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vas atplaukę Anglijon, pasi
davė. U,

nes pašelpos po 1,20 į savai
tę. Tie gi, kurie bus sužei
sti lengviau ir galės drbti 
tokį darbą, tie gaus pašel
pos tiek, kiek štokuos jo 
pragyvenimui prie jo uždar
bio. Dabar paskirtoji suma 
yra skiriama tik pirmiems 
metams.

ta, kad kelionėje jį laukia 
koks pavojus iš vokiečių pu
sės, tad Gerrardas pasilieka 
Ispanijoj tolimesniam lai
kui. Prasergėjimas vienok 
viešai spaudoje nėra skel-

Cleveland, Ohio., Penktadienis, Kovo (March) 9 d., 1917 m

žmonių gatvėse dainavo dai
nas garbei'Suvienytų Valsti
jų ir prezidento Wilsono ir 
šukavo: “Lai gyvuoja Su
vienytos Valstijos, lai gy
vuoja Wilsonas”. Į jurinin
kus iš balkonų mėtyta bu- 

i kietai gėlių ir vakare iškelta 
j puota Orlenaso kapitonui

SVEIKINO IR VAIŠINO 
AMERIKONUS.

Bordeauxas. Kuomet per 
selinęs vokiškų, submarinų 
juostą amerikoniškas laivas 
“Orlenas” atplaukė į Fran- 
cuziją su amunicija, minios

Rusai eina į Asabadą. Ru
sai nesulaikomai įeina link 
Asabado, imdami didžiau
sius grobius amunicijos ir 
nelaisvius.

BIRU” LITRUKIM WffitT 
(THEFKLD)

TW» i» only Uthamiaa N*M T«

Sutorpėdavo laivą. Me- 
ditarianiškose jūrėse vokie
čių submarinas paskandino 
francuzišką laivą “Cassini”. 
Laivo kapitonas su 100 pasa- 
žierų žuvo.

KAREIVIAMS PAŠEL
POS.

Londonas. Anglijos ka
riškoji vyriausybė iš val
diškojo pinigyno 125,000,000 
dolerių sušelpimui kareivių 
ir jų šeimynų. Sulyg priim
to projekto, kiekvienas ka
rėje sužeistas' kareivis, ne
tinkantis jokiam darbui, iš 
valdžios gaus pašelpos kas 
savaitė po 6,60—18,80 į sa
vaitę, o tokio kareivio šei
mynai bus mokama savaiti-

Japonija grūmoja Chi- 
nijai. Japonija pasiuntė 
Chinijai ultimatum, grūmo
dama jai karės iššaukimu, 
jeigu Chinija eitų karėn 
prieš Vokietiją, talkininkų 
pusėje.

Chiniją prikalbinus prisidė
ti prie karės prieš teutonus, 
stojant talkininkų pusėje. 
Už šitą talką Chinijai priža
dama numažinimą arba ir 
visuotiną panaikinimą mui
to ant Chinijos tavorų, įga
benamų į talkininkų viešpa
tystes. Dėlei šito pamato-

NELEIS LAIVUS.
Berlynas. Užrubežinių 

reikalų sekretorius Zim- 
mermann parlamente turėjo 
kalbą, kurioje išsireiškė, 
kad butų geru daiktu per
traukti blokadą tarp Dani
jos ir Norvegijos, kur šitų 
dviejų viešpatysčių laivai 
butų perleidžiami į Daniją 
ar Norvegiją. Bet parla
mente šita kalba sutiko di
delių pasipriešinimų, nes to
kiu budu Danijos laivai ga
lėtų Anglijai suteikti reika
lingus produktus. Taigi 
•kaip Danijos teip ir Norve- 
i gijos laivai bus skandinami.

NEVAŽIUOJA NAMO.
Caruna. Atvykus Ispani

jon Vokietijoj buvusiam 
Suvienytų Valstijų ambasa
doriui Gerrardui, ypatiškai 
jis prasergėta, kad pasilik
tų Ispa'nijoj tūlam laikui, 
nesiskubindamas važiuoti 
namo, į Suvienytas Valsti
jas. Prasergėjimas supras-

RUSAMS SMŪGIS. '
Berlynas. Teutonai rū

pestingai prirengtu atakų 
Karpatų giriose paveržė ru
sams kelias pozicijas abie
jose pusėse Putno. čia ne
laisvėn kliuvo 12 rusiškų 
oficierų ir 1,300 paprastų 
kareivių, prie to dar 11 
kulkasvaidžių, ir 9 bombas- 
vaidžiai. Paimtas pozicijas 
rusai mėgino atsiimti kor- 
tratakais nakties laiku, bet

KALBINA CHINIJA 
PRISIDĖTI. .

Pekinas. Prancūzijos am
basadorius ir Belgijos pa
siuntinys, darbuojasi, kad

ma Chinijos gabinete krizis, 
nes vice-prezidentas ir prie- 
meras-sutinka su pasiūly
mais, kad prisidėjus prie 
talkininkų, o prezidentas 
yra priešingas. Užrubeži
nių reikalų ministeris dr. 
Vu Tin Fang pasidavė į di
misiją.

ANGLAI NUSTOJO 18,428 
ŽMONIŲ.

Londonas. Visuose karės 
frontuose, Vasario mėnesy
je anglai nustojo 18,428 
žmonių, tame 1,243 oficierų 
ir 17,185 paprastų kareivių. 
Šitie nuostoliai yra skaito
mi veik pusiau mažesni ne
gu nuostoliai Sausio mėne
syje, kada anglai turėjo did
žiausius nuostolius prie 
upės Somme. Sausio mėne
syje anglai neteko 23,354 
oficierų ir paprastų karei
vių. Vasario mėnesyje "žu- 
! vo daug oficierų, nes 1,243, 
į o Sausio mėnesyje oficierų 
žuvo tik 960. Abelnas ka
reiviais nuostolis Vasario 
mėnesyje buvo mažesniu.

Entuziaz-i SUBMARINAI VEIKS 
TOLIAU.

Berlynas. Išėjus termi
nui pragaištingojo vokiškų 
submarinų darbo, admirali- 
cija nutarė leisti submari- 
nams tą darbą varyti ir to
liaus, tik dar žiauriaus, nes 
nuo 1 dienos Kovo submari- 
nams leidžia skandinti lai
vus be jokio persergėjimo 
ir davimo laiko išsigelbėji
mui įgulos ar pasažierų, be 
atsižvelgimo, ar laivai butų 
kariaujančių ar neutrališkų 
šalių. Submarinų skaitlius 
padidinama iki 1,500, o tū
las skaitlius jų yra naujau
sios sistemos, gerai apsi- 
girfklavę ir net galinti bom
barduoti miestus jūrių pak
raščiuose.

Vėliausios Žinios.
Senate nesutikimai. 12 

senatorių su Wisconsino se
natorium Laffollette prie
šakyje, priešinasi rengimui- 
si karėn su Vokietija. Vo
kietiją pasiekus šitai žiniai, 
ten labai džiaugiamasi ir 
pravardžiuojama preziden
tą Wolsoną.

SOCIALISTAS PRIEŠ 
VALDŽIĄ.

Amsterdamas. Vokieti-j 
jos reichstage turėjo kalbą 
G. Ledebaur, atstovas so- 
cial-demokratų partijos, 
kurs savo kalboje atakavo 
valdžią už kėsinimąsi tęsti j 
karę iki galutinos talkinin
kų pergalės, kas yra pragai
štingu pačiai Vokietijai. 
Apart to Ledebour aštriai 
protestavo už deportavimą 
Vokietijon belgų ir ėmimą 
kariumenėn lenkų, Rusijos 
nelaisvių, kas Vokietiją pas
tato žemiausiame civilizaci
jos laipsnyje. Laikraščiai su 
šita žinia tapo greitai kon
fiskuoti, bet kol apsižiūrė
ta, visgi daug laikraščių 
spėjo gautis į užrubežius.

los, pasidavusius anglams 
pasakoja, kariant submari
nų esant daugybei darbo, 
nėra laiko pramigti nė už
valgyti, daug žmonių tampa 
denervuotais, prie kurių ir 
jos prisipažino. Jos užpuo
lę savo oficierus, nužudė 
juos ir iškėlę baltas vėlia-
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JUDA-

AREŠTAVIMAI IR IŠ
TRĖMIMAI.

Dublinas. Apart pereita
me numeryje minėtų arešta
vimų Airijoj, areštuota dar 
24 žmonės, pasekėjai revo
liucijos idealistų. Areštuo
tieji bus ištremti iš Airijos, 
kad negalėtų ten ardyti ra
mumo, kurs nors ir ramumo 
laiku valdžiai nenaudingas, 
tai karės laiku dar ir pra
gaištingas.

VOKIEČIAI PASITRAU
KĖ NUO BAPAUME.

Paryžius. 'Vokiečių pa
sistengimai užvaldyti Ba- 
paume, nuėjo niekais, nes 
anglų stiprios spėkos priver
tė juos trauktis atgal. Vo
kiečiai matydami anglų ar
tilerijos smarkumą, pasi
traukė iki Loupart girios, 
kur apsistojo, bet manoma, 
kad ir čia jiems ne ilgas li
kimas, nes užtrinus visoms 
aplinkėms, pastiprinimai 
jiems tuojaus nebus gauna
mi ir tada anglai juos galės 
apsupti.

WSAI KEPAI
ŠY BANKAS , 
AR REIKS

NORI KERŠYTI VO
KIETIJAI.

Amsterdamas. Kadangi 
Holandijai jau išsisėmė kan
trybė prieš Vokietiją, dėlei 
kurios blokados Holandijai 
gręsia badas, vietinė spauda 
pataria valdžiai imtis ker
što, atmonijimo žiauriam 
kaimynui. Keršyti pataria
ma uždarymu rubežiaus, 
Vokietijon nesiunčiant jo
kių produktų ir iš Holandi
jos išvarant besislepiančius 
.vokiškus spiegus, kurių ten 
yra tūkstančiai.

UŽDARO BAŽNYČIAS.
Londonas. Kadangi Ang

lijoj stoka žmonių ir viskas biamu. 
neapsakomai brangu, tai 
angliškosios bažnyčios vys
kupas neaprubežiuotam lai
kui uždarė 21 bažnyčią, o jų 
kunigai keliauja į musių 
frontus, kaipo kapelonai, 
kad ten drąsinti kareivius 
ir mirštantiems suteikti pa
skutinius patarnavimus.

SUBMARINAI PASIDUO
DA ANGLAMS.

Londonas. Pereitą savai-' 
tę į Falmouth prieplauką, 
Anglijoj, įplaukė du vokiški! 
submarinai, iškėlę baltas 
vėliavas, kaipo pasidavimo 
ženklus, kurių įgulos pasi
davė anglų sargybai. Šitie 
submarinai yra naujausio 
tipo. Jie subudavoti pavi
dale žėglinįų laivų. Pamatę 
plaukiantį laivą iš toli, jie 
išsineria iš vandens, užsitai- 
so žėglius ir nuduodami ne
kaltus žuvininkų laivus, 
plaukia arčiau laivo ir at
plaukus į reikalaujamą to
lumą, paleidžia torpedas, 
šitų dviejų submarinų įgu-

. 7,000 TURKŲ NELAIS
VĖJE.

Londonas. Vienos savai
tės bėgyje, 7,000 turkų kliu
vo anglams nelaisvėn. Ang
lų kariumenė yra atstume 
52 mylių jau į šiaurius nuo 
Kut-el-Amara, kuri visu 
greitumu veja bėgančiu tur
kų kariumenę, didžiausioje 
betvarkėje. Nelaisviai ir 
kariški įrankiai, koki anglų 
paimami, nespėjama suskai
tyti, nes reikia greitai vytis 
bėgančiuosius priešus.

MEDŽIOKLĖS LAIVŲ 
DARBAI.

Berlynas. Nuo pradžios 
šiądieninės karės Europoje, 
vokiški medžioklės laivai 
jūrėse paskandino svetimų 
laivų iki 4,998.500 tonų pa
inios. Tame daugiausia nu
skandinta angliškų laivų, 
kurių paima siekia, iki 3,314, 
500 tonų. .Neutrališkų ša
lių laivų nuskandinta iki 
341.000 tonu.

RUSŲ MAŽI PASISE
KIMAI

Petrogradas. Tarpe Ja- 
kobenų ir Kimpolungo, ru
munų fronte, mūšiai nesi
liauja. Vokiečiai savo kon- 
tratakais privertė rumunus 
pasitraukti iš savo pozicijų 
ties kaimu Rehoza. Į šiau
rius nuo upės Rimnik, ru
sams pasisekė užpulti vokie
čius, kur paimta 23 nelais
viai ir du kulkasvaidžiai.

DAR MAIŠTAI.
Havana. Sukilimai dar 

nepasibaigia. Anomis dieno
mis sukilėliai pradėjo bom
barduoti miestą Bayamo, 
Oriente provincijoje, kur 
stovi reguleriškoji kariume-1 
nė. Ištiko didelis mušis, kur 
sukilėliai tapo nugalėtais. 
Iš mūšio vietos prikrauta 
trįs vagonai sužeistų ir už
muštų žmonių, iš sukilėlių 
pusės. Iš valdžios pusės kri
to 4 ir sužeista trįs karei
viai. Cannegne suimta 

i daug sukilėlių, besiręngian- 
Čių mušin. Guantanaman 
pargabenta Suv. Valstijų 
kariumenė maištams slo
pinti.

JINAI ‘ UisiDENG 
1ELNU akis ik PASA
KOK, KAp PERGALĖ 
DUS NIGS. NUJUOK 
TU h URKIU-----------

ir jurininkams.
mas didelis buvo todėl, kad 
laivas turėjo drąsos leistis 
pavojingon kelionėn, kad 
pasisekė jam laimingai iš
vengti pavojaus ir, kad 
Fmcuzi jon atvežė amunici
jos, kurios ten dabar labai 
pageidaujama.

ANGLAI ŠĮ-TĄ LAI
MĖJO.

Londonas; Į šiaurius nuo 
Varleneourt ir Eancourt ir į 
šiaurryčius nuo Puisieux au 
Mont, anglai mažumu paėjo 
pirmyn, atmušdami vokiečių 
atakus iš šiaurinės pusės 

į nuo Guendecourt ir Ligny. 
Susirėmime prie Ancre ang- 

■ lams teko nelaisvėn 127 vo
kiečiai kareiviai, trįs kulka
svaidžiai ir keturi minų 

Į ardytojai. Arti Augres ir 
į Galione į šiaurius nuo Loos, 
angiai užpuolė vokiečių 
tranšėjas ir ten nugriebę 
20 nelaisvių, pasitraukė at
gal į savo pozicijas.

VOKIETIJOJ REKVI
ZICIJA.

Kopenhaga. Vokietijoj 
išduota valdiškas įsakymas, 
kad sulyg 1 dienos Kovo turi 
būti visoj Vokietijoj rekvi
zuojama visi varpai, kaip 
bažnyčių teip įstaigų, kad 
varpų metalą sunaudojus 
karės reikalams. Apart 
varpų prisakyta rekvizuoti 
ir aluminas, atimant virtu
vės įdus ir įrankius, kbki 
tik yra padirbti iš alumino. 
Matoma, kad Vokietijoj me
talo jau. pritruko, sunaudo
jus net tokį metalą, kurs bu
vo užgrėbtu Lietuvoj, Len
kijoj, Belgijoj, Rumunijoj ir 
kitur.

AUSTRIJOS RŪPESČIAI.
Viena. Pradėjus čekams 

bruzdėti savo tiesų dėlei, 
valdžia visgi pabūgo ir su
prato čekų neapykantą, ko 
nesuprasta, ar nenorėta su
prasti pirmiaus. Dabar 
pienuojama Čekiją padalyti 
į 12 rėdybų, kurių 5 padary
ti grynai čekiškomis, 4 gry
nai vokiškas ir 3 vokiškai 
čekiškas. Į grynai čekišką
sias rėdybas nebus leista 
apsigyventi vokiečiams, vo
kiškose gi čekams, o maišy
tose galės apsigyventi visi 
tie, kurie prie seperacijų 
nepriklauso, reiškia, tautiš
kai sustengę čekai. Oficia- 
liška kalba vienok visur tu
rės būti vokiška. Valdžia 
mano tokiu paskirstymu iš
vengti neapykantos tarp če
kų ir vokiečių. Vienok ne
sinorės tikėti, kad čekai pa- 
siganėdintų tokiomis val
džios vaikiškomis reformo- 

! mis.
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“DIRVA” SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 
Eina kaasavaitv

LudUanaa ClaveUnd'e, Ohio

Lietuvių Spaudos Bendrijos
A. B, Bartusevičius pres. lį. Sakalauskas Red. .Aust.

; Metinė Prenumerata:
Suvienytose Valstijose.
Kitose Viešpatystėse.

- Prenumerata apmokama iš viršaus. 1‘rvnumeratoe. 
ir.etaa skaitosi n .tu dienos nžąira»ywt«>. ne nuo Naujų Me- « 
tv. Apgrarsiuimų kainų klauskite laišku. Adresuokite:

“DIRVA” £
E004 «t- Clair Ava. CLEVELAND. OHIO fe
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FkaRBI
VOKIEČIAI APSĖSTOJO 

NETOLI BAPAUME.
Londonas. Pereitą savai

tę vokiečiai traukęs nue 
anglų ir atidavę jiems savo 
tranšėjas, galiaus apsistojo 
anglams neprieinamoje vie
toje, atstume apie 1000 jar
dų į pietus nuo Bapaume. 
čia tiesiasi tanki ir didelė 
giria Loupart, prie to dar- 
neperbredamos pelkės, kas 
vokiečiams padaro tikrą at
sigynimo tvirtovę. Anglai 
mėgino juos iš čia išbaidyta 
įvairiais budais, bet visi jų 
pasistengimai ikišiol neduo
da pasekmių. Ypadingai 
anglams apsunkina priėji
mą prie šitos vietos staigas 
atlaidinys, nes pradėjus 
tirpti sniegui, susirinkus 
daugybei vandenio, visos 
aplinkės užtvino.



2 D I R V A

nieko nelaimėjo, tik vienoj submarinų paskandinimas arba 2 metai kalėjimo. 2— maskevęs laivas eina kelias apie tai tapo pasiųsta Was- 
vietoj vokiečiai pasitraukė, angliško laivo “Laconia”,: Už panašius pasielgimus, valandas, kol pereina pavo- hingtonan. Suvienytų Val- 
bet ta vieta rusams likosi plaukusio iš New Yorko Į i pasidarbuojant svetimoms jaus vietą, šitas laivas iš- stijų valdžia labai tėmija vi- 
nmudinga, nes vokiečiai Liverpool, su amunicija ir valstybėms ramumo laiku, siųsta ir *—-- ----
pasitraukdami ją sunaikino, žmonėmis, tarp kurių buvo bauda 20 metų kalėjimo. 3— j nis su t< 
Vėliaus sunaikinta ir kitos ir keli amerikonai Nors Už tuos 1 '“T“
dalys užimtų pozicijų, nes žmonės, rodosi visi išsigeL svetimoms valstybėms karės j vo kelionę atliko pasekmin- 
pavojingumo dėlei, vokie- bėjo, vienok buvo tai gana metu, bauda kalėjimu visam i gai, nors buvo labai arti pa
čiai jose nemanė atsilaikyti nesmagus atsitikimas, kuo-'amžiui 4—Už pavogimą'sitikęs kelis submarinus. 
rusų užpuolimų. Petrogra met Vokietija nepaiso ant kariškų planų ir jų suteiki-. Jis plaukė teipgi apsigink- 
dasprie nuostolių prisipą Suvienytų Valstijų protestų ' . >------- ix
žinsta. ~ —

V. K. Račkauskas.

APDRAUDAgiijos. _pirmuti- sttr vokiečių veikimą, 
apsaugos mas- f -  --------- —

SUV. VAL ŠAUKIA AT
SARGINIUS OFICIERUS.

Washington, D. C. Suv. 
Vai. karės departamentas 
išleido pranešimą, kuriuom 
šaukiama eilėsna 21,750 at
sarginių oficierų. Tie ofi- 
cierai yra ruošiami 300,000 

BERNS- kuriumenei. Dabartiniu 
laiku Suv. Vai. reguleriškos, —--- ------- - --- —
kariumenės ir oficierų turi mokėti i savo organizaciją, 

momS ^stybems irtam pa-vizi jos ant garlaivio Frede- 123,000. Apart to dar 140, jog toje organizacijoje jisai 
?ar a i riek VIII, Kanados inspek- 000 milicijos. Kuomet bus taupo sau ir savo šeimynai 

. .meų..' ??m0’ . T me" i toriai rado ir konfiskavo iš savanorių sudaryta dar reikalingą pašelpą.

valstybėms ramumo laiku.

Už tuos pasidarbavimus! ka, kaipo bandymams ir sa-

“4*—-------------» -------------- ---------------------------------------------------------- -------o----------- , - . I -. .
čiai jose nemanė atsilaikyti nesmagus atsitikimas, kuo-'amžiui 4—Už pavogimą -sitikęs kelis submarinus.

‘X X---------- ’C ----  -------------------- Į.-----------K------------------------------ * <=> *

mą svetimoms valstybėms,; lavęs trieolinėmis kanuolė- 
rinkimą kariškų rekordų, mis. 
darymą suskaites laivų, ka- ----------
riumenės, už dirbimą foto- Į KONFISKAVO 
grafijų nuo fortų, tvirtovių, i TORFFO AUKSĄ 
ir to visko perdavimą sveti-1 HaBf> N. g.

ir grūmojimų kare. Tre- 
. čias nemalonus apsireiški
mas buvo tas, kad pasirodė, 

’ jog vokiečių buvo planuoja-
M U ŠIAI ITALŲ SU

AUSTRAIS. . . . x .
Ryiaas. Klonyje Sugana. ma susivienyti su Japonija. 

tiesPIavair Į šiaurius nuo ir Mexika, ir užpulti Suvie-; 
Goricija, austrai atakavo n^as V alstijas iš vakarų 
italus, visa linija nuo klonio Pusės, užkariaujant valsti- j 
ColBrdcon net iki Trovig- ’>s Prie Mexikos rubežiaus. 
nolo ir Nero kalnų. Vienok Ir nors susekta dupUkatas 
austrai savo atakuose nieko Vokietijos užrubezinių rei-į

Belaimėjo, nes italai atmu- 
šę visus atakus paėmė kiek 
austoj, nelaisvėn. Prie Go- 
ricijos austrai mėgino štur
mu paimti italų pozicijas, 
bet ir tas jiems nepasisekė,

mintimis pasidalinti, ir sa- 
kuriame jis galėtų ir savo 
vo artimųjų žmonių, savo 
vientaučių viešuosius reika
lus apsvarstyti; privalo, teip 
sakant, Įsikinkyti Į tokius 
darbus, kurie sudaro tau
toms ateiti. Pavienis žmo- 

ir tikią dieną, tokioj ir to-^u!.nedauą M ąali atlikV'

- -(Tąsa) J
liks jų tėvo parūpintoji ap
drauda.

Toliaus, apdrauda atneša 
ir tą labą kad apsidraudęs 
žmogus noroms-nenoroms 
pripranta prie taupumo, iš
moksta atsiminti, jog tokią

kioj valandoj jis turi užsi- SuėJus didesniam žmonių 
burtui krūvon, atliekama di-

i į deli darbai, sujudinama, 
teip sakant, žemė. Sutarti
no darbo gražus pavyzdžius 

r ...... randame netik pas lietuvius,
i bet ir pas visas kitas tautas, 
kaip sena yra jų istorija.

