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Nuskandino daug laivu

NUMIRĖ ADMIROLAS

TAIKOS ARENA

vok

zmiu

~TA>KCS>

PER 11 DIENŲ, NUS
KANDINO 11 LAI-

padirbo kulkasvaidį, leid
žiantį 500 kulkų per minūtą 
ir j j išsiuntė į laukus, 10 my 
lių atstume nuo miesto, iš
bandyti. Pradėjus šaudyti, 
operatorius neteko kontro
lės, reiškia, negalėjo sulai-

vokiški medžioklės laivai. 
Visi paskaityti nelaisviais 
ir nugabenti į Belaisvių sto
vyklas. L7 - .

Londonas. Atsisakius tal
kininkams nuo taikos Vo
kietija jau pradėjo rengtis 
prie toliasnio karės tęsimo. 
Žinios skelbia, kad Hinden- 
burgas jau paskelbė Vokie
tijoj mobilizaciją 1919 me
tų naujokų, kurių busią a- 
pie 600,000. Reikalui priė
jus bus paskelbta ir civilių 
gyventojų mobilizacija, ku
ri galės duoti 2,000,000 vy-

HINDENBURGAS PLA 
NUOJA TOLIASNI 

KARĖS TŲSI-

Berlynas. Vokietijos ad- 
įmiralicija išklausė raporto, 
koki jai pridavė submari- 

! nas U—46, kurį ikišiol lai
kyta žuvusiu Biskaiko įta
koje. Pagal šio raporto pa- 
. sirodo, kad per 11 dienų, 
! vokiški submarinai nuskan
dino 11 laivų, priklausiusių 
talkininkams. Vienas iš vo
kiškųjų submarinų, 23 d.

■ Gruodžio, nuskandino Vi- 
: duržemio jūrėse garlaivį, 
kurs turėjo daugiau 5000 
tonų paimos. Tą laivą lydė
jo du talkininkų šarvuočiai, 
vienok tie laivą ne apsaugo

jo nuo submarino. Vardai 
šitų visų submarinų, nuvei- 

i kusių tokį pragaištingą da- 
• rbą, laikomi slaptybėje.

KULKASVAIDIS BE 
KONTROLĖS.

Hartford, Conn. Čia bu
vo atsitikimas, kurs labai 
retai gali atsitikti. Firma 
Colt Patent Fire Arms Co.,

Įėjimo, net kol šuvius išbai
gė. Firmos valdininkai ne
moka išaiškinti tokios kul- 
kasvaidžio sauvalios. Šūviai 
sunaikino daug ūkininkų 
triobų, o triobas gazo kom
panijos, beveik Į pusę suar-

RENGIASI J DVIKOVĄ.
Petrogradas. Laike Ka

lėdų šventės, svečiuojantės 
Carskoj Šėloj Durnos ats
tovams ir kitiems įžymiems 
piliečiams, tarp Durnos pir
mininko Rodzianko ir vi
daus reikalų ministerio Pro 
topovo įvyko kivirčiai, ku
rie perėjo į didelį piktumą. 
Po trumpų argumentų, Pro 
topovas norėdamas perpra
šyti Rodzianką, pasiūlė jam 
savo ranką, bet Rodzianka

ŽUVO DAUG AUSTRŲ.
Rymas. Pietinėj pusėj 

kalno Piccolo Lapazumi, 
austrai užtaisė minas, kad 
su tų pagelba, nugriauti 
kalno dalį, padaryti italams 
nuostolius. Italams vienok, 
sužinojus apie sau užtaisy
tas kilpas, jie prasišalino. 
Eskpliozija buvo didelė, bet 
italams ji nuostolių nepada
rė, tik gyvais palaidojo dau 
gybę austrų kareivių, uo
lose pasislėpusių nuo eks- 
pliozijos.

Mušis šiaurės jūrėse. Šiau 
rėš jūrėse, prie Holandijos 
pakrančių įvyko mušis Ang 
lijos mūšių laivų su Vokie
tijos povandeninėmis valti
mis. Žuvo Anglijos vienas 
laivas ir 47 žmonės. Vokie
tijos žuvo 7 valtįs. Plates
nių žinių dar nėra.

NEPRIPAŽĮSTA LEN
KIJĄ.

Varšava (per Berlyno cen 
■m ra). Varšavoj, rūmuose 
kunigaikščių Krasinskių, at
sibuvo didelės iškilmės ati
darymo Lenkijos karališkos 
rodos, prie kurios buvo vo-

JASI.
Geneva. Gandas plačiai 

pasklido, kad Vokietija sa
vo kariumenę gabena kas
kart arčiau ir arčiau Švei
carijos rubežiaus, kur ma
noma sutraukus dideles 
spėkas, veržtis per Šveica
riją į Francuziją, kad tokiu 
budu privertus francuzų 
kariumenę pasitraukti iš 
Alzacijos. Šveicarijoj pilnai 

atokiems gandams tikima ir 
; todėl šiomis dienomis pra
dėta mobilizacija naujų ka- 

■ reivių, kurie su atsargos 
įrezervomis manoma greitai 
pasiųsti link ežerų Kostan- 
za, per kur gali vokiečiai 
įsiveržti. Šveicarijos vald
žios ir gyventojų ūpas pa
kilęs ant tiek, kad rengia
masi ginti šalies neutralie- 
tą, iki paskutinujų.

Durnos susirinkimas ati
dėtas. Rusijos priemeras 
Galicin atidėjo Durnos susi
rinkimą, kuriam laikas dar 
nepaskirtas. Galicin sako, 
kad Durnos susirinkimas ga 
Ii pabloginti valdžios reika
lus, kurie šiądien yra labai 
įtempti.

kerta teutonamsTir tėip’yau 
pertoli nuėjusiems, apsisau
gojimo kelius, o rusai ir ru
munai kasdien skečia savo 
frontus ir žengia pirmyn. 
Kur ištinka mūšiai, mušius 
visur pralaimi, net rumunai 
jau darosi ne įveikiamais. 
Pagelba teutonams nepri
duoda ma jau teip greitai, 
kaip buvo pirmiau, nes vie
na, labai toli, antra, pagel- 
bą jau ir imti nėra iškur, 
nes žmonių trūksta, o tre
čia, blogi orai: pusnįs, tva
nai ir tam panašiai.

TEUTONŲ GRABAS.
Paryžius. Talkininkų ka- 

riumenės vadai sako,, kad 
Rumunija bus tikruoju-gra 
bu Vokietijai ir Austrijai, 
nes čia bus galas jų milita- 
riškojo gyvenimo. Vokieti
jos kariumenės galutinas. 
nusilpnėjimas ir suretėji- Į 
mas, kas pasirodo, dar ne-! 
padarius pradžią mūšio 
Balkanuose, bus paskutinė
mis teutonų konvulsijomis. 
Rumunija, rods, šiądien yra 
nuteriota, bet tai jai bus 
pamokinimu ir parodymu 
jos klaidų, kurias ji papildė 
pirmiaus karėn išėjimo, ne
klausydama Rusijos ir Fra- 
ncuzijos patarimų, o ir ka
rėn išėjus, padarė keliatą 
klaidų, pradėdama mušius 
ne pagal Rusijos ir Francu- 
zijos planų. Bet teutonų 
pražuvimas, užgydys visas 
Rumunijos žaizdas.

PALIKTA TIK SENI IR 
JAUNI.

Berlynas. Nuo paimtų 
Vokietijos ir Austrijos ne-! 
laisvėn Rusijos kareivių, pa 
tirta, kad toje Galicijos da
lyje, kurią rusai yra užėmę, 
vietinių gyventojų nėra vi
dutinio amžiaus žmonių, 
tarpe 15 ir 50 metų am
žiaus. Palikta tik vaikai iki 
15 metų ir vyrai su mote
rims, senesni negu 50 metų 
amžiaus. Vidutinio amžiaus 
žmonės, abiejų lyčių, Rusi
jos valdžios visi išgabenti 
Rusijos gilumon ar Siberi- 
jon, kaipo belaisviai. Ber
lynas tikrina, kad Rusija 
tą daro su politišku tikslu, 
bet su kokiu tikslu Vokie
tija Lietuvos ir Lenkijos 
žmones Vokietijos gilumon 
gabena, nepaaiškina.

mė ir savo nedavė. Kadangi 
rankos nc.davHnas, tarpe 
augštos kietos žmonių..yra 
honoro įžeidimu kurį gali
ma prašalinti tik pergale! ATNAUJINS KATEDRĄ, 
dvikovei? (duelius), ' tad! Berlynas. “Koehaische Zei

prieteliai viso- į tung”, skelbia, kad kaize- į kyti jo veikimą ir kulkas- 
kiais būda’s įkalbinėjo, is- ‘ rio kvatieroje lankėsi kar-‘vaidis pasileido į veikmę be

'f tegul as i 
I VIEPIA ! į
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L5>^/V^ , o TĄt\ 

TUOJAU /u~ l

ir hoiandiškų šaukti Rr ’ziąnką.įdviko-dinolas Hartman, kuiS kai- Jokio rubežiaus. Kulkas va; 
tebu tapo van '■ vą. * Izeriui pridavė^ j dis likęs nekontroliuojamu.
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Reimso katedrą, kad ji vi
sai nesugriūtų dėlei lietaus, 
plaujančio jos sienas ir vi
dujinius įtaisymus. Kaize
ris davė atsakymą, kad jo 
privalumu yra saugoti visus 
katalikų bažnyčios daiktus 
(tai lauk gero!), o ypač sto- 
vylas, kaipo dailos dalykus. 
Galiaus kaizeris prižadėjo 
Reimso katedrą atnaujinti 
pilnoje cielybėje ir rūpintis, 
kad šita katedra netrukus 
butų pataisyta ir atnaujin-

RUSI JOS PRIEMERAS | 
VOKIETIS.

Vienna. Rusijos priemeru' 
likus kunigaikščiui Galici-1 
nui, vaikščioja gandas Eu
ropoje, kad kunigaikštis 
Galicin gimimu yra vokie
tis, gimęs Vokietijoje, Wez- 
badene. Užėmus jam Rusi
jos priemero vietą, tvirtai 
tikimasi, kad jis stengsis 
Rusijos valdžią nukreipti 
prie nuomonės, norinčios 
užbaigti karę, padarant at
skirą taiką su Vokietija ir 
Austrija. Ar tame bus kas į 
panašaus, ar ne, nieko ne-Į 
galima spręsti, nors nėra į 
pamato tam tikėti, bet ma-1 
tyt, kad teutonams užbaigi-į 
mas karės labai rupi.

UVOKU/E fft sJ&į 
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deniu uždėtais. Pietine.] da- j ----------- .
lyje provincijos Limbourg, ŠVEICARIJA GINKLUO- 
žmonių aplinkybės yra ap
verktinos. Didžiausi mies- ■ 
tai, kaip tai Bonn ir Dier- į 
ringhousen, visai atskirti. 
nuo pasaulio, nes vanduo; 
nunešė visus tiltus, geležin-j 
kelius, išgriovė susinėsimų; 
komunikacijas ir paskandi
no visus aplinkinius plotus,; 
kad nė patiems išsigelbėti,! 
nė pagelbos prisišaukti ne-1 
galima.
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RUSŲ PERGALĖ TIES 
SMARGONE.

Petrogradas. Ties Sasna- 
vičais, į pietus nuo Smargo- 
nes (Lietuvoj) vienas rusų 
patrolės skyrius, įsiveržė į 
vokiečių apkasus ir susirė
mime, durtuvais išbadė vi
sus ten buvusius vokiečius, 
ir minomis apkasus sugrio
vė. Į vakarus nuo Smedri- 
ninkų, rusų špiegai suradę 
vokiečių slaptas pozicijas* 
kurias rusų artilerijos ug^ 
nis sunaikino, nepaliekant 
jų ženklo. Vokiečiai gynė
si šaudydami tik šautuvais, 
pasitraukdami link stoties, 
geležinkelio Kiselino—Blo- 
na. Prie upės Bistrica, ties 
kaimeliu Krička, buris vo
kiečių šliaužte prišliaužė 
arčiau rusų pozicijų, many
dami pakelti ataką, bet ru
sų kuikąsvaidis ir keli ka- 

Liuolių šūviai- juos teip pa- 
| vaišino, kad kurie gyvi liko, 
gelbėjosi bėgimu. Paliko net 
ginklus mūšio vietoje.

RUSAI ATSIĖMĖ VA- 
DENI.

Petrogradas. Rusų ka- 
riumenė šturmu atėrrfė nuo 
teutonų miestelį Vadeni, 1& 
verstų į pietvakarius nuo 
Galač. Teutonai gavę pasti
prinimų, mėgino Vadeni at
siimti, bet tuomi rusus tik 
suerzino, nes šie leidosi vi
su smarkumu ant teutonų 
ir tie turėjo bėgti. Rusai 
pridurmu priešus nusflvijo į 
jų apkasus, į kuriuos patįs, 
įsiveržė, bet po valandos tu
rėjo pasitraukti atgal Su
laukus nakties, vokiečiai si*

Vėliausios Žinios.
Ekspliozija amunicijos fa 

brike. Londono priemiesty
je Eastend ištiko baisi eks- 
pliozija amunicijos fabrike. 
Ekspliozija sugriovė fabri
ką, kurio vietoje liko tik 
200 jardų plati duobė, 
darbininkai užmušta, 
sužeista. Platesnių 
cenzūra neperleidžia.

TEUTONAMS PAVO
JUS.

Londonas. Iš visų pusių 
pareina gandai, kad teuto
nams gręsia Rumunijoj pa- 

D’,.iojus užtvino irt

kiškasis Varsavos guberna
torius Besler su rektorium 
Brudzinskiu. Dalyvavo Vo
kietijos ir Austrijos atsto
vai. Po griausmingų vokie
čių prakalbų, duodančių in
strukcijas, kaip rodą turi 
darbuotis Vokietijos ir Len 
kijos labui ir padėkavonės 
prakalbos, kurią pasakė va r 

/ oj-.»nu čjan lenkų visuomenės V.
dėkavo- 

Lenki.ios
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UŽGRĖBĖ LAIVĄ.
Berlynas. Vokietijos lai

vai, medžiojanti talkininkų 
: laivus jūrėse, pietiniame 
’Atlantike sugavo anglišką 
i laivą “Yarowdale”, plau
kiantį iš New Yorko į An- 
į gliją. Laivą vokiečiai nusi- 
* gabeno į savo portus, nes 
tai buvo jiems riebiu pauk
ščiu. “Yarowdale” vežė Ang 
lijon 600 tonų kviečių gru
dų, 2000 tonų miltų, 1,900 
arklių, 117 motorų, 50 auto
mobilių, 6,300 skrynių šau
tuvams patronų, 30,000 va
tų dygliuoto drato, 3,000 
štangų kocėto plieno ir dau 

Sgybę mėsos, lašinių ir deš
rų Žmona; ant šito laivo 
buvo 469, iš kurių buvo 103, 
kuriuos šis laivas buvo iš
gelbėjęs nuo kitų Anglijos 
laivų, kuriuos paskandino

Mūšiai LietuvojehSS"^"^ ^ 
ropoję.

kits vokiečiai, 
ati Pa rydamas 
pasakė, kad 
rodos darbu 

bus sudarymas lenkų kariu
menės (o kariumenė vokie
čiams dabar labai reikalin
ga' su k1'k’šk'-’nic 
momis ir vėliavomis.

Varšavoj esantis Suvieny 
tų Valstijų konsulis, iš Suv. 

: Valst. gavo žinią, kad Su
vienytos Valstijos Lenkiją 
oficiališkai nepripažįsta; 

; pripažins tik tada, kada ka
rei pasibaigus, taikos tary
bose ją pripažins ir užtvir- 
! tins Europos viešpatystės.

NUSKANDINO DAUG
LAIVŲ.

Buenos Aires. Nuo 12 die 
uos Gruodžio iki 17 d. Sau
sio, pietiniame Atlantike, 
vokiški lai v 
talkininkų laivus, paskandi- *p;eir>Ojewski, 
no 20 pirklybinių laivų, pri- vokiečiams 
klausančių Anglijai, Fran- ‘^ijuosavimą 
euzijai ir Japonijai. Su iai- rOfja 95 nariu. L kuri; 
vais nuskendo ir apie 400 v lenku 
žmonių, o 270 išgelbėta. Xemoiewskis 
Skaitlynės žuvusių žmonių rocjOs i 
kaip ir paskandintu lai’/u, 
yra vienok ne aiškios, nes j 
vienur skelbiama daugiau, ^ 
kitur mažiau. Vieną japoni- ( 
skujų laivų sulaikė vok’e-^ 
čSSt jūrėse, aM ju pi loUiCė . 
stavo įgulą ir jį pavadinę sa-1 
vo vardu, pasiėmė į tarpą 
savųjų, prie medžiojimo ant1 
talkininkų laivų, o japonų 
įgulą pristatė prie laivo da
rbų. Japonams pasiprieši
nus, daug jų sušaudyta. Iš 1 
Anglijos laivų yra žuvę:' 
Dramatist, , Rodnowshire i 
Minich, Netherby Hali, Mo- 
unt, King George, Georgic 
ir Voltaire. Francuzijos: 
Nontes ir Asmieres. Kitų 
laivų vardai dar nėra žino
mi.

' UŽTVINO UPĖ RENO.
Londonas. Dėlei užtvinu

sios upės Reno, vandeniui Protor 
išsiliejus iš upės vagos.

Rusai sumušti Lietuvoje. 
Nesiliaujančiais atakais, vo 
kiečiai apveikė rusus neto
li nuo Ilukštos, kur 1,500 
rusų kliuvo vokiečių nelai
svėn.

W UB/HVAl 
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glaustomis eilėmis pradėjo: VEIKIMAI GALICIJOJ, 
slinkti rusų pozicijų link, Petrogradas. Kovlo ap- 
bet prie upės Rimnik, rusai linkėse, rusų artilerija, sva- 
juos gerai pavaišino ir pri- rbiausiuose punktuose, nu
vertė pasitraukti. galėjo teutonų besistengi-

 mus pakelti ofensyvą. Rusų 
, taikus šūviai išnaikino prie-

MUŠIS TIES SMARGO- šo apkasus. Prie upės Na- 
NE. -__ rajuvka, vokiečiai kiek ap-

Berlynas. Po užėstinos gadino rusų apkasus, bet 
artilerijų imtynės, rusai pa- užtai rusų skyrius ties Sta- 
kėlė eilę atakų ant vokie- nislavovu, užpuolė vokiečių 
-čių pozicijų į pietus nuo sargybas, kurių dauguma 
Smargonės (Vilniaus gube-, išbadyta durtuvais, o gy- 
mijoj), bet tas jiems nenu-;vais likę, paimta nelaisvėn, 
sisekė, nes turėjo trauktis ~ 
atgal su savais nuostoliais. ' 1
Vienoj vietoj rusai buvo įsi- Įg AmCFlkOS 
laužę į voldečių apkasus, 
bet po valandos mūšio juosi

^iš ten išvyta. Mūšio laukas 
nuklota rusų lavonais. Na
kties sulaukus, rusai išnau- 
jo atakavo vokiečių pozici
jas, bet nieko nelaimėjus, 
tapo atmušti su lengvais 
nuostoliais.

Petrogradas. Kovlo ap-
šką perdavė detektivų biu
rui, kurie tėmija tėvo pa
geidaujančią moterį, kad su 
ja neatsitiktų kas blogo, nes 
manoma, kad ji kvailioja.

prieplaukas, vokie Pareikalauta nuo ambasa-Londi 
čiai irgi apie tai šnekėjo, doriaus Gerrardo pasiaiški- 
ir vėliaus pasirodė, kad jie nimo. 
žinojo ką šneka, nes subma-i -------------
rinas, nors ir vėliau, visgi APKALTINTAS LIETU- 
atnėrė.

NUMIRĖ ADMIROLAS. I______ _______ _________
Washington, D. C. Numi-' Advokatas B. jTknight, ap-, 

rė Suvienytų Valstijų lai- rUpįn0 kauciją už lietuvį 
vyno buvęs admirolu G. Da- Antaną Venckų, kurs yra, 
way, kurs buvo pagarsėjęs kaltinamas papildyme žmo- 

tlaike Suvienytų Valstijų ka gžudystės, Winnebago pa-!

Sužiedotiniai

MŪŠIAI PRIE VERDU- 
NO.

Paryžius. Į šiaurius nuo 
Somme, francuzų artileri- ' 
jos ugnis išvaikė pulkus vo
kiečių, besiartinančius prie 
"kalno St. Quentin. Ant de
šinio kranto upės Moži, a- 
biejų pusių artilerija turėjo 
susirėmimų, net iki Vacne- 
rauville i r Chambreltes, 
■Caurieres giriose. Sommes 
apygardoje, francuzai nesi
tikėtai užpuolė vokiečių li
nijas ir jas iškrikdyta. At
mušta ^vokiečius aplinkėje 
JLassigni, kur vokiečiai bū
tinai norėjo įsiveržti į fran 
•<uzų apkasus, ties Canni — 
•sur Matz. Čia daug vokie
čių kliuvo francuzų nelai-

i KALTINAMAS VAGYS
TĖJE.

Kansas City, Mo. Čia ta
po areštuotas H. G. Webb, 
jaunas medecinos studen
tas, kurs yra kaltinamu api
plėšime Baltimore & Ohio 
geležinkeliu bėgančio eksp
resinio trūkio, kurs 1915 m. 
buvo apiplėštas, Doddridge 
paviete, West Virginija val
stijoj. Aname apiplėšime 
minėto trūkio, plėšikai pag
lemžė pačto ir ekspreso siu
ntinius, su kuriais buvo

ANGLAI APVEIKĖ VO
KIEČIUS .

Londonas.
gerų pasiseki]

nio! Magdute, o kada reng
simės prie sutuoktuvių?

