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SUV. VAL EIS I KARĘ
ISPANIJOJ APGULIMO TIESOS .

VOKIETIJOJ GEIDŽIAMA REFORMŲ

rosi pirmyn užimdami nau
jas vokiečių pozicijas. Į 
šiaurius nuo upės Ailette 
francuzai teipgi stumia vo
kiečius atgal. Rytuose nuo 
Lenilly-Neuville Margilav 
visoj linijoj francuzams te
ko visos svarbios vokiečių

gins perlaužti rusų liniją ir 
veržtis Į Petrogradą.
jama, kad jeigu vokiečiai 
užimtų Petrogradą, tai tada 
vėl sugrįžtų snt Rusijos sos
to Romanovų dinastija. 
Mūšiai jau tame fronte pra
sidėjo. Rusai kiek galėda-

rininkus, kurių laivynui rei- no. Teipgi skelbiama, kad ANTĮ VOKIEČIAI SUMU- 
Spė- kia apie 25,000. Ištikus ka- ir anglų vienas pasežerinis 

garlaivis “Remnera” atplau
kė Į Ameriką, laimingai per
plaukęs submarinų blokados 
juostą. Tuom garlaiviu, 
apart kitų keliauninkų, su
grįžo daug iš Francuzijos

rei su Vokietija, Suv. Vai. 
rems finansiškai talkinin
kus. Ar kariumenė prieš 
vokiečius talkininkams bus 
pasiųsta, nieko galutino dar 
nenutarta.

AREŠTAVO 4 GENEROLUS
ITALIJOJ BADAS.

į KARE J
SUVIENYTOS VALSTI

JOS IR VOKIETIJA.
Eis i karę. Prietikiai tarp 

Suvienytų Valstijų ir Vokie
tijos priėjo iki tiek, kad 2 d. 
Balandžio atsibuvusi Kon
greso speciališka sesija, 
priėmė prezidento Wilsono 
rezoliuciją, paskelbiančią 
Vokietijai karę. Dabar lie
kasi tik užbaigti mobilizaci
ją ir paskelbti karę. Greitu 
laiku turi būti sumobilizuo
ta 500, 000 kareivių. -

Demonstracijos. 2 d. Ba
landžio, kada Airėj o atsibu-

inios, kad jūrėse vokiški 
jSubmarinai paskandino 
amerikonišką pirklybini lai- 

i vą “Aztec”, su kuriuom žu- 
! vo apie 19 amerikonų. Tai 
pirmutinis apginkluotas 
amerikoniškas laivas, kurs 
tapo auka vokiškų submari- 
nų. “Aztec” turėjo su sa- 

; v im 2 penkeolines kanuoles. 
i Plaukė i Francuzija.

ANGLAI ARTINASI 
PRIE ST. OUENTIN.

Londonas. Vokiečiai jo
kiu budu negali atsilaikyti 
prieš anglus, kurie visu 
smarkumų, imdami kaimus 
ir miestelius, vieną po ki
tam, o su tais ir vokiečių po- 

laiiuziu, &aua įureju ausiuu- , zicijas, artinasi pi ie tviito- 
-d Kongrese speciališka se-'.v®s St. Quentin. Pastarose 
sija, į Washingtoną šuva- Į dienose anglų kariumenė 
žiavo daugybė “pacifistų” į Įvarė savo “pleišką” į vokie- 
(karės priešų), kurie gatvė-ičių armiją ant dviejų mylių 

-parengė parodą, kurioje • tolpnų> ir tokiu budu anglai 
nešta paparčiai su užrašais’randasi tik trijų mylių at- 
“saugokitės karės”. Pasi-j stūmė nuo St. Quentin tvir- 
baigus parodai, pacifistai;tovės. Vokiečiai traukda- 
apstojo kapitulą ir šaukė! miesi viską naikina, 
"šalin su kare”. Minią iš-i --------------
vaikė pėkščioji ir raitoji po-; VOKIEČIAI TRAUKIASI

Iš ALZACIJOS.
Muštynės. Į Massachu- Londonas. Vokiečiams 

setts valstijos senatoriaus vakariniame fronte teip jau 
Ludge kabinetą atsilankė nesiseka, kad jie netik nega- 
svečiai pacifistai, A. Ban- j H atsilaikyti prieš anglo- 
wart iš Bostono ir Ona Pe-Prancūzus, bet bijodami ap- 
abody iš Cambridge. Tarp; supimo, traukiasi iš tų vie- 
svečių ir senatoriaus kilo tU> ^ur mato gręsianti pa- 
ginčai, kurių išrišimui pa
vartota kumščios, apmu- 
šant senatorių Ludge. Sve
čiai užtai areštuota.

Pagreitins karės užbaigi
mą. Suvienytų Valstijų išė 
jimas karėn prieš Vokietiją, 
pagreitins užbaigimą Euro
pinės karės, nes greičiau 
Vokietija bus pergalėta. Yra 
manoma, kad apart kariavi
mo jūrėse, Suvienytos Val
stijos, jei bus reikalas, galės 
ir sausžemio kariumenę su
vienijus su Kanados kariu
menė siųst į Francuziją ir iš 
ten kariauti Vokietiją .

Pavojus iš Mexikos pusės. 
Pabėgėliai iš Mexikos pasa
koja, kad Mexikoj eina dide
lis bruzdėsis, kur Vilios ka
riumenę tvarko vokiški ofi- 
cierai ir visomis galėmis sku 
binasi susitvarkinti, kad 
Suvienytoms Valstijoms pa
skelbus karę Vokietijai, tuo
jaus Suv. Valstijas užpulti 
■š Mexikos pusės. Jeigu tas 
Įvyktų, tada Suvienytos Val
stijos turėtų atnaujinti karę 
su Mexika.

Nuskandino laivą. Kada 
Kongrese buvo baigiama 
svarstyti prezidento rezoliu
cija kaslink išėjimo karėn 
prieš Vokietiją, parbėgo ži-

No ^4

BIUROKRATŲ LIKIMAS.

ŠĖ VOKIEČIUS.
St. Louis, Mo. Neapykan

ta amerikonų prieš vokie
čius jau viešai pasirodo. 
Antai šitame mieste buris 
amerikonų ir kitataučių an- 
ti vokiečių užpuolė vokie
čius, kad tie buvo susirinkę 
salėje ant dainų repeticijų. 
Visi salės viduje papuošalai 
tapo sunaikinti. Kaizerio 
paveikslas aliejais pieštas, 
nukabintas nuo sienos ir pei- 

i liais į šmotus supjaustyta, 
į Vokiečiai, kurie norėjo pa
sipriešinti, tapo labai su
mušti. Panašios riaušės 
girdėtis atsitinka ir kituose 
miestuose. Kilus karei Suv. 
Vai. su Vokietija, nėra abe
jonės, kad tokios riaušės 
nebus naujiena.

pozicijos. šampanijoj fran- mi stiprina sava^ pozicijas 
cijzų pirmyn ėjimas yra pa-į ir siunčia jaugiau kariu-
pozicijos, šampanijoj fran-

sėkmingas, ypač Argonah 
aplinkėje. Visi vokiečių be- 
sistengimai atmušti francu- 

i zų atakus nueina niekais.

vojų. Žinios skelbia, kad 
vokiečiai pradėjo jau krau
stytis ir iš Alzacijos. Iš 
Mulhamen ir kitų aplinkių 
vokiečiai traukdamiesi ne-

KARIUMENĖ SAUGOS 
VALDŽIOS ĮSTAIGAS.

menės. Ties Baranavičiais I Washington, D. C. Suv. 
du vokiečių pulkai bandė 
atakuoti rusus, vienok tapo 
atmušti. Teipgi vokiečiai 
buvo užatakavę rusus ir 
prie Postovy, bet ir ten 
jiems nepavyko.

,Val. karės sekretoriaus 
■ Įsakymu sumobilizuota ta- 
j po Columbia distrikto mili- 
: cija, kuriai bus pavesta sau
goti pačią sostinę ir valdžios 

i Įstaigas nuo vokiečių špie- 
! gų ir užpuolimų. Teipgi 
yra sumanyta pagaminti ne- 
laisviams stovyklas, Į kurias 
bus siunčiami Vokietijos 

. ,špiegai ir kaizerio propa- 
menė nors pamažu, bet zen- distaj Jsakvta federa. 
gia pirmyn F™"'*"™™ - - - .....................
Didžiausi mūšiai eina Pe-’ 
rone Fins linijoj, kur vo-' 
kiečiai pasiryžę yra atsilai-

ANGLAL UŽĖMĖ TRIS 
KAIMUS.

Londonas. Anglų kariu

1 ancuzlJ^J- į liškai slaptai policijai uoliai 
gaudyti vokiečius-špiegus 
ir kišti i kalėjimus.

VON MACKENSEN 
TURKIJOJ

Londonas. Kuomet ang
lų kariumenė sumušė tur
kus Mezopotamijoj ir kuo
met rusai vis veržiasi į Tur
kijos gilumą, tai vokiečius 
pagavo baimė, kad talkinin
kai ištikrųjų nepasiektų 
Konstantinopoli. Todėl kai
zeris Turkijon pasiuntė
fieldmaršalą von Maekense- kyti. Po didelių mūšių ang- 
n’ą, kad tas ištirtų ko tur- lų kariumenė užėmė tris 
kams trūksta, kad jie nekaip .vokiečių apdrutintus kai- 

palieka nė mažiausio daikto, negali atsilaikyti prieš savo f 
Fabrikų mašinos ir kitoki priešus, 
įrankiai skubiai gabenamai 
į kariumenės užpakalį. 
Traukdamiesi vokiečiai 
rosi sykiu ir gyventojus.

va-

TURKAI SUMUŠTI 
PALESTINOJ.

Londonas. Vyriausis ang 
lų kariumenės vadas Pales- 

i tinoj skelbia, kad pastarose 
dienose visame fronte tur
kai panešė labai didelius 
nuostolius. Į šiaurius nuo 
Raf anglų kariumenė pa
ėjo pirmyn 15 mylių linkui 
miesto Gaza. 20,000 turkų, 
kurie gynė tas pozicijas, ta
po sumušti. Nelaisvėn ang- 

Į lai paėmė vieną generolą su 
visu štabu ir 900 kareivių. 
Visas turkų kariumenės šta- 

1 į bas, sako, susidėjo iš vokie- 
■ i čių ir austrų.

Amerikos ligonių slaugyto
ju

SUV. VAL. ATŠAUKĖ 
PASIUNTINĮ Iš 

BELGIJOS.
VVashington, D. C.

ciališku raštu prezidentas' 
Wilsonas paliepė Suv. Vai. 
pasiuntiniui Brand’ni Whit-j 
lock’ui apleisti Belgiją ir iš

kas smarkiais atakais išvijo: važiuoti į Havru miestą, 
vokiečius iš pozicijų. Kurie i rancuzijon, kur yra laiki- 
nespėjo pabėgti, tie pateko.na Belgijos sostynė. Suv. 
neteisvėn. |Val. pasiuntinys apleisda-

____ I mas Belgijos sostynę pasi- 
j ims visus savo valdininkus 

_______________________ ir.Amerikos Pašelpinį Ko-
Is Amerikos mitetą belgams šelpti. Teip

11 —— -A gi tapo atšaukta visi ameri
konai gyvenanti kaip Vo- 

SUV. VAL. PAŠAUKĖ , kietjjoj teip ir vokiečių už- 
MILICIJA. 'imtose teritorijose.

Washington, D. C. Prezi- 

mus, būtent Sarel-de-Grand, 
Fins ir Bogalcourt. Pasta
rasis yra 8 myliose Į rytus 
nuo Bapaume. Neuville St. 
Vaost linijoj anglai teipgi 
laimėjo. Ten Kanados pul-

Ofi

KUBOS REVOLIUCIJA 
PAMAŽU GESTA.

Havana. Žinios skelbia, 
kad Kubos revoliucija pa
mažu pradeda gesti. Re- 
voliucijonieriai jau neranda 
sau šalininkų ir negali kelti 
riaušių prieš valdžia. Areš
tavimai revoliucijonierių 
atsibuna kiekvieną dieną. 
Šiose dienose tarpe kitų ta
po areštuotas Mamel de 
Lastre Capitello, majoras 
Santiago de Los Vigo mies
to ir jo visi kareiviai su aš- 
tuoniais oficierais. Da
rant kratą rasta jų sandė
liuose 18 šautuvų ir 400 šu- 

i vių. Susekta tapo visi suo
kalbiai tame mieste prieš 

; valdžią.

GUBERNATORIAUS AT
SIŠAUKIMAS.

Columbus, Ohio. Ohio 
valstijos gubernatorius Cox 
išleido atsišaukimą Į visų 
miestų ir miestelių majo
rus, prašydamas jų išleisti 
proklamacijas, kviečiant vi
sur gyvenančius žmones, 
kad su užstojančiu pavasa
riu, kas tik turi kokj skly
peli žemės prie savo namų, 
kad tą tuojau sukastų, su 
artų ir užsodintų daržovė
mis ir bulvėmis, nes laukia
ma dar didesnio brangumo 
valgomų produktų, tad va
sarai atėjus gali pasirodyti 
tie produktai ne Įperkamais. 
Mat produktų dabar yra 
mažai ir jų gali visai pri
trukti iki rudeniui.

FRANCUZIJOS PREZI
DENTAS KARĖS 

LAUKE.
Paryžius. Francuzijos 

prezidentas Poincare su ke
liais ministeriais ir senato
riais nuvyko į vakarinį ka
rės frontą, kur aplankė po- ’ 
zicijas aplinkėse Noyon,; 
Giuscard, Ham, Nesle ir! 
Rayc. Prezidentas atsižy
mėjusius francuzus, kaip j 
kareivius, teip ir civilius! 
žmones apdovanojo meda
liais. Raye nukentėju- 
siems nuo karės gyvento- dento Wilsono įsakymu ka-
jams paliko 10,000 frankų, j rėš departamentas pašaukė i

---- į prisirengimo eiles 12 pul- 
VOKIEČIAI VERŽSIS. fcų milicijos iš dešimts se-

I PETROGRADĄ.

FRANCUZAI VAROSI 
PIRMYN.

Paryžius. Šiauriuose nuo 
Saissons, Francuzijoj, eina 
labai smarkus mūšiai, ku
riuos francuzai laimi ir va-

kančių valstijų: Massachu- 
Berlynas. Žinios skelbia, setts, Pennsylvania, Mary- 

kad vokiečiai numanydami, 
jog dabartinė Rusijoj revo
liucija nusilpnino milita- 
rizmą, nori tuomi pasinau
doti. Hindenburgas tai sup
lanavęs umu laiku sutrau
kė skaitlingą kariumenę 
Rygos frontan ir tenai mė-

land, District of Columbia, 
Virginia, Vermont, Connec- 
ticut, New York, New Jer- 
sey ir Deleware. Federa- 
liška kariumenė tapo pas
kirstyta 16 atskirus visoj ša
lyj departamentus. Prezi- 
denta^įsakė rekrutuoti ju-

Vėliausios Žinios.
Valdžia nustatys prekes. 

Suvienytų Valstijų valdžia 
nesutinka su fabrikantų pa
sisiūlymais dirbti amuniciją 
“be pelno”. Fabrikantai tu
rės dirbti amuniciją sulyg 
valdžios nustatytos prekės, 
o su tomis nesutinkant, fab
rikai bus paimti Į valdžios 
rankas.

MUšTYNĖS SUSIRIN
KIME.

Baltimore, Md. 1 d. Ba
landžio priešmilitarinė ly
ga surengė mas-mitingą su 
prakalbomis. Academic te
atre, Į kuri susirinko apie 
2000 žmonių. Kuomet dr. 
Jordan kalbėjo prieš milita- 
rizmą ir prieš rengimąsi 
Suv. Valstijų karėn, Į teatrą 
Įsiveržė minia promilitarų 
su Suv. Valstijų vėliava ir 
pradėjo kelti •trukšmą. Ki
lo muštynės, kurių suvaldy
mui pašaukta policija. 
Priešininkų buvo Įsikarš
čiavimas teip didelis, kad po
licija pavartot turėjo gink
lus. 20 žmonių policija teip 
apmušė, kad reikėjo juos 
gabenti i ligonbutĮ.

Nesiuntinės laikraščius. 
Kongresan paduota bilius, 
kad vokiečių laikraščiai, vo- 

TAS LAIVAS PERPLAU-1 kiečių kalba spaudinami, ne- 
KĖ BLOK ADOS JUOSTĄ, butų priimti pačto siunti- 

Washington, D. C. Suv. | riejimui.
Vai. laivyno sekretorius^ taikos Europoj
Dane s paskelbė kad pirmas I tvirtai kad guvie 
Suv. Vai. apginkluotas pirk-i tomg Valstijoms išėjus j 
ybinis garlaivis St. Lotus jkarę Vokietija sutiks už. 

laimingai perplauke vokje- baigti karę nes Austrija 
čių submarinų blokados juo-iir Bu|garija nenori toliaus 
tų ir pasiekė Anglijos uostų, kariauti. Keizeris su Karo- 
Kelionėje nė vienas vokie- nu turi konferenciją Ram
čių submarinas jį neužkabi- burge.

CHRISTUS EITŲ J KA- 
RIUMENŲ.

Bucyrus, Ohio. Pereita
me nedėldienyje prosbeteri- 
jonų bažnyčios pamoksli
ninkas Wilkinson, kalbėda
mas apie Suv. Valstijų ren
gimąsi karėn teip Įsikarš
čiavo, kad net kumščias sug
niaužęs, sušuko: “Jeigu 
Ch ristus rytoj atsilankytų į 
Washingtoną ir išgirstų 
Kongrese kalbas apie reika
lingumą karės, ką jis dary
tų? Jis tuojaus imtų ginklą 
Į rankas ir stotų Į kareivių 
eiles, kad apginti Suvienytų 
Valstijų tiesas, nes jis gy
vendamas ant žemės buvo 
“faitorius” ir per 30 metų 
savo gyvenimo, jis visada 
kariavo už žmonių tiesas”.



milijonieriai. 29 nariams to KALBA APIE TAIKĄ 
kliubo Įsakyta greitu laiku 
su savo aeroplanais pribūti į Sofija. Bulgarijos prie- slaugytojų ir buvo suguldy- bai aštri, žmonių judėjimai 
į West Palm Beach, 'Flori-1 meras Rodoslavof, parla! ta 900 sužeistų kareivių, ku- rašyti luikružčiuccc
don, kur atsibus bandymai mente turėjo prakalbą, ku- 
ir mokinimas kariško laku- į rioje išreiškė pilną pasiga- 
nų muštro. Visi paskui mėdinimą Rusijos naujaja

so torpeduoti laivą. Laivu ti tapo pakviesta kariumenė. 
įplaukė 400 tarnautojų bei Spaudos cenzūra Italijoj la-

laikraščiuose 
rie be abejo nugrimzdo ant užginta. Bado šmėkla grę- 
jurių dugno. Tai kultūriška šia visai Italijaj.
tauta I --------------

DEMONSTRANCIJA 
PRIEŠ KARĘ.

New York, N .Y. Didelė 
organizacija, vadinama 
Emergency Peace Federa- 
tion rengiasi surengti dide
lę demonstraciją New Yor- 
ko gatvėmis. Tą organiza- taps nuskirti Į Suv. Vai. la- į valdžia ir baigdamas kalbą, 
ciją įsteigė vokiečiai ir jos kūnų korpusą. Tarpe jų j pasakė, kad Rusijoj viešpa- 
nariais yra vokiečiai bei žy- randasi ir žinomo milijonie-; taujant autokratiškai val
dau Sako, kad toj demon- riaus Rockfellerio anūkas, džiai, Bulgarija buvo pasi- 
stracijoj ims dalyvuma virš William Rockfeler. rengusi kariauti prieš Rusi

ją kaipo prieš didžiausią sa-!~JVO1 ** 1 tapO arestuota keturi rusu
vopnesą, bet dabar, R«si-!generolai. Sehievan, kurs

1905 prisidėjo prie numalši
nimo revoliucijos, Liegd.

SU RUSIJA. DARBAS IR PRAMONĖ

dai. >
stracijoj ims dalyvumą virš William Rockfeler.
15,000 žmonių. Po demon
stracijai bus pasiųsta prezi
dentui Wilsonui peticija su 
tiek pat parašų, reikalau
jant ■ prašalinimo karės.
Samuel Sompers, preziden- - • Rusija privalo diena po die
tas Amerikos Darbo Fede- KARĖS APGULIMO TIE- į naj Įj^ėtis taikos su Bulga- 
racijos susivienijimo sako, i SOS ISPANIJOJ. J rija.
kad Amerikos darbininkai 
iki vienam stos ginti tą šalį 
nuo teutonų, tik su tomis iš
lygomis, kad valdžia neiš
naudos darbininkų prie dir
bimo amunicijos.

