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Suv. Vai. ruošiasi;
Baisus mūšiai prie Lens
Anglai sumušė turkus

; denburgo atsigynimo linija Suv. Valstijose
■ tapo sulaužyta anglų kariu- sunkti svaiginančius gėri- 
į menės net šešiose vietose.
Apart pirmiau paimtų vietų per metus susičėdys 600 mi- 
anglams teko Givenchy, Vi- į lijonų bušelių grudų, kurių 
my, Petit Vimy, Villerval irI užteks išmaitinimui 12 mili- 
Bailleurt. Į pietus nuo St.'jonų žmonių. Tokiu budu, 
Quentin francuzai pakėlę Suvienytoms Valstijoms išė- 
smarkų ataką išmetė vokie-1 jus karėn, Suvienytose Val-

užginta

mus. Uždarius bravorus,

pasislėpę Brazilijos uostuo
se. Vokietijos ambasado
riui tapo išduoti visi pašpor- 
tai ir paliepta kuogreičiau- 
sia apleisti Braziliją. Savo 
reikalus Vokietijoj Brazilija 
pavedė Šveicarijos ambasa
dai Berlyne. Brazilijoj gy
vena arti milijonas vokiečių,

į bilizuoti kareiviai visą laiką 
bus lavinami namie. Atei- 

' nančiais metais nežinia kas' 
i gali įvykti, todėl bus pagal- i 
'vota apie kariumenės siun
timą. Kaip matoma, tai 

i apie karės užbaigimą nėra 
i dar nė manymo, vienok ar 
■užsitrauks ji dar ant ilges-

Suv. Valstijose bus blaivybe

NESIŲS KARIUMENĘ FRANCUZIJON
stengiasi, kad tik atsilaikius, 
bet nieko neįstengia padary
ti. Kitose aplinkėse anglai 
teipgi varosi pirmyn ir ardo 
Hindenburgo liniją. Trauk
damiesi vokiečiai kur tik 
suspėja, ten savo kanuolė- 
mis viską griauja ir palieka 
vien tik griuvėsius. Oficia- 
liškai anglai skelbia, kad pa
starose dienose -nelaisvėn 
pateko 14,000 vokiečių. Ta
me skaitliuje yra 300 of icie- 
rų. Beto dar vokiečiams at
imta 110 visokios rūšies ka
nuolių.

SUVIENYTŲ VALSTI
JŲ RUOŠIMASIS.

Suvienytos Valstijos ka
rėn rengiasi kiek galėda
mos, greitai. Jieško budo 
surinkimui pinigų didelės 
sumos. Rengiasi uždėti mo-' 
kesčius ant visų išdirbinių, j 
ant tabako, degtinės, alaus,į 
minkštų gėrimų ir tam pa- j 
našiai. Valdžia rengiasi pa , 
hht į savo rankas geležinke-! 
liūs, telegrafus, telefonus ir 
kitas komunikacijas. Pre
zidentas *Wilsonas išleido 
atsišaukimą į visus šios Ša-i 
lies gyventojus, į fabrikan
tus, ūkininkus, pramonin
kus, ąmatninkus, profesio- 
nalus, laikraštininkus ir 
tp., prašydamas visų rengtis 
pagelbon šaliai ir padėti ša
liai išeiti pergalėtoja priešo. 
Labiausia atsišaukiama į 
maisto gamintojus ir išdir
bėjus, prašant šitų produk
tų gaminti kuodaugiausia, 
nes jų daugybę reiks siųsti ■ tancuz^nelaisvTnY’šTmpa" 
Europon, nezmnnt, kad ir:nij()j ir kitose aplinkėse eina 
daugybe jų turės nueiti !ju-tei j milšiai kuriuose v0. 
nų dugnų delei vokiškų sub- kiečiai ša nuostolius 
marinų.

Daugiau nieko svarbesnio 
iki šių dieifų nėra nutikę. 
Spauda labai piktinasi kon
greso veikimu, dėl kurio da
lykai vedama labai lėtai ir 
išėjimas karėn nėra pasku-i^ar^.ur2en® sumušė turkus, 
binamu. J «—j- - » - -

FRANCUZAI IMA NAU
JAS POZICIJAS.

i Paryžius. Tarpe Somme 
ir Oisne eina labai dideli ar
tilerijos mūšiai, ypač prie 
Urvillers. Francuzai ata
kuodami vokiečius linijoj 
Cancy-la-Ville iki Quincy 
paėmė 175 kulkasvaidžius ir 

i išmetė vokiečius iš pozicijų 
i ir nustūmė juos net į pak
raščius Cancy girios. Vo-

I kiečiams besitraukiant fran
euzų artilerija išretino jų 
eiles. Saissons ir Aisne ap- 
linkėse vokiečiai teipgi ne- 

I teko svarbių pozicijų ir 40 
savo kareivių, kurie pateko

PRIE GINKLŲ, VYRAI!
čius iš pozicijų. Tokiu bu-istijoše galf’rastis blaivybės]kurie slaptai pradeda bruz
du francuzai pietuose paėjo!šalis.
arčiau prie St. Quentin. Yra! įį^i^bsTOKOS.
manoma, kad St. Quentm _ . , _ _, . .• , r Columbus, O. Ohio val-tuoiau pereis anglo-francu- x
7n nnJn lStlJ0S gubernatorius Cox

_________ j išleido atsišaukimą į miestų
I majorus, patardamas ap-

_ . __ .. į dirbti visą miestui priklau-
1S Amen KOS I sančią žemę ir ant tos augin

ti daržoves. Miestų gyven
tojus priversti apie savo na
mus esančią žemę paversti 
daržais auginimui produktų.

dėti prieš valdžią. Užginta 
tapo vokiečių laivų kapito
nams ir šiaip oficierams tu
pėti susinešimus.

TURKAI SUMUŠTI
. PALESTINOJ.
Londonas. Netoli nuo mie

sto Gazo, Palestinoj, anglų

MAIŠTAI PRIEŠ VO
KIEČIUS.

Bunenos Aires, Arg. Mi
nios demonstrantų užpuolė Užginti naudoti mėsą ne su- 
vokišką konsulį, kurio lan- augusių gyvulių ir nuo 23 
gus išdaužę, patraukė iki re-i Balandžio, uždaryti mokyk- 
dakcijai vokiško laikraščio ^as pusei dienos, kad mokyk- 
“Deutsche La Plata Zei-i las lankanti vaikai tą pus-
tung” ir “La Union”, kur ir-į dieni prigelbėtų tėvams prie laivio įtalpa siekia 10,798

OPOZICIJA SUV. VAL. 
KONGRESE.

Washington, D. C. Neku- 
rie Suv. Vai. kongresmonai 
išreiškė pasipriešinimą prieš 
priverstiną kareiviavimą ir 
kitokius priverstinus įvedi
mus. Prie tų pasipriešini
mų yra pridėta ir generolų 
rangos paaugštinimas. Su- 
lyg tų kongresmonų nuomo
nės, priverstinas kareivia
vimas reikėtų įvesti tik tuo
met, kada jau nebus galima 
gauti liuosnorių. Kiti gi 
kongresmonai tvirtina, kad 
liuosnoriams reikia pakelti 
algas, o tuomet bus galima 
jų gauti ne tūkstančiais, bet 
milijonais.

Vėliausios Žinios,
Ispanija ir* Norvegija 

prieš Vokietiją. Trumpoje 
ateityje Ispanija ir Norvegi
ja rengiasi pertraukti dip
lomatiškus ryšius su Vokie
tija ir pasekti Suv. Valstijas 
su Brazilija, paskelbiant Vo
kietijai karę.

nio laiko, nežinia. Europos 
kariaujančios valstybės yra 
jau pailsę, neturi nė karei
vių, nė pinigų. Jeigu Suv. 
Vai. neparems greitai talki
ninkų, tai tie vargiai galės 
tęsti karę toliau.UŽVAŽIAVO ANT MINOS.

Washington, D. C. Gauta 
žinios, kad Suv. Vai. pirkly- 
binis garlaivis “New York” 
vos tik nenuskendo. Penkių 
mylių atstume nuo Liverpo- 
lio uosto, laivas užvažiavo 
ant plaukiojančios minos. 
Mina ekspliodavo, vienok 
laivo nenuskandino. Laivas Įj iždo 50,000 dol. surašy- 
veikiai sugrįžo į Liverpolį, muj jr sužinojimui kiek vi- 
kur jis bus pataisytas. Gar- soj Įpinojs valstijoj yra tin-

ILLINOIS VALSTIJA PA
TRIOTIŠKIAUSIA.

Springfield, III. Illinois 
valstija teip energingai ren
giasi į karę su Vokietija, kad 
pralenkė visas kitas valsti
jas. Šiose dienose valstijos 
legislatura nubalsavo paim-

Visuotinas balsavimas Ru
sijoj. Durna nusprendė įve
sti visoj Rusijoj visuotiną 
balsavimą. Prie balsavimo 
bus leidžiama visi piliečiai 
abiejų lyčiiį, nuo 20 metų 
amžiaus.

Vokiečiai pasiduoda fran- 
euzams. Mūšyje prie Ville 
-au-Bais, 1,300 vokiečių me
tę ginklus pasidavė francu- 
zų-anglų nelaisvėn. Su ka
reiviais paimta 180 kulkas- 
vaidžių ir daug amunicijos.

BAISŲS MŪŠIAI 
PRIE LENS.

Londonas. Pastarose die
nose eina baisus mūšiai šiau
rinėj Francuzijoj prie Lens, 
kurio aplinkėse yra didelės 
anglių, kasyklos. Miestas 
dega, tad gaisro šviesoje 
mūšiai nesiliauja nė nakties 
laiku. Vokiečiai stato pas
kutines jiegas, gi anglai 
su belgais žingsnis po žings
nio priešą stumia laukan. 

"Vokiečių žūva didelės dau
gybės. Tik viena pereitos 
nedėlios nakčia, surinkta ir 
į krūvas sukrauta 1,500 vo
kiečių lavonų. Žinoma, 
krinta daugybė ir anglų su 
belgais.

j kurie bandė prasilaužti pro 
langių liniją. Tas mušis tur
kams buvo skaudus, nes ang
lai paėjo pirmyn 15 mylių. 
Gazo miestas, kurs ikišiol 
buvo turkų pusėje, yra ang
lų apsuptas ir tikimasi, kad 
neužilgo bus paimtas. Ang
ių karės štabas skelbia, kad 
pastarųjų dienų mūšiuose 
turkai neteko 8,000 kariu- 
menės. Anglai neteko virš 
400 kareivių.

gi langus išdaužė ir sužeidė daržų darbo, 
redaktorių. Apsidirbę maiš-Į 
tininkai patraukė gatvėmis 
šūkaujant “šalin su vokie
čiais.” Gatvėje pastojo jiems 
kelią policija, kuri kelioliką 
ypatų areštavo, kiti buvo 
priverstais išsiskirstyti.

tonų. Apart to dar juom 
plaukė ir 78 pasažierai. Vi
si išliko sveiki. Laivas buvo 
apginkluotas.

Valį--------------Suv
ministeris! NEŽINOMI LAIVAI AME- 
sušaukęs RIKOS PAKRANTĖSE.

New York, N. Y. Kelios

ANGLŲ VEIKIMAS 
FRANCUZIJOJ.

Ix>ndonas. Prie Arras, 
Francuzijoj, anglų kariume- 
nė nesulaikomai eina pir
myn ir laužo vokiečių eiles. 
Vokiečiai kiek galėdami

HINDENBURGO LINDA 
SULAUŽYTA.

Londonas. Pastarųjų die
nų telegramos skelbia, kad 
vakarų fronte eina didelis 
veikimas. Augių ofensyvas 
šiauriuose ir pietuose nuo 
Arras, teipgi franeuzų ver
žimasis į St. Quentin priver
tė vokiečius Drocour-Quen- 
tin linijoj trauktis atgal 

I penkias mylias. Pasitrauk
dami vokiečiai nespėja su- 

j naikinti savų pozicijų, to- 
jdėl franeuzams ir anglams 
: viskas teko cielybėje. Hin-

AUGINS PRODUKTUS 
Indianapolis, Ind. India

na valstijos gubernatorius 
Gudrich^ išleido atsišauki
mą į miestų majorus, kad i 
visur miestams priklausanti i 
žemė butų apdirbta, užsėta 
ir užsodinta valgio produk
tais, kurie paskui butų par
davinėjami žmonėms pagal 
žemiausios prekės. Mat 
laukiama ateinančiai vasa
rai didelio brangumo, tad 
gubernatorius nori prisi
dėti prie palengvinimo pro
duktų nusipirkime.

SUV. VAL. BUS 
“SAUSOS.” 

St. Louis, Mo.
agrikultūros 
Houston buvo
maisto ir žemdirbystės ži
novus konferencijon . Kon- dienos atgal Naujos Angli- 
ferencijoj tarp kitko išreik- jos pakrantėse buvo patėmy- 
šta noras, kad bėgyje da- ta koks tai nepažįstamas lai- 
bartinės karės visos Suv. vas. Kitas toks pat laivas 
Valstijos taptų “sausos.” Į buvo matytas Virginia pak- 
Konferencijoj dalyvavusių rantėse. Spėjama, kad tai 

lyra tokia nuomonė, kad šį vokiečių skraiduoliai, kurie

karnų vyrų Suv. Vai. kariu- 
menėn. Beto legislatura 
vienbalsiai priėmė rezoliuci
ją remti visus prezidento 
Wilsono sumanymus prisi
rengime prie karės . Visoj 
valstijoj ūkininkai yra pasi
žadėję apsėti javais visus 
laukus, kurie ikišiol buvo 
nedirbami, kad valstijai ne
truktų maisto.

VOKIEČIŲ SUBMARINAI 
AMERIKOS PAK

RANTĖSE;
San Francisco, Cal. Ko-

Laukiama taikos. Euro
poj kas kart vis labiau kal
bama apie taiką. Vokietijoj 
prasidėjo dideli darbininkų 
straikai, ku rie turės pasku
binti karės užbaigimą. Ti
kimasi taikos 5 mėnesių bė
gyje.

Nebus priverstino karei
viavimo. Suv. Valst. Kong
rese nuspręsta ne įvesti pri
verstiną kareiviavimą negi 
prez. Wilsonui atiduoti ad- 
ministratyvišką valdžią, bet 
palikti viską toje pačioje vė
žėje, kaip buvo ikišiol.

jų sumanymą rems daugu- tykoja Su v. Vai. laivus. Ka- mėndantas Suv. Vai. karės 
ma Suv. Vai. gyventojų, o i 
teipgi ir pati valdžia. Kaip 
žinoma, pastaruoju laiku 
“sausųjų” su “šlapiais” eina 
didelė kova, bet jeigu “sau
sųjų” pusėn stos ir valdžia, 
tai nėra abejonės, kad nė 
vieno Suv. Vai. saliuno ne
bus.

rėš laivyno komendanto įsa- laivyno Pacifiko vandenyne 
kymu, į jūres pasiųsta kelia- j gavo žinią, kad butų atsar- 
tas Suv. Vai. skraiduolių, gus su savo laivais ir tėmy- 
kurie gaudys matytus lai-1 tų vokiečių submarinus, ku- 
vus. Dabar Suv. Vai. uostai, rie pasirodė Pacifiko vande- 
kur stovi karės laivai, yra I nyne. Žinią gavo bevieliniu 
labai saugojami ir nuo jūrių i telegrafu iš San Francisco. 
pusės, kad neįplauktų koks j Ant visų laivų, kurie tik 
submarinas.

Pertraukė ryšius. Suv. 
Valstijos pertraukė diplo
matiškus ryšius su Austrija. 
Austrijos laivai internuota 
ir įgulos paimta nelaisvėn.

STOKA MAISTO ĮVES 
BLAIVYBĘ.

Washington, D. C. Dr. 
Wiley turėjo prakalbą, ku
rioje išsireiškė, kad pro- 
hibicijonierius pavaduos ka
rė, kuriai reikalaujant dau
gybės maisto, galės būti

BRAZILIJA RENGIASI
KARĖN SU VOKIETIJA.
Rio de Janeiro. Gauta ži

nios, kad Brazilijos republi- 
kos valdžia pertraukė diplo
matiškus ryšius su Vokietija 
ir rengiasi konfiskuoti visus kariumenė šįmet nebus pa- 
vokiečių laivus, kurie yra siųsta Francuzijon.

plaukioja Pocifike, pasta- 
I tyta sargyba ir įsakyta, kad 

ŠJMET SUV. VAL. NE- į patėmiję bent kokį laivą ar 
nr.Tn .r inrTTi<n»T=r, submariną, nepaleistų iš 

! akių, o pažinus, kad tai vo
kiečių tuojau atidarytų ugnį 
Yra žinių, kad daug vokie
čių submarinų yra Mexikoj, 
kurie retkarčiais pasirodo 
ir Amerikos pakrantėse.

SIŲS KARIUMENĖS 
FRANCUZIJON.

Washington, D. C. Suv. 
Vai. vyriausybė galiaus nu- 

Jtarė paskelbti, kad Suv. Vai.

Sumo-

Kėsinosi ant mūšio laivo. 
100 mylių į pietus nuo New 
Yorko vokiškas submarinas 
pasitiko Suv. Valst. mūšio 
laivą “Smith”. Submarinas 
leido torpedą, bet ta nuėjo 
pro šalį, 30 jardų tolume nuo 
laivo.

Vokiečiai traukiasi iš Ru
munijos. Po didelių vokie
čių nuostolių Francuzijoj, 
vokiečiai gavo baimę Rumu
nijoj ir iš ten pradeda trauk
tis, degindami užimtus mies
tus. Sudegino jau Brailą ir 
Fokšany.



D IRV A

Iš Svietur
džia paima savo priežiuron

• visus privatiškus sandėlius 
I ryžių ir kukuruzų, kadangi
* tikisi, kad netolimoj ateityj 

jų labai štokuos. Vatos fab
rikų savininkai nutarė nus-

. tatyti regulerišką dirbimo 
laiką, nes nujaučia, kad ne
tolimoj ateityj neturės me
degos. Pirmiau vatos dir
bimui medegą • gaudavo iš 
Chinijos, iš Amerikos, gi 
užsidegus karei tarpe Suv. 
Vai. ir Vokietijos, iš Ameri
kos negalima bus gauti. Jei
gu Švedijoj nustotų vatos 
dirbimo fabrikai, tai bedar-i dėlių tik pusiau skeltų pri- 

iš., iš didelių, 
suskaldytų Į daug dalių, su
sidedančių po dvi akis, 10714 
bušelių, o iš tokių pat dalių 
su viena akia, 8512 bušelių. 
Sodinimas mažomis, cielo
mis bulvėmis davė 1091 ■_> bu
šelių.

--- --------------------------------- _ --------------- . ..---------- _ _ p
a ūkininkų dirva 13 j @ DARBAS IR PRAMONE (

- 3-------- _ - --- ---------- — g PI— 1  ” "T ■■■   ■■■    lt
ATĖMĖ 750 MYLIU 

TERITORIJOS.
Paryžius, Per mėnesi lai

ko talkininkų kariumenė i 
atėmė nuo vokiečių 750 
Francuzijos teritorijos. 
Frontas dabar ten kariau
jančių talkininkų ir teutonų, 
tęsiasi 75 mylių ilgume. Tal
kininkai yra Įlenkę teutonų 
liniją ant 22 mylių tarp 
Estres ir Fresnoy-le-Petit, __
j šiaurius nuo St Quentino. ““liestų ‘10,000 ‘darbinin- testą liY te

Sėklinės bulvės.
Žemdirbystės stotyje, Ed- 

gley, N. D., 1909,1910 1911 
ir 1912 metuose tyrinėta 
sėklynes bulves, cielas ir 
skaldytas, iš ko Šioki rezul
tatai: iš didelių bulvių, ku
rios buvo sodintos cielomis, 
prikasta 1611 o bušelių, o iš 
didelių ir skaldytų bulvių,' 
prikasta 117 bušelių; iš di-

ku.
NUMIRĖ ESĖERAN- 

TISTAS.
Amsterdamas. Varšavoj 

numirė dr. L. Zamankov, į 
garsus esperantistas. Dr. 
Zamankov buvo 
Baltstogėje, Lietuvoj, 1859 užlaja pasiliuosuos nuo le- Žemdirbystės stotyje Wil- 
m. Jis 1887 m. išleido espe- dų, galima bus laukti vokie- 
rantų kalbos žodyną, ku- 
riuom iki pastarųjų laikų 
naudojasi visi esperanto kal
bos šalininkai.

STIPRINA KRONŠTAD- 
TO TVIRTOVĘ.

Petrogradas. Pavasariui 
gimęs užstojus, kuomet Finijos

— ■ v ti

šelį. Jeigu prekė nenupuls, 
tai jis parduodamas uždirbs 
$500,000.

Chicaga yra centru kuku
ruzų auginimo ir pardavi
mo. Jeigu kuomet kitur 
kukuruzų truko, tai Chica
goj jų buvo užtektinai. Vie
nok šiuom laiku ir ten jų yra 
nedaugiausia. Kukuruzu 
pabrangimo ir stokos prie
žastis primetama pabrangi-i 
mui kiaulienos. Mat kiaules 
neskerdžiant, kiauliena turi 
brangti, nės kiaulės gyvena, 
o tas reikiant šerti, kukurui 
zai brangsta.

T’

NORVEGIJA GALI ĮSI
VELTI Į KARĘ.

Christiana. Vieno Ame
rikos dienraščio korespon
dentas iš Norvegijos skel
bia, kad ir Norvegija gali 
Įsivelti Į dabartinę karę 
prieš vokiečius. Kuomet 
Suv. Vai. paskelbė Vokieti
jai karę, Norvegijoj apsi
reiškė didelė neapykanta 
prieš vokiečius. Korespon
dentas sako, kad kaip Suv. 
Vai. teip ir Norvegija užsi
degus karei pasiryžo užsi
laikyti neutrališkai, bet pa
sirodė, kad jokiu budu nega
lima, kadangi vokiečių sub
marinai be jokio perser
gėjimo skandina neutrališ- 
kų šalių laivus. Norvegija 
skelbia, kad nuo pradžios 
karės vokiečių submarinai 
nuskandino arti 400 Norve
gijos laivų.

‘ ' j-; listone, tais pačiais metais 
čių užpuolimo nuo jūrių pu- į daryta tyrinėjimas irgi, 
sės. Kronštadto tvirtovės Rezultatai gauta šioki: So- 
garnizonas dienomis ir nak-[ dinimas cielomis, didelėmis 
timis dirba ir stiprina tvir-; 
tovę, kad vokiečiai nepa- 
jiegtų lengvai i ją priplauk-: 
ti. Tvirtovę valdo tam tik
ra taryba, kurią išrinko pa-[ 
ti kariumenė savo balsavi- \ 
mu. Visi kareiviai toje tvir
tovėje sudėjo prisiegą ginti ’ 
ją nuo vokiečių iki paskuti-

Pramonė.
Negirdėtas tai apsireiški

mas, kad paskutinėse dieno
se prieš kare, Amerikos, 
ypač New Yorko pramonės 
rinka teip tvirtai stori. 
Pramonės judėjimas eina vi
dutiniškai, pinigų kursas, 
nors karės dienos čia jau, 
net kila augštyn. Pramo
ninkų viltis yra tvirta ir 
tvirtai tikima Į gerą ateiti 
karei pasibaigus. Toki ne
paprasti apsireiškimai die
nose prieš laukiamąją karę, 
visame aiškiai parodo gyvo
sios pramonės aiškią pers- 
ipektyvą. Suvienytoms Val- 
istijoms pavojus negręsia, 
i jos gali ginkluotis ir reika
lui esant išeiti karėn, bet pra 

. monė stovi tvirtai savoviė- 
toje. j£arg tęSis dar ilgai ir 
-Amerikos pramonė tame ga
lės dar gerai pasipelnyti.

I Geriausiu liudytoju to vis
ko yra tas, kad dvi svarbiau
sios New Yorko bankos, ku
riose depozitai ‘ nepilnai 

, - 7’ L' 7“* 7*7“ . ‘ *.“7**7 trimis pastaraisiais mėne-davė 9 < tūlam laiku, .r .eis ukm- siajg> pakiIo 5,900,000 
j dolerių.

Pirklybos kursai neturi 
____ 1 minusų, bet vieton

Daugiausia

Pamokinimai kukuruzų 
auginimo.

Su antra savaite Balan
džio mėnesio, Wisconsino| 
valstijos bankos 
tė kelionėn 
ką truki su kuku-; 
ruzų sėkliniais grūdais. Ši-į 

' tas trūkis keliaus po visus j 
! miestelius ir bažnytkaimius,: 

8-5 j kurių artkgyvena ūkininkai.

bulvėmis davė 1273į buš., 
skeltos pusiau 108 buš., da- [ 
lėlės su dviem akimis 93 buš., 1 
dalelės su viena akia f” 
buš.; sodinimas cielomis. maiVisur šitas trūkis apsistos; 
žemis bulvėm: 
bušelių. ; kams prisižiūrėti geros sėk-

Kuom mažesnės dalelės! los grūdams, ir tam tikri [ 
sodinama, tuom atsargesniu Į žmonės duos reikalaujamusi;|_--.oj 

: reikia būti. Dirva žymiai; patarimus. Didesniuose, t _ nliu^u 
: geriaus turi būti išdirbta ne-1 miesteliuose šitas trūkis ap-i ‘ 
įgu sodinant cielomis bulvė-[ sistos ilgesniam laikui irsu-[ 
mis. Mažos dalelės ar cielos; surinkusiems ūkininkams! 
bulvaitės turi mažai jiegos bus sakomos prakalbos, nu-i 

: pritraukimui maisto iš že-! rodančios, kaip apdirbt že- į
5 reikalingu [mę kukuruzų auginimui, no-

LAUKIA SUV. VAL.
PRISIRENGIMO.

