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Mikalojus Romanov 
Nelaisvėje.

Norėjo Nužudyt Kerinskį

caro rūmai, vadinami “Žie
miniai rūmai”, kur pirmiau 
tik retkarčiais susirinkdavo 
Rusijos caro aristokratija, 
tapo pakeisti valstybės butu. 
Čia susirinko pirmas laisvos 
Rusijos parlamentas. Da
bar aplink tuos ramus ir ant

kad Ispanija rengiasi sekti 
Suv. Valstijas ir apginkluo
ti visus savo prekybinius 
garlaivius.' Šiose dienose, 
sako, karalius Alfonsas pa
sirašys ant tų Įstatų sutvar
kymo, kurie suteiks apsau
gą Ispanijos prekybiniams • nesutinka Turkestano gene- mydamas visus Grekijoj ju-

džia kreivomis akimis žiuri 
į laimingai pavykusią Rusi
joj revoliuciją. Dabar vo
kiečiai spėja, kad greitu lai
ku Rusijoj užsidegs naminė 
karė, kadangi, anot jų skel
bimų, su nauja rusų valdžia

visą amuniciją, kurios Chi
nijoj yra dideli sandėliai.

PAVOJUS GREKIJOS 
KARALIUI.

Paryžius. Buvusis Greki
jos priemeras Venizelos, tė-

VOKIETIJOJ LAUKIAMA REVOLIUCIJOS
Suv. Valstijos Rengiasi Karen

NEPAVYKO PABĖGTI

gauna. Tiek tik yra žino
ma, kad dabartiniu laiku 
visoj Vokietijoj yra darbi
ninkų straikai ir gyventojų 
sukilimai dėlei stokos mais
to. Tūlų agentūrų žinios 
skelbia, kad dideliuose Vo
kietijos miestuose yra dideli 
sukilimai ir tikra revoliuci
ja šnypščia. Vėliasni tele
gramai skelbia, kad kaizeris 
iš rytinio karės fronto Ber
lynan partraukė daug ka
riumenės, kuri užsidegus 
revoliucijai butų panaudota.

BUVES RUSIJOS CA- ; 
RAS SUIMTAS.

Petrogradas. Buvęs Ru
sijos caras Mikalojus Alek- 
sandrovič Romanov tapo! 
areštuotas specialiam tru- 
kyj, kuomet važiavo iš Mo- į

- giliavo. Jį areštavo genero
las Aleksiejevas, kuriam 
draugavo keturi Durnos at
stovai. Areštuotą carą par
vežė Į Carskoje Selo. Caras i Tūli valstybių diplomatai

- turėjo ant savęs uniformą sako, kad prie dabartinių 
6-to Kubaniško pulko kazo-; aplinkybių kokios yra Vo
kų, prie šono kardą ir ant kietijoj, dar pridėti didelius 
kramės šv. Jurgio kryžių. į t^d?i4nky\ įėjimas valca- 
Kuomet Aleksiejavas važia-ūmiame fronte, rusų ir ang- 
vo areštuoti carą, tai gene-pu Macedonijoj ir Persijoj,

’ rolas Karnilov nuvažiavęs
į Carskoje Selo areštavo ca- 
rienę. Abudu areštavimui 
nesipriešino, tik carienė pra- tu laiku gali persimainyti 
šė Karnilovo, kad pavelytų teip kaip Rusijoj.
jai laikyti prie savęs ištiki-; ’-------------
mas ypatas, t. y. seržentą i SUV. VAL. PRIPAŽINO 
Berevenko ir jos sunausj NAUJĄ RUSIJOS VAU 
auklėtinę. Karnilovas pra
šymą išpildė.

o prie to submarinų bloka
dos nemalonumus, tai abel- 
na Vokietijoj situacija grei-

teip kaip Rusijoj.

NORĖJO NUŽUDYTI i 
MINISTERĮ

Petrogradas. Šiose die- i 
nose norėta nužudyti naujas 
rusų vyriausybės tiesdarys- 
tės ministeris Karenskij. i 
Tūlas civiliai apsitaisęs ka-: 
Valerijos kapitonas parei
kalavo pasimatyti ypatiškai; 
su Karenskiu. Pasisakė tu
rįs jam atiduoti labai svar
bų laišką. Kuomet tapo iš
krėstas, tai vietoj laiško, ki- 
seniuje rasta rovelverį, ku- 
riuom butų nušovęs mini- 
sterį. Pasikėsintojas kratos 
iaiku vienok spėjo ištraukti 
revolverį ir pats nusišovė. 
Sakoma, kad tai buvo vienas 
iš reakcionierių, kurių rusų 
kariumenėj yra gyva galy-

PRIE KARĖS KATILO.

sienų nėra jau caro emble-. laivams, 
mų ir jokių aristokratizmo 
ženklų. Plevėsuoja tiktai 
raudonos revoliucijos vėlia
vos. Tuose rūmuose randa
si carų vainikas ir daug kitų 
daiktų, papuoštų brangiais 
akmenimis.

Mat Ispanija ir 
nemažai kaičia nuo vokiečių 
submarinų.'

DŽIĄ.
Petrogradas. Suv. Vai- ‘ 

stijų ambasdorius Petrogra
de susirinkusiems naujos 
Rusijos valdžios ministe- 
riams apreiškė, kad Suv. 
Vai. vyriausybė, kurią jis 
atstovauja, pripažino teiso- 
ta naują rusų vyriausybę. 1 
Apreiškė teipgi, kad jis savo

VOKIEČIAMS NENUSI- 
/ SEKUSI BLOKADA.

Londonas. Anglų vyriau
sybė tvirtina, kad vokie
čiams submarinų blokada' 
Anglijoj ir kituose pakraš
čiuose yra nenusisekusi, nes 
per pusantro mėnesio laiko 
galėjo nuskandinti tik 78 
garlaivius. Tai yra mažmo
žis sulyginus su skaitlium 
laivų, kurie plaukioja po se
novei tarp Anglijos ir jos 
talkininkų. Sako, kad da
bartiniu laiku visuose van
denynuose plaukioja apie 
keturi tūkstančiai laivų, 
kurie tarnauja Anglijai. 
Vokiečiai ikišiol spėjo nus
kandinti tik senus ir mažai 
turinčius vertės laivus.

Gerardu
V okietijos 
Amerikos 

koresponden-

VOKIETIJAI GRĘSIA 
BADAS.

Havana. Su 
pagrįžo iš

■ ir keliatas
laikraščių
tų. Visi jie tvirtina, kad 
Vokietija neišvengs bado 
netolimoj ateityj, nes, sako, 
jau ir dabar yra tokių, vietų, 
kur žmonės badmiriauja. 
Kol ateis javų pjūtis, Vokie
tijoj bus didžiausia revoliu
cija dėlei stokos maisto. Tie-

--------------------------- ----------------------------------------------- ’siok pasibaisėtinas stovis 
ral-gubernatorius Kuropat-, dėjimus dabartinėje kareje į gyventojų apsireiškia Vo- 
kinas, Sevastopolio komen-jir visą karaliaus Konstanti- jkietijoj
dantas generolas Anianin,, no politiką link teutonų ir 
Dvinsko tvirtovės komen-, talkininkų sako, kad jeigu 
dantas generolas Lvov ir ’ karę laimės talkininkai, tai 
dar daugelis kitų. Sako,: Grekijos Konstantinui grę- 
kad tūlose Rusijos provinci-, šia pavojus numetimo nuo 

sosto. Jeigu prie to nepriei
tų, tai tąsyk Grekijoj kiltų 
naminė karė, nes visi Greki
jos. gyventojai pažino Kon- 

■ stantiną ir aiškiai mato, kad 
jis visados stovi prie kaize
rio šono.

jose “mužikai” dienomis ir 
naktimis cerkvėse meldžiasi 
už savo batiušką-carą.SUMAŽINS DUONOS 

PORCIJAS.
Amsterdamas. Su Balan

džio 15 d. š. m. Vokietijos 
saldžia nusprendė visiems 
savo šalies gyventojams su
mažinti duonos porcijas vie
nu ketvirtdaliu. Bulvių 
porcijos pasiliks tos pačios Atvykus jam į Durną, visi i per fris dienas galutinai bu. I Karė jau arti Karė Su- 
kaip kad ir pirmiau buvo; atstovai entuziastiškai jį vo apsjdirbta su sena biuro- vienvtu Valstijų su Vokieti-
matyt, kad jų Vokietija dar i sveikino. Burcevas tvirto- kratišta valdžia. Dabar per ja ne^engtina ‘ Galbūt pir- 
gali gauti iš kitur. Bulvių: vėj išbuvo 10 metų. Apart Kopenhaga žinios pareina:mosedienoseateinančiossa- 

1 porcijos kiekvienam žmogui tų dar ir daugiau politiškų kad Rusijoj revoliucija buvo' vaitės Suv. Valstijos

REVOLIUCIJOS “BABUš- 
KA” GRĮŽTA.

Petrogradas. Tiesų mi- 
; nisteris Karenskij; sulyg 
įoficiališkų žinių, šiose die- 
i nose pakvietė grįžti į Rusi
ją garsią revoliucijonistę ■ ------------
Katariną Breškovską, kuri;DAUG ŽMONIŲ ŽUVO 
caro paliepimu buvo išsiųsta I RUSIJOS REVOLIUCIJOJ. 
30 metų į Siberiją. Teipgi Kopenhaga. Ikišiol buvo 
iš šlisselburgo tvirtovės pa-jskelbta> kad visa Rusijos re- 
1 i o E c* žiro 10 I zvF 11 ■. . • • * * • ■» * •leistas garsus 1905 metų re-ivoliucija perėjo be didelio l/n||Q||QinQ 7ininO 

jvoliucijonierius Burcev’as. krauj0 praliejimo, ir kad I ullulluluu /.IIIIUu

< valdžios tapo įgaliotas vesti'per savait^ buv0 bodama; prasikaltėlių grįžta į naują daug kruvinesnė, negukadkelbskarę.' 
Suv Vai reikalus Rusijoj su'po penkis svarus- Mėsos,Rusiją, kurie buvo ištremti: buv0 skelbiama. Sakoma,' __

■nauja valdžia porcijos kiekvienam žmogui Į į Siberiją visam amžiui. virš 1000 žmonių žuvo Vokiečiai
' buvo duodama per savaitę -------------- ! iš abiejų pusių. Apart šau- D .__

pa;

VOKIETIJA PABŪGO 
SUV. VALSTIJŲ.

Londonas. Kuomet Vo
kietija sužinojo, kad Suv. 
Vai. nutarė apginkluoti vi
sus savo prekybinius garlai
vius, labai susirūpino, nes 
nėra abejonės, kad vokiečių 
submarinai su tokiais Suv. 
Vai. garlaiviais turės ankš
čiau ar vėliau susiremti, o 
tas ir reikš karę. Dabar 
kaizeris šaukia Berlynan vi
sų neutrališkų šalių atsto
vus ir savo laivyno koman- 
dantus, kad pasitarus bloka
dos reikalais. Per Norve
giją eina gandas, kad Vokie
tija mano submarinų bloka
dą pertraukti.

FINIJAI SUGRĄŽIN
TA LAISVĖ.

Petrogradas. Nauja Ru
sijos vyriausybė paskelbė 
įstatymą, kuriame tapo su
grąžinta Finijai laisvė ir 
visos tiesos, kokias ta šalis 
turėjo pirm 1812 metų, kuo
met ją Rusija prisijungė 
prie sayo imperijos. Panai
kinta tapo visi priespaudos 
įstatymai koki buvo išleisti 

VOKIETIJOJ RE VOLIŲ-! varžymui finų, viešpatau- 
CIJA ŠNYPŠČIA. ; jant carui Aleksandrui III

Amsterdamas. Gandas ir Mikalojui II. Iš Helsing- 
eina apie greitą užsidegimą forso parlamento prašalinta 
Vokietijoj revoliucijos prieš visi senatoriai, kurie buvo 
autokratijos militarizmą. | pasiųsti spausti ir persekio- 
Kadangi vokiečių kariška i ti gyventojus. Fini jos , gy- 
eenzura nepraleidžia jokių i ventojai atgijo ir su didžiau- 
žinių, tad sunku pasakyti'siu entuziazmu sveikina 
kas šiądien Vokietijoj deda-' naują valdžią.
si. Holandijos laikraščiai -------------
savo specialius korespon- CARO RŪMAI PAKEISTI 
tentus turi pasiuntę į parų-i VALSTYBĖS BUTU, 
bežį, vienok aiškių žinių ne-' Petrogradas. Buvusiojo

eit i
di-

ANGLŲ TRANSPORTI
NIS LAIVAS NUS

KENDO.
Londonas. Valdiškai pas

kelbta, kad Anglijos trans
portinis laivas “Mendi”, 
kurs vežė iš Pietinės Afri
kos darbininkus į Angliją, 
nuskendo iš nežinomos prie
žasties. Žuvo 625 žmonės, 
kurių tarpe buvo 10 eupo- 

. Laivas nuskendo 
netoli Wight salų. Išgelbė
ta tapo 12 oficierų ir 191 
Afrikos gyventojų. Pagal
bon nepribuvo nė joks lai
vas.

i rengiasi 
Petrogradą. Vokiečiai 
dina "savo jiegas rytiniame

iš abiejų pusių. Apart šau
dymu buvo ir kitokiu kanki-i : - . , tuma savu jiegas rytiniame

jnimų. Teip agrikultūros fronte, kad pasinaudojant 
VOKIETIJOS “JŪRIŲ ! Paryžius. Rezignavus ministeris Rittmg tapo su-iRusijos suirtuVėmis dėlei 

VILKAS’’SUGRĮŽO. iFrancuzijos priemerui Bri-. gautas revoliucijonierių ir revoiiucijos. eiti į Petrogra- 
Berlynas. Vyriausis vo- and sykiu su visu gabinetu, įgytas sudegintas ant laužo. ^a. ,

kiečių laivyno komendantas tuojau tapo sudaryta naujas Kitiems tapo nukapotos ran-. 
paskelbė, kad iš Atlantiko gabinetas, kurio priemeru, kos ir paleisti dideliuose 
vandenyno sugrįžo jų vadi- dabar yra Ribot. Į naują kentėjimuose, 
namas “jūrių vilkas”, skrai- Francuzijos gabineta~ įėjo 
duolis “Moevve”. Tas skrai- sekanti ministeriai 
duolis Atlantiko vandenyne priemeru ir ministeriu užru-

250 gramų. NAUJAS FRANCUZI- 
JOS GABINETAS.

Paryžius.

Suv. Valstijos gelbsti 
Francuziją. Suvienytos Vai 
stijos, negalėdamos kitaip 
pagelbėti Francųzijai. duo-! piečių.

* -J n _ L - 1 - . a n —J ..1 n ... . ' 1 . n i Z,4" Z,1 ,

buvo padaręs dvi medžiokles bežinių reikalų, Vivani tiesų 
ant talkininkų laivų. Ant- ■ ministeris, Painleve karės; 
roję savo medžioklės kelio- • Lače laivyno, A. Thomas, 
nėję jis pagavo 27 talkinin- amunicijos, Thierry finan- 
kų laivus, 123,000 tonų intil-jsų, Malvy vidurinių reikalų, 
pimo. Vokiečių skraiduolio ? Stecg apšvietos, Desplas vie- 
“Moewe” i

Ribot CHINTJA KONFISKAVO
VOKIEČIŲ LAIVUS. ;da vieną bilijoną dolerių ka- 

Pekinas. Pertraukus dip- * rėš reikalams.
lomatiškus ryšius su Vokie-;

i tija, Chinija konfiskavo vi-' 
sus vokiškus garlaivius in
ternuotus chinų uostuose. 
Chinija dabar pradeda atsi-

Pasisekė. Antras gink
luotas, pirklybinis laivas 
“Manchuria”, išplaukęs iš 
Suvienytų Valstijų, laimin-medžiojimas ant įlk darbų elemente! pre- visasML0 skriaudas>

kokias tik Voki.e.tija b?V0 juos* f pasiekė Anglijos
mas Anglijos laivynui, ta- Viellette maisto, Bargais 
čiau jokiu budu negalėjo jo darbo, Maginot žemdirbys- 
sugauti. i tės ir Vieicent orinio laivy-

_________ i no.

ISPANIJA GINKLUOJA 
PREKYBINIUS LAIVUS.

Madridas. Žinios skelbia,

PERMATO CIVILŲ KA
RĘ RUSIJOJ.

Rerlynas. - Vokiečių val-

padarius jai ankščiau. Pro- į portą?
gai pasitaikius dabar Chini- j _________
ja raštu vis, tai Vokietijai j T,lktailllHli artinasi prie 
išdėsto. Kaip žinoma, Vo- į Quentin. Anglai artina- 
kietija dabar Chinijos bijo sj visu greitumu prie St. 
dėlto, kad ištikus karei Ru- Quentin tvirtovės. Francu- 
sija galėtų pasiimti iš chinų zai irgi seka jų pėdomis.

Talkininkai artinasi prie

TURKIJA KEBLEME 
PADĖJIME.

Londonas. Iš Šveicarijos 
ateina žinios, kurios skel
bia, kad Ritaat Paša, buvęs 
Turkijos ministeris Francu- 
zijoj staiga apleido Genevą 
ir išvažiavo Turkijon. Eina 
gandas, kad jis tapo pašauk
tas dėlei nauji) kivirčių Tur-

. - - ■ ■ 1 z -r - ■ 8 ■ - taftai
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Prie Hal-

vertybę visuomenėje:

čiai turi užėmę.

L. K.

i Iš Amerikos

subma-

Į ĮVfllBIOS 2IHIOS

degė Soissons miesteli, pas- 
. kui norėjo pulti atakan, bet 
‘ francuzai juos atmušė.

I gynimui paveda savo fabri
kus dirbimui reikalingu ka- 

' rei įrankių.

siimti atgal tas pozicijas, bet 
nepavyko. Vienok rusams 
pasisekė atgauti pozicijas 
prie Patašino, o kitos pasili
ko vokiečių rankose. Teip-

Semaška.
...........6.05
....... 16.05
Per A. M.

ReN SU VOKIETIJA.
Washington, D. C. Kad

DENTAI UŽ KARĘ.
New Havea^Conn. .. Yale 

universiteto vienas fakulte
tas sykiu su visais profeso
riais, skaitliuje 190 žmonių,

5. Moksliškai aprokuotos 
apdraudos pradžia.

Pirmučiausia bandyta su- liavimus jau bandė prita 
kinti praktikoje.

nieji žmonių mirtinumo ap- 
skaitliavimai.

Matematikas Simpson, .
1742 m., teoretiškas apskait-

ŽUVO VOKIEČIŲ 
PRINCAS.

Berlynas. Oficiališkam
vokiečių raporte paskelbta,1

!i Londonas Anglija. Ofi
cialiai skelbia anglų valdžia. . . i mokėri
kad nuo 1 d. Sausio iki 15 sivede su viena ligonių slau- baU!,aavo už gir 

Vasario, šių metų, anglų lai- gytoja Mille de Joannis. L-irtavi-
vynas nuskandino arba pa-|SaraiI turi 61 metus.

'kiečių veržimosi, pasitraukė 
'atgal. Vokiečiai skelbia, 

FRANCUZAI NETOLI Galicijoj jie paėmė ne
laisvėn 225 rusų kareivius, 
6 kulkasvaidžius ir 14 mi-

nais.

TURKAI MUŠAMI IP. 
MEZOPOTAMIJOJ.

Londonas. Anglų vyriau-i 
sis karės štabas skelbia, kad 
jų kariumenė bėgyje pasta
rųjų dienų paėmė dideli kai
mą Bakiz ir išvijo turkus iš

kijos su Vokietija. Puolus Kaukazo fronte. Juomi ne- sėjas užėmė. Rusų kariu- 
Bagdadui Turkija radosi pasitikima kaipo paeinam mene kontraataku bandė at- 
keblame padėjime, o kaip čiu iš Romanovų giminės, 
žinoma, kad kaizeris rytų Pastaruoju laiku pradėjo 
frontan yra sutraukęs ge- augti didėlė neapykanta 
riausius turkų kariume- prieš Romanovų gimines, 
nes korpusus, Turkija da- Sakoma, kad vyriausiuoju
bar jau pamatė, kad kaize- visų karės frontų kariume- gi skelbia, kad vokiečiams 
riui rupi labiau savas kailis nės ar tik nebus nuskirtas atakai pavyko ir Galicijoj, 
negu Turkijos. gen. Brusilovas, kurs dabar Tenai šiauriuose nuo Brody

yra vadu tik rytinio fronto Į rusai negalėję atlaikyti vo- 
prieš teutonus. 'kiečių veržimosi, pasitraukėFRANCUZUAI TRUKS 

JAVŲ.
Paryžius. Francuzijos 

žemdirbystės departamen
tas apskaitliuoja, kad šįmet 
Francuzijai labai daug 
truks javų, sako, kad šiais 
1917 metais visoj Francuzi- 
joj negalima bus surinkti se paskelbta, kad francuzai) 
daugiau 190 milijonų bušelių yra jau netoli nuo St. Quen-;

ST. QUENTIN.
Paryžius. Francuzų ka

riumenė vakariniame frontein,l ardytojų, 
nepaliauja savo ofensyvo) 
prieš vokiečius. Raportuo-.VOKIEČIAI PLANUOJA'

PAIMTI MIESTĄ 
GALAIS.

javų. Kadangi kitais me- tin, Francuzijoj. Tenai yra Londonas. Vokiečių ka- 
tais abelnai Francuzijos gy- vokiečių didelė tvirtovė, ku- riški vadai pradėjo planuoti 
ventojai suvartodavo apie rią jie pasigamino savo nau-kokiu buclu galima butųpa- 
317 milijonų bušelių, tai šį- joje atsigynimo linijoj. Tar-jimti svarbų Francuzijos 
met prisieis sulaukti bado, pe Amiens ir Rheims frau-miestą Calais, kurio paėmi- 
Francuzija tuo žvilgsniu yra euzai paėmė stotį Tergnier mui pirmais karės metais 
labai nukentėjus, nes ji ne- ir visą geležinkelių išsišako-padėjo daug spėkų ir kariu- 
teko savo derlingiausių ko- jimą. Vokiečiai traukiasi [menės. Šiose dienose tan 
lionijų, kurias šiądien vokie atgal ir paskui save viską‘frontan atvyko vokiečių 

fieldmaršalas Falkenhagn 
ir pradėjo traukti iš kitų 
frontų savo kariumenę. 
Manoma, kad neužilgo vo-KRITIŠKAS ISPANI

JOS STOVIS.
Madridas. Ministerių ka

bineto posėdyje, kuriame 
buvo kalbama apie visas 
sunkenybes, kurios yra su
rištos su maisto, kuro ir švie 
sos klausimu, nutarta Įga
lioti vidaus reikalų ministe- 
rį, kad tas provincijų guber
natoriams išleistų Įsakymą, 
kuriame butų apreikšta, kad 
miestuose ir miesteliuose 
šviesa butų sumažinta per 
pusę. Vakarais po 10 vai. 
visos gatvės neturi būti ap
šviestos. Tokiu budu gali
ma bus sutaupyti šviesos 
medega. Maisto ir kuro 
stokos- ištyrimui išrinkta ta
po tam tikra komisija.

