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Rusams Sekasi Galicijoj

mą, kuriuomi šaukiama tuojau 
250,000 vyrų prie ginklo. Galė
tų dar daugiau kariumenės pa
statyti, bet stoka amunicijos ne
leidžia. Naujasis Grekijos gabi- 
netas rengiasi atsiust agentus į 
Suvienytas Valstijas pirkt karei 
reikalingų dalykų.

Grekija Eina Į Karę

nasi. Liaudis Rusijoj jau atbu
do iš miego ir visomis spėkomis 
pirmyn žengia laisvės keliu. Vi
sų yra vienodos mintįs, kad 
tęsti karę ir toliau iki Rusija ne
nugalės priešą. į Viena tik nelai
mė, kad Rusijaį yra stoka pini
gų, bet Root rnaiio, kad Suv. Vai. 
tą spragą užpildys.

bardavimo pasekmės yra tokios: 
sunaikinta beveik ketvirta dalis 
išlaukinio fabriko, apie 100 dar
bininkų užmušta ir tiek sužeista. 
Medeginiai nuostoliai padaryta 
ant virš milijoną dolerių. Dėlei 
to nekuriuose apartamentuose 
darbas tapo pertrauktas.

GALBŪT SKIRS KITĄ 
HOOVERO VIETON.

LIETUVIUS TRAUKIA IS LENKU 
LEGIJUNU

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ KA
RIŠKAS STOVIS.

Suvienytų Valstijų kariškas 
stovis žymiai vystosi, nors visas 
rengimasis laikomas slaptybėje. 
Naminiai priešai kasdien glam
žomi ir betvarkės šmėkla, ku
rios pirmiau buvo tikėtasi, gal
būt visai nebus. Svarbiausiu 
šios savaitės nuotikiu yra tai 
ėmimas jaunų vyrų kariumenėn 
iš tarpo tų, kurie užsiregistravo 
5 d. Birželio. Ėmimas prasidė
jo pereitą utaminką, tad iki šią-

RUSAI PAĖMĖ KALUS IR 
EINA Į STRYJ.

Petrogradas. Rusų kariume
nė nesulaikomai eidama pirmyn 
Galicijoj, paėmė Kaluš miestelį 
ir eina ant miesto Stryj, turinčio 
30,000 gyventojų. Stryj mies
tas turi dabar svarbiausius gele
žinkelių susibėgimus, tarpe ku
rių yra šakos ir į Lembergą. 
Eidami pirmyn rusai ima daug 
nelaisvėn austro-vokiečių. Pas
tarųjų dienų ofensyve rusai pa
ėmė 960 teutonų, 10 kulkasvai- 
džių ir 9 dideles kanuoles.

TURKAI RENGIASI OFEN- 
SYVAN.

Londonas, žinios skelbia, kad 
turkų kariumenė rengiasi ofen- 
syvan Mezopotamrjoj ir nori at-

FINIJA SKELBIASI NEPRI- 
GULMINGA. -

Petrogradas. Finų seimas

JEIC.V BUS 
BLOkl^U

CHAMBERLAIN REZIGNAVO.
Londonas. Austįn Chamber-

AUSTRIJA BIJO NAMINIO 
SUKILIMO.

Zurich. žinios apie didelius

nias žinias, kad L W. W. organi
zacija pradėjo grasinti šaliai de- 

Washington, D. C. Senatorių ginimu grudų magazynų. Pas- 
susirinkime, Missouri valstijos 
senatorius Reed savo kalboje 
atakavo Suv. Vals. maisto dik
tatorium paskirtą H. C. Hoover, 
kurį vadino paprastu “gemble- 
riu”, nes nors jau seniai yra pas
kirtu komisijon maisto kontro
liavimo, vienok ikišiol nėra nu
veikęs jokį darbelį maisto reika-
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pasekmes. Generolo Pershingo 
kariumenė, susidedanti iš liuos- 
norių, yra jau lavinama Prancū
zijoj; Apie Spalio mėnesį gal
būt pradės veikti tarp francuzų 
pulkų.. - ' •

RUSAMS SEKASI RYTŲ 
FRONTE.

Petrogradas. Rusams labai 
sekasi Galicijoj, kur frontas jau 
išsiplėtojo ant 50 mylių, kuriuo
mi eina gen. Brusilovo ir Nekra- 
savo armijos Lembergo link. 
Nors pastaromis dienomis veiki
mas ten sumažėjo dėlei didelių 
lietų, vienok rusai eina pirmyn, 
imdami kaimus, miestelius ir 
teutonų nelaisvius su karės įran
kiais. Nuo 1 dienos Liepos ru
sai paėmė nelaisvėn 36,643 vo
kiečius ir austrus. Su nelais- 
viais rusams teko 93 sunkių ir 
lengvų kanuolių, 28 tranšėjų 
mortyros, 403 kulkasvaizdžiai ir 
91 šautuvas kitokių skyrių.

kariumenę prieš anglus Mezopo- 
tamijoj veda vokiečių pagarsė
jęs Mackenzen, kurs, sako, jau 
yra nukeliavęs Turkijon. Mezo- 
potamijoj kol kas., veikimas yra 
apsistojęs. Jeigu.pavyksMac
kenzen u i sutvarkyti išsiblaškiu
sius turkus, tai gal prasidės 
šioki toki mūšiai ir tame fronte.

REZIGNAVO VOKIETIJOS 
KANCLERIS.

tarose dienose nekurtose valsti
jose pradėjo valdžia ir gyvento
jai labai persekioti aidoblistus. 
Arizonos valstijoj, Bisbee mies
telyj gyventojai apsiginklavę 
sugaudė visus aidoblistus ir su- 
kimšę į gyvulių vagonus pradė
jo deportuoti. Panašios žinios 
pareina ir iš kitų miestelių. Nė
ra abejonės, kad neapykanta 
prieš aidoblistus apims visą ša
lį, o tie turėdami pusėtiną narių 
skaitlių ir gavę sau šalininkę 
gali sukelti tikrą revoliuciją.

PLIENO PRAMONĖ VAL
DŽIOS KONTROLĖJ.

Washington, D. C. Plieno pra
monę visose Suv. Valstijose pa- - 
ėmė valdžia į savo rankas. Pas
kirta tapo komisija, kuri prižiū
rės plieno liejyklas, kontroliuos 
gabenimą ir žiūrės, kad nebūtų 
nustatytos augštos prekės. Į 
tą komisiją įėjo šie valdininkai: 
Newton D. Baker, karės sekre
torius, Joseph Danels, laivyno 
sekretorius, William Denman, 
pirmininkas komisijos tavoru 
siuntimo laivais ir Bemard M. 
Bamch, pirmininkas patarimų 
komisijos iš šalies Apgynimo 
Lygos.

antru biliaus skaitymu pravedė. lain, Anglijos ministeris Indijoj,. rusų laimėjimus Galicijoj ir ne- 
sumanymą, sulyg kurio Finija padavė^parla^gįui.rezignaciją, į sulaikomą ėjimą pirmyn rusų 
atsimėth nuo ’Rusijos ir pasis- atsisakydamas nuo pildymo mi- kariumenės, Austrijai įvarė tiek ton Hoovero bus paskirtas J. R.

luose. Šito senatoriaus kalba ra
do daug pritarimų ir gal būt vie-

RUOŠIASI PRIE OFENSIVO 
KITUOSE FRONTUOSE.

Londonas. Rusų pasekmės 
Galicijoj sukėlė ūpą rusų kariu
menės Rygos ir Dvinsko fron
tuose, todėl dabar ten yra did
žiausias bruzdėjimas prie ren
giamo ofensivo, nes dabar yra 
gera proga, kuomet teutonai yra 
sutraukę visas jiegas į Galicijos 
frontą. Liekasi laukti bile dieną 
žinių apie rusų veikimą Rygos 
ir Dvinsko frontuose, kur jiems 
dabar yra geriausia proga pradė
ti veikimą.

Kopenhaga. Atsidarius Vo
kietijos reikštagui, pasirodė reik 
štago narių pasidalinimas jau į 
dvi puses: viena jų rėmė kan
clerį von Bethman Holvegą, ki
ta ėjo prieš jį. Po kelių dienų 
ginčų už Holvego duodamus pa
tarimus, karės ministeris gene
rolas’von Stein pasakė, kad jeigu 
Holvegas ilgiau reikštage šeimi
ninkaus, tai jis, o su juom ir ki
ti ministeriai rezignuos nuo sa
vo vietų, kas paardys visą reik- 
štagą. Šteinui pritarė dauguma 
reikštago narių ir Holvegas ne
matydamas kito išėjimo, padavė 
kaizeriui rezignaciją, kurią kai
zeris priėmė ir jo vieton nomi
navo dr. Jurgį Michalį, liberalų 
šalininką, linkusį daugiau kleri
kalų pusėn. Holvegas buvo vi
siems įgrisęs su savo planais at
skiros taikos su Rusija ir tikri
nimais, kad Vokietijai sekasi 
karėje, kuomet visi mato, kad 
Vokietija visur mušius pralaimi.

kelbia neprigulminga. Manoma, i nisterio priedermių. Teipgi lor- baimės, kad bijo naminio sukili- 
kad tas sumanymas pereis ir tre- das Hardings, buvęs vice-ka- -mo. Ciesorius Karolis kiekga- 
čiuoju skaitymu. Toks Finijos ralium Indijos, dabartiniu laiku lėdamas stengiasi patraukti sa- 
užsigeidimas labai nepatinka pildantis užrubežinių reikalų mi- vo pusėn lenkus ir kraotus, kad 
Rusijai ir jeigu trečiu sykiu skai nisterio sekretoriaus prieder- tie kiek nors ramiau užsilaikytų 
tant sumanymą jis pereis, kad Fi mes, rezignavo. Priežastis yra, dabartiniame krizyj. žinios j 
nija tampa neprigulminga, tada t nepasisekimas anglų kariumenės skelbia, kad bus sutvertas nau- 
Rusija savo galę ir ginklus gali, Mezopotamijoj, kur pereitais jas Austrijos gabinetas ir bus į 
parodyti. Kareivių ir darbinin- metais su Kut-el-Amara pa- jį įleista daugiau lenkų, čekų ir 
kų taryba pasiuntė savo atsto- ėmimu turkai.paėmė nelaisvėn kitų tautų, kurie pastaruoju lai
vus į Finiją, kad tie apreikštų ir anglų armiją ir patį vadą-gene- (ku pradėjo labai bruzdėti, 
prašytų laukti Rusijos parlaman rolą Townsheda. 
tinio suvažiavimo.

VVallingford.

ITALAI LAIMĖJO MŪŠĮ.
Kopenhaga. Austro-italų fron 

te. Jamiana klonyje kilo mušis, 
kurį laimėjo italai, atmušdami 
austrus ir nelaisvėn jų paimda
mi 275 priešus. Nuo seniau jau 
italams nieko nelaimėjus, šitas 
pasisekimas Italijoj sukėlė di
delį džiaugsmą.

PRANCŪZAI PAMUŠĖ 
VOKIEČIUS.

Paryžius. Tarp Mont Haut ir 
Teton ištiko didelis mušis tarp 
vokiečių ir francuzų, kur vokie
čiai panaudojo nuodinguosius 
gazus. Gazų debesiui praėjus, 
francuzai visa spėka verždamiesi 
įpuolė į vokiečių tranšėjas, kur 

.užgrėbę 800 jardų tranšėjų, pa
ėmė nelaisvėn 360 vokiečių, su 
tais ir 4 kanuoles.

VALDŽIA PAIMS KONTRO- 
LĖN KASYKLAS.

Denver, Colo. Valdžios repre- 
zentantai Vemer C. Reed ir tei
sėjas W. M. Musser, kurie tapo 
pasiųsti į Leadville Colo., kad 
sutaikinti darbininkus zinko ir 
švino kasyklų, kurie grąsina ge- 
nerališku straiku, jeigu darbda
viai nesutiks išpildyti jų reikala
vimus, skelbia, kad nežiūrint 
besistengimų, sutaikymo rezul
tatų nesimato. Darbininkai lai
kosi labai tvirtai ir tikisi laimė
ti. Apie tai tapo pranešta Was- 
hingtonui ir manoma, kad vaL 
diža visas ten esančias kasyklas 
paims savo kontrolėn. Zinko ir 
švino iš tų kasyklų kasmet iška
sama už 20,000,000 dol.

PAKARS MOTERĮ.
Hartford, Conn. Superior 

teisme tapo pasmerkta moteris 
A. Archer — Gilligan, kuri už
laikė seneliams prieglaudos na
mus Windsore. Ji bus pakarta 
16 d. Lapkričio. Susekta mat, 
kad ji savo prieglaudoje nuodino 
tuos senelius, kurie turėjo dau
giau pinigų ar buvo apsaugoję 
savo gyvastis apsaugos bendro
vėse. Tokiu budu ji prašalino 
iš šio pasaulio apie 20 senelių. 
Pirmutine jos auka buvo jos vy
ras, kurs buvo gyvastį apsaugo-

| ANGLIJA NORI NAUJOS 

RUSIJOS EX-CARAS NORI i 
ARABIJOJ REVOLIUCIJA. PIRKTI “LIUOSYBĖS
Londonas, žinios skelbia, kad BONDSŲ.”

Arabijoj prasidėjo dideli brūzdė- _ ....
jimai, kurie greitu laiku gali pa- kad buvusis Rusijos caras, Ni- daryti naują sutartį su Rusija iri jęš ant $8.000. Paskutinė jo au- 
virsti į tikrą revoliuciją. Suda-Ikalojus Romanov kreipėsi į da- panaikinti seną, kuri buvo da-’ka buvo R.-F. Andrevvs, kurį ji 
ryta pereitais metais revoliucijo- bartinę valdžią su prašymu, kad ryta su biurokratiška valdžia į nunuodino 30 d. Gegužio, 1914 
nierių Arabijos valstija prie butų leista jam pirkti Rusijos kaslink santikių ir bendro gyni- Į metų.

SUTARTIES.
Londonas. Anglijos valdžia 

dabartinei Rusijos valdžiai pa- 
Petrogradas. žinios skelbia, siuntė apreiškimą, kad nori pa-

Vėliausios Žinios.

Juodujų jūrių kaskart plečia “Liuosybės bondsai” ir tokiu bu- mosi nuo priešų užpuolimo. To- 
savo rubežius ir randa naujų ša- du prisidėti prie apgynimo ir pa- kią sutartį yra padarę tarp sa
lininkų. Beveik visi fortai šiaur laikymo laisvės. Ex-caras sako, vęs Rusija, Anglija ir Francu- 
rytinėj Arabijos dalyj, kurie iki- kad su savo šeimyna turi nuosa- zija. Rusijos valdžia, matyt, 
šiol buvo turkų valdžioj, perėjo ,vaus turto virš aštuonių milijo-. sutinka, nes išreikšdama savo 

nuomonę pasakė, kad Paryžiuje 
butų tam tikra kariška komisija 
kuri vestų visus svarbiausius ka
rės reikalus.

į arabų rankas. Arabai kįla vi- nu rublių. Kuomet Nikalojus 
su smarkumu ir tą jie daro pa- Romanov valdė Rusiją, buvo tur-1 
sinaudodami Turkijos nusilpnė- tingiausis žmogus pasaulyj, bet 
jimu. , numetus jį nuo sosto, valdžia jo 

turtus konfiskavo.

Vėl revoliucija. Petrograde 
kilo riaušės prieš dabartinę val
džią. Riaušes veda Bolšovikų 
vadai. Sukilėliai buvo apstoję 
Petro ir Pauliaus tvirtovę, kad 
išgavus ginklus, bet sargyba ne 
išdavė. Pargabenta kareiviai su 
kulkasvaidžiais ir kanuolėmis. 
Nesskam prospekte šeši riauši
ninkai užmušta ir 238 sužeista. 
Riaušininkai šaukė: “šalin auto
kratija, lai gyvuoja komunna”.

PASKALAS APIE KAIZE 
RIO ABDIKCIJĄ.

Kopenhaga. Buvo pasklidęs 
paskalas, kad Vokietijos kancle
riui Holvegui rezignavus nuo sa
vo vietos, kaizeris kvietė užim
ti kanclerio vietą fieldmaršalą 
Hindenburgą, bet tam apreiškus 
neturėjimą vilties, jog Vokietija 
galės liktis , monarhija ir todėl 
atsisakius užimti kanclerio vie
tą, kaizeris persigando ir tuo
jaus atsisakė nuo Vokeitijos sos
to, palikdamas jį savo šeštam 
sunui Jaolpmui. Šita žinia vie
nok ikišiol nepatvirtinta ir todėl 
liekasi tik paskalų.

RUSIJA PASKENDUS 
SKOLOSE. j ANGLŲ LAKŪNAI BOMBAR

Petrogradas. Privatiškame1 DAVO KONSTANTINO- 
dumos susirinkime atstovas POLĮ.
Bublikov apreiškė, kad Rusija Londonas. Anglų lakūnai 
turi 800,000,000 atsargoje auk- aeroplanais nuskridę Turkijon 
so. šitas auksas padengia tik bombardavo Konstantinopolį ir! 
13.6 nuošimtį visų popierinių pi- uostą vadinamą “Aukso vagos”, 
nigų, kurie yra paleisti apyvar- Mestos bombos iš aeroplanų pa- 
ton. 1913 m. Rusija turėjo sko- taikė į stovinčius Turkijos skrai- 
ios 4,400,000,000. Iki 1917 m. | duobus “Sultan Selim” ir“Go-j 
skola paaugo ant 16,800,000,000. eben”. Sulyg lakūnų tvirtinimo 
O jeigu dar priskaityti karės lai- abu skraiduoliai pagadinti tapo, 
ku išleistas popieras, kurios ne- nes buvo matyti ant jų eksplio- 
turi aukso gvarantijos, tai Rusi- zijos. Kadangi turkai nesitikė- 
ja skolos turi 17,500,000,00. žo- jo orinio užpuolimo, tai neturėjo• 
džiais: septiniolika milijardų ir : nė jokių priemonių nuvyjimui 
penki šimtai milijonų rublių. aeroplanų. Lakūnai laimingai 

 j sugrįžo į savo stovyklas.

PABĖGO IŽDININKAS.
Conneaut. Ohio. F. Morris, 

buvęs iždininku Rock Creek Co. 
bankoj, mažame. miestukyje 
Rock Creek; nežinia kur dingo.
Nesulaukiant jo ateinant ban-. . ............... ... _
kon, apžiūrėta bankos knygos, Į okieciai sulaiko rusus. a- 
kurios paliudija, kad su Morris | fro"te vokiečiai _sula;ke 
yra dingę ir $32.5^0 bankos pi-1 dal> Karmlovo annijos i pietus 

nigų, kurie yra daugiausia depo
zitais aplinkinių ūkininkų. De- 
tektivai pradėjo j ieškoti dingu
sio Morriso, bet ikišiol nesusek
ta jokių pėdsakų.

MANOMA, KAD TAI VOKIE
ČIŲ DARBAS.

PhikCdelphia, Pa. Dar ne už
miršus atsitikimus St. Louis, 
kur buvo ir iš dalies dabar dar 
yra rasų skerdynės, persekio
jant negrus, prasidėjo piet. 
vakarinėse valstijose bruzdėji
mas tarpe organizuotų darbinin
kų, priklausančių I. W. W. uni- j Washington. D. C. Kongres- 
jai, kurioje nariais skaitosi dau- monas Burnett, naris emigraci- 
giausia italai, kurie visu smar-Į jos tvarkymo komisijos ir dide- 
,____ ____ -i-*:-* 1inoaa

BILIUS APIE DEPORTAVI
MĄ SVETIMŽEMIŲ.

j nuo Novica ir keliose vietose 
atstūmė atgal. Rusai pamaži 
traukiasi atgal.

Rezignavo ministeriai. Ru
sijos ministerijoj rezignavo fi
nansų ministeris’šingarevas, ap- 
švietos ministeris Manuilovas ir 
viešų reikalų ministeris Sakhov- 
skoi.

GREKIJA EINA Į KARĘ.
Paryžius. Grekijos ambasa

dos pareigas pildantis Francuzi- 
joj ministeris, oficiališkai val
džiai apreiškė, kad Grekija stoja 
į karę talkininkų pusėje. Prieme- 

‘ras Venizelos išleido atsišauki-

ROOT APIE RUSIJĄ. į
Petrogradas. Suv. Vai. komi-'BOMBARDAVO KRUPPOKA- 

sija su Elihu Root priešakyje, MUOLIŲ FABRIKĄ, 
kuri valdžios tapo pasiųsta Ru- Amsterdamas. Francuzų la- 
sijon, jau pabaigė savo darbą, kūnų eskadra, susidedanti iš 
Po mėnesio studijavimo sentikių apie dešimts aeroplanų nuskridę 
Rusijoj, Root apreiškė, kad šit- | Essen bombardavo garsią 
uacija visoj šalyj kaskart geri- Kruppo kanuolių liejyklą. Bom-

kurnu pradėjo platint streikus 
kasyklose, giriose ir lentų pjo- 
vyklose, grąsindami atkeršijimu 
už ne išpildymą jų reikalavimų, 
šerifai su vietiniais gyventojais 
apsiginklavę pradėjo gaudyt 
šios unijos narius ir vagonais ga
bent į tolymus tyrus, bet jie žada 
sugrįžt ir savo prižadus išpildyt. 
Manoma, kad tai pasidarbavi
mas vokiškų špiegų, kurie su
kurstė negrus, paskiau I. W. W. 
unijos narius, kad juos vėliau su
jungus su mexikonais ir pa- 
gimdžiuM betvarkę vakarinėse 
valstijose.

lis emigracijos priešas. įnešė 
kongresan bilių, kad visi svetim- 
žemiai, pavaldiniai talkininkų, 
tinkami kariumenėn, butų de
portuoti iš Suv. Vai. į tas šalis, 
iš kurių atvyko. Bemett, kaipo 
faktą paduoda, kad tūkstančiai 
anglų, italų ir airių, yra pabėgę 
nuo karės ir slapstosi Suv. Vai. 
kada jų broliai lieja kraują už 
tėvynę ir demokratiją. • Karės 
stovis, gali visko būti.

NAUJAS ŠALIAI PAVOJUS.
Washington, D. C. Iš visų 

Suv. Vai. valdžia gauna nemalo-

Reikalauja autonomijos. Nuo 
dabartinės Rusijos valdžios 
pareikalavo autonomijos (ne 
savivaldos) Ukrajina, Finija ir 
Krondštatas.

Susekė suokalbininkus. Pet
rograde susekta suokalbis nu
žudyt karės ministerį Kerenskį 
ir generolą Brusilovą. Suokal
byje dalyvauja 700 vokiškų špie-, 
CT.

Rekrutai! Eikit į City Hali ir 
pasiimkit savo numerius, kuria 
registravotės 5 d. Birželio.
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LATVIJOJ.
Ryga. Nevisada gi ir apka

suose sėdėti. Kaip tik išsprunki 
iš apkasų, teip ir dengi Rygon. 
Čia jaučiamas gyvenimas, ypač 
dabar laisvei užgimus. Iš pir
mųjų dienų revoliucijos be pa
liovos eina organizacijinis naujų 
gyvenimo pradų darbas. Laisvo 
apsisprendimo principą pastačiu 
si organizuojasi ir milijoninė ar
mija. Bendram darbe su ofice- 
rais steigia naujus pamatus lai
svam gyvavimui ir galiai. Visuo
se kampuose verda darbas. Ry
ga organizacijų centras. Joje 
muša pulsas, čia surandi ir lie
tuvių, dvasios įgauni.

Laisvės saulutei sužibus vie
tos lietuviai darė mitingus, iš 
pradžių bendrus, paskui kuni
gams, namų savininkams ir 
kitiems nutolus, darbininkų ir 
kareivių. Vienan mitingan trum
pam laikui ir man teko užklysti. 
Įspūdis neblogas. Darbininkų 
tarpe matai kelis pilnai susipra
tusius vyrus, piliečius ne vardo, 
bet sužinties... Vyrai, kuriems 
rupi, kaip tautos, teip ir politi
kos reikalai. Darbininkai ren
giasi leisti savą laikraštį esdekų 
pakraipos. “Rygos Garsas”, 
garbindamas “cicilikėlius” atkal
binėdamas žmones nuo mitingų- 
susirinkimų pasirodė nejaukus, 
tiesiok šiurkštūs ne vien darbi
ninkams. Rygiečiai darbininkai 
ir iš dalies kareiviai prie labai 
sunkių apystovų sutaisė gan di
delį vakarą-spektaklį. Latvių 
teatras buvo pilnutis. Butą dai
nų, vedamų vieno kareivio, buvu
sio vargonininko, dramos “Ker
što” bei šokių.

