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Rusai Eina I Lembergą
Paėmė 7,000 Nelaisvių

Chinija Skila Pusiau
Nubaudė Anarhistus

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 
RENGIMASIS.

Suvienytų- Valstijų karėn be- 
sįrengime šiądien yra svarbiau
siu tai rinkimas kariumenėn 
tinkamų vyrų iš tų, kurie užsi
registravo 5 dieną Birželio. 
Ėmimo planai jau apdirbti. 
Užsiregistravusieji turės traukt 
iiosus su tam tikrais numeriais 
ir pagal numerio bus - imami. 
Iš paimtų bus dar egzaminuoja- 

_ mi daktarų ir tinkami bus ima
mais kariumenėn, kuriems leis 
kitokios aplinkybės.

RUSAI EINA SENAIS 
KELIAIS.

rusai eina senais keliais. Gene
rolo Brusilovo kariumenė arti
nasi prie. Haliczo, . o generolo 
Karnilovo. kariumenė traukia 
prie Jamnica. JV’-abejų tikslas 
yra paimt Lembergą, apgulant 
jį jAįyiejų pusių. Rusų frontas 
tęsiasi, per .20 mylių, kurio kairį 
sparną komanduoja gen. Bru- 
silovas, o dešinį Kamilovas.

RUSAI PAĖMĖ 7000 
NELAISVIŲ.

Londonas. Rusų kariumenė 
Galicijos fronte, nors pamaži, 

. bet eina pirmyn. Vokiečiai su 
austrais traukiasi prieš rusus. 
Generolo Karnilovo kariumenė, 
tarpe Stanislavo ir Jamnica vie- 

■ nu užpuolimu paėmė nelaisvėn 
7,000 vokiečių ir austrų, neskai
tant lyginai nelaisvėn paimtų 
tuom patim sykiu 130 oficierų. 
Vokiečiai prie savo nuostolių 
prisipažįsta.

RUSAI RENGIA OFENSIVĄ
VISU FRONTU.

karalius itsuan Tung, atsisakė 
nuo sosto privilegijų, tad forma- 
liškuoju valdovu liekasi diktato
rius generolas Chang Hsun.

TURKUOJ BADAS IR LIGOS.
Salonikai. Turkijoj viešpa

tauja didelis badas, kurs gimdo 
daugybes ligų kaip tarp karei
vių teip ir šiaip gyventojų tarpe. 
Dėlei bado žmonės valgo žolę, 
medžių lapus ir žievę, bet nevi-

čių kaizeris, Hindenburgas, Hol- 
wegas ir Austrijos karės diplo
matai. Konferencijoj tartasi 
ką toliau veikti ir už ko pir
miau griebtis. Hindenburgas 
įnešė, kad pakelti didelį ofensy- 
vą rytiniame fronte ir sumušti 
rusus, bet tam priešinosi aus
trai, nes bijo kad rusai sumušę 
vokiečius neužguitų Austrijos. 
Galiaus dėlto - sutikta, kad ryti
niame fronte pabandyti ofensy-

Salmerony Graco, buvęs prezi
dentu trumplaikinės Ispanijos 
republikos, atvykęs į Paryžių 
pasakoja, kad Ispanija trumpa
me laike gali tapti republika, 
nes socialistų, republikonų ir 
radikalų partijų atstovai laikė 
susirinkimą, kuriame priimta, 
kad Ispaniją paversti republi- 
ką. Sako, kad ir monarhijos 
šalininkai jau simpatizuoja re
publikos steigėjams.
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ti čia žemę ir statyt namus. To
kiu budu manoma susilaukt nau
jo miestelio sale priemiesčio 
Allen.

UŽDARĖ LAIKRAŠČIUS.
Washington, D. C. Neklau

sius valdžios prisakymų ir 
skelbus prieškarišką agitaciją, 
nuo 15 d. Birželio, uždarytais ta
po šie laikraščiai: “Appeal to 
Reason”, “Jefersonian”, “Four

VOKIETIJA DIRBA NAUJUS 
SUBMARINUS.

Londonas, žinios iš Kopen
hagos skelbia, kad Vokietija dir
ba naujo tipo submarinus, ku
riuos vadina “povandeniniai 
skraiduoliai”, šitie nauji sub- 
marinai turės po 5,000 tonų vie
nas, 425 pėdų ilgio ir jiegos 
18,000 arklių. Apginklavimas 
submarinų teipgi bus pagerin
tas. Kiekvienas turės po 30 liu
kų torpedoms leisti ir kiekvienas 
galės pasėti jūrėse po 150 minų. 
Kada tie submarinai taps palei
sti į jūres, nežinia.

RUSIJA KASYKLAS PAVEDA 
SUV. VALSTIJŲ KONTROLĖN

Petrogradas. Pirklybos ir 
pramonės ministerija speciališ- 
kame posėdyj su kasyklų komi
sija nutarė dalį Rusijos kasyklų 
pavesti Suv. Valstijų valdžios 
kontrolėm Proponuoja Suv. 
Vai. pavesti visas Sachalino ka-

yra anglių kasyklos ir naftos 
šaltiniai. Prie anų dar skiriama 
Altajaus, Kaukazo ir Uralu auk
so kasyklas.

AREŠTAVO 60 ANARHISTŲ.
Petrogradas. Pulkas Dono 

kazokų apsupęs buvusio mims- 
terio Dumovo rumus, suėmė 60 
anarhistų, kurie antrą revoliuci
ją keldami buvo pasisavinę ir ja
me apsigyvenę. Išsykio anar- 
histai bandė nepasiduoti, bet 
paleistos darban kazokų nagai- 
kos privertė pasiduoti be krau- 
praliejimo. Laike suėmimų vie
nas anarhistas papildė saužudys- 
tę. Visi atsidūrė kalėjime.
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sur yra ir medžių su žolę. - Tur-. vą pakelti, o jeigu ^nepavyks, tai 
kijos . karės - ministeris^ Enyerp- 
Pašaf«ttft>biiizavo 'visų“nriestų 
policistu^' ir žandarus, kuriuos , 
siunčia į Mezopotamiją, kad už
imt vietą sergančių nuo bado ka-; 
reivių. •>- ,

I SUV. VAL. GENEROLAS 
SCOTT RUMUNIJOJ.

; Jassy. Generolas Hugh L. 
Scott. šefas Suv. Vai. kariško 

’ štabo ir naris amerikoniškos ko
misijos Rusijoj, drauge su ki- 

Petrogradas. Tuomlaikinė1 taįs nariais ir Rusijos karės šta-
PALEIS NELAISVIUS.
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MOTERIS PILDO KUNIGO . 
PAREIGAS.

Saubom, la. Metodistų kuni
gas Ed. T. Sends, buvęs veteri- 
nariu Ispanijos karėje, liuosno- 
riu įstojo į Suv. Vai. kariumenę 
kaipo oficieras-veterinarius. Jo 
pareigas metodistų bažnyčioje 
pradėjo pildyti jo žmona, kuri 
atlieka tokias pat pamaldas kaip 
ir vyras kad atlikdavo. Para- 
pijonai metodistai sutiko mokėti 
jai tokią algą, kokią gaudavo jos 
vyras. Tai pirmas tos rūšies 
atsitikimas.
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RIAUŠĖS SVETIMŽEMIŲ 
DUESSELDARFE.

Kopenhaga. Vokiškas dien
raštis skelbia, kad Duesseldarfo 
mieste, Vokietijoj, svetimže- 
miai darbininkai buvo sukėlę di
deles riaušes amunicijos fabri
kuose už neišpildymą jų norų. 
Prie riaušininkų darbininkų pri
sidėjo ir nelaisviai, kurie prie
varta turi dirbti amunicijos 
fabrikuose. Riaušėse tapo su
naikinta visos išlaukinės amuni
cijos fabrikų dalįs ir keliatas vai 
diškų įstaigų. Pašaukta kariu
menė riaušininkus suvaldė.

Rusijos valdžia prisakė paleisti generolais nuvyko į Jassy, 
visus lenkus, kuriuos rusų kariu- ■ jęUr' dabar randasi vyriausis Ru- 
menė buvo paėmusi nelaisvėn manijos karės . štabas ir sosty- 
vokiečių ir austrų teritorijose ne. Atvykusius iškilmingai 
ar vokiečių okupuotose Rusijos priėmė Rumunijos parlamentas 
provincijose. Be abejonės šitie ir priemeras Briatano pasakė 
nelaisviai bus verbuojami į len- prakalbą, kurioje išreiškė dė
kų legijonus prie rusų kartume- kingUmą Suv. Valstijoms už da
nės eis kariauti prieš teutonus, jyvavimą dabartinėje karėje. 
Aiškių žinių dar nėra, ar iš ne- *

TOSTERIAI PADARĖ 
TRUKŠMO.

Washington, D; C. - Pereitą 
I savaitę buvo biskis trukšmo, 
j kuomet kas ten paleido paskalą, 
Į kad Suvienytų Valstijų pakran
tėse buvo matyta vokiško sub- 

: marino periskopas. Laikraščiai 
i jau buvo net pradėję skaityt, 
į kiek Suvienytų Valstijų van
denyse gali būt vokiškų subma- 
rinų. Dabar valdžia paaiškina, 
kad reginys nebuvo submarino 

, periskopu, tik oisterių kiautų 
‘ kupstas, kurs plaukioja vandens 
paviršium, ir persergsti laikraš
čius, kad panašių sensacijų butų 
vengiama.

PASMERKĖ PRIEŠINUSIUS
laisvės bus paleidžiami ir civiliai 
imtiniai, ar tik kareiviai.

REGISTRACIJAI.

Kopenhagą. Rusijos karės 
ministeris, matydamas, kad ru
sų kariumenės kelionė Turkijos 
ir Persijos gilumon ne apsimoka, 
prisakė iš Persijos kariumenę 
gabenti į Dvinsko frontą. Ka
riumenė jau pradėta gabenti ir 
yra aišku, kad rusai mano pra
dėti didelį spaudimą prieš teu
tonus visu frontu, imant nuo Ry
gos, baigiant Karpatais; Jeigu 
rusai spės gerai susitvarkyti sa
vo fronte ir pradėt spaudimą, 
tad anglams su franeuzais pri- 
gelbstint vakaruose, rusams ga-jVas pozicijas, nežinia. 
Ii pasisekti sumušt vokiečius ir 
tas butų pradžia karės užbai
gimo.

RUSAI PURTO VOKIEČIUS

SUV. VAL. KARIUMENĖ NE
TOLI MŪŠIO LINIJOS.

Francuzijos frontas. Suv. 
Vai. kariumenė, kuri nuplaukė į 
Prancūziją jau randasi netoli 
mūšio linijos. Kada užims sa- 

Dabar 
tik yra laikoma netoli mūšio lini
jos dėlto, kad priprastų prie di
delio kanuolių trenksmo, kurio 
nepratęs žmogus negali pakęsti. 
Vėliau bus supažindinta su 
tranšėjomis ir požeminiais ur
vais. Paskui gal jau užims sa
vo poziciją ir pradės veikimą.

----------------- , i
RIAUŠĖS GATVEKARIŲ * 

STRAIKIERIŲ.
Bloomington, III. Gatvekarių 

darbininkų straikas tame mies
te tęsiasi jau dvi savaitės ir iki
šiol ėjo viskas ramiai, bet pasta
ruoju laiku straikieriai pradėjo 
kelti riaušes ir daėjo iki to, kad 
apsupę savastį Illnois Traction, 
sunaikino daug gatvekarių, iš
daužė fabriko langus ir net grū
mojo sunaikinimu elektros sto
ties, kuri suteikia šviesą visam 
miestui. Miesto majorui parei
kalavus pribuvo, milicija iš Pe- 
oria ir Springfiejd, kuri riauši
ninkus suvaldė. Straikas tęsia
si toliau.

Lights” (organas Womans Pe- j 
ace Party, New Yorke), “Ame- . 
ričan Sacialist” (Chicagoj), j 
“Blast”, kurą leido anarhistas ' 
Al. Berkman ir “Mother Eart’’ 
remiamas anarhistės Emma 
Goldman. Visiems čia paminė
tiems laikraščiams atimta pačto 
teisės.

SARGYBA PRIE GRUDŲ 
MAGAZYNŲ.

Washington, D. C. Susekta ta
po suokalbiai vokiečių špiegų 
ir provakatorių, kad deginti 
Suv. Valstijose grudų magazy- 
nus. Centras suokalbinnikų, sa— 
ko, randasi So. Dakota valstijoj. 
Pas tulus areštuotus I. W. W. 
narius rasta planai nurodanti 
kur ir kokiame mieste yra dideli 
magazynai grudų. Hover- 
Suv. Vai; maisto diktatorftB pa
reikalavo skaitlihgos -sargybos. 
Federališki detektivai jau gaudo 
šalies nenaudėlius.

DEGTINĖS VARYMAS KA
RĖS LAIKU PERTRAUK-

TAS.
Washington, D. C. Po ilgų ir 

didelių ginčų apie įvedimą visoj 
šalyj prohibicijos, galiaus per 
kongresą ir senatą perėjo, kad 
degtinės varymas karės laiku 
butų pertrauktas ir bravorai 
uždaryti paliekant tik alų ir vy
ną. Ikišiol padirbta degtinė leis 
ta išparduoti iš ko valdžia tikisi 
surinkti dar apie 300 milijonų 
dolerių. Kadangi valdž^ uždės 
ant jos mokesčius, tai nėra abe
jonės, kad netolimoj ateityj 
degtinė labai pabrags.

MOTERIŲ REGISTRACIJA 
WISCONSINO VALSTIJOJ.
Madison, Wis. šią savaitę 

t. y. nuo 8 iki 15 d. Liepos visoj 
Wisconsino valstijoj yra mote
rių registracija. Registruotis 
turi moterįs ir mergaitės nuo 
12 iki 75 metų amžiaus. Val
džia nori sužinoti kiek moterių 
ir mergaičių randasi visoj Wis- 
consino valstijoj tinkamų į fab
rikus ir laukų darbams laike ka
da bus stoka vyrų, nes jau pra-

ŠVEDIJA SUSIRUPINUS.
Stokholmas. Pasiekusios Eu

ropą žinios, kad Suv Vai. sulai- lorao Cia atgaoenrus Kaiunm-, si(Jės -mimas kariumenėn 
kys gabenimą maisto į neutra- kug; kurie 5 d. Birželio, dienoj į 
liškas šalis ir kontroliuos visą registracijos priešinosi regis- 
eksportą, Švedija labai susirupi- tracijai. Kaltinamų viso buvo 
no ir pradėjo mąstyti apie savo 117 žmonių. Teismas juos pas-

$ y1” * j likimą. Maisto stoka Švedijoj merkė vieniems metams ir vie- 
tvin n* jau dabar apsireiškia, nors iki- > naj dienai į Chicagos pataisos 

pasmerktų yra

Freeport, III. Teismas nag
rinėjo jam pavestus, iš Rock- 
fordo čia atgabentus kaltinin-Iš SUBMARINŲ VEIKIMO.

Lisabona. Keli vokiečių sub
marinai nuplaukę į Azarų salas, 
prigulenčias Portugalijai, bom
bardavo ten pajūryj stovintį 
Ponta Delgate miestą. T’ 
mi šūviai ant miesto gatvių už- B Suv Val ne. namus Taį
mu ?..e zJn01y^ ir.. au*-T mažai grudų ir kitokių produktų, keliatas ir lietuvių , vienok ži- 
suzei e. ajuno p’.iBuvęs užrubežinių reikalų mi- nįos nieką ne įvardina, tad ir

lr ir dabartinis pirklybos lietuvių vardai nežinomi.
ministeris E. E. Trolle protes
tuoja, kad Švedija niekados ne-! 
šelpė maistu Vokietiją.

submarinus. Mušyj dalyvavo ir 
vienas Suv. Vai. pirklybinis gar
laivis, kurs tuom tarpu buvo at
plaukęs su angliais. Po kelių 
valandų submarinai tapo nuvyti.

PREZIDENTO PROKLA-
MACU A.

; Washington, D. C. Preziden- 
AMNESTIJA AUSTRIJOS : tas Wilsonas išleido ilgą pro- 

PRASIKALTELIAMS. i klamaciją, kuria atsišaukiama 
Amsterdamas. Austrijos cie-' į pirklius, kad butų užginta iš

užsiregistravusių 5 d. Birželio. 
Bijomasi, kad netruktų darbi
ninkų.

AUGŠTI MOKESČIAI ANT 
AMUNICIJOS FABRIKŲ.

Washington, D. C. Uždėji-

J : GALICIJOJ.

Petrogradas. Tarpe Brzezany 
f /- ir Zbarov, Galicijoj, .aštuonioli

kos mylių fronto ilgume rusų 
- ' - kariumenė vedama generolo 
? ' Brusilovo teip purto ir peria kai-

- lį vokiečiams, kad tie be jokio 
atsikvėpimo su didžiausiais nuo- 

į stoliais traukiasi atgal. Hin-
. denburgas atvykęs iš vakarinio 

f * fronto ir permatęs blogą situ- 
acija, pradėjo traukti iš vakari-

; nio fronto kariumenę ir statyti
prieš rusus, nes kitaip pavojus

y gręsia Lembergui. Ar rusai ik
gai laikys tokį ofenzyvą, nežinia. Monarhiškosios dalies jaunutis

CHINUOJ V£L REPUBLIKA.
Amsterdamas. Chinijos am

basadoriams užrubežiuose parė
jo žinios, kad Chinija suskilo į 
dvi'dalis, kurių viena yra valdo
ma monarhijos šalininkų, kita 
republikos. Nanking provinci
ja apsišaukė republika su sos
tine pačiame Nanking. Repub
likos valdžią užėmė buvęs vice
prezidentu Feng Kuo-Chang.

HOOVERĄ APDOVANOS GAR j
BĖS KRYŽIUM

Paryžius, žinios skelbia, kad «>ri“ Karo,is Suvienytų Valstijų gabenti i
Francuzijos prezidentas Poun- ja nokusiems poMkiems Aus- neutrahskas salis metalas, mais- 
care rengiasi apdavonoti garbės ,«*» prasjkaltehams Ta am- tas, angtai, nafta ir kitoks ku- 
kryžium Herbertų O Hoover^l"“^ jrduCekljmiat-Iras Nors proklamacija yra 
Suv Vai maisto diktatorių ir t stovus iš Austrijos parlamento. , švelniu atsišaukimu, vienok jos ^i^Xj*riSIaS Toks ciesoriaus žingsnis iabaiireikžmė yni. prisakymu supran- 

pageibų belgams ir franeuzams.'“!“®’ »*■"««!• Parlamento j tarną ur todėl augamu pamine- 
Aparttodar tokiomis dovano-™>ria>»»- Kada pnemere Seyd-1 tų produktų išgabenimas turės 
mis bus apdovanoti William A. > parlamente perekaite amuos- būt sulaikytas.

Vėliausios Žinios.
Rusai paėmė Haličą. Rusų ge

nerolo Karnilovo vedama kariu- 
mėnė paėmė Galicijos miestą 
Halič. či^buvo stiprios vokie
čių pozicijos. Su miestu rusams

mo mokesčių komisija, laikyta- teko 1000 neiaisvių ir 16 kanuo- 
me posėdyj įnešė sumanymą 
uždėjimo augštų mokesčių antį 
amunicijos fabrikų. Komisijos 
manymu yra, kad amunicijos 
fabrikai naudodamiesi kare turi 
milžinišką pelną, o valdžia iš jų 
nieko. Proponuojama, kad nuo 
amunicijos fabrikų kasmet butų 
surinkta po 1,670,000 dol. į val
stybės iždą, šį komisijos suma
nymą, manoma, tuojaus ims 
kongresas svarstyti.

Vokiečiai paėmė nelaisvėn
1250 anglų. Vokiečiai pakėlę
smarkų ataką prie Nieuport, 
Belgijos pakraštyje, nelaisvėn 
paėmė 1250 anglų ir atėmė Bel
gijos teritorijos 1400 jardų.

mis uus iipuvvciiivii vvniiaiu r*.., - , . , .
Coffin, generoliškas užveizda tekstą, vokiečiai radikalai 
komisijos ir Dr. Ralp Tich pri- ėmė gvoltu rėkti, kad tai yra 
žiūrėtojas amerikoniško ligon-,|Prasiien^ima^ pneS Sa’ies lsta* 
bučio mieste St. Valesey en ^8- Dėl«’_ pasento pra- 
Coux, Francuzijoj. ’ | aidėjo bruzdėjimas.

VIENAS BANDYMAS IR PAS- ISPANIJA GALI TAPTI RĖ
KTO TAIKA. PUBLIKA.

Bernas. Vyriausiame austrų Paryžius, žinios skelbia, 
karės štabe buvo laikyta konfe- kad abelna Ispanijoj situacija 
rencija, kurioje dalyvavo vokie-* eina kaskart blogyn. Oristo

STATO NAUJĄ MIESTĄ.
Fayette City, Pa. The Pitt- 

sburgh Steel Produktą kompa
nija apipirkus žemės plotus prie 
Monongahela upės, Washingti- 
no paviete, pradėjo statyti dide
lius fabrikus, kurių pastatymas 
kaštuos 3 milijonus dolerių, be 
įtaisymų. Pradėjus statyti fab
rikus, žmonės ėmė žymiai piric-

NUBAUDĖ ANARHISTUS.
New York, N. Y. Pasibaigė 

teismas garsių anarhistų. Emma 
Goldman ir Aleksander Berk- 
man, kaltinamų už prieškarišką 
agitaciją. Teismas juos pas
merkė kalėj iman po 2 metus ir 
30 dienų, užmokėjimui po $10, 
000 baudos ir po išbuvimui kalė
jime pažymėtą laiką, deportavi
mui iš Suvienytų Valstijų. Sa
vo buveinės vietomis jie pada
vė, E. Goldman Kauną, Lietu
voj, o A. Berkman, Petrogradą, 
Rūdijoj.

Daugiau nelaisvių. Rusai vy
dami austro-vokiečius skersai 
upę Lomnica, paėmė nelaisvėn 
2,000 kareivių. Vokiečiai su 
austrais kaip tik spėja bėgt nuo 
rusų. Nuo 8 iki 10 Liepos ru
sams teko 10,000 nelaisvių.

Chinija rengiasi į karę. Was- 
hingtone gauta žinia, kad Chini- 
jos republiškoji dalis tuojaus 
stoja su 500,000 kariumenės ka
riaut su Vokietija. Chinija po 
ginklu gali statyt 20,000,000 
kareivių.

Ims kariumenėn. Utarninke, 
17 d. Liepos bus ėmimas kariu- 
menėn tų, kurie registravosi 5 
d. Birželio.