VALDŽIA KONTROLIUOS 
MAISTĄ.

Petrogradas. Žinios skel
bia, kad Rusijos sostinės, 
Petrogrado miesto valdžia 
paėmė kontrolėn visą mai
stą, kurį sulyg savo nuožiū
ros išdavinės miesto gyven
tojams. Sakoma, jog Pet
rograde maisto yra užtekti
nai, tik visa bėda, kad tas 
maistas buvo netinkamai 
dalinamas ir Įsivyravę did
žiausios suktybės. Miesto 
valdžia paėmus savo prie- 
žiuron ir reguleriškai išduo
dant, mano daug sutaupyti.

naikina. Anglai su francu- 
zais atranda tik griuvėsius 
ir rūkstančius nudėgulius. 
Traukdamiesi atgal vokie
čiai varosi priešai save visus i kiečiai tame fronte pradės 
francuzų gyventojų, o ypač ofensyvą prieš anglus ir bel- 
jaunus vyrus ir moteris, igus, kurie gina tą Francuzi- 

-- Įjos dali.

FRANCUZAI SUMUŠĖ 
VOKIEČIUS SERBIJOJ 
Paryžius. Francuzų ka

riumenė Macedonijoj, sulyg 
oficiališkų skelbimų, sumu
šė vokiečius Serbijoj ir atė
mė du apdrutintus mieste
lius už trijų mylių Į šiaurius 
nuo Monastyrio. Beto fran
cuzai paėmė nelaisvėn 1,200 
teutonų, kurių tarpe buvo 
11 oficierų. Rytuose nuo 
Dairan ežero eina teipgi 
smarkus mūšiai. Vokiečiai 
keliose vietose buvo pradėję 
bombarduoti francuzų pozi
cijas, vienok nieko nelaimėję 
turėjo nutildyti savo artile
riją.

Aukos.
Lietuvos Gelbėjimo Fondo 

skyrius.. 
L a kš t a s 98.

Brooklyn, N. Y. Mėnesi- 
pasiuntė prezidentui Wilso- nės mokestys už vasarį ir 
nui peticiją, kurioje išreiš
kia norą, kad Suv. Vai. kuo- 
greičiausia paskelbtų karę 
Vokietijai. Peticijoj rašo
ma, kad Suv. Valstijos var
dan patriotizmo ir žmonių 
prisirišimo prie tos šalies, 
neprivalo duotis save už no- nuo) 
sies vadžioti kokiems tai 
barbariškiems žmonėms. 
Suv. Vai., sakoma peticijoj, 
neturi žiūrėti i Angliją, nes 
Amerika gana yra galinga 
ir gali apsidirbti su teuto- St. Petrauskas, B. Lapika, jta rymionų, žuvo drauge su lentelę, paremtą statistiko-
nais. V. Sadauskas, P. Garbaus- Rymo imperijos puolimu, mis iš miesto Breslau žmo-

--------------  kas, M. Vasiliauskas, M. Toje gadynėje- teip-gi buvo nių mirtinumo. Prie Hal-
Žiauga, Vyt. Markūnas, M. paprasta apdrausti gyvastį ley’o veikalo pridėta mate-
Klebonas, Al. Vainorius, J. žmonių, turinčių nejudina- matiški aprokavimai, ir ant
Virbickas, J. Šimkūnas, K. mąjį turtą ar šiaip kitokią to veikalo paremta tolimes-
Aimantas, Anelė Gakaus- 
kaitė. Smulkiais .... 25.26 

Viso.... .................. 42.26
Braddock, Pa. A. M. Mar

taus prakalbose vasario 27 
d. sudėjo po 1 dol.: K. Ado- rinkti žinių apie žmonių 
maitis, P. Oreška, J. Šileikis, mirtinumą 1592 metuose, ir

APDRAUDA
(Užbaiga) 

tinumo.***)
Mirtinumo klausimas bu

vo tyrinėjamas žiloje seno
vėje. Rymionų juristas Ul- 
pianus, 364 metuose, pirmas 
sudarė mirtinumo lentelę.

šešioliktame amžiuje ko-

’ dynėje siautė maras, ir žmo
nėse pasklidusios buvo ži
nios sulyg maro ir jo pasek
mių.

1664 metuose John Gra- 
unt’as paskelbė veikalą, ku
riame bandė aprokuoti žmc- 
gaus gyvenimo ilgumą, rem-

kovą: Pr. Andriuškevičius s
2.00, Osv. Laučiškis 2.00;
Ant. Andriejauskas 50c. (pa į
starasis tai naujas mokėto
jas, kuris prižadėjo mokėti
kas mėnesi, kolei karas pa- mercialiuose Europos mies-) damas savo aprokavimus 
sibaigs, po 25c. kas mė- tuose buvo jau įsiviešpata- minėtuoju “London .Bills of

4.50 vęs paprotis sau išmokėjimo ‘ Mortelity”. Tas jo darbas 
Pittsbuargh, Pa. Per A. pensiją senatvei. Toje ga- buvo labai netobulas, 1693 

M. Martaus prakalbas 25 d. dynėje narių mokestis nebu- į metuose Dr. Halley, garsu- 
vasario sudėjo po 1 dol.: St. vo moksliškai aprokuotos, ' sis astronomas, kurio vardu 
Raudonis, K. Pociūnas, B. nes tai, kas buvo žmonių yra pavadinta Halley’o Kc- 
Bernatonis, Edv. Paurozas, mirtinumo klausime surink- meta, apskelbė mirtinumo

SUV. VAL. DIRBA 
“ČAŽIERUS”.

Washington, D. C. Karės 
laivyno departamento įsa- 

: kymu pradėta skubiai dirbti 
! nauji “čazierai” (motori- 
i niai laiveliai, kurie vaiko 
submarinus) keliuose dide- 

i liuose laivų dirbimo fabri- 
i kuose. Tokiu “čazieru” no- , . . , „ .
Irimą padirbti’ greitu laiku A- Jaškeviėia, P. Alksnis, tuokart tai paske bta teip 
; keliatą šimtų, kurie laikui 
i parsiėjus butų paleisti Į ju- 
Įres. Tokius “čazierus” var- 
! toja Anglija prieš vokiečių 
i submarinus.

VOKIEČIAMS NESISEKA į 
SU ANGLAIS.

Lond onas. Bochavesnes )
aplinkėje anglai nakčia bu-i 
v o užatakavę vokiečių pozi-' 

) ei jas. Vokiečiai narsiai gy-Į
priemiesčio Bahubadi. Tur-!nesi,bet panešę nuostolius! 
kai sumušti traukiasi linkui būrėjo priešakines pozicijas ■ 
Khanilcan. I šiauryčius nuo užleisti priešui. Anglams 
Bagdado anglų kariumenėj teko nemažai nelaisvių. 
paėjo pirmyn 25 mylias už- Arras aplinkėje anglai ran- 
imdama turkų prirengtas kinėmis granatomis sunai- 
pozicijas. Petrogrado ra- kino keliatų vokiečių tran- 
portai skelbia, kad rusai uz-, sėjų. Anglų artilerija pa
davę turkams didelius smu-sėkmingai bombardavo vo
gius užėmė Harunbad, 20 kiečių pozicijas prie Arras, 
mylių Į rytus nuo Kerma-j Ancre, Neuville, St. Vaast, 
šah, Rusai dabar tame fron- Ypres ir kitose aplinkėse. 
tebaigia turkus varyti is Tūlose vietose vokiečiai la- 
Persijos. 'bai nukentėjo.

TOLESNIS FRANCUZŲ 
LAIMĖJIMAS ŠAM-

PANIJOJ.
Paryžius. Francuzai skel 

kad vakariniame karės fron bia, kad vakariniame fronte, 
tetapo užmuštas kaizerio Į Šampanijoj, vėl jie turėjo 
brolio sūnūs, princas Frede- didelius laimėjimus. Vie- 
rich Kari. Jis tarnavo or- name atake ant vokiečių jie 
laivių eskadroje ir viename paėmė nelaisvėn 100 karei- 
užpuolime Arras-Perrone vių ir paėjo pirmyn 1,500 
aplinkėj jo ir kitų dviejų . jardų. Tarpe Oisne ir Aisne 
lakūnų nesulaukta sugriž- buvo ištikę dideli susirėmi- 
tant. Ar jie tapo francuzų mai. Vokiečiai bombarduo- 
nušauti ar kur patįs žuvo, darni francuzų pozicijas už- 
ikišiol dar nežinia.

NEPASISEKĖ VOKIE
ČIAMS VOLINIJO.I.

Petrogradas. Rusų karės
štabas skelbia, kad išsikišti- r\md*lKOS 
šiame fronte prie Zanaroč Į 1
Stachavce, 35 verstų atstu- SUV. VAL. RUOŠIASI KA- 
me nuo Kavla, Volinijoj, 
vokiečiai su pagelba nuodi
jančių dujų bandė atakuoti Suv. Vai. ištikrųjų ruošiasi 
rusus, norėdami užimti tas karėn su Vokietija, pasiro- 
pozicijas. Rusai vienok lai- do tas, kad prezidentas Wil- 
ku pajuto vokiečių pasikėsi- sonas su savo gabineto na- 
nimus ir atakan prieš nuodi- riais laiko slaptus posėdžius 
jančias dujas prisirengė. Į ’r svarsto apie vokiečių sub- 
Vokiečiai nieko nelaimėjo. i marinus, kurie be jokio per- 
Rygos fronte, rusai nušovė j sergėjimo skandina, Ameri- 
du vokiečių aeroplanus. La- kos garlaivius. Prezidentas 
kūnai pateko nelaisvėn.

---- VOKIEČIŲ ATAKAI LY- 
BRUSILOVAS VYRIAU- IK)S APLINKĖJE.

SIUOJU VADU. Petrogradas. Lydos ap- 
Londonas. Iš Petrogrado linkėję prie upės Berezina. 

skelbiama, kad nauja Rusi- netoli nuo Patašino vokie- 
jos vyriausybė yra priešinga čiai po ilgo bombardavimo 
Mikalojui Nikolajevičiui, kanuolėmis rusų pozicijų, 
kurs yra vyriausiuoju vadu puolė atakan ir pirmastran-

NEPAVYKO PABĖGTI.
Philadelphia. Pa. Dešimts 

vokiečių jurininkų nuo in
ternuotų tame uoste garlai
vių, bandė dasigauti i kraš
tą ir pabėgti. Vienok tas 
jiems nepavyko. Pamačius 
sargyba plaukiant laiveli 
linkui krašto, pradėjo tėmy- 
ti ir pažino, kad tai buvo vo
kiečiai nuo internuotų lai
vų. Davus ženklą kad plauk 
tų i nurodytą <*ietą, vokie
čiai neklausė. Tąsyk paleis
ta gaudymo laivelis ir as
tuoni vokiečiai tapo suimti. 
Gi du iš jų laivo mašinistas 
Herman Shroder ir poručni- 
kas Charth iššoko iš laivelio 
ir prigėrė.

Smulkių..................
Viso....................
Rochester, N Y.

Martaus prakalbose kovo 
6-tą dieną sudėjo po 1 dol.: 
A. Valtis, P. Pečkus, J. Miki
tas, D. Jokšas, T. Valaniš- 
kienė, A. Usevičius, P. Pa
nelis, K. Karanauskas, A. 
Ribokas, K. J. 
Smulkių...........

Viso.............
Racine, Wis.

Martų (šie pinigai yra sudė
ti už Įeigą Į Martaus prakal
bas — žiūrėkite “Ateities” 
arba “V. L.” num. 6, š. m.) 
................................... 12.30

Lavvrence, Mass. L. Vait
kevičius už LGF. ženklelius 
................................... 1.00

3.50 vadinamas dokumentas 
. 8.50 “London Bills of Mortality”. 
A. M., Toji medega skelbta iki 

1603 metų. Tikslas buvo 
toks: nuraminti Londono 
gyventojus. Mat, toje ga-

FORDAS PAVEDA VAL
DŽIAI SAVO FABRIKĄ. 
Detroit, Mich. Henry 

Ford, pagarsėjęs visame pa- 
: saulyj automobilių fabri
kantas, kurio milžiniškas 

[fabrikas randasi tame mies- 
j te, paskelbė, kad jis paves 
valdžiai visą savo fabriką 
dirbimui automobilių ir kitų 
karei reikalingų vežimų, jei- 

^gu Suv. Vai. stos karėn su 
.Vokietija. Teipgi Charles 
M. Schvvab, savininkas mil
žiniškų plieno fabrikų So. 
Bethlehem’e paveda valdžiai 

• savo fabrikus ir darbininkus 
: liejimui kanuolių ir dirbi
mui amunicijos. Randasi 

ijir daugiau tokių fabrikantų-
pa_tIiOt':’.._k.Ut?e ‘ Bendorait?š,“j’

Petrauskas, M. Jurgelianie- 
nė. Po 50c.: K. Žibikas, A. buvo laikinai pertrauktas 
Juodgudis. Viso ....103.00 prasidėjus vokiečių 

Viso įplaukė per savaitę rinų blokadai. 
..............................123.00 
Buvo laikšte 86.. 3,920.09 
Viso įplaukė fon. 4,043.09 
Viso per abu fondu įplau
kė ... ........... 17,062.02
J. Sekevičius, LG. ir LN.

Fondų fin. sekretorius, 101 
Oak st., Lawrence, Mass.

ėmė nelaisvėn 60 vokiečių j 
submarinų.

Berlynas, Vokietija. Žu-! 
vo garsus vokiečių lakūnas, ’ 
Hans Vallmaeller, kuomet) 
norėjo išmėginti visai naują ' 
aeroplaną. Jis buvo atsižy-; 
mėjęs dabartinėje karėje.

■ Vancauver, B. C. Vo
kiečių skraiduolis-užpuoli- 
kas Indijos jūrėse nuskan
dino 'Japonijos garlaivį, 
kurs turėjo 3,115 tonų pa- 

Viso per savaitė Įėjo 84.61 imos.
Buvo laište97 .12,934.32 Londonas, Anglija. Ang- 
Viso fon. įplaukė 13,018.93. laivyno eskadra paėmė 

nelaisvėn vieną Amerikos 
garlaivį, kurs norėjo perp
laukti vokiečių submarinų 
blokados juostą. Garlaivis 
nugabentas Falmonth uos
tau.

Londonas, Anglija, 
rėš lauke, Belgijoj, eksplio- 
davo ir tapo sunaikintas 
naujo tipo vokiečių aeropla
nas, kurs buvo atsiųstas 
bandymams Žuvo 10 žmo
nių.

Nevv York, N. Y. Pulki
ninkas Roose\velt Oyster 
Bay operoje sakydamas pra
kalbą apie šelpimą nukentė
jusių nuo karės belgų pasa
kė, kad jis galįs apsiimti sa
vo kaštais sušelpti 20 vaikų 
kol karė pasibaigs.

New York, N. Y. Tarp 
Amerikos ir Norvegijos vėl 
atnaujinta pasažierinių gar- 
laivų plaukiojimas, kurs

Lietuvos Neprigulmybės 
Fondo skyrius. 
L a k š t a s 87.

Scattle, Wash. D.
Gedimino per “Ateities” re
dakciją .........................10.00

(Ši draugija, apart šios su 
mos, dar pasižadėjo kas mė- 
nesis mokėt Į LNF. po vie
ną doleri iki tol, kol Lietuva 
negaus visiškos laisvės).

Mahanoy City, Pa. St. 
Gegužis už 1917 m....... 10.00

Boston, Mass. LG. ir L N 
G. skyriaus nariai Įmokėjo 
po 10 dol.: K. Jurgeliunas, 
V. Račkauskas, A. Rimka. 
A. Ivaškevičius, J. Matuze- 
vičius, Dr. P. Jakimavičius, 
J. Dragašius. L. Stasiulis 
4.00; L. švagždys 2.00. Po 
vieną dol. Įmokėjo: P. Dra- 
gašiutė, P. Apšiega, M. Ko-

iWilsonas nutarė kuogrei- 
i čiausia sušaukti speciališką 
kongreso sesiją ir galutinai 
aptarti vokiečių darbus. 
Nors apie karę dar viešai 
nekalbama, bet dauguma 
gabineto narių sako, kad 
karės stovis Su v. Vai. su 
Vokietija, neišvengiamas ir 
tuoj prasidės.

GANDAS APIE NUSKEN
DIMĄ SUV. VAL. KRUI- | 

ZERIO.
Washington, I). C. Suv. 

Valstijų valdžia gavo neofi- 
ciališką žinią, kad tapo nus
kandintas didelis Suv. Vai-1 
stijų kruizeris “Dės Moi- 
nes”, kurs plaukiojo Turki
jos vandenyne. Gandas su
judino visą Washingtoną. 
Bijomasi, kad neatsitiktų 
kas nors blogo ir su kitais 
mažesniais Suv. Vai. laivais 
“Scorpion” ir “Ceasar”. 
Valdžia savo pasiutiniui i 
laudama aiškių informacijų. ■ 
pasiuntė telegramą reika- Į

6. Naujosios apdraudos 
pirmutinės įstaigos.

1698 metuose Londone2 
Įsisteigė Mercers Company, 
o 1699 m. Įsteigta Našlių ir 

I Našlaičių Užtikrinimo Drau 
;gija (Society for Assurance 
,ofWido\vs and Orphans?. 
; Šitos Įstaigos buvo paremtos 
šitokiu aprokavimu: kiek- 

i vienas narys mokėjo lygią 
į mokesti, ir kiekviena nario 
i šeimyna, tam nariui pasimi- 
Į rus, gaudavo lygią (vienodą 
i pomirtinę apdraudos pašel- 
)pą.

Iš ankstyvųjų tokių drau
gijų arba kompanijų galima * 
paminėti ir šios: Amiceble 
Society of London, Įsteigta 
1706 m.; Royel Eechange ir 
London Assurance Compa
ny, Įsteigtos 1721 m. Pasta
roji įstaiga pasisamdė mate
matiką Drą Richard Pierce, 
kurs turėjo aprokuoti, kiek 
nariai privalo mokėti už sa
vo apdraudą. Jis parūpino 
teip vadinamąją Northamp- 
ton Table of Mortality ir 
nuo to laiko nustatoma jau 
tikrai moksliškai aprokuo- 

Ka_, tas žmonių mirtinumas, kuo 
svarbiausiai ir remiasi ap
draudos ir mokesties pž a].»- 
draudą apskaitliavimai.

Amerikoje apdraudos 
‘ klausimas vėliau iškilo. Čia 
pirma tokia draugija, vardu 
Presbyterian Ministers 
Fund (plačiau vadinama: A 
Corporation of the Relief 
of the Poor and Distressed 

,Widows and Children of 
Presbyterian Ministers i. 
Įsisteigė 1759 m. Ši draugi
ja laipsniškai persikeitė i 
tikrą apdraudos kompaniją 
ir priimta tiktai presbeteri- 

; jonus kunigus ir jų šeimy- 
i nas. 1769 m. susiorganiza
vo panaši episkopalų kunigų 
draugija.

Oklahoma City, Okl. 
Valstijos legislatura užgyrė 
rezoliuciją, kad šimtą do
lerių gaus atlyginimo tas 
jurininkas, kurs nuskandins 
vokiečių submariną laike 
kada tas norės nuskandinti 
Amerikos arba kitų šalių 
laiva.

Londonas, Anglija. Fran 
cuzų generolas Sarail, vy
riausia kariumenės vadas 
Balkanuose, Salonikuose ap-

i •*•) Lictuvitj pašelpinės draugijos 
Į ir orsranizucijos jokiais moksliškais 
i aprokavimais nesivadovavo iki 1911 
į metų. Tais metais Susivienyjimas 
; Lietuvių Amerikoje pirmutinis įvedė 
į pas save narių mokesčių laipsnius, 
i nustatytus ant moksliškai aprokuotų 
i žmonių mirtinumo pamatų. Šiaip 
musų draugijos, be jokio išėmimo, 
pomirtinių ir kitokių pašelpų mokėjįi- 

; mui sudaro savo iždus iš mėnesinių 
j įmokėjimų ir iš įvairių pasilinksmin - 
nių: vakarų, piknikų, o ypatingai —

■ balių. Šitie pastarieji yra tai vienas 
• baisiai blėdinsras ir nelogiškas aps:- 
i reiškimas mnsų drautnjų pyveninu-. 
\ Mat. kad balius atneštų pelno, žmo
nės turi kuodaujriausiai gerti, o kas 
nežino, kad girtavimas yra daugybės

' ligų priežastimi? Pašalpos draugija 
i moka pašelpos ligoje, kad butu iš ko 
tas pašelpas mokėti - draugija ren- 

, gia balių, kuriame narini negirdom;..
O kadangi nuo • girtavimo paeina 
daug ligų, tad draugija, gavusi iš ba
liaus pinigų pošelpoms mokėti, pati 

, sau gaminasi ligonius, kad butų kam
‘ Senovės gildijos, 

girtavimų, o šiądien.

per savo pašelpos draugijas girtavi
mą platina Ir girtavimu paremia sa- 

’ vo iždus...



DIRVA

DARBININKAMS ATLY-( Darbininkas, netinkantis jo-

patiko. Čia reikia priminti.

Lakštutė.