Dainos kaip dainos... glostė 
širdį. “Keršto” gi neminėsiu. 
Didelė svarba vakaro ne tiek ais- 
tetikos žvilgsniu, kiek tautystės 
bei pasižmonėjimo. čia matai 
atvažiavusių iš fronto apie 1-5 lie 
tuvių oficierų, keliolika daktarų, 
jų tarpe gan įtakių, sakysime, 
sanitarijos viršininko štabo ar
mijos padėjėjas. Čia sueini ir 
senų draugų. Pavyzdžiui, su 
vienu dėl tūlų priežasčių buvau 
persiskyręs 10 metų atgal gim
nazijos 3 klesoje. Jis dabar šau
nus kavaleristas. Apie lietuvių 
kareivių ir oficierų organizaciją 
armijoje vis daugiau ir daugiau 
balsų girdėti, čia yra kariuome
nės .dalys, kuriose priskaitoma 
apie tūkstantį lietuvių kareivių.

Lietuviai kareiviai didžiai turi 
būti dėkingi broliams darbinin
kams už sutaisytą vakarą. .Jie 
davė progos išgirsti lietuvišką 
žodį, pasidalyti nuomonėmis ir 
šauniai pasižmonėti.

RUSU O J
Tveris. Balandžio 8 d. rupes

niu Jul. švambario -čia buvo su
rengtas lietuvių vakaras. Pub
likos prisirinko daugybė — pil
na nemaža “Grando” salė. Pro
gramas.buvo įvairus. Pirmiau
sia vaikučių ir merginų choras 
p. Čemiutės vedamas, padaina
vo Lietuvos tautos giesmę, po 
to suvaidino Vaižganto “Namai 
pragarai”. Vaidino puikiai. 
Ypatingai labai puikus buvo 
Taųčius p. Bušmonas ir Koluška 
p. Švambaris. P. šemetis Vy
tauto rolėje kaip tik tiko ir ją 
gyvai atvaidino, nors p. šeme
tis, rodos, pirmą sykį scenoje, 
bet matyti iš jo bus geras mėgė
jas Lietuvių scenoje ateityje. 
Paskui buvo monologų ir dekla
macijų ir prieglaudos vaikučiai 
scenoje parodė, pažaidė lietuvių 
žaislus. Tatai labai patiko pub
likai ir paliko malonų įspūdį. Ir 
dar tapo suvaidinta vieno veik
smo komedija “Abejotina ypa- 
ta”, kuri labai publikai patiko. 
Visų domą atkreipė į save tarnas 
Tadas, p. švambaris, kuris toje 
rolėje teip gyvas buvo, kad visus 
žavėjo. Pabaigoj choras padai
navo keliatą žmonių dainų, iš ku 
rių labiausia patiko šaltyšius. 
Po vakaro visi su linksmais vei
dais skirstėmėsi namo. Tikimėsi, 
kad p. švambaris ir toliau musų 
tarpe pasidarbuos ir tokių pa
geidaujamų vakarų daugiau su
rengs ateityje. Nemaža reikėjo 
pridėti truso taisant pirmąjį va
karą. Užtai visiems prisidėju- 
riems prie to vakaro, ypatingai 
pp. švambariui, čemiutei, Rau-

iki galui. Liepos 5 d. tilpo kitas

Photo by American Press Assoclatioa
New Yorko policistų legijonas, pasirengęs keliaut į Francu ziją.

karas buvo ilgas ir pasisekė vis- 
tame pačiame laikraštyje straip- į kas atlikta gerai. . Labiausia 

“i A C---------------— pagirtina, kad jauni vaikučiai
ir mergaitės moka lietuviškų 
dainų ir deklamacijų. Mokinto
ja O. Židanavičiutė ir S. Siniona- 
vičius, iš tų jaunučių galima ti
kėtis gerų lietuvių.

Teko patėmyt iš suaugusių 
mergaičių ir bernukų, kurie da
lyvavo lošime ir chore, išrodo di
desnė dalis visai be jokio patrio
tiškumo ir be palitikės. Tą va
karą kaip buvo tautiškos, lietu- - 
viškos dainos ir visas progra
mas, . tai rodosi, reikėtų ir vi
siems lietuviams, susirinku
siems, pagerbt ir vartot savo 
kalbą, teip kaip Lietuvoj, lietu
viškuose vakaruose kad būdavo, 
kur kitokios kalbos nesigirdi 
kaip tik lietuviška, o čia priešin
gai, nes tarpe lošėjų ir giedorių, 
kurie lošia ir dainuoja lietuviš- 

: kai, o tarp savęs kalbasi angliš
kai. Reikia mums šioj šalyj bū
tinai mokėt ir kalbėt, angliškai, 
bet nereikia užmiršt ir paniekint 
lietuviškąją.

i Liepos 17 d. čia laukiame kal
bėt ojaus g..M. šalčiaus, kuris* 
kviečiamas TMD. kuopos, žada 
būt. Teks ir mums išgirsti kal
bą žymaus lietuvių veikėjo, ža- 

. da turėt paskaitą iš Lietuvos is
torijos, paveikslų iš karės lauko 
ir prakalbą.

Lietuvos Paukštelis.

snis “Lithuania A Separate na- 1 
tion’\ šitas straipsnis užpykdė i 
lenkus. h

Liepos 4 d. čia apvaikščiota . 
“Exposition park” kur buvo 
virš dešimts tūkstančių žmonių 
dalyvavo. Speciališkas choras 
iš dviejų tūkstančių balsų daina- > 
vo tam tinkančias dainas, tai 
dienai sutaisytas, visos tautos 
turėjo savo, atstovus, turėjo vo
kiečiai nuo vokiečių susi vieni j i- 

»mo Amerikoj, tik vien lietuviai 
neturėjo savo atstovo, nors buvo 
pradėta klabinti, kad bent tai 
dienai sueitų į santarmę, išrink-, 
tų atstovą, kuris galėtų atsto
vauti visą lietuvių naujokyne.

• Bet socialistams išsireiškus, kad 
; jie nepripažįsta tautų ir todėl 
Jie nemato reikalą rinkti kokį 

-įatstovą į kokią ten Amerikos 
Slaugytojos perėjo j nok šiuomi kartu ji išstatyta lyg. tautinę šventę, kaip tai Liepos i 

V._____________ r_____________ _____ „ - ------ -ipajuokimui, lyg istorijos laikuo- 4 dieną. Klerikalai irgi pasakė,
šio susirinkimo tikslą, tėme visokių šilkų, audinių, įvai- j nukės langu. Tuoj minia vaikų! se kad turčiai ant rinkos apjuo- kad jie negali su socialistais, nė 

pasiūlė dienotvarkę, kurią susi- rių karolių, senoviškų grabų, į ir suaugusių, apstojo jas ir visi i statydavo savo vergę, su tautininkais, tais laisva ma- 
rinkimas priėmė- Buvo perskai-; kuriuose senovėje laidotą nu-' žiopso, o senukė sumišusiu bal- j Išėjo dainuoti, solistas liežiuvį niais-bedieviais, kame nors tar
ty ta keliatas referatų: 1) Apie* mirėliai, teipgi lavonų, suraišio- su, kvatoja, verkia, juokiasi. Į prispaudė, vokišku akcentu išta- tis ir teip viskas atliko. Turiu! 
dabartinį momentą. 2) Apie ly- tų ir suvyniotų į audinius ir Slaugytojos paklausė, galvomis! re porą žodžių ir užmiršo ką to- pažymėti, jog šita diena buvo ne 
gias teises moterių su vyrais, šiaip daugelį senovės liekanų, ku palingavo ir nuėjo sau. i liaus turi vdkti; atsistojo prieš paprasta, kadangi čia kalbėjo N.
3) Istorinė moterių padėjimo ap- rias ir surašyt negalima. Bet į Viskam prisižiūrėję nuėjom Į 'publiką, nusijuokė ir-nuėjo sau Y. gubernatorius C. S. Whitman 
žvalgą. Nutarta įsteigti Vorone- visgi-yra svarbu atlankyt to- koncertą, kuriame gavome pasi-j už scenerijų, ten pabuvęs .su- ir ex-gubernatorius Mass. valsti- 
že moterių kuopa. Sutikus susi- kias vietas ir patirt ant kiek į gerėti lietuvių dainomis, ypač Į grįžo ir vėl tą patį šposą iškirto, jos David I. Walsh. Už nedaly- 
rinkimui buvo perskaityti Mas- žmonės buvo pakilę dailoje dar paties - p. Petrausko žavėjančiu Per keturis sykius ta brangi dai- vavimą turi būti gėda Rosheste- 

™ ' Matėme balsu. Užsiganėdinę grįžome 8 na buvo leista statyt ant juoko rio lietuviams. Lietuvių naujo-
■d. Liepos į savo seną buveinę, į ir tą darė ALAK. kurio nariai i kynės, rodosi, turėtų turėti tam I

piams, kun. Brakniui, visiems 
vaidintojams ir dainininkams šir 
dingai ačiū. Laukiame ir dau
giau tokių vakarų, nes ikišiol 
beveik per 3 metus Tveryje jokio 
lietuvių darbavimosi beveik ne
buvo. Užtai dabar atvykus kaip 
kuriems visuomenės darbiniu-1 
kams pradėta organizuotis ir pla 
čiai dirbti.

Voronežas. Balandžio 9 d. Vo
roneže buvo lietuvių moterių su
sirinkimas. Dar prieš Velykas; 
susidarė moterių komisijėlė, ku
ri pasirūpino sušaukti susirinki-j
mą, išdirbti dienotvarkę ir pa- Į 
rengti keliatą referatų. Susi-i 
rinkimą atidarė p. Čurlionienė, lūs, mezginius, piešinius, braiži-1 nurse”. L—- - - - -----------------v
pasveikinus susirinkusiems pa- nius ir skulptūros darbus. Ma- skersai gatvę ir sustojo ties se-. pajuokimui, lyg istorijos laikuo- ■ 4 dieną. Klerikalai irgi pasakė, 
aiškino šio :

kvos lietuvių moterių laisvės są-i Christui negimus.
jungos įstaitai, kuriuos atsiuntė daug stovylų, nuogų vyrų ir mo- 
maskvietės. Išrinkta komisija terių, pro kurias eidamos moters s Lawrencą, 
iš 10 moterių. Tai komisijai su- ir mergaitės, akis nusuka šalin. , ; ... - ____ — __ .,
sirinkimas pavedė peržiūrėti Apžiūrėję dailoš muzėjų, pail- Į ------------------ ’ ; kas butų drįsęs patėmyti, kad turėtų tuomi rūpintis ir nelauk
tuos įstatus ir papildyti, o jau some, tad pasiėmę gatvekarį, at- i Baltimore, Md. čia nors ne- teip negražu, tai tas tuojaus bu- ti kol kas užkvies, bet patėmi- 
kitas moterių susirinkimas nu- važiavome į Bostono miestą. ! maža lietuvių kolionija, bet dėl tų atsidūręs už durių. Tą statau jus kas yra rengiama, reikjtei- 

, ar yra pageidavimas ir 
lietuvius užkviesti ar ne, o ne 

Nenoriu daug vietos laikrašty- kaip dabar buvo ir Rochesterv-

sėdynėse sėdėdami garsiai plojo, : tikras vietines Tarybas, arba
Gailutis. Mat jiems buvo gražu ir jeigu | kur yra draugijų Sąryšis, tas Čhicago, III. Jauni vyrai, lie

tuviai, dabar čia yra nusiminę, 
laukia mat kada kurį pašauks-j"" 
kariumenės tarnystą. Apsi- 
vedimas žymiai sumažėjo; būda
vo kitais metais, tai kas savaitė 
po keliasdešimtis porų apsives-

tars galutinai ar priimti tuos Mano draugas vadino vakarie- į neturėjimo savitarpinės vieny- kaipo faktą todėl, kad jie visur į rautis, 
įstatus, ar sustatyti kitus. Su- nės eit į tūlą vietą, kur gražiai bės, vietos lietuviai negali savo panašius šposus krečia. j’* ■*

išrėdyta ir kur eina valgyt tur- į veikimu ir darbais net prieš ma- N J ~ ____ _________ _____ __ ________________ ____
tingi žmonės, bet aš nesutikau,, žytes lietuvių kolionijas pasi- Je užimti, bet noriu trumpai per- je; laikraščiuose kelis kartus bu- davo, dabargi vos kelios poros į
nes mano nuomone, mum netin- ■ girti, o ypač Baltimorės lietu- bėgti Baltimorės lietuvių judėji- vo apgarsinta, ir nors lietuviai savaitę apsiveda.
ka lygintis su dykaduoniais, j vių jaunimas. Man čia išgyve- m?- turi kelias draugijas, bet tos Tautiečiai Chicagoj yra apsi-
Draugas paklausė ir nuėjome į,nūs 3 metus, niekad.neteko ma-! Šį pavasarį, kaip jau nekartą draugijos bijo viena kitos lyg leidę. Buvo čia. atsilankęs p.
paprastą restauraną, kur šaliai tyti, kad jaunimo draugijos butų • ir laikraščiuose buvo rašyta, lie- kūdikis baubo, ir tos draugijos šalčius su paskaitomis-prakal-
valgyklos buvo pardavinėjama ‘ ką nors nuveikusios. Tiesa, pa- tuviai nusipirko naujai salei vie- j neturi jokio sąryšio tarpe savęs, bomis, bet jam nebuvo pritin-
svaiginanti gėrimai. Mum atsi- ■ rengiama pi kn i n kas ar balius, tą ir jeigu visi lietuviai butų sa- vienos laiko susirinkimus kas kančiai išgarsintos prakalbos, ir
sėdus prie stalo, priėjo prie mus kuriuose naudos nėra niekam:vo spėkas sutraukę vienybėn, trįs mėnesiai, kitos dar rečiau, tokiu budu mažai publikos lan-
vaikėzas, siūlydamas pirkt laik-į kaip tik bravorams, o patįs ren- an^ rudens salė butų buvus jau yra ir tokių, kurios visai nelaiko , kėši į neva surengtas prakalbas.

. Bet kur tau. Kur susirinkimų, kada randasi kas Teisingai yra pasakęs viename

sirinkimas padarė malonų Įspū
dį, būdamas čia viešame gyveni
me pirmutinis moterių žingsnis.

(“Santara”)

AMERIKOJ

išrėdyta ir kur eina valgyt tur-1 veikimu ir darbais net prieš ma-

Kelionė ir įspūdžiai. Nuo Lew- 
renco (Mass.) miestelio netoli 
yra miestas Worcester, kurį 3 vaiKezas, siūlydamas pirKt laiK-iKaip uk Bravorams, o paris ren- w‘vus JttU -vra ir <®Kių, Kurios visai nelaiko^Kesi } neva surengtas prakalbas,
diena Liepos teko man atlankyt; rašti- Prie J° Priėjo apiplyšęs, į gėjai teip ir liekasi dvasiškais užbaigta. Bet kur tau. Kur susirinkimų, kada randasi kas Teisingai yra pasakęs viename 
su įdiavo Ą įį gal 50 metų žmogus, ir pradėjo pavargėliais, nieko nemąstan- buvę, kur nebuvę musų broliai svarbesnio aptarti, tai ima keli sandariečių vakarėlyj p. šalčius, 

savo reikalais; sakė, jog nori 
ten apsigyventi, bet ten jam ne
patiko ir todėl už kelių dienų 
grįžo sykiu su manim namo, į 
Lavręnce.

Atvykus mums į Worcester 
5:30 vakare, skubinomėsi atlan
kyt “Amerikos Lietuvi”, lei
džiama p. M. Paltanavičiaus, diena mieste ^rtuokliauja- Už : neštų jai peną, rūpinant žaislus 
kurs lietuviams yra nuo seniai va,andos įėjo žmogus be kojų, ir tam panašiai, nebūtų teisingu 
žinomas kaipo visuomenės vei- lazdomis pasiramsčiuodamas, ir persunkiu reikalavimu. Bet 
kėjas Susiradome “A L ” žmonės sužiuro į jį, o jis pasi-, tam yra jaunimo draugijos, ku- 
spaustuvę ir kanceliarijoj, sy_ ėmė stiklą alaus, išgėrė ir išėjo I rioms reiktų rūpintis kuomi 
kiu su parduotuve, radome p.'vis’? akimis ėdimas. nors, kas jiems patiems yra rei-
Paltanavičiaus 12 metų dukterį, 
kuri kalba gražiai ir aiškiai, lie
tuvių kalba; ji pardavinėjo laik
raščius, markes ir t.t. Neilgai 
laukus atėjo ir p. Paltanavičius, 
kurs su mumis malonei pasikal
bėjęs, suteikė pas save mum 
nakvynę.

Pasisvečiavus čia kelias die
nas, teko susipažint su tūlais 
pramoninkais, keliatu iš vietinio 
jaunimo ir su paties miesto iš- 
veizda. Miestas pusėtinai šva
rus, su daugybe žaliuojančių 
šaligatviais medžių. Lietuvių 
daugiausia gyvena prie Millbury 
gatvės. Prie šios gatvės yra ne
mažai lietuvių pramonių ir “Ame 
rikos Lietuvio”, redakcija, dra
bužių krautuvė, dvi •kooperaty
viškos krautuvės (viena valgo
mų daiktų, kita rakandų), res- 
tauranas, barzdaskutykla, siu
vykla, photografija ir kiek kar- 
čiamų.

Lietuviai daugiausia linkę 
prie karčiamų ir bažnyčių. Vi
durinė sriovė pas worcesterie- 
čius stovi labai žemai. Socia
listai ir vyčiai čia gyvuoja stip
riai. Lietuvių čia gyvenančių 
skaitoma apie 10,000. Kaip ki
tur, teip ir čia, daugiausia lietu
viai apstoję karčiamas, ramina 
jas savo dainomis ir švilpukais. 
Netrūksta ir aitrių žodžių, žar- 
gonuojamų pusiau lietuviškai, 
pusiau angliškai.

Grįždami namo, sustojome So. 
Bostone ir sužinojome, kad 7 d. 
Liepos bus p. M. Petrausko mo
kinių koncertas. Pasilikome čia 
vienai dienai, kad patirti įspū
džius iš bostoniečių. Pernakvo
ję pas p. Bolį, antryt. turėda
mi laiko iki 8 valandai vakaro, 
pasiryžome atlankyt dailos mu
zėjų. Muzėjaus trioba iš lauko 
dailiai atrodo. Apžiūrėję iš lau
ko, įėjome į vidų, kur išvaikščio
jome daug kambarių, ant dviejų j 
augštų, apžiūrėdami paveiks^ |

tuoja. Męs žiūrėdami į apiply- pinių draugijų, nes jos susideda . griebėsi pirkti naują bažnyčią, draugijos. daug, arba visi nori būti kapito-
šusį, pusnuogį žmogelį, stebėjo- iš senesnių vyrų ir moterių, tai , Na, tiek to. Kas nuperkama ir | Lietuviai turėtų daugiau daly- nais, bet nėra kareivių. Ir tiesa, 
mesi, kad policija jį ne paima., toms draugystėms ir rupi, kad liekasi pirkėjų savasčia, tai vie- ■ vauti viešuose vietos klausimuo-i kad tautiečiai snaudžia, jau net 
Laikraščių pardavėjas mums pa- kaip nors pagavus kokį dolerį, nas dalykas, o kas perkama ir : se, nes iki šiol visai nieko nevei- ir perdaug, dargi tokiame laike, 
aiškino, kad policija jį gerai pa- - kurie yra reikalingi pašelpai. aprašoma svetimtaučiams kardi- I kiama ir pertai kada norima ko- kuomet ypatingai turėtų dau- ų 
žįsta; yra tai buvęs turtingas ! Reikalaut nuo tų draugysčių, į nolams ar vyskupams, tai kitas , kį straipsnį patalpinti anglų laik- giau dirbti ir pravesti kelią savo 
ūkininkas ir dabar jau kelinta kad jos rūpintųsi jaunuomene,; dalykas, o su tuom ir lietuviams raščiuose apie lietuvius, tai daug broliams kuriuos pasijungę mu-

So. Bostoną. Einant per tiltą, 
pamatėme sėdint žila senuke, ku-

Čia gyvuoja Amerikos Lietu
vių Atletų Kliubas. Nariais ja-

1 ri prašė išmaldos nuo praeinan- me yra visi jauni vyrai, o narių
čių. Prasitariau aš savo drau- turi į porą šimtų. Tik klausi-
gui, kad čia tai gyvas muzėjus; mas, ką jie veikia, žiemą paren-

, sakau, šita senukė gal prieš kiek gė vieną koncertą su balium.
laiko buvo dainininke toje vieto- Ant dainų susirinko labai mažai,
je, kur mane vadinai eit vakarie
nės, o šiądien sėdi prie tilto tvo-

nors tiesą sakant,, ir dainavimas 
gana silpnas, išskiriant p. Gurk-;

ros, kuri, rodosi, prasiskirs ir ji lienės balsą, kūriuomi ji kiaušy-
nupuls į kanalą.