Organizacijos ir jos sky-

tai kalėjimo tiems, kurie sa
vo valstybės laivą mėgintų 
panaudoti nenaudai Suvie
nytų Valstijų laivyno, ar 
juomi važiotų spiegus ir t.t 
Už kitas mažesnes niekda- 
rystes, paskirta Įvairios 
smulkios baudos.

25,000 dol. auksu, kuriuos 300,000 kariumenė, tai Suv. 
vokiečių :___________  . .
Bernstorff’as vežėsi su sa- riumenės.
vim bagaže. Konfiskuota 

į teipgi ir visas turtas grafie
nės Maufred Matuscha.

«Keliaujanti tuo garlaiviu 
i vokiečiai buvo krečiami ir 
visi jų brangus daiktai kon- 

PADIDINO TAKSUS. fiskuota. Inspektoriai sa- 
Washington, D. C. Ka- ko, kad tai yra kontraban 

dangi dabar einasi apie da. 
ginklavimąsi Suvienytų Val
stijų, tad, suprantama, eina
si ir apie pinigų surinkimą, 

grėsė ir senate dalykų apta- kurie reikalingf palaikvmui j
tt kariUn,SnėS-irta?TT!ai’ ir Stokos maisto, keliatas 

laikinėmis serijomis. Šen- vyno, teipgi ir kitokiems k;i;„
sojinėms spaudos žinioms ^ reikalams. Tam tiks- -J
apie vokiečių planus nėra.]uį oaduota bilius. kad tak-!^

Prie kares po biskį sai arba mokesčiai butų pa-j 
ręngiamasi, bet apie tai.aiš- didinti Po ilgu svarstymu 7use P,mul neturtingiausiu . . .

’;oua uli*. L A :.“l!zmomy»kuneneturi uztek’ dauS žydų rudyja irSiben-

kalų sekretoriaus laiško, 
siųsto tame reikale Mexi- 
kon, tai vienok Mexikos ir 
Japonijos ambasadoriai 
Washingtone, griežtai už- ■ 
gvnė, kad kaip Mexikos ■ 

nes čia daug skaitlingesnės Japonijos valdžia su 
italų jiegos privertė priešą 
greit pasitraukti. Italų or
laiviai tankiai skraidydami 
ties austrų pozicijomis, pri-' 
daro irgi nemažai nuostolių, kiek ne pasigerino.

tuom nieko neturi ir su Vo
kietija jokios sutarties nėra 
dariusi.

Prietikiai su Vokietija nė
Kon-

ikod, kuriuos 300,000 kariumenė, tai Suv. Esama žmonių, kurie išsi- Į 
ambasadorius VaL turės virš 500,000 ka-į kalbinėdami nuo apsidrau

dimo gyvasties, sako, buk 
jiems geriau esą dėti pinigus . bankan, kur, girdi, sudėsią ™!' arba kuopų snsinnkl- 
daugiau, nekaip gausią or
ganizacijoje... Jie labai 
klysta. Organizacijose mo
kestis yra teip aprokuotos, 
kad nė vienas žmogus negali 
sumokėti daugiau, negu jam 
yra organizacijos prižadėta. 
Pavyzdžiui, jei žmogus apsi
draudžia ant 1,000 dolerių, 
tai jo mokestis yra teip ap- 
rokuojamos, kad jis, gyven-i- . -
damas galimai ilgiausi am-.orgari^zacUoje Susivieny- 
žių, sumokės tiktai 1.000 Jimas Lietuvių Amerikoje. 

. dolerių, drauge su priaugu- 
siais ant jo Įmokamų pinigų 
nuošimčiais. Bet ne tame 
yra pats svar~.________
mas. Skirtumas yra štai 
kame: leiskime sau, kad ta- 
mista <

-a. dolerių ir moki Į organizaci- 
| ją kasmet $16.23 (būdamas 

30 m. amžiaus); kad sumo
kėjus 1.000 dol. tamista turi 
mokėti per 61 metus, arba,. 
prirokavus nuošimčius ir 
nuošimčių nuošimčius, rei
kia mokėti bent per 50 ar 55 
metus, pakol susidės 1.000 
dolerių. Taigi per tiek me- 

... - tų tamista turėtum dėti ban- •
persitikrinta pagal pačto ^an p0 pakol sutap

Šiose 
pabė- 
kalė-

RUSAI SUŠAUDĖ 40 
ŽYDŲ.

Virginia, Minn. 
dienose čia atvažiavo 
gęs iš vieno Siberijos
jimo Kauno' žydų rabinas 
Lazarus Adien, kurs tarp 
kitko papasakoja, kad 40 
žydų, kurie sykiu su juo bu
vo pabėgę iš kalęjimo, tapo 
rusų sugauti ir ten pat su-

! DĖLEI STOKOS MAISTO
Washington, D. C. Dėlei 

didelės brangybės produktų šaudyti. Adien sako, kad 
tūkstančiai žydų iš vakari
nės Rusijos, kurie išsipirko 
nuo kariumenės, tapo išvyti 
i Siberiją ir pristatyti prie 
sunkiųjų darbų. ’ Teipgi

muose, žmonės arčiaus su- 
. sipažista, susiartina, geriau 

ir greičiau savo bendrus rei
kalus permato; tarp tokių 
žmonių . užsimezga artimi 
draugiškumo ryšiai, suda
roma graži dirva brolišku
mui augti ir tvirtėti.

Toks draugiškumas ir 
broliškumas, kaip žinoma, 
jau susidaręs yra lietuvių

FRANCUZAI NE
SNAUDŽIA.

Pajryžius. Francuzai sa
vo artilerijos Ugne spragino 
vokiečių pozicijas prie Ma- & 
leneourt girios, teipgi. už
puolė vokiečių apkasus ties 
Tabu re, kur sugriebė kiek 
nelaisvių. Kitą dieną fran
cuzai vėl Įsiveržė Į vokie
čiu apkasus Ville sur To- 
uche, atstume 25 mylių nuo 
Verduno, kur sugriebė buri 
riazsviu u- apsčia, karines judj h. ten skaitoma' Kad. 
medegos. Atmušta smar
kus vokiečių atakai ties 
Beaiilne, netoli nuo Avo- 
coura. Francuzų pihotai dedama skaityti mūšio lai- kimai prezidento, demokra- 
nusove tris vokiečių oriai-, vaig nes tie pasitikę vokiš- tų partijai kaštavo 2,500,000 i 
vius, o rancuziskų oilaiviu submarinus, stos su jais dolerių. Tai yra didžiausia vokiečiu konsulis šiaurinės

skadronas bombardavo vo- • - : suma, kokia išduota parti-. -•------- >-----v...

tį atpigo ir produktų, kurių j P°btikos istorijoje. Perei- į 
pirmiaus truko, biskis atsi- Į tiems rinldmams demokra-. 
rado. Mat magnatai krup-'ta* ^ew Yorko valstijoj,.

, . .. . . , <• . — . - . Amoniu, mji ie lietui i j
kių žinių niekas negauna, balsuojant, 47 balsais prieš,tjnaj įinjgu maisto nusi- jos kalėjimuose, 
kadangi tai yra kanska 33 bilius priimta, kad padi-;pirkjmuL ‘Kongresmenai ----------
slaptybe. Laukiama Ger- din- - mokesčius ir pakėlus si , g New. Yorko ir Bai- ______________
rardo parvažiuojantį _ betjvalsiyoės popieru vertę, kad.]pv is Ppnnav)vaniifls jneSė • „talnsnft
tas neparsiskubina dėlei ke-; tuomi surinkti karės reika- 
lionės pavojingumo. Gink- lams 350 milijonų, dolerių, 
lavimas pirklybinių laivų I _________
Vokietijoj padarė dideli šu-į _ _______________

KAŠTAVO $2.500,000.
New York, N. Y.

Tos organizacijos nariai vi
sados ir visur jaučiasi bro- 
ka*s> vienos didelės draugi- 

rbiausis skirtu-j°s nariais, turinčiais ben- 
į drus reikalus, bendras min- 

tis- Dabar iau teveik nera- 
apsidraudei ant 1.000 S1 ^dėsnio Amerikoje mie

sto, kur nerastum Susivie- 
nyjimo kuopos, kur nesu
tiktum lietuvio su Susivie- 
nyjimo Lietuvių Amerikoje 
ženkleliu, Įsegtu kilpon. Ir 
čia tuos žmones sujungė 
krūvon ne kas kita, kaip 
svarbiausis 1 jų gyvenimo 
klausimas — tai gyvasties 
apdrauda, apsisaugojimas 
atsitikime ligos ir kilmė iš 
vienos tautos.

Štai ką kalba apie apsi
draudusius žmones prakal
boje minėtame veikelėlyje, 

____________ x kuri išleido ukrainiečių su- 
ant 1.000 dol. apdraudos, tai • si vieny jimas: “Surinkus

ta suma ir bus išmokėta na- krūvon visus apdraustuo- 
riui pasimirus, nežiūrint sius žmones, tai yra narius 
to, ar jis bus sumokėjęs or- pašelpos organizacijų, ir su- 
ganizacijon savo mokesti už lyginus juos su tokiu pat 
2 metu, t. y. $32.64, ar už žmonių buriu, neapdraudu- 
daugiau metų. Jei mirsi už šių savo gyvasties, męs at- 
dviejų metų, tai iš banko iš- virai galime pasakyti, jog 
mokės tamistos pavydėjams pašelpos organizacijų nariai 
ne daugiau ir ne mažiau yra pavyzdingi sūnus, geri 
kaip $32.64 ir kelis centus vyrai ir pavyzdingi savų 
nuošimčių; o iš apdraudos šeimynų tėvai; tie visi žmo- 
organizacijos išmokės $1.000 nės yra prisirišę prie savo 
Ar ne skirtumas? Tas pa- «
rodo, jog apdraudos organi
zacija rųpinasi žmogaus 
likimu, gi bankas rūpinasi 
tik žmogaus padėtais pini
gais.

iley iš Pennsylvanijos Įnešė
bilių, kad išgabenimas val
gio produktų Į užrubežius 
butų tuojau užgintas. Gal-

i būt išvežimas bus uždary- įeitiems Naujiems Metams 
Demo- tas dviem mėnesiam.

— New York, N. Y. Pe-

policijos viršininkas Bonett 
gavo nuo savo motinos lin
kėjimų laiškeli. Bonettas 
nusistebėjo, nes motina jo 

: Jnarez,Mex. Max Veber, m!™s Pries omfus' ®et 

Mexikoš, kario rankose bu- ?ymę’,kad tas I“akells, ra‘ Pytum 1.000 dolerių. Ap- 
vo visi slaptieji dokumentai sFtas buv0 nat 19?® ku0' draudos < ..................
užrubežinių reikalų su Vo
kietija, nakčia tapo apvog- 

itas. Apart turtų, vagjs pa-
- si griebę ir tuos visus doku-, — Berlynas, Vokietija, 
mentus dingo teip, kad nė 70 nuošimtis vokiškų karei- 
pėdsako nesurandama. Yra vių, kurie buvo sužeistais 

į manoma, kad vagis buvo pirmaisiais ir antraisiais ka- 
; nuskirti vien tik išvogimui rėš metais ir buvo laikomi 
tų slaptųjų dokumentų, ku- atsargoje, buvo peržiūrėti 

iriuos Veber laikė savo ofi- ir iš tų 6-7 nuošimtis pasių- 
mušį pinigų pašelpai neturtingų AREŠTAVO MIESTO MA- į se- 

""" žmonių. Valstijos paskyrė JORĄ IR KITUS VALDI- 
komisijas ištyrimui, drgi NINKUS.
jau iš tiesų valgio produktų; 
neliko, kad jau už brangias' 
prekes pirkti negalima. 
Miestai pradėjo- steigti savo 
krautuves ir neturtingiems 
žmonėms pardavinėti pro
duktus be pelno. Ir valstijų 
komisijos greitai susekė, 

1: 1 kad valgio produktų yra
Jg /kmCrikOS daugybės sukrauta maga-

Suv. Valstijos jau eina ka- 
rėn su Vokietija ir pirklybi-; kratų partijos štabas paskei 
niai, apginkluoti laivai pra- Į bė, kad pereito rudenio rin-

ANGLAI VEIKIA
TOLIAU. ____ ______ o________ r u , . nr

Londonas. Anglų kariu- telėjo, kad ant savo kailio STTdėJ° 600,000 o erių, i- 
mene nesustoja ėjus tolyn nepajutus nepageidauto kir- i no*s v en?° * ai
šiauriniu ir pietiniu krantu ėio skausmą, nes valdžia; sudėj° 300,000 o enų, o- 
upės Ancre. Nakties laiku pradėjo rengtis prie vyjimo valstijose su e a po ma- 
užėraė kaimą Labarąue ir botago jų nugarai. Kon-' z1311- 
prie Ligny sustiprinę savo gresas paskyrė tūlas sumas —
nnęriniisK nriairancra vvniai a.:-------pozicijas prisirengė i 
už Puissiex. Ryto metu pa
kėlė ataką ties Armentieres 
ir įsiveržė net Į trecią liniją 
vokiškų apkasų, kur sunai
kinę atsigynimo sistemą, su
grįžo Į savo pozicijas, par
sivarydami’ , buri nelaisvių 
ir pargabendami daugybę 
karinės medegos.-

zynuose ir tyčiomis j mar
ketus neleidžiama. Tada 
magnatai lyg susigėdę (bauF*OLITIŠKI DALYKAI.

■Pprpitns hPtrviA <!MU-±^ereitos savaites begyje dos jie nepaiso) pro(juktus 
politikos dirvoje veik nieko 
svarbaus ne atsitiko. Vienu 
iš svarbiausiųjų reikalų bu
vo tai prezidento Wilsono 
inauguracija, 
naujam 
terminui.
inauguracijos dienoje atsi- Washington, D. C. Po ilgų 
bndavo Washingtone ir ki- svarstymų Kongrese ta 
tuose miestuose kaip ir šven nubalsuota 60 balsų prieš 10 
tė, su didelėmis iškilmėmis suformuluotos baudos špie- 
ir procesijomis, šiais metais gams svetimų valstybių, ku
tą diena praėjo šaltai. Iš- rie kėsintųsi darbuotis Su- 
kHmių niekur nebuvo, pri- vienytų Valstijų nenaudai 
siegos procesijoje dalyvavo 
tik keli valdininkai ir prezi
dento šeimyna su giminė
mis. Mat šiai metais ir čia 
at.jaučiama stoka ramumo 
ir linksmybių. Antras at
sitikimas buvo tai vokiškų informacijas, bauda $10,000

prisiekimas; 
prezidentavimo 
Kitais metais

biskĮ atpigino ir šiek-tiek 
jų paleido į marketus. Ar 
ilgam tas bus, pamatysime 
vėliaus.

ŠPIEGAMS BAUDOS.

laike karės. Paskirtos bau
dos sudaro penkias katego
rijas. 1—už ėjimą į vietas, 
kuriose dirbami ar sukrauti 
ginklai, kur yra musių laivai 
ir stengimąsi išgauti kokias

APVOGĖ VOKIEČIŲ 
KO&ŠULĮ.

_____ > organizacijoje-gi 
met motina dar buvo gyva. yra įįįtadp. Jei organizacija 
Taigi laiškelis klaidžiojo 10 išduoda nariui paliudysimą 
metų.

— Berlynas,

sta atgal i karės lauką, o 
kiti pasirodė kariumenei 
daugiaus netinkamais.

— Madridas, Ispanija. Is
panijos gabineto pirminin
kas ir sų juom visas gabine- 
tas pasidavė j dimisiją, dė-

' SENATAS PRIEŠINGAS
Gary, Ind. Atvykęs čia iš GINKLUOTI GARLAI- 

Indianapolis federališkasis VIUS.
maršalas Storen, areštavo j Washington, D. C. Pas- 

rmiesto majorą R. O. Johnso- tarose dienose Suv. Vai.
ną, policijos šefą W. C. For- natas po ilgų ir karštų gin- lei nesusitaikymų atsineši- 
bis, pavieto kontralierių H. čų atmetė prezidento Wilso- muose i Vokietiją, už šios 
Hay ir miesto kontralierių no reikalavimą ginkluoti submarinų skandinimą Is- 
C. M. Renolete. Visi šie: Amerikos prekybinius gar- pan i jos laivų. Karalius Al- 

į vyrai yra kaltinami už suk- ’ larvius, siunčiamus Į Euro- fonsas prisakė priemerui 
tybes pereituose rinkimuose; pą. Beto senatas atmetė ir Romanone, organizuoti kitą' 

j ir už tai bus patraukti teis-1 kitus reikalavimus, su ku- gabmetą.
man. F —- ----- —*-— >—'ap
leisti iki teismui po kaucija i greičiau prisiruošti karėn.
$5,000 už kiekvieną prasi- Senatas teipgi atsisakė skir- 
žengimą. Tai yra sensacija,, ti tam tikslui ir pinigus. 

Į kokia gali atsitikti tik Ame-: Dabar prezidentas Wilsonas 
rikoje ir jų čia yra nesus- pasiliko be jokios pagelbos. 

: kaitomos daugybės. Išlaukiniai priešai džiaugia-
------------»- si, kad Įvyko toks nesutiki-

MASKUOTAS LAIVAS, j mas Suvienytų Valstijų se- 
Baltimore, Md. Į priep- nat€- 

lauką atėjo angliškas laivas > 
“Lavonia”, kurs apsisaugo 
jo nuo vokiškų submarinų 
dūmine maska. Tai yra nau Į 
jas Chemikų išradimas, j 
Laivas plaukiantis pavo- republikos valdžia skelbia, 
jaus vietomis, užkuria tam - kad vokiečiai ir jų submari- 
tyčia chemiškai sutaisytą nai labai sukasi apie Pana- 
mede'gąirta teip rūksta, j mos kanalą. Netoli Pana- 
kad tamsus durnai apsupa! mos kanalo yra Darien Įta- 
laivą ir submarinai nors du- ’ 
mus mato, bet laivą užtėmy-

> ti negali. Teip durnais apsi-

šeimynų, myli jas, jiems se
kasi darbe, jie pažįsta savo 
pareigas sulyg savo tautos 
ir žmonijos. Surinkus vi
sus kokios nors tautos na
rius, kurie yra apsidraudė 
savo gyvastĮ apdraudos or
ganizacijose, ir sulyginus 
juos su tos pačios tautos 
neapsidraudusiais nariais, 
rasime, jog visi organizacijų 
nariai yra tai tos tautos žie
das. Ukrainiečių organiza
cijų nariai yra ukrainiečių 
tautos žiedu. Vokiečių or
ganizacijų nariai yra vokie
čių tautos žiedu. Cechų 
organizacijų nariai yra cec
hų tautos žiedu. Lietuvių 
organizacijų nariai yra lie
tuvių tautos žiedu...*.”

Tasai draugiškumas ir 
broliškumas, kurs užsimez
ga tarpe vienos organizaci
jos narių, turinčių bendrus 
savo reikalus ir jieškinius. 
yra labai svarbus ir pasilie- 

_,____ w_____ _________ ___ ______ w ka ant visados. Jis reikia 
tiri jos parlamente, tarp at- galime pavadinti draugavi- branginti ir tobulinti, reikia 
stovų Įvyko dideli nesutiki- mu sueigas karčiamose, ba- žiūrėti, kad vienos organi^ 
mai, kuriuos sukėlė many- liuose ir tam panašiai. Žmo- zacijos nariai butų lyg ir ~ 
mai apie suteikimą Galicijai gus privalo susidaryti sau : vienos šeimynos nariais, 
autonomijos.____________ ,tokĮ artimą žmonių rateli, j ( snq -iru)

2. žmogus, apdraudęs savo 
gyvastĮ apdraudos draugi
joje, lieka gyvu organizaci
jos nariu, veiklum visuome

nės nariu.
; Sakoma, jog žmonės, ku- 

31 dienai Kovo, žmonės rie nepriklauso prie jokių 
nesunaudotų daugiau kiau- draugijų, yra “gyvais lavo 
šinių, kaip vieną. Už per- nais”. Išdalies tas ir yra 
žengimą šio prisakymo lau- teisybė. Kokią-gi vertę vi
kiu skaudi baudai suomenei turi toks žmogus,

„ .. „ .. kurio visas gyvenimas susi-
- Paryzms, Franeuzua. deda g kad jjg 

Valdžios prisakymu, Fran- val išgi ria ir iSsimi ? 
euzijoj užginto vartojimas Tai yra tokio žmogaus, kurs 

netari jokio supratimo apie 
visuomenišką gyvenimą.

Kiekvienas iš jų pa-" rių pagelba galima butu , ,, .. ...- & ‘ — Berlynas, Vokietija.
Valdiškai prisakyta Vokie
tijos gyventojams, kad dėl 
maisto stokos, nuo 17 iki ;

VOKIEČIAI SUKASI 
APIE PANAMOS KA

NALĄ.
Panama, City. Panamos

ka, kurią vokiečiai savo lai
vams ir submarinams ap
rinko prieplauka. Žinia

svaiginančių gėrimų. Tik 
vienam Paryžiuje konfis- 
k^ota 2.642 galonai įvairios 
rusies genmų. panašiais jam,, žmonėmis?

— Vienna, Austrija. Aus- Nežinome kaip, bet męs ne-



n i k v a

svarstymo pirkimo namo j krautuvės, tai kol nueina, 
ką tik pastatyto ant kampo | užmiršta kas buvo prašyta 
Main ir Willow gatvių. Su-1 nupirkti: jeigu paprašai 
sirinkimas tapo šauktas ko- nupirkti svarą mėsos, ta? 
operacijos narių valgomų nuperka svaro ir tik at- , 
daiktų krautuvės. Blogas simena parėjus namo, be:

daug tokių, kad pasmerkia 
laikraštį už apskelbimą pa
darytų blogų darbų. Nu ir 
kaip galima užtūrėti neap
skelbus šitokį atsitikimai? 
Juk jie turi būti būtinai pa- _ 
naikinti, nes blogas pasielgi- i oras sulaikė daugelį nuo su- i į atskaitą užrašo visą svarą.

^... . , i - mas neatneša naudos nė ge- sirinkimo, nes
Žilim $10.18, arba apskritis ros vjen gėdą, kuri narių atsilankė, 
nedatekliaus tun $4.76.: & 6 - - - -
Naujos kuopos prisidėjo 
prie apskričio: 136 ir 198, o 
186 ir 255 žada prisidėti.