0 • j jai likus demokratija, Bul-
; g iŠ D Vietlir i I garija privalo guodoti Rusi-

IRNUBAUSTA ŠPIEGAS
JO PAPIRKĖJAI.

New York, N. Y. George 
Vaux Bacon, Amerikos laik
raščių korespondentas, tapo 
nuteistas ant vienų metų ir 
vienos dienos kalėjiman i 
Atlantą už tai, kad būdamas 
laikraščių korespondentu 
davėsi papirkti vokiečiams 
ir nuvažiavęs Į Angliją pas
tojo vokišku špiegu. Suga
vus anglų valdžia Bacon'ą 
nuteisė mirtim, bet kada 
špiegas žadėjo viską prisi
pažinti, tai anglų valdžia iš
davė ji Suv. Vai. valdžiai. 
Vokiečiai: Sandora ir Wu- 
ennenburg, kurie buvo pa- 
pirkę Bacon’ą tapo nubausti 
po du m«*tu i kalėjimą ir už
mokėti baudos po 2,500 dol.

AREŠTUOTI KETURI 
GENEROLAI.

Petrogradas. Naujos Ru- 
i sijos vyriausybės isakymu 

prieš “‘įtapo areštuota keturi rusų
bet dabar, Rusi-' . .. a,hi(lran knra

įjos yaldzų ir žmones, teipgi charkovo tvirtov6s komen.

SOS ISPANIJOJ.
Amsterdamas. Ispanijoj 

didelis neramumas. T 
siaučia visoje šalyje, revo- ■ 
liucijoninė idėja kasdien j 
platinasi vis labiau ir labiau.;
Prie to visko dar galiaus i Petrogradas. Speciališka 
prisidėjo darbininkų strai- į naujos rusų valdžios komisi
jas veik visoje viešpatystė-'kuriai yra pavesta ty- 
je. Valdžia bijosi revoliuci- rinėti^senos valdžios darbus, 
jos. kad ta ne iškirstų val
džiai, kaip kad Rusijoj. Vi
soje Ispanijoj apšaukta ka
rės apgulimo tiesos ir prasi- 
kaltusiems šiokiu ar tokiu 
būdu, paskirta skaudžios 
baudos.

Badas i
rpvo I STIURMER GAVO 9,000, 

000 RUBLIŲ UŽ PRO 
VOKIŠKUMĄ.

dantas, Ivanov, kurs karės 
pradžioje buvo kariumenės 

įvadu Volynijoj ir Galicijoj 
ir Mrosovskis. Už ką jie 

; tapo areštuoti, žinios neskel
bia, bet yra manoma, kad už 

j nepasidavimą naujai val
džiai.

paskalbė, kad rusų buvęs 
ministeris Stiurmer yra ga
vęs nuo vokiečių 9,000,000 
rublių už tai, kad buvo vo-: 
kiečių špiegu ir savo šąli • 
traukė i pražūti. Dabar 
tik pradeda išeiti i aikštę ru
sų buvusių ministerių dar
bai ir pasirodo kas tame bu
vo kaltu, kad Rusija dabar
tinėje karėje pasirodė laba:

GEIDŽIA REFORMŲ.
Amsterdamas. Rusijo: 

revoliucija ir nuvertimas įsijpna. Kaip žinoma, Stiur 
senosios valdžios, padrebino • mer , • -• ?• ••
kinkas ir vokiškiems auto
kratams. Laikraščiuose į 
pradeda skambėti klausi-1 
mas. ar dabar bus lemta Vo-, 
kietijai pasilikti autokratų į 
vergijoj, kuomet visos di-! 
desnės viešpatystės eina prie 
demokratiškosios valdžios. 
Reichstagui išsiskirstant Ve
lykų šventei, kancleris Hol- 
wegas laikė prakalbą, kuria 
ragino visus reichstago na
rius gerai pagalvoti iki susi- 

Pre" rinksiant 24 d. Balandžio, 
zidento AiVilsono Įsakymu ta- ar nėra reikalingu Įvesti Vo- 
po pašaukta kariumenė pri- kietijos valdžion reformas, 
sirengimui prie karės dar iš kad šalis butų valdoma su 
18 valstijų, būtent iš Illinois, pritarimu šalies žmonių, 
Iowa, Indiana, Missuori, kaip kad tas yra republiko- 
Nebraska, Minnesota, Michi 
gan, Wisconsin, South Da- 
kota, North Carolina, Co- 
lorado, Wyoming, Ohio 
Washington, Oregon, Cali- 
fornia, Idaho ir Montana. 
Iš tų valstijų tapo pašaukta Toshiko Sakamaki rengiasi 
20,000 kariumenės. Reika- kelionėn Į Suvienytas Val
iui prisiėjus taps pašaukta 
ir daugiau. Darbo departa
mentas organizuoja ištiki
mus darbininkus, kurie bus 
pristatyti prie amunicijos 
dirbimo ir laivų statymo.

PAŠAUKTA DAUGIAU
KARIUMENĖS PRISI

RENGIMUI.
Washington, D. C.

pirmoje revoliucijos 
iienoje tapo užmuštas.

NEBUS KONTR-RE- 
VOLIUCIJOS.

Petrogradas. Durnos pir
mininkas M. Rodzianko su 
surinkusiems Dūmos atsto
vams apreiškė, kad Rusijoj 
kontr-revoliucijos nebus ir 
Įvairioms kalboms nereikia 
tikėti. Rodzianko sako, kad 
rusų kariumenė kaip visuo- • 
se karės frontuose, teip irįu^

DARBININKAMS ATLY
GINIMO TIESOS.

(Workmen’s Compensa- 
tion Law).

(Tąsa) 
sužeidimo, turi gauti visą

RUSŲ KARIUMENĖ NO
RI TĘSTI KARE TO

LIAU.
į Londonas. Keli Durnos 
į atstovai sugrįžo Į Petrogra- 
į dą aplankę karės frontus. 
Lankydamiesi jie patyrė, 
kad rusų kariumenė stovi 

i už toliasnį karės tęsimą. 
Oficierų teipgi dvasia nėra 
nupuolus. Rygos—Dvinsko 

! fronte vyriausis kariumenės 
' vadas, generolas Ruzskij 
Durnos pirmininkui Rodzian 

• kai apreiškė, kad jo fronte 
kareiviai yra labai gerame 

'stovyje ir pasirengę bile 
į kada atremti vokiečių ata- 
i kus.

PLANUOJA PADALINTI 
RUSIJĄ Į TRIS REPUB- 

LIKAS.
Stockholmas. Žinios skel

bia, kad Rusijos naujos vai- savo uždarbį. Pašelpa nėra
džios rateliuose yra paskli- mokama už pirmąsias dvi į 
dusi opinija, kad dėl gėrės- savaites po sužeidimui, iš- 
nio Rusijoj reikalų sutvar-. imant:
kymo reikės valstybę pada- Bėgyje pirmųjų dviejų sa
linti Į tris autonomiškas vai- vaičių, sužeistam darbinin- 
stijas — Rusija, Finija, ir kui negalint dirbti darbą, 
Lenkija. Kiekviena tų vai- darbdavis turi ligoniui su- 
stybių turės pilną laisvę ir teikti gydymo daktarišką ir 
pačios tvarkys savo vidurį- ligonbučio patarnavimą, 
nius reikalus. Bet kariume- teipgi suteikti vaistus, jei 
nė, užrubežinė politika, fi- bent sužeistasis to neprisi- 
nansai ir tiems panašus rei- imtų. Tokių gydymosi pa
kalai bus priežiūroj centrą- tarnavimų kaštai neturi bu 
linio komiteto arba ministe
rių gabineto Petrograde. 
Gabinetas turės susidėti iš 
tų trijų valstijų atstovų. 
Kuomet pradėta manyti, 
kad po revoliucijos Rusija 
bus republika, tai buvo kal
bama, kad pirmuoju republi-
kos prezidentu taps išrink- dos ir tt., tai ligonis pats 
tas kunigaikštis Lvov, . bet tuom turi pasirūpinti, o ta- 
dabar kalbama, kad prezi- me panešti kaštai, nedidesni 
dentu Rusijos republikos ar kaip augščiau pasakyta, turi 
ne taps tik P. N. Milukov, 
dabartinis užrubežinių rei
kalų ministeris.

, 500,000 BELGŲ BADMI
RIAUJA.

Paryžius. Gauta žinia, 
; kurioje skelbiama, kad da* 
bar Belgijoj yra virš 500, 

į 000 belgų neturinčių jokio 
j užsiėmimo iT todėl jie bad- 

i sargyboje stovinti yra pėrė-niiriauja. Kuomet beveik 
: jus ir stovi už naują valdžią. v^sas pasaulis pradėjo pro- 

rr^ . . \ Kalenitestuoti prieš belgų deporta
vimą, tuomet Vokietija pa-

KELIAUS SU MISIJO
MIS.

Tokio. Jauna japonė,

Teipgi apreiškė, kad ex-caro 
nejudinamieji turtai jau pe-. _
rėjo Į valstybės iždą. Meti- deportuoti, bet atėmė 
nis pelnas tų turtu siekia į jų viską ką tik jie turėjo , 
12,500,000 rubliu. ‘ į ir paliko be jokio darbo..

Sako, kad vokiečiai vogimo, ‘ 
! rekvizicijos, apiplėšimo ir 
į priversto pardavimo keliu 
, išsivežė iš Belgijos už 1,000,

stijas, kaino misijonierė, 
kad tarpe Amerikoj gyve
nančių japonų platinti šin- 
toizmą. Ji pirmiausia su 
savo misijomis atlankys Co- 
lorados ir Californijos val
stijas. kur gyvena daugy
bės japonų, o iš ten keliaus 
Į kitas valstijas, šintoiz- 
mas Japonijoj šiądien prak
tikuojamas kaipo religiškas 
mokslas, bet ten žmonės prie 
šito kaip ir kitų religišku
mų nelabai limpa, tad misi
jonierė užsigeidė gilinki pa
bandyti Amerikoje.

sykių darbininkai butų pris- 
kaitytais prie tiesų gavime 
pašelpos. Kasyklų savinin
kų advokatai tikrino, kad . 
nėra reikalo, idant Catlino 
bilius liktųsi įstatymu, su
teikiančiu .angliakasiams 
tiesas gavimo pašelpos.

Tūli senatoriai, kurie rė
mė korporacijų pusę, tie ne
norėjo, kad Catlino bilius 

į liktųsi įstatymu. Tas pri
vertė angliakasius darbuo
tis, kad apeiti pasipriešini- 

'1 mus, kurie nori pastoti ke- 
: lią darbininkų pašelpai.
Harisburge pravesta nagri
nėjimas šitų reikalų, kurių 
gynimu užsiėmė advokatas 
J. G. Johnson, iš Philadel- 
phijos. Johnsonas privedė 

bent butų reikalinga opera- Prie supratimo, kad anglia- 
cija, kurios kaštai neturi bu- kasiai neturės jokios naudos 
ti didesni 75 doleriu. pašelpoje, kol Catlino bilius, 

Jeigu darbdavis ‘ nesutik- kurs yra ir turi buti konsti- 
tų sužeistajam darbininkui tucijiniu, nebus pripažintu 
parūpinti daktaro patarna- Įstatymu darbininkų globi- 
vimų, ligonbučio prieglau- mo- Priežasčia pervedimo 

Catlino biliaus buvo ta, kad 
pagal užgyrimo angliakasių 
1891 m. kasyklų aperatoriais 
galėjo buti tik tie, kurie tu
rėjo užveizdų certifikatus ir 
buvo jų užveizdomis. Augš- 
čiausis teismas išleido pada- 
vadyjimą, kad kaip ilgai ka
syklų operatoriai negali liuo 
sai rinktis sau užveizdas ir 
negali juos kontroliuoti, teip 
ilgai operatoriai negali bu
ti patraukiamais atsakomy
bėn už nuostolius, koki pa
sitaiko jų nareigose.

Catlino bilius permainė 
savo rubežius iš 1891 m. 
tuom, kad leista darbda
viams priimti užveizdas, kas 
leido liuosą rinkimą žmonių, 
kurie turi pildyti pareigas 

. kasyklų užveizdų (mine-fo- 

. reman). Darbdaviai sutin- 

. ka su tuom, kad prie kiek- 

. vienos klaidos, atsitikusios 

. užveizdos pareigose, atsaky
ti turi darbdavis ir atlyginti 

1 tam, kurį nuostoliai ar skria 
. ūda paliečia. Jeigu kar

tais teismas ir nepripažin
tų tokius aprubežiavimus 

pasitaikius, konstitucijiniais, tai Catlino

ti didesniais 25 dolerių, jei

buti jam sugrąžinti iš darb
davio pusės. Jeigu ligonis 
atsisakytų priimti jam tei
kiamą daktarišką patarna
vimą ar ligonbučio prieglau
dą, tuom nustotų visų tiesų 
prie pašelpos, kuri yra augš
čiau nurodyta.

Susitaikius abiem pusėm, 
ty. darbdaviui ir darbinin
kui, kad laike sužeidimo bu
tų mokama pašelpa, pagal 
augščiau nurodytų tiesų, 
darbdavis turi buti atsako
mybėje ir per visą tą laiką, 
kuriame darbininkas dirba 

, kad \ isa"tai l)as darMavį, su kuriuom 
— sutartį yra padaręs, pasi

taikius nelaimingam atsiti
kimui, pašelpa turi buti iš- 

I mokama, ne atsižvelgiant, iš 
5 ■ keno kaltės susižeidimas pa

sitaikė. 
Darbininkai, kurie su 

darbdaviais nėra padarę su
tarties kaslink atlyginimo, 
pašelpos laike sužeidimų, 

■ tad nelaimei 
susižeidus, sužeistasis dar- bilius leidžia darbininkams 
bininkas gali per teismą pa- skųsti kompaniją ir reika- 
reikalauti sau atlyginimo ir Į biuti atlyginimo ar pašelpos 
tokiame atsitikime darbda-įsužeidimą ar kitokį ne
vis negali pasiteisyti, kad laimingą priepuo^. Catlino 
darbininkas pats rizikavo sa ; bilius dar leidžia teismui is- 
vo likimą, nepaisėdamas ant 1 tirti nelaimingo atsitikimo 
pavojaus, nes darbdavio priežastis, 
privalumu vra padaryti su
darbininku sutartį. Tokiuo- Briediniai patėmyjimai prie 
se atsitikimuose . darbdaviai l _ naujų tiesų.
yra aprubežiuoti pasiteisi- Šitos tiesos paliečia visus 
nimuose, jog tas atsitiko iš! darbdavius, kaip mažų teip 

grimzdo 34,000 tonų anglių, darbininko kaltės, būnant iir didelių firmų, ar tai fab- 
kurie buvo vežami Francu- jam neatsargiu, girtu ar riky? ar kasyklų. Krautu- 
zijon, 3,000 tonų karasino, tam panašiai. vės savininkas su vienu pa-
з, 300 tonų rudos, 3,300 tonų' ------------- dėjėju, pramoninkas su vie-
kitokios medegos ir 3,000 Projektas prie tiesų No. 150. na stenografiste, dailydė

Šis projektas yra žinomas ar pliumeris su vienu pagel- 
kaipo Catlino projektas, pri- bininku, yra lygiai palie- 

-------------- ------------- taikytas prie pašelpos ir at-; čiami kaip ir tie žmonės, ku- 
IVAIRIfK /ĮNIRS lyginimo sužeistiems ar žu- J’ių firmose dirba šimtai ar ivnilliuu LIHIUV | vusiems darbininkams. į tūkstančiai darbininkų. Bet 

 į nuo jų paeina dalykas, ar jie 
Trįs išpildymo komitetai su tiesomis sutinka, ar ne. 

i Vai. apginkluotas pirklybi- valdiškai apreiškė angliaka- : Jeigu nesutinka, tai turi 
nis laivas Manchuna lai- siams, kad kasykiu darbi- į apie tai apreikšti raštu val- 
mingai perplauke vokiečių ninkai lės pasinaudoti idžiai, bėgyje 60 dienų, nuo 
submarinų blokadą ir pasie- įstatyrnais pašelpos darbi- J ' ------------------ ‘
kė Angliją. Tai jau antras njnkams, koj darbininku ko- 
toks garlaivis tapo praleis- deksas nebus panaikintas 
tas; Pirmuoju yra St. Lo- ar pe^y^ t(x1ėl Cat-
и, s ’ lino bilius tapo išnaujo per-

Bismarck, N. D. W. I^an- žiūrėtas ir perduotas Penn- 
Igenger, generališkas proku- sylvanijos lagislaturai.
ratorius North Dakota vai- Pervedimui šito projekto 
stijos įsakė areštuoti visus labai priešinosi anglių ope- 
tuos, kurie laike mobilizaci- rotoriai, o angliakasių ko
jos kariumenės atkalbinėja mitetas buvo tikru, kad ne- 
savanorius grasindami m ir- kurie kasyklų savininkai 
čia. j nesutinka su tuom , kad ka-

RUSIJA ATSISAKO NUO 
KONSTANTINOPOLIO.
Amsterdamas. Žinios

■ skelbia, kad Rusijos naujoji 
vyriausybė jau nusikratė 
svajonės Įgyti nuosavybėn 
Turkijos sostinę Konstanti
nopolį. Tiesų ministeris 
Kerinskij pasiūlė talkinin
kams, kad po dabartinės ka- 

’’ rėš Konstantinopolis su 
Dardaneliais taptų tarp- 
tautiški, t. y., 
priklausytų visoms Europos 
valstybėms. Tokiam pasiū
lymui, sakoma, labai yra 
priešinga Turkija, teipgi 
nieko negirdėti ką pasakys 
Vokietija, kuri Turkijoj yra 
Įsivyravus.

RUSIJOS EX-CARO 
PRAŠYMAS. 15O1VCZ.C 10 UClglJVO Ui J.,WV,

Petrogradas. Buvęs Ru-! fXM),00 maisto ir kitokių pro- 
, sijos caras pasiuntė naujajai • (juktų, Ta belgų minia da- 
rusų valdžiai prašymą, ku- bar šaukiasi į kitų šalių dar- 
riame prašo, kad valdžia pa- bininkus, prašydama pagel- 
velytų jo sūnuje Aleksiejui • bos 

jišvažiuti Į Norvegiją dėlei; 
{pataisymo sveikatos. Ant1 
, to prašymo valdžia dar iki
šiol nieko neatsakė. Likęs 

: ex-caras dabar be jokio už-!

KONFERENCIJA BER
LYNE.

Londonas. Per Šveicari- 
siėmimo, daug laiko pralei- i^ žinios pareina, kad Aus- 
džia darže, kur atlieka viso-ciesorius Karolis iš- 
kius darbus. Viena nedėl-; va^avo Bei*lynarL> su 

į dieni jis buvo leistas^ Į cerk-1 kaizeriu laikys konferenci- 
tfę pasimelsti. Laike pamal- kaslink Suv. V ai. ir V o-

VOKIEČIŲ SUBMARI- 
NŲ VEIKIMAS.

Berlynas. Vyriausias vo
kiečių laivyno štabas pas
kelbė, kad vokiečių submari- 
nai laike pastarųjų dienų 
nuskandino vėl 97 talkinin
kų laivus, kurie turėjo 80, 
000 tonų paimos. Tarpe nu
skandintų yra 25 dideli gar
laiviai, 15 žėglinių ir 39 ma
žesni laiveliai. Mažiausias 
iš nuskandintų laivų turėjo 
500 tonų paimos. Su tais 
laivais jūrių dugnan nu-

kietijos. Gandas eina, kad 
toje konferencijoje bus la
biausia kalbama apie sub
marinų blokadą, skandini- 

ir atydos į jį neatkreipė. Amerikos garlaivių ir 
Ex-caro motinai Marijai abelnai visą X okietijos po- 
Feodorienei valdžia leido HUka su Suv. Valstijoms, 
apsigyventi ex-caro rumuo-; sP^Ja> kad Austijos cie- 
se Livadijoj sorius kiek galėdamas ban

do atitraukti Vokietiją nuo ; New York, N. Y. Suv. 
kivirčių su Suv. Vai. -

du už naują rusų vyriausy
bę, jis visą laiką klūpojo ir 

, meldėsi. Netik ex-carui nie
kas neatidavė garbę, bet net

NUMIRĖ GENEROLAS.
Kopenhaga. Numirė vo-

TAFTAS APIE REVOLIU
CIJĄ IR KARĘ.