Londonas. Winston Chu:
chill, buvęs vyriausia admi-fmės, todėl joms
rilicijos lordas vienoje savo[ yra nuo kart šakneles su- [ rint iš auginimo turėti nau- 
prakalboje išsireiškia, kad leisti giliai i žemę, tad žemė • dą.
talkininkai generališką vei- turi būti išdirbta teip, kad[ G. D. Bartlett, bankininkų ■ 
1’ J ’ ' "----- ... i------- : _ '
atidėti iki 1918 metų, kada: lėtų leistis Į žemę, jieškoda- 
Suv. Vai. militariškai bus į mos diegui maisto.
gerai prisirengę. Churchillj Jeigu sodinamos bulvės 
sako, kad talkininkai su Suv., yra vilgomos formalinoje 
Vai. lengvai galės už metų į (formai dephyde), tai vil- 
stoti i veikimą, kad uždavus • gymas turi būti atliktas 
dideli smūgi teutonams. • prieš skaldymą (jeigu bul- 
Savo kalboje pažymėjo teip-;vės yra skaldomos) ir po 
gi, kad taika dabar neįvyks skaldymui tuojau turi būti 

BULGARIJOJ RIAUŠĖS, iki centralinės valstybės ne- sodinamos.

koje, o vėliaus Euro
poje, visuose miestuose ir 
miesteliuose. New Yorke 
jis pastatė mūrą 792 pėdų 
augštą, kurs kaštavo 14 mi
lijonų dolerių. Tai didžiau
sias mūras visame pasauly
je. Paklausus Woolworthą 
kame jo pramonės geras gi- 
liukis, jis atsakė: “Pardavi- 

: nėk tavorus teip, kad pirkė- 
1 jai turėtų naudą ir su darbi
ninkais apsieik teip, kad jie 
užganėdintų pirkėjus.’’

kietija, tą procesą pasku
bins. Jau šiądien vėl Ang
lijos trumpų terminų abli- 
gai priimami i kreditą; tą 
geriausia liudija pastaroji 
Francuzijos paskola Suv. 
Valstijose 100 milijonų do- 
lerių.- 

Pramonės rinkoje plieno 
prekė vėl pašoko, teipgi bo- 
velnos, kviečių ir miltų. Ka
syklos padidino savo produk 
ciją, bet uždėlių nepadaro; 
geležinkeliai susilaikė nuo 
pažadėtų užsakymii naujų 
vagonų, lokomotivų ir taisy
mo kelių. Naujų fabrikų 
Įsteigta labai mažai, apart....................
amunicijos dirbimo fabrikų, darius išdirbinius svaiginan- 
kurie netrukus revizuos su čių gėrimų, didelis darbinin- 
Kruppo, Brezoto ir Arms- ^ų skaitlius atsiras be dar- 
trongieno fabrikais. J30 ip bus bedarbėje per ilgą 

Vienatinė pramonės šaka, ® ši-
kuri žymiai išsiplėtojo lai
ke karės, tai išdirbystė da
žų ir chemijų, kurios pir
miaus buvo dirbamos Vo
kietijoje. Didžiausia nau
da matoma tame, kad laike 
karės veik visai numarin- 

[ta Amerikos, skolų Europoje 
[procentai, kas Suvienytoms 
! Valstijoms Į metus sučėdija 
;240 milijonų dolerių.

šiaip smulkioje pramonėje 
i savo gerumus jaučia pramo- . nauda nematoma, iš priežas- 
[nėje plieno trustas, išdirbys-[ ties didelių spekuliacijų, nes 
: tėję ginklų, kurio akcijos vėl ką vienas kiek uždirba, tai 
i pašoko. Cukraus pramonė i tą kitas nuo jo atima. Tą 
! buvo kiek apsnūdus iš prie-;daro dirbtinis pabrangini- 
; žesties Kubos revoliucijos, mas produktų, ko galima 
, bet su tos pasibaigimu, vis- laukti pakilant dar augš- 
! kas pasitaisė. Grumojant čiau, nes netolimoje ateityje 
! geležinkelių darbininkų susilauksime augštų mokes-

Prohibicija ir darbininkai.
Ar prohibicija nuskriaus 

darbininkus, dirbančius 
bravoruose ir distilerijose, 
tai šitame klausime net or
ganizuotų darbininkų vadai 
nevienodai nuomones išrei
škia. Vieni mano, kad už-

čių gėrimų, didelis darbinin-

bo ir bus bedarbėje per ilgą

tie darbininkai tuojaus gaus 
darbus kitose išdirbystėse, . 
kuriose darbas ir uždarbis 
bus didesniu ant tiek, ant 
kiek šiądien pinigų pralei
džiama svaiginantiems gėri
mams. Tik viename visi ly
giai sutinka: sutinka, kad 
naudojimas svaiginančių gė
rimų, o ypač perdidelis var
tojimas, yra blėdingu ne- 
vien darbininkams, bet abel- 
nai visiems žmonėms.

Pragyvenimo klausimas.
Federališki valdininkai 

sprendžia, kad nėra jokios 
konspiracijos pakėlimui mai 
sto prakės. Valdininkai 
ko, kad buvo tas praktikuo
jamu, bet tai tik mažumoje. 
Jie aiškina, kad vienatine 
priežasčia pragyvenimo pa-

kimą karės frontuose turi; silpnos šaknelės lengvai ga- į susivienijimo sekretorius, smikui buv0 bi jomasi klį; čiu nuo turto ir nuo galvos.
:i„- įmo 1 sako, kad šito trūkio kelionė , - — -- - - - * ■ ....

! tęsis apie dvi savaites. Ke- mo^es£.iHS tavorų perve-Įgijo didelę galę milijonie- brangimo yra. tai pernjkstis
zio iš pusės reikalo pakelti [ Dargi smulkioje pramonėje

Amsterdamas. Šiose die- bus visakame nugalėtos, 
nose žinios skelbia, kad visoj 
Bulgarijoj buvo didelės riau
šės. Sofijoj ir kituose di
desniuose miestuose minios 
žmonių darė demonstranci- 
jas gatvėse ir dainavo reve-

DIDELĖS RIAUŠĖS 
DĖLEI MAISTO VO

KIETIJOJ.

Yra^ patirta, 
kad jeigu bulvės ilgai lau
kia sodinimo po suskaldy- 

j mui, tai pasodinus jos labai 
, silpnai auga, ir kuom mažes
nės dalelės, tuom ilgas stovė
jimas po suskaldymo, yra

lionėje dalyyaus agrikultū
ros mokyklos profesoriai iš 
Madison, Wis., kurie ūkinin
kų susirinkimuose duos pas
kaitas. Trūkio vagonuose 
Įtaisyta skyriai parodos sėk
linių kukuruzų.

Nėra abejonės, kad dau
gelis ūkininkų pasinaudos 
šita proga ir skaitlingai 
rinksis Į susirinkimus, ku- ! 
riuose galės daug ko pamo
kinančio patirti.

Haga. Duesseldfor mie- pavojingesnis. Reikia steng- 
liucijos dainas. Riaušės yra ste pirmą velvku diena buvo fis> kad bulvės butų sodina- 
keliamos dėlei maisto stokos, kilę didelės riaušės dėlei sto-i mos antroj dienoj po suskal- 
Viename mieste minia žmo- kos maisto. Minios alkanų dymo.
nių apstojus rotušę reikalą- gyventojų apstoję valdiškas ~ t
vo palengvinimo gyvenimo 
sąlygų. Kada valdžia atsi
sakė nuo išpildymo, minia 
padegė rotušę. Kariumenė, 
kuri saugoja bulgarų val
džios rumus, kelis sykius pa
naudojo ginklus dėl sukilu
sios minios.

žinią, bet ir tas praėjo. Net jriai, kurie į savo reples su- ne kokio buvo
valorai, reprezentuojanti i ėmę visą judėjimą, spaudžia nesitikėta. Dai kita mazes-
laivyno pirklybą ir Mexikos jas kiek nori, ir todėl vidų- priežastis yra tame, kad 
naftą, kurie iš priežasties rinei klesai veik nieko nelie- l^bai^ daug^ žemės įmonių 
vokiškų grąsinimų buvo nu- ka. Ūkininkai pajuto kiek 
puolę, pakilo ant 1L. kurso [geriau 1916 metais, bet dar- 
punkto. ’ [bininkai, kurių žymi dalis

Kariaujančių Europos j nors gavo didesnes algas iš
viešpatysčių užsakymai ne i vienos pusės, tai tas algas 
ateina tuomsyk, nors se- atėmė iš kitos pusės, pragy- 

[niaus gautų užteks iki galui ■venimo brangumas, 
metų, bet užtaigi laukiama.
diena po dienai Suv. Valstijų 
valdžios didelių užsakymų,

VOKIETIJOJ BADAS.
Berlynas. Vokietijoj da

bar beveik tik ir kalbama 
apie maisto situaciją. Ži
nios skelbia, kad nuo 15 die
nos šio mėnesio tapo Įvesta 
sumažinimas duonos ir bul
vių porcijos. Duonos por
cija tapo sumažinta vienu 
ketvirtdaliu, o bulvių jau 
duodama tik 5 svarai ant sa
vaitės. Vokietijos laikraš
čiai, kurie ikišiol laikė vai- ‘ 
džios pusę, jau pesimistiškai 
žiuri ateitin. Sako, kad ba
do šmėkla labiau spaudžia 
Vokietiją negu francuzai 
su anglais vakariniame 
fronte.

įstaigas šaukė: “Duokit Bulves pietinėse valstijose, 
mums duonos!” Paskui! Žemdirbystės departa- 
pradėjo daužyti krautuvių mentas apskaito, kad plotas 
langus ir. vogti kas papuolė.; žemės, siais metais apsodin- 
Policijai sukariumenėspa-?^
gelba pavyko minią suval-! pietinėse valstijose, išneša 
dyti. Apie šimtą ypatų poli- “ .......
ei ja sužeidė. Tokios pat 
riaušės keliamos ir kituose 
miestuose. Nekuriu miestų 
valdžia išleido pranešimą 
kuriame pasakyta, kad be jo
kio atžvilgio bus šaudomi 
žmonės, kurie kels riaušes.

tas ankstyvomis bulvėmis,

RUSIJA NESITAIKYS 
SU VOKIETIJA.

Petrogradas. Gandas ėjo, 
kad Vokietija stengėsi pada
ryti taiką su Rusija. Dabar 
iš Petrogrado oficiališkai 
skelbiama, kad Rusija nė ne
mano atskirai taikytis su 
Vokietija, bet vokiečiai vis 
dar nenustoja vilties. Ne
seniai su speciale misija val
džios tapo pasiųstas Philip 

_ Scheidenman, kurs susiži
nojęs su Rusijos revoliucijo- 

HYŽIAI IR KUKURŪZAI nieriais ves taikos derybas. 
VALDŽIOS PRIEŽIŪROJ. Reto žinios skelbia, kad vo- 

Stockholmas. Švedijos vy- kiečiai rytiniame fronte ne- 
riausybė išleido apreiškimą, kels didelio ofensyvo, kad 
kuriame paskelbta, kad vai- nesuerzinus rusų.

188,000 akrų (pernai išnešė 
tik 161,000 akrų). Šiais me
tais ankstyvų bulvių paso
dinta 17 nuošimčiu daugiau 
negu pernai Daugiau bul
vių ūkininkai sodino Virgi- 
nia, N. ir S. Carolina, Flo
rida, Alabama ir Texas val
stijose, negu pernai. Prie 
didesnio sodinimo bulvių 
ūkininkus paskatino stoka 
bulvių pastaruoju laiku.

nėra tinkamai išnaudojama. 
Ganevų ūkininkai turi už
tektinai, o gyvulių . kasmet 
priauginama vis mažiau. 
Kitais žodžiais sakant, pro
dukcija nėra taikoma prie 
žmonių proporcijos, nes kuo
met žmonių skaitlius didina
si, tai produkcija, arba stovi 
ant vietos, arba yra mažina
ma. Žemdirbystės ministe
rija rengiasi tuojaus imtis 
prie žemdirbystės sutvarky
mo. Manoma teikti ūkinin
kams finansinę pagelbą, c 
tarp miestuose gyvenančių 
žmonių pavaryti agitaciją, 
kad jie metę miesto gyveni
mą, eitų apsigyventi ukėse. 
Valdininkai mano, kad vie
natiniu ginklu prieš nužemi- 

w n imą prekės ant pragyveni-
siųsta Ispanijon, kad iš ten šiądien tas pats Woolworth hįo reikmenų, J ra tik padi- 
gauti reikalingų tavorų. Iš į yra vienu iš turtingiausių dimma& piodukcijos. 
atskaitų matosi, kad laiku žmonių pasaulyje. Šiądien 
Europos karės, arti 2l 2 mi- veik visi žino Woolwortho 
lijardo amerikoniškų dole- \ vardą, nee kiekviename mie- 
rių sugrįžo Į Ameriką, arba ste ar miestelyje yra jo par- 
tiek Suv. Vals. užrubežinė duotuvės smulkių daiktų, 
[skola susimažino. Rods, žinomos kaipo “ 5 and 10 

Pirmutinę 
mažu-

G ars u s pramoninkas.
Vienu iš garsiausių Ame- 

kurie duos daugybę darbo ir rikos pramonėje yra Frank

Kukuruzų brangumas.
Niekad kukuruzų prekė 

nėra buvus teip augšta kaip 
dabar. Nuo 20 d. Kovo iki 
pereitai savaitei Chicagoj 
kukuruzų turgus pašoko 
ant $1.12%. Tūlas speku
liantas Chicagoj, pasinaudo
damas turgaus pašokimu, 
pelnė $100,000, o pirklys J. 
A. Patten turi pardavimui 
apie 10,000,000 bušelių kuku
ruzų, kuriuos tikisi parduo
ti iki 1 dienai Gegužio. Jis 
šituos grudus supirko tada, 
kada mokėta tik 85c. už bu-

ŪKININKAMS ŽINIOS.
— New Jersey valstija į pelno. Grupa amerikoniškų W. Woolworth iš New Yor-

skiria $15,000,000 doleriu ; kapitalistų tikisi po karei ko. Jis būdamas dar jaunu 
pagerinimui ukėse kelių ; Į gauti- koncesiją tiesimui [bernuku atvyko Į Ne w Y’or- 
ateinantiems 5 metams. [ geležinkelių Rusijoj ir eks-: ką iš artimų ūkių ir gavo 
Wisconsino valstija pakelia; pliotacijai kasyklų Siberi-i darbą audinių parduotuvė- 
automobilių laisnius, kad joje. i je. Darbe jis pasirodė labai
tuomi surinkti daugiau pini- Užpereitą savaitę Ameri- buku apsiėjime su žmonė- 
gų pagerinimui ūkininku kon atgabenta iš Anglijos i imis ir todėl ji nenorėta ten 
kelių. Illinois valstijos le- į firmą L. P. Morgano už 10' laikyti net už mažiausią al- 
gislatura jieško budo, kaip [milijonų dolerių aukso, iš j gą. Bet jis prašėsi, taikėsi 
panaikinus kryžkelius gele-i kurių tik l’-_> milijono pa-[ir dirbo kiek galėdamas ir 
žinkelių su vieškeliais. Pir- < 
miaus, kol automobilių buvo 
mažai, ant šitų kryžkelių ne
buvo pavojų, bet dabar šitie 
kryžkeliai likosi žmonių žu
dynėmis.

— Kongresas užgyrė iš
dalinti didelius plotus valdiš
kos žemės norintiems apsi- Europoj pasiliko dar apy- cents Stores”, 
gyventi ukėse, arba nau- vartos popierų apie už du tokią krautuvę, su 
jiems ūkininkams. Kiek- milijardus dolerių, bet at- mais tavorų jis Įsisteigė 
vienas norintis žemės, gaus, simenant, kad Europa New. New Yorke, paskiaus kiek 
330 akrų. Žemė ta yra:iYorko bankose užsitraukė galint ją padino ir šiądien 
Arizonoj 22,500 akrų, Colo- paskolą ir apsunkino save [tokių parduotuvių yra kiek- 
radoj 240,000 akrų, IdaHoj itrumpu kredito terminu apie [viename mieste ir miestely- 
37,700 akrų, Kansase 13,000[ant dviejų milijardų dole-[je, Suvienytose Valstijoje, 
akrų, Montanoj 185,700 ak-jrių, matosi balansą susily- i Kiek tavoro jo parduotuvėse 
rų, New Me.rikoj 461,000 ir ginusį iki zero, ko niekad: parduodama, tai paaiškina 
N. Dakotoj 541,500 akrų.

— W. Turville, arti Han-
na City, III. gyvenantis ūki- miškame gy venime matosi [700 milijonų ypatų ir tavoro 
ninkas tapo užpultas didelio 
erelio. Kova tęsėsi pusę va
landos. Turville turi dvie
jose vietose pramuštų galvą.

\ je. Darbe jis pasirodė labai
Užpereitą savaitę Ameri-[buku apsiėjime su žmonė-
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pirmiau nėra buvę. [tai, kad 1916 metais tose
Suvienytų Valstijų ekono- ' parduotuvėse pirkėjais buvo

IlIloricUllC vvmiuv ji>*«*vv^a : • t'*"" V —m....-.)

žymi evoliucija..... šalis trau-[pirko už 87 milijonus dole- 
krasi nuo germanų ir pri- [ rių. Suvienytose Valstijose 
ima kas kart papročius Bri- į ir i 
tiškosios imperijos, su ku- savo krautuvių turi 920 ir 75 
ria, karei pasibaigus, susi- Anglijoje. Jis turi dar tik- 
riš dar artimesniais priete- slą Įsteigti 
lystės ryšiais. Karė su Vo

i DARBININKŲ ŽINIOS.
— H. Fordo automobilių 

fabrike, Detroite, dirba 
55,752 darbininkai. Yra tai 
didžiausias automobilių fa
brikas visame pasaulyje, c 
pramone garsiausias ant vi
so žemės kamuolio. Netru
kus šitas fabrikas bus padi
dintas, tada ii’ darbininkų 
skaitlius pasididins.

— Vokietijos valdžia tik 
iš vieno Belgijos, miesto 
Ghent ištrėmė 200 darbinin
kų, kuriuos išvežus Vokieti
jos gilumon, priverstinai 
pristatė prie darbo amuni
cijos fabrikuose. Už tokį 
darbininkų prievartavimą, 
visas civilizuotas pasaulis 

Kanadoj Woolworthaa Voklet'» l’asme‘kla- 
SKAITYKITE VISI 
“DIRVĄ” IR SAVO 

DRAUGAMS.
i PATARKITE SKAITYTI

savo krau
tuves Pietinėje Ameri-
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Žmogelis.

balsavimas 
Balsavi- 

“sausieji”

užkviečia lietuvius mės permažai išdirbama ir 
ingiu dabar> todėl negaunama užtektinai

i šiai girtuoklystės. Žmonės 
pasakoja, kad tarp Kovalči- 

Į ko ir Maurienės nuo seniau 
veikė artimi meilės tinklai ir 
Kovalčik rengėsi nužudyti 
Maurienės vyrą, bet tas lai- 

šios tragedijos dirbo, 
iš lietuvių

tyviškuosius fondus, besi
giriant, kad šitas ar anas 
fondas surinko daugiau au
kų, tad ką reikš musų prisi
dėjimas prie jų? Nieko dau 
giau kaip tik suteikimas gar-. ke 
bės besipešantiems musų va- Iš lietuvių gyvenimo 
dovanas, vienos ar kitos pu- šiuom tarpu nieko svarbes-

Kada musų vadovai nio neturiu ką pasakyti, jei 
neminėti tūlų moterėlių, ka
riaujančių su “burdingie- 
riais”. Yra tokių, kurios 
prisiėmę Įnamiais vyrus, no- 

• ri jais arti ir akėti, o tiems 
nepasiduodant, kįla barniai 
ir piktžodžiavimai.

P. Tarnas.

LIETUVOJ
Vilnius. Vilniaus miesto ; 

viršininkas paskelbė, jog jo , 
jsakymas Birželio mėn. 27 
d. 1916 m. Vilniuje buvo 
pertaisytas. Visos sankro
vos bei pardavyklos reikės 
laikyti atdaros kaip šiomis 
dienomis teip ir nedėldie- 
niais ir šventadieniais nuo 8 
vai. ryto iki 5 vai. vakare. 
Sąkrovos ir pardavyklos ga
lima laikyti atdaras iki 8 
vai. vakaro. Jei kas prašytų 
tam tikrais prašymais, tai 
miesto viršininkas (policijos 
valdyba) kai-kur sutiks p 
daryti išimčių. Krikščionių 
sąkrovos ir pardavyklos 
nedėldieniais ir kitais šven
tadieniais galima laikyti už
darytos. Tiktai valgomų 
daiktų sąkrovos nuo 8 iki 9 
vai. ryto visos turi būti at
daros.

Iš Lietuvių Gyvenimo

sės.
susipras ir paliovę tarpsavi-. 
nes rietynes, sutvers vieną 
bendrą fondą, tada mums 
bus galima prie to fondo pri
sidėti.

Dar kiti išsireiškė, kad 
jeigu ir kitose kolionijose 
lietuviai nebūtų rėmę musų 
partyviškuosius vadovus, 
nebūtų prie jų prisidėję, ta- Gilbertville, Mass. - Pra-Į 
da musų vadovai nebūtų tu- ėjusią savaitę pas mus atsi-' 

Į rėję progos pradėti pešty- rado du apgaudinėtojai, par . 
įnias ir peštis šiądien net u- davinėjanti “rėnkočius”) 
: retų už ką, butų buvę priver- (neperšlampamus žiponus). Į 
! sti tarp savęs susitaikyti ir Vienam ] ‘
į Įsteigti vieną, bepartyvĮ ra penkdolerinę. Niekdaris! 
į fondą, vieton šiądien gyvuo- tapo tuojau sugautas ir tei- 
jančių trijų. smo nubaustas 15 dolerių.

Toliaus skaityta laiškas iš 4 d. Balandžio aplinkiniai 
; ALCK., kuriame kviečiama ūkininkai surengė dideli su- 

j Įsteigti ALCK. skyrių at- sirinkimą, kurs atsibuvo 
! naujinti buvusi Lietuvių Die Tauno salėje, Hardingtow- 

ne. Buvo kviesta Į ši susi
rinkimą ir darbininkai, 
sirinkiman susirinko apie 
300 žmonių. Buvo muzika 
lenkų beno ir giedota Ameri
kos himnas, paskui buvo pra 

;. Kalbėtojas kalbėjo 
rengimąsi Suvienytų

linių telegrafų.'’ Aplikantės 
gali pasiduoti artimiausiose 
rekrutacijos stotyse.

Visos studentės moteriš
kosios kolegijos Varsare ir 
Pughkeeprie, N. Y., skait- 
liuje 1,200, apreiškė karės 
ministerijai, kad jos sutinka 
atlikti visus kariumenės 
darbus, koki joms bus pas
kirti. Philadelphijoj, moteris 

į L. Walsh, 22 metų amžiaus, 
‘ tapo paskirta viršininku 
i moterių rekrutacijos sto
ties.

Kolegija miestelyje Wel- 
, lesley, Mass. Įsteigė specia- 
s lišką klesą mokinimui stu- 
• denčių, kaip apžurėti ligo

nius ir sužeistus kareivius.
Visoje šalyje tarp mote

rių eina didelis judėjimas. 
Ministerija yra tikra, kad 
reikalui esant, moterių pa7 
[tarnautojų kariumenėje ir 
■ karės reikaluose, bus visada 
i užtektinai.

Chicagoj, lenkai daktarai 
i Įsteigė šaką Raudonojo Kry- 
; žiaus, susidedančią iš lenkių 
moterių ir mergaičių. Čia 
jau pusėtinas būrelis lenkių 

Į susirenku Į lekcijas, kurias 
i duoda daktarai, lenkai.

MoterĮs nori eiti Į karę.
Tūkstančiai moterių Su

vienytose Valstijose, siūlosi 
valdžiai, kad jas leistų Įstoti 
kariumenėn. Karės minis
terija veik kasdien gauna 
moterių pasisiūlymus, kad 
jos butų priimamos ar tai Į 
sausžemio, ar Į laivyno ka- 
riumenę.

“Moters klausia, ar jos ga
li būti priimamos kariume- h ... ~ ..r l kos su pipirais. Galima pri

dėti dar plonai supjaustyto 
komišono ir viską tą paduo
ti Į stalą su šaltos jautienos 
kepsniu.