SLA. reikaluose nauji su-1 
________ manymai: Po apsvarstymo 

laukti; baisiai j. j. žilis, sekreto- j pasirodė, jog viršininkai 
tos su- ...•— r________________________ perdidelias algas gauna,

nes suvažiuoja į seimą atsto
vai ne sąžiningi, ir geidžian
ti kada nors tapti SLA. vir
šininkais, todėl jneša, kad 

i algos butų pakeltos ir did- 
ižiuma atstovų be mažiausio 
; apsvarstymo balsuoja už 
i pakėlimą, nežiūrint, ar yra 
i reikalas, ar ne. Todėl ap
skritis nutaria atimti tiesas 
i iš atstovų Seimo, kad ne at
stovai keltų algas viršinin
kams, bet didžiuma narių 

: balsuodami teip kaip ir ren-

DARBAS IR PRAMONĖ uB 11 Iš Lietuvių Gyvenimo
per kurį pašelpa mokama, 
nekurtuose atvejuose yra AMERIKOJ 
aprubežiuota įstatymais, ki- Cleveland, Ohio. SLA. 
tais gi atvejais priklauso, g_tas apskritis turėjo savo 

i nuo valstijos komisijos nu- 3-čią suvažiavimą, Vasario 
■sprendimo. Bet abelna pa-i25 d. Clevelande. Apskri- 
i šelpa už dalinį sužeidimą ^j0 org j 2įlis atidarė posė- 
negali viršyti 3000 dolerių. dj 10:2o ryto. Dienotvarkio 

j Kad gauti pašelpą už dalinį i pirmininku išrinktas vien- 
___ _ __________ Už sužeidimą, reikia laukti halsiai J .J. žilis, sekreto- 

dalinius sužeidimus moka- ivięną savaitę nuo dienos su- rium J. Brazaitis. Nutarta, 
ma pašelpa pusė savaitinės žeidimo, 
algos, nemažiau 3 ir nedau-' 
giau 12 dolerių savaitėje, i 
ne ilgiau kaip 8 metus.

DARBININKAMS ATLY
GINIMO TIESOS.

(Workmen’s Compensa- 
tion Law).

(Tąsa)
žeidimą, bet nemažiau 6 ir 
nedaugiau 15 dolerių savai
tėje, ir ne ilgiau kaip per 8 
metus laiko.

Dalinis sužeidimas.

Lieka pas iždininką $5.42. 
Skolos apskričio org. J. J.

Massachusetts valstijoje. j 
Mirtis prie darbo. Du i 

i trečdaliai savaitinės algos, 
į bet nemažiau 4 ir nedaugiau į 

Jeigu i10 dolerių savaitėje, per 
o-500 savaičių nuo dienos, 

kūno sužeidimo pritarto, | 
bėgyje vienų metų, nuo die
nos sužeidimo, jo giminės' 
gaus atlyginimo ne daugiau . ...
kaūp pusę jo savaitinės ai- i Pa^eka giminių,^tada ap- 
gos teip kad atlyginimo su- ; 
ma neturi būti mažesnė 3 
ir didesnė 10 dolerių savai
tėje, per 300 savaičių.

. Visuotinas sužeidimas. 
Pašelpa tokia pat kaip ir 
pasmertinė, augščiaus paro
dyta.

Dalinis sužeidimas. Pa
šelpa išmokama turi lygin
tis pusei skirtumo savaitinės 
algos; aprubežiavimas didu-, 
mo pašelpos ir laiko ilgumo, 
priklauso nusprendimui 
misijos, vienok pašelpa 
gali būti didesnė kaip 
dolerių savaitėje.

Louisiana valstijoje.
Mirtis prie darbo, 

darbininkas mirs dėlei savo

bet abelna išmokama suma 
i neturi viršyti 4000 dolerių. 
Jeigu žuvęs darbininkas ne-

kad apskričio reikalus pir
miausia reikia svarstyti, o 
SLA. reikalus palikti ant 
galo.

Apkričio pirmininkui ne
sant suvažiavime, negi at
siuntus pranešimo, apskr. 
sekretorius iždavė savo ra-

; portą, kurs vienbalsiai tapo 
i priimtas. Apskričio org. 
j išdavė atskaitą, ką nuveikė 
1 ir kaip buvo sunkus veiki- 
įmas; čia kilo sujudimas, ko- 
į dėl nebuvo paskelbta proto-

vien tik 20 o jei prašyta nupirkti 2 sva- 
Tapo nu-irus, tai nuperka 1V2, o užra- 

neteip greit yra užmiršta- balsuota paimti vietą tam šo 2 svarus ir tam panašiai, 
ma, užtad męs privalome name dėl krautvės ant pen-' O jeigu nuperka kiek prašy- 
skelbti blogus darbus, kad j 
visi juos pažintume ir ap- 
svarstę pasmerktume juos, i 

Vasario 16 d. atsibuvo su
rengta TMD. 30 kp. teatras Į 
su šokiais. Statyta ant! 
scenos “Lizdas Naminio 
Liūto”, kurį aktoriai neblo
giausia atvaidino, kaipo pir
mą veikalą lošiant. Jeigu 
kam nepatiko, tai kas kal
tas, kad musų žmonės neno
ri paremti lietuviškų judėji
mų. Juk aktoriai kiek pa
dėjo truso kai jie išsimokino, 
kiek klapato turėjo nevieną 
pusnaktį nemiegoję, ir štai 
atėjus paskirtam vakarui, 
publikos visai mažai atsi
lankė, ir ant galo pasirodė, 
kad tik 1.70 centų pelno liko.

kių metų. O apsvarsčius ta, tai ant kiekvieno svaro 
pirkimą namo, atidėta, nu- priskaito 2-4 centus dau- 
balsuojant šauktis į visas ■ giau negu krautuvėje užmo- 
draugystes ir lietuvius, kad ka.
visi prisidėtų. Butų labai j Kaslink nešvarumo tokių 
pasidžiaugimu gardnerie-■ šeimyninkiir namuose, ga- 
čiams tokiu puikiu namo'lėčia prirašyti labai daug, 
įgijimu, kur galėtų prisig- bet nerašysiu, nes popiera 
Jausti visi kliubai, baliai ir labai brangi, tik paminėsiu, 
įvairių draugysčių susirin- kad tokių “misiukių” namų 
kimai; lietuviai nereikalau- nešvarumų dėlei, gręsia kai- 
itų kokiam žydpalaikiui vi-:mynams pavojus choleros.
i sados tarnauti. * Pas kitą šeimyninkę teko

Marytė, būti tokią, kuri dėlei savo 
skupumo nenusiperka puc- 

Vasariodą valgio virimui, tad tame 
pačiame puode ir valgį ver
da, tame pačiame ir vystik- 

, lūs skalbia. Kartą man jos 
paklausus, kadėl ji teip da
ro, atsakė: “tak to ne poi-

Baltimore, Md.
123, 24 ir 25 d. I. W. W. unija 
buvo surengusi prakalbas, 
kur kalbėjo darbininkų va
dovas James P. Thompson, 

'i Publikos visus tris vakarus 
.lankėsi gana skaitlingai, zen" (suprask — juk tai nė- 
mat dabar Baltimorėj *yra ra nuodinga)- Ne poizen 
organizuojami dokų darbi- tai ne poizen, sakau, bet tas 

i ninkai, užtad ir į prakalbas visgi yra neprideramu, iš to 
lankėsi be skirtumo, juodas puodo aš viralą daugiau ne- 
ar baltas, visi buvo lygus valgysiu. Čia irgi gavau 

'kaip darbe teip ir salėje, atsakymą: “Ai don kier. 
i J. P. Thompson kalbėjo ga- . Kitas valgys”. Kaslink 
i na revoliucionieriškai. Aiš- pirkimo valgių, tai šita irgi 
(kino pramonini uniizmą ir mėgo “padauginimus”, 
ką darbininkai galės atsiek- Kartą peržiūrėdamas savai- 

visiems gera ti, kada visi susiorganizuos tinius užrašus irradęsuž- 
Karštai pakri- rašyta daugiau, paklausiau

mokama tik gydymo ir lai
dojimo kaštai, kurie neturi Kolas iš antro suvažiavimo; kant viršininkus, nes iki-

; ,r delko dabar nebuvo teipgi; šiol atstovai suvažiuodavo j Na ir kai , žm0 H tu. 
i paskelbta SLA. organe.: seimą vien vireimr.kams 

sužeidimas.. Qrg atsakė, jog SLA. orga-; algas pakelti. 2) kad SLA.
i Du trečdaliai savaitinės ai- )nas atsisakė talpinti visus į centralinis sekretorius ne
gos, bet nemažiau 4 ir ne- apSKričio judėjimus, nežiu-j išpildo užduočių, imdamas 

i daugiau 10 dolerių savaitė-■ rjnt Kaip jis butų naudingu'tokią didelę algą ($125.00 
jje, per 500 savaičių. Abel-[gLA., tad ir antro suvažia- į mėnesį), o užsiima paša- 
;na suma už visuotiną sužei- !vjmo paskelbimą netalpino, jliniais darbais, kurie nėra 
dimą negali viršyti 4000 do-;nors ^uv0 pasiųstas Balan-i naudingi SLA., net neturi 
terių. jįžio 29 d 1916 m., kada ant-; laiko pasirašyti ant svarbių

Du;ras suvažiavimas turėjo dokumentų savo ranka, bet 
trečdaliu skirtumo algos, kvykti Gegužio 28 d. 1916 m., deda guminę atspaudą, 

v . Kad pro- gal ir tą deda
nedaugiau 10 dolerių savai- tokolą antro suvažiavimo bet kas kitas, 
tėję ir ne ilgiau kaip per 500 organas nepatalpino iki; likti kuopoms, 
savaičių nuo dienos susižei-j<yam laikui, tad buvo kartu; pintųsi, 
dimo ir abelna pašelpos su-!kopija pasiųsta “f..............

būti didesniais kaip 200 do-į
• • -j- (Paskelbta SLA. organe. į seimą' vien viršininkams riti^eneraUa^ntisTeatra

! Aisuotmas sužeidimas.;atsakė. io^ SLA. ore-a-Ll^s nakplti 2) kad ST.A 'J J;. , ,g 
Uosti, kad jam ją užmuša 
pradžia. Bilietėliai buvo 
visai pigus (25 ir 35 centai) 
prie to dar buvo skrajojan
tis pačtas; už daugiausia 
gavusių atviručių laimėjo 
dovanas mergaitė “Sielos 
balsai” knygą, o vaikinas 
tautišką laikraštį ant pusės 
metų. Buvo 
proga pamatyti lietuvišką J P-P-D. U. 
teatrą, dar po tam pasilinks- tikavo ir A. D. F. nurodyda- ką už tuos pinigus pirko, 
mint šokiu. Bet kas tau? mas, kad šiai organizacijai atsakė: “ty nie ksiądz, ja ei 

i Argi lietuviams rupi parem-i nerupi darbininkų gerovė, się spoviadac ne będę” (tu 
:ti lietuviški veikėjai. Kiek- , o rupi vien tik politika. J. P. j ne kunigas, aš tau nesispa- 
1 vienas mėgsta pasigirti, i Thmpsono kalba publikai viedosiu).
kad lietuviai tą ir tą nuvei-Habai patiko, ką liudijo tan- Rašydamas šitą žinutę, 

įkė, bet paremti, priduoti i kus ir gausus delnų ploji- patariu kitiems, būvantiems 
i energiją, finansiškai pa->mas. Po prakalbų buvo ro- pas šeimyninkes, atkreipti* 
,gelbą atsisako, geriau ko-: domi nykstanti paveikslai atydą, kad apsisaugojimui 
kion kamarkon įlindę žiuri i iš darbininkų gyvenimo, iš ■ šeimyninkių “teisingumo”, 
■krutančių paveikslų, kur'straikų laikų ir turčių gyve- yra geriausia krautuvėje iš- 
;vien tik šlamštai rodoma ne-!nimo ir jų organizacijos, siimti knygutę ir tas tegul 
suprantančiam žmogui. Parodė visus nužudytus rašo krautuvės vedėjai 
O labiausia mylimi juokai,-darbininkų vadovus. Pa
kui* gali savo skardų juoką ■ veikslus aiškino pats Thom- piname, nės viena, likusioji 

!! paleisti, kad net kiti iš šalies i psonas. Patįs paveikslai yra , dalis laik—5*- —- 
1 i žiūrint stebisi iš tokio žmo-; labai įdomųs'ir vėrei darbi 
* įgaus nesusipratimo. į ninkams pamatyti. Tas pra 

j Buvo užsimezgus teatra- į moniečių darbai 
iliška kuopa p. Vitkausko' ant niekų ir jiems pasisekė tokios 
: vardu. Galima sakyti, kad .suorganizuoti beveik ’ 1 *
: kuopoje dalyvavo visi gerai dokų darbininkus, užtai la- 
i išsilavinę lošikai, nekuriuos bai įsižeidė Amerikos Darbo 

naip pei o<av<xj- 1— *‘ “i'*’“*’“-? ociycvvnuin ± gajjma su]ygįnt net su sve- Fedaracijos vadovai. Mat,;
> dienos sužeidimo, ziau 4 ir nedaugiau 10 dole-;užsimokėtų tik 10c. nuo na- Ivicius is 14 kp., orgžmizato-\jmĮaučju artistais .......

teipgi žiūrint laipsnio, prie rių savaitėje. Jeigu nelie- rio, už tiek narių, kiek buvo rius J. J. Žilis iš 136 kp. ir * •
kurio sužeidimas priklauso, ka giminių, tai išmokama Sausio pirmą dieną 1917 m. iždininkas J. Lekavičius iši r ' fptv iko. Už tai jie dabar

-------- tik 200 dolerių padengimui,r jokių metinių duoklių, 157 kp. " fi^Jspauda rėkia gvolto, kad I. tribueija" 
Maryland valstijoje. gydymo ir laidotuvių kas-nereikalauti. 2 nutarta,. Posėdis uždarytas 6:40:"^ j turėdami ’ ' ' ' * ■ ~ ’

Mirtis prie darbo. Pusė tų. , kad surengti apskričio die-; vai. vakare. Z.
algos kokią uždirbdavo žu- Visuotinas sužeidimas.jną, išleidžiant knygą, kurių! --------------
vęs darbininkas, išmokama Pusė savaitinės algos, neil- j pelnas eis į apskričio iždą., Gardner, Mass. Vasario 
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dienos darbininko žuvimo,. nemažiau 4 ir nedaugiau 10;tai Lietuvos Istorija, 
Abelna i istorija,

Dalinis sužeidimas. ras suvažiavimas
O 

ne jis pats, 
Nutarta pa- 
kad jos ru- 

idant tinkamesnė 
’ , x \ t “Lietuvai”; užimtų SLA. sekretoriaus 
ir “Lietuvoje” tilpo, užką . vietą ypata, jeigu joms da- 
apskritis turėtų ištarti ačiū! bartinis netinka. 3) kad 
“Lietuvai” už patarnavimą, i prisidėti prie kitų apskričių 
Čia buvo daug primetimų ■ surengime apdraudos sa-1 
SLA. organui už tokius pasi-' vaitės; palikta apskričio'

______^. susižeidimo negali daugiau i elgimus> iždininko rapor-i valdybai rūpintis tuomi. 4)! 
Jeigu žuvęs prie darbo dar- uždirbti kail} 6 dolerius, tai>tas teipgi. tapo priimtas. i įnešta, kad F. Bagočių pri-; 
bininkas nepalieka giminių,! skirtumas yra 12 dolerių,! Nauji sumanymai: Kaip Įimti į SLA. Atmesta be‘ 
tad apmokama tik. gydymo tad sužeistamjam pašelpos buįų galima daugiau kuopų: svarstymo. 5) Nutarta/ 
ir laidotuvių kaštai, nedi-'Prikiauso 8 clo^riai savaitė- į pritraukti prie apskričio/kad SLA. Pildomoji Taryba 
dėsni kaip $200.___________ je, arba du trečdaliai nuoįnes dabar pasirodė, jog tu-' suspenduotų narį dr. Rut-
- Visuotinas sužeidimas, skirtumo, argu, du trečda-įos kUOpOs nori atsimestrlkauska iki seimui, už jo ne- 
Pusė savaitinės algos kas Hu tos alg°s; kuri^ uždirbo 
savaitė, bet nemažiau 3 ir Prieš susižeidimą. 
nedaugiau 10 dolerių savai
tėje, per laiką 500 savaičių.

Dalinis sužeidimas. Pu-, 
sė skirtumo algos prieš ir savaitinės algos, kokią žu- j vien tik įstojimo duoklia pa-, Domininkaitis, iš 198 kp./ 
po sužeidimui kas savaitė, , vęs darbininkas gaudavo, įsitenkinti, kad kiekviena padėjėju J. Brazaitis iš 136 i 
ne ilgiau kaip per 300 savai- P^r 300 savaičių, bet nema-: kuopa įstojant! į apskritį • kp., sekretorium A. Praške- 
čių nuo

ko-
ne-
10

prieš ir po sužeidimo, bet!youngstown>

• Maine valstijoje.
Mirtis prie darbo. Pusėma neSali viršyti 4000 dole' 

algos, kurią uždirbdavo žu- Pagal šio paskiistymo, 
vęs darbininkas, išmokama reiškia, kad jeigu darbinin
kas savaitė, bet nemažiau 4 kas Prieš susižeidimą uzdir- 
ir nedaugiau 10 dolerių sa- dolerių savaitėje, o po 
vaitėje, per 300 savaičių.

nuo apskričio, o viena jau ir 
Iatsimetė (150 kp. Zanešvil- 
le, O. yra atsimetus). Nu
barta vienbalsiai, kad nerei-

tinkamą pasielgimą bei 
niekinimą SLA., be jokio 
darodymo.

Nauja valdyba 8-to aps-Michigan valstijoje.
Mirtis prie darbo. Pusė,kalanti duoklių nuo kuopų,Įkričio išrinkta: Pirm. J. A.
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krautuves
(Šitą žinią žymiai sutrum-

dalis laikraštin netinka, o 
antra, nemanome, kad toks 
aprašymas anas šeimynin- 

nenuėjo kės pataisytų, nes paprastai 
5 moters laikraščių 

visus neskaito. — Red.).
Beičietis.

Ghicage, III. Vasario 11
Nega-pš po jų politiškos rankos dieną atsibuvo teatras ir

Jeigu nehe- rio, už tiek narių, kiek buvo rius J. J. Žilis iš 136 kp. gyvuoti, nes musų žmo-'dokų darbininkai jau iširu- balius rubsiuvių unijos 269 
per skyriaus. Buvo lošta “Kon- 

Į vakarą buvo 
progą pa- W. W. nori padaryti mieste atsilankęs ir Aušros Vartų 

. nori parapijos vargoninkas p. A. 
sulaikyti mieste visą komu
nikaciją ir suparalyžiuot

.visą miestą. Nurodo poli- doriais, kurie pasakojo, ka(į 
icijai kur I. W. W. laiko su- giedoriai, vyčiai, laike mi- 
sirinkimus ir tiesiok liepia šių, kunigui geriant vyną, 
policijai daboti. Tai mato- jie graužia kendes, o laike 

; te skaitytojai, kaip jie ka- pamokslo, vyčiai ant vargo- 
rauja už savo geras algas nu “einikį traukia”. Tai 
ir šiltas vietas: nors jie per toki vyčių katalikiški dar- 

i ilgus laikus turėjo dokų bai, kuriais jie visur ir vi- 
Idarbininkus po savo politiš-: suomet giriasi, ant kiekvie- 
ka ranka, bet tų darbininkų no žingsnio.

i gerove nesirūpino. O kada Kapsas,
pamatė, kad kita organiza- Nuo Redakcijos. Talpi- 
cija pradėjo rūpintis, kad nant Šitą žinutę, turime 

i nors kiek pagerinus būvį do- nuo savęs patėmyti, kad ži-

sižiurėt į tikrai tinkamai Į didelį trukšmą. sako, 
vaidinamą veikalą ir kaipo 
pirmą keliaujantį teatrą, 
kiek galėdami remti. Ar

- _ - ■ visi męs kaipo lietuviai tokio
. * puikaus teatro iširimą ne- 

.s septynių krautuvių. Še- apgailestaujanl? Tie, ku- 
įrie matė veikalą atvaidintą, 
Į kaip ištikrujų pasirodo, 
į daug apgailestauja. Ir il- 
! gai užsiliks musų mintyse,

kas savaitė per 8 metus nuo giau kaip per aOO savaičių, Knygos bus leidžiamos kaip Į 6 d. tapo areštuotas lietuvis 
, SLA/dėl užlaikymo pavogtų savo;

Lietuvių tautos dukterų įvairių daiktų net 
klausimas Europos karės 
metu” ir t.t., kurios neturi rifui su j»olicija iškrėtus 
būti partijinės, bet vien tau- stubą, atrasta apie 200 do-i 
tinio turinio. 3 nutarta pa-Jerių vertės visokių daiktų, ! 
geidavimas, kad kuopos I kaip tai čeverykų, kepurių, j

_ p-iklausanėios prie apskri- šilkinių nasupty, veisčių, pe-Į^/“^“ 
bet;cio, rengdamos balius arba — j-ui.. — f------

kokią kitą pramoga, malo
nėtų paskirti tūlą nuošimtį 
apskričio iždan. Priimtas, 
vienbalsiai. 4 kad apskritis 
siųstų atstovus į SLA. Sei
mą vietoje kuopų, nes dabar 
nevisos kuopos gali siųsti 
atstovus, pertai jų visi įneši
mai tampa pasiųsti į gurbą, 
be mažiausio svarstymo. 
Nutarta palikti tą-kuopoms 
apie tai, kurios negali siųsti 
atstovų, kad rūpintųsi. Kad 
apskričio protokolas butų 
priimtas per kuopų referan- 
duma, atmesta, nes apskri
tis liktų be galės, jeigu dau
guma kuopų nepriimtų. At- las, net ir visų lietuvių tau- 
skaita įeigų. Viso įeigų bu- tos garbe apjuodina. Ir dar 
vo $289.20, išeigų $293.96. iš musų žmonių atsiranda

bet abelna atlyginimo suma, dolerių savaitėje, 
neturi būt mažesnė 1000 ir pašelpos suma negali viršy- 
didesnė 4,250 dolerių. Tas, ti 4000 dolerių, 
skaitosi su priežastimis, kur. 
darbininkas davė užlaiky
mą savo giminėms ar šeimy- Į 
nai. Jeigu žuvęs darbinin-į 
kas palieka gimines, ku- * 
riems davė dalį pragyveni
mo, tada didumas atlygini
mo priklauso nusprendimui 
valstijos komisijos, bet to
kia komisija negali pripa
žinti didesnį atlyginimą 
kaip 3000 dolerių.

Visuotinas sužeidimas. 
Pusė savaitinės algos, bet 
nemažesnė 5 ir nedidesnė 
12 dolerių savaitinė pašelpa, 
išmokama turi būti per visą 
laiką, per kurį negali su

dirbti darbą, bet 
abelna pašelpa negali vie
šinti 5000 dolerių.

Dalmis sužeidimas. Pusė 
savaitinės algos išmokama 
kas savaitė, nuo dienos su- 
fiižeidimo; laiko ilgumas,

Dalinis sužeidimas.
skirtumo savaitinės algos 
tarp uždirbamos algos prieš 
susižeidimą ir kokią gali už
dirbti po susižeidimui, 1 
nedaugiau 10 dolerių savai
tėje, per 300 savaičių. Už 
nekuriuos susižeidimus įsta
tymai nurodo pašelpos di
dumą, o už nekuriuos apta
ria valstijos komisija.

