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RUSIJOJ REVO
LIUCIJA

iTIšKUOSIUS PRASIKAL-
- įTĖLIUS. DIDŽIAUSIS
- DŪMOS PRIEŠAS, NESE

NIAI TAPĘS PRIEMERU 
KUNIGAIKŠTIS GALI- 
CIN, KURS SAKO BUVĘS 
VOKIEČIŲ ŠALININKU, 
KALĖJIME NUSIŽUDĖ.

riumenė buvo gabenama į 
Aziją, kariauti prieš Japo
niją. Nenusisekė tada jų 
pasiryžimas, nes buvo lyg 
neapgalvotu, lyg peranksty- 
vu. Revoliucijos dvasią 
tais laikais valdžiai nuslopi
nus, nepasisekė ją vienok už-

reiškus, badaujanti žmonės 
pradėjo kelti maištus, dau
žydami kromus ir iš tų im
dami valgomus daiktus.
Tas dėjosi Maskvoj, Petro- 

į grade ir kituose dideliuose 
miestuose. Petrograde vie
nok buvo pati ugnevietė re-

rumo ir areštavimas minis- 
terių. Tuom laiku iš Kini
jos pargabenta 5 korpusai 
kariumenės, kuri tuojaus 
puolusi prie šv. Petro ir Pau 
Ifaus tvirtovės, tvirtovę ap
valdė ir iš ten ėmė bombar
duoti ministeriu rūmą.

Caras Prašalintas

rie irgi greit perėjo į revo- 
liucijonierių pusę ir pripaži
no naują Rusijos valdžią. 
Finijos gubernatorius tapo 
areštuotas. Geležinkelis 
tarp Helsingforso ir Pet
rogrado keliose vietose di
namitu išardyta, kad biuro
kratijos šalininkai negalėtų 
išbėgti.

Ministeriai Areštuoti!
Valdžia Dūmos Rankose

Politiški Kaliniai Paliuosuoti
PEREITOS SAVAITĖS dis Kaukazo fronte, pirmu- 

ŽINIOS SUDREBINO VI- tinis atsakė, kad jis pripa- 
SĄ PASAULĮ, YPAČ MO- žįsta naują Rusijos valdžią 
NARCHIŠKASIAS VIEŠ
PATYSTES, KUOMET 
PASKLIDO GANDAS, 
KAD RUSIJOS VIEŠPA
TYSTĖJE UŽSIDEGĖ RE
VOLIUCIJOS GAISRAS 
IR VISU SAVO SMARKU
MU UŽĖMĖ VISUS DID
ŽIUOSIUS MIESTUS. Į RE 
VOLIUCIJONIERIŲ PU- valią caro ir tėvynės. Fran- i 
SĘ PERĖJO VALSTYBĖS cuzijos ir Anglijos ambasa-Į 
DŪMA IR KARIUMENĖ.įdoriai prižada savo valdžios; 
MINISTERIAI TAPO A-; vardu reikalus vesti su nau-, 
REŠTUOTAIS IR JMES-įjaja Rusijos valdžia. Mini- 
TAIS į KALĖJIMĄ. PA- • sterių gabinete užėmė vie- 
LIUOSUOTA Iš KALĖJI-;tas Durnos nariai: 
MŲ VISI 
KALINIAI. 
KALOJUS 
DRAVIČIUS 
N0VPRAŠALINTAS NUO; viešų reikalų 
SOSTO. CARO VIETON ’ prof. Malinov, naris Mas- 
TUOM LAIKU PASTATY- k vos universiteto, karės ir 
TA REGENTU ] 
LAS ALEKSANDRAVI- kov, buvęs Durnos pirminin- 
ČIUS, BROLIS BUVUSIO ku. žemdirbystės ministeriu 
CARO NIKALOJAUS. MI- M. Inčigariev, pinigyno mi- 
N1STERIŲ VIETAS UŽĖ
MĖ VALSTYBĖS DŪMOS 
NARIAI. PASKELBTA 
LAISVĖ ŽODŽIO, SPAU
DOS, TIKYBOS IR SUSI
RINKIMŲ. LYGIOS TIE
SOS LUOMAMS, TIKY
BOMS IR TAUTOMS. PA
RENGTA MEDŽIOKLĖ 
ANT PR0GERMANŲ. Iš 
VALDIŠKŲ IŠTAIGŲ PRA 
ŠALINTA CARŲ PA
VEIKSLAI. VALSTYBĖS 
VĖLIAVOS NUO NAMŲ 
SIENŲ NUKELTOS IR JŲ 
VIETON IŠPLĖTOTA 
RAUDONOS, REVOLIU
CIJOS VĖLIAVOS. BAŽ
NYČIOSE VISOS PAMAL
DOS UŽ CARĄ, PAKEIS
TOS PAMALDOMIS UŽ 
RUSIJĄ IR JOS VALDY
TOJUS. CARAS F0RMA- 
LIŠKAI UŽ SAVE IR SU
NŲ ALEKSIEJŲ, ATSI
SAKĖ NUO SOSTO IR SU 
VISA ŠEIMYNA IŠKE-:
LIAVO J SAVO PRIVA- ATYDĄ ANT SAVĘS IR
TIšKĄ REZIDENCIJĄ [KAREIVIAI SU REVO-
KRIME. LIUCIJONIERIAIS AP-
 'SUPĘ RŪMĄ PRADĖJO

C.T KTATTIA VAIRIA BOMBARDUOTI. ČIA SU NAUJA VALDŽIA. K0V0JE 2UV0 MINI_ 
Prašalinus senąją valdžią, STERIų PUSĖS PROTO- 

Duma išsiuntinėjo apreis- p()V IR STURMER. KITI
Tr Generolams GYVAIS TAPO SUIMTI IR 

vedziams ir generolams,
apreiškiant permainas Rusi- ĮMESTI J KALĖJIMĄ, JŲ 
jos valdžios. Didis kuni-j VIETON PALEIDŽIANT 
^aikštis Nikalojus, karve- Iš TŲ KALĖJIMŲ POLI-

ir karę ves savo keliu to
liau. Generolai irgi atsakė, 
prižadėdami pildyti valią ir 
paliepimus naujosios val
džios. Tik vienas generolas 
Brusilov, vadovaujantis ka- 
riumene pietvakariniame 
fronte, atsakė ne aiškiai, iš
sireiškiant, kad jis pildęs

PRIE LAIVŲ GINKLAVIMO

Minis-
POLITIŠKI iterijos pirmininku ir prie-

CARAS NI- meru kunigaikštis Lvov, už-
ALEKSAN-

ROMA- • riu nrofesorius P. Milukov,į caras,

REVOLIUCIJOS APSI- gesinti ant visados.
REIŠKIMAS. .

Rusijos valdžia buvo į sirodė savo 'formoje, 
despotiškai — monarchiška, ■ 
vedama Romanovų dinasti-j 
jos per suvirs 300 metų,;

TVARKA.
Revoiiucijonieriams pa

ėmus valdžią, tuojaus pas
kirta komitetai aprūpinimui 
badaujančių žmonių. Šim
tai vagonų atgabenta i mies
tus su grūdais ir kitokiais 
valgių produktais, kurie 
greitai išduodami baduo- 
iiams dykai. Visoje Rusijoj 
apšaukta javų ir valgio pro
duktų rekvizicija; atimama 
produktai nuo didžlaukių, 
užmokant pinigais pagal 
Durnos nustatytą prekę ir 
paliekant kiek reikia savi
ninko maistui.

PALEIDŽIA KALINIUS.
Didis kunigaikštis Nikalo

jus, karvedis Kaukazo fron
te, prisakė savo apyrubė- 
je tuojaus paliuosuoti iš ka
lėjimų visus politiškus kali
nius. Visuose miestuose, 
kur tik buvo kalėjimuose to
ki politiški prasižengėliai, 
tapo paliuosuotais. Iš Sibe- 
rijos irgi tuojaus bus toki 
politiški kaliniai paleisti.

PETROGRADAS PA- , 
IMTAS.

Revoiiucijonieriams pa
ėmus Petrogradą tuojaus 
nukelta nuo sienų valstybės 
vėliavos ir jų vieton išplėto
ta raudonos vėliavos. Ka
riumenė parengė medžioklę 
ant visų biurokratų vokiš
kos kilmės. Kalėjimai, ku
riuose buvo uždaryti poli
tiški prasikaltėliai, atidary
ti ir kaliniai paleisti. Su 
tais pabėgo daug, apie 2000 
krimihalistų, kurių daugu-

Ir štai, voliucijos užsidegimo. Čia' 
I atėjo valanda^kurioje ji pa- baduolius policija šaudė. Į 

Tai ne apsidirbant, pašauk
ta kareiviai, kurie šaudė dar ■ 

i tuščiais patronais. Policija: 
i bijodama žmonių sujudimo, į 
i sulipo ant stogu ir iš ten 

rusepmas .^dė į žmones.. Tuom tar- j 
;pu amunicijos fabrikų dar- 
ibininkai išėjo Į straiką ir 
prisidėjo prie baduolių, apsi
ginklavę kuom kas galėjo. 
Durnos pirmininkas Rod-: 
zianko pasiuntė telegramą į 

gomis priemonėmis, yaržy-į^“”;j/karėSdX?’ 
mms laisves spaudos, žodžio, ■keh.taivisdėl neišinintin. darnas kas dedasi Rusijos 
susirinkimų, tikybos ir tam tn sostapyleje, patardamas
panašiai, nesiiiovė ir ka, T —-
dien žmonėms buvo nepa-; kurj()se itarnav0 . 
keneiamesmu Kuomet ki- tj carienė kaj vokietė> su | 
tossaljs tobulmosi. taikėsi‘savoginlinėmis jrgi vokiej 

čiais, kurie labai daug turė
jo įtekmės caro dvare. Šitų 
gaivalų rupestingumu vis gramą šiokio turinio:

REVOLIUGJJOS 
GAISRAS.

Revoliucijos i
■ virto gaisru dėl daugelio i 

............ „ . , i priežasčių, bet svarbiausiu 
n>ų ir šiaip augstesnių val-|buy0 ši dienine karė kurio. 
dininkų. Sitaja valdžia jau ;je Rugija sulvginant ]a su

rubežinių reikalų ministe-i kurioje figūravo vienvaldis 
• riu nrofesorius P. Milukov, j caras, remiamas patari- \ 
! viešų reikalų ministeriu mais biurokratų, savo gimi- >

I, . . . . . _ v _ Į J“ įTVUOlja, OUl V HUldll U ja ou
MYKO- laivyno ministeriu A.J.Guc- nuo daugelio metų žmones;,., - šalimis narai didu- DRAVI- kov, buvęs Durnos pirminin- „epasiganėdino, nes .-o>Xiumen JirX tu, 
)VLŠIO ku. žemdirbystės m.nister.u nių spaudimas ne išmintim; ti vieton milžin0 pa.

nisteriu M. Teresčienko iš 
Kijavo, tiesų ministeriu G. 
Kerenskį iš Saratavo, ko
munikacijų ministeriu N. 
Nakrasov, buvęs Dūmos vice 
pirmininku ir valstybės mi
nisteriu M. Godniev iš Ka- j prie žmonių, tai Rusijoj vis- 
zaniaus.

LIKIMAS BUVUSIŲ 
MINISTERIU.

REAKCIJONIERIŠKO- 
SIOS VALDŽIOS PALAI
KYTOJAIS BUVĘ SENIE
JI MINISTERIAI REVO- 
LIUCIJONIERIŲ PRIE
VARTOMIS TAPO SUIM
TAIS JŲ SUSIRINKIME. 
KUOMET KAREIVIAI PE 
RĖJO I REVOLIUCIJO- 
NIERIŲ PUSĖN, SUSI
RINKĘ SAVO SALĖN MI- 
NISTERIAI PRADĖJO 
PER LANGUS ŠAUDYTI 
Į KAREIVIUS. TUOMI 
JIE ATKREIPĖ KA-VIŲ

NAIKINA CARO 
ŽENKLUS.

Visose įstaigose prašalin
ta caro ir jo šeimynos pa
veikslai. šventasis Sinodas 
savo susirinkime nutarė tuo
jaus iš Soboro (Katedros) 
išnešti kėdę, kurioje sėdėda
vo caras, kaipo galva stačia
tikių bažnyčios. Pamaldos 

ma tuojaus sugaudyta ir at- už carą ir jo šeimyną ar gi
gai kalėjimuosna Įmesta, j minės, bažnyčiose užginta. 
Čarskoje Selo, kur buvo ca-1 Vieton tų pamaldos turi bu- 
rienė, tuojaus sargybos ap- ti už Rusiją ir jos valdžią, 
stota ir carienė areštuota. 
Keliatas kalėjimų sugriau
ta, sudeginta ir keli namai.
vokiškųjų baronų, carienės i valdžja, aiškiai dar nežino- 
giminių. Riaušėse užmušta ma. tik žinoma, kad bus de- 
apie 250 žmonių ir tiek 
žeista.

PRAŠALINA CARĄ. j 
Durnos pirmininkas Rod- 

^jzianka pasiuntė carui tele-
• <4A.tė— 

karės vedime nebuvo tvar- j0 valanda, kuriai išmušus,; 
kos, tai stokavo amunicijos, |turj pradėti pildytis žmonių 
o kaip kada rusų kariumenei ■ vajja Atsisakyk nuo sosto 
kiek pasisekdavo, tai tuom. šiądien, nes ryt bus jau per- 

. patim kilo mintiš su Vokieti-i vėlu”, Petrogradan parga
benta kazokai ir kariumenė 
su kulkasvaidžiais.
kai raiti lakstė po žmonių ir sunaus Aleksijaus 
minias, bet nešaudė, o kariu-; vardu, atsisako nuo 
menė paleido kulkasyaidžius į sosto ir ji paveda nau- 
darban, šaudant tuščiais šu-; jai valdžiai. \ ėliasnės ži

lviais. Žmonių minios, iškė-!nios paskelbė, kad iš Cars-

kas stovėjo ant vietos. Nors i 
šalis turtinga ir didelė, vie
nok ji dėlei valdžios trumpa-; 
regystės, skaitėsi civilizaci
jos elgeta, nes pramonė, ap- 
švieta, žemdirbystė ir tam 
panašiai, buvo labai toli at
silikus nuo kitų šalių. Vis
kas ką valdžia išmanė tai 
pavergtas tautas sunkinti 
mokesčiais, rusifikuoti jas, 
primetant joms savo tikybą, i 
dauginti kalėjimus ir juose 
varginti kiekvieną demo- 
kratištų pažiūrų žmogų. To- j 
kių žmonių, kaipo, politiškų 
prasikaltėlių, šitie kalėjimai 
buvo kimšte prikjmšti ir to
ki kaliniai buvo daug sau
giau kalėjami negu pirmos 
rūšies kriminalistai. Ka
lėjimai ten užėmė mokyklų 
ir mokslo įstaigų vietą. Ir 
ačiū tokiam valdžios neto
bulumui, žmonėse augo ne
apykanta ir kerštas prieš 
valdžią. Revoliucijos dva- 
šia ten augo ir didinosi tarp ,''į’"^r" dg ^š, 
apsvlestesnių žmonių, kuri kad norg geĮežjnkejįų jr ma.

KOKIA BUS VALDŽIA.
Kokia dabar bus Rusijoj

su- mokratiška. Ar bus repub- 
į lika, tą pamatysime trumpoj 
'ateityje, kaip greit viskas 
susitvarkins. ■ Žinoma, dar 
gali ilgiau revoliucija tęstis, 
kol galutinai biurokratija 

. _ . , . taps sugriauta. Dabar yraKazo- Dūmai rastą, kuriame savo buvusjo car0 vieton paskir.
tas regentu Mykolas Alek
sandravičius, brolis buvusio 
caro Nikalojaus Aleksan
dravičiaus Romanovo.

CARAS ATSISAKO 
NUO SOSTO.

ja daryti taiką. Ir teip daly
kams dedantės, dargi pa
čiam carui paėmus vesti ka
rę, prapultis buvo perma
toma, kurios dėlei permai
na valdžios pasirodė būtinai 
reikalinga. Kibirkščia prie 
revoliucijos uždegimo buvo j ____
ir neseniai pridheru tapęs! tjesjoų ant kulkasvaidžių. i vo tarnų štabu iškeliavo i

Iš Pskovo caras atsiuntė

j lusios rankas pradėjo eiti; koje Selo carienė su visu sa 
—t kulkasvaidžių. I vo tarnų štabu iškeliavo į 

kun. Galicin, kurs savo biu- į §audymai pasiliovė ir karei-! Pskovą pas carą ir iš ten iš- 
rokratišką žiaurumą parodė yjaj ginklais perėjo į su-;keliavo į Livadiją, kur šalę

: Durnai. Tuom patim mies- 
! tuose apsireiškė badas. 
I Stebėtis reikia, kad tokioje 
^turtingoje šalyje, pritruko 
i maišto. Jo pritruko todėl, 
:kad valdžia rūpinosi kuom 
i kitu, tik ne savo .žmonėmis, 
nes maisto į miestus nebuvo 
galima pristatyti dėlei bet-

apšviestesnių žmonių, kuri kad nors geležinkeHų ir mal 
buvo ištriškusi 1905 m. kuo- vienok ir tie patįs
met valdžios spėkos buvo
kiek nusilpusios, kada ka- gonais. Ir teip badui’apsi-

buvo užbliokuoti tuščiais va-

' Krimo turi savo privatišką 
l rezidenciją. Caras savo ra-

PAIMA TVIRTOVĘ. j.au vaįinasi paprastu 
Ginkluotiems kareiviams;

perėjus sukilėlių pusėn, pra-; 
sidėjo šaudymai į policiją. 
Ministeriai susirinkę savo 
gabinete, matydami karei
vius susivienijus su sukilė
liais, per langus pradėjo 
šaudyti į kareivius. Tada 
prasidėjo bombardavimas

kilusių žmonių pusę.

REVOLIUCIJOS 
LIEPSNOS.

Apvaldžius revoliucijonie- 
riams Petrogradą, žinios 
tuojau pasiekė ir kitus nuės
tus, kaip tai Maskvą, Char
kovą, Odesą, Krondštatą 
(Venecgradą) ir kitus, ku-

MYKOLO PRIŽADAI.
Didis kunigaikštis Myko

las Al. Romanovas, užimda
mas regento vietą, prižada 
pildyti žmonių valią, liktis 
Rusijos valstybės galva ir 
rūpintis žmonių gerove, jei
gu žmonės savo balsais, vi
suotinu balsavimu jį nus- 
kirs tai vietai. Pirmiaus 
buvo sakyta, kad Mykolas 
bus regentu kol Mikalojaus 
Al. Romanovo sūnūs Alek
sį jus ateis į metus, bet .to 
vardu Nikalojus išsižada 
sosto, prie tam Aleksijus 
sunkiai serga.



D I R V A

vokiečiai paėmė nelaisvėn 
250 kareivių.

lėtų tuojau užpulti New 
York’ą. Sako kad vokiečiai 
slaptai lavinasi ir turi dide
lius ginklų sandėlius.

tai ir šiaip turtingi kelei
viai.

r.........
• Gerardas yra ne bailys ir 

pažįsta Vokietiją.

Iš AmerikosANGLAI PAĖMĖ BAPAU- 
ME IR PERONNE.

Londonas. Bapaume ir- PREZIDENTAS 
Peronne, franeuzų tvirto-1 
vės, kurias vokiečiai turėjo 
savo rankose beveik nuo pra 
džios karės, šiose dienose 
pateko anglams. Visi vo
kiečių apkasai, stiprios po
zicijos teipgi svarbiausios 
atsigynimo linijos prie Roye 
ir Nayan, prie kurių visą lai-. Suv.’VaL vėliava °tJrės ple-

SUV. VAL. SUBMARINŲ 
PLANAI VOKIETIJOJ. 
Philadelphia, Pa. Išėjo į 

aikštę labai Įdomios revela- 
cijos. Pasirodė, kad Vokie
tijos špiegai Įsigavę Į laivų , 
ir submarinų fabrikus Ame
rikoje, pridirbo visokių špo
sų. Paaiškėjo, kad Ameri
kos laivų ir submarinų dir
bimo planai visi yra nukopi- 

ka nAP-alima buvo nririartin --------- ‘ juotj jr pasiųsti į Vokietiją,kąnegahmabuvopnsiartm- vesuoti ant tų garlaivių ir * Pasirodo, kad vokiečių sub- 
ti, šiuo sykiu neatlaike ang- jajke, kuomet vokiečiai dris i marinai kurie vra skaitomi 
1, kariumenės ofensyvo. užkabinti kurį garlaivį> tai;™” 
fmuTki^TaZ^ teko *US P,anaUd4°ta jU°5Amerikos^ submarinų;
euių vokiečių apkasų teko kanuoles. Apart to prezi-iniflnu Vorime irkoniiavi anglams. Apskaitliuojama, dentas Wilso„as išleido pro-= P g ^kopijavi-,
kad tame fronte sujungtoji klemacija. kurioje sušaukia! 
anglų ir franeuzų kariume- kongresą specialėn 
ne paėjo pirmyn apie 25 my 
lias nuo Chaulnes iki Las- 
signy. Apart Bapaume ir 
Peronne anglai turi užėmę 
dar ir kitus miestus. Ant 
vakarinio kranto upės Som- 
me anglai išvijo vokiečius iš 
Translay, Achiet-le-Petit, 
Achiel-le Grand, Befoillers, 
Bihucourt, Ablanzeville, 
Bucąuoi, Essart. Monhay-an 
Bais ir Snesnoy. Ant pieti
nio upės Somme kranto ang
lai išvijo vokiečius iš Hargy, 
Villers, Cerbonnel, Barlena, 
Etterpigny ir La Maisonet- 
te. Sulyg apskaitliavimų 
nuo pradžios dabartinio ang 
lų ofensyvo iki paėmimui 
Bapaume su Peronne. vokie
čiai neteko 100 mylių visame 
fronte. Vokiečių raportai 
pripažįsta didelius anglų su 
franeuzų laimėjimus, vienok 
sako, kad paėmimas tų dvie
jų miestų brangiai -jiems at
siėjo, nes vokiečiai uždavę 
didelius smūgius pasitraukė. 
Vokiečių kariumenei dabar 
gali būti labai riestai, ka
dangi Su Bapaume ir Peron
ne anglams teko visi gele
žinkeliai ir tapo pertraukta 
vokiečiams komunikacija. 
Hindenburgas pralaimėjęs 
tokius didelius mušius išva
žiavo Berlynan, kur keize- 
riui ypatiškai Įduos nuosto
lių raportus.

PALIE
PIA APGINKLUOTI 

GARLAIVIUS.
Washington, D. C. Prezi

dentas Wilsonas galiaus 
nusprendė apginkluoti Suv. 
Vai. prekybinius garlaivius, 
kurie plaukia i Europą, ne
žiūrint vokiečių grasinimų.

sesijon 
Balandžio 16 dieną šių me
tų.

ADAMSONO BILIUS 
ĮSTATYMU.

Washington, D. C. Pasi
baigė Federališkame teisme 

Adamsono bi- 
Kongrese buvo 
aipo Įstatymas,

me tų planų yra Įtartas tū
las Adalbert H. Flecher, 
agentas Schutte and Cver- 
tihg laivų kompanijos Ham
burge, kurs Philadelphijoj 
dirba laivų fabrike kaipo 
braižytojas. Flecher tapo 
pasodintas kalėjimai!, kurs, 
manoma, daug ką pasakys.