I
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=| Iš Lietuvių Gyvenimo I
RUSIJOJ tūkstantis žm. Yra čia ir Lietu

vių Draugijos n. k. š. Skyrius. 
Ikišiol komiteto žmonės, be pa- 
šelpos padalijimo, jokio kultūros 
darbo nedirba. Nuvertus nuo 
sosto carą, Polocko lietuviai pra
dėjo energingai imtis organiza
vimosi. Balandžio 9 d. inicija- 
tyva kelių kareivių ir vieno val
dininko, buvo sušauktas pirmas 
Polocko lietuvių susirinkimas 
Lietuvių Kom. bute, į kurį atsi
lankė daugiau 100 žmonių. Su
sirinkimo pirmininku išrinko p 
Ks. žilinskį, jo pavaduotoju P 
Braždį ir sekretorium P. Purė 
ną. Susirinkimas priėmė šito
kią rezoliuciją:

1) Lietuva privalo būti ne 
priklausoma nė nuo Vokietijos
nė nuo Rusijos. 2) Lietuvos, . _ ...........
kaipo savarankiškos vienatos, Sleznikas, sekretorium P. A. I vių jaunuomenės prisirisimą

Simferopolis. Simferopolio 
tremtiniai, apsvarstę susirinki
me Lietuvos klausimą, pripažį
sta, kad prie susidėjusių šios 

, dienos politikos santikių Lietu
va pati turi savam Steigiama
jam Susirinkime laisvai nusta
tyti savo valdymo tvarką ir san- 
tikius su kaimynėmis tautomis 
ir valstijomis. Iš šito atžvilgio 
susirinkimas nuo visos širdies 
sveikina Lietuvių Tautos Tary
bą, kaipo padariusią pirmą žing
snį įkūnijimo gyyeniman tautos 
troškimų ir vien jai pripažįsta 
musų reikalų atstovavimo teisę 

• Rusijoj. Drauge su tuom susi
rinkimas linki: 1) kad T. Taryba 
išgautų autoritetingą paaiški
nimą, ar prižadama mums ap
sisprendimo teisę, kaip dabar, 
kada Lietuva Vokietijos rankoj, 
teip ir tuomet, jeigu karės liki
mu prieš taiką, pasiliktų vėl į 
Rusijos pusę, arba taptų suskal
dyta į dvi dali; 2) kad, nelau
kiant Rusijos Steigiamojo Susi
rinkimo, Tautos Taryba, einant 
iš vien visoms sriovėms, kiek tas 
galima, greičiau paimtų į savo 
rankas Lietuvos valdymo va
džias, ir naudojantės senos val- 

. džios įkurtoms įstaigoms^ sumo
bilizuotų musų jiegas ir prireng-

Vokiečiai, kanadų nelaisviai, varomi i užpakalines stovyklas.

jiems », ir ne-

r Stilson pasakė, kad po prakal- per S. Mockų (narių mokestįs) 
tai jis atsakinės, kad ir kebliau
sius klausimus. Taigi tūlas lie- jn-nucu, vumi. pc*. a.
uvis pasinaudodamas “gera” i Martaus prakalbas sudėjo J. % 9 
troga, po prakalbos uždavė kelis i šlitskis $2.50; po 1 doL: D. Sta
liausimus Stilsonui. ' Kalbėto- konis, A. Stakonienė, A. čepo^ . 
as negalėjo atsakyti nė ant vie- nis, P. Burkaukas, P. Bernadi- 
10 klausimo. Vakaro vedėjas 
ą matydams, nedavė daugiau 
dausimų pirmam ir užklausė 
jublikos, gal kas kitas nori kokį _______________r___________ .
liausimą duoti kalbėtojui. Bet J. Marčiulionis 1 dol.; nežinomi 
liekas nesirado galintis duoti 
klausimus. Tuomi naudodama
sis pirmas klausėjas vėl prašo, 
kad pavėlintų dar kelis klausi
mus užduoti kalbėtojui. Gavęs i 
pavelinimą, dar du klausimus, 
uždavė. Tas kalbėtoją teip su-: 
maišė, jog kalbėtojas kasžin ką 
pradėjo kalbėti. Tą matydami 
salėj socialistai sujudo ir pra
dėjo rėkti: “Stilson, Stilson! 
Užklausk jo, ką tautininkai su 
savo konstitucija padarė”. Ir 
teip tos prakalbos užsibaigė. 
Dabar socialistai apstoję kam
pus gatvių, ir kaip tik pasigau-

.....................   170.00
Meriden, Conn. per A. M.

nis, P. Burkaukas, P. Bemadi- 
šius, J. Subačius, J. Dangvec- 
kis, 'F. Kavaliauskas. Smul
kių $3.20? Viso................. . $13.72

Ansonia Conn. per A. Martų

inteligentijos kadrą; 3) kad 
sutrauktų išmėtytas musų ka- 
reivijos jiegas po plačią Rusiją 
ir net svetimą Francuziją, po 
.lietuviškoms vėliavomis, kurios 
turėtų būti vartojamos Lietu
vos teisėms ginti4) kad rupin- 

- tusi tremtinių, negalinčių darbo 
dirbti, arba negaunančių tinka
mo darbo ir jau 3 metai ken
čiančių badą, padėjimo ' pageri
nimu ; 5) kad išreikalautų iš Ru
sijos valdžios teisingo ir doraus 
atlyginimo už sunaikinta lietu- 
vių turtą dėlei bendrų Rusijos 
reikalų, neatidedant tą dalyką 
neapribotam laikui ad Kalėdas 
Graecas. Susirinkimo pirminin
kas K. Oliaka, sekretorius V.

$3.70. Viso............................. $4.70
Thompsonville, Conn. per A.

Martaus prakalbas sudėjo po 
2 dol.: K. Zaramba, J. Černiau
skas, V. Mockus; po 1 doL: O. 
Klišienė, BĮ. Buinickas, V. Kun
drotas, B. čilviniutė, J. Petkai- 
tė, K. Čepulienė, A. Čepulis, L; 
Marcinkevičius, A. Narvilienė? 
K. Určinienė, -M. Augustinaitis, 
K. Miglinas, M. Miglinierie, M; 
Baranauskaitė. Smulkių $8.44. * 
Viso.................$27.44

New Haven, Conn. per A. M?
Martaus prakalbas sudėjo po 1 
doL: J. Butkus, J. Jakavickisj 
S Maseliunas, K.’Makarevičiuš? 

'M. Makarevičius, K. Zigmančiu- 
tė, P. Cibulskis. Smulkių $5.15. 

; Viso.......................  $12.15
Stamford, Conn. per A. Mari-' 

taus prakalbas aukavo po 1 
į dol.: J. Martisdas, V. "Martinai-? 
■ tis, J. Klimas, P. Misikevičaitė; - 
į J. Cibirka, D. Majauskas. Smul
kių $1.80. Viso ........ $7.80 

Brooklyn, N. Y. per A. M:
: Martų po vieną dolerį aukavo: 
į E. Vyžienė, G. Vyžas, U-Kriau-' 
čiunaitė, K. šiaučiunas. ’SrnuL 

į kių $2.90. Viso............ -- $6-90
i Lewrencė, Mass. Ne kartą Į Harrisson, N. J. per A. Martų 
jau minėjau “Dirvoj” ir kituo- po 1 dol. aukavo: F. M. Petrulio- 
se laikraščiuose apie šio mieste- nis, B. Petrulis, M. Kauklys, K. 
lio lietuvius, nusiskųsdamas ant Mačionis. Smulkių $1.63. Vi- 

■ jų už nedarbštumą, laikraščių: so ...........................
Į neskaitymą ir tam panašiai, i 
I Bet ateičiai gero sulaukti iš jų • viso ......................
nesimato vilties. Patyrimas Buvo lakšte 103. 

: rodo aiškiai, kad mus lietuviai ■ viso fondan įėjo 
į nepakils ant augštesnio kultu-į 
! ros laipsnio tol, kol jie dirbs i 
; prie sunkiųjų darbų fabrikuose. I 
Fabrikuose dirbantiems zmo-,

> l - v————————— —----------- --- c v :
valdymosi forma privalo būti Kriaučiūnas. Kalbėjo pirmiau-(prie dailos,šiuomi kviečiu kuo- gali išduoti atsišaukimo aplik- na lietuvį, kuris davė tuos,
nustatyta Lietuvos Steigiamojo; s^a P- Kriaučiūnas, kurs išsireiš- į daugiausia prie musų darbo, raštį savo vyskupijos kunigams, klausimus Stilsonui, duoda vėjo '
Susirinkimo Vilniuje, t. y. T.jp-1 kė, kad lietuviai neprivalėtų s ypač tuos, kurie gali dainuoti, bet viską ką jis gali, tai tik iš- jam. Girdi, kaip tu galėjai drį-
tuvos Centro, lygiu, teisiu, slap- ?šioje karėje lieti kraują, šitas ar Kitus lavinti. Prašau tėve- j duoti pavelinimą kun. Kasakai- sti užduoti tokius klausimus
tu balsavimu visų gyventojų išsireiškimas karštai paremta liūs ir močiutes leist savo dukre-įčiui, atsišaukti į visus klebonus draugui Stilsonui, ką? Tu, pli-į 

■ 3 j j^uo ienkų, kaipo ir svarstant prieita prie nutari- lems rašytis prie CLTCh. drau-tjo vyskupijoj, kad jie malonėtų iki, artu nežinai, kad draugas
----- — ’—’ ——------ .ne v,,, me -r.weiiatr.nf Geg. 20 d. parinkti aukų savo; stilsonas yra darbininkas ir tt.;

bažnyčiose. Kadangi kun. Ka-! jfat, socialistui valia klausimus i 
sakaičiui ypatiškai nebuvo gali- užduoti ne socialistams kalbe-; 
ma atsilankyti pas visus klebo- tojams, bet socialistui kalbėto- 
nus, tai buvo priverstas laiškais tojui ne socialistas negali duoti j 
kreiptis Į juos. Taigi laiškų ra- jokių klausimų, nes tuomi var-; 
šymas. ir išsiuntinėjimas Jamižoma socialisto laisvė. 1
kaštavo $11.00.

Lietuvių bažnyčioje surinko j 
aukų $156.00 su centais, kitose 
bažnyčiose surinko $167.00 su 
centais, matoma, kad kitose 
bažnyčiose mažai surinko, nes 
dauguma tų klebonų laiškus 

. perskaitę perdavė ”Janitor” 
: užtvirtinti.... 
i čia buvo TMD. 52 kp. suma
nius paraginti kitas draugijas, 

kis ' 5) B Liaukevičiutė ir 6) jvyirtų priverstinas ėmimas ka-' ketvergais. , į kad sutverus draugijų Sąryšį,
kun J Grigonis Organizavi- riumenėn talkininku pavaldinių,' Tikiuosi, kad šis mano atsi-! tuomtikslu buvo atsišaukusi 
mo komitetui * susirinkimas vi-į tai kiek esu patyręs, rastųsi ir; šaukimas neliks tuščiu tarp lie- visas draugijas, kad prisiųstų 
šokioms netikėtoms išlaidoms i tokių lietuvių, kurie stotų į į tuviškojo jaunimo, develande.; savo atstovus. Į pirmą susirm- 
_suaukavo_95 rub. 50 kap. Orga- anglų kariumenę, kurioje yrajManau, kad kiekvienas ? ~ - J . ~
nizavimo Komitetas, gavęs vel- tr dabar nemažaf lietuvių, liuos- jpeižskaitys sj. ailsisaukiiną, ateis : atstovus, Į antrą susirinKimą--------------------------------- ----------- ------- ;
tui viename ligonbutyj gana pui- ■ norių. Kol kas, kaip jau anais i ir stos su murrus prie darbo, ku-; jau tik puse atstovų atsilankė, negali gimdyt ir išauklėt dorą ir pittston, Pa..šv. Juozapo drai
kią ir erdvę salę Balandžio 16 sykiais “Dirvųj” rašiau, męs I rį męs rengiame 2 d. Rugsėjo. > o į trečią susirinkimą tik vos j sveįką šeimyną. Fabrikų už- gija............... 6.00
d. sukvietė antrą’susirinkimą, į sėdime ramiai, nes iš anglų pu-1 Mieli broliai ir. sesutes, nepaisė-:trįs atstovai atėjo. Priežastis veizdų žiaurumas darbininkus! Waterbury, Ct., ALTS. 11
kurį prisirinko apie 200 žmonių sės męs čia turime geriausią; kitę ignorantią,;: kurie Įvairiais to yra tokią: Socialistai tuojaus padaro nervuotais, ir piktais, kuopa per J. Marcinkevičių. 10.00

Susirinkimo vedėju, išrinko -prieglaudą, tad ir privalome ra-; budais mus, musų veikimus per savo laikraščius užbliovė, jogprisjdeda prie atpratimo i ROchester,N.:;Y.P<*ilyj !̂fc- 
kun. J. Grigonį, jo pavaduotoju miai užsilaikyti. į darko, neklausykite jų neteisin-, TMD. 52 kp. jau ‘ cibukus rie-■ nao mandagumo, darbštumo, Saunoros sudėta ant p. K. J, Se-

’---------“ gų kai m, kuriomis jie mėgina čia”, reikalauja pagelbos nuo nuo skaitymo knygų ir laikraš- maškos rankų .
kitus apmeluoti, paslėpdami sa- socialistų, tą patį ir klerikalų čįu jr tokiu budu lietuviškasis J Raeine, Wis. Moterių irMer- 
vo klaidai ir silpnybes. Bukime > kapitonas užgiedojo, girdi, ten pasauns bankrutija. ginų šv. Ražančiaus Draugija
viri, atvirais ir pažinkime kame užsilikus kuopelė (TMD. 53 kp.) Paprastai, kur eisi, sutiksi j per M. Kasparaitį 
blogumas ir gerumas. Tad ne-.tautininkų, tų “laisvamanių”, * iietuvĮ ir greit jį suprasi esanti Rridgeport, Ct. per A. M. 
klausant žeminimo muš gero bedievių, užsimanė tverti drau- Į visų skriaudžiamu. Gailestis Martaus prakalbas 25 d. Gegu-

- : ,_______________ 1 . ITl

Lietuvos. L, - ----------- - —. .... x
šeimynos teip ir politikos gyve- mo’ kad jeigu jau lietuviams gijos, kur jos galės prasilavmt 
nime laikytis visai’atskirai, bet i Prisieitų eit kariumenėn, jei to j dailos srityje dainos, losimo, 
su kitomis tautomis gyventi. nebūtų galima išvengti, tai ne-j kuomi ir jums teks pasidžiaug- 
Hranoi^kai 41 Sklpisti lietu-! sipriešint valdžiai ir reikiant, I ti ir pasigėrėti. Jus gi sesutėsLietuvos neprikia^ geriau įstot. Rusijos kariume- į ir broliai, ateikite ir prisirašyki- 

mybės idėja ir kiekvienam atski- nėn, negu Anglijos ar Francuzi- j te- prie CLTCLt., ateidami ątsi- 
rai stengtis kaip galima labiau ’ jos. J veskite ir savo pažįstamus, te-
susipažinti su Lietuvos reika- Kalbėtojų buvo keli, net iš ki-: gul ir jie tampa nai iais per de- 
lais, kas turi būti atliekama per tur atvykę. Tarp jų kiti buvo įvynis metus daug veikusio ir 
laikraščius, knygas, paskaitas ir; rimtais kalbėtojais, bet buvo Į sa'o velkina u atsižjmejusio 
pasikalbėjimus. tokių, kurie savo kalbomis tik į CLTCh. Susirinkimai atsibūva

Toliau susirinkimas nutarė. trukšmą kėlė, žinoma, toki ga-1 antroj seredo j kiekvieno mėne- 
kuogreičiausia sukviesti antrą. lietuviams atnešt tik blėdį, o j šio, M. Paulausko salėje, po No. 
susirinkimą erdvesniame bute. įne naudą. Apie vertės neturiu- ■ 2452 St Clair skersgatv io. 
Polocko lietuviams, organizuoti čias kalbas, kurias tik zaunomis i Įstojimas nuo 12 iki 15 metų 
susirinkimo išrinkti: galima pavadinti, visai neminė-110c., o nuo 15 metą . 25c. Po

ly P. Purenąs, 2) Joana Ože- siu- Tačiaus priminęs tik fak- j sirašyt galima laike dainų prak
irte, 3) P. Brasdis, 4) J. Lazaus- tus, turiu pažymėti, kad jeigu Į tiku, paprastcftnis serędomis ir

J. J. ž.

. $268111- 
13.599.82' . 
13.867.93

Lietuvos Nepriguhnybės 
Fondo skyrius.
Lakštas 93.w x-------------c----------------- r aUiiAUUOC uuuaiįvicuio į Liet no uao

' kurs i kimą 8 draugijos buvo atsiuntę ngms negalima sveikai protauti. Į Belle Vallev, O. SLA.- 238
—u-f—-----• $5.00

Vitebskas. Už kelių dienų 
prieš Tautos šventę (10 Kovo 
m.) vietinės šviesuomenės ini
ciatyva buvo sušauktas priva
tinis lietuvių Vitebske gyvenan
čių visuomenės atstovų pasikal
bėjimas apie einamuosius reika
las. Už^poros dienų jau buvo 
tos pačios lietuvių visuomenės 
grupos sušauktas lietuvių viešas 
susirinkimas-mitingas.

Kainavertis.; gų kalbų, kuriomis jie mėgina ’ čia’ .. 6J».Ks. žilinskį ir sekretorium P. Pu 
rėną. Per šį susirinkimą dau-. 
giausia domos buvo 'kreipiama' 
tremtinių reikalams. Nutarus ■ 
įsteigti lavinimosi kursus su-;
augusiems, darbo biurą, įvedi- ---------- j - - . . . . t -~-r --------------------- ------ :----- , r--------- -—
ma pamaldų lietuvių kalba vie- velando Lietuvi’? Teatrališkas vardo, visi stokit į eiles su mu- gijų Sąryši, kad juos sustipn-; širdį spaudžia> kad męs, lietu- žio, š. m. aukavo po 1 dol.: K,.
tinėj bažnyčioj, susirinkimas ’ Choras, mėnesiniame savo su- .mis ir veikite lietuvių vardo pa-jnus. Mums ne reikia jokio Są- viai, teip vargingai gyvename 1 Ambraziunas, J. Noburaitis, F.

atsišaukti į I kėlimui, o tuomi, bendrai veik- i ryšio, męs turime savo federa-; š;oje §aiyje> kurioje kitos tau- Saikelis, K. Rasimavičiutė, T.
Clevelando ir aplinkių lietuvių • darni parodysime silpnučiams • ei ją, tai prie jos reikia prigulėti, tos tobulinasi ir kultūriškai stip f Sagevičius, K. Valinčienė, J- Mi-.

pakviečiant dau-' musų priešams, kad melu ir bet ne prie kokio ten sąryšio, rėja Nesakau, kad męs gyve- nelga, J. Dulbis, V. KirkHaus-

A M E R I K O J.
Cleveland, Ohio. A t s i š a u

k i m a s. 18. d. Birželio, Cle-

5,00

vo kupina (apie 300 žm.) susi
rinkusiųjų daugiausia kareivių 
ir tremtinių, vietinio Komiteto 
■rūpinamų. Ūpas visų pakilęs. 
-Susirinkimą pradėjo vietinio 
Sėtuvių Komiteto pirmininkas p. 
Karoblius. Buvo pagiedotas 
Sėtuvių himnas. Susirinkimo 
■pirmininku išrinkta p. Grigaitis, 
sekretoriais Untulis ir Brazai
tis. Pirmininkas savo prakal
boje apibudino dabartinio mo
mento stovį ir svarstą. Potam 
pasipylė visokios kalbos. Kal
bėjo ir šio mitingo organizato
riai, skaitlingi buvo Ribėtojai ir 
iš susirinkusiųjų. Kalbėjo ka
reivis iš apkasų atvykęs apie 
nuliudimo dvasią, kuri viešpa
tauja tarp lietuvių kareivių, nu
stojusių visokių ryšių su savais 
žmonėmis, su gimtąją šalele, 
apie stoką knygų, laikraščių. 
Kitas vėl kareivis šaukė drau
gus prie organizavimosi, prie 
kultūros darbo, kad paskui pa
grįžus į Lietuvą galėjus atneš
ti naudą tėvynei. Kalbėjo dar
bininkų atstovas, neseniai pa- 
liuosuotas iš kalėjimo, kalbėjo 
kunigai ir tremtiniai, pasakoda
mi savo vargus ir išreikšdami 
savo pasitikėjimą šviesiąją atei- 
čia. Buvo pasiųstos pasveikini
mo telegramos Laikinajai Vy
riausybei ir Darb. ir Kar. At
stovų Tarybai. Nuo lietuvių 
visuomenės atstovų į Miesto Vi
suomenės Komitetą išrinktas 
p. Untulis. Išrinktas laikinas 
lietuvių informuojamasis biu- 
jas iš 6 žmonių, kuriam ir paves
tas tolimesnis organizacijos dar-

priėjo prie svarstymo tremtinių sirinhjme nutarė 
reikalų, čia paaiškėjo, kad Ko-1.
mitete įsiviešpatavus didžiausia Jaunuomenę, Į - - . _ . . .
netvarka Susirinkimas nutarė !^au rištis prie Railos draugijos, šmeižimais jie atsiekt nieko ne- tautininkus stiprinti, 

panaujinti valdybos sąstatą.
Bet Čia kilo neaiškumų: ar visi Teatrališkas Choras, šis cho- 
tremtiniai turi teisę balsuot, >ras Jau ne kartą yra Cle- 
ar, pagal senojo rėžimo įstatų, olande atsižymėjęs savo gabu- 
tik Draugijos nariai. Centro Ko vedamas savo mylimo
miteto įgaliotinis p. P. Velbaus- m°kintojaus p. L. Kramp. Tai- 
kis paaiškino, kad Centro Kom. mieli broIiai * sesutės, męs 
dar yra nereorganizuotas ir jei- Jau žinome, kad Clevelande buvo 
gu prileisti prie balsavimo visus ^au$ koncertų, tarp kurių reikia 
tremtinius, CK. naujos valdybos Paminėti Lietuvos Sūnų Beno 
gali neužtvirtinti, nutarta prie; koncertą. Bet tai buvo iš mu- 
valdybos rinkimo prileisti tik į zikališkos srities. Į 
Draugijos narius. ' Ir čia per su
sirinkimą į Draugiją įstojo ir 
nario mokestį užsimokėjo 41 ną-

. ... . Sočia- name vargingai ant turto ar kas K. šmulkštis, S. Miliauskas,
kuria yra Clevelando Lietuvių gali, nes teisybė visur ima vir- listai tai nors veikia ką, bet sveikatos, bet ant dvasios, ant s. Veiverys, M. Janonis, V. Vait

šų. j tautininkai nieko, kad nors gir- išminties. Dėl to kur eisi, iš to- kunskas, J. Janonis, A. Žilinskas, 
Baigdamas savo atsišaukimą, į di butų parengę kokią dieną dėl pažįsi namus, ’ * ” ' — ~ ™kuriuose lietu-; a. Niaura. Smulkių 33.60. Vi-

liekuosi su tinkamiausia guodo- karės nukentėjusių lietuvių,Į vįaj gyvena. Sienos kreida . .....................................................$20.60
; kaip męs kad turėjome Geg. 20 ;įajp jr teip surašytos, sujuodę į Rochester, N. Y. P. A. Usevi-

Sienos kreida so ..
ne CLTCh. viršininkas. į kaip męs kad turėjome Geg. 20 šiaip ir teip surašytos, sujuodę į Rochester, N. Y. P. A. Usevi-

F. Baranauskas.; dieną popiežiui pavėlinus. Mus skarmalai per langus plevėsuoja, čiaus krikštynose sudėta aukų
  j darbai bus užrašyti aukso rai-; o vidaus veržiasi armonikos ant P. Petronio rankų .. $4.50 

Rochester, N. Y. Popiežiui ; dėmis (ga! kraujo raidėmis, už baisas. jfat? viduje yra links-. Jlontello, Mass. A. M. Mar-
pavelinus žemaičių vyskupui1 sugrovimą 53 skyrių n. n. karės ■>- ----- j- : ■
Karevičiui atsisaukt i visus vy-į lietuvių šelpti?) Lietuvos istori-, gerai ir jiems patarimą duot 

_______ skupus,kad pavėlintų jų vysku-į joje ir męs tik tikri tautininkai, njekas negali.
" . Bet CLTCh. Į pijos bažnyčiose rinkti aukas : ne ten koki laisvamaniai, bedie-

yra atlikęs nemažiaus darbo,; lietuviams r:----- 4X1

ma. Ir jiems tas išrodo labai taus prakalbose.......... - - - $1154
Front Royal, Va. V. Jurgai

tis ........................................   • • 51-00
Teip dalykams stovint su se-. Levviston, Mainei M. Stelmo-

■ j___ ____________ _____________  _____ , ------------ nukentėjusiems dėl viai! Reik šalintis nuo tokių pušniais, nors jaunesniems reik- (metinė mok. už 1917 m.)
apart dainų statydamas dar; karės, Gegužio 20 dieną 1917, j tautininkų, laisvamanių, bedie- tų vengt tokio gyvenimo, pratin-i................. .................................

ir geresnius veikalus.į čia kun. Kasakaitis, pasiteira- vių kaip nuo užkriačiamos ilgos, tis prie naujų idėjų, skaitant New Philadelphia, Pa. Jonas
$10.00

rys.
Visa valdyba buvo renkama 

slaptu balsavimu. Polocke 
Skyriaus pirmininkas išrinktas 
kun. J. Grigonis, vice-pirminin- 
ku — Oželytė, kasininku — Za- 
borskaitė, sekretorium 
Oželytė. Į revizijos komisiją 
išrinkti: V. Bronza, P. Breždis 
ir Ks. žilinskis, kandidatais — 
P. Purenąs, L Končius ir Stan
kevičienė. Susirinkimo sekreto
rius P. Purenąs.

(“Santara”)

Polockas. Lietuvių Polocke su- 
Icareiviais, pabėgėliais ir iš seno 
gyvenančiais, bus daugiau kaip

scenoj i
Taigi čia turiu pažymėti, kad vo pas vyskupą Hickey, ar jis i _
CLTCh. dar ne apsistoja ant to i yra gavęs atsišaukimą nuo že-į gando. Socialistai ir klerikalai 
ką yra jau nuveikęs, ne apsisto-! maiėiu vyskupo Karevičiaus, ■ sako, kad męs buk pagelbos rei- 
ja ant to kas jau yra nuveikta ’ ant ko vyskupas Hickey atsake, i kalaujam nuo jų. Ne, męs, tau- 
tarp Clevelando lietuvių, bet ei- j jog negavo. Tada kun. K. pa-; tininkai, ne reikalaujam socia- 
na toliaus dailos keliais ir prisi- aiškino, jog popiežius yra pave- listų nė klerikalų jokios pagel- 
mindamas koncerto svarbą. Ka-I Tinęs žemaičių vyskupui Karevi- j bos, męs galime miegoti kaip

Tautininkai tą išgirdę, nusi- gerus ir pamokinančius laikraš- Mikėnas iš Silver Creek. Pa
čius. j (metinė mokestis už 1917 m.)

Darbai čia šiuom kartu eina ......................................... $10.00

; dangi CLTCh. turi užtektinai' čiui atsišaukti į visus vyskupus, ■ miegojome be jų pagelbos. Ir 
spėkų ir išlavintų balsų, tad ren- ■ kad aukos butų rinktos visose į tautininkai užmigo—
gia didelį koncertą, kurs atsibus I bažnyčiose, Gegužio 20 d. nu- j Rochesteryj atsilankius p.

i 2 d. Rugsėjo, šių metų. Todėl, I kentėjusiu lietuvių sušelpimui. j Stilson (Stasiulevičiui) šį pava- 
kad su šiuomi koncertu butų Į Vysk. Hickey atsakė, jog jam ! sarį, jam buvo parengtos prakal- 
galima parodyti didžiausią lietu-1 yra labai gaila lietuvių, bet ne-! bos LSS. 7 kp. V akaro vedėjas

Darbai čia šiuom kartu eina __________ _ __________
gerai, ypač audyklose. ” SLA. 187 kp. per S. Buk>

J. Gailutis ' ta (met. mokestis už 1917 m.) 
_______  /........................................  $10.00

So. Chicago, UI. SLA. 74 k. 
per C. Oreską........................ $10.00

RAŠTYNĖS. Brooklyn, N. Y. SLA. 213 kp.
AUKOS per K> g Karpavičių ...............5.00

Lietuvos Gelbėjimo Fbndas. ------------ —
Lakštas 104.