Pusė

P. Teko susipažinti su 
Aušros Vartų parapijos gie-

Minnesota valstijoje.
Mirtis prie darbo. Atly

ginama 35-60 nuošimčiu sa
vaitinės algos, bet tas prik
lauso nuo daugumos narių 
likusios šeimynos, vienok 
atlyginimas negali būti iš
mokamas mažiau 6,50 ir 
daugiau 11 dolerių savaitė
je, per 300 savaičių. Jeigu 
nelieka šeimynos, išmokama 
100 padengimui gydymo ir 

(Toliaus bus)

dikotų, audeklų, perfumų į 
ir t.t. Reikalingą kauciją i 
užsistatęs 200 dolerių; teis
mas bylą atidėjo ant toliaus. 
Už du šimtu dolerių tokių 
smulkmenų suvogti, ėmė 
gana ilgą laiką ir beabejo- DėJ tįs prježastjes męs nė sumanytų, tai sukištų visus ! mrų, nėra įtikėtina, 
nps ins fpin Harp <?n kpnn . , .... , ,, ; Valaiima !—•»«kaip negalime pakilti kultu- 1 Kaiejimą. 

roję.
Vasario 19 d. atsibuvo i ~ .

pirmutiniai šokiai, ka tik New Haveų. Conn. Teko 
susitverusio Jaunuomenės i™"1 ®fWntl nu0 New | 
Kliubo. Čarterį mano imt »aye"° m'es‘e- P^’ėjo 

! ant “Lithuanian Atletie)byt> ‘ant bln'/ J®8 “‘“y- 
___ Labai gražus suma-, 
nymas, vaikinai turės kur 
lavintis gimnastikų.

Vasario 23 C
exstra susirinkimas Gard- prašant kokį daiktą, valgy- 
nerio lietuvių kaslink ap- mui reikalingą , jiarnešti iš

nės jos teip darė su keno 
pagelba, nes jos dar perjau- 
nos (9 ir 13 metų amžiaus) 
mergaites, o pavogti daik
tai tapo atrasti užslėptais 
skryniose. Čia aiškiai pasi» 
rodo darbas ir toks begėdiš- Į 
kąs pasielgimas apjuodina; ,
ypatiškai žmogaus gerą var-! 
dą, nupiešia garbę vaiku-! 
čiams, lankantiems mokyk-

tuvių teatras 20 šimtmety
je negalėjo gyvuoti čia 
(Amerikoj, tarp labiau paki- 

’■ lūšių kultūroj lietuvių. 
Vien gėda liekasi, kad musų 
veikėjai nėra paremiami. kU darbininkų, tai jie kad nutė kaslink vyčių pasielgi- 
_Vyčiai 

yra toki žmonės kaip ir visi, 
tad jeigu jie teip ir daro, 
kaziruoja laike pamokslo 
bažnyčioje, tai tam kalti ne 
vyčiai, bet žmonės, kaipo ne
tinkamai besielgianti baž
nyčioje, kuomet tam vieta 
yra kur kitur. Prie to dar- • 
gi tai tik kitų pasakojimas, 
kas negali būti faktu.

Sandarietis.

Įninkes “misiukes", apie ku- 
r • rias Čia noriu paminėti.

J Viena tokių šeimyninkių 
yra patogi moteris, bet turi 

d. atsibuvo iabai trumpą atmintį, nes SKAITYKITE IR. 
PLATINKITE 
•DIRVĄ”.
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Musų laikraščiai. Ameri
koj išeina lietuviškų laikraš
čių: 1) Ateitis, 2) Am. Lie
tuvis, 3) Dirva, 4) Darb. 
Balsas, 5) Draugas, 6) Dar
bininkas, 7) Keleivis, 8) 
Kardas, 9) Kova, 10) Kata
likas, 11) Lietuva, 12) Lais
vė, 13) Laimė, 14) Mot. 
Balsas, 15) Mot. Dirva, 16) 
Moksleivis, 17) Naujienos, 
18) Nauja Gadynė, 19) Pa
žanga, 20) Saulė 21) Šviesa, 
22) Tikyba ir Dora, 23) Tė
vynė (savaitinė), 24) Tarka, 
25) Tėvynė (mėnesinė), 26) 
Tautos Rytas, 27 Vienybė 
Lietuvninkų, 28) Vytis, 29) 
Žvaigždė, 30) Žvirblis. “Vie
nybė Lietuvninkų” skelbia, 
kad netrukus dar Brooklyne

tik su katalikų decizijomis, 
bet ir su patim Vatikanu. 
Matyt, kad Vatikane yra 
Lietuvos vanagų, kurie po
piežiui moka Lietuvos reika
lus ir likimą perdėti kitaip 
negu viskas iš tikrųjų yra.

Yra ir nėra. Kadangi 
Lietuvoj stoka mokintojų, 
tai Lydoj, Vilniaus guberni
joj, vokiečiai įtaisė mokini- 
mosi kursus, kuriuose bus 
mokinama liaudies mokyk
los dalykų, beje, metodikos 
ir praktikos. Mokintojais 
bus vokiečiai, dargi 2 iš vo
kiečių kariumenės. Taigi 
tas daroma todėl, kad Lietu- 

Ivoj nėra mokintojų. O 
pradfe“effi tatašHs”“liet?-!anais sykiais, kad iš Amen- 
viu liuteronų, lietu- ikos norėJ° važiuoti lietuviai 
viu kalba, spaudinamas!kad uzėmus Lietuvoj mo- 
gotiškomis raidėmis. Law- kintojų vietas, _ tai Vokieti- 
rence irgi žada išeiti laik- • 
raštis. Viso Amerikoje tu
rėsime 32 laikraščius. Ar
gi męs neturtingi laikraš
čiais?

Apie Europoj einančius t 
laikraščius, koki ir kur eina,! 
nieko nežinome, nes iš ten' 
jokį negauname, nors žino-1 
me jog eina Liet. Balsas į 
Nauja Lietuva, Rygos Gar- j 
sas, Dabartis, Draugija, i 
Nauja Liet. Ceitunga, Pa-į 
siuntinys, Kon. Laiškas ir 
keli kiti, Mažojoj Lietuvoj. į

Amerikoj dar ėjo Darb. 1 Irgi rūpestis. Kas rupi- 
Viltis ir Pasaulis, bet apie j naši Lietuvos baduoliais ir 
tuos jauznuo seniai nieko ne- jų šelpimu, kam iupi kokia- 
sigird/ galbūt jau užgeso. į me kampe reiks pasodinti 
Savaitinis Draugas sustojo; tautininkus Lietuvos par

jojęs. Prie dieninio Draugo Ramente, o Peru (III.) lietu- 
redaktorium likosi kun. j viams parupo jau, ar Lietu- 
Bučys, vieton pasitraukusio . vai reikalinga kariumenė: 
kun. Maliausko. Ateities; nusikratymui to rūpesčio 
mėnesinis priedas, girdėjo- jie surengė ginčus, kuriuo- 
me, sustoja ėjęs. Ateitis!seišsiaiškino,kadkariume- 
iš bendrovės perėjo į. vienos į nė nereikalinga. O 
ypatos, p. Pratapo rankas.; Lietuva butų laisva, 
Lietuvos toliasniam leidi
mui, kaip mum rašo iš Chi- 
cagos, tveriama nauja ben
drovė. Katalikas, sako, pe
reina į kitas rankas. Šviesa 
ir Moksleivis nuo tūlo laiko 
jau nepasirodo (bent pas 
mus ne ateina). ]

jos valdžia sakė, kad ten 
mokintojų yra užtektinai.

*

1E dan tų visų, kurie su mumis kiluSlO trilkŠlUO. 
i elgetavo, kad butų trumpa

me laike tie 100,000.00 iš
siųsti į Lietuvą sušelpimui 

i musų brolių ir sesučių, badą, 
kentančių Lietuvoje. Teip
gi tegul apsvarsto kiti sky
riai, kurie rinko aukas per 
tą dieną, ką jie apie tai ma
no, ar nereikalinga, kad pi-1 
aigai butų tuojaus pasiųsti 
į Lietuvą.

ALCK. reikalingu pagirti 
už tokį prakilnų darbą, kurį 
atliko, kadangi per vieną 
dieną daugiaus pinigų su
rinko su pagelba savo sky
rių, negu visi Fondai sykiu 
surinko per suvirš dvejis 
metus. Beveik dusyk tiek 
surinkta negu tie Fondai, 
kurie teipgi gerą ir milašir- 
dingą darbą atliko.

Ar negeriaus butų; kad 
tie veikėjai nustotų kalbėti 
apie vienybę, kuri, matyt, 
jiems visai nerupi. Mums 
išrodo, kad tiems veikėjams 
rupi kiti dalykai, o ne ben
dras veikimas šelpimo dėl 
karės nukentėjusių. Nusi
bodo jau mums skandalai, 
kurie visai, nereikalingi. 
Mums reikia veikti išvien

Net ir salėje neišsitenka, nors viename punkte, šelpi- 
Rochesteryje kaip ir kitose me dėl karės nukentėjusių, 

jkolionijose lietuviai nesu- Lietuvių Dienos Komite- 
i tinka tarpe, yra pasidalinę, tas, Binghamton, N. Y. 
j Pirmiau dar jie išsitekdavo P. šaučiulis Pirm, 
vienoje salėje, o dabar da- Jonas Stanislavičius Rašt. 
lis pasitraukia ir rengia sta- Antanas Geruckis, 

Styti salę, senąją palikdami" Vasario 1917. 
i socialistams ir jų pasekė
jams. Oi, žmonės!

Pastaba: Socialistų 
čion neprisidėjo su

17 d.

pusė 
savo 

nuomone, jie teipgi gali iš
sireikšti savo nuomonę, nes 
Binghamtone išvien darba- 
vimėsi Lietuvių Tag Day die 
noje.

o-

siečiams nerupi.
peru-

* ♦

“Prislėgtas” tautos.
Yorke atsibuvo “prislėgtų’’ 
ir “prigulmingų” tautų są
ryšio susirinkimas, kuria-

New

Pažanga me išrinkta Įstatymams ir fi 
žymiai sumažėjo ir savo tu- ;narĮSt] komisija. ...... .

riniu subiednėjo. Žymios da
lies šiądien einančių Ameri
koj lietuviški] laikraščių 
prenumeratos pakilo ir dar 
kįla. Popieros ir darbinin
kų algos prie to verčia.

Susirinki
mai įvairių tautų šiuom lai
ku beveik ne naujiena, tik 
naujiena, kad šiuom kartu 
atsirado “prislėgtos” tau
tos. O kur dabar dings pa
vergtosios?

Popiežiaus auka Lietuvai. 
Popiežius Benediktas XV 
paaukavo badaujančiai Lie
tuvai 20,000 frankų ir su
teikė leidimą Kauno vysku
pui Kerevičiui, atsišaukti j 
viso pasaulio katalikų baž- 

' nyčios vyskupus, prašant, 
kad tie paskirtų Lietuvių 
Dieną, rinkimui bažnyčiose 
aukų' nukentėjusiai Lietu
vai. Tas pats popiežius, pats 
buvo paskyręs rinklevų die
nas bažnyčiose nukentėju
siai Lenkijai ir Belgijai. 
Lietuvių atstovai, kaip tai 
p. Yčas ir kun. Bartuška, vė
liau ir kun. Ališauskas, 
lankėsi Vatikane ir popie
žiaus prašė paskirti tokią 
dieną ir Lietuvai. Vienok, 
kaip dabar matoma, popie
žius lietuvių atstovų pra- 

• šymą ne išklausė, nes vieton 
paskirti dieną, jis tos die
nos paskyrimo leidžia vys
kupui Karevičiui prašyti 
pas kitus vyskupus, kuomet 
vyskupas Karevičius negali 
net su bažnyčios oficiališ- 
kais reikalais susinešti, nė

kad nors “Liet. Dienai” kaip tai tautininkai, daro nutari- tagsų nepristatymą. Tau- 
; nors susitarti, sutinka suvi- mus visų lietuvių vardan ir tininkai iš C. Komiteto at-v -r 
sais jų reikalavimais. Beto reikalauja, kad visi jų klau- sišaukimų į visuomenę drįs- 
katalikai padarę šias nuolai- sytų! 
das griežtai pabrėžė, kad
šitas atsitikimas nebūtų skai Raštynės nepaklausė, nes ją į Jeigu jau kas, tai tik ne 
tomas kaipo precedensas. ignoravo ir dar-gi ėmėsi ne! tautininkai, kaip Centralia- 
Tai antras ir trečias katali- savo darbo, kuriam jos Wil- Į me, teip ir vietiniuose komi
kų nusileidimas.
neužginčijami faktai.

III. Tautininkai po kelis jo, bet griežtai užgynė, tau- 
kartus kuoaiškiausiai pa
brėžę savo sriovės politiką 
verste privertė visą visuoti
ną susirinkimą išnešti rezo
liuciją, kad susitveręs “Lie
tuvių Dienai” jau politiki- 
nis komitetas yra visuome
nės įgaliojamas tiktai tai 
dienai, būtent “Liet. Dienos” 
reikalus užbaigęs ir išdavęs

Tautininkai pasiryžo bū
tinai “Lietuvių Dienos” C. 
Komiteto priedanga pasi
naudoti savo sriovės iškėli
mui. Šaukė vienybėn visas 
sriovės, bet teip pat pasirū
pino, kad toji vienybė neį
vyktų, nes jai susidarius, jie 
didelėje tautos mažumoje 
esantieji, negalėtų jokioj vi
sų sriovių kokioj nors ben
droje organizacijoje lošti 
vadovaujančios rolės. Šaukė 
visuotiną suvažiavimą teip, 
kad jame negalėtų dalyvau
ti nė katalikai nė socialistai. 
Užsikėsėta gerai! Jeigu 
kas, mat, nedalyvaus jų šau- 
kmmame suvažiavime, tuo reikalus uzbai ir išdaws 
pasirodys nenori vienybes, atskaitą savaimi nustoja gy- 

vavęs. Jis buvo įgaliotas, 
kaipo jau tautininkų politi
kos suterštas su ta tik išly
ga, kad tiktai užsiims aukų 
surinkimu ir jas išsiuntęs 

i likviduojamas. Vietiniai-gi 
; komitetai nustojo gyvavę su 
“Liet. Dienos” rinkliavos 
užbaigimu ir pinigų išsiun- 

itimu.*) 
i

IV “Lietuvių Dienai” i kSilokiu reKsmu kžlid khqh . ...... , .
pasiekiama tikslas ir jo daž- i 
niausiai griebiasi žmonės 
geresnio Įrankio neturėda
mi. Bet visuomenė nori iš
girsti be rėksmo teisybės žo
dį. “Darbininke” “Kur Tei
sybė?” tapo plačiai išrėdyta 
tautininkų politika. Lai bū
na leista ir man, kaipo vie
nam to trukšmo “kaltinin
kui”, tarti keliatą žodžių. 
Kalbėkime tiktai faktais, lai 
visuomenė pati sprendžia.

1. Tautininkai “Tėv.” ir 
kituose savo laikraščiuose 
kaltina katalikus ir jų atsto
vus C. Komitete už politikos ir

įdavo išbraukti Augščiau 
Visuomenė, žinoma C. šio jo paminėjimą.

Tai vis kes-Barre visuotinas suva
žiavimas ne tik ką neįgalio-

tiems nerupi šelpimo dar
bas! Ir teip užkrovę savo 
politikos pragaištingas mu
sų visuomenei ir tėvynei 
pasekmes, apsiskelbė vi
siems nekalti, neklaidingi 
esą, pradėjo šaukti visą tau- į 
tą pas save: “Ateikite, gir- j 
di, pas mus, męs esame tikri 
tautos vadai ir Lietuvos my
lėtojai! (Tėv.” No. 9, 8.) ’

Šitokiu rėksmu kaip kada

tetuose negali pasigirti 
prieš visuomenę savo pasi
darbavimu.

Tai vis faktas, kurie man, 
kaipo Am. Liet. Tarybos ir 
“Lietuvių Dienos” komiteto 
sekretoriui daugiau ne kam 

Tai vis faktai, kuriuos j kitam žinomi.
tautininkai užtyli. Kun. Pr. Augustaitis, AL.

V. Sakykime, kad kata- Tarybos ir L. Dienos CK. 
likai ir butų nuvažiavę į C. j sekretorius.
Raštynės nelegaliai sušauk- “Dirva” Publ. Co. 
tą suvažiavimą, tuomet ka
talikai: a) savo tokiu pasi
elgimu užgiria tautininkų 
sriovės politiką, kuri šelpi
mo darbe visą laiką buvo va
roma, b) butų sulaužę tą ką 
W. Barre visuot. suvažia
vimas griežtai pabrėždamas 
nutarė ir c) jeigu gatalikai 
nenusileistų, nesutikdami, džiaugėmėsi įvykus bent 
kad tautininkai įeitų į ben-, dalinei vienybei Amerikos 
drą organizaciją tokioj pat lietuvių, susidariusiai “Lie- > 
neteisingoje proporcijoj/tuvių Dienai”, męs pageida- 
kokioj jie buvo C. Komite- į vome tos arba dar didesnės < 
te, vis tiek iš jų pusės pasi- vienybės “Lietuvių Dienos” 
piltų tie patys apkaltinimai,; darbui pasibaigus ir apgai- 
šmeižimai, vieši žodžiai etc. ‘ lavome tą vienybę, jai ne

VI. Katalikai ėjo tikrai ir į įvykus. Kas buvo kaltininku 
aiškiai prie vienybės. AL. Į tos vienybės ne įvykimo, 
Taryba C. Raštynės užklau-imum nesvarbu, svarbu vien 
sta šaukiamojo suvažiavimo j tas, kad mus pageidauta vie- 
reikale oficialiai pranešė nybė ne įvyko, o ji galėjo 
“L. Dienos” Komitetui, kad i įvykti ir butų įvykus, jeigu 
ji visados prie vienybės ėjo, jos butų geidę katalikai ir 
pritaria vienybės idėjai, tik i tautininkai. Kadangi męs 
negali sutikti, kad prie -to Į peržvalgoje paminėdami tos 
darbo butų žengiama nele- į vienybės ne įvykimą pami- 
galiai ir nuo savęs pasiūlo■ nėjome netikusias priemo- 
išlygas, kaip pasekmingiau- nes, panaudotas tos vieny
sią! sriovių vienybę sudary- j bės ne įvykimui iš katalikų 
ti. Tečiaus C. Raštynei nė;pusės (suvažiavimas Pitt- 
kiek nerūpėjo vienybė, nesisburge ir ALT. cirkulorai 
ji AL. Tarybos atsakymo vi- į griovimui vietinių komite- 
sai nepaisė, ir darė sauva-: tų) ir tame paminėjime pa
čiai, pranešdama man, (ka- sirodėme su simpatijomis 
Ida aš jų, kaipo C. Kom. sek-j CK., tad su mielu noru duo- 
i retorius, persergėjau nuo i dame vietos gerbiamojo Au- 
iklaidingo žingsnio), kad ji‘gustaičio straipsniui. Ap- 
dar ir niekad nepritartų vis; leidžiame jame vienok visus 

■tiek dalysianti savo užma-įskaudžiuosius ir užgaulio- 
;nytą darbą. Kada-gi AL. j jančius žodžius ir sakinius. 

J Tarybos atsakymas atėjo < Apleidžiame ir tautinin- 
■ su išlygomis sriovių vieny-<kams priverstinai brukamą 
bės klausime, C. Raštynė/titulą “laisvamaniai”, ka

me kiek daugiau juo nesiru- dangi tame nėra senso, nes 
I pina, nepadavė CK. nariams: dėl poros ar kelių laisvama- 

’ t apsvarstymui ir nepranešė, nių tautininkų tarpe, netin- 
’• organizacijoms apie pasiu- 
’ j lytas išlygas.

C. Raštynė tai būtinai tu- 
‘ ’ rėjo padaryti, jeigu jai butų 
■į rūpėję ne sriovinė politika,

tininkams gi užtai atsidarė 
gera proga šmeižti tuos, ku
rie jų politiką išvilko į švie
są.

Cleveland, Ohio.
Gerb. Tikiu neatsisaky

site įdėti į Tamistų gerbia
mą laikraštį man iykatali- 
kams daromiems Ju 
mams atsakymą. '

Su tikra pagarba
- Pr. Augustaitis.

Su mielu noru. Męs

ižmeti-

g ką varę savo sriovės politiką 
| nusprendė žut-but pasinau

doti “Liet. Dien.” nuveiktu 
darbu, savo sriovės iškėli
mu.

Jų pasirūpinta pravesti 
agitaciją spauda ir žodžiais, 
kad C. Komitetas, perženg
damas savo jurisdikcijos 
ribas, sušauktų visuotinąjį 
suvažiavimą, bendros visų 
sriovių organizacijos įstei
gimui (žiur. rezol.), į kurią 
tautininkai trokšta įeiti vėl 
tokioj pat proporcijoje, kaip 

“L. Dienos“ Komitete, 
įnešimą"’į”’šeipimo1 darbą. Pavykus tai įvykdinti, jie 
Dalykai tečiaus yra visai iškelia savo sriovę.
kitaip. Ne katalikai, bet Ir teip Lapkr. 30 d. 1916 
tautininkai jau Wilkes-Bar- m- C. Komiteto posėdyje, 
re, Pa. visuotiname “Liet, nesant dviem katalikų atsto-

Iš Cent. Komiteto
Užbaigta apskaitymas au

kų suplaukusių Centralio 
Komiteto vardu į Raudonąjį 
Kryžių, pasirodo yra -129.- Dienos” reikale suvažiavime vam, pasisekė pravesti rezo- 
200.76. Tad išviso Centr. Rūgs. 17 d. 1916 m. aiškiai liuciją, nežiūrint visuotino- 
K-to žinioje, iki 22 d. Vasa- įnešė savo sriovės politiką, jo suvažiavimo nutarimų, 
rio buvo: ‘ <
Raud. Kryžiuje -129.200.76: kalavo, kad “Lietuvių Die- rinkimui “Liet. Dienai", sut- 
Liberty Banke 39.575.94 " » . .
Centr. Komiteto 6.103.63 stovus būtinai nuo sriovių.' suvažiavimą bendros orga- 
Per C. K. Iždininką 3.005.26 Dr. j. šliupas. Šalčius ir kiti nizacijos sudarymui ir tam 

rėmė. Katalikai-gi griežtai reikale įgalioja C. Raštynė, 
s su AL.

litiką šalin, ir reikalavo kad Taryba, LT. Sandara, LSS., 
25.000.00 nors šelpimo darbe užmiršti kad atlikus visą prirengimo 

--------------  siaurą politikavimą ir rink- darbą...” minėtam suvažia- 
$202.795.59 ti komitetan vien tik tinka vimui.

Nuo 22 d. Vasario iki 26 
d. Vasario š. m. įplaukė: 
Grand Rapids, Mich. šios 
draugystės aukavo: 
Šv. Petro ir Povylo 
Šv. Jurgio 
Vytauto Kareivių 
Lietuvos Vyčių 
Šv. Juozapo 
Blaivininkų

Sand. pirm. Karuža parei- kad C. Komit. yra tik aukų

nos" Komitetan rinkti at- vertas, šaukti visuotinąjį

$177.795.59 vėl stumte stūmė sriovių po- kad ji susižinojus 
Daiktais pas p. Wood

$50.00 
50.00 
50.00 užsimezgimo įnešė politiką 
24.00 šelpimo darban. Katalikai 
15.00 į šventos ramybės dėlei nusi- 
10.00 leido ir komitetas tapo ren- 

---------  karnas nuo sriovių.
$199.00 Taj vienas faktas.