New York, N. Y. Buvęs 
Suv. Vai. prezidentas Wil- 
liam H. *Taft neseniai vieno
je savo prakalboje pasakė, 
kad Rusijos revoliucija ir 
puolimas Romanovų su visa 
biurokratija, yra dideliu 
triumfu dabartinėje karėje. 
Jis sako, kad šiądieninė ka
rė, nors yra labai baisi, bet 
naudinga bus žmonijos atei
tyje. Suv. Valstijos gvoltu kiečių generolas Max von 
vokiečių tapo Įtrauktos Į da- Prittvvitz, kurs buvo labai 
bartinę karę, vokiečiai to garbingu laikomas karve- 
norėjo, todėl nereikia nieko džio Hindenburgo. Pritt- 
bijoti, bet sykiu su talkinin- witz buvo atsižymėjęs tuom, 
kais stoti Į bendrą kovą, kad kad pradžioje 1915 m. įsivi- 
likt pergalėtojais ir sykiu liojęs rusų kariumenę Į Te- 
atnešt pasauliui laimingą nenbergo plynes ir Mozūrų 
taiką. ežerus, uždavė rusams dide

lį smūgį, dėlei kurio nepakė- 
limo rusų kariumenė pasi
traukdama, visą Lietuvą už
leido vokiečiams. Jis buvo

„ .................... 1 gimęs Silezijoj, Bernstadte,
pasaukė mobilizacijon vie- 1334 m j0 mjrtis palieka 
tos aviatorių kliubą, vadina- vokiečių armijai atminimą 
mą “Aeral Poast Patrol”, nustojimo gabaus karinin- 
j kurį priklauso beveik visi ko.

MILIJONIERIŲ LAKŪ
NAI MOBILIZUOJAMI.
New York, N. Y. Valdžia

PASIBAISĖTINI SUBMA- 
RINŲ DARBAI.

Londonas.. Žinios skelbia, 
kad šiose dienose vokiečių 
submarinas be jokio perser
gėjimo sutorpėdavo ir nus
kandino Anglijos ligonbuti- 
nį garlaivį “Asturias”, ku
riuo buvo gabenta Anglijon 
sužeistieji iš karės lauko. 
Nežiūrint, kad ant laivo stie 
bo plevėsavo vėliava Raudo
nojo Kryžiaus ir ant laivo 
šonų buvo aiškus parašai, 
kad laivas veža sužeistuo
sius, barbarai-vokiečiai drį-

ITALIJOJ BADAS.
Berlynas. Iš Vienos skel

biama, kad visoj Italijoj 
žmonės badmiriauja. Nese
niai Milane ir kituose Itali
jos miestuose buvo kilę di
delės riaušės dėlei stokos 

! maisto. Buvo ir demon- 
strancijos gatvėse už karės 
pabaigą ir taiką. Neku
rtuose miestuose minios 
žmonių buvo apstoję val
džios Įstaigas ir reikalavo 
pašelpos. Minios OHmalšin-

tonų provizijos.

pradžios savo pramonės. 
Jeigu nesutiktų su tiesomis, 
tada darbininkas, pasitai
kius nelaimingam atsitiki
mui, turi tiesą skųstis Į teis
mą, reikalaudamas sau-atly
ginimo.

Tiesos visoje Pennsylvani- 
jos valstijoj yra Įėję galėn 
Si d. Gruodžio, 19f5 m., vi
sur, kur tik darbininkas yra 
ir darbdaviai yra jam pave- 

(Užbaiga bus).



S Iš Lietuvių Gyvenimo |

D f R V A

!!!! Illtttfffll't darbininkus, nežiūrint iš- batoj po piet nedirbs ir gaus
- - kaščių. Darbininkai nela- mokėti už visą laiką. Bet

bai to paiso. Tiesa, vis au- kas iš tokios milaširdystės, 
t ga didyn ir gal neužilgo kad nedirbsi, ai’ pasivėluosi

buvo vien tik nurodymu ko
kią naudą atneša draugystė 
ir ką gali nuveikti žmonės 
susivieniję. Pašalinių šrio- 
vių visai nelietė. Išaiškino, 
kad susivienijus į vieną buri 
žmonėms, labai daug galima 
nuveikti. Prieto pagyrė 
SLRKA., kad randasi iš 
visų geriausias, nes ta drau
gystė stengiasi Įkurti lietu
viškas mokyklas lietuvių 
kalionijose, kur bus išmoki
nami tikrai lietuviškai, Įkve
piama tautos mylėjimo dva
sia, ant tokių išaugusių vy
rų, męs galėsim atsiremti, 
o jie tikrai veiks lietuvių la
bui. Chicagos mieste esą 
priimama dėl vaikų mokini
mo lietuvaitės, kurios pasi- 

j švenčia savo visą gyvenimą 
! ir yra išlavintos per tris ar 
į keturis metus i mokytojas.

. i Mergina priima be jokių pi- 
menesio jej duoda drabuži ir 

! valgi, prasilavinusiai yra 
'duodama vieta už mokintoją 

J.j su mažu atlyginimu, nes da- 
1 į bar sunku rasti mokintoją,

ANGLIJOJ.
Londonas. Duonos kep

tuvei “Birutai”, kaip girdė
ti, ne kaip sekasi. Kas tame 
kaltas, nėra žinios. Tikima
si, kad iš skolų ilgainiui iš
bris, tečiaus tam reikės pra
leisti nemažai laiko. Šėri- 
ninkai apie tai gana galvo
ja. Antrai lietuvių duonos 
keptuvei, sako, kiek geriaus 
sekasi, tečiaus A. Petraus
kas, savininkas, viešai apie 
savo keptuvę nėra nieko dar 
ikišiol garsinęs. Matoma 
čia lietuviai turi dvi savo 
lietuviškas duonos kepyklas.

Darbai ant kiek jau vėl 
pasigerino ir lietuviai dar
bus gali net pasirinkti. Kaip 
kur trūksta darbininkų. 
Ačiū anglams lietuviai čia Į 
turi, galima sakyti, geriau- j 
šią prieglaudą.

Pradžioj Kovo 
užstojo dienos giedresnės.

Sekmadienyj, 4 d. Kovo 
9 dėl apvaikščiojimo švento ■ 

Kazimiero dienos, lietuviai 
laikė tautišką susirinkimą, į^“"“kintu ‘ už 25 a‘r”so

bar priimama tik toki, kat-1 
rie pas kunigą prisiekia, 
kad per 18 sekančių mėnesių 
neis į straiką. Iš lietuvių 
tūli irgi buvo nuėję pas ku
nigą, kad per to tarpinin- 
kystę atgauti savo darbus, 
bet kunigas yra svetimtau
tis ir lietuviams jis ikišiol

S

A. Stebor.

Baltas “negras
(Vertė I. Augštąitis)

Gražus, mažas namelis 
maudėsi saulės spinduliuose. 
Ant nedidelių langų buvo 
užleistos baltos firankos. 
Kambariuose pagal sienas 
stovėjo keliatas kėdžių, vie
name kampe priešakinio 
kambario stovėjo pianas, ki
tame kampe mažas stalelis,

telis ir apilinkėj veik susi- si už tą pusę dienos mokėti, 
organizavęs. Teipgi mano- O kad susiorganizuotų nors 
ma surengti 1 d. Gegužio pusė darbininkų, tai galima 
didžiausį darbininkų ap- butų pareikalaut aštuonių 
vaikščiojimą. valandų ant dienos ir ne-i dar nieko nepatarnavo. Bu-

Kovo 12 d. kilo straikas reiktų jų susimylėjimų. tų patartina, kad negarfa- 
Heywood Bro’s Wakefield Apie mergaites ir moteris' liečiai, lietuviai, nejieškotų 
Co. Išėjo 88 mergaitės ir teipgi prisižadėjo rūpintis,! nė kunigo, nė keno kito los- 
moters i straiką, • pareika- į kad joms išlaimėjus. , kų, kad darbą atgavus, nes 
laudamos, kad prastą darbą1 Kovo 27 d. bus prakalbos, į toki lingavimai kitiems, tik 
sulygintų su geresniu ir kad paskirtos vien simpatizuo- i žemina pačius darbininkus 
bosas butų prašalintas už jautiems unijai, stengsis ir jiems neša didelę nenau- 
kyšių ėmimą. Bosas tapo gaut čarteri ir surašyti vi- dą ateityje. Geriaus eit i 
prašalintas ir ant blogesnio sas Į uniją. Aš manau, kad! kitą fabriką ir ten imti dar- 
darbo uždėta daugiaus mo- bus gana sunku surašyti, bą kad ir už 
kesties; dar nesutinka, nors nes daug dirba moterių, ku-;
jau dvi savaitės kaip strai- rios vaikus pamatę be jo- ----
kuojama. Reikalauja, kad 
pridėtų ant prastojo darbo 
be atėmimo nuo gerojo. 
Darbas yra nelengvas, au
džiama 
neskedėms ir dar nuo štu- vėliaus ar anksč’aus unija ir kitokių išdirbimų, 

; kų, po dešimts 
dieną, o subatoms keturios les išvy 
valandos ir tik uždirbama ir šlubą pridaboti, 
daugiausia kad 12 dolerių Į 
savaitę ir tas gal syki i me
tus pasitaiko, tad kaip gali
ma pragyventi?

Kovo 19 d. neįvyko reng
tos prakalbos TMD.; kalbė
to] um buvo kviestas iš Law- 
renco kun. Mickevičius, ku
riam neatvažavus iki devy- liu, todėl čia atsilanko dau- 
nių, komitetas persiprašė gybės Įvairių žingeiduolių. 

į publikos, kad prakalbų ne- iš 
Ibus. Buvo susirinkęs dai- ventojų daro sau gyvenimą, arba 500 šeimynų, 
lūs būrelis publikos ir gaila, Yra visokių fabrikų, ku- kalba eina ti” 
kad neatsirado kas iš tų pa
čių, kad butų pasakęs kelis'gi gyvena, 
žodžius 
straikuojančių moterių ir daugiau i valandą, 
mergaičių. Turiu papeikti 
Gardnerio vyrus dėl nėra- lyje yra 
mumo. Nors ir buvo šv. kurių yra ir lietuvių apie butų apie 100 šeimynų. 
Juozapo diena, bet labai ne- 100 šeimynų ir tris kart tiek 
mandagiai elgtasi su kiloji- pavienių arba viso lietuvių nių, t. v. štai viena šeimyna, ■ 
mu “juozapėlių” lyg visai čia priskaitoma apie 450 kuri turi keturis kūdikius, 
etikos nepažįstant. ypatų. Kitados lietuviai čia didžiausis yra apie 8 metų
' Kovo 20 d. atsibuvo su- turėjo šv. Kazimiero drau- amžiaus, kuris skaito lietu- 
rengtos prakalbos Lietuvos gystę, bet dabar ta yra pa- viskai teip puikiai, kad ro- 
Sunų draugystės. Kalbėjo krikus. Dabar čia gyvuoja dos jis yra išaugintas Lietu- 
kun. Mickevičius iš Lawren- draugystė šv. Jurgio, kuri v oje ir butų kokios 20 metų 
co. Kalbėjo apie žmogaus skaitosi seniausia draugija,; amžiaus. Tai yra garbė to- 
vargingą gyvenimą ir nu- gyvuojanti, pagal kaip ku- kiems gimdytojams ir jie 
rodinėjo kokią naudą drau- rių pasakojimų, nuo 15 me- tikrai gali tikėtis, kad juos 
gystės ir unijos atneša. 
Moterims dabar streikuo
jančioms patarė rašytis Į 
uniją. Tūlas sportelis atsi- 

l nešęs riešutų pradėjo tuos 
graužti su savo sėbrais.

su juo blogai atsitiko, bet 
nedrįso klausti. Rankos jos 
su išsivertusiomis gyslomis 
pradėjo drebėti. Ant galo 
pergalėjus save ir nuduoda
ma ramumą, prabylo:

— Vaikučiai, dirbkite sa
vo darbą, tvarkykite savus 

________________ ______, daiktus.. 
ant kurio gulėjo daugybė 
įvairaus turinio laikraščių. 
Prie siuvamos mašinos su 
darbu rankose sėdėjo jauna

Tėvelis yra nu
vargęs... Jam yra reikalin
gas pailsis. Jadvyga, tu eik 
virtuvėn ir prižiūrėk, kad 
puodai nebėgtų. O tu, Juo-

r. L į moteriškė, kurios tamsiuose zuk, baigk savo darbą, o ne.•mažesnę algą. r..
J. J.Z. . plaukuose buvo matyt nuo 1 

ankstyvo gyvenimo vargų, ’ 
matėsi žili plaukai. Tankiai 

i atsigrįždavo ir pažvelgdavo 
,................. , - |Į virtuve, kurs ant mažo pe-tai čia isdirbyste visokių *.. ,■j . , . . , .. ! ciaus virė puodas su sriubadaiktu, daugiausia geležies; ±i x --i- i. -v- pietums, vidurvi virtuves daiktu yra išdirbama. ira1 , .. • ... - ;stoveio nedidelis stalas, ku- 

! ris jau buvo užtiestas balta j 
staltiese. Lėkštės (toriel-' 
kos), šaukštai, peiliai su ša- Į 
kūtėmis gatavai buvo pade-' 
ti. Prie stalo knygą pasi
ėmus ir ką tai rašydama iš j 
jos, sėdėjo jauna mergaitė I 
— Jadvyga. Šalę jos pasi- 

, dėjęs ant kėdės mažesnis; 
Juozukas tvarkė mokvklos! 
daiktus. Jis, matyt, labai į 

įmylėjo mankštinimus, nes 
i tankiai išsitiesdavo ir atki- j 
šęs krutinę -žingsniuodavo 

i po kambarį nepaprastais 
----- -;-'is. Pasimankštinęs 

vėl eidavo prie knygų ir mo
kyklos daiktų, ir vėl juos 

i toliau tvarkė.
Tyku.... Pietų»saulė kaiti

no ir per lango firankas 
prasimušę spinduliai švietė 
tiesiok moteriškei Į veidą.

. .. • į Veidas jos buvo labai malo-Yra ir gana geru tevvnai- , f .r . r ' nūs, bet nuo kovos su gyvė
mimo trukumais matėsi rauk 
šlių žymės. Ji siūdama ką 
tai mąstė, mąstė gal apie gy
venimo sunkų likimą, kuris 
slėgė ją ir visą šeimyną. 
Staiga ant jos veido pasiro
dė linksma mina, ji pašoko 
nuo kėdės ir greitai sutvar
kius daiktus puolėsi prie vir
tuvės durių ir sušuko:

— Tėvelis pareina, vai- 
■ kilčiai, tėvelis!

Berniukas, kurs buvo už- 
.' siinteresavęs žaidimu, metė 

žaislus ir šoko prie durių. 
Mergaitės veidas staiga per
simainė ir uždengus knygą 
.pradėjo taisyti ant galvos 
i mėlyną kaspiną. Visi atgi- 
' jo, visų akys buvo nukreip
tos i duris.

— Mamyte, šiądien “pė
dė” — linksmai prabylo 

į mergaitė, žvelgdama moti
nai tiesiai Į akis. Šiądien 

i juk subata — atkartojo ir 
; savo žvilgsni metė Į duris.

Duris atsidarė, tarpe ku- mę... išvarė....
rių pasirodė liesas, vidutinio į Staiga jo balsas persimai- 

|amžiaus vyras. Ėjo Į kam-!nė. Žiurėjo gailestingomis 
bari pamažu, lyg i kokią di-J akimis i savo vargo draugę, 
kynę, lyg jam nebūtų niekas' o ašaros jam per skruostus 
—. riedėjo lyg sidabrinė ryto

rasa.
Moteris krūptelėjo. Ran-

Buffalo, N. Y. Šis mies-kio prižiūrėjimo, eina dirb
ti. Su nekurioms esu kalbė- tas yra arti'ežero Erie, per 
jus, tai vis turi šiokią ar ...............’
tokią priežastį dėl prisira-

slougsnines sėdy- šymo į uniją. Ale jei Įvyks

kurs atsibuvo savame kliube j 
Žmonių prisirinko vidutinis 
skaitlius, kuriame ir aš da
lyvavau. Kalbėtojas buvo 
vietinis klebonas K. Matu
laitis, V. Barulis, A. Krau- 
čiunas ir kiti. Pirmiausia 
kalbėjo kun. K. Matulaitis, 
apie dabartinį lietuvių padė
jimą ir jų praeitį, pridurda
mas, kad kiekvienam lietu
viui pridera savo tautą ir 
kalbą gerbti, ir šelpti pini
gais, gelbėti mus badaujan
čius brolius ir stengtis viso
kiais budais dėt tam kiek 
kapitalo dėl išgavimo Lietu
vai laisvės ir t.t. Pagalios 
klebonas priminė šiek-tiek 
ir apie amerikiečius lietu
vius, jų darbštumą, duosnu- 
mą ir t.t. Galop klebonas 
ragino, kad šį vakarą kiek
vienas aukautų tėvynei tam 
paskirtą sumą, kaip ameri
kiečių nutarta, vienos dienos 
uždarbį, o jei ne, tai pokiek 
kas išgali. Toliaus kalbėjo 
A.'Kraučiunas, apie lietuvių 
spaudos uždraudimą per ru
sų valdižą, apie lietuvių! 
spaudos atgavimą, apie lie-j 
tuvius sulenkėjusius, kaip j 
kurie lietuviai žemina savo 
kalbą ir t.t. Toliaus kalbėjo

tinęs Londono lietuvių drau-«ėda tokiems s',or- 
gijas, o labiausia atkreipė 
atydą ant pašelpinės švento 
Kazimiero draugijos. Pa
galios kalbėtojas išgyrė da
bartinį vietinį kleboną K.
Matulaitį, už jo darbštumą.

tai eik sykiu su Jadvyga i 
virtuvę. Tuojau bus pie
tus.

Vaikai paklausė motinos 
ir nubėgo Į virtuvę. Liko 
tik jiedu. Moteriškė atsar
giais žingsniais prisiartino 
'prie savo vyro, kurs Įsmei- 
j gęs akis Į langą, Į tolimą erd- 
,vę, buvo giliai užsimąstęs, 
į Ašaros jam pradėjo rietėti 
' per išbalusius skruostus, 
,o krūtinė smarkiai kilnojosi. 
.Ji pamažu savo rankas už- 
į dėjo jam ant kaklo ir pris
paudus jo galvą prie savo 
krutinės, silpnu balsu tarė:

— Aleksandra, kas tau 
i yra, sakyk.... Pasakyk man. 
juk tu žinai, kad aš viską 
priimu, atjaučiu ir supran
tu tave. Aš esu tvirta, kad ’ 
nešt gyvenimo vargus, 
skriaudas, Aleksandra. 
Tiek ir tiek jau mudu pra
gyvenome, bet lengvai tą 
.viską praleidome, nes su- 
įprantame vienas kitą. Sa- 
įkyk man, nes kitaip sunku 
į man bus ant krutinės ir ne
gausiu ramumo. Jaučiu, 
kad tu kovoji su savimi, bet 
aš nežinau kas tave sunkina. 
Pasakyk man, pasidalink 
tuomi su manim.

Ir palenkus galvą padėjo 
ant jo pečių. Iš jos akių pra 
dėjo riedėti gailios ašaros, 
kurios krito jam ant kruti
nės. Lupos jos ką tai šnabž
dėjo. Spausdama prie savo 

! plakančios krutinės stengėsi 
į sumažinti jam kentėjimus, 
kurie varžė jo širdį. Jis 

• pakėlė akis ir pažvelgė i 
į ją. Viename mirktelėjime 
į jų akys susitiko, kurios bu- 
jvo pilnos ašarų, atjautimo 
j ir paguodos. Užstojo tyla. 

. Valandėlei praslinkus jis 
; silpnu basu tarė:

: — Maryte.... Maryte... ne
kuriu jau nieko... nie*ko.
Atėmė iš manęs vienatinį 
Įranki, su kuriuo aš ikišiol 
uždirbdavau duonos kąsnį. 
Atėmė iš manęs redakto
riaus kėdę... Prašalino ma
ne.... Pamąstyk... lygiai 
kaip ir visą turtą butų atė-

valandų Į tarp mergaičių, tai moterė- čia yra daugiausia ateiviai 
namo, savo vaikus darbininkai, tarpe kurių ran 

dasi ir lietuvių apie 50 šei
mynų, kuriuos galima dar 
vadinti lietuviais. Bet apie 
100 šeimynų o gal ir dau
giau, yra, kurie yra ištautė
ję. nes jie save vadina len
kais ir kitokiais. Tuos, ku
rie yra vedę moteris lenkes. 