SKAITYKITE IR.
PLATINKITE 
“DIRVĄ”.

mus
ir todėl nuo 2 dienos Gegu
žio čia visos karčiamos bus 
uždarytos. Tą pačią dieną 
ir Springfielde tapo nubal
suota karčiamas uždaryti. 
Karčiamninkai ir karčiamų 
mylėtojai visi rankas nulei-

AMERIKOJ
E. Rochester, N. Y. East 

Rochester yra priemiesčiu 
Rochesterio N. Y. Balan
džio 2 d. darbininkai “Mer- 
chants Despatch Transpor
tation Co.” sumanė parinkti 
tarpe savęs pinigų Įtaisymui 
S. Valstijų vėliavos, kuri bu
tų išplėtota priešais fabriko 
prieangą. Teip prisiartino 
prie dviejų brolių Spacht, 
kurie yra vokiečiai, čia gimę 
ir augę. Kada tų brolių už
klausta kiek jie aukaus ant 
vėliavos, jie paklausė ant ko
kios vėliavos, buvo jiems 
atsakyta, kad ant S. V. vė
liavos, kuri papuoš fabriką. 
Tada broliai Spacht atsakė, 
kad jie neduos ant jokios 
vėliavos, kaip tik ant vokie
čių vėliavos ir kad jie nenori 
kitos vėliavos, kad plevėsuo
tų prieš fabriką, kaip tik

vokiečių vėliava. Toks jų 
atsakymas darbininkus su
judino teip, kad tie jau buvo 
ir virvę susijieškoję pakori
mui vokiečių, tik kad atsira
do darbininkų su šaltesniu 
krauju, kurie panaudojo sa
vo Įtekmę ir gudrumą, ku
riems pasisekė tuos vokie
čius Įstumti i ofisą kol užsi- 
karščiavusiejie biskĮ atvėso, 
paskui užveizda vokiečius 
atstatė nuo darbo. Bet vo
kiečiai pamatė, kad gali būti 
ne gerai, tad jie popiet tą pa
čią dieną atėjo i ofisą pasi
teisinti prieš fabiiko virši
ninkus, kad atgauti savoj 
darba, viršininkams pasitei-Į 
ravus su tūlais darbininkais, Į 
sutiko priimti atgal prie dar-! 
bo, su išlyga, kad jie (vokie-; 
čiai) persiprašys prieš dar-i 
bininkus. Vokiečiams suti-. 
kus ant to, Balandžio 4 d. i 
per pietus visi darbininkai j 
buvo sušaukti i vieną grupą, ; 
kur broliai Spacht persipra- i 
šė viešai, pabučiuodami S. V. 
vėliavą ir pasiteisindami, 
kad jie tik “baikavo”, bet ne 
manė Įžeisti tą vėliavą, po 

, kuria jie yra gimę ir kurios 
i piliečiais jie yra. Jie prade- į1

jo dirbti Balandžio 5 d.
Čia parsarga ir lietu

viams, kad nekalbėtu kas tik ■ 
jiem ant seilės ateina, ypa-! 
tingai tiems, kurie dar nėra j 
nė pirmų popierų išsiėmę. į 
Jeigu atsitiko teip su čia gi- į 
miais vokiečiais, tai kas gali) 
būti su lietuviu, kurs nemo- ’ 
ka nė kaip pasiaiškinti?

Rochesterio lietuviai turi 
politikos kliubą, kurs yra 
nors dar jaunas ir ne turtin
gas, vienok pagal tokios ma
žos lietuvių kolionijos, yra 
gana skaitlingas nariais, nes 
turi 72 narius. Susirinki
me Balandžio 4 d. paskyrė 
85.00 Lietuvos neprigulmy- 
bei, Į L. N. Fondą, nors nėra 
turtingas. Teipgi keli na
riai paėmė lakštus L. N. 
Fondo atsišaukimo, kurie) 
gal paaukaus kiek nors pa- j 
gal savo išgalę.

Rochesterio lietuvių drau- i 
gijos rengiasi sutverti Roc-i 
hesterio lietuvių draugijų 
Sąryši* kurio čia dar nebu
vo ; manoma, kad Sąryšiui 
Įsisteigus pagerės lietuvių 
santikiai, nors ir dabar nėra 
teip blogi, bet vienok jie 
gali būti dar geresni kaip da- 

; bar yra.
j Bulotams čia apsilankius j 
j ir pasėjus sėklą neapykantos1 
! tarpe vietinių lietuvių, žmo- 
ines sukiršino. Ar ne butų 
laikas jau tokius kalbėtojus 
užkišti už pečiaus, vieton 
kvietimo už kalbėtojus, kur 

j jie tik neapykantą sėja?
J. J. Z.

Vyžaims. (Suvalkų ap- 
skr.) Vyžainio apskrityje 
naujai sutvarkė žmonių su
rašą. ' VyžainĮ padalino į 
nuovadas F, G, H, J, K, L. 
Prie nuovados F priklauso 
Vyžainio apskričio bei para
pijos katalikai gyventojai. 
Surašo vedėjas yra kun. 
Marcinkevičius, vietininkas 
Paulionis — abu Vyžainyje. 
Prie G apskričio priguli visi 
tie Vyžainio apskričio so
džiai, kurie yra priskirti prie 
Liubavo bažnyčios, Kalvari
jos apskričio. Surašo vedė
jas — Liubavo kunigas. 
Prie surašo. H priklauso vi
si tie Vyžainio apskričio gy
ventojai, kurie priklauso 
prie Jeleniavo parapijos. 
Surašo vedėjas kunigas Pa- 
kulaitis, vietininkas vargo
ninkas Ranatauskis, abu Je
leniavo. -

(“Tėvynė.”)

Filipavas. Viename Fili- 
pavo nuovados sodžiuje so
diečiai susitarę apskundė 
šaltyšių, kad jis laikąs šau
tuvą. Bet jie negalėjo to 
prirodyti, todėl jų šešiatą 
patraukė Suvalkų apskričio 
teisman, kam neteisingai 
skundę. Tardant kaltina
mieji prisipažino, jog jie 
neteisingai skundę, norėda
mi Įpykinti šaltyšių. Jie vi
si paskui atsiprašė šalty- 
šiaus ii* prisižadėjo pildyti 
visus jo Įsakymus. Kadan
gi šaltyšius tuom pasikaki- 
no, teismas pripažino, jog 
yra prašižengę nežinodami, 
todėl juos teisė neskaudžiai, 
ir tokiu budu jie išsisuko 
lengvai nubausti.

Hartford, Conn, SLA. 
124 kuopa 20 dienai Gegužio . 
rengia išvažiavimą arba ge
gužinę Į Light House Grove. 
Todėl prašome visų vietinių 
draugijų, tą dieną nerengti 
panašios pramogos, kad tuo- 
mi vieni kitiems nekenkus. 
Visi atsilankykite Į mus ren
giamą išvažiavimą, o jums 
rengiant, męs jums atsimo
kėsime tuom patim.

Šis išvažiavimas bus gana 
svarbiu Hartfordo ir aplin- 
kių lietuviams. Svarba ta
me, kad rengėjai parūpina 
daug Įvairumų ir užimančių 
žaislų. Bus muzika, daug 
Įvairių žaidimų ir senovės 
lietuvių šokių. Teipgi atsi
bus lenktynės su dovanomis 

1 ir prakalbos. Išvažiavimas 
kiekvienam bus Įdomus ir 
naudingas.

J. A. Jokubavičius, sekret.

EUROPOS ATEITIS 
PO KAREI.

Tautų klausimai yra labai 
painus.

Geriausiu ir naturališ- 
kiausiu daiktu butų, kad ka-

Baltimore, Md. Balan- ■ 
džio 2 dieną Draugijų kon-1 
ferencija šelpimo nuo karės) 
nukentėjusių, turėjo savo į 
susirinkimą. Po apkalbėji-; 
mui konferencijos reikalų) 
kaslink aukų rinkimo, TLTS i 
5 kp. atstovai padavė suma
nymą, kad Draugijų konfe
rencija šelpimui nuo karės 
nukentėjusių, prisidėtų prie 
Lietuvos Gelbėjimo fondo. 
Šiame klausime buvo daug) 
ginčytasi ir galiaus nutar
ta neprisidėti prie jokio 
fondo, pasiliekant savisto
viai teip kaip kišiol laikyta
si. Dauguma delegatų išsi- i 
reiškė teip: Jeigu musų va-j 
dovai nemoka susitaikyti) 
Lietuvos šelpimo reikaluo-, 

: se ir jau treti metai kaip tar-

Kur jos dingsta.
New Yorko miesto polici

jos protokolai parodo, kad 
kas metai New Yorke ding
sta apie 1,500 mergaičių. 
Kas su jomis atsitinka, nie
kas nežino. Kiekviename 
atsitikime vis ta pati istori
ja — išeina mergaitė iš na
mų, ar tai Į darbą, ar tai su 
reikalais, ir namo nesugrįž
ta. Ir nors be paliovos tyri
nėjama kur jos dingsta, ty
rinėjimai visg i pasekmių ne 
išduoda.

Muštardos skystimas.
Sutarpink šaukštą svies

to, pridėk nepilną šaukštą 
miltų, išplak viską, kad ne
liktų sausų miltų, paskui 
viską atskiesk nuo riebalų 
atskirtu rašalu ir virk viską, 
pridedant vaisių galereto, 
šaukštuką cukraus, kelis 
šaukštus acto ir biskĮ drus-

nėn — savo kapitonas Over- 
street, rekrutacijos virši
ninkas. — Moterims yra 
leistinu stoti kariumenėn, 

______  kaipo sužeistųjų ir sergan-
Kas nori būti savo gyveni- čiųjų slaugymojo, kaipo dar 

me laimingu, tas turi rupin-, bininkėm kanceliarijose ir 
tis laime kitų. | operatorės telefonų ir bevie-

GRUDELIAI.
Kas kalba apie savo lab- 

daringumus, tas kitiems lei
džia abejoti apie jo kalbos 
teisingumą.

nos komiteto skyrių. Po ap
kalbėjimui šio dalyko, reika
las pavesta LD. ir Bazaro 
rengimo komisijai, kad ji pa
sistengtų pakviesti visų trijų 
sriovių vietinius lietuvius ir 

. kaip katalikai su socialistais kalbo: 
'sutiks, tai ir tautininkai, apie 
! kurie dabar palaiko Draugi- Valstijų karėn su VokietijaĮ 
i jų konferenciją šelpimui ir nurodinėjo kaip apsisau-
j nukentėjusių nuo karės goti nuo šiądieninio brangu-) 
; darbuojasi ir surinktas au- mo gyvenimo produktų, 
' kas siunčia tiesiok Į Lietu- kaip tą brangumą galima 
i va, prisidės. prašalinti. Kalbėtojas aiš-

Galiaus nutarta pasiųsti kino, kad brangumą galima 
i pasveikinimą naujai Rusijos prašalint darbininkams ei- 
i valdžiai. Beje, buvo dar ap- nant i ukes. Brangu viskas 
reikšta, kad buvęs angliška- yra todėl, kad nesant užtek- 
sis LDR. komitetas per Mrs. tinai ūkių darbininkų, že- 
Jones.
prisidėti prie
Įtveriamos draugijos rupini-produktų. Sako, “męsmo-l 
muisi nukentėjusiais nuo ka- kėsime jums po 25c. Į valan- f 
rėš, jeigu Įvyktų karė tarp dą, o jei norite, galite imt 
Suv. Valstijų ir Vokietijos, žemės, męs jums ją apdirbsi- 
Čia pasirodė, kad tuomi butų me, ant jos galite sau sėti 
proga lietuviams gerai pasi- ar sodinti, ką norite. Jeigu 
garsinti tarp svetimtaučių, jus mums padėsite apdirbti 
tad tapo išrinkta komisija, ūke, atliekamu laiku nuo 
kuri susižinos su angliškuo- fabriko darbo, nematysite 

įju komitetu, kokiomis išly- bado.”
igomis Į tą draugiją bus pri- Matoma, kaip darbininkų 
į imamos tautos ir jų draugi- visur trūksta, tai ir ukinin- 
Įjos. Jeigu butų imama Įsto- kų galvojama, kaip darbi- 
i jimai ir mėnesiniai mokės- ninku prisitraukti, o anais 
čiai nuo tautų, tai neprisidė- metais, kaip buvo bedarbės, 

j sime, bet jei to nebūtų, tai tai jie tik “ekspirianc” rei- 
J prisidėsime. kalavę. Sako, kad tokius

Sandarietis. susirinkimus jie rengs tan- 
>.--------------kiau.
-i Riverton, III. Balandžio 

Į 3 dieną šiame mieste- 
buvo 

karčiamas. 
laimėjo

Vaikų auklėjimas.
Jau pirmiaus kalbėjome, .■ 

kad labai tankiai vaikai yra 
neklausžadomis, piktais ir 
užsispyrėliais ir kad tam 
kaltininkais yra tėvai, ku
rie vaikams tokius naravus 
Įvaro savo pobūdžiais. Bet 
jeigu tėvai savo vaikams ir 
duoda gerus pavyzdžius, tai 
visgi pasitaiko, kad vaikai 
būva pikti. Tada jau turi. 
būti kita priežastis, kuri vai-1 
kus veda prie naravo. To
kiame atsitikime tėvai pri
valo pirmiausia persitikrin
ti, kokioje draugystėje jų 
vaikai atsiranda ir kaip jie 
laiką ten praleidžia. Pasi
taiko kartais, kad juos jų Į. 

l draugai išmokina visokio• 
! piktumo. Jeigu teip, tad jau 
) tėvams turi būti žinoma kaip 
i pasielgti: neleist savo vaikus 
i draugauti ir žaisti su to-! 
Į kiais, kurie nemoka rnanda-1 
giai elgtis ir savo nemanda- į 
įgumais užkrečia kitus.

Kur namuose yra keli vai- ’ 
■ i kai, tai kartais tėvai lepina! 
!; vieną iš tų, kuom duoda pro- ■ 

gą kitiems Įpulti i pavydą, Į 
o pavydas vaikus labai grei
tai Įveda Į blogus palinki
mus. Tėvai privalo visus 
savo vaikus auklėti lygiai ir 
[lygiai su jais apsieiti, be at-
■ sižvelgimo, ar vienas yra 

1 protingesnis ir geriaus iš- 
' sivystęs, ar kitas už šitą sto- 
ivi žemiau. Nuolatinis bari- 
Į mas prote bukesnio vaiko, ji 
nepataiso, bet daro dar bu
kesnių. Jeigu vaikas yra 
mažiau prote išsivystęs, 
tuom labiau ji reikia daboti 
ir mandagiau su juom.apsi-

■ eiti, kad tuomi palengvinus 
. jo protui sustiprėti. Bari- 
. masis ant nenormališko vai

ko, jokios geros Įtekmės ne-
. padaro, bet ji dar pastumia 
. žemyn, daro ji netikesnių.

Vienas iš psichologų yra 
teip pasakęs: “Nekurie tė
vai mėgsta tankiai bartis 
ant vaikų, tikėdami, kad 
juos tuom geriau paragina 1; 
prie mokinimosi. Tėvai, ku-' 
rie tankiai barasi, kad vai-, 
kas neturi patraukimo ir pa-) 
sišventimo, nesiima prie 
mokslo, patis yra tame kal- 
ti, nes nuo jų tas paeina, 
kada jie savo murmėjimais 
ir neapykantomis, i tą netu- 

i’e mokinimo
si, jĮ nustumia. Iš vaiko, 
silpno prie mokinimosi, ne- 

i turinčio atminties nė noro, 
į galiaus liekasi tikras tingi- 
inys, atbukėlis, žiūrintis Į 
I savo ateiti kaipo i nelem- 
čiausią likimą. Nuolatinis 

Į tėvų murmėjimas ant savo 
vaiko, padaro netikusiu kad 

. geriausia išsivysčiusi vaiką, 
nes tuomi užmuša jame ge
rus norus.”

4 d. Balandžio čia atsitiko 
tarp slavokų baisi žudynė. 
Dalykas buvo ve koks: Ap
svaigęs nuo girtuokliavimo 
Jonas Kovalčik, apie 35 metų 
amžiaus, nuėjo pas 50 m. am
žiaus meterį Maurienę, pra
šyti, kad ta jam paskolintų 
dolerį pinigų. Tai atsisa
kius, kad neturi, prašė 50 c. 
vėliaus 25c., bet ir tų negau
nant, išsitraukė revolve
rį ir šovė į 8 metų vai-. 
ką; tas rėkdamas išbė-
go laukan šaukdamas
pagelbos. Tada niekšas pa- 

, leido katuris šuvius į moterį 
Į ir galiaus į save. Moteris 
'tuojaus numirė, o žudikas, 
'dar gyveno 14 valandų ir 
Į galiaus numirė. Tai vis vai-'

citrinos sultis ir gerai viską 
tą plak per pusę valandos, 
paskui pridėk pusę puodelio 
bulvių tarkainių, kiaušinių 
baltymus supilk Į vazą, iš
teptą sviestu ir išbarstytą 
trinta sausa duona ir visą 
mišinį ten sudėjus, kept per 
20 minutų. Kada iškepta, 
perpjauk aštriu peiliu, ir ap- 
laistyk Smetona, išplakta su 
cukrum ir vanele, arba ap
tepk marmoleda ir viskas 
gatava padavimui i stalą.

je didelėje valstybėje yra i 
daugiausia tautų. Išėmus [ 
finus, lietuvius, lenkus ir. 
žydus, kitos Rusijoj tautos) 
panašiai, kaip Suv. Valstijo
se laike kol dar nebuvo su
jungtos vienon unijon.

Sunkiausia butų su 
Austrija.

Didžiausias sunkumas ir 
reguleriškas rubežių nusta
tymas butų Austrijoj. Tal
kininkų atsakymas ant Suv. 
Vai. prezidento Wilsono tai
kos propozicijos yra spėja
ma, kad buvo parašytas 
Francuzijos, tik paskui buvo 
perstatytas patvirtinti ki
toms valstybėms. Tame at-

• sakyme nieko nebuvo užsi
minta apie Čekiją ir kitus 
slavus, tik vėliau Francuzi
jos priemeras Briand lyg 
atsiminęs užsiminė. Čekija 
po šios karės turėtų būti at
skirta ir jai suteikti pilną 
savivaldą arba jei ne, tai 
bent duoti pilną autonomiją 
Austrijoj. Nauja Čekijos i ręjimą noro pn 
valstybė susidarytų iš apie: “ ” *
12 milijonų gyventojų, nors[ 
tarpe tų rastųsi apie 3 mili- [ 
jonai vokiečių. VisaAustri-i 
joj situacija yra panaši Airi-) 
jos situacijai. Beveik visa) 
Anglija nori suteikti airiams \ 
savivaldą, bet nenori pris-' 
kirti prie Airijos Ulster 
provincijos, o airiai nenori, 
kad tik daliai Airijos butų 
duota savivalda. Už Čekijos 
savivaldą kovota jau seniai

1 ir taktiškai. Yra manoma, 
kad talkininkai rašydami 
notą, turėjo omenyje, kad 
pasibaigus karei, sumažin
tos butų Vokietijos jiegos. 
Daugelis mano, kad po ka
rei, Austrija taps suskaldy
ta ir tokiu budu Čekija gaus 
savivaldą.

rei pasibaigus nauji, Euro
pos rubežiai butų nustatyti 
sulyg tautų, turios tarpe sa
vęs irgi turėtų atskirus ru- 
bežius. Vienok toks rubežių 1 
nustatymas nėra lengvas ir 
butų naudingas tik vakarų 
Europai, kur tautos yra ge
rai susiorganizavę ir kultū
ringos. Jeigu po karei visa 
Europa butų padalinta Į tris 
juostas, tai kiekvienoje juos
toje butų skirtingos tautos 
ir skirtingais manymais. 
Teip, vakarinė juosta apim
tų tautas, kurios yra ne
žiūrint i pradžią bei atsira
dimą, pripratę prie visų tų 
aplinkybių, kurios yra Įves-

■ tos Į šalies Įstatymus, reiškia 
[tautos, kurios yra prisirišę 

•Įprie valstybės Įstatų. Vi- 
’ i dūrinė juosta susidėtų maž 

„„.x.___ x z. Į daug iš apie 20 kitų mažų
lenkui Įsuko netik-: tautų, kurios ikišiol nebuvo Į 

laisvos ir nesijautė laimiu-) 
gos globoj tų valstybių, prie Į 
kurių tapo prijungtos. Ant) 
nelaimės gi tų tautų rubežiai i 

i yra labai neaiškus ir gent-i 
i kartės labai susimaišę. Jei-į 
! gu pasitaikytų po karės, kad Į 
į nekurios tautos gautų savi- 

Su- Į valdą, susitvertų nauja val
stybė, tai visgi ir naujoje 
valstijoje rastųsi žmonių, 
kurie nebūtų patenkinti 
nauja valdžia bei jos Įsta
tais.

Trečioje gi juostoje, Rusi
joj, tautos dar savo suprati- 

i mais yra skirtingesnės. Ten i

Bulvinė košė.
Keturis kiaušinių trynius 

sumaišyk su 4 s svaro dale 
cukraus, Įspausk iš pusės

Žirnių košė.
šaukštą sviesto sutrink 

iki skystumo, pridėk aštuo- 
nių kiaušinių trynius, tris 
šaukštus cukraus, citrinos 
lupyną, žiupsni druskos ir 
pusę svaro minkštai išvirtų 
žirnių, gerai viską sutrink, 
išmaišyk paskui viską sudėk 
į sviestu išteptą vazą ir dėk 
Į pėčių, tegul iškepa.



DIRVA

iįj*

Atydą.
Šiuomi apreiškiame, kad numerių prekė liekasi ta pa- 

dėlei brangybės popieros ir 
kitokių spaudos reikmenų, 
dėlei ko visi laikraščiai kelia 
prenumeratą ir pavienių 
numerių prekę, Ohio Lietu
vių Spaudos Bendrijos di
rektorių susirinkimas, 12 d. 
Balandžio nutarė pakelti 
“Dirvos” prenumeratą. Tad 
su pirma diena Liepos mėne
sio šių metų, “Dirvos” meti
nė prenumerata bus $2.00 i 
Suv. V ai. ir Kanadoje, o už- 
rubežiuose $3.00. Pavienių

ti. Kas “Dirvą” prenume
ruos prieš 1 d. Liepos šių 
metų, tas gaus dar už šiądie- 
ninę prenumeratą, $1.50, kas 
prenumeruos po 30 dienai Pabradės, Suvalkų, Augus- 
Birželio šių metų, tas mokės tavo, Seinų, Alytaus, Kalva- 
jau$2.00. Ą' rijos, Naumiesčio, Vilkaviš-

Tad kviečiama visus lietu- kio ir Mariampolės. Vilniaus 
vius, norinčius sučėdyti 50 miestas paskirta 15-tuoju 
centų, pasiskubinti “Dirvą” apskričiu. Visoje šioje sri- 
užsiprenumeruoti prieš Lie- tyje yra 15 teismų, 
pos mėnesi, kol prenumerata 
nėra pakelta. Pasiskubin
kite.

tuvos, kuriose pasakyta, kad plėštųjų, kurie neturėdami 
Suvalkų gubernija yra su-galvijų nė maisto, badauja! 
jungta su Vilniaus gubemi- Aš kreipiuosiu visų tų var ■ 
ja. Visa ta apygarda yra guolių vardu j kiekvieną 
padalinta į 14 apskričių, Amerikos lietuvį, nes— 
šiaip: Vilniaus, Merkinės, **"' ’ 
Alytaus, Kaišiadario (Ko- 
šiadario), Širvintų, Malėtų,

Administ r aci j a.

& ■ __ ai

IHPERŽVALGA1*!

Aš ištrukau iš tos pražū
ties ir galiu rašyti;

Aš keturis mėnesius su 
kitais buvau stumdomas, 
mušamas, ir, su duonos plu
tele kišeniuj, buvau privers
tas dirbti visokius darbus;

Aš mačiau ir girdėjau pa
mišusias motinas tariant 
tuos žodžius ant kapo savo 
mirusio vaiko: “Gerai, kad 
mirė — nereiks vargti”; .

Aš mačiau, kaip maųo pa
žįstamos skaidrios mergelės, 
bado šmėklos gąsdinamos, 
kad 'išgelbėti nors save su 
artimiausiais nuo

Reiktų lietuviams pasi
darbuoti. Illinois valstijos 
kongresmonas McCormick 
Įnešė Suvienytų Valstijų kon 
gresan rezoliuciją, kuriaja 
patariama kongresui pasiū
lyti Europos viešpatystėms 
patarimą, kad tos pasirūpin
tų mažųjų tautų laisvės su
teikimu. Tarp tų mažųjų 
tautų minima Serbija, Belgi
ja, Lenkija ir Airija.

Lietuviams reiktų pasidar 
buoti, kad siunčiamose Eu
ropos viešpatystėms rezo
liucijose, butų priminta ir 
Lietuva.

Paremkime gerą sumany
mą. 14 numeryje “Dirvos” 
p. J. Svyrūnėlis padarė su
manymą Įsteigti “Velykini 
fondą” sušelpti Lietuvoj li
kusius našlaičius ir kvietė 
jautrios širdies lietuvius au
kauti Į šitą fondą vienos die
nos uždarbį. Pagal sumany
tojo padavimą, šitas “Vely
kinis fondas” turėtų gnuo- 
ti iki 6 d. Gegužio, t. y. per 
keturias savaitės po Vely
kų ir laikui suėjus, sudėtos 
aukos turėtų būti pasiųstos

kad šiądien yra karės laikas 
ir nenorint susitikti su ne
malonumais, kiekvienas pri
valo būti ramus ir atsargus, 
paliekant rūpintis kariume
nė ar karės pasekmėmis, 
tiems, kurie tą arčiau pažįs
ta ir supranta. Yra atsiti
kimų buvę su austrais ir vo
kiečiai, kad už panašius iš
sišokimus turėjo nesmagu
mų ir dar papuolė kalėji
mai!. šiądien daug nerei
kia. Užtenka prasitarti žo
di. o kas turėdamas piktu
mą ar kitaip supratęs, Įskun 
džia policijai ir išsiteisini- 
mas sunkus. Lietuviai ypač 
turi nesileisti Į tokias kalbas 
ar ginčus, kurie liečia Suv. 