Iš LG. IR LN. FONDŲ

A NGLIJOJ
Londonas. Nedėlioj, B 

3 d. Londono lietuviai t 
svarbų susirinkimą, kurs
buvo Lietuvių Kliube. ta 
abiejų lyčių susirinko 
daug; susirinkime teko daly 
ti ir man, kaipo “Dirvos” Jc< 
pondentui. Susirinkime s
styta, ką lietuviams reiktų 
ryti, jeigu Anglijos valdžia 
verstinai imtų talkininkų pa 
dinius kariumenėn, kas tu 
paliesti ir lietuvius.

Susirinkimą atidarė vietinis 
klebonas K. Matulaitis, susirin
kimo pirmininku išrinkta J. Po kliubo narių kavalerija Long Island, kurią sudarė baris liuosnorių.

. $115.14 
$4.490.78 
$4.695.92

Viso .................  • •
Lincoln, N. H. LGF. skyriaus Ruvo lakšte 92 . 

nariai, kurie moka į mėnesi po Viso |ėjo fondan 
■ 50c.: J. Antanavičius. A. Puido- Viso per abu fondu $18.473.85 
į kas, A. žemaitis, K. Grigaliūnas. ■ j. Sekevičius.
M. Bublys, S. Stelmokas , Z. LG ir fjn. sekret., 101
Civelikas, K. Majauskas, A. str., Lawrence, Mass. 
žilaitis. J. Puidokas J. Velička, 
P. Paukštis, K. Mickunas. P.
Kreiseliunas, J. Pazikas, K. Ja- , „
nuškevičius, K. šiugžda. Po grafo 1 salą Cei.on, is , 
25c.: M. Puidokienė, O. Matec- dono persiuntimui telegra- 
kienė, T. Gudaitienė, P. Mickų- mo įnia pusė valandos.
nienė, M. žilaitienė, M. Trum- 
paitienė, 0. Pazikicnė, P. Gudai
tis, J. Trumpaitis. M. Valkevi-, 
čįą, V. Žajankauskas, A. Min- 
dga, A. YHus. Viso $11.75 

Homestead, Pa. A. Bujaus- 
kas per A. B. Strimaitį, N. Y. ■

Nuo laiko nuvedimo tele-

88.00
Boston, Mass. LGF. skyrius

Minneapolyje yra žmogus 
50 metų amžiaus, . kurs nuo 
kelių desėtkų metų veda kas 
dieninius užrašus, nepraleis
damas nė mažiausio nutri
nio jo gyvenimo dienose.
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Lietuvis provakatorius. Nu
vertus Rusijos biurokratiškąją 
valdžią, Maskvoj pasklido gan
das, kad Maskvos provokato
rių biure tarnavo lietuvis, kurs 
policijai ir žandarams išdavinė
jo žmones, lietuvius, kuriuos 
paskui policija suimdavo kaipo, 
politiškus kaltininkus ir savo
tiškai juos kankincr kalėjimais 
ir ištrėmimais. Kadangi ano 
Įtariamo nenaudėlio vardas bu
vo jau žinomas kaipo Trzeciak, 
tai revoliucijai ėmus, viršų ir 
naikinant provokatorių biurus, 
vadinamus “ohrankomis”, L. 
Daukša pasistengė ištirti, ar tik
rai lietuvis tarnavo biurokratiš
kiems valdininkams, išdavinė
jamas savo brolius, lietuvius. 
Peržiūrėdamas “ohrankos” re
kordus p. Daukša surado, kad 
tariamasis Trzeciak tikrai buvo 
slaptosios policijos žvalgu. Jis 
yra lietuvis Treigys, iš Suvalkų 
gubernijos, Kalvarijos pavieto, 
rusiškai save vadinosi Trzeciak, 
o “ohrankos” užrašuose buvo 
užrašytas kaipo “Kostromski”. 
Jo įskundimu yra “ohrankos” 
rekorduose įrašytas P. Naru
ševičius, kaipo revoliucijonie- 
yius, ant raudonos kortos. S. 
Šilingas užrašytas ant geltonos 
kortos, kuri reiškia prigulėjimą 
prie studentų bruzdėjimo. Dau
giaus faktų p. Daukšai surasti 
nepasisekė, nes didelė dalis re
kordų buvo jau sunaikinta, kita 
dalis nesutvarkinta, bet- maž 
daug išrodo, kad buvo beveik 
visi Maskvos gyventojai sure
gistruoti “ohrankos” rekorduo-

dirvą”. Iš tautiškiems reika
lams narių sumokėtų pinigų, 
seimas paskyrė 100 dol. moksla
eivių brošiurukei “Moksleivis” 
ir .200 dol. lietuvių minikių įstai
gai. Kun. J. žiliui prašius kiek 
paaukaut Lietuvos politikos rei
kalams, prašymas atmesta. 100 
dol. paaukauta Tautos Fondan. 
Karščiavimųsi seime netruko, 
nes vargonininkui Strumskiui 
daryta daug užmetimų, kam jis 
dalyvavęs dr. šliupo išleistuvėse. 
Pagerinimams SLRKA. šiokių 
ar tokių dalykų, pavyzdžiu imta 
koks ten “laisvamanių” susivie
nijimas, turbut Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoj, nes Laisva
manių Susivienijimas jau nuo 
kelių metų ne egzistuoja. Seimas 
kun. Kemešį pakėlė į garbės na
rius. Ateinantis seimas nutarta 
laikyti Detroite. Daugiau žinių 
iš šio seimo neturime.

i;

fe

Nelemtasis Treigys buvo 
Maskvos universiteto studentu 
ir dalyvavo lietuvių ir lenkų 
draugijose. “Ohrankos” špiegų 
tarnyston jis įstojo 1910 m. ir 
tarnavo iki Sausio mėnesio 1916 
m. Dabar yra jau miręs. Mirė 
Liepos mėnesyje, 1916 m.

P
Pemai seimai, šiuosmet tei

smai. Pereiti metai Amerikos 
lietuviams buvo gana derlingi 
seimais. Buvo jų daugybė ir tai 
■visokių. Laikraščiams net nu
bodo tų seimų protokolus bes
kelbiant. šiuosmet apie seimus 
jau veik nieko nesigirdi. Jei 
koks ir atsibuna kur, tai apie 
juos žnrių girdisi kuomažiausia.

Lenkai vergia lietuvius. Jau 
esame minėję, kad Rusijos ka- 
riumenėje yra leista lenkams 
tverti savo legijonus, į kuriuos 
priskiriama ir lietuvius. Lietu
viai daugelyje vietų yra kariu
menės viršininkų.skiriami į tuos 
legijonus, bet daugelyje vietų 
patįs lenkai lietuvius vilioja pas 
save, net gązdindami tuomi, kad 
jeigu lietuviai nestos į lenkų 
legijonus, tai karei pasibaigus 
lietuviams bus užginta grįžti į 
savo šalį. Esančius jau lenkų 
legijonuose lietuvius lenkai tie
siok persekioja ir vergia. Gina 
jiems lietuviškai net tarp savęs 
kalbėtis, visaip išjuokia, vieton 
vardų juos vadina tik “liutvi- 
nais”. Skundžiasi lenkų legio
nuose esanti lietuviai dar ir tuo
mi, kad šventomis dienomis lie
tuviai turi atlikti visus darbus, 
o lenkai švenčia. Per velykas 
lietuviai turėjo stovėti sargybas, 
kapoti malkas ir atlikti kitus 
stovyklų darbus, o lenkams buvo 
šventa. Tai mat kaip tie paten
tuoti lietuvių “broliai”, patįs bū
dami svetimais vergais, prie 
kiekvienos progos stengiasi pa
vergti kitus.

gerovei. Tas jų noras teip aiš
kiai aiškėjo, kad noroms neno
rams kiekvienas dalyvaujantis 
ALTS. N. Ang. apskr. suvažia
vime turėjo tai pamatyti ir pats 
po jo įtaka pakliūti. Bet maža 
to. Suvažiavime padaryta kelia
tas svarbesnių nutarimų (tuos 
nutarimus kuopos ir pavieniai 
ras to suvažiavimo protokole), 
kurių įkūnijimas atneš Sandarai 
nemaža naudos. Tečiau,- kaip 
žinoma, neretai yra atsitikę 
teip, kad nutarimai pasilieka tik 
nutarimais, jeigu tie, nuo kurių 
priklauso tų nutarimų įkūniji
mas, nesiima už darbo. Tad žiū
rėkime, kad ir su musų apskri
čio nutarimais teip neatsitiktų, 
kad jie nepasiliktų vien tik ant 
popieros.

Kiekvieno musų pareiga di
dinti organizacijos narių skait
lių ir plėsti jos ribas, idant ga
lėtume atsiekti tą, prie ko męs 
siekiame. Juo didesnis musų 
skaičius, tuo sėkmingesnis bus 
musų darbas, tuo greičiau męs 
galėsime reaizuoti savo idėjas 

tuo geriau 
pareigą su- 
ir principų, 
principai ir

Bet užtaigi, vieton seimų, šie
' metai rodosi derlingi teismais

lietuviškų laikraščių. Neseniai

I

&
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■“Tėvynė” pabaigė savo reikalus 
su dr. Stankum. Vėliaus “Dar
bininkas” paskelbė, kad jį teis
man patraukė Kastantas Jurge
liunas reikalaudamas 310,000 
atlyginimo, nežinia už ką 
(“Ateitis” paaiškino, kad už ap
šmeižimą) . “Draugas” paskel
bė, kad koks ten krautuvninkas 
iš Montello, Mass. patraukė teis
man “Laisvę” už gadinimą biz
nio ir jo vardo, už ką “Laisvė” 
jam užmokėjo 500 dolerių ir sa
vo žodžius atšaukė. Vėliaus tas 
pats “Draugas” melagingai pas
kelbė, kad “Dirva” atsidūrė teis
me už Rutkausko paskaitos iš
kraipymą (nebūtas daiktas). 
Dabar “Vienybė Lietuvninkų” 
skelbia, kad Centralinis Komite
tas traukia teisman “Draugą” 
už patalpinimą 140 numeryje 
straipsnio (turbut kun. Bučio) 
"Atiduokit badaujantiems jų.pi
nigus,” kuomi CK. jaučiasi už
gautas, lyg apvaginamas, kad 
pinigai, surinkti badaujančiai 
Lietuvai, nėra siunčiami Euro
pon kadangi Raudonasis Kry
žius, kurs tuos pinigus kon
troliuoja, nesiunčia, nes ka
rės stovyje esant Suv. Vai. jis 
negali pinigus Europon siųsti.

Taigi, pernai Amerikos lietu
viai buvo garsus seimais, o šiuos 
met teismais; nestebėtina todėl, 
kad šią vasarą teisdariai ima sau 
trumpesnes vakacijas.

Tananevičiaus teismas. Chi- 
cagoj, kriminalo teisme prasidė
jo tardymai Jono Tananevičiaus, 
buvusio “Kataliko” leidėjo ir sa
vininko privatiškos bankos “Ta- 
nenevvicz Saving Bank”, kuri pe
reitame rudenyje subankrutijo. 
turėjus $470,000 depozitų, padė
tų apsaugai 2000 žmonių, dau
giausia lietuvių. Depoziloriai 
susirinko teisman ir žadėjo Ta- 
nanevičių nušaut. Teismas Ta- 
nenevičių apstatė ginkluota sar
gyba, kad ta jį apsaugotų nuo 
įtūžusių depozitorių.

ir musų aspiracijas, 
męs atliksime savo 
lyg musų obalsių 
Musų idėjos, musų 
musų obalsiai yra toki platus ir 
prakilnus, kad su didžiausiu 
džiaugsmu dėl jų galima pasi
švęsti ir dirbti.

Organizacijos narių skait- 
liaus didinimui turime įvairių bu 
dų: agitaciją gyvu žodžiu ir per 
spaudą; draugavimas:*- su tais 
žmonėmis, kurie savo pažiūro
mis, jeigu jie yra jas jau išsidir
bę, ir dvasia išrodo esą mums j 
artimi; aiškinimas musų idėjų, 
principų ir obalsių.

Susitikę bent kur nepriklau
santį dar prie Sandaros lietuvį 
ar lietuvę, kurių simpatijos 
krypsta musų pusėn, nepasigai
lėkime valandėlės laiko ir pasi- 
stengkime jam arba -jai paaiš
kinti bent apie pačius svarbes- ■ 
niuosius musų programo punk- ; 
tus, nurodant į jų vertę ir jų . 
skirtumą nuo kitų partijų pro
gramų punktų. _______________ : j

Visur ir visuomet pabrėžk!- j 
me, kad męs, kaipo lietuviai, vie
nos pasaulio tautos, kaip ir kitų 
tautų nariai, pirmon vieton sta
tome lietuvystę ir lietuvių rei
kalus. Ypač, kad šiuom momen
tu arčiausia mums prie širdies 
guli Lietuvos laisvės klausimas 
ir šelpimas musų brolių ir sese
rų, nukentėjusių nuo karės. 
Teip darydami męs ne tik nepri
sikalsime nė patįs prieš save, 
nė prieš kitų tautų žmones, ku
rie; kaip visi gerai žinome, teip 
jau kaip ir męs, pirmon vieton 
stato ne musų ir ne kitų tautų 
reikalus, bet savo. Tai ir męs 
lietuvystę pasistatydami obal- 
siu, pildysime tik savo pareigas.

Idant musų darbas butų sėk
mingas ir idant įgytume visų 
kraštų ir tikrų lietuvių simpati
jas, jų prijautimą ir pritarimą 
tam, ką męs dirbame, tai nekar
tokime tos klaidos, kurią dar ir 

• šiądien kartoja musų broliai so-

Nieko apie Lietuvą. Pavarius 
nuo Rusijos sosto carą ir šalies 
yaldžią paėmus valstybės Du
rnai, Rusijos ambasadorius Was- 
hingtone, nenorėdamas pripažint 
Rusijos naują valdžią, pasitrau
kė su savo štabu nuo vietos. 
Jo vieton dabar atvyko kitas, 
Bahmatievas, su savo štabu, ku
rį čia vadinama tik laikina Ru
sijos misija. Šitos laikinosios 
ambasados priėmimui. Baltame 
Washingtono rūme, mėlynoje sa
lėje buvo suruoštas tam tikras 
susirinkimas, kuriame netruko 
pasikalbėjimų apie Rusijos po
litiką. Bahmatievas pasakė, 
kad Rusijos pasiryžimu yra su
teikt savivaldą Finijai ir Lenki
jai, teipgi duot palengvinimus 
ir kitoms tautoms. Apie Lietu
vą Bahmatievas nieko nesako.

Apskrieto nariams.
SLRKA. seimas. Pittsburghe 

atsibuvo SLRKA. 32 seimas. 
Seiman suvažiavo 58 kuopų at
stovai. šitas susivienijimas tu
ri turto 99,000 dolerių ir namą 
Brooklyne, iš kur yra leidžiamas 
*»rganas “Garsas". Narių turi 
12,000. Seime nutarta prie or
gano duot priedu Bostone ikišiol 
leidžiamą brošiurukę “Moterių

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros Naujosios Anglijos 
apskričio suvažiavimas jau pra
ėjo. Malonu tą suvažiavimą at
siminti dėl keliato dalykų, o ypač 
dėl to, kad jame, dalyvavusieji 
kuopų delegatai ir apskričio val
dyba aiškiai parodė nemaža no
ro rimtai ir energingai darbuotis 
ir toliau kaip apskričio, teip ir 
visos organizacijos naudai ir

cialistai, būtent: nesakykime, 
kad mums labiausia rupi ir turi 
rūpėti vien tik darbo žmonių 
(paprasčiausių darbininkų) rei
kalai. Tai yra didelė klaida, ku
ri gali būti priežastim dauge
lio nieko gero nelemenčių nesu
sipratimų. Mums rupi ir turi 
rūpėti ne bent vieno kurio luo
mo reikalai, bet visų musų tau
tos narių reikalai, todėl ir neturi
me teisės apsiriboti teip siauro
se ribose ir pasidaryti apgynė
jais vien tik kalbamojo luomo 
reikalų.

Kaikurie sandariečiai yra pa
linkę manyti kitaip, negu musų 
augščiau pasakyta ir todėl jie 
elgiasi kaip tik priešingai ir yra 
priešingos nuomonės reiškėjais. 
Bet tokios nuomonės ateityje 
reifetų saugotis ir vengti, nes, 
rodosi, kiekvienam gali būti aiš
ku, kad męs rūpindamies, lietu
vių reikalais negalime aplenkti 
nė vienų nežiūrint to, kokį darbą 
jie dirbtų ir koks nebūk jų ma
teliais stovis, augštas ar žemas. 
Todėl, koks gi išrokavimas yra 
skelbti, kad męs daugiausia rū
pinamės vien tik darbo žmonių 
reikalais ?

Mums turi rūpėti, kad kiekvie 
nas musų tautos narys kuoge- 
riausia kaip medeginiai, teip ir 
dvasiniai butų aprūpintas ir tai 
yra vienas iŠ musų, obalsių. 
Kiekvienam žmoguj yra reika
linga duonos ir šviesos ir jis turi 
teisę to reikalaut.

Svarbus yra teipgi tas musų

programo punktas, kuris reika
lauja, kad moteris turėtų tokias 
pat politikines teises, kokias turi 
vyrai. Nors daug ir plačiai gali
ma butų-kalbėti ir ginčytis apie 
to punkto pritaikomybę arba ne- 
pritaikomybę kasdieniniame gy
venime, tačiau turime pripažinti 
teisingu tą faktą, jog šiądien jau 
ir moterįs dedasi ant pečių tokią 
pat naštą, kaip ir vyrai, ir teip 
pat ją velka. Taigi ji reikalinga 
ir tokių pat teisių, -idant pilnai 
galėtų dalyvauti ir savo nuomo
nę reikšti visuomenio gyvenimo 
tvarkyme.

Nesigilindami daugiau į musų 
programą, męs pasakysim, jog 
męs galime atsakyti į visus pa
statomus mums klausimus, jei
gu tik pasistengsime gerai susi
pažinti su musų programų.

Tiesa, šiądien yra daroma 
mums užmetimas, kad Sandara, 
kaipo politikinė partija, galuti
nai dar neišrišo ir nesistengia iš
rišti klausimo, būtent: už kokios 
čia Amerikoj gyvuojančios par
tijos kandidatus laike rinkimų 
sandariečiai balsuos, ir kad dėl 
to Sandara politikiniu žvilgsniu 
yra silpna. Ar gi ištiktųjų teip 

• yra, kaip kad
■ mano ir nori 
t Pažiūrėkime.

Pradėkime 
krašto socialistų partijos — So-

■ cialist Party, kuri kiekvienų 
rinkimų laike išstato savo kan
didatą į Suvienytų Valstijų pre
zidentus ir varo už jį plačią agi
taciją. Tos partijos programas 
draudžia savo nariams balsuoti 
už kitų partijų kandidatus’ vie
nok, kaip faktai liudija, to rei
kalavimo neprisilaikoma. Kaip 
tik bent kuri kita partija išsta
to kandidatu žmogų platesnių ir 
progresyviškesnių pažiūrų, su 
demokratiškesniais principais, 
tai žiūrėk ir socialistų balsuoto
jų skaičius ne šimtais ir ne tukš 
stančiais, bet šimtais tukstan-

i čių nupuola. Tas atsitiko leike 
• prez. Wilsono rinkimų . ir anks- 
’čiau. . -

Sakoma, kad Amerikos pąrti- 
į ja yra ne demokratiška; repub- 
; likonų partija aiškiai kapitatis- 
tiška, kitos kitokias kliūtis tu
rinčios. Bet matyt, kad darbi
ninkai, ir net patįs, kaip kurie 
socialistai, nelukiiriuoja kažinko 
ir iš socialistų ‘partijos, jeigu 
laike rinkimų, ažuot balsuoti už 
savo partijos išstatytą kandida
tą. jie atiduoda savo balsą už ki- 
tos partijos kandidatą, iš kurio 
tikisi daugiau sau gero susilauk
ti. Todėl, musų nuomone', dabar 
dar dėl to klausimo nėra ką sie
lotis ; pasisielosime tuomet, kuo
met bus laikas ir reikalas.

Dabar sakoma, kad Amerikos 
darbo žmonės, kuine atidavė sa
vo balsą už prez. Wilsoną, iš
rinkdami jį antram terminui, 
didžiai apvilti jaučiasi. Labai 
gaila, kad žmonės tapo apvilti I... 
Bet teipgi gaila, kad tie žmonės 
nėra skaitę generolo F. von 
Bernhardi veikalo “Vokietija ir 
sekančioji karė (“Garmany and 
the next war’) ; kad jie nieko 
nežino apie vokiečių junkerių, 
militaristų ir pan-germanistų 
tikslus ir jų nepasotinamus ape
titus •— apetitus užgrobimo 
(Lietuvos ir Kuršo. Belgijos ir 
Šiaurinės Francuzijos, bent iki 
uosto Calais); kad jie nieko nė
ra girdėję nė matę apie vokiečių 
slaptą politiką, kuri yra varoma 
visame pasaulyj : kad jų nėra 
pasiekęs balsas tikron vergijon 
paimtų belgų ir tt. Jeigu jie vi
sa tai žinotų, tuomet gal kitaip 
manytų ir kitaip pažiūrėtų į 
prez. \Vilsona, kuris šiądien yra 
ne tik kaltinamas, bet tiesiok 
smerkiamas už karės paskelbi
mą Vokietijai.

Tą klausimą pajudinanti čia dėl 
to, kad tai yra vienas iš opes
niųjų šių dienų klausimų. Tas 
klausimas yra šiądien dar teip 
opus, kad už priešingos nuomo
nės (negu mano socialistų did
žiuma, vokiečiai) išreiškimą pri
sieina gauti ne tik karininko, 
karės šalininko, bet ir kuone sa
vo brolių pardaviko'vardą ir tai 
nuo tų, kurie neturi mažiausio 
išmanymo apie augščiau pami
nėtus ir visą eilę nepaminėtų da
lykų, arba tyčia nudundančių, 
buk jie ne- išmano.

Bet hesikraščiuol.ime ir leng
vu budu nedalinkime tų “parda- 
vikų” ir kitokių vardų. Vieton 
dalinę kitiems šiokius ar kito
kius vardus už tai, kad jie žiuri 
kitaip į dalykus, kad jie juos ki
taip supranta ir priešingą nuo-

musu openentai 
mums įkalbėti ?

nuo tautinės šio

monę išreiškia, perskaitykime “Tautištoje savaitėje" ir t. p. 
bent vieną kitą veikalą, aiškinan-Į Sekretorius Kerdiejus pranešė, 
tį tarptautinės politikos klausi- kad dar ne visai pilnai yra ap
muš ir atsidėję sekime juos kas- mokėta dr. šliupui už . jo prakal- 
dien, nes jie kasdien yra gvildė- bas seniau laikytai po Naująją 
narni dienraščiuose. Kam nepri- . 
einami anglų ar kita kokia sve- ] 
tima kalba prarašyti veikalai ar- < 
ba laikraščiai, tai žinoma, ne ką ; 
padarysi. Visa kas lieka tokiam 1 
—neimti pretensijų dalykų ži- : 
novo ir sulyg savo “sveiko pro- 1 
to” neaiškinti tų dalykų, apie ; 
kuriuos ne išmano.. Nėra ir ne- ] 
gali būti ne išmintingesnio elgi
mosi, kaip bandymas rišti klau- ; 
simus nieku neparemiant savo 
nuomonės.

Musų organizacijos augimas 
priklauso labai daug nuo to, kaip 
męs atsakysime į savo draugų, 
pažįstamų, nedraugų ir nepažįs
tamų pastatytus mums klausi
mus. Į visus klausimus turime 
atsakyti tiesioginiai ir ne svy
ruojančiai. Pataikavimas arba 
svyravimas, ženklas silpnumo. 
Jie niekam gero nelemia ir nega
li lemti. Jeigu į kokį mums pa
statytą kausimą tuo tarpu ne
galime atsakyti, tai teip ir pasa
kykime, o vėliau, kada sužinosi
me, galėsime atsakyti teip, kaip 
pridera.

Idant įgyti sau daugiau šali
ninkų ir pritarėjų, kurie pasiliks 
musų idėjų draugais, tų idėjų 
skelbėjais, męs turime būti man
dagesniais ir žmoniškesniais, 
ypač prieš tuos, kurie neturi tik
slo tyčia iššaukti mumyse tokio 
jausmo, kurio įtakoje', būdami 
noroms nenorams išsireiškiame

■ šiurkštesnėje formoje nusikal-
• sdami prieš mandagumo taisyk-
• les.