! negalima priskaityti, bet i 
jeigu ir tuos skaitytume, tai! 
su tokiais lietuvių šeimynų!

kurių dauguma vietos gy- skaitlius pasididintų iki 400;
Bet čia I 

ik apie tuos lie-^ 
■iuose dirbdami ateiviai ir- tuvius, kurie yra šeimynose 

Paprasti darbi- grynais lietuviais ir lenkiš- 
kaslink unijos ir ninkai čia uždirba po 25c. ir kai nemoka gerai kalbėti.!

vienok jie save vadina len- i 
Gyventojų šitame mieste- kais, ne lietuviais, tai tokius į 

apie 55,000, tarp priskaičius prie lietuvių, gal!

Negara Falls, N. Y. Šitas 
miestelis yra tarpe Ontario 
ir Erie ežerų, ant rubežiaus 
tarp Suvienytų Valstijų ir 
Kanados. Vieta yra garsi 
pasauliui savo vandenpuo-

dolerių per mėnesį. O teip 
pasišvęntus lietuvaitė lie
tuvių labui, gaudama tokį 
atlyginimą, gali lengvai pra
gyventi, ir jų išmokinti vai-! 
kai išeis iš mokyklų tikrai' 
mylinti savo tautą, lietuviai 
ir taps gerais piliečiais 
(šios šalies) ir bus pageidau
jami toki žmonės šioj šalyje. 
Esą ir dabar daug moks
leivių, daktarų ir advoka
tų, kurie dėl paikumo varto
ja net dvi pavardes apsigar- 
sinimuose, nes esą priversti 
tuščių kešenių atminti ap
leistą lietuvišką pavardę. 
Iš tokių mokslaeivių męs 
negaunam nė jokios para
mos ir nenorėkim gauti, nes 
jie bijosi savo tautos.

Aš noriu kelis žodžius iš
tarti prieš tokį išsireiškimą. 
Musų liaudis dar yra gana 
neturtinga ir nekaip negali 
įsteigti liet, kolionijose tik
rai gerų mokyklų, kur butų 
mokinama dykai. Jeigu 
mokyklos bus įkurtos su mo
kėjimais, tai kaip tas bied- 
mas žmogelis gali leisti savoj 
Įšešiatą vaikų į mokyklą, j ^jickevjčius matydamasto- 
;kad jis dabar leisdamas juočkį pasielgimą, nesigailėjo 
anglų mokyklon dykai, ne-; sporteliams pipiru? kad net 
gali geriausia juos aprupin-^ pubKka juokįsi ir turė_ 

T oi filr KaIhvioi otianpia I _ - .

mokyklas, lai kiek galėdami įteliams^" ~ ~ -
stengiasi išmokinti savo vai-1 Kovo J |vyko didžiau_ 
kus, o pamatysime, atsiras|sjos prakaibos American giai parsieina, 
daug mokslaeivių ir tautos įFetheration Unijon. Sa- 
gerbėjų. Jie stengiasi kuo-’kau ka{j did£įausjos prakal-

alum.ų. uz JO uurusvu...,, gu^^Z'^lenevaiL’! b°S dėlt0' ka^.buv“ ęHna sa- 
Po pertraukos klebonas l -J i -. * g g* lė žmonių, abiejų lyčių, apie 
-- - - - ” jj1 savo vaiką leisdamas ang- šimtai. Lietuviškai kal

bėjo teipgi ir lenkiškai ga-

senatvėje tie kūdikiai guo- 
dos kaipo gerus gimdytojus.

kalbėjo apie Čia gyvenančius! 
lietuvius ir kitus pasaulio 
nuotikius, apie karę ir t.t. 
Savo kalbose vieni ir kiti 
dažnai minėjo šventą Kazi
mierą, kaipo lietuvių globė
ju

Buvo eilės ir deklemaci- 
jos, pagalios rinkta aukos, 
surinkta apie 27 svarus su
virs. Beto aukavo draugi- 

' jos ir kiiubai, skirdami tam 
tikras aukas. Teip užsibai
gė, galima sakyt, tvarka.

Kalnavertis.

tų. Yra teipgi SLRKA. 
SLA., TMD. kuopos ir mo
terių draugija šv. P. Škap- i Čia nėra jokių lietuviškų į 
liernos. draugijų, nors jau buvo ke-1

Lietuviai čia turi pasista- lis kartus mėginta sutverti 
tę bažnyčią, bet kunigo ne- kokią draugiją, bet tas nepa-! 
turi. Jau keli kunigai buvo
čia apsigyvenę, bet dėlei ma- niai nenuleidžia rankas ir 
žo lietuvių skaitliaus, nė vie
nas ilgai nepabuvo, nes už
silaikymas negalimas, ka
dangi vietiniams lietuviams 
palaikymas kunigo perbran- 

Dauguma 
lietuvių nesutiko mokėti di-, 
delius mokesčius kunigo pa
laikymui, o kiti, kurie yra 
sulenkėję, prisidėjo prie; 
lenkų parapijos, sakydami, 
kad ten jiems pigiau parsi
eina. Iš tų ir kitokių prie
žasčių tarp lietuvių buvo ki
lę daug nesutikimų, bet šią
dien sulyginus šios kolioni- 
jos lietuvius su kitomis ko-

vyko. Vienok geri tėvynai

rengiasi dar mėginti kartą 
sutverti kokią nors draugi
ją, nes dabar yra mažas lie
tuvių skaitlius ir tie patįs 
yra išsimėtę po visą miestą, 
pertai jiems nėra galima su
eiti i pažinti Šiaip viskas 
yra užsnūdę, nes nieko nega
lima veikti be draugijų.

J. J. Z.

lų mokyklon liuosu laiku is- teipgi ir lenkiškai ga- 
mokinti ir lietuvišką grama- na garsėjęs F. Bagočius 
tiką ir geru gerbėju tautos, j ~ So Bostono> kurs publi_ 

Kovo 11 d. atsibuvo sa'įką ]abaj užganėdino iš abie- 
rengtos prakalbos Amen-.. tautų, daugiausia «juokin- 
can Fetheratibn Union’jos._  _
Kalbėjo lietuviškai—lenkiš
kai Martin Duseika, žino
mas kaipo organizatorius 
kriaučių unijos Naujoj Ang
lijoj. Organizatorius šios 
unijos pradėjo ofensivą va
ryt koks meno atgal, steng
damasis kaip galėdamas su
organizuoti medžio išdirbė
jus (baldų), nes jų čia dau
giausia yra tarp kitų išdir- 
bysčių ir dėl kokios prie-

gų prilyginimų pasakojo, 
iš ko publika klausydama 
juokėsi net svetimtaučiai, 
nesuprasdami dalykų, link
smai ir ramiai visi užsilaikė. 
Teipgi kalbėjo organizato
rius tos unijos Morgan, pa
peikdamas anglus, kad atei
viai juos pralenkia prisira
šyme prie unijos. Kaip tik 
susitvėrė unija, tai tuoj 
Heyvvood Bro’s Wakefield 
Co. davė tą nuošimtį nuo 
metų uždirbtų pinigų kalė
doms, o paskiau Central Oil 

į Gasstove Co. moka 5 nuo-1 buvo išėję į streiką ir strai-
* ‘ . O dabar kavę 7 savaites, streiką pra-:

visos • tautos supras- į apskelbė visi fabrikai, kad laimėjo, tad dabar didesnė 
_ _     ________ _________ ! pusė streikavusių darbinin-* 

rantis Athole. Prakalba į greičiausia suorganizavus j 55 valandas, tai reiškia su-j kų nagauna darbo. Ten da

AMERIKOJ
Gardner, Mass. Kovo 1 d.

Gilbertville, Mass. šiame 
miestelyje darbai šiuom tar
pu eina gerai, tik bėda, kad 
mažai uždirbti galima. Gy- keHo al. niekas ne
ven.mas c,a smagus, nes ,s .q Malonų jr
a lejų mies e 10 pusių jį gailestingą žvilgsni metėj™ —— —--------.;. i .. . ; gauesungą žvilgsni mete ivioieris Krupieiejo. nan-

lionijomis, gyvena sutikime puošia c ai ųs a n^i, o Pa s ant žmonos ir dviejų kudi- kos jos atsiliuosavo nuo jo

atsibuvo surengtos prakal- žasties jie teip lėtai, neno- 
bos SLRKA. draugystės, roms rašosi į uniją, tai 
lįįivo pagarsinta, kad kalbės klausimas. Organizatorius 
kun. Kemėšis iš Bostono, 7“ “ “7-
bet Kemešiui atsisakiusia du tris kalbėtojus, kad | Simukas meno, 
prieš pat prakalbas, kalbėjo į g^ėtų
kun. Petraitis, dabar gyve-1 ti kame dalykas ir kad kuo-. nuo Balandžio 2 d. dirbs tik!

bos SLRKA. draugystės. roms rašosi į uniją, tai

surengia prakalbas, atsive-

ir už tai verti pagyrimo. miestelis paskendęs me- į
Apie 20 nuošimtis čia gy- džiuose. Vasaros metu čia 

venančių lietuvių turi savo1 yra puikus buvimas. Beje, į 
locnus namus. Iš pramonin- turiu priminti ir apie lietu
kų lietuvių, 6 turi karčia- į vius. Lietuvių čia yra apie 
mas, vienas drabužių krau- 100 ypatų, bet visuomeniško 
tuvėlę ir vienas kurpių krau nieko jie neveikia. Iš drau- 
tuvėlę ir kurpių taisymo! gijų rodosi turi kokią kuo- 
varstotą. Čia gyvenanti lie-. pelę, bet ir apie tą nieko lie
tuviai skaito visokius laik-į girdėti. Ateina pavasaris, jkuj s^ė ir atsisėdęs ant ke- 
raščius. visi gyvūnai atbunda, tad i dės giHai užsimąStė. Vaikai

kaklo ir lyg atbalsį pagavus 
jo pirmutinių žodžių, auto
matišku balsu kartojo:

— Išvarė.... išvarė... Jie 
tave-išvarė... užtai kad tu 
tame darbe dėjai visą savo 
sielą, visas mintis, visą ener
giją. Ak! tai negalimas 
daiktas, kad teip pasielgtų. 
Baisu!....

Balsas jai nutruko. Už- 
. Jis 

tėvą, tai į staiga persimai-'pažiurėjo į ją ir Įkišęs ranką 
niusią motiną. Ji pati va
džiojo akimis aplink ir įsmei 

' gus akis į jį stovėjo nesiju- 
jdindama. Ji kovojo su ša
lvim. Ji jautė, kad kas nors

kių. Sutikimą praleido šal
tai ir ėjo tylomis i gilumą 
kambario. Jo lupos, rodos, 
ką tai šnabėždėjo. Ant vei
do galima buvo ji pažinti, 
kad kas nors sutikus slėgė 
jo krutinę. Visi nulindo. 
Jis priėjo prie lango, per ku
rį švietė nusvirusi pietų lin-

Pora mėnesių atgal, Alų- butų laikas ir mums atbusti; ]judnaj žiurėjo tai i sėdinti įstojo valandėlė tylos, 
mino fabriko darbininkai ir stoti prie darbo. tėvą, tai i staiga persimai- pažiurėjo i ja ir ikišes

Žmogelis.
SKAITYKITE VISI 
“DIRVĄ” IR SAVO 

DRAUGAMS. 
PATARKITE SKAITYTI

į kišenių, ištraukė keliatą 
popierinių pinigų. Pažvel
gęs pirma į pinigus, paskui 
žiūrėdamas jai į akis, liūd
nu balsu tarė:

(Toliaus bus)
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Tas ne naujiena.
metais į Amerikos lietuvių 
kolionijas buvo atvykęs su 
misijomis katalikų kunigas 
Kudirka, vienuolis. Buvo 
tai didelė naujiena dauge
liui musų brolučių, kurie ne
žinojo nė kaip šaipytis, nė 
kaip pajuokti “kapuciną”, 
“kunigą su barzda” ir “ba
sąjį kunigą”. Dabar New 
Philadelphijoj kun. Žilins
kas sakydamas bažnyčioje 
pamokslą, minėdamas apie 
pasnykus, padarė išvadą, 
kad reikia pasnykauti, idant 
tuomi sučėdijus Lietuvos 
baduoliams. Ir dabar vėl 
sensacijos, kad kunigas pas
nykus išveda Lietuvos ba- 
duolių naudai. Tai lietu
viams naujiena toks pamok
slas, bet tas nėra jokia nau
jiena pas svetimtaučius ka
talikus, nes ten visuomet ku
nigai Evangelijos žodžius 
pritaiko savo tautai.

Anais vos reikalais. Koki tie Lie
tuvos reikalai, nebuvo pasa
kyta, negi pasakymas šią
dien yra reikalingas; juk 
tie reikalai šiądien kiekvie
nam suprantami ir aiškus. 
Dabar vienok žinios pasiro
dė, kad Šveicarijon nuvykęs 
kun. Bartuška perdėjo daly
kus ir jų stovį tarp Ameri
kos lietuvių, iš ko galbūt ten 
esantiems lietuvių veikė
jams paaiškėjo, kad aukų

; Tankiai ant Velykų šven
tės įjarlėkdavo garnys (bu-

Į Atsimename dar savo ku- silas, gužutis), kurs žmo- 
| dikystės dienas, atsimename nėms irgi nemažai suteikda- 
& kokius smagumus suteikdavo linksmumo ir džiaugsmo, į 

vo brangusis pavasaris, o nes tas buvo kiekvienam aiš- i
ypač Velykų šventė. Prisi
žiūrėjus į šių dienų kūdikių 
auklėjimą, ypač čia Ameri
koje, atrodo visai kitaip.

Atsimenama žiemos lai
kai, kuomet ėjome dar į kai
mo mokyklą, kuomet eida
vome nuo grinčios iki grin- šokinėjo, 
čios; dar ir dabar prisime- ” ' • “ • • ■
na galvos skaudėjimas nuo mas apje Vriykas ir pavasa- 
dvokiančio oro grinčiose, ri0 dienas, kurias męs pra
kilnų daugelyje buvo laiko- leisdavome savo tėvynėje, 
mos avys, vištos, kiaulės.

rinkti ir ant vietos yra kam, prie to dar nekurios šeimy- 
tad galbūt pasiuntinys ne 
atvažiuos.

kiu pavasario ženklu. 
Penpė (knyvė), lakstydama 
po kaimus, klausinėdavo vi
sų ar dar gyvi? gyvi? 
Ūkininkai išleidę jaučius Į 
dirvą, džiaugdavosi kaip 
tie kapstė žemę ir baubdami

! raumeningų vyrų, Lietuvos nebūtų geriaus, broleliai,
■ sūnų lavonus. Ir tie pauk- jeigu męs sunaudotume tą 
šteliai, kurie suko ramiai laiką, ką praleidžiame ap- 
tankiuose medžiuose bei po svaiginimui- proto, lavini- 
artojo pastoge lizdus, šią- muisi, o tada išmoktume 
dien išdraskė jų sunkiai su- teisingai protauti ir galėtu- 
nešiotą po vieną šapelį, liz- , me užimti vietą tų, kurie

■ dą, išdraskė jų namelius, j dirbo ir paseno bedirbdami 
j kaip išalkę žvėrys. * visuomenišką darbą, o jau* V ( ’ V4U1 K^įj ” J<*V<

Liūdna darosi ir spaudžia. butų laikas leist jiems pasil-

PerŠaudo žandarus.
Šveicariją žinios skelbia, 
kad Lietuvoj, Suvalkų gu-

Protestuoja už dovaną. < menesyje.

avys, vištos, kiaulės.

Koks tai gailus atsimini-

Lietuvoje!
J. Žukauskas.

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

Našlaičiai

rtfKgąEr'-a-įųt. J
Pažvelgus dar į tuos, ku

rie mėgsta ginčytis už Dievo 
buvimą ir nebuvimą, mato
si ir veidmainiavimai. Pa
imkime musų jaunuolius iš 
teip vadinamų “laisvama
nių” ar socialistų, kurie tik
rina Dievo nebuvimą, kam 
jie apsivedant vis šliejasi 
prie katalikų. Juk katalikai 
pripažįsta Dievo buvimą. 
O juk reiktų laikytis savo 
nuomonių, ne veidmainiauti.

Jeigu žmonės eina teip 
klaidžiodami ir patįs sau 
priešindamėsi, kalbėdami ir 
tikrindami vienaip, o veik
dami kitaip, ko galima tikė- 
'tis iš jų giminės? Nieko. 
Tėvai, auklėdami jaunąją 
kartą, turėtų atkreipti aty- 
dą ir ją auklėti ne frakci
joms, ne partijoms ir ne 
veidmainiavimams, bet la- 

j bui žmonijos, labui lietuvių 
! tautos.

širdį vien atsiminus apie 
šiądieninius Lietuvos var
gus. Ir sąkau ir sakysiu 
—ką buvo civilizacija pasta
čius ir užspindus kaitri sau
lutė pasaulio žmonėms, da
bar turčiai sukurė didžiausi 
gaisrą ant šios kruvinu pra
kaitu aplaistytos žemelės ir 
degina ir žudo tuos, kurie 
laiko visą pasaulį savo ran
kose. Išsipildė mano žo
džiai, ką aš pasakojau savo 
kaimynams, jog neilgai po
naus ponai ir žudys mus, tas 
jau pildosi. Štai Rusijoj jau 
nėra caro, Vokietijoj ir tas 
pats debesys kabo ties kai
zerio rumu. Bet užteks 
šnekėt, eikime prie temos.

Nesutikimas musų 
jų tokiame momente, 
visas pasaulis verkia, 
su veikėjai vietoj 
augštai gerbiamą ir 
rystės labdario-šelpimo dar-- 
bą, tveria amžinus barnius 
spaudoje ir prakalbose, 
vien užsipuldinėjant ant 
priešingų partijų vadovų. 
Mieli broliai, veikėjai! 
Meldžiu priimti mano san-

sėt, jiems dirbus nuo jaunų 
dienų iki žilai galvai, sunkų 
visuomenės darbą. Jauni
mas turėtų užimti senelių 
vietas su nauja energija ir 
naujais sumanymais. Vietoj 
leist musų gerbiamiems se
neliams pasilsėt, męs krau
name visą visuomenišką 
darbą ant jų pečių ir įsi
maišius klaidai, męs barame 
juos ir koliojame ne manda
giais žodžiais vietoj gerbt 
juos.

Gana, jaunime, tų pešty
nių ir gana mirkti amžinoj 
tamsybėje. Remkime petis 
i pati, o pajudinsime pašau- 
ii!

Geisčia, kad “Dirva” leistų 
mažą kampelį jaunimo rei
kalams svarstyt ir tuomi už- 
kviečiu p. Svyrūnėlį, p. Gai
lutį ir kitus, kad paremtų 
mane.

Aš matydamas reikalą ir 
prijausdamas našlaičiams 
Lietuvoje, matydamas rei
kalinga jiems greitą pašel- 

kiodavo lietuvišką mokini- P3, tad aš rašydamas savo 
mąsi, ką kiekvienas lietuvis eilėse “Velykos”, paminėjau 
gana gerai dar atsimena. Jose, kad čia gyvenda- 
Nekartą reikdavo 
nuo žandarų bėgti 
gą, arba kamaros 
skiepe drebėti, kol 
pereina per kaimą. - Iš skie
po išlindę vėl eidavome mo
kintis. Lyg už kokias nuo
dėmes mums reikdavo kęsti 
šaltį, baimę -ir dar galvos 
skaudėjimą, nuo sugadinto 
oro grinčioje ar nuo kuro 
smalkių, kuriomis pagaruo- 

-davome galvas.
Kada prisiartindavo pa

vasaris, prašvisdavo saulu
tė, pračiulbėdavo vieversė
liai. nekaip negalėdavom 
atsidžiaugti. Dar ir dabar 
prisimena dainelė, kurią 
tais laikais dainuodavome: 
“Užkaisk, užkaisk, saulele! 
“Męs maži piemenaičiai, 
“Mus trumpi kailinaičiai. 
“Mums šalta, mums šalta!
Sulaukus Balandžio mė—širdyje meilė

nėšio, užbaigdavome 
mokinimosi 
reikdavo jau 
laukus, 
mintis 
genant aveles, 
dainelės susivienydavo su 
avelių bliovimu ir tvėrė ypa
tingą harmoniją, kuri skris
davo per plačius laukus, 
krumus, pro viršūnes mede

lių! Berželiai ir žaliosios 
pušelės, ir tie atgydavo pa- 

“Saulė” vasario sulaukę, džiaugėsi 
praneša, perleidę šaltą žiemužę ir gė- 
lietuviai. rėjosi piemenėlių dainų me- 

Piemenėliai, lyg 
muzėjų lankydami, 

kon- linksmai sveikino jau ža- 
Tik apie liuojančius medelius, Nemu-

ninkės prikraudavo pečių 
snieguotomis malkomis, nuo 
ko rasdavosi galvą draskan
ti garai ir dėl tų mažiems 
vaikams reikėjo daug nukę
sti galvos skaudėjimo.