J Vals. valdžią ar jos reikalus 
I kaslink karės.

prakalbos.
prakalbos.

Trukšmingos
Brooklyne Įvyko 
kuriose kalbėtojais buvo ku
nigai Žilinskai, Liutkaus- 
kas, šalčius. Prakalbose iš
nešta rezoliucija link kilan- 
čios karės tarp Suvienytų 
Valstijų ir Vokietijos. Prie 
rezoliucijos skaitymo kilo 
trukšmas. Trukšmo kėlėjai 

į Lietuvą, našlaičių sušelpi- tulus iš kalbėtojų apmetė ne- 
mui. Sumanytojas padarė tikusiai žodžiais. Pati truk- 
pradžią, paaukaudamas pats 
dviejų dienų uždarbį, 5 dole
rius. Paremkime šitą gerą 
sumanymą ir tai greitai, nes 
laiko liko jau mažai. Aukas 

re-galima siųsti “Dirvos" 
dakcijon arba i ALCK.

' vo patarimus laiškais. Ve- laiškų buvo matyti, kad dau-' sis važiuoja į rytus, o antra- 
f dė susirinkimą kun. Petkus, giausia šėrininkų norima, sis į vakarus.
, nutarimus užrašinėjo kun. kad pinigai, bent jų dalis, --------------
Jonas Žilinskas. tuoj butų mainoma). Teip i Yra kreiptasi Į Lietuvos

Kiek narių ir kiek pinigu. įmainyti pinigai pasiliks. Gelbėjimo Fondą, kad jis
Pirmiausia kun. J. Žilins- ^ew Yorko banke, j veiktų pilm je sutartyje su

kas pranešė, kad iki 29 d ^ur ^uvo sudėti doliariais C. K-tu ir aukos skiriamos 
Kovo į Liet.’ Vilniaus Žemės ivėl vis^ tri^ nari^ var’' j^^įutų siunčiamos Centr. 
Banką įsirašė 198 nariai. įdu- i -

Tie 198 nariai prisižadėjo i, 5. Europon Liet. Vilniaus; netų su Centr. K-to skyriais, 
sudėti sumą 64.000 doliariais j iZe^nes bankui čia Ameri-: 
ir 62.000 rubliais, nes jau jų 
rubliais turi išsimainę.

Įsirašinėjusieji į banką 
doliariais Įstojimo mokestį, 
5 nuoš. nuo prisirašomosios 
sumos, jau Įnešė (tik 9 na
riai neįnešė, bet jie turi pri
ėmę kvitas ir ta skola yra 
daugiau personališka skola 
kn. J. Žilinskas, kurs už juos 
Įsirašymo mokestį kaip ir 
pats uždėjo.)

Užsirašinėjusieji 
rusiškais rubliais, netik pen
ktą nuošimtį, bet visą sumą 
Įmokėjo arba padarė raštus,įna’prisirašiusieji tuoj 
kurie lyginasi Įmokėjimui. ' |Gabar sav0 PiniSus ir' K? a^10r ' ” ‘

| vėl ištrauktų, tokiu budu tik į Adolphe de Bary .... Žo.00
■ kenktų banko organizavi- Federation of Lithuanian 
mui; taigi nutarta, kad Įmo- Society of Chicago .. 500.00 
keti už šėrus i banką pinigai, ^r. J. H. Chase............. 50.00
kaip tai yra visose organiza- A. B. E........................  500.00
cijose, teip ir pas mus, ne- ■ ^r- Truska, colected Į

Newark, N. J................. 12.35
Smulkių .....................53.00

i du. j Komitetui, o jo skyriai susi-
, 5. Europon Liet. Vilniaus ’ lietų su Centr. K-to skyriais.

1 koje surinkti ir išmainyti pi- j Paaiškėjo, kad Lietuvių 
. nigai bus nusiųsti tų trijų*! Dienos knyga bus didumo’ 
! narių tik tada, kada ten su- 9X6, turės 160 puslapių, 
sitvers banko 
gaus valdžios ___  ____ , __________________
leidimą veikti ir faktiškai i paveikslai. Prašoma siųsti 
bus pasirengę pradėti veik- dar paveikslus Vietų Komi- 
ti. i tetų ir atskirų pasidarbavu-

6. Pradėjęs operuoti Liet, siy rinkėjų, nes neužilgo ne- 
Vilniaus Žemės Bankas, be- bus priimami, teipogi toliau 
abejo, rūpinsis, kad nariai priimama tai knygai premi
sų pelnu galėtų, kada norės, merata $1.00 C. K-to sekre- 
šėrus parduoti ir bankas toriaus vardu. Išėjus kny- 
pats, sulyg kurso, šėrus by i gai prakė bus $1.50. 
kada paims, bet nėra geisti-'

valdyba ir. kurių pusę užims Liet. Die- 
arba valdžių uos aprašimas, o kitą pusę

Atsiliepkit ainiai!
Ir senų laikų raštuose mi

nima, kad lietuviai yra mei
lus ir vaišingi. Kiekvienas 
užeivis, kiekvienas užklydė
lis būdavo jiems garbiausiu mirties kekšavo; 
svečiu. Kuomet žiaurus kry aš mačiau kaip vokiečių 
žiuočiai vergė Prusus, arba kareiviai stačiai plėšė nuo 
užpuolę teriojo Lietuvos ru- ūkininkų priegalvius, kaili- 
bežius^ nuo Kuršo, nuo Ker
navės, nuo visur lėkė gink
luoti raiteliai ant apsiputo
jusių žirgų, idant pagelbėti 
savo brolius. Teip galingai 
jų širdyse plasnojo artymo 
meilė.

Ir dabar anų lietuvių ai
niai. išnešę per amžius prie
spaudos ir svetimos dabos 
ugnį, myli savo artimą. 
Kiekvienas pavargėlis nėra 
atstumtas nuo pilksermėgio 
angos; kiekvienas nudegęs 
gauna koki daiktą savo nau
jai ūkei Įsikurti. Artimo 
meilė plasnoja priespaudos 
Lietuvoj. Ji dar karščiau 
dabar dega ugnies, bado ir 
kančių Lietuvoje.

Arti pusantro šimto tuk
siančių pilksermėgio sūnų 
ir dukrų gyvena Amerikoje, 
toj auksinėj Amerikoj ir dar 
nejaučia pražūtingų karės 
bangų. Bet jie neturi jau 
artimo meilės jausmų, ne
atjaučia nelaimingo pilk
sermėgio vaitojimų . Pasi
nėrę egojistiškuose partijų 
vaiduose ir doliarinio dievai
čio garbinime, jie nemato 
Lietuvos, kuomet Lietuvos 
kaimai liepsnose žūva, pa
likdami tik kaminus, spok-.ti nors dalelę to neapsakomo, 

i dangaus mėlynę; vargo ir kančių, kuriuos lie- 
viena po kitos Į ra 
šeimynos; kuomet

tokios

62.000

nius, grudus ir galvijus; 
mačiau, kaip šautuvais ir 
durtuvais vaikė verkiančias 
moteris nuo karvučių, nuo 
pieno jų vaikeliams.

Aš visa tą pergyvenau. 
Perplaukiau vandenyną ir 
jokia cenzoriaus ranka neiš ■ 
braukė iš mano širdies tų 
baisių vaizdų.

Nakties sapnuose, d. -/os 
budėjime aš girdžiu sąžinės 
balsą: Kodėl tu tyli ? Kadėl 
neklabini i lietuvių širdis 
apšalusias partijų ledais?

AŠ tylėjau, nes buvau ne
drąsus. Už manęs nestovi 
milijonai dolerių, politikinė 
partija, ar garsus \ ardas. 
Tylėjau, kentėjau sąžinės iš
metinėjimus. " i Susirinkimas po tūlų svar-

Bet gana, jau man užten- stymų nutarė j 
ka! Taurė prisipildė! Re- _ ,v* 
giu kad ne tik mano kampe, ^važiuotų 
bet visoj Lietuvoj baisiau- 1 Europą, 
sios tragedijos atsitinka.

Amerikos lietuviai, nusi-

AUKOS.

Apart to dar yra suvirš;
20.000 doliarių tikrų prisiža- 
dėjimų, kurie dėl vienos ar 
kitos priežasties Į banką ne f* 

; pradėjo mokėti, bet raštu ar 
žodžiu prisižadėjo kiek vė-j 
liau pažadėtąją sumą Įnešti, ioUS gūžinami. _ Bet jeigu

Tokiu budu, pranešė kun. Į nalYs, pradėjęs, neno- 
J. Žilinskas, reikalaujama '1 etų arba negalėtų toliau še- 

, rus mokėti, tai gali tuos še- ■■ 
rus parduoti kitam, kurs 
mokės Į banką toliau jo pra
dėtą mokestį arba jei turi 
Įmokėjęs nors 50 doliarių, 
tai gali už tiek pinigų vieną 
pilną šėrą paimti. < _ 
vienok butų didelė ir racio-

priežastis,' buvo paskelbęs belgų, lenkų žy

banko uždėjimui pirmu- 
\ tinis pamatinis kapitalas su 
$100.000 pinigais arba tik
rais pasižadėjimais su Įmo- 

!kėtu penktu nuošimčiu yra 
surinktas ir banko Įkūrimas 
gali skaitytis kaip Įvykęs.

1. Jei kun. Jonas Žilinskas 
keliems mėne- 

, tuomi tar- 
i pu toliasniems banko orga- 

•.! nizavimo. reikalams vesti 
kratykit neapykantos nuodų Amerikoj paliks savo vietoj 

kun. Tarną Žilinską, Bos- 
ton’e.

At- Del tvarkos nutarta, kad 
ir tenai laiškai banko reikaluo-

Įtekmės. Neklausykit tų va
dovų, kurie šaldo jūsų ar
timo meilės jausmus, 
sivefkit savo širdį;
atrasite tikrą vadovą.

žūva, pa- o, kad aš galėčia nupieš-

sančius 
kuomet 
lietuvio 
visi lietuviai kenčia badą ir 
skurdą, pjaunami yra ligų: 
kuomet — Amerikos lietu
viai negali susivienyti, kad

* I pagelbėjus savo broliams. 
Negali susijungti i krūvą, 
kad surinkus aukas badau
jantiems broliams, idant tie 
pasitiektų maisto, kurs vis
gi yra gaunamas.

Tautininkas, socialistas, 
katalikas, —kas jis yra?

Atsakė ant kablegramo. *r Ui ne «,b,očiai t;k bu™’ 
Užpereitame numeryje mi- u.rn| . ^in aI an5 bau 
nėjome, kad apart’ kitu. " "V kan°pos
TMD. pirmininkas Dr. Zy- dulk^ kele besiskubinant su 
mantas, vardu TMD. pa. l»gelba nelaimėn pakliuvu-

■ siuntė Rusijos naujai val. ™mS savo brokams Teip,
džiai pasveikinimą, vardan jų bočiai buvo. Bet arti- 
dabartinio Rusijos priemero Tm?les.ug’,ls Jau uzges0 
kunigaikščio Lvovo. Kuni-ia1^ knf‘.n^e- ,. 
gaikštis Lvovas Dr. Zvman- A °’. nela,minga L,etava: 
tui atsiuntė anglu kalboj *ras ^leslu s?v0 slrd,es 
kablegramą šiokio 'turinio: skausmu nutirpinti nuo tų 

! “Giliai esu sujudintas Jusų!a!n1'* sirdle’ '®di> - J^r pa- 
telegramu. Aš esu persitik-įk aas^s l’e liaujančių bro- 
rinęs, kad Lietuvos liuosybė' "’į? ,°* . _ .

j bus subudavota dabar, kuo- ar^an V1S13 į,etu''osy _ 
j met visų tautų liuosybė yra "i’ kurle P° vok,sk? z?nda- 
absaliutišku principu, ir lai- f -. r -

■ sva Rusija atliks savo parei
gas sulyg lietuviškojo bro
lio. Kunigaikštis Lvovas” !

Tai yra svarbu, kad iš Ru
sijos valdžios teip svarbi 
ypata kalba apie Lietuvą, 
kaipo Rusijos brolį.

šmo pradėtoją išmesta iš sa
lės su policijos pagelba. 
Jam pritariančių buris suki
lo ir eidami iš salės rėkavo, 
muzikantai užtraukė “Mar
selietę”, o einanti iš salės 
rėkė: “Šalin šliupai, Sirvy
dai ir Liutkauskai

Gėda brukliniečiams, ne- 
Žinios mokantiems mandagiai susi- 

Lietuvis”, rinkimuose užsilaikyti. O •’ 7 *• T

* *
Musų laikraščiai, 

eina, kad “A. I 
“Ateitis” ir “Vienybė L.” su- Brooklyne panašiai teip at- 
si vienys. Susi vieny ję mano 
leisti dienraštį ir savaitraš
tį. Šitie du laikraščiai butų 
leidžiami Brooklyne. Žinių 
teipgi yra, kad “Laisvė” su 
“Kova” irgi žada susivieny
ti. Vienok, kol kas, žinios 
yra tik pašalinėmis ir kol 
čia paminėti laikraščiai nie
ko nesako, tol žinios nesis
kaito tikromis. Shenando- 
ah’e susidarė bendrija atgai 
vinimui seniau ten ėjusios 
“Darbininkų Vilties”, prie 
kurios redaktorium bus pak
viestas p. Chmieliauskas, bu
vęs “Lietuvos” redaktorium. 
“Katalikas” užsidaro iki 30 
d. Balandžio. Brooklyne 
netrukus pradės eiti SLRK 
A. organas “Garsas”. Re
daktorium bus p. J. Kaupas.

sitinka tankiai.

Reikia būti atsargiais.
Lietuviai šiuom tarpu mėg
sta “kritikas”, todėl susiėję 
po kelis vienon vieton tan
kiai “kritikuoja” Suv. Vals. 
už ėjimą į karę, sprendžia 
apie kariumenės gabumus ir 
tam panašiai, čia kiekvie
nom riirėtn žinotina, “T ..... n žinių iš Lie-

Suvalkų gubernija 
jungta su Vilniaus

rų, kurie po vokiško žanda- 
! ro jungu yra stumdomi, mu- 
šami, ir verčiami purvynuo- 
sedirbti.be maisto, užmo- 
kesnio ir naudos;

Visti nelaimingų lietuvių- 
motinų, kurios lydi savo kū
dikius į kapus be perstoji- 
mo, nuo peno ir maisto sto
kos;

Visų dar nekaltų likusių 
skaisčių mergelių, kurios, 

su- bado priverstos, turės nusi- 
?ub. žudyti ar paleistuvauti;

Viso ..................... $1,150.35
-------- o--------

Lietuvių Dienos 
apyskaita.

Apie išgavimą Lietuvių Die- 
JelgV nos Padėta galvoti Amerikos 

lietuvių visuomenes veikėjų po 
: to, kaip Suv. Valst. prezidentas 

'nalė atsimetimo priežastis, buvo paskelbęs belgu, lenkų žy
liai banko organizatoriai to- nukentėjusių dėl karės tau- 
■ . . & , >tų dienas, tarnaus pats Lietu-
ikiems patįs suras arba pa-J vių Dienos išgavimas iš Suv. 
gelbės surasti pirkėjus. Męs(Valst. prezidento daugiausiai 
iiuk ne savuin skriaudai tH-;Pr,guh teisininkui p. J. S. 
juhnesa.ųjų SKnauuai, tik!Lopatto ir kongresmanui g. J. 
savųjų naudai banką argą- Casey.
nizuojame. o Kongresmanas J. Casey g. J.

- c . . , ... . . _ S. Lopatto rupesniu Birželio
t. ousirmkusieji nutarė men., 1913 metu įneša kongrese 

atsišaukti Į lietuviškąją Lietuvių Dienos bill’ių ir po dvie- 
Amerikos visuomenę, kad '.aland^ aiškinimo apie Lietu- _Tį, Y’. _ jvą ir jos vargus bill ius esti pn-
dabar. Liet. Vilniaus Žemes>imtas ir žinia apie tai pereina 
Bankui teip kain susiorga- Per amerikonų ir lietuvių laik- 

i- - j .-„.t raščius Amerikoje.
lietuviai Skaitlin-‘ Gerb. D-ras J. šliupas parašo 

j gai, širdingai ir su pilnu už- į didumą liet, laikraščių ailę

l * r viu Dienos svarbą ir išreikšda-
yra bent puse mi- mas mintį, jog visiems lietu- 

lijono lietuviu, o prie banko viams be pažiūrų skirtumo, rei- 
priguli tuom tarpu da tik pr°w ir veikti
apie du šimtai. Su 100.000; Gerb. J. S. Lopatto ir kun. 
doliarių kapitalo galėsime Dargis Liepos mėn. VVilkes-Bar- 

f re'je įtaiso keliatą įvairių srio- 
vių žmonių pasikalbėjimų, ku
riuose paaiškėja, jog Lietuvių
, ___ 5

: dirbti išvien.
Rugpjūčio 2 d.. 1916 m.. Wil-

. . . ... . - nizavus,se ir įmokejimai į banką ce-j - ~
kiais ar money orderiais bus, i gį.jkgjimu prie in prisidėtu straipsnių. išaiškindamas Lietu- 
kaip iki šiol, siunčiami kun. i Amerikoje v * ' vin 
Jon. Žilinskio vardu, šiuo|1Hnnn
adresu: 
kas, c o 
linskas, 
Boston.

Rev. Jonas Žilins-
Rev. Thomas Ži- 

50 W. Sixth St., So. 
Mass.

tuviai kenčia Lietuvoj ir 
tuomi uždegti jūsų širdis 
meilės liepsna, kaip bučiau 
laimingas!

Atsiliepkit, ainiai tų bo
čių. Sustokit ir pasižiūrė
kit. ar daug jusu vra. ku-
ricnis kvepia Lietuvos žcdic- K x \ ienns serss Liet. A ii-1kes-Barre'je įvyksta prirengia-
lė ir kurie atjaučia, ka reiš- ■ P^ngai. sumokėtas penk-; nįaus žemės Banko kainud- imasi5 suvažiavimas, kuriame 
kia hadas I ' tas nuošimtis ir toliau moka- ja 50 dol, du šėrai _ 100 do.; oŽj

Vytautas Sirvydas, tosios ratos, privalo tuoj Iiarių ir 11 šliupas, g. R KarSa ir
_____ o_____ j būt sudėti viename iš sau- Norintieji užsirašyti s tininkų sriovės veikėjai. Tame 

!glausiuju New Yorko ban- „„1 noL-ht suvažiavime nutariama pakvies-
LIETUV. VILNIAUS ŽE- L triin vnatu k-in ir komi- ’ P Įmokėti čekiu ti visos didesnės Amerikos lie- 

KAIP monev orderiu penktą tuvių organizacijos, nežiūrint
ten n.Aii teĮo vardais, minėtinai: L:e;rQxAmAa;Aa snoviu skirtumo, nustatoma pa-IR SUORGANIZUOTAS. i.nn TOno Žilinskio kun Ta UC5,im^- P1 Kirab0m.0’'10" SU* 'matai, kuriais turi būti organi- 

Sušaukimas susirinkimo. mo žipnqkio (adresas abie’ ir 1S^Stl T Pim^.š1U0 Rietuvių Dienos darbas 
Knvn ‘26 dipna mvan iš1™0 i. 'adre^s adresu: Rev. Jonas Žilins- i T nuskinama diena kunoje ge-Ko\o 26 dieną gav au is . st ? So. Bos- Va<s _ .• —— - t ................

Stockholmokablegramą.ant t(Jn Mass > ir p M w ka- '• PTL “
kurio pasirašę pp. Aukstuo-iBush (Bučinskas)> 229 Ar- ’ ' ‘ ”
lis, Smetona ir Kairys, se- ]jngton Avė., Brooklyn. N.' 
kančio turinio: Atvažiuo- y. Banko knygutės bus vi- 
kie tuoj į Stockholmą . sados pas Bush. Pinigų iš;

Šitie visi ponai žino, Kadi^p^ V]-gU trijų parašu 
aš Amerikoj organizuoju j 
Lietuviškąjį Vilniaus Žemės j

. .. Kan-gi Jo’ , duoti paskolas tik kokiam
?aS?ga. J.Ob~ kun- ,^am^. 1-; šimtui ar dviem šimtam ūki- luietuvių
imti laiškus, pasiiasyti ant j q kur gaus paskolas Dienoje galima visoms sriovėms 
čekių ir siųsti juos i banką.

2. Visi Liet. Žemės Banko | vįenas Liet

mos ir išsiųsti pinigus šiuo zuotas Lietuvių Dienos darbas

’ Iriausiai butų turėti Lietuvių Die 
Žilins- ną. Tokia diena rasta Lapkri- 
., So. > čio 1 d. 1916 m., kaipo tinka

miausia. Nutariama pasiųsti į 
• Washington’ą pas Suv. Valstijų 
! prezidentą delegaciją iš g. J. S.
Lopatto ir kun. j. Miliausko, 
paprašyti Lapkričio 1 d. paskir
ti Lietuvių Dieną ir atskirti lie- 

1 tuvius nuo armėnų, sirijonų ir 
i kitų Azijos tautu kurioms vi- I j..^4.^ j:___

Į Rugpjūčio 17.d., 1916 m., Wil- 
l kes-Barre’je įvyksta Visuotina- 
' sis Amerikos Lietuvių Suvažia
vimas. kuriame dalyvauja po 3

> Boston, Mass.
Kun. Jonas Žilinskas. 

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

Iš CENTRALIO KOMI
TETO VEIKIMO.

Įsirašė Lietuvos Šelpė jais soms drauge buvo duota dienos.
C y r . • •— — i—.•! ■ 17/1 1Q1£ Hfvl____   . K-tą ir apsiėmė mokėti.k - 

kad pirmoji pusė prisižadė- ■ mėnesinę mokestį sekančios ■ sh 
tosios mokesties,__________________________ NewHa ! «Lavu, nuo kiekviinos' didžio-
C1US prie jos penktą jau įmo-, AiaKai e\ icia, i\e\c na , S1OS Amerikos lietuvių organiza- 
kėtą nuošimti, butu įnešta :ven’ Conn....................... $3.00 cijos. Suvažiavimas galutinai

*’ i nevėliau* 1 dienos Ruoniu-*5- M. Bačinskas, Brooklyn, aPd,rba ,r Ppima Lietuvių Die- jnevenaus i oienob ivugpju . • • nos suorganizavimo programą ir
”ičio (August), O antroji pusė *..........................     . j nutaria išrinkti Centralį Ameri-

išimti negalima.
3. Kas lyti toliasnio mo

Banką ir jie mane kviečia dėjimo ratų, teip nutarta: U 
Europon abelnai lietuvis- ka(j pirmoji pusė prisižadė- 11
kuose reikaluose, tai. ma
nau, teipgi ir dalykuose ban
ko.

Nepasiliko nieko kito, 
kaip tik, kad bus galima va-__ __ ___  _______ ___ __________________
žiuoti nors tūlam laikui į ‘mokesnio nevėliau 1 dienos 6. P- Vilmontas, New York ikos Lietuvių komitetą, kuris 
— i įvykintų tą programą gyveni-

........................................ man. Į CAL. K-tą Visuotinasis 
7. S. Šimkus, New York 3.00 suvažiavimas nutaria išrinkti 6

Europą; prieš važiuosiant,ĮIjapkričio (November), šių

4. Orderį arba onteriusS 
ainyti teip sudėtuosius pi- j..................................... 1.00 cijų ir 2 nuo socialistų. Pasta-

reikėjo sutvarkyti banko 
reikalus Amerikoj. Tuomi 
tikslu tapo sušauktas šėri- 
ninkų susirinkimas-29 d. 

i Kovo, Apreiškimo Panelės 
Švenč. salėje, 239 No. Fifth 
str., Brooklyn, N. Y.

Į susirinkimą atvyko ke-i 
Ii oi'E - r-’

metu.

mainyti teip sudėtuosius pi- j ________
nigus i rublius ar į markes j Nuo Gegužio . 22 d. š. m.
(į markes Amerikos bankai į išvažiuoja Centr. Komiteto rinktųjų
pinigų jau daugiau nemai- į įgaliotiniai g. St. Šimkus ir 
no) '5uos teipgi viri tris am

• ''’->’nėt;ę6 n" riai, susiži- lietuvių ir svetimtaučių au-
_ • ., 1. or(r

riemsiems nesutinkant su tokia 
proporcija ir su nutarimu su- 

j L. Dienoje pinigų į 
Europą siuntimu, jų vietą užima 
tautininkai, kas ir įvyko, nesu-

socialistų prisidedant.
Į Centralį Komitetą išrenkama: 

Nuo katnl’kn: gg. J. S ’ o-'-’t- 
to k”” v p.

x. i-- i i i t x lauiininKai, Kas ir jvyKO. nesu- V1S1 trįS į M. Šalčius kolektuotl tarp laukus iki pat Lietuvių Dienai

ku nekentėūisi^i Lietuvai

sedirbti.be


Laiškuose į v lėtos Komitetus mėjo San Francisco ir Los Ange- 
duota paaiškinimų visuose L. les, Calif. valstijoje ir Scu»t> 

“ tie, Wash. valst. ir Portland,
©re.