Kas turi bent ko klausti kas
• link ALT Sandaros programo 
i arba gauti šiaip informacijų,

liečiančių Sandarą, tas tesikrei
pia bent kuriuo iš žemiau paduo
tų adresų; į visus klausimus bus 
kuo greičiausia atsakyta ir nu
rodyta, kaip kokiame atsitikime 
arba reikale kas reikia daryti.

ALTS. NA. ap. organizatoriai: 
Jul. Baniulis,

' “ ' 366 Broadway,
So. Boston, Mass.

Jonas Sekevičius, 
101 Oak st.,

■ • Lavvrence, Mass.
S.-A. Geniotis, -

79 Vine st., 
Montello, Mass.

---------0-----------  
. PROTOKOLAS

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros Naujosios Anglijos ap-
skričio III-jo suvažiavimo, įvy
kusio Birt.-3 d. 1917 m. Liet.-Tau 
tiškam Name, Montello, Mass.

Suvažiavimo sesija pradėta 
2-rą vai. po pietų. 1) Apskri
čio komiteto sekretoriaus pagal 
priduotų įgaliojimų delegatus 
iššaukė vardais:

Nuo Bostono 7 kp. dalyvavo— 
K. Jurgeliunas, S. Mockus. L. 
Stasiulis A. Mockevičius, Jul. 
Baniulis, V. Račkauskas J. Stri
maitis, J. Kerdiejus. Juoz. Ba
niulis, K. žibikas; Lawrence 12 
kp. J. Sekevičius. Z. Jankaus
kas; Montello kuopos P. Kazlau
skas, F. Alasevičia. J. Balionis. 
S. šleinys. S. Geniotis. M. Genio- 
taitė (Geniotaitė nepribuvo); 
Lynno 40 kp. M. Biekša, R. Bin
gelis ; Norwoodo 33 kp. J. Paša- 
kamis; \Vorcesterio 16 kp. P. 
Skralskis. A. Gabrėnas; Salemo 
38 kp. S. Urbonas, R. Konstan- 
tinavičius.

Viso atstovauta 7 kuopos. Ap
silankiusių svečių vardai dėlei 
didelio skaitliaus neregistruoti. 
Sandariečiams duota naudotis 
patariamuoju balsu.

2) Rinkta tvarkos vedėjas ir 
užrašų sekretorius. Į abi vietas 
perstatyta po 3 kandidatus. Ve
dėjo urėdan: J. Sekevičius, ku
ris gavo 16 balsų. K. Kazlauskas 
2 balsu ir K. Jurgeliunas 2 balsu. 
Užrašų sekretoriaus urėdan: S. 
Urbonas gavo 7 balsus, J. Ker
diejus 8 balsus ir L. Stasiulis 5 
balsus. Taigi vedėju išrinktas 
Sekevičius ir skeretorium Ker
diejus.

3) Vienbalsiai nutarta, kad su 
važiavimo protokolo neskaityti, 
kadangi jis yra tilpęs laikraš
čiuose ir nieks iš dalyvavusių nė
ra nieko priešingo pastebėjęs.

4) Apskričio komiteto pirm. 
Jurgeliunas pridavė raportą, ku
riame pranešinfflį'kad šiuom lai
kotarpiu, dėlei susidariusių ne
parankių aplinkybių žymaus vei
kimo apskričio nebuvo; buvo 
teikta pagelba prie kitų užmany
tų ir veiktų dalykų, kaip tai

Angliją, su kuriomis jis buvo 
kviestas apskričio. Ir dabar 
Šliupas išvažiudams į Europą 
yra prašęs, kad tuos nedamokė- 
tus pinigus perduoti jo žmonai. 
Nedamokėjimas gi atsitiko iš 
tos priežasties, kad Worcesterio 
Sandaros kuopa, Norwoodo Pi
liečių Kliubas, (kurio atstovas 
A. Neviackas buvo išsiderėjęs iš 
apskričio savo draugijai už kal
bėtoją šliupą ir pasižadėjęs prie 
išlaidų su lygia dalia atsilygin
ti) ir ikišiol reikalaujant ap
skričiui, neapsimoka. Tos abi 
draugijos kaip ir visi kiti ren
gėjai šliupo prakalbų, turėjo ap
skričiui apsimokėti , po $11.01. 
Teip pat Cambridge Sandaros 
kuopa dėl neturto nedamokėjo 
$3 su centais.

Vice-pirm. Sekevičius prane
šė, kad jis šiuom tarpu ir netu
rėjęs kuomi dėl apskričio pasf- 
darbuoti. Podraug pranešė, kad 
per jį iždininkas Ramanauskas 
prašęs pranešti, kad iš priežas
ties ligos suvažiaviman negalėjo 
pribūti ir apyskaitos išduoti. 
Prašo ant toliau palikti.

5) Worcesterio kuopos dele
gatai pranešė, kad jų kuopa už 
dr. šliupo prakalbą kiek vėliau 
užsimokės. Kaslink Norwoodo 
Piliečių Kliubo? iš to miesto de
legatas Pašakarnis pranešė, kad 
kiek jis žinąs tai minėtas kliubas 
yra likviduotas. Po šio prane
šimo vienbalsiai patarta apskri
čio komitetui - užmokesčio reika
lauti iš p. Neviacko.

6) Agitacijos klausime vien
balsiai nutarta prie apskričio ko
miteto išrinkti 3 organizatorius, 
kurių pareiga turi būti organi
zavimas naujų kuopų po Naują
ją Angliją (kur jų nėra) prigel- 
bėjimas darbe ir susitvarkyme 
esančioms kuopoms, teipgi sura
dimas naujų būdų, su kuriais bu
tų galima didinti organizacijos 
narių skaitlius ir t.t.
T) Nutarta, kad šią vasarą ap- 

skritys surengtų didelį sanda- 
riečių draugišką išvažiavimą. 
Tuom tikslu rūpintis pavesta or
ganizatoriams su komitetu. Pa
daryta pastaba, kad išvažiavime 
turi būti parengtas programas 
iš prakalbų, muzikos, dainų ir 
sporto. Teipgi turi būti drau
giškas supažindinimas skirtingų 

s kolionijų sandariečių vienų su 
- kitais.

8) Nutarta Naujosios Angli- 
i jos ALTS. apskričiui iš šios apie-

linkės pasiimti vieną laikraštį 
oficialiu savo organu. Vienbal
siai pasirinkta “Ateitis”.

9) Jurgeliunas. vienas “Atei
ties” leidėjų, atsišaukė praneš
damas. kad šis laikraštis iš pri
vatinių rankų dabar pereina į vi
suomenės kooperacijos draugi
jos rankas, kuri tuojaus Mass. 
valstijoj bus valdiškai užtvir
tinta. Akcijos parduodamos po 
S10.00. Taigi butų gera, kad 
sandariečiai ir jų kuopos, teipgi 
kitos jiems prielankios draugi
jos pirktų akcijas-šėrus ir tokiu 
budu “Ateitis” butų jų organi
zacijų tikruoju organu. Atsi
šaukimas priimtas ir išrinkta 
rezoliucijų komisija iš Z. Jan
kausko, J. Strimaičio ir. J. Ba
niulio. šiame dalyke buvo vien
balsiai priimta ši pagamintoji re 
zoliucija:

“Atsižvelgiant į idėjinės spau
dos reikšmę musų visuomeni
niam gyvenime, o organizacijų 
ypač ir žiūrint į sunkų laikraš
čių, spaudos organų, padėjimą. 
Naujosios Anglijos apskričio 
ALTS. suvažiavimas užgiria per 
organizavimą “Ateities” drau
gijos ant kooperacijos pamatų ir 
ragina ALT. Sandaros narius ir 
kuopas įstoti kooperacijon per
kant serų ir tuomi paremiant 
vidurinės sriovės spaudą.”

10) Pakeltas klausimas, kaip 
galima butų ALTS. apskričio 
kuopas privertus prie pildymo 
savo pareigų, gero susitvarkymo 
platinimo idėjinės literatūros ir 
t. p. šis reikalas nutarta paves
ti organizatorių pasidarbavimui 
tokiais keliais, kokius jie suras 
tinkamais.

Įl) Įnešta ir vienbalsiai pri
imta pageidavimas, idant kuopų 
sekretoriai stengtųsi iš savo vei
kimo: susirinkimus su jų nutari
mais, prakalbas, rengiamus va
karus ir tt. aprašinėti savam or
gane. Tas yra reikalingu dėl 
agitacijos labui organizacijos.

12 Įnešta idant pakeisti ap
skričio vardą, vieton Naujosios 
Anglijos, kad vadintųsi Mas. ap
skritys. Bet kadangi dauguma 
narių išreiškia tam priešingą 
nuomonę, nes prie apskričio prik 
lauso ir iš kitų Nauj. Angį, val
stijų kuopos ir kadangi tas ne
daro jokio keblumo naujai 
manantiems susiorganizuoti ap- 
skričiams šioje apielinkėje, to
dėl ir įnešimas atmesta.

13) Nutarta reikalauti nuo 
C. Vai., kad veikiai išleistų para
šytą ALTS. agitatyvišką brošiū
rą, kuri yra seimo priimta leis
ti ; teipgi dadedant prie josios 
organizacijos kuopų tvarkymosi 
taisykles.

14) Nutarta reikalauti, idant 
Centro Valdyba pasirūpintų tuo-’ 
jau Apšvietos Komis:jon, vieton 
išvažiavusio Rimkos, paskirti ki
tą kurį tinkamą narį. Apskri
tys nuo savęs rekomenduoja p. 
Račkauską, “Tėv.” redaktorių iš- 
New Yorko arba Z. Jankauską iš 
Lawrence, Mass.

15) Įnešta ir vienbalsiai pri
imta apsvarstyman Centro seki-, 
p. Sirvydo atsiliepimas kaslink 
ALTS. seimo perkėlimo į kitą 
kurią kolioniją, o ne į Chicagą, 
kaip buvo nutarta. Po ilgesniu 
ginčų prieita prie to, kad apskri
tys sutinka, kad C. Valdyba re
ferendumu perleistu šį klausi
mą. Teipgi apskritys Naujosios 
Angilijos nuo savęs sandarie
čiams pataria, kad seimui pasi
rinkti Bostoną.

16) Z. Jankauskas įnešė suma
nymą, idant ALTS., pasidarba
vus jos valdybai, padarytų atsi
šaukimą į kitas sriovės, šaukti ■ 
jas pasekant Rusijoj lietuvių pa-

■ vyzdį, prie sudarymo bendros ta
rybos rupinimuisi Lietuvos rei
kalais. Po ginčų balsavime bal
savo 3 balsai prieš įnešimą ir 13 
balsų už įnešimą.

17) P. Kazlauskas įnešė, idant
ALTS. Centro Valdyba pareika
lautų iš Washingtono valdžios, 
įstojus Suv. Valst. į karę ir 
imant lietuvius armijon, kad pa
darytų atskirą surašą kiek liętu- 

■vių-randasi armijoj— ir kiek jų------
yra ar bus išvežta Francuzijos 
frontan. šis reikalavimas buvo 
remiamas tuomi, kad taikos kon- ■ 
ferencijoj butų galima prirodyti, 
kad ir lietuviai kariavo kartu su 
kitomis tautomis ir. kad jie ka
riavo už savo tautos liuosybę. 
Prie šio įnešimo kilo ginčai. 
Balsavime buvo 10 balsų už įne
šimą ir 8 bal. prieš Įnešimą.

18) Skaitytas laiškas-pasyei 
kinimas apskričio suvažiavimui 
nuo ALTS. pirmininko p. Adž- 
gausko. Pasveikinimą priimta 
delnų plojimu.

19) Rinkta ALTS. Nauj. Ang
lijos apskričio nauja valdyba. 
Į pirmininko urėdą perstatyti 
3 kandidatai: Z. Jankauskas, K. 
Jurgeliunas, L. Stasiulis. — K. 
Jurgeliunas gavo 8 balsus, Jan
kauskas 7 bal. ir Stasiulis 5 bal. 
Ant vice-pirmininko aklamaci
jos budu aprinktas Z. Jankaus
kas. Ant užrašų sekretoriaus 
kandidatai: J. Kerdiejus gavo
13 balsų. S. šleinys 7 balsus ir' 
R. Konstantinavrčius 3 balsus. 
Finansų sekretorium aklamaci
jos budu išrinkta S. šleinis. Ant 
kasieriaus kandidatai: P. Kaz
lauskas gavo 14 balsų. K. Žibi
kas 5 bals, ir V. Račkauskas 1 
balsą. Tokiu budu dabar komi
tete yra:

Pirm. K. Jurgeliunas.
Vice-pirm. Z. Jankauskas, 
Susinėsimų sek. J. Kerdiejus, 
Finansų sek. S. šleinis, 
Kasierium P. Kazlauskas, 
Teipgi aklamacijos budu iš

rinkti 3 generališki organizato
riai:

J. Sekevičius. Lavvrence. Mass 
J. Baniulis, Boston. Mass.
S. Geniotis, Montello. Mass.
20) Perstatyta 3 vietos sekan

čiam apskričio suvažiavimui: 
už Worcester balsavo 10. už Nor-, 
wood 4 ir už Haverhill 2 balsai. 
Tokiu budu pasirinkta \Vorces- 
teris.

Sesija uždaryta 7 vai. vakare.
Sesijos pirm. J. Sekevičius.
Užrašų sekr. J. Kerdiejus.

O-------
ĮVAIRUMAI.

Francuzijoj išrasta apa
ratas mokinimui svetimų ' 
kalbų, silibuoja ir aiškiai iš
taria žodžius, to aparato 
konekciją sujungus su ro
dymo krutančių paveikslų 
aparatu.

-4fl
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j paliudijime pasakyta, jogjdraugams. Einant ligonbu-į skiriančiame turkų tran

as »-ii« • n • i *1. x 4 g;tapai užmuštu kovoje su čio kalitorium, visuomet ga-1sėjas nuo tranšėjų anglų, ig
Įima matyti burius sveika-į Dalis sunkiai sužeistų anglų: 
ton grįžtančių kareivių ap-Įbutų tuojads žuvę dėlei di

delio troškulio ir karščio sau 
lės spindulių. Iš anglų tran
šėjų pasirodė būrelis šliau-________________________
žiančių angliškų kareivių, kė moka virti ryžius, bet ne 
kūne nepaisedami šūvių, į visos žino, kaip reikia svirti 
lekiančių iš turkų tranšėjų, { ryžiai, kad nesueitų į krovą, 
šliaužė gelbėt savo brolius. • bet butų kiekviena kruopa 
Turkai pamatę pavojum ei-j skyrium. Norint, kad ver-

Tyrinėjimas inrių dugno.
Kalbėdami apie jūrių gi

lumą, visuomet sau persta- 
tome, kad jūrės yra tamsios. 
Rodosi kad kokia tai tamsi 
slaptybė yra palaidota jū
rių dugne, kurios mus akys 
negali permatyti dėlei jūrių 
gilumo, kas jūrių dugne de
dasi. O vienok galima į tą 
gilumą pažvelgti *r pažinti 
jo slaptybes.

Prieš kelis metus orlaivi- 
ninkai pasakojo, kad lekiant 
orlaiviu ties jūrių paviršiu, 
prie gerų aplinkybių, galima 
matyti jūrių dugną. Teip 
pasakoja prityrę metero- 
logai, kad keliaujant orlai
viu per Baltikos jūres iš Vo-

dangtis, kurs uždengia pho- 
tografo aparatą, ir tokiu bu
du lengvai ir ramiai galima 
tėmyti kas dedasi ant jūrių 
dugno.

Gilinimas akių regėiimoį 
jūrių vandenį ir pratinima
sis žiūrėti į jūrių dugną, ga
li turėti didelį reiškimą po 
karei. Galbūt šitie bandy
mai apsipažinti su jūrių 
dugnu, esant ant vandens pa 
viršiaus, pavaduos šiądien 
pavojingas ir nevisai atsa
kančias narų užduotis, ka
dangi šiądieniniai narai ne
gali nieko patirti vandenyje 
giliau kaip 60 jardų nuo van
dens paviršiaus.

-------- o------- -
kieti jos į Daniją, nuogomis 
akimis užtėmyta gilesnės 
vietos, kuriomis galima lai
vams plaukti į Fehmarną; i 
iš nuimtų photografijų nuo < 
tą vietų, galima matyti, kad 1 
giliosios vagos eina išilgai j 
krantų.

Augščiau nurodytas paša- 1 
lojimas išrodo negalimu, o ; 
vienok yra lengvai išaiškina- < 
mu. Vanduo užeina už per- s 
matomų kūnų, tai yra, už : 
tokių, kurie praleidžia ant 
jo puolančius spindulius 
šviesos. Vienok aiškaus per 
matymo nėra; aiškiausias 
stiklas išrodo murzinu, jei
gu jo kelis šmotus sudėsi- 
me vieną ant kito. Lygiai 
ir vanduo, nors butų ir ty
riausiu, tai vienok jo viršuti- 

----- uė dalis permatymą gadina 
dėlei ant jo atsimušančios 
saulės šviesos, lyginai kaip 
ir žvakės šviesai atsimu- 
šant į zerkolą. Toks švie
sos atsimušimas ant van
dens paviršiaus akių maty
mą neprileidžia gilumon, nes 
jį paskandina vandens vidu
je. Bet užtaigi dalykas yra 
visai kitoje vietoje, kuomet 
akis yra atitolinama, nuo 
vandens paviršiaus. Kuom 
akis atitraukiama toliau nuo 
vandens paviršiaus, tuom at
spindys darosi mažesnis ir 
akims mažiau pavojingesnis, 
nes regėjimo spindulių pė
das darosi siauresniu. Ir 
tam pasitarnaujant, pasikė
lus augštai ore ties jūrėmis, 
jūrių dugno matymas yra ga 
limu. Reikia dar priminti 
vieną aplinkybę, kuri 
mums daug pasitarnauja. 
Sujudintas vandens pavir
šius nekenkia tame reikale 
teip labai, kaip kad kenktų 
observatoriaus perviršinis 
prisiartinimas prie vandens. 
Apie tai galime lengvai per
sitikrinti šiokiu budu: Jei
gu męs žiūrėsime per bloki
nę dūdą, turinčią dugne 
stiklą, ir įkišime ją į vande
nį ir po valandėlės, kada 
akis pripras prie tamsos, 
galėsime įsižiūrėti, kas van
denyje dedasi, labai giliai; 
tada į akis atsimuša ta švie
sa, kuri paeina nuo tų daik
tų, kurie yra vandenyje, 
kuomet iš oro šviesa nepa
siekia akies. Prie tokių ty
rinėjimų jau daug kartų, 
esant vandens paviršiui ra
miu, pasisekė matyti netik 
jūrių daugną, bet ir įvairius 
gyvūnus, gyvenančius jūrių 
dugne.

Tyrinėtojams jūrių dugno 
padirbta net tam tikri lai
vai, aprūpinti tam tinka
momis prietaisomis. Tų lai
vų dugne yra tam tikros at
vanos, aprūpintos labai sto
ru stiklu; laivė' pastogė už- 
dengia tas atvaras nuo oro 
šviesos, lyg juodas audimo
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MOTERIMS PASISKAITYMAI Įkrikščionimis ‘ ties . Sedul- 
bahr, o rekorduose pažymė
ta, sulyg Turkijos karės mi
nisterijos oficiališkų paskel
bimų, kad anoje kovoje kri
to tik keliatas kupranuga
rių ir asilų, tapusių sužeis
tais kriščionių šūviais.”

Šita pasaka primena dar 
vieną, kurioje pasakojama 
apie vieną kareivį, besigy
dantį .Konstantinopolio li- 
gonbutyje, kurs reikalavo 
medalio už atsižymėjimą, 
nuduodamas kitą kareivį, 
kurs vos nežuvo tūloj ko
voj, dėlei mulo įspyrimo.

Aptiekiai gydytojai ir 
dantistai veteranarai.

Kada kova Gallipoli pus
salyje ėjo aštryn, į Konstan
tinopolio ligonbučius priga- 
benta teip daug sužeistų 
kareivių, kad trumpu laiku 
tapo prikimšta sužeistais vi
si ligonbučiai. Daktarų vi
siems sužeistiems apžurėti 
ne užteko, teipgi ir vaistų 
pritruko. Mūšio laukuose 
sužeistiems kareiviams už
rišus žaizdas, rišuliai nebu
vo permainomi net kol juos 
pargabenta į Konstantino-{meldžia kitos; kartais gau- 
polio ligonbučius. Ligonbu- į na, o kartais ne. Kartą mo
tis Seutari tapo teip ligo-Įteris, vieton gėlių, atnešė 
niais pripildytas, kad dėl Į kašikėli apelsinų, kuriais ap
stok os reikėjo guldyti po du jdovanojo veik kiekvieną li- 
ligonius į vieną lovą Su-: gonį. Iš apdovanotųjų vei- 
žeisti kareiviai buvo sumai-<dų nebuvo matyt nė pusės 
šyti su tais, kurie sirgo tifu, Į pasiganėdinimo, koks buvo 
pneumonija ir dizinterija. Į matomas po apdovanojimui 
Jauniems medicinos studen- ■ gėlėmis. Vienas kareivis, 

lyvauti atsakomybėj rei-' kos, o iš likusios penkių pir- 
kalaujamame gydymo darbe' štų likosi tik vienas, kurį jis 
Aptiekiai turėjo pildyti dak-! praminė “padišah”, kas tur- 
tarų pareigas, o veteranarų i ku kalboj reiškia viena- 

. vietas turėjo užimti dantis-11 i n i s. Kitas kareivis rau
tai. Yra pasakojama apiešyje neteko abiejų kojų, 
vieną dantistą, kuriam Suvo ’ Ligonbutyje > būdamas gavo 

; pavesta gydymas 10 sužeistų į laišką nuo savo žmonos, ku- 
; kupranugarių. Dantistas, į riame ta skundžiasi ant var-
i {nežinodamas priemonių pri-!go ir ne turto. Susirūpino
■ vertimui kupranugarį atsi- į nelaimingasis. Tuom kart
■ klaupti, vartojo kopėčias, j prisiartino prie jo daktaras, 
r kad tomis pasilipus iki kUp- Jis nudžiugęs prašneko dak

tarui:
. — Allahas- man tąmistą 
atsiuntė. Susimildamas, pa-

stojusių lovą, kuriose vie
nas, mokantis skaityti, skai
to laišką, seną laikraštį ar 
kokį seną popiergalį, ant 
kurio kas nors parašyta, ar 
atspaudinta.

Prisirišimas prie gėlių.
Turkų kareivių prisiriši

mas prie gėlių" gali nuste
binti kiekvieną ateivį. Jei
gu kartais kas salėje palieka 
bukietą, tai tuojaus io nelie
ka, nes po vieną gėlę išgaudo 
sužeisti kareiviai, kurie ne
gali pasiimti patįs, tiems pa
duoda galintiejie. Sunkiau 
sužeisti, gėles deda prieš sa
ve ant užklodo, kad pasi
džiaugti jų kvapsniu. Ne- 
kurios moters, kas savaitė, 
tyčia atneša į ligonbučius 
gėlių. Dailu matant, kaip 
sužeistieji, su atyda, ramiai, 
iš viso pundo renkasi gėles, 
kurios kuriam geriau patin
ka, pagal savo spalvos ar 
kvapsnio. Kartais turint 
vieną, atneša kas daugiau, 
tad slepia pirmiau gautą ir 
iženklais, kokius gali daryti,

Kaip virti ryžius.
Beveik kiekviena šennynin-

keliatą kiaušinių ir sudėti tą 
supjaustytą silkę. Apibar
sčius druska ir pipirais, rei
kia ant ugnies išsismožyti.

Mišinys su kopūstais. %
Supjaustyt galvą šviežio 

kopūsto arba galima imti ir 
raugintų, tik reikia gerai iš
plauti ir išsunkti. Sudėjus j 
įdą, įdėti-šmotą kiaulienos 
ir užpylus vandeniu pastaty
ti ant pečiaus. Kada mėsa 
suminkštėja, reikia ją iš
griebti ir smulkiai sukapoti, 
dadedant kitokios mėsos ir 
skyrium išvirtos supjausty
tos dešros. Tą mėsą reikia 
išmaišyti, pasūdyti, įbert 
truputį pipirų, ant skaura- 
dos pasmožyti cibulio ir vis
ką dar sykį išmaišius sudė
ti vėl į kopūstus ir pastatyti 
ant lengvos ugnies. Ver 
dant tokiam mišiniui reikia 
jį tankiai maišyti, kad ne
prisviltų, nes neteks skonio. 
Mišinys toks tinka pietums 
arba vakarienei. Gerai iš
virtas toks mišinys nenus
toja vertės ir pasenęs, tik 
reikia visados laikyti moli
niam įde ir uždengus. Prieš 
duodant į stalą, atšildyti.

nancią pakelbą, sulaikė šu-1 darni ryžiai nesueitų į krū
vas, reikia pasielgti šiteip:

Į įdą, kuriame verdama 
ryžiai, įpilti į tris kvortas 
truputį sūdyto vandens. 
Vieną stiklinę ryžių reikia 
gerai, bent keturis sykius 
vandenyje perplauti. Kada 
įde vanduo užverda, reikia 
tuos perplautus ryžius šauk
štų pamaži berti į verdantį 
vandenį. Reikia žiūrėti, kad 
beriant ryžius vanduo visa
dos virtų. Supylus visus 
ryžius reikia palaukti 20 mi- 

inutų, kad jie pavirtų. . Pas-

vius ir laukė kol anglai pa- 
girdę pasiėmė su savim su
žeistuosius ir juos nusinešė 

vėlr saugią vietą. Paskui 
prasidėjo “darbas”.