PELNINGAS UŽPUO
LIMAS.

Cleveland, O.
Mavrey, užveizda 
N. J. Riek and Co. 
mas iš bankos su 5,400 dol., 
kuriuos buvo išėmęs apmokė 
jimui darbininkų, ties savo dintas be jokio persergėji- 
dirbtuve tapo nušautas ir mo. Išgelbėta 23 žmonės, 
pagriebti visi pinigai. N. Trūksta 13 jurininkų. Gar- 
Halperon, kurs sykiu ėjo su laivis “City of Memphis” ta- 
Mavrey tapo sunkiai sužei- po sutorpėduotas teipgi be 
stas. Plėšikai tuojau sėdo persergėjimo. Žuvo 8 juri- 
automobilin ir pabėgo. Po- ninkai ir “Illinois” savastis 
licija ir detektivai apsupę vi- Texas Oil kompanijos, kurio 
sas Clevelando geležinkelių visi jurininkai spėjo išsigel- 

j stotis rado, kad plėšikai spė- bėti. “Illinois” ir “City of 
• jo pabėgti New York Cen- Memphis” plaukė išLondo-. 
tral linija. 2,700 dol. pasise- no Į Suv. Vai. ir nevežė nė 
kė sugauti kuriuos stotyje jokios kontrabandos, 
plėšikai buvo iščekiavę, o 

i kiti pinigai su plėšikais din- 
i go.

Cynler 
fabriko 
grižda-

lionis, J. Tarnagis, J. Pelic- 
kis, P. Szukis, J. Garmus, B. 
Jenkevičius, J. Vaižmužis ir 
A. Ribinskąs.

Po 50e.: J. Skudas, J. Ma-. 
roziutė, A. Slankauskas,- A. **•
O. Krisiunaitė, V. Pastarno
kas, J. Alekna, A. Kunigiš- 
kiš, J. Kemsaitis, S. Dėdinas, 
liauskas, S. Dubickas, A. - 
Laučius, J. Marozas, J. Ba
ranauskas, V. Mockevičius, 
J. Bagdonas, P. Brazaitis, T. 
Gūdis, M. Navarskienė, M. 
Ankorek, T. Skurzinskiutė,
P. Kaminskas, R. Rakaus
kas, J. Eidukevičius-J. Šar- 
kus, M. Rakauskiutė, K. Va
liukevičius, J. Vaikšnora, P. 
Stučius, J. Grincevičius, F . 
Selickas, F. Marauskas, F. 
Skleris, J. Lisauskas, J. Mi- 
Brazauskas, T. Velička, P. 
Menas, J.
Peckaitis, V. 
Titbonas, A.
S. Greičiūnas, 
D. Stolkes, Ą.
Vikeris, M. Biliauskas, B. 
Rimkus, J. Juraitis, Z. Bag- 
džiunintė, P. Petraitis, J. 
Narbutas. Viso .... 115.60.

AUKOS
Nukentėjusiems nuo karės 
lietuviams surinktos Lietu
vių Dienoje, Kovo 4 d. 1917 

' m. Cleveland, O.
Aukavo po 7 do.: Vladas 

Malinauskas. Po 5 dol. 50c.: 
|V. K. Jurgilas.

Po 5 dol.: A. B. Bartuse- 
I vičius ir L. T. Baltrukonis.

Po 3 do.: O. Kapalinskie- 
, nė, J. Valukonis ir V. Štau- 
pas.

Po 2 dol.: R. Žitkevičius, 
i A. Szukis, M. Radzevičius, 
J. Kunigiškis, K. Varakojis.

Po 1 dol.: J. Mozusaitis, A. 
Čerkesas, B. Žvinis, J. Du
bickas, S. Retauskas, A. Gri
galius, J. Mockaitis, A. Se
rafiną^, M Mikutis, K. Bag
donas, F. Zaborskis, P. Ku- 
rulis, K. Aksomaitis, A. Kra 
nauskas, A. Urbšaitis, S. Pa- 
šaveckas, K. štaupas. V. 
Senkus, M. Kazlauskas, J. 
Mušinskienė, J. Žitkevičius, 
V. Glugods, P. Kareckas, J. 
Gritė, M. Bučienė, M. An
dziulis, A. Miškinis, J. Jareš- 
ka, J, Aleksejunas, M. Švar- 
pa, J. Saveikis, J. Kareiva, Smulkių aukų.............17.96
F. Milašius, P. Draugelis, J. ----------- —
Montvila, J. Zvalskas, S. Viso........................8133.56

s, S. Zabarskis, J. Nuo redakcijos. Už Įvy-
.is, kaip už pa- 

kur yra beveik visas vokie-.T. Neura, F . Baranauskas, vardžių iškraipymą teip ir 
čių, paėmė vesti Mexikos fi- L. Dubicka; 
nansinius reikalus. Fede- 
rališka Carranzos valdžia 
gavo žinią iš Chilmahna Ci
ty, kad vokiečiai tenai turi 
suorganizavę korpusą ka
riumenės ir gatavi pasiųsti 
Į muši, jeigu kiltų karė Suv.

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

Vėliausios Žinios.

TRIS SUV. VAL. GARLAI
VIAI NUSKANDINTI.
Londonas. Pastarųjų die

nų begyje trįs Suv. Valstijų 
garlaiviai tapo nuskandinti 
vokiečių submarinų. Gar
laivis “Vigilance” nuskan-

Kazlauskas, J. 
židžiunas, J.

Janeliunas, 
A. Baltakis, 
Menars, V.

VOKIEČIAI KONTRO
LIUOJA MEXIKĄ.

Washington, D. C. Vie- 
STOKA 2000 JURININKŲ, nos neutrališkos šalies at- 

New York, N. Y. Kuomet stovas, kurs grįžta iš Mexi- 
tapo nutarta ir pradėta kos ir dabar veši Washing- 
ginkluotis Suv. Vai. preky
binius laivus, pasirodė, kad 
stoka apie 2000 jurininkų, 
kurie tarnautų ant tų laivų. 
Gustav A. Braun, sekreto
rius tarptautiškos jurininkų 
unijos Atlantiko skyriaus 
išsireiškė, kad ta unija galė
tų suteikti Suv. Vai. reika
laujamą skaitlių jurininkų, 
tik visa bėda yra tame, kad 
prie unijos priguli ne vien 
amerikonai bet ir kitatau
čiai, tarpe kurių yra daug 
vokiečių, kurte net nėra Suv. 
Vai. piliečiais. Su tokiais rei
kia būti atsargiems.

PASKELBĖ GARLAIVIŲ 
APGINKLAVIMĄ.

Washingtan, D. C. Suvie- 
pripažĮstanns geležinkelių •• nytų valstijų vyriausybė 

darbo va- jau paskelbė visoms kariau- 
5 prieš 4 jančioms ir neutrališkoms 

valstybėms, kad Suv. Vai. 
vra nusprendusios apgink- 

■ luoti visus savo prekybinius 
. laivus, kurie plaukia i Euro- 
;pą. Tokiu budu dabar Ame- 

darbininkų straiko . šmėkla rjka galės talkininkams vež- 
palaidota ir straikas ne ti amuniciją ir maistą, visai 
iv>ks. nepaisydama vokiečių sub-

marinų, nė blokados.
SUV. VAL. NORI ATLYri -------------

GINTI COLUMBIJAI.
Washington, D. C. Suvie

nytų Valstijų senate tapo 
Įnešta sumanymas, kuriame 
norima atlyginti Columbijai 
už dalyvavimą perkasime 
Panamos kanalo. Apskait
liuojama, kad perkasime ka-; lauja? kad pačto siuntiniai - ■ -

; Europos Į Amerika te j°kio Persergėjimo. Gar- kūmos vietos.
' ' iš Amerikos i Europą:laivis “A1Sanqum” prigulė- silieka Durnos rankose kol 

^._...i kariškais lai-j jo “The American Star Li-viskas susitvarkis.
vais. Kad privatiškais lai-1 ne kompanijai. Laivo «a- 
vais negalima važioti pačto, PĮtonas Narterg ir 27 juri- 
parodo paskutinis faktas n^nkaĮ išsigelbėjo. Laivas

liau:

darbininkams 8 
landas. Teisme
baisais Adamsono bilius pri-. 
imtas kaipo kcnstitucijinis 
Įstatymas ir nuo šiol jis tu
rės būti pildomu. Tokiu 
budu didžiojo geležinkelių

REIKALAUJA, KAD PAč- 
TĄ VEŽTŲ KARIŠKI

LAIVAI.
Boston, Mass. Kongres- 

manas Peter K. Tague pa
siuntė prezidentui Wilsonui 
telegramą, kuriame reika-

tone, skelbia, kad dabar vi
są Mexiką kontroliuoja vo
kiečiai ir visi Mexikos vidu
riniai ir užrubežiniai reika
lai yra jų rankose. Didžiau- Garankštį: 
sias bankas Mexiko City, Ziaunis, A. B. Bartusevičius kusias klaida:

K. Urbšaitis, už neteisingą aukavimo su- 
J. Čepurna, P. Mockaitis, A. mos garsinimą, redakcija 
Senkus, P. Nemura, M. Pa- neatsako.

V. K. Račkauskas.

APDRAUDA

ŠAMPANIJOJ PRANCŪ
ZAI EINA PIRMYN.

Paryžius. Aplinkėje upės 
Ancre, Šampanijoj, francu- 
zai muša vokiečius ir eina 
pirmyn užimdami naujas 
pozicijas, kurias vokiečiai 
apleidžia. Pastarosios ži
nios skelbia, kad francuzai 
visu 13 mylių ilgumo frontu 
paėjo pirmyn apie 4 mylias. 
Maison de Champagne ap
linkėje vokiečiai teipgi nete
ko daug savo tranšėjų. Prie 
Možy, girioj prie Cheppy, 
Pretre ir Regnanville vokie
čiai apleido senas savo po
zicijas ir pasitraukė atgal.

•kėti. _Ir ištiktųjų, nelaba 
yra tai, jei žmogus, pasinau
dojęs praeities žmonių dar
bais, neatsilygina, neapsi- 
draudžia ir dar (kaip daž- 
iniausiai atsitinka) draugi- 
i jos globai ir rupesniu! palie- 
■ ka savo šeimyną.' Gyvasties 
' apdrauda netik apsaugoja 
j apsidraudžiusiųjų šeimynas 
i nuo beturte, bet ir sumažina 
Į beturčių skaičių. Norma- 
’liškas šeimynos tobulinimas 
ir augimas, vyrui mirus, nė
ra galimas, jei vyras, gyvas 
būdamas, neparupino savo 
šeimynai tinkamų aplinky-

(Tąša) 
joje. Senovėje būdavo ap- 
vertinama gyvastis tiktai 
tokių žmonių, kaip karaliai, 
karvedžiai, kunigai ir tam 
panašiai. Darbo padalini
mo senovėje kaip ir nebuvo, 
ir liaudies darbai buvo teip 
paprasti, kad pražuvimas 
visuomenėje vieno-kito be
veik ir nebuvo atjaučiamas, 
nes tų žuvusiųjų darbą ga
lėdavo atlikti bile kuris liku
siųjų draugijos narių. Žen
giant draugijai pirmyn ir 
Įvykus darbo padalinimui, 
kiekvieno žmogaus gyvastis
Įgijo tam tikrą vertę.; bių bei šaltinių ir tolimes- 
Taigi kiekvieno draugijos niam jos gyvenimui bei au- 
nario pareiga yra tą savo ginimui.
vertybę apdrausti nuo pra
žuvimo, nes kitaip — nuos
tolius su jo mirčia turėtų ne- 
atlyginimai pakelti visa 
draugija, arba visuomenė.

Kiekvienas žmogus, 
damas i šį pasauli, jau 
randa kitų, pirma jo gyve- drauda. Ji, kaip ir kiekvie-

NUSKANDINO AMERI
KOS GARLAIVĮ.

New York, N. Y. Iš Lon
dono žinios praneša, kad vo
kiečių submarinas savo blo
kados juostoje nuskandino 
Amerikos garlaivį “Algan- gentu Rusijos naujosios vai. 

tei- 
pa-

Mykolas Romanov atsisa
kė. Didis kunigaikštis My
kolas Romanov, brolis buvu
sio Rusijos caro Nikalojaus 
II, kurs buvo paskirtas re-

quin”. tąivą sutorpėdavo džios, atsisakė nuo jam
Valdžianalo Columbija prisidėjo su kaip iš 

25,000.000 dol., todėl ir no-. tejp jr 
rimą jai tuos pinigus atmo- butų vežami 
keti, kad paskui ji nieko ne- j 
turėtų prie to kanalo. Prez. 
Wilsonas su sekretorium ir
kitais valdininkais turėjo 1Hab‘fax’e kur nuo privatiš- Palikė Londonan veždamas 
konferenciją. Senatorius ko garlaivio “John D Arch- tavernų už 1,700.00 dolerių. 
Stone, kurs pasiliko pii*mi- boId” anglų valdžia konfis- Pats laivas buvo vertas 
ninku užrubežinių reikalų kavo net trijų neutrališkų 450,000 dolerių.

Senatorius ko garlaivio “John D. Arch-i ^voni už IJOO.OO dolerių.

komisijos, žada sušaukti: ko- valstijų pačto siuntinius, 
misiją speciališkon sesijon, jejgU j Įaj bus mažai atkrei- 
kad tą klausimą galutinai pjania atyda, tai anglai ir 
aptarus. Tas sumanymas toliau varvs toki darba. 
išdygo dėlto, kad Suv. Vai.
pasiekė gandas, jog Colum- ■
•biją yra padarius slaptą su
Vokietija sutarti prieš Suv. į 
Vai.

VILLA VĖL PRADĖJO 
SAVO VEIKIMĄ.

EI Paso, Tex. Žinios

Atsakė savo kurstyto
jams. Nikalojui Romano
vui su savo šeimyna ir štabu 
keliaujant į Krimą, Maskvos 
stotyje ji sutiko minia biu
rokratų, kurie jam patarė 
grįžt atgal i Petrogradą ir 
atimt savo sostą. Generolas 
Zabet tikrino, kad 60.000 
kariumenės su 700 šv. Jur-

skelbia, kad Mexikos plėši- gio kavalerijos yra pasiren- 
kas Vilią vėl pradėjo savo gę eit mušin su revoliucijo- 
veikimą. Dabar jis įsiveržė nieriais ir sugrąžint seno-

ANGLAI KONFISKAVO 
P ACTO SIUNTIMUS.

4. Istoriškoji apdraudos 
pradžia.

Nėra galima nustatyti 
atei- tikroji data, kada žmonių 

at- visuomenėje atsirado ap-

New York, N. Pereita 1 Durago aplinkę ir paėmė sios valdžios sostą. Nikalo- mišių žmonių atliktus ir iam nas socialis apsireiškimas 
savaitę Halifax’o uoste ang- patį Durango miestą. Už- jus atsakė: “Aš sykį atsisa- naudingus darbus. ’ ’ J *Taigi 
lų valdžia sulaikė laivą ėmęs miestą Vilią sustipri- kiau nuo sosto ir duotą savo tasai naujai atėjęs žmogus 
“John D. Archbold'’ ir nuo no savo kariumenę ir eina žodį nelaužysiu”. Tada ge- yra lyg ir paveldėjas kitų 
jo paėmė trijų neutrališkų toliau. Carranzos kariume- nerolas Ivanov patarė atida- žmonių sukrautų turtų, kitų

- • . • • . X - a 1—-«^.4- -v 4-r 4- a TLtavi rfs iv* 11 zvv i trr - iz'vA-i v i *■* 1 'IS

SUV. VAL. DIRBA
AEROPLANUS.

Washington, D. C. Suvie; valstijų pačto siuntinius',!nes skyrius, kurs stovėjo ta- ryti Dviną ir įleisti vokiečių žmonių atliktų darbų. To- 
TT ’ “ ‘ ‘ kurie buvo gabenami Ame- ^ie mieste, beveik užims ir kariumenę, kad ta kariautų kiu budu kiekvienas žmogus

vidurinę Rusiją. Nikalojus yra lyg ir skolingas praei- 
atsakė: “Nebūkite savo tė-

RUSAI SUMUŠTI 
GALICIJOJ.

Berlynas. Naudodamasi 
geru oru rusų kariumenė 
beveik visu Galicijos frontu 
pradėjo savo veikimą. Ne
kurtose vietose jiems pavy
ko pastumti vokiečius atgal, 
bet nekurtose vietose ru
sams parsiėjo labai nuken
tėti nuo vokiečių artilerijos.
Teip i šiaurius nuo geležin- kurie yra prisirengę bile ka- 
kelio Zločuv Tamopol rusai 
tapo labai sumušti. Vokie
čiai nelaisvėn paėmė 320 ka
reivių. Narajuvka ir 
Brzezan aplinkėse rusams 
mušis teipgi nepavyko.

nytų Valstijų vyriausybė 
keliose šios šalies kompani 
jose yra užsakius padirbti 
16 didelių aeroplanų, kurie 
parsieis apie 649,250 dol. 
Kiekvienas aeroplanas turės 
160 pėdų ilgumo ir 311 2 pė
dų platumo.

rikon. Laivas “John D. 
Archbold” priguli Standard 
Oil kompanijai ir plaukė su 
Amerikos vėliava. Pačto 
siuntiniai buvo iš Švedijos, 
Norvegijos ir Danijos.

Turron miestą. Ameriko
nai ir kiti to miesto gyven
tojai skubiai apleidžia savo vynės išdavikais, nes Dievas 
gyvenimus ir bėga kitur. jums to neleidžia. Bukite 

%  ištikimi savo tėvynei.”

GERARD KANDIDATU
; Į KARĖ^MINISTERIUS.

Washington, D. C. Eina
Suvienytos Vals. ginkluo

jasi. Suv. Valst. ginkluojasi
NEW YORK’AS ŠPIE- 

GŲ LIZDAS.
Washington, D. C. Ka

nados valdžia oficiališkai 
pranešė Suv. Vai. vyriausy
bei, kad New York’e yra 
72,000 vokiečių rezervistų.

PLĖŠIKAI VEIKIA.
Boston, Mass. Pietinėj gandas, kad jeigu Suv. Vai. ’r rengiasi į karę su Vokie- 

miesto dalyj, geležinkelio. įsiveltų karėn su Vokietija, ^Ja- Kongreso sesija vie- 
stotyje tapo pavogta valiza,; tai James Gerard, buvęs . ........................
kurioje buvo aukso ir auksi-į Suv. Vai. ambasadorium 

------------ aaa Vokietijoj, taptų nominuotu
kandidatu j karte ministe- thinija prieS Vokietiją, 

da vienos auksmių daiktų nūs prezidento Elisono ga- chinija )Wrtraukė diplomą-

nių išdirbinių vertės 50,000 
dol. Apvogtasis yra užveiz-

ton 16 d- atsibus 2 d. Balan
džio.

da užpulti Kanadą arba Suv. 
Vai. Visi tie rezervistai yra 
Vokietijos špiegai. Suv. 
Valstijų generolas Wood 
teipgi skelbia, kad New Yor- 
ke ir jo aplinkėse yra 14,000 
vokiečių, kurie kilus karei

Apart daugybės užmuštų Suv. Vai. su Vokietija ga-

i kompanijos New Yorke. Po-
i licija sako, kad ant geležin-
1 kelio tarpe Bostono ir New! Baker pasitrauktų "ir užlei- 
Yorkoyra skaitlinga gauja stų J. Gerardą, kaipo labiau

• vagių-plėšikų, kurie sulyg mKUVa

j raportų trumpu laiku pavo
gė auksinių išdirbinių ver
tės 125,000 dol. Tankiausia 
apvagiami kompanijų agen-

binete. Arą manoma, kad tiškus ryšius su Vokietija, 
dabartinis karės mimstens Ke^tai‘di<iinasi.

suprantantį politiką. Jeigu Prisakė suimti. Rusijos 
taptų Gerardas Suv. Vai. naujoji valdžia prisakė su
karęs m inisteriu, sako, kad imti Nikalojų Romanovą su 
talteninkai, o ypač Francu-šeimyna, nelaisvėn, parga- 
zija labai džiaugtųsi, nes benant j Carskoje Selo.

ties žmonėms, ir tą skolą jis 
privalo atmokėti dabarčiai 
ir ateičiai. Jer dar tas žmo
gus, atlikdamas tiesioginę 
gamtos jam paskirtą parei
gą. ir prisideda prie žmonių 
giminės padauginimo, tai 
yra jei jis yra vedęs ir turi 
vaikų, tad jo pareigos sulyg 
draugijos yra dar didesnės. 
Toks žmogus privalo parū
pinti savo vaikams tam tik
rą apšvietimą, kad jie butų 
gerais ir naudingais visuo
menės nariais; toks žmogus 
turi apsižiūrėti, kad jo vai
kai ir jo pati, tų vaikų moti
na, neliktų draugijai (visuo
menei) sunkumu, jei jis 
pirm laiko numirtų. Čia tai 
ir yra ta skola, kurią žmo
gus privalo draugijai apmo-j^'"’!

draugijoje, turėjo pereiti 
daug Įvairių evoliucijos laip
snių. Senovėje jau buvo 
žinomos teip vadinamosios 
brolijos (Fraternities), kar
tais vadinamos Gildijomis 
(Guild**).

Draugijos, kurios apdrau
džia savo narius, už tam tik
rą jų mokamą mokestį, tai 
yra kurios prižada išmokėti, 
nariui pasimirus, jo gimi
nėms pomirtinę apdraudą, 
vaduojas tam tikrais apro- 
kavimais sulyg žmonių mir- 

?Dar bus.)

*) “Anglijos įstatymuose, kuri; 
buvo paskelbti 1.200 nietij tam atpal, 
randame pėdsaku, kad tose draugijo
se (gildijose) jau viešpatavo savišal
pos ir gyvenimo reikalais rupiaimos 
principas bei dvasia... Inos tina). 
Saksonijos karaliaus, viešpatavusio 
nuo 688 iki 725 metų. įstatymuose 
kalbama apie du tarp gildijos narių 
atsitikimu, apie kokio tai vagies nu
žudymą. Įstatymuose Atheltan’o. 
viešpatavusio nuo 924 iki 940 metų, 
randama sekanti žodžiai: “Męs teip
gi įsakome, kad kiekvienam pagar
biam vyrui, sudėjusiam įstojimo pri. 
siekų gildijoje, pasimirus, kiekviena/ 
narys privalo duoti vienų gražų ket 
pala duonos už jo dūšią, ir laike tris
dešimties dienų turi atgiedoti pats, ar 
kam kitam pavesti atgiedoti penkias
dešimts psalmų..." tziur. “Tėvynė"
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DARBAS IR PRAMONE |®|| Iš Lietuvių Gyvenimo
DARBININKAMS ATLY

GINIMO TIESOS.
(Workmen’s Compensa- 

tion Law).
(Tąsa)

gos, nemažiau 5 ir nedau-i
giau 12 dolerių savaitėje, i

g

nų, skaitant nuo dienos to- RUSIJOJ 
kios sutaikos padarymo, 
patvirtinant ta raštą prisie- Maskva. Musų visuome- 
ga, pirmiau negu atsitinka ninio gyvenimo pulsas plaka 
mirtis ar sužeidimas. dabar labai smarkiai. Tai 

I Kiekvienas kontraktas, žymu ypač Petrapilyje. 
‘ padarytas ant rašto, ar žo- Maskva yra atsilikusi nuo 

~ , . . . . I džiu, prie liudininkų, gyvuo- Petrapilio, bet čia jaučiamaiki amžiaus galo, jei suzei-i 1.. i iantis ar padarytas oi dienądimas yra amžinu. ; L u • -~ . ... ; Gruodžio 191o m. arba prieš iDalinis sužeidimas. Du . , . ..... , tai, yra laikomi kaipo toki,trečdaliu tos sumos kok a. > kQn_
susimažino uždirbamoji ai-• padarė priklaus0
ga per savaitę, e nema darbininko globojimui, kol 
ziau o ir nedaugiau “;lviena ar kit/pusė atsisakys! 
nų savaitėje, o abelna 
pašelpos suma neturi viršyti 
$3,400.
Ohio valstijoj, darbdaviai; 
moka 90 ir darbininkai 10 
nuošimtį Į kompesacijos fon
dą.