50

i spėkų. Iš Kvedainos mies-
(“Naujoji Lietuva.”)

Tai vra

11

Atlyginimas už dalini netin
kamumą prie darbo.

Francuzijoj Raudonasis 
Kryžius vartoja automobi-

na prastesni, negu vietos

AMERIKOJ.
Baltimore, Md. Kovo

kio, sudainavo Lietuvos

ĮVAIRU M A I.
New Yorke vienas išra

dėjas užpatentavo molin' 
puodeli, šildymui kavos elek
tra.

; landa ir seniams — 50 žmo-
• n nių. Priimta jon ne jaunes- mimo ni 60 metų ir pavargėliai. Ji

V H turi pilną vidujinę autono-

partiją, negi j jiadanges kė- prie La\vrence gatvės. Pir
miausia šv. Cecelijos Cho-

L'LFL •'V;.y: VF-; Y-Vy VYi-.:i■?

(Toliaus bus)

Hartford, Conn. 18 d. Ko
vo SLRKA. 89 kuopa paren
gė prakalbas, kurios atsibu
vo Cathedra Lycum salėje.

ko. Prieglauda gerai laiko
ma, tvarka joje pavyzdinga, bėjo gana rimtai.
Yra bendrabutis — prieg- kalboje nekliudė nė vieną

*» V W*•**•***» V J V

kiam darbui, per pirmus 500 
savaičių, iš jų išskiriant dvi 
pirmąsias savaites po sužei
dimui, turi gauti 50 nuošim
ti savo algos, kokią gauda
vo prieš sužeidimą, vienok 
tokia pašelpa negali būti di
desnė 10 ir mažesnė 5 dole
rių savaitėje ir per pažymė
tą laiką, abelna pašelpos su
ma negali būti išmokėta 
daugiau kaip 4,000 dolerių. 
Jeigu darbininkas, laike su
žeidimo, uždirba mažiau 5 
dolerių savaitėje, tai pašel
pos gaus už 5 dolerius. Pa
šelpa gali būti sulaikyta, jei
gu sužeistasis po tūlam lai
kui galėtų dirbti koki dar
bą, bet jei už kiek laiko vėl 
pasirodytų darbui netinka-'

GINIMO TIESOS.
(Workmen’s Compensa- 

tion Law).
(Tąsa) 

sekcijos turi būti išmoka
mas dalimis vaikams ar gi
minėms tik tada, kada pa
veldėjai yra ne senesni 16 
metų amžiaus.

Uždarbis žuvusio darbi
ninko, kurio nuošimčiais iš
mokama atlyginimai liku
sioms šeimynoms ar gimi 
nėms, yra skaitliuojami 
šiteip. Jeigu darbininkas 
uždirbo daugiau negu 20 do
lerių, savaitėje, tai priskai- 
toma, kad jis savaitėje už
dirbo 20 dolerių, o jei uždir
bo mažiau negu 10 dolerių, 
tai turi skaitytis 10 dolerių 
ir tokiu budu pažymėta, kad 
darbininko alga neša nema
žiau 10 ir nedaugiau 20 dole
rių savaitėje.

Atlyginimas žuvus darbi
ninkui turi būti mokamas 
per 300 savaičių, o žuvus tė
vui ar motinai, likusiems 
našlaičiams pašelpa turi bū
ti mokama, kol jie ateis i 16 
metų amžiaus. Jeigu per 
300 savaičių našlaičai dar 
nepasiektų 16 metus savo 
amžiaus, tada jiems per li
kusį laiką turi būti mokama 
15 nuošimtis, jei tokių naš
laičių yra likęs tik vienas, 
bet jei jų yra daugiau, tad 
ant likusių paskirstoma likę 
nuošimčiai.

Atlyginimo pašelpos turi 
būti mokamos periodiškai, 
tokiais terminais, kokiais 
žuvęs darbininkas gaudavo 
savo ilgą. Atlyginimo ar 
pašelpos išmokėjimai pavel- 
dėjams svetimų pavaldinių, 
kaip tai našlėms ir našlai
čiams, ne gyvenantiems Su
vienytose Valstijose, išmo
kama du trečdaliai tos su
mos, kuri priklauso tiems, 
kurie gyvena Suvienytų 
Valstijų rubežiuose.

Kad darbavietė butų pri
valume mokėti atlyginimą 
ar pašelpą, atsitikus nelai
mingam atsitikimui su dar
bininku prie darbo, darbda
viui turi kas' nors apie tai 
apreikšti bėgyje 14 dienų po 
atsitikimo ir tai tokia ypata, 
kuri to atsitikimo buvoliu-' 4). Nustojus kojos

RUSIJOJ 
Ekatarinoslavas. (PA-! 

BĖGĖLIŲ LAIŠKAS) 3 
d. Rugpjūčio 1916 m. (rašo 
Ag. Balandienė). Pasiry
žau parašyti keliatą žodžių 
tau Kazimierėli, aš teta, 
Agota Balandienė, su savo 
dukrelėmis, Marcijona ir 
Marijona. Sveikiname tave 
brangusis su žmona, kurią 
nors nepažįstame, bet visgi 
meiliai sveikiname. Rašo
me šitą laišką ne rašalu, bet 
ašaromis, nes esame išgai
nioti kaip paukšteliai iš savo 
lizdelio, kaip pūkai viesulos 
yra išnešioti po laukus, teip 
męs esame iš savo gimtinio 
krašto išvyti gilumon Ruši- 
jos. Musų gyvenimą apra- 

jmu, tada jam pašelpa vėl;syti šitame laiške męs nega- 
! turi būti mokama, tik pa- Hme, nes verksmas spaudžia 
■ šelpos laikas turi būti su/širdį prisiminus perkęstus 
; trumpintu ant tiek savaičių, ir dabar kenčiamus vargus, 
per kiek pašelpa jau buvo kuriuos ir žodžiu apipasa- 

; pirmiau išmokėta. Bet čia Jkoti negalima, netik raštu 
1 reikia aiškiai suprasti, kad į aprašyti. Žinai, kad pats 
i tiesos neparodo, jog darbi- (savo noru keliavai^ iš savo 
• ninkui pašelpa turi būti mo-I tėvynės, o kaip su tėvyne 
karna po 5 ar 10 dolerių sa-lbuvo nemalonu skirtis, o da- 
vaitėje. vien tik nuošimtis; bar mus, lyg žydus iš Jaru-£ • • . -
nuo jo pirmiaus gautos ai-i zolimo, priverstinai išvarė. -'bll0Je ^lin.ein 
gos. ' Teip. Baisioji karės vie-w'° lalsk«’

Bėgome mes iš sa- <Jei.kas n'’lčtų įsirašyti iš 
- • . - - . tgimmių ar pažįstamų šitų

tegul rašo

vo tarpo išsirenka keliatą 
žmonių, kurie ir veda visus 

• prieglaudos reikalus. Kas 
savaitė jie duoda Komitetui 
išleistų pinigų apyskaitas. 
Prieglauda visi labai užga
nėdinti, daug dar jaunesnių 

Į j ją norėtų patekti, bet gaila, 
kad trūksta vietos.

jlė socializmą, žodžiu sa- i ‘ ~ - __
kant, kalbėjo visuomenei, ras, vedamas p. Rasmaus- 
kaipo visuomenės vadas. ’ ' ' _______
Po pirmai Kapsuko kalbai, himną, paskui buvo prakal- 
buvo renkama aukos Phila- ba. Kalbėjo p. J. Saliunas iš 
delphijos cukernių strai- Waterbury, Conn. Kalbėjo 
ikieriams. Kiek aukų su- jis‘apie Susivienijimo reika-

ir tavo žmonos, kad nepasi- 
didžiuotumet atrašyti mums į 
kelis žodžius ir tais sura-1 
minti mus vargstančius sve
timame krašte. Męs neturi
me nė skarmalėlio, nė jokio 
daiktelio, nes iš namų nieko; 
ne išsinešėme, o čia nusi- į 
pirkti nė turim už ką, nė • 
kur. Visas mus susinami-! Charkovas. Lietuvių trem
pimas yra tai jei gauname;^jnvra keliatas šimtų 
žodi-kitą su saviškiais pasi- šeimynų. Jų padėjimas 
kalbėti. Su tavo broliu Jo- fcuosurikiausias. Čia juos 
nu susirašome, tai ir visas pasigailėjimo naudoja 
mus nusiraminimas, rodosi vietos pramonininkai. Ne- 
tai didžiausia ant svieto lai- gjna jų nu0 naudojimo tie, 
mė, kad dar vieną giminaiti kurių pareiga tremtinius 
turime. u------- '
rašyk mums kiek galėdamas 

, ir kada laiko turėdamas, o 
į tuom labai mus suraminsi, 
į Irgi dar kartą prašome pasi- 
iteirauti apie Joną Gruzdu- 
i ką (iš Endrejavps volosties.
; Lalėnų sodžiaus) ir Kazį Po- fabrikuose sunkiausius dar- 
iŠUKą (iš K\ edainos, Kauno bus, vienok užmokesnį gau- 
igubernijos). Ir dar kartą :na prastesnį, negu \icivi 
; prašome atrašyti mums iaiš-, darbininkai - vos 1 r. 40 k. 
ką, kurs mums bus dioeliu,— 2 r. per dieną. Dirbama 

[džiaugsmu, nes neturime tė-dažnai po 16 vai. dienoje' 
per kiaurą savaitę, priskai- į 
tant čia ir šventadienius, j 
Kadangi šeimynos galva sa
vo darbu negaii jos visos iš
maitinti, likimas priverčia i 
atiduoti kapitalistams pus-! 
velčiui moteris ir vaikus.! 
Tremtiniai dažniausiai dir
ba ne nuolatinį darbą, todėl 

Nikolajevskij jje neprileidžianti prie ligo- 
nių kasos. Daug vargo jie;

Taigi, brangusis,, ginti; priešingai, kiek galė
ję viok ^^"^idami padeda naudoti. Pa- 

•tis tremtiniai nepajiegia sa- 
i vęs apginti, nes vis tai tam
pus valstiečiai, patekę sveti- 
man kraštan, svetimosna 
jiems sąlygosna. Jie dirba

vynės, neturim čia nė mielo 
gimtinio krašto, Lietuvos, 

gimėm ir augom.
! Teip. Baisioji karės vie-męspara- 
sula mus išblaškė i svetimus lsys,me dau8‘au al>le 
kraštus.

.......vo tėvynės kaip bitės iš avi-. . 
Jeigu darbininkas tampa lio, su didžiausiu šturmu.' ^5

Nors ir yra pasakyta, kad! 
tėvynę nereikia apleisti, bet į 
męs tai daryti buvome pri
versti, nes negalėjome gy
venti savo brangioj tėvynėj'' 
Lietuvoj, kurion kasžinkada 
galėsime sugrįžti.

Dabar męs norime nors 
kiek papasakoti apie savo 
bėgimą iš Lietuvos, nors ne
galime aprašyti to viso nė 
vienos dalies. Bėgome 4 pa
ras nieko nevalgę ir negėrę, 
per laukus ir krumus, iki 
Rygos miestui, pėksti. Tos 
nežinomos kelionės męs atli
kome 270 verstų. Kiek vargo 

! ir baimės kentėjome toje ke-

sužeistu teip, kad jis liekasi 
tik išdalies netinkamu prie 
darbo, arba kitaip sakant, 
jis gali dirbti tulus darbus, 
jis gauna 50 nuošimti iš tos 
sumos, kokią jis gali uždirb
ti po sužeidimui, pagal augš- 
čiau paduotų nurodymų. 
Toks atlyginimas arba pa
šelpa mokama kiekviename 
susižeidime, tik ne ilgiau 
kaip per 100 savaičių, ati
mant 14 dienų po susižeidi- 
mui. Visuose susižeidimo 
atsitikimuose, netinkamume 
prie darbo,' pašelpa moka
ma:

1). Nustojus rankos.
nuošimtis uždirbtosios al-įlionėje, aprašyti neturime 
gos, per 175 savaites.

2) . Nustojus rankos su pe-jtelio išbėgome per ugnį il
tim, 50 nuošimtis per 20 sa-: granatas. Iš geros valios 
vaičių. (nebūtume galėję nė žingsni

3) . Nustojus pėdos, 50 nuo įžengti, bet nelaimė mus prie' 
šimtis per 150 savaičių Į to privertė. Baimė daug 

50 i gali; raštuose yra pasakyta, 
dininku, reiškia, matė kaip i nuošimtis per 215 savaičių, jkad koks ten karalaitis, dėl 
tas atsitiko. Kitaip darbda-j 5). Nustojus akies, 50 nuo- baimės, viena nakčia praži-

• ' ■ 1 ■*’ ---- tor------ ; lo. Teįp jr męs tokią baimę
kenčiant, iš namų išbėgome 
nuogi ir basi, dėl ko paskui 
parsiėjo kentėti alk j ir šalti.

Dabar norime tau, Kazi- 
mierėli, pasakyti kelis žo

viai nėra galėję mokėti pa- šimtis per 125 savaites, 
šelpos. Jeigu sužeistas dar- i 
bininkas, ar kas nors po į 
žuvusiam, nesuteiktų darb
daviams žinią apie atsitiki
mą bėgyje 14 dienų, gali pa
aiškinti, kodėl tai nepadarė, 
ar tai dėl savo fiziškojo silp
numo, ar dėlei nežinojimo 
tiesų, ar per klaidą, ar dėl 
kokios kitokios svarbios 
priežasties. #Teip pasiteisi
nus, darbdavis turi mokėti 
pašelpą.

Atsitikime mirties, viso
kios pretensijos link atlygi
nimo ar pašelpos, turi būti 
užbaigtos ant visados, jei 
bent metų bėgyje, viena ar 
kita pusė surastų kokias 
priežastis ir įneštų teisman 
bylą, kad kas nors yra su
maišyta ar suklaidinta ir 
dėlto pašelpos reikalai turi 
būti išnaujo perkratomi.

Atlyginimas už visuotinus 
sužeidimus.

Už sužeidimus, dėlei kurių 
darbininkas liekasi netinka
mu jokiam darbui, atlygini
mo ir pašelpos gavimui yra 
nustatyta šiokios tiesos:

6). Nustojus piršto ar kitų 
tokių dalių, jeigu tas nedaro 
netinkamu prie darbo ant 
visados, 50 nuošimtis per lai
ką, kurs yra aprubežiuotu 
kiekviename tokių atsitiki- džius apie tavo tėvelių liki
mų.

Kol šiądieninės tiesos ne
bus permainytos, nustoji- 
mas abiejų rankų, abiejų 
pėdų, abiejų kojų ir tam pa
našiai, yra priskaitoma prie 
netinkamumo jokiam dar
bui ir užtai pašelpa yra iš
mokama kaip augščiau pa
sakyta.

Amputacija tarp kumš
čios ir alkūnės yra priskai
toma prie nustojimo rankos, 
amputacija tarp Įdėlio ir pė
dos, priskaitoma prie nus
tojimo pėdos, amputacija 
augščiau kelio nustojimas 
kojos ir amputacija augš
čiau elkunės, vadinasi nus- 
tojimu peties.

Tokiuose sužeidimuose 
pašelpa negali būti mažesnė 
5 dolerių savaitėje, bet jei
gu sužeistasis uždirbo ma-j susižinoti, 
žiau negu 5 dolerius laike | Męs labai ir labai prašy

sime brangusis Kazimierėli

mą. Kvedainos miestelis vi
sas išdegė, liko tik keli na
mai prie tos gatvės, kur tavo 
tėveliai gyveno. Jų triobelė 
likosi sveika ir jie patjs liko
si po vokiečiu. Brolis norė
jo išbėgti, bet vokiečiai jį su
ėmė. Dėdės namai sudegė. 
Męs apie savo brol| nieko 
nežinome; bebėgdami pasi
metėme ir ikišiol nesužino 
me.

Gyvename labai vargin
gai, nes negauname nė dar
bo,'nė pašelpos iš niekur. 
Sunku yra Rusijoj, nes dar
bus, koki čia yra, ne mus 
sveikata dirbti. Mielas Ka- 
zimierėli, ar nežinai kur yra 
Jonas Gruzdukas, Kazis Po- 
žukas? Gal galėtum kaip 
nors jų pajieškoti, nes mums 
butų labai reikalinga su jais

i šiokiu adresu: Gorod Eka- 
tarinoslav, 

Įprospekt, No. 20 Litovskij 
(Komitet, speredačiu Agota gauna patirti, susirgus ku- 
; Balandienė. J. A. Savic- riam-nors šeimynos narių.

_ j Vietos Lietuvių Komite- 
Ag. Balandienė. skyrjus nekiek palengvi-

_. .. Tr t,., na tremtiniu vargo naštą.
Simbirekas. Kuomet Vii-! Nemažiaukun0> vargsta 

maus Globa^1ssikrauste.irskursta ljetuviu dvasia. 
Petrapihn, liftai veikti Ji nebuv0 čia nė vien0 lietuviu 
uegatejo. Kilo skalas. vaka paskaitos, nSra 
steigti -Globas tuose Rusi-;jokio knyeyn0. 
jos miestuose, kame vra dau: visaj ' įįai susitvark 
gulusia lietuvių bekusvių. tl.emtiniai latviai. ju laik. 
Pmonausia įsteigta Sarato-: ra-čiu ,. . iekiek.
yo -Globa, vėliau - Sim- vieno‘fabriko jie suru0-ja 
birsko. V įsas pastarosios kas mėnQ vakara ar kon.
drauguos legalizacijos sun- rerta> isistei ė da;bininkai 
kenybes teko ant saro pečių val.totoju dra y etc. 
jiernest! p. B. Osmolevskiui. . rNaujoji Lietuva.")

Įsteigus Simbirsko Glo-į ____________
bą”, pradėta rūpintis be
laisviais. Pirmių pirmiau
sia bandyta sušelpti sene
sniuosius. Tuo reikalu buvo dieną draugysčių konferen- 
lankomi bendrabučiai ir visi cUa surengė prakalbas, ku- 
reikalaujantieji pagelbos bu;™086 kalbėjo V. Kapsukas, 
vo šelpiami jiinigais. Bet Kalbėjo dvejais atvejais, 
greitu laiku pasirodė, kad:Pirmu kartu kalbėjo apie 

(piniginė pašelpa nedaug at- pabrangimą maisto, kaip 
neša naudos ir tik žmones kapitalistai dėlei savo godu- 
demoralizuoja. Vietoj jos įmokad geriau pasipelny- 
nutarta dalinti medegą, dra- Al sandėliuose laiko milijo- 
bužiusirkt. Be to, vargin- nus pūdų fhėsos ir kitokių 
gesniems buvo duodama dar gyvenimui reikalingų pro- 
piniginė pašelpa. Aprūpi-^uktų. Užtai darbininkai 
nūs, kiek buvo galima, mate- ;tur’ užyiską brangiai mokė- 
rijaliai, neužmiršti buvo ir U- Toliaus nurodinėjo, kaip 
dvasios reikalais. Prūsų vai- darbininkai turi reikalauti 
kams buvo Įsteigta mokykla, valdžios, kad ta pasiru- 
kurią lankė arti 60 vaikų. įsteigti savo skerdyk- 
Vaikiukai mokinami buvo savo sąkrovas, ir kad 
tik lietuvių kalba. Neuž- < darbininkams produktus 
miršta ir suaugusių. Jiems pardavinėtų be pelno. Ga-

* raščių. Laikraščių jau tiek, liaus buvo išnešta protesto 
Įprato skaityti, kad neuž- rezoliucija, kurioje reika- 
tekdavo net 100 egz., nors liaujama pirmiausia užginti 
visi beveik ir bendrabučiuo- gabenimą maisto į Europą ii’ 
se gyveno. Kai kurie, gavę; v^sa eilė kitokių rerkalavi- 
iš Komiteto laikraštį, tuo
jau jį siunčia kaiman savo 
pažįstamam ar giminei. Ti
kybos dalykais rūpinasi kun. 
Šernas. Dabar prūsų lie
tuvių Simbirske šelpimo sto-;

rinkta, neteko patirti, nes dė lūs. Jo kalba susirinku- 
lei kitų reikalų turėjau ap- siems patiko. Toliaus p. Ve- 
leisti salę, teipgi negirdėjau rigiutė deklamavo eiles, 
ką Kapsukas kalbėjo antru Deklemacija publikai laba^ 
kartu. patiko. Čia reikia priminti.

Kovo 13 dieną ALTS. % kad p. Verigiutė yra labai 
kuopa turėjo savo susirin- gabi mergaitė, mėgstanti 
kimą. Į susirinkimą narių darbuotis tarp lietuviškojo 
atėjo labai mažai, tam buvo jaunimo. Ji priklauso šv 
dvi priežastys: pirma, susi
rinkimas buvo perkeltas Į 
kitą dieną, o antra, Talki
ninkų bazaras. Bet nežiū
rint neskaitlingo susirinki
mo, daug svarbių dalykų ta- 

: po aptarta. Nutarta po Ve
lykų surengti prakalbas ir 
teatrą, kalbetojum pakvie
čiant p. R. Karužą. Toliau 

• sekretorius apskelbė, kiek 
•narių yra Lietuvos Nepri- 
igulmybės Fondo skyriuje 
•(LNTS. tapo Įsteigtu prie 
ALTS. 5 kp.. metiniame su
virinkime). Iš paskelbimo 
pasirodė, kad narių yra 20, 
tarpe kurių yra 2 ypatos, 
prižadėjusios mokėti i LNF. 
po 10 dolerių, o kiti pagal iš
galės. Tame susirinkime i 
LNFS. Įstojo Lietuvių Ame
rikos Balandžių draugija, 
Įmokėdama 10 dolerių. Tai 
yra pirma Baltimorės - mie
ste draugija, kuri Įstojo i 
LNFS. Tai yra geras pa- 
vyzdis kitoms draugijoms, 
kurios yra gerai pasiturin
čiomis ir butų labai malonu, 
kad ir kitos draugijos pasek
tų AL. Balandžių draugiją.
! Na. katra bus pirmesnė?

Sandarietis.

Cecelijos chorui, kaipo gie- 
dorė.

