
Prenumerata apmokama iš'"V i-šaus. Prenumeratos 
metas skaitosi r.u > dienos užsirašymo. ne nuo Nauju Me
tu. Apgrarsinimu kainu klauskite laišku. Adresuokite;

“DIRVA”
2004 St. Clair Avė.

No. 15.

Eina kas savaite 
Leidžiama* Cleveland'®, Ohio 

Lietuvių Spaudos Bendrijos
A. B. Bartusevičius prez. Ig Sakalauskai Red. .4jw(.

Metine Prenumerata:
Suvienytose Valstijose............ ..... ...... 51.50
Kitose Viešpatystėse ___ ..... $2.00

CLE' '*

“DIRVA" SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

Entered as Second-Class matter December 6th, 1915, at the Post Office of Cleveland, Ohio under the Act of March 3rd, 1879.

Cleveland, Ohio., Penktadienis, Balandžio (April) 13 d., 1917 m.

Suv.VaLeinaįkarę
PAVOJUS YRA IS MEKIKOS PUSES

ANGLAI PAĖMĖ VIMY FORTUS

leputna ir mėgino prasilauž-' Aisne fronte vokiečiai ture- j 
ti pro rusus, vienok nieko Jo didelius laimėjimu: 
nelaimėjo, nes rusai kulkas- x:"
vaidžiais jiems pastojo ke
lią. Kredjenink ir upės 
Rimnik aplinkėje austrai 
bombardavo rusus, bet netu
rėjo pasekmių. Dabrudzy

[francuzų lakūnas numetė kai atmušti. Danai rajone Juos atgal.

ANGLAI SUSIJUNGĖ SU RUSAIS
RUSAI SUMUŠTI TIES ILUKŠTA.

Jos vienok tam nereikalauja 
įtikėti, nes vokiškų oficierų 
vadovavimas Vilios kariu
menėje turi kitą reiškimą 
kuriuomi yra tikslas veržtis 

! į Suvienytas Valstijas, kaip 
tik šios pradės kariauti su 
Vokietija.

AUSTREI A PERTR AU KS į 
DIPLOMATIŠKUS R Y- !

ŠIUS SU SUV. VAL. 1
Haaga. Oficiališkos ži-Į 

inios skelbia, kad greitu lai
šku Austrija pertrauks dip- 
I lomatiškus ryšius su Suv. 
, Valstijomis. Laikytoje vo-! 
[kiečių kaizerio ir Austrijos! 
ciesoriaus konferencijoje j 
Hamburge, kur buvo apkal-
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nutildė vokiečių baterijas ir! -----------------------------------1'
puolę atakan užėmė pozici-- Į g AmOfllCOS 
jas. Prancūzams teko šeši 
kulkasvaidžiai. Akacijoj;
vokiečiai buvo uzatakavę; v _ ’ AL. blUJA K A 
[francuzus, vienok atakai’ ReN SU VOKIETIJA.

_____ . __________ j pasekmingi, nes! Washington, D. C Po il- 
Visi francuzų kontra-'francuzai durtuvais atmetė'gM n* didelių ginčų Suv, Vai.

[senatas 82 balsais prieš 6

is, nes 
keliuose mūšiuose francuzai 
neteko 15 oficierų, 827 ka
reivių, 4 kulkasvaidžių ir 
daug šautuvų, kuriuos vo
kiečiai užėmę pozicijas pa- nebuvo 
ėmė.

pinigų suma imama iš iždo 
kares reikalams. Apart to 
dar Suv. Vai; bankai leng
vai galės paskolinti apie 
tris bilijonus dolerių

BRAZILIJA PERTRAUKS 
DIPLOMATIŠKUS RY
ŠIUS SU VOKIETIJA.
Rio de Janeiro. Oficiališ- 

kos žinios skelbia, kad Brazi 
lija rengiasi pertraukti dip 
lomatiškus ryšius su Vokie
tija: svarbiausia priežastis 
to yra, kad vokiečių subma
rinas nuskandino vieną Bra
zilijos garlaivį “Parana” 
Jeigu Brazilija pertrauks 
diplomatiškus ryšius su Vo
kietija, tai jos pėdomis pa
seks ir dar dvi Pietinės 
Amerikos republikos: Chili 
ir Argentina, nes tos trįs 
republikos tarpe savęs gyve
na sutarty j.
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&SUV. VALST. STOJA 

KARĖN.
Suvienytos Valstijos ga

lutinai pasiryžo stoti karėn 
prieš Vokietiją. Prezidento 
Wilsono rezoliucija perėjo 
per senatą ir tapo užtvirtin
ta ir tųomi duris į karės 
lauką jau atidarytos, tik dar 
viskas nesutvarkinta ir kaip 
greit viskas bus susitvarkę, 
karė bus pradėta. Dabar 
skubiai mobilizuojama ka
riumenė ir tvarkoma laivy- bama svarbi situacija Suv- 
nas- Rodoskelisubmarinai Val.su Vokietija, kaizeris 
ir orlaiviai jau iškeliavo į ju- įkalbėjo Austrijos ciesoriui, ! 
res, bet apie tai niekas aiš
kiai pasakyti negalų nes tai 
kariškos slaptybės. Karė 
prasidės, kaip manoma, gal
būt apie pradžią Gegužio 

.mėnesio, kuomet laivynas 
nukeliaus savo vieton ir na
mie viskas bus prirengta. 
Reikia žinoti, kad Suvieny
tos Valstijos nėra militariš- 
ka šalis, tad karėn nebuvo 
prisirengusi, todėl rengtis 
turi dabar, o karėn prisi
rengti ima laiko, nes apart 
kariumenės sumobilizavimo Taį didžiausias 
ir išsiuntimo, reikia sureng- smūgis iš anglų pusės, kokio 
ti amunicijos ir provizijos jje nebuvo tikėjęsi nuo anglų 
transportus, ligonbučius, 
sumobilizuoti daktarus, ligo- jimas Vimv f 
nių slaugytojos ir tam pana- čiams daug reiškia, v t 
šiai. Nors tas viskas yra,daug reiškia šiais laikais! t 
veikiama greitai, visgi rei-inustojimas 5.000 kareivių, j vokiečių pozicijas ir galybes 
kalauja savo laiko. Tiek|apart kurių žuvo ir 120 ofi-

keliatą bombų ant vokiečių tapo nušauta du anglų aerop
kad tas kiek galint stengtųsi paskui laimingai Į Janai, kurk- norėjo bombar--
pertraukti <hr..omawškv< ry sugrįžo atgal. įduoti vokiečių pozicijas.
sius Austrijos su Suv. Vai. 

i Sako, kad Austrijos cieso
rius nusileido kaizeriui.

ANGLAI PAĖMĖ VI
MY FORTUS.

Londonas. Anglų kariu
menė eidama visu greitumu 

: pirmyn, prisiartino prie Vi- 
jmy fortifikacijų ir jas užė
mė, su kuriomis 5,000 vokie
čių kliuvo anglų nelaisvėn.

> vokiečiams

vakariniame fronte. Nusto-

ANGLAI LAUŽIA HIN 
DENBURGO LINIJĄ. 
Londonas. Vėliausi tele

gramai skelbia, kad anglų 
artilerija smarkiai bombar
davo Hindenburgo liniją 
šiauriuose nuo St. Quentin, 
kur paėmė kaimą Lempire 
Pastarųjų dienų bėgyje ang
lai visuose mūšiuose turėjo 
didelius laimėjimus. Tarpe 
St. Quentin ir Arras visos 
svarbiausios vokiečių pozi
cijos teko anglams. Vokie
čiai gindami tas pozicijas 

fortų vokie-į paguldė tūkstančius savo 
' i. ypač! kariumenės. Anglai eida- 

!mi pirmyn randa sugriautas

RUSAI SUSIJUNGĖ SU 
ANGLAIS MEZOPO-

TAMIJOJ.
Petrogradas. Rusų ka- 

riumenė, kuri nemilaširdin- 
gai muša turkus ir stumia 
atgal, paėmė dar du turkų. kasvaidžius, prie to daug 

> miestus Kasričirin ir Kha- ■ šūvių ir kitokių dalykų, 
inikin, kur susijungė su ang-! --------------

Jais. Dabar sujungta rusų! Didelė ekspliozija. Ed- 
su anglų kariumenė nori ap- dyston, Pa. ištiko baisi eks- 
supti turkus. Žiaurus mu-!piiozija amunicijos fabrike 
šiai eina dabar Dėklė aplin-! “Eddyston Ammunition”. 
kėje, kur rusai su anglais Ekspliozijoj žuvo 121 darbi-

Vūliaiicino Tinino oficiališkai paskelbdama
V ulluUulUu LIIIIUu’ • priėmė rezoliuciją, kurioje
. , ,. ; ’ i i karės stovis tarpe Suv. Vai.Anglų grobis. Anglu ka-. . ~ ..._ . , b‘ | no pasirašymo po rezoliuci-numene paimdama Vimy: , Z ... - .,r

- , i _ .. dabar tik prezidento Wilso-fortus, paėmė 11,000 vokie-■. - 5- T >•
čių ir austrų neleisvėn, 
apart tų 23 oficieriai, 100 ka- 
nuolių, pradedant didelėms
ir baigiant 8 celinėmis, 60 
tranšėjų mortyrų ir 163 kul-

į ir Vokietijos. Laukiama 
Ja ir paliepimo pradėti karę 
su Vokietija. Suv- Vai. ka- 

: riumenės pulkai yra pasi- 
■ rengę bile kada pradėti vei
kimą. Laivynas teipgi pri- 

i rengtas ir laukia vyriausio- 
' jo vado Įsakymo plaukti i 
' nuskirtas vietas.

KUBA EINA PAGEL- 
BON SUV. V AL.

Washington, D. C- Kubos 
republikos valdžia apreškė 
Suvienytoms Valstijoms, 
kad ji pasirengus yra stoti 
Į karę su Vokietija ir eiti pa- 
gelbon Suv. Vai. Skelbia, 
kad veikiai bus paskelbta 
Kuboje mobilizacija, kadan
gi to reikalauja pats priva
lumas stoti šalę savo globė
jos, Suv. Valstijų. Kubos re
pu blika nori atkeršyti vo
kiečiams už sukėlimą Kubo
je revoliucijos, nes kaip ži
noma, kad Kubos revoliuci
jai vadovavo vien vokiečiai.

kalauja savo laiko.
šiądien tik aišku, kad Suv.Lįeru 
Valstijos eina Į karę ir karei Į 
prasidėjus, gyventojai gali! 
tikėtis pritrukime maisto.

PAVOJUS Iš MEXI- 
KOS PUSĖS.

VOKIEČIAI PAĖMĖ NE
LAISVĖN 9,000 RUSŲ.
Berlynas- Visu rytiniu 

frontu eina žiaurus mūšiai. 
Vokiečiai skelbia, kad Vo-

EI Paso, Tex. Mexikos ka- tvnijoj, upės Stochod aplin- 
riumenė, vadovaujama Vii- k®se buvo ištikęs didelis mu
los, artinasi prie Suv. Vai- ^s’ kuri vokiečiai laimėjo, 
stijų rubežiaus. Yra žinios, 
kad išilgai rubežiaus yra' 
mexikonų kariumenės ties

SUGADINO KARIŠ
KĄ LAIVĄ.

Washington, D- C. Vo
kiškas internuotas šarvuot
laivis “Cormonant” , kurs 
buvo sulaikytas iki karei pa
sibaigiant, prie Apra salos, 
tapo sugadintas. Sugadino 
jį to paties laivo Įgula, vo
kiečiai, kaip tik žinia pasi
girdo apie prezidento Wil- 
sono rezoliucijos priėmimą 
kongrese, kuomet Suvieny
tų Valstijų milicija ėjo nuo 
to laivo Įgulą paimti Į ne
laisvę. Vienas oficieras ir 
tris kareiviai iš anos vokie
čių Įgulos kasžinkur dingo, 
kiti paimta nelaisvėn, kurių 
buvo 12 oficierų ir 321 karei
vis. “Cormonant" čia pra
buvo nuo 28 d. Gruodžio 
1914 m.

MEXIKOJ BRUZDĖJIMAI 1 
PRIEŠ SUV. VAL.

__  ____ __  o ________ v _____ Washington, D.C. Suv 
nori persikelti per Dialalę ninku, daugiausia moterių Vai. valdžią pasiekė žinios, 
upę- Turkai stato paskuti- j jr mergaičių. kurios skelbia, kad Mexikoj
— i eina dideli bruzdėjimai prieš

Suėmė laivą su ginklais. Suv. Vai. Mexįkos kariu- 
ru- Pacifiko vandenyne Suv. minė iš Nevo, Leon, Chaha- 

! Valst. skraiduoliai pagavo nilo ir Chihuahua aplinkių 
laivą, gabenantį ginklus ir renkasi i burius ir artinasi 
amuniciją i Mexiką. Viskas į prie Suv. Vai. rubežiaus- 
atimti ir laivas areštuota. Gandas eina, kad kaip tik 

------------- į Suv. Vai. paskelbs karę Vo- 
nuo Sudegė daug grudų. Min-' kietijai, tai tenai suorgani- 

abiejose pusėse neapolyje sudegė du dudeli zuoti vokiečiai sykiu su Me- 
-------------- ___ > kariumene veržšis Į

gė už $3,000,000 grudųJ Suv. Vai. teritoriją. Iš tos 
Tai žingsnis arčiau bado pusės Suv. Valstijoms grę- 
Amerikos žmonėms. i šia nemažas pavojus, nes 

-- I kaip žinoma, Mexikoj pasta- 
Gabeno gazaliną Į Mexiką. moju laiku tapo suorgani- 

;Georgia pakrantėse valdi-jzuo^a daug vokiečių rezer- 
ninkai pagavo valtį, gabe- vistų, kurie nukeliavo ten iš 

! nančią 500 galonų gazalino,! Suv. Vai.
' kurį vežė į Mexiką, vokiš-i ---------------
ikiems submarinams. Iš su-;MILŽINIŠKA PINIGŲ SU- 
i imtų valtyje buvusių žmonių MA SKYRIAMA KARĖS 
! tik vienas moka angliškai, VEDIMUI.
j kiti akli vokiečiai. Washington, D. C. Suv.

-------------- j Vai. iždo sekretorius Mc. 
-- PRIE CHAMPAGNE DI-1 Tikimasi atskiros taikos. Adoo įnešė kongresan rezo- 

VOKIEČIŲ RAPORTAS. Į DELI ŠAUDYMAI. Į Rusijos kariumenėje kįlailiuciją reikalaudamas už- 
Berlynas. Vokiečių arti

lerija veikli ir pasekmingai 
bombarduoja priešo pozici
jas. Artair aplinkėje po 
priedanga artilerijos pėk
stininkai išvijo francuzus iš 
apkasų ir paėjo pirmyn-

lavonų.

nes jiegas, bet vargiai jie 
galės atsilaikyti. Tuose vei
kimuose ypač pasižymi 
su kazokai.

• * — - - Tame mušyj, vokiečiai pa-
’ ’ ........................ i ėmė nelaisvėn 9,000 rusų su

• _ • ’■ j visais oficierais. Apart
Nagel 2,500, Douglas 1,000, to dar vokiečiams teko 150 
Cassas Grandės, Madera ir kulkasvaidžių ir minų mėty- 
Pearson 4,000 Juarez ir bojų- Rygos fronte vokie- 
Cassas Grandės 1,200, tarp1 čiai buv0 Pakėl? ofensyvą 
Juarez ir Chihnahua 7,000. ,ir užėmė nekurtas priešaki- 
Vietomis prie šito skaitliaus nes rusU pozicijas, bet pas- 
priskaitoma ir Caranzos ka-lku\kontrataku rusai atsi‘ 
riumenė. Suvienytų Valsti- ‘ at?ak 
jų kariumenė yra prirengta
prie mūšio, jei tik mexiko- RUMUNIJOJ PRASIDĖ- 
nai mėgins pereiti Suv. Vai. JO MŪŠIAI.
rubežių. Caranzos šalinin- Petrogradas- Bystricos 
kai vienok aiškina, kad čia aplinkėje vokiečiai atnauji- 
siaubiama tik Caranzos ir no mušius, kurte buvo lai- 
Villos kariumenių, kurių kinai sustoję. Nepasisekus 
dviejų musių tik ir laukt vokiečiams tenai, jie užpuo- 
liekasi. Suvienytos Valsti- lė rusus prie Jakobeni Vo-

FRANCUZAI LAIMĖJO 
SOMME FRONTE.

Paryžius. Tarpe Somme 
ir Oise, Saisons aplinkėje 
francuzų artilerija pasek
mingai bombardavo vokie
čių pozicijas. Argone ap-i 
linkėję prie La Fillechart 
francuzai išvijo vokiečius iš Staiga užpulti rusai, nespė 
apkasų ir paėmė nelaisvėn 
300 vokiečių su 3 oficierais. 
Beatar apigardoj vokiečiai 
vieną naktį bandė durtuvais 
išvyti francuzus iš apkasų, 
bet tas j._______ ____ t—j —;

Francuzai atakus atmušė, vokiečių tapo sumušti. 
Reims aplinkėje, kur fran-inok paskui sutraukę dau- 
cuzams pirmiau nesisekė, giau jiegų rusai durtuvais 
dabar jau atmuša vokiečių < išmetė vokiečius, 
atakus. i --------------

RUSAI SUMUŠTI 
LIETUVOJ.

Londonas. Į pietus
Ilukštos, ; ’ ’
Panevėžio geležinkelio, vo- elevatoriai, su kuriais sude- xikos 
kiečių pėkstininkai buvo už- į 
atakavę rusus pozicijose.

jo susitvarkyti, tad panešė 
nemažus nuostolius. Už- 
atakuotas pozicijas vokie
čiai užėmė. Nepavyko ru
sams teipgi ir prie Vladi- 

jiems nepavyko.' mir—Volynsko, kur rytuose 
’ Vie-

DELI ŠAUDYMAI. [Rusijos kariumenėje kįlalliuciją reikalaudamas
Paryžius. Champagne ap revoliucija. Kareiviai neno- i gyrimo 3 milijardų ir 400 

linkėj tokia eina artilerijos ri kariauti. Manoma, kad milijonų dolerių karės vedi- 
kova tarpe francuzų ir vo- Rusija gali padaryti atskirą ’ ‘
kiečių, kad net visoj aplinkėj taiką su Vokietija. Kariu- 
ir Champagne žemė dreba- [ menę sukurstė iš kalėjimų 
Valcaillan aplinkėje po ilgo paleisti anarchistai ir nihi- 
bombardavimo francuzai listai.

mui. Kadangi Suv. Vai. 
kongresas nubalsavo, kad 
stot j karę su Vokietija, tai 
nėra abejonės, kad tos rezo
liucijos neužgirs. Tokia tai

kareiviavimo 
Karštose 
atsibuvo 
išreikšta 
paskelbti

NUBALSUOTA BILIUS 
PRIVERSTINO KAREI

VIAVIMO.
Springfield, III. Illinois 

valstijos legislaturos senate 
tapo priimtas ir beveik vien
balsiai nubalsuotas bilius 
priverstino
Illinois valstijoj- 
prakalbose, kurios 
laike balsavimo, 
noras, kad viešai
balsavimo pasekmes kaipo 
pavyzdį kitoms valstijoms. 
Po nubalsavimui, biliaus ko
pija tapo pasiųsta Washing- 
tonan Illinois senatoriams, 
kurie perduos prezidentui 
Wilsonui.

Val.su


D IR V A

bėgiojimas ir krutantieji 
paveikslai, o ypač telefonas. 
Ji nekaip negalėjo suprasti

VOKIEČIŲ KONSULIS elektros Šviesa, gatvekarių; no gabinete reikalinga suda- 
NEGALI PAGRĮŽTI

VOKIETIJON.
San. Francisco, Cal. Dr.

Franz K. Zitelman, vokiečių kokiu budu žmogus su žmo-
konsulis iš Manilos, ant Fi- gum gali susikalbėti per 
lipinu salų, atvyko į San vielą. Krutančių paveikslų 
Francisco ir žada apsistoti teatre nekaip netikėjo, kad 
iki atvažiuos Vokietijos am-'ten juda žmonių paveikslai, 
basadorius iš Chinijos, ku-1 o ne gyvi žmonės, iki nebuvo 
riam Suv- Vai. valdžia leido 
pervažiuoti per Suv. Vai. 
Zitelman pasakoja, kad jis 
jokiu budu negali pagrįžti į 
Vokietiją. Buvo nuvykęs 
Japonijon iš kur tikėjosi 
gauti leidimą per Rusiją 
parvažiuoti, bet leidimo ne
gavo. Paskui nuvažiavo 
Chinijon, bet tenai kaip tik i 
tuo laiku tapo pertraukti 
diplomatiški ryšiai Chinijos 
su Vokietija. Taigi dar ne
turi nė jokio kelio, kuriuom 
galėtų pagrįžti Į Vokietiją.

prileista persitikrinti.

ryti nauja ministerija, kuri 
rūpintųsi vien tik amunici
jos ir komunikacijos reika
lais. Dalyvavusieji toje ta
ryboje civiliai pritarėjai yra 
žymiausi šalies pramonin
kai-

STUDENTAI SUDEGINO 
“LA FALLETTE”

Boston, Mass. Technolo
gijos instituto studentai pa
sipiktinę senatoriaus La 
Fallette pasielgimais Suv. 
Vai. kongrese ir užtai, kad 
yra pro-vokiečiu , ėmė ir su
degino ant laužo. Buvo 
teip: Padirbo jie lėlę, pana
šią La Fallettui ir paskui 
nusinešę ant Charles upės 
kranto, nukankinę ja sude
gino. Degant lėlei, studen
tai susikabinę rankomis šo
kinėjo aplink ugnį, garsiai 
rėkaudami. Tarpe jų rado
si vienas pacifistas, kurs ne
norėjo teip daryti, kaip darė 
visi, užtai tapo sugautas ir 
įstatytas į vandenį. Vande
nyje turėjo buti tol, kol ne
išsižadėjo pacifisto vardo-

DAR AREŠTAVO 600 RE
VOLIUCIJONIERIŲ.

Havana. Kubos provinci
jos Ariente federališkai ka- 
riumenei pavyko areštuoti 
dar 600 revoliucijonierių, 
kurie gyventojams nedavė 
ramumo. Netyčia užklupti 
revoliucijonieriai nespėjo 
gintis ir visi tapo suimti. 
Apsupus juos kariumenei, 
nepasprudo nė pats revoliu
cijonierių vadas. Darant 
kratą rasta daug amunicijos 
ginklų ir atsišaukimų. Da
bar jau Kuboje pradeda vis
kas tvarkvtis.

MILŽINIŠKAS PELNAS 
GATVEKARIŲ KOM

PANIJOS.
■ Chicago, Ilk Laike gat- 
vekarių darbininkų straiko 
kiekvienas manė, kad gat- 
vekarių kompanija privers
ta bus paskelbti bankrotą, 
bet pasirodo, kad ji netik ne
mano bankrutyti, bet dar 
milijonus dolerių turi pelno. Į 
šiose dienose suvestos at- i 
įskaitos parodė, kad jeigu j 
per metus buvo 13,053,162 • 
dol. Gryno pelno turėjo: 

į 4,449,525 dol., kompanija i j
■ savo kišenių susidėjo arti: 
’ dviejų milijonų dolerių. Pa-
i našiai yra
I tuose, o kompanijos vis sa-
i ko, kad neturi jokio pelno-

VOKIEČIAI RENGIA 
PROTESTĄ.

