvenimas nėra nė 
kiek geresniu už pernykštį gyvenimą. Tie 
patįs vargai, tos pačios rupestys, o kaip ka
da dar ir naujos atsiranda. Kiekvienas 
žmogus, gyvendamas, turi kokią nors vilti, 
laukia geresnės ateities, o vis kaip skursta, 
teip skursta. Bet ką darysi? Geriausia 
žmogui visuomet būti linksmam. Pažiūrė
kime į žmones, o pamatysime, kad visi jie 
turi savo rūpestis, bėdas, tik nevisi jas vie
nodai supranta. Vienam skauda gaivą, tas 
kenčia tyliai, o kuomet kitam teip pat sus
kausta galvą, tas jau verkia, rėkia, pyksta. 
Kiti mėgsta eiti kitiems skųstis savo var
gus. O pamislijus gerai, rodosi, kam tas 
reikalingu, juk tų vargų niekam netrūksta, 
visi jų turi pilnai. Suraminimas irgi ne 
pas visus lygus: vieni žmogų nelaimėje 
gelbsti, guodžia, o kiti iš svetimos nelaimės 
juokiasia, džiaugiasi, dar kiti tik ranka 
numoja ir viskas. Mokinkimės kęsti savo 
vargus tyliai, be pasiskundimų kitiems, nes 
visiems jų netrūksta ir kitiems mus vargai 
nėra jokia naujiena.

21 diena Vasario. Paskaitęs "Vieny
bės Liet.” 8 numeryje straipsnį “Apie lietu
vių nykimą Mažojoj Lietuvoj”, sakau, kad 
lietuviai nyksta netik Mažojoj, bet ir Did
žiojoj Lietuvoj ir Amerikoje. Gerai mylin
čius Lietuvą tėvynainius, giltinė greitai 
pjauna, o likę, gyvi būdami, vienas kitą 
skriaudžia, tarp savęs vaidinasi, bylinėjasi.

• o dar kiti viską palikę, bėga svietur, lyg no
rėdami tuomi pakeist lietuvių vardą. O 
tartum iš dangaus pats Dievas šaukia: 
“Lietuviai! Jus esat vienos motinos vaikai, 
kodėl jus vienas kitą nemylite, kodėl pas jus 
nėra meilės ir vienybės? Jei jus nenorite 
to pasimokinti nuo žmonių, tai pasimokinki
te nuo skruzdžių!” •

Turime viltį, kad tarpe lietuvių kuomet 
nors išnyks nesutikimai ir neapykanta, o 
užviešpataus meilė ir vienybė. Juoksis iš 
mus jaunesnė gentkartė, sakydama: "Keli

pagal senosios gydymo me- 
todos. Ir čia visi išgydyta 
toki ligoniai, kuomet juos 
imta gydyti pagal dr. Carrė- 
lio metodos, Dakino vais-' 
tu.

Diena žaizdos užgijimo.
Labiausia stebėtinoji da

lis šito naujo vaisto tik da
bar pasirodo. Įeikime į 
kiemą šito paprasto Ameri-. 
kos “kaubojo” ir pamatyki
me šiądien ji esant geru 
matematiku. Kada sužeis
tas pacijentas guli ant ope
racijos stalo, pirmiausia 
mieruojama jo žaizdos didu
mas. Tas daroma ne persi
tikrinimui žaizdos didumo, 
bet geresnėms gydymo pa
sekmėms. Kartą buvo toks 
atsitikimas: Daktaras Car- 
rel buvusiam “kaubojui,”, 
Lecomte du Nony pasakė, 
kad jam rodosi, jog tarpe 
didumo žaizdos, gydomojo 

‘amžiaus ir laiko išgyjimo, 
turi veikti matematiškas 
būdas. Du Nouy tuojaus 
ėmėsi prie darbo, kad ap- 
skaitliavus. Ir patirta, kad 
trečią ar ketvirtą dieną po 
žaizdos išn^zgojimui Daki
no vaistu, žaizda pradeda 
gyti. Jis pradėjo savo

Lietuvos Neprigulmybės 
skyrius. 

Lakštas 85.
Harrison, N. J. “Gabijos 

Brolių ir Seserų Draugijos” 
prakalbose, per F- M. Petru- 
lioni............. . ...............27.06

Brooklyn, N. Y. Tėvynės 
mylėtojų Draugija sulyg nu
tarimo Pittsburgho, Pa. sei
mo ............................. 500.00

Ned Haven, Conn. Per J. tentas sykį parodė karės 
Butkų TMD. 14 kp. už 1917 lauko korespondentui foto- 
metų "...........................$10.00 grafijas anų žaizdų, kurios

New Haven, Conn. Per J. yra gydomos . augščiau mi- 
Butkų ALTS. 10 kp. narių nėtu vaistu. Štai viena to- 
už 1917 m. Davė po 10 dol.: kių fotografijų: Žaizda pa.- 
A. Strielkauskas, J. Butkus
J. Noburaitis, J. Masdiunas, 
Pr. Cibulskas, K. A. Maka- 
revičius, J. Kuncevičius, S. 
Cvirka. Po 5 dol.: A. Zda- 
žinskas, M. J. Vokietaitis.
S. Lonika 2.00.

Viso...........................92.00
Cambridge, Mass. LG. ir 

LN. F. skyrius, per K. Gali- 
nauską: Įmokėjo P. Bartke- 
vičia 10.00, P. Lužeckas 1.00,
K. Galinauskas 1.00. V. Jan
kauskas 1.00, J. Gecevičius 
50c., K. Jankauskas 1.00, J. 
Plekavičius 25c.

Viso..................... 14.75
Viso per savaitę Įplau
kė .............  643.81
Buvo lakšte 84 .. 3,147.78 
Viso .................... 3,791.59
Viso per abu fon. 16,610.76 jau 

___ ma;
da. kuri pirmiaus perstatė 
lyg numirėlį, dabar jau 
perstato sveiką žmogų, 
kūnas apie žaizdą yra jau 
suminkštėjęs. Ligonis .yra!
22 metų amžiaus

sinodo reginyje lyg kokios 
masos, susidedančios iš sut
raukytų gyslų, sudraskytų 
mėsų, šmoteliu kaulo, bet i. 
tą viską eina gyslelės rau-i skaitliavimą nuo gydomojo 
dono gurno. Ligonis atga- i Hgonio amziaus ir zaiz' 
benta Į ligonbutį tik prieš i ^gilumo. Viską patyrus, 
dvi dienas, tad žaizda yra į patikrinta, kad sulyginus 
apmirus ir sutinus. Žaizdos \ daugelį atsitikimų su prak- 
išveizda matosi tokia, kad ! tika, pasirodė, kad sužeista- 
jos paveikslą niekas nedrį-^am esant amžiuje tarp 20 
stų talpinti laikraštvje, dė- ■ *r metų, žaizda greičiau 
lei jos baisumo. Kita foto-, g-vJa <^eziurint Į sudėjimą 
grafija parodo tą pačią žaiz- at.e^L sužeistoj0)? negu 
dą po dviejų dienų. Sutini- įžeistajam turint amžiaus 
mas jau veik pranykęs, o dė- , 30 ir 40 metų. Ko.
mė aplink žaizdą, kuri Paeita prie paprasto^ algeb- 
prieš dvi dienas buvo juodai įros forTnul°s’ kulia gali va- 
-mėlvna, jau matoma pavi-! duotis kiekvienas chirurgas, 
dale'rožinės spalvos. Pras- tur^° atlikti matematiš- 
linkus penkioms dienoms, ■ka f*arkars £re*t 

matosi didelis skirtu- ^a^ sumaišyt galvą pap- 
Ligonio kūno išveiz- iastam matematikui. Pa- 

ė į lyginimas vienok tos formu
les su praktika, yra labai 

i lengvu. Kiekvienam paci- 
i jentui užbraukiama raudo
niu rašalu brūkšnelis, pagal 

kareivis i kurių turi būti vedama gy- ' 
tad žaizda ©-ja greitai J <vm0 Teip daroma

. Paskutinė fotografija paro- ° p oienų, po za zaos 
"i on do, kad žaizdos jau nėra, nes ■ išmazgojimo. Tokiu budu 

ji užsiūta po keturių dienų, galima permatyti dviem mė- 
Oda užtraukta ant žaizdos i 
duobės ir susiūta. Teip už- ■ 
darius žaizdos duobę, kuo-; 
met pati jau savim veikia ir ‘ 
greitai sugyja. Sugijus 
teip kareivio kojai, nelieka 
net ženklo, kad koja buvo 
sužeista.