Pasižymėjo kitos visai mažu
tės lietuvių kolionijos, .kur tik 
keliato žmonių butą. Pavyz. 
tokis Windber," Pa., kuriame 3 
vyrai su kvitų knyg. surinko 
$125.95. Jei proporcionaliai 
kiekvienoje lietuvių kolionijoje 
butų po tiek surinkta, tai pusė 
miliono lietuvių Amerikoje bu
tų surinkusi išviso 20 milionų 
dolerių 1

Augustaitis, V. Lukoševičius, K.
Krušinskas, J. Miliauskas. *--------------- .

Nuo tautininkų: D-ras J. šliu- : Dienos reikaluose.
pas, F. živatkauskas, T. Pauk- • C. K-te Raštynės pačios ir per 
štiš, R. Karuža, M. šalčius, V. K. jos atskirus narius kreiptasi į 
Račkauskas. j kitataučių Komitetus: žydų, len-

C. K-tas savo posėdžių eilėje kų, rusų.
nusiskirsto tarpe savęs vietas | žydai suteikė pagelbos duoda- 
K-te, aptaria smulkmenas L. D. mi medegos L. Dienos surengi- 
organizavimo, suranda reikalin- j mui pagal savo Dienos pavyzdį ir 
gu gauti paskolas iš Gelbėjimo parašė prielankius mums straip- 
ir Tautos Fošdu tam organiza- snius keliuose savo laikraščiuo- 
vimui ir nutaria' užlaikyti apmo- se, pav. “The Jewish Advocate” 
karną sekretorių, kaipo C. K-to Boston e ir kt.
pildomąjį organą. Tokiu sekre- j Lenkų “Polish Relief Commi- 
toriumi g. J. S. Lopatto pakvietė! ttee” New Yorke per laiškus C. 
g. M. šalčiu ir Wilkes-Barre’je, K-tui plačiai prižadėjo pagelba 
Pa. Rugsėjo' 13 d. įsteigiama C. '.L. Dienoje, bet faktiškai nieko 
K-to Raštynė. * I nepagelbėjo, be vieno liso, seno-

Nuo pat atsiradimo C. K-to. ■ vės dvasioje parašyto straip- 
Raštynė pradeda vykinti gyveni- snuko, išsiuntinėto kelioms len- 

' man Rugp. 17 d. suvažiavimo nu- kų laikraščių redakcijoms Ame- 
tarimus:

Nustato C. K-to veikimo tvar-1 
ką, sukoncentruodami 1 ‘ ~
K-to narių darbą, kad jis eitų per į 
jos rankas.

Parsitraukia visus žymesnius
Am. lietuvių laikraščius, kad se
kus visą Amer. lietuvių gyveni
mą laike rengimosi prie L. Die
nos. Šios redakcijos maloniai 
sutinka siuntinėti C. K-ui savo 
laikraščius:

“Amerikos Lietuvis”, “Atei-:
tis”, “Darbininkas”, “Dirva”,
“Draugas”, “Keleivis”, “Lietu- i 
va”, “Naujienos”, “Tėvynė”, į 

“Vienybė Lietuvninkų”.
Pradeda organizavimą

skyrių — Vietos Komitetų per 
spaudą ir per išsiuntinėjimą tam 
tikrų laiškų didžiausioms liet, 
organizacijoms Amerikoje: SL 
RKA. kuopoms, SLA. kp., TMD. 
kp., Lietuvos Vyčiams ir kt. Vė-
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471.20 vvaukegan, III
34.90 Antru syk ... 

.. 72.66 Trečiu syk ... 
1.198.00 Ketvirtu syk 
. 10.00 West Newton, Pa. .... 

. 736.37 Wanamie or Nanticoke, 
1.319.51 Pa.........................................
.. 27.40 Youngstown, O............... .
.. 40.00 Zanesville, Ohio.............
. 739.71 Wilkes-Barre, Pa.............
... 1.00j Lincoln University, Pa. 
.. 61.23 dedale, Ohio...................
.. 83.50 Springfield, III..................
... 2.00 Steubenvile, O..................
.. 68.55 
. 325.00 Manchester, N. H. 
.. 10.00 
2.400.00 
. 413.13: 
. 165.00 
. 427.581 
.. 89.79 
. 234.06 
.. 68.00 
. 120.87 
. 116.75 
1.234.23 
. 561.43 
. 294.71
2.577.84 M. A. Levinton and siste .. 5.00 
. 515.25 J- Kernia. Nevv Philada, Pa. 5.00 
... 22.53 L- R- Coogan, Silver Creek 5.00 
2.000.00 C. D. Miller, Sub Ledger .. 2.00 
... 10.00 E. Diamond Z Bro. Potsville 1.00

39.00 Rev. J. Zimblis, Phila., Pa.
,. 315.72 ..............................■>........... 3.o00.00
... 15.70 P- Kazlauskas, Simsbury, Ct.
1.522.82 ................................................ 89.92
. 133.03 Antru syk .................................5.00

. . 108.00 į Mr. Apanaitis, Westville, III. col- 
. . 35.00 lected from follovving: 
.. 241.78 
1.010.00 
. 726.14 

.. . 48.00 
1.923.17 
. 160.00 
. 486.62

1.00 ‘ Webster Grocer Co. 
. 108.00 J- MLBurger ..... 
. 358.50 
. 105.12 

.. 297.00 

. . 424.50 

.. . 34.00

Duųuesne, P 
Divernon, III 
Derry, N. H- . 
Donorą, Pa. . 
Dayton, Ohio 
Du Bois, Pa. 
Detroit, Mich. 
Antru syk ... 
Kingston, Pa...............
Edwardsville, Pa. ... 
Antru syk...................
Easthaampton, Mass. 
E. Arlington, Vt..........
Antru syk...................
E. Cranby, Conn..........
Export, Pa......................
Erie, Pa.........................
Elizabeth, N. J.............
East Chicago, III. ... 
Frankfort, N. Y. ... 
Freeland, Pa. ....... 
Frackville, Pa...............

Herkimer, N. Y.

LIETUVIŲ DIENOS 
IŠDAVIMAI.

Berengiant L. Dieną paaiškė
jo, jog ji turės pusėtinai kliū
čių :

1. Priešrinkiminis neramus riacuvme,**.............
• laikas, kuomet visa didesnėj i! Gilberton, Pa..............
Amerikos spauda ir politikinin- i Gilbertville, Mass. . 
kai buvo užimti savais reika- ■ Gallitzin, Pa_............
lais ir negalėjo atkreipti daugiau i Glastonbury, Conn. 
domos į L. Dieną ir duoti jei; Grand Rapids, Mich. 
išgarsinimo, suteikti pagelbos i Gardner, Mass. .... 
kolektoje ir tt.; ■Girardville, Pa...........

2. Atšalimas amerikonų visuo- | Homestead, Pa. ...
menės prie aukavimo, kadangi i Hazleton, Pa...............
L. Diena buvo iš eilės 6-toji di-? Antru syk..................
dėlė kolekta nukentėjusiems dėl; Hartford, Conn. ...

Komitetai, net. karės Suvienytose Valstijose; į Antru syk . ...;... 
miesteliuose pa- 

iš prisiųstų C.

1 riko j e.
' Rusai suteikė kiek žinoma 

visų C.! svarbesnės pagelbos tik San. 
Francisce.

Musų tautinė spauda (čia su- 
prantajna katalikų ir tautiečių 
laikraščiai), reikia pasakyti jų 
garbei, L. Dienos garsinimo 
darbą varė iš visos širdies ir 
lietuvių visuomenėje palaikė 
augšta ūpą ir interesą prie L. 
Dienos. Vietos 
mažiausiuose 
sirupino įdėti 
K-to Raštynės arba savo paga
mintų straipsnių į vietinius ang
lų laikraščius ir L. Diena pat
raukė domą netik, galima saky
ti, visų lietuvių Amerikoje, bet 
ir visai suamerikonėjusių lietu
vių ir pačių amerikonų. Atsi- iniciajatyvos 
liepė Į C. K-to Raštynę L. Dienos daugelyje vietų; 
surengimo reikalais toki žmo-į 5. Mažumas centro, kuriame 
nės. kurie seniai buvo pamatę C. K-to Raštynė turėjo buveinę 

liau skatina į darbą telegramo-Į visus ryšius su lietuviais. _ ir negalėjimas vietoje gauti ir 
— t-_------------- ; Užsiinteresavimas L.

ir noras 
tautai kitose vietose 
’ ’ i sujudinančio pasišventi- 

įmo ir gražumo. Negalima ne- sos L. Dienos reikmenis 
paminėti dviejų atsitikimų, ku- tro, kuomet kitų tautų Dienų 
rie gali būti išreiškėjais ūpo gal praktika rodė, 

į ir daugelio vietų. Viena mote
ris lietuvė iš Wasson, III..
Jurgeliutė-Draugelienė, 
prieš L. Dieną, kad ji viena te
tai yra moterių lietuvių, bet pri- 
siųskite ir jai dėžutę ir ji ei
sianti rinkti aukų nukentėju- 
siems broliams Lietuvoje. Ki
tur vėl. Los Angeles, Cal. vienas 
amerikonas teip buvo užintere- 
suotas L. Diena, kad pats visą 
tvarkė, apsiėmė pabūti Vietos 
Komitetui iždininku, padėjo iš
gauti leidimą iš miesto valdžios, 
pats rašė ir padavinėjo žinias 
į amerikonų laikraščius. - Vė- 

> liau iškarpos iš tų laikraščių bu- 
' vo prisiųstos C. K-to Raštynei 
ir jų buvo nemaža krūvelė. 
Nevv York’e viena mergina rinko 
aukas nuo 12 vai. naktį (31 
Spalio iki 12 vai. naktį 1 d.

savo

3. Nesiskubinimas daugelio : Hainesport, N. J. .. 
Vietų Komitetų rengtis prie L. Hoosick Falls, N. Y. 
Dienos ir atidėjimas visa ko ant Hooversville, Pa. .. 
paskutiniųjų dviejų, trijų savai
čių prieš L. Dieną, kuriose tu
rėjo būti atlikta 60 nuoš. viso 
prirengimo darbo.

4. Neturėjimas patyrimo ir 
panašiame darbe

♦- Viso ..

W* R" Jon€s’ Tamaųua, Pa. 5.00 M. Snow, Cleveland. 0.............1.00
‘ Besser Bros., Philada., Pa. 2.0010. R. Rust Co., Cleveland,

* ’ -2? Devaney Bros., Temint, Pa. 1.00 Ohio .. 
.. 25.00 Sheibley Teiler Co., Philada.,
• - 46.08 Pa. ...............................................5.00

Rev. Theo. Grant, Family
. 400.00 p^t Off. Mont....................... 5.00
. 890.00 ■ h. G. Bower, Ląnsford, Pa. 25.00 
. 121.76 e. F. Siller, Houghton, 
... 2.00 Mich.....................................  5.00
... 1.00 n. K. Tennyson, Hancock, 
.. . 5.00 , Mich.............................................10.00
. 959.72 Rev. H. S. Robinson, Ger- 
. 184.10 mantown, Pa...............................5.00
.. 193.94 Rev. P. Dreis, Burlington, 
-• 17.75 wis........................................... 28.50

------------ 1 Guarantee and Trust Co.,
. $129.933.981 Mt. Carmel, Pa.......................... 1.00
----- j Mr. J. L. Stanton, National

‘ ATf Pari-nal Pa..........10.00
Rev. J. Shermersheimer, 
New Albany, Ind...................... 1.00
M. W. Bush Collection N. Y.

CONTRIBUTIONS MADE TO Bank, Mt. Carmel, Pa. .
THE LIBERTY BANK, ~ -

NEVV YORK CITY.
Mr. Valentine, Thornhurst, Pa. 
............................................... $17.00 Citv ..
Mr. Gutaitis sent following ; m. W. Bush collection N. Y.
......................   538.55 City................................... 2.365.55
J. S. Ulner, Pottsville, Pa. 10.00 m. W. Buch collection N. Y.
L. F. Ulner, Philada, Pa. .. 20.00
Collection of Local Comm. 490.55

mis. Viso pranešimų padaryta: 
5, telegramų 9.

Lygiai pradeda L. Dienos gar
sinimo darbą tarp svetimtaučių; labai 
tam tikslui išsiuntinėja laiškus 
visiems kongresmanams, senato
riams. teisėjams, majorams, 
prekybos rūmams, katalikų ir 
protestonų dvasiškiams, įtek
mingiems žmonėms, turtuo
liams, Y. IvI. C. A. skyriams ir tt.

Ragina Vietos Komitetus vi
sur paskelbti prezidento prokla
maciją ir duoda visiems 48 Suv. 
Valstijų gubernatoriams tele
gramas apie Lietuvių Dieną.

Visam apsigarsinimo darbui 
tarp lietuvių ir svetimtaučių, o 
teipogi prirengimui ir supato- 
ginimui aukų rinkimo L. Dieno
je C. K-to Raštynė išleido 15-kos 
rūšių spaudinių:

1. laiškų į kongresmanus, se
natorius, majorus, teisėjus, 
anglų kalba;
2. laiškų į draugystes liet, kal
ba;
3. laiškų į kunigus rietuvių
kalba; , - . .
4. laiškų į visą Suv. Valstijų Lapkričio).
katalikų kunigiją anglų kalba; Apskritai no Įtaka musų
5. laiškų į visą Suv. V 
protestonų kunigiją, 
kalba;
6. laiškų į prekybos
angių kalba;
7. laiškų į biznierius,
kalba;

Diena pagaminti daugelio reikalingų 
pagelbėti kenčiančiai dalykų, kaip pavyzdin: liet, 

priėjo iki spauzdinių, dėžučių, tags ir tt.
6. Apsiėmimas pagaminti vi- 

~ ‘ " iš Cen-

jog reikėjo tik 
ūkų rinkimo ženklus, tam tik- 

Mar. ras emblemas, visiems vienodas 
parašė

d.

___  _____ ____ _ ir 
Valstijų svetimtaučių- spaudos sujudo, 

anglų sukruto į darbą visi Amerikos 
lietuviai, visos lietuvių kolioni- 

rumus, jos nuo Atlantiko iki Pacifico.
Nuo 13—IX—16 susitvėrė

anglų 212 savarankių Vietos Komitetų, 
___ * o su skyriais ir šakomis 292
8. certifikatų-įgaliojimų Viet. ^~se , Jungtinėse Valstijose ir 
Komitetams, angių kalba;
9. prezidento proklamacijų, 
anglų kalba;
10. D-ro J. Basanavičiaus laiš
kų, lietuvių kalba.
11. Iškabaičių su L. Dienos ap
garsinimais, anglų kalba;
12. čekių;
13. šešių rūšių apgarsinimų į 
anglų laikraščius;
14. Paliudijimų su prezidento 
proklamacijos fotografija;
15. aplinkraščių Vietos K-ms.

Viso tų laiškų buvo išsiuntinėta:
1. į kongresmanus, senatorius.
majorus ir tt...........................700
2. į katalikų kunigus S. Val
stijose ........................    18.000 15. Maine...................
3. į protestonų kunigus Suv. 16. Iowa ... ..................
Valstijose..................... 10.006 17. California............
4. į lietuvių kunigiją .... 129,18. Washington ....
5. į komercijos rumus ... .400 :19. Oregon .................
6. į Y. M. C. A. skyrius.. 100 20. Rhode Island ...
7. į lietuvių draug., Vietų Ko- 21. Oklahoma ............
mitetus ir šiaip bendrų C. K-to 22. Kansas .................
Raštynės laiškų............ 3.200 23. Missouri ............

-------------- 24. Montana ......
Viso...................................  32.529 25. Minnesota..........

„ . Visi šie laiškai buvo užbaigta 26. Texas ..-............
siuntinėti 28-tą d Spalio C\ 27. Toronto, Canada 
K-to Rastynes dirbta nuo 8:30 | Pavvzdingai 
ryto iki 10 vai. vakare ir dar vė- didžiųjų 

•. • - • 1 Chicago, Ne
Adresų ir antgalviu rašymui į Philadelphia.

šakomis 292

Kanadoje.
štai kiek butą 

gal valstijų:
1. Peimsylvania ..
2. Illinois ..............
3. Massachusetts .
4. Nevv York..........
5. Connecticut . ..
6. Ohio ...................
7. Nevv Jersey ...
8. Wisconsin..........
9. Nevv Hampshire
10. Maryland ....
11. Indiana............
12. Vermont . .. .
13. Michigan . .. .
14. Nebraska ....

Komitetų pa-

3.00 
Nar. Umbrella Co., Cleveland, 
Ohio ....................................... 2.00
Karash Eisey Co., Cleveland, 
Ohio ....................................... 5.00
Manhattan Mfg., Clevelaind, 
Ohio  ................................... 1.00
Met. Mfg. Co., Cleveland. O. 5.00 
Billstein Klopper Co., Cle
veland, Ohio .........................
Ruth and Kolinsky, Cleve
land, Ohio..............................
L. Greecht, Cleveland, O. 
T. Steiner, Cleveland, O. .. 
D. A. Paskind, Cleveland, O.___
D. A. Paskind, Cleveland, O. 5.00 
W. K. Palmer, Cleveland, 0. 
................................................ 15.00 
Wm. H. Phillips, Cleveland, 
Ohio ....................................... 10.00
H. J. Liner, Cleveland, O. 2.00 
J. J. Knog, Scheneetadv,
N. Y................................. 2.00
Schenectady Trust Co., Sche- 
nectady, N. Y. 
L. Wemtz, Vandergrift, 
Pa........................................... 943.00
O. J. Kirby, Vandergrift,
Pa.............................................. 5.00
A. F. McDonnel, Scranton, 
North Scranton Bank by 
cashier................................ 1.515.40
Pa.................................................10.00
R. H. Martin, Scranton, Pa. 1.00 
J. N. Harris, Scranton. Pa. 
Dr. Lurat, Scranton, Pa.
C. R. Acker, Scranton, Pa.
J. J. O’Neil, Carbor.dale, 
Pa...................................... 10.00
H. S. Aeworth, Scranton, Pa. 100

96.23 M. T. Sands, Scranton, Pa. 
Scranton Dry Goods Co. 
Rosskan Gastley and Co. 
Philadelphia, Pa.......
Rev. E. Frank, Erie, Pa.
P. S. Canning, Edgewood,
L. L ..................... ......................
F. Willbrandt, Cottonwood, 
Ind................................................. 5.00
D. McShaw, Luoisville, Ky. 1.00
Rev. Jos. A. Bail. De Soto, 
Mo. ..................... '..................... 1.00
Carmelit Rathers, Penzkfer, 
UI......................................;... .
Pis Nono Coilege, St. Fran
cisco, Wis.....................................1.00
F. T. Kanaley, Angelica, 
N- Y........................................... 2.00
A. B. Goldstein, Portage, 
Pa................................................ 1.00
J. J. Sullivan, Fall River, 
Mass..............................................2.00
A. E. Donnel, B’klyn, N. Y. 50.00
E. T. Byrne,. Reading, Pa. 10.00
Rev. T. Suppan, New Lex- 
ingtcn- 0.................................. 1.00

(Toliaus bus)
--------u--------

Į V A I R U M A I.
Rusijoj valdžia leido 

vienai Amerikos kompanijai 
gręžti šulnius žemėje, Sibe- 
rijoj, kad Įtaisius traukimą 
aliejaus iš žemės.

2.337.07

5.00

2.00
3.00
3.00
5.00

City.............. .. ...................... 407.38
Farren Bros., East Gren- 
by, Ct.......................................... 5.00
D. B. Floyd, E. Grenby, Ct. 5.00 
Mr. J. Kitchen, Mahanoy Ci
ty, Pa..................................  1.00
Rev. J. Valaitis, Mahanoy 
City, Pa..................................
Rev. J. Valaitis................
Rev. J. Valaitis ................
Rev. J. Valaitis................
Rev. J. Valaitis ................
Rev. J. Valaitis ...............
J. Zubricki, Du Bois, Pa.

o.OO Rev. A. J. Mayer, Donorą, 
2.00 Pa....................J....... .
2.00 c. E. Gross, Hartford, Conn. 
2.00 !......................... ;.................... 25.00

15.00 
. 3.00 
39.00 

188.73
25.00 
10.00 
10.00

2.00
5.00
5.00

‘ IlvVVtlvV X <4. • • ■

Haverhill, Mass. ...
Į Hudson, N. Y...........
Hastings, Pa...............

; Hartshorne. Okla . 
Kansas City, Kansas 
Kenosha, Wis...........
Kevvenee, III...............
Antru syk..................
Lawrence, Mass. ...

; Antra syk................
Los Angeles,-Cal. .. 
Antru syk ................

'Livingston, III...........
Luzerne, Pa. ......

' Lorain, Ohio............
Meriden, Conn...........
Manchester, N. H. .. 
Antru syk..................
Trečiu syk ..............
Montello, Brockton, M. 2.635.00 
McAdoo, Pa...................
Midland. Pa.....................
Minr.eapolis, Min..........
Antru syk......................

. Mihvaukee, Wis.............
Mt. Carmel, Pa..............

i i Moline. Ui........................
Milford, Mass................

i Minersville, Pa............
, Mattituck, N. Y..........

• Mahanoy City, Pa.........
• New Brunswick. N. J,
• East Newark, N. J. ..
■ Newark, N. J.................
• į Antru syk .....................
■ Niagara Falls. N. Y. ..
i Antra syk....................
i New Haven, Conn. ...
. Nashua, N. H..............
i Naugatuck, Conn. .... 1.167.99
- Northampton. Mass.......... 358.60

" * ' ' . . 34.17
2.165.60

T. H. King, Danville, III. 
J. M. Boyle,...................
C. E. Williams ....... 
H. L. Freedcm ..............
W. S. Dillon ...................
J. R. Moore.......................
B. M. Gilbert...................

5.00
5.00.. 2.00 ......................... ;....................

.. 1.00 Rev. B. Bandy, Jeannette, 
• ■ 1-00 Pa................;............................. 5.00
.. 1.00 1 Rev. A. A. Bersner, High-

land, Wis................................... 22.50
T. Morgan. Export, Pa.......... 5.00
Wm. C. Smith, Mihneapolis, 
Min.................................................5.00
Dr. H. C. Kelner, Cleveland, 
Ohio ....................................... 2.00
W. J. Brovvn, Shenandcah, 
Pa.........................................  5.00
H. Bradlev, Shenandoah, 
Pa................................................ 3.00
Thcker and Co., Shenandoah, 
Pa................................................ 5.00
W. R. Jonės, Shenandoah, 
Pa. .:......... .............................
J. G. T’neopholis, Shen, Pa. 
J. J. Bobin, Shenandoah,

5.00
1.50

5.00 
5.00 

” ” Terre Haute. Ind..............5.00
” ” S. M. Clark Co.................5.00
H. E. Hutton Co. J. M. Burger 
  5.00 
J. G. Cannon Co. ” ” 10.00
M. J. Tuvada, VVestville, III. 2.00 
J. Passolt, Westvil!e, III. .. 5.00 
Arvillo Lete, Westville, III. 10.00 
J. Ray Heidrich, Westville, 111. 
................................................... 2.00 
J. F. Shinkus, Westville, III. 2.00 
” ” Collected, Westville, 469.75 

, Mr. Strausburg, Westville, Iii.
................................................ 1.00 
V. K. Račkauskas, Lev.iston, 
Me........................................... 633.00

The following collected by 
Stilzaitis, from
F. P. Stegmaier, Wilkes-Barre 

. ................................................ 250.00
3.000.00 J- W. Stankovitch, W.-B, Pa. 5.00

L. Stulgaitis W.-B.. Pa. 2.012.79 
Chamber of Commerce, W.-Bi. 
........................  218.00 
Rev. F. J. Krvch, Kingston, Pa. 

.............................. 2.00 
T. H. Stileton. Wilkes-B., Pa. 
.....................   10.00 
Rev. J. Zimblis, Philada, Pa; 
......................r....................... 566.93 
Rev. A. Yanushas. Forest Citv. 
Pa................. . ....................... 407.81

3.00

pagaminti ir išsiuntinėti, o kitų 
reikmenų reikėjo parūpinti ir 
siuntinėti tik pavyzdžius.

7. Nesutikimai kitose koiioni- 
jose tai dėl politikinių pažvalgų 
skirtumo, tai dėl kokių ypatiškų 
dalykų ir užbėgimas vieni ant
riems už akių išgavime leidimų 
L. Dienai nuo miestų valdžių.

Tečiaus. nežiūrint tų visų 
kliūčių ir blogų aplinkybių, ačiū 
begaliniam žmonių pasišventi
mui nukentėjusios . tėvynės nau
dai po visas kolionijas, ačiū Vie
tos Komitetams, pasirūpinu
siems kiek galint geriau suorga
nizuoti darbą ir nežiūrint truku
mo kitur reikalingiausių daiktų 
rinkėjoms ir rinkėjams, visgi 
s u radusioms būdą rinkti aukas. 
Lietuvių Diena galima skaityti 
visai pasisekusia, pranešusią vi
sus spėjimus, kiek bus surinkta Nevv Bacien, 111. ..

Nevv Britain. Conn.. 
Nevv Bedford. Mass. 
Nokomis, III............
Orcgon CilĄ'. Ore. 
North Adams. Mass. 
Orange, Mass......... ._
Portage, Pa...............
Passaic. N. J............
Antru syk ..... ...........
Porth Amboy. N. J. 
Paterson. N. J. ... 
Pittsburgh, Pa. ... 
Antru syk................

Portland. Ore...........
Poouonock. Conn. . 