Londonas. Iš Amsterda
mo pranešama, kad Vokieti
jos valdžia rengia aštrų pro
testą neutrališkoms šalims 
prieš Suv. Vai- ginklavimąsi. 
Vokietijos valdžios rateliuo
se yra manoma, kad tas vo
kiečių protestas taps priim
tas neutrališkų šalių, o ypač 
Pietinės Amerikos republi- 
kų, kadangi užsidegus karei 
Suv. Vai. su Vokietija, grės 
pavojus ir toms republi- 
koms. Vokietija sako ne
žinanti kokiam reikalui Suv. 

j Vai. ginkluojasi ir rengiasi i 
i kare su Vokietija.

kad Vokietijos kaizeris mir
tinai serga ir yra maža pa
gijimo viltis. Tos žinios 
paeina nuo amerikonų ban- 
kierių, kurie turi artimus 
ryšius su Vokietijos valdžia. 
Suteikusieji tas žinias, tvir
tina, kad kaizeris vargiai iš
liks gyvas sekančiuose mė
nesiuose. Žiniose pažymi
ma, kad mirus kaizeriui Vo
kietija tuojau taps republi- 
ka.

EX-CARIENĖS PALY
DOVĖ KALĖJIME.

Petrogradas. Iš ex-caro 
rūmų Carskoje Sielo tapo 
paimta ir nugabenta Petro 
ir Povyįo tvirtovėn ex-ca- 
rienės palydovė Virubova, 
buvusio Rasputino artima 
bičiulė- Virubova tapo už- 

vienam kalėjimo

ŽYDAI MOBILIZUOJA 
KARIUMENĘ-

New Yc-rk, N. A’. Samu
Untermver ir kiti žvdu :

f

dėio būt

Yorko

ėjo mobilizuc 
pulką iš vien

voh

Untermver

rnyer, J. H. Sohifi, I. M. Se- 
ligman, N. Straus, A. S 
Straus, A. Levinhson ir kiti.

AREŠTUOTAS VOKIE
ČIU ŠPIEGAS.

Los .Angeles. Cal. Areš
tuotas tapo Otto C. Daer- 
rier, kurs buvo skaitomas 
vokiečių kariumenės leiten- 

Areštuotasis pasiro- 
vokiečių špiegas. 

ji rasta 
Areštuoti Suvienytų Valstijų pakran

tei pgi jo na
muose daug eksplioduojan- 
čios medegos. Dabar prasi
dėjo tikra darbymetė areš
tavime vokiškų spiegti. 
Randasi ir tokių vokiečių, 
kurie sakosi nori pasikėsinti

AREŠTAVIMAI VOKIE
ČIŲ ŠPIEGŲ.

New York, N. Y. Centra- 
linėn policijos nuovadon ta
po atgabenta areštuoti vo
kiečių špiegai, kurie tyrinę- nantu. 
jo Shv. Vai. karišką stovį ir dė esąs 
slapta susirašynėjo su Vo- Darant kratą pas 
kietijos valdžia, 
yra J. Neuman, O- Neuman, čių žemlapiai, 
Hans Hansen ir W. Henn. 
Federališka valdžia tyrinė
ja suokalbį kuriuom norėta 
sudinamituoti internuotą 
vokiečių pirklybinį garlaivį 
Haboken’e N. J. Tam tiks
lui vokiečių jau buvo paga- ant prezidento Wilsono gy 
minta 50 bombų. Suokal
bio sudarymui yra įtarti to 
garlaivio kapitonas Kari 
von Kleist ir mašinistas 
Praedal.

vybės. Pirmu tokiu pasikė- 
sintoju pasirodė tūlas Sim- 
mers, 67 metų amžiaus. Pa
sisakius jam savo manymą, 
policija jį areštavo-

•bet pašelpa negali buti di
desnė kaip 35 dolerius mėne
syje. Jei sužeidimas paei
na iš paties darbininko kal
tės, tūlas nuošimtis yra nu- 

i mušamas.
Dalinis sužeidimas. Atly- 

: ginimo suma priklauso nuo 
^pavojingumo sužeidimo, bet 
• suma negali buti didesnė 
i kaip $1,500. ii

Wisconsin valstijoje.
Mirtis prie darbo. Alga 

už keturis metus. Bet suma 
negali buti mažesnė kaip 
1,500 ir didesnė kaip 3,000 
dolerių. Jei nelieka šeimy
nos ar giminių, 100 dolerių.

Visuotinas sužeidimas. 65 
Jeigu yra

M
VOKIETIJOJ UŽGINTA 

SKELBTI vVILSONO
KALBĄ.

Amsterdamas.. Žinios ap
reiškia, kad Vokietijoj vai- daryta
džia yra užgynus laikraš- kambaryj su buvusio karės 
čiams skelbti ištisą Suv. Vai. ministerio Suchamahnovo 
prezidento Vvilsono kalbą, žmona-Gauta žinia, kad po ii 

’o mėnesio gos kelionės is Siberijos į
Petrogradą pagrįžo jau ži
noma ‘‘revoliucijos močiu
tė” Breškovska. Sutikta ta
no su dideliu entuziazmu.

ir kituose mies-' , .s sakytą kongrese
1 pradžioje. Laikraščiams 
; leista pasiganėdinti tik iš
traukomis- Valdžia nenori, 

: kad Vokietijos gyventojai 
i žinotų visą kalbos turinį, ku
rioj kaizerio vyriausybė yra 

[pavadinta autokratiška, to
dėl ta kaipo tokia ir negali

KANADOS VALDŽIA 
BAUDŽIA PRO-VO
KIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ 

SKAITYTOJUS.
Toronto, Ont. Federali

Kanados valdžia išleido, buti ilgiau Vokietijos gyven- 
iją įsakymą, kuriuom yra tojų pakenčiama.
įdžiami svetimtaučiai už -------------
itymą bei platinimą pro- REIKALAUJA SUV. VAL.

KARIUMENĖS.
Londonas. Visa Anglijos 

Francuzijos spauda iš- 
pa (len- reiškia norą ir reikalauja, 

pasiųstų 
i lenkų dienraštį Europon bent dalį savo ka- 
Ludowy”. Tas'riumenės. Tada butų gra- 

lolidariškumo ženklas.
Bet, jeigu Suv. Vai. nena
šius savo kariumenės į Eu
ropą, anglai mano, kad jos 
prie Vokiečių galutino įvei
kimo mažai prisidės. Matyt 
talkininkams, o ypač Angli
jai su Francuzija labai rei
kia kariumenės, kad jos ši- 
teip atsiliepia į Suv. Valsti
jas.

Žinios 
Vai. amba- 

apleiao

ų, kurie i 
Valstijų.

Žinios skelbia, 
areštavo tūlą A. 
ką), kurs buvo nuėjęs pač- kad Suv-Valstijos 
tan pasiimti 
“Dziennik 
dienraštis išeina Chicagoje žu: 
ir yra didelis Vokietijos ša
lininkas- Areštuotas dien
raščio prenumeratorius turi 
užmokėti baudos 1,000 dol. 
arba atsėdėti pusę metų ka
lėjime.

į Iš Š vietini

25,000 BRITVŲ IŠSIUN
TĖ RUSIJON.

Chicago, Iii. Iš priežas
ties karės ir suvaržymo iš Chihuahua City ----
pirklybos, britvų firma Gil- koja, kad pastaruoju laiku 
lette Rezar Co. ilgą laiką villistams labai nesiseka, o 
negalėjo siųsti Europon sa- ypač Chihuahua aplinkėje. 
vo britvų. Dabar firma pas- Generolo Francisco Marg-

PAKORĖ DAUG VIL-
LISTŲ.

Juarez Mex. Pabėgėliai
papasa- tinovič, Gab.

EX-CARO GIMINĖS PA-i 
SIDUODA NAUJAI 

VALDŽIAI 
Petrogradas. Rusijos ku

nigaikščiai ir didkunigaik- 
ščiai, buvusio caro giminės' 
pasiuntė telegramą naujai ; 
rusų valdžiai, kurioje ap
reiškia, kad jie pasiduoda 
valdžios nuožiuron ir savo 
nejudinamus turtus paveda, 
valstybei. Po telegrama pa-' 
.-Įrašė Nikolai Nikolajevič, 
Nikolai Michailovič, Alek
sandra Michailovič su šei
myna, Bu ris Vladimyrovič, 
Sergiej Michailovič, Geor- 
gij Michailovič D. Konstan- 

Konstantino- 
vič, Igor Konstantinovič ir 
Aleksandra Oldenburg.

VOKIETIJA INTERNUO
JA AMERIKONUS

Londonas. Iš Hagos ži
nios skelbia, kad generolas 
von Bissing, Belgijos guber
natorius, paliepė internuoti 
visus amerikonus, kurie 
randasi Belgijoj, kuomet 
sužinojo, kad Suv. Vai. pas
kelbė Vokietijai karę. In
ternuoti amerikonai tapo iš
siųsti i Vokietiją. Tos pa
čios žinios skelbia, kad 100
amerikonų, kurie nespėjo darė nuostolių vir 
apleisti Berlyną, tapo areš- dolerių. Išdegė visas miesto 
tuoti ir sukišti i kalėjimus. 
Tarpe tų randasi ponia Neu- 
mann Hofer, asistentė bu
vusio Suv. Vai. ambasado
riaus Gerardo ir J. W. Ja
mes, korespondentas New 
Yorko dienraščių.

-----------------SENOS
VALDŽIOS TRAUKIA

MI TEISMAN.
Petrogra-

kelbė, kad šiose dienose pa- nia įsakymu tapo sušaudyta > MINISTERIAI 
siuntė Rusijon per Japoniją 65 villistai, kurie buvo pate-;
25,000 britvų ir du milijo- kę į nelaisvę carranzistams. ’
nūs britvų gelendinimui dir- Apart tų dar apie 200 vii-. Petrogradas.
žų. Tas siuntinys iš Japoni- listų tapo pakarti laukuose įvairiose miesto dalyse 
jos taps pasiųstas į Vladi- ir pačiame Chihuahua City rasta apie 600 kulkasvai- 
vostoką, o iš ten Siberijos mieste ties valdžios namais, ^žių. Nauja valdžia nusky- 
geležinkeliu atvež centrali- Pakartieji villistai ilgą laiką rė komisiją ištyrimui, kam 
nėn Rusijon, kur jas priims 
tos firmos agentai.

buvo laikomi ant virvių, tie kulkasvaidžiai buvo pas- 
kad tuomi atitraukti gyven- kirti*. Susekta, kad senoji 
tojus ir kareivius nuo Vilios,-valdžia prijausdama kil- 
kurie simpatizuoja. siant Rusijoj revoliuciją,

pradėjo gaminti ginklus, 
_ ..........T. . ~~ . kad galima butų atsispirti 

N WJA'‘mINOTERHa" 11>rieŠ revoliucijonierius
ti- u- MlNlbIhKl.lĄ Kuomet užsidegė revoliuci- 
M ashington, D. C. Šalies ja, jeigu kariumenė nebūtų 

apgynimo taryba ir jos ci\i-' perėjUs revoliucijonierių pu-
* Usėn, butų buvęs didelis krau- 

met jos giminės pakvietė rėš departamento bute ilgai' P1 ^liejimas. U z tokius 
atsilankyti į Pittsfield, tai ji svarstė karės stovi Suv. Vai. darbus nauja valdžia pat- 
atvykus išvido stebuklus, su Vokietija. Pradėta pla-i raukė teisman visus senos 
Tais stebuklais jai buvo: nuoti, kad prezidento Wilso-i valdžios ministerius.

STEBUKLAI.
Pittsfield, Mass.

Danley, 87 metų senutė ne
seniai pasakojo apie ikišiol 
nematytus jai stebuklus.
50 metų atgal ji apsigyveno
Apple River, III., kur leido liai pritarėjai laikytame spe-; 
ramiai savo gyvenimą. Kuo- ciališkame susirinkime ka-i

Mary

SUV VAL. AMBASADO
RIUS APLEIDO AUS

TRIJĄ.
Amsterdamas, 

skelbia, kad Suv
sadorius Fenfield 
Austriją ir grįžt 
V ai. Ganoas eina, 
važiuoja su taikos reikalais, 
teipgi skelbiama, kad jis 
daugiau negrįž Austrijon, 
nes užsidegus karei Suv. 
Vai- su Vokietija, suirs dip
lomatiški ryšiai tarpe Suv. 
Vai. ir Austijos. Austrų 
vyriausybės organas skel
bia, kad Penfield į Austriją 
sugrįž po keturių mėnesių.

DARBININKAMS ATLY
GINIMO TIESOS.

(Workmen’s Compensa- 
tion Law).

(Tąsa) 
dę pildyti savo pareigas. 
Kad gauti atlyginimą ar pa
šelpą, turi buti koks atsiti
kimas, bet tiesos nepripažį
sta atlyginimo ar pašelpos, 

■ jeigu nelaimingas atsitiki
mas paeina iš darbininko 
kaltės ar neatsargumo.

Visi darbininkai Pennsyl- 
vanijos valstijoj turi šitomis 
tiesomis naudotis, išskiriant 
namų ir šeimynų darbinin
kus, darbininkus dirbančius 
ukėse, darbininkus, kurie 
dirba savo namuose, prie
skalbimo, namų valymo ir nuošimtis algos, 
tam panašiai, teipgi tokius visada reikalinga daktariš- 
darbininkus, kurie dirba ir ka pagelba, pilna alga, po 
kitur, tik tuomlaikinius dar- 90 dienų sirgimo. Abelna 
bus. atlyginimo ar pašelpos suma

Apie kiekvieną susižeidi- negali buti didesnė už 4 me- 
mą ar žuvimą darbininko, tų algą.
darbdaviams turi buti duo- Dalinis sužeidimas. 65 
ta žinia ne vėliau 14 dienu, nuošimtis nuo sumos, kokia 
Kad gauti pašelpą nelaimiu-j susimažino sužeistojo darbi- 
game atsitikime, advokato į ninko alga, bet abelna pa- 
patarnavimai nėra reikalin-lšelpos suma negali pereiti 
gi. Aiškiai apreikšti visas 14 metų algos.
priežastis, kurios buvo prie j 
nelaimingo atsitikimo dar- j 
be. Nepasirašinėti 
popierų reikaluose 
pašelpos; pasiteirai 
viską tokių žmonių, 
daly kus aiškiai 
Tokiais žmonėmis yra atsa
kančiai!

Valley Center, Kan. 
Šio miesto majoru tapo iš
rinkta moteris , Aris Fran-' 
eis. Ji miestą valdys per du 
metus. Tai pirmas 
šus atsitikimas.

pana-

ArturAlbany
Waite, kurs pereitais metais 
New Yorke nužudė savo 
vuošvį, milijonierių Peck’ą, 
apeliacijos teismas pasmer
kė mirtim Jis bus nužudy
tas Sing Sing kalėjime.

Wichita Falls, Tex. Mie
ste ištiko gaisras, kurs pa- 

500,000

Pramonė.
Galbūt darbininkams yra 
arbiausiu atsiminimu ne- 

apie! seniai palaidotas krizis ge- 
kurie ■ ležinkelių darbininkų strai-

upranta. i ko, kurio buvo laukiama.
’arp geležinkelių darbinin- 

unijų viršininkai. : kų ir savininkų įvyko šokią 
! tokia taika. Įvesta 8 valan- 
i dos dienos darbo ir prižade- 

Pusė į ta išpildyti kitus, mažesnius^ 
nemažiau į darbininkų reikalavimus.

Teismas pripažino Adamsc- 
no bilių konstitucijiniu ir to
kiu budu geležinkelių strei
kas nustumta toliasniam lai
kui, kol atsiras- naujos prie
monės.

Plieno liejyklose eina di- 
didelis judėjimas Šiuom tar
pu. Pirmiaus buvo skubina
ma išpildyti užsakymus už- 
rubežinių kariaujančių vieš
patysčių, kad greičiau juos 
išpildžius, nes gauta specia- 
liškas pareikalavimas, kad

Rhcde Island valstijoje.
Mirtis prie darbo, 

savaitinės algos,
4 ir nedaugiau 12 dolerių sa
vaitėje. Jei nelieka šeimy
nos nė* giminių, išmokama 
gydymo ir laidojimo kaštų 
nedaugiau kaip 200 dolerių.

Visuotinas sužeidimas.
Pusė savaitinės algos, nema
žiau 4 ir nadaugiau 10 dole
rių savaitėje per 400 savai
čių.

Dalinis sužeidimas. Pusė 
sumos, kuria susimažina sa
vaitinė alga, bet nedaugiau 
10 dolerių savaitėje per 200' 
savaičių. Už nekuriuos su- su 1 diena Balandžio butų 
žeidimus teismo komisija visi 
pripažįsta priedus.

užsakymai pabaigti. 
Dabar Suvienytų Valstijų 
valdžia davė didelius užsa
kymus. reikalingus teipgi

A
u

i]

centras.
Petrogradas, Rusija. 

Buvusio rusų ministerių pir
mininko Stiurmerio žmona, 
nepakęsdama savo likimo, 
papildė saužudystę-

Gashen. Ind. Mirė Sam- 
mel J. Chields, artimas drau
gas mirusio Suv. Vai. pre
zidento Lincolno. Shields 
ėjo 83 metus.

Londonas, Anglija. Vo
kiečių artilerija smarkiai 
bombardavo miestą Reims, 
Ant miesto nukrito daugiau 
2000 šūvių iš didžiųjų kanuo- 
lių.

Paryžius, Francuzija. 
drabužius ir Rusų kareiviai susirinkę 

į vieną cerkvę sudėjo pri
sietą ištikimybės naujai Ru
sijos valdžiai. Juos prisieg- 
dino grafas Ignatjev-

Berlynas, Vokietija. Al- 
bert Ballen, direktorius vo
kiečių laivų kompanijos 
Hamburge skelbia, kad tai
ka teutonų su talkininkais 

Londonas. Žinios skelbia, įvyks 1 d. Berželio š. m.

VOKIEČIŲ SUBMARI 
NAI VEIKIA.

Londonas. Vokiečių sub- 
i marinai jūrėse dabar pra
dėjo veikti, skandinant lai
vus, nežiūrint kokiai valsty
bei jie priklauso ir ką veža. 
Pastarųjų dienų bėgyje tar
pe kitų laivų nuskandinta 
du laivai “Feisteni” ir “Tre- 
vier”, kurie galieno nuken
tėjusiems nuo karės bel
gams maistą.
kitokius daiktus. Išsyk vo
kiečiai laivus apšaudė su- 
žeisdami keliatą jurininkų, 
o paskui paleido torpedą, 
kuri laivus nugramzdino ju- 

; rių dugnan.

KAIZERIS MIRTINAI
SERGA

Texas valstijoje.
Mirtis prie darbo. 60 nuo- karei, ypač dideli užsakymai 

šimtis savaitinės algos, ne- gauta kariškų laivų varste- 
mažiau 5 ir nedaugiau 15 tams reikalingo plieno, 
dolerių, per 360 savaičių. Savininkai vario kasyklų 
Jei nelieka šeimynos nė gi-i padavė valdžiai savo pastū
mimų, išmokama gydymo lymus, prižadėdami, karės 
ir laidojimo kaštų, nedau- laiku, valdžiai pristatyt va
giai! 100 dolerių. rio kiek tik reiks ir tai be jo-

Visuotinas sužeidimas. 60 kio pelno. Daug savininkų 
nuošimtis savaitinės algos, įvairių fabrikų teipgi vai- 
nemažiau 5 ir nedaugiau 15; džiai siūlo savo fabrikus 
dolerių savaitėje, per 400 sa- dirbimui amunicijos irgi be 
vaičių.

Dalinis 
nuošimtis 
kuri buvo _ 
sužeidimą, ir kuri gali buti i nes skubina užbaigti užro- 
gaunama po sužeidimo, i bežinių viešpatysčių užsaky- 
Nekuriuose atsitikimuose i mus. prie kurių dabar nese- 
teismo komisija pripažįsta Į niai gavo dar kelis naujus 
priedus. Į užsakymus.

 ; Fabrikai, dirbanti ūkių 
Washington valstijoje. darbams mašinas gavo dide- 
Mirtis prie darbo. Našlė p’us Pare^ądav imtis masinu, 

gauna 20 dolerių į mėnesį. ^a(l pradėjo darbųš visu 
apart to 75 dolerius laidotu-’?^T1įir^u7lu.' , ^aan^aI 
vių kaštų ir 5 dolerius anį tikisi milžiniškų užsakymų 
kiekvieno likusio vaiko, kas; Europos, kaip tik karė pa- 
mėnesis, bet nedaugiau vai-!3’^1^- 
kų esant kaip 3. Abelnaat-! Žinovai tikrina, kad atei- 
Ivginimo suma negali viršv- Įnančiuose penkiuose metuo- 
ti 4,000 dolerių. ‘ V se rnisidės dideli darbai prie 

Visuotinas sužeidimas, geležinkelių, nes planai yra
Nevedęs gauna 20 dolerių į Jau 
mėnesį, vedęs 25 dol. ir 5 do- daugelio naujų geležinkelių 
lerius ant kiekvieno vaiko, į ir taisymui senųjų

j jokio pelno.
sužeidimas. 60 į Audyklos, kurių yra dau- 
skirtumo algos, gybė rytinėse valstijose, 
gaunama prieš ’ šiuom tarpu dirba smarkiai.

padaryti nutiesimui -

f!

-
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i Iš Lietuvių Gyvenimo
LIETUVOJ

Vilnius. Prisakymu ry
tinio kariumenės vado, su- 
Jyg 6 d. Spalio 1916 m. išleis
to Vilniaus apyrubės gy
ventojams, kiekvienas vy
riškis, nuo 17 iki 68 metų sa- 
vo amžaus, turi stoti prie j mokytoją ir tikrą

tą laiką galėtų paskirti laik
raščių skaitymui, kurių ga
lima gauti čia pat miestelyje 
lietuvių komitete.

tai yra 
dvasios 
tautieti, 

valdiškų ištyrimų ar yra I kaip męs tiflisiečiai kleboną 
tinkamais prie darbo. Tin-jkun. J. Steponavičių, kurs 
kamiems prie darbo išduo-(dažnai aplanko mus. Gali- 
dama Ober kommando Ostima sakyti, kad nesame nus- 

ikriausti dvasios reikaluose. 
Kun. Steponavičius pasižy
mi labai gražiais pamoks-: 
lais. Teip ir trokšta dvasia 
išgirsti jo žodžių, kuriais 
(traukia vienybėm Ypač 
(gilų Įspūdį padarė paskuti- 
'nis pamokslas., Priminda- 
|mas, ant kokio kelio męs da
lbai’ stovime, ir apie tėvynės 
ir musų kalbos meilę, teip 

į sujudino žmonelius, kad nie- 
ikados negalėtų išsižadėti sa- 
;vo tėvynės ir kalbos. O vis 
i tik ir čia yra daugelis nu
tautusių. Kam, sako, man

Tiflisas. Kaip 
smagu turint gerą

lįt ra teisingu, nes iš vietinių statyt p. Sabaliauską, kurs 
t* lietuvių apie šitų prakalbų šiuom tarpu užsiima Rea!

rengimą visai mažai kas ži- Estate agentūra.
■ nojo. Jeigu butų visų lietu- čia randasi SLA. 157 kuo- 

3? i vių rengta, tai i prakalbas
! žmonių butų susirinkę dau-1 
į giau negu dabar buvo- Mat 
žmonės apie prakalbas su
žinojo tik tą patį vakarą. 
Turėtų būti gėda porai ypa
tų slėptis visų vietinių lietu
vių vardu.

pašportai, kurių yra pri
rengta 45,000. Nuo šito pri
sakymo yra paliuosuojama: 
visi dvasiškiai ir bažnyčių 
viršininkai, žydų mokiniai, 
rengiami Į rabinus, klierikai 
katalikų seminarijų, mokin
tojai, daktarai, dantistai, ve
terinarai, felšeriai ir aptie
kia!. Paliuosuojami nuo 
tokių tyrinėjimų ir tie, ku
rie nėra pratę dirbti fiziškus 
darbus ir turtingesni žmo
nės, kuriems galima nuo to 
išsipirkti 600 markių. Teip 
sumokėti pinigai skiriama 
supirkimui reikalingų dra
bužių tiems, kurie bus po 
ištyrimui paimtais privers
tinai prie darbo. f 
išduoti koki nors paliuosavi- nai, matyti, gėdisi klausyti; 
mo nuo darbo dokumentai,;lietuviškų pamokslų. Mano 

nuomone, kas tiesa, negali
ama nutylėti. Tiesą girda-į 
■mas neišpeiksi, o peikdamas į 
i neišgirsi.