Antru kalbėtojom buvo 
vietinis kun. J. Ambotas. 
Toliaus sekė deklamacija p. 
O. Savickiutės. Galiaus 
kalbėjo dar p. Rasmauskis. 
kurs aiškino, kad reikia nu
mažinti Įstojimo mokesti. 
Šiam kalbėtojui nedavė pa
baigti kalbą čia atsilankę 
tris nenuoramos, kurie pra
dėjo reikalauti “balso". 
Suteikus jiems “balsą” ir p. 
J. Saliunui paaiškinus jv 
klausimus, visi nutilo. Ant 
pabaigos šv. Cecelijos cho
ras sudainavo Lietuvos him
ną ir tuomi programas pasi
baigė.

Nevv Haven, Conn. 4 d. 
Kovo atsibuvo prakalbos po- 
bažnytinėje salėje. Pirmiau
sia kalbėjo kun. Aubotas iš 
Hartfordo. Kalbėjo apie šv. 
Kazimierą ir kaip sulaikyti 
nuo ištautėjimo lietuvių pri
augančią jaunąją kartą. 
Patarė rašytis prie Vyčių. 
Šiam kalbėtojui užbaigus 
savo kalbą, dauguma susi
rinkusių žmonių apleido sa
lę-

Antru kalbetojum buvo 
mokslaeivis K. Česnuliavi- 
čius. Šitas kalbėjas barė 
kleboną, kam tas iš sakyklos 
ragindamas visus skaityti 
Kemėšio “Darbininką”, sa
kęs, kad jei kas nemoka 
skaityti, tai tą laikrašti gali 
sunaudoti pečiaus uždengi
mui, kad pečius ne išrodytų 
“dortinu” žmogui grinčion 
Įėjus. Kalbėtojas tikrino, 
kad tą laikrašti būtinai rei
kia pirmiau perskaityti, <- 
tik paskui juomi pečių deng
ti, arba surinkus parduot 
žydui, po 20c. už 100 svarų. 
Toliaus vėl kasžinką pasako
jo apie bulves, kurias liepė 
ant šniūro susiverti vieton 
ražančiaus, nes. girdi, val
gyt jos yra perbrangios. 
Toliaus išėjo kalbėti p. Ša- 
liunas iš Waterburio (šitą 
korespondenciją žymia; 
trumpiname, nes nemano
me, kad aprašymas tūlų kal
bėtojų burnojimų ant ne sa
vo pažiūrų žmonių kaip ir 
agitavimas už savo rūšies 
laikraščius, skaitytojams 
butų svarbiu. Skaitytojams 
kaip ir jų laikraščiams yra 
svarbu kas yra naudingo ir 
gero. — Red.).

Ten buvęs.

mų, kaip tai Įsteigti valdiš
kas skerdyklas, valdiškas 
sąkrovas ir t.t. Po rezoliu
cija pasirašo: k. LSS, LDLD 
14 kp., MPS. 8 kp., ACW. 
of A. unija, draugystė šv. 

vis toks. Veikia mokykla ir Kazimiero kareivio, drau- 
prieglauda 50 vaikų. Dėlei S-vstė šv- Jurgio kareivio ir 
šalčių vaikų mažiau atsilan- draugystė DLK. Mindaugo.

~ ‘ J „ • Į šiuom kart Kapsukas kal-
Jis savo

Rochester, N. Y. Apie 
Rochester’io lietuvius “Dir
voje” labai mažai žinių ma
tosi, tad gal skaitytojai ma
no, kad čia lietuvių yra ma
žai. Bet teip manydami la
bai apsiriktų, nes čia lietu
vių priskaitoma daugiau ne-; 
gu 2,000. Jie turi savo baž
nyčią ir kunigą. Kunigu 
vietiniai lietuviai labai džiau 
giasi, nes kunigas dar yra 
jaunas ir pilnas energijos 
ir tėvynės meilės,
vienas iš jaunųjų kunigų, 
pilnas demokratybės ir tuo
mi turi sutraukęs prie savęs 
visus vietinius lietuvius. Per 
pamaldas lietuviai teip skait 
lingai renkasi, kad jokiu 
budu visi negali sutilpti baž
nyčion. Buvo rengtasi pa
vasaryje statyti naują baž
nyčią, bet mintis atmainy
ta, paliekant visą reikalą kol 
Europos karė pasibaigs, nes 
manoma, kad karei pasibai
gus dauguma lietuvių va
žiuos i Lietuvą, tad jei teip 
atsitiktų, butų galima apsi
eiti ir su senąją bažnyčia, o 
antra vertus, pinigai dabar 
labai reikalingi šelpimui nuo 
karės nukentėjusių.

Turbut kitur nėra tokios 
mados, kur karčiamų nėra, 
kaip čia. Čia lietuviai laiko 
vien viešbučius, tad ant 
kiekvieno gatvės kampo ma
tosi viešbučiai. Mat viešbu
tyje galima pardavinėti gė
rimus ir šventomis dieno
mis, o karčiamose tas nega
lima, tad karčiamų čia ir nė
ra.

Lietuviai čia dirba dau- v__  ___ ___________
giausia prie kriaučių. Dar- liūs apšviečiamus X žiburiu, 
bai šiuom kartu eina gerai.

J. J. Z. Coloradoj užpatentuo
ta naujai išrasta labai prak
tiška lova, kuri įleidžiama . 
kambario sieną ir uždaroma 
medinėmis durimis, lyg šė
pa.



4 DIRVA

:W‘gyvenimo vėžes, o tūli turi Todėl šiuomi ir pranešame, Į to laukiama iš Šveicarijos kai ir t. p. Lai atsišaukia 10) Viktoras Amadeus II, 
skurst didesnę dalį savo gy- kad visoki pa j ieškojimai gi- surašo lietuvių kareivių, pa- musų amatninkai: raidžių Sardinijos vald., 1730 m.
venimo, bet visviena suran- minių gyvenančių Europoje tekusių vokiečių nelaisvėn, statytojai, dailydės, siuvė- 11) Stanislovas Leszczinski, 
da laimę, nors tada, kada per Hebrew Sheltering and gi iš Centralio Komiteto jai, audėjai, mechanikai,, Lenkijos karalius, 1735 m.

. jau temsta gyvenimo saulu- Immigrant Aid Society of; Petrograde laukiama sura- kalviai, plyčiai, kurpiai ir 12) Poniatovvski, Lenkijos
lyginimo. Taigi čia rengė
jai prakalbų ir mato išnau
dojimus, kadangi kalbėtojai, 
apart 10 ar 15 dolerių už 
darbą, apiplėšia juos už ke
liones, nes jie važiuoja pir
mos klesos trukiais, miego- 
jim^ vagonuose, kas gana 
brangiai parsieina, o tą vis
ką turi panešti prakalbų 
rengėjai, kurie norėdami 
kiek pelnyti Lietuvos sušel- 
pimui, turi lysti į skolą, o 
kalbėtojai iš to sau “poniš
kai” gyvena.

PERŽVALGA*
per Hebrew Sheltering and gi iš Centralio Komiteto jai, audėjai, mechanikai,į Lenkijos karalius, 1735 m.

Vėl ūpas. Tarpe Ameri
kos lietuvių buvo pakilęs 
ūpas, kad kuogreičiausia, 
karei pasibaigus, keliauti 
į Lietuvą. Ypač tokį ūpą 
sukėlė čia pereitą rudenį at
silankymas p. Yčo, kurs su 
kun. Žilinsku pasėjo mintį 
grįžimo Lietuvon, paskui p. 
Martaus raginimai tverti 
bendroves įvairių pramonės 
šakų, kurias vėliau butų ga
lima perkelti į Lietuvą. Ga
ilaus toks ūpas sumažėjo. 
Dabar Rusijoj revoliucijai 
padarius savo pradžią ir su
griovus autokratijos val
džią, tarpe lietuvių vėl ūpas 
pakilo, kad grįžti Europon, 
nes ten ir šalis mielesnė, ir 
gyvenimas geresnis, nors ir 
vargo reiktų datirti.

Eikite į ukes. Amerikos 
lietuviai gyvena daugiausia 
miestuose, kuriuose gyveni
mo sąlygos kasdien eina blo
gyn. Pragyvenimas brang
sta, šalies įstatymai maino
si, darbai darosi sunkesni ir 
teip žmonės kasdien jaučia 
savo gyvenimo jungą vis 
sunkesniu. Kol dar jaunys
tė tarnauja, tai ateitis dar 
ne išrodo teip baisi, bet die
na po dienai amžiui bėgant 
tolyn, kiekvienas priverstas 
prisiminti, kad sąlygos eina 
blogyn ir gal netrukus gyve
nimas liksis labai kartus, 

■ kuomet spėkos sumažės, o 
kas labiausia, kada darbų 
pritruks ir darbininkų spė
kos nebus miestuose reika
lingos. Vienatinis išėjimas 
čia matoma, tai kabinama
sis prie ūkių, Įgyjant savo 
ukes, jei nemanoma grįžti į 
Lietuvą.

Reikia apsisaugoti. Su
vienytoms Valstijoms besi
rengiant į karę su Vokieti
ja, visi ateiviai, kurie nėra 
dar piliečiais šios šalies, yra 
raginami pasiskubinti išsi
imti pilietystės popieras. Ši
tas paliečia ir lietuvius, ku
rių daugelis čia gyvena be 
jokių popierų, kad apsisau
gotų save, išsiimdami popie
ras, nes jei karė iškils, ne
turintiems popierų gali par
sieiti nukentėti daug nesma
gumų. Mat šioje šalyje yra 
daug vokiečių, kurie yra at
sižymėję savo nelemtais 
darbais, tad laike karės 
vokiečiai bus nuožiūroje 
kaipo nenaudingi šaliai’ 
žmonės, o jiems bus prilygi
nami ir kitų tautų žmonės, 
jei neturės davadų parody
mui kuom jie yra. Todėl 
lietuviai', neturinti pilietys- 

į tės popierų, pasiskubinkite 
i jas išsiimti ir tuomi save 
[apsisaugoti nuo galimų būti 
; nemalonumų.

tė. Negaliu užginčyt ir to, America, yra atliekami dy- šo pabėgėlių, išsisklaidžiu- 
kad tūli gyvena ir numiršta kai, ir tie lietuviai, kurie šių po Rusiją. Giminių pa- i 
didžiausiame skurde, bet to- yra mokėję už tai pinigus jieškojimo darbas dirbama 
kių nedaug turime, nes tai kokiems agentams, bet yra' tvartingai ir sistematingai, 
žmonės, kurie negeidžia lai- gavę atsakymo atvirutę nuo; kad visados butų galima tu- į 
mės ir leidžia savo jaunas Hebrew Sheltering and Im- i rėti pilnas informacijas, 
dienas prie alaus bačkutės, migrant Aid Society of! Daugelis klausinėja, ar 
Toki žmonės negali tikėtis America, turi žinoti, kad tų i Bendrovė persiunčia Euro- 
ir rasti laimę ant šio užbur- pinigai nebuvo tai organiza- pon, 
to gyvenimo rato. <.....................

Taigi matot, mieli skaity- j patarnavimą nieko neima, 
tojai, kad veltui męs skun
džiamės, jog esame nelai- pi pranešimai savo gimi- mums tokius laiškus, reikia 
mingi ir neturime laimės ant nėms* Europoje, turi būti prisilaikyti sekančios tvar- 
šio vargingo žemės kamuo- rašyti lietuviškai 
lio. Neleiskime tad liuosai šuoti teip: 
likusių valandų nuo darbo, 
bet-sunaudokime lavinimui Immigrant Aid Society of trumpiausiai. 2) Persiunti- 
savo proto. Męs negalime America, 2291231 E. Broad- mo kaštams reikia pridėti 
visi būti mokytais, bet la
vintis visi lygiai galime, o 
lavindamėsi išmoksime pro- 
taut ir galėsime žiūrėt į pa
saulį skaistesnėmis akimis 
ir gyvenimas darysis visad 
saldesnių ir keliausime ar
čiaus prie laimingesnės atei
ties. Lavinimuisi žmogui kiu adresu: Stanislavv Balu- teisingai 
darbininkui yra parankiau- kievvicz 23026, Hannover, 
sias būdas skaityt dailiąją . Germany, 
literatūrą.

Kada žmonės yra dau
ginus prasilavinę, tada ir 
gyvenimas yra daug švie
sesnis. Skaitome žinias 
spaudoje, jog karės sukuris 
diena po dienai gali susi
kurti ir toje “laisvės šalyje”, 
Amerikoje. Tūli žmonės 
rūpinas ir skaito kiekvieną 
žinutę su didžiausiu įsitem-

ypatingai užimtojon 
cijai perduoti, nes ji už tokį i Lietuvon, laiškus. Šiuo pra- 

’ . nešame, kad laiškus persiun-
Pajieškojimai, arba trum- čiame, tik, prisiunčiant

ir antra- kos:
1) Laiškas turi būti sura- 

Hebrew Sheltering and šytas labai aiškiai ir kuo-

way, New York City.

kitokių amatų žmonės. Lai karalius, 1995 m. 
atsišaukia visoki verteiviai: 13) Kar. Emanuelis II, Sar- 
agentai, krautuvninkai ir dinijos valdonas, 1802 m.
t. p.

Susinkta statistika bus 
panaudota organizavimui 
amatninkų, kad, pasibaigus 
karei ir prasidėjus Lietuvos 
atstatymo darbams, butų ži-| jos ciesorius, 1814-1815 m. 
nia, kur rnusų darbininkai 17) Viktoras Emanuelis I, 
—Lietuvos atstatytojai yra. Sardinijos vald., 1821 m.
Be to sutraukos svarbesnių- i 18) Dom Pedro, Brazilijos 
jų statistikos dalių bus skel- imperatorius, 1831 m.
biamos ir musų spaudoje, i 19) Karolis X, Francuzijos 

Blankų reikia reikalauti ciesorius, 1830 m.
iš Bendrovės, rašant šiuo 20) Liudvikas Pilypas, Frau 
adresu: Lithuanian Deve- euzijos karalius, 1848 m.
lopment Corporation, 200 21) Ferdinandas, Austrijos 
Fifth Avė., Room 11251-A. ciesorius, 1848 m.
New York. N. Y. , |22) Liudvikas, Bavarijos

-------o--------  ' kunigaikštis, 1848 m.

LIETUVA TURI BŪTI LAISVA,
Bet laisvės be darbo ir 24) Izabelė II, Ispanijos ka- 

kovos neįgysime. ralienė, 1868 m.
prisiunčia Į Lietuvos Neprigulmybės 25) Amadeus, Ispanijos ka-

14) Karolis IV, Ispanijos ka
ralius, 1808 m.
15) Liudvikas Bonapartas, 
Holandijos kar., 1810 m.
16) Napaleonas, Francuzi-

pačto markėms 20c., nes 
tiek apsieina persiutimas.

Gauta laiškas ALCK. pir- g) Adresas turi būti užrašy-
mininko vardu, nuo nelais- tas labai aiškiai.
vio Stanislovo Baliukevi- žino, kaip reikia adresuoti, 
čiaus, lenkiškai rašytas, pra- ]aį parašo adresą ant atski- 
šant pagelbos nuo ALC. ro sklypelio ir siuvus iNepnguimyues
Komiteto, adresuojama^ šio- mums su savo laišku, męs jį; Fondas (buvusis L. Autono- ralius, 1873 m.

’ i užadresuosime. j mijos Fondas) ir yra įsteig- 26) Aleksandra, Bulgarijos 
Ikišiol jau išsiuntėme tokių j tas tik tam, kad butų iš ko' kunigaikštis, 1886 m.

Jei kas ne

laiškų labai daug, tarp jų 
Los Angeles, Cal. Lietu- buvo keliatas ir Žemaičių 

vių Dienos komitetas per- 
sitvėrė ir gavo naują čarte- 
ri. Skyriaus valdyba susi
deda iš šių ypatų: pirminin
ku A. E. Bagdonas, F. A. 
Bielinis ir J. Garavičienė, 
sekretoriai, M. Minlais iždi
ninku ir K. Lubinas pirmi
ninko padėjėju.

19 d. Kovo ALCK. turėjo 
pimu, įdomauja ir seka kiek- savo susirinkimą Scranto- 
vieną valdžios žingsnį į kur 
ponas Wilsonas nužengs; į 
ten, kur žmonių lavonais 
laukai nuguldyti, ar į ten. 
kur santaikos angielas ver
kia graudžiomis ašaromis, 
matydamas nekaltus žmone- 
lius žūstant nekaltai, — už 
tėvynę ar už ponų liuosybę... Lietuvių-Švedų 

sulyg paskutiniojo 
nutarimo.

“Lietuvių Dienos 
yra užsakyta 62 
Pagreitinimui tos 
išleidimo, prašome

Vyskupui Karevičiui.
Pastaruoju laiku prie 

Liet. Atst. Bendrovės prisi
rašė sekanti nauji nariai, 

po daugiaupaėmę po 10 ir 
šėrų:

M. Dabrikas
ter, Mass.
A. Trečiokas

. ter, Mass.

apmokėti žygius ir darbus 27) Milanas I, Serbijos ka- 
sunkioje kovoje už Lietuvos: ralius, 1889 m.
laisvę.

Dėkime savo aukas dėl
Lietuvos laisvės išgavimo į 29) Caras Nikalojus II, Ru- 
“Lietuvos Neprigulmybės
Fondą.”

j Užsidekime mokesčius Lie- 
iš Worces-! tuvos iiuosybei išgauti ir 

mokėkite juos kas meno ar
ba kas metai į Lietuvos Ne
prigulmybės Fondą.

28) Dom Pedro I, Brazilijos 
imperatorius, 1888 m.

sijos imperatorius 1917 m.
-------- o--------

Purpulas.
-------- o--------

Iš ALCK. Raštines.
Svarbi žinia.

Prasidėjus karei Europo-

būti rengiamasi iš anksto, 
kad geriaus prisirengus ne
gu kad buvo pereitu kartu.
Jei bus prie to rengiamasi je ir užplaukus jos bangoms 
išmintingai, galima tikėtis ant musų tėvynės, susineši- 
darbo pasekmių. Bet yra abe mai tarpe Lietuvos ir Ame- 
jotina, ar tas darbas atneš- r i kos tapo visiškai pertrauk
tų tokias pasekmes, kokias ti, ir męs nekartą skundė- 
atnešė pereitame rudenyje, mės, kad išsiuntę daug laiš- 
nors tada veikta be jokios kų saviemsiems į Lietuvą, 

Tada mat buvo negavome jokio atsakymo, 
nes veik Dalykas, matyti, buvo tame,

« *

j Ar pasiseks? ALCK. ža- 
■ da ateinančią vasarą rengti 
! “Lietuvių Dieną”, kaip kad 
i buvo surengta pereitame ru-

Ir čia išnaudojimas. Šia-• denyje. Pasiryžimas yra ga- 
me numeryje talpiname ma-svarbus ir prie to turėtų 
laišką ALCK., kuriame ap
reiškiama, kad pradėta iš
naudoti lietuvius, norinčius 
susirašyti su savo giminė
mis Lietuvoje, per tarpinin- 
kystę žydų draugijos Beb
ro w Sheltering and Immi- 
grant Aid Society of Ame
rica, imant dolerines nuo 
tų, kurie siunčia laiškus į
Lietuvą, kuomet minėtoji praktikos, 
žydų draugija patarnauja visų ūpas pakilęs, 
dykai. Gavome laišką ir iš visų eita prie darbo. Dabar- kad aštri cenzūra kariau- 
pačios H. S. and IAS, 
tą pačią istoriją mums pa
pasakoja. Aišku, kad rado
si žmonės, kurie patarpi
ninkaudami norintiems su
sirašyti su savo giminėmis, 
imdavo nuo jų pinigus. Mat: 
žmonės yra išnaudojami 
prie kiekvienos progos, net 
ir tokiuose skaudžiuose rei
kaluose, kaip kad nemokan
čių rašyti noras susižinoti 
su savo giminėmis.

Vokiecių prasikaltimai.
(Tąsa)

i Kuomet vokiškas subma- 
rinas paskandino pasažieri- 

Įnį laivą “Lusitania”, vokie
tis Gustave Stahl, prisiekė 

i neteisingai, kad “Lusitani- 
i ja” buvo apsiginklavęs, ap
leidžiant prieplauką. Jis už 
kreivą prisiegą, 8 d. Rugsė- 

i jo, 1915 m. tapo teismo pas- 
■ merktu 18 mėnesių prie sun- 
i kių kalėjimo darbų.
Hamburg-American linijos 

valdininkai sučiupti.
Rudenio metu, 1915 m. 

atidengta visa eilė vokiškų 
šelmysčių tarpe valdininkų 

, Hamburg-American linijos, 
rinčių tą knygą Įgyti, tuo-imis, kaip tai pajieškojimų, Ramanauskas' iš LawrenceAur sucl“pJf

ar prisirašymo prie Bendro- Mass.. sekretorium A. Rim-1 GeOrtge K”“CTį AJ°’f ?ac“- 
vės reikalais, reikia kreip- ka, iždininku T. Paukštis. rTT’ ? r

. T •.t_ .. , . T o sef Popmghaus. Jie buvotis šiuo adresu. Lithuanian .finansų sekretorium J. be- , & ,
Development Corporation.[kevičius. Komiteto nariai: . k.°^P>««Jose,
200 Fifth Avė., Room 1125 Dr. K. Drangelis, F. V. Jan- E1” kesln.ęsl gautI 
A, New York, N. Y. kauskas, R. Karuža ir J. O.

-------------- i Sirvydas.
ATSIŠAUKIMAS ■ Siunčiant L Neprigulm.v-l“^™^ 

į Amerikos lietuvius amat-Į bes Fondui aukas, money or-1, - - -
ninkus, verteivius ir pro- ^erl rei^ia išrašyti ant iždi- 

fesionalus. ninko Tarno Paukščio vardo
Vienas iš svarbiųjų Lietu- “ Per į

vos atstatymo Bendrovės ^^evičius, 101;
tikslų yra tai organizavi-,Oak st. Leisience, Mass. 
mas lietuvių amatninkų, 
verteivių ir ] 
kaip tų, kurie ketina po ka- 

įrei grįžti į Tėvynę, teip ir Į 
į tų, kurie mano pasilikti. 
: Amerikoje.
į Seniai jau Amerikos lietu- įtekimas Rusijos sosto yra iš 
viams reikėjo surinkti kuo-Į eilės 29-tas. Pirmiaus sosto 
pilniausias statistikas iš mu- yra netekę šie valdonai: 
su prasisiekusių brolių gy- 1) Deoklecionas, Rymocie- 
venimo svetimoje šalyje, bet sorius, atsisakė nuo sosto 

: vis tas dalykas buvo atide- ■ 305 m.
damas į šalį, laukiant progų, į2) Richardas II, Anglijos 
laukiant, kol atsiras įstai-1 karalius, 1399 m.

ne. Pa., savo veikimo apta
rimui, sąryšyje su paskuti
niu iš atsitikimų Europoje. 
Dalyvavo visi Komiteto na
riai.