Nuėjome Į parką. Pakalnėj
tojus moka žavėti. Išeina p. M. ■ 
dainuot “Mano laivelis” ir “Kai-:

eina baltomis šlebėmis pasipuo- siu, sukalsiu laivą lengvutį”.'
šę tris ligoniu slaugytojos. Daugumai yra žinoma, kad šita
Skersai gatvę per langą žiūrėda
ma žila senukė šaukia: “Nurse,

daina yra brangi, jos kilti žo
džiai ir ideališka mintis, o vie-

Vanderbilt, oficieras 22 pulkų Suv. Vate, kariumenės.
* Franeuzijon.

skriauda, nes savastis atiduoda- vargo reikia pakelti, kurie ne sų rėksniai, kelia antigonizmą. 
ma svetimiems ir savo spėkos apsieina be nemalonių išsitari- Lietuvis,
suskaldoma. O juk butų ge- mų, pažeminančių lietuvius. Na, ■ --------- t-----------

riaus dabar gelbėt žuvančią Lie- jeigu kada nekada jau ir pasise- i Detroit, Mich. 4 d. Liepos vy- 
tuyą ir po karei ten atstatyt ka išmaldauti, tai teip apkarpo, čių 79 kuopa turėjo išvažiavimą 
priešų sugriautas ir sugadintas ; jog negalima nė pažinti tą straip Railot parke, kuriame apart dau 
bažnyčias, kurios visgi ten skai- snį. Bet negalima kaltinti ang- gelio vietinių buvo keliatas sve- 
tosi lietuvių savasčia. lų laikraščius užtai; čia musų čių net iš Cleveland, Ohio. Sve-

Na, kad jau visi eina, tai. pačių yra kaltė už ne dalyvavi- čiai tinkamai pakalbėjo, paskui 
ALAK. savo keliais patraukė, i mus vietiniuose viešuose klausi- buvo duota sumanymas, kad pa- 
primenant sau, kaip laikraščiuo- i muose ir apsileidimą .sueiti tar- rinkus kiek aukų. Aukų surink- 
se buvo jis į padanges keliamas, pe savęs į bent kokią santarmę.. ta $22,50. kurie bus pasiųsta nu- 
kad jau ėmė šventadieniais ir Tą dieną lietuviai turėjo net du kentėjusiems nuo karės. Pir- 
mielais vakarais kaziruot, bili- pikninkus, (Liepos 4 d.) ant vie- mininkas P. A. Aleksandravi- 
jardus pyškyt, “pinaklį” lošt, no buvo kas negerai, nes vienas čius tinkamai aukautojams pa
tai ant salės vos 25 dol. sukrap- gavo pakaušį perskelti (regis dėkavojo. Butų pageidautina, 
štė. Bet neteip elgėsi Baltimo- svetimtautis), bet anglų laikraš- kad ir kitos Detroito lietuvių 
rėš Lietuvių Tautiškas Kliubas, čiai ant rytojaus primetė kaltę draugystės rengtų panašius iš- 
kurs nors jaunutis, vienok sup- lenkams, buk lenkų pikninkas važiavimusų ir juos išnaudot 
rato kur veikiama naudingas ten buvo.
darbas, suprato svarbą salės sta
tymo ir todėl paėmė du serus 
už 50 dolerių, šis kliubas dar ’ 
tik mėnesis laiko kaip gyvuoja, .... vi- , 
o ar gali dabar su juom kas su- - -5.^ . .
lygint? Ne. i - , .. ^.. .. . kuonai

i r u i - - nesiūs daug įsvazmejo, ypač pa- šito kliubo tikslu vra sviestis, . 77 i.... . ,. . . ... , vienių, nes geležiniu fabriku čia!lavintis, rengt blaivius pasiimk- ... •.....•..... visai nėra, o marskinmiuose.smmimus, su prakalbomis ir pas 1
kaitomis, dainomis, deklamaci
jomis, manalogais ir kitokiais, 
gražiais žaislais. Dabar ruošia
masi surengti išvažiavimą, tam 
yra jau paskirta komisija, kad 
surastu tinkama vieta, šis kliu- T • . '• i • j”-’, . • ‘ . .‘ r. .Lietuviai daugiausia audžiabas ir auga smagiai. Dar tik o - .. . „_ . . . . . Sanforti ir Raktom fabrikuose,nuo menesio gyvuoja, o jau turi ID . .. . . , ...
to . r • • , , ■■ Bet čia tuose fabrikuose jokios48 narius. Laimingos kloties.: , - , ... .T . . .. . , vienybes nėra tarp darbininku.Jei ilgiau cm pagyvensiu, Dir- „ , . ...„ . .... . Rodosi reiktu pagalvoti, kaip daros skaitytojams apie n para- , . , ,• , . . , ’ : .. . bar stoka darbininku, tai vie-sysiu kita karta daugiau. 1 , • . .• . , . .._ „ ... ... nybei esant galima butu laimėt 

J. O. žilvitis.

nuo karės nukentėjusių mus 
J. J. ž. brolių sušelpimui rinkdami au

kas ; geriaus apsieiti be bačkučių 
Amsterdam, N. Y. čia lietu- svaiginančių gėrimų, o pasini- 

apie pint šelpimu savo brolių. Ge- 
1.500, bet per praeitus du mė- iiausil-’ Pasekmil? linkiu naujai

Ten Buvęs.

o _______________
ypač Kerpebamėsė darbai eina Gardner. Mass. Liepos 4 d. 
silpnai. Uždarbiai čia prie, pap- TMD. 30 kuopa turėjo išvažiavi- 

’ rastų darbų, turbut daugiausia Poyne parke. Išvažiavimas.
vyrai uždirba nuo $11 iki 15. butų nesvarbiu dalyku, bet svar- 
Katrie audžia, tai paprastai ant ba tame, kad į si išvažiavimą 
savaitės gauna nuo $13 iki 21. privežta skrynių su alum-ir tas 

pardavinėta po 10c. už bonką. 
Rodosi TMD. yra tam. kad lietu
vių vardą kelti, o ne puldyti. 
Kada svečiai prisivaišino. tada 
prasidėjo atakai. lyg prie Ver- 
duno. kurie, žinoma, ne apsiėjo 
be kraujo praliejimo. Nesant

pridėtą užmokestį, ypač kaip ant vietos policijos, muštynes 
Sanforti fabrike, kur beveik pra- parsiėjo malšinti parko sargams 
stiems darbininkams, ypač au- kurie šiaip-tcip įstengė peštukus 
dėjams pridėjo visai mažai, šiais išvaikyti. Dabar policija jieško 
praeitais metais, o pragyveni- kaltininkų, 
mas juk dvigubai brangesnis. -----------------

Mergaitės čia, galima sakyt. Charleroy. Pa. Lietuvių čia 
of Lithuanian history” po ant- už visus daugiau uždirba, jų net 
galviu “In 1969 eleeted Repub- stoka kaip kuriuose fabrikuose. 
Hc to be”, kas kiekvieną skaity- Liepos 1 d. buvo kun. J. žida- 
toją patraukė, kad perskaityti naviciaus jubilėjus 25 motų ku- 
visą straipsnį. Męs gerai žinom, nigavimo. Tą dieną pašelpinės 
kad tik apskelbimo antgalvis draugystės bažnyčioj dalyvavo ___ ,... ___
patraukia skaitytojo žingeidi!- pamaldose. vakare buvo koncer- darbininkų trūksta. ______
mą, taigi šitas antgalvis In tas su gerais linkėjimais nuo prie lempų stiklų, fabrike, 
1569 eleeted Republie to be” ne- draugysčių. Buvo suloštas vei- anglių kasyklose, 
vieną užinteresavo perskaityti; kalas “Aukso Dievaičiai”. Va- • J. Kasiulis.

Rochester, N. Y. Vietinis 
anglų laikraštis “Democrat” ir 
“Chronicle”, Birželio 24 d. patal
pino ištisą straipsnį (tilpusj 
No. 19 “Tėvynės”) “A Glimpse j

gyvena pusėtinas būrelis ir visi 
gražiai sugyvena. Draugijų 
lietuviai čia turi: Draugystę šv. 
Juozapo. 140 kp. SLA., 152 kp. 
SLRKA. ir Lietuvių Ukėsų Kliu
bas. Darbai čia eina gerai, net 

, Darbai tai 
ir -
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tarta Lietuvos Gelbėjimo Fon
dą suvienyt su Centraliniu Ko
mitetu, kadangi abiejų tas pats . _ ------
tikslas — rinkimas aukų badau-' tikimas, kuris yra pragaištingas

vių labui ir visos žmonijos. 
Kadangi tarpe Amerikos lie

tuvių gyvuoja didžiausias nesu-

priderančią sau vietą tarpe žmo
nijos kūno tautų.

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Taryba. Nuo 29 dienos Bir
želio, 1917 m. Amerikoj skaito
si egzistuojanti Amerikos Lietu
vių Darbininkų Taryba, kurios 
luomlaikinoj valdyboj skaitosi: 
5*. Grigaitis, K. Jurgelionis, A. 
lalis, K. Gugis, J. šmotelis, T. 
Dundulis ir J. Žymantienė (Že- 
snaitė). šitos Tarybos princi
pais ir tikslu yra: 1) Tarptauti
nė darbininkų sątarvė, 2) Kuo- 
greičiausia taika be aneksijų ir 
žontribucijų, kad kiekviena tau
ta turėtų teisę spręsti savo liki
mą ir 3) Laisva ir demokratinė 
Lietuva.

La'isvos Lietuvos surėdymą ši 
Taryba proponuoja: Etnografi
nės Lietuvos Steigiamasis susi
rinkimas ; teisė kiekvienai Lietu
voj gyvenančiai tautai laisvai' 
plėtotis; visuotina lygybė prieš 
įstatymus visų piliečių, be skir
tumo tautos, kilmės, tikėjimo ir 
gimties; atskyrimas bažnyčios 
nuo valstybės ir mokyklos nuo 
bažnyčios; laisvė žodžio, spau
dos, susirinkimo, ir sąžinės; dar7 
Alininkų apsaugos įstatymai; 
nustatymas maximum valandų 
ir mihimum algų, ir valstybinis 
apdraudimas nuo ligų, nelaimių, 
ibedarbių ir senatvės; atėmimas 

-dvarų žemės žmonių naudai’; val
stybinė nuosavybė, visų susiži
nojimų priemonių, girių, vande
nių ir muncipalinė visuomeninio 
naudojimosi įstaigų nuosavybė 
miestuose.

Valdyboje šios Tarybos yra 7 
žmonės, visi socialistai-chica- 
giečiai. Bene tai bus pirmutinis 
Amerikos lietuviškų socialistų 
pasirodymas, kuriame jie stato 
laisvą ir demokratinę Lietuvą 
kraipo vieną iš savo principų.

kaucija. Valstijos prokuroro 
asisestentas Raber, laikydamas 
prakalbą prieš prisaikintus tei
sėjus, pasakė: “Jeigu Tanane
vičius bus šiame teisme paliuo- 
suotas nuo baudos, tai tada visi 
kišenių kraustytojai ir geležinių 
šėpų daužytojai, turi pilną teisę 
liktis privatiškais bankieriais. 
Galiaus išsireiškė, kad tokiems 
prasižengėliams vieta butų atsa- 
kančiausia Jolieto kalėjime, ka
lėjimo durių raktą įmetant į eže
rą.

Laikraštis prideda dar, kad 
Tananevičiaus banka subankru- 
tijo pasirodžius nepritekliui iš 
pusės milijono dolerių, depozi
tų. Depozitoriais buvo daugu
moje vargšai lietuviai (poor 
lithuanians), kurių gyvenimo ap 
sauga tapo nušluota.

jančiai Lietuvai.
Taigi dabar visas aukas reikia 

siųsti Centraliniam Komitetui 
(320 Fifth Avė., New York, 
N. Y.) Sukruskite visi rinkti 
aukas nukentėjusiems dėlei ka
rės lietuviams ir jas siųskite čia 
nurodytu adresu. Dabar, vasa
ros metu, neužmigdykite aukų 
rinkimą, nes aukos reikalingos. 
Rinkite jas įvairiais budais.

Dar apie ALT. Tarybą. Užpe- 
reitame.numeryje męs minėjo
me apie New Yorke susitverusią 
lietuvių Tarybą. Dabar “Lietu
voj” randame apie tą tarybą dau 
giau žinių, iš ko aišku, kad tą 
Tarybą sudaro atstovai iš tau
tiškų organizacijų, beje: SLA., 
TMD., ALTS., Lietuvių Spaudos 
Draugijos, Lietuvos Neprigul- 
mybės Fondo ir Centralinio Ko
miteto.

Lietuvos lenkų vargai. Len- 
Itų laikraštis “Stražnica” skun-- 
nžiasi ant lenkų, ypač ant lenkų 
mokyklų vargo Liet. Girdi, pa
čiame Kaune, nuo dviejų mėne
sių gyvavo keturklesinė gimna
zija, įsteigta Pagelbos Komiteto 
fiKomitet Ratunkowy). šitai 
gimnazijai rankvedžiai parga- 
įjenta iš Vilniaus. Klęsose buvo 
paskirta 8 valandos per savaitę, 
išguldymui vokiškos kalbos. 
Vilkmergėje yra penkių klesų 
Ztenkiška mokykla, o Panevėžyj 
keturių klesų. Bet lenkiška mo
kykla yra atkaliai naikinama su 
lietuvių kunigijos pagalba. Kau- 
jie uždaryta keturios lenkiškos 
liaudies mokyklos, nes valdžios 
prisakyta jose mokint vien lie
tuvių kalba, o. su tuom nesutin- 
Aant. vokiečių kalba. Lyginai 
uždaryta lenkų mokyklos Kėdai
niuose, Surviliškyje ir Lopiuose, 
nes visose šiose vietose valdžia 
mžgynė mokinimą lenkų kalba. 
Lietuviai kunigai visur infor
muoja valdžią, kad Lietuvoj len
kiškos mokyklos nereikalingos. 
Prieglaudos įstaigas lenkams 
steigti irgi užginama. Giedrai
čiuose lenkų skaitykloj įsteigta 
cenzūra, kuri čia sunaikino dau
giau kaip 300 egzempliorių len
kiškų knygų, įtartų priešingo
mis lietuvystei ir bažnyčiai. 
Pačią skaityklą valdžia uždarė 
5r ant jos steigėjų uždėjo 100 
snarkių piniginės baudos. Vil- 

4F niaus paviete visos lenkiškos mo 
kyklos uždaryta. Baltstogės 
apygardoje mokintojai apleido 
mokyklas, nes čia buvo prisaky
ta mokint tik vokiečių kalba.

Įsitėmykite, kad Giedraičiuose 
vokiečių valdžia konfiskavo len
kiškas knygas, priešingas lietu
vystei ir uždėjo baudą. Aišku, 
kokias šunybes lenkai Lietuvoj 
dirbo su pagelba savo įstaigų. 
Jeigu Lietuvos kunigai infor
muoja valdžią apie lenkų darbus, 
lietuviams pragaištingus, tai 
turi pamatą ir turi teisę gint sa
vo tėvynę nuo pragaištingų priė
jau.

M. Petrauskas važiuos Euro
pon. Musų dailininkas, dai
nius ir kompozitorius p. M. Pet
rauskas mums rašo: “Išvažiuo
ju iš Amerikos Gruodžio mėne
syje; važiuosiu Europon, per 
Siberiją. Manau duoti perdėm 
koncertus, paremkite mane. 
“Kanklių” prenumetatoriams 
atiduosiu iš kalno visus nume
rius; bus atiduoti numeriai 
pilnai, Lapkričio mėnesyje”.

Męs atkreipiame Amerikos 
lietuvių atydą į augščiau patal
pintą p. Petrausko laišką ir pri- 
pename, jog p. Petrauskas yra 
musų dailoje svarbi žaigždelė, ku 
ri nevienoj vietoj jau sužadino 
amerikiečių sielas. Dabar ta 
žaigždelė jau rengiasi mums 
nusileisti, iškeliaut Europon ir 
prašo parėmimo, šiuomi pata
riame visoms lietuvių . kolioni- 
joms subrusti ir rengti p. Pet
rauskui koncertus. Susižinoki- 
te iš anksto su juom (M. Pet
rauskas, 395 W. Broadtfay, So. 
Boston, Mass.)

Dėlei p. šerno likimo. Jau 
pirmiaus sakėme, kad “Lietu
vai” perėjus į rankąs kitų leidė
jų, ponas šernas, “Lietuvos” 
auklėtojas ir pasitarnavęs lietu
vių visuomenei savo sunkiais dar 
bais lietuviškos literatūros dir
voje, likosi be vietos ir duonos 
kąsnio, nes dėlei senatvės negali 
užimti kitur darbą, o Olszevrski. 
kurs buvo davęs žodį jį užlaikyti 
iki gyvos galvos, savo žodį su
laužė. Chicagos veikėjai, lietu
viai, atjausdami pasitarnavusio 
darbininko likimą, jo naudai su
rengė koncertą, kurs atsibuvo 
pereitoj subatoj. Netrukus p. 
Šernas apleis Chicagą ir iške
liaus į Brooklyną, kur p. Bu
činskas jam duos užlaikymą. 
Gyvendamas jis Brooklyne, są- 
darbininkaus “Tėvynei”, paga
mindamas raštų iš politikos, už ‘ 
ką gaus iš SLA. po $20 dolerių i 
į mėnesį.

Išskirs lietuvius iš lenkų legi- 
jonų. “Santarai” telegrafuoja
ma iš Kijavo, kad rusų kariume
nės vadas Galicijos fronte, gene
rolas Brusilov prisakė tuojaus 
išskirti visus lietuvius kareivius 
iš lenkų legijonų. Ar bus tve
riama lietuvių pulkai, žinių dar 
nėra. Tai vis Lietuvių Tautos 
Tarybos darbo vaisiai.

i lietuviams ir žmonijai,
J Kadangi tie sauvalios paskir

ti Amerikos lietuvių vadai, be 
, sąžinės gramzdina pragaištinga- 
. me nesutikime Amerikos lietu- 
• yius,

Kadangi lietuviai viengenčiai 
Europoje dabar, per badą ir did
žiausią vargą žūsta, nesulaukda
mi pagelbos iš niekur,

Kadangi Amerikos lietuviai 
negali sušelpti badaujančius lie
tuvius Europoje, nes sauvaliai 
pasiskyrė už vadus Amerikos 
lietuvių sriovių, mums visokiais 
budais neleidžia ir užkenkia šel
pti nukentėjusius nuo karės ir 
veikti ką naudigo lietuvių labui 
įr visos žmonijos, vietoje to, jie 
sėja tarpe musų didžiausią nesu
tikimą ir neapykantą,

Kadangi toks sriovinis pasis- 
kyrstymas aukų rinkimo darbe 
ir į musų gyvenimą neša suiru
tę, demoralizuojančią musų liau
dį atskirose naujokynėse (ko
lionijose),

Kadangi tūli vadovai per kelis 
kartus mėgino tarpe Amerikos 
lietuvių sriovių kokią nors “Ta
rybą” sutverti,

Kadangi Amerikos lietuvių 
sriovių sauvaliai pasiskyrę va
dai ne atkreipė jokios atydos, ir 
vietoje to, su, didesniu įnirtimu 
pradėjo veikti kenkiantį darbą 

i lietuviams ir žmonijai, todėl lai 
i būva:

Nutarta kreiptis į musų visas 
i naujokynes ir draugijas Ameri- 
; koje su pakvietimu prie sutvėri- 
' mo “Amerikos Lietuvių Tary
bos”, į kurią kiekviena gyvuo
janti sriovė rinktų po tris savo 
atstovus.

Nutarta, kad kiekviena naujo
kyne nominuotų (įvardintų) 

i kandidatus nuo sriovės po tris, 
: Amerikos Lietuvių Tarybon.

Nutarta, kad Lapkričio mėne- 
jsyj butų visuotinas (abelnas) 
___ ______ „.„.„.J iš įvardintų

i Amerikos lietuviams rei
kalinga Taryba,

Amerikos lietuviams yra rei
kalinga Taryba, nes kitaip męs 
niekad neprieisim prie santar- 
mės. Jau buvo daug rašyta laik 
raščiuose po Įvairiais antgal- 
viais, kad “Valdykim vadovus ir 
kur mus vadovai veda”, bet iki
šiol dar nebuvo nurodyta, kaip ____ _________
vadovus galima suvaldyti, kurių i rinkimas atstovų iš Įvardintų 
mes nerinkome ir ne įgaliojome, kandidatų, ir kurie tris kiekvie- 
kad jie mus atstovautų. Kadan- nos sriovės kandidatai gaus dau
gi męs buvom be jokių vadovų įgiau balsų, tie bus atstovais nuo 
tai atsirado liuosnorių būti vado- j tos sriovės, kuri juos statė kan- 
vais, kurie patįs save pasiskyrė Į didatais, ant keturių (4) metų 
musų vadovais ir jie bus jais tol,' laiko.
kol męs ne išsirinksim sau vado- J Nutarta atkreipti atydą visų 
vus, kurie mus atstovautų, kaipo i Amerikos lietuvių naujokynių ir 
žmones, o neteip kaip dabar yra | draugijų, kad kiekviena naujo- 
daroma, sauvalių vadovų. ikynė ir draugija sušauktų pir- 

Rochesterio lietuvių draugijos j moję progoje susirinkimus ir 
buvo pradėję revoliuciją nuverti-i įvardintų ypatas. jiems geriau- 
mui tokių vadovų nuo sostų ir jų ; šia žinomas ir tinkančias į at

stovų kandidatus, Amerikos Lie
tuvių Tarybon.

Nutarta Rochesterio naujoky
nės statyti kandidatais nuo tau-

vietas pripildyti rinktiniais va
dovais. Tam tikslui turėjo drau 
gijų atstovai net tris susirinki
mus; buvo net dvi rezoliucijos
pagamintos atsišaukimui į visas( tininkų: Pranas J.Purvis, B. K.

Tananevičius pasmerktas į ka- 
Kjimą. “Chicagd Tribūne” iš 12 
liepos skelbia, kad Jonas Tana- 
tnevičius, už išeikvojimą sveti
mų pinigų, kriminolo teisme ta
po pasmerktas 3 metams prie 
"kalėjimo darbų ir užmokėjimui 
$289 piniginės baudos. Teisėjas 
-vienok leido Tananevičiui ape
liuoti, iki 21 dienai Liepos ir iki 
tam laikui paliko jį po $10,000

Kanda, bet ne įkanda.
sykiais minėjome, kad Ameri- j 
kos lietuvių tarpe priviso provo- Į 
katorių, kokių pirmiaus buvo! 
gana daug Lietuvoje. Paminė
jome, kad tokiems provokato
riams pasidarbavus, valdininkai 
darė kratą vieno lietuviško laik
raščio redakcijoj, j ieškodami ko 
tokio, o nesuradę, pasiėmė net 
skaitytojų adresus. Dabar Cen- 
tralinio Komiteto raštynė skel
bia, kad valdžia darė reviziją 
Liberty bankoj, New Yorke, kur 
šis Komitetas laiko renkamas 
badaujančiai Lietuvai aukas ir 
ten jas laiko, kol susirenka di
desnė suma, kuri siunčiama pas
kui Europon. Viskas atrasta 
geroje tvarkoje.

Taigi pasirodo ir antras pro
vokatorių darbas. Tais provo
katoriais nėra kas kitas, kaip tik 
patįs lietuviai, kurie nesavo plau 
ko žmones kandžioja. Tik ge
rai, kad kąsdami nieką ne įkan
da. Bet jie kandžiodami ir nieką 
ne įkąsdami, netrukus turės iš- 
eikvot savo fanatizmo nuodų są- 
dėlius ir tada sunyks.

Anais

Susivienijo. 12 Liepos New 
Yorke įvyko susirinkimas Cen- 
traiinio Komiteto ir Lietuvos 
Gelbėjimo Fondo, kuriame nu-
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MARŠRUTĄ PABAIGUS.

Viso prakalbų pasakiau 159 
po visas Suvienytas Valstijas. 
Virš šimtą sutvėriau kuopų, ku
riose žmonės prisižadėjo mokėti 
po $1.00, $0.50 ir $0.25 kol karė 
užsibaigs, Lietuvos baduo- 
liams. Iš tų surištų žmonių apie 
5 nuoš. siunčia pinigus per kleri
kalų fondą, ir apie tiek siunčia 
per socialistų fondą. Kiti visi 
siunčiami per Gelbėjimo fondą. 
Apie 9 vietose palikau aukas su
rinktas ant socialistų rankų ir 
apie tiek palikau ant klerikalų 
rankų, pusiųsti į Lietuvą. Visas 
kitas siunčiau į Gelbėjimo fondą 
(išskiriant ‘Chicagą, kur arti 
$1,000,00 palikau pirmininkui 
antro apskričio SLA.).. Teipgi 
beveik visose vietose, kur kalbė
jau, padaviau žinias į anglų spau 
dą apie Lietuvos vargus ir jos 
įvairumą. Kelionės išlaidas pa
ėmiau iš surinktų aukų tik ten, 
kur buvo labai didelės išlaidos 
arba nepardaviau knygos “Lie
tuvoje Europos Karės Metu”. 
Dirbau metus ir tris mėnesius. 
Už darbą neėmiau nė vieną cen
tą, arba palikęs savo darbą, ku
ris buvo man užtikrintas teisme 
perkalbėtoju, su atlyginimu po 
penkis dolerius į dieną (po 2 va
landas į dieną) ir dar $750.00 
dadėjau savo pinigų už parduo
tas knygas, taigi paaukavau apie 
$2030.00.

Per prakalbas niekur ir nieka
da nepeikiau tikėjimą. Tiesa, 
esu pasakęs, kad šiądien netas 
laikas, kad statyti bažnyčias, ku
rių yra statoma Amerikoj apie 
28. Aš pilnai tikiu, kad po karei 
Amerikos lietuviškų bažnyčių 
pusė bus tuščių ir man rodosi, 
kunigai išmintingai padalytų, 
kad užtrauktų paskolas ant tūlų 
bažnyčių ir tuos pinigus panau
dotų Lietuvos baduoliams. Tą 
esu pasakęs. Teipgi niekur ne
peikiau socialistus, tik pasakiau, 
-kad dabar netas laikas, kuriame Teipgi as dėkavojų
už partijas reikia varžytis, ka
dangi pasaulio liuosybė stovi 
prieš akis ir šiądien klaida yra 
daroma renkant aukas statymui 
namų ir revoliucijai Rusijoj, 
kuri yra dabar laimėta.

Keli Įspūdžiai iš prakalbų; Mt. 
Carmel, Pa. Bekalbant, 
kelis kartus prašė balso ir sa
kė : “Ką tu čia pasakoji apie tų 
kvailių vargus, papasakok apie 
Submariną”.

Akron. O. Bekalbant, užsispy
rė gauti balsą ir sako: “Ką tu 
čia pasakoji apie tuos durnus 
lietuvius, tegul juos ten smau
gia, tu velyk pasakyk kam tos 
bažnyčios yra reikalingos ir ką 
tie kunigai veikia su savo gaspa- 

i dinėmis.” Pusė publikos plojo.
Fitchburg. Mass. Bekalbant.

vėliau, ar ankščiau, nes gamta 
turės jus nubausti.