Oregon valstijoje.
Mirtis prie darbo. Likusi sitikima; 

našlė gauna 30 dolerių i mė
nesį per visą našlavimo lai
ką ; jeigu išteka už vyro, ant 
syk gauna .$300. Ant kiek
vieno vaiko dar gauna po 6 
dolerius į mėnesį, bet abelna 
teip išmokama suma negali 
viršyti 50 dolerių i mėnesį.: 
Prie to dar išmokama 100 
dolerių palaidojimo kaštų.

Visuotinas sužeidimas. 
Nuo 30 iki 50 dolerių į mė
nesį, kas paeina nuo daugu
mo šeimynos narių.

Dalinis sužeidimas, 
doleriai į mėnesį, per tokį 
laiką, kokį pripažįsta teismo 
komisija, pasiremiant ant 
sužeidimo skyriaus.

visuomeninio darbo įtensy- 
vumas. Mano uždavinys — 
apibudinti moksleivių gyve
nimą- Šis rašinys palies 
tik dalį to darbo, kuris eina 
Maskvoj.

Kaip žinoma, Maskvos 
į nuo sutarties darbininko pa- moksleiviai gyvena ir veikia 
j šelpos ar atlyginimo, kurio šiek-tiek kitokiose sąlygose, 
tai atsisakymo nuorašas tu- negu jų draugai kitur. Pet- 

• ri būti Įteiktas darbininkų rapilyj jau nuo seniai, o Dor 
globėjimo biurui, bėgyje 10 pate rodos, paskutiniu metu 
dienų nuo dienos apreiški- moksleiviai yra išsiskirstę 
mo priešingosios pusės ir tai savo pažiūrų politikos kuo- 
pirmiau negu darbininką pelėsna. Maskvoj ta dife- 

J patiks koks nelaimingas at-įrencija ne teip žymi. Čia 
is. .Si rdabar moksleiviai dalina-

Kiekviena sutartis tarpia Į dvi dali — pažangiuo- 
darbdavio ir darbininko, 
kaslink sutikimo ar ne su-

sius ir ateitininkus. Pirmie
ji sudaro didelę daugumą ir 

tikimo su trečiuoju straips- spiečiasi “Lietuvių Draugi
niu -link darbininko globėji- joj augštųjų Maskvos mo

kyklų moksleiviams šelpti”, 
būti antrieji — “Rūtos” draugi-

mo, visada turi būti aprėk
šta raštu, kurs
'siunčiamas vienos pusės ki-į jėlėj prie universiteto. Kal
tai, bėgyje 60 dienų,

25

bėsiu tik apie pirmąją mas- 
lyga, kad kopija tokio rašto. į kviečių dali. Idėjinis tos 
su prirodymu, kad apreiški- dalies darbas koncentruoja
mas buvo Įteiktas, bus Įneš-i si labiausiai Leidimo Komi- 
tas Į darbininkų globėjimo sijoj. Apie siąją as ir noriu 
biurą, bėgyje 10 dienų po ap- pakalbėti.

Kadangi Maskvoj smul- 
diferencijacijos Į 

kuopeles kol kas nematyti,

reiškimo Įteikimui ir tai pir
miau negu darbininką pa- kesnės 
tiks nelaimė.

Jeigu darbininkai turi bu- tai ir minėta komisija apima 
ti sušelpiami ar atlyginami visus pažangiuosius elemen- 
pagal sutarties tiesų, gauna tus- Tiesa, yra joje aiškių 

įpašelpasir atlyginimus pa- kairiųjų sriovių šimpatikų, 
parodomų ap- bet, apskritai kalbant, vy- 

ir tautos 
Vienok 
gyveni-

PENNSYLVANIA VAL
STIJOJE. ga| žemiaus

Naujos tiesos atlyginimo ir, skaitliavimų: rauja “pirmeivio”
sušelpimo darbininkų, žuvu- į j Vaikas arba vaikai, Ii- kultūrininko tipas, 
šių ir susižeidusių prie dar- kę be tėvo ir motinos, pripa- musų visuomenės 
bo, įėjusios į galę sulyg 1 die- Į žįstami vertais atlyginimo mas paskutiniu metu aiškiai 

na Sausio, 1916 metų. ar pašelpos, gaus 25 nuošim- parodė, kad politinės sriovės 
.Pennsylvanios legislatu- tj zuvusi0 darbininko algos, turi didelę svarbą. Užtai 
ros sesijoje, 1915 metuose, pridedant 10 nuošimtį, jeigu i ir maskviečiai, nenorėdami 
tapo užgirta tiesos, vadina- vaikų yra daugiau kaip duJ atsilikti nuo gyvenimo, pa
mos “Workmen’s Compen- Didžiausia pašelpa gali būti siryžo, jei neprisidėti prie 
sation Law”- su kuriomis nuošimtis, kurs turi būti'sriovių, tai bent geriau jas 
kiekvienas darbininkas turi išmokamu tu našlaičiu glo- pažinti. Anais metais Lei

dimo Komisijoj buvo svar-
II. Našliui ar našliai, jeigu i Stomos labiau akademinės

į vaikų nėra, išmokama 40 temos arba “Prekybos su- 
1 nuošimtis algos. įtartis Rusijos su Vokietija”,

III. Našliui ar našlei, jei-;gi šiemet norima kreipti do
gu yra vienas vaikas, pašei-i mos i politinį gyvenimą, 

: pos priklauso 45 nuošimtis į ypač į musų sriovių santy
kius. Kol kas tuo klausimu 
buvo du pranešimu: vienas 
apie politinės partijos esmę, 
antras — apie‘kairiųjų srio
vių idealus. Draugų susi- 

i renka apščiai, ir ginčai eina 
labai gyvai. Jau tas vienas 
rodo, kad paliestosios temos 
maskviečiams parupo. Šiuo

buti apsipažinęs, kad jas ge- bėjams (apekunams). 
rai žinotų ir suprastų.

Iš atžvilgio Pennsylvanios 
valstijos konstitucijos, nėra 
galimu užgirti tiesas, kurio
mis butų priverstinai galima 
darbininkui priversti darb
davius atlyginti už žuvusį a]gos 
ar sušelpti susižeidusį dar- Įy Našliui ar našlei, jeigu 
bininką. įs tos priežasties, yra vaikų 4 ar daugiau, pa- 
tiešbs atlyginimo ar pašei- šelpos priklauso 60 nuošim

tis algos.
VII. Jeigu nelieka našlio, 

našlės nė 
na pašelpos 
tėvai, 25 nuošimtį nuo pašel
pos, kokia priklausė mira-Į opiuoju klausimu manoma 
šiam darbininkui.

VIII. Jeigu nelieka našlės

pos, yra tiesomis liuoso susi
taikymo, reiškia, darbdaviai 
ar darbininkai neprivalo be 
priežasties taikintis prie 
augščiau paminėtų tiesų.

Kiekvienas darbininkas 
ar darbdavis, gali atsisakyti 
nuo privalumo tų tiesų, su- ...... _ ____________
kakus 60 dienų pridavus i ar našlio, vaikų nė tėvų, at- 
raštišką apreiškimą antro- lyginimą gauna sesers ar 
sios pusės ir įnešus to aprei- broliai, prirųdžius, kad jie 
škimo kopiją valstyjos ko- 
misijon, paskirton tų tiesų 
išnagrinėjimui.

Kiekviename samdymo 
kontrakte, padarytame po 
31 dienai Gruodžio, 1915 me
tų, ir kiekviename atnauji
name samdymo kontrakte 
po čia paminėtai datai, rei
kalinga priimti, kad abidvi 
pusės susitaikė su tiesomis 
atlyginimo ar pašelpos, iš
imant vien tai, kad atnau
jinime ar pratęsime tokio 
kontrakto, yra duota raštiš
ka sutaiką vienos ir kitos 
pusės kaslink pašelpos ir at
lyginimo, jeigu tokia raštiš
ka sutaiką abiejų pusių bus zentantams. 
priduota darbininkams atly
ginimo biurui, bėgyje 10 die-1

vaikų gau-
žuvusiojo

gavo užlaikymo dalį nuo žu
vusiojo darbininko; tokiame 
atvejuje, pirmasis brolis ar 
sesuo, gauna 15 nuošimti, o 
likusieji po 5 nuošimtį. Toki 
atlyginimai negali būti di
desniais 25 nuošimčio ir turi 
būti išmokami globėjams.

IX. Neatsižvelgiant, ar 
lieka šeimynos ir giminės, 
kaip augščiau pasakyta, ar 
ne, turi būti išmokama 100 
dolerių gydymo ir laidotu
vių kaštų, ir tai turi būti iš
mokama tiems, kurie rūpi
nasi nelaimingojo darbinin
ko reikalais, o tokių nesant, 

■išmokama mirusio repre-

padaryti specialus praneši
mas, kuris duos progos mas
kviečiams aiškiau išsireikšti 
ir konkrečiau pakalbėti apie 
jų aspiracijas. Tuo tarpu 
pasitenkinsiu bendru visuo
meninio ūpo apibudinimu.

AMERIKOJ.

X. Atlyginimas pagal šios 
(Toliaus bus)

Philadelphia, Pa. Tarp 
darbininkų ir cukraus trus- 
to eina atvira kova už buvj; 
jeu šešta savaitė, kaip sto
vim ant kovos lauko, ir sto
vėsim, iki priversim savo 
ponus išpildyt musų pasta
tytus reikalavimus. Musų, 
straikininkų, ūpas yra ge
ras. Musų pikietninkai ge
rai veikia, tai yra gražiai su
turi straiklaužius nuo dar
bo, kas kompanijai duoda 
smūgį.

Kapitalistai visokiais bu
dais bando ardyt darbininkų

sim laikraščiuose aukas vi- tarp svetimųjų. — Red.) !Tai dienai vietinis Tautos
sas, iškur tik prisiųsit, daug, J. J. Z. Fondo skyrius surengė pra-
ar mažai. Tiesa, jau šiek- • -------------- kalbas, į kurias už kalbėto-
tiek gavom pastaruoju laiku Binghamton N Y 7 die- tapo Pakviesta iš Water- 
iš kai-kurių draugijų, vieti-i K vietinis £ietuvosjburio Petrauskiutė Tema 
nių ir kitų miestų, bet ką tai ;šel imo sk ius -jos kalbos buvo apie lietu-
“ " ! prakalbas, j kurias kalbėto-l,ra.kil.num«

iais pakviesta A. Bulota., Toliaus aiškino apie šiądie- 
ninius Lietuvos vargus ir 
kaip reikalinga greita pini
ginė pagelba, kuriai ragine 
visus kiek galint paaukauti. 
Toliaus ragino susirinku
sius, ypač mergaites, prie 
prakilnaus šelpimo darbo, 
kad susiorganizuotu ir su- 
siorganizavę prasidarbuotų 
'naudai mus žūvančių brolių, 
i Patarė parsitraukti iš Tau
tos Fondo tam tikrų blankų 
ir jas išnešiotų po lietuvių 
gyvenimus.

i viene nrit Pertraukoje buvo renka- 
J \ loub pi Irv~
darbininkišku ma aukos, kurių surinkti., 

pagal paskelbimo, $74.35. 
Pagal neskaitlingo susirin
kimo, aukų surinkta, gali
ma sakyti, labai daug. Prie 
žasčia neskaitlingo susirin
kimo, rodosi, buvo blogas 
oras.

Po aukų rinkimo, ta pati 
kalbėtoja kalbėjo antru kai - 
tu. šiuom kartu ji kalbėj.» 

; jj apie spaudą praeitų laikų, 
ik apie spaudos atgavimą, koks 

• buvo žmonių džiaugsmas su- 
nutų. Jai pabaigus dar Bu- 'si3aukus spaudos. Prie to 

• lota pridūrė apie “Žiburėli",; laSmo susirinnu&iu& >kaity- 
' apie kuri kalbėjo 15 minutų.'L1 ^aikrasčius- Prie

Toliaus kalbėjo J. Žyman-p)raka ^os 3)1110 c3ar ^ekla- 
tienė, nupiešdama kargS niacijų ii ant galo, vietinis 
vaizdelius. Ji kalbėjo pus- 3e3)ona* E. Grikis parode 
valandį laiko ir susirinku-i-krUtai‘čių paveikslų iš GhrK 

i sius ragino kuodaugiausia pau® ^^e.n3m0- Susirinki- 
! aukauti karės nukentėju-:fcl0^1 Pu^lka P1 a3eidop aka- 
siems, prie kiekvienos pro-1Ja sn]agjai ir linksmai issis- 

įgos. Aukų tą vakarą su- jnamo.
rinkta: LŠ. fondui 70 dole-Į ’ Antano Sunu>.

i rių su viršum, o “Žiburėliui"
ižOdol-su centais. Pittsburgh, Pa. Gale Va-

Po prakalbų buvo leista; sario mėnesio čia lankėsi su 
Įduoti klausimus. \ ienas,prakalbomis p. Martus, kt- 
klausimas buvo duota, ar po riam vietinių kliubų 
karės bus galima grįžti Į ninkai atsisakė duoti 
Lietuvą. Bulotos atsaky-b 
mas buvo labai ne aiškus ir i 

j nežinau, kaip žmonės tą aiš-į- 
! kinimą suprato. Kitas klau-; 
: simas duota, kokia organi-i 
' zacija darbininkams yra gė- i 
riausia. Bulota atsakė, kad į 
darbininkams yra geriau- Į 

Į sios socialistiškos organiza-: 
Į-cijos. Klausimą davęs kiau- • 
šia Bulotą: “Tai kodėl tami-Į 

Į sta pats prie jų nepriklau-į 
sai”. Norėjo dar ką dau-Į 
giau sakyti, bet Bulota už- ■ 
kirto - “A. žinau, tu nori ma-; 
ne pamokyti”. Toliaus sa-1 

Įkė, kad jam nebuvo laiko 
prie tokių organizacijų pri
gulėti, bet žmones jis gerai 
pažįsta, nes pats esąs papra
stų žmonių, ir mažu būda-j Export, Pa. Exportas tai 
mas ganė kiaules, paaugęs..vra mažas miestukas, ap 
važiojo mėšlus ir dirbo kito- ^nk kuri >’ra § kasyklos, 
kius paprastus darbus, o Tarp kitokių tautų čia gyve- 
vėliaus buvo oficieru rašo- Įnančių, randasi ir lietuvių 
japonų karėje, o dar vėliau 'apie 40 šeimynų, kurių dau- 
buvo 5 metus Rusijos Dūmo-' guma turi nuosavius narno
je. Čia pat prisiminė, kad \ Mus. Iš lietuviškų dr. čia yra: 
amerikiečiai aukauja karės' Saldžiausios širdies Viešpa- 
nukentėjusiems per Lietuv.; ties, SLRKA. 125 kp. ir 
Draugiją, o ta už tuos pini- DLK Vytauto draugystė, 
gus perka maldaknyges vie- ^uri užlaiko salę ir kliubą. 
ton duonos ir dar to negana,. Vietiniai lietuviai yra ge
nės rado reikalu nupirkti že-Įrais tėvynainiais, tarpe sa- 

‘ mės už 17,000 rublių, steigi- į vos gyvena sutikmėje ir ai
niui amatų mokyklos, kuri Į jaučia savo broliams, ba- 
dabar liko vokiečiams New dalijantiems Lietuvoje, ką 
Yorke pasiėmė brangią kan- parodo jų pasidarbavimas

‘Lietuvių Dienoje". Butų

reiškia tokiam žmonių skai- 
Duokite

vienybę. Prisisamdė daugy
bę visokios rūšies mušeikų, čiui? Duokite paramos 
Neužtenka nuolatinės poli- mums, kovojantiems už ge- 
cijos, tad jie nusisamdę spe- resni būvį, 
cialių mušeikų, o tie vartoja i 
ir tam tikras speciales buo- i 
žes skaldymui darbininkams i 
galvų. Buožės, kurias var
toja dabar, tai yra tos laz- : 
dos, kurias vartoja prie 
“base bąli” žaidimo. Raitoji 
policija aršesnė ir už Rusi
jos kazokus, šaligatviais jo
ja tiesiok ant vyrų ir mote
rių, nepaisydama, kad tai 
ir ne straikininkai.

Agentai, apsiginklavę 
brauningais, eina kalbint 
pavienius straikininkus, kad 
grįžtų darban, žinoma, ža
dėdami padaryt bosais; bet 
jiems nesiseka suklaidint 
darbininkus. Tad jie krei
pėsi Į tokią moterį, kuri va
ro bizni iš “burdingierių”; 
ta moterėlė turėjo du vyru 
apdraudus “inšiurinus”, ir 
pasiuntė juos skebaut. Skai
tytojas gali suprasti, kodėl 
siuntė ta moteris skebaut 
savo -“burdingierius”. Tie 
burdingieriai yra tamsus, 
nepriklauso jokiai draugi
jai. Be to, kita moteris, pa
mačius einant gatve straiki- 
ninką, ėmė šaukt visa gerk
le policiją, ir areštavo už tai, 
kad jis ėjo pro jos namą. 
Mat straiko metu tautos 
skirtumo nėra, bosas už bo
są stoja. Nežiūrint, kad tai 
buvo lietuvis, kito darbo 
straikininkus, areštavo i" 
nubaudė $8, vientik už tai, 
kad ėjo pro jos namus. L 
W. W. kriaučių skyrius, su
žinojęs, kad jų bosas su cuk-. 
raus fabrikų bosais eina 
ranka rankon, nutarė savo 
susirinkime eit ranka ran-, 
kon su cukernių straikinin-, 
kais ir priverst savo bosą 
atmokėt teismo paskirtą 
baudą.

Kompanija buvo parsiga- ią< regjs apje 43 vaikai. §ioj 
benus straiklaužių, nemaža mokykloj yra suteikiama 
negrų butą, kurie absoliučiai (mokiniams pagarbos titulas, 
nėra tinkami prie cukraus .kurje atsižymi, kas tris mė/ 
darbo. Straiklaužiai dau- nesiaj, po vardu “ROLL of 
giausia guli fabrikuose. Dė- HONOR”, kurių vardai 
lei sugedusio fabrikų oro tampa Įtraukti Į knygas. 7 
pradėjo mirt vienas po ki-Į laipto (i_th grade) F. Ku
tam. šitą faktą paduoda dirkutis. 6 laip. A. Šlaziu- 
laikraščiai; sako: “šeštas kas, J. Žemaitytė. 5 laips. M. 
nuošimtis straiklaužių, ku-! Cerniutė ir J. Matakovičiu- 
rie buvo ligoninėj, išmirė, o tė. 4 ]aip. Q. Lipiniutė ir O. 
kiti sunkiai serga”. Var- §iažjutė. 3 laip. S. Šaltis. J. 
gas, kad jų gelbėtojai toki š]azas, O. černiutė. M. Li- 
silpni. Mat paprastai būna piniutė, A. Martišiutė, N. 
valkatos, tinginiai ir persi- Strimaičiutė ir 0. Zardiniu-

■ gėrę, alkoholio suėsti; nešte- tė. 2 laip. J. šaltis, M. Matu- 
bėtina, kad jie ir miršta. levičius, J. Juškevičius. P.

1 Vieną gražią dieną Sprec-Į Martišius, 0. Tamolionytė 
kelio kompanijos superin-: jr Zinovičiutė. 1 laip. V. 
tendentas laikė gatvėj pra-, Matulevičiūtė ir O. Šalčiutė, 
kalbą straikininkams. Ap-!arbaviso 22 mokiniai yra

1 siginklavęs kalbėjo toj gat- atsižymėję iš 43 mokinių
■ vėj, kur straikininkai eidavo,arba*52 nuoš..kurs visuomet 
1 pro šalį į susirinkimus. Ži- palaikė tą “ROLL of H0-
■ noma, jo kalba buvo prieš: NOR”, praeitus tris mėne-

I. W W., kad I. W. W. esan-!sjus? kur mokinių atsižymė
ti negera. Ir kad permaža jo 170 iš apie 500 mokinių, 
esą I. W. W. darbininkų. Taigi pasirodo, kad lietuvių 
Patarė prigulėt Amerikos : vaikai gana gerai atsižymi 1 
Darbo Federacijai arba ki- moksle, už ką juos mokyto- 
tai kokiai organizacijai Įjos labai guodoja, kaipo ga-

Ne! jus ponai nesitikėkit' blausiuosius mokinius, 
suardysią musų vienybę! Kiek man yra žinoma lie- 
Męs stovėsim ir kovosim už tuviai, kurie priklauso prie 
didesnį duonos kąsnį. Atėjo šv. Jono (Katedros) parapi-: 
laikas atsikratyt nuo viso- jos, yra geri lietuviai, skaito! 
kių prietarų ir kovot už lietuviškus laikraščius ir 
trumpesnę darbo dieną ir di- priklauso prie lietu- 
desnį mokestį. > viškų draugijų, kaipo tikri

Draugai darbininkai ir (Lietuvos sūnus (visgi ste-; 
darbininkės! Atkreipkite'bėtina, kad lietuviai turėda- 
domą į musų tą sunkią kovą 
Duokite mums piniginės pa
ramos toj kovoj prieš musų 
išnaudotojus.

Męs stovėsim 
ir kovosim, nes męs nieko 
neturim pralaimėt, tik algi- 
nės vergijos pančius.

Pinigus malonėkite siųsti 
iždininkui: K. Rutkauskui, 
131 Tasker St., Philadelphia, 
Pa.

Spaudos Komitetas:
J. Navickas,
K. Kasnareckas, 
J Katauskas.