Likusieji nuo Lietuvių 
Dienos pinigai yra prireng
ti pasiuntimui Į Europą per

Komitetą 
ALCK.

knygos 
žmonių.
knygos 

visų no-

iš Worces-

Dr. E. G. Klimas iš Phila- į Jau 100 lietuvių susirado. 
delphia.-Pa.
A. Dzendzoleta iš Spar-
rovvs Point, Md.
Selv. Navickas iš New Ha-
ven, Conn.
K. S. Karpavičius iš New

Adv. J. S. Lopatto iš Wil- 
kes-Barre, Pa.
T. Paukštis iš Pittston, Pa
P. Maslauskas iš Philadel- 
phia, Pa.
A. Jelinskas iš 
Wis.

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 save 
kraštui ir broliams liuosy- 
bės ir gerovės, turi prie tos 
šimtinės tuojau prisidėti, 
kad sudaryti pilną 1000, ku
rie mokėtų po $10.00 kas me
no.

Racine. j Lietuvos Neprigulmybės 
[Fondo prezidentu yra Dr. J. 

Visokiomis informacijo- šliupas, vice-prezidentu A.

jaus atsiųsti 1.00 prenume
ratos ALCK. raštynėn, 200 
Fifth Avė. New York, N. Y. 
(prašytume ALCK. mums 
atsiųsti aiškesnes kopijas, 
kad butų galima perskaityti, 
nes ikišiol gauta pora tokių, 
kurias ir su padidinimo stik
lu negalima perskaityti; 
jeigu dėl ne aiškumo kas ne
tilps, męs už tai nebusime 
kalti. — Red.).

laivams popieras su netik
rais valdiškais leidimais. Jų 
mintis buvo jūrėse pasitikti 

; medžioklės 
laivus ir juos aprūpinti ang
liais ir provizija.

Gruodžio 2 dieną, 1915 m. 
! jie visi buvo teisiami už kon- 
, spiracijas ir atrasti kaltais; 
Bundz, Kotter ir Hachmeis- 

! ter pasmerkta 18 mėnesių, 
~ ; vieniems

metam prie sunkių kalėjimo 
darbų.

Svarbiausiais Vokietijos 
reikalais yra roberis ir me
talas, kurio daugybės reika
laujama karės reikalams, 
kurio pageidauta iš Suvie
nytų Valstijų

Kovo 27 d. 1915 m., Harry 
ir Albert Salamonai, Frantz 
Rossemberg, Sigmund Kar- 
man ir Albert B. Newman 
tapo apkaltinti konspiraci
joj, kaipo kėsinęsi prigauti 
Su v. Valstijų valdžią ir slap
ta, be muito išgabenti dau
gybę Vokietijai reikalingo 
metalo ir roberio. Tavoras 
tapo konfiskuotas ir kalti
ninkai nubausti už pasikėsi
nimą apvilti valdžią. Kitas 
toks atsitikimas buvo gale ) 
Sausio mėnesio 1916 m., 
kuomet Max Jaerger, Am- 
rie Dekko” PipVj“ r-1 V*'”.

kuri |gi įvairiomis partizanių in- jaučių šalių neišleisdavo jo
kios žinutės iš užimtų jomis 
kraštų.

Pereitais metais žydų or
ganizacija, Hebrew. Shelte
ring and Immigrant Aid 
Society of America, buvo 
pasiuntusi Europon savo 
pasiuntinį su mieriu išgauti 
nuo kariaujančių šalių lei
dimą praleisti nors trumpas 
žinutes nuo tenaitinių gy
ventojų savo giminėms 
Amerikoje. Jų maldavimas 
buvo išklausytas, ir nuo to 
laiko kiekvienas galėjo per 
tą organizaciją pajieškoti 
savo giminių Lietuvoje, ar
ba persiųsti, jiems trumpą 
pranešimą apie save.

Žydų organizacini noriai 
ir visai dykai patarnauja 
šiame dalyke visiems, ir lie
tuviai yra kviečiami pilnai 
naudotis šia proga.

Pastaruoju laiku išėjo 
i aikštėn, kad nekurie žmo
nės, pasinaudodami, augš
čiau minėtos organizacijos 

; Amavimu, pradėjo dary- 
i ’ " u “biznį”, imdami nuo 

-tpn're- ’ o ’$00 ir

trigomis visuomenė jau sus
kaldyta, tad ir abejoti gali
ma, ar rengimas “Lietuvių 
Dienos” antru kartu pasi
seks.

Dar vienas išnaudojimas. 
Męs turime iš keliato vietų 
atsiųstus pasiskundimus, 
kuriuose tūlų kolionijų lie
tuviai skundžiasi ant lietu- 

• viškųjų kalbėtojų, kurie ne
sąžiningai pradėjo išnaudo
ti rengiančius prakalbas. 
Mat šiais laikais eina karš
tas Lietuvos šelpimo darbas, 
tad vienur-kitur rengiama 
prakalbos, kad surinkus au
kų, o kad prie duosnumo 
žmones patraukus, tai jieš- 
koma gabesnių kalbėtojų ir 
tokius kviečiama iš toliau. 
Toki kalbėtojai reikalauja 
už s 4arbą ir kelionę at-

Gyvenimo mo- į 
kykla.

Teko man daugelį žmonių 
girdėt nusiskundžiant, jog 
neturi laimės ir turi skursti 
visą savo amžį. Gali būt ir 
teisybė, bet aš sakau, kad 
nė vienas žmogus negimė 
be laimės. Gimsta kūdikis, i 
gimsta ir laimė kartu su 
juomi, bet žinoma, kad ji 
nevisiems greitai pasirodo. 
Vieni turi skursti ilgus me
tus, kaip nemato laimės, 
teip nemato, bet turiu pasa
kyt tiesą, kad laimė pasirodo 
žmogui, kada jau visos gy
venimo kartybės lieka per
gyventos ir tada žmogus iš
lysta laimę ir laimingesnį 
gyvenimą, kada jau negali 
’gai V’L Eime naudotis.

AUKOS NUO 15-20 KOVO. 
Mr. Chas. D. Orth... .$10.00 
Mr. Sam’l Thorne. Jr. .25.00 
Mr. John G. Pollack . .10.00 
Miss Clara D. Wolf.... 10.00 
Mr. John Burling Lavvren- 
ce.................................. 15.00 i
Mr. Kathrine D. Lawren- 
ce .................................. 15.00 i
E. Henry Lacombe.... 10.00 
Benjamin W. Arnold.. 25.001 
Cortez H. Jennings .. 25.00 
T. S. Hathawąy..........50.00
Mr. G. R. Betford .... 10.00 
Robert McKiivy..........25.00
E. O. Emerson, J r .... 10.00 
Smulkių...................... 85.00

Viso.................... $325.00
---------o---------

Iš LAB. veikimo.
Lietuvos Atstatymo Ben

drovė šiomis dienomis iš- 
, siuntė į Europą 100 pajieš- 
kojimu giminių ir pažįsta
mų. Bendrovė pajieškojimų 
reikalais susirašinėja su 
Lietuvių Komitetais švei- 

’o4ijoie. Prie

•o-
profesionalų Qncfft 0 Foppinghaus
ketina po ka-i □U3tV metam prie sunk

valdonai.
Nikalojaus Romanovo ne-

_____ ____ _________ įstai- j karalius, 1399 m.
gos, kurios panorės tuom!3) Muradas JI, Turkijos sul- 
darbu užsiimti. Dabar jah i tonas, 1444 m.
progos atsirado ir yra kas į 4) Amadeus VIII, Savoy val- 
tuo dalyku užsiima, tai Lie- į donas, 1449 m.
tuvių Atstatymo Bendrovė. 5) Karolis V, Šv. Rymo cie- 

Šiuomi tatai ir kreipiamės sorius, 1556 m.
į visus Amerikos lietuvius, 6) Christina, Švedijos kara- 
kurie tik prijaučia musų lienė, 1654 m.
darbui, kad atsišauktų, o 7) Jokūbas I, Anglijos kara- 
męs pasiųsime tam tikras liūs, 1688 m.
blankas ir paaiškinimus,>8) Augustas Stiprusis, Len 
kaip reikia jos išpildyti. Lai kijos karalius, 1706 m.
atsišaukia musų daktarai, 9) Pilypas 'v,
advokatu*, mokytojai, kler- ” 1

nn'os k~

t
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Webber ir The Rubber and, tinami 28 Gruodžio 1915 m. dien kėsinasi užvaldyt visą' 
Guayule Agency Co. tapo už pasikėsinimą rengti mili- Europą. Italijos karalius iGuayule Agency Co. tapo 
sugauti stengiantės prigau-tarišką ekspediciją ir dar yra gana storas vokietis, 
ti valdininkus ir slapta, be ' - - -
muito išgabent didelius 
siuntinius roberio. Jie visi 
tapo nubausti.
Kongresmonas, kaipo tobu
las žmogusy laukia teismo.
Pasirodė daugiau dalykų, 

kuomet 1915 m., Gruodžio 
28 dieną Įtarta Frantz Rin- 
telin, kurs dabar yra Angli
jos nelaisvėje; David La- 
mar,” Vilkas Wall gatvės”; 
Frank Buchman, paskui 
kongresmonas Illinois val
stijos; Jacob Taylor, ex- 
kongresmonas H. Robert 
Fowler, formališkas Ohio 
valstijos advokatas G. F. S. 
Monnett, Herman Schult- 
heis ir Henry B. Martin. 
Susekta jų suokalbis prieš 
išgabenimą talkininkams 
provizijos. Teismas atsibus jų neutralietui prieš Kana- 
16 d. Balandžio. - ’ ~

Harry Max Zelinka, 26 
Sausio 1916 m. kaltintas ir 
pasmerktas piniginei bau
dai $200, už padirbimą ne
teisingo pasporto.

New Yorke ir kituose 
miestuose, kuriuose yra pa
rako fabrikai, beveik veikta 
terorizmo keliu, kur pagim
dyta gaisrai, eksplioduota 
laivai, fabrikai ir parako 
magazynai.

Pasidarbavus slaptai poli
cijai, atkreipta atyda ir pat
raukta teisman 6 d. Gruo
džio 1916 m. New Yorko 
incidentas Robert Fay, vo
kiškos kariumenės oficieras, 
Walter Scholz, jo švogeris, 
Paul Daeche, vokiškas re
zervistas, Engelberth Bronk 
horst, Max Breitung ir Her- 
bert Kienzle. Jie buvo kal
tinami suokalbyje padegi- nims. Žmonės ardė, ardo"ir 
gimo minų laivų stovyklose. ardys tuos sostus, kol jie iš- 
Pasiųsta kalėjiman už laivų 

dinamitavimą.
Ekspertai prirodė, kad 

jeigu butų pasisekę minos 
padegti, butų sunaikinta 
laivų stovyklos, o su tomis 
ir visi laivai, kurių keliūtas 
buvo su amunicija ir kitokia 
eksplioduojančia medega.

nebuvo teisiami. Ispanijos karalius yra vie-
Vėliausia šelmystė buvo nas iš Hapsburgų šeimynos, 

primesta George Voux Ba- Grekijos karalienė yra kai- 
con, Albert O. Sander ir zerio sesuo.
Charles Wunenberg, įtaria- Tas viskas yra neapsako
miems 2 d. Kovo už pasikėsi- mai didele pagelba vokie- 
nimą pakišti koją Anglijai, čiams, norintiems viską su- 
Jie pasinaudodami Suvieny- germanizuoti; jiems sutei- 
tų Valstijų pylietyste, kaipo kia didelę pagelbą tas, kad 
laikraštininkai veikė Angli- vokiškos moters yra poroje 
joj kaipo Vokietijos špiegai.
Augšti vokiški valdininkai 

kaitinti konspiracijose.
Sausio 22 pereitais metais, 

pasirodė dideliu skandalu, 
kuomet San Francisco pri
siekusiųjų teismas atrado 
kaltininkais Vokietijos kon- 
sulį Frantz Bopp, vice-kon- 
sulį E. H. von Brincken ir

, C. C. Crowley, už kaišioji- 
, mą kojos Suvienytų Valsti-

su kitų šalių didžiūnais. 
Mat moters yra visame mir- 
tingesnės, tad jų susipainio
jimas su kitų šalių valdo
nais, vokiečiams neša didelę 
politišką naudą.

dą. Bopp tapo pasmerktu 
$10,000 ir kalėjimo baudai, 
o kiti tapo pasmerktais ka
lėjimam

Kovo 5 d. šiais metais 
. Fritz Kolb ir Hans Schwarz 
buvo areštuoti. Policija sakė 
radusi bombų kambariuose, 
Hobokine. Policija daro 
tyrinėjimus, ar Kolb nėra 
surištas su iškilusia eksplio- 
zija ant Black Tam, 31 d. 
Liepos, kuomet Leigh Valley 
geležinkelis New Jersey pu
sėje tapo išgriautu, pada
rant milijonus dolerių nuos
tolių vagonuose ir laivuose.

--------- o----------
RUSIJOS REVOLIUCIJA 

SUGRIOVĖ KARALIŲ
TRUSTĄ.

(Ch. Ed. Russel).
Karališki sostai yra tai 

sunkenybe pasaulio smege-

Alytienė. SLA. leidinys 
No. 30. Spauda “Tėvynės”, 
laida SLA. Puslapių 28, 
prekė 20c.

Yra tai sceniškas veika
lėlis, bet musų neturtingon. 
scenon jis ne Įneša nieko 
naujo, nieko svarbaus, nes 
panašių veikalų pas mus ne
trūksta, tik čia skirtumas 
tame, kad šis veikalukas yra 
kiek ilgesnis už kitus, kurie 
be paliovos yra zulinami mu
sų “baliuose”.

Šiaip knygutės formatas,

nyks ir liksis visų užmiršty
je. Nu.o 1789 m., kuomet 
Paryžiuje tapo sugriauta 
Bastilija, buvo susidarius 
unija palaikymui karalių 
prie jų darbo.
Maišytos ženybos ir karaliai 

palaiko monarchcijas.
Kad palaikius manarchi- 

Fay, Schelz ir Daeche tapo jas ant tvirtesnių pamatų, 
pasmerktais; Fay 8 metams, karalių šeimynose, atsargiai 
Scholz 4 ir Daeche 2 metams buvo priimta maišytos ženy- 
Į Atlanta kalėjimą prie sun- bos, vienos tautos su kito
kių darbų. Fay iš kalėjimo mis maišant. Vokietijos val- 
pabėgo į Mexiką, kur, ma- donai, turėdami užtektinai 
noma, šiądien dirba Įvairias savo narių . kunigaikštiškos 
pinkles šiai šaliai. kilmės, visuomet jie mokė-

Vėliaus dar surasta bom- davo prisitaikyti prie, kitų 
bos laivuose, kurioms eks- tautų, kad tuomi pavarius 
pliodavus laivams išplau- vokietinimo darbą, kas 
kus į jūres, apie 30 laivų bu- jiems gana gerai sekėsi Eu- 
tų buvę sunaikinta. Gegu- ropoję, kur monarchizmas 
žio mėnesyje, 1 d. pereitais giliai įsišaknėjo. 
metais, federališkasis teis
mas apkaltino už kėsinimą
si sunaikinti laivus, Walter 
T. Scheele, Charles von 
Kleist, Otto Wolfert, Ernst 
Becker Frederick Karpade, 
George Praedel, Wilhelm 
Parades, Eno Bode ir Carl 
Schmiolt. Jie dar laukia 
savo teismo ištarmės.

Planavimai militariškos 
ekspedicijos.

Kita šelmystė buvo ren
giama laužymui Amerikos 
neutralieto prieš Kanadą.

Pradžioje 1916 m. kapito
nas vosi Papen, Wolf von 
Igel, kapitonas Hans Taus- 
cher, Kruppo agentas Ame
rikoj ii* vyras Meimės Gad- 
ski, sykiu su Alfred A. Frit- 
zen ir Constantin Covain, 
įtarta pasikėsinime išgriau
ti Welland kanalą. Taus- 
cher tapo paliuosuotas pe- __  ____  ...... ______
reitų metų Birželio mėnesy- ■ nuo Rusijos sosto, savyje tu- 
je.

Paul Koenig ir Richard Jo pati yra giminė vokiškų- 
Emil Leyendecker buvo kai- jų kunigaikščių, kurie šią-

Ir nuo 
augščiau minėtos unijos su-' 
sidarymo, šiądien Europoje 
valdonų šeimynos veik visur 
yra pusiau vokiškomis, arba 
jų gyslose teka vokiškas 
kraujas. Kur tik yra buvus 
proga porų jungimosi prie 
Europos valdonų sosto, vi
suomet ten įsipainiojo naris 
vokiškos giminės. Anglijos 
karalius juk yra vokietis, tik 
angliškame kailyje, priėmęs 
anglų kalbą.
Tris Britanijos kunigaikš

čiai kariauja už Vokietiją.
Trįs nariai iš britiškosios 

šeimynos šiądien kilnoja 
ginklus ir juos vartoja prieš 
Didęją Britaniją, nes jie yra 
vokiški kunigaikščiai, teip 
lygiai kaip ir britiški. Ho- 
landijos karalienė yra iš vo
kiškos giminės ir yra ištekė
jus už vokiečio. Vyras, 
kurs dabar tapo nukeltas

ri i/8 dalis vokiško kraujo.

Tarka, mėnesinis satyros 
laikraštis, leidžiamas ben
drovės, 120 Grand St. Bro
oklyn, N. Y. Prenumerata. 
metams 1 doleris, pavienio' 
numerio prekė 10c. No. 37 
už Vasario mėnesi 1917 m. i

Yra tai 16 puslapukų sa
tyriškas laikraštukas, kurs 
anais metais buvo sustojęs 
eiti. Leidinys gana švarus, 
nors tuomsyk nelabai tur-- 
tingas ir kaip šiais laikais, 
išrodo permažas. Satyros 

. laikraštis pas mus yra labai 
: pageidaujamas, tad “Tar-

Grekijos karalienė su- ‘ kai” tinka jo vieta.
ardė šalį. Daktaras iš prievartos. į

Buvo tai vokiška Grekijos Komedija trijose veikmėse, 
karalienė, kuri suardė Gre-1 Parašė Moliere, vertė Ona 
kijos šalį, dėlei Vokietijos 
naudos. Ji buvo valdonu 
savo vyro, jį atkalbėjo nuo 
prisidėjimo prie talkininkų. 
Ir tas nors ne išėjo į karę 
prieš talkininkus, tai susi
traukęs sėdėjo, dairėsi, o 
svetimi jo namuose šeimi
ninkavo ir jo namus paver
tė griuvėsiais.

Rusijos vokiškoji carienė 
savo dvare turėjo proger- 
manus, ji buvo jų režisie
rium. o anie vaidino dramą 
Rusijos politikoje, o to loši
mo smūgius turėjo kentėti techinka, spauda ir kalba 
šalies tauta ir tautos žmo- apdirbta rūpestingai.
nes. Visą laiką Rusija laikė 
talkininkų pusę, bet jos ka
reiviai, mūšio laukuose, jei 
nestovėjo ant vietos, tai 
traukėsi atgal, vesdami 
priešus gilyn Į Rusijos teri
toriją. Ir žiūrint į visą ju
dėjimą rusų kariumenės, 
nuo pat karės pradžios, ma
toma, kad lyg tyčia rusų ka- i 
riumenė eikvoja savo spėkas 
vokiečių naudai.

Pro-germaniška partija 
praktikavo išdavystės 

darbą.
Juk tai buvo pro-germa- 

nų veikimo vaisiai, kuomet 
rusų kariumenė, karės lau
kuose, prieš vokiečius buvo 
siunčiama su lazdomis ir ge
ležinėmis štangomis, kuo
met rusų artilerija neturėjo 
amunicijos, kuomet tą amu
niciją naudojo vokiečių ar
tilerija, kuri rusų amunicija 
žudė Rusijos žmones ir grio
vė jos miestus ir kaimus 
(čia kalbama apie vokiečių 
užgrėbimą rusų amunicijos 
Varšavos ir Kauno tvirto
vėse). Įsivaizdinti dalykus 
tik reikia gerai, o aiškiai bus 
matoma kame dalykas, bus 
aišku, kad čia vaidinta poli- 

, tiška išdavystės komedija.
Tokia milžiniška Rusijos ar
mija, galima sakyti, tęsė 
teip ilgai pragaištingą karę, 
kuri naikino šimtais tūks
tančių žmonių, naikino mili
jonais rublių valstijos iždą 
ir gimdė šimtais ir tūkstan
čiais amžinus elgetas, kurie 
keikia šiądien savo likimą. 
Tai viskas veikta ačiū Ho- 
henzollemams ir karalių

Rusijos rubežiai su rūbe
liais kitų republikų.

Ir dabar tas viskas, ar to 
visko dalis turi iš savo pai
numų išeiti. Rusija pabudo 
iš monarchiškojo snudulio. 
Demokratija užgimė ir ji eis 
greta kitų demokratijų, ši
ta demokratija paliks Vo
kietiją ir Austriją kaipo vie

ninteles pasaulyje autokra- 
(tijas. Ją privertė prie pa
budimo šitos karės miglotos 
pasekmės. Demokratija 

I prieš autokratiją, arba žmo
nės prieš despotiškuosius 

! sostus.

Birutė. Birutė’s Aria 
(From Two acts melodra
ma). Žodžiai Žemkalnio, 
muzika M. Petrausko. Pus
lapių 4, prekė 30 centų.

Eglė žalčių karalienė 
(Queen of the Snake). Du
etas iš 4 operos aktų. Žo
džiai ir muzika M. Petraus
ko. Puslapių 13, prekė 75: 
centai.