Aš tų visų, kurie mane rėmė, 
aukaudami, melsčia labai, kad 
patįs ir kiek tik galima, trauk
tų prie savęs ir mokėtų mėnesi- ...._____ _____
nes mokestis ir siųstų per tą ( Oficiališkų žinių dar nėra, bet

visais Lietuvos reikalais. Lai
kinoji Rusijos valdžia pripažįsta 
teisingus lietuvių reikalavimus 
visas administratyves vietas pa
veda užimti Lietuvių Tautos Ta
rybos nurodytiems žmonėms.

partiją, kuri jam geriausia yra 
ir siunčia į Lietuvą pinigus. Ti
kėkite manim-, ten žmonės ba
dauja. Teipgi prašau visų, kad 
remtumet tuos visus, kurie Lie
tuvai laisvę ir ateitį gamina. 
Irgi, kuolabiausia prašau tų visų 
bendrovių, kurios susitvėrė ir 
dar būtinai reikėtų sutverti, 
cymento ir skurų-odų bendrovių, 
kad jus tobulintumet kiekvienas 
savo amato bendrovę. Koks yra 
reikalingas kapitalas jums fab
riko ir kokių žmonių trūksta 
(vedejų ir t.t.) ir mašinų, kur 
jas gauti ir t.t., tuos'visus daly
kus dabar laikas gvildenti ir būt 
prisirengus prie visko dabarties 
laiku. Aš žinau gerai, kad tas 
labai sunku, nes iš kunigų atkal
binėjimo apie 75 nuš., iš pramo
ninkų apie 90 nuoš. Bet jus ne
žiūrėkite tų visų atkalbinėjimų. 
Jus su pramone laukia labai di
delė ateitis Lietuvoj po karei. 
Jus ten viena iš geriausių Ame
riką. Kada jus neklausysite, va
žiuosite ir pradėsite savo pramo
nes Lietuvoj po metų, antrų, jie- 
visi iš Amerikos grįš į Lietu
vą ir pastos jūsų darbininkais.

Aš jums patarčia į visuome
nės veikėjus, inteligentus, kai
po idėjos žmones, į visus negali
ma tikėti. Tūla jų dalis, senos 
Rusijos patentuotų mokyklų, 
nors čia pragyvenus ir ilgą laiką, 
bet dauguma yra tik švaksuotas 
batas. Jie taikosi prie, tos pu
sės, kur mato momentališką ar
ba ateities naudą. Bet, turim ir 
gana gerų. Būtinai jums rei
kia juos pažint patiems. Kaip 
jus persitikrinę, iš daug rašymo, 
kalbėjimo ir kitų visų formališ
kumų, tas išeina vien tik ant vė
jo. Patarlė sako: “Kuri karvė 
daug baubia, ta mažai pieno 
duoda”.

_________________ visiems 
aukautojams, rengėjams ir rė
mėjams, širdingai ačiū ir ant to
liaus atsisakau visuomeniškai 
veikti dėl tūlų priežasčių. Turiu 
pasakyti, kad aš nuo jokių drau
gijų ir fondų ne ėmiau Įgalioji
mų ir pilnai tikiu kad nuo 
mano prakalbų daugiau teko pi
nigų Lietuvoj 
negu iš tų kitų 
Įgaliojimais.

badau jentiems 
su įvairiausiais

jau kalbama kaipo faktas, kad 
Kauno gubernatorium paskirta 
M. Sleževičius, vice-gubernat<«- 
rium tūlas žydas; Suvalkų gu
bernatorium Grinius, vice-gu- 
bernatorium tūlas lenkas; Vil
niaus gubernatorium koks gu
das, o vice-gybernatorium adv<>- 
katas Vizbarą. Lietuvos teismo 
vyriausiu pirmininku Leonas ir 
tt. Taigi, tik ką lietuviai suėjo i 
vienybę, o jų darbų vaisiai jau 
matomi. Tegyvuoja vienybė ir 
sutikimas. Valio!! I

Joroslavliui revoliucija labai 
ramiai ir rimtai praėjo. Nuver
tus carą buvo tikra laisvės šven
tė. Gatvės šiaip žmonių ir ka
reivių pilniausios; raudonų vė
liavų — kaip aguonų dideliame 
darže. Įspūdžiai pasiliko atmin
tini visam gyvenimui. Labai 
smagu buvo matant, kaip karei
viai nešė raudonas vėliavas su 
užrašais: “Da zdravstvujet de- 
mokraticeskoja republika”. Vis
ką aprašyt yra sunku. Reikia 
matyt ir jausti.

Koks skardas atsimuša Ame
rikoje, kaip amerikonai rengiasi 
karėn ? 
taiką?

Ar nesigirdi dar apie

Justinas.
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ŠAUKIM VISUOTINĄ 
SEIMĄ.

“V. L.*’ pakėlė klausimą apie 
reikalingumą Amerikos lietu
viams dar kartą pamėginti šauk
ti visuotiną seimą. '

Nereikia nusiminti, jog nepa
vyko pirmiau šaukiami seimai; 
lai būva musų obalsiu: “Kol gy
vybė randasi, lai būva viltis”. 
Męs daug jau pasimokinome iš 
pirmesniųjų seimų, todėl dabar 
mėginkime kitaip. Gal šiteip 
butų geriausia, kad po vieną at
stovą nuo sekančių didžiųjų drau 
gijų, kaip tai SLA., TMD., SLR 
KA., ALTS., LSS., - Lietuvos 
Vyčių ir kitų, kurios turi savo 
kuopas Įvairiose vietose ir nuo 
kiekvienos sriovės po tris atst<>- 
vus ir kad kiekviena naujokyne 
kad siųstų po tris atstovus nuo 
kiekvieno tūkstančio lietuvių gy
venančių savoje kolionijoje, teip 
gi šrioviniu budu, tai yra, jeigu 
naujokyne susidėtų tik iš vieno 
tūkstančio lietuvių, ji tik gali 
siųsti tris atstovus, kurie turėtų 
būti padalinti sekančiai: Vienas 
nuo dešiniųjų, vienas nuo viduri
niųjų ir vienas nuo kairiųjų, bet 
jeigu kuri sriovė nenorėtų, arba 
jos nesirastų toje naujokyneje. 
tai kitos sriovės galėtų siųsti 
tik po vieną atstovą, arba ki
taip sakant, kad kiekviena srio
vė galėtų siųsti tik po vieną at
stovą nuo tūkstančio savo kolo
nijos lietuvių .ir kad kiekviena 
sriovė turėtų padengti kaštus 
savo siunčiamo atstovo, nežiū
rint kaip ji yra silpna.

Ikišiol būdavo nieks nesiunčia

A. M. Martus.
Širdingai meldžiu visų tų, pas 

kuriuos pasiliko pardavimui ma
no knygų, malonėkite atsiųsti 
man pinigus (A. M. Martūs, 120 
Grand St. Brooklyn. N. Y.).
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LAIŠKAS Iš RUSIJOS.

(B.-K. Jankevičiui)

Amerikos lietuvių kolionijas, bet 
ant trečio susirinkimo atstovai 
teip išsigando savo sriovių vado
vų. kad didžiuma bijojo pasiro
dyti susirinkime, čia kopija re
zoliucijos, kurią norisi paskelbti, 
visuomenės žiniai: i tuvis ir lietuvė, nuo 18 metų am-; r’nktas aukas per še pimo on- Į

Kadangi kiekvienas žmogus žiaus ir senesni turėtu teisę bai- (a‘ kaGa Pasak,au’, had Pfr 
gimė laisvas ir lygus vienas ki-! savime. ‘ Gelbėjimo L ondą. taua prauejo
tam. i Nutarta, kart Amerikos Lietu- balsu rėkti: “Draugai, neduokit

Kadangi atsirado sauvalių viu Taryba, turi turėt teisę at-;^ltam. 1?urzuJ1; agentui. ra nun)estas amžiais slėgęs despo-! jokių atstovų, 
ypatų, kurios save stato ir titu-! stovauti ir rūpintis visais lietu-!JUS rinkt au'a-"‘ Prac ei° tizmo jURgas# Skaitlinga Rusi-Iria veikėjais
luoja kaipo viešpačiais ir globė- Į viu reikalais. \’sus; kad eit^ . laufn*. PaJ‘a-................................................................. '
jais liaudies, i Tai tik teip męs galėtume su- Č1US- kad zmones. aukau,a- bego

Kadangi be liaudies pasiklau- > valdyti vadinamus vadovus, ki- sa,ės *ax inink3- anglą, pia- 
mo ir sutikimo jie save apšaukia : taip jokiu budu męs jų negalime fsj damas, kad užc arvtų pia a - 
vadais liaudies, suvaldyti, nes męs jiems negali-!b^’.ne.s. =

Kadangi žmonija arba liaudis i me duoti jokių prisaką, kadan- \ok!et’.ia ,ir kaStojas ; ia\o- 
nuo ne atmenamų amžių, per I gi jje pasiskirstę už vadus Am.e- 
tuos sauvalius vadus suspausta rikos lietuvių liaudies, jie skaito 
ir žiauriausia kankinama buvo tą liaudį kaipo savo nuosavybę.
:-J-vlyg ūkininkas skaito avis savo

Balutis ir J. S. Lopatto. Nuo 
klerikalų (katalikų) kun. J. Ži
lis, kun. J. Jonaitis ir A. A. šla- 
kis. Nuo socialistų P. Grigai
tis, K. Šidlauskas ir Stilson. , . .

Nutarta, kad kiekvienas lie- i P^^spyrę klausė ar smsim su
brinktas aukas per šelpimo Fon-

ir dabar yra. Į lyg ūkininkas skaito avis savo
Kadangi žmonijos dalis susi-; nuosavybe. Su Amerikos lietu- 

prato ir pažino blėdingumą ir vių visuomene jie teip elgiasi, 
žiaurumą tų sauvaliai pasiskyru- lyg ta visuomenė priklausytų 
siu liaudies vadais. į nuo jų, o ne jie nuo visuomenės.

Kadangi ta liaudies dalis jau ; Todėl nėra stebėtina, jog męs ne
pradėjo prašalinti tokius sauva- galime nė sušaukti visuotiną šei- 
liai pasiskyrusius vadovus nuo \ mą. nė ką kitą veikti lietuvių la- 
vietų, i bui. kadangi kitų tautų žmonės

Kadangi prašalinę sauvaliai • veikia bendrai ir turi tam tokias 
pasiskyrusių vadų, jų vietas pri- į Tary bas. į kurias atstovai sueina 
pildo rinkdamiesi sau reikalin- be mažiausios baimės, aptarti 
gus vadus, kurie jų reikalus pri- . reikalingiausius reikalus savo 
žiūrėtų teip, kaip didžiuma rei- ( tautos. Jeigu lietuviai remtų 
kalauja, i augščiau prirengtą rezoliuciją.

Kadangi lietuviai, kaipo dalis j tai tada męs galėsime patirti, 
žmonijos, jau perdaug šimtų me- kuri sriovė auga, o kuri puolam 
tų neišsirinko sau jokių ypatų už • puolimas* ąrba augimas priklau- 
vadus, j sys nuo to, kokias ypatas kandi-

Kadangi tarpe lietuvių radosi' datais pastatys, nes gera ypata 
sauvalių ypatų, kurios save pa- ( patrauks ir kitos sriovės prita- 
siskyrė lietuvių vadais be jokio; vėjus, kurie duos savo balsus, 
atydos atkreipimo ant liaudies, į ir tuomi stiprins tą sriovę, kuri 
ar liaudis nori jų ar ne.

Kadangi Europoje jau visų 
ten gyvuojančių sriovių vadovai 
suėjo į santartnę ir sutvėrė “Lie
tuvių Tautos Tarybą”, idant ga
lėtų pasekmingiau dirbti lietu-

I turės atsakantį kandidatą į at
stovus. Taigi tada kiekviena 
sriovė stengsis geriausias ypa- 
tas statyti kandidatais, - idant 
gauti kuodaugiausia pritarėjų. 
Ir tik tada lietuviai galės užffnti

Jaroslavlis.
Balandžio 18 d.

Mielas Broli! Seniai rašiau.
. 'Per ta laika Rusijoj ivyko daug Gelbėjimo Fondą, tada pradėjo. rmajnų ‘ Niekas nesitikėjo> 

gai. neduo it I ka(j grejt įr teip lengvai bus 
numestas amžiais tik save pasiski- 

ir važiuoja atsto
vauti nuo tokios ar kitokios 
sriovės. Todėl nėra ką stebėtis, 
jog tikslas nepavykdavo, nes

arRa"i jos demokratija sutartinai pasi
judino, apsivalė nuo siurbėlių ir 
parazitų ir pradėjo tvarkinti sa- _ ___  __________ __ „„

. .. . . vo gyvenimą ant pamatų laisvės, negali būti teip ir tokiu budu kas
*. v ‘Ilygybės ir brolybės. Tai nevie- naudingo nuveikiama, kadangi 

..... ^ inos dienos darbas; daug prakai- kiekvienas geisdavo vadovautikiečių žvalgas, to reiks praijeti fja.Jg energijos kitais, bet pats nenorėdavo būti
, Detroit, Mich. Po prakalbų rejks pradėti, kol visas, suiręs.(vadovautu kitų ir todėl viskas 

atsistojęs ir sako: “Lai tie kvai-1sukiUžęs gyvenimas reiks sut-'pasibaigdavo tik svajonėmis.
liai visi ten išstimpa badu. Ko- varkyti ant demokratijos prin-į Jeigutieatstovaibussiunčia- 
dėl jie nesipriešina valdžiai, kam eipų Dabargi reikia palinkėti j mi kokios draugijos,.naujokynes 
jie duoda ant savo žemės kitiems rUSams geriausio pasisekimo ■ ir po tris nuo sriovės (kaipo par- 

i kariauti.’’ Kiek teko patirti., naujame jų darbe ir gyvenime, tijos). tada beveik bus lygsvara, 
tai daugiausia buxo socialistų: Męs. lietuviai, už visas tautas (ir tik lygsvaroje galima tikėtis 
Kuopų viršininkai, teipgi geras labiau nukentėję nuo biurokra-(pasekmių. Įvykus seimui, sei- 
katalikas p. Kamajus is Shenan-' tjjos sauvalės, džiaugiamėsi josimas turėtų pirmiausia 'sutverti 
doah. Pa., po prakalbų pradėjokritinui ;r balsiai šaukiame: Va-(Amerikos Lietuvių Tarybą, kuri 
rėkti: “Neduokite niekas atikų. |įo laisvė. lygybė ir brolybė!!! i turėtų būti renkama ant keturių 
jis (Martus) .nebuvo Lietuvoj. (. Lietuviai Rusijoj dabar orga-l metų laiko. Vieta seimui ge

ls šito mažo pavyzdžio persis-;nizuojasi. spiečiasi Į kuopas. Vi-Iriausia tiktų Cleveland. O., 
tatykit sau, kad ir keli šimtai i sas partijas ir sriovės. nuo ku-1 Pittsburgh. Pa. arba Detroit, 

Į tūkstančių, kurie šiądien neau-j niginiu iki kraštutinių “čiciliki-' Mich.. nes tos vietos vra vidurv- 
kavo nė vienai pušiai, ir tuos pi-1 vienija dabar vienas obal- 
nigus jie prageria, prakaziruoja > s;s. pas visas plevėsuoja viena 
ir prapaleistuvauja. Tuos žmo-' vėliava, ant kurios parašyta. “Su 

įneš tokiais padarė skandališkoji jungta federacijos ryšiais su ki- 
spauda ir kalbėtojai, kurių svar- j tomis kaimynėmis tautomis”.
biausiu tikslu yra kitą pusę nu-1 Lietuviai reikalauja apsispren- 
peikti. Daugiausia pasidarbavo j djmo teisės. Tas reikalavimas 
p. A. Bulota su savo skandalis (teisingas, rimtas ir būtinas. Lie
komis prakalbomis, todėl tie (tuvių partijos, veikiančios Rusi- 
skandalistai privedė prie bado ir! jojt susivieniję ant minėtų prin- 
mirties tuos, kurie iš aukų gyve-1 cjpų jr sudarė vieną Lietuvių

vienija dabar vienas obal- 
sis. pas visas plevėsuoja viena

je lietuvių naujokynių, todėl vi
siems butų vienoks tolumas at
važiuoti. Laikąs tam seimui 
geriausia tiktų Rugsėjo 2. 3. 4 
ir 5 dieną, šių metų.

J. J. Ž.
P. S. Gerai butų, kad šitą 

klausimą visos naujokynes pir
moje progoje apsvarstytų. Nau- 
jokynės. dalyvaujančios šiame 
klausime, paskubins geriasnes 

s- nes ikišiol naujokynės 
. . _______ visuomr-

____  u .-umoic vicn<j l.iciu>iu .Kiaiisime, _
na Lietuvoje. Taigi jus, skan- Tautos Tarybą. Vienas iš svar- • pasekmes, nes ikišiol nauji 
dalistai, labai daug žmonių iš i biausių tik ką užgimusios Tary- j neparodė jokio veikimo vi: 
svieto išvarėte ir dar varote. į bos nutarimų, tai sudarymas Lai __  ____________
Badaujančių ašaros ir dūsavimai ■ kinojo Lietuvos Valdymo Ko- 
jums turės atnešti nelaimę arĮmiteto, kuriam pavesta rūpintis

nes klausimuose.
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deli plotai žemės yra neiš
naudojami Jeigu tuos plo
tus apdirbus, jie duotų už
laikymą 10 milijonų žmonių, 
o tas ne daug kaštuotų. Iš
plovimai krantų upių van
dens, kasmet duoda nuosto
lio $500,000,000. Pasižiurė
jus į ukininkystės reikalus, 
negalima tylėjimu pridengi 
ti faktus, parodančius, kad 
įvairios rūšies vabalai tik 
vienų, metų bėgyje pagadina 
medžių,, javų ir daržovių už 
$659,000,000. Musios, var
mai ir kitokį bjaurybės, gy
vuliuose padaro nuostolių 
per metus $267,000,000. Vil
kai, žiurkės,, pelės ir kitoki 
ėdikai padaro nuostolių per 
metus už 100 milijonų dole
rių gyvuliuose ir javuose, o 
už antrą 100 milijonų dole
rių per metus nyksta gyvu
lių dėlei ligų, kurias augš- 
čiau paminėti gyvūnai iš
platina.

Nuostoliai dėlei ligų ir 
mirčių.

Metiniai nuostoliai iš prie
žasties ligų darbininkų tar
pe, siekia sumą $772,00. Tos 
ligos turi savo šaltinius, ku
riais yra ne sanitariškos vie
tos, kuriose darbininkai dir
ba. Šitų nuostolių butų ga
lima galutinai nusikratyti; 
Kasmet darosi nuostolių pu
santro milijono dolerių ver
tės, iš priežasties nelaimingų 
atsitikimų tarp darbininkų, 
dėlei ne atsargumo ir neti
kusios tvarkos. Ši šalis, me
tai Į metus turi nuostolio už 
$25,000,000 pervežime siun
tinių, kuomet normališku 
laiku, tokia maža šalis kaip 
VokietijaU^tų^altiniųJįurį 
pelno $28,000,000.

Per visas Suvienytas Val
stijas, metai Į metus, gaisrai 
pridirba nuostolių už $250, 
000.000. Vanduo, sunaudo
jamas gaisrų gesinimui,, per 
metus paima $400,000,000.

Pagal patyrimo, dėlei ne
tikusio vandens, tveriančio 
trukių cilinderių katiluose 
akmeninę plutą, per metus Nuostoliai pervežamuose 
sudeginama 15,000,000 tonų {kiaušiniuose 40,000,000 
anglių daugiau negu reikia.; Nuostoliai surenkamose bul- 
Jeigu katilai butų tankiai!
valomi, neduodant susitverti Į XT , .. . ... . .•, . . .Nuostoliai delei netikusiosakmeninei plutai, kuri uz- . , 
stoja kelią katilų įkaitimui,! n’
butu galima sučėdyti augš-i .. .
čiau paminėtą krūvą anglių. Austrijos sostynėj Vlen- 

Brangumas kiaušinių šią-!n°i.„syki l’^ngta didelis 
dien visur yra gvvai apkal- Į P°M^S- Apart kitų svečių 
bama. Nieko st'ebėtino, kad; taP°. Pak™sti Grekijos ir

i Diic’iiric nmhnc’c ri Avini

Iro nuošimčių $1,666,66, jeigu 
i tą kapitalą laikytume ban- 
koje. Tie sunaikinami 10 
milijardų dolerių, lengvai 
galėtų aprūpinti visus šios 
šalies valdžios reikalus per 
9 metus, nors tie reikalai bu
tų teip brangus per visus 
tuos metus, kokiais buvo per 
pastaruosius 11 mėnesių Ne 
tikęs šaimyninkavimas nega 
Ii būti vadinamu teorija. Yra 
prirodymai, paremti faktais. 
Tegul nesistebi viešoji publi
ka, jog tik viename New 
Yorke kasmet už milijoną 
dolerių eina perniek tik mai
sto. Lapkričio mėnesyje, 
1916 m. sveikatos departa
mentas liepė New Yorke su
naikinti 1,467,690 svarų val
gio produktų nes buvo suge
dę, negalimi sunaudoti. Dė
lei tos pačios priežasties, bė
gyje 1915 m. sveikatos de
partamentas irgi New Yor
ke sunaikino 18,579,000 sva
rų valgio produktų.

Girių gaisrai.
Ai* bent kuri iš civilizuotų 

tautų leistų gaisrui naikinti 
girias, kaip tas daroma Ame 
rikoj, kurs metai į metus pa
daro nuostolių už 50 milijo
nų dolerių? Bet reikia at
minti, kad labai tankiai toki 
girių gaisrai padaro į metus 
net už 200 milijonų dolerių 
nuostolio. į šituos nuosto
lius reikia priskaityti nevien 
sudegamus medžius, tinka
mus jau sunaudojimui žmo
nių reikalams, bet ir tai,, kad 
nuo gaisro vėjo nešamos 
plėnis ir liepsnos, naikina di
delius plotus jaunų medelių, 
kurie ateičiai tampa sunai
kintais. - Tame.jau matome 
ir blogumą ir brangumo prie 
žastis, nes kasmet teip me
džius naikinant, stokuoja 
medžių popieros dirbimui ir 
todėl popiera kaskart brang
sta.

Naturališkas gazas yra 
toks naudingas daiktas, o 
vienok kasdien jo eina per
niek vienas milijardas pėdų. 
Dauguma iš mus jaučia bran 
gumą kūrinamų anglių. Tą 
brangumą butų galima su
mažinti, išnaudojant dide
lius plotus durpių žemės. 
Suvienytose Valstijose yra 
durpių, kurių vertė išneša 30 
milijonų dolerių, vienok į tai 
ne atsižvelgiant, durpės nau 
dojama labai mažai. Metai

tą, kaip reikiant, kas Euro
poje yra gana svarbiu visų 
klesų. žmonėms.
Kiekvienas gyventojas nu

stoja $100 per metus.
Jeigu smulkmeniškai ap

skaičius visų gyventojų ne
tikusi šeimyninkavimą, duo-i 

j dantį didelius nuostolius, ku 
rių galima išvengti, tai tie 
nuostoliai per metus pasiek
tų sumą $10,000,000 arba 
ant kiekvieno gyventojo pa
reitų $100 metai įmetus. 
Šioje šalyje yra 33 milijonai 
žmonių darbininkų, kurie 
gyvena iš savo sunkaus dar
bo ir nemokėjimo gyventi 
sunkenybė puola ant jų pe
čių. Kiekvienas iš jų turi nuo 
stolio apie ant $300 per me
tus, kas padaro $5,75 į savai
tę. Tad nieko stebėtino, kad 
brangumas šiądien duoda 
žmonėms save pažinti.

Abelnos brangumo prie- 
žastįs.

Abelna suma nuostolių dė
lei netikusios tvarkos ir ne-

jį MOTERIMS PASISKAITYMAI |
|Ęj

šeši šeimyninkėms 
prisakymai.

Herbert C. Hoover, mais
to diktatorius Suvienytose 
Valstijose, išleido šeimynin
kėms 6 prisakymus, kuriuos 
kiekviena šeimyninkė priva
lo žinoti.

1) Čėdykit kviečius. Jeigu 
visi šiuosmet ’ valgysime ir 
naudosime maistą kaip kad 
pirmiau, tai nuo maisto 
mums labai mažai kas at
liks iššiųmetinio laikų der
liaus. O turime maistu su
teikt pagelbos ir talkinin
kams. Tą galima labai leng
vai padaryti, jeigu kartą die 
noje, prie vieno valgio apsi- i muilu. Nesant baltoms gaE- 

l eisime be kvietinių produk-; ma virinti blokiniame įde.
i tų, jų vieton panaudojant Į Paskui dar sykį perplovus 
i kukuruzų duoną ar kokią ■ tyrame vandenyj ir sukrak- 
košę. j molinus, ištempti ant rėmų

_______________________ 2) Turime čėdyti mėsą, ir padžiauti prieš saulę, 
mokėjimo gyventi, per me- nes galvijų skaitlius mažėja

sos.