Jau nebaisu užsikrėtimo.
Didęlės žaizdos yra užsiu

vamos po 8 ar 10 dienų. 
Pirmiaus tokios žaizdos bū
davo paliekamos atviros, kol 
pačios savim, su gamtos pa
gelba užgis. Tam imdavo 
keli mėnesiai laiko ir vis 
grėsė pavojus užsinuodini- 
mo kraujo, negero mėsų su- 

nes iki- dr. šliupo ir M. šalčiaus per augimo, pritraukimo narių 
20.00 ’r neišgydomų kliūčių. Da- 

Detroit, Mich. ALTS. 29 bar jau nepjaujama ran- 
kp. nariai 25 d. Vasario, kos nė kojos dėlei kraujo 

J. Sek. kuopos susirinkime sudėjo: užsinuodijimo, nes tam yra 
$5.00 Jonas Laukonas. Po 1U" 1
1 dol.: J. Šulcą, K. Šnuolis, 
A. Bacevičia, J. Vaitekūnas 
50c.

Viso ...........................8.50
Viso per savaitę .. 128.50 vo baisioji gangrina dėlei 
Buvo lašte 85 ... .3,791.59 pripuvimo žaizdos, -kas at- 
Viso fon. Įplaukė 3,920.09, sitikdavo labai tankiai, kuo- 
Viso per abu fondu Įplau-'met sužeistas kareivis ilgai 
kė 16,854.41 ■ gulėdavo mūšio laukuose,
J. Sekevičius, LG. ir LNF. tad prisimesdavo juodai-mė-

IN. 
st.,

NAUJI LG. IR L. NEPRI
GULMYBĖS SKYRIAI. 
Cambridge, Mass. V;

rio 18 d. susiorganizavo nau
jas LG. ir LN. fondų sky
rius. Įsirašė septyni nariai 
ir Į LN. Fondą, pasižadėjo 
kas meno mokėti: 1) K. Ga- 
linauskas po 1 dol., 2) J. 
Gecevičius po 50c., 3) Vincas 
Jankauskas po 1 dol., 4) P. 
Lužeckas po 1 dol., 5) P. 
Bartkevičius susyk Įmokėjo 
10 dol., 6) St. Jankauskas 
po 1 doL, 7) Juoz. Plekavi- 
čius po 25c. Valdyba išrink
ta iš šių narių: K. Galinaus- 
kas pirmininku, 719 Main 
st., V. Jankauskas sekreto
rium, 139 Windsor st., St. 
Jankauskas iždininku, 119 
Pine st., visi iš Cambridge, 
Mass.

Naujam skyriui velijama 
daug pasidarbuoti Lietuvos 
labui ir laisvei pasekmingąi 
ir gausiai renkant aukas.

. J. Sekevičius.
P. S. Kaip tik Lietuvos 

Gelbėjimo ir Neprigulmy
bės Fondų skyriai prisius 
man valdybų adresus ir savo 
gyvavimo rekordus, tuoj vi
sus sunumeriuosiu, hco im- ui. 
šiol LG. ir LN. F. skyriai ne- J. Ambraziejų ... 
buvo kontroliuojami ir kny
gose vedami-

AUKOS
Lietuvos Gelbėjimo Fon

do skyrius. 
Lakštas 97.

SLA. IV apskritis Conn., ; 
per St. Bujanauską. New '

Detroit, Mich. J. Šulcą per 
K Šnuoli..........................—

Elmora, Pa. Ant. Jukne
vičius per A. B. Strimaiti 
.................................... 1.00

Cambridge. Mass. LG. ir 
LNF. skyrius per K- Gali- 
nauską ....................... 13.15

Viso per savaitę .. 115.15
Buvo lakšte 96 .. 12,819.17
Viso fon. Įplaukė 12,934.32

Lietuvos Neprigulmybės 
Fondo skyrius. 

Lakštas 86.
SLA IV apskritis Conn. 

valstijos per St. Bujanaus
ką, Nevv Haven, Conn. 
.................................. 100.00

Brooklyn, N. Y. ALTS. 1 
kp- nuo prakalbų Vas. 28 d.

pagelba, jei bent kūno dalis 
teip butų sužeista, kad ją 
nebūtų galima sudėti, suli
pinti. Ligonbučiuose buvo 
atsitikimų, kad apsireikšda-

' AUKOS.

Lietuvos Gelbėjimo Fon
do skyrius. 
Lakštas 96.

Juozas Petravičius iš Les-
ler, Colo. per “Lietuvos” re
dakciją ..............   200

Centralia, III. Per A. M.
Afartų A. Bublis 1.00, J. Pet-
ronaitte 1.00, J. Knošas 1.00 j .. . __ A
Smulkiais ................. $3.75 fįn. sekr., 101 Oak. st., Law- lynos šunvotės ir kraujas

Viso ........................  6.75 rence, Mass-
Buchner, III. Per A. M. e

Kartų N. N-.................1.00

KAD GALĖČIA
Į brangią tėvynę.
Kad galėč’ sugrįžti, 
Gimtini nameli * 
Galėč’ aplankyti,

Atradęs savuosius, 
Meiliai pasveikinčia, 
Savo širdies skausmą 
Aš jiems apsakyčia:

Kaip svietur yr ilgu, 
Kaip sunku kentėti, 
Ilgu, nes tėvelių 
Negali regėti.

Nežinau kaip šiądien 
Jie tenai gyvuoja, 
Gal varguos paskendę 
Vien tiktai dejuoja.

Kad galėč’ Lietuvą 
Aš dabar išvisti,
Kaip vargsta lietuviai, 
Galėč’ pamatyti.

Aš plieno plunksnele
Kad galėč’ valdyti, 
Lietuvos vargeli 
Galėč’ aprašyti.

Kaip rauda sesutės,
Galėčia girdėti, 
Graudingą dainelę 
Galėčia sudėti.

Kad galėč’ Į karės 
Laukus aš nuvykti, 
Gal savo brolelį 
Galėčia matyti.

O gal ne atrasčia 
Brolelio tenai, 
Gal šaltuos kapuose 
Ilsis amžinai.

Galėč’ nors jo kapą 
Tada atlankyti, 
Savo širdies skausmą 
Tenai nuraminti.

Vyturėlis.