• Bush padėjo į Lib. Ban- jį prjįjus gautinai prie 
. . , _ _ x 5138-00 rijamo atstovų į “Lietuvių

i ittstono, Pa., Tautos Fon- Dienos” komitetą, kuris pa- 
0 s ’ 5-00 sivadino ALD. Centralis ko-

mitetas, tautininkai dar aiš- 
: .. . . $342.00 kiau pabrėžia savo sriovės

Juk męs nuo tamsos iki tam- Į . Pirmiaus IP i politiką. Jie reikalauja
««««!«« | siais $202./9o.59 grjeįtait kad tautininkų su

“ socialistais kartu butų C. 
" Komiteto tiek, kiek jame 

•bus katalikų. Beto tauti
ninkai neturėdami jau savo 
sriovės reikalavimams galo, 

181 pareikalauja, kad jiems vie
niems butų atiduoti ir du 
ęočialistų balsu, pastariem- 
siems atsisakius dalyvauti, 
nors tuomet reikėjo sociali
stų balsais pasidalinti kata
likams su tautininkais.

Katalikai, matydami su 
tais politikieriais neprieisią 
prie jokios teisingos sutar
ties, vardan vėl ramybės ir 

■ nr-Hln-us šelpimo darbo ir

Viešas žodis Central. 
Komitetui.

Męs, žemiaus pasirašę, 
skaitome reikalingu atsi
liepti į Amerikos Centralinį 
Komitetą ir šelpimo veikė
jus, kurie viešame gyvenime; 
užima vietą.

Kadangi jau trečias mė-; 
nesis eina, o ALCK. dar apie 
$100,000.00 ir nesiunčia bro-1 
liams ir sesutėms Lietuvoje. I

Viso

mus žmones, visai nepaisant; Vienok faktai parodė ir 
prie kokios sriovės jisai pri- kaip tautininkai patys pab- 
gulėtų. Tautininkai nenu-į rėžia, kad jiems visai neru- : bet visuomenės labas, 
sileisdami vis kėlė savo srio-.pėjo susižinoti 
vę augštyn ir tuom jie nuo 
pat pradžios C. Komiteto

sai ir nevalgę elgetavome/ 
kad tik musų viengenčiai, ■ 
kurie jau treti metai be pas- į 
togės, šaltį ir badą kąnčia,! 
butų bent iš dalies sušelpti. I 

Kadangi męs, kada orga
nizavome kolektorius dėl 1 
d. Lapkr. 1916 m. t. y. dėl 
Lietuvių Tag Day, aiškino
me, kad per tą dieną surink
ti pinigai eis tik dėl nuo 
karės nukentėjusių sušelpi- 
mui, o ne kitokiems tiks
lams, nes ALCK. teip pat vo darbų.
skelbia. Prenumerata knygai $1.

Todėl męs ir skaitome 00 priimama toliau C. K-to 
už pareigą į ALCK. viešai T' štynė’e 2000 Fifth Ave., 
atsiliepti ir reikalauti var- ’ N Y.

$203.137.59
Visiems aukautojams C. j 

’1 K-tas taria didį ačiū ir kvie
čia prie tolimesnio darbo. 
Aukos bus skelbiamos xkas, 
savaitė laikraščiuose.

Liet. Dienos knygai ren
giama medega ir bus paduo
ta į spaudą. Prašoma Vietų 
Komitetų siųsti paveikslai, 
apyskaitos ir aprašymai sa-

su minėto-i jr šiądien, supraskite, 
mis organizacijomis ir jų t tautininkai katalikus, kurie 
atsakymų nepaisė, nes viena įr po šiai dienai neatsisakė 
— jie gerai jautė, kad tos ’ tartis bendros visų sriovių 
organizacijos, kurios “Liet. įOrganizacijos sudarymui, 
Dienos Komitetą įsteigė, jį kurių balso net neišklausę, 
įgaliojo tiktai ir su ta išlyga, j ėmėsi “politikos darbo” vie- 
kad ji pasiliktų tiktai “Lie- nyti sriovės, o gavę atsaky- 
tuvių Dienos“ reikalams; mą jų visai nesvarstę, drįsta 
antra —kad tik tos organi-, vadinti vienybės ardytojais 
zacijos, o ne “Liet. Dienos” ■ jr kolioja viešai. Čion tik 
Komitetas gali kalbėti apie aklas nematys politikos.
visų sriovių bendros organi-! Prieš teip’aiškius faktus 
zacijos įsteigimą, jie žinojo sunku rėksmu kariauti.
todėl, kad ir jų šaukiamam vii. Sulaisvamanėjusio 
nelegaliam suvažiavimui ■ komiteto palaikymui remia- 
niekas nepritars, tai ir nėra;si kiek galėdami “Lietuvių 
visai neva reikalo su jomis į Dienos” nuvaiktu darbu.

Nė joki čion komiteto

karna tautininkus visus lai
svamaniais vadinti. Jeigu 
šitą sekant, , dėl vieno-kito 
fanatiko katalikų partijoje, 
visi katalikai butų vadina
mi “suveržtmaniais”, juk tai 
butų koliojimasis, kas suau
gusiems vyrams, dargi inte
ligentams, netinka. Tas 
pats ir su pavardžiavimais 
“laisvamaniai”. Laisvama- 
nizmas yra viena, o tauti
ninkų partija ar sriovė tai 
kita, ir kuomet kalbama su 
tautininkais, nėra reikalo 
kalbėti tuom patim ir su lai
svamaniais, nes iš 
klausant, nežinia su 
ir kam yra kalbama, 
svamanis” dargi tarp
rikos lietuvių yra jau prieš 
kelis metus nudėvėtas, tik jį 
dabar koks ten katalikiškas 
politikierius, rodosi nese
niai atsiradęs tarp ameri-

ypatingi nuopelnai, kurio kiečių, tą “lasvamanį” išsi- 
teip labai vadovaujasi aukų traukęs iš visuomeniškos 
surinkime nukentėjusiai Lie pasuolės ir tikėdamas sura- 
tuvai, tam prisidėjo daugelis 
kitų aplinkybių, kad tiek 
tapo surinta, o ne mažiau, 
būtent: prez. proklemacija, 
katalikų bažnyčios kolek- 
tos ir jų raginimai, T. Fon
do skyriai, kurie visur da
lyvavo ir daugiausia darba
vosi vietiniuose komitetuo
se. Visuomenė nedovanoja 
ir po šiai dienai C. Knmite 
to nariams už raikščių ir

šalies 
kuom 
“Lai- 
Ame-

visai neva reikalo su jomis 
skaitytis.

Ir teip, tėmykite gerai, C. 
Raštynė, pavirtusi tauti
ninkų įrankiu, socialistams 
atsisakius, nuo katalikų dar 
visai negavusi atsakymo, 
pyškina suvažiavimą New 
Yorkan, j kurį atvyksta tik-

*) Pati j tautininkų ran
kas papuolusi C. Raštynė 
savo atsišaukime į visumenę 
“Tėv.” No. 8, reikalaudama 
komitetų reorganizacijos 
pripažįsta kad jie buvo sut
verti tik “Liet. Dienai”. •

dęs naują daiktą, pradėjo jį 
taikyti ant galvos savo ne
apkenčiamiems tautinin
kams, tokiems lietuviams 
kaip ir jis. Kadangi 
tikime, jog progresuojame, 
o ne einame atgal, tad ir 
“laisvamaniai” prasivar- 
džiavimą tinka grąžinti jo 
“atradėjui”, tegul jis vienas 
juom pasidžiaugia ir jį snin-
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J. Gailutis

Dienų užrašai
(Tąsa)

žiūrėti į naujas vietas, kurios manyje gim
do naujas mintis — atsakiau jam ir vėl nu
sikreipiau prie lango. K. valandėlę patylė. 
jęs, vėl pradėjo:

— Aš nekaip negaliu užmiršti J. J. 
Paukštį, Yr'nėkailL.nesumanau, kas jį galėjo 
privesti prie proto suiriniol Aš bijausi, 
kad ir sumanim tas ne atsitiktų. ” —

— Teip, aš galvoju, dėl kokios pri^^.^ 
žasties tas galėjo atsitikti. Na, o tamistai \ 
kas gali būti tokio ? Kalbi kaip mažas vai
kas. Argi jau manai, kad kaip vienas mir
šta, tai tuom patim sykiu reikia ir tamistai 

i mirti? Visai apie tai nemanyk — pasakiau 
aš savo draugui ir vėl ėmiau žiūrėti per tru- 

, kio langą.
Saulės spinduliai badė man akis, o bal

tas sniegas žvilgėjo lyg kokios ypatybės, 
tyčia musų kelionės papuošimui pabertos 
ant žemės. Tankiai buvo matoma būreliai 
vaikų besivėžinančių su rogutėmis nuo 
kalnelių. Kaip kur, ant žvilgančio ledo čiu
žinėjo mergaitės, susikabinusios su vyrais. 
Labai malonus reginiai. Besigrožint man 
reginiais, trūkis pradėjo povaliau bėgti, o 
kunduktoriaus padėjėjas, eidamas per va
goną rėkė: “Montello!”

Gabaus trūkis sustojo ir tuomi musų 
kelionė pasibaigė. Išlipome iš trūkio. Vie
ta man buvo jau žinoma, tad ėjome pas sa
vo pažįstamą P. B. Jo kambaryje mum 
teko ir nakvoti. Ilgai kalbėjomės apie jų 
ir mus kolionijos lietuvių * gyvenimą. P. 
B. linksmai pasakojo, kad pas juos yra ren
giama statyti Tautišką Namą. Aš liūdnai 
prasitariau:

— Tamista man linksmą naujieną ap- 
reiški, bet pas mus vieton linksmų, ' naujie
nos gana liūdnos.

— Nagi, kokios?
— Mus kooperacija puolė!
— Labai gaila! Ten buvo ir mano 

vienas Šeras, kasžin ar aš jį atgausiu?
— Brolau, mirė kooperacija, mirė ir 

tavo Šeras, nes ir su daugeliu kitų tas pats 
atsitiko.......

13 diena Vasario. Jau važiuoju į savo 
gyvenimo aplinkes. Ir vėl man teko sus
toti toj pačioj vietoj, kur man prisiminė 
A. T. Bet šiądien jau kitokios dienos, nes 
gėlės jau nežydi, medžiai nežaliuoja, tik 

įšaltas sniegas girgžda po mano kojomis. 
4 valandą turėjau sėsti į trūkį, kad va
žiuoti namo. Reginiai man buvo gana liu- 
;dni; vienintelė mano paguoda buvo tai sau- 
įlės spinduliai ir trūkio triubos užimąs.

14 diena Vasario. Šiądien užėjau į lie
tuvišką krautuvę, kur parduodama lietu
viški laikraščiai, čia teko pamatyti ką įdo
maus: Atėjus mergaitė nusipirko “Vieny
bę L.”, o jai einant prie durių, vienas jaunas 
vyras pasivijo ją, ištraukė laikraštį ir pra- 
idėjo jį skaityti. Mergaitė protestavo ir 
laikraštį atėmė, liepdama jam nusipirkti ir 
pasiskaityti, bet tas vyras pirkt nenorėjo, 
nes jam rūpėjo tik žinoti, ar laikraštyje 
nėra kas rašyta apie socialistus. Kitiems 
pradėjus juoktis ir išmėtinėti jam, kad gai- 

į lisi 5 centų už laikraštį ir nesigėdi iš rankų 
traukti laikraštį mergaitei, jis užraudo ir 
susigėdęs išėjo per duris.

15 diena Vasario, šiądien skaitau 
“Lietuvos” 7 numeryje žinią, kad Brookly- 
ne prasidėjo teismas “Vienybės Lietuv
ninkų” su F. Bagočium. Bagočius apskun
dė “V. L.” už kokius ten šmeižimus. Teis- 

; mas dar nepasibaigė.
16 diena Vasario, šiądien atsibuvo lie- 

i tuvių susirinkimas, kuriame nutarta pasių-
_ sti telegramą į Washingtoną, pasiprieši

nant Kongresui už rengimąsi ne įleisti į . 
i Suvienytas Valstijas ateivių, nemokančių 
įrašyti nė skaityti Komisijon nuskirta 

JA Ramanauskas ir P. Čiras, kurie jiem pa- 
į vestą darbą turi atlikti iki 17 dienai Vasa- 
! rio.

17 diena Vasario, šiądien galima pasi- 
! gerėti maloniais saulės spinduliais, kurie 
j kaitino įšalusę žemelę; medžiai, net ir tie 
Į išrodė linksmesniais susijaukę šiltesnių 
'saulės spindulių. Vaikai irgi lyg iš džiaug
smo, kad sulaukė šiltesnės saulutės, bėgiojo 
gatvėse, rėkavo, .per virvutę šoko, lyg neži
nodami nė ką pradėti. į juos žiūrint net 
ir man prisiminė mano vaikystės dienos, 
kuomet rinkome verbų šakeles ir jas kai
šiojome į baltas smiltis. Mažos mergaitės 
buvo mus “šeimyninkėmis”, o męs važiavo
me į girę vežt medžių; mat męs buvome

(Toliaus bus)

sunkiai uždirbtus savo cen
tus, nemėtyt veltui kur ne-į 
raikia, nes pasmus lietuvius 
turčių nėra, kurie galėtų 
milžiniškas sumas pinigų 
aukauti musų tėvynės Lie- , 
tuvos labui arba mums pa- , 
tiems, jei kada prispaudžia' 
ar prispaustų vargas. Męs 
turime, sakau, būti taupys j 

ir suyra- vėl galėtu, sau. prisigabenti ir savo centais turime prisi- 
tę stengtųsi apgmti silpnės- maisto ant ateities. Bet deti'priė -Lietuvos^ laisvės;

1 nius ir būti tuoju Dievo deja! Kartais jų prižiurę- išgavimo, jeigu męs fikraT 
balsu, kuriam nedrįsta prie- tojas ima ir išima perdaug jos trokštame, tai nieko ne- 

išintis nė karaliai, nė kiti sau medaus, teip,' kad bite-J , J !--■
darbininkų išnaudotojai.

Gyvenimas mums darbi- vasaros 
ninkams rodyte rodo, kad laiko numirti. Tai tas pats 
męs savo reikalais turim ir su mumis, lietuviais dar- 
patįs rūpintis. Męs galim bininkais. Męs savo orga- ro musų žūstančios Tėvynės 
norėti geresnio gyvenimo ir nizacijos reikalus kartais

lėn, o parsiėjus argumenta- darbininkai prigulėti, bet lėmis, nelyginant kaip bite- 
cijai, reikia vaduotis argu- vis tiek, kokia ji nebus, jei-lės medų ant žiemos į savo 
mentais, ne prasivardžia-' gu darbininkai paves visos avilį, kad turėtų kuom žie
viniais. Apleidžiame ir tą organizacijos reikalus ke- mai užstojus maitytis, bet 
dalį straipsnio, kur buvo. lioms ypatoms, tai męs nie- kartais bitelės bedirbdamos 
pašvęsta p. Šimkaus “Vie- kad neturėsime geros orga- per visą mielą vasarėlę, ne
šam žodžiui”, nes tas “Vie- nizacijos, kurios tarpe at- tenka sau maisto užtektinai, 
šas žodis” pas mus irgi ne- sirastų tokia dvasia 
tilpo, tad musų skaitytojai draugus, kurie 
nežinotų kame dalykas.

Red.

pas kad palaikyti savo gyvybę, 
’ s suprastų, ir sulaukti kitos vasarėlės, 

kad skriauda vienam, yra kol pražydės gėlės, iš kurių 
skriauda visiems, J

-o

Organizuokimes ir cen
tus taupykime.

Nors dabar žmones va
duojančios mašinos daugi
nasi, nors darbo žmonės 
visose pramonijos šakose 
pasigerina, žymiai atpigin- geresnių sąlygų kiek mums pavedam savo neva vado-
damos daiktų išdirbimą, bet tinka, męs galim turėti kuo- vams, o patįs sėdim namie
darbo valandos darbinin- geriausį supratimą apie tai susidėję
tams nesimažina, o užmo- ko mums reikia ir ko męs laukdami keptų karvelių iš-
kestis kas kartas vis eina 
mažyn, kuomet pragyveni- sirupinsim tuomi, tai męs ir ėjus į kovą su darbdaviais, daugiausia, ne tai, kad da-
mo daiktai vis brangstą. nesulauksim jokio geresnio už savo kasdieninius gyve- ryti jai kokią milaširdystę,

bet todėl, kad męs jai sko
lingi esame. Taigi dabar; 
musų priderystė atsiteisti 

pertikrinti tais visais savo skolas Lietuvai, už tai, 
žinojimo kad ji mus išauklėjo po savo

lės pritrukę sau maisto, turi 
nesulaukę, pirm

Jaukdami, už viens kito, be' 
jokių atidėliojimų, siųskime 
j Lietuvos* Neprigulmybės 
Fandą ir siųskime ne cen
tus, bet dolerius, ant auku-

rankas, tartum

norim, bet jei męs patįs ne- puolant iš dangaus. 0 iš-

Lietuvos. Jeigu jaučiamės, 
kad dar plaka musų širdyse 
ir jose liepsnoja bent maža 
kibirkštis Tėvyniškos mei
lės, tad nesigailėkim, kol dar 
laikas, jai aukų ir aukų kuo-

Ir galų gale darbininkai ma- padėjimo. Vadovai gali nimo reikalus, męs jokiu
to, kad už jų gaunama mo- mums kelią nušviesti, gali budu negalime save tvarkin- 
kestį jie kas kartas mažiau 
gali nupirkti gyvenimui 
daiktų; gyvenimo saikas 
vis eina mažyn ir prastyn. 
Ir nors kapitalistai sako, 
kad dabar yra Amerikoj lengvesnį gyvenimą, 
auksiniai laikai, bet tai tik tuo nesirūpinsime, tai pasi- riaus patinka, o ne skriau- girdisi jų duslus vargo bal- 
jiems, o darbininkams nėra jusime išmestais gatvėn ir džiamiems darbo žmonių gordisi jų duslus vargo bal
tos auksinės laimės, nes ir ten galėsime badauti. norams. O ypatingai šiuo sas, šaukiantis prie mus pa
šino meto laiku atrasim be
darbių minias besibastan- miršom tos didėsės bedar- darbų yra daugiau, tai vie- 
čias fabrikas nuo fabriko bes 1908-1909 ir 1914 m., ar- nur bei kitur, darbininkai ir Sesutės! 
vartų, ir save besisiūlančias ba kryzį kaip kiti vadina, stato šiokius tokius reikalą- purvinų gyvenimo vagų ir 
prie darbo. Nuplyšę, išba- Kiek tąsyk iškęsta bado, vimus, kad gauti daugiau gelbėkime juos, neduokim 
dėję žmonės, dideli ir maži, skurdo, šalčio; kiek sugaiš- atlyginti už savo darbą. Ir žūti ir jieškoti prieglaudos 
eikvoja savo tą brangų lai- ta brangaus laiko besival- žiūrėk jau vadovauja kokis tyruose kitų kraštų, 
ką, bet nieko sau gero ne- kiojant prie fabrikų vartų, 
randa. Kapitalistų susijun- jieškant darbo, maldaujant 
girnai begailestingai spau- darbdavių malonės ir t.t. 
tižia darbininkus fiziškai ir Kas apsakys, išskaitys visas 
dvasiškai. Darbininkai pri- tas nelaimes? O kiek šei- 
versti yra dirbti už menką mynų sugriauta, kiek jaunų silpnėję medegiškai ir fi- verti busime lietuvio vardą 
mokestį prie pavojingų dar- žiedų tautos tapo aukomis ziškai, turime vėl grįšti ant nešioti. Jei ne jus, mieli 
"bų ir kenksmingose sveika- prostitucijos ir saužudystės tų pačių išlygų kaip ir pir- broliai ir sesutės, stosit prie

Į ma dirbom, o kartais net ir to darbo, tai lai mano žo
džiai ir svajonės lekia prie 
pirmų mus istorijos dienų, 
kur guli kaulai mus narsių 
numirėlių ir šaukia šešėlius 
tylinčių didvyrių iš amžių 
dulkių. Aš užkerėsiu dva
sias, Keistučio, Vytauto ir1 
Gedemino, kad prisikeltų iš 
savo kapų ir pažvelgtų ant 
mus žuvančios tėvynės gy
vasties ir sugrąžintų jai jau
nystės žiedus, ir kad gimtų

pagelbėti mums kovą vesti ti, nes nesugėbime kaip ša
šu kapitalistais, bet męs ko- ve i 
voti turime patįs. Turime1 reikalingiausiais
patįs rūpintis, kad gautume budais, na ir pasiduodam samanotu stogu, o antra, 
geresnį kąsnį duonos, ir ant vadovų valios, o žinoma, juk ten musų tėveliai, ir jie 

Jei tie veda teip kaip jiems ge- laukia nuo savo vaikelių

norams.
Aš manau, męs dar neuž- meto laiku, kuomet truputį gelbos.

Taigi, prie darbo, Broliai
Sukilkime iš

Juk 
nenaudėlis tūkstančiams gedą ir panieką užsitrauk- 
musų draugų, pakol pasise- sim ant savęs nuo kitų, to- 
ka jam keliatą šimtų musų kių pat tautų kaip ir męs 
sunkiai uždirbtų dolerių patįs, jeigu šį svarbų darbą 
išeikvoti, teip, kad męs nu- dabar pramiegosim, tai Ae-

tai vietose; jie yra išnaudo- dėlei negavimo darbo!
jami ir apgaudinėjami vi- šituos visus darbininkų daug blogesnių, teip, kad 
somis pusėmis, jie turi ap- skundus, mus teip vadina- musų trusas ir centai nuei- 
sieiti be reikalingiausių gy- mieji socialistiškos teorijos na vėjais, o męs patįs pasi- 
venimui daiktų; jų vaikai skelbėjai bei vadovai, atsa- 
turi apsieiti be mokslo, be ko: “Balsuokit už mus, tai

_ apšvietos. gausite viską”. Bet kur
Akiveizdoje šitų visų blo- balsuot? Balsavimo laikas

gumų, kurie yra aiškiai ma- esti tik syki į metus, o žmo- susipraskime, pradėkim rū
tom! kiekvienam, maža- gus kasdien nori valgyti pintis savo reikalais, vieny- 
daug mąstančiam darbinin- ,bent 2 sykiu į dieną. Ar ga- kimės visi ir suvienytomis 
kui, męs sakome, kad tokis b jie balsavimo laiko su- spėkomis i 
dalykų stovis yra nepaken- laukti? Tie virš minėti va- toms 
čiamu, ir kad jis reikia pa- dovai kitokios pagelbos yra mums daromos.
naikinti. O panaikimui jo mums neranda. <

KUR DINGO
Kur dingo, Lietuva, 
Ta tavo grožybė, 
Kur žalios girios, 
Paukštelių daugybė?

Kur tie aržuolynai, 
Ką tylei šlamėjo, 
Kur dingo žolynai, 
Ką puikiai žydėjo?

Kodėlgi sesutės
Daugiąii.nedainuoja, ”

~ Vien liūdi kasdiena
Ir sunkiai dejuoja?

Kodėlgi paukšteliai 
Į tenai neskrenda, 
Argi ten vietelės 
Patogios neranda?

Kurgi tie gojaliai, 
Ką puikiai žaliavo, 
Kur augšti berželiai, 
Ką tyliai siūbavo?

Kur puikios bažnyčios, 
Kur tie aukso kryžiai, 
Kodėl jie nespindi, 
Kaip žvaigždės naktužėj?

Kur broliai lietuviai, 
Ką savaip kalbėjo, 
Ir brangę tėvynę 
Ką karštai mylėjo?

Nors pikti priešai 
Nuolat persekiojo, 
Bet viltis, stiprybė, 
Jų širdyj bujojo.

Kur dingo jie šiądien, 
KoT jie ne atjaučia, 
Jogei mus tėvynėj 
Baisi karė siaučia ?