10 MILIJARDŲ DOLERIŲ viduje kasykl0- iš pnezas-
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giai, einanti takeliu, visuo
met jaučia, kuomet artinasi 
prie kokio nepatogumo. Tas 
primena, kad ir šikšnaspar- 
nis yra gamtos apdovanotu

Silkė “rallmopsy”.
Riebias silkes vandenyj

citrinos skystymu. Yra la
bai gardus valgis prie arba
tos.

jau pasidarys gelsvas, o jei
gu maišytas, t. y. vilnos su 
bovelna, tai pasidarys mar
gas, nes bovelna rugštyj ne 
maino jokios svalvos.

Nuostoliai dėlei geležinkelių 
nepaisėmų .... 650,000,000

ti, kad ne Įeitų oras. Duo
dant i stalą laike pusryčių ar 
vakarienės, prie arbatos, 
triubukės reikia pusiau per-

tus sudaro.. $10,000,000,000 
Nuostoliai dėlei girių gais
rų .......................  50,000,000;

Nuostoliai ukėse.
Besiskundžianti ant bran-

KESMET EINA 
PERNIEK.

tumo. Amerikoj yra did-

naminiai, gyvenanti triobų . ....
sienų plyšiuose. . > met“s

" antracitinio anglio liekasi

žiausiais šikšnasparniai va
dinami giriniais, gyvenanti 
šiaurvakarinėse valstijose. 
Jie yra 5-6 colių ilgio. Pap
rastais šikšnaspamiais yra

Kopustai vieton salotų.
Gilią lėkštę (torielką) pri

dėti baltų raugintų kopūstų 
ir užpilti teip vadinamuoju 
itališku aliejum. Paskui

lių kasyklose... .325,000,000 žint mėsos porcijas ir berei- 
'Nuostoliai nesunaudojime kalingai ją nė naikinti.

3) Reikia čėdyt taukus ir

gerai išmaišyti,, dadėti sup
jaustyto obuolio, šaukštą 
cukraus ir smulkiai sutrintų 
pipirų. Viską gerai išmai
šius paduoti į stalą prie mė-

Vagystė ir apiplėšimai 
giriose.

Sulyg žinovų opinijos, vos 
35 nuošimtis tinkamo me
džio tenka savininkui. Kel-

kaskart, o juos męs turime 
siųst talkininkams, todėl

_.................... J kiekviena šeimyninkė priva- gerai išmirkyt, nulupt sku-
Nuostoliai naikinimo ang- 1° pirkt mažiau mėsos, ma- ras, nupjaut galvas ir per1-

, įvairiomis 
daržovėmis ir kukurūzais, 
rugiais ir ryžiais, kurių tu
rėsime užtektinai po atei
nančiai pjūčiai.

25,000,000

šikšnaspamis.
Skaitėme jau gana daug 

apie visokius šposus, kurių 
daugybę pridirba orlaiviai 
Bet tas viskas gali skaitytis 
niekais prieš gabumus, ku- ypatingais jaustais. Jeigu 
riuos parodo ore skraidantis : 
šikšnaspamis. Tiesa, jis nė- ; 
ra maloniu sutvėrimu, nes 1 
nepanašus nė šuniui, nė me- < 
škai, nė paukščiui, nė pelei. 1 
Pas vaikus labai tankiai ran- i 
dasi baimė, ypač jei juos dar 
kas pagązdina, kad šikšnas- 1 

• parnis Įsivels jiems į plau- . 
kus, prakals galvą ir išles < 
smegenis. Bet tokių tikslų j 

' pas šikšnasparnį nėra, nes 1 
tiesą sakant, jis nekasžin- < 
kiek pasinaudotų, netik vai- i 
ko, bet ir kaip kokio dėdės ] 
smegenis išlesęs, kadangi tos : 
nieko jam. negelbėtų; jis ga- : 
bus ir protingas užtektinai i 
ir be tokių pavakarių, ko- 1 
kius gali suteikti keno ten ; 
smegenys. Geriaus jam pa- ; 
siganėdinti smegenimis, ko
kias turi savo.

Prie dailiausių sutvėrimų 
šikšnasparnis ne priklauso, : 
bet užtaigi, vieton dailumo < 
jis turi kitas zalietas, kurio- < 
mis yra jo dailus protas. Pas 
kitus sutvėrimus męs rasime 
specializuatą protą, matymą 
akimis, ausimis girdėjimą. O . 
pas šikšnasparnį rasime tą 
viską tik prote, lyg kokią 
ypatingą konbinaciją. šik
šnasparnis ir naktinis gyvū
nas, tad gal kas tikės, kad 
jis turi dideles ir iššokusias 
iš kaktos akis, lyg pelėda. 
Bet vieton to, jis turi akutes 
mažas ir giliai pasislėpusias 
kaktoje. O vienok jokia pe
lėda negali lygintis skraidy
me ir matyme, su šikšnas- 
pamiu.

Gamta, matoma, tvėrė pe
lę ir lapę,, išveizdoje skirtin
gas vieną nuo kitos,, bet vė
liaus sumislijo sutverti dar 
ir kitokį gyvūnėli, su plau
kuotu kailiu, su nagais ir 
smailais dantimis. Pastur- 
galinės jo kojos yra išlenk
tos į užpakalį ir todėl netin
ka vaikščiojimui, nes ne 
linksta, o pirmagalinės teip
gi, nes uždengtos plėve. Bet 
kada šikšnasparnis išskečia 
savo kojas, Įgyja tada tokius 
sparnus, kad prieš juos turi 
šalintis dailus paukščiai ir 
baisus orlaiviai.

Jeigu musė butų tokio di
dumo, ji pridirbtų ne apsa
komą daugybę blėdies. šikš 
nasparnis mėgsta muses ir 
jas atranda visur, gaudyda
mas tarp įvairių papuošalų 
ir grožybių, nepadarydamas 
mažiausio nuostolio^ laksty
damas greitai, po 40 mylių į 
valandą. Tą stebėtiną gabu
mą šikšnasparniai suteikia 
tas, kad jis ant savo nedai
lių sparnų turi jauslų orga
nus. Buvo jau apie tai per
sitikrinta, kuomet išlupus ar 
užlipdžius šikšnasparniui 
akis, paleistas jis lakstė teip 
pat kaip ir turėdamas ada- 
ras akis. Lakstydamas jis 
tamsiame kambaryje apsi
lenkė tyčia užtaisytų šniūrų 
ir kabančių dalykų.
nasparnis gerai matė, jautė, 
kuomet jis artinosi prie sie
nos ir greitai lėkdamas arti
nosi prie kokios nors pasis
lėpimo vietos ir ten pasislė-

žmogus galėtų turėti tokius 
gabumus, galėtų skaitytis 
viršžmogiu.. Vienok žmogui 
dar labai toli iki gabumų, 
kuriuos turi kiti gamtos tva
riniai.

Bet tai dar neviskas tuomi 
baigiasi apie šikšnasparnį. 
Daugelis šikšnasparnių turi 
dideles, pievines ausis, ku
riose turi tokius pat jauslus 
kaip ir sparnuose. Dalei- 
džiama, kad šikšnasparniai 
netik girdi savo ausimis, 
kaip męs kad girdime, bet 
ir jaučia permainą atmos
feros spaudime, kas žmogui 
nėra galimu. Tad nieko ste
bėtino, kad toks sutvėrimas 
gali skraidyti ore, nors kada 
susiglaudęs, išrodo gyvūnė
liu, gamtos paskirtu gyven
ti tik ant žemės. •

Stebėtinu yra šikšnaspar- 
nio gabumu gaudyme vuo- 
dų, musių ir kitokių smulku
čių gyvūnų, taikstančių ore. 
Įsitėmijimui to, reikia labai 
greitos akies. Kuomet jis 
lėkdamas pasiveja lekian
čius vuodus ar muses, pir
miausia juos griebia savo 
žirkštu, kuri turi išplėtotą 
tarp pasturgalinių kojų, pa
skui ten Įkiša savo galvą ir 
sugautuosius gyvenėlius su
ėda. Labai yra svarbu žino- 
ti, kad"šikšnasparniai išnai- 
kina daugybę vuodų. Tam 
tikslui, vuodų naikinimui, 
Californijoj tyčia yra augi
nama šikšnasparniai.

Didžiausiais šikšnaspar 
niais yra vadinami lakstan
čiomis lapėmis, kurie gyvena 
tik.šiltuose kraštuose, Euro
poje. Ten tankiai galima 
matyti šiknasparnių vienos 
pėdos ilgumo, o sparnai to
kio šikšnasparnio, kuomet 
išskėsti, turi net 5 pėdas pta-

šikšnasparnis savo spar
nuose turi ką tai slapto, kas 
jam suteikia matymo jaus
lus, kuomi jis pasinaudoja 
ilgame atstume prieš save. 
Žinome, kad žmonės, nere

ties netikusios sistemos jų; maistas, kasdien darosi ne- 
{ėmimo iš kasyklų, ir tokiu 

_ i budu, nuo pradžios anglių 
Suvienytose V aisti jose, dė {ekgpiotacijos, kasyklose be 

lei netikusios tvarkos, kas- naU(i0S sunaikinta Suvieny- 
met 10 milijardų dolerių ei- tose Valstijose 3 milijardai 
na perniek. Daugelis šalti- tonų ang]jų. 
nių yra ne išsemiamais. 
Dabartinis brangumas yra 
tai gamtos bauda už netiku
sį šeimyninkavimą.

“Ar dabartinis brangu
mas nėra tai gamtos bau
da?”

Tokį klausimą stato New 
Yorko universiteto profeso
rius Rudolf M. Binder, kurs 
ant šio klausimo duoda ir at
sakymą: Jeigu brangumas 
paeina nuo nemokėjimo šei
mininkauti, tai to viso kaltė 
ir atsakomybė puola ant vi
sos Šalies, ant visos tautos. 
Nevienas iš piliečių negali 
būti teisiu, jeigu dėl nemokė
jimo šeimyninkauti, kasmet 
eina perniek 10 milijardų do
lerių. Jeigu paskaitysime 
šiądien 100 milijonų gyven
tojų Suvienytose Valstijose,! tose, kur turėtų boti pylimai 
tai dėlei netikusio šeimynin-' sulaikymui vandens, užtvi- 
kavimo, kiekvienas gyvento- i nimai kasmet padaro nuo- 
jas nustoja 100-dolerių į me- stolių už 238 milijonus dole- 
tus. 100 dolerių, kasmet me- rių. Dėl stokos pertakų ju- 
tamas į balą, o ta suma pada- rių pakraščiuose ir balose di-

Firankų mazgojimas.
Imant mazgoti firankas, 

visupirma reikia jas išnešus 
gerai išdulkinti. Paskui pri
taisyti tokį vandenį. Ant 
kiekvieno vandens galiono 
įpilt šaukštą amonijos, van
duo turi būti šaltas, ir tame 
vandenyj sumerkti. Jei van
duo pasidarys nešvarus, per
mainyt. Gerai, pamirkinus, 
plauti šiltame vandenyj su

vandens jiegos 600,000,000 
Nuostoliai dėlei tvanų
..................... 238,000,000 

Nuostoliai padaryti vaba
lų a) augaluose 659.000,000
b) gyvuliuose .. 267,000,000
c) žmonėse .... 150,000.000
Nuostoliai dėlei vilkų, žiur
kių, pelių ir tt... 100,000;000 
Nuostoliai dėlei darbinin
kų ligų ........ 772,000,000 
N uostoliai dėleinelaimingų 
atsitikimu......  Lw,vvv,vvv.. .

v • j-i • u-- i kiaulienos riebalų.Nuostoliai deiei valdžios ne- .. TT. .7? . _
paisėmų .......... 300,000,000 = 4) Visus ąugsdau pamme-
*_ v . ! tus produktus galima pava-
Nuostoliai dėlei pacto nepai-, žuvimis, bulvėmis, žir- 
sem^.............  25,000,0001 niais, fasolomis, kopūstais,
Nuostoliai dėlei įvairių gaiš-Į abelnai - sakant, 
rų ...................  250,000,000 f - - - -

pjovus išilgai pusiau, išimt'" 4 ’ 
gerai visus kaulus. Aptept 
šonus gera muštarda ir su
vyniot į triubeles. Paskuikitokius riebumus. Sunau- vyniot į triubeles. Paskui 

dojame paprastai taukų ir ^eilėmis triubukės sudėti Į 
kitokių riebumų tris kartus idą, apibert pipirais, įmest 
daugiau negu yra reikalau- porą lapelių ir užpilt staline 
jama musų organizmo, o jie, alyva,, teip, kad silkės butų 
mums yra reikalingi prie ka-! apsemtos. Idą gerai uždeng 
rėš. Pasiūloma šeimynin- 
kėms ne naudot sviestą prie 
virimo; mažiau sviesto nau
dot prie valgio; galima apsi-
eiti su mažesne voga taukų, pjaut ir aplaistyt actu arba 

150,0)0,000 rukytų lašinių ir kitokių’

5) Turime apsirubežiuot 
transportacija. Musų gele
žinkeliai nesuspėja pervežti 
amuniciją, žmones ir ang
lius, todėl pasiūloma vi
siems, kuodaugiausia nau
dotis produktais, kuriuos 
galima gaut ant vietos, ku
riuos nereikia pargabenti iš 
kitur. Miltus todėl pirkite 
vietiniuose malūnuose, mė
są vietinėse gyvulių pjovyk- 
lose, o daržoves iš artimiau-

Makaronai su kumpiu.
Paprasti, namie dirbti ar

ba pirkti makaronai, išviri 
sūdytam vandenyj. Išgrie
bus iš vandenio įdėt į bliudą 
ir sumaišyt su smulkiai su
kapotu kumpiu pridedant 
truputį taukų. Siekinį įdą 
ištept gerai sviestu arba tan
kais, sudėt tą mišinį, apibar
ste tarkuota duona ir už
dengus balta, sviestu ištepta 
popiera, pastatyti į pečių 
ant pusvalandžio. Duodant 
į stalą galima prie jų duoti 
salotų arba karštų kopustų.

kiaušiniai, kaipo žmonių j Rusiios ambasadoriai. Prie 
j vieno valgio tapo paduoti 
auksiniai šaukštukai. Su
valgius tą valgį, grekų am
basadorius pamatė, kad jo 
draugas, rusų ambasado
rius, niekam nematant Įsiki
šo šaukštuką į savo kišenių. 
Grekas, žinoma, nudavė nie-j 
ko nematąs. Kada pasibai
gė valgių davimas tarpe sve
čių, pakilo ūpas kalbėti viso
kius anekdotus ir gailaus 

gurno, amerikonai, turėtų :daėjo iki magiškų šposų, 
prisiminti ir tau kad žymi Į Grekų ambasadorius pa- 
dalis surinktų bulvių berei- ėmęs nuo stalo vieną auksi- 
kalingai paliekama supuvi-įnį šaukštuką, dėdamas Į ša
mui. Tas paeina nuo to, kad ] vokišeniy tarė:
Amerikos ūkininkai ikišiol' — Žiūrėkit! Tas auksi- 
nemato reikalo pasiimti nuo: nis šaukštukas, kurį aš dedu 
seniai Vokietijoj vartojamą,į savo kišenių, pereis Į kitą 
metodą bulvių džiovinimo. | kišenių. Na, daleiskim, jį 
Iš tos priežasties ameriko- galima bus rasti rusų amba- 
nai metai į metus turi nuo- sadoriaus kišeniųje. Temy- 
stolio už $12,000,000. Kita kiti
$12,000,000 nuostolio yra ta- Po valandėlės priėjęs prie 
me, kad čia ūkininkai nesu-, rusų ambasadoriaus, aki- 
naudoja bulvių stambus kai- j veizdoje visų svečių, iš kiše- 
po pašarą ir mėšlą. Bulvre- niaus ruso ištraukė šaukštu- 
nių sunaudojimas Vokietijoj ką.
duoda naudą kiekvienam Sumišęs rusas, noroms, 
ūkininkui užsimokėti mokės- * nenoroms turėjo pripažinti, 
čius. Prie to dar žmonės ištikrųju yra
šioje šalyje^ kas 12 mėnesių nragikas. Gi grekas tą šauk 
turi^lidelius nuostolius dėlei štuką, kurį įsidėjo į savo ki- 
nemokėjimo sunaudoti mais- senių, parsinešė namo.

priemamesni. kadangi dėl ne 
paisėmo, siunčiant iš vietos į 
vietą, per metus susinaikina 
kiaušinių už $40,000,000. 
Tas paeina daugiausia nuo 
to, kad ne atsargiai sudėtus 
kiaušinius vežant, jie susi
muša.

mai, išvartos ir viršūnės 
tveria 65 nuošimtį nesunau
doto medžio, paliekamo su
nykimui be naudos. Kiek 
tada milijardų dolerių žlun
ga tokiu budu?

Šita šalis, nesinaudojanti 
jiega, kokią gali gauti iš 
upių vandens, kasmet praki
šo 30,000,000 arklių jiegos. 
Jeigu apskaitysime šitą jie- 
gą po $20 vieną dalį kiekvie
no arklio jiegos, tai abelnas 
nuostolis pasieks sumą O mi
lijonų dolerių.

Dėlei stokos žvyriaus, vie-

siu ūkininku.c * I
6) Prašoma šeimyninkes 

pirkt mažiau valgio produk
tų, mažint porcijas ir akyvai 

t daboti, kad niekas iš valgio 
‘J produktų nebūtų metama 
į ! į išmatų statines.

Kaip- pažinti ar audeklas vil
nonis,. ar bovelninis.

Perkant audeklą drabužių 
siuvimui ir norint pažinti, 
ar jis yra vilnonis ar maišy
tas su bovelna, persitikrini
mui pasielgti šiteip. Iš
traukti iš audeklo du sudus: 
vieną išilgini, kitą skersinį 
ir sykiu juos sudėjus uždeg
ti. Jeigu bus siūlai abu vil
noniai tai jie nedegs, tik 
svils, o jeigu vienas bus vil
nonis,. o kitas bovelninis, tai 
vilnonis siūlas svils, o bovel
ninis degs lygiai kaip kna
tas. Tokiu budu galima pa
žinti ar audeklas yra tikrai 
vilnonis ir tą parodyti par- 
davikui, kurs siūlo ir tvirti
na, kad yra tikrai vilnonis. 
Kitas būdas pažinimui yra 
toks: šmotelį audeklo Įmesk 
į azotinę rūgštį ir jeigu au
deklas bus vilnonis, tai tuo-

Ne naudokit Rubarbo 
lapų.

Ukininkystės departa
mentas persergsti šeimynin- 
kes, kad ne naudotų rubarbo 
lapų, kaipo valgomų, nes la
puose yra nuodai. Rubarbo 
tik kambliai yra tinkamais 
valgiui.

Apvalykit paveikslus.
Jeigu turite paveikslus 

paauksuotuose spielčiuose, 
kurie yra pajuodę ir suterš
ti, numazgokite juostarpu- 
tynu.

Apvatykft duris.
Veik visuomet rankų pirš

tais yra dasilytima durių, 
nuo kurių pasirodo nuo pirš
tų prakaito juodi plėmai. 
Jeigu nušluostysite duris 
bovelniniu audimu, suvilgy
tu karasine, plėmai dings.
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Anelė (nustebus): Petras Minkevi- 
čius? Parodyk man jį 1

Jonas: Anele, duok ramybę. Tu tokia ; 
baisi išrodai, jis išsigąs.

Anelė: Je, je! Kaip buvo mažas, tai aš i 
nesykį pasiguldžius ant kelių1 mušiau jjį] 
(Jonas atveda Petrą) Petrai, kelios devy- H

■ nios tave čia atnešė?
Petras (bailiai): Policija, manęs jieš- 

ko, tai atbėgau čia.
Anelė: Gerai tau, o kam reikėjo val

kiotis pas tą kvailą Oną?
Jonas: Anele, dabar ne laikas yra da- / 

ryti išmetinėjimą. Geriau vesk ji ir duok : 
i valgyt, o aš pagaminsiu guoli, tegul pasil- » 
..sės, • y i

Anelė (griebdama Petrą už rankos): i | 
■ ' ■ ■ 1

į . Mr. Henry Wood.

> Rytų Pylis.
i Drama 5-se aktuose 14-įe atidengimų.

Lietuvių kalbon vertė
Br. Skripkauskiutė.

(Tąsa)
Nesyki mačiau, kaip rankas laužydama 
veikė. Matyt, kad jai nemielas buvo tas 
gyvenimas (eina prie stalo).

Jonas (į Anelę): Anele, jeigu tas teisy
be ką Agota sako, tai sunkiai prieš mane nu
sidėjai, bet...

Agota (radus laišką): Tamista, žiūrėk, 
čia koks laiškas, man rodosi, kad Izabelės 
ranka rašytas (Jonas paima laišką, skaito . . , , .. .. ,
ir paskui apalpsta). Eik su manim. Tu visada buvai kvailas,

Agota (puldama prie Jono): Ką ji (išeina), 
rašo, ar numirė ?

Jonas (silpnai): Ak, dar blogiau....
Anelė: Jonai, kas čia galėtų būti ?
Jonas:. Izabelė pabėgo su Levisonu.
Anelė (spjaudama): Gėda, daugiau nie

kas (išeina), (įbėga Vincukas ir puola prie 
tėvo). -

Vincukas: Tėtuši, kur mano mamytė?
Aš noriu ją matyti.

Jonas (paėmęs Į glėbį): 
tęs jau nėra( Abu pradeda 
stovi akis augštyn pakėlus.

fHtmii111 m ii»»:»uniiiiiiim»»t»ti»»»H:»»»»:a»

IŠPARDAVIMAS
-------- pas--------=- ;

SPANYE REICH & CO.
Datgybč vyrams, vaikinams ir vaikams j

Gražių Siutų I
Skrybėlių ir kitokių aprėdalų Dabar yra pa- ; |; 
siūloma didžiausiame pasirinkime, jueponp ; |

perkant sučėdyti daug pinigų. g

PARDAVIMO PREKES Į
Ant vyrų ir vaikų siutų g

$9.75, $12.75, $15.75 I
Didelis pasirinkimas marštinių, apat ‘hiznąmp niin

Uždanga.
DYKAI žalios ar raudonos markės 

su kiekvienu pirkiniu už 
10c. ar daugiau.

Tavo mamy- 
verkti. Agota

Uždanga lei-

H
H g

frHES

Atsinešk šitų apskelbimų ir reika
lauk 10 markių prie pirkimo už dele- 

ri ar daugiau po Liepos 31. 
SPANYE, REICH & CO.

SPANYE, REICH & CO.
7002 Superior & Giddings Road. .

3022.W. 25, kampas Walton Avė., Cleveland, Ohio.”•1

Scena III. g
(Levisono kambarys. Viduryj stovi sta- g 

las. Pasieniais keliatas apiplyšusių kėdžių. | 
Izabelė prastuose rūbuose, suvargus, paba- | 
lūs sėdi prie stalo). 

Izabelė ir Levisonas.
Izabelė (liudniai): Ak, ak! Kada bus 

gąjas mano vargams... Ar ilgai dar aš turė
siu tą visą kęsti! Nieko nelieka man
daugiau veikti kaip tik melsti Dievo spėkų, . .................... —---------—............. .. ...... .. —------- g ;
kad galėčia apleisti tą žiaurų apgaviką. O, H Tegul Aš Busiu Tavo Aptiekorius|i! 
Dieve, apleidau savo vyrą, vaikus ir namus, H & - 11 ■■ — — Ą- ■ g i
kuriuose laimę buvau radus (verkdama) i H- _ H;
Dabar varge, visų apleista... Ak, kad gale- | 1653 St. Clair Ave», nTt,Tt:: trt, ■
čia tuojaus numirti ir persiskirti su visais 

; vargais (padeda galvą ant stalo. įeina Le
visonas, išsyk žiuri Į Izabelę, paskui prade
da švilpauti).

Izabelė (pakėlus galvą, šaltai): Tu ir 
vėl čia. Ko nori? 

Levisonas: Ko noriu... Tai tik tiek? 
Tai tik tokia padėka už visą mano gerumą? 

Izabelė: Už ką aš tau turiu dėkavoti 
(pauza). Galiaus su tavim noriu dar pasi
kalbėti.

Levisonas: Visada klausysiu (sėda 
priestalo).

Izabelė: Kaip tu, išdrįsai mane palik- 
mane apkaltindama. Tegud tau Dievas at- ei*-^kur tavoprizadau _
leidžia (Įeina Anelė). 

Anele: Kiek laiko, Jonai? 
Jonas: Vos tik devynios valandos.

Uždanga.