įnesiais pirmiau, kada žaiz- 
'.dos krantai susilies. Vė- 
: liaus, kiekvieną dieną bruk- 
jšneliai jau pažymimi sulyg 
žaizdos gilumo, juodu raša
lu ir pagal tuos brūkšnelius 
atliekama gydymo pareigos. 
Abeji brūkšneliai turi sutik
ti. Jeigu juodasis brūkšne
lis skiriasi nuo teoretiškoje 
brūkšnelio, tada aišku, kad 
kas nors yra netvarkoje ir 
tada imamasi prie kliūčių 
suradimo. Gali būti • kame 
perdidelis suveržimas, gal 
perdidelis kompresas, o gal 
kur šmotelis suteršto audi
mo yra žaizdoje. Paprastai 
tokiame atvejuje kas nors 
surandama, kuomet gi žaiz
dos krantai artinasi vienas .
prie kito, ką galima pate- ’ ,ai u 1S

' myti anos brūkšneliais pa- 
1 žymimos linijos, tada dak- 
1 taras ligoniui gali nuspėti 
1 dieną žaizdos užgyjimo. (Tąsa)

Išradimas profesoriaus prisižiūrėję nuo suaugusių, kaip jie dary- desėtkai metų atgal, gyveno 3 milijonai 
Simpsono. davo, tai paskui męs juos pamėgdžiojome.

“Naudokite spindulius,l§ tų laikų dar ir dabar atsimenu vieną 
“S.”, o džiaugsitės jaunyste draugą Kastantą 2., kurs gyvena Pittsbur- 
per šimtą metų”, sako pro- ge. Pa. Kiti irgi gyvena Amerikoj, tūli iš 
fesorius W. Simpson, išra- jų jau turi po kelis vaikus. Iš visų tų tik

Dienų užrašai

užsinuodydavo. Tokius ne- 
j laimingus ligonius atvežda
vo iš kitur, kur juos gydyta

lietuvių, kurie gyveno nesutikime ir neapy
kantoje’*. Nu ir kam męs teip gyvename?

22 diena Vasario. Spaudžia širdį pa
mislijus apie savo gyvenimą. Gamta pri
verčia žmogų susigraudinti. Męs tankiai 

dejas naujų spindulių. Pro-aš ir K. 2. dar neturime šeimynų, o kiti jau žingeidaujame. kada ateis tas ląikas, kada 
fesorius Simpson baigia mUs pralenkė. * nereiks liūdėti. Kada tas užgims, kurs iš
dirbti aparatą, kurs gamina 18 diena Vasario, šiądien gavau laiš- nuliudimo mus paliuosus. Jus visi juokia- 
balzganą elektros rūkų de- kelį, kuriame mane kviečiama ant ateinan- tės, o as jaučiuosi kaltu, nes niekas ne at- 
besį. “Turi tamista pavo- čio nedėldienio Į ^vėčius. O aš teip nemėg- jaučia mano darbui, prie kurio aš pralei- 

(Dar bus.) f stu lankytis lietuvių grinčiose..... Manei-; (Toliaus bus)



G DIRVA

lės viesulos, o jų dviejų vidų- i
<4 rinės spėkos, nuo susitrenki- į I'

mo, sugestų ant visados. Iš; | į 

**♦* ancnmncncfin *7^70 •zin : I ; 

— sidarytų didelis trenksmas, ©
« MOTERIMS PASISKAITYMAI Į į) Sveikatos Darželis

sidarytų didelis trenksmas, b
l džius jie daugiausia priskai- ištiktų didelė ekspliozija ir Bulvės su mėsa 

t , ... Ifn nrip niktuiu dvasiu ■ ieitru išsiveržimas gazų, kurie ve-
1 prad«M tirštėti kas- Svarą kapotos kiaulienos

I Nedeldienio Pasiskaitymai I f

Nauji aukso plotai.

nas švedas Christian Leden, 
kurs tris metus prabuvo ša
lyje, kurioje, galbūt, yra di
desni aukso plotai, negu 
Alaskoj, apie kurią teip 
daug kalbėta ir rašyta prieš 
20 metų. Prirodymui savo 
atradymo, Leden parvežė į 
šmotą karpuno, kurį iškasė 
eskimosai. Parsivežė . teip
gi keliolika šmotų uolos, ku
rioje yra nemažai aukso, 
kuriuos jam pridavė irgi 
eskimosai. Leden pasakoja,

kart vis labiau ir labiau, sumaišyt su viena čverčia-userga ar miršta kas iš jų z
i.rpo, kitoks nemalonus at- Liekanos anų susidaužiusių svaro (U) bulvių, viena die- 

■ nasitaiko tai to žvaigždžių, susidedančių iš na prieš tai, iššutinta nu-
v/o priežasčia jie’ skaito dulkiu ir gazų, suktųsi ap-lupta ir sutrinta, pridėt bis- 
ba; veidžius. Jeigu vienas link save, toje vietoje, kurI kį cibulio, druskos, pipirų, 

yv iš j j suserga, tai tą paskaito 
2ė;bau.’.a gerųjų dvasių ir jie-

miklių; yra tai labai parap- Į 
kus ir naudingas, nes miklus 
ir plaukų nelaužantis, ka- cagos mieste valdiškasis de-, bent du kartus kasdien.

Akių apsauga. I užlaikomos švariai ir maz- 
Pradžioje 1915 metų, Chi-įgojamos šaltu vandeniu,

ško i riežasčių, kad nuo ligo
nio prasišalinus.

Leden yra 35 metų am
žiaus ir jau penkis kartus 
atlankė šiaurinius kraštus. 
Jo ekspedicijose jam patar-

kad jis buvo šalyje, kurioje ^auja Christianos (Norve- 
yra teip daug naftos, kad'Sijoj) universitetas ii Ka- 
šiltose dienose tik naftos -nados valdžia.
kvapu ir kvėpuoti reikia.' 
Jis savo kelionėmis pasiekė: 
tūkstančius mylių į šiauri 
vakarius nuo Hudsono įtą- c*ar 
kos. Ten jis nuvyko ir savo įtik spėjimai, kas yra vadi- 
kelionę atliko sykiu su anos j narna hipotezija. Geriausiu 
šalies gyventojais. Atlankė .paaiškinimu ikišiol randa- 
gimines Iglukik, arti tanku
mynų Furi Hecel, gimines 
Kinipetu, tarp upės Great 
Fish River ir įtakos Ches- 
terfield Inlet, giminę Neči- 
lik, arti Boothia salos ir i praeityje buvo tik miglomis.} 
mągnesinio žemgalio ir gi-• Laikui bėgant, tos miglos 
minę Fivislik, arti upės Wa- j tirštėjo ir iš to, pamažėli, 
yer River. Jis pirmiausia! tvėrėsi viskas, kas šiądien 
nukeliavo į Churchill portą I pasaulyje yra. Nuo tų mig- 
prie Hudson įtakos ir išten} lų skyrėsi lyg ir kamuoliai, 
pradėjo tolimesnę savo ke- j ritosi savo keliais ir veikė 
lionę. 1 savo darbą, kurį jiems skyrė