(“Lietuvių Balsas.”) ,

.girdžiu lenkiškus. Dėl to 
įgal daugelis išeina, nes ma- 

Pirmiau žas būrelis lieka. Musų po-

neturi vertės ir jei tokius 
dokumentus turi vistiek tu
ri stoti prie ištyrimo. Ku
rie negalėtų stoti prie ištyri
mo dėlei ligos, tie privalo 
Stadthauptmanui (Rekle- 
mationsbuero) per kitą ypa
tų priduoti daktaro paliu
dijimą ir tada bus paliuo- 
suotas nuo tyrinėjimo iki 
pasveikšiant.

A. Stebor.

Baltas ‘‘negras
(Vertė I. Augštaitis)

(Tąsa)’
— Tai viskas — matai... 

viskas. Užmokesnis už vi
są savaitę. Atėjo pats už- 
veizda ir pasakė: “Štai ta- 
mistos užmokesnis už savai
tės darbo — 20 dol. 
toliaus.tamistai darbo pas (ten 
mus nėra. Turime kitą re-į sis.. 

I daktorių”
i gus išėjau be jokio pasi-j Laikraštis, kuri aš mylėja 
; priešinimo.
(daugiau negrįžti tenai.
; Rankomis apsigaubė savo'ukus 
: sudžiuvusi veidą

Klimukas. Reikia manyti,- 
kad važiavusieji buvo su ne
tuščiomis galvomis, nes yra 
žinoma, kad Klimukas mėg-j 
sta patraukti. (Iš atsiųstos 
iškarpos iš vietinio laikraš-! 
čio “Press”, reikia dar pa
sistebėti, kokias pravardes; 
tie lietuviai nešioja. Pagal į 
musų korespondento paaiš- Į 

__ __  __ ___ v ___ kinimo, vieton lietuviškų | 
nių turime:__J. Shilingą ir pravardžių laikraštis mini i

Antano Sūnūs. S. Marksą, kurs po trum- Klimuką — Clarence, Stel-1
-------- pam laikui išvažiuos Į Chi- moką — Stellman, Janavi-J

Baltimore, Md. Kovo 25 cagos Art. Institutą moky- čiai visi kaip broliai — John-:
d. PPD. unijos lietuvių sky
rius surengė prakalbas lie
tuvių salėje, prie Barre gat
vės. Pirmiausia kalbėjo 
angliškai du vietiniai PPD. 
unijos organizatoriai, Do- 
ree ir Walsh. Toliaus išėjo 
kalbėti lietuviškai K. J. Ge- 

; ležėlė, “Darbininkų Balso” 
j atstovas ir PPD. unijos or- 
i ganizatorius, kuri publika 
sutiko gausiu delnų plojimu. 
Geležėlė pirmiausia išreiš
kė džiaugsmą, kad nuo sosto 
tapo prašalintas Rusijos ca- būriai bedarbių ir laukia ka
ras. Toliaus kalbėjo apie 
PPD. uniją ir nurodinėjo, 
kad tik šita unija teisingiau
siai rūpinasi darbininkų ge
rove ir todėl tik prie jos dar- 

Įbininkams reikia priklausy
ti. Gabaus kalbėjo apie 
Philadelphijos cukerninkų 

(darbininkų straiką, nurody- 
, damas, kad kapitalistai ne- 
; galėdami vieni suardyti 
I darbininkų vienybę ir pri- 
i versti juos grįžti prie darbo, 
į talką sau pasikvietė dva

riškius, kurie atėjo jiems į 
talką su savo spauda ir pra
dėjo darbininkus kurstyti 
prieš PPD. uniją ir jų vadus, 
vadinant Stimhą žydu, kad 
tuomi darbininkus sukurs- 
čius, kuom darbininkams 
.aiškiai parodė kas yra jų 
; prieteliai ir kas priešai.

Geležėlė kalba neblogiau
sia. tik kalba perilgai ir be
reikalingai ir pertankiai at
kartoja tuos pačius žodžius 
ir sakinius.

Galiaus padaryta kolekta 
gelbėjimui Evereto draugų. va^nga‘ padėjimą,
kurių 73 yra kalėjime. Au
kų surinkta suvirš 19 dol.

Kovo 27 d. TMD. 11 kuopa ^^t0J-as

pa, SLRKA. (nežinau kuo
kos numerio), LSS. 56 kuo
pa ir LDLD., prie to galima 

I priskaityt ir Prog. Kliubas, 
kurs nuprogresavo visai 
nevykusiomis gyvenimo vė
žėms. Iš mokytesnių žino

tis. son. Prie tų dar vienas
Youngstownas ' randasi koks ten Dorish, kurio pra- 

patogioje vietoje ir gyven- varde korespondentui neži- 
tojų skaitlius auga laipsniš- noma. 
kai, kas metai. Čia sueina 
visų geležinkelio kompanijų 
geležinkeliai ir tuomi pasida 
rys vienas iš didesnių Ko
mercijos Centrų Ohio val
stijoje.

Darbai šiuom tarpu eina 
labai gerai ir darbas nesun
ku gauti, bet vienok už fab
rikų vartų stovi milžiniški

i atsigrįžęs atsakė. Ką?... — 
ironiškai prasišiepė jo lupos 
ir pradėjo smarkiau vaikš
čioti. Tai jis... jis... be gar
bės... be vardo... liaudies pa
niekintas... Bet tai niekis....

Ant( Jis jiems geras... jis dirbs 
jis jiems atsakančiau- 
Cha... cha... cha — pa- 

Aš paėmęs pini-i leido ironišką juoką. —

Tai tikra žmonių 
kvailybė puoštis svetimo
mis pravardėmis. — Red.) 

“Dirvos” skaitytojas.

da milaširdingas ponas pa
šauks. Iš kur tos grupos 
bedarbių randasi, tai sunku 
pasakyti, bet jų tarpe yra 
visi turinti darbus, vienok 
norėdami didesnes mokes
tis gauti ir geresni darbą, 
turi šalt ant oro po atviru 
dangum.

Dirvos” Rep.

EUROPOS ATEITIS | 
PO KAREI.

Anglija apskaitliuoja. kad 
karei pasibaigus ims 18 mė- į 
nešiu laiko, kol ji pargabens 
namo iš Francuzijos ir Bei 
gijos tranšėjų visus savo ka- galvą, 
reiv ius. Išto galima sup- ■ vos. kurios prieš

Išėjau, kad jau saugo, gerinosi jo stovis... 
(dirbau, skleidžiau tamsos 

idėjos spinduliais. 
________ _ ____• Moteris bet.... kam tai reikėjo... dėi- 
stovėjo šalę jo ir laikydama:ko.... Kas tą gal atjausti 
rankas jam ant pečių klau-,apkainuoti... Juk redakto- 
sė jo skaudžių žodžių. ;rius, tai darbininkas kurs 

kad ji nebylė,!protu aria tamsos dirvonus 
T sun-kol neatsiekia pageidauja

mų siekių, bet paskui......pas-
;?... Ką kui jį išmeta lauk, eik kur 
?... nori, bile tik jiems gerą pa- 
Pakėlė darei....

— Bet kur eit — trage- 
balsu pratarė ji. 
Ar tu ikišiol dar ne

išeikvojai spėkų ir minčių 
tu- tame darbe?... Bet ką tu- 

gyvenimas, kul

AMERIKOJ.
Nevv Britain, Conn. Ko

vo 24 dieną atsibuvo čia pra
kalbos, kuriose 
buvo A. Bulota 
ir Žymantienė 
Kalbėtojas savo 
piešė baisųjį Lietuvos padė
jimą ir nuteriojimą dabar
tiniu karės laiku ir paaiš
kino, kad šiądieninė karė 
yra baisiausia už visas iki
šiol atsibuvusias kares. Pa
sakojo apie kanuolių baisu
mą ir kaip Rusijos kariume- 
nė bėgdama nuo vokiečių, 
teriojo Lietuvos kaimus iri 
miestus, kaip žmonės nuo 
tos pragaištingos audros 
slėpėsi ir šiaip daug ko pa
pasakojo. Toliaus i agino ]aįškas nuo mokslaeivio
visus prie šelpimo nelaimin
gųjų savo brolių ir pats su

. ipagelba prakalbų i engėjų paginti su baltimoriečiais ir 
politiški susirinkimai, ėjo rinkti aukų. Aukųsu-|tuom patim sutinka skaityti 
iiinsp anmiišta ir mirti-1 rinkta 26 doleriai su centais, i paskaitas jei tokias balti-

imoriečiai surengtų (p. Pra- 
itapas eina agrikultūros 
(mokslus. — Red.) Trumpai 
apsvarsčius, nutarta su
rengti paskaitas 15 d. Ba
landžio ir su paskaita pak
viesti p. Pratapą.

Sandarietis.

kalbėtojom
(Bulotienė!

nebuvo).!
kalboje nu- j

Hartford, Conn. Kovo 25 
d. Tautos Fondo 33 skyrius 
surengė prakalbas. Kalbė
tojas buvo kun. J. J. Jakai
tis iš Worcester, Mass. ir 
vietinis kun. J. Ambotas. 
Vakaro vedėju buvo T. F. 

skyriaus pirm. K. 
Pirmiausia

Suvalkai. Daugelis gmi
nų Suvalkų gubernijoj vėl 
tapo kontribucijomis nubau
stais už Įvairius prasikalti
mus. Vienuolika gminų nu
bausta už ištikusius dėlei ne 
atsargumo gaisrus. Tuose 
gminuose daugelyje vietų 
sudegė kluonai, kuriuose bu
vo sukrauti 1916 m. javai, 
už ką metama kaltė ant visų 
gminų, už neatsargumą, ma
nant, kad kluonai buvo ty
čia padegti tų pačių gminų 
gyventojų. Vilkaviškio pa
viete nubausta tris gminai 
1,800 markių kontribucijos 

, až tai, kad ten laikyta slap
ti, politiški susirinkimai,įėjo rinkti aukų. Aukų su-j 
kuriuose apmušta ir mirti-* rinkta 26 doleriai su centais, Į 
nai sužeista 5 ypatos iš vo
kiškosios armijos, kurios bu
vo atėję daryti kokius ten 
tyrinėjimus Penki kiti 
gminai nubausta 5,000 mar
kių kontribucijos už tai, 
kad buvo slepiama tuose 
gminuose rusiški pabėgė
liai ir apie tai neduota vo
kiškiems valdininkams ži
nios.

Išsyk rodėsi, 1 
paskui atsipeikėjo ir 
kiai atsidusus tarė:

— O tu ką?.... O tu‘ 
tu jam ant to atšakiai" 

krūptelėjo. 
Akys pasirodė Ot, 

valandėlę dišku 
rasti, kiek darbo ir kiek lai- buvo užmerktos ir surinkęs Kur?, 
ko reiks pašvęsti, kad sut- visa; 
varkius vien tik kariurnenę. 
Bet svarbiausiu ir sunkiau
siu darbu bus tai 
mas naujų Europos 
binių rubežių. Kol Europo; 
;rubežiai, karei pasiba 
bus galutinai nustatyti 
labai daug laiko. Tie 
tybių diplomata 
kos metu suvažiuos Haagon, 
Bernan arba Į koki kit.ą ne- 
utrališką miestą, turės at- labiau kilnotis.

komis galvą ir 
mis lupomi;
jimu tarė:

— Ir tu 
jam ant to 
skriauda, didelė 

.__ ______± . išvaryti be kaltės,
bių diplomatai jokiu budu■ nusidėjimo... Už ką?.... 
negalės išrišti be Amerikos. 
Tokiais klausimais bus Bal
kanų likimas, Konstantino
polis ir tūlos dalis Mažosios 
Azijos. Suv. Valstijos iš 
anksto turi apie tai pagalvo
ti, nes jos nelabai seniai 
apie Europos valstybių san- 
tikius turėjo labai mažą su
pratimą. Tūlas Anglijos 
diplomatas sako, kad jeigu 
sutiksi amerikoną, supran
tanti skirtumą tarp Čekijos 
ir Bulgarijos, kad vra ne 

tai 
jautiesi, kad sutikai žmogų, 
su kuriuom
kalbą. Bet dabar jauj)ersi-Jo gal jau praturtėję gėdino- 
tikrinama, kad Amerika si manęs.
taikos gongrese atlos svar- nenorėjau 
bią rolę.

Sujungimas Čekijos su 
Lenkija.

Jeigu Čekija, karei pasi-

Staiga apalpo ir nusviro

likti labai sunkų darbą. 
Amerika iš anksto turi pri
sirengti prie busiančios tai
kos kongreso, kad galėtų 
lošti oficiališką ar neoficia- 
lišką rolę. Bus tokių klau-

vietinio
Kručkus. Pirmiausia šv.
Cecelijos Choras, vedamas
p. O. Rasmanskio labai pui- .simų, kurių Europos valsty 
kiai sudainavo “Sužadink 
jausmus”, potam trumpai 
kalbėjo kun. Ambotas, pas
kui kalbėjo kun. J. J. Jakai
tis iš Lietuvos istorijos, pla
čiai ir aiškiai išdėstė Lietu
vos garbingą praeiti ir šią-

spėkas atsakė:
— Aš nieko... Ką gi a
•jau jam sakyti’. Paėmiau iri?

nustaty- pinigus ir išėjau. Eidamas grašis dėl bedarbės laik 
iš kambario pažvelgiau Į dėl gyvenimo ateities?, 
stalą, popieras, mečiau pas- Kur?...

■ kutini žvilgsni Į kambarį, į;
ms tą klėtką, kurioje tiek laiko kedėje. Po valandėlės vėl 
als- sėdėjau dėdamas visą savo;silpnu balsu pradėjo kalbėti.

kurie tai- trusą. ideališkas mintis.... na,kuomet jis sunkiais žings- 
ir išėjau. niais pamažu vaikščiojo po

Moteries krūtinė pradėjo kambarį.
Suėmus ran| — Aleksandra, aš negaliu 

drebančio-1žinoti, kas .tas jis, tas kurs
lyg su išmetinė-1 dabar užims tavo vietą.

Kas jis pervienas, ar jis vi- 
nieko.... nieko siems yrą žinomas, ar jį visi 

nesakiai, betgi j pažįsta.
skriauda,į — Nežinai, nepažįsti, tai.
be jokioj ir gerai. Yra dar daug lai-

”ž ko, pažinsi, sužinosi kas per
tai gal, kad truseisi, dirbai, vienas. Kas tau iš to, jeigu 
našiai, dėjai savo visą energi žinosi jo vardą, tegul ten 
ją, kad tik laikraštis kiltų į viskas....
O juk pasekmės buvo labai j Neužbaigęs 
puikios.
tai;
čius didinosi. O dabar... da
bar išvarė..- O. Dieve!...
Už ką?... kuo jiems nusidė
jai, ko jie nuo tavęs norėjo.

— Ko? — drebančiu bal
su jis tęsė. — Kas juos ži
no. kas gali suprasti jų min
tis. Turbūt buvau negeras 
ir tiek. Nebuvau gal tokiu, 
kad kiekvienas 'butų galė-

galima pradėti jęs mane už nosies vadžioti.

sakinio, pra- 
Kiekvienais me-įdėjo vaikščioti tankiais žing 

prenumeratorių skai-1 sniais. Ji sėdėjo kedėje at
silošus, galvą pakėlus augš- 
tyn ir giliai buvo užsimąs- 
čius. Staiga sudrebėjo, pa
kėlė galvą ir pažvelgus i jį, 
drebančiu balsu tarė:

— Klausyk, Aleksandra! 
Tai negalimas daiktas, kad 
butų tas... ne... jis yra val
kata... jis yra kriminalistas, 
žemai nupuolęs doroje, jis 
niekam nevertas, paniekin- 

. tas....
— Ištikro tas... tai jis... 

, Įspėjai... Jis užims mano vie- 
į tą... tas mokins žmoniją do- 

skriaudų ros.... tas švies musų liaudį... 
Tas manau ir Tas kalbės tėvynės meilę... 

to. Prasi- Iš po jo “purvinos” plunks 
nos liesis neva tyri doros 
straipsniai... Tas.... — Stai
ga sukosėjo ir susiėmė už 
galvos. Moteris pašoko nuo 
kėdės ir nubėgus i virtuvę 
atnešė vandens.

— Tai niekis, pereis man 
— tęsė toliau — bet Maryte, 
gana apie tai kalbėti.* Pa
liaukim apie tai netik kalbė
ti, bet ir mąstyti.

Nutilo abudu. Moteris 
stovėjo prie jo ir rinko nau
jas spėkas kovai su savim. 
Prieš jos akis stojo paveiks
lai vargti, bėdų, nepriteklių. 
Ji ikišiol kentė, vis manė, 
kad užstos geresni laikai, 
kad prašvis laimės saulutė, 
pagerės gyvenimas... Bet da
bar... dabar viskas žuvo, už
geso laimės žvaigždutė, gy
venimas tapo sugriautas. 
Dabar atsiveria kova, kova 
su bado šmėkla, su rytojum. 
Jos mintyse buvo vyras, 
vaikučiai, namai ir viskas, 
kas tik lietė gyvenimo ryto
jų.

(Toliaus bus)

Tarpuose buvo pasakyta 
gražių eilių. Antru atveju 

. _. .... r —___ kalbėjo apie
> turėjo susirinkimą. Po a p- amerikiečių lietuvių gyveni- 
Į^a^bėjimo draugijos i eikalų, ma Publikos buvo gana 

ino i?’ {’ al)re’škė^kad gau skaitlingai susirinkę ir la
bai ramiai ir atydžiai klau-

1 sėsi, išskyrus vieną, kuriam, viena irta pati šąli 
matyti, alkoholis nedavė 
ramumo. Buvo rinkta au
kos nukentėjusiems nuo 
karės, aukų surinkta §228.
25.

Nors Hartfordo nedidelė 
kolionija, bet Lietuvos šelpi
me neatsilieka ir nuo dides
nių kolionijų. Vakaras už
baigtas tautos himnu.

A. J. P.

D. B. Pratapo iš Washingto-į 
no, kuriame tas geidžia susi-

kas galima pavadinti gana Į 
maža rinkleva, nes žmoniųl 
susirinkę buvo labai mažai, j 

Po aukų rinkimo p. Bulo-;
ta kalbėjo antru kartu. Kal
bėjo dabar apie Rusijos re
voliuciją, kaip žmonės pri
ėję prie didesnio vargo pra
dėjo suprasti, kad reikia 
naujos valdžios ir daug kit
ko pripasakojo, nes kalbėjo 
gana ilgai. Reikia pripa
žinti, kad p. Bulota šiuom 
kartu kalbėjo gana rimtai, 
nieką neužgaudamas, kas 
jam, kaipo svečiui, tikrai 
pritiko.

Galiaus dar priminė apie 
“Žiburėli”. Du vyrai perė
ję per publiką surinko dar 3 
dolerius su centais, “Žiburė
lio” naudai.

Po prakalbų buvo duoda
mi kalbėtojui klausimai, j 
kuriuos jis atsakinėjo, kiek 
buvo galima. Klausimai bu
vo daugiausia ne aiškus, ku
riuos, apart to, kurs statė, 
niekam kitam nebuvo gali
ma suprasti.

Gabaus turiu priminti, 
Ikad prakalbų rengėjai pla-

R U S I J O J.
Kryžbarkas (Kreiucbur- 

gas, Vitebsko gub.) Šitas 
miestelis yra mažne visai 
karės lauke, nes didžiųjų ar- 
motų šoviniai jį jau siekia. 
Tos armotos labai prigązdi- 
na žmones, bet, pavojui pra
ėjus, vėl ramiai visi gyvena.

Kryžbarke nemaža yra 
tremtinių. Jie, drauge ir 
moters, dirba vyriausybės 
pasamdyti visokį darbą. 
Tarp tremtinių daug matyti 
ir lietuvių. Labai gaila, kad 
lietuviai atšalę, driovisi kal
bėti savo gimtąją kalba.

kalbėdami lietuviškai galė
tų greičiau ir lengviau susi- 

r tikti savo žmonių. Kaiky-
rie lietuviai, ypač lietuvai- katuose paskelbė, jog šitas 
tės, nelabai padoriai pralei- prakalbas rengia visi New 
džia nedirbamąjį laiką. O Britaino lietuviai. Tas nė-

Gal už tai. kad 
dirbti •‘juodo” 

I darbo, nesutikau su jų min
timis ant Įvairių 

į ir suktybių.
buvo- priežasčia

baigus, gautu savivalda, tai gyveno dabar, laikraštis įsta 
tūli lenkai trokšta, kad Ce- ‘J*“ 1 ?eras vežes: Prenu-

meratorių turi užtektinai. 
Dabar kiekvienas galės pa- 

Akrone yra didelė vra neperdaugiausia. Jeigu ta’^jti redeguoti. Piie sun
kios pradžios dirbau kaip 
negras, nepaisėdamas ant 
nieko. Kiekviename darbe 
buvau tinkamiausiu. 0 da
bar... dabar baltas “negre” 
eik kur nori, darbo nėra, nes 
jau dirva įdirbta. Ateis ki
tas toks "negras”, dirbs, dės 
savo spėkas, nežinodamas 
savo ateities likimo, paskui 
išvarys, išmes už durių, 
atims kąsnį duonos. Teip 
yra... Toks panašių žmonių 
likimas.