Cleveland, Ohio. Kur ei
sim, kur neisim, o vis sutik
sim lietuvių, išblaškytų po 
visas pakampes. Štai šv. 
Jo (Katedros) parapijoj 
priklauso net 17 šeimynų 
lietuvių, kurios yra ateivių 
šeimynoms, o ne čia augu- 
sibs; rodosi joms reikėtų 

,u priklausyti prie savųjų, lie
tuviškos parapijos. Daug 
lietuvių priklauso prie len
kų, vokiečių, o galiaus jau 
pradėjo prisirašinėti net ir 
prie angliškos kalbos parapi 
jos. Prie š. Jono (Katadros) 
parapijos priklausantis pa- 
rapijonas turi mokėti per 
metus $12, kaipo metinę 
duoklę, beto yra ir kitos ne- i 
paprastos duoklės, kurios į 
daugiau priklauso nuo kuo
sos valios, kuriu mažiaus 
sumoka kaip $6 per metus, 
arba viso kiekvienas parapi- 
jonas, per metus mažiausia 
sumoka $18. Prie lenkų ir 
vokiečių parapijų gal teipgi 
nėra mažesnės duoklės kaip 
ir prie šv- Jono (Katedros) 
parapijos. Ir kas lietuvius 
įverčia priklausyti prie sve- 
timtautinių parapijų, kur 
jiems teip brangiai* apseina, 
argi jis negali priklausyti 
prie savųjų?

Daug lietuvių vaikų lanko 
Katedros parapijinę mokyk-

jais pakviesta A. Bulota, į 
Bulotienė ir Žymantienė. 
Prakalbos prasidėjo 8:10 va
kare. Pirmutiniu kalbėto
jom buvo Bulota, kurs savo 
kalboje nupiešė laisųjį Lie
tuvos nuteriojimą ir kuom 
| šita karė yra baisesnė už vi- Į 
sas kitas buvusias kares. į 
Baigiant kalbą, karštai kvie- • 
tė susirinkusius aukauti į 
LŠ. Fondą, nes tik šis fondas; 

■teisingiausia siunčia ir dali
na aukas nukentėjusiems 
nuo karės. Galiaus susirin-

. kusius ragino 
lausyti prie <

■ draugijų. Reikia pripažin- 
: ti, kad Bulota šiuom kartu 
■kalbėjo rimtai- Jam teip ir 
'pritiko, kaipo svečiui.

Antru kalbėtoju buvo Bu
lotienė, o jai kalbant, pats 
Bulota rinko aukas. Bulo
tienė kalbėjo apie moksla- 
eivius ir jų gyvenimą ir kvie 
tė susirinkusius aukauti 
m o k s 1 a e i v i ų s u še 1 p i m u i. 
kalbėjo rimtai ir aiškiai 
labai trumpai, nes vos 10 mi-

virsi- 
salę. 

tad Martui reikėjo pačiam 
■ prakalbas susirengti ir sale 
i pasisamdyti. Prakalbos pa
vyko gerai, nes publikos 

i prisirinko pilna salė. Pra
kalbos buvo tris vakarus. 
• kuriuose surinkta aukų nu- 
! kentėjusiems nuo karės 50 
į dolerių, sutverta ALTS. kuo 
jpairLG- Fondo skyrius, Į 
■kurį nariai mokės mėnesines 
Į duokles sušelpimui badau
jančių brolių Lietuvoje. Iš
brinkta ir komitetas apdirbi- 
Įmui projekto tveriamai ge- 
Įležies pramonės bendrovės.
Linkėtina gerų pasekmių.

Sandarietis.

kių prietarų ir kovot už 
trumpesnę darbo dieną ir di- priklauso

celiariją ir raštininkams
algas moka, dargi kokią ten geistina, kad visose lietuvių 
knygą rengia leisti, d kad kolionijose lietuviai 1 . 
LŠ. fondas nesuspėjo išsiųst darbuotųsi.
10,000 dolerių, tai tautinin
kai ant jų mūras griauja 
(rodosi, kad Bulota $7.000 j 
dar užtylėjo, LŠ. fonde).

Bitė, i

lietuviai teip

Dirvos” skaitytojas.

mi savo parapiją ir bažny
čią, glaudžiasi prie svetim
taučių. Matoma, kad lietu- 

Męs paskelb-Kiai visame mėgsta nykti * t

New Britain. Conn. Pas 
mūs 4 d. Kovo irgi buvo šven j 
čiama kaipo lietuvių šventė.!

SKAITYKITE IR.
PLATINKITE 

••DIRVĄ”.



DIRVA

:£ draugijos pirmininkas kun.

> PERŽVALGA’*
Gražus pasidarbavimas 

Chicagos lietuviai, šelpime 
badaujančios Lietuvos pasi
rodė savo gausiomis darbo 
pasekmėmis, surenkant di
delę sumą pinigų netik “Lie
tuvių Dienoje”, bet ir tai die
nai praėjus jie rodo savo 
darbštumo pasekmes. Kaip 
matote šiame i 
“Dirvos” tilpusloje 
skaitoje, Chicagos 
komitetas šelpimui 
rėš nukentėjusių, 
siuntęs 2400 dolerių, 
yra gražus chicagiečių pa
sidarbavimas. O ką veikia 
lietuviai kitose kolionijose, 
praleidę “Lietuvių Dieną”?

numeryje 
; CK. at- 
; lietuvių 
i nuo ka- 

yra at- 
Tai

Skyriams pavedama pa- 
A. Steponaitis j Centralį tiems pasirinkti sau aukų 
Komitetą. rinkimo budus, koki“ jiems

Iš jo laiško matome, kad bus parankesni, bet Centra- 
___________ — _„_a- 

dar kartą šaukiasi musų pa- lingu dar ir nuo savęs pasiū
lyti šitokius budus:

1. Prašyti draugysčių, kad 
jos kas meno, kas trįs mėne- 

I šiai, arba kas pusė metų skir 
tų aukų nukentėjusiai Lie
tuvai per Cent. Komiteto

po lietuviai, gelbėkime teip, koj, sulyginus skaitlių tarp nant kiek jie praleidžia kito- 
kaip gelbsti savo tėvynes vi- mus ir lenkų, męs esam kiems blogiems dalykams, 
si anglai, visi francuzai, visi daug augščiau kultūroj pa- Turi pasibaigti šitoks ne- 

į vokiečiai išvien©! kilę. Gyvename daug šva-‘ protingumas, anksčiau ar
Nedarykime tarp savęs riau už lenkus ir męs 

tad skirtumų, kurių nėra 
tarp musų. Atminkime da
bar labiau, kaip kada, jog 

Vienybėje galybė. Ir tik su 
; vienybe išgelbėsime savo ša- 
!«•
Am. Liet. Centr. Komitetas.

& musų tėvynė yra varge ir lis Komitetas skaito reika-

vių surasta 1,099, baltgu- o-LV"" 
jj-.:.. on-rn 1^1,.. 11 i79 geious.

Kaip vienas žmogus, męs 
Amerikos lietuviai, turėtu
me stoti po Centralio Komi
teto vėliava ir šokti gelbėti 
savo tėvynę. Bet musų at
siranda žmonių, kurie ty- skyrių, 
čiomis ardo musų lietuvių 2. Sušaukti visuomenišką 
vienybę, tyčiomis nurodinė- susirinkimą ir prikalbėti vi
ja mums kokius ten partiji- sus savo kolionijos lietuvius, 
nius skirtumus, kokias ten kad užsidėtų mėnesinę mo- 
skriaudas, vienos partijos kesnį Lietuvos šelpimui, ku- 
padarytas kitai ir į tą pur- rią C. K-to skyriaus iždinin- 
vyną velia C. K-to vardą.

Centralis Komitetas nie- kolektuoti pamėnesiui ir iš- 
kados nebuvo jokia partija duoti mokantiems kvitas, 
ir nebus, jo uždaviniu buvo kiek pinigų priimta.
ir bus surinkti kuodaugiau- 3. Rengti prakalbas su 
šiai pinigų nukentėjusiems tikslu parinkti aukų savo 
broliams Lietuvoje, todėl jis kolionijoje. Į Jokias prakal- 
nedaro skirtumo kas stoja bas kviesti kalbėtojais p. St. 
po jo vėliava — katalikas, Šimkų arba ir kitus kalbėto- 
socialistas ar tautininkas, jus, kurie tam tikslui tiktų, 
jis su vsais nori dirbti, išvien, Kur nežinoma ką kviesti, 
kas tik su juo nori dirbti, 
pametęs savo siaurus parti- 
jinius norus, koki jie nebū
tų.

Sausio 16, 1916 m., Nevv 
York'e lietuvių suvažiavi
mas įgaliojo C. K-tą pasilik
ti toliau darbuotis, o ne vien 
tik vienai Lietuvių Dienai 
tvarkyti, kaip tai norėjo ki
ti politikieriai padaryti, ir rias turi pasadaryti C. K-to 
jis pats savo posėdyje Wil- skyrius pats, arba su kvitų 
kes-Barre’je, P., Kovo 11 d., knygelėmis, kurias galima 
šių metų, pamatęs kad su- parsitraukti iš Centralio Ko 
rinko $180.000.00 (šimtą miteto Raštynės.
astuonias dešimtis tukstan- 6. Paduoti nuolatinį ap- 
čių dolerių) nukentėjusiems skelbimą į vietos amerikonų 
dėl karės Lietuvoje ir gali 
dar daugiau surinkti ateity
je. nutarė pasilikti ir toliau 
darbuotis ir rinkti aukas vi
sais galimais budais nuken- jie priiminėtų aukas per sa
lėjusiai Lietuvai. vo laikraštį; dėti į ameriko-

Ateinančią vasarą Cen- nu laikraščius straipsnius, 
tralis Komitetas rengs ant- paraginančius duoti aukų 
ra LIETL^TŲ DIENĄ, o lietuviams; rašinėti laiškus 
tuo tarpu teip rinks aukas su prašymu aukų i ameriko- 
ir rengsis prie tos dienos.

Atmindamas šitą visą, 
Centralis Komitetas, kvie
čia Vietos Komitetus teipgi 
pasilikti toliau darbuotis ir siuntinės ant pareikalavimo.

Sukolektuotus pinigus C. 
K-to skyriai turi siųsti teip: 
išrašyti bankos čekį arba 
money orderį 
“The Liberty

džių 2070, lenkų 11,173. 
Ščučine yra lietuvių 2,680, 
baltgudžių 24,718, lenkų 12, 
757. Lydoj lietuvių 2,942, 
baltgudžių 14,500, lenkų 11, 
173. Radiume lietuvių yra 
4,059, baltgudžių 48, lenkų 
44,977. Vasiliškyje lietuvių 
yra 9,978, lenkų 31,315. To
kiu budu, pagal skelbiamos 
skaitlynes Vilniaus ir Gardi
no gubernijose lietuvių yra 
likusi tik maža dalelė. Bet 
ar šitos skaitlynes tikros, tai 
yra klausimas.

kas ir sekretorius turėtų iš-

Mokins vaikus etiketos. 
“Ateitis" rašo, kad Monte- 
lle, Mass. valstijoje, p- M. 
Petrauskas rengiasi “Žibu
rėlio" dr. vaikus mokinti eti
ketos, ty. gražaus apsiėjimo. 
Tai maloni žinia, kurią rei-- 
kia džiaugsmingai priimti, 
nes anie tai ikišiol niekas

I • 1 »Suprantama, kaip kiekvie-1 nesirūpino ir todėl lietuvių 
nu kartu, teip ir dabar,! vaikai augo kaip norėjo, be 
darbininkai ne išėjo strai-ijokių apsiėjimo pažinimų ir 
kuoti dėlei išdykumo, bet; mandagumo reikalavimų, 
priversti neperkenčiamų; %
aplinkybių, reikalaudami {
pakėlimo algų, nes prie se-į Numirė lietuvis dailinin- 
nųjų algų šiądieninis pi4agy- kas. Žiaurioji giltinė pakir- 
venimas nėra galimu. Ir; to dar vieną lietuvį. Varša- 
dabar, kuomet straikuoja- j voj numirė lietuvis dailinin- 
ma, sfraikuojanti darbiniu-; kas-tėpliorius K. Alkimavi- 
kai su savo šeimynomis ne-'čius. Lietuvių gyvenime jis. 
turi ką valgyti, tad maldau- ■ kaipo lietuvis, mažai buvo 
ja pašelpos iš kitur ir ant; žinomas, bet jo darbai bus il- 
vietos. Tarp straikuojan- 
čių yra daugybė ir lietuvių, 
kurie irgi jieškodami pašel
pos, kreipiasi prie savųjų, 
lietuvių, pramoninkų, o tie 
lietuviai pramoninkai, pa- 
šelpą duoda labai mažą, dar
gi kiti netik neduoda, bet J 
dar ir nesmagumų 
vargšams pridaro. Tai 
gražus pasielgimas su 
vaisiais.

Negražiai elgiasi. Phila- 
delphijoj dabar eina dideli 
straikiai cukernių darbinin
kų, susirišusių i uniją. Jiems 
pritariant, i straiką išėjo 
ir kitokių šakų darbininkai.

reikia užklausti laišku C. 
K-to Raštynės.

4. Rengti, kad ir nedide
lius lietuviškus bazarus, iš
statant juose ant pardavimo 
suaukautus po 
daiktus.

5. Kolektuoti 
parėjus iš darbo,
dieniais su dėžutėmis, ku-

kolioniją

vakarais, 
ir šventa-

gai atminti. Iš jo tepliotų 
paveikslų geriausiais liko: 
Jūratė. Gedimino laidotu
vės. Margerio mirtis, Lietu
vių kunigas, Lizdeika ir jo 
duktė Pajauta. Velionis 
buvo gimęs Dambrave, Lie

tuvoj.
tiems;___ .

ALCK. aplinkraštis
■GERBIAMIEJI:—
i Juodi debesiai trečias me- 
Į tas kaboję ant musų tėvy- 

lie-įnės nesiblaivo, bet tirštėja.

laikraščius su prašymu au
kų nukentėjusiems lietu
viams ; prašyti amerikonų 
laikraščių redaktorių, kad

Laisvės dėlei. Tarpe
tuviškujų partijų dabar ei-'Štai laiškas Lituanijos drau- 
na bruzdėjimas už Lietuvos:; 
laisvę, kuriai daug vietos pa- : 
švenčia laikraščiai ir estra
dos. Tas butų labai gerai, 

•jei tas butų tos laisvės išga-' 
vimo dėlei. Bet • ant nelai- i 
mės tas viskas eina atbulai, I 
neš vieton tos laisvės jieško-; 
jimo, ginčijamasi ir karš-į 
čiuojamasi už tai, kas taja: 
laisve galėtų naudotis, kas! 
tiesas prie jos turėtų. Štai;
ir dabar Brooklyne atsibuvo 
prakalbos, kuriose kalbėto- ‘ 
jas sukaršęs Kemešiui ir. 
Bulotai, paaiškino susirin- 
kušiai publikai, kad męs ne-! 
norime tokios laisvės, kokios i 7 I
nori kunigai, bet tokios, ko- > 
kios principais vadovavosi j 
Washingtonas, Jeffersonas 
ir Franklinas, čia Amerikoj. 
Klerikalų laikraščiuose ir 
estradose teipgi tankiai iš
sireiškiamą, kad laisvę įgi
jus Lietuva turės būti kata
likiška. • Ir nieko nebūtų 
stebėtino, kad taja laisve 
butų varžomasi ją turint, 
bet dabar, kurgi ta laisvė? 
Ne varžytis dabar taja lais
ve juk reikėtų, bet jos jieš- 
koti, nes varžytis dar nėra 
už ką.

nūs ir kita.
Visus tuo apgarsinimus, 

straipsnius ir laiškus yra 
pagaminęs C. K-tas ir iš-

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

Iš ALC. Komiteto
Centralis Komitetas gavo 

laišką iš Šveicarijos, kad 
atvažiuoja dr-jos Lituania’s 
atstovas į Ameriką Lietuvos 
šelpimo reikalais. Cent. 
K-to susirinkime Kovo 11 d. 
Wilkes Barre’je, vietoje at
sisakiusiojo V. Lukoševi
čiaus Cent. Komiteto Iždi
ninku, išrinkta M. W Bush 
iš Brooklyn, N. Y.

Nutarta teipgi S. Šimkui 
patariant, Liet. Dr-jos pa
vyzdžiu Europoje, išrinkti 
12 kandidatų į Cent. Komi
tetą, kurie reikalui atėjus, 
galėtų įeiti į C. K-ta. Tais 
kandidatais nužiūrėta se
kantieji žmonės: Šimkus, 
dr. Bacevičius, A- Skritul
skas. P. Vilmontas, A. Stri
maitis, A. Ramanauskas (iš 
Lavvrence, Mass.J, V. Joku- 
bynas, B. Balutis, dr. Ziman- 
tas, S. Gegužis ir Staknevi- 
čius- Prireikus kooptuoti 
iš jų į CK., bus darinkta 
daugiau.

Visus pasilikusius nuo 
Lietuvių Dienos pinigus nu
tarta pasiųsti per Lietuvių 
Švedų Komitetą į Lietuvą 
su tiesa išdalinti labiausiai 
reikalaujančioms pagelbos 
vietoms ir įstaigoms. Tų 
pinigų susidarys į 870.000.00

Lietuvių Dienos apyskaita 
priimta susirinkime ir per
žiurėjus Revizijos Komisi
jai bus paduota spaudom

Su didžia pagarba
M. šalčius,

CK. Piki. Sekretorius-

pastoti jo skyriais.
Kur tokius Vietos Komi

tetus visokį politikieriai yra 
išardę, ten reikia juos vėl 
išnaujo sutverti ar atgaivin
ti. Tam siulomaa tokia tvar 
ka. Jeigu Vietos Komiteto 
nekurie nariai yra patįs iš
stoję su tikslu išardyti Vie
tos Komitetą, arba savo par- 
tyviską šelpimo komitetą 
palaikyti, tai vietoje tokių 
reikia kooptuoti ( tai yra 
prisiimti naujus narius),
teip. kaip C. K-tas daro. O su reikia kreiptis ir visais 
jeigu Vietos Komitetas visai kitais reikalais.
yra pairęs, tai tegul tokia Organizuodami naują C. 
draugystė arba SLA., ar K-to skyrių, arba atgaivin- 
TMD., ar kitos kokios orga- darni seną, saugokitės už-

Suskaitė lietuvius. Neku- 
riose vietose Lietuvos gu
bernijų atsibuvo valdiškas 
tautų suskaitymas. Pagal 
žinių, Gardino gubernijoj, 
miestuose surandama lietu
vių 113, baltgudžių 570, len- 
V” " oo Kūmuose lietu-

gijos pirmininko A. Stejx>- 
naičio (Šveicarijoje) į Cen
tralį Komitetą:

“Musų atstovas sugrįžo 
iš Lietuvos. Padėjimas 
tenai baisus iš visų pusių. 
Kitose vietose žmonės ba
du miršta. Sunku ir spė
ti, kaip bus ateinantį pava 
sari. Laukai paliks nesė
ti, nes nėra sėklos. Dra
bužiai. avalinė — viskas 
nusidėvėjo, o naujų pasi
gaminti nėra iš ko. Rei
kia kad kuogreičiausiai 
butų surasta pagelba už
sienyje. kitaip Lietuva pa
virs į negyvą dykyną. Pa-

■ geliią lietuviai turi patįs njzacjjos skyrius sušaukia gauti kokią sriovę ar parti- 
; parūpinti saviškiams, nes visTOmeniškį surinkimą ir ‘ '

svetimiej. nepadės. ,jžrenka nauja Vald b
Musų atstovas surado .. 3 žmoni ’ irmininko. iž_ 

tikras kelius pasiųsti pi- lininko ir sekretoriaus (ar- 
mgus j Lietuvą. ba ir daugiau, jeigu jusu ko-

.Jam pasisekė atgaivm- ljonijoje tinkamu zm„nil, 
U senąją I-ietuvių Draugi- ran((a!!i į toki v:aWvb , ir 
j, ir jkurti jos skyrius šac. K-ui apie lai, tai 
Hekvienoje parap.joje. ; jis prisjųs naują igaiiojimą

‘Vokiečių valdžia pnza-.,,inkti aukas 
dėjo nekliudyti tos drau-i 
gijos darbo.

“Musų atstovas aplankė 
Kopenhageną ir Stokhol
mą ir suorganizavo susi
rašinėjimą užimtosios Lie 
tuvos su Rusija ir Ameri
ka.

“Tikime, jog Jus, Cen
tralis Komitetas, padary
site nuo savęs viską, kas 
tik galima, kad išgelbėjus 
nuo pražūties musų tėvy- 
nę .
Tein r"5o Lituanijos

ant vardo 
National 

Bank, Nevv York City, for 
Lrttuanian War Suffereres” 
ir prisiųsti į C. K-to Rašty- 
nę: “The Cantral Committee 
for the Relief of Lithuanian 
War Sufferers, arba trum
piau: “Central Lithuanian 
Committee”, 200 Fifth A v., 
Nevv York, N. Y. Tuo adre-

ją, visuomet atminkite, kad 
C. K-to ir jo skyrių uždavi
nys yra tik gelbėti tėvynę, 
surinkti jai daugiau aukų, 
bet nevarinėti kokios politi
kos.

Rūpinkimės priimti į savo 
skyrių ir socialistus ir kata
likus ir tautininkus. Jeigu 
tų trijų sriovių žmonės agi- 

Kurioje kolionijoje-mies-'tuotų už savo fondus, tai at- 
telyje yra tik viena draugys- sakykite, kad Centr. Komi- 
tė, tegul ji sutveria C. K-to tetas lygiai pasiųstų į Lietu- 
skyrių iš savo narių. Ku- vatuos pinigus ir tiems 
rioje kolionijoje nėra jokios 
draugystės, tegul ten priva- 
tiški žmonės sutveria tokį 

įCentralio Komiteto 
Naujai susitvėrę 

persitvarkę skyriai 
tuojau stoja į darbą.
C. K-to skyriaus valdybos 
nariai turi rinktis kas ne- 

j dėlia vieną kartą ir svarsty- 
J h’ aukų rinkimo reikalus.

ne- vėliau. Yra du takai: reikia 
teip miegame kaip jie. Tan-; pamesti savo draugus, kurie 
kiai su lenkais musų žmonės į prie to priveda su savo blo- 
ginčijasi, kad ir jie žino, gaiš papročiais, ar visai pra- 
kad męs visai atskirai vei- ‘ sišalinti iš miesto, prasisko- 
kiame politikoj, kad męs jų linus krautuvėms, drau- 
senoviškos malonės esame> gams ir gaspadinei. Juk 
tur.ėję užtektinai ir kad se- prie to yra priverstas, nes 
novinių ryšių visai męs ne- visi prašo paskolų sugra- 
pripažįstame. Bet atsiran- žinimo, o jam neužtenka sa- 
da dar daug lenkų ir šiuose vo algos iki algai, prasiaučia 
laikuose, kurie myli mus pa- viską ką tik įgyja, ir kaipgi 
sisavint, išsireikšdami, kad tad galima skolas sugrąžin- 
męs esam lenkai, nes prigu- ti. Dauguma net prieina 
lim prie Lenkijos. Lietuva prie vagystės, manat, kad 
ir Lenkija yra susivieniju- pavogęs galės sugrąžinti sa- 
sios ir vardijusi visa Lenki- vo skolas kaip katriems, 
ja. Toki darbai atneša gėdą to-

Šitie žodžiai be abejonės kiems sporteliams. Giminės 
prikelia kiekvieną lietuvi, tokio žmogaus negerbia, 
pasislėpusi meile patrijo- [nėra mylimas lietuvių, toks 
tizmo dėl savo tėvynės, ku- kurs apjuodina mus tautą, 
riuos teip stengiasi panai- Už tuos pinigus, kuriuos 
kint lenkai, kurie ir seno- ant vėjo praleidžia, prigulė- 
vės dainą turi tokią, kurioje damas prie draugysčių, kliu- 
apdainuoja lietuvius, kad bų, galėtų įgyt garbę tarp 
Lietuva yra jau pražuvus, draugų, galėtų pasivadinti 
Musų žmonės, katrie yra 
skaitę Lietuvos istoriją ir 
žino kaip lenkai barbariškai 

i elgdavosi su lietuviais, nė 
i vienas nemyli lenkų ir už ne- 
' išmintingą žmogų, kuris 
lietuvišką kalbą paniekino, 

i pramokęs lenkišką, baisiai 
! tokio žmogaus tikri lietuviai 
! nekenčia; ypač fabrikuose 
i ypatiškai visokiais budais 
j pajuokia.