Kregždelė (the swallow). 
Žodžiai V. Kapso (V. Kudir
kos), muzika M. Petrausko. 
Puslapių 5, prekė 30 centų.

Vestuvės (The Bride’s 
Aria (from Three Acts ope
ra). Žodžiai K. Strazdo, 
muzika M. Petrausko. Pus
lapių 7, prekė 35 centai.

Visi šitie 4 veikalai išlei- ■ 
sta Lietuvių Muzikos Kon
servatorijos (395 W. Broad- 
way, S. Boston. Mass). At
siuntė p. M. Petrauskas. 
Yra tai muzikališki veikalai, 
kurie gali skaitytis vėliau
siais žiedais musų neturtin
gos scenos. Musų chorams 
ir muzikams patartina ši
tuos veikalus tuojaus įgyti.

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

LASAI
Vienas Anglijos studen

tas parašė straipsnį, kuria- 
i me aiškinama, kad Danijoj 
karvės yra techniškai ge- 

’ riau išlavintos, todėl duoda 
daug pieno. Kitas vėl pa
rašė brošiūrėlę, kurioje ap
rašoma, kad Julius Cezaras 
tapo nužudytas, kuomet ėjo 
į dešimtcentinį teatruką, 
pasižiūrėti krutančių pa
veikslų. O trečias net eiles, 
parašė, kuriose nupasakoja
ma, kad kuomet francuzu 
kariumenė pralaimėjo muši 
po Waterloo, tai Napole-f 
onas suspaudė pentinais sa
vo arklį ir nulapsėjo ant šv.1 
Alenos salos.... Ir sakykite,
ką tie studentai ne išmisli- 
ja! i

Našlaites rauda.
Bepig tau, berželi,
Augti prie kelelio,
Bepig tau bujoti
Prie sriaunaus upelio.

Bepig tau gėrėtis 
Su žaliais lapeliais, 
Bepig bičiuliuotis 
Su mažais paukšteliais.

Tau nereik pastogės,
Nė apdaro šilto, 
Nereik augštų rūmų, 
Negi brangaus šilko-

Tau nerup’ darbelis, 
Nereik prakaituoti, 
Nereik vargt vargelis 
Nė sunkiai dejuoti.

Nereik tau raudoti
Tėvo nė matutės, 
Nereikia tau skirtis 
Nuo brolio, sesutės.

Su plonoms šakelėms, 
Tyliai bemosuoji, 
Savo kasdieninę . 
Dainelę dainuoji.

Aš gi našlaitėlė,
Šią vargo dienelę
Vien su ašarėlėms 
Dainuoju dainelę.

Kaip raiba gegutė, 
Per dienas kukuoju 
Ir sunkų vargelį 
Pati sau skaitliuoju.

Skaitliuoju, dejuoju 
Skausmas spaudžia širdį, 
Nėr tėvo, matutės, 
Nieks manęs negirdi I

Tai nors tu, berželi, 
Gal skausmą atjausi, 
Po savo šakelėms, 
Malonei priglausi.

Baigt sunkų vargelį
Gal tu man padėsi, 
Į augštą kapeli 
Mane palydėsi.

Suužė vėjalis, 
Berželis siūbavo. 
Rod’s keno žodelis 
Man širdį užgavo....

Neverk našlaitėle.....
Nors ir be tėvelių,
Ramyk sau širdelę, 
Nebijok vargelių.

Dangiškas mus Tėvas, 
Našlaitei atjaus, 
Po sunkių vargelių, 
Malonei priglaus. .

Vyturėlis.

Vejas kaukia.
Vėjas kaukia, liūdnai gaudžia,
Skausmas replėms širdį spaudžia,

Kad už jūrių, nors ir toli,
Brolis žudo savo broli-

Lietuvis, kareivis rusų.
Pjauna lietuvį iš prūsų...-. . •

Lietuvis suvokietėjęs—
Drasko Lietuvą atėjęs,

Ne už duoną, ne už žemę,
Bet už svetimus valdonus,

Tiedu broliai susirėmę.
Vienas kitam laužo šonus!...,

Žmogelis-

Dar kartą...
Dar kartą saulutė 
Skaidri užtekėjo; 
Savo spinduliais 
Puikiai sumirgėjo.

Bučiuok žaliuosius 
Girios lapelius, .
Pabudink iš miego 
Mažus paukštelius.

Tečiulba, tegieda
Vargdienio širdims, 
Lai protą dabina 
Naujomis mintims.

Žmogelis.

MUSŲ POETAI.
(Tąsa)

Amerikoje, turime jau gana daug poetų.
Neužsiginu, kad myliu poezijos litera- į 

turą. Būdamas Lietuvoje labiausia mylė-' 
jau tuos laikraščius arba jų priedus, ku
riuose daugiausia tilpdavo poezijos. Ly-

Kas sakė, kad arklių pa
sagos nėra giliukiu? Nese
niai numirė vienas tokių pa
sagų fabrikantas, kurs pali
ko turto 8 milijonus dolerių, gindamas Lietuvos poetus su Amerikos po- 
Čia gana aišku, kad pasagos etais (turiu omenyje Lietuvą prieš karę), 
yra giliukio ženklu. j matau labai didelį skirtumą kaip mintyse.

stiliuje, išsilavinime, teip ir abelnai vi
sose eiliavimo taisyklėse. Lietuvoje po- 
e ai buvo gerbiami ir branginami. Jeigu 
pasitaikydavo redakcijai sugauti gęrą ei- 
}U?tnk^.ta? J1S tapdavo patrauktu prie to 
laikraščio ir uz savo eiles gaudavo užmo- 
kes.nj.‘ ,^ereikia manyti, kad Lietuvoje laik
raščių isleistuvės buvo turtingos. Ne! Ten 
jos irgi teip pat skursdavo, kaip skursta ir 
Amerikos, kartais net vos galą su galu su
megzdavo. Bet kaip bendradarbiai proziš
ki, teip ir eilininkai būdavo apmokami 

I Amenkojetulos redakcijos irgi moka savo 
bendradarbiams už raštus, bet vien tik už 
prozą nors kartais bendradarbi ir apgauna 
(žiūrėk “Jaunoji Lietuva” N o. 4_1916 m
Zigmas Vitkauskas). Faktas, kad gero- 
eiles, kuriose puikiai atspindi Lietuva, lie- 

, tuviai, jų būdas ir papročiai, arba gražiai 
' aPdamuota yra Lietuvos gamta, patraukia 
netiK daug jaunimą, bet ir kiekviena lietu- 

■ VĮ, mylintį savo tėvynę-Lietuvą.
Pažiūrėkim dabar kas gali būti poetu 

ir kas gali rašyti eiles.
Dauguma mano, kad poetu tampa tas, 

kurj prispaudžia vargų, nelaimių kryželiai’ 
kuris nemato sviesiu dienų, na ir Įpuolęs i 
pesimizmą pradeda tuos savo - vargus bė
das, eilėmis lieti ant popieros. Prozai to- 

,? mmtĮS netinka, nes negalima apie var
geli dainuot!. O kad tos mintis nenueita 
' ejais, i eikia sunaudoti poezijai. Tokiu bu
du jau ir turime poetą.

Kiti-gi sako, net ir faktais prirodo, kad 
aug poetų yra tik iki apsivedimui. Teiv 

sakanti pamatuoja tuom, kad jaunikaiti- 
Įsimylėjęs mergaitę, o nedrįsdamas savo 
meiles jai išreikšti žodžiu, rašo eiles, kuria- 
pašvenčia savo mylimajai, duodamas su
prasti, jog jos ją myli. Vos tik apsiveda, 
tuojau omgsta visos tos svajonės, kurio- 
buvo jaunuolio galvoje, atšala jausmai, na 
ir viskas nueina amžius ilsėti ant Parnase, 
nes jau atsiekė tą ko jo širdis ir jausmai 
troško. Tokiu budu poetas vos tik užgimė 
o jau čia žiūrėk ir numiręs. Dar vra ir dau
giau kitokių nuomonių, kurias apleidžiu, 
kad ne užimti perdaug vietos. Kad tokiu 
poetų musų tarpe yra, negalima užginčyti“ 
bet toki eihninkaryra tik tranai poezijos 
iteraturos. nes neturi nė mažiausio supra

timo apie poeziją ir jos pamatines tiesas 
bei taisykles.

, Norim būti tikru poetu, reikia jau iš 
pi igimimo turėti poeto talentą. Bet neuž 
tenka vien prigimto talento / reikia Įgyti 
sie«.-tiek mokslo. Apart reguleriško kle- 
Siško ar universitetiško mokslo, poetas tu
ri specialiskai atsiduoti literatūrai, studi
juoti poezijją ir jos teoriją, o už vis labiau
sia reikia gerai pažinti savo prigimta kalba 
žodžiai ir jų akcentai.

Kad išaiškinti eiliavimą ir jo tiesas, la- 
bai daug užimtų vietos, nes apart pačių 
s\arbiujų pamatinių tiesų, eiliavimas turi 
dar daug smulkmenų, kurias eilininkas bū
tinai turi žinoti. Nežinant gi tų tiesų, eilės 
nebus geros, nors jos butų pilnos jausme 
ir geriausių minčių. Gal neprošalĮ bus 
pabrėžti čia nors svarbesnės eiliavimo tie
sos, į kurias ypač turėtų atkreipti doma mu
sų eilininkai.

Ritmas yra svarbiausia eiliavimo tiesa 
Be ritmo eilės negali būti. Kas muzikoje 
meliodija. kas šokyje taktas, tas eilėse rit
mas. Sulyg ritmo visas eiliavimas yra pa
dalintas į tris skyrius: Metrišką, Tonišką ir 
Siliabiską. Metriškas eiliavimas labiau at
sako kalboms turinčioms ilgas ir trumpas 
balses (lotyniška, grekiška, lietuviška). 
Toniška^ edev imas atsako kalboms, kuriose 
žodžių Kirčiai kilnojasi (lietuviška, rusiška, 
vakiska). Siliabiškas eilevimas atsako kal- 

į boms, kuriose žodžių kirčiai visados būna 
ant to paties skiemens (lenkiška, franeuziš- 
ka). Lietu\ių kalboje, turinčioje žodžiuose 
didelę liuosybę akcentų, eiles rašyti galima 
Įvairiomis pėdomis. Vienok eilininkas ne
turi tiesos statyti ant žodžio akcento sulyg 
savo noro, bet turi prisilaikyti gramatikos, 
nes kitaip bus darkymas kalbos. Žinoda
mas ritmą, eilininkas turi žinoti kitas pa
matines eilevimo tiesas. Kiekviena eilevi- 
mo tiesa yra skirtinga ir vadinasi: chore- 

: jus, jambus, dactylius. ampfibrachijus ir 
anapeastus, nuo ko ir eilės vadinasi choreji- 
nės. jambinės, dactylinės, ampfibrachijinės 
ir anapcastinės. Chorejinės eilės yra rašo- 

i mos ant dviskiemeninės pėdos su kirčiu 
(akcentu) ant pirmo skiemens. Pavyz
džiu: (pavyzdžiuose žodžio skiemuo ant ku
rio puola akcentas, yra juodomis raidė
mis).

(Toliaus bus)

c
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Sveikatos Darželispasakojama, kad buvo labai i 
". Ji turėdama' 

: 28 metus savo amžiaus, ište
kėjo už vyro ir ant visados 
pasitraukė nuo scenos. Vie- 

, nas iš valdininkų to teatro, 
kuriame ji pirmiaus buvo, 
siūlė jai 60,000 svarų ster
lingų, kad ji vieną kartą iš
eitų ant scenos. Bet ji nuo 
teip didelės dovanos atsisa
kė ir ant scones nėjo.

Antra jai buvo panaši po-

teisybę, bet tas netiesa. Pa
klauskime blusų, kokią nuo
monę jos tame turi. Joms 
tapo atimtos tiesos apsigy
venti pylyse, turtinguose 
rūmuose, ant kūno turtuo
lių ir galinčių, leista joms 
apsigyventi vien ant kūno 
biednų, neturtingų žmonių. 
Jos tokiu savo likimu yra la
bai užganėdintomis ir ten, rios 
kur jos nėra naikinamos, gy
vena laisvai ir veisiasi su 
pastebėtinu greitumu. Vie
nas francuzų mokslininkas 
sako, kad pažįstas gerai 
Francuzijos neturtingų žmo 
nių gyvenimus ir juos kas 
metai atlanko, laike vakaci- 
;os. Ypač jis žino vieną
kampelį, kurs savo dailumu į Kiekviena blusų veislė, arba 
ir gražiais reginiais, teipgi Į giminė, turi sau atskirus gy- 
simpatiškais gyventojais i vunus, prie kurių kūno gy- 
vra labai mielas. Ir dėlto vi-i vena ir minta jo krauju, 
sko, tas kampelis yra daugu-; nors prie progos, naudojasi 
mo vadinamas rojum; net ir; viskuom. Kartais daro ir 
blusos ten gyvena 
Juje.

Vieną
mokslininkas — aš dirstelė-1 sos apleidžia žmogaus kūną 
au į daržinę, kurioje darbi-! ir susikrausto kur kitur, o 

ninkai turi savo guolius.; žmogaus kūną apnyksta ki- 
Vos įžengiau kelis žingsnius ■ tos, kurios pirmiaus gyveno 
vidun, pirma manęs, prieš: ant šuns kūno. Ikišiol yra 
akis, tiesėsi lyg juodas še-j patirta, kad penkios blusų 
sėlis, tai blusų divizijos, j veislės, nepriskaitant tų. 
Ir net nežinojau ką tas juo-; kurios skaitosi žmonių blu- 
lulys reiškia, net galiaus, į somis, minta žmonių krauju, 
pasilenkęs,
kad grindis pridengtos blu-;sos (vadinamos 
sų eilėmis. Man einant pir- j šunų ir kačių blusos,

________________________ ® 
tuomi sugadina savo veidus, 
užkrečia odos nykimo ligą ir 
savo veidus paverčia Į supu
vusi kiautą. Žinotinu kiek
vienai turėtų būti, kad sykį 
pagadinus burnos 
veizdą ir sveikatą, 
jant kenksmingus 
pataisyti jau nėra 
niekad. Ir tokioms 
tems, lyg tyčia, neglima jo
kiu budu išaiškinti blėdi, 
kokią jos pačios sau gamina 
ir tai tyčia. O kada jos per
sitikrina apie tas savo klai
das, paprastai būva jau per- 
vėlu.

Čia Amerikoj mačiau to
kių mergaičių, kurios turė
damos vos 10-12 metų am
žiaus, veidus apsitinkavoję 
lyg senos aktorės. Jos išro- Išlaukinė dantų dalis mikro- 
do kaip lėlės, iš molio nuli- bams yra ne prieinama, 
pintos, su palivotais veidais, Tad dantis plaujant bent du 
ir kaip nuo jų veidų tinkas kartu dienoje, dantų pavo- 
pradeda luptis, jos vėl pana- jaus būti negali.
šios anoms molinėms lėlėms, Bet kitaip yra su tais žmo- 
nuo kurių veidų paliva nu- nėmis, kurie burnas ir dan- 
daužyta. Ir tai neužginčija- tis plauja tik Užgavėnių va-1 zda, tada jau reikia šaukti 

' ma tiesa. Juk tokios mer- kare, blynų prvalgę, arba ir i daktarą.

Patarimas moterims ir 
mergaitėms.

Mielos skaitytojos! Skai- 
i tėte jau kelioliką mano 
Į straipsnių, kuriuose daviau 
i jums Įvairių patarimų. Kiek 
! tėmijau Į atsiliepimus, turiu 
i manyti, kad tie mano straip- 
isniai visgi nebuvo tuščiais, 
i nes jie daugelio skaitytojų 
' atkreipė Į save atydą. O dar 
kas akyvesnio, tai tas, kad 

. mano straipsniais pradėjo 
j interesuotis net ir “bjaurioji 
lytis” — vyrai. Labai man 
smagu tai prisiminti.

Neseniai gavau laišką nuo 
I vienos iš “Dirvos” skaityto
jų ir tėmijančios straipsnius 
“Moterių pasiskaitymuose”, 
kuri bara mane, kam drįstu 

Į kritikuoti moteris ir mer
gaites už tinkavojimą ir tam 
tikros rūšies miltais dažymą 
veidų, ir kodėl nekritikuoju 
vyrus, kurie barzdaskutyk- 
lose duoda savo veidus dažy- 

įti, prosąvoti ir tinkavoti.
Pirmiausia turiu pasiaiš

kinti, kad niekad nekritikuo!
ju tas moteris, kurios pagra- giščios dar negali turėti su- niekad. Tris kartus per die-' 
žinimui” savo veidų vartoja naikintos odos ir suduobė- ną naudojamas maistas, čia 
gerus dažus ar kaip ten juos j jusiu veidų, kurių duobes ir ir ten, liekanos, nenuplau-. 
nevadinus, nors ir “paude- skyles reiktų tinku išlyginti, tos gilumon, prisiglaudžia 
riais”, ir tai su miera. Kas- Tad kam tai yra daroma ? dantų 
link vyrų, tai ne mano daly
kas jais rūpintis. Kiek ži

binau, tai vyrai barzdaskutyk- 
lose duoda savo veidus tin
kavote todėl, kad greičiau 
apdžiūtų po nuskutimo, kad 
i gatvę ne išėjus su šlapiu 
veidu, kas yra odai labai 

turtingi dienraščių lei-; kenksmingu. .
- - ........ • • • kadangi jau prisiėjo kai-

mus, kad*jis apsiimtu ju5 ki-i^ aPie. Xeid,< dažymus, 
Ūžiamiems dienraščiams są-■ aP,e ta,?!uom kartu pa- 
darbininkauti, nes Gladsto- tes,u l>,aclau' Kada reP 

- - - - kalas parsieina naudoti vei- 
i dams dažus, tas nėra labaitalentą, bet jis atsisakė nuo ±. . . .• ■ . ; peiktinu. Moteris, turinti

. ' L iai veidų Hebę odą, turi juos
‘ . i, ‘ “pauderiuoti”, nes kitaip jospriemones tam pasielgė ir Anglijos po-1 L ®. burna įsrodytų lyg pahvo-

Tokiu tai yra žmonių, ku- ‘as’ ™olinis bliudas._ Tą pa- 
negeidžia aukso nė sidab-'H gallma l>asak-vt> slt0 skV- 

riaus ir jaunoms mergai
tėms. Nėra priešinga ir var- 

Vr vra'tik kremų. Bet
. . esu ir busiu priešinga varto- 

' - i jimui paprastų dažų, naudo
jimą, perdirbimui natura- 
liškos išveizdos veidų spal
vos, i tokią, kokios kas gei
džia. Pasakykite, geri žmo
nės ir mielos skaitytojos 

Y A I “Moterių pasiskaitymų”, ar
t |J r gali rastis kas bjauresnio
*X>-,... —. ---- — - už moterį ar mergaitę, kuri

..... neturi gėdos žmonėms ro- 
Sugrįžus iš medžiokles. dytis su apIipjntais įvairios 
- Mano mielas, tiek daug ;nl-jes ..pauderiais.. ’ ir da. 

zuikių parnešim nušovęs, \ veidajs h. dažytomis lu. 
juk šautuvas liko namie. ;pomis? 0 jei dar ant to vis- 

Tiesa, brangiausia. “igmjntįnga” moteris ar 
Dabar suprantu todėl manlm . užsiverčia pusę 
medžioklėje vis lyg ko tru-, syar0 juk grodo

; lyg su lerva ant burnos!
------------ ! Toks veidas yra labai bjau

rus ir šlykštus, o kas yra 
bjauru ir šlykštu, prieš tai 
męs, moters, privalome ir 
turime kariauti be jokio nu
sileidimo, aes tas darko ir 
bjaurina musų garbę, kurią 
mums suteikė motina gam- 
'ta. Veik visokį mil
tai ir dažai, varto
jami veidų “padabinimui”, 
yra kenksmingi. Kurie yra 
brangesni, tie yra bent ma
žiau kenksmingi. Bet, kas 
mus moterims galvoj apie 
kenksmingumą!.....

Aršiausiu vienok yra tas, 
kad didelė daugybė jaunų ir 
dailiai atrodančių mergai
čių, darko savo burnos odą 
pigiais ir netikusiais dažais 
ir “pauderiais.” Jos teip 
elgdamosios užmiršta, kad

Keli žodžiai apie blusas. įsu blusomis, kurioms pa-
Yra sakoma, kad Francu-' šventė labai daug kantry- 

zijos revoliucija įvedė visur bės, kokią gali turėti tik pa
sišventę tyrinėtojai. Jis 

; nt savo rankos patupdė al- 
k ną blusą ir persitikrino, 
k;-l ta gali gerti savo aukos 
kr; uja per 20 minutų, be jo
kios pertraukos.

Skaudėjimas nuo blusos
kandžio butų daug paken- aia Calve, kuriai siūlyta 
čiamesnis, jeigu į žaizdą blu- 4000 svarų sterlingų į sa- 
sa ne įleistų savo seiles, ku- vaitę, kad ji viename Angli- 

> priduoda peršėjimą, jos vodevilyje užimtų vietą 
nuo kurio kartais randasi ant, scenos. Viso darbo nuo 
net pūslės aplink įkandimo jos reikalauta tai keturių 
vietą.

Ikišiol yra
-100 blusų veislių, 
siu blusų žinovu yra vienas 
iš garsiųjų Rodšildų, kurs 
turi didelę kolekciją blusų, 
paskirtų tyrinėjimams.

dainų padainavimo, kas- 
aprašyta iki dien; dvi popiet ir dvi vaka- 

Gabiau- re. Calve, garsi giesminin
kė, siūlomos algos nepriėmė 
ir nuogiedojimo atsisakė.