Antras nesmagumas bu-
bernijoj, apie Mariampolę, davo iš valdžios pusės. Mat 
lietuviai iš revolverių nušo- valdžia anais laikais peršo
vė tris vokiečių žandarus. 
Vokiečiai už tai atkersinda- 
rni, sudegino tris kaimus, 
o jų gyventojus sugaudę, 
išgabeno Vokietijos gilu
mom Tas atsitiko Sausio

J. Žukauskas.

Kaip jau žinoma, pereitame 
rudenyje, rengiant “Lietu
vių Dieną”, kun. J. Žilinskas 
su p. M. Yču buvo ] 
100 dolerių dovanų tam. kas i 
“Lietuvių Dienoje” surinks 
daugiausia &ukų. Vėliaus 
pasirodė, kad tokiu dovanos 
laimėtojum buvo p. K. Nor
kus iš San Francisco, kurs 
aukų daugiausia surinko, ir 
nors pažadėtoji dovana nega 
įėjo vadintis praktiškumu, 
vienok 100 dolerių vertės 
taurė p. Norkui likosi įteik- 
ta. Dabar San Francisco ! 
“Lietuvių Dienos” komite
tas prieš tai protestuoja, sa
ko, kad p. Norkus tą dieną 
nėra surinkęs daugiau kaip 
15 dolerių aukų.

paskelbę 
tam k as

Nugyveno. “Saulė” 
bia, kad Worcesteryje 

! pliovonių pampletas, 
satyros laikraštis 
kurs pirmiaus 
“Šake”. 12 d. Kovo per ak- 
cijoną parduotas, o jo re
daktorius Naveckas nuėjo 
dirbti i Paltanavičiaus spau
stuvę. Kas nupirko “Kar
dą” ir ar jis eis toliau, nėra 
žinios.

skel
ėjęs 

neva 
‘Kardas”,
vadinosi

Protestuoja už aukų pa
siuntimą. SLA. 212 kuopa 
iš Kenosha, Wis., pernai pa
aukavo tūlą sumą pinigų nu
kentėjusiems nuo karės ir 
tuos pinigus pavedė savo na
riui K. Brazevičiui, kad tas 
pasiųstų Į Lietuvą, kurs pa
siuntė Į Petrogradą, p. Ja
nuškevičiaus ir p. Keinio 
vardu. Dabar “Lietuvoj” 
tūlas A-s protestuoja prieš 
Brazevičių, kam tas siuntė 
pinigus į Petrogfradą Januš
kevičiui ir Keiniui, kuomet 
kuopos buvo nutarta tuos 
pinigus pasiųsti į Vilnių, p. 
Smetonos ir dr. Basanavi
čiaus vardu. Protestą ra
šančioji ypata betgi nepasi
rašo, tik slepiasi už inicia
lų.

Chicagiečiai darbuojasi. 
'Anais sykiais minėjome apie 
chicagiečių darbavimąsi ba
daujančiai Lietuvai, kad jie 
netik “Lietuvių Dienoje” 
surinko didžiausią sumą au
kų, bet ir po tai dienai ALC 
K. dar 'pasiuntė suvirs 2.000 
dolerių. Dabar chicagiečius 
vėl parsieina paminėti, kuo
met draugijų sąryšis ALCK. 
siunčia dar 500 dolerių, 
sušelpimui nukentėjusių 
nuo karės. O ką veikia ki
tos lietuvių kolionijos?

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

Ar neverta pa 
tčmyt?

veikė- 
kada 

o mu- 
dirbti 
pride-

basiems skirtume jiems savo die-' 
nos uždarbius ant Velykų 
šventės, Įsteigdami “Velykų 
fondą”.

Tas Velykų fondas turėtų! 
būti bent keturias savaites. 
laiko, ne ilgiau. Po keturių: 
savaičių pinigai turėtų būt 
greitai pasiųsti į Lietuvą,! 
per tą patį komitetą, kurs i 
visuomet rūpinosi Lietuvos 
pavargėlių šelpimu.

Taigi pradžiai virš minė
to fondo, skiriu dviejų die
nų savo uždarbį. 5 dolerius 
ir pasitikiu, kad “Dirvos” 
gerbiamoji redakcija apsi- 
ims tą viską tvarkyti per 
augščiau nurodytą laiką, ir 
paskelbti laikraštyje aukau
tojų vardus.

Neturėtų nevienas lietu- Rimka ir 
vis atsisakyt nuo to švento kaltę? /_ ____ ,
darbo, kurio bent kiek plaka skelbia apšvietą i 
x:"J7;3 meilė tėvynės, kitų veikėjų klaidas ir ar 
ir Į kurio ausis atsimuša tas tuomi jie ardo darbininkų . _ 
duslus vaitojančių našlaičių spėkas, kad pasako pamo- i ® 
balsas. Męs turime žinoti, žinančią prakalbą? L—. . . «**
kad ten nėra tos dienos, ku- jje vra žmonės, kurie dirba ^ahma ar tuos ku- kalbėti.

11 \ - už pragyvenimą ir skelbia'rie sa^°’.kad Jaunimui yra draugijos
Mama duonos, žmoneliams mažai apšvies- ’Platl dir'a? . ar tu0.s’ . kurie ,k—r—,

O gal šimtai tjems apšvietą ir mokslą. sako’kad Dievo..visai.nera';bas rengia k 
tokiu vra, kurie neturi tė- Bereikalo męs pjaunamės. Sltas klausimas siuomkafu i tikslu, daugiausia 

....... ..  Netinka tiems veikėjams tie, !musų jaunimui yra kenks-
kurie greitai randa klaidą.. •...............................

per sme- 
šaltame 

žandarai

savo
sezoną, nes 
gyti aveles i 

Kokia tai nauja
rasdavosi, kuomet 

piemenėlių

Areštavo ir išvežė Vokie
tijon. Vilniuje vokiečiai 
areštavo advokatą Vileišį ir 
advokatą Janulaiti, abudu 
išgabeno į Vokietiją. Areš
tavimas jų dviejų pamatuo
jama tuom, kad jie sądarbi- 
ninkavo dviem slaptiem laik 
raščiam, kuomet apart “Da
barties”, leidžiamos vokie
čių valdžios kaštais, kitoki 
laikraščiai yra uždrausta. 
Koki tie slapti laikraščiai 
yra, nežinia, bet, kad čia mi
nima “Dabartis”, tai liekasi 
dasiprotėti, kad tie slapti 
lakraščiai yra lietuviškais.

Galbut neatvažiuos. Nese
niai ALCK. buvo paskelbęs, 
kad netrukus į Suvienytas 
Valstijas atvažiuos iš šveica 
riins nasiuntinvs su Lietu-

į Prisiminus apie kalbėto
jus, kįla klausimas, ar ne
verta patėmyti apie tuos 
kalbėtojus, kurie tarp žmo- 

j nių skelbia šiokią ar tokią 
idėją. Daug yra jau žmo
nių, kurie stovi prie nuomo
nės, kad kalbėtojai savo idė
jas skelbia ne žmonių, bet 
I savo gerovės dėlei, nes pra
kalbos jiems apsimoka, reiš
kia, kalba ne idėja, bet dole- 

Įris. Nors tai ir nemiela pri
siminti, bet ką daryti, kad 
prie to aplinkybės verčia. 
Kas rengia prakalbas, kvie
čia kalbėtojus, kviečia ir 
klausytojus skaitlingai susi
rinkti, o apsisukę sako, kad 
doleris kalba. Tas kiekvie
ną verčia manyti, kad ir pra
kalbų reigėjai yra dolerio 
ir tai tik dolerio šalininkai.

Vienok rodosi, kad pra- 
ai anuos jaunuolius ap- ka]bų rengėjai nėra dolerių 

verčia patirti, dalininkais, o jei kur toki 
yra, tai apie juos neverta 
______ Prakalbas rengia 

> ir organizacijų 
kuopos, kurios tas prakal- 

i su kokiu nors 
i savo agi- 

cijos dėlei. Kalbėtojų ran
dasi keliatas gana gabių ir 

Patarčia jaunimui įsidė- kiltos dvasios lietuviu, ku- i..... ------ :!

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

Iš patyrimų.
Nuolat man stovi minty

je musų jaunimo auklėji-
taikos “nota” ir aš noriu būt |mas- Nors jau nekartą mu- 

! santaikos angielu, kad su- R rašytojų ir kalbėtojų bu- 
vedus jus į santaiką, kad P ® rašyta ir kalbėta apie 
užbaigus tuos nesutikimus ,tab ^aip patįs teip ir ki- 

i ir vaidus spaudoje ir prakal- P*’ rašant, kalbantį ir klau-
bose. Lai užima barnių vie
tą panelė-tantaika.

Ką gero atneša mums tie 
ginčai ? Visi atsakysime, 
jog pragaištį. Kuomi Šliu- 

tpas, Sirvydas, Račkauskas.
ir Baniulis yra prasi- 
Ar tuomi, kad jie 

ir nurodo

sant, gauname iš to naujas 
mintis ir kuo toliau, tuo dau
giau atrandame gero ir blo
go tarpe musų jaunimo.

Atvažiavus mus jaunuo
liams Amerikon, kurių dau
guma nemokėjo rašyti nė 
skaityti, šiądien mums rei
kia patėmyti, kad kalbėto
jų ir laikraščių pasistengi
mai

i šviesti, mus 1
i ir persitikrinti, kurią pusę

rioj jie nemaldautų ištiesę 
rankeles: 
duonutės!

veliu, neturi prie ko šauktis 
pagelbos ir neapsakomas 
vargas. Taigi čia ir turi 
rūpėti jų likimas mums pa
tiems, o ne kam kitam. (5.00 
gauta — Red.)

Gana tų peštynių ir vaišini-

Tik ne “Dirva”, 
sako, kad “Dirva” 
jog Worcesterio 
dienoje šv. Kazimiero, per liodijomis. 
koncertą pelnė net 2000 do- kokį 
lenų. Tai negirdėtas 
certinis pelnas.
tai galbūt rašė kas kitas o no krantus ir tekančius tyro 
ne “Dirva”. “Dirvoje” buvo vandenio šaltinius. Dienų 
minėta tik chicagiečių pa- dienas jie vėl būdavo mus iš
siųstoji pinigų suma (ir tai tikimais draugais, tiešal- 
ne koncerto pelnas) į ALCK. tiniai ir berželiai. Prisimi- 
2400 dolerių, bet ne worces- nūs šiądien tas dienas ir tas 
teriečiai. vietas, darosi gaila anų die-

inų, kurios jau nesugrįž.
♦ * Sulaukus Velykų šventės,

Siunčia pasveikinimus. SL ai kas butų buvęs lai-
A. sekretorius Strimaitis. ar nelaimėj, visi sykiu 
to paties SLA. vardu, TMD. tęsdavo, visi pyragus val- 
pirmininkas Žymantas, TM ^^avo- Kiekvienus namus 
D. vardu ir Chicagos Lithu- ir namelius puošdavo gar-' 
ania kliubas, išsiuntė kab-‘,lls valgiai ir linksmasis 
legramus i Petrogradą, var- Alleluja. Kaip senas, teip 
du Durnos'pirmininko’ P.od- '-veiai ir jaunas, kiekvienas 
zianka, pasveikinant Rusiją, glamonėjo margą arraudo- 
pasiliuosavusią iš biurokra-' ’la kiaušinį, kaipo Velykų 
tiškosios valdžios. ženklą.

Sulaukus Velykų vakaro,
* * pasigirsdavo smuikos balsas

__ , .. _ i ir vaikinų giesmės balsas
Kviečia Rusijon. Į “Linksmą dieną”. Šitos

nė skelbia, kad inžinierius ^jesrnės balsas kaimuose 
Petras Vileišis kviečia Rusi- skambėdavo per kiaurą nak- 
jon keliauti p. Keistutį Šliu- tj Mergelės įvairiais bu- 
pą, kurs dabar yra fizikos f|ajs giedotojus viliodavo, 
mokintojum Wisconsino kad laiką linksmiaus pralei- 
universitete, Madison, Wis. dus.

mo skaitytojų neetiškais žo- me^’ kur gmcijamasi riais. galima pasidžiaugti. 
džiais ir nusmukusia politi- uz buvimą ar nebuvimą Die- — - ......................

I kavimo kritika! Męs, skai- ■ >»>P teip ir kita pu- čiant tokius kalbėtojuSj
.1. Svyrūnėlis, tytojai, reikalaujame rimty ni®ko apie tai nenuvokia. ,rantamas daiktas, visu su- 

straipsniy, o ne “papuošty”; tok,1 pnesgminky nėra-: tjnkama užmokėti kalbėto- 
Iredaktoriy “perlais. oar sime ne vieno be kokio nors jui kelionės kaštus ir nors

prie užbaigos kviečiu visus ‘lk*J™°- 0 kas turi tikeji- s5 uį darbą Juk visfems
[veikėjus apsvarstyt mano m«- ^s turl Dle- vra suprantama, kad kal

vy. Is beturiu, ypač jauni- Stojas oru neskraido irvė-
[mo tarpe yra gana daug to- jais neminta vienok 
,k>y kurie kitus sa^ bro.. taiko kartais, kad tokius 
Ihe,tuv!us „me?sta vad!n’ kalbėtojus kviečiant tokiam

'ki-vadina todėl, kad tie;™^ ^^“iZr 
[vienoj ar kitoj vietoje ne-[priduria 'jam galj

būti paskirta kokios nori.

I Rengiant prakalbas ir kvie-

Tarp mus kalbant. vėikėjur'apsvarštTFmano suprantama, kad kai-
Skaitome žinias-žinutes “taikos notą ir paduot vie- 

apie baisų ir neaprašomą;nas antram draugiškai ran- 
Europos žmonių padėjimą. ką. tariant: “Santaika ir 
o ypač męs. lietuviai, rupi- draugiškumas ant visados . 
narnės savo gimtiniu krašte
liu, kur gimėme ir augome • 
vargingoje bakūžėlėje tarpe __ . • ir*jom
meiliai čiulbančiu paukšte- MųS jaunuomene. a. sl‘ų būti paskirta kokios nori,
liy. Liūdna darosi, kada tik, Mieli Broliai ir Sesutės! nevsi gvvenare m-:Reiškia'.jie «a!‘. tėm«Pasi' 
išvystu žinutę apie Lietuvos !šiuomi trumpu straipsniu visi turime vienoda skaista ■ *r .pr,esln^ “‘..P3- 
badaujančius žmonelius,|norėiia pasidalinti minti- ir iautrl„„a kaip kad nė'C‘a'.0,’KanlzacUa1’ kun pem 
mylim, kraštelį Lietuvj. [ mis su jumis, apie bėgančius mattm7 Si“ praka]bas ™
kurią sumynė ir nugulde visuomenės reikalus. Man i nors daiktus, kaip kad me- 
Lietuvos sūnų lavonais visus ]judna darosi, kada aš tik at-į džius, žole^ ir tp 
lygius laukelius ir išdraskė j simenu apie musu jaunuo-, aš gavau gana gėry pa- U'^Tokh.”'Įtaigu 
tamusyl.zdą, kurtame mo. menę, kuri toli yra atšilt- j vyzdį nuo ypalos. visai ne- L^ urllauso Ha Ska
tina mus liultgvo ant savo kus nu0 aitšvietos ir visito- mokanči„< rasvti nė skaitv- .“ K • ■ ■! H “ranku. Dabar nečiulba menišką darbą niekina ir iti. Pa^toS su Štai vJ?’ T P U.“? 
n Q11 Ir č t aal i i Vuno cavrt _ •__ • Y__ i... T>rn];Q; ramal^s su aPr,s5a kuopa. Buvo manvta, kad

............ --------------nronai ir ranka, paklausiau, kasatsi-it nirririti l^hai musų Seselės, laikas pabusti ištiko Ats<ikė man kad Die- ? parsieiti abaikurie . Aisaxe man. Kati uie- brangiaK manvta, kad išlai-
. . , i letargo miego ir mest visus vas jam nelaimę, nes d ti vadan_

vargo prie žagres nuo ank-; blogus papratimus, kurie, fabrike j——<los galės apsidengti, Kadan 
’ turi užėmę mums akis ir Aiškinau jam. kad tai ne DraKaitx 

neleidžia keliauti apšvietimo Dievo kaltė, bet paties ne- doleriai 
keliu. Tūli nieko neveikia, atsargumas. O suprasta 
o tik klaidžioja lyg per nak- [vienok, kad žmogaus galin-J 
tis, visa laika leisdami savo griausiu valdonu vr*i. tas i -*7 ,-v . . v, . ‘ . glausiu varnonu jra tas, j Jaunute, visg! jautės! tokią
laiko proto užmušimui, ką jis tiki irtas turi galę sunkenybę galėsian- 

matyttik juodi varnai ir! mėgsta kitus vadint tingi- ant jo leisti laimę ar nelai- ti panešti. Vienok ji pajuto 
kurie drasko jaunų, -s ir apsileidėliais. Ar'mę. 'ką kitą kuomet kviečiamasis

Purpulas. bedieviais ir jie juos to- komitetui, jje užgieda jiems

-o-

Pavyzdžiu šitam galime 
paimti kolioniją B., i kurią 
viena kuopa nutarė pakvies-

rankų. Dabar i 
paukšteliai, kurie savo gies- j mina į dumblą, 
melėmis linksmino 
tėvelius-artojėlius,

styvo ryto iki leidžiantės 
saulutei ir po kaitria saulu
te, kuri auksiniais savo spin
duliais spaudė iš suvargusio 
ir dulkėto veido didelius la
šus prakaito. Dabar ten

susizeidė ranką, gj kelionė parsieina $3, už 
prakalbą $5, už salę 2 ar 3 

Į V4V/IV1 x«u, apskelbimai tiek 
O suprasta paį Visos išlaidos apskai- 

- -- ... tad norg jęuopa



DIRVA o

kalbėtojas už prakalbą pa- John L. McKinney 
reikalavo net $25. Gerai*- ' ' “ 
dar butų, jei draugijos ar 
kuopos iždas butų turtingas, 
bet ką galima jausti jaunu
tei kuopelei, kuri nori su 
prakalbų pagelba save sus
tiprinti? Jeigu ji pasikė-: 
sintų tokias prakalbas su
rengti, ji pasikėsintų ant sa
vo gyvybės, nes turėtų su
nykti ir tai vien dėl kalbėto- T. V. Stephens ...........10.00
jo nesąžiningumo. i S. B. Voodward..........25.00

Pažvelgus į šitą atsitiki- Mr. H. Rosvvell Bates 10.00 
mą, nelieka mažiausios abe- Clara E. Comstock.... 10.00 
jonės, kad pas mus kalbėto- J. Dives 
jų nesąžiningumo dėlei C'* 
netarpsta musų fondai, 
ypač politiškieji. Musų vei- < 
kėjai važinėdami su visuo- 
menės reikalais, daro dide
les kelionių išlaidas ir visuo
menė apie tai žino. Ir to
dėl perdaug kaltint visuome
nę už neduosnumą, negali
ma, nes visuomenė nemato 
reikalą šelpti tuos, kurie ir 
be jos aukų gerai gyvena. 
Visuomenei užtenka šelpti 
tuos, kurie be jos pašelpos 
gyventi jau negali. Kuomet 
visuomenei yra matoma per
žengimas rubežių tų, kurie 
važinėja mus tautos reika
lais, jai labai reikia tempti 
gyslas, kad išgavus pinigėlį 
sušelpimui mirštančių nuo 
bado ir šalčio, dėlei karės. 
Tadgi, ar neverta mums pa
tėmyti musų nekuriuos rei
kėjus, kurie yra ir kalbė
tojais?

Rašydamas šitą straips
nelį, neturiu mažiausio noro 
persekioti musų veikėjus, 
negi tai, kad jie vien labda
riais musų tautos butų. 
Rašau todėl, kad nuo žmonių 
esu tai patyręs, ką čia pri
miniau ir pasakiau, tad pa
sivėlinu čia išreikšt kitų ir 
savo nuomonę. Tegul visi 
apie tai svarsto, nes čia yra 
reikalas, kurs apeina visus. 
Tegul musų veikėjai ne at
kreipia atydos į tai, bet te
gul jie atkreipia atydą į mu
sų fondus ir tegul patyrinė- 
ja priežastis, dėl kurių musų 
fondai teip skursta, teip di
deliam reikalui esant. Juk 
dabar žmonės visi dirba ir 
neblogiausia uždirba, tad 
ir pinigų turi, tad kokia 
rūgštis juos padarė tokiais 
kietaširdžiais?