Bėda tokiam silpnučiui, 
\ kurs mano tapti ponu, jeigu 
i lenkiškai išmokęs kalbės, 
i Labiausia toki paiki paša
liniai atsitikimai 
energijas musų 

Inės; kur 
j savo tėvynės? 1 
:musų vaikinai ir mergaitės, gijose ar 
■ visi lietuviai.

tikru proto sportu, ir ištik- 
rųjų tokius musų žmonės 
pagerbia. Tarp mus lietu
viškų kolionijų, kliubų ar 
draugysčių, atsiranda gana 
gabių veikėjų, kurie stengia
si įgyti mokslą, gana var
gingai gyvendami. Daugu
mas iš musų dar visai nesa
me susipažinę su savo gra
matika. Bet jeigu pasiim- 
tume mokytis vakarais ir 
kada turim liuosą laiką, be- 
abejonės netik lietuviškai 
pilnai suprastume, bet dar 
ir angliškai prasilavintume.

sujudina Aš manau, kad daug dau- 
jaunuome- giau pasiakvatytų mokintis 

iš musų nemylim iš jaunimo, jeigu studentai, 
Ir gabus kurie dabar mokinasi kole- 

universitetuose, 
stengiasi kiek apskelbtu per musų laikraš- 

’ galėdami prikelti apmirusią čius, kur lengviaus irprasi- 
. lietuvių tautą. Stengiasi i mokinti, išeiti mokslą, supa- 
iparodyt pasauliui, kad męs žindintų su mokyklų išly- 
i lietuviai dar gyvuojame ir goms, kad pakviestų vaikiu 
i vis kilame augštyn. augštyn, nūs, kurie yra gabus ir turi 
j į viršų. iš ko pradžią pradėti, mo-
| Minėjau gabius lietuvius, kintis. Juk dabar tarp mu- 
j kurie stengiasi kiek galėda- su dar mažai randasi rnoks- 
mi prikelti musų numylėtą laeivių. Ir beabejonės yra 

i prigimtą tėvynę, bet jie yra i geidžiama lietuvių turėt 
i tik keli, kuriuos gerbia visi kuodaugiausia.
j tikri lietuviai ir kurie bus< Auginimas vaikų yra už 
; atminti ateinančioj gadynėj. vis svarbiausiu. Męs pasi- 
j ir gerbiami gyvenančių lie- rodome auklėdami vaikus 
, tuvių. Pamislykime tiktai, savo nuomones, tautos aug- 
, kiek iš mus bus gerbiamų: štumą ir kultūrą. Suvieny- 
(ir atmenamų. O šimtai bus i tose Valstijose yra visokių 
; pajuoktais už prasižengi- tautų ir nė viena nėra ski
ntus, begėdiškus darbus.; riama nuo kitos, visos tau- 
Turėdami tokią pat progą tos turi tokias pat išlygas, 
kartais dar daug geresnę ne-: Kiek tik tautų randasi, vis 
gu dauguma musų jaunuo-, vaikai tų tautų yra prispirti 

Nevvark, menės, kuri atsidėjus ką, eit mokyklon sykiu su ame-

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

Aukos ALCK.
Aukos atsiųstos į C. K-to 

ofisą Nevv Yorke 200 Fifth 
Avė. Nuo Kovo 1-14, 1917.

Anna F. Tvvedell, S. Oran- 
ge. N. J....................... $100
Mikas Petrauskas . . 10.00 
R. Karuža-, Phila., Pa. 7.27 
M r. F. Rodulskas, Simp- 
son, Pa .................... 5.00
Mr. J. A. Plerpa. Cleve- 
land, Ohio .............  25.00
Chicago Lithuanian War 
Relief Committee 2400.00
Mr. M. šalčius, Nevvark, menės, kuri atsidėjus kąj eit mokyklon sykiu suame- 
N. J. collected..........5.55 pramokti, vargsta bebegalo rikonais. Suėję vaikai mo-
Mrs. C. A. Rand, New^ėl priežasties neturtingu- įkyklon, daro labai didelį su- 
Canaan Conn 10 00 ’mo’ ^ėl priežasties, kad tarp į pratimą kilme tautos. O 
Per 14 dienu i { 2463^2 i n*ra, organizacijų čia Amerikoj svetimtau-

. . ‘ orjselpri mokslaeivius. Tarp ciams yra labai “pohakas
Nuo pirmiau .. ^9ĮmyS jaunuomenės randasi|prasikaltęs, kaip Lietuvoj
Išviso

-o-

$181,738.71 daug tokių vyrukų, kurie!žydas musų žmonėms yra 
save pasivadina sporteliais.; baisiai nekenčiamas. Su- 
Užklausus dėl kokios prie-j augę žmonės nekenčia, kad

Ku- vą tuos pinigus 
žmonėms ar įstaigoms, ku
riuos nurodys aukautojai, 
tik su tuo skirtumu, kad C. 
K-tas tuos pinigus greičiau 
pasiųs, kaip kokis fondas, 
ir siuntimas C. K-tui nieko 
nekaštuoja, tuotarpu fon
dams kaštuoja.

J vienybę, broliai!
Gelbėkime savo tėvynę ir 

;«n išvipno— ■

skyrių. 
ir seni 

tegul 
Dėlto

{Pasidarbuokime daugiau [žasties jie toki iškilmingi, j koks svetimtautis pavadina 
u.niurau. 5 atsakymas greičiausiu bus, retkarčiais lenku, o juk vai-
Tankiai tarp mus atsitin- dmęS nenorim vargti per;kas lankydamas mokyklą 

ka dideli ginčai, retkarčiais l savo gyvenimą, kad męs ne-1 maišosi su įvairių tautų vai- 
net ir su svetimtaučiais. uzinorjm sutaupyti krūvą pini- kais, ir bent kiek supykęs 
sulyginimą lietuvių su len-.gų kam kitam. Atkreip-;svetimtautis tuoj drebia 
kais. Jeigu lietuvį pavadi- kim atydą į juos, o pamaty- Į musų lietuviams tą nemyli- 
na svetimtautis polak ,Įsime, kad jie labiaus varg- mą žodį “polak", kurį lietu- 
kaip tai baisiai netinka , sta negwtas žmogus, kurs I vis turi kentėti. Ir tą gėdą 
mums tas žodis, pasirodo lyg • stengiasi pasirodyt žmo-1 kasdien vaikas atjaučia dar 
žemiausis paniekinimas mu- ,nėms, kad kaipo žmogus gy- labiau negu suaugęs.
sų tautos žmogui. Tankiau- Į vena sulyg savo uždarbio. Užtaigi mieli broliai ir 
šiai tokiuose atsitikimuose Ijokios paniekos, gėdos seserįs, toliau rūpinkimės 
męs stengiamės kiek gale-; neturėdamas nuo žmonių, j 
darni išąįškinti skirtumą; Tokiems neužtenka algos iki 
tarp mus ir lenkų. Links-; algai. Jie vargsta per vaka-

. mai atsakome, dar net pasi-1 karčiamose, kur palieka 
gerėdami, kad mes nesam! ... . . . . . .
visai toki kaip lenkai, kad .net,k Pini^us’ *** ^klu 
męs turime savo kalbą ir!ir ^o protą. Vargsta per

• -s- me visai kita tauta. Dar j naktis bemiego, lošdami ka- 
’ ’ m p. v ’ "• 55 nenrime-

atsakymas greičiausiu bus, retkarčiais lenku, o juk vai-

apie savo vaikus, kad kuo 
greičiaus pasirodytų skirtu
mas tarp mus ir lenkų vai
kų. Kad musų vaikai nebū
tų teip kitų tautų akyse pa
žeminti. Ypatingai moti
nos, išleisdamos savo vaike
lius j gatves, turi daug dau-
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giau rūpintis su prižiurėji-( 
mu, kad butų švariais dra
bužiais aprengti ir patįs 
švarus, kad nebėgiotų po 
gatves juoduose, suplyšu
siuose drabužiuose. Męs pa
tįs pamatę apiplyšusį vaiką 
ant gatvės, pajuokiam tėvus 
už neprižiurėjimą savo vai
kų ir gana ilgai pamename. 
Vaikus išleidžiant mokyk
lon, turime ypatingai pri
žiūrėt, kad butų aprengti 
gražiai, švariais drabužiais, 
kad patįs butų švarus. Mo
tina atsidėjus gali daug pa
mokint savo vaikus, kad bu
tų priimnųs žmonėms, kad 
nevartotų nešvarių žodžių. 
Tarp mus šeimynų tėvai 
laukia, kad tik greičiau vai
kas paaugtų, į metus įeitų ir 
kad galėtų eit fabrikan dirb
ti. Vaikui atėjus į metus, 
įstatymų paskirtus, prade
da dirbti už labai mažą al
gą, kad dar kelis metus 
tėvas turi prigelbėti, nes 
vaikas su tokia alga be tėvų 
pagelbos dar negalėtų pra
gyventi. Išmintingas tėvas 
žino kaip bloga yra nepamo
kintam žmogui, kad visi 
vadina medžiagalviu, nors 
jis ir neturtingu būdamas 
stengiasi duot nors pradžią 
mokslo užtraukdamas kelis 
metus, kol vaikas paauga, 
sustiprėja.

Jeigu vaikas yra kiek my
lintis mokslą ir gabus, turė
damas pradžią mokslo jis 
liuosu laiku prisirengia prie 
kolegijos kurso. Su tėvų 
pagelba vakarais išmoksta 
lietuvišką gramatiką, o už
sidirbęs keliata centų, gali 
su tėvų ir giminių pagalba 
įstoti universitetan. Bet la
bai mažai šitokių išmintin
gų atsiranda tarp mus var
gingai gyvenančių lietuvių.

Gal daug kam nepatiks 
šis strajpsnelis, bet ką dary
si, kad tai yra musų kasdie
niniai vargai ir bėdos, o kas 
mums labiausia skauda, apie 
ta turim kalbėt ir svajoti. 
Ar nemiela butų mums tu
rėti didesnį buri negu kad 
męs dabar turime? Juk čia 
turim laisvą žodį, galim 
daug daugiaus nuveikti ne
gu musų broliai Lietuvoj, 
kur yra pavergti ir po šiai 
barbariškai karei® Lietuvoj

Jau 100 lietuvių susirado, 
kurie pasižadėjo, moka ir 
mokės į Lietuvos Neprigul- 
mybės Fondą po $10.00 kas 
metai tol, kol Lietuva neiš- 
gaus pilnos neprigulmybės. 
Kas lietuvis, kas nori savo 
kraštui ir broliams liuosybės 
ir gerovės, turi prie tos šim
tinės tuojau prisidėtą kad 
sudaryti pilną 1000, kurie 
mokėtų po $10.00 kas meno.

Lietuvos Neprigulmybės 
Fondo prezidentu yra Dr. J. 
šliupas, vice-prezidentu A. 
Ramanauskas iš Lawrence, 
mass., sekretorium A. Rim
ka, iždininku T. Paukštis, 
finansų sekretorium J. Se- 
kevičius. Komiteto nariai: 
Dr. K. Drangelis, F. V. Jan
kauskas, R. Karuža ir J. O. 
Sirvydas.

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

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

Naujas išradimas.
(Tą^) 

jingą skausmą, tuojau jį iš- 
gydysime laike trumpos pa
šnekos”, sako naujas išra
dėjas. Nėra tame nieko pa
vojingo. šitas vaistas ne
degina, o užmuša visas bak
terijas. kokios žaizdoje yra.

Pasteur ir Mecnikov iš
galvojo. kad užmušant bak
terijas galima sutverti nau
ją pasauli. Be bakterijų ne
gali būti limpančių ligų. 
Spinduliai “S ’’ suminkšti
na sukietėjusias arterijas, 
tad galėsime jaunais būti 
per šimtą metų.’’ Karališ
koji medicinos draugystė 
spindulius “S” vadina nau
jausiu stebuklu medicinos 
darže. Laike pasikalbėjimo 
pačijentas nustoja skausmo. 
Išradėjas. pasiganėdinęs 
savo išradimu, iš džiaugsmo 
dėlei gerų pasekmių, savo 
išrastą vaistą pavadino 
‘‘Dievo žiburiu”. Jis savo 
išradimą susekė šiokiu bu
du: Tyrinėdamas šarvus, 
vartojo aiškų ir su smarkia 
jiega žiburį. Jo padėjėjas, 
būdamas girtu, per ne atsar-

tus) ultrafioletinės spalvos 
spindulius. Taigi, išradimai 
kankinimui ir žudymui žmo-; 
nių, sykiu davė progą žmo
nėms nuo to visko apsisau- į 
goti. Tai yra išradimai, ku- • 
rie jau praktikoje, kaipo' 
naudingi, yra vartojami. O 
yra tokių ir tokiems panašių 
daugybė kitokių naudingų 
išradymų, kurie yra dar ty
rinėjami, o kiti nors jau ir i 
naudojami, vienok laikomi ■ 
dar slaptybėje.- Taigi, ši: 
baisioji karė daug ko naujo! 
įnešė žmonių gyvenimam

—-- I
Vokieciy prasikal

timai.
Milton Bronner.

Per pustre čių metų, nuo 
pat pradžios karės, Suvieny. 
Valstijos buvo taikoje su 
Vokietija. Ir per tą laiką 
Vokietija, su pagelba savo 
špiegų ir kerštininkų, laužė 
Suvienytų Valstijų tiesas, 
artindami savo šalies ne
apykantą prieš musų šalį ir 
musų žmones, gimdydami 
pagiežos atbalsius.

Istorija, kokią Suvienytų 
Valstijų slaptoji sargyba su
deda ir patvirtina savo pri
rodymais, yra skaitoma kaip 
koks romansas.

Teutonų jiegos įrankiais 
pavartota jos pačios žmo
nes, kurie sunaudojo nema
žai energijos teutonų atei
ties sutepimui ir didelei ne
naudai. Vienu iš tokių teu
tonų įrankių buvo dr. Kon
stantinas Dumba, Austri
jos ambasadorius šioje šaly
je. Antruoju tokių teuto
niškų įrankių buvo kapito
nas Kari Boy — Ed.

Vokiečių šelmystės šioje 
šalyje.

Su visomis vokiečių šel
mystėmis šioje šalyje, turi
me surištų visą eilę vokiškų
jų valdininkų pagelbininkų, 
kuriais yra bankų raštinin
kai. vokiškų rezervų valdi
ninkai, laivų oficierai ir in
žinieriai. nepriskaitant prie 
šitų profesionališkųjų žmo
nių būrio dar visos eilės že
mosios rūšies niekšų.

Tiesos šiądien verčia mu
sų šalį apsidengti gėda, ren
giamės pakelti ginklą prieš

jas nori paversti mašina, 
dirbančia jiems įrankius, su 
kurių pagelba jie galėtų pa
sisavinti ar bent tuomlai- 
kinai pasiglemžus pasinau
doti Panamos kanalu, Gu
anui, Kavai ir Filipinų salo
mis.

Valdžia tą viską pamatė i 
laiką ir gerai permatė kame 
yra vokiška idėja. Vienok 
dar nėra musų žinioje nė 
dešimtos dalies tų visų pla
nų, kokiais vokiški agentai 
yra pasitarnavę savo val
džiai jau pirmiau, nes jų šel
mystes pradėta tėmyti visai 
neseniai. Tėmyti jų veiki
mus pradėta beveik tik nuo 

: 19 dienos Balandžio pereitų 
• metų, kuomet slaptoji polici
ja areštavo vieną iš Vokieti
jos slaptųjų agentų , Wolf 

ivon Igel, pas kurį atrasta 
70 svarų dokumentališkų 
popierų. Jis paskui labai 
spyrėsi, kad tos popieros 
butų jam grąžinamos, jo 
reikalavimus rėmė ir Vokie
tijos ambasadorium čia bu
vęs Bernstorf, kurs tuomi 
ant savęs patraukė nemalo
nę šios šalies valdžios aki. 
Bėrnstorfas buvo privers
tas apleisti šią šalį, su juom 
turėjo išsinešti ir Igel, bet 
nuo jo atimtos popieros ir 
šiądien yra Dėdės Šamo ar
chyve; kas tose popierose 
yra, tai yra valdiška slapty
bė.
Daugelis teutonų agentų 

veikė čia niekšystės 
darbus.

Kaipo pasekmės teutonų 
aktyviškumo šioje šalyje, 
yra šiądien matomos dvie
jose negeistinumo ir gėdos 
formose: Viena — diplonia- 

. tas tapo iš šios šalies išvytu, 
o antra — daug teutonų 
agentų tapo įtartais ir suim
tais.

Rugpjūčio mėnesyje, 1915 
m. d r. Dumba buvo Austri
jos valdžios atšauktas, nes 
buvo sučiuptas, kaipo turis 
ryšius su trukdytojais šios 
šalies amunicijos fabrikų, 
teipgi buvo pridėjęs savo 
ranką prie papirkinėjimo 
ateivių spaudos, kad ta krei
ptų savo simpatijas teutonų 
pusėn. %

Gruodžio mėnesyje, tais 
pačiais metais, prezidentas

KUR ŽALIUOJA PUŠYNĖLIS.
Kur žaliuoja pušynėlis,
Tyliai plaukia Nemunėlis, 

Ten lietuviai, broliai musų, 
Prispausti yra gudų ir prūsų.

Ten žmoneliai aimanuoja,
Dėl sunkių vargų dejuoja,

Ir gailiai verkia sesutės, 
Nes jos likosi našlutės.

Negal, brolį atlankyti,
Širdies skausmo apsakyti, 

0 jų senieji tėveliai, 
Seniai ilsis jau žemelėj.

Jau nečiulba vyturėlis, 
Nedainuoja artojėlis,

Nein į lauką prie žagrelės, 
Neskamba ten jų dainelės.

Lietuva šalis gimtinė,
Graži kaip dangaus mėlynė,.

Nors ir laisvės neturėjo, 
Bet kaip rožė ji žydėjo.

O kaip karė prasidėjo,
Baisus priešas ten atėjo,

Žmones baisiai ten kankina, 
Grožybes tavo naikina.

Lietuva, šalis garbinga,
Šiądien likaisi varginga,

Mus prakaitu aplaistyta, 
Šiądien tapai sunaikinta.

Ten teka kraujo upeliai, 
Ten žūva mus broleliai,

Mus nameliai sunaikyti, 
Ir tėveliai išvaryti.

Jie netur duonos kąsnelio, 
Nesurand šilto kampelio,

Alkį, badą tur kentėti, 
Nuo šalčio turi drebėti.

OI Tėveli, motinėle, 
Mielas broli, seserėle!

Negaliu jus atlankyti, 
Jus sunkaus vargo matyti....

Kad šviesi saulė nušvistų, 
Lietuvai laisvė sugrįžtų,

Tad keliančia aš greičiausia, 
Į tėvynę mus brangiausią.

Pasveikinčia aš tėvelį,
Padėčia vargt jam vargelį,

Dirbčia vien dėl brolių labo, 
Gyvenčia ten iki pat grabo....

Vyturėlis.

gyvenanti musų broliai žiū
rės į mus, reikalaudami pa
gelbos iš musų, reikalauda
mi moksleivių dėl platinimo 
naujos Lietuvos. Pames
kim tad senus papročius ir 
pasakojimus ką veiks moks
linčiais likę, juk visokios ša
kos mokslo yra ir visos rei
kalingos, o ypatingai mums 
lietuviams. Veikim nepails- 
dami, o veikalai atneš nau
dą, garbę musų numylėtai 
lietuvių tautai. Prikelkim 
pamintą ir užmirštą kitų 
tautų savo senovės gargin- 
gai gyvavusią lietuvių tau
tą.

Marytė.

o----------

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

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

Dėkite savo aukas dėl Lie
tuvos laisvės išgavimo į 
"Lietuvos Neprigulmybės 
Tondą.”

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

gumą, prie darbo skaudžiai Europos begėdžius, pasi- Wilsonas paliuosavo \on 
susižeidė. Bet žaizda tuo- tikus jų medžiotojus, kurių Papeną ir Boy—Ed’ą ir juos
jaus pradėjo gyti. Nusis- tarnai nesidriovėjo sutepti 
tebėjo tuomi senas profeso- savo šalies garbę netikrais 
rius ir norėdamas }>ersitik- pasportais, pasikėsinimais 
rinti, apsivėlusiu nešvaru- sudinamituoti laivus, padeg- 
mais peiliu perdūrė sau ti daugelį Amerikos fabrikų, 
ranką ir tuojaus žaizdą pri- ir šią šalį pąnaudoti savo 
kišo prie ano žiburio, kurį. reikalams prieš Kanadą, 
vartojo prie šarvų tyrinėji- Jie nesigailėjo savo aukso, 
mo. Po trijų dienų žaizdos kad su to pagelba sukurus 
neliko nė ženklo. Dabar su-' Mexikoj revoliuciją, kad vė- 
žeisti kareiviai turės žiburį, liaus įtraukus ir Suvienytas 
kurs sulaikys tinimą, gydys, Valstijas.
sustingimą, pulevimą ir pra- Teutoniškųjų šelmysčių 
šalins skaudėjimą. Reikia jau nuo pirmiaus buvo visa 
tik žaizdą palaikyti prieš eilė, bet pertraukus diplo- 
“Dievo žiburį” atstume matiškus ryšius su Vokieti- 
apie 24 colius nuo aparato. ja, pasirodė tų šelmysčių 
Tuomi jau yra išgelbėta daugiau ir tai dar net tokių, 
šimtai kareivių, išgydyta kokių pirmiau nebuvo tikė- 
pavojingai sužeisti, išgydy- tąsi.
ta pavojingiausios žaizdos Pagauta Mexiko-Japoniš- 
ant veido, kurios bjaurino ka nota dr> Alfredo Zim- 
dailius kareivius. Nuo laiko mermanno, Vokietijos sėk
lai vynų mūšio ties Jutlan- retoriaus užrubežinių reika- 
dijos pakrantėmis, išgydyta jy, vėliaus išėjo aikštėn, kad 
šimtai angliškų jurininkų, Vokietija.su pagelba savo 
su pagelba spindulių slaptų agentų šioje šalyje, 
Šviesa šitų spindulių, už- mėgino sukelti Indijose mai- 
mušdama bakterijas, savo štus> kokius savo laiku buvo 
lengvu žibėjimu išvalo žaiz- sukėlusi Airijoj. Paaiškėjo 
dą nuo užteršimų ir paliuo- teipgi, kad vokiškiems agen- 
suoja • ją nuo puliavimo. tams pasidarbavus, sukelta 
Stovint atstume penkių pė-1 maištai Kubos saloje ir tas 
dų nuo aparato su elektro-I pats mėginta padaryti Ko- 
doma ir valframa, išduo- Humbijoj ir Pietinėj Ame- 
dančia tekėjimą elektros rikoje.
spindulių, galima pagamin- ■ Valdžiai paaiškėjo, kad 
ti nematomus (labai. skys- vokiečiai Suvienytas Valsti-

pasiuntė namo, kaipo žmo
nes su nelegališkomis repu
tacijomis šiai šaliai, nes 
faktiškai susekta juos orga
nizuojant šioje šalyje Vo
kietijai slaptus agentus, ir 
mokant už jų darbus.

i Suardyta planai rezervistų 
verbavimo.