Lietuvos šalelė
Yra sunaikinta, 
Jos grožės vainikas 
Po kojų suminta!

Bažnyčios sugriautos, 
Kryžiai sunaikinti, 
Girelės išartos, 
Gojaliai išminti!

Tai nors męs, broleliai, 
Dabar nemiegokim 
Ir savo Tėvynei 
Į pagelbą stokim.

Jeigu mus krutinės 
Priešas nesutiks, 
Garbė mus Tėvynės 
Amžinai pas’liks.

Vy turelis.

liekame daugiau nieko kaip 
tik nuskriaustais elgeto
mis.

Taigi, draugai ir draugės,

pasipriešinkime 
skriaudoms, kurios

Męs buosybes sūnus, kurie ap- 
uainnivi. w paaainnuui Jv-------------------- O ji yra tikrai turime tiesą gyventi mbs busenčią jaunutę
męs nematome nieko gėrės- randamą pas darbininkus ir gyventi žmoniškai; musų gentkartę nuo svetimų jun- 

pačius, jų vienybėje. Dar- gyvenimo tikslas yra siekti *r laisvę sugražins Lie- 
bininkai turi liautis laukę1 prie augštesnių idealų ir bu- tuvai! 
išgelbėjimo nuo kitų. ti geresniais žmonėmis, 

Męs turime žiūrėti, kad prie ko dabartinė vergystėi 
nė vienas lietuvis darbinin- mus neprileidžia. Nafkin-i 
kas nebūtų alkanas, ir kad kime tad ją, reikalaudami 
nė vienas lietuvis darbinin-. 

į kas nebūtų nuskriaustas. 
Ar čia Amerikoj, ar už ju- 

i rių, musų brangioj Tėvynėj 
i Lietuvoje. Kaip męs išauk-; 
liesime tokią vienybę savo 
i tarpe, kaip męs eisime vie- 
i nas už visus ir visi už vieną, 
■ tai mus nieks negalės iš-, 
j naudoti, nieks nuskriausti, 
j Musų bus viršus, nes męs 
tesame taja pajiega, kuri
! viską sutveria, ir kuri viską me žengti sparčiais žings- mi” vartoja, nors jo pras- 
padaro. niais, kad nebūtų paskui mės ir nesupranta), rezo-

Taigi, šitą žinant nesun- pervėlu. Juo greičiaus męs liucijos ir tam panašiai. Čia 
! ku mums ir kovoti su savo susivienysime, juo didesnės jau reikia vaikų bent su ko- 
Į    ‘ 1 ___ - rl-  x  QA Inirin
; vienybės laikytis ir vienas čiau męs iškovosime žmonis- suprastų savo laikraščio tu- ‘ 
' kito reikalus apginti, o ši-ikesnj gyvenimą ir didesnę Teisybė, netoli nuo čia( 
tuo tikslu męs turime prik- i mokestį už dienos darbo va- pasirodo su savo raštais ir: 
lausyti prie unijų, neški-landas, o uždirbdami dau- i vaikai, 11 ir .16 metų, kurie , 
riant nė musų sesučių darbi-i giau, nėra abejonės, kad sav<rrašto stiliuje pasirodo 
ninkių, turime lankytis į su- męs vieną-kitą centą galėtu- tikrais seniais, bet žinant, 
sirinkimus ir turime rupin-^me daugiaus sutaupyti dėl kiek šiądien laikraščiuose ♦ 

J tis žinoti kas musų tarpe ateities, kaip tai bedarbėms prirašo visokios Onutės, 
dedasi, kad musų sudėti užstojus, arba į straiką išė- Barborėlės ir daug kitokių, r- 
centai neitų rėksnių gero- jus, o ypatingai musų lietu-; už kurių rastus atsakyme 
vei, bet labui tų, kurie juos vių darbininkų šiuom karės yra vien “džiovai” ir “dže-' 
sunkiai uždirbę suneša, su- metu, turi būti kiekvieno j nai,” nieko stebėtino, juk tai.

• moka mėnesinėms duok- šventa

nio, kaip organizacija, nes 
organizacijoje yra galybė, 
kuriai negali priešintis jo
kia spėka. Užtenka darbi
ninkams visiems susivienyti’ 
ir parodyti surinktinę galy
bę, kad' jos išsigąstų visi 
išnaudotojai. Darbininkai į 
padaro diduomenę, o diduo
menė visuomet valdo, jei ne 
ji pati, tai kas kitas, bet 
visgi jos vardu. Vox populi, 
vox Dei — balsas žmonių tai 
balsas Dievo, seniai yra pri
pažinta augščiausia tiesa 
žmonijoje, tik nelaimė, kad 
tie kurie tą tiesą turi, ati
duoda ją kitiems ir tie jų 
vardu juos pačius išnaudoja 
ir engia. Kapitalistai žino 
gerai, kad jie tik išskirstę 
žmones galės jais valdyti, ...
savo gėrybes, ir todėl jie i priešais, mums reikia tik bus musų spėkos, tuo grei- kia 30 metų amžiaus, kurie 
tik ir sėja tarp jų visokius 
nesutikimus. Todėl norint 
panaikinti visus blogumus, 
koki žmones spaudžia, dar
bininkams reikia susivieny
ti ir stoti vienon didelėn or-

*ganizacijon, kuri tikrai yra .
susverta ant darbininkiškų. tis žinoti kas musų tarpe (ateities, kaip tai bedarbėms prirašo 
pamatų, kuriai rupi ne gi- 
žefto darymas, bet darbinin
kų gerovė. Nors aš čia ne
paduosiu organizacijos var
do, į kokią męs turim kaipo

J. Svyrūnėlis.
-o-
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.vis geresnių ir geresnių sau j jį Raštų Apžvalga Į 

gyvenimo dalykų, kol pa- ...........3-. -5-------- W
sieksime tą laipsnį, kol visas **
darbo vaisius priklausys. Net ir tokios “eilės” kaip 

: tam kas dirlA, o ne tingi- “kiškių seimas”, nors ir len- 
niams, kurie iš musų darbo gvu stilium rašyta, vienok 
sau puikų gyvenimą daro, vaikai jose neturės suprati- 
o męs, kurie tą viską padir-: nro, nes jiems nėra žinoma 

. bome, turime badaut ir liu- nė kas tas seimas, nė tie;
dėti. “gerbiami delegatai” (mat

Į Prie šitų augštų žmonijos Į ir zuikiai nuo lietuvių ne 
idealų ir gerovių, męs turi- atsilieka, nes žodį “gerbia- 
_ X ——  irt

GANA BROLYTI
Gana brolyti
Ilgai miegoti,
Laikas pabusti,
Prie darbo stoti.

Matai jog musų
Tėvynė žūsta,
Musų broleliai,
Kraujuose plusta!

Girdi kaip rauda
Seni tėveliai,
Nes karėj žūsta
Ten jų vaikeliai....

Graudžiai dejuoja
Musų Tėvynė,
Nes baisus priešas
Spaudžia, naikina....

Musų nameliai
Jau sunaikinti,
Vargšai žmoneliai
Yr išvaikyti.

Visa mus" viltis
Jau sunaikinta,
Vien vargą vargti
Mums tik paskirta!

Gana miegoti,
Laikas pabusti
Išvien darbuotis
Reikia sukrusti.

Nes tik vienybėj
Galima eiti,
Alkį ir vargą
Lengviau įveikti.

Gana brolyti
Ramiai sėdėti,
(Nors skausmas spaudžia), 
Nereik liūdėti.

Nes tik išvieno
Jei uoliai dirbsim, 
Geresnę laimę 
Veikiai datirsim.

užduotis, taupyti į (Toliaus bus)

Vyturais.
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j MOTERIMS PASISKAITYMAI jĮ|H] ŪKININKŲ DIRVA tSjj :
nėta apie tuos augalus, ku- 

Į rių gimines surasta Indijo- 
I se. Jų tik maža dalelė lygi
nasi aniems seniems auga- 

i lams ir tai veislė jau persi-
Stabmeldystės atgimimas i barių įvedus vieną iš ameri- dirbus į daug atskirų šakų, 

Rusijoj. | koniškų laikraštininkų (ne- nes surasta 300 atskirų au-
Skaitome rusiškame laik-■ kalbant apie lietuvių), jisj~ 

raštyje “Cerkovnij Viest- 
nik”, kuriame rašoma apie 
nepaprastus stabmeldystės

jis Į galų, kurie giminiuojasi su 
Redak- augščiau minėtaisiais.

Žuvįs tūri vuoslę.
netektų nuovokos.
ji jos administracijos kam-;
bariuose, visi rakandai iri . x- ------------ - — ■ -Žuvis neturi nosies ne sner-apsireiškimus tarp^čermi^^^yf^-^taiai, padirbti iš

Kazaniaus ir V^tkoš guber- j 
nijosg*-~Nesinorėtų tam ti- : 

bet, kaip minėtasis į 
laikraštis skelbia, tarp čir- ; 
misų atsibūva viešos stab
meldžių pamaldos ir kruvi
nosios aukos.

1915 metuose, 51 valsčiu
je, Kazaniaus paviete ir gu
bernijoj, teipgi pavietuose 
Malmažinsko, Jaransko ir 
Učimsko, Vetkos gyberni- 
joj, buvo jau stabmeldystės 
apsireiškimai. Pradžioje 
pamaldų buvo mėginta su
dėti kruvinai aukai 3 ark
liai, 10 metinių veršių, 6 me
tinės telyčios, 10 metinių ku
melių, o likusioji dalis iš 
vištų, ančių, žąsų ir tam pa
našiai.

Suaugę arkliai buvo skir
ti garbei “didžiųjų dievų”, 
kumeliai aukauta antraei
lių! dievaičiui “puirš”, ver
šiai “tambor” pranašavimo 
dievaičiui, telyčios dievai
čių motinoms, o paukščiai 
aukauta “suksam”, reiškia, 
angielams. Sudeginimui ši
tų aukų tiems dievaičiams, 
reikalinga buvo 27 kurtai 
(kunigai) ir 27 ussai (kuni
gų padėjėjai). 4 dieną Spa
lio tų pačių metų, reikėjo 
rinkti kunigus, o 8 d. Spalio, 
turėjo atsibūti iškilminga 
procesija pasitikimui ■ visų 
tų sukrautų aukų, kurios 
turėjo būti su giedojimais, 
muzika ir degančiomis žva
kėmis vesta iš Unzi į girią ir 
ten ant laužo viskas sude
ginta. Visoms toms proce
sijoms ir pamaldoms vienok 
pastojo kelią policija ir vis- 

. ką suardė. Dabar misio
nieriai ten veikia ir kiek 
galint, tamsius žmones at
kalbinėja nuo stabmeldys- 

. tės.

m, homo medžio. Grindįs 
išpuoštos marmurinėmis 
maz dkomis ir pridengtos 
aksominiais divonais. Skle- 
pintos lubos, papuoštos 
melsvais debesiais, iš kurių 
matyt sparnuoti herubinai.

Iš marmuro plytų, ku
rios yra tame rūme, butų 
galima pastatyti bile vie
nam Europos karaliui rū
mus ar turtingiausią kated
rą, Ir akyvu yra tas, kad 
šito laikraščio leidimai ir 
visi įtaisymai, nepriklauso 
jokiai bendrovei, bet tik vie
nai šeimynai Paz.

Dar apie piršimąsi.
Skaitant “Dirvą” patėmi- 

jau Juzės straipsnį “Ar mo
ters turi tiesą pirštis vy
rui”? Man tas labai patiko,

Kalkinės trąšos.
Kalkės yra geriausiu mai

stu visokiems augalams, to
dėl augaluose ir nestokuoja 
kalkinės rūgšties. Įvairioj 
žemėje yra gana daug viso
kių trąsU;~bcv^aaūgumoje 
stoka kalkių. Paveizdan, 

ižemėje, kurioje yra didesnė 
dalis smilties, žemė išpurus 
arba durpinė, kalkių visai 
neturi; molyje kalkių irgi 
yra labai mažai, todėl čia 
paminėtos rūšies žemėje pa

Vienok Smetoną galima 
įraugyti bile laiku, pride
dant prie jos fermento arba 
rūgšties. Tokia rūgštis pa
daroma yra šiokiu budu:

Surenkame reikalingą 
daugumą pieee 4r_Jj_pasta- 
tome, sakysime, ant šilto pe
čiaus (tik pečius neturi bū
ti perkarštas) ir uždengia
me audimu. Per 24 valan
das pienas surūgsta. Sme
toną išėmus iš seperato- 
riaus, reikia palikti kelioms 
valandoms nejudinamą, kad 
suauštų. Dabar į šitą Sme
toną reikia supilti ant pe
čiaus rugusį pieną ir tą vis
ką šildyti iki 60-65 laipsnių 
Fahrenheito termometro. 
Teip pastovėjus Smetona 24 
valandas, bus tinkama svie
sto darymui.

Nekurie prityrę pieniai 
turi speciališkai pagamin
tas bakterijas Smetonos už- 
raugimui, bet tas parsieina 
labai brangiai. Tos bakte
rijos yra perkamos jau su- 

Kalkės netik būtinai yra J maltos į smulkius miltelius, 
reikalingomis augalams, bet; Bet geriausia Smetoną rau- 
ir gyvūnams, kurių daugu- į ginti teip kaip augščiau nu- 
ma būtinai reikalauja kai-; rodyta, su pagelba rauginto 
kių, suauginimui savo kau- j pieno. Dar reikia pažymė- 
lų. Tokiose vietose, kur 
pievose auga daug rūgščių 
žolių, tad tokių pievų šienu 
šeriami gyvuliai visuomet

rizikuoti. Bet buvusi lietu
vaitė vienok nori apsivesti, 
tad užsiima su visokiais vy- . 
rais (žinoma, kad ir pras
čiausio luomo) ir teip ištekai 

btb tas 
francuzas elgėsi su ja kaip 
čigonas su gyvuliu. Dabar t 
jos padėjimas yra apverk
tinas.

Lietuvaičių yra didžiausia 
kaltė, kad lietuviai vyrai ap- 
siveda su svetimtautėmis, 
lietuvaitė nespėjo atvažiuo- s^į ar pasodinti augalai, 
ti į šią šalį, nors Lietuvoje arka aUga visai menkai, ar- 
buvo davatka, tuojaus čia ji ka visai neauga; tokioje 
lieka laisva , nepripažįsta žemėje auga tik ruškyniai, 
Dievo nė velnio, nes laisvoje ark]erugščiai ir kitokios ru- 
šalyje Dievas nė velnias ne- šies rūgščios žolės, kurios 
gali būti, pertai ji ir gyvena kiekvienam aiškina, kad 
sau, net savo šešėlio prade- žemėje nėra kalkių rūgšties, 
da baidytis. Jeigu vyras jeįgU ant tokios dirvos už- 
norėtų ir prieiti prie jos, tai vežama kalkinių trąšų 
turėtų eiti keliais, maldau- (kauiamilčių), rugščiosios 

žolės tuojaus pradeda nykti, 
o jų vieton pasirodo dobilai, 
žirnukai ir kitokios naudin-

tįs, kaip ir vyrams, tai ko
dėl jos neturėtų pirštis vy
rui? Juk jų ateitis bus to
kia, kokį vyrą jos gaus, jei
gu jos gaus gerą vyra, tai 
bus gerai, bet jeigu ne, tai 
vargas amžinas, bet lau
kiant kol ją geras užkal
bins, tankiai teip atsitinka, 
kaip tai aklai vištai grūdas. 
Todėl aš pilnai tikiu, kad 
mergaitės kaip ir vyrai turi 
rūpintis savo ateičia ir tam 
panaudoti visas progas, kad 
atsiekus tą ko labiausia 
geidžia. Tad jų yra šventa 
pereiga, jieškot geros atei
ties, vietoje laukimo, kol

■ ateitis jų jieškos. Jeigu 
i mergaitės pradėtų pirštis 
vyrams, tas daug suturėtų 

į ištautejimą. Neseniai laik- 
: raščiuose gandas perėjo, 
kad dr. Anžiulaitis numirė, 
kuris kitados buvo lietuvis 

' ne tik kunu, bet ir dvasia, 
• bet kada mirė, jau nebuvo
■ lietuvis dvasioje, nes jis bu
vo apsivedęs su svetimtaute, 
ir ta svetimtautė jį ištauti- 
no; daugiaus jis jau nebuvo 
lietuvis dvasioje.

Čia klausimas yra kodėl 
dr. Andžulaitis ir kiti apsi
vedė su svetimtautėms? Ar
gi jam, dr. Andžiulaičiui ne
buvo lietuvaitės, tinkan
čios apsivesti? Kas tam 

i kaltas yra, kad dr. Andžiu- 
Suly- nutoms nepraslinkus, žuvę-' laitis ir kiti, turi imti sve-

jauslus. Šitą patirta labai 
neseniai, kuomet daryta ty
rinėjimus, kuriuose pasiro- t 
dė ir tas, kad kvapas , kokį į 
skonį jis neturėtų, yra su- 
vuodžiamu vandenyje, ly- į 
giai kaip ir ore. Žuvininkai, 
meškerėmis gaudanti žuve
les, visuomet viliodavo jas 
prie meškerės kuom nors 
matomu, o apie kvapsnį net 
nepamislydavo. Bet vė
liaus persitikrinta, kad re-’ 
kiną galima pagauti su šmo
teliu kiaulienos, nors ta jam 
visai butų nematoma. Tad

1S0S kodėl mažesnės žuvytės tu-: 
T“““0 i.!,'.,Staty“° retų mėgti vien tiktą, ką 

mato? Gali būti manoma,; 
kad tik muse, užmauta ant i 
meškerės kriukučio, gali sa- 
vimp privilioti lengvatikę { 
žuvelę. Bet tyrinėjimai pa-į 
rodė, kad žuvis, jieškoda-* 
mos sau maisto, greičiau 
puolasi ant tokio daikto,'

šinos yra skiepuose, kad 
kanceliarijose nebūtų jokio 
dundėjimo.

Išeina
Kas-

Turtingiausias laikraštis.
Buenos Aires mieste, Ar

gentinoje, eina laikraštis 
“La Prensa”, kurį galima 
drąsiai pavadinti turtin
giausiu ir rūpestingiausia 
vedamu. Rūmas, kuriame 
šis laikraštis leidžiamas, su 
visais savo įtaisymais ver
tas 5,000,000. Laikraštis 
spaudinamas ispanų kalbo- 

. je, ant 24 puslapių.
du kartu per dieną,
dieninė cirkuliacija siekia 
220,000 egzemplorių, kas
dien, metai į metus.

Bet tai dar netame galas. 
Šis laikraštis niekad prie 
durių nestato biulitėno to- 

- blyčios, kurioje butų pažy
mėta svarbesnieji dienos 
nutikimai. Neduoda spal
vuotų priedų, kaip kad daro 
angliški laikraščiai. Ne
talpina spalvuotų ir iš dide
lių raidžių susidedančiii 
antgalvių, kad tais patrau
kus pirkėjų daugiau. Laik
raštis vengia visokių sen
sacijų, kurios yra numylė
tomis angliškuose laikraš
čiuose, kad tik pritraukus 
pirkėjus. Vieton to visko, 
ant viršaus rūmo yra elek
triškas transparentas, kurs 
su pagelba žiburių, apreiš
kia svarbesnius atsitikimus.

Kanceliarijos redakcijos, 
ir administracijos kamba
riuose įrengtos pastebėtinai. 
Jeigu į vieną iš tokių kam-

Bitė drūtesnė už arklį.
Iš visų gyvūnų, koki yra 

ant žemės, žmogus yra silp
niausiu. Šlapis, liūtas, tig
ras, bangžuvė, gali būti dru- kurs turi maitnumo kvap-
čiausi gyvūnai, nes gamta snl> negu ant to, ką vien tik 
jiems spėkos nepavydėjo, mato. Tyrinėjimus darant 
Bet kitaip žiūrint, atrasime, patėmyta, kad vandenin 
kad maži vabalėliai ir kir- Įmestą vėžį (išvirtą), žuvįs 
mėlės, yra drutesni net už daug greičiau suranda, jei- 
tuos fiziškus milžinus. Va- gu jis yra išnertas iš lukšto, 
balai ar kirmėlės, gamtos, negu kad įmetus cieią. Prie 
yra teip apginkluoti, kad iš' tokių tyrinėjimų, nuluptas 
jų išeina smarkiausi atle- vėžys įdėta į retą maišelį ir 
tai. Jeigu skruzdėlę męs ■ teip įleista į tyrą vandenį, 
sulygintume su šlapiu, tai ji kad butų matoma, kas dėsis 
galėtų traukti net trūkį, upės dugne. Nė trims mi- 
prikrautą tavorais. f 
ginus didumą skruzdės sū lės iš visų pusių pradėjo ar-’ timtautę už moterį? Mat 
šlapio, turėtume pasakyti, tintis prie maišelio su vėžiu kaltos yra lietuvaitės užtai, 
kad skruzdė yra 50 sykių ir prisiartinę, pradėjo mai- štai yra atsitikimas: 14 me- 
drutesnė už šlapį. Tokią iš
vadą padarė vienas mokin
tas belgas.

Tas pats belgas apskaitė, 
kad, sulyginus, bitė yra 
30 kartų drūtesnė už arklį. 
Juodasis vabalas ant savęs maisto, vienok nuo visko. dirbti, nors ta mergatė labai 
nešioja sunkumą 492 sykius šita žuvis buvo ištolo, nesi- norėjo eiti į fabriką, bet ją 
didesnį, negu pats sveria, artino prie nieko, kas paro- pristatė pas turtingą uki- 
Tad tą viską suglaudus, pa- do, kad ji matymu nepasiti- ninką už tarnaitę, manyda- 
sirodo, kad iš visų gyvūnų kėjo, o suvuosti negalėjo, mas, kad ji ten tarnaudama 
ant žemės, žmogus yra silp- Norint apie tai gerai persi- j išmoks anglų kalbos, išmoks 
niausiu. Bet tas silpnutis tikrinti, ten pat įleista dau- kaip reikia prižiūrėti stubą, 
žmogus, yra pasijungęs savo giau tokių žuvų, su neuž- • išmoks kaip virti valgius ir 
kontrolėn veik visus pašau- kimštomis šnervėmis. Tos viską, kas yra reikaliga apie 
lės milžinus. Jis pasijungia visos puolėsi prie maisto ir namus, idant vėliaus ji butų 
šlapį, suvaldo liūtą ir tigrą, jį gardžiai rijo, 
ir tik savo išminties gudru- --------------
mu, nes žmogaus galva yra ~ __ ■
sudėta visai kitaip negu ki- £ yy TZ^TZ* A T 
tų gyvūnų. Arklys, turintis į Į Ų Ų A I 
didelę spėką, duodasi ir ma- r- t—- _wi 
žam vaikui save valdyti, Kaip svečiuose užsilaikyti, 
karvė, net už arklį drūtesnė, Įėjus į grinčią niekad ne- 
ir kad ir menkiausiam vai- sišluostyk kojas į abrusą, o 
kiščiui pasiduoda. Tigras, ypač į pagalves, ką yra lo
tas visų gyvūnų, net ir žmo- voje.
nių baisuolis, krinta auka Nereikia šeimyninkų klau 
žmogaus rankos, kuri į jį sti: “Kiek turite skolos už 
paleidžia šiokios ar tokios rakandus?” Arba: “Ar ta- 
rušies šūvį. mistos tankiai vaidinatės ir

-- mušatės tarp savęs?” - 
Labai seni augalai. i Niekad nesišluostyk savo 

Žinomas plotas, kaipo už-, nosį į šeimyninkės žiurkštą, 
tvinimas upės Mississippi, į staltiesę ar į langų uždan- 
yra žemuma,’ kuri buvo van
deniu apsemta, ir laikas nuo 
laiko, tai iškildavo, tai vėl “Ar šitas kepsnys yra pa
dubdavo, yra gal nuo mili 
jono metų. Jis užima plotą karvės?” 
1,500,000 keturkampių my-! Su neseniai pažįstamomis 
lių. Labai, labai seniai ten;moterimis suėjęs, nesakyk: 
augo augalai, iš kurių mums | 

i šiądien labai mažai yra ži
nomų. Beveik visi tie auga
lai išnyko ir jie neatgis.

i Neseniai Suvienytų Valsti
jų geologiškasis departa- 

. mentas paskelbė raportą
E. W. Berro, kuriame pami-

šelį kandžioti. Toliasnius • tų atgal, viena lietuvaitė at- 
tyrinėjimus darant, pagauta važiavo iš Lietuvos į Conn. 
vieną jūrių žuvį ir jos šner- valstiją, pas savo dėdę. Tas 
ves užkimšus su vata, pa-' dėdė buvo žmogus, kurs 
leista į vandenį, kurin vė- žiurėjo į ateitį, todėl jis ne
liaus dėta įvairios rūšies leido tą mergaitę į fabriką 

nuo

galus.
Valgydamas nekalbėk:

gamintas iš padvėsusios

“Nekraipykit savo gitarą į 
visas puses”, arba: “Duoki-* 
tės save stiklais iškimšti ir 
žaliai nudažyti”.