— Tai nuo tavęs priklau
so. Tik aš dar norėjau ta
vęs paklausti, prie kokioe 
lietuvių draugijos tu pri'<- ' 
lausai?

— Draugijos? O kam tai 
reikalinga?! Juk Lietuvoj, 
nė tavo, nė mano tėvas nep- 

ti. Vienok, juk yra švarės- riklausė prie jokios draugi- ' 
nių pasilinksminimų! įjos, o dėlto gyveno kaip ir

— Na, o apie kokius tu'visi, tai ir męs teip gyven- 
misliji?

— Tuojaus tau pasaky
siu, ot, kad ir apie mus pa
čius. Vieton eiti į tą balių, 
reikėjo tris dolerius pasiųs- 

kuošT'šuširink?“ i Lietuvos Gelbėjimo Fon- 
dą, tai butų buvus triguba 
nauda, o su likusiais'dviem 
doleriais reikėjo ateiti pas 
mane. Aš kaip tik turėjau 
norą eiti į teatrą, kuriame 
C. L. T. Ch. kuopelė statė 
ant scenos “J. Š”. Ten bū
tume abudu praleidę laiką, 
pasigėrėję lošimu ir dar Lie 
tuvos baduoliams butų atli-

VIS.
Rockford, III. “Register 

Gazette” skelbia, kad vietos

(Tąsa) i
būti vienas iš dviejų: arba 
jie yra dvasioje nuskurdę, 
arba iš to turi sau ypatiš- 
ką naudą. Teisybė, musų 
jaunimas yra skupus ir nuo 
jų pinigą yra sunku išgauti 
labdaringiems tikslams, .jei 

, bent su pasilinksminimų pa-

ATŠAUKIA KARIU- 
MENĘ.

Washington, D. C. Ikišiol 
buvusi Mexikoj Suvienytų 
Valstijų kariumenė, kuri 
stovėjo Chihuhua ir Colum- 
bus apygardoje, šiomis die- _ _. o „ je
nomis tampa atšaukta į Su j rėš su Ispanija, po Manilla, vieto ukėse. Venckus buvo gelba nuo jų ką galima gau 
vienytas Valstijas. Iš Wa-į 1896 m. Laidotuvėse daly- areštuotas ir tyrinėjimuose 
shingtono pasiųsta prisaky- į vavo prezidentas Wilsonas, rastas kaltu baudos nuo 1 
mas generolui Pershingui,į teipgi augščiausio teismo, 14 meįų kalėjimo. Po ty- 
kad bėgyje 72 valandų ap- gabineto ir senato nariai, rinėjimų buvo išgabentas 
leistų savo stovyklas. Pro-' kur prisidėjo ir kelios de- į jolieto kalėjimą, iš 

‘ vizija ir kitokios reikmenis, i šimtįs tūkstančių kareivių dabar paleistas, kauciją 
: kurios buvo ant kelio, siun-: ir jurininkų. Prie laidotuvių stačius, iki teismui. 
IČiamos kariumenei, tapo'nebuvo prakalbų, nes velio- 
; sulaikytos. Stovyklų lioge-'nis to reikalavo, prieš nu- 
riai yra jau ardomi ir krau-} i

• jami į vežimus. Vietą Su-‘duobę, kareiviai iššovė tris 
.vienytų Valstijų kariume-'salvas. Lydint lavoną, visos 
nės užims Carranzos kariu- i įstaigos ir pramonės buvo 

i menė. Taigi pasirodė, kad į uždarytos. Palaidota jį 20 
Suvienytų Valstijų noras-d. Sausio, Arlington Natio- 
sugauti Vilią ir įvesti Mexi- nal kapuose, 

i ko j tvarką, buvo tikras fia- —- ----------
sco, nes veikalas pasirodė NELAIMĖ ANT KRYŽ- 
neteip lengvu, kaip galima j KELIO,
buvo apie jį manyti. j Rockford, III. Ant gatve-

iš kur 
į už- 
Teis- 

mas atsibus Balandžio mė-J 
nesyje, 

mirsiant. Leidžiant grabą į “džiuri” teisėjai.

NUPUOLĖ 143 PĖDAS
ŽEMYN, Į UPĘ.

New York, N. Y. Nekas- 
dien pasitaiko toki nelai
mingi atsitikimai, kokių 
venas pasitaikė šiomis die
noms

tarp New Yorko ir q dabar, ir pinigų daug 
nLimuo, ou niurna ________________ kario, bėgančio S. Main ga- Bro°klyno, kuomet G. Kit- praleidai, ir sveikatai užke-
$100,000 gyvais pinigais. Už i PELNĖ 110,000 DOLERIŲ. įtve, skersai geležinkelio Illi- važiavo šiuom tiltu. — 
plėšikų sugavimą, geležiu- New York, N. Y. Areš-!nois Central, užbėgo tavo- 
kelio kompanija siūlė atly- tuotą tūlą F. D. Strabelą, į rinis trūkis. Tarpe gatve- 
ginimo $1000. Webb atkelia- buvusį perdėtiniu vieno au-į kario pasažierų ištiko pa- 
vo į Kansas City iš Louisvi- 
lle prieš tris mėnesius ir čia 
įstojo į kolegiją. Susekta jis 
detektivų, susirašinėjime 
laiškais, su plėšikais. Nuo

tomobilių fabriko, kaipo į nika, tik laimė, kad nedaug 
įkaitinamą deginime automo ten buvo, bet ir iš tų pa- 
į bilių. Jis perdu metus su-j&ę vos vienas spėjo iššokti 
įdegino 60 brangesnių auto-į laukan,© kiti visi, su gatve- 
i mobilių, kurių nusipirkęs ■ kariu trūkio nustumti 30 

dalyvavimo plėšikų gaujoje, vieną, apsaugojo keliose ase' pėdų žemyn, į Kent upelį, 
; kur puldamas gatvėkaris 
i susidaužė į skeveldras. Iš 
' važiavusių pasažierų trįs 
i moters užmušta ir trįs su
žeista, apart tų, gatvekario 

į konduktorius ir motormo- 
nas.

nesipina.

NELAIMINGOS VES
TUVĖS.

Binghamton, N. Y. 30 my 
lių nuo čia, miestelyje Har- 
dford, Pa. Odd Fellows sa
lėje atsibuvo vestuvių va-

Anglai turėjo karo pokilis. Svečiams įsi- 
linksminus kuomet šokįkąi 

dranginėmis sukosi lyg užburtame rate, 
bombomis suardė vokiečių nutruko šniūras, ant kurio 
požemines galerijas, pilnas kabojo karšinu žibinama le- 

Čia mpa ir lempa nupuolė že
mėn. Pasiliejus karasinui, 
ugnis prisigriebė prie šoki
kių drabužių ir tie užside
gė. Svečiams begesinant 
mergaičių ir moterių dra
bužius, pradėjo degti salės

o gy- 
veik visi kliuvo 

Sekančią

ant Williamsburgo

kuracijos kompanijose, pa- 
: skui sudegino ir pirkdavo 
kitą, su kuriuom pasielgė 

į panašiai. Teip jis uždar
biaudamas, per du metus 
uždirbo 8110,000. Bet areš
tavus, pasirodė, kad iš teip 
didelio uždarbio, lengvai pel 
nyto, neturi nė cento pini-

ždamas vežimą medinių iš
dirbinių. Priešai 
priešingon pusėn ėjo šniok
šdamas, didelis automobi
lius, kurio pasibaidę Kitze- 
ro vežimo arkliai, šoko i 
šalį ir vežimą apvertė. Ve
žimui virstant, Kitzeris nu
puolė nuo savo sėdynės ir, 
kad tas viskas buvo prie pat 
tilto krašto, tai nebuvo kur 
užsilaikyti, todėl nupuolė 
tiesiok į upę, kuri yra 143 
pėdas žemiau tilto. Su pa- 
gelba atplaukė laivas Stan
dard Oil kompanijos ir ne
laimingą išgelbėjo. Nuvežus

' sime.
— Teip, gyvensime, teip 

kaip mus tėvai gyveno, bet 
ne čia, Amerikoje. Kaip Lie
tuvoj žmogus suserga, tai 
jis turi stubelę, sklypeli že
mės, arklį, karvę, javų, dar
žovių, miltų ir duonos šmo
telį, iš savo augintų javų, 
turėjai tėvą, gimines, pažį
stamus, su kuriais jau nuo 
seniai gyvenai. Tad jie visi, 
kad ir nieko neturint, apgi
na nuo bado, vargo ir skai
do, laike ligos. Bet čia! Čia 
viską reikia pirkti, ir stube
lę, ir duoną, ir mažiausią 
daiktelį, kokius Lietuvoj ga 
Įima buvo gauti dykai. Čia 
kada dirbi ištisas dienas, 
tai tau už tai užmoka, bet 
gavęs užmokestį, kaip ap- 
moki visas pragyvenimo iš
laidas, tai arba lieka kiek, 
arba visai nieko. Taigi pa- 
mislyk, kas gali atsitikti su 
tokiu darbininku, su jo šei
myna, kuomet jis gali nete
kti darbo, apsirgti ir ga
ilaus numirti.

— Aš apie tokius dalykus 
niekad nebuvau mislijęs.

. — Neturiu tą už blogą! 
(Nebuvai dar šeimynos pa- 

Tie į laikytojom, tad apie šeimy-

X?" nkiai, dargi net savo kai- 1 
mynui ir zubus sumušiai, ir 

vežimą, man gėdą padariai. Juk ir 1 
tavo, ir mano tėvai rašė, ■ 
kad jie Rusijoj kenčia dide
lį vargą ir skurdą, o tu lyg 
juos išjuokdamas, šoki, gir
tuokliauji, mušiesi!.... Gė
da tau, gėda!..........

— Labai išmintingai tu 
čia šiądien kalbi, lyg iš kny 
gos skaitai, arba lyg pra- 
baščius iš sakyklos, kad pa
sakoja. Bet man stebėtina, 
kad visi teip daro.... Kaip į 
tai gali būti?.....

— Klausyk, Jurgi!
visi, kurie su tavim sykiu; nos likimą ir galėjai nieke 

Bet dabar anie

vokiškujų kareivių, 
daug vokiečių žuvo, 
yais likę, 
anglų nelaisvėn, 
naktį, anglams pasisekė Įsi
veržti i vokiečių apkasus 
šiauriuose nuo Neuve Cha- 
pelle. Vokiečių artilerija bu grindis, kas pagimdė tarpe 
vo pilname veikime aplinkė susirinkusių svečių paniką. 
Fe Rancourt, Serre, ir prie Besiveržiant laukan, apie 
Ypress. Anglai pasekmingai 
bombardavo vokiečių pozi
cijas St. Pierre ir Vaats 
giriose, teipgi aplinkėse Go- 
mmecourt, Arras ir Armen- 
tieres kalvose.

50 žmonių sumindžiota, keli 
net turės mirti.

$20,000 NUMIRĖLĖS 
RANKOJ.

Mansfield, Ohio. Marė 
Beal — Hess, 72 metų am
žiaus, kuri gyveno vieno 
sau neturtingame namelyje, 
per savaitę laiko nepasiro
dė. Kaimynai davė žinją po
licijai, kuri atėjus išlaužė 
namelio duris ir senukę ra
do kedėje negyvą. Kairėje 
rankoje ji laikė telefono tau 
rę, o dešinėje, drūčiai sug-

PREZIDENTAS NUPEI J Williamsburgo ligonbu- šoko, girtuokliavo ir tave' nemislyti.
u? -tį, daktarai mano, kad gy- didvyriu norėjo padaryti, tai turi pajnislyti, kad aiei-

Washington, D. C. Prezi- vens- 
dentas Wilsonas turėjo kon- 

’venciją, kurią sudarė ke
liolika įžymesnių angliškų 
Amerikos laikraštininkų, 

įkurtoje prezidentas išsireiš- 
įkė nepasiganėdinimą tūlais 
laikraščiais ir davė jiems 
papeikimą už tai. kad tie be 

• jokios sąžinės iškraipė ir 
į San Francisco, Cal. Dist- j neteisingai perdėjo neku- 
rikto prokuratorius išdavė riuos punktus jo notos, pa- 
varantą, areštavimui žino- ■ siųstos kariaujančioms Eu- 
mo anarchisto A. Berkma- ropos viešpatystėmis, kvie- 

į no, mergaitės E. Fitzgerald čiant jas prie taikos, prie 
ir R. Minero. Visi jie yra, karės užbaigimo. Preziden- 

■ nužiūrėtais sukalbyje pasi- ■ tas sako, kad toki laikraš- 
kėsinimo ant gyvasties gu-ičių netaktiškumai, apsilen- 

, bernatoriaus H. Johnsono, kimai su teisybe ir dalykų 
į teip pat išdinamitavimo i tikrumu, labai greitai gali 
1 miesto kapitulos. Kaltinami .sukelti šalyje maištus. Ga- 
į teipgi dirbime bombų, ku- liaus prezidentas pasakė, 
' rios turėjo būti mestos gat- ‘ kad toki neteisingi laikraš- 
! vėse, einant kariškoms pa- čių pasielgimai su jo nota, 
rodoms miesto gatvėmis. Po nesulaikys jį nuo tolesnio 
ištyrimui bus užvestas teis- i veikimo* ir tarpininkavimo 

;mas išnagrinėjimui dalykų; taikos dėlei.
i tikrumo ir tada, jei kaltina
mieji bus susekti tikrai kal- 

į tais, bus pasmerkti.

ždavo su mergomis. Kalti
namasis Stabela, teisme pri 
sipažino ir bus patrauktas 
į baudos teismą, už apgau- 
liojimą apsaugos kompani
jų.

AREŠTAVO NUŽIŪRĖ
TUS DINAMITAVI- 

ME.

ANGLAI LAIMĖJO ME- 
ZOPOTAMIJOJ.

Londonas. Anglai išvarė 
visą turkų liniją prie upės 
Tigris, į rytus nuo Kut-el- 
Amara. Anglams teko daug 
turkų nelaisvių, biskis ka
rinės medegos ir visa apka
sų sistema, ilgume 2,500 ja
rdų, kurių gilumas siekia niaužusi laikė bankos abli- 
1,100 jardų. Anglų kartume- gais ir popieriniais pinigais 
nė vejasi turkus ir į pietus $20,000. Manoma, kad ji jau 
nuo Kut-el-Amara. sdama savo gyvenimo galą,

-- bandė ką nors telefonu pri- 
RUSAI ATMUŠA TEUTO- sišaukti ir atiduoti savo tur 

NŪS.- tą, bet nesuspėjo. Giminių
Petrogradas. Rusų arti- ji jokių neturėjo, 

lerijos ugnis atmušė teuto
nus, kurie stengėsi pareiti į 
ataką ties Baras, arti La- 
muntelu kalnu. Vokiečių be- 
sistengimas apveikti rusus 
eksplioduojančiomis kulko
mis ties Rakotic, irgi nuėjo 
niekais. Rusų patrolės per
sikėlė per upę Putno ties 
Olesečti, netoli nuo Fočanų 
ir sunaikino ten vokiečių 
stovyklas, kur dauguma be
siginančių vokiečių, išbady- gas nemažiau kaip $10,000, 
ta durtuvais. ar daugiau. Majoras tą lai-

galvoj turėjo tiek proto, 
kaip ir tu, kuomet tą vyrą 
mūšiai. Jeigu nori būti ma
no sužiedotinis ir vėliaus, 
vyru, tai sakau tau tiesiok, 
nesilankyk į tokius balius 
daugiau! Jeigu kitą kartą 
padarysi ką panašaus, aš 
tavęs daugiau nenorėsiu ma 
tyti. Dargi ant rytojaus, 
laike pamaldų bažnyčioje, 
miega lyg gyvulys.......... iš
vieno blogumo į kitą!. .. . 
Eik į perstatymus — teat- 

*: Londonas, Anglija Vo- rus, eik į koncertą, bet neik 
kiečių submarinas nuskan
dino du anglų garlaiviu 
“Oransay” ir “Meriddio”.

Washington, D. C. Fili
pinų salų gubernatorius 
Henderson S. Martin, rezi
gnavo.

Berlynas, Vokietija. Pa 
ručninkas vokiečių zeppeli-

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Haga, Holandija. Vo
kiečių agentai atvykę Ha- 
gon rengia priruošimą Vo
kietijos delegacijai, kuri ne 
užilgo žada atvykti. Jiems 
renkama vieta ir patogiau
sias viešbutis apsistoti.

nančioji musų šeimyna bu
tų apsaugota. Turi prisira
šyti į draugystę ir kitiems 
nešti pagelbą, tad reikalui 
prisiėjus, kiti tokią pagel
bą neš mum ir neduos mum 
prapulti.

— Na, duok vištai laiktą, 
tai ji reikalaus kitos. Juk . 
tai yra kaštai! Jieškai ma- 
nyje pačių blogiausių daly
kų, lyg neapkęsdama ma
nęs.

— Jurguti, nezurzėk ’ Aš 
tave myliu ir ne dėl neapy
kantos tau dalykus aiškinu. 
Nenoriu vėliaus rugoti, nes 
dabar yra proga toms rugi
nėms kelią užkirsti.

— Taigi, taigi! Gal bus 
šeimynos, gal aš busiu tė
vu.... Ir sumislyk tu man, 
klausti: “prie kokios drau
gystės priklausai?” — O

į tokius niekšiškus balius, 
kuriuose girtuokliaujama 
ir dar susipešti prisieina!

— Magdute!
— Ką gi, Jurguti?
— Ar dar tu mane myli?
— O kaipgi! Iš visos dū

šios ir iš visos širdies. Į klai 
das įpulti, tai juk žmonių 
paprastas nupuolimas, bet prie kokios aš galiu prik

lausyti ?
— Prie Susivienyjimo Lie 

tuvių Amerikoje. Aš ten 
priklausau ir noriu, kad ir 
tu, Jurguti, ten priklaus?- . 
tum.

— Nu jau, gerai. Prisiia- 
šysiu, po šliubui.

— Ką, po šliubui? Aš no
riu, kad tuojau prisirašy
tum ir tai man matant.

— O kaip tai ?!
— O tai teip: Aš nueisiu 

pas kuopos sekretorių, pa
imsiu aplikaciją ir jo pak
lausiu, kokia kuopa ten pas ■ 
jus yra. Man tas nebus sun
kenybe, nes sekretorius yra • 
netoli nuo manęs. Su apli- . 
kacija atvažiuosiu pas tave, 
nueisime pas anos kuopos ; 
sekretorių ir ten išpildė

nistų korpuso G. Leffors, didvyrišku yra iš ju prisi- 
kurs už atsižymėjimą gavo kelti. Teip, tas yra didvy

riu, kurs pasiliuosuoja iš 
žmoniškų silpnybių ir klai
dų, tad ir tu stengkis iš jų 
pasiliuosuoti.

— Gerai, Magdute, pasis
tengsiu !

— Man gėda butų, kad 
mano sužiedotinis, girtas, 
tremptų ant galvų savo al
kanų tėvų, muštųsi su savo 

Jau aš apie 
tai buvau biskį girdėjus, nes 

, , „ žmonės man išmetinėjo, bet
Montreal, kanada. Yra aš nieko ne atsakiau. tik 

sumanymas, kad pašaukti kamputyje susiglaudus bis- 
kariumenėn visus nevedu- kį paverkiau

— Na, na! Tik jau nesi- 
Įrupink teip daug! Neisiu 
daugiau į jokį balių ir ne- 

l šoksiu, jei bent Lietuva lik
tųsi neprigulminga ir lais- likaciją, prirašysime ta.Z •. 
va, tai iš džiaugsmo, nulap- Ar bus teip gerai?
sėjęs kur Klumpakojį surė- " 
žčia, o kitaip, tai nė žings-! rysiu teip, kad tu nori.

augščiausią dovaną “Pour 
la merite”, tapo užmuštas 
vakarų fronte. Turėjo 19 
metų.

New York, N. Y. Red 
Star linijos garlaivis “Lap- 
land” atvežė 126 pasažie- 
rus, kuriuos išgelbėjo nuo 

. t ,----- -------------- , ...----------- - — skęstančio Rusijos laivo
kartu, o Amerikon jau tre- lyne, kurs ten laike vieno “Kursk”. Tas laivas Skoti- 

ičiu, vokiškasis submarinas 
“Deutschland”, kurio gali
ma tikėtis čia bile dieną pa
sirodant. šiuom kartu su 
“Deutschland” turi atnerti 
sykiu ir kitas vokiškasis su- 

; bmarinas, irgi tavorinis. Ši- 
; tų paskalų teisingumui dau
gelis abejoja, bet, kad tas 
žinias leidžia vokiečiai, tad 
gali būti dalis teisybės; pir
maisiais dviem sykiais, 
pirm atnėrima “Deutschlan 
dui” į Baltimorės ir New

DĖLEI AMBASADO
RIAUS PLEPALŲ.

Washington, D. C. Tarpe
LAUKIAMA VĖL SUB- iaugštuju valdininku, su ku- 

MARINO. I riais skaitosi ir prezidentas,MARINO. I riais skaitosi ir prezidentas,
N’ew Ix)ndon, Conn. čia kilo nepasiganėdinimas Su- 

j staiga paplito žinios, kad į | vienytų Valstijų ambasado- 
prieplauką artinasi antru j rium, J. W. Gerrardu, Ber-

UŽSIMANĖ TĖVO.
Lorain, Ohio. Tūla netur

tinga moteris, M. Moore, 
parašė registruotą laišką 
miesto majorui, kuriame 
prašo padėti jai surasti “dai 
lų, seną vyrą, turintį 60 ar 
daugiau mėtų”, kurs apsii
mtų jai būti tėvu. Kandida
tas turi būti franeuzas ar 
anglas ir turi būti turtin-

pokilio, Vokietijos didikams jos pakrantėse užėjo ant kaimynu • • • • 
laikydamas savo prakalbą, minos, 
išsiplepėjo, kad nuo pat pra 
džios šiądieninės karės, nie
kad nėra buvę tokių gerų 
prietikių, koki šiądien yra. 
Toki ambasadoriaus plepa
lai čia skaitomi įžeidimu 
šalies garbės, kadangi Su
vienytos Valstijos dar nėra 
užbaigusios kivirčus su Vo
kietija, už šias submarinų 
sauvaliavimą ir laužymą 
Suv. Valstijų neutralieto.

sius vyrus, nuo 18 iki 45 
metų amžiaus.