Vasario 15 d. 1915 m. 
Hans Adam von AVedell, 

i Kari Rusoede, Arthur Wil— 
helm Sachsse, Augusi R. 
Meyer, Walter Muller ir 

į Herman Wegener, buvo su
čiupti dirbime neteisingi^. 

I pasportų vokiškiems rezer- 
vistams, verbuojamiems čia, 

;kad grįžti į Vokietiją. M. 
'Rauroede pasmerktas tapo 
i trims metams prie sunkių 
J kalėjimo darbų, Sachsse, 
Meyer, Muller ir Wegener, 
tapo pasmerkti piniginei 
baudai po $2,000. VonWe- 
dell spėjo pabėgti užrube- 
žin.

Kovo mėnesyje, 1915 na. 
Ridherd P. Stegler, Richard 
Madden ir Gustav Cook, bu
vo teisiami už konspiracijas 
ir padirbimą keliato netik
rų pasportų. Stegler tapo 
pasmerktas į New Yorko 
kalėjimą 60 dienų prie sun
kių darbų. Likusieji du 
pasmerkti tapo po 10 mene-■ 

(Dar bus.) |

VASARA LIETUVOJ.
Jau saulutė teka, 
Gaili rasa krinta, 
Vasaros dienelė 
Malonei prašvinta.

Vyturėlis čiulba,
Padangėj plazdena, 
Mažąs piemenėlis, 
Gyvulėlius gena.

Malonus vėjalis,
Rodos, pasilsėdams, 
Tyliai, ramiai, pučia.
Lyg kad mus gailėdams.

Artojas žagrelę 
Taisydams dainuoja. 
Lyg džiaugsmas jo širdį 
Prie darbo vilioja.

Ir jauna sesutė,
Ji irgi nesnaudžia,
Jau staklelės dunda, 
Baltas drobes audžia.

Raiboji gegutė,
Kukuoja girelėj. 
Bėrieji žirgeliai, 
Žvengia sau stonelėj.

Jaunas šienpjuvėlis,
Im’ plieno dalgelį,
Eina į lankelę - .
Pjaut žalią šienelį.

Pjaudamas šienelį 
Linksmai uždainuoja, 
Rod’s žalias gojalis 
Su juomi siūbuoja.

Jisai apdainavo
Lietuvos likimą, 
Vargą savo brolių 
Ir tautos nykimą.

Nelinksma dainuoti. 
Neskamba gojalis. 
Vien reikia dejuoti.
Nes spaudžia vargelis.

Gaila tų brolelių,
Kurie vargan kliuvo, 
Už svetimą garbę 
Amžinai pražuvo.

Į brangią tėvynę
Jau jie nesugrįž.
Jos gamtos grožybių, 
Jie jau ne išvis.

Vyturėlis.

J. Gailutis

Dienų užrašai
dau daug liūdnų vakarų. Rašau ir rašau, 
o naudos iš to nesitikiu. Sunkumą manei 
šito darbo tik tie gali suprasti, kurie tokį 
darbą dirba. Susieinu aš su daugeliu savo 
pažįstamų ir su jais kalbu teip kaip jiems. 

; bet tuojaus nuo jų traukiuosiu. Man vie
nam likus ramiau ir mintys mielesnės at
siranda. Nors kartais ir nuliūdimas spau
džia, bet apie tai niekas nežino. Aš mėg
stu savo mintis, kuomet jos man primena 
mano jaunystės dienas, primena man Lie- 
tuyos šalį, Lietuvos laukus ir jos šniokš
čiančius beržynus....

23 diena Vasario. A. R. kalbėjo, jog 
turime taupyti pinigus ir steigti lietuviš
kas pramones, nes tik tuom galima page
rinti savo gyvenimą. Bet man tas išrodo 
kitaip. Aš žinau daugelį lietuvių, kurie 
turi susitaupę daug skatiko, bet paklauski
me jų, ką jie išmano apie pramonę. Nieko. 
Čia galima pasakyti, kad tie, kurie turi 
šiokį-tokį supratimą apie pramonę, tie ne
turi pinigų, o kurie turi pinigų, tie neturi 
supratimo apie pramonę. Pinigus, žinoma, 
kiekvienas mėgsta, .tik nevienodai iš jų

'naudojasi, vieni už juos šio-to mokinasi, 
kiti juos deda į bankas, o treti praleidžia 
ant niekų, tankiausia, prageria.

24 diena Vasario. Iš kito miesto at
važiavo G. Mudu išėję pasivaikščioti, at
lankėme visas lietuvių krautuves. Kiek 
tų krautuvių matėme. G. nepagyrė nė vie
nos.

25 diena Vasario, šiądien susitikau 
vieną iš vietinių lietuvių, kurs man pasa
kojo, kad pereitą naktį du lietuviai, lošda
mi iš pinigų, pralošė 100 dolerių. Vienas 
iš jų yra buvęs žlugusios lietuvių koope
racijos vedėju.

26 diena Vasario. Šiądien eidamas 
per miesto daržą, susitikau dvi lietuves 
mergaites, kurios man skundėsi, kad dar
bo neturi. Aš jom liepiau skaityti laik
raščius ir knygas, kad butų ramiau. Jos 
mane kvietė eiti pasivaikščioti, bet aš at
sisakiau.

27 diena Vasario. Rašau į laikraščius 
žinias. Žmonių daugelis -nedirba, kiti rū
pinasi apie pragyvenimą. Iš Lietuvos at
važiavo keturi lietuviai; negaunant darbo, 
jie turės važiuot kur kitur, kad galėtų pra
gyvenimą užsidirbti, jei gaus darbą.

(Galas)

MUSŲ POETAI.
Augant ir besiplėtojant jaunai musų 

literatūrai, gema nauji rašytojai, kurie 
gimdo naujus sumanymus, naujas mintis, 
kurios eidamos per minčių-mintis kaskart 
tobulinasi ir įeina tai į privatišką žmogaus 
gyvenimą, tai į draugijinį ar visuomenišką 
veikimą. Tos mintįs, kurios mokina ir 
tobulina žmogui protą, yra rašomos straip
sniais ir vadinama proza. Bet aš, kaip ma
tote iš antgaivio, nenoriu rašyti apie pro
zą. bet noriu išreikšti porą minčių musų 
poetams. Senų poetų mažai męs Ameri
koje turime, o jeigu ir randasi vienas kitas, 
tai jie labiau mėgsta ilsėtis ant parnaso, 
negu rašyti eiles. Taigi šis mano straip
snis ir tiks labiau jauniems musų poetams.

Pažvelgus į musų laikraščių skiltis. 
' kiekvienas skaitytojas patėmyti gali daug 

naujų eilių su negirdėtais pseudonimais: 
tai nauji poetai. Vieni iš jų savo mintimis 
skraido padangėmis ir tenai jieško įkvėpi
mo, o kuomet gauna užtektinai medegos iš 
augštos erdvės, pina eilių vainikus. Kiti 
gi gludi po vargšo lietuvio-darbininko pas
toge, išskaitliuoja jo visus vargus, bėdas 
ir paskui eilėmis tuos vargus išlieja ant po
pieros. pridėdamas dar ir savo ašarų. 
Treti gi landžioja po kapitalistų kišenius. 
saikuoja jų auksą ir turtus, o pamatę tur
čių, kurs mankštinasi, kad geriau užgulti 
ant vargšo darbininko, pabunga ir parbė
gęs savo “suplyšusion” grinčiutėn, griebia 
pluksną ir sklypą popieros, na ir rašo eiles. 
Parašęs tokias eiles perskaito kelietą sy
kių, ištaiso klaidas ir siunčia į iaikraščip 
redakciją prašydamas nieko netaisant pa
talpinti. Vienos redakcijos turi tų poetų 
daugiau, kitos mažiau. Nuo ko tas prigu
li, negaliu pasakyti. Gal tūli redaktoriai 
į nesupranta kas tai yra dailioji literatūra, 
kurią męs paprastai eilių skyrium vadi- 

j name, šiaip ar teip sakant, męs lietuviai 
l (Toliaus bus)

Vokietija.su
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Kriminalisto pažiūros. į kė prie blogumo ir tas, kad
Yra aišku, kad kiekvienas jis gyveno tokioje miesto da 

niekšas, nors jis butų ir la- ■ lyje, kur girtuoklystė lošia 
biausia atsitolinęs nuo do
ros, save laiko padoriu žmo
gum, o savo brutališkumus 
krauja ant aplinkybių, buk 
tų verčiamas jis veikia niek
šo darbus.

Vienas savaitraštis pa
duodavo pluoštą žinių iš 
gyvenimo vieno kriminalis
to, Simo Atkinsono, kurį 
garsus milijonierius H. For
das norėjo - reformuoti.
Fordas tikrina, kad kiekvie
nas kriminalistas, savo šir
dyje turi kibirkštėlę pado-’ 
rūmo, kurią įputus, butų ga- į 
Įima iš jos įkurti liepsnojau-' 
:į jame padorumą. Šitas' 
tvirtinimas, didelėje dalyjeį__ 
turi teisybę, ką parodo ir; banalu, tarpe Dover 
tas, kad Fordo automobilių Jais, bus pravestas tunelis, 
fabrike dirba daugiau negu j guįų tai nauja ir didelė 
150 darbininkų, kurių Praej j žmogaus pergalė prigimties, 
tris yra sutepta kriminališ; pergręžus Alpų kalnus kelio 
Kais darbais, o jų pasielgi-• se vietose. butų tai didžiau
siai neturi jokių jiems tiž-! sįag tunelis. Žmonės sunau- 
metimų. Didelis krimina-; Jojo Xegaros vandenpuolp 
ristų nuošimtis, tankiai per-; išrausė Suezo ir Panamos 
sidirba į padoriausius žmo-, ięanalus. Neseniai bendri
nes ir toliasnį savo gyveni-, jos chanel Tunel Co. direk- 
mą veda normališku keliu. i toriai išdavė raportą, kū-

Pats Atkinsonas savo pra-,rįame pasakyta: “Valdyba 
lityje daug kartų buvo ka-;turėjo opiniją pradėti darbą, 
įėjime, kur metavodavo už . galutinai nutarta, kad 
savo prasižengimus trum-isu jarb0 pradėjimu dar bis- 
pais terminais; paskutinis|kį paiaukti.” Pirmu kartu, 
jo kalėjimo terminas buvo, 437.5 gauta nuo Francu- 
už perdirbimą bankos čekio 1-- ”1’ _ ’
— du mėtai, po kurių jis ga-1 kasimui tunelio, kurs 
vosi darbininku į fabriką' 
Fordo automobilių mieste 
St. Louis, kur įgijo būdą re
formavimo savo gyvenimo, 
kurio praeitis buvo prideng
ta gėda. Ten dirbdamas ga
vo algos 2,50 į dieną. Pa
gal Fordo sistemos, jo fabri
ke dirbanti darbininkai gau
na $5 į dieną, jeigu pirmus 
šešis mėnesius išdirba be jo
kio prasikaltimo ir sugaiš
ties. Atkinsonas dirbo tūlą 
laiką ir buvo ištikimas, net 
iki tų šešių mėnesių, gavosi 
vėl į kalėjimą, nes tapo areš
tuotas už pavogimą laikro
dėlio iš kišeniaus kito dar
bininko, kurs dirbo ten pat. 
Prie vagystės jis lengvai 
prisipažino, bet save teisino, 
buk jį prie to privertė aplin
kybės gyvenimo, nes Fordo 
darbavietės sistema nėra 
verta svaro molio. Prie to 
jis dar aiškino, jog Fordo 
įstaiga yra neteisinga, nes 
kuomet jis išėjo iš kalėjimo, 
už sufabrikavimą čekio ant 
$800, tai Fordas jį priėmė 
prie darbo, o dabar pavogus 
laikrodėlį, kurs nevertas bu
vo dviejų menkų dolerių, 
tai jį siunčia į kalėjimą. Ir 
jis tikrino, kad visi jį skriau
džia, visi vargina kaip iš
mano, būdami neteisingais.

Savo vagystę Atkinsonas 
aiškina, kad tas jam buvo 
tuom kartu labai reikalinga. 
Jis neturėjo šeimynos, bet 
neturėjo ir supratimo, kas 
tai yra pačėdumas, tad savo 
uždarbį jis praleisdavo iki 
paskutiniam centui, o kada 
prireikdavo pinigų, tada 
‘‘aplinkybės” jį stūmė prie 
vagystės. Vieną kartą, už 
ne nuolankumą, Atkinsonas 
buvo dviem dienom atstaty
tas nuo darbo. Kaip tik išė
jo iš fabriko, prie pirmiau
sios progos papildė vagystę. 
Aplinkybės tuom visur išsi
aiškino, kad prie vagystės 
jis visur buvo traukiamas 

, nepačėdumo, dėl kurio vi
suomet buvo stoka pinigų. 
Prie to dar Atkinsoną trau-

javo rolę viešai, dienomis 
ir naktimis. Fordo agentai 
d .ug kartų jam buvo patarę 
ai sigyventi švaresnėje mie
sto dalyje, tarp lemtesnių 
žmonių, vienok, areštuojant 
jį pa staruoju laiku, jį gyve
nant .įtrhsta vėl tarp gir- daUgybė itališkų kareivių, 
tuoklią ir kitokių nupuolė- jau yr^ apsipratę ku 

to kalno ypatybėmis. Žmo
nės, kurie gyvena prie to 
kalno, su žaibais gyvena su- 
taikoje, vieni kitus neskriau 
sdami. Vienok, apsisaugoji
mui nuo audrų ir perkūnijų, 
gyventojai yra apsišarvavę 
perkūnsargiais, kurie kyšo 
kaip ant triobų. teip ir ant 
tvorų.

lių doroje.t O- tokiose vieto
se gyvenant, labai tankiai, 
kad ir geriausias žmogus, 
papuola į kilpas visokių 
niekšysčių.

Tunelis tarp Anglij os 
ir Francuzijos.

Rodosi, kad Europos ka- 
j rei pasibaigus, po Anglijos 

• ir Ca-

savo galvos ir tuojaus nuo 
jo pirštų nagų pasirodė sil
pnutė, drebanti, elektrikinė 
liepsna. Kareiviai, lyg į že
mę įkasti stulpai, valandėlę 
stovėjo nusigandę. Kada ofi 
cierai paaiškino apie kalno 
gamtiškas ypatybes, karei
vių nusigandimas ir baimė 
dingo. Toliau ir jie pradėjo 
kelti rankas augštyn, lyg gas’ visuomet pirk kvorto- 
maži vaikai, žaizdami su, mis, vieton kąšikėliais. Per- 
spogsinčia liepsna, šokinė- kant kvortinėmis blešinė- 
jančia apie jų pirštų nagus mis, visuomet rasime vieton 
Šiądien prie Krun kalno yra kvortos, tik tris kvortos da

lis. Perkant kvortomis, 
pardavėjams kebliau, nes 
reikia pridėti biskį darbo, 
bet už tai pirkėjoms yra ge
riau, nes gaunama pilna 
kvorta, ko negalima gauti 
perkant blešinėmis. Parda
vinėjimai blešinėmis, nėra

MOTERIMS PASISKAITYMAI IIBukininkųdirva
—ga

Ką privalo žinoti kiekvie
na šeimyninkė.

Kiekviena šeimyninkė pri 
valo savo protu pažinti vo- 
gą. Perkant vaisius ar vuo-

mais, tai neimk. Vienas 
svaras savyje laiko 16 unci
jų ; tiek jau sveria kvorta 
bent kokio .skystimo (acto, 
karasino ir tp.). Pareiga 
yra kiekvienos šeimyninkės, 
neduot pardavėjui save ap
gauti prie mieros ar vagos.

Kaip skalbti spalvuotus 
drabužius.

Kad spalvuoti drabužiai, 
ar uždangalai, nenušustų 
skalbiant, ant kiekvieno 
gorčiaus vandens, kuria
me skalbiama, reikia pridė
ti du nuo kavos puodelius, 
druskos. Toks būdas yra 

kuom kitu kaip tik apgavy-i tinkamu prie durpinio, juo
stė. Į do, raudono ar gelsvo skal-

Skirtumas pirkime tavo-'binio. Prie lazurkavimo 
rų skrynelėmis ar blešinė-' reikia pridėti vieną puodelį, 
mis ir mieromis, daro didelį ant gorčiaus vandens, 
skirtumą. Paveizdam imki- mimui plėmų iš spalvuotų 
me:

Kaupinas bušelis, 
gurbas, paimantis

Kaip jau šiolikinių colių. Lygmalis

, Penėjimas. kalavimų, yra priežasčia ne-
Kiaulių penėjimas miltais tinkamo išaugimo kojų, sky- 

neduoda geresnių pasekmių j limo nagų ir aplužinėjimo 
, už penėjimą grūdais, kad ir 
kukurūzais. Priskaitant 
prie to malimą, pasirodo dar 
nuostoliai sugaišuotame lai
ke. Praktikoje yra patirta, 
kad miltai neduoda geres- 

, nių pasekmių už nemaltus 
grudus. Kaslink grūdais 
šėrimo, tai vieni pataria 
duoti grudus mirkytus, kiti, 
sausus. Vienok praktika 
parodo, kad geriau duoti 
grudus mirkytus. Kaslink 
grudų, tai yra patirta, kad 
kiaulėms visokį grudai yra 
geri.

Iše-

Sėjimas rasedos skryniose.
Rasodą galima pasėti ir 

skryniose, sukaltose iš lentų, 
ne augštesnėse, kaip 3 colių, 
dugnus pergręžiant grąžtu 
ir jas pridengiant šukių ir 
plytų mažais šmoteliai, ant 
viršaus užpilant inspektinė-

Chirurgijos stebuklai.
Chirurgai savo srityje, 

kaskart vis naujasnius ste
buklus tveria.
užpernai laikraščiuose bu- (lygus su briaunomis) buše- 
vo plačiai rašyta, vienam lis, paima tik 2,150-2 kubiš- 
francuzų kareiviui išimta iš kų colių. Palyginus dabar 
širdies šrapnelio atlauža ir tuos du bušelius, rasime tar

pe jų skirtumą 537 šešioliki
niais coliais.

Bulvės, vaisiai, daržovės 
ir tam panašus pirkiniai, 
visuomet ir visur yra parddo 

bušeliais. 
Vuogos ir tam panašiai, yra 
parduodama bušeliais lyg- 
maliais. Tad neleisk parda
vėjui, kad tau perkant bul
ves, o buolius ar ką kitą tam 
panašaus, mieruotų lygma- 
liais bušeliais, nes tuom tu
rėsi skriaudą 537šešioli
kinio colio, arba viena penk
ta dale gausi tavoro mažiau. 
Jeigu bulvių bušelis kaštuo
ja 1.00, tai mieruojant lyg- 
maliu bušeliu, turėsi skriau
dos 20 centų pinigais.

Nepirk nuo pardavėjų 12 
svarų bulvių kaipo pilną pe- 
ką (gorčius sausos mieros), 
nes pekas turi paimti 15 pil
nų svarų. Nepirk niekad 
bulves kašikais, bet buše
liais. Nupirktą, tavorą vi
suomet namie pasverk. Ge
rai namie turėti teisingą bu
šelį ir pirkus valgio produk
tus, kaipo bulves ar kitką

tas kareivis ikišios dienos 
yra gyvas ir smagiai jaučia
si. Neseniai buvo kitas at
sitikimas, dar akyvesnis. 
Tūlam kareiviui kliuvo prie
šo šūvis, kurio šrapnelė pa- darni kaupinais 
taikė į širdį ir pasiliko apa
tinėje kamaraitėje. Dakta
rai matė išlaukinę žaizdą šo
ne, bet ją ištyrę su pagelba 
Roentgeno žiburio spindu
lių, parėjo prie supratimo, 
kad žaizdoje nieko nėra. 
Žaizda užgydyta, kareivis 
pasveiko, bet vėliaus pradė
jo silpnėti ir apie širdį jaus
ti didelį skaudėjimą. Pada
ryta jam nepaprasta ope
racija. Perpjauta šonas, 
atidaryta krūtinė, praskir
ta šonkauliai ir atidengta 
širdis savo stovyje. Ga
liaus daktaras įpjovė širdį 
ir dviem pirštais suėmęs 

cijos ir pramonės buto. Bet kulką, ištraukė laukan. Šir- 
ištikus karei, vėl viskas pa- dies žaizda užsiūta, tas pats 
dėta Į šalį. Mat kasamame padaryta su šonu ir krutinę, 
tunelyje turi būti dirbtinė Kareivis po tūlam laikui pa- 
ventelacija, o tokią karės sveiko, tik šiądien jis negali 
laiku juk nesunku sugadinti, 
tad teip atsitikus, prie dar
bo turėtų nutrokšti visi 
žmonės. Šito tunelio pro
jektą karštai remia šiauri
nės Francuzijos geležinke
liai, kurie savo kelionę bai
gia Calais’e. Manoma, kad 
karei pasibaigus, tarp Ang- dys kraujo plūdimą, 
lijos ir Francuzijos prasidės 
didelis pramonės judėjimas,, 
tad toks tunelis butų labai 
naudingu.

j zijos valdžios koncesija iš- 
________ , ; savo 
pradžią turėtų Calais’e. 
1875 metuose, bendrovė Cha 
nei Tunel Co. gavo .tokią 
pat koncesiją kasimui tune
lio nuo įtakos St. Margare- 
ta, į šiaurius nuo Dover. 
Ir nuo tada nieko neveikta, 
net 1882 m. pradėta tuomi 
rūpintis. Iškasta jau 2,026 
jardai, bet tuojaus darbas 
tapo pertrauktu ir tik 1913 
m. Anglijos valdžia primi
nė sau apie pienus ir parei
kalavo raporto iš admirali-

‘Cerriere 
paste- 
žaibų 

jis bu- 
kalno 
rube-

skalbinių, darbas yra labai 
yra tai: sunkiu. Kartais tam pa- 

2,688 še-jgelba yra šaltas vanduo su 
baltu muilu. Išėmimui plė
mų, paeinančių nuo rudžių, 
rašalo ar pelėsių, reikia nau
doti chemijas, bet plėmus 
teip išėmus, ta vieta nustoja 
spalvos ir audinys toje vie
toje liekasi baltu. Tad plė
mų apsisaugojimui geriau- 
sis būdas, saugotis, kad toks 
audinys nebūtų sutepamas. 
Spalvuotus skalbinius nėra 
leistinu bružyti muilu; vie
ton to, reikia elgtis šiteip: 
sutarpink šmotelį balto mui
lo dviejose kvortose šilto 
vandens, paskui tą supilk į 
skalbimo kubilaitį, atskie- 
džiant šiltu vandeniu teip, ; 
kad pasidarytų tirštokos 
muilenos. Spalvuotus skal-, 
bihius niekad nevirk, ir, jei į 
galima, juos skalbk po vieną 
šmotą. Anglijoje, o ypač 
geresnėse šeimynose, prie 
skalbimo visai nevartojama 
muilo, kurio vieton vartoja
ma ašakotas vanduo, kurs1 
padaromas šiokiu budu: į 
gorčių vandens pilasi du 
puodeliai ašakų ir tą viską 
verdama per 20 minutų. Iš
virus ašakas, vanduo iško- 
šiama, ir pusė to vandenio 
pilama į tą vandenį, kuria
me skalbiama, o kita pusė i 
i tą kuriame skalbiniai per- X?'? wu“*u * uai^o..o , . , , , toks diegu auginimas vraplaujama. Sako, kad skal- 
biant spalvuotus skalbinius 
tokiame vandenyje, jie išro- į 
do lyg nauji ir nereikalauja 
krakmolo.

kanopų.
Valymas raguotų gyvu

lių pas mus yra beveik visai 
nežinomu, kas yra didele 
skriauda tų gyvulių sveika
tai ir tiems, kurie tokius gy
vulius laiko savo naudai. 
Labai skurdu matant, kaip 
apie ūkininko namus vaikš 
čioja gyvuliai, kurių didesnė 
pusė kūno yra apskretus 
mėšlais. Tiesa, raguoti gy- 
vyliai yra tvirtesnės sveika
tos už arklius ir todėl dėl 
nešvarumų teip greit nesu
serga. Bet jeigu jie butų 
valomi ir švariai užlaikomi, 
pamatytume, kad jie butų 
dvigubai riebesni, gyvesni ir 
todėl, dailesni.