Neimk pirštais gardes- 
nius kąsnius iš torielkos tos 
ypatos, kuri arti tavęs sėdi 
prie stalo.

gera šeimyninkė. Kaip dė- 
! dė manė, teip ir buvo; mer- 
gaitė išmoko kaip reikia val- 

į gius virti, kaip stubą prižiū
ri; rėti ir išmoko anglų kalba 
A į netik kalbėti, bet ir rašyti, 

po trijų metų laiko. Ta ži
nia prasiplatino tarp lietu
vių vyrų, kiekvenas mėgino 
tą mergaitę gauti sau už 
moterį, nes žinojo, jog ji ga
lės išvirti valgį geriaus negu 
paprastai lietuvės išverda. 
Todėl aplinkių lietuviai vy
rai stengėsi kiek galėdami 
maldauti jos rankos, bet vis
kas veltui, nes musų lietu
vaitė atsisakė kalbėti lietu
viškai ; ką jie klausia lietu
viškai, ji jiems atsako ang
liškai. Tie vyrai dar nemo
kėdami angliškai, negalėjo 
su ja susikalbėti ir kiekvie
nas teip. nudegęs pirštus, 
pradėjo šalintis nuo jos.
Mergaitė sulaukus 24 metus 
amžiaus, lietuviškai nekal
bėdama atbaidė lietuvius 
nuo savęs, bet nemanė ant 
visados būti ūkininko tar
naite, todėl norėjo kaip nors 
ištekėti bet, kad - lietuviai 
vieną kartą jau nudegė pirš
tus, atsisakė antru kartu

visai neauga; tokioje

damas jos susipažinimo, 
vienok ji su didžiausia pui
kybe į tai žiuri, čia augu- 
sios mergaitės yra nepatei- g0S žolės 
sinamos, nes jos dar bloges
nės ir už ateives, bet apie 
tai neverta kalbėti. Bet lai 
męs grįštam prie ateivės 
lietuvaitės. Augščiau minė
ta lietuvaitė, kada ji iškelia
vo iš Lietuvos į šią šalį, ji 
paliko Lietuvoje savo moti
ną našlę su trimis mažoms 
dukterims, ir čia atvažiavus įurį smulkius kaulus, ko yra 
užmiršo savo pereigas bei; priežasčia stoka kalkių šie- 
uzduotis, ir išsikasė sau duo- i ne Tad ukininkai turi at- 
bę vargo, kuriame ji vargs; kreipti atydą į savo ukes ir 
kol bus gyva. Bet jeigu būtinai stengtis, kad žemei 
mergaitės pirštųsi vyrams, nepritruHu kalkių. Patė- 
tai nors jauna būdama pa- • myti nėra sunku> kada že. 
darė klaidą per nesuprati- : mei kalkių stoka, nes tuo- 
mą, vienok ji butų galėjusįjaus pasirodo rūgščios žolės, 
pasakyti tam kurį ji mylėjo,; kurjų kvapas tuojaus parei- 
kad ji myli jį ir tas butų lie-1 na į augančius javus ir ki- 
tuvije sukėlęs drąsą, mal- tokius augalus, tad ir į pa- Į 
dauti jos rankos, tada butų garą, kuriuomi šeriama gy- 
buvę jos motinai ir sese- i vyHaį
rims linksma girdėti, kad jų: Labai daug yra. tokių vie- 
sesuo dar nėra užmiršus jų. j kuriose žemė turi labai 
Bet dabar tas nesipiršimas daug drėgnumo ir ukinin- 
mergaičių vyrams, privertė i kai tiki> kad tokiose vietose 
mergaitę yerkti iki grabui. niekas ne auga vien dėl 
bei kentėti vargą, kurio ji j drėgnumo, o vienok tai yra 
neužsipelnė. Lietuvaitėms faktas, kad ten stoka kalkių, 
ateivėms, kaip, tik ateina į, jr tokios vietos labai butų 
šią šalį, patartina, kad jos; ukininkams dėkingos už už
eitų ant tarnystes į stubą krėtimą jų žemėje per ilgą 
pas čiabuvius žmones, kur-kejkes išnaikina augalai, 
jos galėtų lengvai išmokti ket prie to prisideda ir kal- 
namų darbą, pramokti kiek kjų išnaudojimą paskubina 
anglų kalbos, nes ta kalba dar jr patentuotos trąšos, 
yra būtinai reikalinga čia kajp taj kanitas, chiliškoji 
gyvenantiems. Tik tada jas l sa}ietra ir amoninė siera, 
vyras drąsiau kalbins priekurją tūli ukininkai deda sa- 
ištekėjimo, kada jos mokės v0 dirvosna, jei tik perdaug 
namų darbus ir šeimynosį jr pertankiai ji yra žemėn 
prižiūrėjimą. Kada mer-1 dedama. Kalkinėms trą- 
gaitės mokės namų darbus,: šoms priklauso: gerintos

’ tada ir joms bus daug drą- į kajkės, margelis ir gipsas.
siau pirštis vyrams, bet da-j'pokja sudėtinė trąša netik

pieno. Dar reikia pažymė
ti, kad Smetoną reikia lai
kyti palivotuose, blekiniuose 
įduose. Laikant mediniuo
se Įduose, Smetona prisige
ria medžio kvapsnio, kurs 
paskui įeina ir Į sviestą.

bar jos negali pirštis, pakol 
jos išmoks narnu darbus.

Z. D. F. F.

Kaip čėdyti anglius.
Rudenio ir žiemos metu, 

gyvenimo kambariai turi 
būti apšildyti, o valgį ant 
šalto pečiaus irgi ne išvir
si. Angliai brangus, tad 
reikia juos čėdyti. O kad 
čėdyti, reikia sunaudoti 
anglių smulkiausius trupi
nėlius, arba dulkes. Tos 
dulkės nepakils į orą ir ne 
išbyrės per grotas į pele
nus, tik reikia žinoti, kaip 
su jomis apsieiti. Reikia 
į pečių įdėti popierų ir jas 
uždegti, ant tų įdėti kelis 
šakalėlius, sukryževoti. 
Anglių smulkmenos reikia 
suvilgyti vandeniu ir iš jų 
padaryti gamuolius, obuo
lio didumo ir tuos suvynio
jus į laikraštinę popierą, su-

priduoda augalams maistą, 
bet žemei suteikia spėkas, 
kurios yra reikalingos 
minimui sulčių.

ga-

Smetonos raugi
ntas.

Lengviausias būdas 
laikymui Smetonos yra 
tikras kambaris ar atskira 
triobelė, kurią vadinama 
pieninyčia. Ant kiek būdas 
yra lengvu, ant tiek yra ir 
kebliu, kadangi sunku nu
manyti, kada Smetona prisi
rinko sau užtektinai reika
lingos rūgšties. Tas viskas 
priklauso nuo temperatūros 
ir rūgimas gali būti užvilk
tas kaip ir paskubintas.

ūž
tam

dėti ant ugnies. Gavę šilu
mos, sulips į krūvą, degs ir 
šilumą užlaikys teip kaip 
ir stambių anglių šmote
liai.

Ankstyvas rasodos 
sėjimas.

Kas nori turėti ankstyvų 
daržovių savo reikalams, ar 
pardavimui, tas jas sėja in- 
spektuose. Bet ką galima 
daryti neturint inspektų, 
arba nemokant su jais apsi
eiti, kaip reikia?

Reikia elgtis kitaip. Iš 
rudens padaroma ažia prie 
pat triobos sienos, iš pietų 
pusės, žemę storai priden
giant medžių lapais arba 
mėšlu, kad žemė ne įšaltų. 
Ant tokios ažios galima sėti 
gėles ir daržoves, kaip tai: 
cibuliai, kopūstai, salotos, 
ridikai ir tam panašiai, su
laukus pusės Vasario mėne
sio, laike atlaidinio. Kad 
ant užsėtos ažios patraukti 
saulės spindulių šilumą, 
ažią reikia nugraboti teip, 
kad ji butų nulinkus į pie
tus, o pasėjus sėklas, ant vir
šaus užpilti eilę juodžemio, 
kurs prilaiko savyje saulės 
suteikiamą šilumą.

Jeigu dienos bus šiltos ir 
saulėtos, sulaikus Kovo mė
nesio, pasėlis bus jau sudy- 
gęs, tik diegeliai gali greitai 
išnykti nuo naktinių šalčių. 
Kad nuo to diegelius apsau
gojus, tad reikia ažią apkal
ti kokiom senom lentom, 
kad viršus ir šonai butų už
dengti. To užtenka, jeigu 
šalčiai nebūna didesni kaip 
32 laipsniai augščiau zero, 
bet jei šalčiai būna didesni, 
tada lentas reikia apdengti 
skarmalais, šiaudais arba ir 
mėšlu. Teip auginta raso- 
da, kartais iššąlą persodi- 

’ nūs į daržą, jei pavasaris 
būva šaltas, bet tas pasitai
ko gana retai.

Ūkininkų žinios.
i Flint, Mich. sudegė buk 
i vių sąpyla, kur žuvo 5000 
• bušelių bulvių. Apart bul

vių žuvo daug vaisių if dar
. žovių.

Owosso, Mich. ukininkai 
atsisakė daryti kontraktus 
su cukraus fabrikais, kol tie 
sutiks mokėti $8 už toną 
burokų.
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GERAS PAVYZDIS
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FARMOS’ FARMOSS

Tik Vyrams
NUMKR

Valdyba.

LIETUVIŠKA kombincijomis
BARBERNE

2271 St. Clair Avė. N.E.
DIDELIS OI.SĖLIS

Centrai. 1623Main SN3

Clmlind. Ohio1126-29 WilUamen B»4iag

Pas mus ilgai nelauksi. ne‘ 
greičiausiai ir geriausiai at
liekama darbas tai pasnaus.

416 Hooper st*.
181 Grand st.

Mass.
267 Pleasant

ir molis
visokiems

ros ir medicinos

j. vv. JONĖS,
Generalis Manadžerlus.

TMD. 20 kp. ture: 
n-ą Žvaigždės salėję. 
7:30 vakare. Naria 
lingai susirinkti.

aveikslai yra ori- 
nuo atsibuvusių 
mūšio laukuose,

GYDAU nervp, 
chroniškas ir kr- 
auio linas, elekt-

Draugystes, kurios turi 
“Dii3rą“ už Organą.

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

Bet! Rosedaie 2377-W Cuy. Cent. 6678-R

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

ANTON K1ED1S
State Bank Building

Scottville, Michiga:

X-RAY CHEMIŠKAS IR MIKROSKOPIŠKAS 
EGZAMINAVIMAS. •

Metine prenumerata $2.00, pusm< 
tinė $1.25. atskiras numeris 20- 
Agentams didelis nuošimtis.

Visuose Redakcijos ir Administr: 
vijos reikaluose kreipkitės šiuo a-

ŽIURKIŲ 
baisa mas

Ateik i ofisą, ypatiŠkai, nes aš ne užsiimu 
gydymais per laiškus.

DR. F. D. LESLIE,
Cleveland, Ohio

A. Malukoni:
A. Svveetra,

Vienintelis lietuviškasbepartyviškas 
laikraštis Amerikoje, talpina žinias iš 
lietuvių gyvenimo, iš bėgančių pasau
lės atsitikimų ypatingai iš kares ir Lie
tuvos. Darbininkų Žinios, Prakalbos 
po Medžiu. Moterų Skyrius. Moterų Ži

nios ir Naminiai Darbai, Aprašymai 
Kariaujačių Šalių. Juokai ir Margumy- 

jhai. Jeigu vieną perskaitysi tikrai pa
mylėsi. Kaina metams $1.50, Pu
sei metų 75c., Kanadoj met. $2.00.

Prisiųsk savo aiškų adresą, tai pri
siusime pamatyti. Rašyk

“AMERIKOS LIETUVIS”, 

j 15 Millbary St., Worcester,Mass.

ar krautuvėje.
bonką šitos d

ną gvarantuoja

The Schuster Co
221 1-16-18 E. 4 gatvė 

Cleveland. Ohio.

Tel. Main 1046 — Erie 135

F. L. STEVENS 
ADVOKATAS

NUO ADMINISTRACIJOS 
šiuomi primename “Dir

vos” skaitytojams, kurią 
prenumerata pasibaigė, kad 
malonėtų ją atnaujinti ki
tiems metams. Laikai dabar 
geri, pinigų kiekvienas turi, 
tad kiekvienam yra galima 
prenumeratą atnaujinti be 
jokių sunkenybių.

Administracija.

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

Teipgi mus banka moka (5 ) penktą nuošimti.

PARSIDUODA geras biznio kam
pas prie Wade Park Avė. ir E. 66 
gatvės. Triobėsis dabar yn užimtas. 
Pasižinokite telefonu MAIN 1953.

skiriama prasilavinusiems lietuviams 
ir apsiskaičiusiems darbininkams.

‘•PAŽANGA” sutraukė prie savęs 
gabiausius Amerikos ir Europos lie
tuvių rašytojus ir pripildoma, todėl, 
originaliais raštais.

“PAŽANGOJ” gvildenama aktu
aliai lietuvių tautos klausimai.

“PAŽANGOJ” rasi dailiosios lite
ratūros, nes jai bendradarbiauja ta- 

•rikos ir Europos litera-

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

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

Reikalavimai.
- Reikalaujame gabių vy
rų. Kam dirbti dirbtuvėje 
už S15,00 sanvaitėje, jeigu 
galima dirbant ant savęs 
ir visai lengvai uždirbti nuo 
S-50,00 iki $100,00 savaitėje. 
Juk męs visi gerai supran
tame, kad dirbtuvė nėra 
musų išganimu. Tą žydai 
seniau suprato, ir dėlto tai 
net vieną trečdali viso pa
saulio turtą apvaldė.

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

Generališkaji Maneg.
The Home Building Corpo

ration 742 Rokoffeler 
Bldg.

A. Rūkas, iš Philadclphia, Pa. 
”Dirvc«” yra įgaliotas agentas už- 
raAynėti “Dirvų”- po Philadclphia ir 
apielinkes. Todėl, kur jis atailankya, 
he jokios abejonės - galite užsirašyti 
“Dirvą” ir užsimokėti jam pinigus.

Ar matei Ar skaitei 

‘Amerikos Lietuvi?’

Painters p±l;

PIRTĮ '
Aulara ko/.nuau*j 12:00 -dieno* iki 
12:00 naktie*. Šutytoms' per ištisų naktų 

Serodos dėl motery.
Galima susikalbėti lietuviukai. lenkiškai ir 

rusiška.. Taip-^i statome bankas,
A. SOGOLOWITZ.

2547 E. 38 GATVĖ. Arti \Voodl«nd.
Central 2595-W

ANT RANDOS 
Jeds Svetaine.

- NAUJA
Draugijų susirinkimams ir 

myniškiems vakarėliams 
5323-25 Superior Avė.

Kamp. E. 55 gat.

"PAŽANGA” 
61! W. MAHANOY 

MAHANOY CITY

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

DR. I.E. JASINSKI
607 ROSE BLDG.

Mano prekės yra sąžiningos ir nereika
lauji pasiduoti šitos metodos gydymui, jai to 
nenori.

Aš gydau visas, chroniškas kraujo, nervų 
ir odos ligas, nupučkavimus, atvirus skaudu
lius, išbėrimo, voties, nervų silpnumo, nustoji- 
mo ambicijos, strėnų skaudėjimo, reumatizmo, 
skausmo šonuose, skilvio neveiklumo, -inkstų 
ir kitokias ligas.

Draugijų reikalai
Ule. L. T. Choro draugija laiky 

savo mėnesinį susirinkimą 14 d. Ko’’ 
1917 m.. ant Povilaucko svetainės, p 
No. 2452 St. Clair Avė. Visi naria 
kviečami susirinkti, 
svarbių nutarimų.

Teipgi nauji nariai 
rašyti prie draugijos.

IŠMOK GER) D ARK S.
įSj Pagerink savo būvį. Uždirbki 
>'lengviau ir daugiau pinigų. Buk j 

'I1 pats ant savęs bosu. IMrbk tarpjj
• savo kaimynų ir pažįstamų. Dar-'] 
; bą išmoksi į 3 savaites. Kreipkis! 
{(prie mus tuojaus. Męs duodami' I 
{dienines ir vakarines* lekcijas. II 
! lasisk mums pagarsint savo vardą.'
• Dykai duodame pamokas pnnė-į 
įdėlio vakare, 8 valandą.

’{ BI'CKEYE PAPER HANGING 
SCHOOL.

1X36 St. Clair Avė. 
Cleveland, Ohio.

gj TEL. CENTRAL 6189--R.

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

“PAŽANGA”

Reikalaujame merginų prie skal
bimo darbų. Pageidaujama anglišką 
kalbą turinčių. Smagus darbas ir 
atsakanti alga. Mus užveizda man
dagus žmogus ir sąžiningai apsieina 
su darbininkais.
THE’ PUBLIC H ANT) LAUNDRY 

CO. PROSPECT IR U GATVtS.
CLEVELAND. OHIO.

Mass.
35 Arthur

Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkites laišku ar

ba ypatiškai.
L. BEDNARSK1, 

2110 Prospect Avenue.

DETROIT. MICH.
Lietuvių Literatūros ir Mokslo Drau

gija paėmė “Dirvą” už organą. 
DRAUGIJOS VIRŠININKAI:

Pirm. Juoz. Tribulas,
106 Sargent St.

Pirm. pag. F. Miliekis, 
Užrašų Rašt. Abyshell.

295 Greeley Avė.
Finansų Rašt. K. Jarušunas, 

Iždininkas A. Mitrikas,
Iždo globėjai:

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

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

Absaliutiškai tyra ir ne maišy
ta; švelni, sveika, gardi ir turinti 
visur gerą reputaciją.

Reikalaukit ‘Dvieju"

Dr. FRANCIS KENNEDY, 
DENTISTAS

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

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

Nutar. rašt. F. Sakalauskas.
2136 Lakeside Avė., 

Fin. rašt. Cipr. Seliekas.
6202 Heisley Avė. S. E. 

Iždin. J. Miškinis,
1532 E. 32 St.

KARIŠKA VYRIAUSYBE
Kapiton. J. RAKAUSKAS. 702** Supūri*

y> Nuo 5 centų augžtyn už rolę.SJ 
y Didžiau sis pasirink imas’tinkaniųM 
^margumynų. Parnien lokite savoT 
ję kambarius ir atėję pa .trinkite T 
^tinkamiausio tavoro pasmus.

O Wall Paper & Paint Store, <1 
1338 MtST.CI.AIK AVI?. d

^Centnl I1U-* rrMNct 2M2Z

The St. Clair Avė. Savings & Loan Co
I,----------- --=51 2006 ST. CLAIR AVENUE l> ... =
Užtvirtinta 1914 m. per Valdžią Ohio Valstijos. Kapitalas §100,000.00.

Adara nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare.

iuo 1! ;ki 12 va’, vidurdienio. irntx>2iki 
kai. ih> piety. Ncdėliąniis ant pareikalavimu.

Antras Ofisas, 1374 E. 25-tos Gatve*.

W.E. & J. J. DonneUy 
’ PATEffTUŠOTOJAI
Trįs dešimtys mstu ftuisų patyri
mo darbas į vairiose šakose, viso

kiu išradimų ir patentavimy.

406-7 CuyahoRo Bldg, 
CLEVElAND, 0.

.Jeigu nori taip, kaip Lietuvoje 
puikiai išsivanoti karštame gare 
su vanta, tai atsilankyk i musu

Pirk farmą geriausioje ir daugiau
sia lietuviais apgyventoje kolionijoje. 
kur męs apgyvendinome jau 380 lie
tuvių farnierių. Tie lietuviai farme- 
riai turi savo ūkiškas draugijas, pa
rankią ir lietuvi kunigą. Kolionija 
puikių farmų yra aplink miestą 
Scottville, Michigan, kur būna miesto 
turgai, sūrių ir kitų produktų. Teipgi 
yra fabrikai ir melnvč.os 
simalti. Laukai gražus 
Žemė su moliu, juodžemis, 
su smilžemiu, kuri tinka 
javams, daržovėms, sėdai 
nykioms. Daug mokyklų, geležinke
lių, upelių ir ežerų. Netoli yra mies
tas Ludington su didele laivų priep
lauka^ Daug anglų farmerių yra 
kurie parduoda savo farmas, nes ne
nori su lietuviais gyventi. Taigi jų 
puikios farmos tenka į musų rankas, 
o męs stengiamės jas lietuviais ap
gyvendinti. Turime supirkę kelis 
šimtus farmų didelių ir mažų su bu- 
dinkais, sodais, ariamais ir nedirb
tais laukais. Parduodame farmas, 
gyvulius, ūkiškas mašinas ir viską 
duodame ant išmokėjimo. Broli lie
tuvi! Negyvenk mieste, nelaikyk pi
nigus bankoje ir nepirk stubų, nes 
užeis bedarbe ir bus mieste badas. 
Buk farmerių, o tapsi ponu ant visko 
ir nieko nebijosi, net ir į karę ne
reiks eiti. Nelauk pirkti farmą kaip 
darbai pradės mažėti, nes tuomet 
sunku bus prisimušti, dėlto, kad mi
lijonai žmonių bėgs iš miestų ant 
farmų. Rašyk tuoj įdėdamas už 4 
centus štampą, o gausi didelį farmų 
kataliogą ir kolionijos žemlapį. Ad-

savo skaitytojams duoda labai daug naudingų raštų 
fl I L j I I \ apie žmonių sveikatą ir .igas, taipgi apysakų, juokų,

| | eilių, paveikslu. Turi savo korespondentus visoje
Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj. Vokietijoj, Fran- 

cijoj, Anglijoj ir kt. "Ateities*- kaine metams $2/>0. pusei metų $1.00. Už
sieniuose metams $2.50. Pasižiūrėti viena numeri siunčiame dovanai.