Trumpu laiku po išradi
mui bevielinio telegrafo, di
delę garbę, Įgijo Jackus 
Binns, kurs prie šito tele
grafo aparato stovėdamas ir 
šaukdamas pagelbą, išgelbė
jo daugybę pasažierų, ke
liavusių laivais, kuriems pa- 

kaip ro-■ permainas, pereidamos nuo sitaikė daug nelaimių jurė- 
: vieno gyvūno kūno ant kito se ir dideliuose ežeruose, 

kartą sako anas;ir atbulai, ot, sakysime, blu- Jam siūlyta didelės dovanos,, 
kad jis išeitų ant scenos ir 
parodytų, kokiu budu jis pa- 
šaukia pagelbą skęstan- 
tiems laivams. Jis pasiaiš
kino, jog jis yra elekro- 
tecniku o ne aktorium i. 
tuomi atsisakė nuo siūlomų 
jam dovanų.

Nebuvo godus ant pinigi- 
persitikrinau, Į Tokiomis yra:, žiurkių blu- nių dovanų ir garsus Angli-.

cheopsa), jos pilietis Gladstone, ku- 
, ežių riam 1 _

myn, jos traukėsi Į šalis- ir‘blusos, kralikų blusos ir dar dėjai, siūlė didelius atlygini- 
cuomi darė man perėjimo paukščių blusos; visos šitos 
taką, lyg raudonųjų jūrių blusos, tankiai parsikrausto 
vilnĮs, per jas einančiam prie žmonių kūno, pasiima
Maižiui. Maniau, kad tai sau vakacijas ir minta žmo- ne turėjo tikrojo raštininko j 
kokin seiman yra susirinku- nių krauju.
sios blusos iš visų šelies Labai svarbiu yra nevien visų atlyginimų ir nuo są- 
kampų, bet tuomi apsirikau, iš mokslo, bet ir iš praktikos darbininkavimo. 
nes tai buvo visos namiškės, pusės, pažinti j 
visos gimę ir augę toje dar- anų kraujagerių, gyvenan- etas Brovvning.
žinėje, grindų plyšiuose, nes; čių laikinai, prie žmogaus r~ 
blusos deda kiaušinius ir iš i kūno. Žinomu yra, kad blu- rie 
tų jos perisi, grindų ply- Į sos “cheopsa”, ateinančios ro, už kuriuos augščiau sta- į 
šiuose. į nuo žiurkių prie žmonių, to savo idealą ir garbę. Bet

Blusų pataitės, dėjimui‘nuo žiurkių su savim atneša toki žmonės buvo i , 
kiaušinių, prasišalina nuo! užsikrėtimus žinduolių džu- Europoje. Amerikoj visai 
savo ponų, prie kurių gyve-< mos, pas žinduolius gyvūnus kas kita, nėščia apvaliam/.!, 
na, kuomet tie miega ir tada ne paeina nuo plaučių, bet doleriui kiekvienas pasiren- 11 
lenda Į plyšius, kur deda‘nuo kvėpavimo organizmo, gęs atiduoti savo ir garbę ir 
kiaušinius, po 12 ant syk, iš'Taigi tos džumos ųžsikrėti- idėjas.
kurių, nuo 6 iki 12 dienų' mus, blusos atneša pas žmo- 
(tas paeina nuo temperatu-ines savo snapuose, kuriuose 
ros) išsivysto mažytės, plo-'jie pasilieka nuo žiurkių 
nos kirmėlaitės, greitai kru-. kandžiojimų.
tančios. Jos nuosyk dar nė
ra kraugerėms, kaip kad riais kiekvienam 
jau suaugusios blusos, bet Įkiriomis, nėra šiaip nieko 
maitinasi savo kūno atma- nekaltos, kaip pirmiau buvo 
tomis, kurios besivystant, į apie jas manyta. Jos gali 
nupuldinėja. Po 11 dienų• tarp žmonių ir gyvulių iš- 
savo gyvenimo, jos priima! 
išžiūrą mažų, juodų vaba- 
lukų, o dar po kitų 11 dienų, 
pasirodo jau originališko
mis blusomis.

Jaunos blusaitės turi di
delį apetitą, bet prie to turi 
ir tokias ypatybes, kad gali 
ilgai būti be maisto, pasny- bakterijas. Vienatiniu 
kauti, kurį, vėliaus, prisi- ginklu prieš blusas yra vien 
griebusios prie kokio gyvu- švarumas, tankiai mazgo- 
no, numaldo, gerdamos jo 
kraują, be pasigailėjimo.

Prietaisa, su kurios pa- 
gelba blusa geria gyvūno 
kraują, yra pastebėtinai su- 
budavota. Ji susideda iš 
dviejų plonų snapų, panašių 
Į mažus štilietus, kurie pra
sideda iš blusos snukio, ku
riame yra oro traukimas, 
lyg mechaniškai sutaisytoje 
pumpoje. Vienas iš gabiųjų 
entomologų (tyrinėtojas 
vabalų), dr. Brumpt, darė 
ant savo kūno bandymus,

Blusos, apart kandžių, ku- 
još yra

platinti limpančiasias ligas, 
o ypač jos yra tuom labai pa
vojingos, kad jų visur pilna 
ir todėl nuo jų išsisaugoji- 
mas nėra galimu, kadangi 
kur nėjus, visur jas pasitik
sime, jos ant mus šoka ir 
platina limpančiujų ligų meili ir saldi, kad aš gatavas 

viską dėl tavęs padaryti, 
visus tavo prašymus išpil
dyti.

— Na tai gerai. Prašau! 
nuo manęs atsitraukti, kad 
aš daugiau tavęs nematyčia.

jant grindis, mainantės dra
bužius ir trenkant šunis ir 
kates, kurios namuose yra 
žmonėms artimiausiomis.

Nepriėmė dovanų.
Mažai pasaulyje yra tokių 

žmonių, kuriems siūlant do
vanas auksu, atsisakytu jas 
priimti, bet visgi tokių yra, 
nes tokių žmonių vardus ga
lima surasti, kelių desėtkų 
metų praeities istorijoje. 
Tarpe tokių surandama var
das buvusios gale praėjusio

Geras atsakymas.
— Onute, tu tokia gera,

Veltui džiaugias.
Juozukas: — Žinai tu ką, 

Jonai? Mus mokykla sude7 
gė.

Jonukas: —Je.„. O ir mo
kintoja sykiu ?

Juozukas: — Na, ne.
Jonukas:—Tai nėra ko 

džiaugtis.

odos iš
naudo
davus, 

galimu 
mergau

Kodėl dantįs genda? ; dantįs yra siauriasni prie 
; Žmogaus burnoje visuo- smegenų ir ten yra užtekti- ‘ 
. met yra 30—40 bakte- nai vietos Įvairioms maisto
jų, kurios ten Įeina Įvai
riais keliais. Bur- 

Į noje jos užsiglaudę Įvairiose 
kertelėse, laukia progos pa- 

į sitaikant, kad galėtų Įeiti 
: vidun žmogaus kūno, kad 
ten butų galima apsigyventi 

: ir ramiai gyventi, naikinant 
ir gadinant žmogaus organi
zmą, kurs yra svarbiausiu' 
gyvybės punktu.

Dantis, kad apsisaugojus 
nuo pro juos keliaujančių 
mikrobų, yra apsišarvavę 
emalijine, stora kepure, sub
stancija, kuri panaši plau
kams ir nagams ir yra kie
čiausia dalia žmogaus kūno.

liekanoms, kur greitai apsi
gyvena bakterijos. Kaip 
greit maisto liekanos pasi
liks dantų tarpuose ir ten 
joms susispaudus, jos nebus 
iškrapštytos ir išmazgotos, 
teip greit ten bakterijos ap
sigyvens ir imsis prie savo 
darbo.

Kaip gydyti atšalimus.
Atšalimas kokios nebūk 

dalies kūno paeina nuo to, 
kad iš priežasties šalčio, 
kraujo cirkuliacija apsisto
ja toje vietoje, kuri atšala. 
Tokiame atsitkime yra ge
riausia rankomis trinti at
šalusią vietą, kad Įkaistų, 
kraujas atšiltų ir pradėtų 
vaikščioti. Suprantama try
nimas yra galimu tik tada, 
kada atšalimo vietoje nėra 
žaizdos. Jeigu atsitinka, kad 

; dėlei atšalimo atsiveria žai-

tarpuose, pradeda 
Paprastai, dėlei savo kvaily dvokti ir gaminti gyvenimo 
bės. Jos nori būti gražios, vietą mikrobams, kurie to 
ir matydamos, kaip suaugu 
sios moters ir mergos teip 
dabinasi, tai ir jos anas pa
mėgdžioja, nesuprasdamos, 
kad tuomi save apiplėšia iš 
prigimto gražumo.

Dabok sveikatą, naudok 
judėjimus ir tyrą orą, užlai
kyk kūno švarumą,^ dabok 
sveikatą viso savo organiz
mo, tada nebus reikalo da
binti savo burną tinku ir 
sveikatai kenksmingais da
žais.

Dar viena pasarga. At
minkite, kad moteris, kuri 
savo mergystės dienose mė
go “pauderius” ir dažus, su
silaukus 30 metų amžiaus, 
išrodo labai blogai. Veidas 
būva sunykęs ir todėl išrodo 
gana bjauriai. O juk tuose 
metuose moteris dar yra pil
name savo žydėjime, pačiose 
spėkose, ir privalo išrėdyti danties šarvas, kietasis lukš- 
gana gražiai, kaip žydinti tas bus sunaikintas ir vieno- 
gėlė, o ne kaip nudžiovus į je vietoje bus aiški skylelė. 
mėta ar nušalus rožė.

Juzė.

tik ir laukia.
Maisto liekanos dantųtar- 

puose, susidedančios dau
giausia iš maisto sulčių (o 
kartais ir mėsos smulkme
nų), populeriškai yra vadi
nama gedimu arba puvė
siais. Tas procesas yra 
mikrobams pradžia jų dar
bo, nes dvokas anų maisto 
liekanų, mikrobams yra 
mieliausiu kvapu. Tūlos rū
šies bakterija, daugiausia 
bakcilius, kurs atakuoja 

‘dantis, gamina savo rūšies 
rūgšti, kuri turi tokią ypa
tybę, kad suminkština dan
ties kietąjį lukštą ir tam at
sitikus, suminkštintoje vie
toje prasideda danties skau
dėjimas, kuri gimdo anos 
rūgšties graužimas. Praeis 

; keliatas savaičių, arba net 
ir keliatas mėnesių ir jau

i Kaip užlaikyti plaukus.
Kas nori turėti dailius 

plaukus, ypač moters, tas 
turi jais atydžiai rūpintis. 
Be rūpestingumo, niekas 
dailių plaukų turėti negali. 
Viena artistė, kuri turi pas
tebėtinai * dailius plaukus, 
sako, kad plaukų dailumo 
sutvėrimui, vienatiniu vais
tu yra saulė. Ji tikrina, kad 
kas kavojasi nuo saulės ir 
galvą tankiai dengia skrybė
le, tas dailių plaukų niekad 
neturės. Musų pirmtaku- 
nai nedėvėjo skrybėlių nė 
kepurių, todėl turėjo dai
lius ir didelius plaukus. 
Apart tankaus plaukų laiky
mo prieš saulės spindulius, 
yra reikalingu, laikas nuo 
laiko juos šukuoti geru šepe
čiu. Šita artistė netiki Į jo
kius šių dienų plaukams te
palus nė aliejus.

Pradžia dantų gedimo.
Skaitytojau! PasiimkMėsa su krienais.

Šmotą išvirtos jautienos,' Z^r^.°^!\a SU
supjaustyk plonais šmote- — , - * 
liais ir kiekvieną jų apipilk1. - . ,,
krienais, tam tyčia prireng
tais : Į puskvortę 9—16 rūg
ščios Smetonos imk saują;... * . .
miltų, saują tarkuotų krie-L . ~ 
nų, tris kiaušinių trynius, a 11 PerIrau^ 
apsudyk, pridėk pusę šauk- i tarP4« 0 pamaty si, 
što sviesto ir tą viską virk,: 
pamaišant, kad viskas ge-; 
rai išsimaišytų ir neprisvil-; 
tų. Kada viskas sutirštės, 
tada nukelk nuo ugnies, 
Įpilk biskj acto ir naudok 
prie mėsos, kaip augščiau 
pasakyta. Likusiu mišiniu 
apipilk visą bliudan jau su
dėtą mėsą iš viršaus, api- į 
barstyk džiūvusia, trinta 
duona, aplaistyk tirpusiu 
sviestu ir teip viską Įstatyk Į 
lengvai kurinantĮsi pečių, 
tegul viskas sušunta.

gelba, pažiūrėk Į savo bur- 
i na ir surask ant savo dantų 
į juodumo ženklus, kuriuos 
galima rasti ant viršaus ir 

; šonų dantų, kurie vienas su 
kitu glaudžiasi. Paimk siu- 

) lą ir pertrauk per dantų 
i, kaip siu- 

i las bus apsivėlęs rudais ne- 
i švarumais. Tai bus ženklas, 
Į kad bakcilius yra jau pradė
jęs savo darbą, kad sumink
štinus danties kietąjį luk
štą.

Kad audinys nešusių.
Kad audinys nenušustų, 

skalbiant reikia ant vieno 
gorčiaus vandenio pridėti 
šaukštą Epsom druskos ir 
tame skalbti, šita druska 
priduoda spalvai žvilgėsĮ ne
leidžia spalvai nušusti.

DantĮs savo tarpuose pra
deda gesti dėl menkų prie- 
žasčių. Viskas tas praside
da šiokiu budu: Bakterijos 
susimeta tokion vieton, kur 
seilės jas negali nuplauti, 
negi kramtomas maistas nu
stumti ir kur turi sau mais
tą. Tokia vieta joms, bak
terijoms yra atsakančiausia 
dantų tarpuose, kur pirmiau 
šia ir apsireiškia dantų gedi
mas.

Kiekvienas dantis yra vir
šuje platesniu negu toje da
lyje, nuo kurios prasideda 
jo šaknĮs. Tokiu būdu visi

Su t rukus rankų oda.
Žiemos metu, šalčių dieno

se, dauguma skundžiasi, kad 
oda ant rankų sutrūksta. 
Kuomet rankų oda sutrūk
sta, ranka liekasi šiurkšti, 
Į plyšius prilenda purvų ir 
pasijunta peršėjimas. Kad 
to visko apsisaugojus, rei
kia stengtis, kad laukan nė
jus su šlapiomis, ar gerai, 
sausai nenušluostytomis ran 
komis. Jeigu rankų oda jau 
yra sutrukus, tad vakare, 
prieš eisiant gulti, reikia 
rankos gerai numazgoti 
karštu vandeniu ir jas pa
tepti vasalina arba “kre
mu”. Vasaliną ar “kremą”, 
reikia, kiek galint, Įtrinti į 
odą. Teip reikia daryti per 
kelis vakarus, net kol ga
baus oda sušvelnės, plyšiai 
susisiaurins ir sutrukimas 
galutinai sugis. Neturint 
po ranka vasalinos ar “kre
mo”, to vieton galima nau
doti ožkos taukus.

Kaip prašalinti tynimą.
Jeigu kartais sutinsta ku

ri kūno dalis, o nėra prie 
to uždegimo, tai tynimą ga
lima prašalinti šiokiu midų: 
Paimti 6 uncijos pilkos mos- 
ties (gaunamos aptiekose), 
paprasto muilo 6 uncijas 
ir 1% uncijos komphara. 
Tą viską sutrynus ir gerai 
sumaišius, tuom mišiniu 
tepti sutinusią vietą. Tik 
šituom mišiniu negalima 
tepti aptinusias, atviras žai
zdas.
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Ar matei Ar skaitei

Amerikos Lietuvį?’

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

Gelažies Krautuve.
HARDWARE

PARDAVIMAI NUOŠIMTIS
6502 FleetAve., Cor. E. 55th (Tori)SKAITOSI NUO TOS DIENOS.

kada pinigai padedami
5608 Fieet Avė.. Cor. E. 57th,taupinimui

STRUP Cleveland. Ohio!!

BANKOJ

Tik Vyrams
STEVERDING

1100 E. 70fh St. Cleveland, Ohio

elekt

rų etų viską kombincijomis
Dr. I. E. D0WNEY g BARBERNE

DENTISTAS

APSAUGOK SAVO ČEKIUS
KORDIALA1

1172 E 79thSi. Cleveland. Ohio
LIKIERIAI

Gražiai Pasirėdęs Žmogus
EI YRA PAGODOJAMASta

Cleveland, Ohio

Cleveland, Ohio1126-29 Wi1liaasen Beiding

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

406-7 Cuyahogo Bldg, 
CLEVELAND, O.

GYDAU nervy, 
chroniškas ir kr-

b’no darbų, i 
Litrą turinčiu, 
atsakanti alga.

vai. po piety. Nedėlioinis ant pareikalavimu.
Antras Ofisas, 1374- E. 25-tos Gatvė*.

St. Clair ir East 55-ta gat’ 
Prospect ir Huron.
Superior ir .Vddison.

St. Clair ir East 125-ta gatvė
12000 Superior Avė.

LIETUVIS KOSTUMERSKAS

KRIAUČIUS

J. VV.JONES,
Generalis Manadžerius.

DIDELIS OLSELIS'

= KOSTVMEkSKAS =

KRIAUČIUS

JUOZAS STABI LIOMS, 
1179 E. 79-th St.

TeL Cuy. Princenton 28X9 K.

DRAUGYSTĖS, KURIOS 
TURI “DIRVĄ” UŽ 

ORGANĄ.

antrą Utarninką vai. 
Povilausko svetainėje. 
Avė.

?. visokiems ja- 
dams, pievoms ir 
itis šioj kolonijoj 
kad lietuviai ją

THE SCHI STER COMPANY 
2214-16-18 H. 4 gatvė 

(Ties Sheriff st. Marketu.) 
Cleveland. Ohio.

Trįs dešimtys m# tų musu patyri
mo darbas Įvairiose šakose, viso

kiu išradimui r patentavimy.

E PUBLIC HAN1) LAIMIKY 
<1. PROSPECT IR 14 GATVĖS. 

CLEVELAND. GH1O.

onę’n žiurkių 
iivv U balsamas

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

X-RAY CHEMIŠKAS IR MIKROSKOPIŠKAS 
EGZAMINAVIMAS.

Pasižinok 
viršininką

Edward C. Hunt
TODI) PROTECTOGRAPH CO.

349 The Arcade
Cleveland. O.

Tel. Main 1392.

===APCARSINIMŲ ------
P ASKLEIDĖJ AS

Neišgydomu Rheumatizmu, peršaldimu, kosuliu, nulispnėjimu 
kraujo, nerviškumu, akių skaudė jimu, inkstų ir pūslės ligomis, veng
riškomis ligomis, gerklės skaudėjimu, vidurių užkietėjimu ir kitomis, 
kaip ūmomis 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.

PAKELČK) APTIEKA

OFiso VaLNBOS:
Nuo 9:0U ryta iki 12:00 dienos ir nuo 1:00 

iki 5:30 vakaro.
PancdčliŲ. Utaminkv ir Seredu vakarais 

nuo 6:00 iki 7:3U.
BtU BtsMale 2377-N Cij. Ceai. SS7I8

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

aujo lig;
ros ir medicinos

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

Liet. Liter. ir Mokslo Dr-jos na
riai maino knygas kas antras ne- 
dėldienis 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.

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

eme. Parduodam farmas, gy- 
ukčs mašinas. Viską duoda- 
lengvų išmokėjimų. Nelaikyk 
bankoj, nepirk mieste namo;

£®.WNINGS
Dirbėjai vasariniu sto

gelių ties langais ir durimis, ap
sisaugojimui nuo saulės ir ly
taus. Didelis pasirinkimas ir 
greitas patarnavimas.

’Apsteliavintus duokite iš anksto 
THE ASTRUI* CO.

2937 Mest 25th Street
Tel. Hartvard 747 Centr. 5595

Visiems lietuviams esu žinomas 
kaipo lietuvis kriaučius. Savo 
dirbtuvėje turiu pavasariniui se
zonui prabų. Galima pasirinkti 
sulyg 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-

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

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

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

Lietuviams pas lietuvius aptivkorius Ka
lima šaut teisingus patarimu*.

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

Rioberinės ir smalinė stogu 
dėngymui popieros. Įvairiau
siu ryšiy maliavos, aliejaus, 
tarpetino. maliavoj imui šepe
ty ir t. t. ir 1.1.
Didelis rinkinis Pečiu, visokių «udy- 
nų, plačiausia rinkinis įvairių-ivai- 
riausiu daiiydėms įrankių ir 1.1, irt. t.

2155 St. Clair Avė.

Reikalavimai.
r Reikalaujame gabių vy
ru. Kam dirbti dirbtuvėje 
u: SI 5,00 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 
musui išganimu. Tą žydai 
seniau suprato, ir dėlto tai 
net vieną trečdali viso pa
saulio turtą apvaldė.

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

Genęrališkaji Maneg.
The Home Building Corpo

ration 742 Rokoffeler 
• Bldg.

DR. I.E. JASINSKI
607 ROSE BLDG.

Painters M““

IŠMOK GERĄ DARBĄ.
Pagerink savo būvį. Uždirbki 

lengviau ir daugiau pinigų. Buk! 
Ipats ant savęs bosu. Dirbk tarp! 
savo kaimynų ir pažįstamų. Dar
bą išmoksi į 3 savaites. Kreipkis 
prie mus tuojaus. Męs duodame 
^dienines ir vakarines lekcijas, 
įleisk mums pagarsint savo vardą.

Dykai duodame pamokas pane- 
Idėlio vakare, 8 valandą.

Bl'CKEYE PAPER HANGING 
SCHOOL.

1336 St. Clair Avė. 
Cleveland. Ohio.

! TEL. CENTRAL 6189—R.

Nuo 8:00 iki 9:30 vai. ryto, nuo 12 iki 1:30 po 
piety ir nuo 5 iki 7 vai. vakaru.
Nedaliomis: nuo S iki 9 rytu ir nuo 6 iki 7 vak

Nai«3S1tJ CeatT. 7S4S-K

ĮGourley & Kelly 
ę RAPORTAVIMy STEK06RAF1I.TYPC-1 GRAFAI IR MURTIGIUFil
> Mašina parašome laiškus, kontraktu for-

Vaclovas Cilevičia, iš New Britain, 
Conn. 6 <1. Bai. šių metų lankysis už- 
rašyn ėdamas "Dirva” Thompsonville 
ir kituose šios apielinkės Conn. mies
teliuose. Pas jį galima bebaimės už- 
s’.rašyti “Dirvą” ir užsimokėti prenu-

Vienintėlis lietuviškas bepartyviškas 
laikraštis Amerikoje, talpina žinias iš 
lietuvių gyvenimo, iš bėgančių pasau
lės atsitikimų ypatingai iš karės 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”, 

15 Millbury St., Worcester,Mass.

Lai bus slankščiu tavo ateities 
ir pasiganėdinimų. Pradėk savo 
taupimo reikalus su mumis nuo 

$1.00 ar daugiau.