Amsterdamas, Holandi- 
ja. Generolas Bissing, Bel
gijos gubernatorius, pavo
jingai serga uždegimu plau
čių. Nėra vilties, kad pas
veiks.

— Nu, ką darysi! Para
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O ŪARBAS IR PRAMONE įg Iš Lietuvių Gyvenimo g
vienok jų akcijos labai žy
miai nupuolė. Firmos Uni
ted States Steel Co akcijos 
nukentė bene daugiausia, 
nes bėgyje vienos dienos,- 
nupuolė 61/! nuošimčiu, o 
sulyg 14 d. Gruodžio perei
tų metų, palyginus augš- 
čiausią kursą šitų akcijų, 
stovėjo žemiau ant 17 laip
snių. Šita firma savo akcijų 
kurse nukentė daugiau ne
gu firma Bethlehem Steel 
Co., kuri dirbo karės reik
menis Europai. Vario kasy
klų firmos Anacondo, akci-

Federališkasis rezervo^ 
skyrius vadinamas provoki- 
šku. Gana įtekmingas Lon
dono laikraštis “Times”, kai 
bedamas apie Suvienytų 
Valstijų federališkąjį.rezer- 
vos skyrių, mato jį pergalė
toju vokiečių įtekmės. Lon
dono finansinėse įstaigose, 
Suvienytų Valstijų federa- 
liškojo rezervos skyriaus 
nuomonė sutiko priėmimą 
gana šaltą, vienok tarpe 
Anglijos didesnių pirklių 
pasilieka viltis, kad tarp Su 
vienytų Valstijų ir Angli
jos jokių nesusipratimų ne- jos nupuolė 5% laipsniais. . . .
bus ir toliaus reikalai bus' Lokomotivų fabrikų akcijų zimų tun būti pritaisytos 
vedami tarpe šių dviejų vie-1 kursas nupuolė ant 7i/o ^P- 
špatysčių, normališkai.» i snio. Tas pats palietė fir- 

- į mas ir American Sugar, A-
Pageidautoji paskola tu- įmerican Beet Sugar & Cu- dėmis aiškiai įrašytas pir- 

rėjo siekti milijardą dole-iba Cane, kurių kursas buvo 
rių. Paskola, kokios Anglija į pradėjęs augti nepaprastu

LIETUVOJ. -
Vilnius. Rugpjūčio mėne

syje miesto beturčių globa 
3656 kareivių moterims iš
mokėjo 29,730 markių pa- 
šelpos. Beto joms išdalino 
dar 49440 duonženklių ver
tės 31000 markių. Dabar ka 
reivių moterims mokės po 
tris markes į mėnesį, gi kie
kvienai šiaip šeimynos ypa- 
tai po markę. Duos teipgi ir 
duonženklių dykai.

Paliepimų laiškas atkrei
pia domą į paliepimą, sulyg 
kurio prie šiaip žmonių ve-

rio Lietuva, kaip mums ro- organizatorius Morgan, ku-perius į savaitę. Šiaip iš iie- 
j__.- _• :i j _x !tuvių yra uždirbančių geras

algas, bet dauguma tuom 
nemoka naudotis savo ge
rovei. Vyrai labai susirūpi
nę dėlei merginų stokos, 
įneš yra tik dvi lietuvės.

stengiasi organizuoti i 
žmones, Jis nori, kad kuo- 
daugiau susirašytų prieš 
pavasarį ir tuo laiku bus 
mėty senumo unija pripa-
____ 7 o t žinta centro ir bus paranku į ___ ___ 

motyvų tapo nutarta vir- pareikalauti 9 valandų ant Draugijų lietuviai neturi,
■šiaušiu Partijos siekimu pa- dienos ir didesnio užmokės- apart LSS. kuopos, kuri ne-

, nes dabar dirbama 10 seniai susitvėrė ir silpnai
valandų. Todėl, kurie nepri- gyvuoja. Yra daug tokių
gulim dar, rašykimės, nes lietuvių, kurie save vadina

idosi, yra jau pribrendus ir ris 
.net prisirengus.

Sunku trumpai pamatuoti 
■politiniai Partijos obalsiai, 
! kuriuos ji šiądien aikštėn 
iškėlė, bet maž-daug dėl tųkuriems viršininkai paskir

ta iš vietos gyventojų. Įstei
gta komisija miesto valymo, 
kuri rūpinasi gatvių grindi
mu, jų švariu užlaikymu, 
vandens nuleidimu, šiukšlių i

. . «-*«***»■**•*»**« lietuvių, A.UI SUVC
valymu, ieipgi yra. ugnege- tOmis šalimis, kaip latviai dabar laikas. Pasirodykime, lenkais, vokiečiais ir 
siu dranjnia. v ilniuie stro-!. . , , . ... ___ . , .

- , .. .. ' IX luinai, ūivvi J.V1C MU vaiviutl v uai ūmumai . t IKUllėllS (cllllCl muilu uau-

veaama ana izacija į sįekiama to, kad susipratus nenori miegoti daugiaus ir'tos nėra). Kurie lietuviais
, rengiasi 

Tik reikia pamislyti, į tverti ŠLA. kuopą. Kuopos

> statyti nepriklausoma de-čio, 
. mokratinė Lietuva.
i Santikių klausimas su ki-'

• ame-
! ir lenkai, stovi atviras, nors kad Gardner’o darbininkai i rikonais” (amerikonų tau-

lentelės su savininkų var- 
dais-pavardėmis. Lentelėse 
turi būti lotvniškomis rai

moję eilutėje vežimo savi
ninko vardas, pavardė, ant- 

jieškojo 90 dienų, kurią bu-! smarkumu. Alkoholio dirbi-1 roJe> gyvenamoji vieta, tre- 
tų užstatyta abligais, ture-' mo firmos irgi turėjo dide- į eioje kurio apskričio. Len- 
jo siekti vieną milijardą do-1 liūs nuostolius, ypač Mer-; telė reikia prisegti kairėje 

vežimo puseje, gerai mato
moje vietoje. Nepildančius 
šitų įsakymų baus pinigų 
bauda iki 100 markių arba 
lengvu kalėjimo iki dviejų 

i savaičių.
, Rugsėjo mėn. 14 dieną bu 

tjvo paskelbta, jog Vilniaus 
1 i miesto gyventojai privalo

i suskolinti miestui milijoną 
: rublių. Už paskolintus mie
stui pinigus bus mokama 

į nuošimčiai ir paskolą grą- 
i žins. Dabar prisirašymą 
prie tos paskolos atidėta iki 

; Lapkričio 15 dienos. Bet 
daugiau jau neatidėlios.

Vilniaus miesto viršinin-

lerių, Suvienytų Valstijų' cantile Marine Co. 
pinigais. Vienok Washing-i 
tone tikimasi, kad šitos pas- ■ 
kolos jieškojimas, Anglijos Į 
Suvienytose Valstijose, ne-Į 

os pageidautas pasekmes.' 
Apskaitoma yra, kad Euro- i 
pos viešpatysčių, Suvienyto- ■ 
se Valstijose užstatų abli- 
gais, sulyg 1 d. Lapkričio 
1916 m., tų abligų vertė sie
kė $1,627,000,000. Ilgiausis 
terminas tose paskolose yra 
5 metams paskirtas, o trum- 
piausis, 90 dienų. Nuo pir
mos d. Lapkričio iki šiądien 
Europos skolos Suvienytose 
Valstijose pasididino ir šią
dien jos jau siekia du mili
jardus.

sių draugija. Vilniuje stro-į 
piai 1 
sutroms nuleisti ir tyiam ^ j demokratijų bendrai skambės musų vardas vi-! save pripažįsta, 
vandeniui atvesti is salti- kovai laisvėj įgyti ir igyta-sur. ~...........................  ! ------- '
nių.

Valgomųjų daiktu Suval- rantuoti 
kijoje prekės (turbut ir. Nepriklausomos Lietuvos bininkus žmones miesto vai 
Kaune) sekančios, jautie-; 0|jaisjs visu pirma tapo pri- dvtojus, 
nos 120fenigų, avienos — • . .
markė (100 fen.), kiauliena; 
130 fen., lašiniai 2 markės, 
Vištyčio svaras 80 fen., viš
tos. — 1 mar., ančių, žąsų 
svaras 1 markė. Bulvių ro- 
kuojama 175 fen. Vokiečiai '; 
pastaruoju laiku vėl nelei-i 
džia rašinėti. Neleidžiama 
net imtiniams susirašinėti 
su namiškiais.

Miškus valdiškus yra pa-: 
ėmus savo globon vokiečių 
valdžia, bet dvarų ir pašali
nių savininkų palieka jų 
nuosavybėje ir nuožiūroj.

i Medžių prekės anot: vokie- VOKiecili> mukusi uju pusėn, jau dus uzoaigias. sitąua- po Kens egzempm 
cių laikrascių einančių ^il- kuri panorės tuos musų sie-:mą užbaigus, lietuvių drau- kairiojo krypsnio, 
niuje ir Kaune pranešimo,; kinius pripažinti ir juos pa- 
šitokios: Vilniuje be atveži-iremti” 
mo 9 mar. 50 fen., o su at
vežimu 12 m. 50 fen., kub. 
metras (2 ir pusė aršino).

Visi tie prirodymai ir moį 
tyvai.

kovai laisvėj įgyti ir įgyta- sur. . . . __ ________ x
ją laisvę ateityje sau gva- kaip gražiai auga unija ir tvėrimas bandyta pirmiaus, 
rantuoti. neužilgo, męs turėsim dar- bet dėlei nesusipratimų, da

rbas nepavyko. Bet dabar 
jau ištikrujų imamasi prie t 
darbo ir 4 d. Vasario tam 
tikslui atsibus susirinkimas, 
kuriame kalbės SLA. 8 ap
skričio organizatorius J. J. 
Žilis. Daug vietinių lietuvių 
yra susirūpinę, kad negali 
vieni su kitais sueiti į pažin 
tį; yra tokių, kurie čia yra 
pragyvenę net kelis metus, 
bet vietinių lietuvių nepažį- 
ista. Taigi žadamoji sutverti 
! SLA. kuopa, kaip tik ir bus 

visų vietinių

, kurie jižstos musų 
imtas L. D. Partijos, o po darbininkų žmonių reikalus.

■ jos netrukus prie to obalsio Jau dabar yra išrinkta ko- 
‘ prisidėjo visos kitos Lietu- mitetas iš Pintinės, Medinės 
j vos visuomenės grupos. Ki- ir Geležinės unijos šakų, 
tokios susitvarkiusios ori- kad išrinkti valdovus mies- 
jentacijos Lietuvoje nėra, to tokius, kad žmonėms da- 

; Tik demokratų grupa koki rbininkams butų geras ir už 
. laiką laikėsi neaiškiai su- juos užtartų; visi unijos na- 
formuluoto obalsio — sa- riai balsuotų už grą žmogų, 
varanki Lietuva, rišantį darbininką, 
betgi savo likimą su viduri-į 
nes Europos likimu, bet iri —
ta grupa šiądien pasisakė Pittsburgh, Pa. L. M. D. supažintoja 
esanti nepriklausomos Lie-,stato savo namą, 

■įtuvos šalininkė, neprikišu-
’ somos nė nuo rusų, nė nuo į mas ir už poros mėnesių gal Į kiekvieno lietuvio stubą, 
vokiečių, linkusi ton pusėn,

Marytė.

kurs iš lietuvių.
lauko pusės yra jau baigia- Laikraščių čia ateina veikBankų atsargumas sulai-į 

kė paniką. Valdininkai ban-į 
kų, kurie prieš porą savai-; 
čių padarė sutartį, kad sto- į 
vėti nuošaliai nuo spartaus! 
prekėje kilimo akcijų, pasi
rodė kaip tik į laiką su savo! 
sumanumais, šitos bankos' 
jau nuo seniai reikalavo, i 
kad gvarancija už parduo-. 
damas akcijas butų kur kas 
didesnė, negu jų tuomlaiki- 
nis kursas. Tokia bankų si
stema pasirodė labai prak
tiška 14 d. Gruodžio, perei- 

Į tų metų. Užviešpatavo ten
dencija ir krizis apsistojo, 
kuomet J. P. Morganas iš- 

j važiavo į Washingtoną, kad 
■ tikrai sužinoti apie taiką. 
' nuo Anglijos ambasado- 
' riaus, nes Morganas jokiu 
j budu nenorėjo įtikėti, kad 
i pagal vokiečių paduotas iš- 
i lygas galėtų talkininkai tai- 
i kytis.

jau bus užbaigtas. Šitą na- po kelis egzempliorius; visi

gystėms bus didelis paran- J. J. &
kūmas, nes čia bus lietuviš-i -------------
;ka salė, kur atsibus draugy- New York, N. Y. 15 ir 16 
seių susirinkimai ir vaka-. d. Sausio atsibuvo čia tauti- 
rai, dėlei kurių jos ikišiolA M E R I K O J. 

Gardner. Mass. I __
i, kuriais Partija kita-ishOi.no fabriko darbininkai damos svetimtaučių salėse ; C

dos pamatavo reiAalą Lietu st)-aiką laimėjo. Šitame fa- įr uį tas mokėdamos dide- viu Dienos' 
\ai laisvo, demokratinio ir brike dirbama visokius pin-pi-us pinigus. L. ±vx. u. p<ao- nuvažiavimą atiuare isuum- 

.4... \ jr vaikams'tatymas šito namo, su visais teto pirmininkas advokatas
vežimukus. Pinikai (Reed- įtaisymais, kaštavo suvirs Lopata, posėdžių pirmi- 
workers) visi dirba nuo §35,000. į ninkas buvo Dr. J. Šliupas,

į ir dabar neblogiau- Miesto dalyje “Soho ’ lie- sekretorium V. K. Račkaus- 
,sia uždirba, bet dieniniai nė tuviai turi šias draugijas: kas. Atstovų atvyko pusėti- 

\i kooperatyviška'nas būrelis nuo tautiškųjų 
j draugija, Lietuvos mokslo ■ draugiją. Nutarta: C K- 
! draugija, L. K. Gedimino ’ palaikyti tol, kol Lietuva 
draugija, TMD. 9 kuopa, A-;kęs badą ir priespaudą. Ko- 
PLA. 7 kp., ALSS. 6kp., P-į mitetas palikta tame pačia- 
-aro o-. i._ J , su tais pačiais
Aido choras, Pittsburgo te-.nariais. Parengta memoria- 
atrališkas ratelis, Aido teat- j jas dėlei Lietuvos neprigul- 

išėjo į straiką. Pinikai, no- rališkas ratelis, LDLD. 33, mybės, kurs bus įteiktas 
rėdami, kad greičiau strai- kp., ir Jaunimo draugija. Washingtono valdžiai. Užt- 

.............................. . virtinta C. K. paskirstymas 
aukų. Centralinė kanceliari
ja perkelti iš Wilkes-Barte 
į New Yorką (rodosi pne 
“Tėvynės” Redakcijos — 
Red.). Kuosparčiausia, vi
sokiais budais rinkti aukas 
Lietuvos gelbėjimui, ypač 
nuo svetimtaučių.

Apart to, Waldorp Asto- 
ria viešbutyje atsibuvo po
sėdžiai Lietuvos Gelbėjimo 
ir Lietuvos Autonomija fon 

;dų. Posėdį atidarė Dr. Šliu
pas, kurs buvo ir posėdžio

vai laisvo, demokratinio i
savarankaus politikinio su- tinius krėslus i 
rėdymo, šiądien ne tik ne

siustojo savo turinio ir svar

, .. . „ ninku suvažiavimas, kurio
Hart- turėjo vargti, besistumdy- posėdžiai atsibuvo “World” 

trioboje. Suvažiavo “Lietiu
C. Komitetas. ‘

L. M. D. pas- Suvažiavimą atidarė Komi-

kas Įsakė, kad visi Vilniaus į bos> bet dar igijo tingo Ltuku
!^’vumo ir Parneš - vie- X
j na, dėl gręsiamojo pavo- ra teip gerai apmokami. Lietuvių 
jaus musų laisvei iš vokie-; Maudami, kad jie daug pi- - 
čių pusės, antra dėlto, kad ,giau‘ dirba negu kituose fa- 
karės bėgis, ypač jeigu jis brikuose, susitarė visi nuo
dar ilgiau patvertų, duoda dienų dirbanti, kad parei- t Kp., auoo. unp., x-!mneias pan 
vilties susilaukti tokio susi- ka]aVus 20 nuošimčio dau- MS. 21 kp., Birutos choras,' me sąstate 
kovusių susilpimo ir tokios giau. Nesusitaikius su Hart - ‘

’ konjunktūros visoj Euro- shornu, 28 Gruodžio, visi 
į po  j, kurie Lietuvos demok- 
I ratijai leistų gale ir pilnai

17 iki 60 metų amžiaus nuo į 
10 iki 14 dienos Lapkričio 
privalo nueiti prie gydytojo ' 
ir duotis peržiūrėti, kurs 
-------- kuris gali dirbti, 
kurs negali. Darbui tinka
mieji bus nustatyti į darbi
ninkų batalionus, kuriuos 
vartos tiktai darbui., o nei 
frontui. į

Darbininkų batalijonuose Į realizuoti politikinius musų

rais butais, maistu ir gydj . Kaip ten nebūtų, dabarti- žus algos, susitaikė. Dieni- gijų gal būt yra dukart tiek, 
tojų pagelba. Tie gal nuoįnjs istorinis momentas _" _ ■* “■ — ——— A w W _ J_ _ __ 1 _ 1______*

__ New York N. Y. 35,- ^ar^° atsipirkti, mokėdami: ga| vienintelis ilgam laikui, 
000 kriaučių, kurie 13 į kuomet gahma tikėtis ir rei
Gruodžio išėjo į straiką, rei į 
kalaudami pakėlimo algų ir į 
sutrumpinimo dienos darbo 
valandų, sugrįžo prie dar-Į 
bo; išlygų sutaikymui pas
kirta komitetas iš darbinin
kų ir darbdavių pusės.

— Allentown, Pa. Fabri
ko Lehigh Star Bedding Co. i 
darbininkai savo užveiz- 
doms pasiūlė dvi propoziči-' 
jas: streikas, ar pagerini-■ 

UUVU dSIYęS i i i • • 1 1 • l
New Yorko biržoje. Akci- maJ ar in\n vyriausiojo rvtų vado srityj
inR nnnlp nrokčiA pakėlimas darbininkams ai- : J -ii-ii-jos puolė prekeje, žemyn, J At__kvmo dar nėra .vargu rasime kokį didesnį 
kasdien, kad panašaus atsi-'miestą, kame nėra išutinė- 
tikimo niekas neatsimena,' “ iamosio8 lstaigos- Pasta-
kad kuomet nors pirmiau 0 'a / P 1 ruoiu laiku vėl atvėrė išuti-
kas panašaus butų buvę. a.r inY1 .an\’ h , nėjamų įstaigų visuomenei 
Vario, plieno ir naftos pra- i diena Suvalkuose, Vyžainyje, Fi-
monėje akcijos irgi labai keliama algos 25c. jį dieną, 
nupuolė.

Negavimas paskolos pas
kubins karės užbaigimą. A- 
merikos finansistai mano, 
kad Suvienytų Valstijų val
džios įsikišimas į paskolų 
reikalus, dikčiai prisidės 
prie pagerinimo šios šalies 
finansų stovio. Ir toks val
džios įsikišimas, manoma, 
netik daug prigelbės šiai 
šaliai, bet ir paskubins už
baigimą karės Europoje.

Karės akcijos pirmiausia; 
nupuolė. Pasitikint, kad Eu-į 
ropos kariaujančios viešpa-i 
tystės jokiu budu negMės; 
greitai susitaikyti, Ameri- i 
kos pramonėje apsireiškė ■ 
didelė daugybė parduodamų1 
kariškojo iždo akcijų. Pasi
girdus žinioms, jog Vokieti
ja pageidauja taikos, vertė 
visų tų akcijų žymiai nu
puolė, kas pagimdė dauge
lyje vietų tokį krohą, kokį 
galima atminti tik nuo 1907 
m., koks buvo apsireiškęs

kad parei-

DARBŲ DIRVA J tatai stengsis aprūpinti ge- ' siekinius.

• nesiūs. Jeigu paimtasis da- j kja siekti kuogiliausių per- 
rban nenorės dirbti, arba at!majnų po]itikiniame ir vi- 
sisakys nuo pradėto darbo, I suomeniniame musų krašto
gali būti pabaustas 3 me
tais kalėjimo, arba užmokė
ti 10 tūkstančių markių pi
nigais. Tą paliepimą vykin
ti yra įgaliota vokiečių ka- 

į riumenės vyriausybė ir ka- 
i riumenės teismai.
i Vokiečių kariumenės vy- 
i resnybė labai stengiasi iš
naikinti utėles. Užimtoje

— Okland, Cal. Mėsinin
kai unijistai, susitaikė su 
darbdaviais, kurie pasirašė 

Geležinkelių akcijos pasi- unijos darbininkų kontrak- 
liko normališkame stovyje/ te, sulyg kurio, mėsininkai 
Kuomet įvairiose pramonės subatomis dirbs tik iki 7:15 
šakose siautė krizis ir akci-' vakare.