Kareivių kantrybė.
Iš kantrybės, kokią turi tur
kų kareiviai, reikia stebėtis 
ir tą kantrybę šitame apra
šyme, tiesiok, negalima ap
sakyti. Atsitikimus reikia 
savo akimis matyti, kad juos 
patyrus. Dardaneliuose ne 
vieną kartą kareiviai netu
rėjo maisto. Žiemos metu,___ _____ r_______ _______
Gallipolio pussalyje turkai | kui nuo ugnies reika juos iš
kartais po dvi dienas išbuda-| košti per tam tikrą rėtį 
vo be jokio maisto.
kartą turkai, kariaujanti 
prieš rusus Armėnijoj, bū
riais bėgo į rusų tranšėjas, 
nes rusai, matydami išbadė
jusius turkus, pasismeigę 
ant durtuvų duonos bande
les, rodė alkaniems savo prie 
šams. Šaltis tose aplinkėse 
tada buvo teip didelis, kad 
ant nuogo lauko nebuvo 
galima iškęsti 10 minutų. 
Kariumenė nebuvo aprūpin
ta malkomis nė angliais. 
Turkų kareivių drabužis bu
vo pasiutas iš nedirbtų, avių 
kailių. Mieste Erzerum, 
žiemos metu, 1915 m. siautė 
tifus, kurs savo aukomis 
ėmė šimtais ir tūkstančiais 
žmonių. Per žiemą ten iš
mirė 200,000 žmonių. - 

Turkų kariumenė, savo 
kantrumu, tiesiok nustebino 
savo priešus, kurie pasiryžo 
permainyti Turkijos istoriją 
ir geografiją. Ta kariume
nė parodė, kad tik tas skai
tosi vyru, kurs pavojuje ir 
prapultyje, moka perkęsti 
didžiausias bėdas ir vargus. 
Ne atsižvelgiant, kurion pu
sėn kryps visos vietinės ka
rės pasekmės, Turkijos ka
reivis jau yra užsitarnavęs 

bus tvarkoj; valia Allaholį ji jas parduoda ir už gautus vietą istorijos lakštuose. 
Aštuoni jau pastipo, o liku- į pinigus kiek sumažina savo 
šieji trįs irgi ne ilgai gy- skurdą.

TURKIJOS KAREIVIAI.
(Tasa)

Kita populiariška ir labai 
tarp kareivių mėgstama pa
saka yra tokia: “Vieną kar
tą Allahas per telefoną pasi
šaukė Mahometą ir liepė 
jam eit ant žemės ir sulaiky
ti karę. Mahometas pasi
aiškino, kad tai yra keblus 
dalykas, nes jam yra galima 
sulaikyti tik vieną pusę; jei
gu sulaikytų mahometonus, 
tai krikščionis skriaustų 
mahometonus, o jei sulai
kytų . krikščionis, tai 
mahometonai perdaug nus
kriaustų krikščionis. Al
lahas nusispjovęs pasišaukė 
Maiži ir liepė padaryti tą pa- tams buvo pavedama da- i mūšyje, neteko vienos ran- 
ti, ką buvo liepęs Mahome
tui. Maižis tiesiok prisipa- 
žino neturįs galės karę sulai- 
kyti, nes žydai visi parsida
vė priešams ir pasidavė į 
krikščionių nelaisvę. Tada 
Allahas susiėmęs galvą, su
šuko: Nelaimė, . vargas
man I Ęieia pats ant žemės 
ir sulaikyčia karę, bet bijau 
išeiti iš Rojaus, nes man ne
sant namię, vokiečių kaize
ris Vilius gali paveržti mano 
sostą.”

Vieną Į (sietą) ir sudėjus į kitą įdą 
“j Įstatyti į pečių ant dešimts 

minutų.

Kmynų sriuba.
Paimt saują kmynų, 

pilt į įdą ir užpylus vande
niu, pavirt ant pečiaus koki 
pusvalandį. Paskui galvutę 
česnako sutarkuot ir supilt 
į verdančius kmynus. Kad 
sriuba butų riebi, reikia įdė
ti sviesto arba taukų. Pavi
rinus gerai paskui galima 
pilti į bliudus, pripjaustytus 
smulkiais šmoteliais duonos 
arba pyrago. Sriuba būna 
gardi.

su-

Nenorėjo kareivį įleist
i Roję.

kad tomis pasilipus iki kup
ranugario nugaros viršaus 
ir ten apžiurėjus žaizdą. 
Šito dantisto — veterinaro

Duonos sriuba.
Gerą sriubą galima pada

ryti iš senos duonos. Sut
rupinus duoną reikia supilti 
į įdą ir užpilt vandeniu. Pa
skui dadėt truputį kmynų, 
sutarkuoto cibulio ir pasta
tyti ant pečiaus, kad išvirtų. 
Kada išvirs, reikia šaukštu 
išgriebti duonos tirštimai ir 
skystimą užbaltint Smetona. 
Sriuba gera ir gardu

Žuvys su silke.
Iš mirkytą ir atskirtą nuo 

kaulų silkę smulkiai sukapo
ti ir sumaišyti su tarkuota 
duona. Maišant dadėti smul
kiai supjaustyto cibulio, 
truputį pipirų ir Įmušt du ar 
tris kiaušinius. Paskui ge- 
rai išmaišius tuom mišiniu 
prikimšti žuvims vidurius, 
kurios yra prirengtos kepi
mui. Tokiam kepimui ge
riausia žyvis yra lydeka. 
Žuvis kepta taukuose ne teip 
yra trapi kaip kad kepta 
svieste.

Paukščių sriuba.

Kita vėl kareivių mėgs
tama pasaka, kurioje pasa-t{ 
kojama, apie turkišką ka- 1 
reivį, kurs kariaudamas už , 
savo šalį, krito kovoje su 
anglais, Gallipoli pussalyje. ' 
Kadangi Rojuj stokavo jau I' 
reikmenų iš numirusių prisi- 
keliantiems didvyriams, tai 
šis kareivis nieko nelaukda
mas, pats nuėjo prie Rojaus 
vartų ir į juos smarkiai pa
beldė, pasiaiškindamas; kad 
nori ypatiškai matytis su 
Mahometu. Vartai tuojaus 
atsidarė ir pasirodė rustus 
Mahometas, kurs tuojaus ka 
reivio paklausė, ko jis nori, 
sykiu duodamas suprasti, 
kad Rojui jau trūksta vietos.

— Noriu čia įeiti — atsa
kė kareivis. Ar turi oficiero 
leidimą, ir ar turi kokio ta- 
voro su savim, už kurį reikia 
užmokėt muitą? — paklau
sė Mahometas.

— Tavoro jokia neturiu. 
Leidimo vieton turiu tik po
licijos paliudijimą.

Mahometas išsiėmė iš an- 
čio akinius, užsidėjo ant 
nosigs ir atydžiai peržiūrė
jęs policijos paliudijimą, pa
sišaukė savo sekretorių ir 
tam paliepė peržiūrėti visus 
rekordus. Sekretorius atsi
nešęs rekordus skaitė, o 
Mahometas klausėsi. Kada

prieteliui paklausus, kaip rašyk mano žmonai laišką, 
jam sekasi kupranugarių^ kad viskas bus gerai, nes 
gydyme, jis atsakė: Į man jau nereiks ilgų kelnių,

— O, jie netrukus visi • tad, kurios yra namie, tegul

vens.
Nepaprasta kantrybė.

Dabar ligonbuČiuose, pa
lyginus su aplinkybėmis, ėjo 
geriau negu buvo galima 
tikėtis. Kada daugybė su
žeistų pargabenta į Kon
stantinopolio ligonbučius,

rekordai buvo perskaityti,! 
Mahometas atsikreipęs į ka-. 
rervį, pasakė:

— Tu negali čia įeiti.
— Kodėl?
— Todėl, kad policijos!

: Konstantinopoly) gyvenan
čios amerikonės ir anglės, 
dirbo ligonbuČiuose kaipo 
slaugytojos. Viena iš jų pa
sakojo, kad kantrybė sužeis
tų turkų yra, tiesiok sakant, 
ne aprubežiuota. Labai re
tai kada pasitaiko, kad kurs 
dėl skausmo unkštų ar de
juotų. Kartais tik puse lu
pų šnabžda: “Allah! ah, 
AHah!, Allah! (Dieve! ak 
Dieve, Dieve!) Sužeistiejie 
yra linkę labai prie simpa
tijos. Kartais perišant ku
riam žaizdą, iš žaizdos čirkš
telia kraujas ar pūliai, šalia 
to gulintis tuojatfs atkreipia 
akis į savo draugą, o žaizdą 
užrišus, abudu tuojaus apsi
kabina ir nors tyli, tai vie
nok veiduose jų matosį reik
šmė paguodos ir atjautimo 

! vieno kitam. Iš turkų yra 
{labai mažas Jbešimtis mo- 
{kančių rašyt ir skaityt, bet 
f kurie moka, jie nieko nepai- 
i sėdami ant savo skausmų, 
į reikalui esant, skubinasi su 
ipagelba savo nelaimingiems

Tifus paėmė daug aukų.
Žiemos laiku, 1915 m. pra

dėjo plačiai siausti tifus tarp 
kareivių, visoje šalyje. Tifą 
į miestus atnešė kariumenėn 
pašaukti naujokai. Kartą 
p. Briantui atlankiu svienus 
Konstantinopolio kapus, jis 
ten atrado 40 ypatų, ka
sančių duobes ir laidojančių 
numirėlius, kurių kasdien 
buvo atvežama po 130 ir 
daugiau lavonų. Mahome
tonų kunigas, stovėdamas 
toli nuo rietuvės sukrautų 
lavonų, suvyniotų į plonas 
paklodes ir sunykusių nuo li
gos, dėl baimės užsikrėsti 
tifaus perais, kalbėjo maldas 
iš korano' (šventraščio). 
Buvo liūdnas ir skurdus re
ginys.

Apie elgimąsi turkų ka
reivių karės frontuose, buvo 
jau rašyta daugel kartų. 
Laike mūšių sausojoj, smil
tinoj Mezopotamijoj, turkai, 
spiriami apleisti savo pozi
cijas, apleido jas ir ten pali
ko savo skurinius krepšelius 
su vandeniu, kurį jie turėjo 
su savim, kad trokštant at
sigerti. Ant krepšelių stam
biomis raidėmis 'buvo užra
šyta: “Sužeistiems”. Apy
gardoje Fellakie ir Trak, 
tūlas skaitlius sužeistų ang
lų kareivių atsirado terene,

o-
JUOKAI.

Julė pametė rankinę ka- 
šelę ir nuėjus policijos nuo- 
vadon pasakė viršininkui. 
Viršininkas paėmęs šmotą 
popieros sako:

Sakyk, kas toj kaselėj bu
vo. Turiu surašyti, kad pa
duoti detektivui.

Julė sako: Kaselėj buvo 
mažas zerkolėlis, bonkute 
flakoniško vandens, du žie
dai, šukos, pugilaras, adata, 
siūlų, trįs laiškai, viena ko
respondentė, paišiukas, ka
lendorius, raktas susegimui 
čeverykų guzikų, bonkutė 
su vaistais nuo dantų, dėžu
tė degtukų, pirštinė, sulau- 

: žytas branzalietas, dėžutė 
pauderio , tikietas pirtin, 
žiedas su išpuolusia alkia, 

; dvi nosinės, angliškos mos- 
ties, peilis Valymui nagų, 

• raginiai guzikai, pusė metro 
kasnyko, mažos žirklės, 

■ plunksna dantų krapštymui, 
, dvi proškos nuo galvos 

skaudėjimo, raktas nuo na
mų, du raktai nuo dėžių, no- 
perskas, vaksas čeverykų va 
iymui ir dar....

Smegenų kepsnys.
Išvirti sūdytam vandenyj, 

į kurį reikia įpilt šaukštas 
acto, kiaulių ar avių smege
nis išgriebti ir apvalyti nuo 
plėvių ir gyslelių. Paskui 
ant skaurados taukuose iš- 
smožyti cibulių ir jon sudėti 
smegenis, apibarstant pipi
rais ir druska. Paskui įmu
šti keliatą kiaušinių ir pas
tatyti ant lengvai besikuri- 
nančios ugnies, kad išsi- 
smožytų. Duodant . į stalą 
šeimyninkė drąsiai gali sa
kyti, kad kepsnys gardus.

Išdarytą ir prirengtą žąsį, 
antį, vištą arba kalakutą, 
išvirti su daržovėmis. Mė
sai išvirus, reikia ją išgrieb
ti ir sriubon įmesti pora kau
lų ir keliata grybų. Atski
riame įde išvirti perlinės 
košės ir Smetonoje išplakti, 
paskui praskiedus rašalu su
dėti į sriubą ir dar pavirti 
ant lengvai besikurinančios 
ugnies.

Kraujo smožyta koš£
Pusė kvortos šviežio kiau

lės kraujo sumaišyti su tar
kuota duona, arba pirmiau 
rišvirta grikine koše ir vienu 
ketvirtdaliu svaro kiaulės 
pažandės, išvirtos ir smul
kiai sukapotos. Padarius 
tokį mišinį reikia jį pasūdy
ti, įbert pipirų, kmynų, 
truputį marijankos ir česna
ko. Paskui sudėti į skaura- 
dą, kurioje pirmiaus reikia 
taukuose susmožyti cibulis. 
Sudėjus tą košę ir apliejus 
viršų taukais, pastatyti į pe
čių, kad iškeptų.

— Gana-jau, gana — pa
statęs akis sušuko policijos 
viršininkas. Tai turbut bu- 

' vo tikra valiza, o ne rankinė 
kaselė.

Silkių kotletai.
Dvi gerai išmirkytas sil-

|kes iššutinti piene, nupjauti 
galvas, gražiai išrinkti kau
lus ir smulkiai sukapoti. 
Ant skaurados išsmožyt 
smulkiai supjaustytą cibulį 
ir sumaišyt su silke, dade
dant tarkuotos bulkos ir du 
kiaušiniu, gerai išplaktus. 
Viską gerai sumaišius gali
ma daryti kotletai irsmo- 
žyti ant skaurados.

Silkė sa kiaušiniais.
Pusryčiams arba priešpe- 

čiams geras užkandis yra 
silkė su kiaušiniais. Reikia 
padirbti šiteip:

Išmirkytą, išplautą ir at
skirtą nuo kaulų silkę, sup
jaustyti į smulkius šmote-

Marinavojimas silkių
Riebias silkes mirkyt dvi 

dienas šaltame vandenyj. 
Paskui išėmus iš vandenio 
išimt vidurius, nenulupant 
skuras ir eilėmis sudėti f 
įdą. Pripjaustyt ritinėliais 
cibulių, apibarstyt cielaU 
pipirais, įmest keliata la
pelių ir užpilt virintu, atau
šusių actu. Viską prirengus 
išnešt į skiepą ir palaukyt 
tūlą laiką. Silkės bus mari- 
navotos.

“DIRVĄ” IR SAVO 
DRAUGAMS.

PATARKITE SKAITYTI
— Ne — sako Julė. Tafį„-----

tikrai buvo rankinė kašelė. f liūs. Ant skaurados išleist
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Mr. Henry Wood.

Tarp juros bangų.
(Eilių rinkinėlis.)

Liūdnas, liūdnas rudenėlis,

Jau saulutė-motmėlė
Tolyn atsitraukė, 

' Vargšo juodą bakūžėlę
Ilgos naktis niaukė...

- Jau išskrido paukštužėliai, 
Tarsi jų nebuvo,
Ir darželių žolynėliai, 
Nuvyto, nudžiūvo.

Jau apmirė vabalėliai,
Bitės neulioja,
Ir pašiurpę gyvūnėliai, 
Linksmai nebauboja.

- Saulė, mėno ir žvaigždelės, 
Migla užsiklojo,
Šiaurįs švilpia po gireles, 
Medeliai vaitoja.

Upės liūdnos, nusiminę, 
Palengvėlia plaukia,
Miglos švelnius tankumynus, 
Lyg dūmais aptraukia, 

Trumpos, tamsios ir lietuotos 
Liūdnai slenka dienos, 
Ugos naktįs debesiuotos, 
Suvilgo blakstienas!

Oi, tas pilkas rudenėlis,
Tik liūdėt mokina,
Jis nelaimių, sielvartėlių
Naujų pagamina.

Baisios mintis galvą spaudžia, 
Nerimastis gniaužo, 
Šiaurės audra širdį graužia, 
Kad medelius laužo.

Bet viltis dar nepražuvo 
Pavasario laukia,
Šilta, šviesu bus kaip buvo, 
Aš vėl giesmę traukiu.

Męs sulauksim paukštužėlių,
■ Kurie imseiulbėti,---------------------

Ir augmenis sužaliavę
. < Ims saldžiai kvepėti...

Rytų Pytis.
Drama 5-se aktuose 14-je atidengimų. 

Lietuvių kalbon vertė 
Br. Skripkauskiutė.

(Tąsa) 
Scena VIII.

Barbora, Petras ir Jonas.
Barbora: O, štai ir Jonas. Kaip yra 

linksma, kad čia tamista laiku atėjai! 
Petras negali čia ilgai būti?

Draugijų reikalai J
TMD. 20 kp. laikys savo susi-į 

i rinkimą petnyčio j 13 d. Liepos j 
mėnesio, šių metų žvaigždės 
salėje. Susirinkimas prasidės 
vakare 7:30. Nariai yra kvie-

mą, nes yra daug svarbių rei
kalų dėl aptarimo, teipgi galuti
nas prisirengimas prie rengiamo

TMD. 21 kp. sekretorius.

Liepos 15 d. yra rengiamas piknin-

Jonas (priėjęs prie Petro): Papasakok i plinka ant kurio 
c / r lando lietuvius, kurie is clevelanaiecių

man visa tai, kaip ten viskas atsitiko. - ——’------A1-------- 1
Petras: Pasakysiu visą teisybę. Aš

mylėjau Oną ir rengiausi ją vestu Tąvaka- <dubeitavas tikietas). Pikninko vieta 

rą, kada atsitiko žmogžudystė, aš nešiau 
paskolinęs Kaulaičiui savo šautuvą. Pri
ėjęs Kaulaieio namus, mane pasitiko Ona 
ir pasakė, kad Kaulaičio nėra namie. Aš 
norėjau įeiti į vidų, bet Ona manęs neleido. 
Atidavęs Onai šautuvą pasislėpiau krū
muose ir laukiau kas išeis iš Kaulaičio na
mų, nes žingeidavau, dėlko Ona neleido ma- 

j ne į vidų. Ne ilgai laukus, pamačiau parei
nant ir pati KaulaitĮ. Vos spėjo Kaulaitis 

į įeiti į vidų, pasigirdo šūvis. Greit po tam 
pamačiau kaip išbėgo Tauraitis ir užsėdęs 
ant arklio, vėjo greitumu nujojo.

Jonas: 
Tauraitis?

Petras: i nau.
Jonas:

norėtų pakvėpuoti tyru oru ir pasi
linksminti, patartina nuvažiuoti. Ke
lionė kaštuoja 90c. į tę ir sugryšt

prie E. 31-st st. 17 Ditch.

PAJIEŠKOJIMAL
Aš Magdelena Ališaukiutė, pa- 

jieškan savo dviejų pusbrolių Petro 
Razanaucko ir Juozo Vėsos. Ghrdė-

1

VIDURYJE NAKTIES.

Tarp svajonių... tarp vargų...
Vienas!.. gludžiu tamsumoje — 
Tarp gyvenimo bangų.
Bet, širdužė linksma, juokias’, 
Kelia džiaugsmų virpesius, 
Teikia musų įkvėpimą, 
Naikin’ sielos ilgesius.
Svajų deivės siekia — glaudžia...
Iliuzijos, — įspūdžiai!..
Linksmos minties džiaugsmu siaučia- 
Daug pajiegos ateičiai.

NAUJA ERA EINA PRIE

, KENsingtcngapdeNS
DIDELI LOTAI 
$275.00 

IKI * 
$650.00 

3c. PRIVAŽIAVIMAS 
GATVEKARIAIS.

Pragyvenimo kaštai galima čia 
sumažinti iki pusei. Geriausių įdė
li gali padaryti ŠIĄDIEN įgyjant 
savo žemų ir namus, kurio vieta 
laukia šiądien.

šitie lotai išmokės už save vien 
daržovėmis. L_________  _ __
gamtiškomis trąšomis ir drėgnu- (§) 
mais, kiek reikiant.

Pamislyk ir apmastyk gerai ką 
tas viskas reiškia per metus, kurių 
ateitis žmogų daro laimingu ne 
vienai dienai.

. - © moKes uz save vien 
Žemė čia turtinga

ne

£

ž

I
i

© Vakar — vienas iš Clevelandų
(g) mbežiuojančių miestų.
sc Ryt — statoma didyn Linndale
(§/ ir tūkstančiai Clevelando gyvento-
(gh jų, linksmai jame apsigyvena ir čia 

balsuoja, su privažiavimu iki Pub- 
lic Sųuare. tik už 3 centus.

(žS) Jeigu pirmiaus ne buvai Linnda-
le, tai — atvažiuok dabar — o čia
tau patiks apsigyvenimo vieta.

(§) Neapvertinami lotai atneša 100 
nuošimtį savo vertėje, kaip tik tin- 
ka namų statymui.

Čia yra saugiausia vieta tavo turtui, šiądien. Mažas {mokėjimas ir mažos mėnesinės 
mokestis duos tau namus arti parko ir žaislų dirvono. Męs nenorime atkartoti pasa
kų, kad žmonės visuomet netikėtai randa sau turtus šioje šalyje, vien tik žemės ir 

, namų nuosavybėje. Žmogus, kurs čėdija ir savo įdėlius deda į nuosavybę mieste, nė
ra klausimo kaip jis apsirubežiavęs butų, susilauks žilos senatvės ir laimingos ateities, 
taps neprigulmingu. •

©
©
©

ATKELIAUK ŠIĄDIEN. IMK LORAIN GATVEKARĮ, SU TRANSPORTU PAS GATVEKARIŲ 
X STOVYKLAS, IKI LINNDALE GATVEKARIUI IR ATVYKĘS SPRĘSK PATS, ARBA TELEFO-

/ėsos. Girdė- © NUOK NEAPMOKAMO AUTOMOBILIAUS, AR RAŠTU REIKALAUK PA AIŠKINIMŲ'.
jau, kad viens gyvena New Yorke,1 ___ ___

kitas ar patys malonėkite^ atsišaukti,; THE H. A. STAHL COMPANY
į Main 5566 613 CUYAHOGA BLDG. Cent. 1534nes turui labai svarbų raikalą.

M. ALIŠAUCKIUTĖ, 
769 W. Gonnan st, 

Baltimore, Md.

; Pajieškau Petro Komičiaus ir Ant. i 
; Dalrnevičiaus. Paeina iš Vilniaus 
! gub., Trakų pavieto, Sodžiaus Skrai- Į 
į čienų. Prieš 12 metų jie gyveno 
iYunker, N. Y. Tunu labai svarbų t 
i reikalą. Jie patįs ar kas kitas ma- • 

O,artu nežinai kur gyvena;ats^ukt^

į * 1207 Superior Ave,
Cleveland, Omo.Kur gyvena Tauraitis... neži-

Bet vėliau tave matė su šautu- ■ PA RD AVIM AI. 1
vnhpo-nnt Arte? ’ Parsidmria naujas 9 rūmų namas į

: VU Degant. AT* ne. : da 2-jų šeimynų, 5 mimai ant pirmu ; ifan
Petras: Teip, mat as nieko nezinoaa-' grindų, o 4 ant antrų. Prekė 3,400.

L. Bednarski, 
6700 Fleet Avė, 

Cleveland. Ohio

: mas ir nemanydamas nieko blogo, įbėgau į t 
vidų ir pamačiau Kaulaitį gulintį krauiuo-; 
se, šalę jo mano šautuvą. Aš tada pagrie-; 
biaU Šautuvą ir išbėgau. Pamatę Žmonės L Parsiduoda pigiai daili 55 

. . . - " . . w 1 zarma, tolume 1- n
, pradėjo mane vytis ir sugavo. I o .
' rankose turėjau šautuvą, tad ir paskaitė Apie išlygas dasižinokit telefonu ji 
mano yvnna-žnriyiii Union 733-R arba Į namus:mane žmogžudžiu. , 76W> Fleet s. E.

Jonas: Tame ir visa svarba, kad ran- cieveiand, ohio.

: koje laikiai Šautuvą. Visi mano, kad esi Parsiduoda namų rakandai ir stu- 
t . ba ant randos. Kam reikalinga atei-ŽmOgZUulS LT gana. . kit po No. 14714 Sylvia Avė. N. E..