Reading. Pa..........
Redlodge. Mont. ..
Rivcrton. III. ..,.. 
Rochester, N. Y. ...

146.41 
. 65.00 
191.46 
. 85.00 
290.00 
724.94 
259.00 
143.50 
249.98 
191.40 
997.35 
133.40

418.51
547.30

3.496.50

5.00
5.00

2.00

10.00
ir parodžiusia musų sugebėjimą 
ir pribrendimą pačiai ir organi
zuotai veikti. Męs, lietuviai, 
atėję Į šią šalį tik su tuo. ką 
męs išsinešėme iš savo šalies, 
parodėme ką męs mokame pada
ryti. patekę Į laisvės sąlygas — 
męs parodėme, kad mokame ir 
galime apie save pasirūpinti ir 
susitvarkyti, jeigu tik mums 
duodama proga.

Amerikos lietuviai Lietuvių 
Diena pasistatė sau amžiną pa
minklą savo gyvo sąryšio su tė
vyne, atjautimo jos vargų ir pa
tįs sau prirodė, kad prie gerų 
norų giiime visi veikti išvien 
didžiumoj ir nuveikti milžiniš
kus darbus.

čia seka surašąs Vietos Ko- Rockford. III. 
. . 4 mitetų su visomis jų surinkto- Racine, Wis. 
. 3 mis L. Dienoje aukomis ir nuro-. Antru syk . 
. 3 dymu šaltinių, per kuriuos jos;Trečiu syk . 
. 3 nuėjo i Raudonąjį Kryžių.

2 ‘ _____ 1_____
2 CONTRIBUTIONS SENT TO 

.. 2 THE RED CROSS SOCIETY. 

.. 2 . Ambridge, Pa. ...
Antru syk..............
Albany. N. Y. ... 
Antru syk..............
Abilene. Texas ... 
Athol, Mass ... 
Anspnia, Conn... 
Aurora, III............
Antru syk............
Ashton, Neb ..... 
Amsterdam. N. Y. 
Bedford, Ohio....

. 66.33

. 40.99
203.25
182.85

47
24
19
19

14
.8

. 4

2
1
1
1
1
1
1

1 
susiorganizavo 

kolionijų, kaip: 
New York, Boston,

tureta8 stenografes anglų kai-1 vjetų Komitetai, kuriose buvo 
©a ir Raštyrres Vedejo samdyta : Amerikos veikėjų ir

2 ^arbminku lietuvių kalba: šiaip energingų žmonių. Reikia 
.. Laiškų klijavimui, issiuntme- paminėti gera Vietos Komitetu 

susiorgamzavimą tokiose kolo
nijose, kaip Nevv Haven, Anso
nia, Nevv Britain, Bridgeport, 
Waterbury, tonn. valstijoje, 
Lewrance, Haverhill. Montello. 
Cambridge. Mass. valstijoje. 
Schenectady, Rochester, Bing
hampton, Nevv Yorko valstijoje,' 
Newark su apylinkėmis, Pater
son, New Jersey 1 ‘ ,
Shenandoah, Mahanoy City, 
Nevv Philadelphia, Homested, 
Pittston, Wilkes-Barre, Scran
ton, Plymouth ir kiti Penn. vai-; ^ ... ni 
Illinois valst. — Chicago turėjo i fe ' 
savo didelį Vietos Komitetų, ku- Fa’ ’
ris dirbo su vakarų šono liet.1 
kolionijomis. Tačiaus 1--------
K-tų, kurie tuo pačiu laiku buvo 
sąryšyje ir su C. K-tu. ]L L.
kiu savo veiklumu pasižymėjo: „ .
Beloit. Racine, Kenosha, Wisc. Cleveland, Ohio

ų valstijų pasižy- Dorrisville, III.

jimui vakarais kviesta neapmo
kamų padėjėjų. Surašąs tų, ku
rie panorėjo paaukauti savo dar
bą vakarais L. Dienai, štai:

Iš VVilkes-Barre ir Kingston, 
P-.: G. B. Kubilius — Wyo- 
rr/ng’o seminarijos studentas, 
g Vaitkevičius — hinh school’es 
r.’. ikinys, p-lė Demikiutė;

■ š Pittston’o, Pa.:
P-lės K. Kižiutė, M. Kižiutė ir 

'.i. Kunauskiutė; vaikinai: gg. 
v' „sauskas, Galinskas, A. ir J. 
Kazakevičiai, J. šalčius, V. Run- 
La ir A. Zereckas.

C. K-to Raštynė priiminėjo 
raikščių, tagsų ir dėžučių užsa- 
l.vmus, surašydavo ant atskirų 
J ikštų ir pasiųsdavo L. Dienos 
jeikm-nų Komisijai: dėžučių — 
g. R. Karužai į Phila., Pa., o 
raikščiu ir tags — į New York’ 
K. V. K Iš kit

J. Woiff, Shenandoah, Pa, 
H. Gozinsky, Shenandoah, 
Pa.................................................2.00
S. Czemecky, Shenandoah, 
Pa.................................................5.00
S. Elburn, Shenandoah, Pa. 10.00 
J. A. Zaneskv. Shenandoah, 
Pa.................................................2.00
R. H. Morgan, Shenandoah,
Pa.................................................3.00
S. F. Bauser, Shenandoah,
Pa.................................................5.00
S. F. Bauser, Shenandoah, 
Pa...............................................
A. A. Welinskv, Shenan.. 
Pa................................................. :
A. V. Lamb, Shenandoah,

Mr. J. R. Carbor.dale, Pa. 1.00 pa............ ....................................
R. Polansky, Carbondale, Pa. Knight and Son, Loisviiie.
.................................................... 1-00 Kv............................................ :
S. Grubites. Garbondale. Pa. 2.00 Gamble Desmond Co., New
W. Yankites, Forest Citv, Pa. 
..............................................’. 10.00 
M. Fartune, Carbondale. Pa. 1.00 
Local Comm.. Akron, Pa. 105.56 
J. C. Henrv, Lincoln, N. H. 
...............................................  300.05 
J. Miller, Plymouth, Pa. 1.829.66 
Mr. Dabrik. Sunderland, Mass. 
............................................... 70.00

Knight and Son, Loisville,
5.00

20.00

. 196.15 
... 25.00 
. 108.02 
1.609.91 
7.932.39 

.. . 11.00 
. 160.50 
. 103.75 
. 231.07 
. . 65.00 -Crober N. Bank. S. Fran., Cal. 
.. 44.00 
1.402.10 
. 5-14.06 
. 910.26 
. 110.00 

1.99 
Rumford, Me.................... 248.73

IRockdale. III........................ 375.36
įSt. Clair, Pa........................ 205.00
ISo. Bethlehem. Pa............. 165.4^

$169.42 So. Manchester, Conn. .. 397.33 
.. 20.41 Sioux City, la.................. 737.01
1.062.96 Spring Valley. III............... 535.001
. . 25.00 Shenandoah. Pa............ 2.027.17
. . 65.25; So. Boston. Mass. 
1.029.45 ■ Seattle, Wash. ... 
2.154.50 i Shamokin, Pa. ... 
. 146.81 So. Norwalk, Conn. 
.. . 3.25 ;So. Omaha, Nebr. 
. . 82.68 Antru syk...............
3.279.08 So. Fork, Pa. ..., 
. 100.50 iSheboygan. Wis. .

Anglijoj išrasta apara
tas, kurs be vielos pagelbos 
perduoda ir pagauna dau
giau negu 100 žodžių per mi
liutą.

............................................ 370.00
V. K. Račkauskas, Buckner. III. 
............................................... 36.14 
Port VVashington, Wis. 200.00
J. Kaiser Mager, Ft. Wash.
Wis...............................................1.00
S. Carbondale. Pa. .. t... 119.00

Mr. M. Kadišius collected from 
F. P. Kuilfoile, VVaterburv. Ct. 
........................ .................. 7.125.00 
Rev. T. A. Case, BTdyn; N. Y.

V. Mletchek. Sudy. Neb. 5.00 
H. Eilerman. Harrison. O. 5.00 

7.800.00 L. A. Ramcy, Somerworth, 
. 282.45 N- H...............................................5.00
. 109.52 Rev. B. Paukštis, Miners 
. 200.12 
1.025.85 
.. 25.00 
.. 85.19 

otuiviu, viuv................ ivv.ov oucyv^gau. »»•<,. ...... 6/6.49
Bridgewater, Mass .... 225.67:Sparrows Point, Md. or 
Brighton. Mass-------------- 542.00. Wilkes-Barre, Pa.............
Beverly, Mass ____ x a :

Beloit, Wis...............
Antru syk .................
Bentleyville, Pa ... 
Bremerton, Wash.. 
Binghampton. N. Y 
Bennington, Vt... 
Baltimore, Md..........
Belle Valley, O.... 
Antru syk..............
Blyesville. Ohio .. 
Bristol, Conn .. .• . 

« raiu- Antru syk.................
valstijoje’ Bridgeport, Conn.. valstijoje, Batavia In..............

Camden, N. J. ... 
Chicago Hts., III. . 

’Cincinnati, Ohio ..

. . 25.00 
1.558.02 
. 133.31 
. 122.90 
. 400.05 
.. 62.00 
. 200.04 
. 140.74 
... 25.00 

kiivrt i Čurtis Bay, Md. or S. Balti-....
more, Md............................... 200.00

M Chicago, III............  19.014.65
18 Cambridge, Mass 2.550.00

4.146.49 
, 182.91

. 20.00 
713.73 
. 50.00 
890.22 
556.26 
443.07 

. 47.13 
. 21.00 
. 11.00

Haven. Conn........................ 15.00
P. W. Taylor, Springfield, 
Tenn............................................2.00
J. E. Rockliff, Woodlawn. „ ,
Pa............................................ 100.741 Tūla moteris Pniladel-
T. P. \Valley, Thompsonville, phijoj užpatentavo kaldru- 
J.1 P. Garden,'Shenandoah,’ -kuria užklojama mažas
Pa......................................  1.00 vaikas. Kaldrukė padaryta
Rev. P. Boran. Homercood, 
III...............................................2.00
Mr. P. VVeisengoff, Western- 
port. Md................................. 209.82
Coli, of Local Comm. 
P. J. Stockman, Los Angeles. 
Cal................................................10.00
J. C. Reidsnyder, Scranton, 
Pa.............................................
P. Voliuarth, Flods Knob, 
Ind.............................................
H. Butier, \Vash.. D. C..........5.00
A. B. Ames, Kenosha. \Vis. 2.00 
Ch. J. Zeiser, Erie. Pa.......... 5.00
R. R. Nitley. Erie, Pa.......... 90.00
J. Kibart, Paulsboro. N. J. 149.25 
W. L. Adrian, Davenport, 
la..................................   1.00
W. P. Drennon. Elburn, 111. 1.00 
R. W. Wagner, Cleveland, 0.1.00 
F. N. Ingaila. Highland Park. 
III....................................................2.00
Trust Co., Ansonia. Conn. 5.00 
C. A. O'Connel. Ansonia, Ct. 2.00
C. A. O’Connel, Ansonia.
Ct........................................
J. Tareila. Ansonia. Ct.
J. Dasinskas, Ansonia, Conn. 
.........x.................................... 25.00
D. J. Waller, Bloomsburg,
Pa.................................................50.00
J. T. Loyd, Burkesville. Ky. 1.25 
M. Hammond. Girardville, 
Pa. :...............................  5.00
C. W. Honck, Girardville, 
Pa...................................................5.00
L. E. Bender, GirardviUe, 
Pa.   ..........................................5.00
Griffith HedWey Co., Girad- 
ville, Pa........................................5.00
Eureca Garage, Girardville. 
Pa.................................. 2.00

5-00 M. A. Kilker, Girardville.
- Pa.................................................10.00

1.00 Th. Pepors, Girardville. Pa. 5.00
Klein Lieljader, Cleveland, 
Ohio ....................................... 5.00
H. Beckerle. Cleveland, O. 5.00 
Merchants Stamp Co., Clev.. 
Ohio ............................. 10.00
Detroit, Slipper Co., Clev., 
Ohio .. 1.00

teip. kad ja užklotas vaikas 
negali ją nuo savęs nuspar
dyti.

2.00

2.00

Išrasta skrynelė nau
dojama gatvekariams, kuri 
automatiškai registruoja į 
ją metamus pinigus.

* * 4 *

Pennsylvanijoj gręžiant 
šulini, išgręsta 7,000 pėdų, 
kol atrasta šaltinio vanduo. 
Tai giliausias šulinis Ame
rikoj.Mills. Pa.......................................5.00

Rev. Wm. Micheal, Carlins- 
ville. III......................................... 5.00
Rev. D. Pantanella, Denver, 
Col............................   10.00
Rev. J. F. Drew, Muskegan, 
Mich............................................ 1.00
Rev. J. F. Drew, Muskegan, 
Mich............................................
Rev. J. O. Carrigan, Glen- 
wood Spring .........................
Rev. C. I. Riordan, N. Wey- 
mouth. Mass.............................
Rev. C. Smogą r, Steubens- 
ville, 0........................................ 16.65
Rev. C. H. Little, Kaufman, 
Tex.   .................................... 1.00
Rev. A. W. Spooner, Mt. Car
mel. Pa.......................................3.00
Abram G. Nesbit, Kingston 
Pa...............................................25.00
Rev. D. Keily, Plattsburg,

.. 44.20: San Francisco, Cal. 
. 465.72 į Antru syk...............
. . 52.50 So. Chicago, III. ... 
. 300.00 :Stam ford, Conn. . 
.. 80.00jTamaqua, Pa............
.. 886.821 Thorp, Wis...............
.. 54.331 Antru syk................
4.394.13 j Trečiu syk ...........
. . 77.301 Toluca, III..................
... 5.00 Taunton. Mass......................281.00
.. 30.35; Thompsonville, Conn. .. 344.50 
. 169.35' Antru syk...........  .. 50.00

~ ™ . 13.10
155.00
800.00,-------------- -----------------------
294.90 Pa................................................ 6.00
. 10.00 Rev. J. J. Herman, Caidwell, 
135,00 Pa...............................................
129.00 H. Smith Leifer, New York 
200.00 City.....................................
702.58 D. P. Riordan, Harrisburg, 

. 60.60 Pa.................................................
150.94 Rev. Frank Ketter, Shelby-

ville, Ind....................;............. 25.00
” J. Kveton, Lyons, Texas 1.00

Tikien. III..............
Toronto, Canada 
Troy, N. Y. . 
Utica, N. Y. 
Antru syk ..
Valparaiso, Ind 
Antru syk ... 
Waterbury, Conn. 
Westfield. Mass. 
Wasson, III. .... 
Wilson, Pa...........
Wilmerding, Pa.
Worcester, Mass 
Whitee, Wis. .. 
Wilburton, Okla.

1.00

2.00

5.00

1.00

. 344.12
3.218.48 ...

13.75,'Re v. H. Damiedes, Cascade,
146.62 j W 16.39

10.00
25.00

Anglijoj išrasta pirštinės, 
apšildomos elektra, šitos 
pirštinės tarnaus aviato
riams, lakstantiems ore, 
kurių rankos ikišiol kentė 
šaltį.

Didžiausios marmuro ply
tos Amerikoj yra tai Lincol- 
no paminkle, nes kiekviena 
sveria po 28 tonus.

Tūlas francuzas išrado 
prietaisą sudeginimui durnų 
virtuvės pečiuje. Prietaisa 
rūkstančius durnus paver
čia į gazą ir tas turi sudeg
ti.

Ištirta, kad audimas, su
vilgytas alumi, amoniake, 
chloride ar borakse, nedega, 
kad ir ugnin įmetus.



tį

Šitos Durys H

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

81.00 ar daugiau.

MĘS TURIME DEPOZITŲ 
SU VIRŠ $700,000.

The Pearl St. Savings 
& Trust Gompany
Cor. West 25th Street and

Clark Avenue.

I

Dirbame visokius audeklinius 
stokelius apsisaugojimui nuo sau
lės.

Apsteliavimus duokite iš anksto.
Tel. Harv.'ard 747 Centr. 5595.

Telep. - - Cuy. Central 7597-Kl;į

Gold
Tobuliausi ir priimniausi 
gėrimai, kiekvieną užga
nėdinanti ir atgaivinanti
SUNKIAMI Iš INPORTUOTŲ 
SAAZERU DIEGŲ IR TIKRŲ

ŠIAURIUOSE AUGINTŲ MIEŽIŲ

Visuomet turėk keisą 
GOLD BOND alaus savo 
namuose — gerk prie

gio ir einant gult,
Harvard 1400 
Central 3933
Cieveland-Sandusky 

Brewing Co.

val

John Tidd »ii
♦MOSTŪMERSKAS^ ii į

Lietuvys Kriaučius Ji
Kurie mylite dėvėti grąžiusi; 

siutus ir kitus drabužius, tai ųžsi-il 
sakykite pas atsakantį kriaučių.į! 
Aš gyvenu pačiame miesto centre l 
ir turiu bidelę šapą, todėl ir viso
kius drabužius atsakančiai pasiu
vu. dailiai pritaikau ir gero tavoro.

Kreipkitės Antrašu:
1377 E. 9-tosgat. :-:^CIeveland, Ohio

^Sienoms Popiera>
Nuo 5 centų augštyn už rolę^ 

JąDidžiausis pasirinkimas tinkamų^ 
3^margumynų. Pamieruokite savoju 
^kambarius ir atėję pasirinkite 
J^tinkamiausio tavoro pas mus

Wall Paper & Paint Store,
1338-40 St. Clair Avenue N.E.<^ 

<>Centr. 6189-R Prospect 2892<>

Tel: Central 2356. Harvard 286. ;l

GROSSM
Cnt Itato Phnrmacv !'

Atsinešk pas mus savo reuma
tizmo keblumus, męs juos prašalin
sime. Išgydymą gra rantuojame, 
o jei ne, tai užtikriname pinigų su
grąžinimą, jei mus vaistai negelbė-

3502 Clark Avė., Cleveland, Ohio.

kitos atskirti ir sudėti
11 Nedėldienio Pasiskaitymai i

........... ......................................................   * Į i kad ne ilgai laukus, šitokia
t * PAPIGINTAS * |

M v-

IŠPARDAVIMAS; lempukė bus pritaikyta skė- 
giai atsakė greitai ir ant; čių rankenose.
klausimo apie kubišką dalelę ---------------
skaitlynės 268,336,125, ku- Didžiausis pasaulyje 
ria yra 645. Kas persitik-! tiltas.
rins apie teisingumą jo at- Yra projektuojama staty- 
sakymų, tas stebėsis jo grei-; ti tiltą ant Įtakos tarp San 
tu atsakymu, kuriam reik-1 Francisco ir Oakland, Kali- 
davo tik akimirgos, kuomet' fornijoj. šitas tiltas savo
matematikos profesoriams techniškoje konstrukcijoje 
reikia pusvalandžio laiko ir ■ bus didžiausiu visame pa- 
pusėtino sklypo popieros, šaulyje. Kaštai jo padir- 
kuomet tas jaunas vaikinu- bimo yra apskaityti dviem 
kas to visai nereikalavo, milijonais dolerių, šituom 
Napoleonas, kurs tuolaiku tiltu eis trįs keliai, kurių 
sugrįžo iš Eulba, jauną Cal- vienas bus išimtinai paskir- 
burną pasiėmė ir leido mo- tas pėkstiems, antras veži- 
kyklon Paryžiuje, o kada mams, o trečias geležinke- 
priešai apgulė Paryžių, ne
buvo didesnio narsuolio, ko- • 
kiti pasirodė jaunas Cal- 
burn, kurs tuomet turėjo 
vos 11 metų savo amžiaus. 
Vėliaus jis mokinosi Londo
ne ir tapo garsiu pamoksli
ninku metodistų bažnyčioje, 
galiaus tapo profesorium 
Vermonto universitete, prie 
skyriaus grekiškos, ispa-1

Pastebėtinas gabumas.
Laikas nuo laiko pasirodo 

labai gabus žmonės, kurie
• šį ar tą sugalvoja labai grei
tai, kuomet tam kiti reika- 

j lauja ilgo laiko. Ir tik to-
• kiame atsitikime, iš šalies 
žiūrint, mums prisimena, 

' kad žmonių protas veikia ne 
vienodai, nes vieniems jis su- 

' teikią greitus patarnavimus, 
kitiems labai lėtus, o tre
tiems — jokių. Tankiai ap
sireiškia, kad žmogaus pro
to gabumas vystosi sykiu su 
aplinkybėmis jo gyvenimo, o 
daugiausia eina su amžiaus 
metais. Tankiai parsieina 
persitikrinti, kad proto ga
bumus turi žmonės bemoks
liai, kuomet turintieji ir aug 
štus mokslus, gabumų netu
ri jokių. Pasitaiko ir teip, 
kad žmonės yra lyg koki 
specialistai, nes vieni turi 
stebėtinus gabumus ant vie
no dalyko, o ant kito neturi 
visai jokios nuovokos (tas 
tai jau yra visų prigimčia).

|Į Yra žmonės, kad ir su mažu 
i mokslu, kurie turi didelius 

Į: gabumus matematikoj, ku- 
?•: rie trumpiausiu laiku ap- 
’Į ■ skaito didžiausias skaitly- 
ji nes, kuomet toje pačioje ma

tematikoj, net prityrę žmo
nės, reikalauja daug laiko. 
Tas pats yra su muzika ir 
tam panašiai. Tokius ga
bius žmones męs vadiname 
genijais. Matematikos ge
nijum yra skaitomu francu- 
zas, astronomas Laplace. 
Jis nuo mažens turėjo pri- 

i gimtus gabumus, nes dar 
mokyklą lankydamas, did- 

|<žiausias skaitlynės suvesda-
1 vo ir išdalindavo be laipsne- 
! virno, kuomet niekas be to 
negalėjo apsieiti, o vienok 

į skaitlynės visuomet buvo 
teisingos ir tikdavo su kitų 
mokinių skaitlynėmis. Ang
lijos astronomas Newton, 
matematikoje buvo antras 
po Laplace. Napoleonas tu
rėjo savo gabumų tikslu 
priešininkystę. Kas Napo- 

i; leonui buvo paprastu,
— aniems matematikos geni

jams buvo nė kaip negalimu.
Tokių genijų eilėn yra 

priskaitomu amerikonas iš 
Vermont valstijos Zerah 
Colburn, gyvenęs pradžioje 
praėjusio amžiaus. Kaimo 
mokykloje, kurią jis lankė,' kuriuomi eina dvi eilės šė- 
buvo skaitomas buku moki

oj niu, peš lekcijos jo galvon 
~ nesikabino. Jo tėvas buvo

ras*

| Edvardas B. Smialek, i
: TAIKOS SUDŽIA

(Justice of the Peace)
|li Sutaiko civiliškas ir kriminališ- 
Ijikas bylas ir išriša kitokius teismo' 
■•■reikalus, kurie rišasi su šituom 
# urėdu. Teipgi veda
J REJENTALIKŠĄ KANCELIARI

JĄ (Notary Public).
|;iParūpina kontraktų ir pardavimo,; 
i;Įar pirkimo aktus, apdirba “dee-’l 
ijidus”. margičius, abstraktus, tęs-i! 
jlitamentus ir teip toliau.

KANCELIARIJA:
303 SUPERIOR BUILDING ji 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 
pietų.

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

Tel. Mario 110—R. j!
Su visokiai reikalais _ kreipkitės; 

prie jo, o busite užganėdintais jo; 
; patarnavimu. j

PATENTUOTOJAI

po;

Tris dešimtys mstų musų patyri
mo darbas Įvairiose šakose, viso

kiu išradimų ir patentavimu.

406-7 Cuyahogo Bldg. 
CLEVELAND, O.

' Dr. FRANCIS KENNEDY,
DANTISTAS
OFiso Valndos:

Nuo 9:00 ryto Iki 12:00 dienos ir nuo 1:00 
iki 5'^0 vakaro.

PanedėJių. Utarninku ir Stredų vakarais 
nuo 6:00 iki 7:30.

Bell Rasrtafe 2377-K Cij. Ce»t. 6678-8 

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

:

liui, kurio eis tris eilės senių. 
Šitas tiltas stovės ant 16 
špižinių stulpų, kurie bus 
teip augšti, kad po tiltu ga
lės plaukti didžiausi laivai, 
koki gali atplaukti į San 
Francisco vandenis.

O . - <>;<► Speciališka nuolaida “Dirvos” skaitytojams, <>
perkantiems pas mus moterių ir vaikų tinkamai pa-

<> siutus drabužius. o
J Atsineškite šitą apskelbimą į musų drabužių
O pardavimo departamentą, o gausite nuolaidos 10 -O 

nuošimtį.
O Išpardavimas baigsis 28 dieną Balandžio. Mo- 

terims ir vaikams pavasariniai Žiponai, Moterims
O Drabužiai ir Šilkiniai Siutai, Moterims ir Vaikams 
<► Skrybėlės, Moterims atskiri Sijonai.

Mažiems vaikams Žiponukai ir šlebutės, Mote-
<► rims Šilkinės ir Lingerinės Jakės.
S
O 
O
O
g 3417-3423 ST. CLAIR AVĖ. CLEVELAND

Reikalaujame Mergaičių, Pardavėjų.

E. A. REIMER & CO

O 
O 
O 
O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

M

Miega jau nuo mėne
sio laiko.