Vienok Leden nenori nie-1 nematoma gamta. Ir ga- 
kam pasakyti, kur yra ana i liaus tos miglos teip sutirš- 
naftos ir aukso šalis. Auk- • tėjo, kad jau nuo jų negalė
se plotus, kaip jis sako, ne-Į jo niekas atsiskirti. Ir te
galėjo atlankyti, nes šiaurė-1 kiu budu susitvėrė saulė, 
je turėjo prabūti du metus.' Kamuoliai, pirmiaus atsis- 
Jam apie tai pasakojo eski- ’ kyrę nuo visuotinųjų miglų, 
mošai, sulyg kurio tvirtini- dabar sukosi augštose erd- 
mo, ten aukso yra teip daug, vėse, apie saulę, bet saulė, 
kad saulėtoje dienoje, tie- kaipo susitvėrus iš nusisto- 
siok geltonuoja, ištolo. Jis 
.kalbinęs nekuriuos eskimo- 
sus, kad jie jį nuvestų i tą 
aukso šalį. Bet eskimosai, 
kurie ten yra buvę, tikrina, 
kad vieta yra labai vargin- Laplace stato faktu, kad 
ga. Kelionėje, dėlei šalčio, i apie Saturną ir šiądien slan- 
jiems visi šunes pastipo ir į kioja toki miglų kamuoliai, 
todėl turėjo grįžti pėksti į' aplink save turinti iš skys
tą vietą, kurioje Leden buvo ■ tesnių miglų susitvėrusius 
apsistojęs. Jie buvo paėmę; lankus, lyg savo rubežius. 
kelis didelius šmotus aukso,! Daryta labaratorijose che- 
kad Ledenui parnešti, bet' miški bandymai, kurie paro- 
kelionėje privargę, turėjo dė, jog spėjimas, kad viskas 
juos numesti šalin. Vienas: yra susitvėrę iš miglų, yra 
jau senyvas eskimosas paša- ’ teisingu. Šiądien, žiūrint į 
kojo jam, kaip jo diedukas,; atmosferą, su pagelba dide- 
iš geltono metalo dirbo kul- jlių teleskopų, irgi matoma 
kas savo senoviškam šau-' daug kamuolių, kurie aplink 
tuvui. Sekant pasakojimus' save turi miglų susitvėru- 
anų eskimosų, prisieina ma- sius lankus.
nyti, kad tolimoje šiaurėje, į Bet gali būti, kad moks- 
aukso yra daug daugiau, ne-1 lininkai šiuose spėjimuose 
gu garsioje Alaskoje. Le- • biskį klysta. Ant kaip daug 
den buvo išsirengęs, kad iš-’jie klysta, negalima pasaky- 
tirti tą šalį ir joje gyvenan-: ti aiškiai, tik galima spręsti 
čius žmones. Jis pasakoja,! išto, kad jie patįs nepasiga- 
kad ten gyvenanti eskimo
sai, paeina iš tos pačios kil
mės, kuriai priklauso indi- 
jonai. Jie labai mėgsta mu
ziką. Buvo nusivežęs su sa
vim fonografą, su kurio pa
gelba padirbęs, parsivežė 
daug rekordų su eskimosų 
muzika. Kalba ten gyven- 
čių eskimosų yra labai gra
ži, tik bėda, kad tą kalbą 
sunku išmokti, nes vienas 
išsitarimas turi labai’ daug 
reikšmių, tik akcentus atski
riant. Ta kalba labai pana- ..
ši indijonų kalbai. Tas pats ti 
su muzika ir dainomis. Jų Chamberlin, 
muzika ant įvairių in- universiteto. Šito profeso- 
strumentų -gana skalsi, o riaus teorija šiądien yra va- 
meliodija nedaug skiriasi dinama planetine, nes joje 
nuo bubno dundėjimo. Ke-* žingeidaujama, kas atsitik- 
lionė ąu tais žmonėmis yra1 tų, jeigu dvi žvaigždės, ke- 
begalo pavojinga, nes jie ak- liaujančios ardvėse, susitik- 
lai tiki į gerąs ir piktas tų viena su kita. Jeigu teip 
dvasias. Žmones baltvei- pasitaikytų, tai ištiktų dide-

Iš kur atsirado žemė.
Ant šito klausimo, ikišiol 

nėra tikro atsakymo,

jos buvo susitvėrusios ir teip keturis šaukštus trintos 
laikui bėgant, iš tų liekanų duonos ir diktą šaukštą svie- 
susitvertų naujos planetos, sto ir tą viską gerai sumai
nęs prie to jas priverstų ap- syti. Ištepti blekę sviestu 
link jas stengsiantis gazas. b’ viduje, pakraščiais išdė- 
Patikrinimui šitos hipote- ti ritinėliais supjaustytų 
zijos, remiamasi tuom, kad bulvių, kurios turi būti iš 
ore yra daugybė spirališku- šutintomis prieš 10 minutų 
jų miglų. Ir ant kiek mokslas atskirame vandenyje. Su- 
ikišiol galėjo apie tas mig- dėjus jas teip, reikia aplai-i

me pažymėta Francuzijos 
astronomo Laplace, gyvenu
sio pradžioje 19 amžiaus. 
Laplace pažymi, kad viskas, 
kas pasaulyje šiądien yra,

styti rašalu arba atskiestu 
bulijonu ir ant viršaus sudė
ti pirmiau pagamintą miši
nį, ant viršaus palaistant 
tarpintu sviestu ir apibars
tant tarkuota, sena duona. 
Kada teip viskas jau pada
ryta, tada uždengti tam 
tikru dugnu ar torielka, dė
ti į pečių ir ten kepti leng
vai kūrinant, kol viršus pa
sidarys rudas. Į stalą pa
duoti su bleke, kurioje kepa
ma. Prie tokio ^epimo, rei
kia paduoti kopūstų, agur
kų, arba salotų.

las patirti, tai jų yra daug 
daugiau, negu jų buvo tada, 
kada tvėrėsi žemė, saulė ir 
planetos. Išvada čia yra 
daroma su tokiu supratimu, 
kad susimušus erdvėse 
dviem žvaigždėm, iš jų lie
kanų, ar nesusitvertų nau
ja žemės planeta, panaši tai 
žemei, ant kurios męs gy
vename. Stovint prie nuo
monės, kad saulė prisidėjo 
prie žemės sutvėrimo, ar ki
taip sakant, kad saulė yra 
žemės motina, tai į klausi
mą, kas yra saulės motina, 
mokslas nieko dar ikišiol 
neatsakė. Gal kuomet atsi- Konfituros iš “orendžių’ 
ras naujas Laplace, kurs 
ir apie šitą klausimą paty
rinėjęs, paliks mums pluoš
telį žinių, apie slaptybes, ku
rių ikišiol dar niekas nepa
tyrė.

dangi yra minkštas. Prise- partamentas tyrinėjo 80, 
giojimui plaukų reikia nau
doti lenktas, plienines špil
kas, karbonuotas, tokios 
plaukams nieko nekenkia ir 
ne išlenda, kuomet papras
tos ir baltos,. yra tam prie
šingos. Neleistina plaukuo- kai kenčia akių ar skruostų 
se nešioti špilkas ar šukas, 
kurios yra padarytos iš 

ikaučuko (roberio) ar ciliu- 
' loido, negi paprastų plieni- 
įnių (nekvarbuotų), nes to
kios naikina ir sunkina plau
kus, bet naudoti ragines, o
tokių nesant, čiubą pririšti įsiseni ir tampa nelengvai} 4) Neskaityk prietamsoje, 
tam tinkamais raikšteliais. išgydomos, arba apsunkina j važiavimo vagone ar gatve- 

n ----------------------- |ęaryje nėgį gulėjimo pozici
joje.

5) Buk tikras, kad prie

Daktarų susivienijimas
000 vaikų, lankančių vieša- yra nutaręs, ant kiekvienos 
sias mokyklas. Iš to skait- pirmutinės skaitymo kny- 
liaus 10 nuošimtis vaikų, gos, kurios naudojamos pir- 
turėjo kokias nors akių kliū
tis. Apart to, kiekvienam 
yra žinoma, kad tankiai Vai

mujų metų mokyklos moki
nių, pirmoje, tuščioje pusią- . 
pio dalyje, atspaudinti šio
kias taisykles, patarimus:

1) Saugot savo akis, nes 
nuo jų priklauso tavo atei
tis ir gyvenimo sąlygos.

niežėjimą, arba akių užde
gimą. Tokias kliūtis, kaipo 
lengvas, galima lengvai pra
šalinti. ar tai vaistais, ar i 2) Kada skaitai, visuomet 
pagelba tam tikrų akinių. : laikyk galvą aūgštai.