Staiga jis atsistojo ir pra
dėjo vaikščioti. Vaikščiojo 
. retais žingsniais, pilnais 
sunkumo. Ji gi nesijudin 
dama iš vietos stovėjo ir se- 

, kė jį akimis. Po valandėlės 
perimančiu balsu pratarė: 
' — Na ir ką?... ką gi ant 
tavo vietos paėmė?
- Ką?... nervuotu baisuj

kija butų sujungta su Lenki- 
Akron, Ohio. Kaip kitur ja Vienok tokių many tojųYoungstown, Ohio. Mažai 

matyt žinių iš šio miestuko, teip ir _
bet kartas nuo karto pasiro- daugybė automobilių; yra gį įvyktų toks sujungimas, 
do kelios žinutės ir vėl tyla, apskaityta, kad ant kiekvie- tai Čekija turėtų padirbti 
Nejaugi čia nėra lietuvių ir 
ar jie nieko neveikia? Ne. 
Čia turime apie 60 šeimynų 
ir dusyk tiek lietuvių pavie
nių ir tūli yra gana veiklus 
žmonės ir energiški prie 
visuomeniško darbo, kurs- 
čia pasmus yra labai dide- viškiems kūmams bevažiuo- racijos idėja, kad suskaldy- 
lis. . Ijant nakčia, įvažiuota po mas valstybės iššauktų nau-

Negaliu girti, nes daug di- ;gatvekariu, kur iš važiavu- . ją ambiciją ir naujas intri- 
desnė dalis lietuvių ir jaunų siu automobilium lietuvių, gas> kurios galėtų pakenkti 
leidžia savo jaunas dienas (sužeista: Juozas Stelmokas,; visos Europos federacijai, 
aludėse, o priminus jiems!21 metų, Juozas Janavičius,(Tų nuomonė yra tokia, kad 
apie skaitymą laikraščių,; kuriam prakirsta burna ir geriau suteikti didesnę liuo- 
gauni tokį šiurkštų atsaky-1 nulaužta šonkaulis, S. Jana- Sybę visoms Austrijos da
mą, kad stačiai liūdna daro-: vičiutei išsukta koja per ]jms> bet ne skaldyti vaisty
si, jog alus yra prarijęs žmo-' kaukelį, Janavičienei keliose bę. Anglija Čekijos likimu 
gaus garbingą gyvenimą.1 vietose nubraukta oda. j po karės, yra labai užsiinte- 
Bet kurie veikė tai ir veikia, Prie to dar ir gatvekario rasavusi. 
dėdami visas spėkas, kad. kunduktorius sužeista. Vi- 
darbas atneštų naudą. Iš. si nugabenta į Peoples ligon- 
veikėjų galima augščiausiajbutį. Automobilių valdė

no 17 gyventojų pripuola sutartį su Lenkija, kad ji ga- 
vienas automobilius. Tad lėtų lygiomis tiesomis nau- 
nestebėtina, kad ir nelaimin- dotis jūrėmis. Pietiniai Če- 
gų atsitikimų su tais auto- kijos rubežiai, sako, turėtų 
mobiliais nestokuoja, kurie į prieiti prie Dunojaus. Bet 
kartais paliečia ir lietuvius, daug yra tokių, kurie tvirti- 
Štai 2 dieną Balandžio, lietu- na, kad reikalinga yra fede-



dirva

$

£ .kus, kurių raštai neras sau Gal jis kalba apie kokią kitą' musų širdis nebus jautrios teip elgiasi. Ir vieni kaip ir • vienoje ar kitoje, išreikšti

Kas kaip išmano. Ameri- dėlė ukininkystes provincija 
koje lenkai turi didelę orga- ] 
nizaciją “Związek Narodo- 1 
wy Polski”, kurs lyginasi ; 
Susivienyjimui Lietuvių J 
Amerikoje. Į šitą zvviązką i 
priklauso daug lietuvių, ku- : 
rie dėlei pašelpos ir pomir
tinės ten prisirašė kuomet 1 
SLA. buvo silpnas ir pašei- i 
pu su pomirtinėmis savo i 
nariams nemokėjo teip kaip ’ 
šiądien moka. . Anas lenkų 
“Związek N. Polski” leidžia 
dienraštį “Dziennik Związ- i 
kowy”. Šitas dienraštis . 
apie lietuvius retkarčiais i 
pirmiaus jau prisimindavo 
ir lietuvius pavaišindavo sa- s 
vo nuomonėmis, bet šiuom i 
kart jis turbut geriausia ; 
“užfundijo” lietuviams savo 
minčių, 78 numeryje, iš 2 d. 
Balandžio, patalpindamas 
straipsnį po antgalviu “Lie
tuvių sėperatizmas”, kurį 
čia skaitytojams perduoda
me, kad skaitytojai matytų, , 
ką mano ir ką kalba lenkiš
kas laikraštis, leidžiamas or
ganizacijos, kurios narių 
tarpe yra nemažai ir pačių 
lietuvių. Štai tas straips
nis:

“Ir vėl francuzų publicis-j 
tas Marius Lebland apkalba i 
lietuvių seperetizmą. kas-j 
link ateinančios Lenkijos; 
laisvės, savo straipsnyje: 
“Atgemanti Europa ir ma
žosios tautos”.

Jis dar kartą primena, 
kad Lietuva Lenkijai yra 
tuom patim, kuom yra Bri- • 
tani ja arba Provaneija Fran' 
cuzijai, ar Flandrija Bei-; 
gijai; kad per pųstukstantį 
metų buvęs quisi-šeimyniš-1 
kas ryšis tarp Lietuvos iri 
Lenkijos, ant visados sustip
rėjo ir susijungė bendrais' 
interesų ir konero ryšiais,' 
garbės ir pasiuntinystės is- i 
torija: kad tvirtu ir vėliau
siu supratimu, nėra jokios 
atskiros lietuvių • tautos, tik 
yra lietuvių rasė, kaipo vie-i 
na iš seniausių ir origina- j 
liškiausių Europoje, bet ant 
visados surišta bendrais ry-į 
šiais su lenkų tauta; kad ne- ■ 
galima tvirtinti apie lietuvių 
buvimą, pasiremiant ant ko
kios ten lietuviškos pseudo- 
literaturos, kuri yra dar ne 
apdžfuvus, dirbtinė ir bes
palvė.... ir nesulyginamai 
žemesnė už provonsalų ir 
britonų literatūrą; kad nėra 
jokios lietuvių dailos nė pro- 
tiškai-individuališkojo tur
to, kuomet visi didi žmonės, 
kurie gimė Lietuvoje, patįs 
imperatyviškai save skaitė 
lenkais ir savo pamatu jie 
turėjo lenkų tautos indivi
duališkumą, kad lietuvių se- 
peratizmas reikaluose su 
Lenkija, yra tai reakcija 
klaidžiojimas nežinioje; kad 
Europa labai daug pralai
mėtų, jeigu leistų atplėšti 
Lietuvą nuo Lenkijos, ką 
dabar nori padaryti vokie
čiai, kurie bijosi Lenkijos 
ateities ir jai nepasitiki.

Priveda teipgi, kad lygiai 
istorija ir net pati geogra
fija pasmerkia teutonų pasi
kėsinimus atskelti Lietuvą:

“Lietuva, teisingai, yra 
geografijos individuališku
mu, bet ne harmoniškai už
tenkančia sau pačiai, kad 
pasiganėdinus praeities tarp 
tautiškumo reikalais galėtų 
pati viena gyvuoti, norma- 
liškai plėtotis, užimant tin
kamą vietą tarpe kaimyniš
kų iv viešpatysčių. Ūkės 
ro‘1- 1 Lietuva — tai di-

priversta yra gyventi ne tik 
broliškuose ryšiuose, bet ir 
ankštame susivienyjime su 
Lenkija, jau vien iš atžvilgio 
į Lenkijos pramonę ir jos 
žemės turtingumą, kuomet 
Lietuva savo kaimynei iš ry
tų (Rusijai) visadidžiai uki- 
ninkystėje. gali būti tik 
menkute pagelba ir paniekos 
verta.

Statistika parodo, kad 
Lietuvoje žemdirbyste užsi
ima 73.4 nuošimtis gyvento
jų, kuomet Lenkijoj randasi 
56.6 nuošimtis/ girios plo
tai Lietuvoj užimą 32-4 nuo
šimtį, o Lenkijoj tik 18 nuo
šimtis; vieton to Lenkijoj 
pramone ir išdirbyste užsi- 
ma 15 nuoš. žmonių, kuomet 
išdirbystėmis ir pramone 
verčiasi vos 9 nuošimtis Lie
tuvoj. neturinčioj nė gele
žinkelių, nė paprastų kelių. 
Galiaus dargi Lietuvos ūkė 
yra gana ubagiška, kadangi 
Lietuvoj tik 31.6 nuošimtis 
žemės tinka ūkei, kuomet 
Lenkijoj yra derlingos ir 
ūkei tinkamos žemės 56.6 
nuošimtis. Visą išteklių 
ukėje Lietuva gauna tik iš 

į lenkiškų gaivalų, kurie ten 
i (Lietuvoj) savo nuosavybė- 
j je turi didelius plotus žemės 
| (suprask, dvarininkai), tin- 
i karnos ūkei. Prasišalinimas 
šitų lenkiškų gaivalų butų 
tai Lietuvos sugriuvimas.

Anglius, zinką. alavą ir 
’ t.t., Lietuva gauna iš Lenki- 
; jos, net naftą ir druską par- 
isigabena iš Galicijos. Lie
tuvai susivienijus su suvie
nyta Lenkija, iš Pozna- 

iniaus galima butų perkelti 
i kadras ir vietines instituci- 
, jas .aprūpinti skatiku, kurie 
' Lietuvai yra teip pat reika- 
Įlingi kaip ir bendras kredi
tas. Labiausia stoka kapi
talo koncentracijos ir tech- 

! niško išsivystymo, apsunki- 
na pramonės pakilimą, tuo- 

jrni gimdant protarizaciją ir 
Ibiednystę Lietuvos žmonių.

Lenkija gali Lietuvoj pirk 
i ti medi i popieros fabri
kus ir kitokią ne išdirbtą 
medegą, mokėdama geresnę 
prekę negu Rusija. Ir tik 
Lenkija gali suteikti jiegą ir' 
išauklėjimą dailiajai lietu
viškai kaimietiškai klesai, 
gali suteikti progą ir pada
ryti kelią prie pažangos, ga
li suteikti išminti, viltį, ir 
visas zalietas, kurių iš nie
kur kitur, lietuviai kaimie
čiai, gauti negali.

Bet čia vėl susitinkame su 
tautų smulkmenomis. Po 
priverstinam Lietuvos at
skyrimui nuo I^enkijos, ką 
padarė brutališkasis Rusi
jos rėdąs, Lietuvoje gimė 
seperatizmas. kurį pagimdė 
rūpestingumas tūlos smul
kios dalies miestelėnų, kurs 
apsireiškė primityviškuose 
protuose ir ubagystės spal-

. vose. Tas judėjimas lygino- 
į si ir lyginasi tam, kurs buvo 

propoguotas Ukrajinoje.
į Toks judėjimas Europai’ 
. yra pavojingu, vienok jį rei- 
. kia paguodoti, kad tuomi jį 

greičiau sunaikinus. Lie-
l tuviai į, 

mokinimo mokyklose. Pri-i 
pažint jiems tas tiesas vi
suose gminuose, kur tėvai 
to reikalaus, kad jų vaikai: 
mokintųsi toje archaiškoje 7J’etuva’ n®^ur J1 -vra’ nes 
kalboje, kol patįs nedasipro- sako, kad Lietuvos 
tės kitaip.* Tegul teipgi bus raštininkų raštai neras skai- 
leista tiems patiems gini- tytojų nė Europoj, nė Lie-

skaitytojų nė Europoje, nė Lietuvą, kuri jam vaidinasi ant našlių vaitojimo ir ku- kiti karščiuojasi 
gi Lietuvoje. Visoje Lietu- Australijoj ar Afrikoj.
vos ukėje reikia lietuviams 
pripažinti gminuose kuopla- 
čiausią savivaldą. Savival
da ten (Lietuvoj) negali 
priklausyti nuo ne aprube- 
žiuoto ir su kontroliuoti ne- 
siduodančio balsavimo, tik 
Europa gali ją paskirstyti 
kiekvienai pagal jos užsi- 
tarnavimo.

Labai brangiai Europai kunigaikščiai už tą __ 
parsieitų, jeigu ji nepatėmy-josderljgą žemelę> už kal. 
tų sau leikahngumo gva- nug^ k]onius ir lan- 

kas, už tą gamtišką 
kur męs nekeliautume, nie
kur nerasim teip puikiai 
gamtos apdovanotą šalį. 
Ypatingai graudu atsiminus 
pavasario dienas Lietuvoj, 
kuomet ten būdavo sulau
kiama pirmųjų pavasario 
švenčių, sugrįžtant visų lau
kiamo vyturėlio; jis anksti 
pabudęs, žadindavo visus 
stoti prie seniai laukiamo 
darbo, prie darbo tėvynės, 
ir savo. Kur garnys lizde 
ant bakūžės stogo klegeno, 
pempė laukuose gyvendama, 
sveikino lietuvį artoją, kar
tu su užgimusiu pavasariu, 
su ošiančiomis upėmis, ku
rios neša su savim į jūres 
liūdnumo jiegas, amžiais 
skriaudžiamo lietuvio. Pa
varto sulaukę visi ten pra
džiugdavo, visų veidai bū
davo pilni džiaugsmo, pilni 
tėvyniškos meilės. Gamta 
pasipuošus žaliais pavasa
rio rūbais, išklodavo Lietu
vos "kaimiečio takelius, tar
tum ir ji, lyi

Atminkime našlaičius.
Męs gyvename toli nuo 

savo brangios tėvynės Lie
tuvos, kuri apsiausta jau 
3-čias metas, iš visų pusių, 
tų pačių kryžiokų, su ku
riais per penkis šimtus me
tų grūmėsi musų narsus 

šalį ir

rantuoto ramumo, Azi-; 
jos svarbumo ir senatvės, ci
vilizacijos klausimų akiveiz- 
doje. Ką Europa pradės su 
lietuvių, ukrajinu, macedo- 
nų, slovėnų, moravų, slova
kų, dalmatų, o gal. dar ir 
slezokų ir Islandijos gyven
tojų reklemomis?....

Bet galbūt nesusitvers 
tiek atskirų viešpaty stelių 
su atskirais karaliais, pa
semtais sename vokiečių he- 
reme. Nesinorės juk nie
kam pasišvęsti apdirbimui 
tokio daugumo atskirų kon
stitucijų, negi panešti kaš
tus už teisimus ginčų ir vai
dų kiekviename iš anų šalių, 
nes tarptautiškasis tribuna- 
las turės darbo prie išrišimo 
svarbesnių ir painesnių kiau 
simų. Ateinančioji Europa 
nepadarys tą demokratijai, 
ką darė šiądieniniai vokie
čiai savo kunigaikštystėlių 
autokratijai: nepaleis su 
lekiančiomis smiltimis ant 
vėjo mažasias tauteles, ly
gias su tomis vidur-vokiško- 
mis kunigaikštystėmis!

Reikalaujant nuo tų tau
telių priėmimo teikiamų sun 
kenybių ir pareigų pildymo, 
Europa pripažins joms to
kias pat tiesas—pilnas ir 
tinkamai gvarantuotas — 
lokališkas. Ir tada, kada 
tos demokratijos, tos politi
kos. tos literatūros ir dailos 
— lietuvių, ukrajinu, albanų 
ir islandų — pagimdys did
žius vyrus, didžius galvo
čius, didžius labdarius, tai 
tada laipsniškai ir ir pagal 
mieros "sulyg užsitarnavi- 
mo” ir žmoniškumo reika
lavimo. Europa 
joms 
tautos 
vavimą.

"Dzienik Związkowy 
talpindamas šitą straipsnį 
nors ir sako, kad tai kalba
ma lupomis francuzų publi
cisto, vienok to straipsnio 
dvasia leidžia abejoti, ar tas 
“publicistas” tik nėra ponu 
lenku. Francuzas, žinoda
mas apie lietuvius ir Lietu
vą, butų parašęs išmintin
giau ir nuosekliau, o nieko 
nežinodamas, butų nieko ir 
nerašęs, nes kaip ten nebū
tų, francuzas visgi dar turi 
pretensiją skaitytis augš
čiau stovinčiu supratime 
apie mažasias tautas, negu 

j nusmukęs lenkas, dargi 
toks, kurs apart Varsa vos 
aplinkių daugiau nieko ne
žino. Skaitytojas tegul ne- 

Įsistebės iš to “francuzų pub
licisto” pavydumo Lietuvai

i savivaldos ir noro Lietuvos 
J prijungimo prie Lenkijos, 

bet tegul stebisi iš jo ironi
jos, su kokia yra kalbama 
apie lietuvių kalbą, kuriai 

geidžia lietuviško.^'8 n^u. gre’čiau iš- 
nykti įvedus lietuvių kalbą 

j į mokyklas. Tik dar laimė, 
kad tas “publicistas” pasi
rodo nežinančiu nė kas ta

rojų ir

ir peržen- savo nuomonę juk tai nėra 
dikių verksmo? Įsivaizdin- gia rubežius, užmiršdami, besigerinimu vieniems ar ki- 
kite sau, mieli broliai ir se- kad karščiavimaisis ir pik- j tiems 
sutės, tas linksmas veįykas, 
kurias patįs jus švęsdavote 
drauge su jais. Argi jums 
butų malonu grumtis po tas 
liūdnas gyvenimo bangas 
ir graudžiai aimanuoti, ka
da kiti linksminasi. Jei ne, 
tai musų šventa priderystė 
šelpti juos aukaujant į Ve
lykų fondą ir tuoj siųsti 
pašelpą į Lietuvą.

J. Svyrūnėlis.
-------- o--------

DAR PRIE LAIKRAŠ
ČIŲ PEŠTYNIŲ.

11 numeryje “Dirvos” til
po mano straipsnis “Valdy- 

1 kime musų laikraščius”, ku-
■ riame išreiškiau savo mintį
■ kaslink lietuviškųjų laik- 
i raščių peštynių ir privatiš- 
kųjų barnių tarpe pačių 

' laikraštininkų. Ten pat pri-

Gerin imąsis vienai 
tumais nieką pertikrinti ne- ’ kuriai pusei, o kenkimas ki- 

, galima. Jeigu ne karščiavi-; tai, yra vienpusiavimu, o 
i maiši, tai juk šiądien kiek- i vienpusiavimas yra fanatiz- 
vienam butų aišku, kad to- j mu, kurs apart blėdies, 

; kiose dienose, kokiose męs; žmonijai nieko daugiaus ne- 
esame šiądien, kada yra rei- ] suteikia. Visuomenė susi- 

i kalingu vienytis ir bendrai i deda iš įvairių sluogsnių, iš 
i dirbti tautos darbą, šelpiant į įvairių partijų ir pažiūrų, 
j badaujančius brolius ir jieš- Kas į visa tai žiuri bepusiš- 
; koti savo tėvynei, jei ne vi- Į kai ir viską lygiai toleruoja 
suotinos laisvės, tai bent pe- i ir guodoja (žinoma, esant 
lengvinimų, musų laikraš- už ką), tas gyvena visuome- 
čiai riejasi ir vaidinasi už i niniu gyvenimu. Kas žiuri 
frakcijas. Ir dar mat drįs-j tik į vieną ar kitą tų visuo- 
tama pasigirti, kad tai “ko-1 menės sluogsnių, tas maiti- 
vojama” už idealus ir gina- naši visuomeniniu gyveni
mą savo pažiūras. Su pas- mu ir tą visuomeninį, gyve- 
taruoju išsireiškimu galima nimą darko. Nejaugi šią- 
sutikti, bet reikia priminti, dien butų išsidirbęs toks su- 
kad pažiūros ne reiškia ide- pratimas, kad reikia tik vie- 
elą. , na akia žiūrėti į dalykus,
Kovoti ir gyventi galima,' nematant antrosios pusės. 

! bet tik trumpai, nes kas ko- Matymas tik gerų dalykų 
... . -. , * . \ ! V0Ja tikrai nežinodamas už vienoj pusėje, o tik blogų

simimau ir apie, du rimtus ■ jr įovoja nemokėdamas, antroj, yra . absurdišku, 
laikrascius, kuriais paminė- ;to* gyvenimas nenaudingas Juk visi žmonės, visos parti- 
j3.U Dj.r % . ir Ąmeri};0£ i nė jam pačiam, nė tam, už jos turi gerų ir blogų pusių. 
Lietuvį . Vienas iš besipe- jjs mano kovojęs. To- Jeigu blogumus nupeikti,
sančių laikraščių patemijęs; kova, kokią veda šiądien tai juos nupeikti pas visus,

savo ]ajĮ.rag^aj? nėra njekam o giriant gerumus, girti juos 
; naudinga. Prasivardžiavi- teipgi pas visus. Ir jeigu 

dabar yra;ma^ reprezentavimai savo;šitokios taktikos musų laik
raščiai, gyvenanti “visuo- 

i meniniu gyvenimu” laiky
tųsi, musų visuomenė pakil- 

; tų augščiau. Dabargi musų 
į laikraščiams besiriejant tik 
už savo ėdžias, vienpusiau- 
jant ir kerštaujant vieni ki- 

, musų visuomeniški 
nemato; jie i reikalai, atsiprašant, eina

tą mato straipsneli,
peržvalgoje sako:

“Tiesa, kad <
^.aV®. bet ?e ^a^kras"! oponentų vardais prie kiek- 

j čiai juos pagimdė. Pagim-1 vjeno trečio sakinio, nereiš- 
■ dė pats gyv enimas, pats pa- kja gyvenimą negi savo pa
žiūrų skirtumas. Laikraš- yinmmmiTno 

;tis negyvenantis visuomeni
niu gyvenimu, yra flegma-

žiūrų gynimą.
“Am. Lietuvis” ir “Dirva” 

~ ~ i turi savo nuomones (kiek-tisku, laikraščiu migdančiu.! , . ,. .. ... . . . . |vienas turi savo nuomones).Tie laikraščiai, kurie turi L., .. . . . .... .> .. . .. > tik tie. kurie karsciuoiasi.savo idealus, savo pažiūras,i, . .. 1... . ’ ? tų nuomonių ,
at jausdama F gma’ >nimas >ia .mato tik savo priešus ir tai- velniop, nes tie, kurie turi

žmonių linksmybes, džiugi-‘“®’X“Xikini“ku8- Kovoti tie du iaik ■ l-etensijų manytų jog jie 
„„ ---- ‘ v ' raščiai neturi už ką, tas tie- saxo kova palaiko gyve-

sa. nes kovoti už tuščia mai- vartoja netikusius
jšą ir kovoti tokiais ginklais, i ginkius, kuriais visuomenės 
' kokiais kiti kovoja, neinato tobulinimosi gyvenimą ne 
i jokio reikalo- “ ; taiso, bet griau  ja.