— Kenosha, Wis. 275 dar
bininkai firmos “Harry La- 
wler Ice Co.” išėjo į streiką, 
reikalaudami pakėlimo al
gų ir sutrumpinimo darbo 
valandų. Į streikuojančių 
vietą kompanija priėmė

Suvalkuose, Vyžainyje, Fi- 
lipave, Bakalareve ir Sido- 
ryje. Suvalkuose naujaja įs
taiga naudojasi visi liaudies 
mokyklų mokiniai.

Jonas Augštuolis.

jų vertė puolė žemyn, tuom 
patim laiku, geležinkelių ak 
cijos savo vertėje stovėjo 
ant vietos, o kaip Illinois 

'Central ir Rock Island ge
ležinkeliai dar net pabran
gino savo akcijas. Plieno lie 
jyklos, nors turi užsakymų streiklaužius. Fabriką kas- 
daug, kurių išpildymui pil- žinkas padegė. Gaisras pa
nai ims ištisi 1917 metai, darė nuostolių už $50,000.
U. - .’ --

Abelnai Lietuvoj. Užim
tus Lietuvos miestus vokie
čiai ėmė savotiškai tvarky
ti. Kaune intaisė elektros 
tramvajį, garinę pirtį, ati
darė ir paleido darban mies
to teatrą, teipgi pastatyta 
dideli tiltai per Nemuną į 
Aleksotą ir per Nėrį į Vili- 
jampolio priemiestį Mies
tas padalintas į 4 nuovadas,

ką laimėjus, sykiu su jais 
išėjo. Antroj savaitėj sugrj-

Viso 14 draugijų, tik Soho 
aplinkoje. Bažnytinių drau-

šu rėdyme. Reikia siekti, nes 
sumažėjus pavojus iš rusų 
pusės, padidino pavojų iš 
vokiečių pusės; niekeno ne-, 
abejojama, kad laimėję vo
kiečiai be atdairios mėgintų 
prijungti Lietuvą ir iš nau
doti ją saviems reikalams.

Be kultūrinio pavergimo, i 
reikėtų tuomet laukti Lietu 
vos kolionizacijos, pasiryži
mo paveikti konkurencijoj 
Lietuvos valstiečius, tuo ke
liu eksproprijuoti juos, var
žyti vietinę pramonę vokie
čių naudai, varyti —žodžiu, 
ekonominio užkariavimo po
litiką, kuri risis su kultūri
ne kova, ir sudarys tokias 
sąlygas politikiniam, visuo
menės ir ekonominiam Lie
tuvos gyvenimui, kurios 
vers Lietuvos darbininkus 
ir ūkininkus įsitraukti sun- 
kiausion kovon, kurioje gai 
štų demokratijos jiegos, o 
padėjimas menkai gėrėtu. 
Tuo tarpu, pasiekus sava
rankų politikinį buvimą, 
tuo pačių butų išgautos tin
kamos sąlygos normaliai plė 
totis ekonominiam, visuo
menės ir kultūriniam musų 

, krašto gyvenimui, prie ku-

niai gavo daugiau ir sutiko <Jia pat yra agentas lietuviš- 
ant rytojaus eit į darbą. Ki- kų laikraščių, J. A. Katkus, 
ti irgi susitaikė, ant mažės- (2204 Forbes st.), pas kurį 
nių išlygų. Bravo, Hartshor galima gauti lietuviškų lai- 
no darbininkai, jau antrą krašcių. 
straiką laimėjo, be jokių 
susirėmimų ir nesmagumų. ■ 
Tai vis susiorganizavimas Toledo. Ohio. Toledo mie- 
žmonių ir susirašymas Į stas yra prie pat ežero E- 
uniją, kad gana daug reiš- rie, gyventojų ’ skaito apie 
kia. į 225,000. Čia yra daug įvai-

Čia gyvuoja American Fe rių išdirbysčių, statoma dar 
deration union; nors ji dar daug naujų fabrikų, todėl į pirmininku, su sekretorium 
jauna, bet jau visi pinikai čia atvažiuoja daug darbi- į A. Rimka. Dėlei svarbių 

į prie jos priguli iš viso Gar-; ninku, iš kitur. Darbinin- ’ priežasčių, L. Autonomijos 
dnero apielinkių, yra jau karns mokama už darbą nuo, fondo vardas pamainyta 
330 unijistų-pinikų. Medžio i valandos, 25c. ir daugiau. I vardu 
išdirbystės unija i 
greit auga, nore jų daug
daugiau yra, apie 6000 ir jie , visą miestą, kad tikro jų pagal chicagiečių rekomen- 
pirmiau pradėjo rašytis. ----------------------- ! ’ ” ' ’ ’ ’ *
Malonu butų, kad visi susi
rašytų. Teipgi geležies dar- , negžtu. r>et spėjamu, nau Kaip ziuren į KieriKaių įun- 
bininkai rašosi į uniją. Aš ; lietuvių'čia yra į 30 šeimy-.ktą Washingtone rezoiiuci- 
manau, kad Gardneris bus nu ir apie 150 vienučių. Vie .ją link Lietuvos neprigul- 
visas susirašęs į uniją grei
tu laiku ir kad galės kont
roliuoti visą miestą. Bet su 
mergaitėms ir moterims yra 
sunkiau (nes ir jų daug dir 
ba fabrikuose), kadangi jos 
dar nėra susiorganizavę; 
kasžin kodėl jos dar miega.
Yra gana sunku prikalbi
nėti jas, nes viena mano ap
sivesti, kita darbą mesti, ir 
teip traukiasi toliaus Bet 
vyrams susiorganizavus, 
bus jos priverstinai prispir 
tos.- ’ Dabar , čia yrannijos

K. A. J.

į vaidnuv;, 11 uaugiau. . varui! “LietUVOS Nepi’igul- 
neteip ; čia gyvena būrelis lietu- mybės Fondas”. Pasiųsti 

',a"" , vių, bet jie teip išsimėtę po Europon atstovą, kuriuom

skaitliaus negalima susekti, j dacijos, vienbalsiai nuskir- 
net vieni su kitas susižinoti ta Dr. Šliupą. Klausime, 
negali. , Bet spėjama, kad kaip žiūrėti į klerikalų įtei-

nu ii apie luv vicnuuu. v iv , mm uinuvuč nrpiiįįui- 

tinis lenkų laikraštis pas- mybės, nutarta, kad su 
kelbė, kad Toledo mieste i tuom pilnai sutinka, tik už 
gyvena lietuvių daugiau nepasitarimą su visuomene, 
kaip 200, bet kiek lietu-i išreiškia klerikalams papei- 
viams yra žinoma, niekas kimą. Buvo ir daugiau nu- 
nėra daręs lietuvių statisti- ; tarimų, bet, kad tuojaus 
kos, tad teisybei galima abe protokolai laikraščiuose 
joti. (tilps, tai užteks tuom tarpu

Vietinių lietuvių yra ir ir trumpos šitos mano ži- 
gerai pasiturinčių, nes 9 nios.
šeimynos turi locnus namus, i Suvažiavimas buvo gana 
kurių vertė išneša apie $30,; svarbiu ir iš jo atstovai iš- 
900. Vienas lietuvis yra per siskirstė su didžiausiu dva- 
dėtiniu fabriko Overland sios pakilimo upu.
Co., kurs algos gauna 36 do A. Ramanauskas.

ishOi.no


'♦PERŽVALGA'*
&-------------

Neleidžia Lietuvon. Pir
miaus jau rašėme, kad Lie
tuvoje stoka lietuvių dakta
rų ir mokintojų, kurių Su
vienytose Valstijose pradė
jo darytis būreliai rengtis 
su tikslu keliauti į Lietuvą, 
jei sutiks juos įleisti Vokie
tijos valdžia. Užpereitame 
numeryje tilpo kun. Bartu- 
škos straipsnis, kuriame jis 
apreiškė, kad yra įteiktas 
prašymas Vokietijos vald-

Vokietija (liai; ktą procentą žadėtosios su- cijos mintį — Lietuvos ne-
Juk nujautimas širdžiai mos (išskyrus vieną ar du, priklausomybės reikalavimą 

, > (šneka kurie dar čekių neprisiun- paremti. |
Teip aiškiai, linksmai ir tė) visi įnešė. 1 6. L. N. Fondo santikiai

(saldžiai. Kada bus surinkta bent. su ALT. Sandara. Po visa- 
Dvašioj, augštai pakils 100,000 dolerių pasižadėji- pusio apsvarstymo vienbal- 

(balsai, mų, visi banko nariai arba šiai priimta šitokią rezoliu- 
šėrininkai gaus užkvietimus cija: 
suvažiuoti į susirinkimą, “Lietuvos Neprigulmybės 
kuriame bus aptarta toles- Fondas yra idėjinėje globo
ms banko veikimas, minė- je ALT. Sandaros, bet Fon- 
tinai, kada ir kaip surinkti do Komitetas veikia visai 
pinigus ir kur juos, kol Vii- savystoviai ir neprigulmin- 
niuje nebus bankas atdeng- gai nuo ALT. Sandaros Vai 
tas, tuom tarpu čia saugioje dybos ir apyskaitą iš savo 
vietoje padėti. darbų išduoda visuomenei

Kadangi bankas operuos per laikraščius ir ALT. San 
Lietuvoje ir surinktuosius daros seime”.

........................ ; visgi 7. Atstovo siuntimas į Eu
Vienbalsiai nutarta

kai pareina į Lietuvą, bet teip gražu, kaip 
Ijų vokiški valdininkai ne iš- yra teisinama.

duoda. Sako, kaip pareina 
kam laiškas, tai ant tam ti- 
kros toblyčios parašoma, 
kad tam ir tam yra laiškas.

jo pečių gula visa atsako- j^a(ja adresatas nueina lai- 
mybė už skaldymą lietuvių atsiimti, tai valdininkas 

pasako žodžiu, nuo ko yra 
laiškas ir liepia prašyti 
pinigiškos pašelpos, net ir 
adresą paduoda laišką ra
šiusio. Atsiųstus iš Ameri
kos pinigus, valdininkai iš
moka “lietuviškais” pini
gais, popieriniais, ant kurių 
yra vokiški ir lietuviški 
parašai (tie “lietuviški” pi
nigai neturi tikrų pinigų 
vertės, nes vokiečiai jų ne
nori imti).

visuomenės spėkų, kurių su
stiprinimas yra reikalingu 
šiame musų (lietuvių) po
litiškame momente.

♦ *

Tautininkų suvažiavimas. 
C. K. šaukiaman suvažiavi- 
man ant 15 d. Sausio į New 
Yorką, suvažiavo tik vieni 
tautininkai, kurių buvo, 

žiai, idant ta įleistų Lietu- Į kaip ikišiol sužinota, 7 na- 
von iš^Amerikos norinčiusriai C. K. ir 11 atstovų nuo 
ten keliauti daktarus ir mo-1 tautiškųjų organizacijų. Iš 
kintojus, lietuvius. Dabar, svarbiausių nutarimų, yra 
dr. Bielskis paskelbia, kad į nutarimas, kad C. K. palik- 
tokių liuosnorių daktarų ir į ti ir ant toliaus, kurs susi- 
mokintojų Vokietija į Lie-įdės vien iš tautininkų, nes 
tuvą neleidžia, motivuoda- ■ socialistai ir klerikalai šia- 
ma,- kad nė mokintojų, nė --------- ---------------

• daktarų, Lietuvoj nereikia.

❖

Teip pritinka.
ralinis pirmininkas p. S. Ge
gužis, SLA. organe, “Tėvy
nės” 1 numeryje šių metų, 
pasirodė su ilgu straipsniu 
“Keli žodžiai SLA. nariams, 
pradedant Naujus Metus”. 
Savo straipsnyje p. Gegužis 
paberia pluoštą gerų minčių 
ir linkėjimų. To ikišiol nė
ra padaręs nė vienos orga
nizacijos pirmininkas, o 
kaip šiais metais, net ir lai
kraščiai užimršo pasirodyti 
su Naujų Metų linkėjimais 
savo skaitytojams ir sądar- 
bininkams, o Kalėdoms, vie 
nas iš musų laikraščių, lyg 
tyčia, neprataręs nė pusę 

i žodžio, dabar vis giriasi, ką
nu-

SLA. cent-

Išauš nauja gadynė;
Užgims darbai,
Prašvis laukai,
Pakils nauja tėvynė”.

A. J. Nėris.

Kas tada butų? Šiądien 
lietuviai amerikiečiai yra jis rašė “kalėdiniame1 
tokiame upe, kad kur tik 
susieina kelios ypatos, tai ir 
kalba apie Lietuvos laisvę, 
apie jos neprigulmybę. Vie
ni jos trokšta, kiti gėdisi,

Dingo kasierius. Chicagoj i 
ikišiol buvo daug privatiš-; 
ku bankų, kurios pereitą! 
rudeni, teismui isimaisius ii 
jų reikalus, nusmuko. Iš 
lietuviškų bankų tas nelem
tas likimas kliudė J. ir M. 
Tananevičių ir A. Beržins-' 
ko. Olszewskio bankos buvo; 
jau paduota perorganizavi-į 
mo aplikacija, tad ta dar j 
laukia galutinio susitvarky-i 
mo. Neliestomis likosi ban
kos J. Bagdžiuno ir J. Eli-1 
jošiaus. Dabar vienok Elijo-. 
šiauš banka pajuto savo šo-• 
nan pučiant žiaurų vėją, ' 
nes jo kasierius I. Zingeris i 
kažinkur dingo. Su kasie- ' 
riaus dingimu butų tiek to, į 
nes jo vieton gali rastis ki-» 
tas. Bet bėda tame, kad su' 
kasierium, sako,-.dingo ir 
pluoštelis pinigų. Pinigai, 
suprantama, buvo svetimi.

me suvažiavime nedalyvavo.
Čia pat nutarta išreikšti pa 
dėką p. Wood, kurs lietu
viams aukauja 1,000 pini
gais ir už 25,000 drabužių, treti net dekleracijas veža į 

i Šalia C. K. reikalų, atsibu- Washingtoną Europos am-

Organizavimas lietuviško Vil
niaus žemės banko.

Kaip lietuviai, gyvenanti 
tėvynėje Lietuvoj, teip ir Amerikoje dolerius _ 
musų broliai tremtiniai Ru- reikės išmainyti į Europos ropą. 
sijoje ir Amerikos lietuviai pinigus, tai butų gerai, kad greitu laiku pasiųsti savo 
— visi pamatė ir suprato, męs kuogreičiausia reika- atstovą į Europą į tam tik- 
kaip po karės Lietuvai rei- laujamą sumą surinktume rą Tarybą ir tokiu atstovu 
kės daug kredito, reikės pi- ir tuoj, kol dar Europos pi- aprinkta Dr. J. Šliupas.
nigų atstatyti sugriautas nigų kursas nepakilo, juos j $. Aukų rinkimas ir agi- 
ukes, supirkti gyvulius ir Į markes arba į rublius iš- tacija. Pritarta V. K. Rač- 
padarus.

Tokį kreditą, tokias pas- Kurie iš lietuvių norėtų 1000 lietuvių, kurie dėtų 
kolas musų ukėms bus gali- prie banko kaipo šėrininkai kas metai po $10,00. Nutar- 

MuSU Jaunuomenei. ma suteikti tik organizuotu

meryje. mainytume. kausko sumanymui surasti

i prisidėti arba kurie norėtų ta kreiptis į draugijas su 
budu, įsteigiant bankas, y- gauti apie steigiamąjį ban- pakvietimu didinti L. Nep- 

Ir musų seneliai pasako- pač žemės banką. ką kokius paaiškinimus, ma rigulmybės Fondą aukomis,
davo teip: “Nedaryk to ki- Lietuviškasis Žemės Ban- lonėkite kreiptis žemiaus ...............

tarimaisi ir L. G. ir L. basadoriams, o dar kiti ra- tam, kas tau nemiela”!. . kas, kaip pats vardas paro- paduotuoju adresu:
Kun. Jonas Žilinskas.

50 W. Sixth St..
So. Boston, Mass. na V. F. Jankauskas, _A. -Ra 

manauskas ir P. S. Vilmon- 
tas, visi iš Ne v; Yorko.

9. Padėka p. A. Martui. 
Už pasidarbavimą L. Gelbė
jimo ir Autonomijos Fondo 
rciikant aukas vienbalsiai 

daros komitetų jungtinis nutarta p. A. Martui išreik- 
posėdis Sausio 14 d. 1917 šti padėką, 
m., VValdorf Astoria Hotel, 
New York, City.

1. Posėdį atidarė Dr. J. 
Šliupas 3:15 vai po pietų. 
Dalyvavo šie oficialiai ko
mitetų nariai: Dr. J. Šliu
pas, T. Paukštis, J. Sekevi- 
čius, V. F. Jankauskas, J. 
f). Sirvydas, Ą. Rimka (L. 
G. ir A. F: Komiteto na
riai) ir nuo ALTS. komite
to: P. Kybartas, R. Adž- 
gauskas, M. Bučinskas ir J. rengimu ant vietos rūpinasi
O. Sirvydas. Beto dalyvavo 
svečiai veikėjai: F. Živat- 
kauskas, St. Gegužis, A. B. 
Strimaitis, J. Ambraziejus,
P. Norkus, A. Ramanaus
kas ir P. Vilmontas.

2. Susirinkimo pirmsėd- 
žiu išrinkta Dr. J. Šliupas, 
sekretorium A. Rimka.

3. Raportai. Iš iždininko 
T. Paukščio raporto pasi
rodė, kad L. Gelbėjimo Fon 
dan įplaukė $12470,59. Pa
siųsta nukentėjusiems nuo 
karės lietuviams į Europą 
(teipgi paskolinta C. Komi-

_____? __ Lietuvos šo denunciacijas Raudonam q dabar pasižvalgykim į do, bus toks bankas, kurs 
Autonomijos Fondo vardas Kryžiui, skundžiant lietuvių muSų gyvenimo sūkurio jau skolins pinigus lietuviams 
pakeista vardu Lietuvos draugijas ir komitetus. Su- nimą, kuriame teip tankiai mažažemiams, kiek galima 
Neprigulmybės Fondas. Ši- važiavimai, seimai, rezoliu- atsitaikcfnesusipratimai, vi- menkesniu nuošimčiu, par- 
to fondo nutarta pasiusti i cijos ir tam panašiai. Vis 

' Lietuvą delegatą, kuriuomi tai bruzdėjimai lietuvių ir 
j paskirta Dr. šliupas. Plate- Lietuvos reikalų dėlei. Žiu- 
isnes žinias iš šio suvažiavi- 
!mo gal galėsime paskelbti 
i suvažiavimo protokolui pa- 
į sirodžius.

pakeista vardu Lietuvos

Ignoruoja ir reprezentuo
ja. Jau esame minėję, kad 
* Europos viešpatyščių am- 
; basadoriams tapo įteiktos 
i dekleracijos, reikalaujančios 
Lietuvai neprigulmybės. De 
kleraeijas įteikė dr. Biels
kis ir kun. Žilinskas, Tau-

Vienybė ne įvyko. Lau
kiamojo suvažiavimo tiks
las ne atsiekta ir sriovių 
vienybėn ne sueita. 10 die
ną šio mėnesio Pittsburge 
atsibuvo klerikalų suvažia
vimas, kuriame dalyvaujant 
20 kunigų ir 13 svietiškų, 
nutarta C. K. šaukiamame 
suvažiavime ant 15 d Sau
sio, nedalyvauti, nes jei tau- j j 
tininkai ar socialistai geid-' 
žia vienytis, privalo eiti prieI 
klerikalų ir pasiduoti jų ‘ 
kontrolei. Suvažiavimo nu-j 
veikimas galima padalinti' 
į tris kategorijas: 1) neiti , 
prie tautininkų ir C. K. duo 
ti papeikimų, už pasikėsini
mą palaikyti vienybę tauti
ninkų su klerikalais, 2) pa
taisyti klerikališkujų laik
raščių sątikius (nes jie bu
vo pradėję tarp savęs mau
tis ir 3), aptarimas Tautos 
Fondo reikalų. Svarbiausiu 
nutarimu šito suvažiavimo 
galima pripažinti, tai nuta
rimas kreiptis su prašymu 
pas popiežių, per jo atstovą 
Washingtone, kad popiežius 
leistų daryti visose katalikų 
bažnyčiose rinklevas, sušel- 
pimui Lietuvos baduolių. 
Planai, šito suvažiavimo pri 
imti, kiek matyti, buvo su
rengti iš anksto, vienos ypa 
tos, prie kurios urnai prisi
dėta ir trijų narių iš buvu
sio C. K., kurie prieš tą pa
tį C. K. protestuoja. Taigi, 
čia pasisekė atsiekti savo 
tikslą anam farizėjui, kurs 
“dėl šventos ramybės” ken
tė tautininkų su klerikalais 
vienybę, tik “Lietuvių Die
nai paskirtą. Tegul tad ant

mokesčiais ir kt. Šiems ir 
kitiems sumanymams įkū
nyti išrinkta tam tikra agi
tacijos komisija, kurion įei-

šoki barniai, nesantaika ir celiuos dvarus, o žemę leis 
peštynės... Dėlko musų jau- ant išmokesčio ūkininkams 
nimui teip sunku dirbti iš- ir darys visokias kitokias 
vien, viešai, draugijoje, ar- žemės operacijas, teip, kad 
ba kokioj nors kuopelėje? nauda butų ir skolintojams 
Dėlko net mažyčiai rageliai (banko šėrininkams) ir sko 
susidaro ir tuojaus pakrin- linantiems (Lietuvos ukinin

j. rint į tuos visus judėjimus, 
nenoroms kįla klausimas, 
kad teip lietuviams tarpe 
savęs “veikiant”, skaldan- 
tės į frakcijas, silpninant ir ka? silpsta ir paira? kams).
teip silpnutes jiegas, jei Lie- Mano nuomonė, prieko ki Lenkai dvarininkai nuo 
tuva įgytų neprigulmybę ir to, tarp daug priežasčių čia seniai turi Vilniuje tokį ba- 
įsisteigtų savo valdžią (dar daro musų įpratimai, tai pa nką ir padarė didelį pinigą, 
gi Lietuvai likus republi- juokimai vienų kitiems. Pa- bet skolindavo tik dvarinin
ką), kas tada butų? 
antra Meksika.