Vienok, jeigu tokios kliu- į 3) Knygą laikyk 14 colių 
tįs yra nepaisomos, tai jos i nuo burnos.
įsiseni ir tampa nelengvai į

vėjusių miglų, likosi tvir
čiausia už visas tas dalis, 
kurios atsiskyrę ir nusiritę 
buvo nuo savo šaltinių. Pa
tikrinimui savo spėjimų,

(pamarančių).
šešis dailius orendžius, 

užpilti šaltu vandeniu ir vir
ti katilaityje, permainant 
vandenį ir teip daryti tol, 
kol verdantis vanduo liksis 
be jokių žaliaukų. Vande
nį reikia mainyti kokius še
šis kartus. Kuomet teip iš
virta, tada orendžiai išsiima 
ant koštuvo ir tėft tegul pas
tovi, kad vanduo gerai nu
varvėtų ir kiek atšaltų. Pas
kui reikia juos perpjauti į 
keturias dalis, pjaujant la
bai aštriu peiliu ir išimant 
iš vidaus ketasias dalis. To
liaus, supjaustytas vaisius 
dedasi į tirštą cyropą, su
maišytą su 5 svarais smul
kaus cukraus ant šešių oren- 
džių, sykiu aplaistant kiek
vieną.

Ddr žemė nėra perpildyta 
žmonėmis.

Ant žemės gyvena apie 
1,500,000,000 žmonių. Ne
daug tokių žmonių rasime, 
kurie priminę sau šitą skait- 
lynę, ne abejotų, kad tokia 
daugybė žmonių yra pripil
džiusi musų žemę. Nesigi- 

; linsime į dalyką labai toli, 
Vien apsistosime ant to, ką 

: ta skaitlynė reiškia. Persis- 
tatykime sau žemę, kaipo ka 
muolį, turintį platumo 15 co
lių per vidurį. Viso pasaulio 
žmenės, užimtų ant žemės' 
vietos ne didesnį plotelį, ko
kį ant popieros galime pažy
mėti nusmailintu paišiuku. 
Ant rubežiaus Vertnont ir 
New York valstijų, yra eže
ras, vadinamas Lake Cham- 
plain, kurs užima 600 ketur
kampių mylių. Jeigu tas 
ežeras užšaltų, tai ant jo bu
tų galima sutalpinti viso pa
saulio žmones ir tai dar ne
būtų tokio susigrūdimo, 
koks yra New Yorko gatvė
se, nes ant šito1 ežero kiek
vienas žmogus turėtų ap
link save vieną keturkampį I 
jardą liuosos vietos, kurioje ■ 
galėtų stovėti be jokio spau-: 
dimo. O jeigu.dar senesnius iįmašTpriešakinrplaukųda- 

hs, sykiu su tais suimant ir 
mažesnius šoninius ir teip 
sušukavus į priešakį, sukasi 
į papiliotus augštyn, o už
pakaliniai plaukai, sušuka
vus juos, suvypiojama iki 
galvos viduriui. Kada teip 
sudėti plaukai pastovės iki

Kaip plaukus mazgoti.
Labai daug moterių yra,

vaikams regėjimą, dėlko 
jiems yra labai sunku mo
kintis. Skaudėjimas galvos, 
akių, stoka įsitėmijimo, iš- skaitymo žuburys yra ge- 
dykavimas, ne išpildymas ras.
lekcijų, labai tankiai būva j 6) Neskaityk, kuomet sau 
priežastimis akių kliūčių. Į lės šviesa puola tiesiok ant 
Jeigu vaikutis nemato gerai, knygos.
kas ant toblyčios yra mokin-! 7) Niekad neskaityk atsi- 
tojo parašyta, jei skaitymo; kreipęs priešakiu į šviesą.
ir rašymo lekcijos jį vargi- j 8) Žiburį turėk užpakaly- 
na ir jis jų nepaiso, tai ženk
las, kad dėl akių kliūčių jis 
yra nuvargęs, nustoja noro 
mokintis ir kaskart jis jau 
darosi nenaudingesniu. Vai
kai, turinti akių kliūtis ir 
dėl tų neturi gero regėjimo,

Kaip reikia elgtis.
Žiemos metu, nedėvėti 

pusčeverykių, nė plonų pan- 
čiakų, nes kitaip elgiantės, 
gamta už tai atkeršys. Per
šalsi, susirgsi ir pinigų reiks 
išlesti negu kad reiktų iš
duoti ant šilto drabužio. 
Jeigu naudoji pasivaikščio- 
■jimus, tai naudok juos kas
dien, be atsižvelgimo į orą. 
Neužmiršk, kad prieš išei
siant laukan, rankas turė
tum sausas, nes išėjus su 
drėgnom, rankos nuo šalto 
oro suskils ir bjauriai išro-
dys. Jeigu veido oda yra: 
plona ir bijo šalto vėjo, ei- tankiai kenčia ant apetito, 
nant laukan, uždeng jį tam negrumuliavimo ir kraujo 
tikru velionu. Neapšildyk-Stoką. Tėvai privalo žinoti, 
perdaug kambarius. Nelai- ar vaikai turi gerą regė- 
kyk uždarinėtus langus, bet ar ne- Juos tame ga- 
visuomet vieną langą palik , informuoti mokyklų dak- 
biskį praviru, nuo viršaus,1 tarai, ar bile daktaras pas 
nežiūrint to, kad ir didžiausi kuri paklaus apie savo 
šalčiai butų. Moteris nu- ; vaikų akių stovį. Jeigu vai- 
vargus, nuo nieko negauna ■ kui pasirodo reikalingi aki- 
simpatijos. Kad tam už- oiai, tai tuojaus reikia su 
bėgti, eik pasivaikščiot kas- Juoni eiti pas okulistą, kad 
dien, o tas nuovargį paša- tas jam akinius pririnktų, 
lins ir tada dailiai atrodysi.

Ruginė duona.
Užšutyt dvi kvortas šil- j 

tų, ruginių miltų, viena 
kvorta karšto vandens ir 
teip išplakt, kad neliktų 
kleckuose susivėlusių miltų,' 
paskui dar įpilti dvi kvortas 
rūgusio pieno, paskui iš

je savęs, teip, kad šviesa ei
tų per kairį petį.

9) Saugokis skaitymo ne
aiškiai spaudintos knygos, 
ar atspaudintos smulkio
mis raidėmis.

10) Kas valandėlė duok 
akims atsilsėti,- žiūrint į to
lumą prieš save.

11) Mazgok akis kas ry
tas ir vakaras, 
deniu.

12) Niekad 
akis su ranka, 
rusu ar skepetaite.

Patarimai yra aiškiai vi
siems suprantami ir todėl 
lengvai išpildomi ,o išpildy
mas jų užkirs kelią akių ga- 

■ dinimui. Tėvai privalo pa- 
! sirupinti, kad jų vaikai ši- 
jtuos patarimus pildytų, o 
tuomi išvengs daug keblumų 
ir didelių kaštų.