___ AKTAS III.
(Tas pats kambarys. Du metai vėliau. 

Jonas sėdi ir skaito laišką).
Scena I.

i Jonas, Anelė ir Petras.
Jonas (skaito laišką).... Praslinks ke

lintas metę, mano vaikai paklaus tavęs, kur 
jų motina ir dėlko juos apleido. Pasakyk 
jiems, kad tu, tėvas, privedei prie to, nes 
nemylėjai savo pačią ir dėlto ji apleido. 
Jeigu mano vaikai klaus tavęs kur aš ir 
kuom dabar esu, pasakyk jiems... (paliauja 
skaitęs ii’ pradeda kalbėti). 0, Izabele, dėl 
mano meilės, atleidžiu aš tau už tuos-netei-- 
singus žodžius, kuriuos tame laiške rašai

Cleveland, Ohio. 1i

Parsiduoda pigiai daili 55 akrų 
farma, tolume 12 mylių nuo Public 
Sųuare. Galima šių ūkę ir mainyt 
ant namų, mieste.

Apie išlygas dasižinokit telefonu 
Union 733-R arba į namus:

7600 Fleet Avė. S. E. 
Cleveland, Ohio.

Geras Pirkimas.
Prie 7018-20 Whitney Avė. par- ■ 

siduoda 5 kambarių vienoj pusėj, : j 
namai, aprūpinti elektros žiburiais ir i 
su lotu 40 X 60. Randos neša 36,00 į 
per mėnesį. Prekė $3,600.00

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

_ ir lotu ■

Gėdykite Puodus 
ir Bonkas!

JEIGU TU GELBSTI SAVO ŠAU‘ ČĖ- 
DYK PUODUS IR BONKAS ATEINAN
ČIAM SEZONUI.

KIEKVIENA PATRIOTIŠKA ŠEIMY- 
NINKĖ YRA PASIRENGUS PAGAMIN
TI KONSERVŲ ŠIAS METAIS DAUGIAU 
NEGU KITADOS. BET JI GALI PRISI
DĖT DAUGIAU, NAUDODAMA KONSE
RVAMS SENUS PUODUS, BONKAS IR 
KITOKIUS KONSERVAMS IDUS, KU
RIE KONSERVUS APSAUGOTŲ NUO 
SUGEDIMO.

STIKLO FABRIKAI YRA LABAI UŽ
IMTI DIRBIMU KAREI REIKMENŲ IR 
TODĖL NEGALĖS PADIRBTI UŽTEKT 
INAI KONSERVAMS IDŲ. TODĖL ČĖDY 
KIT BONKAS.

ČĖDYKITE POPIERINIUS MAIŠEL 
IUS IR DĖŽES — JUOSE LENGVA IšDŽ 
IOVINT VAISIUS, PASKIRTUS K0NSE 
RVAVIMUL

NATIONAL EMERGECY FOOD GAR 
DEN KOMISIJA, WASHINGTONE, IR U. 
S. DEP. OF AGRICULTURE IŠLEIDO 
DYKAI BINLITĖNUS, KURIE JUMS A 
PIE VISKĄ PAAIŠKINS.

BUKIT PRISIRENGĘ PRIE KONSER 
VAVIMO SEZONO. BUTŲ GERAI, KAD 
PRIE VAISIŲ VIRIMO NAUDOTUMET 
GAZĄ, KURS SUTEIKS JUS VIRTUVEI 
VĘSUMĄ. GAZO PIGUMAS IR NAUDIN 
GUMAS JUMS DAUG PAGELBĘS.

36 X 140 pėdų.
Prie 1372 Russell Road 2 namai su 

lotų ir 7 kambariais ir maudynėmis, 
kitas su 6 kambariais ir maudynėmis. . 
Lotas 50 X 80. Labai geras pirki
nys. į

Prie 6912 VVhitney Avė. dviem šei- : 
mynom namai po 5 kambarius ir man- ii 
dynės ir su 35 X 110 totu. Randos j 
neša po 50 dolerių kiekvienas per mė- ; i 
nesį. -J

Prie 6914 Whitney avė. kampinis j 
namas su 45 X 110 lotu ir 3 šeimy- i j 
noms kambariais, per mėnesį neša! 
randos §70.00

Jeigu interesuojiesi šitomis gero- H 
mis progomis, paklausk apie jas pas : 
mus per telefonų, Prrnc. 1766-R. arba 
Garfield 2714 J. Čia paminėtos vie
tos randasi arti Superior avė. ir 68 J 
gatvės. Pasinaudokite šiomis progo- ; I

PRANEŠIMAS.
šiuomi pranešam visuome

nei, kad buvęs “Dirvos” agentas, 
; jau nėra 

’ agentu.
Todėl, nuo šios dienos, kas

T . _ . .. . , , - per jį užsirašvs “Dirva” ir užsi-
Levisonas: Turi zmoti, kad as nega- mokės prenumerata, męs už tai

liu imti tave sau už pačią.
Izabelė (užgauta): Ką?’ Tu mane

Levisonas: Teip, atmenu. Bet vėliau - 
apsižiūrėjau, kad kitaip negalima buvo.

Izabelė: Meluoji! Tavo žodžiai ne-Vincas JankauskasJOnaS7 VOS LIK uevyilius vaianuvs. . . . J , “DirvnG* arentu '*
Anelė: Na, tai aš einu gulti. Pasakyk bu™ “““K1- Dabar suprantu viską, bet u,r^^ent"-..

’ 'Agotai, kad atneštu man vaistų, nes turiu Jau Perv_člu.

GĖDYKITE ATLAIKAS IR PADĖKIT 
LAIMĖTI KARĘ.

didelį šaltį.
Jonas: Gerai, pasakysiu.
Anelė (eidama šalin f>ati sau): Beje. ..................

Paimsiu mishJai uz pačią sau pasiimti? Niekados!

nebeatsakom.
“Dirvos” Administracija.

The East Ohio Gas Co
'Aš dar žinau kitokius vaistus. x amunu - -. - .
raudoną sijoną ir apsuksiu galvą. Girdėjau Kad ir garbiausiu pasaulyj butam, as 
pasakojant, kad tas gelbsti. Pamėginsiu austumčia tave nuo savęs. Levisone, salm 
iras (pradeda čiaudėti ir išeina). - nuo manęs, aš tavęs nekenčiu (alpsta ir sėda

Jonas (vienas): Ak, kaip yra liūdna ši Prie stalo). . ..................

“DIRVOS” AGENTAI.
A. Bukas, iš Philadelphia, Pa. “Dir- o__

vos” yra įgaliotas agentas užrašynėti mis. 
“Dirvų” po Philadelphiair ajrielinkes. THE SIGNAL REALTY CO 
Todėl, kur tik jis atsilankys, be jokios , 8502 Superior Avė.,

. ...... .. abejonės galite užsirašyti “Drivų” ir Cleveland, Ohio.Levisonas: Ar jau užmiršai, kaip syki Užsimokėti jam pinigus, lygaii, kaip 
musų ofise.'“Dirvos” Administracija.

nuo manęs, aš tavęs nekenčiu (alpsta ir sėda

vakarą (klauso). Kasžinkas, lyg kalba . .
(pina prie lango ir pamato Petrą). sakiai, kad eisi su manim.

Petras: Daumante! Dėl Dievo meilės, 
leisk mane i vidų, nes esu labai sušalęs. Tai Pra<y'° Ir jau grįžti tos valandos negali, 
aš čia, Petras Minkevičius (Jonas atidaro Atmink> kad nors ir visas Pasaulis stotų uz 
langa, per kuri Petrasišoka i kambari). nepriverstų mane būti tavo pačia.

Jonas: Petrai, kogi tu nori ši vakarą? Levisonas (ironiškai juokdamasis): 
Ko čia atėjai? Reikėjo apie tai pagalvoti iš anksto.

Petras (drebėdamas) : Kągi aš dau- Izabelė: Teip, tavo tiesa, bet tegul Die
giau, kad man kitaip yra negalima! Dvi vas saugoja kitas nuo panašių, kokiu tu esi. 
dienos jau kaip nieko burnoje neturėjau.; Levisonas: Tu sakai, kad mano kaltė, 
PėkRČias atėjau iš Londono. Stovėjau prie randu, kad ir tavo kalte y ra. Tu juk 
tamistos namų iki persitikrinau, kad nieko sav0 v-v ra nemylėjai.

T~—T1., Gerbiami lietuviai ir lietuvaitės, vi- zg.
_ — * . . sus širdingai kviečiame atsilankytiJ OnaS SU Barbora meKO ant šio išvažiavimo. Kadangi išva- @ 

Petras* Ne. Savaitė atgal, mačiau jį beiidro neturėjo. Ji ateidavo pas jįtiksu 1S T^i'resL ®

važiuojant karietoje, Londono gatve, bet reftal_ajįP.es ats ia’ re
kur nuvažiavo, negalėjau susekti, nes jis ^ 
grmnojo man ir sakė, kad mane paduos j s p»iki « GK^-JiTiK-Ka. iki rab-
policijos rankas Pabijojau jo grūmojimų levisonas.. UCL as Lave niyieua- proga pasiHnksnrir.imui pasinaudoti. (©) lic Sųuare. tik už 3 centus. _
ir narnėčiau ii sekes ims norėjau atkalbinti nuo vyro, o atkalbi- išlSfiSolrtt27nitotiei^svlTli^dvlU iš*£it)l stoties f stop). * i

Jonas: Labai man tavęs gaila, bet ne- nimo įrankiui panaudojau Barborą, kas dėsniai tuoi rasite išvatiavymo 

įgaliu išgalvoti, kokiu budu tau pagelbėjus. man *r Pavyk°- Ar jau mano kambarys visus širdingai užkrečia ■

Anelė (iš miegamojo kambario): Jo- perdirbtas ir viskas prirengta kaip reikia? --------------- —----------1_
nai, su kuom tu ten kalbi? Kas atėjo? i Iz^elė: Tu čia neturi nė vieno kamba- ci^^ųr^^ Um^Vtai^ iaii^rSvo 
. Jonas: Nieko tokio svarbaus čia nėra ™. šitie visi yra mano nusamdyti. 0 da- ^^įtoWeink(&iot 
G Petrą) Nesibijok, tai Anelė, mano sesuo. bar P^mk visus savo pinigus (meta antįvatarc 
Eflc štai va į šitą kambarį, o aš-pasikalbėsiu s^10 krepšį) Suskaityk ar vist ku. svarbh?
^u ja (veda Petrą į kitą kambarį). ! Levisonas: Jeigu teip nori, tegul būna

Aadė (daužydama duris): Ar ne įleisi? (h1 teip. Bet aš tau turiu visgi palikti pinigų ■ 
'Atidaryk duris, greičiau (Jonas atrakina nonumt pragyvenimo. Juk badu nemirsi. į 
{durie).

nėra daugiau ir vienas esi kambaryje.
Jonas: O ar tu suradai tą žmogžudį?

ScenaTL ,

kabelė: Atmenu, bet jau po laikui.

Izabelė: Tu suardei mano medę.
Levisonas: «

KUR GALIMA GAUTI VISADOS 
NUSIPIRKTI “DIRVĄ” KAS SA- 

Kas iš New Britain, Conn. ir jo ARB-^ UŽSIRAŠY-
. _ .. 4rrv. ,, ' TI ANT MJtTJLV*apielmkes nori uzsirasyti "Dirvą” ar

Dabok Savo Automobilio Ratus.

gauti pavieniais numeriais, gali krei- : 
ptis prie musų agento Vaclovo Gile- 
vičio, 98 John st. New Britain, Conn. 
ir prenumeratų galima jam užmokė
ti. “Dirvos” Adm.

WATERBURY, CONN
K. C. Kezemekas;

97 Bank St.,
NEVY BRITAIN, CONN. i

V. Gileviėia,
98 John St..

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

Jei esi nelaimėje, šaukis pas mus.
THE INGERSOLL TIRE &SUPPLY C0.

Kelly- Springfield- Goodyear-Goodrich.
1824 Euclid Avė. TeL Prospect 3240

SMAGUS IŠVAŽIAVIMAS! |
Mylėtojų (g>) 
nedėlioję,

l Bedford.
'©

. Rengiamas Tėvynės 1...___
: Draugijos 20-tos kuopos, nedėlioję, 

Liepos.(July) 22 d. 1917 m. ~ 
Ohio.

NAUJA ERA EINA PRIE

SINGTON GABDEHS
© 

Pragyvenimo kaštai galima čia © 
sumažinti iki pusei. Geriausių įdė- 
H gali padaryti ŠIĄDIEN įgyjant 
savo žemę ir namus, kurio vieta 
laukia šiądien. 

Šitie lotai išmokės už save vien 
daržovėmis. Žemė čia turtinga 
gamtiškomis trąšomis ir drėgnu- 
mais, kiek reikiant . »

Pamislyk ir apmastyk gerai kų 
tas viskas reiškia per metus, kurių (@) 
ateitis žmogų daro laimingu ne 
vienai dienai. 'S'

© 
© 

 _ ________ _________________________________________ • © 
(§) ra klausimo kaip jis apsirubežiavęs butų, susilauks žilos senatvės ir laimingos ateities, @

taps neprigulmingu. ®
/A) ATKELIAUK ŠIĄDIEN. IMK LORAIN GATVEKARL SU TRANSPORTU PAS GAiVEKARTŲ 
’ž' STOVYKLAS. IKI LINNDALE GATVEKARIUI IR ATVYKUS SPRĘSK PATS, ARBA TELEFO- X 
© NUOK NEAPMOKAMO AUTOMOBILIAUS, AR RAŠTU REIKALAUK PAAIŠKINIMŲ. ©

f THE H. A. STAHL COMPANY t
@ Main 5566 613 CUYAHOGA BLDG. Cent. 1534 @

nelaikai?^ I Pars*du<ria naujas 9 rūmų namas ©@©©©@©^)©)©©©©©©©©©©(©©©©©©©©©©©©©^©©©©©©
dėl 2-jų šeimynų, 3 ruimai ant pirmų f -........... . • ....... .. '..... - ' .............. .....

Levisonas: Tu negali be pinigų gyven- grindų, o 4 ant antrų. Preke 8,4oo. |. 
jti. Turi kas nors duoti..., -

Izabelė (pertraukdama): Bet tik ne tu. i cievebnd, Ohio !
j j:: ;--------------------- ■
vęs nė centą. Eičia prie savo vyro, o ne prie !

(daržine. Ktn?w Tnnnotc !vavęs, apgavike. atgiiaukite ;
Levisonas (ironiškai): Kokia graudinga «\ 7 ° e.tai nenorecia svetimtaučiui parduo- M

pasaka! Pažįstu tavo Joną gerai. Labai ts.

____________________ , nes galėsite link- ' ©
’ amai laikų ant tyro oro praleisti ir

Izabelė: 0 tu man tada ką kitą paša- bus įvairus žaislai, lenktynės ir kitoki
- pamarginimai. __ _

Vakar — vienas iš Clevelandų 
rubežiuojančių miestų.

Ryt — statoma didyn Linndale 
,------- - ----------- ir tūkstančiai Clevelando gyvento-

i Taigi visi kaip TMD. nariai teip, (gį) jų, linksmai jame apsigyvena ir čia 
ir našaliniai nenamirškite šia naikia Sr hnlaunia. su nrivažiavimn iki Pub-ir pašaliniai nepamirškite šia puikia

Izabelė (pašokus): Nutilk! Už ką ma-

Anelė, Jonas ir Petras.
Anelė (įeina naktiniuose marškiniuose J, .... . . .x . ,. _ ..... A

- raudonu sijonu apsisukus galvą, su
rankoje): Kur jis, tas su kuriuom čia kai-

.. bėjai? Geriau kalbėti apie savo blogumus
nęgu apie kitų. '

Jonas: Anele, ką tu čia dabar kalbi?
įH nėra nieko blogo. Yra atėjęs tik Petras
JCnkevičius, kurio policija įieško.

gailestingas žmogus.
(Toliaus bus)

Važiuojant imkite Bedford karų ir Jeigu pirmiaus ne buvai Limda- 
Irokite ant 27 stoties (Stoni. Pa- ' X le. tai — atvažiuok dabar — o čia 

tau patiks apsigyvenimo vieta.
Neapvėrtinami lotai atneša 100 

nuošimtį savo vertėje, kaip tik tin
ka namų statymui.

DIDELI LOTAI 
$275.00 

IKI 
$650.00 

3c. PRIVAŽIAVIMAS 
GATVEKARIAIS.

čia yra saugiausia vieta tavo turtui, šiųdien. Mažas įmokėjimas 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 čėdi ja ir savo įdėlius deda į nuosavybę mieste, nė
ra klausimo kaip jis apsirubežiavęs butų, susilauks žilos senatvės ir laimingos ateities,

PARDAVIMAI

Atsišaukite Šiuo adresu:
South Eoclid, Ohio.

Karas gatvės Mills

MĘS UŽLAIKOME APARTAMENTĄ SU DIDŽIAUSIU PASIRIN
KIMU VISAME MIESTE

ELEKTROS ŽIBURIŲ APTAISYMŲ, ĮRENGIMŲ LEMPŲ
IR įvairių prietaisų.

Męs pirkėjams sugėdijame daug pinigų, perkant pas mus reikmenis. Pir
miau negu pirkaite, ateikite pas mus pasiteirauti.

5016 Woodland Avė. Gerdami, Ohio 4

reftal_aj%25c4%25afP.es
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»AKIŲ GYDYTOJAS «> 
1172 E. 79-th St, Cleveland, Ohio. 
Ofiso valandos: Nuo 9 iki 12 die

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

LIETUVIS

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.

ThePearlSt.Savings 
& Trasi Company
Cor. West 25th Street and

Clark Avenue,

Cuy. Central 8473-R

S. Bonchorek
Specialistė

į AKUŠERĖ j

Baigusi šitą mokslą Europoje, 
teipgi ir čia Amerikoje.

2007 St. Clair Avė., 
CLEVELAND, OHIO.

: |g| ŪKININKŲ DIRVA |g|||Įį PARŪPINAME
H

F Dr. I. Ė*.
E DANTISTAS
H OFISO VALANDOS:
H Nuo 9:00 ryto iki 6:00 vakare ir nuo 7:00 iki 
to 8.-00 vakare.
J Seredoms nuo 9:00 iki 12:00 vidurdienio.
? Nedėldieniais uuo 10:00 iki 12:00 vidurdie-
Q ir nuo 2:00 iki 5:00 popiety.

Prince ton 2371-R
► Galima susikalbėti lietuviškai.
J 1172 E. 79th Str. Cleveland.O.osmcaxxxxxxxxxxxxxxxxx

10F

L. Bednarski
parduoda

Namus ir Farmas
Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkiteš laišku ar

ba. ypatiškąl
L. BEDNARSKI,

6700 Fleet av. Union 733-R
11=]0[

IjįTelep. - - Cuy. Central 7597-KĮ;j

TjOHNTiDD-!
^KOSTCMERSKAS<*

$ Lietuvy s Kr jaučius Į j
g------- —------------
t jį Kurie mylite dėvėti gražius'.;!
te siutus ir kitus drabužius, tai užsi- ;•!

sakykite pas atsakantį kriaučių.[ji 
jjt Aš gyvenu pačiame miesto centreSI 
Iii ir turiu bidelę šapą, todėl ir viso-|! 
g taus drabužius atsakančiai pasiu- :•] 
i;į vu. dailiai pritaikau ir gero tavoro. Į;[

g Kreipkitės Antrašu: !•>

1377 E. 9-tos gat. Cleveland, Ohio |Įį

^Sienoms Popiera^
Nuo 5 centų augštyn už rolę<£ 

jąDidžiausis pasirinkimas tinkamų^ 
Ją margumynų. Pamieruokite savo^T 
jąkambarius ir atėję pasirinkite^? 
Ją tinkamiausio tavoro pas mus

Wall Paper &2Pamt Store,
1338-40 St. Clair Avenue N.E.<^ 

^>Centr. 6189-R Prospęct 2892

Tel; Central 2356. Harvard 286.

Cnt Kute Pliai-nmcv 

APTIEK,!

SIETINIŲ DURIŲ 
Langą ir Moldingę 

DIRBTUVE.
3035 Št. Clair avė 
CLEVELAND. OHIO

Prospęct 551 
Central 4253

| Edvardas B. Smialek,
TAIKOS SUDŽIA

; (Justice of the Peace)
I Sutaiko civiliškas ir kriminališ-
• kas bylas ir išriša kitokius teismo 
; reikalus, kurie rišasi su šituom
• urėdu. Teipgi veda
j REJENTALIKŠĄ KANCELIARI- 
: JĄ (Notary Public).
• Parūpina kontraktų ir pardavimo 
; ar pirkimo aktus, apdirba “dee- 
; dus”, margičius, abstraktus, tes- 
i tamentus ir teip toliau.
! KANCELIARIJA:
• 303 SUPERIOR BUILDING

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4
< pietų.
Į REZIDENCIJA:
; St. 16 Berea Rd., Brook Park O. 

Tel. Mario 110—R.
; Su visokiai reikalais kreipkitės 
•įprie jo, o busite užganėdintais jo 
į patarnavimu.

po

W,E. & J. J. Donnelly
PATENTUOTOJAI

Trjs dešimtys mstg musę patyri
mo darbas įvairiose šakose, viso

kią išradimą ir patentąvimą.

' 406-7 Cuyaho^o Bldg, 
CLEVELAND, O.

Apleista ūkė ir kaip ją 
pataisyti.

Apleista ūkė ir nualinta 
žemė daugiausia yra prie- 
žasčia ūkininko tinginystės 
arba perdidelio apsileidimo. 
Ūkininkas norėdamas išnau
doti žemę, sėja ir sėja javus, 
o nesupranta, kad,žemė irgi 
reikalauja pailsio arba gero 
įtrešimo. Jeigu norima iš 
žemės turėti gerus vaisius, 
reikia pirmiausia ją įdirbti 
ir įtėršti.

Turint omenyje tą, nerei
kia pamiršti, kad jeigu ūki
ninkas įgijęs ūkę ir pagyve
nęs metus, du, tuojau perlei
džia kitam, o kitas trečiam, 
tai reiškia, kad ten nors že
mė yra gera ir derlinga, bet 
nualinta ir neišdirbta. Ne
reikia nusigąsti, kad pasitai
ko įgyti tokia ūkė, kur žemė 
yra nualinta, apleista. Ga
lima ją greitai pataisyti ir iš
dirbti į derlingą dirvą. Že- 

i miaus paduodame kelis pa
viršutinius patarimus kaip 
galima pataisyti ūkę ir kad 
butų ūkininkui iš jos nauda.

Apleistą ir nualintą žemę 
visupirma reikia tręšti bile 
kokiu mėšlu arba tam tikro
mis dirbtomis žemėmis, ku
rios turi savyje daug mais
tinių dalelių ir suteikia že
mei riebumą. Tręšiant dir
vą mėšlu arba žemėmis, rei- 

j kia prisilaikyti ukininkys- 
tės mokslo nurodymų. Pas- 

■ kiau racionalistas žemės tai- 
symasyra tai laiku ją arti, 
akėti, lyginti ir žiūrėti, kad 

‘ mėšlas visada butų supuvęs.
Visada reikia atminti, kad 

javų užderėjimas priguli 
' nuo įtrešimo žemės ir jos iš- 
; dirbimo, nes to ji reikalauja, 
bet ypač tręšiant reikia ne
pamiršti prisilaikymo uki- 
ninkystės nurodymų, nes ki- 

! taip netik gali nebūti gero 
j derliaus, bet ir tas pats mėš-

'SANTARA’
DEMOKRATINES TAUTOS LAIS
VES SANTAROS LAIKRAŠTIS.

trąšą, dėlto, kad jų šaknįs Įldl ĮJĮJS ĮJyKdl j 
yra labai giliai įleistos ir ten________________ < 1 *
jos užtektinai turi sau mai
sto, kurs ateina tam tikro
mis žemės gylibėmis. Gi ja
vai savo šaknų negali giliai ■ 
įleisti į žemę, todėl ir reika- > 
lauja kad paviršius žemės bu I 
tų įtręštas, riebus ir turėtų 
užtektinai maistinių dalelių.; 
Pavyzdžiu nauja dirva ant j 
kurios neseniai stovėjo lapo- j 
ti krūmai, pagaminta ja
vams, pirmuose metuose ga-1 
Įima bus sulaukti joje dide- i 
lio javų užderėjimo. Sė-: 
jant į tokią dirvą rugius, ūki į 
ninkas pastebės, kad pirmais 
metais rugiai bus labai gra- i 
žus, antrais metais menkes
ni, o trečiais metais nebus 
jokio derliaus. Dėlko? Dėl
to, kad žemės paviršius pir- 
miau buvo labai riebus nuo 
kasmet krintančių medžių 
lapų. Rugių šaknįs išnau
doja tą žemės riebią plutą,' 
nepasiekdamos iš giliau i 
maisto, nustoja derėję ru
giai, jeigu ūkininkas tai dir
vai neduoda mėšlo arba trą- 
šinių žemių. Gi kuomet ant 
tos dirvos augo pirmiau gi
ria ar miškas, žemės tręšti 
niekad nereikėjo dėlto, kad 
krūmai įleidę giliai savo šak
nis, gaudavo ten užtektinai 
maisto, kurio rugių šaknįs 
negalėjo pasiekti.