Butų

Kalbėtojo veidmainevi- 
tos Tarybos vardu, kuriose mai. Lawrence atsibuvo pra 
reprezentuojama 600,000 lie 
tuvių Amerikoje (nors ang 

lliškuose laikraščiuose buvo 
išakyta, kad tie 600,000 lie-

žemę burlokams. Po karės

Iš L.G. ir L.N. Fondų 
raštynes.

L. Gelbėjimo ir Autono
mijos Fondų bei ALT. San-

10. Agitacija tarp svetim
taučių. Dr. J. šliupas įga
liota visuomet perstatyti lie 
tuvių politiškus reikalus vi
sur, kur tik bus reikalas, ir 
surištas tuo lėšas padengti 
iš L. Neprigulmybės Fon
do.

11. Nutarta prisidėti prie 
surengimo vakaro su pas
kaita apie lietuvius Syracu- 
se universitete, kurios su-

veizdan: susieis keliatas vai kams. Rusai turėjo Lietu- 
kinų arba mergelių, na, tai voje tokį neva valstiečiams 
rodosi, kad jų liežiuvius kas banką, ale juomi varė tik 
nusamdė, eina lenktyn, kas rusifikacijos tikslą, parce- 
ką labiau pašieps, pajuoks, liuodami ir dalindami musų 
pažemins ir tt.

O jei dar išmaus po ko- lietuviai-valstiečiai būtinai 
kią vieną kitą baltakės •sti- turi turėti savo žemės ban- 
klelį, tai tuomet jau gana... ką. Turi turėti ir turės, 
įsipiktinę liežiuviais, tan- Susinešus, ant kiek buvo 
kiausia baigia imtynes kum galima, su Lietuvos netu
ščiomis, bonkomis ir pana- viais, vėliaus banko stei- 
šiai, kitokiais ginklais, žod- girnas buvo apkalbėtas pla- 
žiu, kas papuola!.... čiau su Rusijos tremtiniais, 

Kas tau nemiela, nedaryk ypač su nariais Centralinio 
to kitam! Tau nemiela, jei "Komiteto, Petrograde, ku- 
tave ima kas apjuokti, tad rie ir į valdžią tame dalyke 
negeląsk savo dantų ant ki- jau buvo besikreipia, 
tų!

Meskime paprotį pajuok
ti kitus, tuomet nereikės 
mums nė vaidytis, nė kau
tis, tuomet ir musų kuope
lės, jaunimo draugijėlės, ra
teliai ir vieši susiėjimai, 
bus malonesniai prieinami p. Yčas išvažiuodamas iš A- $11285,15. Liekasi $1185,- 
ir svarbus, naudingi mums merikos, organizavimą ban- 44 jr $1500,00 paskolinta C. 
patiems ir žmonijai. Kuo- j ko pavedė man.
met tarp mus užsimegs di-Į Lietuviškasis Žemės Ban- 
desnė vienybė, meilė tuo- kas bus įsteigtas visai Lie- 

jaunimo darbai bus tuvai. Jo centras bus Vilnių 
je. Pamatinis kapitalas pa-

kalbos. Kas tas prakalbas 
surengė ir kas jose kalbėto
jom buvo, mums nesvarbu, 
bet svarbu yra patėmyti 

‘tuvių yra tai nariai Tautos kalbėtojo veidmainevimas. 
į Tarybos). Kadangi tas bu- Kalbėtojas niekino ir žemi- 
įvo daryta vien Tautos Ta- no TMD. ir jos išleistus ra
dybos vardu ir, kadangi T. 
Į T. priklauso tik Tautos Fon 
das, Lietuvos Vyčiai, A. L. 
R. K. Federacija, Moterių 

■ Sąjunga, L. D. Sąjunga ir 1 štų, tai jis susigriebęs pra- 
K. S. Draugija, tad aišku, dėjo girti ir susiriesdamas 
kad tos draugijos 600,000 gyrė dailą, o ypač bažnyti- 

| lietuvių dar toli gražu, ne- nių procesijų muziką ir me- 
Į sudaro, o kad Amerikoj liodijas. 
įskaitoma lietuvių iki 700— 
1800,000, tai išrodytų, kad veidmainevimas, 
1 veik visi Amerikos lietuviai pats kalbėtojas, pereitą va- 
T. T. priklauso. Tad nebu- sąrą, viename Bostono prie 
tų nieko stebėtino, kad ir 
yra sakoma, jog lietuvių vi- . 
suomenė Amerikoj yra tik i ir meliodijas, kurias dabar 
klerikalų partija. Vienok, 1 
atsiminus, kad čia yra ig
noruojama senos ir skait
lingos organizacijos, kaip 
tai SLA., TMD., ALTS., A- ( 
LSS. ir kitos mažesnės, tad, 
kįla klausimas, iš hu susida
ro anie 600,000 lietuvių rep
rezentuotų Washingtone? 
Bene bus pasiskolinta, kiek 
reikiant, iš ignoruojamų j 
tautininkų ir socialistų. Jei-' 
gu teip, tai reiškia, kad žmo, 
nes reprezen uoja tą paų, buvo neteisingu, nes me to, arba sutikę savo tar- ti, sakysime, nuo 50 dolerių 
ką uz poros dienų ignoruo- Vokietija kariumenėn i ..................................................... . ~ ~
ja. Negražu, negražu.

štus. Kuomet vienas iš pub
likos niekatauškiui nurodė 
gerąsias puses draugijos ir 
naudingumą jos išleistų ra-

Taigi čia ir apsireiškia 
nes tas

miestyje, visaip niekino ir 
pasmerkė bažnytinę muziką

giria.

Laiškai j Lietuvą nueina, 
bet vokiečiai jų ne išduoda. 
Daug akyvų žinučių papa
sakojo “Lietuvos” Redakci
jai, ką tik iš Lietuvos sug
rįžęs Antanas Bukauskas, 
kurs apart ko kito, sako,' 
kad amerikiečių rašyti laiš-

Va- 
žiuojant man su p. Yču A- 
merikon, buvau įprašytu, 
kad kalbintume amerikie
čius prisidėti prie Žemės 
Banko suorganizavimo. Pri 
rašius prie banko kelis na
rius Homstead-Pittsburgh’e tetui ir smulkios išlaidos)

stud. P. J. Žiuris.
12. Konsulatas Vilniuje. 

Nutarta pasiųsti rezoliuci
ją į Washingtoną su paremi 
mu Centralio Komiteto už
manymo reikale Suv. Vals
tijų konsulato Vilniuje.

13. Dar kalbėtasi apie 
įvairius Fondų ir ALT. San 
daros naminius reikalus, 
bet galutinai tarimus pada
ryti palikta tų įstaigų komi
tetų administracijiniams po 
sėdžiams.

Posėdis uždaryta 8:30 v. 
vakare.

Pirm. J. šliupas.
Sekr. A. Rimka.

K. Į L. Autonomijos Fondą 
įplaukė $2223,94. Išlaidų bu 
vo $376,86. Liekasi $1847,- 
08. Pas finansų sekretorių 
skaitmenįs sutinka.

4. L. Autonomijos Fondo 
vardo perkeitimas. Vien
balsiai nutarta vardą per-

L.G. ir L.N. F. valdybos 
pranešimas.

Sausio 17 d. 1917 m. He- 
rold Sąuare viešbutyje buvo 
L. G. ir Neprigulmybės Fo
ndų valdybos posėdis. Daly
vavo valdybos nariai: pir
mininkas Dr. J. šliupas, se
kretorius A. Rimka ir iždi
ninkas T. Paukštis ir šie 
svečiai: St. Gegužis, P. No-

met
daug pasękmingesni.

Nors ir trumpu savo žod-1 žymėtas $1,000,000 (3 milijo
Kaip ištikrujų yra, neži- žiu, kviesčia visą lietuvišką į nai rub., arba 5 milijonai 

nia. Anais sykiais rašėme, jaunuomenę mesti netinka- ■ markių). Vienas šėras kai- 
kad Vokietija ima savo ka- mus, blogus papročius —'nuos 50 dolerių (apie 150 keisti. Pasiūlyta du vardai: 
riumenėn lietuvius ir juos juoktis iš kitų, iš tokių pat rub., arba 300 markių). Or- “Lietuvos Laisvės Fondas” 
gabena Vokietijon, kad ten savo brolių, seserų, kaip ir ganizuojant banką, kol kas,. ir “Lietuvos Neprigulmybės 
kiek pralamdžius, siųsti į pats. Geriaus pasirūpinki- yra renkami tik pasižadėji-; Fondas”. Didžiuma balsų 
karės frontus, ir kad lietu- me patįs, kad nebūtų kaip mai, bet kad pasižadėjimai1 nutarta pavadinti “Lietu- rkus, F. Živatkauskas ir A. 
viai, priešindamėsi, kelia iš musų juoktis, ir savo bro į nebūtų tuščiais, fai penktą vos Neprigulmybės Fondas' Bridickas.
maištus. Dabar laikraščiuo- liams padėkime pakilti; pa- nuošimtį nuo prisižadėto-: (“Lithuanian Independence ! Posėdis prasidėjo 10:30 
se rodosi žinios, kad tas pa- matę ką blogo, nesimokinki-'sios sumos reikia tuoj įneš- Fund”). v. ryto. Nutarta:

' į 5. Pozicija prie Rymo 1. Kadangi Lietuvos Nep- 
ima pe negerą, blogai pasielgian i reikia įnešti $2,50, nuo 100 Kat. organizacijų A. L. Ta- rigulmybės Fondui siun- 

ne lietuvius, bet Lietuvoj tį vaikiną ar mergaitę,"nesi-. dolerių — penkis dolerius, rybos dekleracijos ir žygio čiant atstovą į Europą rei- 
gyvenančius lenkus, kaipo tolinkime nuo jų, bet meiį Aš bandžiau rinkti xprie prie ambasadorių, šiuo klau I kės ypač daug pinigų, tai 
donę už suteikimą Lenkijai lingai juos priimkime į savo i banko subskribcijas tikėsimu kalbant visų atrasta ir kreiptis į TMD. ir SLA. val- 
“neprigulmybės”. Apie mai- draugiją ir broliškai padė-’New Englande, apygardose i pripažinta, kad R. K. orga- dybas su prašymu, kad įne
štus Lietuvoje ir apie tai, kime jiems pamesti jų blo-;New Yorko, Philadelphijos! nizacijų tarybos pasielgta | štų į L. Neprigulmybės 
kad Vokietijon priverstinai gas ydas, ir užtrauksim visi j iki Baltimorei. Rezultatai i negerai, kad darant tokį: (buv. Autonomijos) Fondą

piešti ^,ou, nuo iuu Kat. organizacijų A. L. Ta- rigulmybės Fondui siun- 
— penkis dolerius, rybos dekleracijos ir žygio čiant atstovą į Europą rei-

A | | -© > * \ v v* ¥ • vvrilvllllJVo/ r

gabenama lietuviai, prie a-,brolišką dainelę, .sykiu su yra toki. Viso ikišiol (18 d.;svarbų žingsnį net nepasi-ltuos pinigus (po $500.00), 
Maironiu: Sausio, 1917 m.) prisižadė- tarta su kitomis sriovėmis. kuriuos yra paskyrę praei-

“Aušra naujos gadynės jo prie Lietuviškojo Žemės Bet nežiūrint to netaktiško! tų metų seimai.
(teka: Banko 142 nariai, kurie pri-j pasielgimo, pripažinta rei-: 2. Nutarta kreiptis ir 

Nušvis ir saulės spindu- žadėjo sudėti $55,000. Pen-; kalingu pamatinę deklera-j šiaip į kliubus, pašelpines ir

municijos darbų, žinios ne- musų poetu Maironiu: 
sako nieko. Kaip ištikrujų 
yra, nežinia. Vienok reikia 
manyti, kad ten nėra viskas



kt draugijas su prašymu vienok našlės skatikas yra 
po kiek galint aukauti Lietu1 daug svaresnis, negu tur- 
vos Neprigulmybės Fandui tuolio muštinis. Susitvėrė 
dėl Lietuvos laisvės išgavi- trįs naujos kuopos. 0 ką ki
mo. ti apskričiai nuveikė per

3. Parašyti angliškai ir praeitus metus?
lietuviškai trumpą atsišau- Visos kuopos, kurios pri- 
kimėlį, kurį butų galima įdė klauso prie apskričio ir tos, 
ti į laiškus, ir atspaudinti kurios nori prisidėti prie 
lietuviškojo teksto 5000, o 8 apskričio, malonės prisių- i 
angliškojo 2000. sti savo kuopos atstovus,

4. Atspaudinti 3000 blan- bet jeigu kurioms nebūtų i
kų laiškams rašyti su Liet, galima prisiųsti atstovus, 
Neprigulmybės Fondo ant- tai tos kuopos gali laišku 
galviu ir jo komiteto narių prisiųsti savo kp. Įnešimus, 
antrašais. ar raportus kuopos stovio,

5. Padaryti L. Neprigul- kiek kuopa turi narių, kiek
mybės Fondui plieninę ant- turto ir ką nuveikė per 1916 
spaudą. m., žemiaus paduotu antra-

6. Svarstoma p. V K. Ra- šu. Šitoje aplinkėje jau yra 
čkausko pasiulijimas priim- 12 kuopų, bet prie apskričio 
ti knygų už $60,00 vertės dar tik 4 kuopos priklauso;, 
vieton pasižadėtų L. Gelbė- kągi tos likusios kuopos ma 
jimo Fondui mokesčių po no? Nejaugi joms nerupi 
$3,00 kas mėnuo. Knygų au savo ir kitų ateitis? Juk jau 
ka nutarta priimti, bet ta lietuviams reikėtų turėti 
knygų auka nuo piniginio bent vieną draugiją, su 100, 
mokesčio nepaliuosuoja. 000 narių, o vienok ikišiol

7. Svarstoma ALT. San- dar nesiranda tokios drau- 
daros Centro valdybos fi- gijos, ir tai galbūt vien dėl-: 
nansų sekretoriaus p. J. O.. to, kad dauguma narių, a-į 
Sirvydo priduotos L. Gelbė- pie 99 nuoš. priklauso tiki 
jimo ir Neprigulmybės Fon lyg iš milaširdystės prie, 
dams sąskaitos po $8,75 (iš- draugijų, ir nekartą tenka! 
viso $17.50) kaipo pripuola- išgirsti sakant “ar negana, 
ma dalis mokesčio už vie- kad aš priklausau?”. Taigi, 
tą McCaddin Memorial Hali kad tą prašalinus, reikia 
Brooklyn, N. Y. dėl posėd- turėti daugiaus bendrumo 
žio tuo pačiu laiku kada tarpe savęs, o kada atsiek- 
buvo ALT. Sandaros seimas sime bendrumą, tada bus
(Spalio 19-20 d. 1916) ir lai- lengva turėti draugiją ne- 
kraštininkų suvažiavimas. 
Paaiškėjus, kad nė fondų 
valdyba, nė niekas iš jos 
narių nurodytų laiku sve
tainės visai nesamdė ir nie
kas valdybos nebuvo Įgalio- iš keturių, tai jau bus vie
tų svetainę samdyti, teipgi, nas milijonas narių.
kad savo posėdžių nė fondų Taigi malonės visų SLA. 
komitetas, nė jo valdyba mi kuopų netik nariai, bet ir 
nėtoj svetainėj visai nelai- ne nariai 8 to apskr. šitoje 
kė, — nutarta p. J. O. Šir- aplinkėje, imti dalyvumą 8 
vydo priduotų sąskaitų ne- apskričio antrame metinia- 
priimti. me suvažiavime. Suvažiavi-

8. Kadangi ikišiol L. G. ir ■. mo vieta yra sekanti: K. 
Neprigulmybės Fondų ko- Bačionio (2209 St. Clair 
mitetuose buvo tik vienas avė., N. E.) saldainių krau- 
prezidentas, tai vice-prezi- tuvės salėje. Posėdis prasi- 
dentu nominuota komiteto 
narys p. A. Ramanauskas, 
iš Lawrence, Mass. ir nu
tarta per krivulę paduoti: 
visų komiteto narių nubal- 
savimui.

9. šių nutarimų uždeda
mus darbus atlikti pavesta! 
sekretoriui A. Rimkai, ap-’ 
mokant pasidariusias išlai-,

tik su 100,000 narių, bet ir 
su daugiau negu 100,000 
narių. Juk lietuvių yra dau 
giau kaip 4 milijonai, taigi 
tik tegul priklauso vienas

dės 10 vai. ryto, Vasario 25 
dieną (nedėlioję) 1917 m.

8-to apskr. Org.
J. J. Žilis,
1647 Oregon avė.

Cleveland, O.

A. Rimka.
L. G. ir Neprigulmy

bės F. sekr.

1°. Teip-pat sekretoriui i New York N Y Puslapių 
pavesta Šiuos nu taranus pa- į kė |
skelbti laikraščiuose. Yra tai iš eilės 29 leidi-'

P^ed’s u^ryta 1:30 po nys SLA ir antras tos 
" šies kalendorius šiems me

tams. Apart kalendorinės; 
dalies, čia telpa kelintas in
formacijų, statistikų, žinių i 
apie SLA. ir šiaip straips- 

i nelių. Technika šio kalen
doriaus labai puiki, ypač 
dailumą priduoda spalvuoti į 
viršeliai, kuriuos papuošia 
dailininko Dulbio piešinys, 
nors Vytis kopijuota nuo 
dailininko Žmuidzinavičiaus 
originalo. Popiera net per
gena tokiems leidiniams, y- į 
pač šiais laikais, kuomet po-.

’ piera tokia brangi. Techni
ką biskutį gadina smulkios 
raidės (geriau tiktų 12 pu
nktas), bet tai mažmožis.

' Kalba pavartota pusėtinai 
gera, nors ją biskį gadina 

’-“jurgelioniška” tarmė ir' 
‘ I rašyba.

Statistikos ir informaci- į 
’ jos, kurios šiame kalendo

riuje yra, nevisos svarbios, 
nes vienos nepilnos, kitos 
jau veik kiekvienam skai
tančiam yra žinomos nuo 
seniai, o trečios nesutinka 
su tikrumu. Paimkime in- 

(Toliaus bus)

SKRISK PAUKŠTELI.

Skrisk paukšteli į tą šalį,
Kur giria žaliuoja,
Ten kur jaunos seserėlės
Daineles dainuoja.

Ten kur sriaunas Nemunėlis 
Plačia vaga teka, 
Apie garbę musų bočių 
Patylomis šneka.

Kur platusis ežerėlis
Patyloms liūliuoja,
Gražus, tyras vandenėlis, 
Meilumu vilioja.

Ten kur pulkai paukštužėlių 
Į padanges sklysta, * 
Skambus aidas dainužėlių, 
Tarp girelių nyksta.

Ten kur javai ant laukelio
Lyg jūrės liūliuoja,
Kur artojai prie žagrelių 
Daineles niūniuoja.

Kur žmoneliai prakaituoja 
Per visą dienelę —
Namo grįžta nors nuvargę, 
Dainuoja dainelę.

Tu jiems vargti ir dejuoti,
Paukšteli, padėkie,
Anksti rytą, prie darbelio, 
Tu jiems pačiulbėkie.

Vyturėlis.

MANO SVAJONĖS.
Ah! gamtos vaizdeliai, mano numylėti, 
Kurgi jus pražuvot, neseniai regėti?
Būt’ miela man gėrėtis jūsų gražumu, 
Varsųotais žiedeliais, medžių vėsumu.

Iš ašarų, vargo, vainiką nupinčia;
Nuskriaustos našlaitės kaseles dabinčia,
Ir dainą jausmingą visuomet dainuoČia, 
Iš sunkaus vargelio ją greit išvaduočia.

Aš ją glauščia prie savo krutinės jaunos; 
(Jei geistų jos širdužė, tos meilės tyros); 
Išausčia jei dainą, atvirą, jausmingą — 
Iš minties siūlelių, graudžią ir slaptingą...

Ją mintyj laikyčia, ji man aust padėtų, 
Minčių saldumynais, vis dvasią penėtų. 
Ir galingas jiegas, manyj ji gimdytų, 
Skriaudžiamąją liaudį, dainelėms maitytų...

J. Svyrūnėlis.

SUDIEV!
Sudiev Lietuva mano brangi,
Sudiev teip mylima šalis,
Ir skaisti Lietuvos padangė.......
Gal neteks tave daugiau išvisti!

Štai jau atėjo ta dienelė, 
Kurioje man reik iškeliauti, 
Toli, į svetimą šalelę, 
Kurioj tikiuosi laimę gauti.

Sudiev tėveli, motinėle,
Gal paskutinį kart tariu!
Sudiev broli, seserėle.
Jau jus apleisti aš turiu. £

Sudiev tau, gimtinis nameli, *
Kuriam laimingai užaugau, . , 
Sudiev žalias vyšnių sodeli, 
Nelankysiu tave daugiau!....

Sudiev tau žalias pušynėli, r
Per amžius laimingai žaliuok, 4 
Sudiev malonus vyturėli, .*•_
Savo dainelę tu dainuok. • .-*

O aš sau vienas ten budėsiu, » 
Toli, už jūrių mėlynų; :
O gal laimužės ne atrasiu, 
Vien vargt reiks tarp svetimų!

Vyturėlis.