Isabel Drew . ,
Mr. Jone B. Jonės .... 25.00 niai, ištikrųjų atrodo, kad 
Mr Henry R. Goodnow 25.00 gyvenimas yra pilnas vien 
C. S. Bunnell ..............10.00 tiktai kovos vienų žmonių
Mr. Robert Abbe .... 25.00 su kitais; kad visur tiktai 
San’l M. Torrance .... 10.00 vieni kitus spaudžia ir iš- 
Geo A. Waterhouse .. 25.00 naudoja. Tokia nuomonė 
Mr. V. E Eaton......... 10.00 dar labiau sutvirtėja, ma-
Mr. Joseph Sepp .... 100.00 tant aplinkui savęs kitus 
Mr. Chas. T. Brooker 100.00 žmones, kurie lengviau dir

ba ir geriau uždirba, ir ku
riuos ne vienas vadina 
“ponais”. Žodžiu sakant,

s ...................... 25.00
Oliver S. Havves .......... 10.00
Wm B. Clark............... 10.00
O. S. White.................. 25.00
Smulkių ................... 133.50

Viso per savaitę.. $633.50

dalykais. . Jie tiktai žino, 
kad už tam tikrą atlygini
mą jie gali kitiems pavesti ma - akjos> beširdės gam- 
savo tvirtus raumenis ir uz 
atlyginimą, kokį gauna už 
tuos raumenis, gali sau nu
sipirkti ir duonos, ir mėsos, 
ir alaus, žodžių sakant, viso 
to, kas jų gyvenimui reika- 
linga. To musų žmonėms ir 
užtenka. Musų 
siškai negalvoja 
kad yra didesni 
viniai, platesnis 
kad apart raumenų žmogus 
gali pardavinėti savo išauk
lėtą, ištobulintą protą, kuris 
visuomenės rinkoje kainuo
ja nesulyginamai augščiau 
už tvirtus raumenis. Musų 
žmonės apie tai negalvoja ir 
to nežino.

Teisybė, yra pas mus ir 
gyvenimo pramankštintų 
žmonių, kurie, ačiū savo pa
tyrimams, jausmu atspėja, 
kad yra ir turi būti plates
nis ir geresnis gyvenimas. 
Tačiaus jie, dėlei mokslo 

1 stokos, nemoka pasinaudoti 
’ savo jausmų nurodymais; 
’' nemoka, nors ir geidžia pa- 

, gerinti savo būvį. Neiš-
1 * s’ lavinto darbininko alga ne-- 

-------- o-------- gali aprūpinti visų prakil- 
IcAICIČ vpiLimn nesnių reikalavimų irtroš- 
1S ALCK. veiKimO. kimų 2mogus negalėda- 

Įsirašė Lietuvos Šelpėjais mas to pasiekti, matydamas 
ir prisižadėjo mokėti kas gi kitus geriau gyvenant, 
meno:
1. V. Račkauskas .... $3.00
2. M. Šalčius  ............ 3.00
3. R. Karuža ............... $3.00

žmonės vi- 
apie tai, 

pareikala- 
gyvenimas,

įpuola nusiminiman, kaltina 
už savo nepasisekimus “ne
tikusį draugijos surėdymą” 
ir panašius dalykus. Nieko 
nepagelbės svajojimas apiebl 
“dangų ant žemės”, jei ne- 
simokinsi, jei nebandysi to 
“dangaus” pasiekti praktiš
ku darbu.

Tokių rugojimų ir tokių 
praktiškų svajonių neiš
vengsime, kol busime neap- 
sišvietę, kol nematysime rei
kalo lavintis pritaikomuose 
moksluose, kol, pagaliaus, 
nesuprasime aiškiai tos pa
matinės taisyklės, kad viso 
priežastis slepiasi ne kame 

[kitame, kaip tiktai žmonių 
bemoksliškume, žemame 

: prigimtų gabumų išlavini- 
■ me, netikusiame prisirengi- Į1 
me prie kovos už būvį. Žmo J0 gyvūnus 
nių apšvietai pakilus augš
čiau, prasiplatinus tarpe 
žmonių amatams ir profesi
joms, žmonės daugiau pasi
tikės savo jiegomis ir tiks-į

ALCK. Raštynėje apsi
lankė Ukrainų (Rusinu) 
Dienos, kuri bus Balandžio 
21 d. š. m. rengėjai, prašyda
mi pagelbos nuo lietuvių sa
vo dienai ir nurodymų, kaip j 
ji pasekmingiau sutvarky
ti.

Dr. Šliupas ir' advokatas 
J. Lopatto apsilankė Raudo
name Kryžiuje pinigų siun
timo į Europą reikale. Pa
sirodo, kad Lietuvių Dienos 
kolektos dar pasilikę $81, 
880.59 be pasiųstųjų $92,000. 
00 j Europą.

Lietuvių Dienos knygų 
užsisakė dar 4 žmonės; išvi
so 65. Prenumerata priima
ma toliau. Pasiųsta įvai
rioms spaustuvėms apskai

tymas, kokio didumo ta kny
ga bus ir už kiek spaustuvės 
ją apsiima atspausdinti.

Aukos nuo 21 iki 22 Kovo.
Agnės M. Eddy .... $10.00

tulžį ir aimanavimus.
Musų suskurdę : 

aplink savęs mato vien iš-

.. 25.00 naudojimą. Ir nenuostabu. I sunkus; išlikti galėdavo tik- 

.. 10.00: Žiūrint į dalykus paviršuti-' tai tvirčiausi ir sveikiausi 
žmonės. Užtatai senovės 
Lietuvoje buvo gyventojų 
daug mažiau, negu jų dabar 
tenai yra.

Pradėjus vartoti tobules- 
nius įrankius ir mašinas, pa- Į 
sidalinus žmonėms į žemdir
bius, pirklius, amatninkus Į 
ir t. p., skurdas Lietuvoje 
sumažėjo, gyvenimas pasi
darė lengvesnis, žmonių skai 
čius pasididino. Ir teip bu-1 

lietuviui gyvenimas atrodo vo netik musų Lietuvoje, bet | 
lyg kokios žiaurios žmonių ir visur. Kur technikos iš- 
lenktynės. Pertai ir nepa- sitobulinimas augštai pakį- 
stebima, arba gal užmiršta- i la, kur darbo pasidalinimas 
ma, pamatinį dalyką, bu-1 labai išsiplėtoja, kaip pavyz. 
tent tą, kad tikrieji gyveni- • Amerikoje, ten žmonėms 
mo pamatai guli sunkioje I jau kuone suvis lengva gy- 
žmogaus (ir žmonijos) ko-i venti: ten jau galima turėti1 
voje su gamta; gi toji žmo- j ir švarų namą, ir gerą mai- 
nių lenktynė tarp savęs, i stą, ir padorių pasilinksmi- 
tai yra tik mažytis, neturįs' nimų, ir visokios rūšies pa
gelesnės svarbos nė prasmės, togumų. Vadinasi, nuo tin- 
paviršutinis bruzdėjimas. kamo draugijos susiorgani- 

Gyvenimas — tai. yra žavimo priklauso ir žmo- 
žmogaus kova su gamta, gaus gerbūvis. j
Kiekvienas daiktas, reika- Musų laikų draugijoje 
lingas žmogaus pragyveni- darbas yra jau teip labai pa- 
mui, pradedant kąsniu duo- dalintas, kad kiekvienas: 

, baigiant daiktas, pirma negu jis yra

R. Karuža.

Kaip pakelt lietu= 
vių gerbūvį.

Jei kas užsimanytų klau
sinėti lietuvių, kaip jie rūpi
nasi pakėlimu savo gerbū
vio, tai tiktai retkarčiais 
gautų apgalvotą atsakymą. 
Abelnai imant, musų žmo- nos ar aprėdalu, baigiant daiktas, pirma negu jis yra 
nes nė kiek ^ nesirūpina tais brangjausiu papuošalu, visa galutinai prirengtas varto- 

tai yra žmogaus pastango- jimui, pereina ne per šimtus, į 
‘ mis išplėšiama, iškariauja- bet per tūkstančius rankų.: 

’ -------iAčiu augštai ištobulintomis'
: mašinomis, žmonės jau teip 
išsispecializavo, kad jų vi
sas trusas yra apverčiamas 
gaminimui kokio nors daik
to milžiniškame skaičiuje. 
Vienas žmogus tame krutė
jime užima dar kuklesnę 
vietą: jis atlieka kokį nors 
specialį darbą, kuris paden-’ 
gia tiktai mažytę dalelę to 
viso truso, kurio reikia pa-’ 
gaminimui kad ir menkiau- 
isio dalyko. Užtatai iš žmo
gaus reikalaujama, kad jisai! 
su pilnu atsidavimu prisiriš
tų prie savo specialės funk-| 
cijos. Tam tikslui prašali-1

• narna visi pašaliniai darbai,
• galinti trukdyti jo veikimą,

tos. Žmogus — tai yra! 
ibružta Į gamtą esybė; jis, 
norėdamas palaikyti savyje 
gyvastį, be paliovos turi ko
voti su tuo svetimu sau gai
valu — su gamta. Todėl ir 
vyriausiasis žmogaus gyve
nimo tikslas yra apgalėti 
gamtą, užviešpatauti joje. 
Koks sunkus yra tai uždavi
nys, galima atspėti, sulygi
nus žmogaus silpnutes jie- 
gas su gamtos galybėmis ir 
jos gaivalingumu. Tačiaus 
žmogus, nežiūrėdamas visų 
kliūčių, sistematiškai žengia 
prie to savo tikslo. Patyri
mas mokina, kad organi
zuotas ir pagal gabumus pa
skirstytas darbas yra daug ir tie darbai pavedama kitos 
pasekmingesnis už vieno, rūšies specialistams, inžinie- 
atskiro žmogaus trusą. Tas riams. užžiurėtojams, vedė-1 
pats patyrimas mokina ir jams, knygvedžiams ir t. p. 
Įtikina žmogų, kad jis, vietoj Draugija išdirbystėje 
raumenų, vartotų darbe kaip tai parodo mums tik ką 
Įrankius ir mašinas. Ir minėtasis pavyzdis, panaši 
teip, susispiečia krūvon yra Į avilį, kur kiekviena bi- 
žmonių jiegos, pasiskirsto telė turi speciali savo darbą. • 
tarpe žmonių, sulyg jų ga- Dabartinė draugija yra 
bumų bei prisirengimo, dar- i sutvarkyta ant kooperaty- 
bas, ir orgar&zuota žmonių vio pamato, arba ant pamato 
draugija sujungtomis savo savitarpinio šelpimosi. At
itariu (žmonių spėkomis ap- skirų žmonių lenktynės už 
gali ir pavergia gamtą. geresnes vietas neturi čia

Žmonėms teip susitvar- rimtos prasmės, nors atski- 
kius • ir susiorganizavus į rų žmonių gyvenime jos 
draugiją, gyvenimas visiems j gali turėti ir labai žymią 
pasidaro daug lengvesnis ir svarbą. Pamatuose dalykas 
patogesnis. Mat, draugija, 

t suorganizuota ant techni
kos pamatų, gali išplėšti iš 
gamtos nesulyginamai dau
giau reikalingų žmonėms 
daiktų, negu tą galėtų pada
ryti vienas žmogus. Tokiu 
budu ant kiekvieno žmogaus 
išpuola daugiau reikalingų 
daiktų, žmogus pastoja tur
tingesnių, gi jo gyvenimas 
pasidaro lengvesnis. Kad 
teip ištikrųjų yra, galima 
persitikrinti iš sekančio pa
vyzdžio. Senovėje lietuviui

nė kiek nepersimaino. Žmo
nių krutėjimas teip yra su-! 
pintas, kad vieni be kitų ne-, 
gali apsieiti, vieni kitiems' 
yra priversti gelbėti, ir ta- 
me visi įdeda lygią dalį savo • 
truso. Čia gali kilti klausi- 

’ mas, kodėl visi negauna ly
gaus atlyginimo už savo tru
są? Atsakymas nėra sun

ikus. Atlyginimas draugijo
je remiasi ne ant truso kie- 
kybės (t. y. kiek padirbta), 
bet ant jo kokybės (t. y.

______ ___ _________ 1 kaip padirbta). Savaimi 
pačiam reikėjo surasti me- suprantama,, kad išlavinto 
degą ir pačiam pasidirbti amatninko, vedėjo, inžinie-. 
sau lanką ir vilyčią; su tais: riaus, finansisto ir t. p. tru- 
įrankiais jis girioje medžio- sas yra daug naudingesnis, 

j; iš tų gyvūnų daug nešesnis, negu neišla- 
kailių jis gaminosi sau ap- vinto darbininko trusas. Ga- 
darą;išjų mėsos jis pats bus vedėjas by kokioje pra- 
turėdavo pasigaminti sau; monės šakoje savo sumanu- 
maistą. Nežiūrint to, kad i 
visam tam tas senovės lietu-

mu, savo tinkamu prisiren
gimu. padaro tiesiok stebuk-

UK.es savu jieguinin u nn-a-, - . « 1 .
lingai žengs prie tikro “dan- vis padėdavo daug pastan- lūs tam tikroje savo sakoje; 
gaus ant žemės”, atmetę į' pasekmės būdavo silp- tuo tarpu žmogus be gabu- 
šalį visokias neapykantas,!nos- Toje gadynėje žmogus mų ir be reikalingo išsilavi-

žmonės! ti, skursti, vargti.
mas tuokart buvo begaliniai

i turėdavo tankiai alkti, šal--nimo galėtų pražudyti visą 
Gyveni-1 reikalą; pastarame atsitiki- 

(Toliaus bus)

Velykos.
Velykos, Velykos!.... 
Labai šventė graži, 
Laukia jus tėveliai 
Ir vaikeliai maži.

Su veidais linksmučiais, 
Į Dievnamius traukė 
Prikeliant iš grabo 
Visi Christų laukė. - 

Paslaptingas balsas, 
Dievnamiuos skambėjo, 
Kaip skaisti saulutė 
Tekėti pradėjo....

Ir prikeltas Christus, 
Dvasioje, ne kunu, 
Mokiniams pasakė— 
Čia tarp jūsų bunu....

Velykos gražiausios, 
Pavasario šventė— 
Užgiedoj’ paukšteliai, 
Ką teip ilgai kentė.

Velykos brangiausios, 
Ne visi jus laukia, 
Ne visi ir melstis 
Į Dievnamius traukia. 

Vieni jus džiaugsmingai, 
Pasitiks gal labai, 
Kitų ašaroti bus 
Jau tuomet veidai.

Tiems jus nesat linksmos, 
Tie jūsų nelaukia, 
Kurie nuo veidelių 
Ašaras sau braukia.

Tai musų tėvynėj— 
Likusiems tėveliams, 
Kaimynams sesutėms, 
Ir mažiems vaikeliams.

Nevienų tėveliai, 
Ten ilsis žemelėj, 
Nevieno ir skausmas 
Gal rastis širdelėj.

Jiems šventos Velykos, 
Yra liūdnos labai, 
Kankina juos karė, 
Badas ir vargai.

Ten musų tėveliai, 
Sunkius laikus turi, 
Juos žiloj senatvėj 
Niekas neprižiūri.

Jų brangus vaikeliai 
Karėn išvaryti, 
O jaunesni tapo 
Badu išmaryti.

Pražuvo jų viltis 
Ir skaisčios svajonės, 
Nematyt dar galo. 
Vargingos kelionės.

Mus jauniems broleliams, 
Sūpuoklės nelinksta, 
Jų visa linksmybė, 
Karės laukuos dingsta.

Velykos ir mumis 
Negal linksmos būti, 
Kad ten turčių labui 
Tur mus broliai žūti.

Čia broliai, sesutės...
Jų vargus ištirkim, 
Ant velykų šventės, 
Dienos pelną skirkim.

Lai jie nebadauja, 
Lai gailiai neverkia, 
Savo ašarėlėms 
Lai žemės nemerkia.

Jei užduotį šventą 
Kiekvienas atliksim, 
Mirštantiems ir tautai, 
Labdaringais liksim.

J. Svyrūnėlis.

mens. Pav.:
Kam gi du-šia aš po-gimtąją-šalj 
Klaidžioj u-tankiai ka-pus kasi-nėdams, 
Gyvasčio-jieškau gy-vent ką ne-gali, 
Gyvo tarp-dulkiu ir-myrio gai-lėdams. .

(T. J. L.....is).
Eilės anapeastinės yra rašomos ant 

triskiemeninės pėdos su kirčiu ant pasku
tinio skiemens. Pav.:

Išsisu-pus plačiai-vakaru-vilnimis 
Man kruti-nę uziiek-savo šal-ta banga! 
Ar tą ga-lę suteik-ko tą trokš-ta širdis, 
Teip galin-gai išreikšt-kaip ir tu-Raltija.

(Maironis.
Beto eilės galima rašyti ir maišybo- 

i mis pėdomis, kaip antai dactylius su chore- 
ju. Pa v.:

O sielvartėli mano didžiausias 
Tai aš apleistas ant margo svieto, 
Tiek turiu kęsti vargo teip kieto 
Lyg už visus aš bučiau kalčiausias. ‘ \ 

(Maironis).
Paskui eiles galima rašyt maišytomis pė

domis su ampfibrachiju ir chorėju. Pav.:
Sudiev svajonių mylimoji, 
Likimo skiria mus takai, 
Sudiev ir meilė audringoji, 
Matau kaip gęsta jau tiktai.

(Sakalas).
Tai trumpus parodžiau pavyzdžius pa

matinių eiliavimo tiesų. Yra jų dar daug, 
bet apleidžiu dėlei užėmimo daug laikraš
tyje vietos.- Iš tų pavyzdžių matome kaip 
puikiai skamba tie eilių punktai, kaip gra
žiai yra sudėstytos pėdos, kad žodžio ak
centas yra sulyg gramatikos. O mintis 
ar ne išlaikyta?

Dabar truputis dar apie rimą. Rimas 
eilevime neteip lošia svarbią rolę. Senes
nių amžių laikuose poetai mažai paisė Į ri
mą, pasikakindami vien grožybe ritmo. 
Pav.:

Šuo didžiai smarkus, vadinams Krizo 
K Didgalvis,

Pas liutus bylinėdams kartą avi ap
skundė.
Tik baisu girdėt, koks tai neprietelius 
buvo
Su visais šinimis kaimynų vaidą vis 
kėlė.

(Donelaitis).
Matome, kad šiose Donelaičio eilėse 

visai nėra rimo (nesutaikytos eilių galū
nės), o vienok eilės labai puikiai skamba 
dėlto, kad jose yra geras ritmas. Šių gi 
laikų poetai prisilaiko rimo. Rimuoti eiles 
galima visaip, tai yra poeto liuosybė. Pav.: 
Posme iš keturių eilučių rimą galima taiky
ti: pirmoji su antra; trečioji su ketvirta; 
pirmoji su trečia, antroji su ketvirta. Il
gesniuose posmuose gali būti rimo ir įvai
resni sutaikymai. Čia paduodu porą pa
vyzdžių, kur rimas yra išlaikytas tik dvie
jose eilutėse, o kur visose keturiose. Ri
mas dviejose eilutėse:

Žiema, žiema, drimba sniegas,
Krint iš augšto pamažu, 
Krinta daro baltą žemę, 
Argi žiemą nėr gražu?

(Sakalas).
O čia ve kitų eilių posmas, kuriame 

rimas išlaikytas visose keturiose eilutėse:
Ei grinčiute samanota 
Tu pakrypus gludi! 
Į berželį augalotą. 
Atsirėmus liūdi!

(Dagilėlis).
Tai visos ir svarbiausios elementariš

kos eilevimo tiesos, kurias kiekvienas ei
lių kalvis turi net būtinai žinoti iš atmin
ties. Kaip amatninkas gerai savo amato 
nemokėdamas negali atsakančiai atlikti 

■ savo darbą, teip ir poetas nežinodamas ge
rai pamatinių eilevimo tiesų, negali rašyti 

(Toliaus bus)

skie
mens.

MUSŲ POETAI.
(Tąsa) 

Ne tar-nauja-epe-titas, 
Nebe-valgau-teip kai p-k i tas, 
Oi sun-ku ta-dagy-venti. 
Kaip jau-ima-žmogus-senti.