Barbora : 0 tamista ar tiki, kad Petras c<>ilimYOO,ĮclevgUB<t Obįx------------
yra nekaltu ? ‘---------------------z-------------------------Ė

Jonas: Tikiu (į Petrą). Pasimatysim“ KAS TURITE PARDAVIMUI? 
ry£0i * 1 Męs užmokėsime augsčiausią;

i Petras: Labą naktį, mano užtarėjau.: ož t !
Labą naktį mano brangi sesute (išeina). davimui, telefonuos mums -:

Jonas: Na, o dabar, Barbora, aš tave 2dgewater 2049-J. arba Lorain. 
j palydėsiu namo. 629-L. ar ypatiškai duokit žinią

Barbora: Aš ir viena nebijau, ačiū. žinom adresu:
Jonas: Niekus kalbi, Barbora. Vienai 1840 w. 44 St., 

pavojinga eiti tokiame vėlyvame laike. Aš. Cleveland, ____ į
palydėsiu (išeina. Einant jiems nuo scenos, _ .
tuom tarpu įeina Izabelė su Levisonu ir žiu- vICF3S FK1 maS. 
ri, kaip Jonas su Barbora nyksta scenos gy- . 7018-20 whitney Are. par-

’ .r J siduoda o kambarių vienoj pusėj,ilumoje). namai, aprūpinti elektros žiburiais ir'
su lotu 40 X 60. Randos neša 36,00 
per mėnesį. Prekė $3,600.00

Prie 1352 Giddings Road 2 šeimy
noms namai po 6 kambarius, maudy
nės, elektros žiburiais, garu šildo- 

‘ ~‘ kubilais ir lotu

Scena IX.

© 
©

©
©
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AUKSINES

Męs pirkėjams sučėdijame daug pinigų, perkant pas mus reikmenis. Pir
miau negu pirksrte, ateikite pas mus pasiteirauti.

FRANKEL LIGHT COMPANY
5016 Woodland Avė. - Cleveland, Ohio

MĘS UŽLAIKOME APARTAMENTĄ SU DIDŽIAUSIU PASIRIN
KIMU VISAME MIESTE

ELEKTROS ŽIBURIŲ APTAISYMŲ, ĮRENGIMŲ LEMPŲ 

IR ĮVAIRIŲ PRIETAISŲ.

XXXXXXX3

-I1

Dabok Savo Automobilio Ratus.

t _______ _ ____ .. akrų;
- . ,'farma, tolume 12 mylių nuo PublicKadangi as Sųuare. Galima šią ūkę ir mainyt

■

t

I
KAINA

t.M

Užsieniuose du kartu brangiau.
t

Gaunami

Cleveland, Ohio.

*:

* nymas — 40 kap.
| “SANTARA” eis antradieniais ir penktadieniais. |

I 
DEMOKRATINES TAUTOS LAIS-1

. “DIRVOS” KRAUTUVĖJE
2004 St. CIair avė. .Cleveland, O.

rife

C4iaa Oi matulėJs318* Matus, Matus.
r,.;., Beauštant! aušrelė 

Saulelė Raudona.
r—Oželis

~ ~ Mes Padainuosim.

PREKĖ
nuo S2ax»
iki S7.oo.

Didžiausis rinkinis randasi 
“Dirvos” Krautuvėje. Meldžia
me atsilankyti apžiūrėti, o per
sitikrinsite.

‘DIRVOS’ KRAUTUVĖJE, 

2004 St-Clair av. Cleveland.

1 mėnesiui
N.IOk. (2psl.)15k.(4pšl.)

r-jonn Loja šunis ant kiemo 
Ko liūdi putinėli.

E3289 Kur bėgą Šešupė .
Karveleli mėlynasis

E3350 5ainiu-s . -
Naujoji Gadyne.

rma Vaila Valužė23348 Suktinis.

-.-„Kur tas šaltinėlis
^^Prirodimo seni žmonės man 

jaunam mergelę.
“Dirvos” krautuvėje randasi dide-

ĮDAINAVO 
Marė čižauskicnė 

---oo Gegužinė Daina 
Eo19- Giedu dainelę.

Marė čižauskienė 
vioai Plaukia sau laivelis 

Lopšinė daina.
ĮDAINAVO 

Marė ir Jonas čižauskai 
—, Tu mano Motinėl* 

Skambančio* Stygos.

Mažas nubrukimas ar pradūrimas nebus atkreipta atyda, gali pada 
ryti ga.ų geriausia padarytam ratui. Tad pirmiau negu atsitiks koks 
blogumas, reikia žinot kur jieškot pagelbos.

Jei esi nelaimėje, šaukis pas mus.
THE INGERSOLL TIRE &SUPPLY CO.

Kelly- Springfield- Goodyear-Gcodrich.
1824 Euclid Avė. Tel. Prospect 3240

Laikančios sa
vyje rašalą, yra 
dabar plačiau
siai vartojamos 
ir tai vienas iš 
parankiausių ra 
šomųjų j 
Todėl visi jas 
ir perka. Bet 
jei nori turėti 
tų parankųjį da 
lyką, niekad ne
bandyk pirkinė
ti pigių, kurios 
yra parduoda
mos po 25c., ’ 
50c., $1.00 arba, 
kad ir $1.50, 
nes bus veltas 
pinigų išmeti
mas ir tos pluk- 
snos niekad ge
rai rašyti negal, 
nes jos padary
tos tik dėl ap
gavystės. Ir 
todėl norėda
mas turėti ge
rą plunksnų, 
nepirk pigesnės, 
kaip $2.00 ir 
tai tik šios kom
panijos, nes bė
gyje 3 m. daug 
esame męs jų 
pardavę ir visi 
mus viengenčiai 
kostumieriai y- 
ra patenkinti ir 
užganėdinti.

Astuoni (8) rubliai
6 mėnesiams..
3 mėnesiams..

.5-50 
2-80

t
J ♦ 
$

Levisonas ir Izebelė.
Levisonas (ironiškai): Matai, Izabele, uo^įdų?01 

■ ar aš melavau. Ar ne mano teisybė? Matai pne 1372 Russeii Road 2 namai su
* lotu ir 7 kambariais ir maudynėmis, 

kitas su 6 kambariais ir maudynėmis.
Izabelė (apalpus): Vesk mane šalin iš L0135 50 x 8°- fferas p*1*5- 

tos prakeiktos vietos!... Vesk greičiau, nes ny’'rie 6ai2 Wbitney Ave. dviem 
Širdis plyšta iš gailesčio L. Vesk— mynom namai BP 5 kambarius ir mau-

Levisonas (eidamas į sau): Dabar tai neša po 50 dolerių kiekvienas per mė
nesį.

Prie 6014 Whitney ave. kampinis , 
namas su 45 X 110 lotu ir 3 šeimy
noms kambariais, per mėnesį neša 
randos $70.00

Jeigu interesuojiesi šitomis gero- 

(Kambarys kaip ir pirmame akte. Įeina muVA7t“rfo^kprinc. i&rs^

Jonas ir priėjęs prie stalo, skambina. Įeina ^superioT^’i/ž:
Agota). gatvės. Pasinaudokite šiomis progo-

J onas ir Agota.
Jonas: Kur Izabelė, Agota?
Agota: Aš nežinau. Ar jos čia nėra? ;

Jonas: Visais kambarius išjieškojau, bet 
niekur neradau.

Agota (persigąsta): O Dieve, dabar 
suprantu, suprantu viską. Jos pikti žodžiai 
į mane, jos nemalonus žvalgymaisL. Tamis
ta, ji buvo priversta tai padarytu

Jonas (pašokės): Priversta? Ką tu 
kalbi, Agota?! į

Agota: Tamista, ji buvo priversta tai 
padaryti, tikėk man. Vakar vakare buvo; 
mane pasišaukus į savo kambarį. Prašė, 
kad aš jos vaikus saugočia... Buvo labai iš
blyškus,... Aš jos klausiau ar neserga... Sa

ike, kad jai yra labai silpna... O Dieve._ Te- 
!gul Dievas gelbsti tame atsitikime (įeina 
iĄnelė).

Kaip tai miela pagyventi,
Tarp jaunystės valandų, 
Stygas Lyros palytėjus—
Žaisk tarp žvainų akordų.
Švelnus tonai sielą glosto, 
Gaivina dvasios skausmus.

. Nuo veido ašaras šluosto- Jjau mano Izabdė Puikūi pavyko (išeina).
Naujus įkvepia jausmus L.
Ypatingai... Pakol jaunas,
Daug kiltųjų įspūdžių.
Teip, per naktis, nors nemiegąs,
Skrieji dauson — tarp minčių.—
Tamsios girios, šlama, ūžia,
Žvaigždės žvilga augštumoj,

> Tartum spindi viskas, virpa, 
Nakties minčių gylumoj.

ABEJONĖ.
- Tikiu, jog bus ęavasarėlis 

Ir skleis mums įspūdžius gražius...
; Paviršiui žemės žaliuos gėlės, 

Tad linksmins mane ir kitus.
O gal svajonės tik vaidinas,

j Lyg brėkštant aušrai rytmetys, 
Gamta juk puošis gyvybes menu, 
Kuris gal kvies vėl prie vilties?

, Teip ir nėr galo mąstyt ir spėti:

Ir koks ženklelis musų liks.
Už bėgančių štai metų-metais

Ar digs skaudus vargų verpetai, 
/ Ar teks kvėpuot kada liuosai?

Žinom, kad bus kiti meteliai,
Skambės pavasario aidai,

Ar busim dar visi čionai? t

(rodo ranka).

* (Uždanga.)

Scena X.

mis.
THE SIGNAL REALTY CO 

8502 Superior Ave., 
Cleveland, Ohio.

CIGARAI ir PAPIROSAI

i.

Redakcijos ir Administracijos adresas: Petro- t 
grad, Baskov per. 32, 6, TeL 484-04 |

Skelbimo petito (1-6) eilutė 1 puslapyj — 1 Ž 
rublis, 4-ame puslapyje — 75 kap. Adreso pamai- +

SALDAINIAI IR SUŠALDYTA SMETONA

A. Rūkas, iš Philadelphia, Pa.J'Dir- 
I vos” yra įgaliotas agentas užrašynėti 
. "Dirvų” po Philadelphiair apielinkes. 
, Todėl, kur tik jis atsilankys, be jokios 
I abejonės galite užsirašyti “Drivą” ir 
į užsimokėti jam pinigus, lygaii, kaip 
j musų ofise. “Dirvos” Administracija.

HUEFNERS CONFETIONERY
7031 Superior Ave^

Nauji Lietuviški Columbia
REKORDAI

. ..............................................  tMim»n»intmm»til»lHB»!lll!IIHIIIH»K

Tegul Aš Bariu Tavo Aptiekorius
: ~ II. 1L GE»LA(M~
į 1653 St CIair Ave^ N. E. Cleveland, Ohio.
tirrmn»»niiiiiiiiiiiB»x»H»»Hnn»iiniiiiiiiniHnnH ii.'iinniiniirniitimumn

t a0*5 l • a i- i Musų aptieka yra prisirengusi viskuom apru- J
KiirlLhplP? ''I pint> Tamistą. Musų tavoras yra tikras ir prireng- f 

Arota: Izabelės jau nėra Rytų Pylyje. J P^^mas uzganedmtas .r prekes san- |

Ji permainė savo gyvenimą. Anele, tai vis-;
kas per tave teip^itifo TnantJoebumi. 7943 Superior Avė.
bedava> ir bambėdavai kiekvienų dienoj* Kampllg R^dw?E. Cleveland. Ohio.

.._ (Toliaus bus) ♦hihhhiiiihhiihhhhiihi

žin ingos.
THE GEGENHEIMER DRUG. CO.

v-.ofi Tris'berneliai
E31W Vakarinė daina.

ĮDAINAVO , 
Jonas čižauskas Baritono.

Kas iš N«w Britain, Conn. ir jo 
apielinkes nori užsirašyti “Dirvų” ar 
gauti pavieniais numeriais, gali krei
ptis prie musų agento Vaclovo Gile- 
vičio, 98 John st. New Britain, Conn. 
ir prenumeratų galima jam užmokė
ti. “Dirva*" Adm.

Ant marių krantelio
13191 Saulelė Tekėjo.

Gimtinė Šalis

ĮDAINAVO
Karalienė* Aniuohj par. chorą* 
Ant Kalno Karklai siūbavo

153188 Pasisėjau žalių rūtų.

<a
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] Šitos Durys ŠEMOUdj^
I
siaut gulti, vakare.

i Gal nevienas ar neviena

LIETUVIS
;Jei Tamista Neturi Britvos

j* AKIŲ GYDYTOJAS^
1172 E. 79-th St, Cleveland. Ohio. 
Ofiso valandos: Nuo 9 iki 12 die

nos, nuo 2 iki 8 vaL vakare.
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 dienos.

I SVEIKATOS DARŽEIJS $ l)
w ********* y kant brangiai kaštuotų. Var

0<-"" : to jaut savus abrusėlius ir _
j muilą, daugiau nekaštuotų METUS LUKO, lESKKIUIT NUOTOLIO LAIKO LAUKIMUI PAS BARBĖKI 

jingos ir galima jas praša- kaip 25c. į savaitę arb? <1 C
Imti su gerai pataikytais j$125 įmėnesį. Tai visaip ir bU Centg Veltui,
akiniais, tiktai butų patar- mažai. Dauguma žmonių

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

$1.00 ar daugiau.

MĘS TURIME DEPOZITŲ 
SUVIRS $7,000,000,00.

The Peari St.Savings 
& Trust Company
Cor. West 25th Street and

Clark Avenue,

Cuy. Central 8473-R

S. Bonchorek 
Specialistė 

į AK Ūžė Re

Baigusi šitą mokslą Europoje, 
teipgi ir čia Amerikoje.

2007 St. Clair Avė., 
GLEVELAND, OHIO.

Dirbame visokius audeklinius 
stokelius apsisaugojimui nuo sau
lės.

Apsteliavimus duokite iš anksto.
Tel. Harward 747 Centr. 5595.

Telep. - - Cuy. Central 7597-K

John Tidd
-^KOSTUMERSKAS^

Lietuvys Kriaučius
Kurie mylite dėvėti gražius 

siutus ir kitus drabužius, tai'užsi
sakykite pas atsakantį kriaučių. 
Aš gyvenu pačiame miesto centre 
ir turiu bidelę šapą, todėl ir viso
kius drabužius atsakančiai pasiu- 
yu, dailiai pritaikau ir gero tavoro.

Kreipkitės Antrašu:

I
 Edvardas B. Smialek,

TAIKOS SUDŽIA
(Justice of the Peace)

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

REJENTALIKŠĄ KANCELIARI
JĄ (Notary Public).

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

KANCELIARIJA:
H 303 SUPERIOR BUILDING
II Cleveland, Ohio.

1
" Tel. Bell Main 1963.

Cuyahoga Central 8290—R.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 
pietų.

REZIDENCIJA:

St. 16 Berea Rd., Brook Park O.

________ Tel. Mario 110—R.________
Su visokiai reikalais kreipkitės 

. prie jo, o busite užganėdintais jo 
Įį Sj patarnavimu.

1377 E. 9-tos gat. Cleveland, Ohio

^Sienoms Popiera»
Nuo 5 centų augštyn už r°te 

jąDidžiausis pasirinkimas tinkamų^? 
ją margumynų. Pamieruokite savo Y? 
ją kambarius ir atėję pasirinkite 
ją tinkamiausio tavoro pas mus,

WaIlJPaper &’Paint Store, 
4> 1338-40 St. Clair Avenue N.E.<% 

Centr. 6189-R Prospect 2892^

Akių ligos ir apsisaugo
jimai.

-Į Lengvai galima sakyti, 
kad visos ligos paeina iš ne

iš varumo, taigi *r įvairios 
akių ligos išsivysto iš neš
varaus užsilaikymo. Daug 

i yra visokių akių ligų, čia tik
tai paminėsiu kaliatą.

Pirmu-pirmiausia, be
rods, ar nebus svarbiausia 
liga Trachoma. Ši liga yra 
labai pavojinga ir limpanti; 
apsireiškia ji pirmutinyje 
plėksnyje akių voke, vėliaus 
pasirodo gelsvai balti spuo
gai ir ištinimas šios pleks- 

SIETINiy DURIŲ nės. Nekurie medicinos au
ti^1?? ir Maldingą toriai sako, kad ši liga apsi- 
I DIRBTUVE. reiškia iš nešvarumo ir p ras-.

ohio to valgię. S. V. ši liga nela- 
c^t^u4253 bai apsireiškia, bet pas atei- 

~ vius yra gerai žinoma, ir 
daugumui ateivių atvykimą

•; į šią šalį sulaiko.
: Glouioma, tai yra svarbi 
:: ir paprasta akių liga. Šią 
: ligą galima lengvai pažinti, 
i nes pasirodo akių volų išti- 
i nimas ir labai skauda, ka- 
: dangi užsikemša visos akių 
: arterijos, kuriomis kraujas 
: bėgioja, o svarbiausia tai už- 
j sikimšimas “Schlemm” ka- 
: nalo, per kurį išeina akių 
: išmatos. Ši liga neapsireiš- 
; kia pas myopiškus žmones 
■ (truparegius).
; s Arteros-sclerosis liga, pa- 
: einanti nuo smarkaus šir-
: dies susijudinimo, išsigan- . . „ . „ aislI„u stuwjc. V1SR4
jj dimo, nuo chroniško viduriu kraujo, teip jau ir iš pavar- panaikinsite tik į dvi dieni, tik pasiųs- 

•: l užkietėjimo, liesumo, diatiš- 
į ko romatizmo, nemigos, di- 

Z ■ delio rūpesčio, perdidelio 
vartojimo akims teip , .vadi
namo vaisto “atropine^ nuo 
persivalgymo ir. alkoholiš- 
kų gėrimų. Šią ligą tik gab- 

; ma išgydyti su pagelba me
dicinos ir chirurgijos.

Neonatorium, karščio už- 
į degimas pirmosios plėks- 
nies voko. Ši liga atsiranda 
pas ką tik užgimusius kudi- 
kius, nes kūdikiui einant per

_ Į motinos gimdymo organus, 
dasigauna į jo akis įvairaus 
nešvarumo ir išsivysto mi
nėta liga. Ši liga teip būva

tina, kad sii šiomis ligomis visai atydos neatkreipia kad 
eiti pas tikrus akių gydyto-ant alkaholiškų gėrimų kur 
jus, o ne pas kokius laikro- kas daugiau pinigų pralei- 
dininkus arba teip vadina- i džiama ir jokios naudos ne
muš “Opticians”, nes toki turi, o dargi ir sveikatai ken 
žmonės nė mažiausio supra- Į kia. —.
timo neturi apie Anatomiją,' J. šemoliunas O. D. 
phisiką ar akių ligas, ir jų; ■ ■ ■ 
pritaikinti akiniai tankiau1
šia kenlda akims. Geras! PARŪPINAME 
gydytojas turi kolegijos dip-:
lomą ir valdžios pavelijimą, I I ■
tad ir aišku, kad geras, nes |1QF|1| |Q
diplomą niekas dykai neda- UulUUv U J* OI 
liną, reikia mokintis.

Blephoritis, karščio už
degimas akių voko. Tai pap- Vyrams ir moterims. Su
rasta liga ir iš dalies chro-randame darbus prie virtu- 
niška. Pirmiaiisia ši liga d„bl}> ie

biiudų 
Marginalis”. Labai daug mazg°Jimo viešbučių. Dar 
keblumo yra, nes akįs būna laukiniuose kliubuose, su 
įsikarščiavę, lyg kad ugnis pragyvenimu. Reikalauja- 
dega. Paprastai naktį išei-1 me greitų mergaičių prie sta I 
na pūliai ir blakstienos teip i 1U ir špižernės darbo, teipgi 
sulimpa, kad sunku ir akis | greitų vaikų prie patarnavi- 
adaryti, nepašlapinus. ši 
liga atsiranda pas tuos žmo-

niniinnnmiiiri niiniiiiitii niiiiiiiiiimii

! Tas štai kaip atsieina. Tamista neturėdamas britvos, priver
stas eit pas barberį barzdos apsiskusti. Ar ne? Žinomą, kad teip.

QjJuk neapsiskutes negali būti. Na, leiskim sau, Tamista skuties 
vieną sykį į savaitę, tai kas savaitė mokate 15c, o juk metai susi- 
deda iš 52

ĮUcĮ savaičių, 
g|tai Tami- 
fČĮjsta išmo- 
3§kate bar- 

bėriui per 
metus laiko $7.80 Bet jei Tamista nori užsilaikyti švariai, tai pri

tversiąs esi skustis bent du sykius į savaitę, tai Tamista kas savai- 
S|tė barberini išmokate po 30c. vien tik už barzdos skutimą, kas 
sBmeto bėgyje susidaro $15.60. O kiek laiko praleidžiate belaukda- 

mi ? O juk laikas veltui praleistas žmogaus gyvenime jau niekad 
bnl negrįžta. Jis prisiskaito prie žmogaus gyvenimo. Taigi liogiškai 

apmąsčius ir apkainavus tą brangų, veltui praleidžiamą laiką, 
skaitant pinigais prisidės mažiausia trys sykius tiek, kiek išmoka

me mametų bėgyje gyvais pinigais.
[ue Tki apsistokie čia ir apmąstykie, argi ne laikas sustabdytie to- - 
gfljkias pragaištingas lėšas, kurios nesvarstant išrodo nedidelėmis. 
20 Tad nelauk nieko, o tuoj paėmęs-keletą dolerių užmokėk tik 
3ni vieną sykį, nusipirkdamas gerą britvą, o ant visados nuo augs 
Ročiaus išskaitliuotų nuostolių busi liuosas. , 
RIS Geriausių britvų ir didžiausį rinkinį, kurios tikrai gvararituo- 
Sujamos visapusiškai, neskyriant kad ir sudužtų.

“DIRVOS” KRAUTUVĖ , 
2004 St. Clair Avė. Cleveland, Ohio.

Į“1"* |
THE CLEVELAND CATE- 1 

nes, kurie dirba prie elek-' RERS ASSOCIATION CO. ' b
412 Superior Avė. N. E.

............. . b

NAMŲRAK ANDŲ KRAUTUVĘ

pc

W.E. & J.J. Donnelly
PATENTUOTOJAI

Trįs dešimtys mstą musų patyri
mo darbas įvairiose šakose, viso

kių išradimų ir patentavimų.

406-7 Cuyahojjo Bldg, 
CLEVELAND, O.

Dr. FRANCIS KENNEDY,
DANTISTAS
OFiso Valndos:

Nuo 9:00 ryto iki 12:00 dienos ir nuo 100 
iki 5:30 vakaro.

Panedėliv. Utaminku ir Seredu vakarai* 
nuo 6:00 iki 7:30.

Bell Rosedale 2377-W Ccj. Ce«t. 6678-R
5402 Superior Avenue

Cor. E. 55th Str. CLEVELAND. O.

PEČIŲ, KĖDŽIŲ , PATIESALŲ 
(KARPETŲ), STALU, LOVŲ, MAT- 
RASŲ IR DAUGYBĘ TAM PANA
ŠIU DALYKŲ REIKALAUJAMŲ 
PRIE GASPADINYSTĖS IR KAM
BARIŲ PAPUOŠYMAMS. *

Apar to čia didelis pasirinkimas visokių ge- Įj 
lažinių dalykų, visokių dailydėms įrankių, sudynų į 

sssį ir t. t. Teipgi įvairių-įvairiausių rųšių maliavos, še U 
petų, smalinės ir robrinės stogų dengimui popieros ]|

Cleveland, Ohio ’

tros šviesos ir daug skaito;
paprastai pas mokslaeivius.
Vien tik geras pritaikymas 
akinių šia lįgą prašalina. « . Rrdimaę I

Hordeolium (miežys), už- nauJas ISraūimaS |
degimas karštų voko, ši Ii-j 20 amžiaus, b
ga apsireiškia iš nešvarumo; Dėlei panaikinimo blakių, bamba- oien e 1 X 
pridulkėjimo į akis ir netyro į i —5 StCair Ave.

. ’ , . —~ -------------kitę savo adresą^ o visi—nurodymai įgimo akių. Apsireiškia pas visai dykai.
visus, bet tankiausia pas jau- Į Iaka^as & co.

Geriausias B°x 42> sta- E-> Cleveland, Ohio.

Dr.J.V. Zupnik
==- DANTISTAS

Ištraukia dantis be jokio 
skausmo. Sugedusiui dantis už
taiso ir padirba sudėtinius dan
tis.

Valandos priėmimo: 9 ryto 
iki 9 vai. vakare.

6127 St. Clair Avė., kampas
Norwood.

Bell Main 806 Gyvenimo į 
ĮįfeCent. 2251-L Garfield 2756-M ( 

| R.RoyCheeks Į 

i xADVOKATAS^ Į 

312-314 SUPERIOR BLDG į 
314 Superior avė. Cleveland, O.j 

Musų ofise yra lietuviškas ver-j 
tėjas. !

S Tel: Central 2356. Harvard 286.

GROSSMAN
jį Cut Ttnt<» Pharmncy

I APTIEKA

Atsinešk pas mus savo reuma-! 
tizmo keblumus, męs juos prašalin-' 
sime. Išgydymą grarantuojame,! 
o jei ne, tai užtikriname pinigą su-j 
grąžinimą, jei mus vaistai negelbė
tų.

3502 Clark Avė, Cleveland, Ohio.

Gyvenimo abu du telefonai.
Ofiso Telefonas: Cuy. Central 1017-W

Dr..Wm. Rasing
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

— Ųfiso Valandos —
‘ Nlo 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.