MAN LINKSMA.
Man linksma, kaip šviečia saulutė, 
Ir skraido padangėj strazdai; .y-
Kaip čiulba raiboji lakštutė
Ir skamba paukštelių balsai. . 1

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

Man liksma būti tarp medelių, 
Gegužės mėnesio laiku, 
Nes tenai skamba daug balselių -. ’
Ir daina, gegutės, “kuku”. ‘• *.

Man liksma, kaip jaunos sesutės, 
Šienelį grėbdamos dainuoj’ . '
Ir brolelių, lietuvių, musų ’ '
Lankoj dalgeliai vis oliuoj’... . •

Linksma atminus, tą namelį, 
Kur gimęs ir augęs, seniai; _ ■
Teipgi matutę ir tėvelį — ’
Lai ir juos linksmin’ žolynai!....

J. Svyrūnėlis.

APREIŠKIMAS.
Šiuomi apreiškiu SLA. 8 

apskričio ir aplikinėms kuo
poms, kurios randasi arti 
Clevelando, Ohio., jog 8tas 
apskritis turės antrą metinį 
suvažiavimą, Vasario 25 die 
ną (nedėlioję) 1917 m., Cle- 
velande, Ohio.

Gal kas jau manė, kad 8 
apskritis jau kojas užvertė? 
Ne. Jis netik neužvertė, bet 
dirbo, ir tai labai didį dar
bą ir daug yra nuveikęs, bet 
kadangi 8tas apsk. yra vie
nas iš mažiausių apskričių, 
todėl jį visi mėgino nustelb- 
IHusų Jaunuomenei— 
ti, ypatingai tie, kurių bu
vo šventa pareiga jį remti. 
Bet vienok jis išturėjo ir 

\ nuveikė labai didžius dar
aus; štai jo darbai: Pirmu 
metu savo gyvavimo, suren
gė prieglaudos namo dieną, 
Buri atnešė $62,68 pelno P. 
N- Nors tai yra maža suma,

J. Gailutis

Dienų užrašai
(Tąsa)

24 diena Gruodžio. Šiądien tikra žie- 
ima, nes visą dieną snigo ir šalo. Kūčios va
karienę valgėme 11 valandą vakaro. Prie 
stalo susėdome 5 vyriškiai ir 2 mergaitės. 
Vakarieniaudami kalbėjome, kaip praeity
je, mus tėveliai rengdavo Kūčios vakarie
nes, Lietuvoj. Daug ir juokingų dalykų ka
rtais pasigirsdavo. O. ir A. dar pirmą Ku- 
čią šventė Amerikoje. Jodvi kartais nuliūs
davo, kartais prasijuokdavo.

Po vakarienei prasidėjo darbas prie 
riešutų ir mėtymasis vienų Į kitus riešutų 
lukštais. Iš visų man buvo mieliausiais O. 
J. ir J. D., tad kartais ir aš į juos mečiau 
riešutų lukštus. Paskui šeimyninkės -mer
gaitė, 4 metų senumo, nubėgo pažiūrėti, ką 
jai į pančiaką įdėjo “Kalėdų diedukas”. 
Rado lėlę ir saldainių dėžutę. Męs pradė
jome visi juoktis, o ji mums linksmai pa
sakojo ir gyrėsi dovanomis, kuriomis ją 
“Kalėdų diedukas” apdovanojo.

25 diena Gruodžio. Dienos gražumu

o aš parėjau namo.
Parėjęs namo, pasiskaičiau “Vienybę 

L.” ir “Birutą”. “Birutoj” radau aiškinimo 
straipsnelį apie Lietuvos vėliavą. Man tas 
buvo svarbu, nes tai buvo mano žingeida- 
vimo klausimas, kurs tilpo, neatmenu ge
rai, kuriame numeryje “V. L.” Bet šitame 
aiškinimo straipsnelyje nieko aiškaus, nes 
nepasakyta, kokia turėtų būti Lietuvos vė
liava.

29 diena Gruodžio. Šiądien buvo ko
operacijos dalininkų susirinkimas. Kiek 

iten buvo išgirsta kolionių, užmėtinėjimų 
i ir tam panašiai! Bet po visų trukšmų, visų 
pasižadėta laikytis toliau. Išrinkta tris vy
rai, kad sujieškotų $800, kurie yra dingę iš 
kooperacijos iždo.

Tą patį vakarą ir toj pačioj salėje, bu
vo kelių vyrų smarkus susirėmimas už SL- 
A. A. Ramanauskas pasakojo susirinku
siems, apie naudą, kokią SLA. neša moks- 
laeiviams, kankiniams, našlėms, našlai
čiams ir tt. Aiškindamas privedė, kad prie 
SLA. turėtų kiekvienas lietuvis prigulėti, 
nes jis duoda lietuviams didžiausią para
mą. Bet tūli klausytojai tik šaipėsi ir bal- 
zgijo, kad tautietis ir pramoninkas nėkiek 
negeresnis kaip kad ir tautiška organzaci- 

nėbuvo galima atsigėrėti. Ilgai su J. vaik- ja.
ščiojome mieste. Pavaikščioję, sugrįžome Man labai nemalonu buvo ten būti, kur 
pas mane, Į grinčią. Žinoma, kad Kalėdų niekina lietuvių veikimą, patįs lietuviai, 
šventėje žmonės būva linksmesni negu pa- kurie neturi mažiausio supratimo apie to 
prastai, tad ir mano draugas J. buvo links- veikimo naudą ir vertę. Ir kada ateis lai- 
mas, sykiu su kitais. Valandėlę laiko pra- kai, kurie išmokins mus tamsiuosius bro- 
leidome prie žaidinių. Dalinome žiedą, mai- liūs, kaip reikia mylėti savo artymą, savo 
nėme numeriais ir žaidėme ant muzikos"tautą ir tėvynę, Lietuvą?!
instrumentų, kokius turėjome ir kaip mo- 30 diena Gruodžio. Man visur malonu, 
kėjome. Ant galo prisiartino ir vakarienės kur tik girdžiu lietuviškai kalbant. Šiądien 
laikas. Susėdus vakarienės, aš sumaniau, eidamas pro fabriką, išgirdau keliatą lie- 
kad vienas — kitas ką nors pakalbėtų. Kai- tuvių kalbantės. Sustojau, sakau, gal ką 
bėjo D. K. ir P. Č. Bekalbant sumanėme, naudingo kalbant išgirsiu. Vienas iš jų pa- 
kad padaryti kokį atminimą šio gražaus kėlęs galvą, pažiurėjo į mane ir vėl nusik- 
susirinkimo Kalėdų vakare. Sudėjome $5,- reipęs, savo kalbą varė toliau. Kalba jų 
55 Tautos Namams, Vilniuje. Susirinkime, man buvo nesvarbi. Vyras išmetinėja mer- 
dalyvavo ir dvi mergaitės, Ona ir Anelė. 
Jos irgi aukavo. Man buvo labai linksma, 
kad tame susirinkime dalyvavo visi mylin
ti savo tautą, lietuvystę. Užbaigiant vaka
rėlį, sudainavome “Lietuva Tėvyne musų”. 
Iš visų dainuojančių, pasirodė, kad Ona tu
ri dailiausią balsą. Ji dar sudainavo “Su
diev kvietkeli brangiausias”.

26 diena Gruodžio, šiądien jau dirbo
me. Nekaip negaliu atsidžiaugti vakaryk-

goms, kad tos, vieton parengti savo “ba
lių”, važiuoja “ant baliaus” į kitą miestą. 
Merga jam suduodama per petį, pasiteisi
na, kad iš kitų miestų joms atsiunčia tikie- 
tus ir kelionę net apmoka, kad tik atva
žiuotų, o jus, girdi, ką mums “užpundijat”.

Pasiklausęs aš jų kalbos, pamislijau 
savo dvasioje:
kalbasi tokioj darkytoj kalboj, kurios pasi- 

_______ o ____ v klausius net raudonuoti reikia. Ir nieko 
ščiu vakaru. Pamačiau B., tai ir jam papa- jiems nesakęs,^nuėjau šalin nuo jų.
šakojau, kad vakar sudėjome aukų Tautos 
Namams.
tiks, bet man buvo smagu jam apie tai pa
sakoti. Jis paklausęs man pasakė:

— Neturit savo namų, o kitiems nori
te juos įtaisyti. Ar negeriau darytumėt, 
aukaudami kankiniams?

— Gerai — atsakiau jam — Aš ir tam 
, nesu priešingas, tik kad vieni negalime už- 
siimt visais darbais. Tad tamista savo su
sirinkime, pasiūlyk sumanymą savo drau
gams, kad jie paaukautų kankiniams.

B. pradėjo nervuotis ir daryt man pa- 
tėmijimus. Sako:

— Kas iš to jus darbo? Parvažiavęs į 
Lietuvą, Vilniuje juk nemokėsi kalbėti, sa
vo Vytautą, Keistutį ir kitus, jau neprikel
si iš numirusių. Lietuva irgi jau ne atgis.

Kalbėjo jis man ir daugiau panašių 
niekų. Bet aš tik juokiausi iš jo kalbos.

27 diena Gruodžio, šiądien oras labai 
prastas; sniegti, lyja ir šala. Vakarieniau
dami turėjome labai daug juoko, nes Ona

Ot, kas jums rupi! ir dar

31 diena Gruodžio. Tai paskutinis šių 
Aš žinojau, kad jam tas nepa- metų vakaras, kuriuos aš diena į dieną, už

rašinė ju. Laikrodis rodo 9:30. šis vakaras 
man atrodo visai paprastu, nes yra lygiai 
toks kaip ir visi kiti vakarai, kuriuos užra
šiau. Bet jis yra brangus, už viską bran
gesnis. Jeigu nors porą valandų perbėg
tum misle per prabėgusius metus, kartais 
reiktų verkti iš nuliudimo, o kartais juok
tis, iš džiaugsmo. Kiek tai praleista liue
so laiko valandų, kiek patingėta,, kiek apsi
leista, kiek bereikalingai susipykta su pa
žįstamais!.... Viską, viską, bet ot! Savo 
tėvynei Lietuvai liekuosi skolingu, nes 
šiais, baigiamais metais, jos atminčiai nie
ko nepalieku!....

Sveikinu Naujus Metus! Tegul šiais 
metais gims manyje naujos mintįs, ideali
škos svajonės, kad su šiais metais, mano 
mintįs ir darbai butų naudingi tėvynei. 
Kad šiais metais pabustų visi mus broliai 
ir sesutės, ir visi stotų prie darbo, kurio 
reikalauja mus tėvynė, Lietuva. Kad gale 

nešdama ant stalo torielką su barščiais, ap- - šių metų, visi, seni ir jauni, liepsnotų tėvy- 
liejo tais barščiais Joną. nės meile. Kad šiais metais, butume visi

Po vakarienei buvau nuėjęs į krautu- sveiki ir laimingi!....
vę, kurioje yra pačto skyrius, bet ten nie- 1 diena Sausio 1913 m. Kas gali man 
ko svarbaus nepatyriau, tik eidamas pavi- suteikti tinkamą mintį, kad pasveikinti 
jau V. B. Jis man pasakojo, kad lietuvių šiuos Naujus Metus! Mano amžiuje jau 

; kalbai tinkamiausia gramatika yra tai M. daug tokių dienų prabėgo, bet iš jų nė vie- 
Damijonaičio, o kitos esą labai sumaišytos. na neturėjo prieš mane tokios svarbos, 
Paklausiau jo, ar mokinasi vakarais, bet kaip šita diena, pirma diena 1913 metų, 
jis skundėsi, kad negalįs, nes kambaryje Praeiti metai, kurie jau pasibaigė, pabu- 
šalta, virtuvėj negalima, nes perdaug tru- dino ir privertė mane rūpintis klausimu, 
gdytojų, o galiaus juk per dieną privar- kam aš gyvenu. Kam aš užgimiau. Ką nau- 
igus prie darbo, nedaugiausia ir noro ran- dingo aš paliksiu savo tėvynei Lietuvai? 
’dasi prie mokinimosi. Galiaus jis pridėjo, Neturiu vilties, kad galėčia ką naudingo 
' kad padirbus dar kokius metus fabrike, ne- palikti savo tėvynei, bet tėvynė visuomet 
matys jį fabrikas daugiau. Žadėjo įsikurti man yra brangesnė ir mielesnė, už viską, 
sau kokią pramonėlę. Nors pereitais metais gavau iš Lietuvos

Klausant man jo kalbos, pasidarė liu- daug nemalonių ir nepageidaujamų žinių.
dna, atminus, kad esant žmogui nemokytu, bet jos mane nenubaidys nuo tėvynės mei- 
svetimoj šalyje reikia būti kito vergu. Ga- lės* niekados. Su šiais Naujais Metais, lin- 

i liaus, susiraminęs vilčia, kad gal kuomet kiu sau, kad manyje atsirastų meilė link tų 
’nors susilauksime geresnės ateities, paša- brolių ir sesučių, kurie yra nuklydę nuo sa-
kiau jam labą naktį ir nuėjau namo. vo tėvynės meilės, kad aš juos galečia pri- 

28 diena Gruodžio, šį vakarą buvo ba- į budinti ir sugrąžinti, pritraukti prie Lio
lius. Vaikščiojome su J. Jis mane gundė ir^uvos meilės! Kad jaunimas paliautų sap- 
kalbino eiti į tą balių, bet aš griežtai atsi- navęs, o imtųsi prie darbo lietuvystės ir 
sakiau, tad persiskyrėme; jis nuėjo į balių, (Toliaus bus)
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lose. Pats vardas “Eskimo” J 
............. .. M _ • i •*_ • t 4 it reiškia “ėdikai žalios mė-.’i

pi Nedeldiemo y
šiltesniuose kraštuose. Bet, 

tonos spalvos nėra. Ir jei- P»tįs eskimosai to vardo ne Į 
prisiima; jie save vadina.

i “Innuit”, kas jų kalboje rei- 
«ni.*.io, jie neturėtų ®kia “žmonės”.

bėdos su savo karvėmis. Pa- isame pasaulyje eskimo- 
sakojama, kad ten dėl sto- sų nėra daugiau kaip 40,000.;
l os žolės, karvėms dedama Apie jų giminystę, moksli- 

akiu žali stiklai, kad ninkai nesutinka, nes vieni Į
............. - 'tikrina, kad jie yra gimine 

damos i smiltis, tikėtų, kad mongolų, kiti vėl tikrina,, 
tai yra žolė, ir jas ėstų kai- kad. eskimosai, yra gimine 
po želę.

Su tokia spalvine aklybe 
yra teip, kaip yra su netik
rais kurtiniais, arba stoka 
girdėjimo. Girdėjimo orga
nuose ko nors trūksta. Toks 
apykurtis žmogus ne atski
ria tonų.

it

Ne atskyrimas spalvų. . t, VO •• T*
Mums rodosi, kad męs vi- gu Helu pussalio gyvento- P^uma; Jie _ save^adma. 

ską matome teip, kaip yra jai turėtų karves su tokio- - 
t viskas yra teip, kaip męs mis akimis, . 
matome: kas mums išrodo 
žaliu ar mėlynu, mums ro
dosi, kad ir visiems teip ma 
tomą. O vienok teip nėra. 
Yra daug tokių žmonių, ku
rie nemato teip kaip yra, ar 
ba kitaip sakant, jie savo 
akimis ne atskiria spalvų, 
ir tokių žmonių yra didelis 
nuošimtis. Ant kiekvieno 
24 žmonių yra vienas, kurio 
akįs ne atskiria spalvų, kuo 
met kiti spalvas mato nor- 
mališkai. Ant kaip daug to
ki žmonės turi reikalus su

ai
jos per tuos stiklus žiurė-

Kaip marinavoti kiaulieną.
Parsiėjus žiemai, kiekvie- 

i nas ūkininkas skerdžia kiau 
Įlę ant mėsos, čia bus ne 
prošalį pakalbėti, kaip su
taisyti mėsą, kad ta išsisto
vėtų ilgą laiką, be sugedi
mo. Mėsos užlaikymo gera- 

Įme stovyje, mėsininkai, duo 
da šiokius patarimus.

Kumpiai, po kiaulės pas
kerdimui, per porą dienų 
turi stovėti šaltoj vietoje, 
kad gerai suauštų, kas yra 
reikalingu apsaugojimui 
nuo greito sugedimo. Ge
riausiu yra kumpius' palikti 
su lašiniais, reiškia, palikti 
lašinius ant kumpio, kas 
apsaugoja kumpį nuo išd
žiūvimo ir priduoda kum- 

> piui geresnę išveizdą ir 
■ skonį. Kad klaidos nepada- 
i rius, patartina turėti vogą 
I ir teip druskos, kaip ir rei-

taikant jai dugną, kad oras 
į mėsą neprisigriebtų, ir vie 
ton šriubo, panaudoti akme
nį, uždedant jį ant viršuti
nio dugno.

kitokius kepsnius, jeigu tuo 
jau po iškepimo negalima: 
paduoti į stalą, reikia juos. 
jSudėti į molinį puodą, gerai • 
uždengti ir pastatyti šiltoje 
(vietoje. Teip laikant, kad ir Į 
ilgai, kepsniai nenustos sa
vo sulčių ir visuomet bus į 
kaip tik kad šviežiai iškep
ti.

Apsišutinimai.
Būtinai yra žinotinu kie

kvienam, kad flanela yra pri 
skaitoma prie audimų, grei
tai uždegamų, nes turi min- 

i kštus, švelnius pukus, kurie 
greitai ir lengvai užsidega.

• Todėl yra reikalingu flane-
• lą nupirkus tuojaus išskalb- 
, ti, pirmiaus negu ji bus nau 
i dojama. Nekurios rūšies 
■ flanelos yra labai prisigė-
• rusios įvairių gazų, kokių 
> netrūksta jas audžiant, kad

greitai užsidega, vos prisi- kalingų šaknų reikia dėti 
artinus prie ugnies. Vilno- pagal nurodymo, kad nebu- 
nis audimas neužsidega teip tų perdaug, ar permažai. 
greit kaip flanela (bovelni-; Ant 50 svarų mėsos, de
nis audimas). Todėl su bo- <jasi svaras druskos, uncija 
velniniu drabužiu reikia ne- salietros, pusė uncijos trin- 
siartinti perdaug prie ug- tų pipirų, tiek pat angliškų 
nies, kad neužsidegtų ir pa- pipirų, sauja lapelių, uncija 
čiam žmogui nereiktų pa- olendro (coriander) sutrin- 
nešti apdegimo ar apsišuti- to, tiek jau kadugių vuogų 
nimo žaizdas. Teip pat prie (juniper berries) ir rosema- 
ugnies nereikia artintis, tu- ro (rosemary). Ant 100 sva 
rint rankas suteptas nafta, 
nes to nesisaugojant, nafta 
nuo ugnies pradeda rusėti 
ir rankų oda apdega, nors 
ir nematant, dėlko paskiaus 
reikia rankas gydyti, kaip 
ir apdegintas ar apšutintas. 
Todėlgi, saugokitės apsišu- 
tinimų ir apdegimų, nesiar- 
tinkite prie ugnies su to
kiais dalykais, kurie greitai 
dega.

Kaip padaryti “grape 
juce".

Paprastai moters, sulau
kusios rudens, kuomet nes- 
toka prinokusių vynvuogių, 
daro iš jų skystimą, kurį 
angliškai vadinama “grape 

I juice”. Tai yra gardus ir 
sveikas gėrimas. Daryti jį 
reikia šiokiu budu:

Numazgoti vuogas ir iš 
jų išrinkti šapus ir kitokius 

j nereikalingus daiktus. Su- 
dėjus vuogas į katilaitį, bis- 

~' kį jas patrinti ir užvirti.
i Tegul verda pusę valandos 
ir tada jas gerai sutrinti 
mediniu šaukštu ar tam tik- 

’■ i ru kočėlu. Išvirus reikia iš
košti per retoką audeklą, 

- • gerai ršspaudžiant vuogų
Iškošus, skystimą su

pilti į katilaitį ir užvirti ge
rai. Užvirinus, nukelt nuo 
ugnies, duoti ataušti ir pas
kui vėl užvirti pilant kiek 

, . ... ... .. reikiant cukraus. Virti rei-ko vienok jie yra dideli tm- :kia maj-a ko] su. 
girnai ir gramozdai (delei :ti Ant kvortos sk įm0 
•salto klimato). . Idedasi % smulkaus cukraus.

Kada išvirta, skystimą rei- 
kia supilti į bonkas ar tam 
tikrus įdus, kurie yra gerai 
uždaromi su gurnais ir ge
rai uždarius pastatyti į šil
tą vietą. Kada atauš, reika
lui esant galima naudoti.

indijonų. Vienok galima ma 
nyti, kad eskimosai, kaip pa ■ 
galiaus juos pradėta vadinti 
naujais amerikonais, savo: 
pradžią turėjo mongolų ra- Į 
soje.

Eskimosai yra mažo augi- 
i mo, trumpo ir plokšto veido. 
Apatinės jų lupos labai sto- 
ros, nosis trumpa, plaukai 
juodi ir ilgi, < 
tebėtinai trumpi. Jų papro
čiu yra teisingumas, svetin
gumas, prieteliškumas, drą- 

ao ;..... — Toks žmogus, atyd- sa ir prisirišimas prie savo
u nelaimiu, kurių ant gele- žiai sekdamas paaiškinimus gimtines vietos. Prie to vis-

signalų ženklais, tiek daug • Tuomlaikinė aklybė spal- 
nelaimių atsitinka iš jų pu- vų skirtume, kartais pas 

Ypatingai signalistai, žmones apsireiškia iš priesės.
duodanti ženklus bėgan
tiems trūkiams, būtinai tu-

žasties ligos ar perviršinio 
naudojimo tabako, bet tan-

n turėti normališkas, svei- Į klausia tas paeina iš prigi- 
kas akis, kad išvengti dide-Imties.