Prityrę gyvulių auginto
jai, žino, kad švarus gyvu
lių užlaikymas paskubina 
gyvulių tukimą. Melžia
mos karvės, kasdien valo-

mis žemėmis su smiltimis, mos, duoda daugiau pieno ir 
Į tokią žemę pasėjus sėklas,; pienas būva gardesnių, nes 
ant viršaus reikia užpilti eilę;savyje neturi nemalonaus 
smilčių, kad cTėlei drėgnumo kvapsnio. Karvės tešmuo 
nesirastų pelėsių. . ypač turi būti tankiai nuva- 

Kol diegeliai iš žamės ne-i lomas, tik žiemos metu ne
pradeda rodytis, tokias reikia mazgoti vandeniu, 
skrynes galima laikyti arti i nes tuom sumažinama pieno 
pečiaus, bet kaip greit die- į dėsniai ir pagimdoma teš- 
gai pradeda rodytis, yra bu- menio uždegimas. Nereikia 
tinai reikalingu pastatyti 1 tešmenį mazgoti ar kitaip 
tokioj vietoj, kur juos pa-į valyti, prie melžimo, bet nu- 
siektų saulės šviesa. Ru-Į mazgojus, pirmiausia sausai 
pestingai palaistant ir šilu- tešmenį nušluostyti, nusi- 
mą pridabojant, rasodą ga- mazgoti 
Įima teip išauginti, bet kaip 
tik lapeliai pradeda siekti 

į vieni kitus, reikia juos per- 
;sodyti, paliekant platesnius 
tarpus, kad vienas kitą ne- 

! siektų. Tokią sėją atlikti 
i reikia Kovo mėnesyje.

Gegužio mėnesyje, prieš 
sodinimą keliomis dienomis 
pirmiaus, tokias skrynes 
reikia išnešti laukan ir pas- 

• tatyti pusiau pavėsyje, pri- 
įdabojant, kad šaltas vėjas 
i diegus nenuskriaustų ir teip

ir nusišluostyti 
rankas ir tik tada melžti, 
nes kitaip darant, nešvaru
mo srutos gali gautis į pie
ną.

šėrimas kumeluką.
Tarpe šėrimo kumelių ir 

veršių, yra didelis skirtu
mas. Kumeliai gali žįsti 
motiną kiek nori, o veršiams 
tas yra aprubežiuota. Jei
gu kumelis neturi užtekti
nai pieno, galima jam duoti 
nuo pradžios po dvi kvortas, 
toliau padinant porciją iki

po kelias valandas lauke pa- 
, laikyti, kasdien vis ilgiau, 
kad diegeliai priprastų prie 
oro, o paskui jau galima lau- 

: ke laikyti ištisas dienas ir 
teip juos pripratinus prie 
oro, galima sodinti į daržą.

9 kvortų i dieną, karvės pie
no. Teip kumelį galima šer
ti iki metų. Kumelį reikia 
pripratinti prie ganevos ir 
pašaro kuoankščiausia. Po 
kelių savaičių kumelio am
žiaus galima jam duoti 2-3 
kvortos avižų į dieną.

Kuomet kumelis yra gir
domas karvės pienu, iš pra
džių į pieną reikia pridėti 
cukraus, nes cukraus ypaty
bės yra labai reikalingos su
stiprinimui silpnos gyvybės 
kiekvieno žinduolio gyvūno, 
prie kurių yra priskaitom? 
ir kumeliai. Bet jeigu ku
meliui duodama pienas tuo
jaus po pamelžimui karvės, 
dar šiltas, tada cukrus nėra 
reikalingu.

Svarbu yra ūkininkams 
žinoti ir kaip reikia šerti 
drigantą laike pažinties su 
kumele ir kumeles laike sun
kumo. Drigantas funkcijo
se turi būti gerai šeriamas 
ir turi turėti daug judėjimo. 
Tas yra svarbu ir kiekvie
nam ūkininkui ar arklių au
gintojui žinotina. Kumelė 
prieš pat apsikumeliuosiant 
privalo būti gerai šeriama 
ir tai ne vienodu, bet įvairiu 
pašaru. Nuo pusės laiko 
sunkybės, kuri tęsiasi per 11 
mėnesių, kumelę negalima 
naudoti prie persunkaus 
darbo ir reikia rūpintis, kad 
ji turėtų kuogeriausią už->, 
laikymą. To reikalauja 
gamta ir kas to reikalavimo 
nepildo, tas negali tikėtis 
sveiko ir gerai išsivysčiusio 
kumelio.

kvėpuoti, kuomet greitai ei 
na arba neša ką nors suh 

kaus. Daktarai patįs stebisi panašaus, pamieruoti. Teip- 
tokios operacijos nusiseki- ■ gj namuose yra reikalinga 
mu, vienok akyvai daboja turėti ir kvortinę mierą tam 
tą kareivį, nes tiki, kad šir- pačiam tikslui, permieravi- 
dyje padaryta žaizda kuo- rnui sausų ar skystų produk- 
met nors atsivers ir pagim- tų.

j Reikia atkreipti atydą ir 
ant įdų, sudėjimui vaisių, 

ę i Patėmyta, kad tūlos gaspa- 
dinės, ištuštinusios nuo vai
sių įdus, nešasi juose actą. 
Persitikrinta yra, kad toki 
įdai nuo dviejų kvortų, yra 
mažesniais visu %.

Kvorta, mieravimui sausų 
produktų turi paimti 67 ir 
dvi dešimtis šešiolikinių co
lių, o kvorta skystimams 
mieruoti, turi paimti 57-75 
šešiolikinių colių. Skirtu
mas tarpe šių dviejų kvortų 
yra 9 ir 45 šeš. colio. Tad 
perkant produktus, nereikia 
pardavėjui mieruoti sausus 
produktus taja kvorta, kuri 
yra paskirta mieravimui 
skystimų, nes 
skriauda, kaip jau apie tai 
paaiškinta augščiau.

Visokį produktai, kurie 
yra supakuoti skryniose ar 
kubilaičiuose, turi būti ant 
viršaus pažymėta, kiek sve
ria ; ta vaga turi būti be api- 
pakavimų, arba netto. Jei
gu tokius produktus parda
vėjas sveria su apipakavi-

(JUOKAI ]
Žino dėlko.

Dėdė: — Karaliuk, ar tu 
žinai, kad šiądien Nauji Me
tai?

Karaliukas:—Žinau, bran 
gus dėde.

Dėdė: — O ar žinai dėl
ko šiądien bažnyčioje var
pais skambina?

Karaliukas: — Žinau, nes 
juos vaikai už virvės tąso.

Tirštumas suplakto 
baltymo.

Tankiai pasitaiko, kad 
išplakus skauradoj kiauši
nio baltymą, tas labai supuo
la. Kad tam užbėgus ir pri- į 
vertus baltymą būti iškilu
siu, plakant jį, reikia įdėti 
vyninio patašo 
tartar). Putos 
riomis ir stovės 
kol joms reiks.

gana keblus ir reikalaujan
tis daugybės truso. Vienok, 
norinčiam, nėra nieko nega
limo. Esame matę kaimuo
se daug darželių, prisodintų 
tokiomis rasodomis, gėlių ir 
daržovių, kurios prieina 
daug ankščiau, negu sodi
nant į daržą, nors ir geriau- 
sion žemėn. Kas augalus 
myli, kas yra darbštus ir ne
tingi, tas ir be inspektų su
randa sau budus.

(cream of 
bus stip- 

savo vietoj

Turi vestis.
— Jokūbai, aš tau sakau,

tame yra

Žaibų kalnas.
Luigi Barzini, korespon

dentas laikraščio 
della Serą”, aprašo 
bėtinus elektriškųjų 
apsireiškimus, kurių 
vo liudininku prie 
Krun, kurs yra prie
žiaus tarp Austrijos ir Itali
jos, į šiaurius nuo Goricijos 
ir kroatų kalboj vadinamas 
žaibų kalnu.

Kareiviai buvo lauke, prie 
darbo. Staiga, iš kareivių 
durtuvų, užmautų ant šautu 
vų, pasipylė brūkšniai elek-
trikinės liepsnos, lyg gervių kad neapsimoka antru sykiu 
plunksnos. Kieik mažesnio vesti. Pirmiau tankiai ru- 
pavidalo, ugnies ženklai pra • godavai ant nelaimingo savo 
įėjo rodytis iš kareivių plau i gyvenimo. Dabar gi numi- 
kų ir iš plunksnų, kurias 
nešioja Italijos kareiviai 
nrie savo skrybėlių, Cersag- 
’irų pulkuose. Vienas oficie- 
•as pakėlė ranką augščiau

rė ir duok ramybę.
— Gerai tau kalbėti, bet 

kas sunešios tuos rubus, ku
riuos mano, amžiną atilsi, 
pati kas mėnesis pirkdavo.

Trapas pyragaičiai prie 
arbatos.

Kvortą dailių miltų rėkia 
gerai suminkyti su dviem 
cielais kiaušiniais, pridėjus 
% kvortos smulkaus cuk
raus. Jei miltų pasirodytų 
permažai, reikia jų pridėti 
daugiau, nes tešla turi būti 
kieta, kad kočėjant nepri
liptų prie stalo. Iš tešlos da
ryti kočėlukus ir dėti į ver
dantį vandenį, o kada iš
blunka, išėmus nusunkti ir 
nudėti į sviestu išteptą bie- 
kę. Sudėjus į blekę, reikia 
dėti į ne perkarštą pečių, 
kad biskį apdžiūtų ir pasida
lytų rusvi.

švarus gyvulių užlai
kymas.

Pas daugeli ūkininkų yra 
papročių, jog tikima, kad 
jaunus kumelukus nereikia 
valyti, šukuojant ar mazgo- 
jant juos. Tokia nuomonė 
yra klaidinga, nes jauno ku- 
meluko oda yra daug jau
tresnė negu suaugusio ark
lio ir todėl net daugiau rei- 
kakuja valymo ir švarumo. 
Pirmuose metuose kumelio 
valymui užtenka vien šepe
čio. Prie kiekvieno valymo, 
nereikia pamiršti apžiūrėti 
jo kojas, iškrapštant iš po 
kanopos mėšlus ir purvus; 
apžiūrėti ir patkavas (pasa
gas), ir jeigu tos kliba, tad 
jas tumaus priveržti, o nu- 
’užusius uknolius, ištraukti. 
Neišpildymas visų šitų rei-



.DIRVA ♦ - - ?

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

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

GenerališkajĮ Maneg.
The Home Building Corpo

ration 742 Rokoffeler 
Bldg.

PITTSBURGH, PA.
J. A. Ignotas.

46 So. 22 St.,
J. A. Katkus,

2204 Forbes St.,
BRADDOCK. PA.

X. Peikunas,
910 Talbot Avė., 

SHEN’ANDOAH, PA.
T. P. Križanauskas,

102 E. Centre St., 
CHICAGO, ILL.

M. Damijonaitis,
901 W. 33-rd St.,

YOUNGSOWN. O.
J. Sobell,

28 Murduck St.,
AMSTERDAN, N. Y.

P. J. Lalus.
10 Swan St.

LONDON. ENGLAND.
J. Naujokaitis,

47 Planet St., 
Commercial Road E.

Draugystes, kurios turi 
“Dirvą“ už Organą.

DETROIT, MICH.
Lietuvių Literatūros ir Mokslo Drau-

DRAUGLJOS VIRŠININKAI:
Pirm. Juoz. Tribulas,

106 Sargent St.
Pirm. pag. F. Milickis,

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 nedeldienis kiekvieno 
mėn, antra valandą po pietų. Salėje 
"Dom Potski”, ant Forest ir kamp. 
Chene st.

Dr. FRANCIS KENNERY,
»DERT1ST<S

OFiso Ve iąoust. ,
Nuo 9:(M> ryto iki f2:$U dienos ir nuo 1:00 

iki 5:30 vakaro.
Panedėliu. U lamink v ir Seredu vakarais 

nuo 6:00 iki 7:30. į
Bell Resedale 2377-W toj. Ceot. SS78-R

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

DR. I. E. JASINSKI
607 ROSE BLDG.

valandos:
Nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio, ir nuo 2 iki 3 
vai. po piety. Nedėlioniis ant pareikalavimu.

Antras Ofisas, 1374 E. 25-tes Gahts.
valandos:

Nuo 8:00 iki S:.*?© vai. ryto, nuo 12 fki 1:30 po 
piety ir nuo 5 iki 7 vai. vakaro.
Nedėliomis: nuo S iki 9 ryto ir nuo 6 iki 7 vak

Nain 351S-J Ceatr. 7849-K

I
 Edvardas B. Smialek, į

TAIKOS SUOŽIA
(Justice of the Peace)

Sutaiko civiliškas ir kriminališ- ;į 
kas bylas ir išriša kitokius teismo Jį 
reikalus, kurie rišasi su šituom J 
urėdu. Teipgi veda

REJENTALIKŠĄ KANCELIARL 
JĄ (Notary Public).

Parūpina kontraktų ir pardavimo J 
ar pirkimo aktus, apdirba “dee- J 

judus”, margičius, abstraktus, tęs- !> 
įjįtamentus ir teip toliau.KANCELIARIJA:
I: 303 SUPERIOR BUILDING ji 

Cleveland, Ohio,

I
'; Tel. Bell Main 1963.

į Cuyahoga Central 8290—R.

I Valandos: nuo 9 ryto iki 4 
į pietų.

REZIDENCIJA:Į St. 16 Berea Rd, Brook Park O.
į g Tel. Mario 110—R.

Su visokiai reikalais kreipkitės 
, įj prie jo, o busite užganėdintais jo 
| įlį patarnavimu.

P«

REIKALAUJA,
Merginų reikalaujama prie dar

bo. Patyrimas nereikalingas. 
Darbas lengvas. Pamokinimai su
keikiama dykai. Algos mokama 
37.50 Į savaitę, ant pradžios, o dar- 
bą pramokus daugiau.

EAGLE LAVNDRY CO. - 
Cor. St. Clair and East 20th Str. 

«__________________________________ _

Pas kuriuos galima visados užsi
sakyti “Dirvą” ir užsimokėti prenu
meratą.

PITTSBURGH. PA.
F. Valkauskas, • 1330 Reesdalle
Kl. Vidžys, 
Mot. Kupcinkevičius 
K. Zykus.

A N SONIA,
J. P Chupas,

RACINE.
T. Vegela. 1029 ta Loekvvood avė.

BROOKLYN, N. Y.
J. J. Šlikas. 31 Hndson Avė.

48 16-th
445 Stadium

33 Ojox

st.
st.

st

491 Main st.

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

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

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

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

Ar matei Ar skaitei

Amerikos Lietuvi?’

C. Yanelunas,
T. F. Rusecka:

101 North Main st.
1406 South Main st.

Ch.

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

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

Nutar. rašt. F. Sakalauskas,

bi.no darbų.
kalbą turim

THE PUBLIC HAND LAI XI
CO. PROSPECT IR 14 GATVĖ

Draugijų reikalai
L. D. Sąryšys laikis savo mėnesinį su
sirinkimą A. Žitkevičiaus svetainėje, 
(studio) 2105 St. Clair avė, nuo 8:«0 
v?I. vakare

Visi įgaliotiniai kviečiami nent'o įti
nai susirinkti, nes daug svarbių reika- 
_4ų apsvarstimui ir bus atskaita išduo
ta už praėjusią "Lietuvių Dieną”.

A. Zdanavičius, raš.

PARDAVIMAI
Pasiduoda didelis gyvenimui 

namas iš 14 kambarių, trimis 
toiįetais, maudyne ir daugeliu 
kitokių šeimynoms parankumų.

6507 Superior Avė.

Parsiduoda puikus namas dėi vie- 
nsts šeimynos. 8 ruimai, mandyklč ir 
kiti parankumii.

Lota 10 X 135.
1419 E. 59-TH STREET.

Pajieškojimai.
Pajieškau Leonardo Bražinsko, pa- 

e’na iš Vilniaus gub, Trakų pav, 
Aogšdvario vaisė, Beziuonių kaimo. 
Girdėjau, kad gyvena Cleveland, 
Ohio.

Malonėkie atsišaukti tuoj, nes tu
riu svarbų reikalą.

P. 0 Box 335.
Franklin Mine. Mich.

Pajieškau savo pųseserės Onos 
Linkevičiūtės. Paeina iš Vilniaus 
gub, Trakų pav. Varino- miestelio.

jos nuo Karolinos Linkevičienės, 
Ti kruvinami: 
b.»s. Jei nori matyti 
sišaukie tuoj.

Teipgi pajieškau Pet.
girdėjau kad gyvena apie

ašaromis prašo pagel- 
ką ji rašo, at-

Ščerbicko, 
Elizabeth.

Meldžiu tuoj atsišaukti, 
svarbu reikalu.

_ JONAS LINKEVIČIUS.
2217 Ląkeside Avė.. Cleveland. Ohio.

Yutis. 1317 Centre Avė.
IVILMERDING, P.

Barauskas, 119 Niddle st.
''CHICAGO. ILI,

Ruplei', 1618 So. Union avė.
IVATERBURY. CONN.

Iždin. J. Miškinis,
• 1532 E. 32 St.

KARIŠKA VYRIAUSYBE

GARDNEE
S. Remeikis,

A. R. 98 Bissell st. <

PAŽANGA
NGA” yra mėn: 
prasilavinusiems Ii 
.ičiusrems darbinink
NGA” sutraukė p

ir pripildoma, todėl,

J" gvildenama aktu- 
autos klausimai.
J” rasi dailiosios lite- 
ai bendradarbiauja ta-

Avė.

NUOŠIMTIS
SKAITOSI NUO TOS DIENOS.

kada pinigai padedami
taupinūnui

nes turiu

Pajieškau Ruimo dėl dviejų vyrų 
gyvenimo, apie St. Clair Avė, Cleve
land, Ohio. Jei kas turite išranda- 
vujimui toki ruimą, malonėkite pra
nešti šiuo adresu:

F. G—Y.
P. O. Bon 85
Akron, Ohio.

žangos a p: ikimus.
nušviečia ir gvildena 

gyveninio klausinius tautiškai-krik-

"PAŽANGA" per tai plati dirva 
jauniems literatams ir mokslo vy
rams parodyti savo gabumus ir juos 
lavinti.

Mėtine prenumerata S2.00, pusme
tinė $1.25. atskiras numeris 20c. 
Agentams didelis nuošimtis.

Visuose Redakcijos ir Administra
cijos reikaluose kreipkitės šiuo ad-

SHORE
BANKOJ

611 W. .MAHANOY AVĖ.. 
MAHANOY CITY. PA.

FRANK FOJE
= KOSTiiMERSKAS =

KRIAUČIUS
visokias

4015 ST. CLAIR AVĖ.

STEVERDING
APGARSINIMŲ =

P A S K LEIDEJ AS

jame po stubai 
trys iš E. D.

1547 St. Clair avė, Cleveland. Ohio
Prospect 2132-J Centrai 7624-K A K

ir subjektas sulyg reguleci- 
jos išmokama iki tai dienai, 
kurioje atsiimi savo pinigus.

Prospect ir Huron.
Superior ir Addison.

12000 Superior Avė.

Tobula Degtinė
Absąliutiškai tyra ir ne maišy

ta; švelni, sveika, gardi ir turinti 
visur gerą reputaciją.

Reikalaukit “Diieju"

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

Neišgydomu Rheumatizmu, per saldiniu, kosuliu, nulispnejimu 
kraujo, nerviškumu, akių skaudė jimu, inkstų ir pūslės ligomis, vene- 
riškomis ligomis, gerklės skaudėjimu, vidurių užkietėjimu ir kitomis, 
kaip urnomis taip ir užsenėjusiomis ligomis.

Todėl, kas norite būti sveiki, ateikite į musų aptieką, o gausit gy
duolių nuo viršminėtų ligų, kurios tikrai pagelbės ir pasveiksite. Ne- 
kentėkit skausmų.

Kampas Sowinski ir E. 82-ra gatvė. Šioj aptiekoj dirba lietuvis 
provizorius, baigęs mokslą Lietuvoj ir čia Amerikoj.

PAKELČIO APTIEKA
Kampas St. Clair Avė. ir 20-mos gatvių.

OhioBaby Carriage Repair Co.
Taisome Vaikų Vežimukus, Skėčius (parasonus)ir ,tt.

Pataisytus daiktus pristatome į namus, jei yra rei^ 
kalaujma. Savo darbą męs gvarantuojame.
3033 Woodland Avė. Cleveland, Ohio

Cuy. Central 3080- L

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

Pasiųsk savo aiškų adresą, tai pri
siusime pamatyti. Rašyk-

“AMERIKOS LIETUVIS”, 

j 15 Millbury St., Worcester,Mass.

p;
pĮ Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems
p] Lietuvoj bei Amerikoj

G
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K 
K 
K 
K
S 
E 
K 
G 
e

a a a 
VIENYBE LIETUVNINKUS nl 3 a a

Eina jau 35-t-s metus.
Prenumerata $2.00 metams; $1.00 
pusei metu. Kanadoje $2.50 metams: 
$1.25 pusei metu. Anglijoj. Lietuvoj ir įjj 

kitur $3.00 metams: $1.50 puse: m.
Pamatiniui vieną r.um. siunčiam dovanai JJ] 
Knygų katalogą siunčiame ant pareikš- ĮJ 

(avimo dovanai.

J. J. Pauksztis & Co. §
120-124 Urand Str, m

Brooklyn, N. X. uj

Paintersp:±y“;
J. W. JONĖS,

Generalis Manadžerius.
DIDELIS OLSEpS 

visokių dažų ir dažams aliejų.