MfS TURIME DEPOZITŲ 
SU VIRŠ $700.000.

DETRO1T, MICH.
Lietuvių Literatūros ir Mokslo Drau-

DRAUGUOS VIRŠININKAI:
Pirm. Juoz. Tribulas,

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

U žrašų Rašt. Ahyshell.
295 Greeley Avė.

Finansų Rašt. K. Jarušunas, 
Iždininkas A. Mitrikas, 

Iždo globėjai:
Jonas Balčiūnas, ir J. Latonas.

Tvarkdaris J. Vaitekūnas.
Mėnesiniai susirinkimai laikomi 

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

Kampas St. Clair Avė. ir 20-mos gatvių. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

pavojus—sumišimas, bedarbė ir ba
das. Skubinkis pirk farmą musų ko
lonijoj: kol darbai eina, tol farmos pi
gios, kada darbai sustos, liks daug 
žmonių be darbo, tad ir farmos pa
brangs. Pirk farmą šįmet ir busi po
nas ir laimingesnis negu biznierius. 
Farmeriams nereiks eit į karę. .Juo 
maistas brangsta, tuo farmeriams ge
riau pralobt. Naudokis laime, kol 
nevėlu. Rašyk tuoj. įdėk už 4c- štam
pą ir gausi farmų katalogą ir lietu
viu kolomijos žemlapį. Adresuok teip:

ANTON RIEBIS AND CO.. 
I’eoples State Bank Bldg.. 

Scottviile. Michigan.

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.

Išmaino visokias nejudinalna: 
savastis. Kreipkitės laišku ar 

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI.

2110 Prospect Avenue.

Užtikrintas dari as yra mus 
ciališkumu.

Pirkti galima po nnmeriu:

2122 E. 2nd Str.

FARMOS! FARMOS!
Pirk farmą didžiausioje Amerikos 

Lietuvių Farmerių Kolonijoj, kurią 
mes apgyvendinom su 380 lietuvių 
farmerių, turinčių pirmeiviškas Ūki
škas Draugystės, parapiją ir lietuvį 
kunigą. Kolonija randasi geriausioj 
lietuviams apsigyventi tinkamiau
sioj vietoj Amerikoj. Musų mieste— 
Scottviile, Mich. — geriausi farmeriš- 
ki turgus sūriais, sviestu ir t.t. Pro
duktų kenavimo - fabrikai, javams 
malti malūnai ir visos vigados. Lau-

N'uo 5 centų augštyn už rolepT 
Didžiausis pasirinkimas tinkamųpT 
margumynų. Pamieruokite savoJT 
kambarius ir atėję pasirinkite^T 
tinkamiausio tavoro pas mus hT
Wall Paper & Paint Store,
1338-46 St. Clair Avenue N.E.<^ 

Cen t r.' 6189- R Prospect 2892 <£

Merginų reikalaujama prie dar
bo. Patyrimas nereikalingas 
Darbas lengvas. Pamokinimai su
teikiama dykai. Algos mokama 
$7.-50 į savaitę, ant pradžios, o dar
bą pramokus daugiau.

EAGLE LAUNDRY CO.
Cor. St. Clair and East 2Gth Str.

Rūkas, iš Philadelphia, I’a. 
yra įgaliotas agentas už- 
“Dirvą” po Philadelphia ir

Todėl, kur jis atsilankys, 
užsirašyti į 
pinigus. Į

Tndd Complete sistemos čekių 
protektorium ir žinok kad esi 
apsaugotas nuo perdirbimo če
kių. Čia nieko svarbesnio ne
reikia pridėti tik savo parašą

i* ARSIDUODA geras biznio kam
pas prie Wade Park Avė. .ir E. 66th 
gatvės. Triobėsis dabar yra užimtas 
Dzaasižinokite telefonu MAIN 1953 ..

Užganėdino kritiškiausius tos
tus. Visur ir visada pripažinta 
gerais ir užganėdinančiais. Jų 
vertė visiems yra žinoma, kaipo

ar muitiiriafu. Dikta< :ja re:k»l»ujant. A- 3 
„intencija nuteikiama jei reikalinga. j

Lobby'Americu Trust Bldg. f
39 Public Square. Ttl. Main 2297-J

■> 413 Prospect Avė. S.E
į OFISO VOLĄDOS:
t Šiokiomis dienomis: nuo 9 ryto iki 8 va- 

karo.
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

Vincas Jankauskai 
Ohio., keliaujantis ‘ 
šiuomis dieuorais lankosi p<> Pitts- 
burgh, Pa. , ir aplikinitis luieste'ius, 
užrašynėdainas “Dirvą” ir rinkda- 
maa užsakymui, reikalaujantiems 
knygų.

visokių dažų ir dažams aliejų.

410 Superio 8ldg. (g.dan<i
PHONE CUY. CENTRAL 8290-L

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

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

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

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

Fin. rast. Cipr. Selickas,
G202 Heisley Avė. S. E., 

Iždin. J. Miškinis,
1532 E. 32 St.

KARIŠKA VYRIAUSYBĖ:
Kapiton. J. RAKAUSKAS, 702> Superior .Avė.

L. Bednarski
Namus ir Farmas

The John E. Mannen Co. į 
—------------ = BLEKORIAI IR KONTRAKTORIAl === J

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

2241-57 ST. CLAIR AVENUE I
Bell Tel. Prospect 450 Cuy. Tel. Central 1788 F
rTTTT*IXXXXTTTTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXXXXXJ

TflTI savo skaitytojams duoda labai daug naudingų raštų 
n I |b I I I apie žmonių sveikatą ir ligas, taipgi apysakų, juokų,

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

'rijoj, Anglijoj ir kt. “Ateitie**' kaina metams pusei metų Si.00. Už
sieniuose metams S2.50. Pasižiūrėti viena numeri siunčiame dovanai.

Edvardas B. Smialek, 
TAIKOS SUOŽIA

į (Justice of the Peace)
! Sutaiko civiliškas ir kriminališ- 
kas bylas ir išriša kitokius teismo 
reikalus, kurie rišasi su šituom 
urėdu. Teipgi veda 

IrEJENTALIKŠĄ KANCELIARI
JĄ (Notary Public).

Parūpina kontraktų ir pardavimo 
ar pirkimo aktus, apdirba “dee- 
dus”. margičius, abstraktus, tes
tamentus ir teip toliau.

KANCELIARIJA:
303 SUPERIOR BUILDING 

Cleveland, Ohio,
Tel. Bell Main 1963.
Cuyahoga Central 8290—R.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 

pietų.
REZ1DENCUA:

St. 16 Berea Rd., Brook l’ark O. ! 
Tel. Mario 110—R.

; Su visokiai reikalais kreipkitės 
I prie jo, o busite užganėdintais jo 
I patarnavimu.

The Pear SI. Savings 
S Trust Company
Cor. West 25th Street and 

Clark Avenue_

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems B 
S Lietuvei bei Amerikcj K

a VIENYBE LIETUVNINKU* 
įu Eina jau 30-tus metus. uj
Įji Prenumerata $2.00 metams; $1.00 uj 
ru pusei metų. Kanadoje $2.50 metams: jg

$1.25 pusei metu. Anglijoj. Lietuvoj ir jg 
g kitur $3.00 metams: $1.50 pusei m. “] 
g Pamatiniui vieną r.um. siunčiam dovanai Jį

Knygų katalogą siunčiame ant pareika- JQ 
lavimo dovanai. }ĮJ

S J. J. Panksztis & Co. S 
nl 120-124 Grand Str., S
ffi Brooklyn, N. X. in

kelias i nharmacinę j>ra?n<»nv-

1547 St. Clair are, Clareland. Ohio

“Dirvos" 
rašynėti “ 
apielinkės.
be jokios abejonės galite

Dirvos" Adm-n “Dirvą" ir užsimokėti jam

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

Pataisytus daiktus pristatome į namus, jei yra rei- 
kalaujma. Savo darUį męs gvarantuojanie.

3033 Woodland Avė. Cleveland, Ohio
Cuy. Central 3080-L ______

2271 St. Clair Avė. N.E,
32



DIRVA

VIETINES ŽINIOS
sino, kitų “bosų' 
mie.

Savaitinis Kalendorius

Kovas.
31 S. Beniamino.

Balandis.
1 N. Verbų nedėlia
2 P. Frančiškaus
3 U. Richardo
4 S. Izidoriaus
5 K. šv. Ketvergas
6 P. Šv. Pėtnyčia.

Turi būt pilietės. Mokyk
lų valdyba išleido prisaky
mą, kuriais verčiama visas 
publiškųjų ir augštesnių 
mokyklų mokintojas tap
ti Suvienytų Valsti
jų pilietėmis, kitaip ne
bus leista užimti mokinto
jų vietas. Keliolika mokin
tojų, gimusių Anglijoj, Ka
nadoj, Vokietijoj ir kitur, 
padavė jau aplikacijas, kad 
gavus pirmąsias popieras.

Už netvarką ant šaligat
vių. Pereitą savaitę poli
cija visame mieste areštavo 
26 žmones, už netvarką ant 
šaligatvių, kur jie susirinkę 
kuopomis, rėkauja, spjaudo 
ant šaligatvių ir užkabinėja 
praeinančias moteris. 26 
žmonės visame mieste tai 
lyginasi mūšiai su jaučiu. 
Jeigu policija užsimanytų 
teip pamedžioti ant St. 
Clair skersgatvio, tai tokių 
tvarkaardžių čia kas vaka
ras prikrautų po kelis veži
mus.

nėra na-. prieš porą savaičių yra tilpę 
kituose lietuviškuose laik
raščiuose.

Žmogeliui, 
rėsime ir kas 
sunaudosime,
te mus ir ant toliau.

Žukauskui, Svyrūnėliui, 
Purpului, Vyturėliui ir ki-

Ačiu. Peržiu- 
bus galima, 
Nepamirški-

Geriausi vaistai nuo viso- E 
kių ligų galima gauti su ge-: E 
riausiais patarymais tik Į | 
Usevičiaus Aptiekoje, 1172 
E. 79-th St., Cleveland, O. 9 
Bell Rosedale 2417

Cuy Princeton 1539-R. ! f

Jau purienai žydi

GERAS PAVYZDIS Ė

Darbymetis. Artinantės 
pavasario balsavimams, ei
na tikras darbymetis pro- 
hibicionistų ir jų priešų. 
Veik kas vakaras atsibūva 
įvairių kliubų susirinkimai 
ir prakalbos, kurios skiriasi 
vienos nuo kitų tuomi, kad 
vienų norima užginti parda
vinėjimą svaiginančių gėri
mų, o kitų, kad palikti. Yra 
manoma, kad tūluose distrik 
tuose prohibicionistai bal-

"PIRK pavasa- 
Srinius MOTE- j 
J RIŠKUS COA-! 
J TUS, SIJONUS 
m (skirts), JAKES 
n IR SKRIBELES i 
J SKRIBELES ’] 
m MES PAPUOŠĖ-1
JME DYKAI. !

Moterįs plėšikės. Moters 
Įgijusios tiesas lygias su vy
rais, pradėjo dirbti jų dar
bus, tik ne kitokius, kaip plė-. savimus laimės, nes jiems 
Šimo darbus. Pirmiaus plė
šimais užsiimdavo tik vyrai. 
Dvi savaitės atgal, dvi mo
ters, veidus užsidengę ličy- 
nomis su atkištais revolve
riais, pastojo kelią dviem vy
riškiam prie Central avė. S. 
E. ir atėmė nuo jų $36.25. 
Dabar vėl viena jauna mo
teris prisiviliojus Goodrichą 
nusivedė jį prie Madison ir 
W. 18 gatvės, kur tamsioj 
vietoj laukė du plėšikai. Čia 
moteris plėšikams prigelbė- 
jo apkraustyti savo aukos 
kišenius, iš kurių pasisavi
no $5.

Prigavikai. Į namus Jono 
Simons, po num. 719 prie 
Starkweather Avė. atėjo du 
vyriškiai, neva jieškanti 
žmogaus, reikalingo prie 
viešbučio darbo. Kiek pasi
derėjus, Simons sutiko eiti 
užimti vietą prie darbo už 
$100 mėnesinės algos. Bet 
prigavikai pareikalavo 100 
dolerių kaucijos, kurią Si
mons tuojaus ušistatė. šim
tinę paėmę prigavikai, išda
vę kvitą už “kauciją" ir pa
liepę ant ryt ateit nu rody ton 
vieton, išėjo. Simons sulau
kęs rytojaus ėjo jau i darbą 
įteiktu jam adresu, tik vie
ton viešbučio, nurodytuoju
adresu jis atrado policijos žydai sutarė 
stotį, kur papasakojo visą jo sas “košer” 
prigavimo istoriją.

daug gelbės......moters

Vaidai už gazą. Tarp mie
sto valdybos ir gazo kompa
nijos prasidėjo vaidai už ga
zo bilas. Mat Vasario mė
nesyje, kuomet buvo dideli 
šalčiai, truko gazo, bet kuo
met parsiėjo bilos užmokėti 
už gazą, per Vasario mėnesį 
sunaudotą, pasirodė, kad 
bilos yra veik dvigubos. 
Miestas nenori mokėti ir 
aiškinasi, kad nėra už ką 
mokėti, nes nebuvo gazo už
tektinai, o kompanija nenu
sileidžia, nors ir žino, kad 
gazo nebuvo.

Prašalins mokintojas. 
Miesto mokyklų valdyba nu
tarė prašalinti nuo vietos 
visas mokintojas vokietes, 
kurių kelios yra mokintojų 
skaitliuje. Valdybos atydą 
atkreipė vienos moterių 
draugystės atsiųstas protes
tas, apskundžiantis vieną iš 
mokintojų, kad ta užgynė 
savo klesos vaikams puoštis 
Suvienytų Valstijų vėliavo
mis. Jeigu galutinai bus nu
tarta vokietes prašalint iš 
mokintojų vietų, tai algos 
joms bus išmokėtos už visus 
metus.

"TEIPGI DIDE-lž 
J LIS PASIRINKI- 3 B 

J MAS VYRIŠKŲ Ttgj 
" MARŠKINIŲ, 
h NUO 1 DOL. IKI 
J 5 DOL. MARŠ- X 

" KINIŲ SPALVA - 
J NEATSIMAINO,
* NES MES GVA- 
" RANTUOJAME 
h APMMAINYDA- 
J MI ANT NAUJŲ 
J’ KAKLARAIš-
" ČIAI (nektaizos) ? 
^VELYKINIAI PO į
* 25c., 50c. ir 75c. . S
" BUS RODOMI jŽ 
J LANGUOSE IKI 4g
* VELYKŲ.

3 Zitkevvicz & Palonis Co
* 2012 gT CLAIR A V F N L E__________Tel. Cuy. Central 7622-R

jTegul As Būsiu Tavo AptiekoriusĮ
i II. R.GERI.ACH. “I
H1653 St. Clair Avė., N. E. Cleveland, Ohio. H i

Jonai! Kur tu šlubuoji?
J O. srerai Juozai, kad aš tavę sutikau. Artu nežinai kur čia gaut apie St. 

įf i v&niau8koci*WV? Nagi pas A. B. B. ir pa| M. P. arba
į( pas patį išdirbę ją

W. WISZNEWSKĮ
1024 Kenilworth avė. Cleveland, Ohio

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, 
taupymas yra geriausiu draugu, nes reikale greit pagelbsti.

t Teipgi mus Banka moka (5) penktą nuošimtį.

THE ST. CLAIR AVĖ.

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

Užtvirtinta 1914 m. per Valdžią Ohio Valstijos. 
AUTORIZUOTAS KAPITALAS $100,000.00.

k * > Atdara nuo 9:00 Valandų Ryto iki 9:00 Valandų VAakare

Dėlto

gmnn:^xxxxxxxy

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

PIRTĮ
Atdara kožną dieną nuo 12:00 dienos iki
12:00 nakties. Subatoms per ištisą naktį.

Seredot* dėl moterų.
Galima susikalbėti lietuviškai, lenkiškai ir 

rusiškai. Taip-gi statome bankas,
A. SOGOLOVVITZ,

2S47 E. 38 GATVE. Arti VVoodland.
D Central 2595-W

' 5)©©©©©©©©©©©©©@©©©©©©©©@©©©

® Šokių Mokykla I
PROF. KLIMAVYČIAUS

■©

3704 SUPERIOR AVENUE. 1 ARPE E. 36 IR 38 GATVES J
©

« ©

| Nusipirk Gramofoną §

Vyrams $4.oo Merginoms $2.oo už

10 LEKCIJŲ.
Lekcijos atsibuna kas Panedėlio ir Pėtnyčios vakarais 

nuo 8:00 iki ll:OO valandų.

Vaikinai ir Merginos! Kurie norite dailiai išsilavinti 
šokius šokti, tad atsilankykite Į viršnurodytą vietą, o męs 
gvarantuojame, jog išmokinsime visokius šokius ir į trum- — __

j™ pą laiką beskirtumo, ar jauną, arseną. Tel. Cuy. Central 7622-R. (G) 

> i 5)©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©W®©©
i©

BUČERNE IR GROSERNĖ

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

GREIČIAU

Dėlei boikoto. Vietiniai 
baikotuoti vi- 

mėsinyčias dė
lei mėsos brangumo. Boiko
tas nepasiliko be pasekmių, 

Apvogė kapus. Ikišiol ne- nes visos mėsinyčios turėjo 
susekti niekdariai perėjo vi- užsidaryti, nes mėsos niekas 
sus kapus, kuriuose yra pa- nepirko, 
laidoti Suvienytų 
kareiviai ir pavogė 
reivių kapų visus 
kapų papuošimus, 
blausia vagystė papildyta 
Monroe kapuose. Policija 
jieško niekdarių, nors ikišiol 
nieko susekti negali. Tiki
masi pėdsakus susekti arti
nantės 30 d. Gegužio, kada 
bus rengiamasi kapus puoš
ti.

Valstijų 
nuo ka- 

varinius
Stam-

Košer” mėsinin- Įy 
kų unija sušaukė speciališką 
susirinkimą, kuriame nutar s| 
ta mėsinyčios laikyti uždą- (0 
rytos tol, kol mėpa atpigs. *

Didins fabriką. Tuojaus 
prasidės darbai prie padidi- fi| 
nimo Mechanical Rubber & 
Co. fabriko prie Lisbon ųj 
Road. Prie darbo bus reika- m 
linga 200-300 darbininkų. $ 
Padidinimas šito fabriko 
parsieis $200,000.

Patraukė atsakomybėn. 
Teismo atsakomybėn mies
tas patraukė anglių parda
vinėtojus už spekuliacijas policijos, 
pereitą žiemą, nepristatant ginkluotais kareiviais, 
anglių ir lupant dideles pre
kes. Prieš teismą pašauk
ta: Brooklyn Coal & Cdce 
Co., Zetelmeyer Coal Co., 
Albright Coal Co., Cuyaho- 
ga Coal Co., Brown Bros 
Coal Co., Lakeside Coal Co.,
Miller Coal Co., Prospect Redakcijos Atsakymai 
Coal Co., Goff-Cirby Coal w------------ ----------- -----

Sumainė sargybas. Visos 
svarbesnės vietos, kurios H 
pirmiau buvo saugojamos gį 

dabar pakeista W

Moterių demonstracijos. 
Pareitą seredą minios mo
terių su vaikais užplūdo 
miesto rotušę, reikalauda
mos duonos savo vaikams.

Co. ir Schafer Coal Co.. Petrukui. Męs nesunaudo- 
Pirmutinę teismas jau ištei-i jame tokių raštų, kurie

| MYNOS JAU JGYJO TĄJĄ MUZIKA? TODĖL KAD JIE 
g SUPRATO JOS VERTŲ IR SVARBĄ.

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

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

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

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

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

Geriausia yra tokia muzika

Daugumas musu lietuvių ikišioliai negalėjo pas mus atsilankyti dėl 
tolimo atėjimo. Bet dabar męs, norėdami kuogeriausiai patarnauti, pra
dėjom visokius orderius pristatyti i namus. Galite Įduoti orderius per 
musų važiuotoją arba atsilankę Į musų krautuvę. Męs visados stengsi
mės sanžiningai patarnauti muų kostomerius. Prekes darysime kuože- 
miausias. tavorą duosim kuogeriausį. Brangus broliai ir seseris nepa
mirškite musų krautuvės. Ateikite ir pabandykite, o.tąsyk ;>ersitikrin- 
site, jog ką šneku yra gyva tiesa.
2041 HAMILTON AVĖ. Cuy. Central 1781-L

Prekė $15.00

Preke $75.00

VELYKOS ARTI!
C VE YKŲ PRASIDEDA BALIŲ BEI TEATRU

SEZONAS 1^=1^
0 AR TURI NAUJĄ SIŪTĄ APSIRĖDYTI??

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

J. P. GARMUS,
KOSTUMERSKAS KRIAUČ1US

1329 St. Clair Avenue. Antros lubos.

Prekė $25.00

Prekė $35.00

Jas galima pirktisu mažu įmokėjimu ir ant len
gviausių išmokėjimų,

“Dirvos” krautuvėje
2004 St. Clair Avė. Cleveland, OhioPrekė $50.00

Prekė $100.00

Prekė SI 10.00

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
AMERIKOJE:įsteigi: a s

Kapitalas i Sausio. 1917. $'45.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų .................. Sss.Srs

Moka pomirtinių S-50, $300, $600 
ir Si.ooo. Moka ligoje pašaipos— 
$6.00 Sę.oo ir Sir.oo į savaitę.

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

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

kus ir kulturiškus reikalus.

ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitrašti ..TĖVYNĘ" su ilius- 
" truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
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 ku<jpos. arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

A. B. STRIMAITIS
307 WEST 3OTH STREET. NEW YORK CITY

------------------