šiek tiek apsiskaičiusiam r™tuma. va?g^aj
;unku pasakyti kokios pak- reik® didelių aiškinimusi, 

Iraipos tiedu laikraščiai, ar Pri£iminus, kad tas, kas pe 
i jie gina tautiečius. kataIi-^asLsu .kltais’ nerimau>’ 
; kus ar socialistus. Įdomavi- ka^clY°iasb neturi tiesos 
imas gana stebėtinas. Pir- Aadmti> rimtu, nes tokiu 
Imiauspasakvta. kad tiedu Pri5iminus apie nai- 
!laikraščiai “net nuomonės žynius ir nežinojimus, ar 
. (nusimanvmo) neturi ir to- Patiks pastatyti klausimą: 
dėl neturi už ką, kovoti, 0 Kas yra didesniu naivu ir 

j paskui jau įdomaujama, ką nezmojėliiL ar tas, kurs į da- 
•’iie gina, tautiečius, katali-! yku^ ziuri bepusiskai, ar 

: kus ar socialistus, lyg kad kurs. vienpusiaudamas, 
katalikai su socialistais ne- kekauJa vieno abazo į ki- 

į butų tautiečiais. Tautie-! ir n hnguoja atskiriems 
čiais yra visi vienos tautos ^1f.vai5^amb' ^uk tokiŲ 
žmonės (tautos vaikai), o;laikrasC1^ laikraštininkų 
juk kaip katalikai, teip ir.pa^ h?us Jra*

‘ j socialistai (lietuviai) yra! .^?ie ^aikrascius, net_u* 
i lietuvių tautos žmonėmis jr įrincius nuomonių, kalbėti 
todėl jie vra tautiečiai-lietu- n^fa reikal°, nes tokių laik-

* rascių pas mus nėra- Kokiv!ai. .1 .
T- v i x u-- i x- r yra. kiekvienas savo nuomo- Kaslink tu siek tiek ap- . • a,.........................  ........... ; .............. . Ines turi. šlieiimaisi priesiskaiciusių as issireiskiau f , •• - . - . ..u i ■ ™ i...zi.. j— -— j— . - :frakcijų ir toms frakcijomsKad ginčus pa. pirmesniame savo stra^;tarnavimai nesiskait0 vįena.

. . .. z . . . , ;: tinėmis nuomonėmis.kad apsiskaitę (apsm.kavęi. bei Baigdamas raštelj.
primenu, jog šiame dalyke 
aš daugiau ne atsiliepsiu, 
nes žinau, kad užsispyrusius 
šiądien pertikrinti nega 

i Įima- Juos pertikrins ir pri
vers permainyti savo takti- 
ką pats gyvenimas, paeinan- ; nesuprantama ir todėl me- x> • -1 1 tis nuo visuomenes. V įsuo-

, ° 1 , .v.” j menė jau permato vaisius tu
;------- a^skait« y™ ,n^ kok,a,?ipeštyT>ių ir pradeda neri-
vęs pešdamiesi ir vaidinda- veikėjais ir idealistais, tik|mautj Visuomenė mato.

pataikūnais į kad laikraščiai savo pešty- 
ai rascių, ir, ngmjs 30 metų čia

Amerikoj, nieko nenuveikė.

no kiekvieną, ypač artinan- 
tės pavasario šventei, Vely
kų šventei.

Sesutės margučius mar
gindavo. matutės ką nors 
kitą dirbdavo, tėveliai ką 
nors iš miesto pargabenda
vo, kaimo jaunimas , susi
rinkęs sukdavo sūpuokles 
iš jaunų berželių, kad turėtų 
kur pasisupti, kad sulaukę 
velykų, turėtų kur linksmai 
laiką praleisti, pažaisti, 
žodžiu sakant, visi prie jos 
ruošdavosi, lyg prie tolimos 

. .. kelionės. Laukdavo visi 
pripažins pavasarj0 pirmosios 

(toms tautelėms) šventės
ir viešpatystės gy- Bet tos linksmybės seniai

., jau skrydo iš jų tarpo. Jau 
. arti tris melai kaip buvo tas 

linksmas velykų laikas. 
Tris metai kaip žmonės ten 
badauja, ir netik ką geres
nio. bet ir sausos duonutės 
negali išniekur gauti, 
męs čia Amerikoj, sulaukę 
velykų, 
J’a. gom\.,!k.?ria’u..5!r™ibnek^ sau sali isi- 

tėvynėj badu matantiems j Yra tai žmonės, ne
ašaros veidus plauja. Ne njekas neužginčys, L^ - -
gieda jiems anksti velykų jrjj-j-juisiiijs ginčus laikraščiai Pasiskaitę laikraščių pešty- 
rytą vyturėlis, pempės ne- iįšauklėjo peštynėmis. Jei-1ni^ peštynių laikraš- 
gyvuoja, gamta musų žeme- i laikraščiai, negyvena""“"^ ''T 
u h^ird^n nriPŽn simunta. • «visuojnenišku gyvenimu”

ir yra migdančiais tai dar jie nių. daugiaus nieko neran- 
visuomenei.neneša tiek blė- nes niekas kitas juos ne 
dies, kiek tie, kurie gyvem aPeina> niekas kitas^ jiems 
darni visuomeniniu gyveni- 7 .
mu, visuomenę demoralizuo-;kas ^au^Ja^ nerupi- Toki 
ja savo pobūdžiais, tarpe sa-

“Amerikos Lietuvis” ir į 
“Dirva” neturi savo nuomo
nės, neturi Už ką kovoti. 
Net šiek-tiek apsiskaičiu- i 
šiam sunku pasakyti, kokios! 
pakraipos tie laikraščiai. Į 
ar jie gina katalikus, ar tau-;

: tiečius, ar socialistus. Kiek- '> L" 
vienam aišku, kad vienu’ 
kartu būti visokiais' 
yra negera arba geriausia-j 
me atsitikime yra naiviškas! 
nežinojimas. Nežinojimai 
ir idėjų bei tikslų stoką ne-! 
galima vadinti rimtumu.; 
Rimtas laikraštis yra tas.! 
kuris tvirtai nusistatęs sa-'i 
vo pažiūras, aiškiai žino sa
vo siekius, taktiškai juos 
vykdo, ne užgaulioja kitų.' „ 
Nerimtas laikraštis yra tas, i? 
kurs kas valanda keičiasi? 
karščiuojasi, koliojasi.;

i Laikraščiai be nuomonių ne
gali būti rimtais laikraš-i 

ičiais”.
Teip tai teip, bet dalykai 

gardžius valgius kitaip stovi. negu kaip

0

gyvuoja, gamta musų žeme-i 
lę, beširdžių priešų sumintą, 
ten ne puošia Įvairiais gėly
nais, jų ašaromis aplaisty
tus takelius. Jų visa links
mybė dingo. Jie ten tarp 
tos karės bangų sunkias 
dienas kenčia, kasdien bado 
šmėkla i akis jiems žiuri.

Taigi brangus broliai ir- 
sesutės, męs žinodami tą jų 
vargingą gyvenimą, paval-' 
gykim kelis sykius prasčiau, 

ai o sutaupykim pašelpą žūs
tantiems Lietuvos našlai
čiams. nušluostykiYn jiems 
ašaras! Ir jei suprantate 
savo tėvų vargus ir badą, 
kurie jį kenčia diena iš die
nos, išmesti ant tyro lauko, 
po mėlynu dangum, argi il
gai męs busim kurčiais ant 

, -• Įvirsiu JI/ Jia vao, aau į i------ ------ -- —'•*'----------1 r----------

Z Duivpvj, ,.c jų graudingo šauksmo, kurs, ryti savo oponentams bur- ar viena kuri iš jų, yra be 
nams subvencijuoti iš savo tuvoj. Matyk, jis nežino atsiliepia nuo jūrių iki jūrių, i nas ir tuomi priversti juos ,“gnekų”, be klaidų. Ma- 
iždų ir lietuviškus raštiniu-’knd Lietuva yra Europoje. ■ nuo užtakos iki ežerų? Ar |nutilti, o tie onenentai irgijtant gi klaida serumą

čiuose jie tik ir jieško. Ne
suradę jie laikraštyje pešty-

miesi, ir visuomenę auklėda- Į tuomlaikiniais 
mi erezijos dvasioje. Ir fąjatsk’ril nisių 

į visuomenė pradeda jau per- ’V yra nedaug. _______ ______ ____
matyti. j ^ienu kartu gerintis■ ' i- tik prisidėjo prie griovimo

Kas kita butų, kad laik-Įsiems nė A, L , nė D. ne- to, ką ramus žmonės pasta- 
raščiai, turinti savo idealus bando. Jie žiuri į dalykus, to. laikraščiai auklėja ne- 
ir savo pažiūras, jas gintų ir abiem akimi ij* rimtai savo nuoramas, o tie ardo ramio- 
už jas kovotų. Bet bėda, nuomonę išreiškia link gerų dalies visuomenės dar- 
kad tie, kurie tiki, jog jie tai Į ir blogų apsireiškimų, aiš- feus. 
veikia dėl idėjos ir savo pa-; kiau sakant, jie ne vienpu. 

nnJnc; aiania Jok niekas np už.žiūrų, veikia kitaip, pešasi siauja. Juk niekas, ne už- 
ne už idėjas, tik už tikslą, o gins ir užginti negali, kad 

■tikslu jų yra tas, kad uždą- politiškosios musų partijos.

Motiejus M.
-------- o--------

PAVASARIS.
Nyksta šaltoji žiemužė. 

Jau naktįs trumpesnės, die
nos ilgesnės Saulutė pa-



kjla augščiau ir leidžia šil- džius. Waterbury,
tesnius savo spindulius ant i Lietuviams reikia mokin- Balandžio sumesta 
žemės. Gyvūnėliai ant že- tis ūkininkauti ir kartu nukentėjusiems: , 
mės kruta, juda. Žolelės rengtis užimt ukes, bet nie- P. Tiskinas..............
ir gėlės naujai pasidabinę, kur kitur, kaip tik Lietuvo- K- Šalčius................
lenda iš po žieminio gyveni- je, po karei, nes ten musų g. Kiaušas..............
mo ir džiaugiasi pavasariu, viskas prigimta ir papras- g. Butkus........ ... ...
Pavasaris tai kaipo naujas ’ ‘ '-------- - ~
atgimimas kiekvieno gyvū
no ant žemės.

Žmogus, ūkininkas, sulau
kęs pavasario, apleidžia 
triobos trusą ir pasiėmęs 
žagrę eina Į laukus dirvą 
arti, o jam i pagelbą eina jo 
visa šeimyna, ] 
kleidžia j 
Ir kaip tai puiku!
lauko darbininką linksmina.: 
paukšteliai, džiugina mede
liai ir kvepiančios žolelės. 
Bet kas kita yra su fabriko 
darbininku. Fabriko dar
bininkas mažai mato tuos 
pavasario gražumynus ir 
jam vistiek, ar pavasaris, 
ar žiema- Jis turi dirbt su
rukusiame fabrike už apva
lą doleri ir tas tuoj sunaiki
na jo sveikatą, ir sutrum
pina gyvastį.

Musų brolių lietuvių ir ne
mažai dirba fabrikuose, ku
rie jokio pavasario nemato 
no to laiko, kada apleido 
Lietuvos šąli ir tol nematys 
pavasario, kol dirbs fabrike. 
Kad fabriko darbai atsilie
pia ant lietuvių dvasinio gy
venimo ir ant sveikatos, tai 
lietuviai privalo apleist 
fabrikus ir grįžt prie lauko 
darbo.

Męs, lietuviai, apleisdami 
savo šalį, Lietuvą, palikom 
puikiai išaugusius miškus, 
derlingas dirvas su lanko
mis. Bet užėjus audringai 
karei, daug visko bus nute- 
riotą, sunaikinta, kas bus 
reikalinga išnaujo viskas 
atgaivinti, bet tą turės at
likt patįs lietuviai. T * 
viai daugiausia yi« .........
kais, kurie per amžius yra čiuodamėsi. ramiai- Auto-

ta ir ten viskas mus ir mums g. Kardas ..............
priklauso. A. Povilaika..........

Dabartinė karė tai kaip Smulkiais..............
šaltoji žiema, mus neprilei- Viso...................
džia prie Lietuvos ūkės. “Lietuvių Dienos’ 
.Bet kaip karė pasibaigs, užsiprenumeravo 
mes vėl ten turėsime pradėt savaitę 18 žmonių, 

merata ir paveikslai 
rašymais tai knygai priima
mi toliau C. K-to Raštynėje, 
200 Fifth avenue New York 
City.

męs vėl ten turėsime pradėt 
j—v -----viską gaivinti, kaip po aud-

na, kurie pasis- rai išdraskytame mergelių 
plačiose dirvose, darželyje, pradėsime sėt ir 

Čia tą sodint, kur mums bus pava
saris.

K. Ak—s.

Conn., 1 dJ pamatuotas.
karėsi Dabartinės tvarkos nega

ilima ūmai permainyti. Kas 
gi lieka neišlavintam darbi
ninkui daryti?

Iš to, kas viršiaus pasa
kyta, matome, kad dabarti
nėje tvarkoje žmonės užima. 

i vietas pagal savo gabumus, 
Įpagal prigimtus palinkimus,

.. $1.00

... 1.00
... 1.00

.... 1.00

.... 0.50
.... 0-50
.... 2.65
.... 7.65 pagal išsilavinimą. Kas la-
” knygą biau išlavintas, tas užima

*J- — ------------—** Iroc!pereitą i
Prenu-1isu ap-i

MUSŲ POETAI.
(Tąsa) 

gerų eilių nors ir turėtų poetiškus jaus
mus.

Žinodami dabar pamatines eilevimo 
tiesas, žvilgterkime truputį ir į pačią po
eziją. Poezijos literatūra dalinasi į tris 

. šakas: Epiška poezija, Lyriška poezija ir 
Dramatiška poezija. Musų jauni poetai ei
les daugiausia rašo epiškamoje ir lyriškoje 
šakoje. Bet neužtenka to; reikia žinoti, 

i kad tose trijose šakose yra dar skyriai, 
Į1, y. .minčių ir jausmo tvarka. Teip epiš
koje poezijos šakoje įeina: poetiški aprašy
mai, poetiškos apysakos, istoriškos dainos, 
priežodžiai, poemos, romanai,« idilijos, 

.ballados, sakmės ir legendos. Lyriškon 
poezijos šakon įeina: odos, elegijos ir saty
ros. Prie satyrų skyriaus priklauso ir epi
gramos. Dramatiškon poezijos šakon įei
na : tragedijos, komedijos ir dramos siaure
snėje prasmėje. Dramos šakon priklauso 
ir eilėmis rašyti monologai.

Ar dabar neaišku, kad poezija yra ne 
koks žaislas, kuriuo galėtų bile vienas pa
siėmęs plunksną ir sklypą popieros, žaisti. 
Ne! Jeigu poezija dalinasi į šakas, o tose 
šakose yra-jausmų ir minčių tvarka, tai 
norint būti geru poetu, ar nereikia gerai 
išstudijuoti poezija? Daleiskim, jeigu 
musų poetų paprašytų kas parašyti Oda 
arba Sonetą. Reikėtų raudonuoti. Iš to 
matome, kad parašyti eiles, tai ne riešutį 
perkąsti ir branduolį suvalgius pasigar
džiuoti. Norint gi, kad eilės butų geros, 
reikia žinoti viskas, kas augščiau pažymė
ta. Kokios gi gali būti eilės, jei eilininkas 
netik neturi jokio jausmo, bet nežino nė 
gramatikos, nepažįšta žodžių akcentų. 
Eilės yra rašomos ne dėl akies, bet dėl au
sies, o musų šių laikų poetai ir rašo eiles 
kaip tik dėl akies. Kad tūli eilininkai tuo 
neįsižeistų, žemiau paduodu keliatą pa- 
vyz'džių netikusio eilevimo. Nereikia jų 
ilgai jieškoti; pasimaišė po ranka laikraš
tis, randu eiles ir skaitau:

Ak jus kanklės, mano kanklės 
Stygų skambanti balsai, 
Kogi tylit nusiminę,
Lyg nejudomi varpai!

Senio kankliaus palytėtos, - 
Jus dejuojat namuose, 
Pasikėlę i berybes,
Gailiai veikiat dausose.

Alpuhara.
(Pagal A. Mickevičių.) 

Jau griuvėsiuose maurų tėvynė, 
Žmonės vergijon pakliuvo, 

Ginas’ dar viena muro tvirtovėj 
Vardas Grenada jos buvo.

Ir Alpuharo bokštas dar laikos’, 
Maurai narsiai iš jo ginas’, 

Rengias’ ispanai į naują muši, 
Griauti tą bokštą gaminas.

Betekant saulei kova ištiko, 
Bokštą kanuolėms sugriovė, 

Žuvo narsieji jojo ginėjai, 
Ispanams teko tvirtovė.

Viens tik Almanzors gyvas pabėgo, 
Rankoj laikydamas kardą, 

Kad j nelaisvę nepasidavus,
Gyvam ispanams dėl vardo.

Tai muzulmonų buvo karalius 
Ir jųjų vadas vyriausis, 

Tvirtas, karingas, savo tėvynę 
Gynė kaip vaikas tikriausis.

Narsus ispanai muši laimėję, 
Džiaugės’, per dienas puotavo, 

Ant Alpuharo bokšto griuvėsių 
Jų vėliavą plevėsavo.

Tik štai sargyba duoda žinoti 
Savo vadams jog nežino,

Ko nori vienas mauras atvykęs 
Ir ką pranešti ketina.

Vadas ispanų nieko nelaukęs, 
Liepė tuojau jį atvesti;

Ką-gi tas mauras nor pasakyti 
Ir ką svarbaus tur pranešti.

Atvedė maurą, vadas pažino, 
Kad tai Almanzoras buvo, 

Bet kokiu budu galėj pabėgti, 
Juk visi maurai jau žuvo.

Gaivą palenkęs tas muzulmonas, 
Vadui ispanų-, prabilo:

“Aš pasiduodu i rankas jūsų, 
Lai jus garbė tuoj pakįla-

. Ir pasidavęs vienas nelaisvėn, 
Kardą rankoj neturėsiu;

Priešu ispanams niekad nebusiu, 
I jūsų dievus tikėsiu.

■ Gandą paleiskit, kad maurų vadas

i augštesnę vietą', kas mažiau 
išlavintas, tas turi pasiten- ( 
kinti žemesne vieta. Su-, 
lyg to eina ir atlyginimas.

Užtatai Amerikos žmo-1 
nės, kurie paprastai imant, 
yra gerai išlavinti, visur uži
ma geras vietas; gi sunkiau- 

’ sius, juodžiausius darbus at- 
i lieka tamsus, neišlavinti . 
{ateiviai. Todėl ir išeina, 
; kad specialis lavinimasis 

1! yra tai vienintelis kelias prie 
1 gerbūvio- Aiškiai tą dalyką 

supratus, musų žmonės tu
rėtų būtinai pasiekti tuos da 
lykus, prie kurių šiądien su 
dideliu pasiilgimu dūsauja.'

A U K O S
Nuo Kovo 28 iki 

džio 2 d. 
Mr. C. A. Satterlee .. $10.00! 
Mr. H. C- Derby..........25.00
Mr. & Mrs. C. S. Fayerwe- 
ather...............-.............. 25.00
Mr- C. F. Sturhahn.... 10.00 
S. Willard Theyer .... 20.00 
Central Church (Worces- Juk musų amerikiečiai-lie- 
ter MaSS.)..................  20.00 n vrsj
Mr. P. P. Griffin 
W. R. Bacon.............. 10.00
Mr. S- Nielsen...............10.00
Mr. Chas. H. Nettleton 10.00 
Mrs. M. L- Roberts ... .25.00 

.... 104.65

Balan-

___ tuviai savo didžiumoje yra 
10 00 tai vos suaugęs jaunimas, 

turis užtektinai laiko, kad 
Įgijus speciali išsilavinimą.. 
Amerikoje pilna yra viso- 

Į kios rūšies mokyklų — die-1 
ninių, vakarinių, per laiškus 

• • ir t.t. Įgijimas amatų ir 
........ $279.65 profesijų, prie tam tikro pa

sišventimo ir užsispyrimo, 
yra čia, sulyginamai kal- 

R. Karuža- bant, ne sunkus ir prieina
mas. Kodėl tatai nepasi
naudoti iš progų? Pasto
kime gerai išlavintais amat-. 
ninkai, pirkliais, profesiona
lais, tuokart neturėsime 
reikalo nė progos keikti “ka
pitalistišką tvarką’’ ir būti 
“kapitalistiškos tvarkos au
komis”.

. -------- o--------
MUSŲ JAUNIMUI. 

. Kuom galime pasidžiaug
ti. Gamta pradeda atgyti, 
medeliai, kurie buvo nese
niai apsidengę žiemos šal
tais rūbais, šiądien pradeda 
puoštis pavasario rūbais. 
Daro malonų įspūdį žaliuo
janti žolynai ir leidžianti iš 
savęs malonų kvapą.

Žmoneliai, vargą vargo 
per šaltą žiemą ir alsuojan
čiu, sunkum fabrikų užter
štu oru. širdingai dėkavoja 
gamtai už teikiamas grožy
bes, kur gal ne vienas varg
dienis žmogelis gaus vietą Smulkių .... 
prisiglaust pavasarėlio rū
muose. Gamtai atgijus, at- 

, gijo ir žmoneliai, kurie žie
mos laiku kiekvienas skubi- 

i nosi miesto gatvėmis, kad 
! pabėgus nuo žiauraus žie

mos oro. Ir kimšosi žmone
liai dvokiančiuose krutan
čiuose paveiksluose, kad per- 
leidus laiką ir žiemos nuobo- į“ užsiėmimo, daugelis pa- 
dumą. Už&tojus pavasariui, didelius ir neatlygma- 
vaikmai^ &u mei gėlėmis ir mus nuostolius. Sumanaus, 
pay temai,-su linkimais yei- paĮyrusj0 vedėj0 t rusas la- 

i. Lietu- dai;> aiksčioja pc p.ačia& daUg reiškia išdirbvstė- 
ra ukinin- miesto gatves, meiliai šneku- - ' -

......  ■' > čiuodamėsi. ramiai- /rateL------ -----------------l ... .... IldSUlllU. lUUCl IXnkę mylėję. Lietuviai ūkė- mobiliai, vienas paskui kitą kad tokių vedėjų atlvgi- mokslą, tai nebusią kam juo- 
je dirbdami suaugina ge- keliauja, tarsi lydėdami šal- njmas yra nustatomas pagal do darbo dirbti- Bet toks 

ceikatą, būna dik- tą žiemą į kapus. . darį0 našumo, naudos, argumentas jau seniai nusi
galime pa- Dabartinėje draugijoje at- dėvėjo. Šiądien visi apšvie-

Viso ...

Kaip pakelt lie= 
tuvių gerbūvį.