žinkelių, ypač čia Ameriko- ir akyvai juos dabodamas, 
je, pasitaiko didelės daugy- su laiku gali savo akis ati- 
bės. Toki žmonės yra egza- taisyti, kad spalvas galėtų 
minuojami labai atydžiad atskirti. Paveizdan, tokiam, 
Prieš kiek laiko, Vokietijoj,; kuriam raudona spalva yra 
į jurininkus nepriimta tokių Į matoma kaipo tamsiai žalia, 
žmonių, kurie neturėjo nor-lpo ilgų aiškinimų, jis galė- 
mališko matymo, šiądien ■ tų pareit prie supratimo, 
cen, matoma, yra kitaip, ka! kas yra žalia,
iangi Holandijos laivai, ju-Įna. Ir tik labai retame atsi-

įsver- 
viršun. 
gyvena

iš žu-

Auginimas kumduko.
Kaip tik kumelukas parei 

na, reikia jo galvą pakelti 
augštyn, apvalyt šnirpšles; 
jeigu pervada nėra trukusi, 
reikia ją nupjaut keliais co
liais tolumo nuo pilvo, pas
kui kumeluką paslinkti ar
čiaus kumelės galvos, kad 
ta jį aplaižytų. Kaip greit 
kumelukas apdžius, neikia 
jį paslinkti prie žindimo.

Pirmose keliose savaitėse, 
kumeluką, reikia laikyti sy
kiu su kumele, ir jeigu ši 
nėra imama prie darbo, rei
kia tankiai abudu išleisti 
ant tyro oro. Kuomet kume
lė imama prie darbo, nerei
kia kumeluką nuo jos ats
kirti ir palikti tvarte. Jį ga
lima palikt namie, atskyrus, 
tik tada, jeigu su kumele 
važiuojama kur toliau, tad 
kelionėje kumelukas galėtų 
pailsti.

Atskyrimas kumelukonuo 
kumelės pirmuose keliuose 
mėnesiuose, yra kenksmin
gu. Atskyrimas tik tada yra 
galimu, kuomet kumelukas 
jau pats ėda pašarą.

iš jūrių šunų kailių 
čiant juos plaukais 
Vasaros laiku jie 
budelėse, padirbtose UC oupi <X Vllliv/, 7 *

o kas raudo- vėdrų kailių, o žiemą urvuo 
se, sudarytuose iš sniego ir 

. Sako, kad tokiuose 
nesiduotų atitaisymui. Bet ^rvilpse jiems labai šilta.

raše daužomi Vokietijos lai-, tikime tokios ligotos akįs 
vų, kaipo Anglijos laivai. nesiduotų atitaisymui. Ect 1,rv‘.\

Bet abelnai kalbant, męs viskas tas paeina nuo akių Užsiėmimas jų yra žvejonė 
visi turime tas kliūtis. Ne- kombinacijos. Akįs tų žmo- 
matome spalvų, kokias iš-} nių, kurie yra aklais spal- 
iuoda saulės spinduliai. Į vų atskyrime, yra lyg siete- 
Laumės juostą visi pažįsta- Į liu aptrauktos, arba visos, 
me, o jei kam ji nėra žino- Į arba tik galuose, kur sueina 
ma, tai tegul žino, kad ji su. nervai, 
sideda iš septynių spalvų:: Bet akyvu yra paminėti, 
raudonos, geltonos, gelsvos, į kad tokia spalvinė aklybė, čiami Suvienytų Valstijų 
žalios, šviesmėlės, rausvos Į nenormališkas matymas, ne valdžios Į Alaską. visuomet 
ir fioletinės. Bet už f mieti
nės matosi dar viena spal
va,. vadinama ultra-fioleti- 
nė. Nematome jos, o vienok 
ji yra. Ją męs jaučiame. Tų 
spalvų spinduliai turi sau
lės spindulių ypatybes, ku
riomis yra užmušamos bak
terijos. Gali būti, kad žvė
ris ir gyvuliai spalvas ge-

vų, kaipo Anglijos laivai.

ir medžioklė ant jūrių šunų. 
Maitinasi mėsa jūrių šunų, 
renų. paukščių ir žuvų.

Vuodai, gyvenanti snie
guose.

Inžinieriai, kurie yra siun

pasirupina plono drato sie
telius, apsisaugojimui nuo 
Alaskoje esančių vuodų. 
Net kuomet jie dirba gilia
me sniege, Alaskoje, visuo
met ant burnų dėvi tuos sie
telius ir ant rankų piršti-

atskyrimas spalvų, dešimtį 
kartų daugiau apsireiškia 
pas vyrus, negu pas mote
ris. Męs matome, kad mo
ters yra nuo savo kūdikys
tės įsimylėję į spalvuotus 
papuošalus. Lengvai tikint,
galima butų šitą jų iš ma- nes, kad tuomi apsisaugojus 
žens pripratimą prie spal- nuo kraujagerių vuodų. Ten 

Į vų, imti už būdą, kurs ne vuodai niekad nenyksta, 
riau Įžiūri negu męs, galbūt auklėja pas jas spalvinės Kalnuose, kurių yra iki 11,- 
jie mato ir tą aštuntąją aklybės. Galima butų aiš- 000 pėdų augščio, kur net 
spalvą Laumės juostoje. Gal kinti, kad skirtumą tarp medžiai ne auga, ten vuodų 

vyrų ir moterių, permaty- yra teip daug, kaip jūrių 
me, gimdo jų įsimylėjimas ir jų negalima atsiginti di- 
į spalvas, kame joms pri- džiausiais durnais. Tik vie- 
gelbsti jų akįs. Kada tai yra nas atsigynimas npo jų yra 
pasakęs vienas moterių prie tai pirmiaus minėti sieteliai 
šas, kad moteris daro gra- Colarados kalnuose gyve-

teip yra, bet męs to spręsti 
negalime, nes apie tai tikrai 
nežinome. Na, bet aplenki
me tą ir priminkime sau, 
kad normališkas žmogus 
nato visas spalvas. Žmogus, 
kurio matymas yra nenor- žiomis tik spalvuoti drabu- nanti žmonės (kalnuose vi
tališkas, negali savo akių šiai, prie kurių jos visa šie- suomet vuodų yra didelė 
matymu atskirti vieną spal- ] 
vą nuo kitos. Priminsime j 
čia trumpą pasakaitę, sulyg j 
:< jrios vienas žmogus nuėjo ■ 
nupirkti du juodus ploščius, 
o nupirko vieną žalią, sau, 
.z antrą, pačiai, tamsiai rau
doną, kokiu paprastai būva 
karmazinas. Ir tas yra labai 
galimu. Tam žmogui išrodė 
viskas juoda, kaip kad tan
kiai ir tarpe mus yra kal
bama apie juodas dienas, a- 
pie juodus ponus, juodus 
tautiečius ir kitokius juodu
lius, kurių spalvas nemoka 
atskirti vieną nuo kitos, tie, 
kurie yra numylėję savo 
lupomis juodulius, kuriuos 
jte mato ten kur jie yra, ir 
ten, kur jų nėra. Labai tan
kiai pasitaiko, kad yra žmo
nės, kurie tamsiai-raudoną 
spalvą, mato kaipo tamsiai- 
žalią. Pas tokius žmones 
raudonos spalvos nėra. Kiti 
yra, kuriems geltona spal
va yra matoma kaipo žalia, 
■ r tokiems visviena, ar žolė, 
ar medžiai, ar akmuo, yra 
žali. Pas šituos žmones gel-

la yra prisirišusius, o vy- daugybė), vuodų kandžių 
rams spalvos nereikalingos, nebijo, nes jų kraujas yra 
nes vyrai ir be spalvų yra persigėręs vuodų kandžių 
gražus. Dėdulė šiame daly- gazais. Ten gyvenanti žmo- 
ke laikosi neutrališkai ir sa- nės, 
vo nuomonės tame nežada 
išreikšti. Tik tiek pasakys, 
kad spalvuotais drabužiais 
negalima išgydyti akis, ku
rios nepajiegia atskirti spal 
vas, vieną nuo kitos.

Ne atskyrimas spalvų nuo 
ne atskyrimo skambesio, y- 
ra didesniu ir svarbesniu. 
Ne atskyrimas spalvų yra 
svarbiu ne įžiurėjime tru
kių ir laivų signalų spalvų, 
dėlei ko žūva tūkstančiai 
žmonių. Vedėjai trukių ir 
laivų, labai tankiai skund
žiasi, tokiuose atsitikimuo
se, ant signalistų akių ne- 
normališkumo.

Kitas užlipdymui skylių dū
dose ir įduose.

Labai tankiai pasitaiko 
žiemos laiku, kad nuo šal
čio sutrūksta dūdos, trau
kiančios vandenį ir tada va
nduo pasileidžia bėgti. Tas 

t pats atsitinka ir su gazą ve
dančiomis dūdomis. Kol bus 

i prisišaukta pliumerį, kad 
trukusią dvJą sutaisytų, 
reikia kaip nors vandenį 
sulaikyti. Tam yra geriausi 
geltonas muilas, vartoja
mas prie skalbimo, kurį su
maišius su skystomis kalkė
mis galima padirbti kitą ir 
tuom užlipdinti dūdos plyšį, 
kuriuomi veržiasi laukan, 
vanduo ar gazas. Jeigu pra
kiura puodas ar katilas, o 
nėra kaip jį nunešti pas ble 
korių, kad pataisius, gali- 

įma skylę užlipdinti kiauši
nio baltymu, sumaišius jį su 
paprastais jielenais. Tokias 
prakiurąs puoduose ar ka
tiluose reikia visuomet li
pinti iš vidaus ir užlipdžius 
duot gerai sudžiūti. Sudžiu- 
vus galima pilti vandenį ir 

Įkaisti ant ugnies, nes toks 
' cymentas vandenį neleis.

rų kumpių (ar šiaip kudos 
mėsos) dedasi 5 svarai dru
skos ir visų, augščiau pasa
kytų dalykų, 2>b unicijos 
kiekvieno.

Pirmiausia viskuom rei
kia gerai mėsą ištrinti dru- 

Įska ir kitokiais priedais, iš 
abiejų pusių, pirmiausia sto 
rasias dalis, kaip tai: kum
pius, mentes, paskui kitas 
dalis. Trinti galima tuojaus 
supjaustymui paskerstas 
kiaules, bet dėti į bačkas, ar 

■į ką kitą, tik mėsai suau
gus.

naujokams, atvyku
sioms iš kitur žmonėms, ne 
apsipratusiems su vuodų 
kandžiais, vieną duoda pa
tarimą: “Leisk jiems iki so
čiai atsigerti savo kraujo, 
vėliaus busi nejautrus, ne
jausi jų kandžių”.

Eskimosai.
Eskimosai yra tai žmo

nės, gyvenanti šaltuose kra
štuose, netoli žemgalio, šiau 
rių Amerikoj, Greenlandijoj 
ir tų šalių kaimyniškose sa-

Palendzicos ir kumpiai.
Palendzicos ir kumpiai ne 

privalo būti druskoje ilgiau 
kaip penkias ar astuonias 
dienas. Paskui reikia iš dru
skos išimti, apdžiovinti, ap
vynioti pūsle ar popiera ir 
sukimšti j storas, galvijines 
žarnas pakabinti į durnus.

Kumpius pirma rakinimo, 
reikia pakabinti tokioje vie
toje, kur nuo vėjo galėtų ap 
džiūti, o paskui pakabinti 
rakinimui durnais klevinių 
ir kaduginių šakų, pirmiau 
juos apibarščius sėlenomis. 
Kumpiai vidutinio didumo, 
durnuose neprivalo būti il
giau kaip dvi savaites, o di
deli, sverianti 20—25 sva
rus, galima durnuose laikyti 
3—4 savaites. Po išrukini- 
mui, reikia pakabinti sausoj 
vietoj, kur vėjas pučia, bet 

Į reikia daboti, kad kumpiai

Kada geriausia valgyt 
paukštieną.

Jauni vištukai tinka val
giui visuomet, suaugę vištos 
yra tinkamos valgyti, kada 
deda, žąsįs ir antys tinka 
valgymui nuo pusės Spalio 
iki pusei Sausio mėnesio, ka 
lakutai arba indikai, nuo 
Rugsėjo iki Gruodžio mėne
siui. Kiekvienas naminis 
paukštis turi būti užmuštu ___________  __ c,_ ..
ar papjautu viena ar dviem mazgota ir prieš saulę išd- 
dienomis pirmiau negu yra žiovinta. Ant dugno reikia 
reikalingu gaminti prie vai- įpilti eilę įvairių šaknelių, i nesiektų vienas kitą, teipgi,

’ ’ ’ ' ... , , nesiektų sieną ar kito
kį daiktą, nes tokiame atve- 
juje, pradeda pelėti ir gen-

Ką daryti kitą dieną.
Po mėsos susudymo, kitą 

dieną, mėsą reikia dėti i me 
dinius kubilus, geriausia Į 
bačkas su dviem dugnais ir 
tam tikru veržimo šriubu, 
bet bačka turi būti gerai iš-

Kaip prašalinti nuospaudas.
Vienas iš Anglijos dakta

rų duoda patarimą, kaip ga 
i Įima prašalinti nuospaudas 
: (kornus) nuo kojų, be jokių 
: vaistų ir tepimų kojų ar pi- 
: rštų. Nešiok ruimingus če- 
verykus, su gerais ir drū
tais padais. Ant kojų turėk 
dvi pančiakas, apačioj plo
ną, ant viršaus storesnę, vil
nonę. Tas daktaras tikrina, 
kad šiokiu budu galima nuo
spaudas prašalinti, jei toks 

I apsiavimas bus nešiojamas

gio, kad mėsa gerai išsiga- gerai sumaišytų su druska, 
ruotų, o vištukus ir karve- Ant tų reikia dėti mėsą, va
lius reikia pjauti net ketu-jkar trintą druska ir kito- 
rioms dienoms prieš virimą. į kiais priedais. Mėsą reikia da. 
Bet jeigu prisieitų, kad ne-’dėti ankštai, kad neliktų tu-i -------------
galima teip ilgai laukti, tai ščių vietų; į plyšius, mėsos i Kaip reikia šert kumelę 
prieš pjovimą reikia į sna- į šmotų tarpuose ir pagal ba-1 prieš apsikumeliuosiant. 
pą įpilti vieną šaukštą acto, ičkos šulus (klepkas), išpil-į Prieš apsikumeliuosiant 
bent 10 minutų prieš pjovi- i dant mažais mėsos šmote- 
mą.

> Niekas negavo ypatiškos 
padėkavonės.

Kada didis Rusijos kuni
gaikštis Sergijus, kurs ve-., , ,
liaus likosi bombos auka,! Nuospaudos ga-
budamas Varšavos guber-Į11 lsnyktl ant v,sa<los- 

1 natorium, pasirįžo įsteigti, 
fondą, priimant aukas, už Į 

į kurias butų perkama sau- 
ležolių sėklos, kurias mėgs-į 
ta Rusijos kareiviai, paskel
bęs buvo, kad kas atsiųs di
desnes aukas, tas gaus raš
tišką paliudijimą, o kas at
siųs 1000 rublių, tas gaus 
nuo jo ypatišką padėkavo-

. nę. Rodosi sudėta didelė su-

Kaip užlaikyti kepsiu.
Keptas vištas, vištukus ar

ma pinigų. Daugelis aukų 
buvo atsiųsta po 999 rub
lius, su prašymu raštiško 
paliudijimo. 1000 niekas ne
davė, na, ir žinoma, ypatis- 
kos padėkavonės niekas ir 
negavo.

Geri pyragaičiai.
Puskvortę miltų užšutink 

verdančiu pienu ir išmaišyk 
teip, kad neliktų sausų mil
tų. Kada mišinys atauš, pri
dėk už tris centus mielių, 
atskiestų pienu, tris kiauši
nius ir pusę svaro cukraus, 
biskį druskos ir paskui pri
dėjus sausų miltų, padaryk 
tešlą kaip ir duonos kepi
mui, gerai išminkant per 
pusę valandos laiko. Paskui 
pridėt stiklinę tarpinto svie 
sto, vuogų (radzinkų) kiek 
reikiant ir vėl minkyk per 
pusę valandos. Teip pada
rius, uždengk ir * šiltai lai
kyk, kad iškiltų. Galiaus 
daryk pageidaujamo didu
mo bandeles ir dėk jas į ke
pimo blekę, sviestu pateptą 
ir viršus bandelių patepus 
kiaušinio tryniu, dėk į pe- 

‘ čių ir tegul kepa per pusę 
valandos.

liais, ir ant viršaus užpi
lant sušutintomis šaknelė
mis. Kada viskas teip sudė
ta, reikia ant viršaus supil
ti padugnes rašalo, kurs 
randasi įde, kuriame vakar 
sudėta mėsa, užsideda dug 
nas ir tas šriubu, drūčiai 
prisiveržia.

Teip viską padarius, bač
ką reikia palikti kelioms die 
noms šiltoj vietoje, kad dru
ska gerai sutirptų, o paskui 
reikia išnešt į šaltą vietą ir 
ten palikti vienam mėne
siui, tik pridaboti, kad ne 
įšaltų. Ten mėsą laikant, 
Teikia ją kas antra diena 
perdėti teip, kad šmotai, ku 
rie buvo ant dugno, pareitų 
ant viršaus, o rašalas, kurs 
yra nusisunkęs ant dugno, 
supilti ant viršaus, kad sū
rumą persisunktų per visą 

t mėsą. Neturint tam tikros 
bačkos, galima pasinaudoti 

; bačką nuo vyno ar acto, pri

reikia kumelę šerti geru ir 
sveiku pašaru, pridabojant, 
kad pašaras nebūtų pripu- 
vęs ar priplėkęs. Tokio pa
šaro reikia saugotis, nes to
kiu pašaru pašėrus kumelę, 
tankiai atsitinka, kad paša
ras pradeda viduriuose puti 
ir nuo to vaisius užsikrečia 
puvimu. Reikia teipgi dabo
ti, kad vieta, kurioje kume
lė guli, butų lygi, o ypatin
gai reikia daboti, kad grin- 
dįs po pasturgalinėms ko
jom nebūtų žemiau. Tokiai 
kumelei atsakančiausiu pa
šaru yra sėlenos, sumaišy
tos su vandeniu, pridedant 
žymę dalį avižų grudų.

Skaitykite ir pla-
tinkite
DIRVĄ f



Vice-pirm. KLEM. SP1RIDAVICIUS

DIRVOS” KRAUTUVE

LIETUVIŠKA

BARBERNE

3704. SUPERIOR AVENUE.
agen

Dirvos9 Krautuve

J J. BAGDONAStodėl

Išdalinsiu Visiems Paveiksus
ANTRAND S

Geriausi vaistai nuo viso
kiu ligų galima gauti su ge-

Iždin.J.. MIŠKINIS,

DIRVOS" Adm.

_______________ ^e’ Tamista Kalėdų 
Ljffigįffiį Dovanoms nupirksi 

savo moterei siuva- 
■HBf____________ j U mų mašin4 tai netik

S suteiksi puikią Kalė-
IjV dy dovaną, bet ne-
■EtT^' reiks daugiau jei iš- 

gfiir metinėti, kad daug
arTn VBdS 5 pinigu atiduodama
AA fl JHuiVį drapanų krautuvėms

■ i&UI *r siuvėjams. Tokią
■ j dovaną nupirkęs už-
• B ganėdinsi pilnai savo

• moterį irsave. Pas
V mus galite gauti pui

kiausiu siuvamu mašiny ir ant lengviausiu išmokėjimu, Ątsi- 
lankykit ir apžiūrėję užsakykit jau dabar.

ARPE E. 36 IR 38 GATVES

ii. po pivty. Nedeiiomi^ ant pareikalavimų.
Antras Ofisas. 1374 E. 25-tos Salvės.

rusiška*. Taip-gri ^jatome ban
A. SOGOLOVMTZ 

!S47 E. 38 GATVĖ. Artį W<i

Draugystes, kurios turi 
“Dirvą“ už Organą.

Reikalingas gerai paty
ręs laikrodininkas prie tai
symo laikrodėlių. Turi būti 
suprantantis pardavinėjimo 
ir abelną vedymą to biznio.

Gera alga ir užtikrinta 
vieta. Atsišaukite tuoj.
“DIRVOS” KRAUTUVĖ 

2004 St. Clair Avė.
Cleveland, Ohio.

Vietinės draugystės, kuo
pos, chorai ir tam panašiai. 
Duodant kokias žinutes nuo 
savęs, kad tilptų vietinėse

Reikalingas geras LINO- 
TYPISTAS. Vieta užtikrin 
ta ir geros sąlygos.

Atsišaukite tuojaus. * 
“ DIRVA”

2004 St. Clair Avenue 
Cleveland, Ohio.

Nemokėk dideliu pinigu už paveikslus!

BUK PATS FOTOGRAFU

žiniose, malonėkite jas pri-į 
duoti mums nevėliau pane-į

i ar utarninko'

Valdyba Lietuvos Sony Kareivių šv. Kazimiero 
Gvardijos Cleveland, Ohio.

Pirmin. J. MAKSIMA VYČIUS.
1512 E. 36th Sjr.

Vice-pirm. F. BARANAUSKAS,

Kalnavėrčiui, Pipirui, 
Pumpurui. Ačiū. Sunaudo
sime kitame numeryje, nes 
j šį nesusjjėjome. Prašome 
daugiau.

ras mus ugai nelauksi, nes 
greičiausiai ir geriausiai at
liekama darbas taipasmus.

2271 St. Clair Avė. N.E.

KAS ATRADO 
— Žiedą —,

Kurį aš pamečiau vakare 23 d. 
Sausio, tegul sugrąžina, o gaus 

$5 dovanų.
V. Stalgis

8506 Sotvinski avė. Clev eland.

DR. L E. JASINSKI
607 ROSE BLDG.