Dabar klausimas, dėlko 
teip yra, kad javai reikia 
mainyti ir nedera jeigu bus 
sėjama rugiai po rugiais, 
avižos po avižoms ir t.t. 
Dėlto, kad nors visi javai 
reikalauja riebios žemės ir 
visos javų šaknįs čiulbia iš 
žemės maistą^ vienok ne visų 
javų šaknįs sunaudoja po ly
gią dalį žemės riebumo. Pa
vyzdžiui : rugiai, kviečiai, 
avižos, miežiai ir abelnai var 
puoti javai reikalauja dau
giau fosforinių ir azotinių 
trąšų. Jeigu ūkininkas sėja 
rugius po rugiais, avižas po 
avižoms, tai antra javų eilė 
t. y. rugiai ar avižos, kar
tais gali netik menką derlių 
duoti, bet net ir visai neuž
derėti, dėlto, kad atsitiktų, 
kad antra eilė tų pačių javų 
pritruktų fosforinių ir azo
tinių trąšų, kurias pirma eilė 
sunaudoja. Tas yra dėlto, 
kad tie javai savo šaknis tu
ri įleidę į žemę vienodo gilu
mo ir čiulbia sau maistą tik 
iš tokios žemės plutos, ko
kiame yra įleistos šaknįs. 
Dobilai savo šaknis visada 
leidžia giliau už rugius, to
dėl varpuoti javai po jais 
dera geriau negu bulvės ar 
joms panašus augalai. Bul
vės, barščiai, morkvos ir ki
tos daržovės reikalauja daug 
azotinių trąšų, todėl tie vai
siai neuždera, jeigu žemei 
nėra duota užtektinai azoti
nių trąšų arba mėšlo. Jeigu 
ūkininkas gerai įtrešęs dir
vą sodins bulves po bulvėms, 
taį antra bulvių eilė netiki 
gali neuždereti, bet ir sėklos 
negrąžinti. Tą ūkininkas’ 
turi atminti, kad jeigu kur 
nor kasmet bulves sodinti,: 
ten turi kasmet ir tręšti.

Vyrams ir moterims. Su- 
; randame darbus prie virtu
vių darbų, daržuose, prie 

j kambarių valymo, bliudų 
mazgojimo ir viešbučių. Dar 

j bai laukiniuose kliubuose, su 
^pragyvenimu. Reikalauja- 
j me greitų mergaičių prie sta 
lų ir špižernės darbo, teipgi 
greitų vaikų prie patarnavi
mo.
THE CLEVELAND CATE- 

! RERS ASSOCIATION CO.
412 Superior Avė. N. E. 

i mjuiiiiiiiujimijiiiiuiimjniiiiiii įminu

Naujas išradimas
20 amžiaus.

Dėlei panaikinimo blakių, bamba- 
dierių ir kitų vabalėlių, koki tik ga
li atsirasti jūsų stuboje. Tą viską 
panaikinsite tik į dvi dieni, tik pasiųs
kite savo adresą, o visi nurodymai 
visai dykai.

Rašykite ant adreso:
J. W. SAKAUSKAS & CO.

Box 42, Sta. E., Cleveland, Ohio.

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

813 Superior Are. N. H, 
Vienos durys nuo Colonial Teat.

Main 6166 Central 1518

J. F. SAWICKI
^ADVOKATAS

325 Society for Sarinfs Boildinje

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

Namų tel. Union 251-L.

REIKALAUJA VYRŲ 
Mokintis Barzdaskučių 

AMATO.
Instrukcijos admokamos $25.oo 

Algos apsimoka, užsiėmimas gva- 
rantuotas.

t
t 
t

t

t

Redakcijos ir Administracijos adresas: Petro- 
grad, Baskov per. 32, 6; Tel. 484-04

Skelbimo petito (1-6) eilutė 1 puslapyj — 1 
rublis, 4-ame puslapyje — 75 kap. Adreso pamai- 
nymas — 40 kap.

KAINA

Astuoni (8) rubliai
6 mėnesiams................ 5-50
3 menesiams................2 80

I 1 mėnesiui.............. 1.00
| N. 10k.(2psl.)15k.(4psl.)

Užsieniuose du kartu brangiau.

t “SANTARA” eis antradieniais ir penktadieniais.

—UŽLIAKO DIDELĘ—

NAMŲ RAKANDŲ KRAUTUVĘ

DR.D.TH.CANNOS, ft.D.S.
ATSAKANČIAUSIAS 

DANTISTAS.

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-

ir robrinės stogų dengimui popieros
h 2150 St. Clair Avė. Cleveland, Ohio

lažinių dalykų, visokių dailydėms įrankių, sudynų 
ir t. t. Teipgi įvairių-įvairiausių rųšių maliavos, š< 
petų, smalinės ii

tg 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.
Cuy- Central 3080-L

iii!
lt| ij

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

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

Pamėgink mus.“ Gelažinio Vyno”.

MARKET PHARMACY-APTIEKA

Cleveland, Ohio 7

Reziden TėL Cuy. Lorain 493-WOfiso Tel. Cuy. Central 4580-L

1NYERGES BROTHERS
Siunčia pinigus ir parduoda laiavkortes į visas dalis pasaulio. Par- 

d lodą lotus, namus ir fannas Apsaugoja nuo ugnies namus ir namų 
bildus. Atlieka prisegos patvirtinimo (Notary Public) darbus.

DU BANKINIAI SKYRIAI:
1783 W. 25th Street,

573 W. 3rd Street.

las gali pagesti žemėje.
Kadangi žemė reikalauja 

pailsio, idant pririnktų sau 
vėl maistinių dalelių javų 
šaknims, tai norint jai tame 
padėti, reikia žinoti, koki ja
vai po kokiais javais sėti į 
tą pačią dirvą, čia paduo
dame keliatą nurodymų ko
kius javus mainant tinka la- 

________ biaų žemei. Prisilaikant že- 
ofis?SfXs^bCuyUc^tfraiaioi7-w mės reikalavimų niekada ne- 

D • 1 galima ją nualinti, bet visa-
Mr. W m. Kasing j ęios galima turėti jei negerą 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i tai vidutinį-derlių. Teip, ru- 
7 .giai po dobilais būna daug 

Nlo 1 iki 3 popietą :r nuo 6 iki 7:30 va geresnj p0 vasarojų,
kare, sventadienias nuo 11 iki 12 aie- & & 1 J

Seredoms popietų ir Petnyčių va- Po bulvėms 3.VIZOS 011113 

i daug geresnės ir uždera ne
vienas plokas nuo North Superior : prii nn ruffiais. Kur dirva 

CLEVELAND, OHIO. ° 1 . ° _.. .
-------------------------------------  yra prie smėlio ir- yra netin

kama rudeniniams ar vasa
riniams javams, galima jose 

i mainant sėti lubinai, fasa- 
, liai, chinų fasaliai' (say 
ijbeans) ir kiti tiems panašus. 
1 Žinant ir suprantant gerą 
’ javų mainymą, galima pa- 
J gerinti dirvą, nes javų šak

nįs yra ne vienodos ir ne po 
ligią dalį čiulbia sultis. Vie
ni javai savo šaknis leidžia 
giliau į žemę, kiti gi visai ne
giliai. Vieni javai sunaudo
ja visą žemės riebumą ir iš- 
čiulbia visas sultis; kiti gi ja
vai, priešingai, dar suteikia 
žemei mėšlo ir trąšų kitiems 
javams. Ūkininkas, kurs 
yra gerai apsipažinęs su ag
rikultūra, arba yra skaitęs 
knygas apie ukininkystę, 
jau tą žino. Tokio ūkininko 
ūkė yra pavyzdingai veda
ma. Visi męs žinome, kad 
medžiai ir krūmai niekad ne 
reikalauja mėšlo nė jokių

Dr. FRANCIS KENNEDY,
DANTISTAS
OFiso Valndos:

Nuo9:00 ryto iki 12:00 dienos ir nuo 1:00 
iki 5:30 vakaro.

Pa nerišlių, U tam inkų ir Seredų vakarais 
nuo 6:00 iki 7:30.

Bell Roseflale 2377-W Ct;. Cesk 6678-R
5402 Superior Avenue 

Cor. E. S5th Str. CLEVELAND, O.

— Ofiso Valandos 
Nlo 1 iki 3 popietų ir nuo 6 iki 7:30 va 
kare, sventadienias nuo 11 Iki 12 21^-

karais nėra ofiso valandų.
Ofisas 1395 E. 9 St

© Bell Main 3514 Gyvenimo
(§) Cuy. Cent. 1505 Cuy. Union 289 (§)

S C. J. Benkoski ©
ADVOKATAS ®

(g) -■ - ... _ ____420 Society For Savings Bldg..>< 
CLEVELAND, O.

® Męs savo ofise turime kas per- 
@ kalba lietuviškai. (g)

Tri-City Barber College
211 Prospęct N. E. 

CLEVELAND, OHIO.

Cleveland, Ohio.
Eiyria. Ohio

LIETUVIAI!
Jei norite turėti 

GERUS ČEVERYKUS

Į
7043 Superior Avė. ?

Kampas Addison Road N. E. Cleveland, Ohio. *

Musų aptieka yra prisirengusi viskuom apru- J 
pinti Tamista. Musų tavoras yra tikras ir prireng- 
tas, mus patarnavimas užganėdintas ir prekės san- Į 
žiningos.

THE GEGENHEIMER DRUG. CO.

Tai juos galite gauti pas 
CHAS. R. SEEL.

7026 Superior Avė.

CLEVELAND, OHIO.

CIGARAI ir PAPIROSAI

5511 Euclid Avė. (arti 55 gatvės) . antros lubos l»n»bans222.
Ofiso valandos: 9:30 r. m. iki 8:00 v. m. Nedehor 10:00r. m. iki 1.00 v. m.
v v CLEVELAND, OHIO.

Atsitikime užsinuodinimo kraujo vyrų ar moterių, aš naudoju išra- : 
dimą profesoriaus Ehrlich. 606 (Salvarsan) ir 914 (Neosalvarsan) kaipo j

Su $1,000.00 vertės mašina X—Ray aš galiu 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 tamistai 
galiu lengvai pagelbėti ir pagerinti sveikatą. Su pagelu 
reguliariško egzaminavimo su pagelba X'—Ray už $1.00, aš mikroskopiš
kai ir chemiškai galiu patarnauti be speciališko atlygniimo. Per septy- 
nioliką metų savo praktikos aš pagydžiau tuksUnčius žmonių iš nesuga- 
lėjimo: pilvo, kepenų, inkstą, kraujo, odos, reumatizmo, akių, ausų ir ger
klės skaudėjimo, plaučių neveikimo ir jsesenėjusių kitokių ligų. Ateik 
pas mane ir duok save išegzaminouti. Aš suteikiau pagelbą tūkstančiams 
žmonių, suteiksiu ir UmisUi. •

SALDAINIAI IR SUŠALDYTA SMETONA
HUEFNERS CONFETIONERY

7031 Superior Avė Cleveland, Ohio.

BITERIO

PARSIDUODA 
VISUOSE , 

CINKUOSE

R Atsinešk pas mus savo reuma- 
Mtizmo keblumus, męs juos prašalin 
jį sime. Išgydymą grarantuojame 
Eo jei ne, tai užtikriname pinigų su 
ffl grąžinimą, jei mus vaistai negelbė i*

3502 Clark A ve„ Cleveland. Ohio.

DR.IiAILEY.GENERALIŠKA STOTIS: 
6127 St. Clair Avė.

Filija:
.6017 — 19 St. Clair Avė.'

Telefonai:
Ohio State, Princton — 1381.
Bell — Bosedale 1881

vaistą.
AŠ kalbu lietuviškai, lenkiškai ir slaviškai.

PUSE STIKLO 
PATAISO SKIL
VI IR INKSTUS

LASH’S
A. ORDINĄ

Oratorius ir

PRAŠYK—

CEREBRUOTO
Apie vištukus.

Duona ir saldus pienas yra 
geriausiu maistu ką tik iš
perėtiems vištukams.

Jeigu vištukai ne pajiegia 
išsirist iš lukšto, tai yra ženk 
lu, kad gaidys silpnas.

Jauni vištukai, pirmame 
mėnesyje savo gyvenimo tu
ri būt laikomi šiltai, nes ki
taip, jie nusilpnės ir išdvės.
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Įfej

APIE LIETUVOS ATSTA- N. J.
_ TYMO BENDROVĘ- 43) P. Medonis, Homestead,

, (Tąsa) Pa.
c>eTarpinmkauja musų ^4) J- Montvila, Cleveland,

draugystėms ir pavieniams Ohio.
žmonėms pirkime vertybės 45) P. Noriais, Brooklyn, 
popierų (bonds’ų), nesančių N. Y.
4 ir iki 5^4 nuošimčių. 46) K. A. Orlauskas, Roshes- 

d) Persiunčia per Lietu-ter, N. Y.
viškus Komitetus Europoje 47) A. P. Osteika, Waterbu- 
pinigus pašelpimui likusių 
tenai giminaičių.

Suteikia visokias informa- ' 
ei jas kaslink grįžimo Lietu
von, įvairiuose biznio klau
simuose ir tt.
Bendrovės Adresas-:

Lithuanian Development 51) Petronis Petras, Roches- 
Corp., 200 Fifth Avė., Room ter, N. Y.
1125 A.,. New York.

DRAUGYSTĖS^ KUKOS 
TURI‘‘DHCVĄ*U2 

ORGANĄ.
DETROIT, MICH.

Lietuvių Literatūros ir Mokslo Drau- 
DRAUGDOS VIRŠININKAI:

217 Cardoni Avė.,

TIK KĄ IŠ£JO IŠ SPAUDOS

JvisK Lietuvos Žemlapis .WrtT.Utelt,fclNUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIETOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

Žemlapis parodo sienas, kokios turi 
būti laisvos Lietuvos.

Kauniečiai,* vilniečiai, suvalkiečiai 
ir Prūsų lietuviai ras ant jos savo 
bažnytkiemius, miestelius ir miestus.

Žemlapis didumo: 24 colių ilgio ir 
20 pločio, spalvuotas, spauda aiški ir 
įskaitoma.

Kaina 60 centų.
Pinigus siųskite money orderiais 

arba stampomis.

“DIRVOS” ADMINISTRACIJAI, 
2004 ST, CLAIR AVĖ, 
CLEVELAND; OHIO;

Suteiks patarnavimą 
pritaikyme akinių ir davime pata
rimų DYKAL

Aš gvarantuoju už savo darbą, 
akinių pritaikyme.

7035 Wade Park Avė.
Valandos: Nuo 1 iki 8 kas 

dien. Galvos skaudėjimas!^^W 
išgydoma su akiniais.

Jos. šnipas.
P. S. Kliubo susirinkūnai buna lak. 

komi antrą nedėlę kožno mėnesio ant 
2:30 po piet Schulte Svetainėje, 273 
Gratiot,

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

Pirmin. Klem. Urbšaitis,
■ 1087 E. 68 St.,

Vice- Pirmin. A. Deresevičia, 
1942 Oregon Ąve.

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

Fin. rašt. Cipr. Selickas,
6202 Heisley Avė. S. E., 

Iždin. J. Miškinis,
1532 E. 32 St.

KAIRŠKA VYRIAUSYBĖ:
Kapit. J.Rakauskas, 7028 Superior av. 

OFICIERIAI:
P. Šarkauskas, 1301 E. 55th Street
J. Maksimavičius, 1279 E. 60th Street
F. Piečaitis, 1399 Giddings Rd.,
J. Urbšaitis, 1087 East 68th Street, 
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 Sfc Ciair 
A.ve. .

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., I W •' - *■ —- - -

i Salėje, ant Forest ir kamp. Chene st.

Liet. Liter. ir Mokslo Dr-jos nariai 

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

Knygiai: J. Bandža ir A. Stanišlo- 
vaitis, knygyno ižd. J. Mitrikas

Literatiškas Komitetas A. Abyshell 
ir F. Praškevičius.

LIETUVIŲ PILIETINIO KLIUBO 
VALDYBA DETROIT, MICH.

Pirmininkas A Locaitis,
Pirmininko pagel. K. Nausieda,

1 Rekordų sekr. St. Ganiprauckas, 
! 175 Cardoni Avė., .

SHORE
ry, Conn.
4O\ pirmas neaeiaiems Kiesvieno men.,48) Povilioniene Kmillja, antrą valandą po pietų “Dom Polski”
Brooklyn N. Y. ! Salsle’ ant Forest ir kamp. Chene st.

l Lite1-- ir Mokslo Dr-jos nariai
49) Pavilionis, Pran., Jtsro-: maino knygas kas antras nedėldienis 

oklyn, N. Y.
50) Petkus, N. J. kun. Bro-
okiyn,N.Y.

52> Petrulionis Fr. M., New- 
ark,N.J. .
53) Puodžiūnas Ant. New-1
ark, N. J. ‘ į
54) Paudžiunas V. K. New-

■ ark, N. J.
55) Račkauskas V. K. New, 
York, N. Y.
56) Radzevičius, Ant. New-i 
ark, N. J.
57) Saurusaitis Petras, kun., 
Waterbury, Conn.
58) Šėgus Ben. J. Brooklyn,
N. Y. /*
59) Sodeika Ant., Scranton, 
Pa.
60) Staknevičia A. J., Blo- 
omf ield, N. J.
61) Strimaitis A. B., New 

, York, N. Y.
62) Strumskis Ksav., Brook-

Lietuvos Atstatymo? Bendro
vės nariai-akcionieriai, pri
sirašę iki. Kovo 1 d., 1917 m.
1) Kun.. J. Ambota, Hart
ford, Conn.
2) S. Ambrazas, Amsterdam
N. Y.
3) * J. Ambraziejus, Brook
lyn, N. Y.
4) V. Ambrose, Newark, N.
J.
5) Kun. dr. F. Augustaitis, 
MahanojrCity, Pa.
j6) A. Aukštakalnis, Silver
Čreek,.Pa.
7) Dr. A. Bacevičius, Eliza- 
beth, N. J.
8) Kun. dr. V. Bartuška, 
MtCarmel, Pa.
9> O. Bendoravičienė, Bro- lyn, N. Y.
oklyn, N. Y.
10) V. Boreika, Nevvark, N J Barre, Pa.

_ 11) J. Braknis, Rochester 64) Šimkus St., Shenando-
N.Y. ah, Pa.
12) A. F. Bridickas, Shenan- 65) Sirvydas J. O., Brook-,
doah, Pa. lyn, N. Y.
13) M. Daunis, Pittsburgh, 66) šliupas Jonas dr., Scran- 
Pa.
14) M. Dobrikas, Worcester, 67) švagždys Leonas, So.
Mass. Boston, Mass.
15) Kun. J. Dobužinskas, 68) Trakimas Jonas, Phila-
Newark,. N- J. delphia, Pa.
16) K. Dumblienė, Brooklyn, 69) Trečiokas A., Worces- 
N. Y.

JT

63) Stulgaitis J., Wilkes

ton, Pa.

ter, Mass.
17) A. Dzindzeleta, Spar- 70) Trečiokas Jok. P., Wa- 

terbury, Conn.rows Point, Md.
18) A.. Gerulaitis, Kearney,. 71) Urbelis Jurgis J., Ams-

terdamrN. Y.N. J. _
19) Kun. P. Gudaitis, Tama- 72) Urbštonaitis Jon., Wa- 
gua, Pa. terbury, Conn.
20) A.. Jakinevičius, Harri- 73) Valaitis J., kun., Girar- 
son, N. J. dville, Pa.
21) J. A_ Jianulis, Pittsburgh 74) Valukas dr., Brooklyn, 
Pa.
22) J. Jaruševičius, Norwo- 75) Valukonis J. B., So. Bos- 
od, Mass.
23) Kaz. Kasaitis, Newark, 76) Vasiliauskas J. S., Balt.
N.J.

imiini»»ui»nmi»n:uiiiiii»u»»88» BANKOJ

N. Y.

ton, Mass.

Md.
24) M. Kasparaitis, Racine, 77) Vaškevičius Kaz., New 

ark, N. J.Wis.
25) R. Karuža, Philadelphia, 78) Vileikis Fr., Newark,
Pa. N. J.
26) L, M. Kazunas, Shenan- 79) Vilmontas P., New York
doah, Pa. N. Y.
27) P. J. Kazlauskas, Brock- 80) Vyšniauskas J., kun., 
ton, Mass. Montreal, Conn.

81) Zdanis Silv., Waterbury, 
Conn.
82) Žilinskas Tam., kun., So. 
Boston, Mass.

kun., Eli-J

28) M. Kerbelis, Amsterdam 
N. Y.
29> Kun. F. Kemėšis, So. 
Boston, Mass.
30f V. Kiaušas, Waterbury, 
Conn.

.31) P. Kibortas, Chicago, UI.
32) Dr. E. G. Klimas, Phila
delphia, Pa.
33) Fr. Korbet, Brooklyn,

83) žindžius Br.. 
zabeth, N. J.
84) Žiugžda Andr., Newark, 
N.J.

------- O -------
SIS-T.AS. 

Badavimas.
Vienas iš senausių badautojų 

yra Izaokas H. Stifond, kurs 
_ T_ _ v. gimė 1644 m. Jis dėlei religijos
35) K. Krusinskas, Brook- gavo proto sumi§jmą ir buvo pa

tekęs j bepročių namus, kur kar-
36) P. J. Lalas, Amsterdam, tą jam užėjo noras badauti, 1 d.

y Gruodžio, 1648 m. Badavo jis
' iki 15 d. Sausio 1684 m. Kaip

37) A. Lapinskas, Brooklyn, kronikaj pažymi, per šito bada- 
N. Y.
38) V. Lukoševičius, Miners- 
vilIerPa.
39> A. Masandukas, Newark 
N.J.
40) J. Maslauskas, Philadel
phia, Pa.
41) Kun. V. Matulaitis, New 
Philadelphia, Pa.

34) J. Kralikauskas, New- 
ark, N. J>

lyn, N. Y.

rDR. AIM)MAS SZCZYIKOWSKl |
“ josr išmokama-iki tai dienai,

kurioje atsiimisavo pinigus.E GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
982 E. 79 St., Cleveland,. Ohio.

: Telefonai: Rosedale 5758,.Princ- S 
;; ton 431 H į

Valandos: Nuo 2 iki 4 po piet S 
i. ir nuo 7 iki 9 vakare. H
ii Nedėlioj: Nuo 2 iki 4 po piet. H. 
iiii»»tii:»»»iiiiiinii:»»:iiun»iHm«^

Lietuvoj bei Amerikoj g 
[VIENYBE UETUVNINKDi 
! Eina jau 30-tus mėtos. - 
I Prenumerata $2.00 metams; $1.O0> 
j pusei metų. Kanadoje $2:50 metams; S 
| $1.25 pusei metų. Anglijoj, Lietuvoj ir g 
■ kitur $3.00 metams; $1.50 pusel m. S 
• Pamatimui vieną-num. siunčiam dovanai jį 
j Knygų katalogą siunčiame ant panika- 3 

(avimo dovanai. į.

Ypatingai Paskelbimas.
Daktaras Čowdrick, didelis .specialistas, į Clevelandą pargabe

no ypatingas mašinas tyrinėjimui ligų moterių ir vaikų. Čia£ jis 
duos didelias pasekmes, kokias duoda didžiausios ir garsiausios Eu
ropos klinikos. ^Primint reikia ir tai, kad atlyginimas yra veik 
nieko, sulyginant su gydymo pasekmėmis, kokias galima atsiek per 
jo X—Ray egzaminavimą, kiekvienam ligoniui. Nedaro skirtumo 
kokius egzaminavimus perieidai ar kaip seniai sergi, leisk apie sa
vo ligą ištirt ir pamatyk ką jis gali.

•5* T»t. Pr.KMoi 3tS X

| Dr. E. A. Maplewskl | 
! 5 ===== DANTISTAS = ? 
iOfi«o Valandos: ❖
j ❖ Nuo 9dX> 12.-00. nuo 1:00 iki 4:00 popietų ir J
X nuo iki 8:00 vakare. .j.
•> Seredozns nuo 9:00 ryto iki 12:00 vidurdie. T

1100 E. 79th St. Cleveland, Ohio X

*±/o

120-124 Grand. Str.,
Brooklyn, N. X.