čystu vaa-

nešluostyk 
nešvariu ab-

kurios pačios sau plaukus i Plakti, sulyginti tešlą, kad 
mazgoja ir rugoja, kad plau-;ant viršaus nebūtų guzų, 

- susuktas apipilti sausais miltais, už- 
stovėti kaip dengti audimu ir teip viską

kus išmazgojus, 
čiubas nenori i 
reikia; augštai pakeltas nes
tovi, smunka žemyn, prise
gus jį vienam šone, jis svįra 
į kitą, išsitaršo ir tam pana
šiai. Tokių nepatogumų 
galima lengvai nusikratyti. 
Plaukus, kuomet jie dar nė
ra galutinai sausi, reikia 
“modeliuoti”, sušukuojant, 
ar susukant teip, kaip nori- į 

!si, kad jie sausi stovėtų.nėdina skvo tyrinėjimais ir 
tikrinimais. Galbūt, kad ir 
Laplace, jeigu šiądien jis at
sikeltų iš kapo ir pradėtų 
naujus tyrinėjimus apie 
tuos pačius dalykus, sutver
tų visai naują teoriją, kuri 
butų visai priešinga jo pir
mesnei teorijai. Vienok, --------o--------
ikišiol dar niekas naujasnės Kaip svečiuose užsilaikyti.
teorijos ne paskelbė ir todėl Jeigu prie stalo kuri iš mo-! galutinam išdžiūvimui, tada 
viskas laikosi Laplace’s nuo
monės. Tik nuo dešimties 
metų pradėjo atgimti hipo- 
tezija, kurią ėmėsi atgaivin-

i profesorius Thomas 
iš Chicagos

ir mažus vaikus sustačius; 
ežero pakraščiuose, tai jau-j 
nesniejie, ant vidurio ežero 
turėtų čiužinėjimui tiek vie
tos, kiek jos turi New Yor- 
ke, Central parke.

terių įgytų tavo simpatiją j galima plaukus šukuoti kas- 
ir kumšteltų į koją savo ko-i dien, o jie duosis lengvai 
ja, nerėk visa gerkle: “Ar sutvarkyti ir norams nesi- 
misli, kad aš savo kojas ant: priešins. Bet prie augščiau 
liuterijos išlošiau, kad jais • duotų patarimų, reikia at- 
spardai?”

Į Neišpuola svečiuose mu
šti šeimyninką burnon, sa
kant: “Tamista esi kiaulė! 
Toks alus pilasi į mėšlyną, 
ne svečiams duodasi!”

Su merga kalbant, nerei
kia sakyti jai: “Tu turi ko
jas kaip Prienų vagis!”

palikti iki rytojui. Rytojui 
atėjus, kada maišymas iški
lęs, pridėti miltų pagal rei
kalo, kad maišymas butų 
tirštas, pridėti druskos ir 
minkyti teip ilgai, net kol 
tešla nelips prie kubilaičio 
kraštų. Teip padarine, teš
lą palikti, kad pakiltų ir tada 
daryti apvalius kepalaičius, 
apibarstant miltais ir tuo
jaus dėti į karštą pečių, pa- 
laisčius kepalaičius vande
niu arba alum. Už pusės 
valandos, kepalaičius, pe
čiuje, dar kartą palaistyti 
alum ar vandeniu ir teip pa
likti iki galutinam iškepi- 
mui. Į tešlą, pirmiau kepi
mo, galima pridėti kmynų 
ar kokio dažo, pridavimui 
parvos.

kreipti atydą, kad sykiu su 
ilgaisiais plaukais, butų su
sukami ir trumpiejie, nes 
tie yra priešingiausi. Prie 
sukimo ar ringevimo plau
kų, reikia vartoti (galima 
pirkti) tam tikras įrankis, 
susidedantis iš plieninių dir
želių, apsiūtų skūra ir labai

Bulvinės bandelės.
Dvi kvortas šutintų su lu

pynomis bulvių, apluptų ir 
užsudytų, tris kiaušinių 
trynius, vieną šutintą ir su
tarkuotą cibulį ir keturis 
šaukštus miltų. Viską ge
rai išmaišyk ir to mišinio po 
šaukštą dėk į kepimo blekę, 
pateptą sviestu, o viršų teš
los patepk kiaušiniu ir api
barstyk tarkuota, džiuvu-

o ne laukti, kol vaikas bus 
; senesnis. Patariama su 
tuom kreiptis pas daktarą 
okulistą todėl, nes daugelis 
iš teip vadinamų optikų, 
optometristų ir akių “spe- 

įcialistų”, turi labai ne aiškų 
; supratimą apie akinių tinka
mumą. Atsakanti akiniai, 
prašalina akių pailsimus, 
suteikia akių nervams pa
silsi, sustiprina regėjimą, o 

i netikę akiniai, nors per juos 
butų vskas matoma gerai, 
pagadina kad ir geriausias 

i akis. ,
Negana atkreipti atydą ^kius “gvarantuotus’

i ant sergančių akių, bet rei-: skelbimus, yra dalininkais 
i kia rūpintis ir tuomi, kad 
j vaikai turėdami geras ir 
■ sveikas akis, jas nepagadin- 
‘ tų dėl šiokių ar tokių prie
žasčių. Maži vaikai neturi* e

i supratimo, kaip apsaugoti 
akis skaitant ar rašant, na
mie ar mokykloje. Todėl 
jiems reikia aiškinti, kad 

i skaitant ar rašant, šviesa, 
' Į dienos ar žuburio, neturi 

, šviesti tiesiok į akis, bet turi 
pulti iš užpakalio, geriausia 
pro kairįjį petį. Žiburis ne
privalo būti mirkčiojantis 
ar kibirkščiuojantis.

1 reikia skaityti 
prietamsėje. 
skaityti gulint, 
lenktis prie rašymo ar skai
tymo. Nereikia knygas ar

• laikraštį, skaitant, laikyti 
arti akių. Akįs turi būti

Apie neteisingus ap
skelbimus.

Daugelyje laikraščių nuo- 
Į lat talpinama apskelbimai 
Į visokių “stebuklingų” gydy
mų įvairių, įsisenėjusių ir ne 

i išgydomų ligų. Iš to, sup- 
■rantama, laikraščiams yra 
į šioks-toks pelnas, bet toki 
į laikraščiai, skelbdami to- 

ap-

Ne- 
nė rašyti 
Neleistina 
Neleistina

šia, kvietine duona, galiaus 
dėk į pečių, kad viršus ap
keptų. Galima kepti ir tir- 
pusiame svieste ar lydytuo
se taukuose, net kol pasida
rys geltona. Prie valgymo 
galima naudoti salotas arba 
Smetoną.

anų plėšikų, viliojančių pi
nigą nuo žmonių, kuriais 
skelbiasi anie gydytojai ir 
turėtų būti kaip tie gydyto
jai, teip ir juos skelbianti 
laikraščiai, teismo baudžia
mi.

Vienas iš Chicagos laik
raščių skelbia “stebuklin
gus” vaistus nuo džiovos, 
kuriais galima išsigydyti 
nuo labiausia užsisenėjusios 
džiovos ligos. Tai yra me
lagystė, begėdiška melagy
stė! Vargas nelaimingam 
džiovininkui, kurs gausis į 
rankas ano fabrikanto, dir
bančio tuos “stebuklingus’’ 
vaistus! Išsunks .tas iš jo 
paskutinį skatiką ir, 
ligą nepadidins, tai 
nepagelbės, tikrai.