(Užbaiga.) 
me tūkstančiai žmonių liktų

je, labai prisideda prie jos 
našumo. Todėl ir nenuosta-

Išlavintiems’ žmonėms vie
tos visados atsiras. Tankiai 
sakoma, kad. jei visi Įgysią

Vienas nelaisvėje liko, 
Kad muzulmonų buvęs karalius,

Vergu ispanams pas’liko.”
Vadas išklausęs to muzulmono,

Pirmas ji sveikint pradėjo,

(J. Svyrūnėlis “Dirva") 
Koks yra skirtumas tarp pirmo ir ant-

ro posmo? Čia aiškiai matome, kaip yra
riausią sveikatą, būna aiK- s—i— Ių uaruu „tais vyrais ir moterimis, vi- Bet kuomi mes galime pa- Dabartinėie drauriioie at- dėvėjo, Šiądien visi apšvie- A 11ji r* ~, .... ■ • • V- vvauu.Ltneje uiGugi^e ai j _ .. Paskui perstatos tiems Ką puotavo- nepiisilaikjta eilevimo nesu. Pirmo po*-sada linksmi ir smagus, kas sidziaugti, jaunime? Ką lyginimas vra nustatomas sti žmones zmo, jog visiems F s .. . . t- - 1

parodo, kad lietuviai ir prie męs manome veikti ir ko- pagal žmogaus darbo nau- 
sunkaus lauko darbo yra kius veikimo planus nusta- dingumo: ant kiek tas dar- 
linksmi, dainuoj'a ir juokia- tyti? Lavintis valandomis, bas palengvina ir papigina 
si- Bet pažvelgkim į lietu- atliekamomis nuo dieninio išdirbvstę, ant tiek pasididi- 
vius, kurie fabrikuose dir- darbo, ar leist tą brangų na jr atlyginimas už jį. 
ba, čia tuoj pasimato fiziš-' aukso vertą laiką aludėse? Tokiame draugijos sūrė
tas nusilpnėjimas, žmonės Jaunime! AŠ šaukiuosi į dyme nėra, rodos, ko skųs- 
be energijos ir be linksmu- tave klausdamas, kuriuomi tis ant išnaudojimo, skriau- 
mo. Ir kodėl? Todėl, kad keliu męs manome keliauti? dos ir t. p. Kiekvienam pri- neprigimta ir nepaprasta. Atėjus vasarai, galėtume dera toks atlyginimas, ko- Čia einasi -ne tiek apie vie-

Lietuviai ūkę ir ant to- sunaudoti atliekamą laiką kio jis užsipelno. Kitaip"“" 1”1' 
liau neturėtų apleisti, bet lavinimuisi šio to, išvažiavę negali ir būti. Jei butų ki- 
kuodaugiausia rištis prie į parką, kur kvepantis, ma- taip, tai ir apsireikštu 
ūkės. Ūkininkavimo prak- lonus oras gali priduoti skriauda. Atsivaizdinkime 
tiką reikėtų lietuviams imt daugiau energijos veikime, išdirbystę, kur butų nusta- 
nuo svetimtaučių ūkininkų, po atviru dangumi ir ža- tytas visiems lygus atlygini- 
ypač gyvenant SuvienytoseTiuojančiuose žolynuose, mas, maždaug tokio didu- 
Valstijose, kur galima daug linksmai priverst smegenis mo> kaip dabar kad gauna 
pasimokinti ūkininkavimo: dirbti veikėjų darba. neišlavintas darbininkas, 
pavyzdin, galima pristot pas Daug turime ką veikti ir Ar tuomet atsirastų žmo- 
gerą ūkininką (farmerį) už daug turime ko lavintis, tik nių, kurie panorėtų gaišinti 
darbininką, kur mokama ir reikia noro ir energijos. i]gus metus ant savo lavini- 
alga nebloga ir bedirbant Musų tauta reikalauja vei- mosi, ant prisirengimo prie -A-~- 
galima visko ‘ • t’-----■ —x._. --------j—
reikalinga geresniam ūki- jaunimo, todėl, mieli drau- Ar kas nors apsiimtų be tin- 
ninkavimui. Labai reika- gai, dabar turime progą kamo atlyginimo imti ant 
tingi patyrimai apie gyvu- pasiirti toliau į laimingesnį savo pečių didelę atsakomy- 
lių auginimą, daržovių ir gyvenimą ir ateitį. Kviečiu bę? Juk žmogus įgija augš- 
.sodų, nes lietuviai apie tai tave, Jaunime, į visuomeniš- tesnį išsilavinimą tiktai per 
mažai nusimano, o tas ūkė- ką darbą ir kovą prieš tam- didelį pasišventimą, per var- 
jedaug naudos neša. Ku- sybę. * ' 1 —------
rie lietuviai fabrike turi ge- 

. rus darbus ir dėlei ūkiško
prasilavinimo nenorėtų ap- CENTRALIO KOMITE- ant savo sPIdlluu 0^1^^ <»v-1 leisti, tai galima nors šven- TO VEIKIMO. sakomybės naštą? Rodos, l žmogui reikia daug laiko, 

tadieniais arba šiaip atlieka- 
mu laiku išvažiuot į laukus L - ' ...
ir ten pasižvalgyt į dirvas, sa™ uieną 21 Balandžio s kėti didelius atlyginimus, žmonės visur irvisuo-, 
kuriose dirba šios šalies ūki- J"- Centraliam jų Komitetui neg at]ygjnimas jeina ; pre_ met deda visas pastangas 
ninkai ir tuom daug ko gero buvo sut€’kta daug žinių ir kainas- Neužpelnytai tam» kad Pakėlus savo tau- 
galima patirti- Butų gerai patarimų iš “Lietuvių Die-1 dideH atlyginimai pakeltų {tos £erbuvb nes žino, kad
dabartiniame laike, kaipo nos” praktikos. Reikia ti-i prekių kainas teip augštai,; pasiturinčioji tautoje vienu- 
pavasario laike, kad lietu- kėtis, kad lietuviai visur kad nė didžiausi turtuoliai 
viai daug važiuotų į ukes pa-! atsilieps į ukrajinų vargą ir negalėtų jų pasiekti. Kaip timųjų tarpe, 
Icvėnuoti tvru oru ir tuom į padės jiems kiek ir kuo gale- ■ neimtum dalyką, dabartinis ti sau padorų

įgijus išsilavinimą, atlygini
mas už darbą teip augštai 
pasikeltų, kad apsimokėtų 
ištobulinti tinkamas juo
diems darbams mašinas.- 
Dabar to nedaroma, nes ne
užsimoka: juodasis darbas 
kol kas yra labai pigus...

Bet ne tame dalykas.

Kožnas jo sveikinti ėjo.
Ėmė Almanzoras sveikint kiekvieną, 

Bet už visus labiau vadą,
Spaudė jo ranką ir vis bučiavo, 

Džiaugės, kad juos čia atrado.
Tik štai apalpo... puolė ant žemės...

Rankoms jis ėmė graibytis,
Vadas ispanų žiuri nustebęs, 

Kas maurui praded darytis.
Kuomet jam veidas visas pajuodo

Vadas sušuko: “Kas pasidarė!’’
Bet muzulmonas velnišku juoku

Vadui ispanų teip tarė:
“Gaurai žiūrėkit! Aš jau pajuodęs, 

Čia atvykau iš Grenados.
Kad jus prakeikti, sykiu sugirdyt 

Jums mus tautos piktus nuodus.

mo antros ir ketvirtos eilutės galūnės yra 
nukirstos, gi antro posmo tų pačių eilučių 
visai nėra. Beto eilėse ritmas šiek tiek 
skamba, o rimas visai silpnas ir netikęs. 
Toliau žiūrėkime kaip eilininkas elgiasi 
su žodžiais. Augščiau buvau rašęs, kad 
poetas neturi tiesos statyti ant žodžio ak
centą sulyg savo noro, bet turi prisilaikyti 
gramatikos. O čia kaip sykis eilininko ir 
pasielgta sauvališkai: Štai:

nutes, kiek apie lietuvių vi
suomenę, apie visos musų 
tautos garbuvį. Pasiturin- 

jčioje tautoje vienutėms sa- 
: vaimi gerai seksis- Ir atbu
kai— kur tauta skursta ir 
kur vienutės yra priverstos 

: jieškoti sau vietos tarpe sve
timųjų, tenai ir gerai išla-!_ ■ vinti žmonės savo žengime Kurs tiktai drįsot mane bučiuoti, 

j susitinka su daugybe sunky- Nuodais apgirdžiau kievieną,
’. Ir nėra ko stebėtis. Tuom išgelbėjau savo tėvynę- 

Atsiminkime, kad žmonės Jūsų neliks čia nė vieno.
Maurai išvys jus iš savo krašto,

- . Mūšio lauke jus pražusit,
ypatybių vienodumo. Tau- q jej pateksit dar į nelaisvę, 
ta — tai vienutės ypatingas Vergais ant amžių mus busit.” 
gaivalas, kuriame jai lengva 
ir patogu yra krutėti ir gy
venti. Perkelkime tą vienu-

. gą. Ar norėtųsi kam nors i i svetimą jai gaivalą, į ki- 
Purpulas. vargti, gaišinti savo jaunys- i tautJb tai j’ pasijus maž-

■o-------- tę, gi po tam viskam imtiI dau£ teiP> kaiP žuvis ore-'
• sprando sunkią at- Į KaiP tenai. nebūtų, vis dėlto 

Rodos,i žmogui reikia daug laiko,
.. . z . .x . kad ne. Antrą vertus, išdir-1kad prisitaikius prie sveti- 

Lkrajmai (rusinai turės negalėtu visiems nuP mo &aivak>- Užtatai pro- sąvo Dieną 21 Balandžio š-j7 g visiems mo- * f

m. Centraliam jų Komitetui __ . . .u j .... nes atlyginimas įeina i pre-buvo suteikta daug žinių ir kių ka?as. , * ‘

ir oegiroant .ausų wuid lliW1, ttnv pi IOI1 cxlglIIIM p
pritirti, kas kėjų ir blaivai protaujančio tam tikslo specialio darbo? spiečiasi į tautas dėlei savo 

„v, lanmmA tndoL mieli drau- Ar t-ss nnrs ansiimtu be tin- kalbos, papročių, palinkimų,

met deda visas pastangas

Šliaužioj’ Almanzors, raitos’ ant žemės, 
Stebis ispanai ginkluoti.

Velniškai juokias’, iš jų tyčiojas’ 
Kam save davė bučiuoti.

Juokės ik tolei, kol jau negyvas.
Juodas kaip anglis gulėjo,

Visas pastiro, kūnas atšalo, 
Teip mirt už tautą norėjo.

Miestą ispanai greitai apleido,
Maurų pulkai tuoj pribuvo,

Mušė ir vijo pro Alpuharo 
Kalnus, ispanai ten žuvo.

pavasario
viai daug važiuotų Į ukes pa
kvėpuoti tyru oru ir-----
imtų ukininkystės pavyz-| darni. atlyginimo būdas yra rimtai

tė daug lengviau, negu sve- 
galės iškovo- 
ir žmonišką

gyvenimą.

Ak jus skambios mano kanklės 
Ko teip tylite ilgai.

Sulyg gramatikos žodžio ilgai akcen
tas puola ant antro skiemens gai. Teip ir 
turėtų rods būti. Bet kitame posme tų pa
čių eilių su tuo žodžiu jau pasielgta kitaip.
Ve:

Ilgai, ilgai, jie jus glostė.
Čia jau žodis ilgai yra pavartotas teip, 

kad sulyg gramatikos ir chorejinio eilių 
skambesio reikia skaityti: Ilgai, o ne ilgai, 
nes eilėse tas žodis yra jambinis, o ne cho- 
rėjinis. Ta viena eilutė eilininkui sutei
kia net tris nuodėmes: 1) eilėse šlubuoja 
ritmas. 2) neišlaikyta eilevimo tiesos ir 3) 
sauvališkai pasielgta su žodžio akcentu. 
Tai vienas pavyzdis. Dabar štai kitas:

šį pavasarį saulėtą 
Aš roželes sodinau 
Ir sau viena, nelaiminga 
Tokią dainą dainavau.

(B. M. Olšauskas “Darb.”)
Čia pirmame posme ritmas labai pui

kiai skamba. Gaila, kad tas ritmas sudar
kytas toliau, nes antras posmas tik kiaušy

L Augštaitis. ką.

kis kaip skamba:
Augkie rožele ir šakokis 
Augkie ik pačių langų 
Visus praeivius linksminkie 
Savo skaisčiu raudonumu.

kaip kad kur 
griežiant pol- 
kad šokėjai 
paleidžia tra- 
Galima butų

Čia jau tikrai išeina teip, 
stuboje girdi ant armonikos 

Matydamas muzikantas, 
nenustoja šokę, visais balsais 
la-la-la-la-la ir nuvažiuoja....
dovanoti, jeigu butų tik vienas posmas 
įtoks, bet iki pačiam galui tas pats yra. Ar- 
1 (Toliaus bus)
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Elektringumas pageri
na derlių.

Gerai žmonėms buvo tau 
laikais, kuomet jie turėjo: 
didelius plotus, niekeno ne
varžomos ir derlios žemės, 
kuri nieko daugiau nereika
lavo iš žmogaus rankos, tik 
pabėrimo sėklos, o derlių iš
duodavo gausų. Bet tie lai
kai persimainė. Šiądien net 
ir čia Amerikoj, nekalbant 
jau apie nuo labai seniai iš
naudojamą žemę, be tam 
tikrų trasų, be atsakančio 
žemės išdifbimo, tikėtis ge
ro derliaus nėra galima, 
šiądien reikia didelio neži- 
nojėlio, kurs nežinotų, kad 
žemei yra reikalingas mėži
mas ii* žemės išdirbimas. 
Žmonių skaitlius žymiai di
dinasi kasdien ir žmonėms
yra reikalinga duona. Ru- javų. Tai buvo pasekmės 

tik 24 valandų laiko bandy
mų. Toliaus, tam tikras 
plotas žemės užsodinta fa- 
solomis. Plotas padalinta 
pusiau ir viena pusė buvo 
pavesta elektros veikimui 
per pusę minutos kas valan
da, o antra pusė palikta 
liuesam augimui. Po dviejų 
dienų pasirodė elektrizuo
tų augalų kambliai ir lapai 
40 nuošimčiu-buinesni negu 
tų, kurie augo savo noru. 
Bandymai buvo atkartojami 
kelis kartus, o pasekmės išė
jo vis-tokios. Toliaus buvo 
daroma toki patįs bandymai 
ant cibulių, petruškų, mork- jajkytįs ore, jei bus išmesta 

amunicija ir kitokios sunke
nybės.

ilgai Zeppelino kūną, abie
juose galuose susilenkdami 
į vidų teip, kad jų galai, ga
luose kūno susieina vieni 
su kitai. Cilinderinis Zeppe
lino pavidalas turi 16 kam
pų, kuriuos sutveria 16 pa
ilgų sparelių. Kad tie spa- 
reliai stovėtų savo vietoje, 
yra tam tinkamai sustiprin
ti. Tam tikslui, aplink Zep
pelino kūną, skersai išilgi
nius sparelius eina tankus, 
kiti spareliai, kurie tveria 
išveizdą gyvūno kūno šon
kaulių, lyg lankų ant stati
nės. Tokių skersinių spare
lių yra 18, stovinčių savo 
vietoje, lygiame atstume

į MOTERIMS PASISKAITYMAI |
--  ---------- -—'------ —-451

Ar vaikai privalo bijotis 
savo tėvų.

Labai plačiai rugojama ir 
skundžiamasi tėvų ir moti
nų ant sunkaus vaikų auklė
jimo. Neviena motina man 
skundėsi, kad visoki patėmi- 
jimai ir patarimai mažiems 
vaikams, vieton duoti geres
nes pasekmes, dar pablogino 
tas pačias. Tokių negeisti
nų pasekmių priežastis pri
metama šios šalies valdžiai, 
kuri gina netikusių vaikų 
baudimą mušimu ar plaki-

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

Neišgydomu Rheumatizmu, peršaldimu, kosuliu, nulispnėjimu 1 
kraujo, nerviškumu, akių skaudė jimu, inkstų ir pūslės ligomis, vene- J 
riškomis ligomis, gerklės skaudėjimu, vidurių užkietėjimu ir kitomis, « 
kaip urnomis taip ir užsenėjusiomis ligomis. ’

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

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

PAKELČIO APTIEKA :
* 

-------“—x Kampas St. Clair A ve. ir 20-mos gatvių. • —------ J 
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vyzdžius ir vesti juos prie " 
supratimo, kas yra gyveni- įJ 
mas. Tėvai privalo stengtis, į! 
kad jų auginami vaikai tu-Į * 
retų kuodaugiausia prisiri- •; 
Šimo prie tėvų, kad jie savo | ! 
tėvus neturėtų rūsčiais savo 5 
teisėjais ir baudėjais, bet ge- J 
riausiais prieteliais ir globė- £ 
jais. O kad tą atsiekti, ma- — 
no manymu, tėvai visuomet g3 
į savo vaikus privalo atsi- ■ |[ 
nešti protingai, meiliai ir || 
aiškiai. Nereikia užmiršti, 
kad tėvų šiurkštumas ir rus- | 
tumas link savo vaikų, juo- H 
se. auklėja melagystes, gim- ~ 
do klaidas ir žudo juose am
biciją ir veiklumą. Jeigu 
prasikaltusį ir prie kaltės 
prisipažinusį vaiką nubau- 
sime, nereikalaukime ir ne
sitikėkime, .kad jis antru 
kartu prie kaltės prisipažin
tų. Vienas galvočius yra 
pasakęs: “Netas yra pagir
tinu, kurs savo gyvenime ne
padarė klaidą, bet tas, kurs |=p 
sugrįžo nuo savo klaidų ir 
daugiau jų nedaro.” Tad ag 

vaikuose nuo 
mažens auklėti meilę ir pri- 
sirišimą prie savęs, rūpinki- 
mes, kad jie protu ir manda- 
gurnu augtų į žmones, o ne 
priverstinumais, baudomis 
ir gązdinimais. Juk mato
me vaisius netikusio auklė
jimo: Skaitlius desperatų, 
melagių, ginčų, valkatų, peš
tukų, pasileidėlių ir kitokių, 
kasdien vis didinasi. Jau
nuoliai kaskart darosi netin- 
kamesni žmonių gyvenimui.
Juk atmename savo praeitį_
ir patįs stebimėsi matyda-! 
mi tokį didelį skirtumą tar- \ 
pe savo jaunystės ir jaunys-l 
tės šiądieninio jaunimo kurs; tys 
daugiausia po kojų mina tą, tyg 
kas musų jaunystės laikuo- 
se buvo paguodoje. Tai vis iŠ 
vaisiai netikusio vaikų auk- gg 
Įėjimo. Vaikų auklėjimas 
priklauso moterims ir už yg 
vaikų nenaudingumą jos 
yra atsakyme. Tad labai 
geisčia, kad mielos skaityto- ag 
jos šiame reikale pakeltų. 
savo balsą ir pradėtų rašyti Į 
į “Dirvos” skyrių “Moterių 
pasiskaitymai.” į

šiaudų, daugiau negu kai
myniškoji dirva, ant kurios 
augo avižos be elektros pa
žibos.

Suvienytose Valstijose da
ryta bandymai Amherste, 
M ’ss. Iš oro sutraukta elek 
trr su pagelba augštų gele
žinių stulpų ir dratais ji nu
vest > į žemę, arti javų šak
nų, kurios paskiau buvo ty
rinėji mos. Vienas tokių 
stulpų, 50 pėdų augštas, pa
gamino elektros užtektinai 
keliems akrams žemės, užsė- vienas nuo kito. Kad jie lie
tos javais. Pasekmės to bu- pasijudintu iš savo vietos, ^n^- tokiomis nuomonė- 

------- ’ mis ikišiol aš negaliu sutikti
jokiu budu. Aš patyriau ga
na daug kartų, kad muši
mas vaikų, tokių kurie jau 
supranta kas yra gera ir kas 
bloga, nėkiek juos nepataiso, 
bet dar pagadina. Kelioli
kos metų amžiaus vaikiščis 
ar mergiščia, jeigu kartais 
elgsis gerai, tai visgi tas ne 
ilgam laikui ir tai tik todėl, 
kad bijos, idant negautų į 
sprandą nuo tėvo ar moti
nos. Ir tokiu budu, tokių 
vaikų gerumas tęsiasi tik Į stengkimės 
tol, kol jie yra tėvų akyse, j 
kol tie juos gano. Vienok < 
tas ne ilgam, nes šioje šalyje, : 
keliolikos metų amžiaus vai
kiščis ar mergiščia, gali sau 
užsidirbti duoną ir todėl 
tėvų baudos nebijo, nes 

! jiems negresia pavojus atei
tyje, dėl baimės, kad neturės 
ką valgyti ar kur prisiglau
sti, tad tėvams juos bau
džiant, jie ilgai nelaukę, pa
meta tėvus, eina pas sveti
mus ir tada gyvena kaip sau 
išmano. Tokiu budu daugy- 

i be musų jaunimo, apleidžia 
savo tėvus ir veda palaidą 
gyvenimą, kuomet jiems yra 
reikalingiausia tėvų globa, 
kuomet yra reikalingiausiu 
dabojimas jų pirmųjų’žings- 
nių, taikomų į žmonių gyve
nimą. Ir tas dedasi tarpe 
abiejų lyčių musų jaunimo.

"Gauk kelis stiklinius įdus Kuomet toki jaunuoliai ap- 
ar bonkas, vienodo didumo leidžia savo tėvus, visi pir- 
ir lygios formos ir sustatykmesn,eJ‘.tėvlJ pasistengimai 
rėdu ant stalo. Paskui at- auklėjimo . suplyšta lyg 

muilo burbulai, nes jaunuo- 
dirvos našumą ir ant jos au-, prįpiidyk įdus ar bonkas iliai Pasiliuosavę iš tėvų kon- 
gančių javų derlių? Moks- ■ vandenio iki lygiam augštu-;trolės: globos, ima
liniukai irgi dar nėra galu- mui. Kada teip padaryta,; Praktikuoti tą, kas jiems tė-| 
tinai persitikrinę, kokiomis mušk per kiekvieną Idą ar: Vl2 ^uv0 draudžiama ir gina- 
ypatybėmis elektra gali veik bonka su paišiuku, arba su ma su baudos pagelba. To- 

' _ Elektra juk šaukštu, o patėmvsi; kaip ki? Pabęgėlių-jaunuolių žy-
išduoda ypatybes, panašias kiekvienas mušamas įdas;mi dahs’ laikui. beąant, Pa‘ 
į švesą. Matyt reikia, kad išduos kitokį skambėjimą. ,mat° sa5,0 klaidas ir pažįs
tas veikia ant nekuriu au- Kuomet išbandysi visų skam ta savo takus’ kuriais jie 
galų chlorofilų, arba stam- lojimus ir įprasi skambina e*na’ tad ^jžta atgal. Ki
bų, kurie yra augalų kunu, prieg save turėsi visą mu-;ta dabs tokiy pabėgėlių 
lygiai kaip ir saulės spindu- zika Pripratus skambinti reikalauja daugjargo k ne- 

šituos įdus, gailma jų skait- *7 - : .
lių padidinti iki 13, o tada 
muzikoje bus daugiau įvai- ■ 

gerai įpratus, ant jų galėsi 
išskambinti kiekvieną leng
vesnę meliodiją.

tos javais. Pasekmės to bu- pasijudintų iš savo 
vo šiokios: 30 nuošimtis jįe yra drūčiai dratais pri- 
vo šiokios: 30 nuošimtis gru- rišti prie išilginių sparelių. 
dų buvo surinkta daugiau 0 tarpuose, kad audimą ge- 
ant elektrizuotos dirvos, ne
gu ant čia jau esančios, to
kiame pat plote, užsėtos tais 
pačiais ir tokia pat miera

Taisome Vaikų Vežimukus, Skėčius (parasonus)ir tt.
Pataisytus daiktus pristatome į namus, jei yra rei- 

.kalaujma. Savo darUį męs gvarantuojame.