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

12000 Superior Avė..

SF4JJBČ7S ATRASIMAS'
Rasputino VeikihMS. Caro- Palociaose, Apgavingos

AR.TUR1
Pilvo skausmą, 

katarą ? Skilvis 
ar pūslės kliūtis? 
Reumatizmą ir 
kepenų ligą? Gal 
vos skausmą, kon 
stipaciją? Suge
dusį kraują, dieg
lius ir šonų skau
dėjimą? Nerviš
kumą, įsisenėju
sias ligas Plau
čių ir kitokias li-

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- 
mltuon tuojaus. 
Nė atidėliok, nes 
atidėliojimai di
dina pavojų.

11 POPE VULCANIZING CO. <► 
[ į Goodyear & Peimsylvania auto-yv 

Į Y mobilių guminius ratus ir dūdas X 
i Y pataisome. Už savo darbą męs^F 
i 4/ gvarantuojame. Atidaryta 
1 4Į> vakarais ir nedėldieniais. <> 

. 6934 St. Ciair Avė. O-
(Kampas E. 70 gatvės) /k 
CLEVELAND, OHIO. XI Y CLEVELAND, OHIO. X 

YCuy. Telefonas Princeton 539 W/f

/faZtfoy, Nuodinimaa Caruko^
Jo galybe Rusijos politikoj, priartinimas revoliucijos; prasidės tilpti ‘"Amen- 
kos Lietuvyje". Užsirašyk “Amerikos Lietuvį“ dabar ir perskaityk šitą, 
aprašymą, nepraleisk progos, nes už-šį aprašymą brangiai užmokėta autoriui. 
Siųsk šiądien pinigus ir gauk “AmerikosLietuvi“, jis talpina tik svarbiausius 
raštus. Kaina metams $2IO0i pusei metą $1.00. Adresuok taip: 

“AMERIKOS LIETUVIS",
15 MiUbury. Street Wėrcesterr Ma3s.

* $1000.00 X—Ray vartojamas egzaminavimui ir gydymui

Jeigu Sergi
Eik tuojaus ir leisk, šitam specialistui save.ištirti,' tada tikrai 

žinosi savo ligą ir esi galimu išgydyt, nes; jo gydymas yra davęs ge- 
riausias pasekmes daugelyje atsitikimų.—Daugybė gydančių maši- 
nų, 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 nevienų kartą. Matykis su dak
taru ir pasitark su juom, papasakojant jam visas klintis.

2047 E. 9 St. rtr ' Ji
4-tos lubos Ui*

Specialistas w Cleveland,. Ohio.
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 4 ir 6 iki 8.

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

Euclid

ir Prospect

ĮTik VyramsĮ t I 
GYDAU nerv^yt

DANTISTAS

™1EIGU

IDATNAVO 
Marė Čižauskiene 
Gegužinė Daina 
Giedu dainelę. 
Marė čižauskiene
Plaukia sau laivelis 
Lopšinė daina.

Ofiso-valandos: Nuo 9 ryto iki 
8 valandai vakaro.

Geriausi patarnavimai už sąži
ningą užmokestį. 

1935St. Ciair Avė.

Nauji tiahMSki Golumbia
REKORDAI ros ir medicinos | 

? kombincijomis*

ĮDAINAVO 
Marė ir Jonas čižauskai

. Tu mano Motinėle 
Skambančios Stygos.
Tris berneliai

r.3 VU Vakarinė daina.
ĮDAINAVO

Jonas čižauskas Baritono.
v<mai Ant marių krantelio

Saulelė Tekėjo.
Gimtinė Šalis 
Sunku gyventi.

TD A INA v o
Karalienės Aniuolų par. choras 

c-oiaa Ant Kalno Karklai siūbavo 
Pasisėjau žalią rūtą.

matule
Matus, Matus.
Beauštant! aušrelė 
Saulelė Raudona.

■K--5040 Oželis
“ Mes- Padainuosim.

u>-?«>an Loja šunis ant kiemo 
M Ko liūdi putinėli.

rrooso Kur bėga Šešupė
Karvelėli mėlynasis
Dainius
Naujoji Gadynė.
Vaila ValužėE3348 sotini.,

a^z^rKur tas šaltinėlis ..
parodinio seni žmonės man į 
jaunam mergelę. S

"Dirvos” krautuvėje randasi dide- į 
lis rinkinis ir šeip įvairinusių rekordų. §

Gaunami
. “DIRVOS” KRAUTUVĖJE = 
2004 St. Ciair avė. .Cleveland, O. s

Ji 
X jauti savyje sveikatos suirimą, ateik pas mane t■ 
j ir leisk man ištirti nesveikatos kliūtis, ne atsis-1' 
į žvelgiant į tai, kas gydė ir negalėjo tavėišgydy-f 
f ti. Jeigu mano opinija bus, kad negalima išgy-t 
t-dyti, aš visai gydymo darbą, nepradėsiu. *

® 4S J__________________ ____ _________________ _  3
t Mano prekės yra sąžiningos ir nereika-$ § 
| lauji pasiduoti šitos metodos gydymui, jai toj b 
£ nenorL t i

t

į Aš gydau visas chroniškas kraujo, nervu* i 
X ir odos ligas, nupučkavimus, atvirus skaudu- j į 
| liūs, išbėrimo, voties, nervų- silpnumo, nustoji- J ! 
į mo ambicijos, strėnų skaudėjimo, reumatizmo, į i 
t skausmo šonuose, skilvio neveiklumo, inkstų t i
❖ ir kitokias ligas. *

g J Ateik i ofisą, ypatiškairnes aš ne užsiimu
S ❖ gydymais per laiškus. £ i

DR. F. G. LESLIE,

j diVV-i OU aVC» • VlvvCTaiiu, vr. y__j

O <> UHĮo

❖ ” i i
: ❖ 413 Prospect Avė. S.E. Cleveland, Ohio*
i į OFISO VOLANDOS: j
! f šiokiomis dienomis: nuo 9 ryto iki 8 va- J
! J karo. *

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

vimo laiką jis maitinosi tik taba
ko trupučiais ir vandeniu. Kada 
buvo,mėginta jam duoti vande
nį. sumaišytą su degtine ar bu- 
lionu, jis jį ne priėmė. Po to tū
lą laiką jis mete badavęs ir už 
puses metą vėl pasiėmė badauti 
per 40 dienų. Per tą laiką jis 
nieko nenustojo vogoje ir palio
vęs badauti, ėmė valgyti viską.

<>CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXXZXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

T Vyrai ir moters! Kodėl jus kenčiate diena po dienai, menesis po mėnesiui, metai po metų, kad jus 
X galite išsigydyti pas daktarą Brown,kurs turi 35 metų patyrimą gydyme moterių ir vyrų, kurs išgydė 
X tūkstančius žmonių ir prašalino jų skausmus.

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

Męs padarome šitą egzaminavimą pažymėtu laiku, tik už $1.00, kas užganėdina žmones ir mus. 
Kiekvienas bus užganėdintas musų metodą, kurs patirs kaip daug gero męs galime padaryti. Męs nerei- 
kalaujame plačiai garsinti*. Mus prekes yra kuožemiausios ir už gydymą męs gvarantuojame. Ateik 
parmuš šiądien. Męs kalbame lietuviškai.

I DAKTARAS BROWN
5 2573 ĖST 55 GATVE. ARTI VVOODLAND AVĖ.

2 lubos, kambaris 15
A CLEVELAND, OHIO.

< Valandos: Šiokiomis dienotais nuo 9 iki 8. Nedėldieniais nuo 10 iki 1 po piet. V

STEVERDING
===EAPGARSIN1MU

Į PASKLEIDĖJAS
Visokius apskelbimus išnešio- 

jame po stubas.
Narys iš E. D. A.

T^ncva* keltas i rh»rmirin« pramone.
1547 Si. Cl ii r si e. Clneliad. Ohio

| Frrmprct flM-J Central 7S24-K & R

Gourley & Kelly! 
? RiWHTW1IWSTfM6R)Rt.TYW- ■ 
l GRIFU IR NHIRPGRIFII j

Magins parakome teisi- u*, kontraktu for- 
I nw». rando* aktus, testamentus ir kitokht* 

raktiAkus darbus 7atltel ame ^rpevriūtenur 
| ar nmltfarafu. Diktarija rrikalaujant. A-ų 

sijitencjja suteikiama jei retkaiinjra.

L Labby American Teist Mdf.
f 39 Public Squ«r«. TS

IVPlYtA «avo skaitytojams duoda labai'daug naudingų raštų ' 
R g L I 1 apie žmonių sveikatą ir ligas, taipgi apysakų, juokų,
Įjį I į I I eilių, paveikslu. Turi savo ko-espondentus visoje

zUnerikoje. taipgi Lietuvoje. Rusijoj. Vokietijoj, Fran- 
djoj. Anglijoj ir kt. "Ateities” kaina metams $2.00. pusei metų S1.00. Už
sieniuose metams $2 59. PasiLureti viena numeri siunčiame dovanai.

“Ateitis”; 366 Breadway, So> Bestoj Mass.



• « ‘ DIRVA No. 29, LIEPOS 20 d 1917 M. *

geležinę šėpų, kurioje buvo tuojaus didelę šeimyninę 
---------_—■ . ii $478,70 pinigais ir $200,krabelę Pedisino už vienų 
VIETINES ŽINIOS I brangiais daiktais. Policija' dolerį-

. šėpą rado ne apgyvento j Pedisin tai vienintelis vai-
vietoj, arti Broadvvay gat- i stas kojoms. Jis neleidžia 
vės. šėpa buvo uždaryta, kojoms prakaituoti, smirdė- 
bet atidarius ją pasirodė,: ti, atima pailsimo jausmų ir 
kad pinigus ir brangius neleidžia darytis pūslėms, 
daiktus vagiliai yra išsi- narikauliams ir vištakiams. 
ėmę. Užsisakyk. jo tuojaus. Ra-

 šyk šiądien šituo adresu:

CROWN PHARMARY,

Liepos.

21- S. Praksidos
22 N. M. Magdelenos •
23 P. Apolinaro
24 U. Kristinos
25 S. Jokūbo
26 K. Onos
27-P. Pantaleno.

Iš lietuvių judėjimo.

Areštavo už nesiręgistra-; 
vimų. Už nesiregistravimą 
tapo areštuotais: Milton i 
Wertz, vokietis, 28 metų' 
amžiaus, Fred Moscatt, ita
las, 30 metų ir Samuelis 
Jons, serbas, 21 metų. Visi 
tris įmesti kalėjiman ir net
rukus bus atiduoti teismo 
nubaudimui.

žmonių naudai. Lengvai ga
lima uždirbti 50-100 dolerių 
į savaitę. Fabrike niekad’ 
tiek neuždirbama. Aiškes
nių informacijų reikia pasi
klausti pas M. J. Žmuidzina
vičių, generališką man. The 
Home Buildmg Corporation 
742 RockefeBer Building’e, 
Clevelande. Matyt jį galima 
kasdien nuo 9 iki 12 vai. ryto 
(apsk.)

FĮGERAS PAVYZDIS g

Be
įeito j subatoj, “Dirvos” Re
dakcijoj lankėsi p. M. Šal
čius, kurs pakeliui iš Chica- 
gos buvo čia sustojęs. Va- 
>are išvažiavo į Niagara 

- Pails, iš ten važiuos į Am
sterdamą ir Rochesterį, su 
prakalbomis ir paskaito
mais.

Ateinančiame nedėldieny- 
je bus pikninkas TMD. 20 
3tp. Pikninkas atsibus Bed- 
lorde, kur galima priva
žiuot Akrono gatvekariais. 

Kitą nedėldieni, 29 Liepos, 
atsibus Dr. V. Kudirkos 
pikninkas West Baulevarde. 

. 'Važiuosim visi.
Pereitame numeryje pa

minėjome apie netikusį baž- Apiplėšė pačto stotį, 
nyčios “apmalevojimą”. reitos pėtnyčios rytą ikišiol 

nesusekti vagiliai, įsilaužę 
per langą į pačto sub-stotį 
prie Broadway ir Harvard 
gatvių, sudaužę geležinę šė
pą išvogė iki 100 dolerių pi
nigais, markėmis ir pačti- 
niais laiškeliais, teipgi pa
glemžė 2 knygeles money 
orderių blankų.

2812 79-th St. D. D.
CLEVELAND, OHIO.

(Apgarsinimas.)

Kas nori gerų darbų ir už
darbį. Yra reikalaujama 
tinkamų ir norinčių dirbti

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

Cuy Princeton 1539-R.

Kriaučiai rengiasi į strai-; 
kų. 6.000 kirpėjų ir prosą-1 
votojų, savo susirinkime nu-! 
tarė reikalaut darbdavių pa-j 
kėlimo algos 15 nuošimčiu, | 
nustatymo darbo iki 48 va
landų per savaitę ir 80c. už* 
viršlaikio darbą. Jeigu šitie i 
reikalavimai nebus išpildyti, i 
nutarta 24 d. Liepos išeit į i 
straiką.

TRUMPAS PASIKALBĖJIMAS

Pe-
asyčios
Kaip tik “Dirva” išėjo, pėt- 
3ayčios rytą, “malioriai” tuo
jaus perskaitę mus patėmi- 
jnną, šoko prie darbo, kad 
aki nedėliai tinkamai “ap- 
znalevojus” ir nedėlioj baž
nyčion susirinkę žmonės, 
matydami darbą gerai at
liktu, “Dirvai” galėtų pri- 
aaaest melagystę. Bet Die- 
-vas jiems nepadėjo, nes užė
jo lietus, pavarė nuo darbo 
ir nedėlioj žmonės bažny- . 
čion susirinkę pamatė, kad S1OS rusies dar 
‘“Dirva” teisybę rašė. Už bmmkai padavė reikalavi- 
tai Halaburda parapijonams mu®’ but^ Įvesta 8 va- 
"Dirvą” peikia, kad juos nu- Jfndos dienos darbo ir dvi- 
haidžius nuo “Dirvos” skai- Lnka mokestis už viršlaikį, 
lymo, kad jie nežinotų kas Darbdaviai atsisakė išpildy
si jų užlaikoma bažnyčia darbininkų reikalavimus, 
Žarosi. Parapijonai privalo bet Pažadėjo su darbininkų 
neklausyt kun. Halaburdos atstovais tartis tūluose daly- 
jpasakojimų apie “Dirvą”, kuose- 
>et privalo ją atydžiai skai
tyti, tad viską žinos.

APIE ELETROS ŽIBURIUS

Plonutis dratas viduje lempukės, uždarytame 
stikle duoda ne rūkstančia ir ne užpučiamą šviesa. 
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 vaikams. Ta’ ge
riausia protekcija.

THE ILLUMĮNATING COMPANY
ILLUMINAITING BLOG. PUBLIC SQUARE »

:xmrm

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

„ Teipgi mus Banka moka (5) penktų nuošimtį.

THE ST. CLAIR AVĖ.

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

Užtvirtinta 1914 m. per Valdžių Ohio Valstijos.
AUTORIZUOTAS KAPITALAS $100,000.00.
Atdara nuo 9:00 Valandų Ryto iki 9:00 Valandų VAakare ‘’EJ įĮ

Tarsis su darbininkais.
Park Drop Forge ir kitu ke-

f L. A. Kujawski !| 
A D V O K A T A S.

Į Teisingai ir praktiškai atlieka 
{ visokių tiesų reikalus visuose 
į valstybiniuose ir federališkuo- 
j se atsitikimuose. Kreipkitės^
I prie jo:
į 418 Society for Savings Bldg.
| Tel. Main 257—Central 1502 R jį

DR. L E. SIEGELSTEIN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
— Kraujo ir Chroniškų Ligų. —

Ofiso valandos: Nuo 9 ry
to iki 4 vakaro. Vakarais: Nuo 

7 iki 8. Nedėldieniais nuo
10 iki 12 vidurdienio.

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

CLEVELAND, OHIO.

Į Nusipirk Gramafona^

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

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

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

Kampas Sovvinski ir E. 82-ra gatvė: Šioj aptiekoj dirba lietuvis 
provizorius, baigęs mokslą.Lietuvoj ir čia Amerikoj.

PAKELČIO APTEKA
----  —Kampas St. Clair Avė. ir 20-mos gatvių.

E
a

c

r

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

Tadas Neura
Savininkas

Saldainių

h Jei tave gyvenimo nepasisekimai kankina, jis tau pa- 
" gelbės juos pernešti. O • tavo gyvenimo linksmybes va
landose jis pritardamas, padės juos dar linksmiau praleisti.

Jąs balsamuoja ir be nuodų už
muša VISOKIUS VABALUS

Užtikrintas darbas yra musų spe-

Prdspect 202.

Dr. T. A. Hanlen
7=7 DANTISTAS 7=7Anglių brangumas. Ka-;

Pereitame nedėldienyje syklose angliai atpigo, bet' 
Jrun. Halaburda aiškinda-, Clevelande ne. Pereitą sa- 
snas Evangeliją, klausyto- vaitę kasyklose angliai buvo 
jus, laikraščių skaitytojus parduodami: Pittsburg,
h- “šlubį” zakristijoną išva- Massillon ir Pocahontos po 
dino velnio vaikais.- Tūli pa- $3,2,50 ir 2.00 už.toną, o Cle- 
yapijonai tuomi įsižeidė ir velande tų pačių anglių pre- 
žada ruoštis savo “pamoks- kė yra $7,25, 8,25 ir 9,75. 
lininką” išmainyt ant kito. Pardavėjai sako, kad pigiau

“Pamokslininkas’*
leidžia nė vieną nedėldiėnį vežimas jiems tiek kaštuoja.
®egarsinęs “Dirvą”. Žmo- --------------
nes skaitlingai renkasi baž- < LEIDINIAI
jycion nes zingadauja kg 
jamoksiminta sakys apie 60e. Sutaisė

•Dirvą”. Skaitlingai rink- - ... ~ _
damiesi bažnyčion, “pamoks * a C1US- M įp3S DoVflllOS! DOVdUOS! 
Jhrinkus” duoda pnigus, tai suta^ytoją, M šalčių (Ro- vu v anuo, i/uvauva. x minus uuuua p gus, Qm w U() doyaną 50<.

New York, N. Y.) tčs, kuris užsirašys Dirvų!
Moteris. Lietuvių kalbon ant metų. Tik vieniniamsį 

vertė P. Norkus. Laida > gyventojams.
“Vienybės Lietuvnin”. Pus
lapių 73, prekė 50c.

M. .. <TV „ Pasaka apie Jonukų Kvai- krautuvę ir čia ‘Dirvą” per- ... z .. liukų (eiles). Pas gudus is- ka pavieniais numeriais ir . j v ,, v . , . girdęs lietuviškai papasako- _ ._ _ .»etam rasos, - tai mums J » ‘ ' Re.kalaujame Agentų,
serai. O klausytojams, KUt 44-rr« v- T * 4- ' L- »» Reikalanjame kožname mieste lie-ii šeria denria ir nriee- Vienybes Lietuvninkų”, tuviškų ag^tų rinkimui orderių ant Tie Jį sena, dengia ir pneg p.-ęi-^r.. 77 nrpVė jvynškų siutų, teipgi agentams ir
landą duoda, liekasi naudos rUSlaP11ž PreKe kriaučiams pristatome sampelius ir

krtus reikalingus daiktus. Gavimui 
tiek kiek iš ožio — nė pieno, sampelių reikia prisiųst 4 markes pd

30ė vilnos, tik SU tuom skir- AR TAVO KOJOS PRA- ' Rašykite lietuviškai adresu: 
tumu, kad iš ožio liekasi dar KAITUOJA,
tikėtis šiokio-tokio kailio ir Jei prakaitūOja, tuojaus 
mėsos, o iš šito žmogelio me- užsjg^yk Pedisino. Ar ži-

nai, kad prakaitavimas nai-
ję-na nervus. Ar žinai,

Išnešė .pinigus ir šėpų, kad nervams susinaikinus, 
Pereitos nedėlios rytų iki- kojos negali dirbti? Ar ži- 
tad nesugauti vagiliai iš W. nai, kad žmogus geromis 
<L Hallerio karčiamos, prie kojomis uždirba daugiau? 
BL19 gatvės, automobilium Jei žinai, tai kodėl nesigy- 
jKtivežė 400 svarų sunkumo dai savo ligos? Užsisakyk

1395 E. 9 Street
Cleveland. Ohio.

Bramley ir Sūnūs
- K VIETKIAI -

pnQ’n ŽIURKIŲ >nUu U balsam a s

Užlaikau skanių saldainių, 
šaltos košes ir minkštų gė

rimų. Už stiklą tik 3c.

2047 Hamilton Avt, 
CLEVELAND, OHIO.

Krautuves

TADAS NEURA
Užlaiko

Bučernę Ir Groseriię
TAIPGI

Del susirinkimų, repeticijų 
vestuvių ir 1.1.

2041 Hamilton, Avė., 
CLEVELAND, OHIO.

Painters Prį£tt |:
j:
j: Gėlėmis puošimai ir dekoravi- 

nepra- jie negali parduoti, nes par- L mai tai musų speciaiiškumas. 
■ — ... 0 r tt MęS auginame namie gėles. Ne

turime filijų savo pramonės
Telefonuokit Rosedale 1499 ar

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

jam gerai. Tie patįs žmo
nes, prisiklausę jo pliovonių 
apie “Dirvų” ir žingeidau- 
dami, kas “Dirvoje” rašoma, 
išėję iš bažnyčios, visi trau- 
Jaa lyg į Šidlavą, į “Dirvos”

J. F RICHARD, 
136 Maple SU 

HOLYOKE. MASS.

; ciališkumu.
Pirkti galima po nnmeriu:

J. W. JONĖS,
Generalis Manadžerius.

DIDELIS OLSELIS

visokiu dažu ir dažams aliejų.

2122 E. 2nd Sfr. Cleveland, Obio
7.1 Kala 1152 Cratril 819*1Ko&ėl visos svetimtaučių ir šviesesnės lietuvių šeimynos jau 

apsirūpino tąja muzika? Todėl kad'jie greičiau suprato 
jos vertę ir svarbumą.

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

Jie suprato, kad jų vaikai nuo 
pat dienų kudykystės, augdami to- Prekė $15.00 
kiose aplinkybėse, kur yra kasdie
na girdima garsiausių pasaulio 
kompozitorių muzikališki tvary- 
niai, išaugs, jei ne muzikais, tai 
bent kitais dvasios milžinais, silp- 
nesnių, kurie guodos tautą ir klos 
kelią žmonijai prie šviesesnės atei- 
ties.

Pagaliaus, jie suprato, kad tu- _ . . „ —
rint tokią muziką savo stuboje, *reKe »-o.vu 
motinoms su dukrelėmis nereikės 
teip tankiai vaikščioti miestan ant________ t

’ teatrų ar operų, kur kiekvienas va- 
karas lėšuoja apie porą dolerių, o 
tėvų sumažės bereikalingi žygiai 
karčiamosna.

Ir galiaus jie suprato ir tą, kad 
jauni jų sūnūs, esant stuboje tokei 
muzikai, neturės laiko tsovėti ant .Jj
kampo ir studijuoti tą amerikonų 
pradinę kriminalę mokyklą* Prekė $35.00

TODfiLEI PIRKO JIE, VIEN TIK DEL TO 
PIRK IR TAMISTA. .

Geriausia yra tokia muzika ___

JUOZAS SAUNORAS. 
829 Clifford Avė, 

ROCHESTER N. Y.
Prekė $75.00

. Prekė $100.00

M

i: PHONE CUY. CENTRAL 8290-L

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
ĮSTEIGTAS AMERIKOJE 1886 METAIS

kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $93.715 
Ligoje pašalpų .................. $52.813

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

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

kus ir kulturiškus reikalus.

DR.LE. JASINSKI
607 ROSE BLDO.

VALAMbOS:

Astras Ofim, 1374 E. 25-fn Giha.
▼ALAMMMK

NooS:00 iki MOval. lyto, nuo 12 iki 1:30 po 
pieto ir nuo & iki 7 v.l, vakaro.
Ned«liomi*:mw8iki9nrto ir nuo «iki7 rak

“DIRVOS” KRAUTUVĖJE, S
2004 ST, CLAIR AVĖ. CLEVELAND, OHIO ;• 
EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXŽXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC ;

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

pusę kainos.

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

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

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

*