_ o_______7 Viename iš Chicagos li- 
niškos ir lotyniškos kalbos gonbučių miega sūnūs uki- 
skyriaus. Bei kaip tik ūžė- ninko S. Thamson iš Wal- 
mė profesoriaus vietą, ma- ■ bąli, S. D. Miega jis jau, - 
tematiški jo gabumai prade- nu<> mėnesio laiko. Pabun- 
jo nykti. Mirė jis turėda- tik tada, kada duodama m 
mas 38 metus amžiaus. Jis Jam maistas. Ikišiol dakta- « 
mirė kaipo genijus, su pri- rai dar n-e ištyrė, kokia liga 
gimtu gabumu. Prieš mir- jis serga. g
siant, stengtasi gauti jo 
paaiškinimą kaslink jo ga
bumų matematikoje, bet jis 
iš pradžių atsakė, kad išaiš
kint jis tą nemoka, kadangi 
tai yra prigimtas gabumas. 
Vėliaus dar mėgino aiškinti, 
bet spėkos jo nusilpnėjo ir 
žingeidaujantieji nieko sup
rasti negalėjo, tad pasiliko 
prie manymo, kad jo mate
matikos sistema yra teip jau 
sunki, kaip ir aritmetikos 
užduotis. Lygiai tokia is
torija yra ir apie gabų ita
lą Jokūbą Inandi.

Columbia Lietuviški

REKORDAI
Marė čižauskienė 

E3199 Gegužinė Daina 
Giedu dainelę.

E3244

E3190

E3191

a

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

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

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

Kampas Sowinski ir E. S2-ra gatvė, šioj aptiekoj dirba lietuvis 
provizorius, baigęs mokslą Lietuvoj ir čia Amerikoj.

PAKELČIO APTIEKA
--------Kampas St. Clair .4 ve. ir 20-mos gatvių. ' — --------------  
:xxxxxxxxxxxaxxxxxxxxxxixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KS

=LIETUVIAI=
KOSTUMERSKI KRIAUČIAI

H

Mare ir Jonas Čižauskai 
Tu mano Motinėle 
Skambančios Stygos.
Tris berneliai 
Vakarinė daina.

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

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

6710 Superior avė. :=: Cleveland, Ohio
Princeton 1257 — K.

1

xxxxxxxzxxnxr

Ohio Baby Carriage Repair Co. Į
Taisome Vaikų Vežimukus, Skėčius (parasonus)ir tt; f •

Pataisytus daiktus pristatome Į namus, jei yra rei- t • 
kalaujma. Savo darb^ męs gvarantuojame. z:
3033 Woodland Avė. Cleveland, Ohio į ■

Cuy. Central 3O8O7L ; ;

Jonas Čižauskas Baritono.
Ant marių krantelio
Saulelė Tekėjo.
Gimtinė Šalis 
Sunku gyventi.

Amerikos ilgiausis 
tunelis.

Ilgiausiu tuneliu Ameri
koj skaitosi tunelis vadina
mas “bannaught”, einantis 
po Selkirk kalnu britiškoj 
Kolunbijoj, ant Canadian 
Pacific geležinkelio, kurs 
tapo atidarytu 9 d. Gruodžio 
1916 m. Tai yra ilgiausis .ku^ »>uS Pai>iuo<iai

tunelis šiaurinės Amerikos E3O90 
kontinente. Ilgumo jis turi 
26,400 pėdų arba 5 mylias,

||cent. 2251-l Garfieid 2756-M tugj i mas prie tėvo varstoto, pra- 
. — _ su j d - j0 ant ienteiės rašyti pa

dauginimo* skaitlynės. Tė
vas juokais jo paklausė, kiek 

i bus 13 sykių po 97, kuriam 
5 jaunas sūnūs greitai atsakė 
“1,261.” Tėvas iš nusistebė-I

R.Roy Cheeks |
* ADVOKATAS- SS

312-314 SUPERIOR BLDG
314 Superior avė. Cleveland, O.Į^Ėj

Musų ofise yra lietuviškas ver-gS 
^Kitėjas. , ' anl

-jtrukus vaiką paimta j Ver-
Gyvenimo abu du telefonai. 

Ofiso Telefonas: Cuy. Central 1017-W

Dr. Wm. Rasing
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

E3245

Karalienės Aniuolų par. choras 
Ant Kalno Karklai siūbavo 
Pasisėjau žalią rūtą. 
Oi matulė 
Matus, Matuš.
Beauštant! aušrelė 
Saulelė Raudona. 
Oželis 
Mes Padainuosim.

Tik ką Įdainavo Karalienės Aniuolų

E3188

E3189

E3243

E3242

E3289

Loja šunis ant kiemo. 
Ko liūdi putinėli.
Kur bėga Šešupė 
Karvelėli mėlynasis

Marė čižauskienė
Plaukia sau laivelis 
Lopšinė daina.

'Dirvos” krautuvėje randasi dide-

nių. Įtaisymas šito tunelio, 
nepriskaitant ventelacijos, 
__ ___<?--------------- nn nnn TA „„U..: "inrvos" krautuvėje randasi dide- parsiejo JbD,Dvv,VVV. Uaroai ]js rinkinis ir šeip Įvairiausių rekordų, 
prie kirtimo uolos šitam 
tuneliui prasidėjo 15 d. Sau
sio 1914 m. Tunelis išeina 
po kalnu McDonald, .kurs 
anga turi 6,000 pėdų augš- 
čio.

E3291

— Ofiso Valandos —
NIo 1 iki 3 popietų ir nuo 6 iki 7:30 va 
kare, šventadienias nuo 11 iki 12 die
nos. Seredoms popietų ir Pėtnyčių va
karais nėra ofiso valandų.

Ofisas 1395 E. 9 St.
Vienas plokas nuo North Superior 

CLEVELAND, OHIO.

IThe John E. Mannen Co.;
- =BLEKORIAI IR KONTRAKTORIAI —.......... —: J

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

224-1-57 ŠT. CLAIR AVENUE IBell Tel. Prospect 450 Cuv. Tel. Central 1788 *rxrixxYxxxTiixixxzxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrxxxxxxxxxxxxn

Sudeda 22 karato aukso dantis už $ 3.00 nuo dancio. 22 ka
rato “Gold Crowns” $3.00.

Sidabru užtaisymas 50 centų. Visoks dantų taisymo darbas 
atliekama už žemiausią prekę visame mieste. Išduodama raštiš
ka gvarancija 20 metų.
717 EUCL1D AVENUE (Ant “Star" teatro) CLEVELAND. O.

Gaunami
. “DIRVOS” KRAUTUVĖJE
2004 St. Clair avė. . Cleveland, O.

A. ORDINĄ
GralioiiiBiTAniliifaicislas
GF.NERALTSKA STOTIS: 

6127 St. Clair Are. * 
Fili ja:

6017 — 19 St. Clair Avė. 
Telefonai:

Ohio State, Princton — 1381. 
Bell — Rosedale 1881

Bell Main 3514 Gyvenimo © 
luy. Cent. 1505 Cuy. Union 289 @

C. J. Benkoski ©
ADVOKATAS © 

■ ■• i- i ©
420 Society For Savinga BMg..zK 

CLEVELAND, O.
Męa savo ofise turime kas per- 

(Q) kalba lietuviškai. ©

RR R

monto valstijos legislaturą, 
kur jis visus privertė stebė
tis. Paklausus jo, kiek yra 
dienų ir valandų nuo įvedi
mo krikščioniškos eros, jis 
laike 20 sakundų atsakė: 
“661,965 dienos ir 15,864, 
360 valandų”. Paklausus, 
kokia padauginta skaitlynė 
per save padaro 998,001, at
sakė keturių sakundų 
je:“999”.

Vėliaus jis išvežta 
pon, kur iš jo stebėte 
josi Anglijos ir Francuzijos 
mokslininkai. Ten jo už
klausus, kaip didelė yra kva
dratinė dalelė . skaitlynės 
106,929, atsakyta teip greit, 
kaip suspėta parašyti atsa
kymo skaitlynė “327”. Ly-

bėgy-

Euro- 
stebė-

Lazdelė su elektros 
žiburiu.

Elektros pritaisymo dir- i 
voje pasirodė lazdelė, nau- i 
dojama pasivaikščiojimuo- i 
se, kuriai pritaikyta elek- 
trikinė lempukė. Žiburio i 
baterija yra įleista į lazde
lės vidurį, kurios žiburį ati- j 
daro paspaudimas mažo gu- 
zikėlio, kurs randasi lazda- ■ 
lės užlenkime, priimame į j 
ranką. Jiega šitos lazdelės 
lempukės nėra prastesnė už 
lempukę nešiojamą kišeniu- 
je. Lazdelė yra praktiškes
nė už kišeninę lempukę 
tuom, kad ne užima vietą ki- 
šeniuje ir reikalui esant 
žiburį galima greičiau pa
naudoti, kadangi jis visuo
met yra rankoje laikomas. 
Lazdelė susideda iš dviejų 
dalių, kurias galima vieną

DR. D. TH. GANNOS, D. D. S. I
ATSAKANČIAUSIAS i

DANTISTAS. g
Ofiso valandos: Nuo 9 ry
to iki 12 dienos, nuo 1 po 
pietų iki 8 valandai vakare.

813 Superior Avė. N. E^ 
Vienos durys nuo Colonial Teat.

Alpers Phonograph Service Co.
EKSPORTAI PHONOGRAFŲ TAISYMO.

Phonografų maššinas dirbame, taisome ir mainome.
417 Superior Bldg. Cleveland, Ohio.

Tel. Main 3197-J
<1 1 r. ■ .wim ■

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI ¥
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS |

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

Ofisas ir gyvenimas: Gar- 
field Bank Building Cor St.

Clair Av. and E. 79-th.
1.8. M»t. *■»«*« 431 t»n 1433.3,

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)

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

Siunčia pinigus ir parduoda laiavkortes Į 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, Cleveland, Ohio.

573 W 3rd Street. Elyria, Ohio

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

Pamėgink mus.“ Gelažinio Vyno”.

■ savo skaitytojams duoda labai daug naudingų raštų
L I I I apie žmonių sveikatą ir ligas, taipgi apysakų, juokų, 

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

djoj, Anglijoj ir kt. “Ateities*’ kaina metams 92.00, pusei metų Si.Už
sieniuose metanu $2.50. Pasižiūrėti viena nsuneri siunčiame dovanai.

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

MARKET PHARMACY-APTIEKA
L. S. KREJCI, Savininkas 

2601 LORAIN AVĖ CLEVELAND, OHIO



A. Stebor.

Baltas “negras
(Tąsa)

' Jis irgi buvo paskendęs 
mintyse, bet jo mintis buvo 
kitokios. Jis savo mintimis 
piešė ideališkus paveikslus, 
tvėrė vaizdus žmonijos ge
rovei, jo siela trokšte troško 
nešti liaudžiai tyrą šviesą,

DRAUGYSTĖS, KUTUOS 
TURI “DIRVĄ” UŽ 

ORGANĄ. 
DETROIT, "MICH.

Lietuvių Literatūros ir Mokslo Dna-

DRAUGUOS VIRŠININKAI:
Pirm. Juoz. Tribulas,

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

Užrašų Rašt. Abyshell.
295 Greeley Avė.

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

Iždo globėjai:
Jonas Balčiūnas, ir J. Latonas. 

Tvarkdaris J. Vaitekūnas.
------------i susirinkimai laikomi 

kas pirmas nedėldienis kiekvieno 
mėn., antra valandą po pietų. Salėje 
"Do:n Polski”, ant Forest ir kanip. 
Chene st.

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

; dėldienis kiekvieno mėnesio savam 
i knygyne, po No. 204 Cardoni Avė., 
i tarpe 12 ir 2 vai. po pietų.

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

Literatiškas Komitetas K. Aky- 
Nerviškai atliks kokia pora centų, bet isheii ir f. Proškevičius.
,e. 1 11-.A,z, 1 -•-» i

RO GVARDIJOS.
Pirm. K.- Povilionis,

848 E. 143 St., 
Pirm. pagl. K. Urbšaitis, 

1087 E. 68 St., 
Nutar. rašt. F. Sakalauskas,

2136 Lakesiue Avė.,
Fin. rašt. Cipr. Selickas,

6202 Heisley Aye. S. E., 
Iždin. J. Miškinis.

1532 E. 32 St.
KARIŠKA VYRIAUSY BE:

Kapiton. J. RAKAUSKAS. 7O2s SuperiorAvė. 
Oficieriai:

P. ŠARKAUSKAS. 1301 E.SSthStr.

Vertė I. Augštaitis.
bos laukti nuo jų.... cha... į 

cha... juokai tiktai, Maryte... i 
Iliuzija...

Tai į ką gi, į ką gi, męs; 
šauksimės. Juk mudu netu-1 
rime nė giminių, nė šiaip ge-; 
rų žmonių, o jeigu draugai ■ 
toki, tai i ką gi dabar turime ,

i*

Dr. E. A. Marlewski
—■ ■ DANTISTAS ==

Ofiso Valandos:
Nuo StaOO 12:00. nuo iki 4:00 popiety ir

nuo 0:00 iki JS5K> vakare.
Seredoms nuo t*:00 ryto iki 12:VO vidurdie.

1100 E. 79th St. ClevelMd.Ufcio

Įi

. ;. . , .. o -v . • i. ivarKtukurti žmonių širdyse karstą i šauktis r... Zuti negalime,1 Mėnesiniai
tėvynės meilę, jis žengė po- i nes turime vaikus. Jie nori '■ 
zityviškais keliais, kad gyventi ir trokšta gyvenimo. į 
griauti tamsos sienas, o ant Tą ką šiądien «parnešiai 20 i 
tų griuvėsių dėti pamatąI dol. tuojau turiu nešti apmo-! 
natijam gyvenimui, pilnam keti skolas mėsininkui, kratų 
idealų. Tokiose tai minčių' tuvėn už čeverykus, ką bu-' 
bangose pasinėręs, raikščio-j vau Juozukui ėmus skolon, i 
jo po kambarį mažais žings- i o gi dar nemokėta yra ir už Į 
niais retkarčiais pakeldamas Jadvygos šlebutę. Gal dar 
galvą augštyn. T..............
laužydamas rankas, kalbėjo 
toliau:

— Ir teip.... laikrašti pas- 
Jį šiądien skaito 

Atsiekiau ta

ka tai reiškia, o kur rvto valiAba i.. š.j<. šv. kazime 
Į jus?....

— Nežinau, Maryte, neži
nau. Tu gal geriau žinai. 
Atidaviau tau paskutinius 
pinigus iki vienam centui, 
net ir sau ant papirosų nepa- 
silikau. Dabar žinokis,; 

■mąstyk am kiek tavo spėkos 
leidžia, nes aš jau negaliu.

tačiau..
tūkstančiai...
ko troškau, o dabar toki lai
kai, laikai, kuomet visa tau
ta darbo sukuryj. Didelis 
pasišventimas, savęs pasi- 
aukavimas, rodosi kur tai _
toli vilioie vilioja mane prie esu labai nusilpęs. Vėliau 
darbo, prie tų siekių kokių pažiūrėsiu, parašysiu arba 
tauta reikalauja. Visur ir nueisiu, bet ką... juk jie ma- 
visur giružių lyg paslaptia- nes jau nepriims, aš ne iš 
gus balsus, kurie šaukia ma- vieno lopšio su jais išėjau... 
ne prie tų darbų, darbų ide- Taigi nieko nebus... tuščios 
ališkų. Ten toli, augštąi. mano svajonės...
matosi šviesi tautos ateitis, Nutjlo. Nuleidęs galvą 
bet reikia dirbti laiptus, kad žemyn, lėtais žingsniais pra- 
per tamsos ukus ją pasiekus dėjo vaikščioti po kambarį, 
ir atnešus tėvynei savo.... ■ 
Bet... dabar gi juk be balso... ■ 
be spėkų prie tos idėjos...
Atėmė man tą įrankį, su ku- 
riuom per tiek metų ėjau 
skaudžiu keliu prie šviesios Mirk žmogau iš bado ir ga- 
ateities... Pavarė mane nuo na. o tavęs niekas nesušelps, 
tos dirvos, kurią aš savo Baugu, a....
plunksna, savo mintimis tiek

J. GAIDELIS. 1

; antrą Ularninką 
Povilausko sveta 
Avė.

!452 St. Clair

..Vincas Jankauskas iš Cleveland, Į 
Ohio., keliaujantis “Dirvos” agentas ; 
šiomis dienomis lankosi po Pennsyl- Į 
vanijos vai. ir aplinkinius miestelius, 
už rašy nedarnas “Dirvą” ir rinkda- I 
mas užsakymus, 
knygV-

įtxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy
! * Rose 4420-W Princeton 1369-L *

1 Dr.I.M.JARZYNSKI =
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 2 

IR AKUŠERIUS "
Ofiso Valandos: Nuo 1:00 iki * 
3:00 popietų ir nuo 7:00 iki 8:30 m 
vakare. Nedėlioms nuo 10 iki 12 * 

dienos. H
1155 E. 79th Street. J

reikalaujantiems i □3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ

SHORE

— Kodėl gi mudu nieko 
neturime — po valandėlės' 
vėl pradėjo moteris kalbėti. 
— Visi šį tą turi, o męs nie
ko. Tai baisu ir pamanyti.

PAJIEŠKOJIMAI.
Pajieškau Viktaro Zagortskio, ku 

ris paeina iš Kauno gub. Ukmarjės 
pavieto, Šimonių valsčiaus, kaimo Ja- 
džuųin. Seniaus gyveno Brighwn,e. 
Mass. dabar girdėjau gyvena Cleve
land, Ohio. Jis pats ar kas kitas ma
lonėkite atsišaukti žeminus padėtu
antrašu:

Gardner, Mass.

— Tiesa... baisu... bet jau 
metų ariau, dirbau... A... teip yra. Zinai pati,"kad ne 
a... nebuvau jiems geras, ne- geriau, nekaziruoju ir netu- 
buvau jų minčių sekioto ju. riu tokių draugų. Gyveni- 

Susiėmė rankomis galvą mo likimas matyt mudviem 
ir smarkiais žingsniais pra- jau buvo toks skirtas. Kiti 

iš visur, o męs 
gyvenimo liki-

dėjo vaikščioti. Moteris 
truputį aprimus stovėjo ir 
klausė jo pasakojimų. Tan
kius žvilgsnius mesdavo 
jam, rodosi norėdama dalin
tis su juo tomis mintimis, 
kurios begalo ją kankino ir 
slėgė krutinę. Jų mintis 
skyrėsi ir ji nors rainiai 
klausėsi jo pasakojimų, bet: ge, nepritekliuose, be pail- 
jokiu budu negalėjo nuvar
yti savo minčių — rytojus. 
Po valandėlės lyg atgijus, 
lyg sugriebus naujas spė
kas, ramiai paklausė:

— Ką dabar manai pradė
ti veikti,.... Kas bus dabar 
artimiausis musų draugas ir 
prie ko męs dabar šauksi
mės. Gyventi juk reikia. 
Turėsim jieškoti budo, nau
jų įrankių kovai su gyveni
mu, su rytojum. Turime 
jieškoti šiokios tokios pa- 
gelbos. Ikišiol dirbai, tru- 
seisi dėl kitų, dabar gi to
kiame atsitikime turėtų tau 
kas. nors pagelbėti. Drau
gai, manau, greičiausia.

— Draugai.... Juokies Ma
ryte— pratarė šaltai ir su 
pašiepos mina. — Argi tu 
dar ir ikišiol nežinojai, kad 
draugai, nėra idėjų draugai, 
sumanytų, kasžin ką man 
padarytų, šaukšto vandeny
je mane prigirdytų, jeigt 
turėtų tokią valią, o tu nuo Ką dabar turime? i 
jų tikiesi pagelbos. Cha... Ką paskui turėsime 
cha... žinai, kad tarjie musų nieko.
yra tikras pragaras, už tai, daryti? Apmokėsiu skolas 
kad aš neseku jų ledomis, ir ką šiądien paimsi , o kas 
nenoriu susiteršti tais pur- ryt, niekas. Skolos,, skolos, 
vais, p6 kuriuos jie mėgsta o gabaus ir badas. Tas ra- @ 
braidžioti. Jų tikslu: paini- šymas, Dieve, tai tikra Si- © 
ti viską, sugniaužti savo sau- berija, tai katorginis darbas @ 
jon, pavaryti, atimti pasku- ii-daugiau niekas. Tik žiu- 
tinį kąsnį duonos, tai jų šie-; (Toliaus bus) @ 
kiui ir troškimai, bet pagel- 1

gi teip yra?...

turi paramą 
nieko. Tai 
mas....

— Dėlko
Argi jau iš tikro negalima 
pagerinti savo gyvenimą ir 
siekti prie laimingesnio bū
vio... Pamąstyk: tiek jau 
pragyvenome bėdose, var-

Reikalaujame merginų prie skal- Į 
bimo darbų. Pageidaujama anglišką, 
kalbą turinčių. Smagus darbas ir ] 
atsakanti alga. Mus užveizda man
dagus žmogus ir sąžiningai apsieina 
su darbininkais.

THE PUBLIC HAND LAIMIKY
CO. PROSPECT IR II GATVĖS, ’ 

CLEVELAND. OHIO.

Draugijų reikalai.
TEATRAS IR BALUS

Atsibus 28 <!. Balandžio T. A.
S. salėje, prie 21 ir. Miohigan gat
vių. Detroit. Mich.

Šitą vakarą rengia Liet. Litera
tūros ir Mokslo Draugija. Vakaras 
susidės iš teatro “Žydas Statynėj",

šio, nematėme nė vienos 
šviesesnės valandėlės.... Tu 
rašai ir rašai nuolatos. Die
ną ir naktį nepadedi plunk
sną ir teip per metų eiles. 
Tu dirbi vis dėl žmonijos, dėl 1;‘ <-u\iams. 

idėjų, kaip pats sakai, bet 
kas iš to, ką tau davė tas 
darbas ir ką turi? štai jau 
visi pradėjo tavęs neapkęsti 
ir kuo tolyn, tuo labyn žmo
nės pradeda šalintis nuo ta
vęs. Jau šiądien tapai iš
mestu ir iš redaktorystės... ~ 
Pamanyk.... Vienas juk tam- 

'sos mūrų nesugriausi. Tu 
pasistatęs prieš savo akis @

i tiesos idėjas ir eini doros ke- 
iliu, bet tuomi labai skriaudi 
pats save. 1 
ko sulauksime ir kokią se
natvę sutiksime. Tu vi~~ 
gyvenimą pašventęs idėjai, @ 
sulaukęs senatvės, kur busi, @ 
gal tapsi išmestu į patvorį, @ 
nes vargšu buriamas negausi W 

u iš niekur jokios pagdbos. 
_ o Nieko.*©

?, irgi 
O dabar, štai, kas

‘Dirvos” Adm. j

Kas iš New Britain, Conn. ir jo ’ 
apielinkėą nori užsirašyti “Dirvą” ar 
{rauti pavieniais numeriais, gali krei- ■ 
ptis prie musų agento Vaclovo Gile- : 
vičio, 98 John st. New Britain, Conn. į 
•r prenumeratą galima jam užmokė
ti. "Dirvos” Adm. .

F. DECKER
Gelažies Krautuve.
H ARDWARE

Rioberinčs ir smaline stogij 
dengymui popieros. Įvairiau-. 
šių tusiu maliavos, aliejaus, 
tarpetino, maliavojimui šepe
ty ir t. t. ir 1.1.
Didelis rinkinis Pečiu, visokiu sudy- 
nų, plačiausia rinkinis įvairių-įvai- 
riausiu daiiydėms įrankiu ir 1.1, irt.t.

2155 St. Clair Avė.

Ar matei Ar skaitei

Amerikos Lietuvį?’

' NUM5ER TW0 j

Tobula Degtine
Absaliutiškai tyra ir ne maišy

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

Reikalaukit “Dvieju”
Bile viename gerame likierių sklo- 
de ar krautuvėje. Pasiimkit ir na
mo bonką šitos degtinės. Jos ge
rumą. gvarantuoja:

The Schuster Co.
2214-10-18 E. 4 gatvė 

Cleveland. Ohio.

Tel. Main 4040 — Erie 135

. . T. Vegela, 
deklemacijų ir dainų, kurias dainuo® t 
Birutės Choras. Programų! pasi
baigus bus šokiai ir žaidimai. Va
karas tęsis iki vėlumos. Detroito 
lietuviai yra kviečiami skaitlingai 
susirinkti į ši vakarą, kuriame kiek
vienas bus užganėdintas. Teipgi šia
me vakare bus priimami nauji nariai 
prie Liet. Literatūros ir Mokslo
Draugijos, tik už pusę įstojimo. Pa
sinaudokite proga. Tapę nariais
šios draugijos, jausitės tikrais Lie
tuvos vaikais, nes ši draugija neša 

Prisirašykite.
Komitetas,.

L. Bednarski
Namus ir Farmas

Kreip
nejudinamas

L. BEDNARSKI.
2110 Prospect Avenue.

DR. I.E. JASINSKI
O07 ROSE BLDG.

Nuo 11 iki 12 va’, vkiurdienk>. ir nuo 2 iki 3 
vai. tk> pietų. Nvd*-ijomis, ant pareikalavimų.