3033 Woodland Avė. CIeveiand, Ohio
Cuy. Central 3080-L

g
Carriage Repair Co. |

^The John E.MannenCo.g
J----------  = BLEKORIAI IR KONTRAKTORIAI ===== ►
H Dirbame Comesas, geležines kopėčias, atliekame rynų ir dūdų £
T sujungimo darbą, Įstatome fornešus j naujus ir senus namus, padirbame ► 
u drabužiu džiovinimui grėdus (dryers), sudedame blekines lubas ir atlie- t 
►j kame sienų pagražinimo darbą. S
3 2241-57 ST. CLAIR AVENUE t
3 Bell Tel. Prospect 450 Cuv. Tel. Central 1788 į"

riau ištempus, yra piršto 
storumo aluminiai virbalai, 
lenkti lygiai su skersiniais 
spareliais. Tokiu budu Zep- 
palino kūnas dalinasi į dau
gelį klėtkų, kurių kiekvie
na, apart savo galų, turi ly
gius šonus ir 16 kampų. 
Kiekvienoje klėtkoje yra 
tam tikras maišas, pilnas 
gazo. Dauguma tokių gazu 
pripildytų maišų yra todėl, 
kad atsitikime susirėmimo 
su priešu, jeigu suvis pra
muštų vieną tokį maišą ir 
gazas iš jo išeitų, tai kiti 
jo vieton atliks kilimo pa
reigas ir suteiks galę nuo 
priešo pabėgti. Zeppelino 
svarumas yra teip nustaty
tas, kad pramušus 8 tokius 
gazo maišus, butų galima

Iš dviejų 
daržovių 

ir vari-

pestingi žmonės galvoja, 
kad išradus būdą, kuriuomi 
butų galima iš žemės išgauti 
didesnį derlių. Ir toks bū
das tapo surastas. Ir po ke
lių metų bandymo to išradi
mo, šiądien galima pasakyti, 
kad išradimas yra tikras. 
Tuom išradimu yra pritai
kymas elektros. Prieš kelis 
metus Londono aplinkėse šis 
išradimas buvo bandomas ir 
praktikuojamas. Norėta 
persitikrint, kaip elektra vei 
kia ant daržovių, 
pusių augančių 
pastatyta cinkinės
nes plytos, per kurias leista 
elektrą valandėlę laiko. 
Paskui daržoves išrauta ir 
su mikroskopo pagelba per
sitikrinta, kad daržovių šak
nys pradeda storėti. Žy
mesniam paaugimui reiktų koje, vienok tas nereiškia, 
palaukti kelios dienos ar 
porą savaičių, kad sustorė- 
jimą šaknų butų galima pa- 
tėmyti nuoga akia, be padi
dinančių stiklų pagelbos. 
Elektra dar turi ir tokias 
ypatybes, kad šaknyse nai- 
kjna apsireiškusias augalų 
ligas ir augalams kenksmin
gus vabalus ir kirmėles.

Kiti tyrinėjimai daryta 
Dahlene, Vokietijoje. Elek
tros veikmei pavesta šebel- 
bonai, kopūstai ir salotos, 
šalę šitų, kitos daržovės 
palikta normališkam augi
mui. šitos pastarosios toli 
atsiliko nuo tų, ant kurių!ti ant augalų, 
veikė elektra. Norint ištir- •—+’
ti elektros veikimą ant lau
kuose augančių augalų, nu
tiesta per augančius javus 
dratai ir tais paleista elek
tra. Ir kas pasirodė? To
se vietose, kur elektra veikė, 
javų derlius surinkta 14-45 
nuošimčių didesnis negu 
ten, kur javų augimas buvo 
normališku. Vienok dar 
šituom persitikrinimu nepa- 
siganėdinta. Tam tikrame 
plote augančių javų, atimta 
dratus, sutraukiančius elek
trą iš oro, o aptaisyta drab
niais sietais, traukiančiais 
elektrą iš oro į žemę. Čia 
pasirodė, kad prie tokių ap
linkybių augusių javų der
lius buvo 15 nuošimčiu ma
žesnis, negu javų, augusių 
normališkai.

Tas buvo prieš kelis me
tus. 1915 metuose daryta 
šitos rūšies bandymai Dum- 
fries, Škotijoje. Parinkta 
lygus plotai, turinti po pu
santro akro lygios žemės ir 
ji užsėta avižomis. Viena 
pusė šitos žemės aptaisyta 
dratais ir tais leista elektra, 
o kita pusė palikta nuo to 
liuosa. Gale pjūties, elek
trizuota dirva davė 35 nuo
šimtį grudų ir 50 nuošimtį

vų ir salotų. Pasekmės pa
sirodė geriausios ant pet- 
ruškų ir salotų.

Šitas naujas išradimas 
dar nėra vartojamu prakti-

Kaip pasidirbti Ksi
lofoną.

Kuomet laukia lyja, grirr- 
čioje sėdint yra labai nuo
bodu neturint darbo ir to
dėl miegas lenda i akis. To
kiame atvejuje galima pasi
daryti Ksilofoną^ o laikas 
greitai prabėgs ir miego ne-

■ sinorės.

kad išradimas butų be ver
tės. Žmonės sau kaip žmo
nės! , Apie elektrizaciją, 
kaip ūkininkai, teip ir dar-, 
žininkai, supratimo neturi. 
Jie sau rėdosi paprastai. 
Vienok, galima tikėtis, kad 
su laiku atsiras žmonės, 
kurie šiuomi išradimu pra
dės-naudotis ir tas jiems iš
eis į didelę naudą, nes, kas 
gali nenorėti padidinti savo sinešk uzbona vandenio ir

tas veikia ant nekuriu au-

lygiai kaip ir saulės spindu
lių šviesa kad veikia.

Dabar mokslininkai ma
no, kad oro elektra, kurios 
didelė daugybė yra atmosfe
roje, labai daug veikia ir ant! 
žmonių. Kas nors tokio tu
ri būti atmosferoje, kas 
žmogų daro kartais sutingu- 
siu, suniurusiu, susnudusiu, 
o kartais vėl linksmu, jaut
riu, smagiu ir labai gyvu. 
Bet kol kas, šitos ypatybės 
nebuvo dar tyrinėtos. Vie
nok mokslininkai, ypač 
garsus mokslo švedų vyras, 
profesorius Svante Arrhe- 
nius, yra tikras, kad ant 
žmogaus veikia atmosferoje 
esanti elektra.

malonių prityrimų, kol šiek-

to ką gyvenimo sąlygos kaš
tuoja. Vienok iš tokių lie-ir prie skambinimo tU0Ja- vienoK is tokiu ne- 

pratus, ant ju galėsi kasi daugybė, kurie kiaurą] 
hinti kiekviena lene- sav0 gyvenimą kamuojasi

Juokai.
Tai yra greitumas.

Mokintojas:—Stasiuli, pa
sakyk man kas yra greitu
mas? '

Mokinys: — Tai yra toks 
judėjimas, kuomet žmogus 
stato ant stalo karštą bliu- 
dą.

 Žino dėlko.
Mokintojas: — šuva

Kaip subudavotas Zep- 
pelinas.

Iš lauko Zeppelinas yra 
aptrauktas tankiu ir stipriu 
audeklu, kurs pridengia jo 
vidurinius griobus, tai yra 
struktūrą, arba jo tankius 
sparelius, padirbtus išalu- 
mino. Tie spareliai eina iŠ-

iš
sumoksta visko, bet negali 

prasti ką jis daro, nes netu
ri vėlės (dūšios). - Pasakyk 
man Jonuti, ar gali šuva 
lošti kaziromis?

Mokinys: — Ne.
Mokintojas: — Tai dėlko?
Mokinys: — Dėlto, kad 

neturi pinigų.

vien kriminališkais prasi
žengimais ir tuomi daro gė
dą savo giminei. Kad tokių 
atsitikimų yra daugybė ir 
tarp lietuvių, tai liudija 
amerikoniškų teismų rekor
dai, kuriuose sužymėti vy
riškių prasižengimai peš
tynėse, trukšmuose karina
mose keliamuose, plėšimuo
se, o mergaičių nestokuoja 
paleistuvių namuose ir pa
taisos įstaigose. Tai vis vai
siai netikusio išauklėjimo.

Bet ne apie tai man eina
si, kad parodžius, jog blogai 
dedasi. Man rupi tas, kad 
ant to blogumo atkreipti 
atydą ir tam blogumui kaip 
nors užkirsti kelią. Todėl 
matau reikalingu priminti 
tėvams, kad nuo mažens vai
kams reikia duoti gerus pa

•

Tik VyramsĮ
kę sru

kombincijomis|

IMS

GYDAU nervy,* 
chroniškas ir kr-|

aujo ligas, elekt-| 
ros ir medicinos |

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

į X-RAY CHEMIŠKAS IR MIKROSKOPIŠKAS J 
t EGZAMINAVIMAS. t

Elzė.

Karveliai su daržovėmis.
Gerai numazgojus karve

lius, reikia laikyt porą minu- ■ 
tų verdančiame, o paskui į 
šaltame vandenyje, paskui į 
juos supjaustyt išilgai, iš- • 
imt kaulus ir perpjaut i 
keturias dalis. Supjausty
tas dalis apsūdyti, išvolioti 
sausuose miltuose, paskui 
pamerkti į išplaktą kiaušinį 
ir apibarstyti trinta duona. 

I Galiaus smožyti per dvi mi- 
nutas, įdėjus į karštai iš- 
tarpintą sviestą, kurio turi 
būti užtektinai, kad mėsa 
atsakančiai apkeptų. Teip 
iškeptomis dalimis galima 
apdėti bile kokias keptas ar 
virtas daržoves ir teip pa
duoti į stalą.

Veršienos kotletai.
Kotletus iš veršienos nie

kad nereikia kepti peršilu- 
siame svieste, nes teip ke-

* Mano prekės yra sąžiningos ir nereika-Ž
* lauji pasiduoti šitos metodos gydymui, jai to£
Ž nenori. *
* Aš gydau visas chroniškas kraujo, nervų £ 
į. ir odos ligas, nupučkavimus, atvirus skaudu-1
* liūs, išbėrimo, voties, nervų silpnumo, nustoji-?
* mo ambicijos, strėnų skaudėjimo, reumatizmo, f
Ž skausmo šonuose, skilvio neveiklumo, inkstų? 
? ir kitokias ligas. ?
* ?
? Ateik į ofisą, ypatiškai, nes aš ne užsiimu ? 
? gydymais per laiškus. į

DR. F. D. LESLIE, | 
? 413 Prospect Avė. S.E. CIeveiand, Ohio? 
| OFISO VOLANDOS: j
? šiokiomis dienomis: nuo 9 ryto iki 8 va- i 
❖ karo. ?
j Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 2 po pietų. 1

Ofiso Tel. Cuy. Central 4580-L Reziden Tel. Cuy. Lorain 493-W

NYERGES BROTHERS
Siunčia pinigus ir parduoda laiavkortes j visas dalis pasaulio. Par

duoda lotus, namus ir farmas Apsaugoja nuo ugnies namus ir namų 
baldus. Atlieka prisegos patvirtinimo (Notary Public) darbus.

DU BANKINIAI SKYRIAI:
1783 W. 25th Street. CIeveiand, Ohio.

573 W 3rd Street. Elyria, Ohio

pant, prisvils prie skaurądos |l 
ir taps ne įkandamai kieti, ji.
Reikla kepti liuosai; nepa
mirštinu turi būti, kad svies
tas prie kotletų turi būti 
klarovuotas, o kotletus iš 
jautienos reikia kepti svies
te prisvilusiame.

SKAITYKITE IR. 
PLATINKITE 
“DIRVĄ”.

PRIE ŽENKLO BALTO KRYŽIAUS GERIAUSI VAISTAL 
Muilas, perfumos ir daugybė iš Europos pargabentų vaistinių žoljnų.

Pamėgink mus.“ Gelažinio Vyno”.
MARK ET PHARMACY-APTIEKA

L. S. KREJCI, Savininkas 
2601 LORAIN AVĖ CLEVELAND, OHIO

Fdr. adomas szoyHa
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiao valandos: Nuo 2 iki 4 
po pietų, nuo 7 iki 9 vakare.

Ofisas ir jryvenimas: Gar- 
field Bank Buildinte Cor St.

Clair Av. and E. 79-th.

DR. D. CM. BAHMOS, D. D. S.
ATSAKANCIAUSIAS 

DANTISTAS.
Ofino valandm: Nuo 9 ry
to iki 12 dienos, nuo 1 po 
pietų iki 8 valandai vakare.

813 Superior Avė. N. R, 
Vienos durys nuo Colonial Teat.



Šitos Durys

LIETUVIŠKA

BARBERNE

2271 St. Ciair Ave.N.E.

LIKIERIAI

ne
Namus ir Farmas

PARDAVIMAI

Skonis

Paaiškina
Užsisakyk Reisą NUOŠIMTIS

SKAITOSI NUO TOS DIENOS,

kada pinigai padedami

taupinimui

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

ne.

Cleveland. Ohio
Cleveland, Ohio.

KORDIALAI

DEGTINĖS

darba.- 
rastiš-

1395 E. Ninth Street 
Cleveland, Ohio.

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

sa Ramanauskiei
5605 White Avė. 
Cleveland, Ohio.

ZlURKIŲj 
baisa m a si

"KAUNO“ KRAUTUVĖJE
2273 St Ciair avė. ClevelaBd, Ohio

St. Ciair ir East 55-ta gatvė, 
Prospect ir Huron, 
Superior ir Addison,

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

‘Dirvos” Adm.

Cleveland, Ohio
Cwtr>: 8199K

.AUGYSTĖS, KURIOS 
TURI “DIRVĄ” UŽ 

ORGANĄ.

J. W. JCMEo, 
Generalis iVanadžerius.

DIDELIS OLSĖLIS

Tris dešimtys mstu musę patyri
mu darbas Įvairiose šakose, viso

kiu išradimu i r patentavimu.

406-7 Cuyahogo Bldg, 
CLEVELAND, O.

Bell P.ossdale 2377-W Cuy. Gert. 6678-R

5402 Superior Avenue 
Cer. E. SSth Str. CLEVELAND, O.

anėdir.o kritišk 
Visur ir visac 

ir užganėdin:

Kas iš New Britain, Conn. ir jo 
apielinkes nori užsirašyti “Dirvą’’ ar 
gauti pavieniais numeriais, gali krei
ptis prie musų agento Vaclovo Gile- 
vičio, 4*8 John st. New Britam, Conn. 
ir prenumeratą gulima jam užmokė
ti. "Dirvos” Adm.

dagus žmog
su darbini n

THE PUBLIC HAND LAUNDI
CO. PROSPECT IR 11 GATVĖS.

CLEVELAND, OHIO.

Gyveninio antrašas:
3767 E. 71-os gat. Cleveland. O.

Namu tel. Union 251-L.

W.E. & J. J. Oonneliy
PATENTUOTOJAI

Naminis vaistas nuo kosulio.
Nuskustas bulves reikia 

virti paprastu budu, šaltame 
vandenyje, teip, kad vanduo 
bulves apsemtų. Kuomet 
bulvės jau minkštos, vande
ni nuo bulvių reikia nusunk
ti ir ji sumaišyti su medum. 
Šito mišinio reikia imti po 
pilną šauktą išryto, ant piet 
ir vakare. Vaistas nuo ko
sulio yra labai geras.

ii. po pietų. Ncdoiirmis ant pareikalavimų.
Antras Ofisas, 1374 E. 25-tos Gatvės.

pridėjus 10 grūdelių Dovero 
(Dovers powder). Nesisku
binant . užsišaldymą praša
linti, jis ilgai žmogų kankina 
ir, labai tankiai, pagimdo 
kokia kita kliūti.

nims pasivaikščiojimas žmo
gaus sveika 
nu. Tam n t

Kurie mylite dėvėti gražius 
siutus ir kitus drabužius, tai užsi
sakykite pas atsakantį kriaučių. 
Aš gyvenu pačiame miesto centre 
ir turiu bidelę šapų, todėl ir viso
kius drabužius atsakančiai pasiu
vu. dailiai pritaikau ir gero tavoro.

Kreipkitės Antrašu:
1377 E. O-tas gat. Cleveland, Chio

-LIETUVIAI-
KOSTUMERSK1 KRIAUČIAI

PARSIDUODA geras biznio kam
pas prie Wade Bark Avė. .ir E. 66th 
gatvės. Triobėsis dabar yra užimtas 
Dasižinokite telefonu MAIN 1953..

..Vincas Jankauskas iš Cleveland. 
Ohio., keliaujantis “Dirvos" agentas 
šiomis dienomis lankosi po Pennsyl- 
vanijos vai. ir aplinkinius miestelius, 
už.rašynėdamas “Dirvų” ir rinkda
mas užsakymus, reikalaujantiems 
knygų.

Prospect 202.

T. A. II ALE\ 
:s: dantistas jty

1172 E 78th St. Cleveland. Ghio

dėms Įrankiu ir 1.1, irt.

St. Ciair Avė

Kaip padaryti odą dailios 
išveizdos.

Galbūt esate girdėję pa
sakojimą, kaip viena mote
ris klausė pas daktarą pata
rimo, kaip galima turėti gra
žią odą. Tas daktaras pata
rė jai tūlą skrynelę užkasti 
žemėn, atstume 4 mylių nuo 
namų ir kasdien nueiti ton 
vieton persitikrinti, ar skry
nelė dar ten yra užkasta. 
Tas patarimas išrodo juo
kingu, o vienok jis yra geras 
ir išmintingas. Tame ne
gelbėjo ana skrynelė, žemėje 
užkasta, bet gelbėjo vaikš
čiojimas pas ją. Nėra vais
to odos pagrąžinimui, apart 
pasivaikščiojimo. Graži ir 
sveika oda, suteikia sveikatą 
visam žmogaus organizmui. 
Nesveikas žmogus niekad 
negali turėti dailę odą. Tri- 
iu ar keturiu mvliu kasdie-

DR. I. E. JASINSKI
607 ROSE BLDG.

Pagclba silpnoms akims.
• Silpnoms akims yra geru 
sustiprinimo vaistu, puode
lyje saldaus pieno primai
šius kopro, kuriuos sumai
šius reikia leisti ataušti. 
Paskui suvilgyti šmoteli au
dimo einant gulti tą audimą 
uždėti ant akių, tegul jis teip 
būva per naktį, o kad nenu
pultų, reikia pririšti mink
štu raikšteliu, aplink galvą.

^KOSTUMERSKAS^ 

Lietuvys Kriaušius

A, Rūkas, iš Philadelphia, Pa. 
"Dirvos” yra įgaliotas agentas už- 
rašynėti “Dirva” po Philadelphia ir 
apielinkes. Todėl, kur jis atsilankys, 
be jokios abejonės galite užsirašyti 
"Dirvą" ir užsimokėti jam pinigus.

East End Home
Gera proga pirkti dideli 

ir gerai Įrengtą su naujau
siais Įtaisymais 8 kambarių 
namą, išbaigtą kietu medžiu 
ir gerai Įtaisytu skiepu. 
Prie namo yra didelis tvar
tas. Lotas 56 X 208.
1227 Addison Rood. (15-16)

THE SCHLSTER COMPANY 
2214-16-18 E. 4 gatvė 

(Ties Sheriff st. Marketu) 
Cleveland, Ohio.

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

$1.00 ar daugiau.

MĘS TURIME DEPOZITŲ 
SUVIRS $700,000.

Vaistas nuo nusišutimo 
žaizdų.

Žaizdoms, kurios tankiai 
pasitaiko nusišutinus garu 
ar verdančiu vandeniu, vais
tą galima padaryti iš dviejų 
lygių dalių: kalkinio van
dens ir sūdyto. lininio alie
jaus. Abudu gerai sumai
šius, reikia patepti žaizdas 
ir jas užrišti aptiekoje gau-

Sere dore, s nuo 9:00 ryto iki 12:06 vidurdie.

11G0 E. 7Sth St. Cleveland, Ohio The PearlSt. Savings
& Trasi Company
Cor. M'est 25th Street'and 

Clark Avenue

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

Rioberinės ir smalinė stogŲ 
dengymui popieros. Įvairiau
siu ryšiu maliavos, aliejaus, 
tarpetino. maliavojimui šepe
ty ir t. t. ir 1.1.
Dicteiis rinkinis Pečiu, visokiu *udy-

PA J IEŠKOJIMAI.
Pajieškau Emylijos Pisarekienes ir 

švogerio Pisarckio. Paeina iš Kauno 
gub , Panevėžio pav., Vabalninku pa
rapijos, Katališkių kaimo, 
kad gyveno Massechusetts

Turiu labai svarbų re 
malonėkite kogreičiausia

AR TAMISTA ESI LIETUVYS? YES, TEIP! 
...TAI KREIPKIS PAS LIETUVIŠKĄ KRIAUČIŲ..

Gražiai pasiuva ir dailiai pritaiko visokius vyriškus drabu
žius. Todėl jei neri turėti gražiai ir greitai pasiutą siutą, kreip
kis prie Brazių.

6710 Superior avė.
Prince ton 1:

FARMOS! FARMOS!
Pirk farmą didžiausioje Amerikos ; 

Lietuvių Farmerių Kolonijoj, kurią ' 
mes apgyvendinom su 380 lietuvių j 
farmerių, turinčių pirmeiviškas Ūki- ! 
škas Draugystės, parapijų ir lietuvįj 
kunigą. Kolonija randasi geriausioj į 
lietuviams apsigyventi tinkamiau- i 
šioj vietoj Amerikoj. Musų mieste— ; 
Scottville. Mich. — geriausi farmeriš- : 
ki turgus sūriais, šviestu ir t.t. Pro
duktu kenavimo ^fabrikai, javams 
malti malūnai ir visos vigados. Lau
kai lygus, yra -dgiig upelių, ežerų,; 
gelžkelių, mokyklų, ir žvyravotų ke
lių. Vanduo tyras, oras sveikas;; 
žeme su moliu, su juodžemiu ir molis 
su smielžemiu maišyta, — derlingiau- : 
sios rųšies. tinkama visokiems ja-, 
vams, daržovėms, sodams, pievoms ir 
ganyklom. Gyvenantis šioj kolonijoj 
anglai, matydami, kad lietuviai ją 
užvaldys, pradėjo kraustytis kitur. 
Mes to tik ir laukėm, kad jie paliktų 
savo puikias ukes mums, kurias galė
sime apgyvendinti lietuviais. Mes iš 
anglų suėmem keletą šimtų geriausių 
farmų—mažų ir didelių—su budin- 
kais, sodais, ariamais laukais ir ne
dirbta žeme. Parduodam farmas, gy
vulius, ūkės mašinas. Viską duoda
me ant lengvų išmokėjimų. Nelaikyk 
pinigus bankoj, nepirk mieste namo; 
miesto gyventojams artinas didelis 
pavojus—sumišimas, bedarbė ir ba
das. Skubinkis pirk farmą musų ko
lonijoj: kol darbai eina, tol fanuos pi
gios, kada darbai sustos, liks daug 
žmonių be darbo, tad ir farmos pa
brangs. Pirk farmą šįmet ir busi po
nas ir laimingesnis negu biznierius. 
Farmeriams nereiks eit į karę. Juo 
maistas brangsta, tuo farmeriams ge
riau pralobt. Naudokis laime, kol 
nevelu. Rašyk tuoj, įdėk už 4c • štam
pą ir gausi farmų katalogą ir lietu
viu kolonijos žemlapj. Adresuok teip:

ANTON KIEDIS AND CO..
Peoples State Bank Bldg..

Scottville. Mįchigan.