A. ORDINĄ
Graborius ir Air.iMflandslas
GENERALUKA STOTIŠ: 

6127 St. Clair Avė.
Filija:

6917 — 19 St. Clair Avė. 
Telefonai:

©©©©(§)©©©©©©©© 

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

S-C. J. Benkoski
© ADVOKATAS 

!©
©

'© 
© 
© 

------------------------- © 
420 Society For Savings Bldg..X 

CLEVELAND, O.
© Męs savo ofise turime kas per- X 
© kalba lietuviškai. ■ ’ ©

i ©©©©©©©©©©©©©

nesnius žmones, 
gydymas 1 tai išplovimas - in,
akių su šiitu vandeniu ryte International rharmacy .. J * * miJDIMD A TT»T*TXir A A D’Tir’V A

ir vakare, teipgi gerai nešio
ti akinius.;:
, Photophobia,

r džiovos, neveikimo jaknų, ramatiz-
SV leSOS. Žiūrint 1 Šviesą mo> po kratine skaudėjimo, arba ne- 

apsireiškia sensacija; tar
tum lyg kas kutena. Liga 
išsivysto volukės mezginyje, 
kur susideda iš labai plonų- 
gyslų, vėliaus atsiranda už- 
pakulinėj dalyje volukės. 
šiai ligai esant vienoje aky
je greitai išsivysto ir ant
roje. Čiaudėjant teip jau j 

pavojinga, kad kartais ku-,skauda. Gydymas pririnki-: 
dikis po užgimimui pasidarc 
aklas. Todėl visada me
dicinos daktarai tuojaus po 
užgimimo, kūdikiui įpila į 
akis 2 nuoš. salucijos Argen- 
tum Nitrate, kad užmušt 
įvairias bakterijas. Tad aiš
ku, kad laike gimdymo rei- 

i kia paršaukti medicinos 
Į daktarą, o ne kokią bobą, 
! kuri mažiausio supratimo 

neturi apie mediciną ir šva- 
j rūmą.
į Choroiditis, karščio už- 
| degimas antrosios akių plėk- 
1 snies. ši liga apsireiškia pas 

kiekvieną, neiškiriant lyties 
ir amžiaus. Šiai ligai esant 
akių visai neskauda, tik ken
kia matymui. Kada jau liga 
tampa įsisenėjusi ir daeina 
į užpakalį akies, į teip vadi- 

1 namą vietą U via, tada išsi
vysto uždegimas akių lėlės, 
ir tada labai užkenkia ma
tymui. Žiūrint į šviesą, ro
dosi lyg kad koks ratas ma
tosi apie šviesą. Dienos lai- 

Į ke, atrodo lyg kad žiuri per 
rūką. Ši liga paeina nuo 

i lytiškų ligų: syphilio, gel- 
1 tonligės, tuborkuloso, ana- 
’ emijos (mažkraujystės) ir 

skrofulos.
> Virš minėtos ligos yra pa- 
) vojingos ir greitai reikia 

kreiptis prie akių daktaro.
! Dar galima paminėti keliatą 
[ ligų, kurios nėra teip pavo- vandeniu ryte ir prieš ei-

TERPTAUTIŠKA APTIEKA.
Čia yra didžiausias sądėlis ir pa. 

sirinkimas įvairiausių naminių gy- 
. . ... duolių, visokių šaknių, - žolių, trajan-

akjS DIJO. kos ir tt. Teip pat gyduolių nuo 
• - - . džiovos, neveikimo jaknų, ramatiz-

galėjimo valgit ir užsisenėjusių ronų 
ar kokių lytiškų ligų.

Lietuviškas Savininkas 
JONAS ZVALSKIS,

4501 St Clair Avė., Cleveland, Ohio.

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

Pataisytus daiktus pristatome į namus, jei yra rei- 
kalaujma. Savo darbą męs gvarantuojame.

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

aEXXXXXXXZXXXXXXZXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX£

: The John E. Mannen Co.;

REIKALAUJA VYRŲ 
Mokintis Barzdaskučių

AMATO.

J = BLEKORIAI IR KONTRAKTORIAI --------- =
x Dirbame Cornesus, geležines kopėčias, atliekame rynų ir dūdų
ĮJ sujungimo darbą, įstatome fomesus į naujus ir senus namus, padirbame 
M drabužių džiovinimui grėdus (dryers), sudedame blekines lubas ir atlie- 
x kame sienų pagražinimo darbą.
S 2241-57 ST. CLAIR AVENUE
Į ^elgTel^Pros] Cuy. Tel. Central 1788 fxxxxxxxxxxxxxxxxxn

mu akinių.
Conjunctivitis, uždegimas 

mekroskopiškos plekšnės 
akių volukės. Turinti šią 
ligą ypata jaučias lyg kad 
akyje butų prikrėstą pieskų 
ir plėksnis paraudonuoja; 
karts nuo karto išeina pūliai 
iš akių. Pamaži spaudžiant 
akį, skauda. Šią ligą galima 
išgydyti su vaistais, kartais 
ir akiniai pagelbsti.

Tai tiek apie ligas. Sun 
ku visas paminėti, nes yra 
apie porą šimtų įvairių akių 
ligų-

Apsisaugojimas. Skaity
tojams netiek svarbu žinoti 
įvairios akių ligos, bet svar
biausia bus žinoti kaip nuo 
jų apsisaugoti. Netik svar
bu užlaikyti akis švariai, bet ( 
ir visą žmogaus kūną. Rei
kia visados žinoti, kad pas 
phiziškai nesveiką žmogų 
tankiai išsivysto ir akių li
gos, pagaliaus, nereikia už
miršti, kad akįs tai yra svar 
biausia dalis žmogaus kūno.; 
Bet, ant nelaimės, dauguma 
žmonių visai mažai apie tai; 
rūpinasi.

Butų patartina kiekvie
nam turėti bent tris, keturis 
abrusus (nedidelius) ir savo 
muilą, o bumą reikia prau
sti visados švariame bliude. 
Veidą vertėtų prausti su šil-

Instrukci josadmokamos $25. oo 
Algos apsimoka, užsiėmimas gva- 
rantuotas.

Tri-City Barber College
211 Prospect N. E.

CLEVELAND, OHIO.

—PRAŠYK—

PARSIDUODA 
VISUOSE 

ŠINKUOSE

CEREBRUOTOi

LASH’SJ
BITERIO

PUSĖ STIKLO 
PATAISO SKIL
VI IR INKSTUS

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

Sidabru užtaisymas 50 centų! Visoks dantų ta isymo darbas 
atliekama už žemiausią prekę visame mieste. Išduodami raštiš
ka gvarancija 20 metų.
717 EUCLID AVENUE (Ant “Star” teatro) CLEVELAND. O.

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

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

d jodą lotus, namus ir farmas Apsaugoja nuo ugnies namus ir na:;;ų 
bildus. Atlieka prisegos patvirtinimo (Notary Public) darbus.

DU BANKINIAI SKYRIAI: 
1783 W. 25th Street.

573 W. 3rd Street.
Cleveland, Ohio.

Elyria, Ohio

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

Pamėgink mus.“ Geležinio Vyno”.

MARKET PHARMACY-APTIEKA
L. S. KREJCL Savininkas 

2601 LORAIN AVĖ :-: CLEVELAND, OHIO

wiiiii«BmtniMi»:mmam»«:»::»»«ii»tt:mtt»:iiiiiiiii»»»«»»»»»»»»M»m«n«t:m«w«»immnw«aat«MmBW».

_ $10.ooX-Ray Egzaminavimas už $l.oo

S7*

Su $1,000.00 vertės , mašina X—Ray aš galia tikrai ištirti tavo 
nesveikatos ar ligos priežastis. Mano X—Ray mašina mato viduje 
teip gerai, kaip tamista gali matyti iš lauko. Ji parodo man visas prie
žastis; aš galiu matyti priežastis, kurios kenkia tamistos organizmui. | 
Aktuališkai matant ir tuomi lengvai' ištiriant visas klintis, aš tomistai 
galiu lengvai pagelbėti ir pagerinti sveikatą. Su pagelta 
reguliariško egzaminavimo su pagelba X—Ray ui $1.00. aš mikroskopiš
kai ir chemiškai galiu patarnauti be speciališko atlygniimo. Per septy
niolika metų savo praktikos aš pagydžiau tūkstančius žmonių iš nesuga- 
lėjimo: pilvo, kepenų, inkstą, kraujo, odou, reumatizmo, akių, ausų ir ger
klės skaudėjimo, plaučių neveikimo ir įseaenėjusią kitokią ligą. Ateik 
pas mane ir duok save išegzaminouti. Aš suteikiau pagelbą tūkstančiams 
žmonių, suteiksiu ir tomistai.

Atsitikime užsinuodinimo kraujo vyrą ar moterią, aš naudoju išra
dimą profesoriaus Ehriich. 606 (Salvarsan) ir 914 (Neosalvarsan) kaipo 
vaistą.

Aš kalbu lietuviškai, lenkiškai ir slaviškai.

5511 Euelid Avė. (arti 55 gatvės), antros lubos kambaris 222,
Ofiso valandos: 9:30 r. m. iki 8:00 v. m. Nėdelig: *. “• M 1:00 T* “•

CLEVELAND, OHIO. ____  __ _ .
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T5o. 28. LIEPOS 18 d, 1917 M.

- . . R, Kumža. išplėtojimo- Ta. priedermė
APIE LIETUVOS ATSTA- tuom lengvesnė, kad Lietu- (

vos Atstatym0 Bendr. kai
po “biznio” - finansų įstai
ga, aukų nereikalauja. Par
duoda ji savo serus (akci
jas), kurią vertė, L A. Ben
drovei pradėjus verstis ir 
pelnui, uždarbiams augti, 

i turės nuolatos didėti. Ben-

TYMO BENDROVĘ j 
(Tąsa)

sau užsiėmimą 100 darbinin
kų. Reiškia, kiekvienam 
darbininkui sudėjus po $200 
ar §300, reikalas galėtų susi
organizuoti.
Palikus Audėjų Bendrovės 
or^anizav. ant audėjų ran
kų, nieko neišeitų. Įtikinti 
žmones reikalo gerume ir 
naudingume vienais žo-

Daktaras Cowdrick, didelis specialistas, j Clevelandą pargabe- 
ypatingas mašinas tyrinėjimui ligų moterių ir vaikų. Čia jis 

duos didelias pasekmes, kokias duoda didžiausios ir garsiausios Eu
ropos klinikos. Primint reikia ir tai, tad atlyginimas yra veik 
nieko, sulyginant su gydymo pasekmėmis, kokias gairina atsiek per t 
jo X—Ray egzaminavimą, kiekvienam ligoniui. Nedaro skirtumo 
kokius egzaminavimus perlaidai ar kaip seniai sergi, leisk apie sa
vo ligą ištirt įr pamatyk ką jis gali.

R MOMS SKmKOWS» |
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS gi
982 E, 79 St., Cleveland”, Ohio. S į 

i Telefonai: Rosedąle 5758, Princ- H 
t ton 431 H;

Valandos: Nuo 2 iki 4 po piet Ši 
’ ir nuo 7 iki 9 vakare. E

Nedalioj: Nuo 2 iki 4 po piet: E

NUOŠIMTIS ifcg
į SKAITOSI !We TOS DEMOS, H

kadai pinigai padedami 
taupinimui

drovės šėnj pirkimas todėl 
yra tai tik geras pinigu įves-1' 
dinimas.

Sutraukiant viską į kru-‘ 
vą, reikalinga dar kartą 

; pabrėžti, kad mtisų gerbūvioj 
pakėlimui sekančiai ture-, 
tume veikti: kelti žmonių

bas. Kiekvienas užmany
mas tik tuomet yra rimtai 
imamas, jei jo užpakalyje 
stovi tam tikra jiega, tara apšvietą; aiškinti speeializa-

atrodytų kitaip, jei tokj su- gyvenime; plėtoti amatų, i 
manymą paskelbtų Lietuvos profesijų mokinimosi idėją;: 
Atstatymo Bendrovė ir už- ‘ varyti savytos pramonės or- 
manymo parėmimui suorga- ganizavinų ant tautinių pa-į 
nizuotų Audimo Bendovę ir matų; remti visas tokias 
įvestų audimo dirbtuvei ke- į ekonomines Įstaigas, kurios, 
lis tūkstančius savo kapita-ikaip Lietuvos Atstatymo 
lo. Lengva tuomet butų sut- \ Bendrovė, rūpinasi musų 
raukti reikalingus specialis-'ekonominio gyvenimo tvar-‘ 
tas, sutvarkyti visą reikalą, 
paraginti musų audėjus prie 
įstojimo į Audėjų Bendrovę, 
.įmonės tuomet su entuziaz
mu pultų prie dalyko, įdėtų 
reikalingus dirbtuvės vedi- 
intn pinigus ir pradėtų pačių 

. užlaikomoje įstaigoje dar
buotis, visuomenė gi įgytų Į 
rinitą lietuvišką pramonės Į

katarą? Skilvis 
ar •pūslės kliūtis ? 
Reumatizmą 
kepenų ligą?
vos skausmą, kon
stipaciją? Suge
dusį kraują, dieg
lius ir šonų skau
dėjimą? Nerviš
kumą, įsisenėju-

‘sias ligas Plau
čių ir kitokias li-

AR^TURl Too Proga
Štai tavo proga 

ir pareiga kreip
tis pas specialis
tą ir duot jam sa
ve' išegzaminuot 
X—Ray aparatu. 
Nebuvo tokio pa- 
rankumo ikišiol 
sergantiems žmo
nėms Clevelande. 
Męs patariame 
leist save egza- 
mituon _ tuojaus. 

, Ne atidėliok, nes 
\ atidėliojimai di- 
■^-dina. pavojų.

f.p.į.p.p.p.p Į f-H'**'!' Į Į iji-t -1-ž 'l"l'
* Tel. rriecatea 88S X

f Df. E. A, Marlewski į
J = DANTISTAS ===== *
A Ofiso Valandom: •
4- NuoS^O IžtfOt nuo 1:00 iki «» popįetv ir T: 

nuo 6:00 iki 8:00 vakare. Ą
•? Seredome nuo 9:00 ryto iki 123)0 vidurdie., t ; 
t 1100 E. 79th St Clevebad, Ohio J:

į. .y. .į. -p

S.RHertT. Giltart, R.D.
Akių specialistas 

Per 30 dieną
Suteiks patarnavimą 

pritaikyme akinių ir davime pata
rimų -DYKAI

Aš gvarantuoju už savo darbą, | 
akinių pritaikyme.

7035 Wade Park Avė.
Valandos: Nuo Tiki Skas^ja^ 

dien. Galvos skaud 
išgydoma su akiniais.

$1000410 X—Ray vartojamas egzaminavimui ir gydymui

Jeigu Sergi
Eik tuojaus ir leisk šitam specialistųj save ištirti, tada tikrai 

žinosi savo ligą ir esi galimu išgydyt nes jo gydymas yra davęs ge
riausias pasekmes daugelyje atsitikimų. Daugybė gydančių masi
nu, iš viso pasaulio sugabentų, randasi jo gydykloj. Nieko nereiškia 
kokia ir kaip sena tavo liga," bet tuojau eik ir jei daktaras pra
dės tave gydyt, pildyk jo paliepimus, o pamatysi, kaip tuojau paju
si sveikatoj atmainą. Tas jau buvo nevieną kartą. Matykis su dak
taru ir pasitark su juom, papasakojant jam visas kliūtis.

rx. /"» J • T Tarpe EucHd
Dr. Coudrick

St. Clair
Prospect ir 
Superior ir Addison, 7
St. Clair ir East 125-ta gatvė 

12900 Superior Avė.

SHORE

s

■Maldos, Nuodijamas Caruko.

___JEIGU.

£ dyti, aš visai gydymo darbą nepradėsiu.

Jo galybe Rusijos politikoj, priartinimas revoliucijos, prasidės, tilpti "Ameri
kos Lietuvyje1*. Užsirašyk. "Amerikos Lietuvį" dabar ir perskaityk, šitą

BANKOJ 
ir subjektas sidyt redukci
jos. išmokama iki tai dienai, 
kurioje atsiimi savo pinigus.

Lieknei bei Amerikai

2 VIENYBE LIETUVNINKU 
rū Eina jau 3C-tus metus.
H Prenumerata $2.00 metams; $1.80 
g pusei metų. Kanadoje $2.50 metams; 
[« $1.23 pusei metą Airijoj, Lietuvoj ir 
re kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m. 
Į“ Pamatau! vietą num. siunčiam dovanai 
K Knygą katalogą siunčiame ant pareita- 
G tavim dovanai.
m ab <XUlk3dbUo V>»W»

» 120-124 Grand Str., 
*" BroaHyn, N. X.

SVARBUS APRASIMAS!
Raspūtino VeiRū^as Caro Palociaose, Apggpingfos

kymu. Teip besidarbuo
jant, pamaži kelsime vis ■ 
augštyn lietuviij tautos ger- i 
būvį, gi su jo pasikėKnau pa
sigerins ir musų žmonių gy- j 
venimo sąlygos. _ p
Nurodymai Įs t ©jautiems į

Lietuvos Atstatymo Ben- i
drovę.

Daugeliui klausiant infor-( 
įstaigą. macijų apie Lietuvos Atsta- į

Audimo dirbtuvė tai tik, ^ym0 Bendrovę, nepajiegia- 
pavyzdis, nurodąs kaip Lie- me kiekvienam, 'skyrium laiš . 
tesvėS/At^atymo Bendrovė į^įg atsakinėti. Todėl čia i 
gąlėtų. darbuotis Amerikoj; paduodame keliatą žinių, 
musų visuomenės naudai,. kuriu tankiausia pas mus ir i; 
Panašiai veikiant, Lietuvos 7įiausiania. 1
Atstatymo ..Bendrove galėtų i t a _—,r
su-(»ga^Hoti Amerikoje vi- viena ypata gali \
są ęgę įvairiausių pramonės' prkU tiek kiek nori> ; 
ir pirkly bos ištaigu. Musų ne ^iau kaip 51, y. 

. kalviai, . sliesoriai, dailydės, §5000. ■'
dažytojai ir visa eilė kitų| 2. Už serus galima užmo- 

_ amatninkų, visi tie žmonės, kėti visus pinigus ant syk, ; 
kūne nenorėtų ar negalėtų arjja dalimis: 10-tą dalį Įsto- i 
tuoj grįžti į Lietuvą, para- jr p^g mėnesius 
ginti rimtu budu prie orgą- 10^ užbaigiama 
nizavimosi, galėtų ąsteigtį mokėti. Užbaigus mokėti, f 
įvairių rusių nedidelių dirb- Bendrovė išduoda certifika- 
tuvių, kuomi butų uždėtas :
rimtas pamatas musų savy- g Kiekvienas Bendrovės 
tai pramonei. Dirva Ame- naryS gajj pe-r-vesli (parduo- 
rikoje tam tikslui yra plati, dovanoti ir t. p.) savo šė- 
didelių kapitalų nereikia, tik apie tai turi praneš-’
nors musų neapsipažinę su ti Bendovės raštynei. ; 
reikalais • žmonės ir mano, 4. Bendorves šėrininkais 
kad be^ milijonų Amerikoj gapp bUįj pavieniai žmonės: 
nieko rimto negalima nuveik Įr draugystės, 
tt Nežino jie, kad Ameri- r -- • - - -
koj begalo daug nedidelių pra<jžioje, būna AL. B-vės 
dirbtuvėlių, kurios tankiai 
pasekmingiau plėtojasi, ne
gu jų galingi priešai, didelės 
dirtuvės. Užtenka čia su
manumo, mokėjimo surasti 
ir pastatyti atsakančioj vie
toj tinkamų specialistų-ve- 
dėjų (jų netrūksta musų 
tarpe, nors apie juos nežino
me; pagaliaus, ir svetimi 
galėtų būti tokiems tikslams 
naudojami, pakol neišsidirb
tų mūsiškiai žmonės), ir 
reikalo pasekmė užtikrinta. 
Kaslink pelningumo, tai ge
tai, sumaniai vedamas rei
kalas turėtų sektis neblo
giau, kaip kad ir kitiems se- 
Icssi ’ -

Duota čia Lietuvos Atsta- Vra solledaraj * pelningas
tymo Bendrovei daugiau vertybė popieras, kunos . ........... ... ______ - , .
vietos, negu buvo manyta, nesąraosuncius. ’diniĮminmiiiuiiinmnnntuiTiiriHiiiinnmmimmiiniiiinii,,
Jos svarba, taeiaus, yra teip 10. Ispaetų pradžių Lie*, <► Vyrai ir moters! Kodėl jus kenčiate diena po dienai, mėnesis po mėnesiui, metai po metą, kad jus 

didelė, kad reiktų apie tą da- tu vos Atstatymo Bendrovė 
lyką žmonėms kuodaugiau- užsiėmė sekančiais darbais: 
šia. Tiesa, butų nesąmonė a} Prigelbėti surasti išsi- 
tvirtinti, kad Lietuvos At- blaškiusius Lietuvoje ir Ru- 
statymo Bendrovė galės par- sijoje amerikiečių lietuvių 
keisti visą musų gyvenimą giminaičius; pajieškojimai 
nuo pamatų. Taciaus gali- daroma per Lietuvių Komi- 
ma lengvai tvirtinti, jos tetus Švedijoje, Šveicarijoje 
veikimas galės įnešti begalo ir Petrograde.
daug naujų, naudingų de- b> Organizuoja lietuvių 
mentų į musų tautinį gyve- amatninkuss ir profesona- 
nimą. Užtatai kiekvieno ge- lūs, manančius grįžti po ka
ro lietuvio priederme yra rei į Lietuvą, 
sulyg išgalės dėtis prie jos

2047 E. 9 St.

4-įos lubos
Specialistas w Cleveland, Ohio. 

Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 4 ir 
Nedėldieniais nuo 10 iki L

6 iki 8.

DRAUGYSTĖS, KURIOS 
TURI “DIRVĄ” UŽ 

ORGANĄ.
DETROIT, MICH.

Lietuvių Literatūros ir Moksle Brau- '

DRAUGUOS VIRŠININKAI:

Pirmininkas. Juozas ’Tribulas, 
Pirmininko pagelbi. F. Milickis, 
Užrašų raštininkas Abyshell, 

295 Greeley Avė.,
Finansų raštninkas K. Jarušunas,
Iždininkas A Mitrikas,
Iždo globėjai: Jonas Balčiūnas ir J. 
Latonas.
Tvarkdaris J. Vaitekūnas.

Mėnesiniai susirinkimai laikomi kas 
pirmas nedėldienis kiekvieno mėn., 
antrą valandą po pietų “Dom Polėki”

raštus. Kaina metams $2.00, pusei metę. $1.08, Adresuok, taip:

“AMERIKOS LIETUVIS'\
15 MUlburu Street ■ Mbrcester, Mass,

avė.

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

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

Literatiškas Komitetas A- Abyshell 
ir F. Proškevieius.

“DIRVOS” AGENTAI
Pas kuriuos galima visados užsi

sakyti aDirvą” ir užsimokėti prenu
meratą.

DETROIT, MTCH.
Gudinąs F. 83 Ken

ANSONIA, CONN.
J. P Chupas, 491 Main st.

RACINE, WIS.
T. Vegela, 1029% Lockwood avė.

BROOKLYN, N. Y.
j J. J. šlikas, 31 Hndson Avė.

PITTSTON, PA.
C. Yanelųpas, Jį81 North Main st.
T. F. Ruseckas, 1406 South Main st.

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

WILMERDJNG, P.
VI. Barauskas, 119 Niddle st.

CHICAGO, ILL.
Ch. Rnplen,______ 1618 So. Union avė.

_ PITTSBURGH, PA.
F. Valkauskas, 1338 ReesdaHe st.
KL Vidžys, 48 16-|h st.
Mot. Kupcinkevičius. 445 Stadium st.
K. Zykus, >> 33 Ojdx st

, SCRANTON, PA. ,
Petrikys J.

UETUVIŲ PILIETINIO KLIUBO 
VALDYBA DETROIT, MICH.

Pirmininkas A Locaitis,
Pirmininko pagel. K. Nausieda,
Rekordų sekr. St. Ganiprauckas, 

175 Cardoni Ave^
Fm. sekret. B. Simanavičia,
Iždininkas V. Milkevičia,

2163 Russell St.,
Užrašytojas. organo ‘‘Dirvos” L. P.
Kliubo nariams Jonos Naujokas, 

217 Cardoni Ave_,

P. S. Kliubo susirinkimai huną lai
komi antrą nedėlę kožno mėnesio ant 
2:30 po piet Schulte Svetainėje, 273 
Gratiot

Tik VyramsĮ
t roPEVBLCMilZIH660.t l
X Goodyear & Pennsylvania auto-yK
Y mobilių guminius ratus ir dūdasĮy= 
z pataisome. Už savo darbą męs^j įru 

<> gvarantuojame. Atidaryta O jyg
vakarais ir nedėldieniais. <>

<> 6934 St. Clair Avė. <>
(Kampas E. 70 gatvės) §jį]

Y . CLEVELAND, OHIO. z*
Y Cuy. Telefonai Princeton 539 a RE

GYDAU nervy,* 
chroniškas ir kr-4

WATERBURY, CONN. f
M. S. Alyta, 23’ Congres avė.