Nuo “gvarantuotų 
tų”, nuo žolių, 
galima pačiam save išsigy
dyti”, nuo “gydymo žolėmis 
visokių užsisenėjusių ligų, 
vyrų, moterių ir vaikų”, 
nuo išgydymo “per tris die
nas, be peilio ir skausmo”, 
kiekvienas saugokitės, nes 
tai begėdiškos prigavystės.

jeigu 
nieko

vais- 
‘kuriomis
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8 DIRVA

Nepaprastas prisipažini- parašyti jo vieton ir tada 
VIFTINFS 7INIDS j mas. Prieš teisėją Vickeri Tamistos minties visai ne- ilLlinLO LI UI U O J įpastatyta Andrius Jaku- liktų. Meldžiame rašinėti 

_ _ bowski, gyvenęs po No. vienok tankiau, o tokiu bu-
3617 prie E. 75 gatvės, 21 du prasilavinsite straipne- 
metų vyrukas, kaltinamas lių rašyme. ’ 
nužudyme Įnamio St. Bro- 
zovvskio. Teisėjui pakiau-

Savaitinis Kalendorius

Kovas.
17 S. Patriciaus *
18 N. Gabrieliaus 4 N. G.
19 P. Juozapo
20 U. Joakimo
21 S. Benedikto
22 K. Povylo
23 P. Ottono

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

Cuy Princeton 1539- R.

GERAS PAVYZDIS į
St. Marksui. Už raštelį 

sus, ar jis jaučiasi kaltu da-^-bet nepasmau-
romuose jam užmetimuose, doslme’nes frazorals ne uz- 
Jakubovvski nusišypsojęs, su snmame- 
linksmu veidu, atsakė: Pataisome klaidą. 10 nu- 
“Teip, aš esu kaltas.” Tei- meryje “Dirvos”, vietinėse 
sėjas nusistebėjęs iš tokio žiniose, paminėdami atsibu- 
nepaprasto prisipažinimo ir Vusę vakarienę namuose p.

Rado bombą. Union sto- kaltinamojo linksmumo, pa- Zvalskio, paminėjome ten 
tyje, pereitą subatą, šlavi- sakė: “Gerai, męs apie tai buvusi p. Baranauską, kaipo 
kai rado bombą padėtą vy- pasikalbėsime už kelių die- CLT. 
rų palaukime kambaryje. 
Bomba buvo suvyniota i va
tą ir i dvi popieras. Knatas 
"buvo ne uždegtas, kas paro
do, kad ją kas nors vežėsi 
kur toliau, tik užmiršo pasi
imti. Bomba chemikams 
išegzaminavus, pasirodė, 
kad ji susidėjo iš 8 svarų ek- 
splioduojančios medegos, 
kurios užtenka sugriovimui 
jr tvirčiausio muro.

nu.

Gilevičia, iš New Bri- , 
“Dirvos” keliaujantis l B

2. IZ___  s užra- jjl
‘‘Dirvą” Bridgeporte ir

Susi-

Choro pirmininką. 
Tame Įsiskverbė klaida, nes 
to vieton, turėjo būti pasa- 

Kiaušiniai vėl pabrango, kyta — pirmininkas LD. Są- 
Viskas keičiasi ir eina atbu- ryšio. CLT. Choro pirmi-
lon pusėn. Paprastai būda- ninku yra p. V. Kiveris, kurs 
vo pavasariu kiaušiniai at- toje vakarienėje nedalyva- 
pinga. Dabargi visai kas ki
ta. Pereitą savaitę Cleve
lande kiaušinių tuzinas buvo 
31-35 centų, užvakar jų pre
kė pašoko 4 centais ir dabar 
jau už tuziną reikia mokėti 
35-39 centai. Kiaušinių pirk-;
liai sako, kad dabar gavėnio

vo.

M
M 
X

Susitvėrė Choras.
tvėrė, rodosi, iš 16 ypatų vy- je įmonės labai daug valgo 
rų choras, kurio mokytojum kiaušinių, todėl jie pabran- 
yra p. Kramp, kurs yra mo
kyto jum CLT. Choro. Taigi 
dabar clevelandiečiai turi 
net 4 chorus. L. Vyčių cho
ras, CLT. choras, Myrtos 
choras ir naujasis vyrų cho
ras, kurio vardas mums 
dar nežinomas. Tokiu budu 
Clevelando lietuviai savo 
chorų skaitlium pralenkia 
ir garsųjį Brooklyną.

go, nes vištos nespėja pridė-

H.
> nu- 
gat-

v aclovas 
tain, Conn. 
agentas, 17 d. Kovo lankysis užra- 
šynėdamas
New Haven’e Conn. Valstijoj. Todėl, • 
kur jis atsilankys, galite drąsiai pas !

i jj užsirašyti “Dirvą” ir užsimokėti j 
prenumeratą.

“Dirvos” Administracija.

Jau purienai žydii

Kelis tamista žinai namus tokius kaip šitie, turinti pasilsio vietą, po 
apsauga bankos knygutės? Diena po dienai amžis trumpyn ir sveikatos spė
kos menkyn. Nėra tas ką męs uždirbame, bet yra tas, ką męs sutaupina- 
me. Žmogus daug draugų gali turėti, bet nieks negali suprasti, kad nėra 
nieks teip greitas pagelbos reikale, kaip taupymo bankos knygelė. Dėlto 
taupymas yra geriausiu draugu, nes reikale greit pagelbsti.

Teipgi mųs.Banka moka (5) penktu nuošimtf.

THE ST. CLAIR AVĖ.

SAVINGS & LOAN C0
2006 St. Clair Avė. Cleveland, Ohio

Užtvirtinta 1914 m. per Valdžią Ohio Valstijos.
----------------- KAPITALAS 8100,000.00. -------------
;. Atdara nuo 9:00 Valandų Ryto iki 9:00 Valandų VAakare

3XXXXXX
Teipgi didelis pasirinkimas vyriškų marškinių nuo 1 

don iki 5 dol. Marškinių spalva neatsimaino, nes mes gva- 
rantuojame apmainydami ant naujų. Kakiarščiai (nektai- 
zos) velykiniai po 25c'.. 50c. ir 75c. bus rodomi languose iki 
Velykų.

Pirk pavasarinius moteriškus cootus, sijonus, (skirts) 
jakes ir skrybėlės. Skrybėlės mes papuošiame dykai.

©
© 
© 
©

Šokiu Mokykla |
PROF. KLLIMAVYČIAUS

Skundžia miestą. J. 
Reicherd, gyvenantis po 
meriu 1544 prie E. 66 į 
vės, teisman Įnešė skundą 
prieš miestą reikalaudamas 
10,000 dolerių atlyginimo už 
tai, kad miesto darbininkai, 
miesto kapuose Higland 
Park Cemitery, kasdami 
duobę palaidojimui lavono,, 
sugadino jo tėvo kapą, su
laužę grabą sulamdė lavoną. £ g geras tik utarninkais.

Popovičo Už tai reikalaujama atlygi- H

TMD.Rengia paskaitas.
ateinančiam nedėl- 

rengia paskaitas, 
atsibus
Paskaitą skaitys nimo 10,000 dolerių, 

redaktorius V. S. --------------
Lietu- Mokina gyvenimo.

E

H

ZITKEVICZ & PALOMS
2012 St. Clair Avė

Tel. Cuy. Central 7622 R.
Cleveland, Ohio Krajava Pirtis

H Iškirpk ši kuponą ir atnešk i musų krautuvę, tai' Bi 
g pirkdamas ką nors gausi trigubas štampas. Tas kuponas H

i

■ Jeigu nori taip, kaip Lietuvoje 
puikiai išsivanoti karštame gare 

' su vanta, tai atsilankyk j musu
PIRTĮ

Atdara kožną dieną nuo 12:00 dieno* iki
12:00 nakties. Subatcms per ištisą naktį. 

Serėdos dėl moterų.
Galima susikalbėti lietuviškai, lenkiškai ir

3104 SU PERIOR AVENUE, 1 ARPE E. 36 !R 38 GATVES 2

kuopa
dieniui 
kurios
salėje.
'■‘Dirvos”
Jokubynas, temoje
va ir karė”. Prie paskaitų brangumo valgių produktų, 
vakarėlis bus pamargintas ypač bulvių ir daržovių, miė 
ir deklamacijomis.