Apie užsišaldymą
Žiemos metu labai tankiai namais aprašalai 

pasitaiko persišaldyti. Jei
gu viena ypata užsišaldo, už- 
sišaldymu lengva nuo vieno 
užsikrėsti kitam, net pap
rastas kataras, ir tas perei
na nuo vieno ant kito, o la
biausia, nuo didesniųjų, ant 
mažų vaikų. Todėl, kaip 
greit bus pastebėta užsišal- 
cymas pas vieną ypatą, rei
kia pasistengti, kad neleisti 
persišaldymo ligai platintis 
namuose, pereinant nuo vie
no'ant kito. Užbčgimas ke
lio užsišaldymo platinimuisi, 
yra labai lengvas bi 
tam yra reikalingu vien ju
dėjimas ir išprakaitavimas. 
Geriausiu yra imti ką nors 
vidurių suliuosavinųji, pas
kui gerai išmirkinti kojas 
karštame vandenyje, išgerti 
karštos arbatos ir tada atsi
gulti Į lovą. Atsigulus rei
kia gerai užsikloti, kad hutų 
galima sušilti iki prakaita
vimo. Vieton arbatos gali
ma gerti karšto liminado,

j Užtikrintas gj 
eiaiiškumu.

i Pirkt: galim

52122 E.«ŽRd Str.

DETROIT, MICH.
Lietuvių literatūros ir Mokslo Drau-

DRApGUOS VIRŠININKAI:
Pirm. Juoz. Tribulas,

106 Sargent St
Pirm. pag. F. Milickis,

Užrašų Rašt. Abyshell.
295 Greeley Avė.

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

Iždo globėjai:
Jonas Balčiūnas, ir J. Latonas.

Tvarkdaris J. Vaitekūnas.
Mėnesiniai susirinkimai laikomi 

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

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

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

Literatiškas Komitetas K. Aby
shell ir F. Proškevičius.

Citrina kaipo vaistas.
Jeigu žmonės žinotų cit

rinos naudingumą, tai citri
nos visuomet butų ant stalo 
ir jas vartotų vieton acto. 
Žmonės išleidžia daug pini- , 
gu, pirkdami visokius “toni-' 
kus” sustiprinimui organiz-į 
mo Paprastai, “tonikas” i 
sveikatai nieko negelbsti ir 
juos naudojanti turi būti už
ganėdintais, jeigu jie nieko 
nekenkia. Organizmui yra i 
geriausiu vaistu tai citrinos 
prie kiekvieno valgio. Me
dikai jau yra persitikrinę, 
kad citrinos sultis sustipri
na nervas, padaugina krau
ją ir padailina žmogaus iš- 
veizdą. O kas svarbiausiu, 
kad citrinos sultis labai ge
rai veikia ant kepenų ir pri
duoda gerą apetitą. Tūluo
se skilvio nusilpimuose, ka
da daktaro yra draudžiama 
vartoti rūgšti, tuomet, su- 

"prantama, negalima vartoti 
ir citrinos sultis, kaipo rūg
šti. Vasaros metu, laike 
karščių, labai naudingu 
vartoti citrinos rugštĮ, 
ji atšaldo kraujo tempei 
ra, prašalina daugeli 
namų, paeinančių nuo k 

kepenų ai

Alpers Phonograph Service Co.
EKSPORTAI I’HONOGRAFŲ TAISYMO.

Phonografų maššinaš dirbame, taisome ir mainome
117 Superior Bldg.

Tel. Main 3197-J

Dr. FRANCIS KEHSEDY, 
DANTISTAS

pa c moterių ir mergaičių, 
dirbančių kanceliarijose, iš
eina-pasivaikščioti tik kartą 
savaitėje, nedėldienyje, ir 
rugoja ant savo odos nedai- 
lumo ir kad ją pataisius, 
įpainioja Įvairios rūšies 
krakmolais, kad t tuomi ją 
privertus būti daile. Mes
kit laukan visus “panderius” 
ir pratinkitės prie kasdieni
nio pasivaikščiojimo, kas 
yra geriausiu ir pigiausiu 
vaistu, be laiko sugaišimo. 
Tik lokiuose pasivaikščioji
muose reikia saugotis nuo
vargio ir pailsimo. Pasi- 
vaikščiojant reikia eiti vidu
tiniškai, nė tai einant labai 
greitai, negi . slenkant labai 
oamaži.

Draugijų reikalai 
balius:

Subatoj, 14 d. Balandžio 
naujas vyrų ’" ' ~
pirmą balių 
svetainėje, 
Pradžia nuo

Gerbiama _ 
kitę atsilankyti ant 
smaus baliaus po 
linksmai pasišokti.

Rengimo Komitetą'

DR. STERN
* ■•><: DANTISTAS

Sudeda 22 karato aukso dantis už $ 3.00 n no dančio. 
rato ‘‘Gold browns" $3.00.

Sidabru užtaisymas 50 centų. Visoks dantų taisymo 
atliekama už žemiausių prekę visame mieste. išduodama 
ka Kvaraneija 20, metų. 
717 F.l CLID AVENUE

Y Nuo 5 centų auyštyn už rolę^F 
VDidžiausis pasirinkimas tinkamų
Y margumynų. Pamieruckite savo^ 
Ykambarius ir. atėję pasirinkite^T
Y tinkamiausio tavoro pas mus
<£, Wall Paper & Paint Store,

1338-40 St. Ciair Avenue N.E.<^ 
^>Centr. 6180-R Prospect 2892<U

J917 m., 
"VARPO’ Choras turės 
ir šokius M. Ulmanno 
1400 E. 55-tos gatves. 
7. vai. vakare, 
jaunuomene, napamirš- 

šio pirmo ir iink- 
Velykų, o galėsite

Gourley & Kelly'
RAPCRTAVIMU STEEOGRAHI, TYFŪ- 

GRiFAHR SGRTIGRIFIf
Mašina parašome ’.a skus, kontrakto for
mas, randės ai- tos. testamentus ir kitokius 
raštiškusda. !«► atliekame typevraiteriu 
ar multistrafu. laktacija reikalaujant. A- 

sistcncija suteikiama jei reikalinza.

Lobby American Trust Bldg.
39 Pubšic Square.' Tel. Msia 2297-d

Išmaino visokias nejudinate.; 
savastis. Kreipkitės laišku a 

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI, 

2110 Prospect Avenue.

Edvardas B. Smialek, i
TAIKOS SUOŽIA

(Justke of the Pe»ce)
Sutaiko civiliškas ir kriminališ- 

kas bylas ir išriša kitokius teisino 
reikalus, kurie rišasi su šituom 
urėdu. Teipgi veda 
REJENTALIKŠĄ KANCELIARI

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

KANCELIARIJA:
303 SUPERIOR BUILDING 

Cleveland, Ohio,
Tel. Bell Main 1963.
Cuyahoga Central 8290—R.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po 
pietų.

REZIDENCIJA:
! St. 16 Berea Rd., Brook Park O. 

Tel. Mario 110—R.
; Su visokiai reikalais _ kreipkitės 
I prie jo, o busite užganėdintais jo 
Į patarnavimu.

savo skaitytojams duoda labai dang naudingų raštų 
ft I L I B g Ąk apie žmonių sveikatą ir ligas, taipgi apysakų, juokų, 

| g eilių, paveikslu. Turi'savo korespondentus visoje 
Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj; Vokieti joj, Fran- 

djoj, Anglijoj ir kt. “Ateities*' kaina metams 52.00, pusei metų $1.00. Už
sieniuose metams 32.50. Pasižiūrėti viena numeri siunčiame dovanai.

visokių dažu ir dažams aliejų.

410 Superio BMg.(Į^4an<Į
PHON'E CUY. CENTRAL 8290-L

MWNINGS
Dirbėjai vasarinių sto

gelių ties langais ir durimis, ap
sisaugojimui nuo saulės ir ly
taus. Didelis pasirinkimas ir 
greitas patarnavimas.
Apstelia*.imus duokite iš anksto 

THE ASTRUI’ CO.
2937 IVest 25th Street

Tel. Hartvard 747 Centr. 5595

■XIXXXXX2:XXXXXXZMXXXXIXX2n
4 Rose 4420-W Princeton 1369-L H

Dr. LM. JARZYNSKI h
3 GYDYTOJAS. CHIRURGAS u 
g IR AKUŠERIUS C
3 Ofiso Valandos: Nuo 1:00 iki n 
M 3:00 popietų ir nuo 7:00 iki 8:30 m 
M vakare. Nedėlioms nuo 10 iki 12 H 

dienos. _ Q
g 1155 E. 79ih Street. p 
±rxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxi

Nuo S ol) jjsi 9^0 vai. ryto, nuo 12 iki 1:33 po 
piety ir nuo 5 iki 7 vai. vakaro.
NedėHomi?: nuo 8 iki S ryto ir nuo «iki 7 vak

Mala 3$ttnl C tat r 764J-K

Reikalai! j a me merginų 
mo darbu. Pageidauja 
ilbą turinčių. Smagu: 
sakanti alga. Mus už-.

Dr. E. A. Marlewski
= DANTISTAS =

ADVOKATAS <-
325 Society for Sivingi BtriHinį

tXXXXXXXXXXXIXXIXXXXXXXXXX2

S Dr. I. e. d6wnet i
H DANTISTAS H

nų, kaip tai 
nis, geltą ir 
Sakoma, kad 
kus vartojimas, | 
leriją, teipgi užki 
rno kelią tifusui.
•nevien sultis yra naudingos ‘ 
žmogaus sveikatai, bet ir 
lupynos.

Anglijoj yra paprotis. kad 
kiekvienas laivas, leidžian- 
tes Į kelionę, turi turėti su 
savim užtektinai citrinų, 
teip, kad ant kiekvieno žmo
gaus, esančio ant to laivo, 
pareitų viena uncija citrinos 
sulčių. Tos sultis yra ginklu 
prieš ligą, kuri plačiai siau
čia tarp jurininkų, kurią 
angliškai vadinama “seur- 
vy’7 (pas mus ta liga vadina
ma škorbutu).

Karščių metu nėra svei- 
kesnio gėrimo, kad atsivėdi
nus, kaip citrinų sultis. Bet 
reikia žinoti, kad geriant 
citrinos sultis, nereikia prie 
jų dėti cukraus, nes cukrus 
didina karšti. Citrinų sul
tis yra plačiai vartojamos 
riebių žmonių, norinčių su- 
kudėti. Italijoje, kaipo šil
toje šalyje, moters, pajutu- 
sios nusilpimą, ginasi nuo 
jo, gerdamos citrinų sulčių, 
kuodaugiausia.

Telep.

John Tidd |

== APGARSINIMU 
PASKLEIDEJ AS
Visokius apskeibirr.us išnešio

jame po stulas.
Narys iš E. D. A.

Lengvas kelias i pharmaelne pramonę.

1547 St. Ciair avė, Cleveland, Ohio
Prospect 21S2-J Centrai 7621-K & K



D I R V A

Savaitinis Kalendorius"

Balandis.

14 S. Tiburcijaus
15 N. Pasernaus 1 N. p. V
16 P. Kaliksto
17 U. Roberto
18 S. Apoliono
19 K. Ephero
20 P. Marceliaus.

)
 met užpakalyje savęs išgir-,

prie savęs besiartinantį su 
atkištu durtuvu kareivi, 
kurs ji areštavo ir iššovęs 
trivogą, atėjus kardono pa- 

' siuntiniams, nugabenta i 
kardoną, kur po didelių pri- 
rodinėjimų ir susinešus su 
Luck Ulusirating Co., paleis
tą. Mat kareivis pamatęs' 
ji ant bokšto su kamera, pa
laikė ji vokišku špiegu, dir
bančiu miesto planus. •'

Singer, išsivežė i Detroitą 
ir ten pardavė paleistuvy 
Įstaigon. Iš ten ji buvo par
gabenta i Clevelandą ir čia 
perduota vietiniams paleis
tuvy namų užlaikytojams. 
Policijai areštavus ją, daly
kas pasiaiškino ir kupčius už 
savo darbą turės atstenėti.

Geriausi vaistai nuo viso-.į 
kiy ligų galima gautr su ge- i 
riausiais pat'aryipais tik 
Usevičiaus Aptiekoje, 1172; 
E. 79-th St., Cleveland, 
Bell Rosedale 2417

Cuy Princeton 1539-R.

GERAS PAVYZDISFI g

Jau po Velykų- Nuo se
niai lauktos velykos jau pra
ėjo. Jas žmonės šiuosmet 
praleido šaltai. Diena bu
vo šalta, vėjuota, o karės 
šmėkla darė ją dar šaltes
ne. Bažnyčiose ir sinago
gose pamokslai buvo pa
švęsti vien apie karę. Gat
vėse liūdnai' slankoje būre
liai kareivių. Žmonės kur 
susieidami, nors sveikino 
vieni kitus su velykų šven
te, tai tik iš papratimo, be bus protektuojam 
linksmumo. Policija areš-; ijes valdžios. __________
tavo tris vokiečius, kurių nebus valdžios konfiskuoja- 
gyvenimuose surasta daug mį ne rekvizuojami 
ginklų. Viso atrasta 300 kaip ir amerikonų, 
šautuvų, dirbtų Italijoj ir-------------
Prancūzijoj. Su tais rasta Dėlei “Birth of Nation’ 
ir kitokios amunicijos- Miestas leido rodyti krutan- 
Areštuoti aiškinasi, kad jie 
rinkę šituos ginklus kaipo 
liekanas be kitokio
tikslo. Policija vienok
jiems netiki. Areštuoti vo
kiečiai yra du gimę Ameri
koj ir vienas Anglijoj, iš 
vokiečių tėvų. Du iš jų tu
ri pirmąsias pilietystės po- 
pšeras. •

Majoro atsišaukimas- Cle-' 
velando miesto majoras p., 
Davis išleido atsišaukimą 

i Į šamie mieste gyvenančius 
ateivius, prašydamas visų 
laike karės būti ramiais, ne- 

1 kelti politiškų ginčų viešuo-: 
; se nė privatiškuose susirin- 
I kimuose. Majoras savo 
atsišaukime paaiškina, kad 

■ laike karės, visi ateiviai, gy
venanti ramai ir laikydamo
si šalies Įstatymų, visame 

šios ša- 
Ateiviu turtai

lygiai

Teipgi mus Banka moka (5) penktą nuošimtį; s.

2006 St. Clair Avė. Cleveland, Ohio 
Užtvirtinta 1914 m. per Valdžią Ohio Valstijos. 
AUTORIZUOTAS KAPITALAS $100,000.00.

r Atdara nuo 9:00 Valandų Ryto iki 9:00 Valandų VAakare

— Kur Galima Pirkti —

VYRIŠKU VISOKIU MARŠ
KINIU, VIRŠUTINIU IR A- 
PATIN1U. VISOKIU KAK
LARAIŠČIU, KEPURIŲ, IR 
LIETSARGIU.

MOTERIMS IR MERGINOMS 
UŽLAIKOME ANDAROKU 
VILNONIU IR ŠILKINIU 
VEISČIU IR KVARTUKU. 
Pas mus perkant pritaikimas 
veltui.

DIDELI PASIRINKIMĄ UŽ
LAIKOME VAIKŲ IR MER
GAIČIŲ SKIBELIUKU IR 
KEPURAIČIŲ.

Pas mus pirksi pigiaus. nes 
mus krautuvė nauja ir reika
lauja pirkikų, tuomet yra ma
žos prekės pastatytos.

NA, NORS PERSITIKRINK.

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

žTeguI Aš Busiu Tavo AptiekornisĮ
1 II. R.GKRLACII. I
H1653 St. Clair Avė., N. E. Cleveland, Ohio. H

čius paveikslus “'Birth of 
Nation*’, nors negrai labai 
protestavo. Pradėjus tų pa
veikslų rodymui pereitame 
panedėlyje, negrai būriais 
vaikščiodami gatvėmis šau
kė “šailin su birth of na
tion”. Galiaus keliolika 
negrų užpuolė Euclid gat
vės gatvekari, kuriam iš
daužė langus. Čia atsiradus

Stato Živilę scenoje. Atei- policijai, nuo tos bėganti 
aančioj nedėlioj, 15 d. Ba- riaušininkai, prie E- 9 gat- 
Jandžio, Prospect teatre bus vės išmušė 3 krautuvių lan- 
sulošta 5-kių aktų tragedija gus.
"Živilė”. Ją stato scenoje --------------
L Vyčių 25 kp Veikalas TMD. 47 kuopos nariams, 
yra istoriškas ir gražus, 47 kuopa TMD. pereitame i 
»es perstato Lietuvos lai- susirinkime, 18 dieną Kovo 
kus DLK. Gedimino viešpa- 1917 metų, nutarė atsišaukt 
tavime, kada lietuviai už per “Dirvą” Į savo 
tėvynę narsiai kovojo su 
gudais, totoriais ir kryžio
kais. Tai pirmas tos rūšies 
veikalas, kokio dar Cleve- 
lande nebuvo lošta. Patar
tina visiems lietuviams 
kuoskatlingiausia atsilan
kyti. Prospect teatras yra sekančius raštus: 
prie Prospect avė. tarpe E.
9 ir 6 gatvių.

Jonai! Kur tu šlubuoji?
O. gerai Juozai, kari aš tave«utikau. Artu nežinaUkurlia gaut apie St. 

Clair Višniausko cigarų? Nagi pas A. B. B. :r pas M. P. arba 
pas pati išdirbėję

W. WISZNEWSKf 
1024 Kenilworth avė. ' Cleveland, Ohio

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

THE ST. CLAIR AVĖ.

SAVINGS & LOAN C0

g

APSAUGOK SAVO ČEKIUS
—su—

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

Dasižinok pas pardavinėtojų 
viršininkų

Edward C. Hunt
TODD PROTECTOGRAPH CO.

349 The Areade 
Cleveland, O.

Tel. Main 1392.

Šokių Mokykla k
PROF. KLIMAVIČIAUS

3704 SU PERIOR AVENUE. 1 ARPE E. 36 IR 38 GATVES
Vvrams $4.oo Merginoms $2.oo už

10 LEKCIJŲ.
Lekcijos atsibuna kas Panedėlio irPčtnyčios vakarais 

nuo 8:00 iki 11:00 valandų.
Vaikinai ir Merginos! Kurie norite dailiai išsila

vinti šokius šokti, tai atsilankykite viršnurodytų vie 
tą. o męs gvarasnpjostA oiutsupjotust žof ‘duittforųu 
•šokius ir rtrumpų laika beskirtumo, ar jaunų ar senų.

Tel. Cuy. Central 7622-R

Nusipirk Gramofoną
narius, IĮ 

kurie dar neužsimokėjo 
mokestis už 1917 metus, kad & 
Į sekanti susirinkimą malo- 
nėtų kiekvienas atsilankyti 
ir užsimokėti priderančias! B m YNOS JAU ĮGY.JO TĄJĄ MUZIKA? TODĖL KAD JIE 
mokestis, nes kaip jau yra j| 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 j 
pat dienu kudykystės, augdami to
kiose aplinkybėse, kur yra kasdiena j 
girdima garsiausių pasaulio kom
pozitorių muzikališki tvaryniai, iš
augs, jei ne muzikais, tai bent ki
tais dvasios milžinais, vadovai silp
nesnių. kurie guodos tautą ir klos 
kelią žmonijai prie švisesnės atei
ties.

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

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

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

Geriausia vra tokia muzika

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

GREIČIAU

žinoma, šimet TDM. išleis' £ 
Kultūros.

istorija ir Dešimts metų mu- 
sų kultūrinio darbo. Tai,pi 
yra didelės vertės leidiniai 
ir turi būti bangintini kiek- ra 
vienam lietuviui bei lietuvei.X 
Taigi, idant Įgyti viršminė- 
tus raštus, kiekvieno priva
lumas yra priklausyti prie 
TMD. Teipgi yra kviečiami 
ir norintieji prisirašyti prie 
TMD., kviečiami atsilankyti M 
Į susirinkimą 15 dieną Ba- m 
iandžio 1917 metų, 12:30 die- $ 
nos laiku žvaigždės salėje, Ui 
2041 Halmilton avė.

VI. Malinauskas, sekret. $

Rado apalpusĮ- Kinghan j 
Provison Co. po No. 3275 • 
prie W. 63 gatvės ofise at- • 
rasta Velykų rytą ant 
grindų gulinti su permušta 
galva, .kraujuose papludusĮ 
tos firmos panaktini,‘Joną 
Grabovic, gyvenusi po No. 
2145 S. W. Šolon skersgat
vio. Išklausti ką nors nuo 
jo jau nebuvo galima, nes 
buvo netekęs nuovokos dė
lei perdidelio kraujo nute
kėjimo. Nusiuntus ji i 
ligonbutĮ, už poros valandų 
Grabovic numirė. Jo kel- 
pių kišenius, kuriame jis 
turėjo kopertą su 15 dole
rių savaitinės algos, buvo 
nupjautas Matyt plėšikai 
jsilaužę jį apiplėšė ir mirti
nai primušė.

W. J. 
firmos

Areštavo artistą.
Luck, paveikslų 
"Luck Lllustrating Co. 
darbininkas, rinkdamas 
miesto reginius, užlipo ant 
fabriko vandens šulnio bok
što (vieta prašoma spau
doj neminėti), kad su ka
meros pagelba padarius pa
veikslą to dalies miesto re-

Pasikėsinimas. Kasžin- w 
kas buvo pasikėsinęs iš- K 
griauti fabriką “Lincoln * 
Fireproof Storage Co.” Pa- m 
kišta dinamitas, kurs pra
mušė skylę per sieną Į skie
pą, bet triobą nesugriovė. 
Dinamito nešamos skeveld
ros sutiko Euclid gatvekarį 
kuriam išmušta vieno šono 
langai. Iš pasažierų niekas 
ne užgauta. Šv. Jono ligon- 
butyje 
gando 
mo.

ligoniai labai išsi- 
ekspliozijos trenks-

Areštavo mergų kupčiy. Zj 
J. Lepon, nuo 81 gatvės E. $ 
tapo areštuotu ir bus staty- M 

ginio. Apsidirbęs artistas, tas prieš Suy. Valstijų fede- B 
susidėjęs savo Įrankius, nu- rališkąjj teismą už kupčiavi- į}] 
lipo ramiai nuo bokšto ir , mą mergomis. Jis prisivi- 
pradėjo eiti savo keliu, kuo-Jiojęs 19 metų mergaitę Julę jsį

Prekė $15.00

Prekė $75.00

Prekė $25.00

Prekė $100.00

Prekė $110.00

Prekė $50.00

Jas galima pirktisu mažu įmokėjimu ir ant len- 
griausiu išmokėjimų, *

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

VELYKOS ARTI!
PO VELYKŲ PRASIDEDA BALIŲ BEI TEATRŲ

SEZONAS
0 AR TURI NAUJĄ SIUTĄ APSIRĖDYTI??

; -i nv a m •? tik naujausios mados gražiai pritai- 
us drabužius. Todėl užsiorderiuokit pas mus.

J. P. GARMUS,
KOS TUMERSKA S KR1A UČIUS

1329 St. Clair Avenue. Antros lubos.

M 
k y

Prekė $.15.00

Teipgi męs turime visų rinkini lietuviškų ir kitokių rekordų. Prisiųsk už 2c. štampų, męs pri
siusime lietuviškų rekordų kataliogų.