“Ateitis”, 366 Broadway, So. Boston, Mass.

Kare Paveiksluose!
Pasaulinę šių gadynių karę gali

ma pamatyti paveiksluose.’ 300 pa- 
v?ikslų reginiuose, 
8 spaivuose. Šitie 
ginališkai nuimti 
i/ąiriose vietose, 
Europoje. Atsiųsk 35c. expreso mo- 
r.ey orderiu ar 25c. sidabru, pride- 
•mnt 16c. markėmis pasiuntimui. Rei 
kalaujamc agentų.

Lews Hayden
P. O. Box 10451 Renton, Wash.

“Dirvos” Agentai
Pas kuriuos galima visados užsi

sakyti “Dirvą” ir užsimokėti prenu
meratą.

Youngstown. Ohio.
J. Sal»e1. 28 Murdock st.

New Britain. Conn.
V. Gileviėia 98 John str.

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

visokių dažų ir dažams aliejų.

410 Superio Bldg. (fetai
PHONE CUY. CENTRAL 828O-L

llomestead. Pa.
Vaikšnoras 529 Dickson st.

Shenandoah. 1*3.
I*. Križanauskas, 102 E. Centre st.

Brooklyn, N. Y. 
A. Milukas, 
Struminski,

3704 SUPERIOR AVENUE,
Vytams $4.oo Merginoms $2. oo už ®

10 LEKCIJŲ- ®

Lekcijos atsibuna kas Panedelio ir Petnyčios vakarais A
nuo 8:00 iki 11:00 valandų. BVj /T

Vaikinai ir Merginos: Kurie noritę dailiai išsilavinti /\ \ 
šokius šokti, tad atsilankykite i viršpurodytą vietą, o męs ĮgĄ 
gvarantuojame. jog išmokinsime visokius šokius iri trum- 
pą laiką beskirtumo, ar jauną, ar ąeųją. Tel. Cuy.. Central 7622-R 

~ Z^N/^\/^\/^\/^\

L. Bednarski
parduoda

Namus ir Farmas

Merginų reikalaujama prie dar
bo. Patyrimas nereikalingas. 
Darbas lengvas. Pamokinimai su
teikiama dykai. Algos mokama 
$7.59 i savaitę, ant pradžios, o dar
bą pramokus daugiau.

Jas BALSAMI OJA IR BE NUODę L*Ž-
' MUŠA VISOKIUS VABALUS

I.’žtikrir.tasdarbas yra musu >pe-’ 
ciališkumu.

Pirkti galima |K> nnmeriu:

2122 E. 2nd Str. Cleveland. Ohio

"PAŽANGA” pažymi 
žangos apsireiškimus.

“PAŽANGA” nušviečia ir gvildena 
gyvenimo klausinius tautiškai-krik- 
ščioniškoje dvasioje.

“PAŽANGA” per tai plati dirva 
jauniems literatams ir mokslo vy
rams parodyti savo gabumus ir juos

EHi*—■

I
Gourley & Kelly

RIPGRUVIMy STEMOGRAFAL TYFO- 
GfUFIHR MURTISRAFAIMašina parašome laiškus, kontraktŲ for

mas. rar<iv* aktas. te4tam»-ntuj' ir kitokius* 
raštiškus* darbu* atimame typ<«\ raitenu 
ar multi^rrafu. Di.k tac3a reikalaujant. A-

MHtencija MJtetl&žaąria jei reikalinga.
Lobby Auteliam Trrst Bldg.39 Public Squ«re. T,l. M»n 2297

Monteįlo,
B. P. Miškinis, 

Gardner.
P. S-. Remeikis,

Lawrenee, Mass.
A. Ramanauskas. -101' Oak st.

Bentleyville, Pa.
P. O. Box 268. 

ųl Hoverhill st.

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

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

Phdadephia, Pa.
A. Rūkas, 2544 E. Yorks st.

Detroit, Mich.
Gudinąs F. 83 Kendall avė.

Cleveland. Ohio.
Vaižmužys J. 2030 Hamilton avė.

Mokslo Dr-jos na- 
no knygas kas antras ne- 

dėklienis kiekvieno mėnesio savam 
knygyne, po No. 204 Cardoni Avė- 
.tarpe 12 ir 2 vai. po pietų.

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

Literatiškas Komitetas K. Aby
shell ir F. Proškevičius.

Edvardas B. Smialek, i 
TAIKOS SUDŽIA

(JuHtice of the l’eace)
Sutaiko civiliškas ir krhninališ-j;i 

kas bylas ir išriša kitokius teismo^ 
reikalus, kurie rišusi su šituom1- 
;určdu. Teipgi veda 
iKEJENTALIKM K ANCEI.IAKI-IJ

JĄ (Notary Public).
‘ . ’ll.Parunina kontraktų ir pardavimojjj 
.ar pirkimo aktus, apdirba "dee-B 
'dus”, margičius. abstraktus, tes-ffi 
itamentus ir teip toliau.

KANCELIARIJA: 
303 SUPERIOR BUILDING 

Cleveland. Ohio.
< Tel. Bell Main 1963.!! Cuyahoga Central 8290—R. lį1 
p K
;Į Valandoa: nuo 9 ryto iki 4 po-;

(į REZIDENCIJA:
j, St. 16 Berea Rd.. Brook Park O. T 

Tel. Mario 110—R.
J‘ Su visokiai reikalais kreipkitės 
f prie jo. o busite užganėdintais- jo !! 
! patarnavimu.

S5?Se5Z525?5Z52aStSHSZ5B5?5M3B 
įu Užsirašyli sau ar tavo pažįstamiems 
S Lietuvoj bei Amerikoj m 

EVIENYBE LIEIUVNINKU| 
k Eina jau 3C-tus metus. tq 
į Prenumerata $2.60 metams; $1.00 in 
nj pusei metu. Kanadoje $2.50 metams: U] 
g $1.25 pusei metu. Anglijoj. Lietuvėj ir įn 
g kitur $3.00 metams: $1.50 pusei m. “] 
į{ Pamatiniui vieną num. siunčiam dovanai “] 
įį Knygų katalogą siunčiame ant pareika- 

lavimo dovanai. }{]

J. J. Pauksztis & Co. S
fe 120-124 (irand Str., Qį
iu Brooklyn, N. X. 3

413 Prospect Avė. S.E
OFISO V0LAND0S.:

šiokiomis dienomis: nuo 9 ryto iki S va 
karo.

Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

Nuo 8:00 iki 9:30 vai. ryto, i 
p-etv ir nuo 5 iki 7 va’, vaku 
Nedeliomis: nuo 8 ik; 9 rytu

■aia 3S1UI Ceaif. 7UM

| Šokiu Mokykla |
(5) PROF. KLIMAVYČIAUS «.^i ©

TARPE E. 36 IR 38 GATVES
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Extra!VIEHMS ZINOS
Savaitinis Kalendorius

IŠPARDAVIMAS

FORNISIŲ

Cuy. Central 1781-L

Geležies Krautuve.

HARDWARE

6502Fiee!Avė., Ccr. E. 65tir (Tod)

Nusipirk Gramofoną
o turėsi viso pasaulio muziką savo namuose

Prekė $15.00

Prekė $75.00

Prekė $25.00

35c.

25c.
$2.00

'Dirvos*’ Adm.

Daugumas musų lietuviu ikišioliai negalėjo pas mus atsilankyti dėl 
tolimo atėjimo. Bet dabar męs, norėdami kuogeriausiai patarnauti, pra
dėjom visokius orderius pristatyti j namus. Galite įduoti orderius per 
musu važiuotoją arba atsilankę į musu krautuvę. Męs visados stengsi
mės sanžiningai patarnauti muų kostomerius. Prekes darysime kuože- 
miausias, tavorą duosim kuogeriausj. Brangus broliai ir seseris nepa
mirškite musu krautuvės. Ateikite ir pabandykite, o tąsyk persitikrin
site, jog ką šneku yra gyva tiesa.
2041 HAM1LTON AVĖ.

C LT. 
Choras 
dainas, 
sudai-

5608 Fleet Ane.. Ccr. E. 57th, 
Čia dirba lietuvys rejrlstruotfce a

KASįNORI SVEIKAS IR DRŪTAS BŪTI?
KURIE KENČIA LIGOM KAIP KAD:

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

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

PAKELČIO APTEKA
■ Kampas St. Clair Avė, ir 20-mos gatvių.

Reikalauja gero kriau- 
čiaus, kuris gerai gali dirbti 
vyriškus koltus. Už padir
bimą kolto moka $7.00-$8.00.

Atsišaukite tuoj:
S. RUTKAUSKAS,.

2153 St. Clair St. Avė., 
Cleveland, Ohio.

Gerieusios Gyduolės

OEV/OYNO’S

MYNOS JAU ĮGYJO TĄJĄ MUZIKA? TODĖL KAD JIE 
SUPRATO JOS VERTĘ IR SVARBĄ*

Taisone Vaiky Vežimukas. Skėčius (parastomis) ir tt.
Pataisytus daiktus pristatome į namus, jei yra rei- 

kalaujma. Savo darbą męs gvarantuojame.
3033 Woodland Avė. Cleveland, Ohio

________________ Cuy. Central 3080-L

šiai, kad net pritruko krau
tuvėse vėliavų, ir dabar jų 
gaut negalima, o jei dar kur 
kokių randasi, tai labai 
brangios.

Kas iš New Britain, Conn. ir jo 
apielinkės nori užsirašyti “Dirvą’' ar 
gauti pavieniais numeriais, gali krei
ptis prie'musų agento Vaclovo Gile- 
vičio, 98 John st. New Britain, Conn. 
ir prenumeratą galima jam užmokė
ti. "Dirvos” Adm.

4052 E. 71sl Cor. Harward
3878 E, lįst. Cor. Lansing

Lietuviam? pas lietuvius aptiek-

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

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

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

Ir 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.

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

' Geriausia yra tokia muzika

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

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

KODĖL VISOS SVETIMTAUČIŲ IR ŠVIESESNĖS LIETUVIŲ ŠEI-
GREIČIAU

Geriausi vaistai nuo viso
kių ligų galima gauti su ge
riausiais patarymais tik 
Usevičiaus Aptiekoje, 1171 
E. 79-th St., Cleveland, O 
Bell Rosedale 2417

Cuv Princeton 1539-R.

Nepamirškit atsilankyt ir pasinaudot 
ši proga. Visi dalykai kaip nauji ir bus 

parduoti už tiek, kiek kas duos.

Augins avižas. Miesto 
tarybos yra planuojama atei 
nančiame pavasaryje avi
žomis užsėti šiukšlynus eže
ro pakraštyje, ties E. 9 gat
vę. Mat čia plotas žemės,

APTIEKOSE
1653 St. Mr Av. PiieL 17 g.

Pasveiko. P. Ig. Sakalau
skas, kurs nuo Sausio 6 die
nos sirgo dėlei atsitikimo 
gatvėje, kur prabėgantis au
tomobilius nulaužė jam ko- dailioje vietoje, stovi be jo
ją, pagrįžo prie darbo “Dir- kios naudos, dargi užterštas 
vos” redakcijom Eina dar šiukšlėmis ir atmatomis, tad 
ant lazdų, bet yra viltis, kad avižų augimui, kurios hu
ne ilgai laukus jos bus jam manoma tą žemę sunaudoti 
nereikalingos. tų sunaudotos šėrimui ark-

------ li.ų, kuriais dirbama miesto 
Svečiai. “Dirvos” redak- darbus.

ciją atlankė pp. Chmieliaus- --------------
kas iš Chicagos ir Liutkaus- Jj tas neapeina. Kuomet 
kas iš Brooklyno. P. Chmie- žmones dejuoja, kad negali 
liauskas yra Amerikoj gi- įpirkti kiaušinių dėlei jų 
męs ir augęs, bet dvasioje brangumo, kuomet tie par- 
yra tikras lietuvis, neteip duodama 55-65 centus už tu- 
kaip dauguma čiagimių. žiną, tai pavieto sekretorius 
Jiedu abudu gėrisi Cleve- Hasserodt sako, kad tas jį 
lando lietuvių kolionija ir vigai ne'apeina, nes jis turi 
lietuvių veikimu, ypač cho- susidėjęs marketų sądėliuo- 
rais. Jie sako, kad kitos sę 90 tuzinų kiaušinių irtų 
lietuvių kolionijos prieš CIe-;jd.reikalams užtenka. Su 
velandą yra tikrais druz- visu užlaikymu ir į namus 
gaiš. Garbė clevelandie- pristatymu, kiaušinių tuzi- 
čiams, kuomet jais gėrisi nąs jam parsieina tik 22l2 
veik visi atsilankanti sve- centų. Na ir ką norėt, kad 
eiai, todėl elevelandiečiams toki, pat žmonės paskui pa- 
Kekasi savo veiklumą ir su- puola į komisijas tyrinėji- 
tartiną darbą veikti ant to-:mui pragyvenimo brangu
mam, be trūkčiojimų. į mo?

Kovas.
10 S. 40 kankinių
11 N. Pelogijos 3 N. G.
12 P. Grigaliaus
13 U. Nicifero
14 S. Matildos
15 K. Zakarijošiaus
16 P. Hilero.

Kalbėtojais buvo užgynė paskirti komisiją Pritruko vėliavų. Užsi- 
ištyrimui bulvių brangumo, degus Suvienytų Valstijų 
Mat pirmiaus bulvės buvo kivirčams su Vokietija, 
labai brangios, tai buvo tei- įmones apėmė toks patrio- 
šinamasi, kad jų negalima tizmas, kad kas gyvas pra- 
gauti. Dabargi į Clevelan- dėjo pirkti vėliavas ir. tomis 
dą pargabenta 75 vagonai puošti savo namus, vežimus, 
bulvių, tad vieton atpigti, automobilius ir tam pana- 
jos dar pabrango. Manoma 
tas bulves atrasti kur supil
tas ir tyčia į marketą nelei
džiamas. Bet tie tyrinėji
mai tai vaikų žaislas. Ne- 

kai, nieko ypatingo nepasa- seniai tyrinėta anglių stoka 
kė, tik pagyrė klausytojus, ir suradus, kad angliai tyčia 
kad neužmiršta savo tėvų 
šalį ir ragino visus tapti 
šios šalies piliečiais. 
Choras ir L. Vyčių 
sudainavo po kelias 
Ponia Burkauskienė 
navo 2 solo. Skripkauskiu- 
te ir viena maža mergaitė 
pasakė po vieną deklemaci- 
ją. Muzikos programą iš
pildė CLT. Benas. P. A. 
Žitkevičius nuėmė paveiks
lą CLT. Choro pazicijoje. 
Scena buvo papuošta žemai 
dviem lietuviškom ir viena 
amerikoniška vėliavomis. 
Augštai buvo ištiesta balta 
drobulė su užrašu “Gelbėki
me Lietuvą”. Vidurį gi sce
nos puošė chorai, ypač Teat
rališkasis savo keltose eilė
se tvėrė reginį katedros al
toriaus. Publikos buvo

į miestą nevežama, situaci
ja visgi ir šiądien stovi sa
vo vietoje, anglių yra ma
žai.

Subatoj, 10 d. Kovo, š.m 
Žvaigždes Svetainėj, 

2041 HAMILTON AVĖ.

The John & Mannen Co.
------z--------= BLEKORIAI IR KONTRAKTOR!Al =

Dirbame Cornesus, geleiir.es kopėęjas, atliekame lynų ir dūdų 
sujungimo darbą, įstatome fornesus Į naujus ir senus namus, padirbame 
drabužių džiovinimui grėdus (dryers), sudedame blekines lubas ir atlie
kame sienų pagražinimo darbą.

224-1-57 ST. CLAIR AVENUE
Bell Tek Prospect 450________________ Cuy- Jei. Central 1788
□3Xxxxxxxxxxx£rxxxxxxxxzzxxxxiTzxxxxxxxxxxxxzxxrxx

Areštavo apgaviką. At
sirado “didelis raganius”, 
kurs pasiėmęs kambarį prie 
Superior skersgatvio, ėmė 
vilioti pinigus iš lengvatikių 
žmonelių, rodydamas jiems 
visokius “burtus” ir parda
vinėdamas įrankius pinigų 
dirbimui. Nu, eina kiti, 
nuėjo ir detektivas Soukup, 
kuriam buitininkas parodęs 
kelis šposus, parodė ir ma
šiną, dirbančią dolerines. Į 
mašiną Įdėjo doleri, liepė 
detektivui pasukti mašinos 
rankeną; tam pasukus iš
puolė pluoštas dolerinių. 
Detektivas stebėjosi, o “bur- 

susirinkę apie 600 žmonių, tininkas” pasiūlė jam tą 
nors tikėtasi daug daugiau; mašiną pirkti už 100 dole- 
galbut pakenkė iškilus štai- rių. Tuom kart įėjo dau- 
ga pusnis. Aukų badau- giau detektivų, paėmę “bur
bančiai Lietuvai surinkta tik tininką” su jo visu kromu, 
suvirs 130 dol. Programas nugabeno policijom Polici- 
tęsėsi nuo 4:30 iki 9:30, nors joj “burtininkas" pasisakė 
galėjo būti išpildytu į pusę esąs rusas iš Petrogrado, 
laiko; mat buvo netikusiai vadinąsis Gustav, bet lietu- 
vedamas, daryta bereika- viai, kurie jį matė, sako, 
lingai ilgos pertraukos ir to- kad jis yra ne Gustav, bet 
mis nuobodaujant, didesnė Jurgis Papauskas.
pusė žmonių išvaikščiojo 
jaesulaukę programo galo.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
KNINGYNE GAUNAMOS KNINGOS:- 

Aisopo Pasakos — pusi. 364 ................................................................
Andersono Pasakos — pusi. 82 ...................... '•......................... • - •
Apie Sveikata — pusi. 16 .......................................................................
Audra Rosijoje — pusi. 65 ...................................................................
Diedai ir Gražina — pusi. 61 ..............................................................
Japonų Konstitucija — pusi. 61 ....................................................... .
Kaip Bulgarai ingi jo 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 j Šidiavą — pusi. 4S ..............................................................
Konradas Valenrodas — pusi. 24 ...............................................  •
Ko mus mokina žvaigždės? — pusi. 32 ........................................
Kražių skerdynė ir jos pasekmės ....................................................
Kuomi žmonės gyvena — pusi. 56 ...............................................
Kun. A. Burba — pusi. 20 ...................................................................
Kaip gyvena Latviai — Suomiai —Anglai, — pusi. 65 .... 
Lietuviška Chrestomatija .— pusi. 180 ......................................
Lietuvių tautos klausimas Europos karės metų — pusi. 10: 
Lietuvos Gaspadinė — pusi. 80 .......................... .... .....................
Mainieris ir Leberis — pusi. 60 .......................... ...........................
Našlaitė —T pusi. 22 ................................................................................ .
Naujas būdas išmokt rašyti — pusi. 24 ....................................
N uo degtinės — pusi................................................................................. .
Padėjimas IJetuvią tautos rusą viešpatijoje — pusi. 120 .... $1.00 
Pasninkai Lietuvoje — pusi. 16 ............................................................
Perspėjimai apie šventą tikėjimą .........................................................
Rodos motinoms — pusi. 18 .................................................................
Sulaukė — pusi. 132...................................................................................   • ■
SLA. Istorija (1886—1915) $1,50; audimo apdar. .......................
Švintant — pusi. 126 ...................................................................................
Tamošius Besotis — pusi. 24 ...................... ........................... ..................
Trachoma — prie šviesos — pusi. 100 ...............................................
Vaikų Draugas — pust 64 .......................................................................

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

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

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

Cohimbia Grafonola @
Jas galima pirktisu mažu įmokėjimu ir ant len 

gviausių išmokėjimų,

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

Vakarienė. Pereito ne- Užpustė žmones. Perei-I 
idėlnienio vakare, svečiam tame nedėldienyje iškilusį 
• buvo parengta vakarienė p. sniego dargana siautė 26 va- 
Zvalskio namuose, kur landas, su 24 laipsniais augs 

; apart svečių dalyvavo Te- čiau zero. Sniego prisnigta 
atrališkojo Choro pirminin-, iki dviejų pėdų lygumoje, 

„kas p. Baranauskas, p. Kra- Prie E. 40 gatvės atrasta 
inaųskas, Aksomaitis, Šal- užpustytą ir sušalusį žmogų, 
i ęius, Rakauskas, Zdanavi- kuriuom pasirodė tūlas Ig- 
čius ir keliatas kitų. Po va- nas Seradic, 50 metų am-! 
karienei p. Chmieliauskas žiaus, gyvenęs po No. 27091 

; iškeliavo namo,* o p. Liut- prie tos pačios gatvės. Prie j 
kaųskas pasiliko panedėlio Rochwel skersgatvio atras-! 

: vakarui, nes tame vakare ta irgi negyvas, užpustytas 
.ĄLTS. 18 kp. jam surengė' tūlas Char Seitter iš Akro- 

Lietuvių diena. Pereita- prakalbas. Publikos susi-j no, 37 metų amžiaus. Nors 
®e nedėldienyje atsibuvo iš- rijiko apie 100 žmonių, nes tai buvo nepaprasta darga- 
kalminga Lietuvių diena, daugelį sulaikė šaltas oras, na, bet žūti pusnyje, dargi 
švenčiama Acme salėje. į „ -------------- mieste, žmogui reikėję būti
Programas susidėjo iš pra-: Tyrinės bulvių brangumą, labai girtu, 
kalbų, dainų, deklemacijų ir Konselmonų susirinkimas _________
muzikos. 
ji. Chmieliauskas iš Chica
go, p. Liutkauskas iš Brook
lyno ir Clevelando miesto 
labdarybės darbų viršinin
kas Beaman. Chmieliaus
kas kalbėjo apie apšvietą ir 
pilietybę. Liutkauskas kai
tėjo apie reikalingumą šel
pimo Lietuvos, apie lietuvių 
partyviškumus ir nesutiki
mus. Beaman, kaip ir pap
rastai kiti miestų viršinin-

Rioberines ir smalinė stogu 
dengyniui popieros. Įvairiau- 
šių rpšiŲ maliavos, aliejaus, 
tarpetino. maliavojimui šepe
ty ir t. t. ir 1.1.
Didelis rinkinis Pečiu, visokių »udy- 
nų, plačiausia rinkinis įvairių-įvai- 
riausiu dailydėms įrankių irt.t. irt.t.

2155 St. Clair Avė.
Central J 78lįW

Vienas frunto mahogony setas susidedąs iš penkių 
dalykų ir kitas toks-pat aržuolinis. Vienas valgomojo rū
mo setas iš šešių dalykų, penkios komodos, dvi minkš
tos kresės dvi supančios ir kaučius. Aisbaksis,trys didel1 
karpetai ir keletas mažų. Keturios lovos su patalais, a- 
brusų, firankų ir šeip mažmožių.

PRAS1DES-1O:3O P. M.

VELYKOS ARTI!
PO VELYKŲ PRASIDEDA BALIŲ BEI TEATRŲ 

^.Įi—=1 SEZONAS 
0 AR TURIKAUJĄ SIUTĄ APSIRĖDYTI??

Męs siuvame tik naujausios mados gražiai pritai
kytus drabužius. Todėl užsicrderiuokit pas mus.

J. P. GARMUS, 
KOSTUMERSKAS KRIAUČIUS

1329 St. Clair Avenue. Antros lubos.

geleiir.es