Dėlei
xzzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

A. SOGOLOWITZ, 
2547 E. 38 GATVE. Aru W«x

l Central 2595-W

■ © 
© 
© 
©

©
©
©

sto gyventojai galvoja, kad 
sulaukus pavasario, reikia 
daržais pa versti kad ir ma
žiausius sklypelius tuščios 
žemės, kuri randasi prie 
namų, užsodinant daržovė
mis ir bulvėmis. Tą minti 
remia ir laikraščiai, paduo-

į Nusipirk Gramofoną
■■ ■ ii miibi iuii—i i ■ i   iMmrnrwmHBnTiiiriMMnnTW

| o turėsi viso pasaulio muziką savo namuose
KODĖL VISOS SVETIMTAUČIŲ IR ŠVIESESNĖS LIETUVIŲ ŠEI- 

GREIČIAU

Airių šventė. Šią subatą 
diena šv. Patriciaus, yra 
svarbi airių šventė. Tą die
ną kiekvienas airis, neski
riant tikybos nė pažiūrų, dė
vi žalią ženkleli pavidale do
bilo lapo arba šiaip žalią darni pienus, kaip prirengti 
raikštuką. Tą dieną airių daržus, kaip sudaryti ežes 
bažnyčiose atsibuna • iškil
mingos pamaldos, o draugi
jos rengia prakilnius 
rus, su ' programais, 
Amerikoje.

vaka- 
visoje

ir sodinti daržoves. Ikišiol 
mažai kas rengė daržus, tad 
daugiausia atliekama prie 
namų žemė stovėjo be jo
kios naudos. Priespauda 
mat mokina gyvenimo.

Nelaimingas pasivaikščio
jimas. Pareitame nedėl- 
dienyje, kuomet putė pava
sarinis vėjas prie tempera-

• turos 60 augščiau zero, p. L. 
Richards su savo motere nu
ėjo pasivaikščioti ant ledo 
ties Euclid Beach, kur nu
ėjus apie 1000 pėdų nuo 
krašto, aplužo ir pateko Į 
šaltą vandeni. Ilgai vande
nyje jie kamavosi, kol pa
ežerių vaikščiojanti žmonės 
išgirdo jų šauksmą ir su di
deliu vargu juos išgelbėjo. 
Abudu nusiųsta i šv. Jono 
ligonbutj.

Ir žydai švenčia nedėldie- 
nj. Paprastai žydai švenčia 
savo šventes savo dienomis, 
bet Clevelande yra žydų re
formatorių, tad tie savo 
šventes švenčia nedėldie- 
niuose. Pereitame nedėl- 
dienyje jie šventė “purimą”, 
o ateinančiame švęs karalie
nę Esterą.

Daugiau mirčių. Visame 
Clevelande, pereitą savaitę 
nuo pneumonijos mirė 42 
žmonės. Tą pačią savaitę 
pereitais metais mirė nuo 
pneumonijos tik 26 žmonės. 
Taigi šiais metais nuo pneu
monijos mirtis yra beveik 
dviguba. Per metus laiko
Clevelande mirė nuo pneu- M 
monijos 230 žmonių.

Redakcijos Atsakymai I

Sako, kad pabrangs. Gat- 
vekarių kompanijos valdi
ninkai apreiškia miesto kon- 
selmonams, kad su ateinan
čiu pavasariu pabrangs pa- 
sažierų važiojimas. Už 25c. 
bus parduodama 7 bilietai 
ir 1 centas bus imama už.
transporto bilietą kuomet -Murphy. Dalykas nes- 
dabar už 15c. gaunama 5 bi- varbus, nesunaudosime. Pa- & 
Ketai ir už' vieną centą tran- rašykite mums' svarbesnių w 
sporto bilietas. Tikimasi kad žinučių iš vietos lietuvių gy- m 

kompanija, norėdama Įvesti venimo.
tokias permainas, susilauks P. š. Mintis labai neaiški. 
daug nemalonumo iš gyven-j Norint Tamistos raštelį su- jį 
tojų pusės. naudoti, turėtume v

I M YNOS JAU ĮGYJO TĄJĄ 
t SUPRATO JOS VERTĘ IR

Prekė $15.00

Prekė $2.>.00

Prekė $35.00

Prekė $5«.00

MUZIKA? TODĖL KAD JIE 
SVARBĄ.

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 šviesesnes 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 gailaus jie suprato ir tą, kad 
jauni jų sūnūs, esant stuboje tokei 
muzikai, neturės laiko stovėti ant 
kampo ir studijuoti tą amerikonų 
pradinę kriminalę mokyklę.

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

Geriausia yra tokia muzika

Columbia Grafonola @
Jas galima pirktisu mažu įmok ėjimu ir ant len- |į| 

griausiu išmokėjimų,

“Dirvos” Krautuvėje |
2004 St. Clair Avė. Cleveland, Ohio ?

Teipgi męs turime visą rinkinį lietuvišką ir kitokių rekordą. Prisiųsk už 2c. štampą, męs pri- yJ 
siusime lietuvišką rekordą kataliogą. &

©
©

Vyrams $4.oo Merginoms $2.oo už
10 LEKCIJŲ.

Lekcijos atsibuna kas Panedelio ir Petnyčios vakarais 
nuo 8:00iki ILGO valandų.

Vaikinai ir Merginos! Kurie norite dailiai išsilavinti 
šokius šokti, tad atsilankykite Į viršnurodytą vietą, o męs 
gvarantuojame. jog išmokinsime visokius šokius irį trum- _
pą laiką beskirtumo, atjauną, arseną. Tel. Cuy. Central7622-R (C)

5)©©©©©©©©@®©<©®©©©@®©©®®©<^®©

Cuy. Central 1781-L

Prekė $100.00

Prekė $110.00

Kapitalas i Sausio, igi", S145.000 
Pomirtinių išmokėjo... Soi.’is 
Ligoje pašalpų ............ $52.813

VELYKOS ARTI!
PO VELYKŲ PRASIDEDA BALIU BEI TEATRŲ 
^^SEZONAŠSi^ 

0 AR TURI NAUJĄ SIUTĄ APSIRĖDYTI??
JJpHUvame tik naujausios mados gražiai pritai
kyt drabužius. Todėl užsioriieriuo&it pas mus.

J. P. GARMUS, 
KOSTUMERSKAS KR1AUČIUS

1329 St. Clair Avenue. Antros lubos.

Moka pomirtinių $150. Sjcc, 5600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir Sii.eo J savaitę.

ŠELPIA Našles, Našlaičius. Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius. Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus,

ŽMONIŲ apšvittai leidžia savaitrašti „TĖVYNE" su ilius
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą.

gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
šia. didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 

organizacija. Kuopos vra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informaciju, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

A. B. STRIMAITIS
307 WEST 30TM STREET. NEW YORK CITY

................

BUČERNE IR GROSERNE
Daugumas musu lietuviikišk iiai negalėjo pas mus atsilankyti dėl 

tolimo atėjimo. Betdsbar męs. norėdami kuogeriausiai patarnauti, pra
dėjom visokius orderius pristatyti į namus. Galite Įduoti orderius per 
mūsų važiuotoją arba atsuankę i musų krautuvę. Męs visados stengsi
mės sanžiningai patarnauti rnuu kostomerius. Prekes darysime kuože- 
miausias. tavorą duosim kuogeriausi. Brangus broliai ir seseris nepa
mirškite musu krautuvės. Ateikite ir pabandykite, o tąsyk persitikrin
site. jog ką šneku yra gyva tiesa.

2041 HAMILTON AVĖ.