(M. Dagilėlis).
Eilės jambinės yra rašomos ant dviskie- 

meninės pėdos su kirčiu ant antro 
Pav.: r 
Tik sy-kį tu-užsi-tarnauk.
Kad sviets-neiš-tikė-tų tau. 
Tai ap-simesk-paskui-meiliu, 
Geru-pado-riu ir-švelniu 
Ir veid-mainiauk-kaip no-ri sau.
Tik ge-ro jau-tš to-nelauk; 
Neat-sigrieb-si jau-suvis— 
Ištiks-tave-angiesslalis.

(V. Kapsas).
Eilės ampfibrahijinės yra rašomos 

ant triskiemeninės pėdos su kirčiu ant vi
durinio skiemens. Pav.:

žinai tu-tą šali-kur girios Šlamėjo.
Kur rėmėš-j debe-sis aržuo-lai drūti
Kur pušis-paaenę-braškėjo-nuo vėjo. ;
Kur nevei-kė medžiai-nulaužti-pagriauti?

(j. Margalis). ... ......
Eilės dactvlinės yra rašomos ant tris-14-th da-v ,of APr;i 1917-
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Submarinai. nūs, kurie gelbsti pasinėri-
Pasigirdo žodis apie sub-imui ir laikymuisi pačioje 

marinus, na, reikia ir apie, vietoje, vandenyje. Gilumą 
juos tuojau ką parašyti. 
Dėdulė manė, kad apie kares 
skaitytojams jau įkirėjo, vie 

•nok dar apie submarinus 
mažai ką skaičius, gal vie- 
nas-kitas atkreips į juos sa
vo atydą. Taigi eikime prie 
savo temos. Pirmutiniai sub 
marinų bandymai daryta 
dar 1775 metais, Amerikoje, 
bet apie tai kitą kartą. 
Submarinai įėjo į gyvenimą 
pastaraisiais metais. Pra
džioje karės Suvienytų Val
stijų su Ispanija, visi laivy
nai sykiu, turėjo tik 5 sub
marinus; Francuzija 3 ir 
Italija su Portugalija po 
vieną. Laike karės Rusijos 
su Japonija, Anglija turėjo 
jau 9 submarinus ir dirbo 
dar 20 naujų, Francuzija tu- Į Nekurie submarinai turi du 
rėjo 36, o Vokietija tada ne-' periskopus, kurių vienu nau- 
turėjo dar nė vieno. 1914 m.; dojasi sterininkas, o antru 
visi laivynai sykiu turėjo; komendantas. Submarinas 
jau apie 400 submarinų, ta-1 be periskopo yra aklas. To
me daugiausia Francuzija,! dėl priešas visuomet, pama
nęs 173. Šiądien viena Vo-!tęs submariną, stengiasi 
kietija turi submarinų dau-.greičiausia pagadinti peris- 
giau kaip 400, o kaip yra kopą.
tvirtinama, ji tuojau turės Pastaruose laikuose sub- 
jų 700. ; marinai tapo aprūpinti dar

Submarinas yra pavojin- prietaisomis davimui povan- 
gu net ir didžiausiems šar- deninių signalų. Submari- 
vuotlaiviams. Apie tai ra-Į nas nors pasineria į vande- 
šoma, bet nieko nekenks pri-! nį, vienok ant vandens pa
minus dar ir apie kitką. Ti-1 viršiaus palieka savo ženklą, 
piškas submarinas yra 150 Tokius ženklus daboja prie- 
pėdų ilgas ir apie 15 pėdų! šų orlaiviai, kurie patėmiję 
platus. Greitumas subma-Įtuos ženklus, tuojau apreiš- 
rinų, rodosi, yra suvirš 20, kia patrolės laivams, kurie 
mylių į valandą, kumet plau- Į greitai užleidžia tam tikrus 
kia vandens paviršium, ir

- nuo 10 iki 12 mylių, kuomet 
neria po vandeniu. Tikrai 
apie tai negalima pasakyti, 
nes nėra aiškių žinių. Kuo
met submarinas plaukia vir
šum vandenio, jis yra varo
mas naftos motoru, nes naf
ta tame yra praktiškiausiu. 
Kuomet neria vandenyje, 
motoru negali naudotis. 
Motorą tada suka šriubas 
ir dirba elektrą, kuri paeina 
iš akumalatorių. Iš tų aku- 
malatorių elektra yra nau
dojama sukimui elektrinio! o esant laivų daugiau, tor- 
motoro. Tada reikalingas! pėdą galima paleisti ir iš to- 
elektrinio motoro patarna-lliau, nes taikumas (cielius) 
vimas, nes naftos motoras !vra tada lengvesnis, šių 
reikalauja oro, kuriuomi 
motoras kvėpuoja, o orą ga
lima motorui tik tada gauti, 
kada submarinas yra ant 
vandens paviršiaus. Kada 
submarinas yra vandenin 
panėręs kol dar •. pesirisko- 
mas kyšoja iš vandens, kvė
puoti yra galima per dūdą, 
kuri yra žemiau periskopo.
Vienok galima beto apsieiti 
ilgesnį laiką. Nekurie sub
marinai vandenyje panėrę 
yra išbuvę 48 valandas. 
Oras viduje submarino grei
tai sugenda, bet yra budai 
to oro išvalymui ir padary
mui jo tinkamu toliasniam 
kvėpavimui. Kaip jau žino
me, žmogus, kvėpuodamas 
iškvėpuoja iš savęs anglia- 
rugštį. Ta angliarugštis 
turi tūlą chemikaliją, kuri 
sugeria orą kaip kad nuo 

' popieros dar nenudžiuvusį 
rašalą sugeria tam tikra su
gėrimo popiera. Tlenas, 
kurs būva sunaudojamu, 
pasikeičia šviežiu tlenu, 
kurs yra drūčiai suspaustas 
geležiniuose įduose.

Submarinas, - norėdamas 
pasinerti į vandenį, turi pri
sisemti vandens, kurs vė
laus būva išpumpuojamu 
T"s atsibūva labai greitu 
’ 'Vii Turi tqm tikrus sn«-

vandens galima pažinti pa
gal vandens spaudimą. Gi
liuose vandenyse, kur plau
ki?. submarinas, gilume 10 
iki 20 pėdų vandenyje, sub- 
mai Inas yra lengvai valdo
mas su pagelba periskopo. 
Perit kopas yra tai paprasta 
dūda, išlendanti ant van
dens paviršiaus. Šitos dū
dos viršutinėje dalyje yra 
zerkolas ir stiklinis leščiu- 
kas, pritaisytas teip, kad 
ant jo atsimuša reginys ant 
vandens paviršiaus. Steri- 
ninkas stovintis prie peris
kopo, tokiu budu mato laivą, 
kuri nori sutorpėduoti. Pe
riskopas savyje turi ir padi
dinimo prietaisas, kaip kad 
teleskopas ar mikroskopas.

vavo 19,744 žmonės. Šitas, 
žmonių skaitlius neturi sa- ! 
vyje darbininkų, kurie buvo' 
reikalingi sugrupavimui vi-! 
sos minios, bet susideda vien i 
iš aktorių, kurie dalyvavo ■ 
scenoje viena diena, poroje į 
aktų. Kituose aktuose prie 
šito paveikslo išdirbimo, vi-; 
suomet buvo reikalinga 7, i 
600 žmonių.

Šitame paveiksle buvo rei
kalingi originališki žmonės i 
visokių rasų ir įvairių tipų, 
tad galima suprasti, kad su- i 
tvarkymui ir sugrupavimui 
tokios minios, susidedančios 
iš netaikių gaivalų, reikėjo! 
padėti daug darbo ir kahtry-; 
bės. Visame lošime did- 
žiausį skaitlių sudarė balt- 
veidžiai, o po šitų didžiausis 
skaitlius buvo indų, nuo sa
los Jamaika ir kitokių azia- 
tų, kurie nors gyvena kai
mynystėje, bet labai nesu
tinka tarpe savęs.

Su indais labai daug var
go, nes jie nevalgo valgių, 
jeigu tie nėra jiems paduo
dami pagal jų papročio. 
Jie neina į valtį ar važį, jei 
tas nėra paskirtas išimtinai ar ne- Panašiai yra ir;

Kiti aziatai vėl tu- šeimyniškame gyvenime, 
naravus sutuoktuves moteris 

stengiasi kuolabiausia savo 
numylėtiniam įtikti, kuoge- 

‘ ‘ Toki!
stengimaisi, rods, yra reika- ■ 
lingi iš moteries pusės. Ir 

me paveiksle buvo naudoja- kadJ \^ai Paukštis tupi ant 
šakos”, moteris visuomet ne- 

o kita sigaib savo pasistengimų.
ya_ Bet kuomet tas paukštelis 

gaunasi į jos rankas, jai jau 
rodosi, kad jam' turi būti 
teip gerai, kaip jai išrodo.

Ot, mielos skaitytojos, tu
rite paaiškinimą daugelio 
priežasčių ir daugelį šeimy
niškų persiskyrimų. Tan- 

į kiai pasitaiko, kad mote
rims tuojaus nusibosta šei
myniškasis gyvenimas, nes 
jame negalima lošti tokią 
komediją, kuri buvo lošia
ma prieš ištekėjimą už vyro. 
Tankiai atsimena savo pir
muosius žingsnius ir jais gė
risi, bet jų laikytis visai ne
mano. Jeigu moters mano, 
kad po ištekėjimo už vyro 
jos manierai nepersimainė, 

; tai privalo priminti, kad ir 
vyro manierai gali nepersi
mainyti.

Moterįs privalo visuomet 
sau priminti, kad vyrą gali
ma užlaikyti tais pačiais 
meilės budais, kuriais jį pa
sigavo. Atmint teipgi rei
kia, kad šu prievarta vyro 

; neturi vertės, 
nes paskui tokią pačią ko-

‘ MOTEBIMS PASISKAinMAĮ Į gi ŪKININKŲ DIRVA įį

indams 
ti savo atskirus
Šitie žmonės visuomet nau
dojami prie atidengimo sce
nos, kurioje prasideda žiau-j r^ausia jam pamėgti, 
rios kovos.

Kariumenės, kurios šita-

• Kodėl šeimynos skiriasi? gvazdikėlių (cloves), angliš- 
i Žmonės labai tankiai stato 
!klausimus: Kodėl teip daug 
ir teip tankiai šeimynos ski
riasi? Kodėl vyras prieš 
iapsivedimą ir nekurį laiką 
po apsivedimui būva toks 
romantiškas ir saldus savo 
moterei? Kodėl po kelių me 

i tų vyras atšala nuo savo mo
teries ir nuo jos bėga, lyg 
šunų vejamas? Kodėl jo 
karšta meilė prie savo mo- 

; teries, stojasi šalta kaip le
das?

Piežodis sako, kad “mie- 
■ lesnis yra tas paukštis, kurs 
tupi ant medžio šakos, negu 
tas, kurį rankoj turima”. 
Kuomet paukštis tupi ant 
šakos, męs nesigailime tru- 
so nė darbo, kad tik kaip 
nors jį įviliojus į kilpas. Bet 
kada tas pats paukštis jau 
yra musų rankose, mums 
jis nerupi, mums negalvoj, 
ar jam gerai pas mus gyven
ti, ar ne. 
šeimyniškame

Apie bites.
Bitė tai yra lekiantis va

lhalas, lotyniškai vadinasi A 
p i s. Bičių yra kelios ru-' 

i šįs, bet iš visų yra naudin- į 
i giausia bitė darbininkė, i 
dirbanti medų. Iš šitų bi- į 
čių—darbininkių turime vėl i 
kelias rūšis, kaip tai viduti
nės arba europiškos, itališ
kos, ciprinės, egiptiškos, 
kaukazinės, durpės, linbiš- 
kės, ukrajininės ir daug ki
tokių.

Itališkos bitės yra su gel
tonais papuošalais ir biskį 
mandagesnės už europines 
(itališkos bitės yra augintos 
Amerikoje). Mandagiau
siomis yra kaukazinės bitės, 
o linbiškės ir ukrajininės 
labai linkusios prie spieti- 
mosi, daugiau už kitas. 
Apie naudingumą vienų ar 
kitų, pakalbėsime vėliau, ki
tuose straipsniuose “Ūki
ninkų dirvoje”.

Bitės gyvena didelėmis 
šeimynomis, 10,000—100,000 
bičių. Tokias šeimynas va
diname spiečiais. Bičių gy
venimo namus vadiname avi 
liais, o avilį su bičių spie
čium ir visais viduriniais 
įtaisymais ir reikalingais 
daiktais, vadiname kelmu, 
nors tame nėra tikros pras
mės. Aviliai yra visokių iš- 
veizdų ir skyrių, bet apie 
avilius pakalbėsime vėliaus.

Bitės kūnas susideda iš 
galvos, krutinės ir atvalkos. 
Prie galvos turi du ragelius, 
lyg šerius, kurie yra orga
nais jauslų ir girdėjimo. Iš 
galvos šalių, bitelė turi dvi 
akis, kurios susideda iš 

burių lempos prie pat lango, smulkių, lyg aviečių grude- 
uždangalus visuomet laikyk Bų, ^a^Jna PfĮs‘
pririštus, kad jie ne užsi
degtų nuo lempos kuomet ta 
žiba. Jeigu kartais pajun
tama, kad gazas sunkiasi 
kur iš dūdos ar kranelio, nė
ra leistinu su degančia žva
ke ar degtuku, jieškoti ply
šio, per kurį gazas sunkiasi, - - «
nes besisunkiantis gazas ga- S0Je» kuomet dirba avilyje, 
Ii užsidegti, pagimdvti^eks- nes j°mis mato tik tamsoje, 
plioziją ir sugriaut namus Vidurinė gi, kuri yra augš- 
ar užmušti žmogų.

kos šaknies (allspice) ir muš 
katulo žiedų (Mace) ir tris 
didelius cibulius, gerai ap
sūdytus ir smulkiai supjau
stytus. Teip viską pritai
sius reikia sudėti į palivotą 
katilaitį ir virti ant lengvai 
besikurinančios ugnies, teip 
ilgai, kol tameitės bus suvi
rę, paskui reikia per blekinį 
koštuvą viską nusunkti, me
diniu šaukštu sutrinant sto
rąsias dalis. likusias dalis, 
kurios nesiduoda sutrinti, 
išmest, o skystąją dalį supil
ti į katilaitį ir vėl virti, net 
kol suvirs iki Smetonos tirš- 
tumui. Kada išvirta, viską 
ataušyt ir tada pilt į gerai 
išmazgotas ir prieš saulę iš
džiovintas bonkas, gerai už- 
korkuojant, palikus iki co
lio bonkas tuščias žemiau 
kamščių, dapilant alyvos iki 
pilnumo. Užkorkavus bon
kas, reikia jas suguldyti šo
nu, sausoje ir vėsioje vieto
je.

mos, viena jų vadinosi “Kry
žiaus kariumenė’' 
“Mėnulio kariumenė”.
das šitų kariumenių turėjo 
būti žmogus labai taktingas 
ir iškalbus, kad savo taktin
gumu ir iškalbumu, teipgi 
pagyrimais vienos kariume
nės sužadinti žiaurumo jau
slus pas vienus ir sukelti 

Submarinų gaudy- i narsumo ypatybes pas ki-į 
.................tus, nes tik tokiu budu juos 

galima priversti prie tikrojo 
veikimo. Perkėlimas karei
vio iš “Kryžiaus kariume
nės” į “Mėnulio kariumenę”, 
tokiam kareiviui butų vis- 
tiek, ką ir prašalinimas iš lo
šimo grupos, nes tokiame, 
atsitikime “Kryžiaus kariu ■ 
menė” tokį kareivį laikytų 
amžinu niekšu, išdaviku sa 
vo armijos, o “Mėnulio ka- i 
riumenė” jį laikytų špiegu 
ir didžiausiu nenaudėliu,' 
tad tokiam kareiviui ilgai 
gyventi nereiktų, 
prie pirmiausios progos jį 
nudėtų.

Lošime “Dievų 
kasdien puldavo sužeistais 
po 20 žmonių. Pačioje pra-! l)ayigaxjmay 
džioje, kuomet lošimas pra- 1
dėta mokintis, pirmoje die-,me<^^a reikia lošti šeimyniš- 
noje puolė sužeistais 40 ka-: kame gyvenime, jeigu nori- 
reivių, antrą dieną 30, bet'mavyro meil? turėti ?rie 
pramokus, apsistojo ant 20. sax§s- Bet jeigu dalykai ei- 
Didžiausia nelaimė buvo, ina k^aip,. yra blogai ir pa- 
kuomet vienas lošėjų anti ąelbos tam blogumui suras- 
gatvės įžeidė moterį, o po-Į niekur nėra galima. Lo- 
licistas jam per galvą smogė • Šimas tik nuduotomis prie- 
lazda (nemokėdamas); poli- menėmis, yra negalimas, 
cisto auka nėr 10 dienu anie ;nes ankščiau ar vėliau jis

turės persimainyti ir pasiro
dys klaida. Vienas yra me
lagingas būdas tokios klai
dos užtėpliojimui, bet to 
niekam nepatariu, nes gerai 
žinau, kad tuom nieko tikro 
atsiekti negalima.

Trumpai pasakius, mote
ris visuomet vyrą turi laiky
ti tokiomis pačiomis priemo
nėmis, kokiomis jo meilę pa
sigavo.

tinklus ir tais submariną su
gauna.
mui geriausia tinka žuvinin
kų laivai, o jų vaikymui mo
torinės valtys. Pastarai
siais laikais vienok submari- 
nai tapo aprūpinti tam tik
romis kanuolėmis šaudymui 
orlaivių.

Submarinas, norėdamas 
sutorpėduoti laivą, turi iš
kilti ant vandens paviršiaus. 
Normališkas tolumas, kurio 
reikalauja torpeda pasieki
mui laivo yra 1000 jardų,

yra tada lengvesnis.
dienų blokadoje vokiški sub
marinai veikia grupėmis, po 
kelis drauge. Dvi ar tris to
kios grupos tveria vieną es
kadrą ir yra komanduoja
mos vieno kapitono, operuo
jančio juos tūloje kanalo da
lyje, ant kelio, kuriuomi 
plaukia laivai. Eskadra, 
savo lauke gali turėti du ar 
tris operuojančius centrus, 
tarpe kurių veikia kiti sub- 
marinai, kurie veikiantiems 
darbą laivų skandinimo, 
priduoda torpedas ir kitokią 
amuniciją. Pridavimo amu
nicijos darbą dabar veikia, 
rodosi, pirklybinis submari
nas “Bremen”. Toki sub- 
marinai, grįždami namo, 
paima sergančių įgulų na
rius, flotilių ir eskadrų kapi
tonų raportus ir neria į ad- 
miraliciją. Kam nors suge
dus prie submarino, nors 
ir mažas tai sugedimas butų, 
turi tuojaus keliauti namo, 
savo vietą užleidžiant ki
tam.

Arti 20,000 ypatų ant 
scenos.

Didžiausias skaitlius žmo
nių panaudota scenoj, tai 
Tšdirbime filmų kratantiems 
">aveikslams, perstatymo 
‘Dievų” duktės”, kur daly-

nes kiti

duktė'

cisto auka per 10 dienų apie i 
pasaulį nieko nežinojo.

Mokintoja: — Pasakyk 
man, Tamošėli, kodėl levas 
nesudraskė Danelių, kurs 
buvo įmestas į duobę?

Mokinys: — Nežinau, tur
but buvo pėtnyčia.

* Jo tiesa.
— Matai brangusis, pasi- 

gėriai, dabar negali nė nuo 
kėdės atsikelti. Matai da
bar pats, kad negali gerti.

— Kvaila boba! Gerti 
galiu, tik pasigėręs negaliu 
vaikščioti.

Juzė.

Atsargiai su gazu.
Jeigu kambariuose 

; gazas, naudojamas 
valgio ir apšvietimui kamba 
rių, visuomet atmink apie 
tai, kad užsukimo kraneliai 
nebūtų prieinami mažiems 
vaikams. Kada pečius nėra 
naudojamas virimui, visuo
met užsuk kranelį tos dūdos, 

' kuri atveda gazą iš sienos 
ar skiepo. Tas yra saugu, 
nes tada jau tikra, kad ga- 
zas uždarytas, o ir myteris 
tada parodo, kad gazo ma
žiau sunaudota. Jeigu mie
gojimo kambariuose yra ži-

yra 
virimui

dėlko ji gali išsitęsti ir su
sitraukti. Apatinė dalis to 
kaklo yra aprūpinta viena 
po kita. Kuomet veržiasi 
lyg prakaito, lašai vaško. 
Iš šito vaško, darbininkės 
bitės dirba korius, medaus 
sudėjimui. Korius bitės dir
ba iš kamarėlių. Tos kama
rėlės bitėms yra ir vygėmis, 
auklėjimui jaunų bitukų, 
gemančių ant anų dulkelių, 
kurias čia suneša darbinin
kės bitelės, surinkę iš me
džių ir kitokių augalų žiedų. 
Užpakalyje kaklo, iš vir
šaus bitės turi gudriai sutai
sytus gylius, kurie vartoja
ma atsigjmimui nuo priešo 
ir kurs yra vienatiniu bitės 
ginklu; juos turi tik bitės 
darbininkės ir “motinos”. 
Nuodų gyliuose nėra.