Tonu Zuogo. Parapijos 
ir kun. Halaburdoš prieti
kiai su Tamista, yra tai 
privatiški dalykai, j kokius 
laikraščiams nėra reikalo 
kištis. Skaitytojams tas ne
svarbu.

kad “Lietuvių Dienos” rei
kalai pas Jus tapo teip su
darkytais, dargi net savi
tarpiniai nesutikimai ir ne
susipratimai išstatyta net 
prieš svetimtaučių akis. Vie 
nok rašteli nesunaudosime, 
nes viena, dalykas yra jau 
persenusiu, o antra, įsivel
tume į polemikas, kurioms 
pas mus nėra vietos. Pasis- 
tengkite susitaikyt ant vie
tos, be laikraščių tarpinin
kavimo, nes toki laikraščiuo 
se skelbimai dar nieką ne
pataisė, ar tai butų socia
listas, klerikalas ar demok
ratas.

kitus tam panašius, apmo
kamus paskelbimus, liet ne 
žinias. Žinias priduokite 
ant rastoj o ne žodžiu, papa- 
sakojant ir tai Redakcijai, 
o ne Administracijai, nes 
Administracijoj žinios kar
tais kur užsimeta 
sutrunka.

riausiais patarymais t i k 
Usevičiaus Aptiekoje. 1172 
E. 79th St., Cleveland, O. 
Bell Rosedale 2417

Cuv Princeton 1539-R

S Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems Įj! 
pj Lietuvoj bei Amerikoj 5,

b VIENYBE LIETUVNINKU a 
G ei • ... x rU
ru Eina jaut30-tus metus. uj
S Prenumerata $2.00 metams; $1.00 tg 
[u pusei metų. Kanadoje $2.50 metams: jg 
g $1.25 pusei metų. Anglijoj. Lietuvoj ir Įg 
g kitur $3.00 metams: $1.50 pusei m. jg 
g Pamatimui vieną num. siunčiam dovanai įg 
g Knygų katalogą siunčiame ant pareika-
S lavirr.o dovanai. Į3

fe J. J. Pauksztis & Co. S 
fe 120-124 Grand Str.. S
pj Brooklyn, N. X. in

8596 Sowinski Avė.
Cleveland, O.

•1. Gilevičia “Dirvos”
iš New Britain. Conn 
įsio, š. m. lankysis užra-

Bridgepor-

to, nuo 12 ik i 1:30 po 
vakaro.
ryto ir nuo 6 iki 7 vak

Ctntr. 7S4M

Frot. sekr. ADOL. KAVOLĮ AUSKĄS, 
1167 VVashinįfton Str.

Fin. sekr. JON KAVOLIAUSKAS.

JONAS KULIS.

“Dirvos” keliaujantis agentas. To
dėl. kur jis atsilankys, kiekvienas 
gali nžsirašyte per jį "Dirvą” ir už
simokėti pinigus teip. kaip musų ofi-

Iždin. JUOZAS AKUNEVIČIA
23 Dean Str.

Maršalka JONAS VILEIŠIS.
1162 Washin^ton Stff**-

Kiekvienas gali pasidaryti fotografiškus paveikslus pat: 
savo namuose, pigiai ir gerai. Nusipirk aperatą “K0DAKS’ 
galėsi nutraukt pikčierius savo draugų, merginų, viscs šeirny 
nos ir pats savo. Aparatas parankus, kožna. gali naudoti.

Aparatas. su reikalingais chemikalais ir su visais patarimais kaip naadati. įsupamas.

LIETUVIŠKOJ APTIEKOJ
C. PAKELCIO

Įczoį Kampas St. Clair Avė. ir E. 21-mos Gatvės, jūžž

•mniimiiniiiiinfuiiinniiiiiiiiiniiitHiimiiiiniiiiiiHniniittiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiim*

(Siuvama Mašinai
Valdyba Draugystes š. Kazimiero Karalaičio 

horwood, Mass.
Pirmin. JURGIS VERSIACKAS,

Reikalavimai.
______________________ Dantistas reikalauja mer-

* 1ryto. Priduodant jas utar- gaitę, lietuvę, mokančią len- 
Įgaliotam Komitetui1 ninko vakare ar seredos ry- kiškai kalbėti, kad galėtų 

(Montello, Mass.). Gaila,! tą, yra pervėlu; utarninko dantistui prigelbėti jo ofise, 
vakare galima paduoti tik Matykit Dr. brauk F. 
paskelbimus susirinkimų ar Happy.

1935 St. Clair Avė.

Draugijų reikalai.
Seredoj. 31 d. Sausio. 1917 

m. C. I- Draug. Sarišys laikys 
savo metini susirinkimą pas fo
tografą A. Žitkevičių,' 2105 St. 
Clair avė.. 7:30 vai. vakare.

Kviečiame visus pereitų ir 
ateinančių metų įgaliotinius bu 
tinai atsilakyti.

Komitetas.

..Vincas Jankauskas iš 
Ohio., keliaujantis "Dm 
šiuomis dienomis lankos 
burgh. Fa. ir aplikiniu: 
užrašynčdamas "Dirvą” ir rinkda 
mas užsakymus. reikalaujantiems

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

Lekcijos atsibuna kas Panedelio ir Petnyčios vakarais 
nuo 8:00 iki 11:00 valandų

Vaikinai ir Merginos! Kurie 
šokius šokti, tad atsilankykite į 
gvarantuojame. jog išmokinsime 
pą laiką bestirtume, ar jauną, :

Nuo 8:00 iki
T»b*?U ir nuo 5 iki
Nedėlicmis: nuo

Main 3518-U

Krajava Pirtis
jeigu nori taip, kaip Lietuvoje 
puikiai išsivanoti karštame gare 
su vanta, tai atsilankyk į musų

PIRTĮ
Atdara k«’žna diena nuo 12:00 dienos iki 
12:00 nakties. S ubą t ori s per i .'■tušą naktį.

Seredos dėl moterų.
Panedėliv. Utaminky ir Svrcdų vakarais* 

• nuo 6^ ik- 7:20.
Bell Roseia'e 2377-W Cdj. Cent. 6678-R

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

šy nedarnas
t'e. Conn.

Todėl kiekvienas drąsiai gali
te užsirašyti per ji “Dirvą” ii 
užsimokėti prenumeratą mė

liai išsilavinti įBiį į į\ \ 3=^
tą v ietą. o męs 
•kius ir į trum- 113^' ■
Tel. Cuy. Central .7622-R

Dr. FRANCIS KENNEOY, 
DENTISTAS

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

Šokiu Mokykla
PROF. KLIMAVYČIAUS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jeds Svetaine.
- NAUJA -

Draugiją susirinkimams ir šei
myniškiems vakarėliams.

5323-25 Superior Avė.
Kamp. E. 55 gat.



Nauja Lie predalų

KRAUTUVESavaitinis Kalendorius
Sausis.

BUCERNE IR GROSERNE

Cuy. Central 1781-L

Gelažies Krautuve.jokios
H ARDVVARE

Prekė $100. oo

Reporteris.

Prekė $110.oo
10.’

$2.00

15c.
20c.
20c,
40c.
35c.
25c.
15c.
10c.
10c.
10c.

$1.00

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

$1.25 
20e. 
10c. 
20c.
25c.

. 20c.

. 20c

. 20c.

. 10c.
20c. 
10c.

. 15e.

. 15c.
. 10c.

Teipgi męs turime visą rinkinį lietuvišku ir kitokiu rekordu. Prisiusk už 2c. 
štampą, o męs prisiusime lietuvišku rekordu kataliogą.

27 S. Jono kriz.
28 N. Hdelfonso 4 po 3 K.
29 P. Franciškos
30 U. Martinos
31 S. Marcelės

Prekė $35.oo.

Prekė $75.oo

Prekė $25.oo

Prekė $15.<x>

Prekė $50. oo

Geriausia yra tokia muzikaAnt 
kaip,

Daugumas m ūsų lietuviu ikišioliai negalėjo pas mus atsilankyti dėl 
tolimo atėjimo. Bet dabar męs, norėdami kuogeriausiai patarnauti, pra
dėjom visokius orderius pristatyti į namus. Galite Įduoti orderius per 
mūšy važiuotoją arba atsilankę Į musų krautuvę. Męs visados stengsi
mės sanžiningai patarnauti muų kostomerius. Prekes darysime kuože- 
miausias, tavorą duosim kuogeriausį. BrangŲs broliai ir seseris nepa
mirškite mūšy krautuves. Ateikite ir pabandykite, o tąsyk persitikrin
site, jog ką šneku yra gyva tiesa.
2041 HAMILTON AVĖ.

@ MOTERIŠKU SIJONŲ IR DRESIŲ, @ 
kaip vilnonių teip ir perkelinių gatavų. 

TEIPCI SIUVAME IR ANT UŽSAKYMŲ.

mat buvo po 12 vaL iš kar- 
čiamos išmesti, eidami gat
ve, užtraukė dainą: “Uždai
nuosim šventą daina, apie 
Vyčiu narsią vainą” ir tt. 
Aš pabudęs iš miego, pribė
gau prie lango, ugi strepu- 
liuoja girtų vyrų “bunčius”. 
Tai štai kur musų jaunimas 
po karės saliune traukia 
savo karišką dainą.

Gerieusios Gyduolės

DEWOYND’S
Praeitą nedėiią 

lietuviškos pramogos nebu
vo, pliki baliai ir trankytis 
po auzas ir girtuokliaujant 
yra labai žemas būdas, to
dėl neinteresuoja manęs tas. 
Susitarę su draugu nuva
žiavome ant Ukrajinų teat- 
ro-vakaro, kur buvo vaidin
ta “Nevolnik” (nelaisvis). 
Įspūdis toks, sulyginus su 
lietuviais scenos meno sup
ratime ir publikos civiliza
cija, tai galima sakyti, koki 
100 metų nuo lietuvių atsi- 
likę civilizacijoj. Aktoriai 
nė mažiausio supratimo ne-

> Pagalinus, 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 lešuoja apie porą doleriu, o tė
vų suunažės bereikalingi žygiai kar- 
čiamosna.

Jas galima pirktisu mažu jmokėjimu ir ant len- 
jęviausiy išmokėjimu,

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

rios 
nių 
čfau

Reikalaujame gabių vy-į 
rų. Kam dirbi dirbtuvėje! 
už $15,00 savaitėje, jeigu* 
galima dirbant ant savęs 
ir visai lengvai uždirbti nuo 
$50,00 iki $100,00 savaitėje, i 
Juk męs visi gerai supran-j 
tame, kad dirbtuvė nėra! 
musų išgarsinimu. Tą žydai 
seniau suprato, ir dėlto tai 
net vieną trečdalį viso pa
saulio turtą apvaldė.

Dėl pilnų informacijų) 
kreipkitės nuo 9:00 ryto iki 
12:00 v. dienos pas

M. J. Žmuidzinavičių 
Generoliškąjį Maneg. 

The Home Building Corpo
ration 742 Rockoffeler 

Bldg.

Atsitiko nelaimė. Vakare, 
18 d. Sausio, apie 8 valandą, 
man einant iš miesto Supe
rior gatve, bėgo karas; štai 
ga 17 gatve atbėgo didelis 
perkraustymo automobilius į 
ir susidūrė su karu, numuš-I 
damas karui priešakį. Kare 
žmonių nebuvo daug, kurie j 
sutrenkus karą visi nukrito 
nuo sėdynių ant grindų ir 
susipurvino, bet pavojingai 
niekas nesužeista. Pasirodė, 
kad automobilio vežėjas bu- 

' vo girtas, kurs tapo leng- 
i vai sužeistas, įvažiavus į 
; karą, iškrito ant žemės. Pri 
; buvo ligonbučio vežimas, 
i bet sužeistų nesirado. Vežė- 
į jas su automobilium tapo 
! nugabentas į policijos nuo- 
: vadą. Tokių čia nelaimių 
• daugybės, kadangi girti au- 
i comobiliais laksto.

Vasaris.
1 K. Igno
2 P. Į vedly bos šv. M.

Kur jaunuomenė? 
lietuvių parengimų 
prakalbų, teatrų ir koncer
tų, mažai lankosi jaunuo
menė; ant šokių, žinoma, 
daugiau. Tai kurgi ji? Ogi 
štai: Pereitos subatos nak
tyje, kada žmonės miega, 
tai lietuvių Clevelando jau
nikaičiai ant kampų* stau- 
gia-gieda, ir ant Oregon ga
tvės po mano langu, kada 
aš miegojau, tai palangėj 
užtraukė savo meliodiją;

' . Na tą! Va gi ten ■■eiksi. “?3a, ar-gi tu Juozai dar nežinaš.
Kaū mano rytoj vestuve, tai bėgu nusipirkt GERU CIGARŲ.“ O-o-o taip, 
ta ir aš kitokiu nė nerūkau. Tai labai geri cigarai.

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

Todėlei pirko jie, vien tik dėl to 

pirk ir Tamista.

APTIEKOSE
165381. Clairši. Prie E. 17 g.

Šv. Kazimiero draugystė: 
turėjo metinį susirinkimą, 
kuriame užbaigus draugi
jos reikalus, buvo rinkta 
aukos. Surinkta $30,10, ku
riuos padalyta pusiau $15, 
05 šios draugijos sergan
čiam nariui P. Kurapkai ir 
tiek pat kun. M. Pėžai. Ku
rapkai auką įteiks draugi
jos iždininkas J. Juška, o 
kun. Pėžai, J. Ambrozaitis 
ir J. šarkus įduos per “Dir
vos” Redakciją (jau pri
davė — Red).

Užpuolė pikietninkus. Du 
nariai moldarių unijos, E. 
Kelly ir J. Smith, dabojo 
straiklaužius prie Scranton 
Road ir W. 14 gatvės. Pra
dėjus temti, ties jais susto
jo automobilius, iš kurio 
iššokę 4 vyriškiai, puolėsi 
su lazdomis mušti “pikiet
ninkus” (tuos, kurie dabojo 
straiklaužius) ir teip sumu
šė, kad juos reikėjo gaben- 

i ti ligonbutin. Laike mušty- 
! nių policijos pagelbos nepri- 
■ sišaukta. Užpuolikai pabė
go, nepatėmyta jų automo- 
biliaus net numeris, nes ty
čia buvo purvais aptašky-

10 metų sukaktuvės. Atei
nančiame nedėldienyje su
eina 10 metų kaip šv. Jur
gio lietuvių parapijoje kle
bonauja kun. J. Halaburda. • 
Kad padarius jam surprizą, Į 
Vytauto gvardijos (o gal ir; 
šv. Kazimiero) kareiviai, in 
corpore, griežiant benui 
ateis į bažnyčią ant mūšių. 
Tos pačios dienos vakare,' 
Povilausko salėje, atsibus į 
privatiškas pokilis, kuriame, 
.bus tam tinkamas progra-į 
mėlis.

Bėgyje dešimties metų, ■ 
darbavimasis kun. Halabur-i 
dos padarė didelę žymę, ko-■ 
kią parapijose labai retai' 
kur galima rasti. Nepriskai, 
tant susiorganizavimo prie; 
parapijos 2 SLRKA. kuopų,' 
vienos vaikų ir dviejų, me
rgaičių draugystėlių ir C. 
L. T. Beno, nuo kurių pra
dėjo vėliaus tvertis ir kitos 
bažnytinės draugijėlės, ku- 

padėjo daugeliui vieti- 
lietuvių pasikelti augš- 
ant’ morališkumo laip

snio, yra finansiškai pakėli
mas parapijos. 1907 m. kun. 
Halaburda užimdamas šv. 
Jurgio parapiją, rado ją 
paskendusią $13,000 skolos. 
Kun. Halaburda laike savo 
klebonavimo, tą skolą išmo
kėjo. Apart to, įrengta pa- 
.rmniinč rnnkv'kla. kūpi3-, 5ją

1 - turi pažinime scenos pap
rasčiausių taisyklių, publi- 
ka-gi tiesiok gyvuliška: rė
kauja, juokiasi nevietoj (sy 
kiu su aktoriais), ruko lai
ke lošimo, durnų pilna salė. 
Atmosfera salėje, tarsi, kar 
čiamoje.

dien lanko suvirš 300 lietu-' 
vių vaikų, šalę klebonijos 
nupirko namus su sklypu; 
žemės už $7,000. Toliaus,- 
prie 66 gatvės ir Superior 
skersgatvio nupirkta skly
pas žemės už $25,000. Vis
kas išmokėta ir parapijos 
ižde yra pinigų $18,000.Atei 
riančiame pavasaryje, ant 
nupirktos žemės bus pasta
tyta už $100,000 mokykla, 
kuri, apart 6 mokyklos sky
rių, turės didelę salę, kurio
je bus laikomos pamaldos, 
kaipo tuomlaikinėje koply
čioje, kol bus pastatyta ba
žnyčia.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
KNINGYNE GAUNAMOS KN1NGOS:-

Aisopo Pasakos — pusi. 364 ...................-.............................................
Andersono Pasakos — pusi. 82 .........................................................   •
Apie Sveikata — pusi. 16 ... .......................................................................
Audra Rusijoje — pusi. 65 ......................................................................
Diedai ir Gražina — pusi. 61 .................................................................
Japonų Konstitucija — pusi. 61 .............................................................
Kaip Bulgarai ingijo laisvę (dalis I) ........................ .. ........................
Kaip Bulgarai ingijo laisvę (dalis II) ..............................................
Kaip Japonai gyvena dabar — pusi. 48 .........................................
Kas iš ko pareina? ......................................................................................
Kelionė į Europą — pusi. 52 .................................................................
Kelionė į šidlavą — pusi. 48 ......................................... .. .....................
Konradas Valenrodas — pusi. 24 ..........................................................
Ko mus mokina žvaigždės? — pusi. 32 ...........................................
Kražių skerdynė ir jos pasekmės ...................................................
Kuomi žmonės gyvena — pusi. 56 ............... ...................................
Kun. A. Burba — pusi. 20 ........................................................................
Kaip gyvena Latviai — Suomiai —Anglai. — pusi. 65..........
Lietuviška Chrestomatija .— pusi. 180 .........................................
Lietuviu tautos klausimas Europos karės metų — pusi. 102 
Lietuvos Gaspadinė — pusi. 80 ........................................................
Mainieris ir Leberis — pusi. 60 .......................................................
Našlaitė — pusi. 22 ....................................................................... .. ...........
Naujas būdas išmokt rašyti — pusi. 24 .......................................
Nuo degtinės — pusi................... ................ .. ...............................................
Padėjimas Lietuvių tautos rusų viešpatijoje — pusi. 120 .. 
Pasninkai Lietuvoje — pusi. 16 ........................................................
Perspėjimai apie šventą tikėjimą ............................. —...................
Rodos motinoms — pusi. 18 .................................................................
Sulaukė — pusi. 132 .................................................................................
SLA. Istorija (1886—1915) $1,50; audimo apdar........................
Švintant — pusi. 126 .................................................  — .
Tamošius Besotis — pusi. 24 .................................................. ..............
Trachoma — prie šviesos — pusi. 100 ................................................... 20c.
Vaikų Drangas — pusi. 64 ........................................................................... 16c

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

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

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

BANKOS VALANDOS:
Nuo 8:00 ryte iki 9:00 vakare.

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

Prospect 953 Central 6488

Jonai, kur-gi tu taip skubiai begipl
Nagi pas

W. WISZNIEVTSKI 1

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

Naujos Krautuvės Antrašas:

Stasys Palilionis 
2717 Superior Avė. Cleveland, Ohio.

6502 FleetAvė., Cor. E. 65th (Tod)
Čia dirba lietuvys registruotas aptieko- 

rius— A. ZACARAS.

5608 Fleet Avė., Cor. E. 57th.
Čia dirba lietuvys registruotas aptieko- 

rius— J. Smailis.

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

Lietuviams pas lietuvius aptkkorius ga
lima gaut teisingus patarimus.

THE ST. CLAIR AVĖ.

SAVINOS & LOAN C0.
JKORPORUOTA PER OHIO VALSTIJOS VALDŽIĄ.

Už padėtus pinigus mokame penktą nuošimtį nuo die
nos padėjimo iki dienos atėmimo.

Taipgi taupymą galima pradėti nuo vieno dolerio ($1.00) 
ir aukštyn.

Viršminėta banka siunčia pinigus į visas dalis svieto.
Parduoda laivakortes ir money orderius.
Apsaugoja nuo ugnies namus ir namų rakandus.
Atliekame rejentališkus reikalus.
Perkame ir parduodame namus ir lotus.
Skoliname pinigus ant savasčių (property) ant lengvų 

išlygų.

Kodėl visos svetimtaučiu ir šviesesnės lietuviy šeimynos 
jauįgyjo tąją muzika? Todėl kad jie greičiau 

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

zika stiprina ir tobulina žmogaus \
^vasią> švelnina jausmus ir tuomi jTM 
didina žmoniškumą.

Rioberinės ir smalinė stogų 
dengymui pcpieros. Įvairiau
sių ryšių maliavos, aliejaus, 
tarpetino, maliavojimui šepe
ty ir t. t. ir 1.1.
Didelis rinkinis Pečiu, visokių Rūdy
nų, plačiausia rinkinis jvairių-jvai- 
riausių dailydėms Įrankių irt.t. irt.t. 

O 215 St. Clair Avė.
Central Į785-W

...Jau...
Pavasariniai Sampeliai Vyriškų Siutų 

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

J. P. GARMUS, 
KOSTUMERSKAS KRIAUČIUS

1329 St. Clair Avenue. Antros lubos.

Nusipirk Gramofoną I Į 
...       III ■ $ iii III 11 IBIU IIIIMU      (g g 
o turėsi viso pasaulio muziką savo namuose f i