Antras Ofisas, 1374 E. 25-ios Salvės.
. valandos:
Nuo8 00 iki 9:29 vai. ryt.>. nuo 12 iki 1:30 po 
pietų ir nuo 5 iki 7 vai. vakaro.
Nedaliomis: nuo b iki 9 ryto ir nuo 6 iki 7 vak

Main 351S-J Cecfr. 764S-K

B Dr. I. E. D0WNEY B 
į 3 DANTISTAS J a OFISO VAI-ANPOS: J,

Nuo ryto iki «:<«> vakare ir nuo 7:W' iki [J
' J SA»> vakare. įj3 Seredon’., nuo iki 12:00 vidurdienio. >4 

įj Nedėidiei.iais nuo 10:00 iki 12:00 vidurdie- Įj 
§!.- nuo2:«O iki 5:00 jor-ieto. d

Prmceton 2371~R J
1172 E 79th Sf. Cleveland. Ohio j

“Dirvos” Agentai
Pas kuriuos galima visados užsi

sakyti “Dirvą” ir užsimokėti prenu
meratą.

DETKOIT. MICH.
Gudinąs F. 83 Kendall avė.

AN'SONIA. CONN.
J. P Chupas, 491 Main st.

RAGINE. WIS.
1029 Vį Lockivood avė.

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

PITTSTON. PA.
C. Yanelunas, 101 Xorth Main st.
T. F’. Ruseckas, 140G South Main st.

SHEBOYGAN. WfS.
Ch. Yutis, 1317 Centre Avė.

ILMERDING. P.
VI. Barauskas. 119 Xid lle st.

< HI< AGO. ILL.
Ch. Ruplen, 1618 So. Union avė.

WATERBURY. CONN.
M. S. Alyte, 23 Congres avė.

j. j.

Main 6166 Central 1518

J. F. SAWICKI
->ADVOKATAS

325 Ssdety fer Saviafs B«a4i>c'e

Gyvenimo antrašas:
3767 E. 71-os gat. Cleveland, 0. 

Namų tel. Union 251-L.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
Seredoje laikys mėnesinį susirink.i- 
iną Cl. L. dr. Sąryšy s 7:30 vai. va
kare Žitkevičiaus svetainėje (Stu- 
dio) po No. 2105 St. Clair Av«». 
Visi komitetai draugijų kviečiami 
susirinkti, nes bus daug jvar'oių
reikalu.

Ras. A. Zdanavičių**.

P. S. Remeikis, 267 Piešiant st.
SO MANCHESTER. CONN.

A. R. Zokaitis 98 Būssell
PITTSBl RGH. PA.

F. Valkauskas, 1330 Ret-sdalle
KT-. Vidžys. 48 16-th
Mot. Kupcinkevičius 445 Stadium
K. Zykus, 33 Ojox st

st.
Ofiso valandos: Nuo 8 

iki 7 valandai vakaro.

1395 FL 9 Street
Cleveland. Ohio.

©
______________ ©
Ir teip gyvenant ®

. ©

KETURI PRIVERSTINI FAKTAI 
STOVI TAU PRIEŠ AKIS 

-SU— 

KERSMGMSABDHB
Vertė pakils 

dvigubai, kada 
atsidarys nau

jas tiltas

Dideli lotai
Nuo $275 
iki $650

Už 3c. priva
žiavimas

Iš kalno moka
mos randos, 

verčia liktis 
namų savi

ninku

Mažas irnokėji- 
mas ir maža 
mėnesinė mo- 

gulmingu. 
žmogų nepri- 
kestis, padaro

St. Clair ir East 55-ta gatvė, 
Prospect ir Huron.
Superior ir Addison.
St. Clair ir East 125-ta gatvė

12000 Superior Avė.

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

NUOŠIMTIS
SKAITOSI NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

LA K E

Užsisakyk Ketsą'

Skonis

Paaiškina

Bravoro TriumpaS

Patraukiantis
kiekvieną į

jjiėpiąįįoit :Bręwing Cc 
i'~Pfosį3 9-3~-/-. Geni 2306

REIKALAUKITE JO

"KAUNO“ KRAUTUVĖJE
2273 St. Clair avė. Cleveland, Ohio

Vienintelis lietuviškas bepartyviškas 
laikraštis Amerikoje, talpina žinias iš 
lietuvių gyvenimo, iš bėgančių pasau
lės atsitikimų ypatingai iš kares rr Lie
tuvos. Darbininkų Žinios, Prakalbos 
po Medžiu. Moterų Skyrius. Moterų Ži
nios ir Naminiai Darbai, Aprašymai 
Kariaujačių Šalių. Juokai ir Margumy
nai. Jeigu vieną perskaitysi tikrai pa
mylėsi. Kaina metams $1.50, Pu
sei metų 75c., Kanadoj met. $2.00.

Pasiųsk savo aiškų adresą, tai pri
siusime pamatyti. Rašyk

“AMERIKOS LIETUVIS", 

j 15 Millbury St., Worcester,Mass.

- £ Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems m

- pj Lietuvoj bei Amerikoj S

e VIENYBE LIEIUVNIMCg
- ru Eina jau 3C-tus metus. in 
I įu Prenumerata $2.00 metams; $1.00 uj 

’ g pusei metų. Kanadoje $2.50 metams: gj 
i g $1.25 pusei metų. Anglijoj. Lietuvoj ir gj 
: g kitur $3.00 metams: $1.50 pusei m. g] 
g Pamatiniui vieną trasi, siunčiam dovanai “] 
g Knygų katalogą siunčiame ant pareika- 
g lavitno dovanai. 3

0] J. J- Pauksztis & Co. § 
S 120-124 G r and Str., S

j įu Brooklyp, N. X. uj

š.~&
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KUR??
cievelande! Gali brinkti sau dideliu- ir patinkamus lotus, prie plačių
mas prakės? 50 nuošimčiu niustf pardavimo pasinaudojo Rytinėje Dalyje miesto 
nėa, kurie šiądien mate savo gerą ateitį ir iš jos džiaugiasi, ir eina pirmyn, kįia augštyn.

MUSŲ LOKACIJA
Prie kampo W. 117 St. ir ReHairc Road. Ateik pas mus šiądien. Imk "Lorain” gatyckarį iki gatveka- 
rių srtorykfos ir prašyk kurniuktoriaus. kad duotų transportą iki W, 117 gatvei. Kunduktoriaus 
paprašyk, kad iškišti prie Ken^ington Gard«^»s. Tilifonu reikalauk neapmokamo automobiiiaus ar .g, 
per laišką pareikalauk bukleto t zernlapiai su aprašymais >.

THE H. A. STAHL COMPANY g

gaivių, už juokingai že- 
gyvėnant'i imo- © 

© 
©

Tik Vyrams

ros ir medicinos
kombincijomis

GYDAU nervy, 
chroniškas ir kr-

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

X-RAY CHEMIŠKAS IR MIKROSKOPIŠKAS 
EGZAMINAVIMAS.

> Mano prekės yra sąžiningos ir nereika-| 
£ lauji pasiduoti šitos metodos gydymui, jai to* 
% nenori. *
* Aš gydau visas chroniškas kraujo, nervų* 
S ir odos ligas, nupučkavimus, atvirus skaudu- J 
Į liūs, išbėrimo, voties, nervų silpnumo, nustoji-* 
£ mo ambicijos, strėnų skaudėjimo, reumatizmo.*

skausmo šonuose, skilvio neveiklumo, inkstų ’į
* ir kitokias ligas. *

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

DR. F. D. LESLIE,
1413 Prospect Avė. S.E. Cleveland, Ohio* 
| OFISO VOLANDOS: t
t šiokiomis dienomis: nuo 9 ryto iki 8 va-1
* karo. *
* Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 2 po pietų. *
i *

STEVERDING
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PASKLEIDĖ AS
Visokiu- ap-kelbimo* išnesio-

“Jame po «tubas.

1547 St. CUir avė. Cierelinil. Ohia

Gourley & Kelly
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riaus sūnūs” paliktas po kaucija 
1000 dolerių, kol pereis per 
“grand džiuri” teismą.

Savaitinis Kalendorius

Balandis.
21 S. Anzelmo
22 N. Sotero 2 N- po V.
23 P. Jurgio
24 U. Fideliso
25 S. Morkaus
26 K. Kieto
27 P. Zito.

Pertraukė kontraktus. Iš prie
žasties Suv. Valstijų rengimosi j°niis » bendrovėmis (insuran- 
karėn, vietinių kriaučių firmos ce.)- Norinti su juom susižinoti 
pertraukė kontraktus su mote- tegul kreipiasi ypatiškai arba 
riškų drabužių firmomis, nes ga
vo iš valdžios didelius užsaky
mus pasiūti kareiviams unifor
mas ir užsiklojimų koldras. Coh- 
man Goodman Co. jau dvi sa
vaitės kaip siuva kariumenei 
uniformas. Sako, reikia pir- 
miaus rūpintis šalies reikalais, 
o privatiški gafi palaukti. Cle- 
velandas yra antroje vietoje 
siuvimo moteriškų drabužių.

Iš lietuvių judėjimo. Pereitą 1 
subatvakarį buvo balius vyrų 
naujojo choro “Varpas.”

Nedėlioj buvo scenoj statyta 
p. Nogurnoskio veikalas “Živi
lė”. Perstatymą davė L. V. 25 
kp., Prospect teatre.

Ateinančioj nedėlioj TMD. 20 
kp. statys scenoj “Ponas ir Mu
žikai”, Vearvverts salėje. Bus 
ir dainos. Dainuos “Varpo” 
choras dereguojamas p. Kramp. į

Prakalbų rengti niekas jau 
nežada, nes darbo ir kaštų daug, 
o naudos veik nieko.

Lietuvių salės bendrovė sku
biai pardavinėja Šerus, ir rengia
masi tuojaus pradėti darbą prie 
salės statymo.

Liepia naikinti. Policija pri
sakė visur panaikinti ant stogų 
pastatytus stiebus bandymo be- 
vielinių telegrafų, sykiu sutais 
ir aparatų, koki kur yra. Tokių 
stiebų ir aparatų Clevelande yra 
apie 150. Visi jie tuojaus turi 
būti nuo stogų nukelti. Kepak- 
lausiusiejie šito policijos palie
pimo. bus areštuoti ir atiduoti 
policijos teismo nubaudimui.

Rado naujagimį vaiką. Hen- 
. ry Metzer, gyvenantis Jonės 
namuose, po numeriu 3518 W. 25 
gatvės, rytmetyje išėjęs už du
rių pasiimti rytmetinį laikraštį, 
ant slanksčio rado padėtą nauja
gimį vaiką. Vaikas buvo rūpes
tingai suvyniotas į šiltą kaldru- 
kę ir paskui apsuktas senais laik
raščiais. Kas jį čia padėjo, iki
šiol nėra žinios.

Didelė paroda. Ryt, 21 Ba
landžio, 8 vai. vakare, gatvėse 
bus didelė paroda, kurioje daly
vaus darbininkų organizacijos, 
milicijos regimentai, K. of P., 
Woodmans, Macabess, Raudono 
Kryžiaus skyrius, Masonų benai 
ir daug kitokių uniformuotų 
draugijų. Važiuos vežimai pasi
puošusių mergaičių, agituojan
čių mergaites netekėti už tokių 
vyrų, kurie vedasi, kad išsisukti 
nuo kariumenės. Parodoje da- 

\Iyvaus policija ir gaisrininkai.
Gatvės, kuriomis paroda eis, bus 
ifliuminuotos raudonais, mėly
nais ir baltais žiburiais. Paro
dai einant skambins bažnyčių 
varpai ir triubys fabrikai, laivai 
ir trukiai, šita paroda yra ren
giama sukėlimui žmonių ūpo ir 
dvasios, Suvienytoms Valsti
joms einant į karę.

Kalėjime rauplės. Pavieto 
kalėjime, kuriame yra 136 kali
niai, apsireiškė rauplių epidemi
ją. Rauples čia užkrėtė du neg
rai, G. Ford ir Sulivan, kurie 
prieš kelias dienas čia tapo Įme
sti iki teismui, kaipo kaltinami 
žmogžudystėje. Sveikatos de
partamentas ėmėsi visomis pas
tangomis prie darbo, kad užbė
gus kelią apsireiškusiai epide
mijai.

Bankos duos pagelba. Mies
tui pradėjus raginti gyventojus 
prie taisymo daržų auginimui 
daržovių, bankų susivienijimas 
rengiasi pasiūlyti miestui 25,000 
dolerių, kaipo pagelba supirki
mui daržovių sėklų ir diegų, ku
rie butų žmonėms duodama dy
kai, arba parduodami visai pi
giai. Dauguma gyventojų dar
žus jau rengia.

NuoVengia kareiviavimo, 
paskelbimo karės Vokietijai, ty. 
nuo 4 iki 15 d. Balandžio Cleve
lande išduota apsivedimo lais- 
nių 653 vyriškiams, kurių tarpe 
yra 432 vyrukai tarpe 19 ir 25 
metų, kurie tinka kariumenėn. 
Tokių vyrukų tik viena pereitos 
snbatos diena išsiėmė laisnius 
43 ypatos. Kituose miestuose 
tas pats dedasi (Chicagoj perei
tos savaitės bėgyje apsivedimo 
laisnių išduota 4000). Mat tuo
mi skubinamas! pasivaduoti nuo 
kareiviavimo, nes vedusiejie iš 
pradžių nebus imami kariume- 
nėn (jei tiesos nebus atmainytos 
trumpame laike).

Už vėliavos įžeidimą. Pereitą 
subatą teisme pasmerkta už Suv. 
Valstijų vėliavos įžeidimą: Mo
teris Weuzil, nuo Oregon Avė., 
pasmerkta užmokėti teismo kaš
tus ir kalėjime atbūti 30 dienų. 
Negras W. Nelson 25 dol. bau
dos ir 30 dienų į kalėjimą. Kat
re Cairns ir jos duktė, 30 die
nų į kalėjimą. J. Gutt 25 dol. 
žr kalėjiman 30 dienų už tai, kad 
sakė: “Aš greičiau eisiu kariau
ti už kaizerį negu už Suv. Vals
tijų vėliavą.”

Gaukite gerus darbus. • Ge
ra alga su valgiu ir geromis išly
gomis. Yra proga vyrams ir 
moterims, norintiems gauti ge
rus darbus pirmos rūšies viešbu- • 
čiuose ir restauracijose, kur dar
bas lengvas ir pastovi vieta, 
šeimynos nariai ar pavienės ypa- 
tos gali šitas vietas užimti ir ga
li tikėtis didelės algos. Neda
ro skirtumo kokios klesos vieš
bučio ar restauracijos darbas 
yra pageidaujamu, męs galime 
suteikti vietą, kokia kam tinka 
ir kuria aplikantas liekasi pilnai 
užganėdintas. Nepasiganėdin- 
kit vien gavimu sau gero darbo 
pirmos rūšies viešbučiuose ar 
restauracijose, bet pasakykite 
ir savo draugams ir kaimynams, 
kad ir jiems tokios vietos gali
mos gauti per mus tarpininkys- 
tę. Aplikacijos priimama ir 
rekomendacijos suteikiama dy
kai. Jeigu kas nepatyręs to
kių darbų, męs tokiems reko
menduojame vietas, kuriose ga- 

! Įima gerai prasilavinti, kokioj 
šakoj norima. Kreipkitės prie: 
The Cleveland Caterers Asso- 
ciation Co., 113 Superior Arca- 
de. Męs suteikėme vietas per 
šį mėnesį apie 300 ypatų (apsk.)

Suardė džiaugsmą. Tillie Pa
ryš, 19 metų mergaitė, gyve
nanti prie E. 37 gatvės, parėjo 
linksma namo ir motinai apreiš
kė, kad nedėlioj ji susituoks su 
Franu Goldstein. Motinai neti
kint, ji su džiaugsmu parodė ap- 
avedimo laisnį. Motina pers
kaičius laisnį, besidžiaugiančiai 
dukrelei pasakė: "O, aš nema
nau, kad tas išsipildys, nes da
bar mergaitei nepritinka tekėti, 
kuomet šalis eina karėn. Spėsi 
ištekėti, kada Franas pareis iš 
kariumenės.” Laisnį ji pasiun
tė atgal apsivedimų registravi
mo biurui ir tuomi dukrelei su
ardė džiaugsmą. '

"Ambasadoriaus sūnūs”. Poli
cija suėmė tūlą D. Buxtoną, kurs 
jjyveno Statler viešbutyje ir už 
gyvenimą neturėjo kuoin užsi
mokėti. Viešbutyje jis buvo 
pasidavęs sunum Danijos amba
sadoriaus. Prie tyrinėjimų jis 
išsidavė dar tai, kad priguli prie 
gaujos plėšikų, kurie yra api
plėšę porą krautuvių ir pavogę 
daug čeverykų. “Ambasado-

Kas nori gerą darbą ir uždar
bį. Yra reikalaujama tinkamų 
ir norinčių dirbti žmonių naudai, 
lengvai galima uždirbti 50-100 
dolerių į savaitę. Fabrike nie
kad tiek neuždirbama. Aiškes
nių informacijų reikia pasiklau
sti pas M. J. Žmuidzinavičių, ge- 
nerališką man. The Home Buil
ding Corporation 742 Rockefel- 
ler Building’e, Clevelande. Ma
tyt jį galima kasdien nuo 9 iki 
12 vai. ryto (apsk.) —

Lietuvis patarnautojas. Iki- 
šiol Clevelandiečiai neturėjo 
savo žmogaus, kurs jiems galė
tų patarnauti jų reikaluose. 
Dabar tuom užsiima p. J. Kau
pas. Eina jis į teismus už per-

kalbėtoją, iškolektuoja skolas, 
parašo laiškus angliškoj kalboj, 
išpildo aplikacijas, ir atlieka raš
tiškus vertimus, teipgi atlieka 
reikalus su apdraudų draugi-

Norinti su juorn susižinoti

laišku: J. Kaupas, 7417 Loe- 
kyear Avė. N. E. Cleveland 
(apsk).

Geriausi vaistai nuo viso- 
kių ligų galima gauti suge- 
riausiais patarymais tik R 
Usevičiaus Apfiekoje, 1172 9 
E. 79-th St., Cleveland, O. I 
Bell Rosedale 2417 , jS

Cuy Princeton 1539-R.

’ ATIDARYTA NAUJA KHAUTUVEt §
— Kur Galima Pirkti — | 

VYRIŠKU VISOKIU MARŠ-1 
KINIU. VIRŠUTINIU IR A- I 
PATINTU. VISOKIU KAK- | 
LARAIŠČIU. KEPURIŲ, IR* 
LIETSARGIU.
MOTERIMS IR MERGINOMS ’ 

• UŽLAIKOME ANDAROKU?
VILNONIU IR ŠILKINIU 1 
VEISČIU IR KVARTLKU. | 
Pas mus perkant pritaikimasC 
veltui.

DIDELI PASIRINKIMĄ UŽ- j 
LAIKOME VAIKŲ IR MER-« 
GAIČIŲ SKIBELIUKU IR 1 

KEPURAIČIŲ.

Pas mus pirksi pigiaus, nes® 
mus krautuvė nauja ir reika- j 
lauja pirkikų. tuomet yra ma
žos prekės pastatytos. g
NA, NORS PERSITIKRINK. Į

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

|Tegul Aš Busiu Tavo Aptiekoriusl
! II. r. (ierlain. I
H1653 St. CIair Avė., N. E. Cleveland, Ohio.

Jonai! Kur tu šlubuoji?
Ą O, gerai Juozai, kad aš tave sutikau. Artu nežinai kur čia gaut apie St. & J CIair Višniaunko cigarų? Napi pas A. B. B. ir pas M. P. arba

pa> pati išdirbį

w. WISZNEWSK!
1024 Kenihvorth avė. Cleveland, Ohio

APSAUGOK SAVO ČEKIUS
—SU—

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

Dasižinok pas pardavinėtojų 
viršininką

Edward C. Hunt
TODD PROTECTOGRAPH CO.

349 The Arcade 
Cleveland. O.

Main 1393 Central 2160 R

Didžiausi ir Turtingiausi
LIETUVIŠKA ĮSTAIGA CLEVELAND’EĮ

‘Dirvos’ Krautuve
“Dirvos” Krautuvė yra didžiausia ir turtingiausia iš lie

tuviškų krautuvių Clevelande, kuri yra aprūpinta visokios rū
šies graznomis iš aukso, sidabro, parceliono, brangiais braižy
mais stiklo indų, parcelioninių stovylų, kambarių papuošymui. 
“Dirvos” Krautuvėje užlaikoma pardavimui: Deimantai, vyriš
ki ir moteriški žiedai, nuo $12,00 iki $200,00, teipgi visokio pa
darymo auksiniai žiedai, teipgi ir šliubiniai. Visokio padaro bei 
didžio auksiniai, sidabriniai, paauksuoti bei nikeliniai laikrodė
liai, nuo pigiausio iki brangiausio. Didžiausis rinkinys visokių 
moteriškų ir vyriškų auksinių špilkų, branzolietų ir neišskait- 
liuojamų moteriškų Įvairiausių papuošalų.

Brangesnės rūšies svietiškų ir religiškų paveikslų, liet
sargių (parasonų), vyriškų diržų nuo 25c. iki $5,00, visokios rū
šies veidrodžių ir kitokių toiletinių reikmenų, britvų, sidabrinių 
peilių, šaukštų, šaukštelių, sakučių ir kitokių augstesnės nusies 
gaspadorystės reikmenų.

“Dirvos” krautuvėje yra parduodama daug pigesnėmis 
kainomis negu kur kitur, o ypač sidabriniai ir auksiniai dalykai.

Kodėl męs galime parduoti daug piginus už kitus?
1) Todėl, kad męs jierkame už kelis tūkstančius dolerių 

antsyk ir mokame iš augšto.
2) Todėl, kad mums turint savo nuosavas tam namas, ne

reikia mokėti randa.
3) Todėl, kad mums nereikia užlaikyti brangiai apmoka

mų knygvedžių bei specialistų pardavėjų.
Todėl, tai męs, galime parduoti pigiau negu tie, kuriems 

viršminėtos sunkenybės yra neišvengtinomis.
Todėl, užkviečiame atsilankyti ir apžiūrėti, o persitikrin

site, kad pas mus yra prekės daug pigesnės, negu kur kitur ir 
atsilankę busite patenkinti dar tuom, kad pas mus galėsite gau
ti nuo mažiausio iki didžiausio, nuo pigiausio iki brangiausio, 
ir nuo prasčiausio iki gražiausio, reikalaujamų dalykų.

Taigi, todėl “Dirvos” krautuvė, yra geriausia krautuvė 
pirkumui Tokių Dalykų.

“Lietuvys pas Lietuvį!” Obalsis susipratymo.

‘Dirvos’ Krautuve

GERAS PAVYZDISF 8

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

t Teipgi mus Banka moka (5) penktą nuošimti. L jEfc

THE ST. CLAIR AVĖ.

SAVINGS & LOAN C0. <
rrTTTTirtp 2006 St. CIair Avė. Cleveland, Ohio i--------- —
□ u Užtvirtinta 1914 m. per Valdžią Ohio Valstijos.
B M AUTORIZUOTAS KAPITALAS $100,000.00.

 JĮ 12" Atdara nuo 9:00 Valandų Ryto iki 9:00 Valandų VAakare L-,...,..

t ŠOKIŲ MOKYKLA
PROF. KLIMAVIČIAUS-

3704 SU PERIOR AVENUE. TARPE E. 36 IR 38 GATVES
Vvrams $4.oo Merginoms $2.oo už IUmT* A!

10 LEKCIJŲ. I j
Lekcijos atsibuna kas Panedėlio irPėtnyčios vakarais U

nuo 8:00 iki 11:00 valandų. <>
Vaikinai ir Merginos! Kurie norite dailiai išsila- Į K \

vinti šokius šokti, tai atsilankykite viršnurodytą vie įf.Į /\ \ Į j 
tą, o męs gvara sni^osiA atuistipĮOtusĮ 3of ‘auinfoniu Į j
šokius ir i trumpa laika beskirtumo, ar jauną ar seną. Wį

Tel. Cuy. Central ~622-RQ>

BUČERNE IR GROSERNĖ
Daugumas musų lietuvių ikišioliai negalėjo pas mus atsilankyti dė!< 

tolimo atėjimo Bet dabar męs.norčdami kuogeriausiai patarnauti.^ 
pradėjom visokius orderius pristatyti namus. Galite Įduoti orderius 
per musų važiuotoją arba atsilankę musų krautuvę. Męs visados sten-< 
gsimės sanžiningai patarnauti musn kostumeriams Prekes darysiu 

me kuožemiausias, tavorą duosim kuogeriausį. Brangus broliai ir se
seris, nepamirškite musų krautuvės. Ateikite ir pabandykite, o tąsyk* 
persitikrinsite, jog ką kalbu yra gyva tiesa. ,
2041 Hamilton Avė. Central 1781-L,

ŽIURKIŲ?
;IiUv U balsamasi
i JAS BALSAMUOJA IR BE NUODŲ UŽ

MUŠA VISOKIUS VABALUS
! Užtikrintas darbas yra musų 
[•iciališkumu.
ji Pirkti galima po numeriu:

•*2122 E. 2nd Str. Cleveland. Ohio
ji T«l M.i« 1152 Ce«tr»l8l»K

Painters
J. W. JONĖS, 

Ceneralis Manadžerius.
DIDELIS OLSĖLIS

- visokią dažu ir dažams aliejų.

414 Superio Bldg. (B?!?®!
PHONE CUY. CENTRAL 8290-L

spe-;;j

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
ĮSTEIGTAS . AMERIKOJE ,1886 METAIS

Kapitalas x Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašaipų .................... $52.813

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 Į savaitę.

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

kus ir kulturiškus reikalus.

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

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

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

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