Viduryje kaklo yra gerk
lė arba kanalas, perleidimui 
maisto, kurs pirmiaus eina 
į medaus suvirinimo skilvį, 
o iš ten į maisto pilvą, prie 
kurio yra žarna teip didėle, 
kad joje bitė gali palaikyti 
visas savo išmatas per visą 
žiemą ir jas išmeta tik pa
vasaryje, kuomet iš avilio iš
eina. Medaus suvirinimo 
pilve, bitė nešioja anas žiedų 
dulkeles, arba medų, ir van
denį, kuriuos neša į avilį. 
Perdirbtą, 
metų bitė 
išlygina jį 
pridengia
kad nesugestų. Vandens bi
tės nelaiko atsargai, atskie
dimui maisto jauniems bitu
kams. Iš abejų kaklo šonų, 
bitės turi po vieną eilę skylu
čių, kuriomis į save pritrau
kia oro, kurs yra reikalingu 
sujudinimui sparnų, kuriais 
dirbama vėją, laike lėkimo. 
Kakle yra organizmai kvė
pavimo, kraujo tekėjimo ir 
vaisiaus organai. Pas bites 
darbininkes, vaisiaus orga
nai yra sunykę. Bet užtai 
“motinos” vaisiaus organus 
turi labai išdirbtus, kad va
saros laiku, ant kart gali pa
dėti po kelis tūkstančius 
kiaušinių.

arba suvirintą 
išvemia Į korius, 
savo snukučiu ir 
vaško lukšteliu,

kaityti iki kelių tūkstančių. 
Tomis akimis bitė mato visą 
aplinkę teip aiškiai, kaip 
žmogus mato žiūrėdamas į 
vieną kokį daiktą. Kaktoje 
turi tris pavienes akutes. 
Iš tų dvi, kurios yra žemiau, 
bitei yra reikalingomis tam-

čiau už dvi žemutines, bitei 
tarnauja kaipo teleskopas, 
nes su jos pagelba bitė mato 
labai toli, kuomet ji lekia, 

stytų tauku, du puodeliai Šoninės gi akis, kurios susi
miltų, biskis pipirų irbiskis ^a jš smulkių grūdelių, 
druskos su “galgonu”. Tau
kus reikia pirštais sutrinti 
su miltais ir atskiesti šaltu 
vandeniu, kad pasidarytų 
tiršta tešla. Iškočėjus vis
ką, pjaustyt. mažus šmote
lius, kokio norint pavidalo 
ir dėti į verdantį vandenį; 
tegul verda pusę valandos;
išvirus aplaistyt sriuba ir 
viską teip paduoti su mėsa į 
stalą.

Pulpitini|i kleckai.
Puodelis smulkiai supjau-

Tameičių sriuba.
Tameičių sriuba (tomato 

catsup) darosi šiokiu budu: 
Peką tameičių reikia gerai 
nušutinti verdančiu vande
niu, nulupti ir gerai sutrin
ti, paskui pridėti šaukštą 
trintų, juodų pipirų, šaukštą

apie kurias pirmiau kalbėjo
me, bitei yra reikalingos die
nos laiku, prie darbo, kuo-

Ūkininkams žinios.
— Visų karvių rekordą 

sumušė karvė ūkininko M. J. 
Smiley Bellefourche, Dak., 
kuri, kaip skelbia prof. Lar- 
son, bėgyje 7 dienų davė 
47—77 svarų sviesto.

IlvzO UdL k/v7<, lYLlv” j

met renka medų iš žiedų, j —Žemdirbystės departa
kad viską matytų aplink sa
ve.

Iš snukučio eina ilga dū
delė arba snapas, kuriuo
mi bitė čiulbia iš žiedų me
dų. Viduje snukio bitė turi 
kvepiantį gomurį, kurs iš
duoda pieną, reikalingą 
maistui jaunų bitukų. Prie 

Kaip parašai nenudylan- krutinės šonų yra išaugę 
čius parašus ant stiklo. sparnai, o nuo krutinės vi- 
Popieriniai parašai ant į dūrio, trįs poros kojų. Pir- 

stiklo, ar ant stiklinių bon-įmoji pora kojų bitei tarnau- 
kų, reikia sutepti kiaušinio 
baltymu, teip, kad popiera 
permirktų. Paskui tą po- 
pierą reikia išdžiovinti karš
tame pečiuje, prie 212 laips
nių Fahrenheito. Baltymas 
pasidarys teip kietas, kad 
parašą nenuims joks aliejus, 
nė chemija ir jis ant stiklo 
pasiliks amžinai.

---o--------  
GRŪDELIAI.
Jaunystė nieko daugiau 

nemato, tik veido gražumą. 
000 

Kiekvienas privalo būti 
tokiu, kokiu geidžia, kad ki- 
b’s butų.

ja kaipo rankos,, kurios yra 
naudojamos prie darbo. 
Antroji kojų pora, darbe nė- 
kuom neatsižymi. Bet tre
čioji pora bitės kojų yra ga
na svarbi prie darbo. Viena 
kojos dalis lyginasi kašikė- 
liui, kurs yra naudojamas 
nešiojimui saldžių dulkelių, 
renkamų žieduose medžių 
ar šiaip augalų. Augštesnė 
dalis tų kojų yra apaugus 
švelniais plaukais, kas pa
daro lyg švelnų šepetuką, 
kuriuomi nušluojama visos 
žiedo dulkelės į anuos kaši- 
kėlius.

Atvalka arba kaklas, susi
deda lyg iš apvalių rinkių,

mentas pradėjo tyrinėjimus 
ar negalima butų linų spa
lius sunaudoti popieros dir
bimui, kuri šiais laikais teip 
brangi.

— 1916 m. Suvienytose 
Valstijose ūkių produkcija 
davė vertės 9 bilijonų dole
rių. Derlingume ūkių pir
mą vietą užima valstija Te- 
xas, paskui Iowa ir Illinois, 
kuriuos seka Nebraska, Ge- 
orgia, Kansas, Pennsylva- 
nia, New York, Indiana ir 
Ohio. Dakota valstijose 
derlius buvo visai menkas.

1916 m. Kavai salose cuk
raus produkcija 
tonų, arba 53,237 
žiau negu 1915 m.

— Apie 110,000 
mės, priklausančios indijonų 
rezervacijai, giminės Crow, 
Sausio mėnesyje parduota 
per viešą akcijoną Billingse, 
Montana.

— Bayfield paviete, Wis- 
consino valstijoje yra 170 
“silių”, užveriančių po 85 ak
rus žemės, ant kurios augi
nama žolė alfalfa.

buvo 592
tonų nu

akrų že-
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VIETINES ŽINIOS
Savaitinis Kalendorius

Balandis.

7 S. šv. Subata 
8<N. Velykos
9 P. Marijos Eg.
10 U. Badremo
11 S. Leono
12 K. Julijono
13 P. Hemergildo.

8 valandos dienos darbo. Brangiai parsiėjo. P. Ijort 
400 darbininkų, dirbančių užsimanęs pasimedžioti 
prie Western Union telegra- paukštienos. West Parke 
fų operavimo, tžtyo infor- pasirengė medžioklę ant 
muoti, kad vieton 9 valandų, pavasario paukščių, bet. me- 
dirbs po 8 valandas į dieną: džioklė buvo nelaiminga, nes 
ir gaus tas pačias algas, ko-: vos vieną pauštelį. nušovus, 
kias gavo ikišiol už 9 valan- ^ap0 areštuotu ir nubaus- 
das. Prie Westem TT - - 
Teiegraf kompanija 
Suv. Valstijose turi 
operatorių.

Union tu*$25. 
visose 
45,000

Narsi moteris. Į 
Mortos Pasek, po numeriu 
9023 prie S. E. Cambridge. 
skersgatvio, kuomet moteris 
buvo viena namie, Įsiveržė 
plėšikas, kurs netikėtai pa- 

kamba- 
ryje, siekė ją už gerklės. 
Moteris ilgai nelaukus grie
bė plėšiką už akių ir tuomi 
ji nugązdinus turėjo progą 
išbėgti laukan šauktis pa- 
gelbos. Kaimynai subėgę 
apstojo grinčią ir laukė plė
šiko išeinant. Tas išėjęs 
išsitraukė revolveri ir grū
modamas nušovimu kiek
vieno, kurs prie jo artinsis, 
nuėjo šalin. Susirinkusiejie 

Kaltinamieji prie plėšiką palydėjo iki Penn- 
kaltinimų sylvania geležinkelio 

Grand Ju- grįžo be nieko.

Byla už kyšius. John G. 
Owens, sekretorius unijos 
Cleveland Federation of La
bor ir Charles Smith, agen- į sitik^s šeimyninkę

/tas Building Trade tapo 
• areštuotais ir statytais prieš 

teismą, kaltinant juos už 
iškaulijimą $2000 kyšio 
nuo F. A. Collins, supreden- 
to firmos John Gili & Sons, 
prie statymo Guardian Buil
ding. Reikalaujant kyšio, 
buvo grūmota iššaukimu 
darbininkų Į straiką ir per
traukimu darbų prie triobos 
statymo. Kyšis buvęs išmo
kėtas. r 
jiems statomų 
neprisipažino.
ry” kaltinamuosius išteisi
no. Teisėjau Vickery nepa- 
siganėdino tokiu nuospren
džiu ir skirs kitą “Grand 
Jury”.

Mainosi laikai.
komisoriai rengiasi ateinan
čiai vasarai išleisti naujas 
tiesas, sulyg kurių viešose 
miesto parkų maudynėse 
vyrai turėtų dėvėti sijonus, 
vieton ikišiol naudotų marš
kinių ir kelnių. Moterims 
galėsę užtekti marškinių su 
kelnėms. Tai mainosi lai
kai !....

Jaunas rekrutas. Į rek- 
rutacijos kontorą atnešė iš-

Socialistų demonstracijos. 
Vietiniai socialistai surengė 
pereitam nedėldieniui de- 
monstratyvišką susirinki
mą, kad užprotestavus prieš 
rengimąsi į karę Suv. Valsti
jų su Vokietija. Buvo pasi- 
samdę susirinkimui Greys 
Armory salę, už kurią įmo
kėta rankpinigių $75. Suži
nojus, kad susirinkime bus pildęs aplikaciją 15 metų 
protestuojama prieš rengi
mąsi karėn, salė tapo atsa
kyta. Neturėdami susirin
kusiejie tada kur dingti, gie
dodami marsalietę nuėjo Į 
Public Sąuare ir ten skė
čiais prisidengę (tą dieną, 
per dieną labai lijo) atliko 
prakalbų susirinkimą. Kal- 
bėtojum buvo Ruthember- 
gas, kurs ragino darbinin
kus neiti kariumenėn, nes ši 
rengiamoji karė yra tai “ka
pitalistiška, nes ją rengia jajvas atplaukė pereito 
Rockefeleris, Morganas ir • - •- - - * —

kiti kapitalistai.” Buvo dar 
kalbėtojų iš Toledo ir Lima. 
Policistai ir detektivai tėmi- 
jo prakalbas, bet viskas pasi 
baigė ramiai.

vaikinukas L. Vinosdale, gy
venantis prie 105 gatvės po 
numeriu 2880. Jis pasiduo
da į Suv. Valstijų laivyną 
“patriubočium”. Jis sako, 
kad jeigu valdžia priimtų jį __  _______________ __________ ________________
tarnvston, jo motina tuomi $ >• ___
labai džiaugtųsi. | o turėsi viso pasaulio muziką savo namuose

Prasidėjo laivų kelionė. Ų 
Prasidėjo pasažerinių laivų m 
kelionė tarp Clevelando, Bu- * 
falo ir Detroito. Iš Detro-

utarninko rytą, o iš Bufalo 
tą pačią dieną popietų. Re- 
guliariškas laivų išplauki
mas iš Clevelando bus nus
tatytas kitą savaitę .

Prekė $15.00

Apleido Clevelandą.
reitą pėtnyČią apleido 
velandą tūlą laiką čia gyve
nęs ir daug padėjęs organi- 
zatyviško darbo tarp tau- 

' tiškų draugijų J. J. Žilis.

Cle-Prieš krutančius paveiks
lus. Su ateinančiu panedė- 
Jiu Opera House turi prasi
dėti rodymas krutančių pa
veikslų “Birth of Nation”. T> - - I ... 1 vianų uiaufcijiį m. o. z.111.-.

Iškeliavo į Rochester, N. Y.,
Geru' ly pakėlė protestus daugelis 

protestonų kunigų, o su tais 
ir negrai, aiškindami, kad 
toki paveikslai kelia neapy
kantą tarp tautų ir rasų. 
Tiesų direktorius Titz Ge- 
rald pareitą subatą išsireiš
kė, kad rodymas šitų pa
veikslų Clevelande turės bū
ti užgintu, nes keliose vieto
se dėl šitų paveikslų yra ki
lusios riaušės.

kur žada apsigyventi, 
pasekmių.

Prekė $25.00

Pardavė dukterį.
moteris Starbargin 
Oregon skersgatvio 
vyriškiui pardavė už 50 do- $ 
lerių 12 metų savo dukterį. į}| 
Pardavikė tapo areštuota, W 
o kupčius su pirkiniu dar (‘j 
nesugauti. Sako, kad mer- & 
gaitės pardavikė yra lietu- 
vė, tik sukraipius savo pra- Mi 
vardę.

Tūla 
nuo 

tūlam

Prekė $35.00

Dingo dvi mergaitės. F.

Niekdariai. Ikišiol nesu
sekti niekdariai pradėjo di- 
namituoti visose miesto da
lyse-kasimo mašinas, kurio
mis kasama skiepai, grabės Hendrick, 16 metų, gyvenu- p. 
irt.t. Ikišiol sudinamituo- si prie W. 12 gatvės ir V. 
ta jau keturios tokios maši- Cramer teipgi 16*m. mergai- $ 
nos, kurių paskutine buvo tės, gyvenusi prie Scranton tjJ 
prie firmos Nichels & Son, skersgatvio, aną subatą ga- m 
11422 Fairchild skersgatvio, vusios savo darbavietėse ai- 
kur sudinamituota mašina, gas, nesugrįžo namo. Poli- 
priklausanti kontrakto- cija jieško, bet jokio pėdsa- 
riui Mc Donnel. ko susekt negali. Kg

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

Cuy Princeton 1539-R.

namus ATIDARYTA NAUJA KRAUTUVEI
\ — Kur Galima Pirkti —

VYRIŠKU VISOKIU MARŠ-' 
/ KINIU. VIRŠUTINIU IR A- 
I PATINTU. VISOKIU KAK

LARAIŠČIU. KEPURIŲ, IR1 
LIETSARGIU.

MOTERIMS IR MERGINOMS 
UŽLAIKOME ANDAROKl? 

VILNONIU IR ŠILKINIU 
VEISČIU IR KVARTUKU.
Pas mus perkant pritaikimasi 
veltui.

DIDELĮ PASIRINKIMĄ UŽ
LAIKOME VAIKU IR MER-< 
GAIČIU SKIBELICKU IR 
KEPURAIČIŲ.

Pas mus pirksi pigiaus, nes1 
mus krautuvė nauja ir reika- 
l-iuja pirkiku, tuomet yra ma- 

— žos prekės pastatytos. ,

NA, NORS PERSITIKRINK.

1GERAS PAVYZDIS

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- 

Žmogus daug draugu gali turėti, bet nieks negali suprasti, kad nėra 
Dėlto

me.
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. 1

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

u š Užtvirtinta 1914 m. per Valdžią Ohio Valstijos. h

B 3 AUTORIZUOTAS KAPITALAS $100,000.00. B
Ęj Įį VSAtdara nuo 9:00 Valandų Ryto iki 9:00 Valandų VAakare -.J H

ir su-

Parkų

t Čerkesas & Šimkūnas
1001 E. 79th St. Kamp. Crumb avė

jTegul Aš Busiu Tavo Aptiekoriusj f
I II. R. GI
H1653 St. Clair Avė., N. E.
tt\.....

Cleveland, Ohio.

Jonai! Kur tu šlubuoji?
urbė ja

W. WISZNEWSKŲr
1024 Kenilworth avė. Cleveland, Ohio

APSAUGOK SAVO ČEKIUS
—SU—

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

Dasižinok pas pardavinėtojų 
viršininką

Edward C. Hunt
TODD PROTECTOGRAPH CO.

349 The Arcade 
Cleveland, O.

Tel. Main 1392.

į Nusipirk Gramofoną į |
I KODĖL VISOS SVETIMTAUČIŲ IR ŠVIESESNĖS LIETUVIŲ ŠEI- 
' M YNOS JAU ĮGYJO TĄJĄ MUZIKA? TODeL KAD JIE 
| SUPRATO JOS VERTĘ 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-

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

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

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

Geriausia yra tokia muzika

GREIČIAU

Prekė S75.00

Prekė $100.00

Prekė $110.00

Jas galima pirktisu mažu įmokėjimu ir ant len- tij 
griausiu išmokėjimų, . »

“Dirvos” krautuvėje !
2004 St. Clair Avė. Cleveland, Ohio |

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

Prekė $50.00

Antrą Dieną Velykų
Balandžio 9 d. 1917

I ŠOKIAI! ir vėl ŠOKIAI!
H f 

j g KLIMAVIČIAUS ŠOKIŲ MOKYKLĖJ
j H 3704 Superior Are. Tarpe E. 36 ir 38 gabiu 

i 2 Norintieji linksmai laiką praleisti 
I g ir smagei pasišokti, malonėkite atsi- 
1§ lankyti j viršminėtą vakarą, nes bus j 

šokamą visi seni ir nauji šokiai. Mu
zika Kappith Union Orchestra.

įžanga porai 50c pavienei ‘mergi
nai 25c.

Teipgi norintieji mokintys šokių 
šokti, malonėkite atsilankyti, pėtny- 
čios vakare, 13 d. Balandžio, nes bus 
duota viena lekcija dykai, taigi ne
praleiskite- progos, nes jau sezonas 
baigėsi. Mokykla užsidarys pabaigoj 
Gegužio mėnesio.

Lekcijos atsibuna kdžna panedelio 
ir pėtnyčios vakarais, nuo 8 iki 11 vai.

Vyrams $4.00, mergynoms $2.00 
už 10 lekcijų

BUČERNĖ IR GROSERNE
Daugumas musų lietuviu ikišioliai negalėjo pas mus atsilankyti dėl 

tolimo atėjimo. Bet dabar męs. norėdami kuogeriausiaipatamauti, pra
dėjom visokius orderius pristatyti į namus. Galite įduoti orden’us per 
musę važiuotoją arba atsilankę j musy krautuvę. Męs visados stengsi
mės sanžiningai patarnauti muu kostomerius. Prekes darysime kuože- 
miausias, tavorą duosim kuogeriausj. Brangus broliai ir seseris nepa
mirškite musu krautuvės. Ateikite ir pabandykite, o tąsyk persitikrin
site, jog ką šneku yra gyva tiesa.
2041 HAMILTON AVĖ. Cuy. Central 1781-L

VELYKOS AUTI!
PO VELYKŲ PRASIDEDA BALIŲ BEI TEATRUI

S E Z O N A
0 AR TORI NADIĄ SIUTĄ APSIRĖDYTI??

Męs siuvame tik naujausios mados gražia i pritai- I 
kyttis drabužius. Todėl užsiorderiuokit pas mus.

J. P. GARMUS,
KOSTUMERSKAS KRIAUČ1US

1329 St. Clair Avenue. • Antros lubos.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
’ AMERIKOJE«įsteigtas

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

kus ir kulturiškus reikalus.

■............ .............. ■ ■ ----------

Kapitalas i Sausio, 1917. $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų ................. $52.813

Moka pomirthiij $150. $300. $6cc 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir Si..oc į savaitę.

ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitrašti „TĖVYNE” su ilius- 
" truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kningas. kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra scniau- 
“ šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos. pašalpos ir kultūros 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

. A. B. STRIMAITIS
307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY----- — - ----  ■