410 Superio Bldg. (BsĮs®!
PHONE CUY. CENTRAL 8280-L

rxxxxxxxxxxxTxxxxxxixirx*xxxxxxx3XXXXXZXXHlxxxxxzxxžJ

W.E. & J.J. Donnelly
PATENTUOTOJAI

Tris dešimtys mstu musu patyri
mo darbas įvairiose šakose, viso

kiu išradimu ir patentavimų.

406-7 Cuyahogo Bldg. 
CLEVELAND, O.

L. Bednarski n
Namus ir Farmas

naino visokias nejudinama: 
rastis. Kreipkitės laišku ar 

ba ypatiškai.
L. BEDNARSK1.

2110 Prospect Avenue.

C^=3SE^=JE

nnę’n žiurkių?
Iiud U balsamas

ii Užtikrintas darbas yra n.usy spe-į 
i’ciališkumu.
ii Pirkti galima įh> numeriu: ,

i; 2122 E. 2r<d Str. Cleveland. Ohio 
iii

Gourley & Kelly
RAPORTAYlMy STEMOGRAFAI. TYFO- 

GRAFAI IR MURTIGRAFAI

ar Eaultbrrafu. Di k racija reikalaujant. A-

Lobby American Trust Bldg.
39 Public Stjuare. aZJB. TtL Msin 22

A. URBSAITIS

ąThe John E. Mannen Co
3 —   BLEKORIAI IR KONTRAKTORIAl —

Dirbame Cornesus, geležines kopėčias, atliekame rynų ir dūdų 
sujungimo darbą, įstatorae fornesus į naujus ir senus namus, padirbame 
drabužių džiovinimui grėdus (dryers), sudedame blekines lubas ir atlie
kame sienų pagražinimo darbą.

2241-57 ST. CLAIR AVENUE
Bell Tel. Prospect 450 Cuy. Tek Central 1788

M
_____________ _ _____ _______ H
gxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi

ATFITIA savo skaitytojams duoda labai daug naudingų raštų 
ILI II apie žmonių sveikatą ir ligas, taipgi apysakų, juokų, 

| L 9 B I paveiksiu. Turi savo korespondentus visoje
Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj. Vokietijoj, Fran- 

djoj, Anglijoj ir kt. “Ateitie*” kaina metams pusei metų 51.00. L’ž- 
sieniuose metams $2.50. Pasižiūrėti viena numeri siunčiame dovanai.

Ateitis”, 366 Broadway, So. Boston, Mass

‘ Gerieusios Gyduoles

DEWOYHO’S F. DECKER

APTIEKOS
1653St.ClairAv. PrieL 17 e.
5502 Fie&; Avė.. Cor. E. 65th (Tod)

5608 FleetAve.. Cor. E. 57th.

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

Lietuviams pa* lietuvius aptiek' 
Įima fcaut teisinaus patarimus.

ĄĮ52Pj

2..

..Vincas Jankauskas iš 
Ohio, keliaujantis “Dirv< 
šiuomis dienomis lankosi 
burgh. Pa. ir aplikinius miestelius,
užrašynėdamas “Dirvą” ir rinkda
mas užsakymus, reikalaujantiems 
knygų.

po pitt:

Ig
Sr. 
■’-'G

seniausia

LIETUVIŠKA

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

Sį

“Dirvos” Adm.

g 2271 St. Clair Ave.N.E.

m

Gelažies Krautuve.

H ARDVVARE
JRioberinės ir smaline stogŲ 
dengymui popieros. Įvairiau
siu ryšiu maliavos, aliejaus, 
tarpetir.o. maliavojimui šepe
ty ir t. t. ir 1.1.
Didelis rinkinis Pečiu, visokių sudy- 
nų, plačiausia rinkinis įvairių-Įvai- 
tiausių dai’ydems Įrankiu irt. t. ir 1.1.

2155 St. Clair Avė.
Central 1785-W

Tik Vyrams

kombincijomis

GYDAU nervy, 
chroniškas ir kr-
aujo ligas, elekt
ros ir medicinos

....JEIGU.... į J
jauti savyje sveikatos suirimą, ateik pas mane $ 
ir leisk man ištirti nesveikatos kliūtis, ne atsis-* 
žvelgiant i tai. kas gydė ir negalėjo tave išgydy-1 
ti. Jeigu mano opinija bus, kad negalima išgy-5 
dyti, aš visai gydymo darbą nepradėsiu. j-

PIRMAS TEATRAS IR 
BALIUS.

Rengia Lietuvių Moterų Progresy- 
viško Susivienijimo 21 Kuopa .Nedė
lioj, 25 d. Kovo (Mareli.). 1917. 'Du- 
r s atsadarys 2 va] po pietų. Loši
kas prasidės 3 vai. STOCKES’S SVE
TAINĖJ. 6021 St. Clair Avė., CJe- 
velaad. Ohio. Bus perstatyta du vei
kalai: “KARĖS NUOTAKOS" ir 
-ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS” ir mo- 
rologas ‘‘Našlaitė”.

Gerbiami viengenčiai! Malonėkite 
atsilankyti ant to iškilmingo vakarė
jo pamatyti kaip ant karės lauko yra 
prakalbinamos biednos merginos ap- 
s vesti su kareiviais ir likti motinom, 
"imdyti kūdikius ir juos auklėt, netu- 
r nt ne pastogės nė maisto. Ir i.štik- 
rąjų. tas veikalas atvaizdina baisų tų 
moterių padėjimą ir jų kmlrltiu. Ir 
prieg tam bus visokių pamarginimų, 
kaip tai deklamacijų, monologų ir 1.1.

Visus širdingai užkviečia
KOMITETAS.

P LIETUVIS KOSTUMERSKAS 

j KRIAUČIUS
Visiems lietuviams esu žinomas 

kaipo lietuvis kriaučius. Savo 
dirbtuvėje turiu pavasartniui se
zonui prabų. Galima pasirinkti 
snlyg naujausios mados. Darbą 
atlieku gerai, pigiau ir sąžinin
giau negu kas kitas. Kas nori 
turėti gražų ir gerai pasiutą dra
bužį. kreipkitės pas mane šiuo ad-

JUOZAS STAPl'f.JONIS. 
1179 E. 79-th St.

Tel. Cuy. Princenton 2839 K.

“Dirvos” Agentai
KUR GALIMA GAUTI VISADOS 

NUSIPIRKTI “DIRVĄ” KAS SA 
AAJTf. lž.5c. ARBA UŽSIRAŠY
TI ANT METU.

V. Gilevičia,
98 John St,

^Sienoms Popiera>
Nuo 5 centų angžtyn už r<»lę.^ 

Didziausis pasirinkimas tinkamu
V margumynu. Pamieruokite savo^r 
j'kambarius ir atėję pasirinkib'^L 

tinkam ausi o tavoro pasmils.
o Wall Paper & Paini Stare, <£

I.IJS-4O ST.LI.AIK AVK. A

Bile viename gerame likierių sklo- 
de ar krautuvėje. Pasiimkit ir na
mo bonka šitos degtinės. Jos ge
rumą gvarantuoja:

The Schuster Co.
2211-16-18 E. 4 gatiė 

Cleveland. Ohio.

Tel. Main 4010 — Eric 135

Gražiai Pasirėdęs Žmogus
EI YRA PAGODOJ AM ASO

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

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

IŠMOK GERA DARBĄ. |į . ’. ? . . . J
; n i r • tr j je ir būti visų giKMlojamas.b Pagerink savo buvj. Uždirbk 9
^lengviau ir daugiau pinigų Buk J J. Ų jr V< BRAZIAI.
i pats ant savęs bosu. Dirbk tarp;;1
į savo kaimynų ir pažįstamų. Dąr-gį 6710 Superior Avė. ir kam. E. 68-tos gat.
; bą išmoksi j 3 savaites. Kreipkis^!
'Jiprie ntųs tuojaus. Męs duodameT
©dienines vakarines lekcijas.įt
T Leisk mums pagarsint savo vardą, e
IĮ! Dykai duodame pamokas pane- > ąilimilllllllllllllllllilllllllllllllllllllllIllllllllllllIIIIIHIHIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIII'j!
[•Įdėlio vakare. 8 valandą. ' ’i —

I BUI KEYE PAPER HANGING 
ijj SCHOOL
i'l 133G St. Clair Avė. •

Cleveland. Ohio.
1 TEL. CENTRAL 6189—R.

Main 5363 Centrai. 16žl

F. L. STEVENS
ADVOKATAS

X-RAY CHEMIŠKAS IR MIKROSKOPIŠKAS 
EGZAMINAVIMAS.

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.

Ateik Į ofisą, ypatiškai. nes aš ne užsiimu? 
gydymais per laiškus. j

DR. F. D. LESLIE, t
Cleveland, Ohio į

A. Rūkas, iš I’hiladelphiaf Pa. 
‘■Dirvos” yra Įgaliotas agentas už- 
rašynėti “Dirvą” po Philadelphia ir 
apielinkės. Todėl, kur jis atsilankys, 

v be jokios abejonės galite užsirašyti
| ••Dirvą” ir užsimokėti jam pinigus.

1126-29 WiHiaiuson Buiding Clnelaad. Ohio
Pw»»«l 2tt:,

5: 413 Prospect Avė. S.E
į OFISO VOLANDOS:
Z *C| šiokiomis dienomis: nuo 9 ryto iki S va-į 
¥ karo. . t
j Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 2 po pietų. į



Savaitinis Kalendorius

Kovas.
24 S. Gabrieliaus
25 N. Apreiškimo Šv. M.
26 P. Aleksandro
27 U. Ruperto
28 S. Sikstaus
29 K. Eustachijaus
30 P. Kvirino.

Jeigu 
kiton

Ar kraustysitės? 
kas norės kraustytis 
gyvenimo vieton, apie tai 
turės duoti žinią policijai, 
pasakant savo vardą, gyve
nimo vietą ir paduodant 
naują gyvenimo adresą, nes 
policijai reiks žinoti kur kas 
gyvena. Mat tampa Įveda
mos tiesos, kad kiekvienas 
gyventojas mokėtų pagalvės 
mokesčius, kaip tas yra da
roma rytinėse valstijose. 
Tokių pagalvių tikimasi 
miesto pinigynan surinkti

kiemą (tarp 17 ir 21 gatvių), ypatų. Drabužių pasidėji- 
nes čia jau buvo daug api- mui, vieton kamaraičių, tu- 
plėšimų, o pereitoj savaitėje rėš kiekvienas užčekiuoti 
čia apdraskyta pora mergai- tam tikrose valizose, 
čiu. Čia paminėtas vietas ,. x ~,
yra apgyvenę žmonės žemo- .L,etuJv,sl‘“s sa,es kooPerva’ 
sios kleis, ne piliečiai, tad 
jie ir nesistengia atkreipti 
miesto atydą į tai, ką čia lo
šia naktiniai paukščiai. Po
licija čia labai retai matoma. 
Vagis net dienos laiku po na
mus landžioja. Apiplėšimai 
gatvėse naktimis yra veik 
paprastu dalyku.

Perei-Sudegė viešbutis.
tą pėtnyčią ištiko gaisras 
seniausiame Clevelando vieš 
būtyje Polisade Hotel, kurs 
buvo žinomas kaipo "flop- 
house”. Gaisre žuvo 6 žmo
nės. Žuvusiais yra J. Cul- 
len, H. Shott, J. McGrogan 
ir tris nežinomi, nes nebuvo 
knygose registruoti, 
viešbutis gaisro tapo 
čiai sugadintas.

j riausiais patarymais tik i flį 
Usevičiaus Aptiekoje, 1172 • S

1 E. 79-th St., CIeveland, O. £
Bell Rosedale 2417

Cuy Princeton 1539-R.

mai atsibuna paskutiniame 
panedėlyje, kiekvieną mėne
sį. 8 vai. vakare po No. 1934 
prie St. Clair Avė., lietuvių 

> bankos namuose. Ateinan
tis susirinkimas atsibus 26 
Kovo, kuriame bus išmoka
ma šerininkams (akcijonie- 
riams) nuošimtis. Kiekvie
nas šėrininkas, norintis gau
ti nuošimtį, turi paduoti sa
vo certifikato numerį.

J. P. Juraitis, 
koop. sekretorius.

Geriausi vaistai nuo viso
kių ligų galima gauti su ge-

FIGERAS PAVYZDIS g

vadovas Gilevičia, iš New Bn- ; 
tain, Conn. “Dirvos” keliaujantis Į Rl 
agentas, 17 d. Kovo lankysis užra- i W 
gynėdamas ‘‘Dirvą” Bridgeporte ir | M 
New Haven’e Conn. Valstijoj. Todėl,; M 
kur jis atsilankys, galite drąsiai pas ;
jį užsirašyti “Dirvą” ir užsimokėti ' ™ 
prenumeratą.

"Dirvos” Administracija. Ml
XXXXXX3

Pats
dik-

Žydų džiaugsmas. Vieti- 
iki $1,700 per metus. Nuo nėse žydų sinagogose, kaip 
1 d. Balandžio bus gauna- reformatorių teip 
mos pirkti tam tikros blan- doksų, rabinai 
kos, kuriomis policijai 
galima duoti žinią apie 
persikraustymą, pačtu.

bus
savo

PrieEkspliodavo gazas.
71 gatvės, po No. 4353, po 
geležies krautuve, Į skiepą 
kuomet įėjo savininkas su 
dviem pirkėjais, vienas iš jų 
uždegė degtuką. Nuo deg
tuko iškilo ekspliozija, kuri 
visus tris užmušė ant vietos. 
Mat ne apsižiūrėjus, skiepe 
buvo trukusi gazo dūda ir 
skiepas buvo pripildytas ga
zo smalkių, kurios nuo deg
tuko užsidegė ir užmušė tris 
žmones.

ir orto- 
ragino susi

rinkusius maldininkus 
džiaugtis ir rengti iškilmin
gus paminėjimo vakarus, 
kaipo džiaugsmo vakarus, 
kad Rusijos despotiškasis 
sostas griuvo ir žydams pri
pažinta lygios tiesos su tie
somis kitų Rusijos piliečiu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxTXYYTxrrxxxxxi 1 K 
Jau purienai žydi |

Hi’irk pavasa- ■ y
mRI.NIUS MOTE- Į* U
3 RIŠKUS COA-fgl^g^®^^ V---------/ Brl
3 TVS. S1JONUS X/ M B
5 (skirts). J AKĖS " Ii Įi k į 3 « J

110 dol. ir šunų paveikslai.
Ponia Hinderson iš New

Nuteisė. Andrius Jaku- 
bowski, gyvenęs po No. 
3617 prie 75 E. gatvės, 20 
metų vyras, kurs anais sy
kiais buvo areštuotas, kaipo 
Įtartas nužudyme Įnamio 
Stasio Brozovvskio, teismo 
tapo pasmerktas Į pataisos 
namus. Pasmerktasis nuo 
apelacijos atsisakė.

3 IR SKRIBELES f
J SKRIBELES E 
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h Zitkevvicz & Palonis Co.į
n 2012 ST. CLAIR AVENUE’ Tei. Cuy. Central 7622-R F
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1xxxi

Pasmerkė moterį. Bassie 
Rasheile atvyko Į Clevelan- Hood, 19 metų amžiaus, gy
dą, kad pamačius šunų paro- venusi po No. 1713 Oregon 
•dą. Apsistojo ji Statler vie- Avė. pereitą subatą teismo 
sbutyje. Atlankius vieną tapo pasmerkta visam am- 
kartą parodą, parėjo savo žiui prie kalėjimo darbų. Ji 
kambarin ir ant stalo pasi-_____ _______
dėjus savo krepšį, nuėjo i Gruodžio, pereitais metais, 
maudynę, iš kurios sugrįžus --------------
nerado savo krepšio. Su 
krepšiu butų tiek to, bet ta- tirpus ledui ežere ir 
me butą 110 dolerių ir šunų 
paveikslų, kurių parodoje 
prisipirko. Moteris turėjo 
pinigų, bet išminties pas ją 
nedaugiausia.

nušovė Charles Ware 21 d.

Žuvininkų straikas. Iš- & 
atsida-. ųj 

rius pavasariniam žuvavimo 
sezonui, žuvininkai sustrai- 
kavo, reikalaudami algų pa
kėlimo. Ikišiol tik “The 
Schwartzenberg Fish Co." 
ir “The Forest City Fish 
Co.” sutiko darbininkų rei
kalavimus išpildyti.

Bara tėvus. Pereitame 
nedėldienyje pamokslinin
kas Bradley, kongregocio- 
nalų bažnyčioje, prie N. W. 
Detroit avė. graudino klau- Prieš 4 mėnesius iš Maskvos 
sytojus, ypač vaikų tėvus, 
už leidimą vaikams mokin
tis įvairių niekdarysčių. 
Pamokslininkas sako , kad 
skaitymas aprašymų apie 
plėšimus, apie kovas, vagys
tes, ar to visko matymas 
krutančiuose paveiksluose, 
vaikuose nuo mažens už
krečia niekdarysčių perus ir 
vaikai vos paaugę tampa 
niekdariais. Draudė tė
vams leisti vaikams skaityti 
knygutes kuriose aprašoma 
kokios niekdarystės ir leisti 
juos i krutančių paveikslų leido paliepimą miesto gy 
teatrukus.

Nemėgsta Amerikos.

atvykęs Frank Caton (tur
būt žydas) ten vedęs arklių 
pirklybą, kaip tik pasklido 
žinios apie Rusijos revoliu
ciją ir griuvimą Romanovų 
sosto, išsireiškė, kad tuo
jaus keliaus atgal Rusijon, 
nes, sako, ten ir su mažu 
pinigu geriau gyventi negu 
Clevelande, o tame ir visoje 
Amerikoje, su didžiausiais 
turtais.

Prisakyta valyti kiemus.
Sveikatos departamentas iš-

ventojams prisakant, kad 
apvalytų kiemus, išvežant 
šiukšles ir pelenus, tuojaus. 
Neišpildžius šito paliepimo, 
kiekvienas bus baudžiamas

Saugokitės vagių ir plėši
kų. Saugokitės gatvėse, 
saugokitės ir namie, nes plė
šikai ir vagis įgyja vis dau- 50 dolerių ir teismo kaštais, 

o jei reiks, tai ir kalėjimu.

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.

t Teipgi mus Banka moka (5) penktą nuošimtį.
THE ST. CLAIR AVĖ. AoR

SAV1NGS & LOAN C0. <
2006 St. Clair Avė. CIeveland, Ohio usxxxxxxy

Užtvirtinta 1914 m. per Valdžią Ohio Valstijos. m 

AUTORIZUOTAS KAPITALAS 8100,000.00. H 
Atdara nuo 9:00 Valandų Ryto iki 9:00 Valandų VAakare mL—

xuzžtm

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

P!RT|
Atdara kožną dieną nuo 12:€M) dienos iki

Galima susikalbėti lietuviškai, lenkiškai ir 
rusiškai. Taip-gi statume bankas.

A. SOGOLOVVITZ,
2547 E. 38 GATVE. Arti VVoodland.

Nusipirk Gramofoną j
o turėsi viso pasaulio muziką savo namuose |

KODĖL VISOS SVETIMTAUČIŲ IR ŠVIESESNĖS LIETUVIŲ ŠEI- 
GREIČIAU

©

© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
©

Šokiu Mokykla ©
PROF. KLIMAVYČIAUS ~

Vaikinai ir Merginos! Kurie norite dailiai išsilavinti 
šokius šokti, tad atsilankykite Į viršnurodytą vietą, o męs 
gvarantuojame. jog išmokinsime visokius šokius ir į trum
pą laiką beskirtumo, ar jauną, ar seną.

3704 SU PERIOR AV EMU E. 1 ARPE E. 36 IR 38 GATVES 2.
Vyrams $4.oo Merginoms-$2.oo už 

10 LEKCIJŲ.
Lekcijos atsibuna kas Panedelio ir Petnyčios vakarais 

nuo 8:00 iki 11:00 valandų.

©

©
©

Tel. Cvy. Central 7622-R (§)

gižu ir daugiau drąsumo. 
Šitų nenaudėlių labai daug 
yra apie Hamilton, St. Cla
ir, Oregon, Superior ir Pay- 
ne skersgatvius, tarp 46 ir 
17 gatvių. Labiausia saugo- ke bus pritaikyta maudynės . 
bitės, kurie einate iš St. 4,500 vyrų ir moterių ir 300 
Clair Į Oregon skersgatvius, vaikų, o Edgewater parke & 
per publiškosios mokyklos antsyk galės maudytis 6000 p;;

Galėsit maudytis. Parkų 
komisija skelbia, kad atei
nančiai vasarai Gordon par-

M YNOS JAU ĮGYJO TĄJĄ 
SUPRATO JOS VERTĘ IR

Prekė $15.00

Prekė S25.00

Prekė $35.00

Prekė $50.00

MUZIKA? TODĖL KAD JIE 
SVARBĄ, t

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 stubpje, mo
tinoms su dukrelėmis nereikės teip 
tankiai vaikščioti miestan ant tea
trų ar operų, kur kiekvienas vaka
ras lėšuoja apie porą dolerių, o tė
vų sumažės bereikalingi žygiai kar- 
čiamosna.

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

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

Geriausia yra tokia muzika

Columbia Grafonola @
Jas galima pirktisu mažu [mokėjimu ir ant len

gviausių išmokėjimų,

“Dirvos” krautuvėje
2004 St. Clair Avė. CIeveland, Ohio

Cuy. Central 1781-L

Prekė $75.00

H

Prekė XI00.00

Prekė Si 10.00

riPr tik naujausi^.? mados gražiai pritai- 
vet: ■>. Todėl už>>orderiu<>kit pas mus.

J. P. GARMUS,
KOSTUMERSKAS KRIAUČIUS

1329 St. Clair Avenue. Antros lubos.

BUČERNE IR GROSERNE
Daugumas musų lietuvių ikišieliai negalėjo pas mus atsilankyti dėl 

tolimo atėjimo. Bet dabar męs. norėdami kuogeriąusiai patarnauti, pra
dėjom visokius orderius pristatyti Į namus. Galite įduoti orderius per 
musų važiuotoją arba atsilankę į musų krautuvę. Męs visados stengsi
mės sanžiningai patarnauti muų kostomerius. Prekes darysime Jtuože- 
miausias. tavorą duosim kucgeriausį. Brangus broliai ir seseris nepa
mirškite musų krautuvės. Ateik'e ir pabandykite. c> tąsyk persitikrin- 
site, jog ką šneku vra gyva tiesa.
2041 HAMILTON AVĖ.

VELYKOS ARTI!
C VEIYKU PRASIDEDA BALIŲ BEI TEATRŲ 

^5įSEZONASl^W 
0 AR TURI NAUJĄ SIUTĄ APSIRĖDYTI??

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
įsteigtas A M ERIK 0 J E t sfeMetais

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

kus ir kulturiškus reikalus.

•

Kapitalas i Sausio, 1017, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $9:.715 
Ligoje pašalpų ................ $52.8:3

Meka pomirtinių $:so, $300, S6co 
ir Si.coo. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 Sę.oc ir $12.00 i savaitę.

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

MONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai ta 

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

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

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

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