GARBNER, MASS..
P. S. Remeikis, 267 Pleasant st.

SO MANCHEŠTER, CONN.
98 Bissell st. >A. R. Zokaitis

W ILK ES BARRE, PA.
J. Vaišnis 326 Hazle st

VALPARAEO. IND. 
ršius, 405 Union are

j^SnFrankFJffappy^ || *
dantistas Ž

8 valandai vakaro.

Geriausi patamavimaiuž sąži
ningą užmokestį.

ros ir medicinos | 

kombincijomis*

ir draugystės.
5. Kas metai, Sausio mėn. i valdyba l. s. k. šv. kazimie- ' 

RO gvarduos.
* ... ■ Pirmin. Klem. Urbšaitis,visų nariu suvažiavimas, j . io87 e. 68 st, 
kur renkama, -direktoriai, Vice- Pirmin. A. Deresevieia, 

. . ... . r 1942 Oregon Avė.
RlltananiH SV S.rblS.XlSI6JI vei- • Xutar. rast. F. i^kalauakaSp 

kimo planai, skirstoma divi- L. . L^e,si^e Ave” 
r tFm. rast Cipr. Sehckas,

6202 Ileisley Avė. S. E., 
Iždin. J. Miškinis, 

1532 E. 32 St
KATRŠKA VYRIAtSYBĖ:

Kapit. J.Rakauskas, 7028 Superior av. 
OFICIERIAI:

P. šarkauskas, 1301 E. 55th Street
’J. Maksimavičius, 1279 E. 60th Street
■ F. Piečaitis, 1399 Giddings Rd.,

dendas (pelnas) ir t.t
6. Kiekvienas akcijonie- 

rius turi tiek balsų, kiek tu
ri šėrų.

7. Akeijonieriui numirus,
jo dalis B-veje pereina jo 
pavetdėjams- Urbžaitis^ 1G87 East

8. Prisirašant prie Bendro 
vės, reikia gauti iš jos rašty- 
nės aplikaciją ir išpildyti ją. 
Po tam aplikacija siunčiama 
raštynėn drauge su mokes- 
timi.

BINGHAMTON. N. Y.
Pet. Saučiulis, 266 Clinton st.'

NEW HAVEN. CONN.
Mart. Valinčius, 36 Valnut st.

LAWRENCE, mass.
M. Aleksoais, 191 Bak st.

• SROUX CITY, IA.
J. M. Budraka 2510 Correctionville Rd.

CLEVELAND. OHIO.
, Jur. Brazaitis, 7709 Aberdeen avė.

R. Kruopis. 1916 Pulaski avė.

KUR GALIMA GAUTI VISADOS 
NUSIPIRKTI "DIRVĄ” KAS SA
VAITĖ UŽ 5c. ARBA UŽSIRAŠY
TI ANT METU-

NEW BRITAIN, CONN.

J. Gaidelis, 1402 Oregon Avė.
Signalistas J.šalčius, 1399 E., 41st Str.

L. S. Šv. Kazimiero Gvardijos su
sirinkimas atsibus kožno mėnesio 
antrą Utarninką vakare, nuo 7:30, 
Povilausko svetainėje, 2452 St. Clair 
Avė.

9. Visi Bendrovės pinigai <>

(Toliaus bus)

£ ir leisk man ištirti nesveikatos kliūtis, ne atsis-t 
( |pĮ f žvelgiant j tai, kas gydė ir negalėjo tave išgydy-f 
Į - ® t’ ti. Jeigu mano opinija bus, kad negalima išgy-į

!i!t!iiii»n«::»n»nire»a»»ia»ni««g2

I JI B. TLGHBIOS, UJA I
I ATSAKANČIAUSIAS" f 
g DANTISTAS. 5

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

813 Superior Avė. N. IL, 
Vieno* durys nuo Colonial Teat.

V. Gilevičia,
98 John St..

AMSTERDAN, N. Y.
P. J. Lalas,

10 Swan St.
LONDON, ENGLAND.

J. Naujokaitis,
47 Planet St., 

Commercial Road E.
BROOKLYN, N. Y.

A Straminski,
184 Grand St.

WATERBURY, CONN.
K. C. Kežemekas,

97 Bank St.,
MONTEtLO, MASS.

B. P. Miškinis,
35 Arthur St.,

LETVRENCE, MASS.
A. Ramanauskas,

101 Oak St.,

SHENANDOAH, PA.
T. P. Križanauskas,

102 E. Centre St.,

i ar* X-Ray Egzaminavimas uz

DR. F. G.LESLIE,

* Mano prekės yra sąžiningos ir nereika-j ]
* lauji pasiduoti šitos metodos gydymui, jai to? <
J nenori. | j
| Aš gydau visas chroniškas kraujo, nervų* i 
t ir odos ligas, nupučkavimus, atvirus skaudu-1 !

liūs, išbėrimo, voties, nervą silpnumo, nustoji-* ! 
mo ambicijos, strėnų skaudėjimo, reumatizmo,* ' 

t skausmo šonuose, skilvio neveiklumo, inkstų* ■
* ir kitokias ligas. *
* Ateik į ofisą, ypatiškai, nes aš ne užsiimu J
* gydymais per laiškus. *

ivtirsvįlpaj

tM , t
Cleveland, 0hio|

* 413 Prospect Avė. S.E.
| OFISO VOLANDOS:
t šiokiomis dienomis: nuo 9 ryto iki 8 va-1
J karo. *
* Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 2 po pietų. Į

ii
Vyrai ir moters! Kodėl jus kenčiame diena po dienai, mėnesis po mėnesiui, metai po metų, kad jus . 

galite išsigydyti pas daktarą Brownjcurs turi 35 metų patyrimą gydyme moterių ir vyru, kurs išgydė ◄ > 
tūkstančius žmonių ir prašalino jų skausmus. '

£ Už mažą pinigą, kokiu yra vienas doleris, X-RAY eg- <> 
zaminavimas ir pasakymas kame skausmo priežastis 1

Męs padarome šitą egzaminavimą pažymėtu laiku, tik už $1.00, kas užganėdina žmones ir mus. O 
Kiekvienas bus užganėdintas musų metodą, kurs patirs kaip daug gero męsgalrine padaryti. Męs nerei- 4 > 
kalaujame plačiai garsintis. Mus prekės yra kuožemiausios ir už gydymą męs gvarantuojame. Ateik <> 

pas mus šiądien. Męs kalbame lietuviškai. V

DAKTARAS BROWN
2573 ĖST 55 GATVE. ARTI VVOODLAND AVĖ.

2 lubos, kamtbaris 15
CLEVELAND, OHIO.

^=APGARSINIMU .
paskleidEjas
Visokius apskelbimus išnešio

jame po stabas.
Narys iš E. D. A.

I^mrvM keiū>* i ;>hann*rine pramone.
1M7 Si. Gliir m, Hmtad. Uiio
Praapeet rrsBJ Cr»wl 7*3»-K AR

Maitina parijome taijtur. kontrakto fcr-
1 ma*. vandm< aktua. testamentu* ir kitokiu*

Gourley & Kellyf
i! RJtP8RUV!WHJ SIEK RIFAI, TTW- 

GRIFA! IR MliRTlGRAFil

< [ Lobby Amsricaa Trust Bldj.
, 3» PabHc Sąvara. Td.RMZl

i’< k

Valandos: Šiokiomis dienomis nuo 9 iki 8. Nedėldieniais nuo 10 iki 1 po piet. >

3 - ■■■ ' • > '

savo skaitytojams duoda labai daug naudingą raitų 
apie žmonių sveikatą ir ligas, taipgi apysakų, juokų, 
eilių, paveikslu. Turi savo korespondentus visoje 
Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj. Vokietijoj, Fran- 

djoj. Anglijoj ir kt. “Ateitie.” kaina metams $2.00. pusei metų $1.00. Už
sieniuose metam* 92.50. Pasižiūrėti viena numeri siunčiame dovanai.

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

I ATEITIS



No. 28, LIEPOS 13 d., 1917 M.

< sipildė vandeniu. LaivasVIETINES ŽINIOS | “Iowna”, parplaukiantis su

Liepos.
14 S. Bonaventūro

-.35 N. Henriko, 7 n. po S.
. 16 Šv. p. ŠkapHeriaus

17 U. Aleksijaus
,: 18 S. Simono :

19 K. Vincento
20 P. Česlovo.

žmonėmis iš Cedar Point vos 
spėjo pasislėpt nuo audros 
Rocky River upėje, kitaip 
butų žuvęs. Parkuose pada
ryta daugybė nuostolių.

Apie negrų gabenimų. 
Komercijos departamentas 
mano pakelt miesto rodoj 
klausimą gabenimo negrų iš 
pietinių valstijų, ar nebūtų> Iš lietuvių judėjimo. Atei- Pietinių valstijų, ar nebūtų 

nančiame nedėldienyje bus gyriaus tą gabenimą sulai- j 
pikninkas šv. Kazimiero kius> nes jų gabenimas y^a Į 

T gvardijos kareiviu. miestui nenaudingas. Apart
25 šio mėnesio atsibus su- JŲ nešvaraus gyvenimo neg-' 

trinkimas lietuviškų drau- ra^ yra labai linkę krimino-1 
lo pusėn, nes kalėjimuose ir 
pataisos namuose negrai 

Pittsburgą, kaipo pasiutinė tveria didelį nuošimtį, nes 
i moterių - sąjungos seimą prie 309 baltveidžių yra 625 
nuo 26 kuopos. ‘ negrai. Fabrikantai negrų

Vyčių 25 kp. rengia atei- . gabenimo sulaikymui yra 
nančiam rudeniui operetę. yra labai priešingi, nes neg- 
Veikalo tikrai nežinome, rai dirba pusdykiai, 
Seto ta pati kuopa rengiasi 
scenoj pastatyt - “Mirgą”.
Šis veikalas Amerikoj bene tinius. Pereitame utarnin-- 
bus pirmu kartu perstaty- ke muitinyčioj buvo išpar- l 
tas. davimas importuotų siunti-!

Girdėjome, kad CLTC. nių. Viena skranda (futra) i 
rengiasi prie pastatymo sce- importuota iš Rusijos, ver- į 
noj operetės “Adomas ir tės 300 dolerių parduota už 
Jieva”. 35 dolerius. Daugybė sal-!

Lietuviška bažnyčia tapo dainių ir graznų, teipgi iš į 
- •apmalevota”, bet dabar Rusijos atgabentų, parduo- - 
bjauriau išrodo negu pir- ta už pamestinus pinigus.' 
miau, nes kur griebta šepe- Pardavimo priežasčia buvot 
Su, kur ne, o bokštai ir yie- tas, kad per pusę metų nie- Į 
nas šonas visai nelytėti. O kas ne atsišaukė ir nebuvo 
.pinigų tas kaštuos didelę žinios kam tie daiktai prik- 
feruvą.

gijų Sąryšio.
O. Žvingiliutė išvažiavo į

dai savo ligos? Užsisakyk 
i tuojaus didelę šeimyninę 
• krabelę Pedisino už vieną 
dolerį.

Pedisin tai vienintelis vai
stas kojoms. Jis neleidžia 
kojoms-prakaituoti, smirdė
ti, atima pailsimo jausmą ir 
neleidžia darytis pūslėms, 
narikaųliams ir vištakiamš. 
Užsisakyk jo tuojaus. Ra
šyk šiądien šituo adresu:

CR0WN PHARMARY, 
2812 79-th St. D. D.

CLEVELAND, OHIO.
(Apgarsinimas.)

Kas nori gerą darbą ir už
darbį. Yra reikalaujama 
tinkamų ir norinčių dirbti

Pardavė importuotus siun

lauso.

Mergaitės, saugokitės.
Clevelande jau pirmiaus bu- Miesto taryba paskelbia, kad 
vo girdima mergaičių gau- ją apvertė gyventojai ne ap- 
dymas, bet pastaruoju laiku. sakoma daugybe skundų ant' “ 
atsitikimai tankiau girdimi. Cuyahoga telefonų kompa- 
Peręįtame utaminke 17 me- nįjos? kurios telefonų siste- 
tų mergaitė Marė Dorose, ma yra teip netikus, kad. 
tapo pagriebta prie 111 ir trūksta net išaiškinimų. 
JVoodland gatvių. Einant Taryba atkreipia besiskun- 
jai šalitakiu, staiga , sustojo ūžiančių atydą, kad su skun- 
automobilius, iš to išoko du ęjais reikia kreiptis prie 
vyriškiai, užspaudę jai bur- viešų patarnavimu direkto- 
iią, nusitempė automobiliun rįaus p. Bernstern, kuriam 
.ir nusivežė rytų pusėn. Ma- suteikia galę skundus iš- f 
re Visten ir Barbė Sachacha, rjst miesto čarterio 60 para- 
abidvi po 16 metų, išėję va- grafas. I
kare pasivaikščiot, nesugrį
žo. 14 metų Ona Javorovs-

Kontroliuos telefonus.’

. .. Naujas kelias į Detroit.l
ka, našlaitė, teipgi kasžm- rparp Clevelando ir Detroit 
kur dingo. Pirmųjų dviejų atsidarė naujas laivų kelias, ’

- pravardės labai panašios į “Northern Navigation” Ii-j 
lietuviškas ir labai gali būti, njja £ia pradėjo eiti pasa- 
kad jos lietuvės. Tėvai pri- žierinis laivas “Rochester”, 
valo daboti savo dukteris ir kurs iš clevelando išeina 10 
neleist joms valkiotis vaka
rais, ypač žydų, negrų ir ita
lų distriktuose, privalo ir 
pačios saugotis.

žmonių naudai. Lengvai ga- 
Įima uždirbti 50-100 dolerių g 
į savaitę. Fabrike niekad! B 
tiek neuždirbama. Aiškes- 5 
nių informacijų reikia pasi- Jį 
klausti pas JįL J. Žmuidzina- H 
vičių, generaliską man. The S 
Home Buildįng Corporation > 
742 Rockefeįer Building’e, U 
Clevelande. Matyt jįgalima JĮ 
kasdien nuo 9 iki 12 vai. r^to H 
(apsk.)

geriausi vaistai nuo viso
kiu ligų galima gauti su ge
riausiais patarymais tik 
Ulevičiaus Aptiekoje, 1172 
E. 79-th St., Cleveiand, O. 
Bell Rosedale 2417

Cuy. Princeton 1539-R.

TRUMPAS PASIKALBĖJIMAS

Į A

XjlOVBX
APIE ELETROS ŽIBURIUS

Plonutis dratas viduje lempukės, uždarytame.. 
**?stikle duoda ne rūkstančią _ir|he užpučiamą sviesą. ~ 

Nėra re’kalo bijotis vėjo, kurs vasaros metu pu
čia į kambarius per atidarytus langus. Žiburys nuo 
vėjo neges ir nebėgs. Elektros žiburiai yra geriau
sia namų apsauga esant mažiems vaikanį|. Ta* ge
riausia protekcija. ; .

THE ILLUMINATING COMPANY
v ' ' : \ į., - .

ILLUMINAITING BLDG. PUBLIC SQUARE '■

ORrt. E. SIEGEtSTEUi:
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
— Kraujo ir Chroniškų Ligų. —

Ofiso-valandos: Nuo 9 ryc 
to iki 4 vakaro. Vakarais: Nuo 

7 iki 8. Nedėldieniais nuo
10 iki 12 vidurdienio.

308 The Permanent Bildg. 
746 Euclid Avė. aiti E. 9 gatvės 

CLEVELAND, OHIO.

GERAS PAVYZDIS

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

-s. Teipgi mus Banka moka (5) penktą nuošimtį. v
THE ST. CLAIR AVĖ. |

SAV1NGS & LOAN C0. 'V I 
2006 St. Clair Avė. Cleveiand, Ohio tfxxxxxxm |S 

Užtvirtinta 1914 m. per Valdžią Ohio Valstijos. H □ Rl
AUTORIZUOTAS KAPITALAS $100,000.00. g B g

(3g™Atdara nuo 9:00 Valandų Ryto iki 9:00 Valandų VAakare M —- KėExxxxxxrr£>

L. A. Kujawski jį 
advokatas.

Teisingai ir praktiškai atlieka 
visokių tiesų reikalus visuose 
valstybiniuose ir federališkuo- 
se atsitikimuose. Kreipkitės 
prie jo:
418 Society for Savings BIdg.
^Tel. aiain 257—Central 1502 R Jį

________ _______________ xxxxxxn'XTTXxxr*xxxxxxxx;

MsiflirfGramafonal
rxxxyxxxxxrxrtxxxxxxxxxxr

: KAS NORI SVEIKAS IR DRŪTAS BŪTI? g
Į KURIE KENČIA LIGOM KAIP KAD: |
m Neišgydomu Rheumatizmu, peršaldimu, kosuliu, nulispnėjimu E
* kraujo, nerviškumu, akių skaudė jiniu, inkstu ir pūslės ligomis, vene- £
* riškomis ligomis, gerklės skaudėjimu, vidurių užkietėjimu ir kitomis, ► 
m kaip urnomis taip ir užsenėjusiomis ligomis.
* Todėl, kas norite būti sveiki, ateikite į musų aptiekę, o gausit gy-
m duolių nuo viršminėtų ligų, kurios tikrai pagelbės ir pasveiksite. Ne- 
m kentėkit skausmų. . . :
M 
h Kampas Sowinski ir E. 82-ra gatvė. Šioj aptiekoj dirba lietuvis 
m provizorius, baigęs mokslų Lietuvoj ir čia Amerikoj.

PAKELČIO APTIEK A
Kampas St. Clair Avė. ir 20-mos gatvių.

Todėl, kas norite būti sveiki, ateikite į musų aptiekę, o gausit gy-

i.pairirslnįausramybšsvietą |

valandą vakare, nuo Shepar- | Bramley ir Sunūs 
do dako, prie W. 18 gatvės ir “ v 1 *T
Detroitą pasiekia 7 valandą 
ryto. Iš Detroit -laivas iš
plaukia 11 valandą ryto ir 

.Apsirūpina iš anksto. Ka- (į Clevelandą sugrįžta 8 va- 
žangi svaiginanti gėrimai iandą vakare. Siuom laivu 
varžomi iš valdžios pusės ir keliaujant galima pasiekt ir 
ateinanti balsavimai, Lap- Georgian Bay.
kričio mėnesyje, kada bus -------1------ DftVailftęl Dovanosi
balsuojama už įvedimą pro- -. . . . .............. VUVdllVS. UUVdllUO.
jaicuoj 1S kdos puses, tai mas Pereitame nedėldieny. Duodu dovaną 50c. ver- 
CAC. Khubas pasistengė šeimyna, suside- tes>kuns “grasys Dirvą
gėrimais aprūpintus.ank-įanti iš tėvą ir dviejų vaiku, iant ™mmams
sto. Pne Woodland skers- enanči U num£u n5įJ| gyventojams.

'ir j?daW E- 61 « JU0ZAS SAUNORAS.
... * P5 . prie Cut Road, kad praleisti 829 Clifford Avė.

i,gel£ dieną tyrame ore. Susėdus. ROCHESTERN. Y. 
.nuP*Fkt0’”1? a uz užkąsti, 6 metų jų duktė 

400,000. Aną dieną tris dar- .T- 1 . . • I- i Ona, tėvams nematant pra-bmmkai, per visą dieną kro- .. 1
ve į šitą skiepą senus ir 
•importuotus” likierius, kad 
t^jus jų ilgesniam laikui, Agniame.

Prospect 202.

Savininkas

į Saldainių
; Krautuves

- K VIETKIAI -

jis tau pa-

Gėlėmis puošimai ir dekoravi
mai tai musų ■ speciališkumas. 
Męs auginame namie gėles. Ne

turime filijų savo pramonės
Telefonuokit Rosedale 1499 ar

ba Princton 320
1181 E. 71 gatvė N. E. 
CLEVELAND, OHIO.

1395 E. 9 Street
Cleveiand, Ohio.

JĄS BALSAML’OJA IR BE NUODŲ UŽ- 'Jį 
MUŠA VISOKIUS VABALUS

Užtikrintas darbas yra musų spe-į;j 
ciališkumu. ,;į

Pirkti galima po nnmeriu:
2122 E. 2nd Str. Clneland, Ohiojįj

Tel. R*t>!152 Cr»tnl 8199K

Užlaikau skanių saldainių. I 
šaltos košės ir minkštų gė

rimų. Už stiklą tik 3c.

2047 Bamilton Avit, 
CLEVELAND, OHIO. 1

u Jei tave gyvenimo
" gelbės juos pernešti. O * tavo gyvenimo linksmybės va- 
"landose jis pritardamas, padės juos dar linksmiau praleisti.

J Kodėl visos svetimtaučių ir šviesesnės lietuviu šeimynos jau 
J apsirūpino tąja muzika? Todėl kad jie greičiau suprato

Tadas Neara TADAS NEUBA
Užlaiko

Bučernę ir Groserne
TAIPGI

Del susirinkimų, repeticijų 
vestuvių ir 1.1.

2041 Hamilton, Avė.,
CLEVELAND, OHIO.

nno’n žiurkių! 
nUO U balsamas; Painterspcl"2

J. W. JONĖS,
Generalis Manadžerius.

DIDELIS OLSELIS
visokių dažų ir dažams aliejų.

414 Superio Bldg.(^gd
PHONE CUY. CENTRAL 8290-L

Reikalaujame Agentų.
Pasigedus jos, po Reikalaujame kožname mieste lie- 

dviejų valandų mergaitė at- a51tnUJ ° vynsKy siutų, teipgi agentams ir
rasta ūkininko Šulnyje 20 kriauSams pristatome sampelius ir 

; kitus reikalingus daiktus. Gavimui 
. sampelię reikia prisiėst 4 markes po į 2 centu.
i Rašykite lietuviškai adresu: ■

J. F RICHARD, 
136 Maple SU 

HOLYOKE. MASS.

AR TAVO KOJOS PRA 
KAITUOJA,Audra su ledais. Pereito; 

panedėlio vakare užėjo dide-; 
fe lietus su ledais ir perku-: Jei prakaituoja, tuojaus 
sijomis. Ledai puolė riešu- užsisakyk Pedisino. ..Ar ži
ly-didumo. Priemiesčiuose kad prakaitavimas nai- 
Coilinwood, East Cleveiand - kiną kojų nervus. Ar žinai, 
ir Cleveiand Heigts viesulą kad nervams susinaikinus, 
pridirbo daug blėdies, iš- kojos negali dirbti? Ar ži- 
laužiant langus, išvartant.nai, kad žmogus geromis, 
nedžius ir telefonų stulpus, kojomis uždirba daugiau? . 
Gatvės užtvino, skiepai pri-į Jei žinai, tai kodėl nesigy-

DR.LE. JASINSKI 
607 ROSE BLDŪ. 

valandos:
NunlllklI2 v»l. vMunlicnkL Ir nuo 2 Iki 3 
▼»l. po pietą. Nodatlomio ant panikalavimv. 

latru Ofisu, 1374 E. 25-tu Gafrū. 
valandos: -

NooROOIkl »30tbI. ryta, mm 12 Iki 120 po 
pietų ir nuo 5 iki 7 nl. vakaro.
Nedąllofrii*: nuo 8 iki 9 ryto ir nuo tiki 7 rak 

M*M1M -CMtr.TMM

jos vertę ir svarbumą.

Jie suprato, kad nuolatinė muzi- 
ka stiprina ir tobulina žmogaus 
dvasią, švelnina jausmus ir tuomi 
didina žmoniškumą.

Į j T Į i| Jie suprato, kad jų vaikai nuo 
pat dienų kudykystės, augdami to- Prekė $15.00 
kiose aplinkybėse, kur yra kasdie-

MĮaĮM^rj IĮ na girdima garsiausių pasaulio1 ll kompozitorių muzikališki tvary- JiĄ
n'a*> išauKs» ie> ne muzikais, tai

* bent kitais dvasios milžinais, silp-
Ų“ ■ nesnių. kurie guodos tautą ir klos 

kelią žmonijai prie šviesesnės atei- 
" ties

Prekė $75.00 
ir-- --- Pagaliaus, jie suprato, kad tu- -' rint tokių muzikų savo stuboje, Pre’ce

motinoms su dukrelėmis nereikės 
teip tankiai vaikščioti miestan ant________i
teatrų ar operų, kur kiekvienas va-

laHa !TFn karas lėšuoja apie porų dolerių, o
| j I n tėvų sumažės bereikalingi žygiai 

karčiamosna.

įlMEMHHftį Ir paliaus jie suprato ir tų, kad 
jauni jų sūnūs, esant stuboje tokei 

fl^HlflH^imuzikai, neturės laiko tsovėti ant 
kampo ir studijuot i tų amerikonų 
pratlinę kriminalę mokyklų. Prekė $35.00

B TODfiLŽI PIRKO JIE, VIEN TIK DĖL TO
Prekė $100.00 PIRK 1R TAMISTA. «i ..nartui J

Geriausia yra tokia muzika _____

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE[STEIGTAS 1886 METAIS

Kapitalas x Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $90.7x5 
Ligoje pašalpų .................... $53.8x3

Moka pomirtiniu $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $ra.oo į savaitę.

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

kus ir kulturiškus reikalus.

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

“DIRVOS” KRAUTUVĖJE, 
: 2004 ST, CLAIR AVĖ. CLEVELAND, OHIO ; 
BoixxxxxxmxSaroxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx£

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

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

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

'.r


