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Vokiečiai Užpuls Petrogradą
Numirė Belgijos Budelis
Vokiečių maištai Piet. Amerikoj

AR ŠITOKS EUROPOS ŽEMLAPIS BUS PO KAREI?

ir 
Did- 
yra 
ar

vėžėse, kaip 
savaitę.
judėjimas

kareivių,

; kino užpakalyj savo 
St. Quentin kanalą, 
francuzai karės

Apsivedimas nepaliuosuos 
nuo kariumenės.

čiai nemano jau atsilaikyti 
: prieš francuzus, kad užim- 
; tose teritorijose viską griau- 
ja ir naikina. Žinios pas
kelbė, kad vokiečiai sunai- 

linijos 
kurį 
pra

džioje buvo labai sustiprinę. 
Visi tiltai tapo suardyta ir 
tik palikta vienas kelias, ku- 
riuom vokiečiai, reikalui pa
rėjus, galėtų pabėgti. Ka
nalas St. Quentin yra 75 my
lių ilgio ir jungia Sommy, 
Schield ir Sekvana upes.

SUV. VALS. RENGIMOSI 
REIKALAI.

Suvienytų Valstijų rengi
masis karėn, stovi veik tose 
pačiose 
pareitą 
žiausias
tai ėmime 
kitaip sakant, mobilizacija. 
Liuosnoriai eina kariume-j ANGLAI pradėjo TO 
nen labai lėtai. Mat tos ka-, VEIKIM X.
rėš jau žmonėms įgriso, tad i UžsidegUs žiau
noreSuy. Vals. kares reika-,rjems mušiams fra 
lai stovi visai kitokioj for-lfronto šone ir kada Hinden- 
moj negu Europoje taivie-|bakįs buv0 nukreiptos 
nokhu^nona. nelabai sku-,labiau j fra veržimąsi, 
bmasi, dargi išvengimui ka- alai laikjnai buv0 „ 
reiviavimo, jauni vyrai pra- Į veiki ir tuom t 
dėjo vestis, kad tuomi liktisįsti inosav icijas. Pa. 
nekliudomais. Paplitus gan, dienu telegramos skel- 
dui,kadapsivedimai negel- bia kad a‘ lai vėl kaė 
bes, ir jei prisieis pnversti-Įof ieš vokiečius
naskanumenen ėmimas, ap-įT jįrnue ir Ponnalen, 
sivedę visvien bus imami, 8 „ atstume nu0 Camb.
huosnonų pradeda rastis! rai ang|ai ,ė vokječi 
daugiau. Pne huosnonų, y nublokšda , juos 
sujudinimo prisideda tam, keHat ]iu 
tyčia rengiamos parodos ir . linkėje mušiai vėratsinau- 
agitacijos Kongresas uz-;ji kuriuQse ,aj ima 
imtas darbu suradimui budo virš ant vokieQ Apdru- 
kaip surinkus daugiau pini- tintos vokfea icijos vie. 
gifc kares reikalams. Planai 
jau veik užbaigiami, tik dar 
galutinai nesusitaikoma link 
mobilizacijos budo, ar įvesti 
priverstiną kareiviavimą, ar 
palikti senąją metodą, tik 
liuosnorius imant. Bet gal
būt tas bus kurią dieną galu- linkėję, šiauriuose 12 mylių 
tinai nustatytu.

• mažesni. Dilėms pusnįs ken 
j-kia vienai ir finai pusei.

cuzai atakus atmušė. Mo- 
nastyrjr Tr&yena-Suana api- j 
gardoj teipgi buvo ištikęs 
mušis, kurį talkininkai lai
mėjo. Prie Moskopole vie
name atake francuzai pa
ėmė nelaisvėn 300 austrų. 
Ant dešinio kranto upės 
Wardar teutonai buvo atėmę 
dalį francuzų apkasų, bet vė- -
liau kontratakų francuzai į iš Hampton išvažiavo į Wa-;

. - - . i cl-iinrrf nno Munnmo Ir ori iin

Vėliausios Žinios.
Francuzijos pasiuntiniai.

atėmė atgal.

VOKIEČIAI UŽPULS 
PETROGRADĄ.

Londonas. Žinios skelbia, 
kad rytų fronte vokiečiai 

na po kitai pereina į anglų j skubiai tvarkosi ir rengia- 
rankas.

SMŪGIS TURKAMS 
PALESTINOJ.

Londonas. Istabulat ap-

nuo Samaros, anglų kariu
menė užatakavus turkus to
kį jiems uždavė smūgį, kad 
tie matydami didelį pavojų, 
apleido pozicijas ir didžiau-

VOKIEČIAI SUMUŠTI
VAKARŲ FRONTE. _____  ____ ___

Paryžius. Visame vakarų apleido pozicijas ir didžiau- 
fronte eina žiaurus mūšiai., sjoj betvarkėj pasileido bėg- 
Hindenburgas sulaužyton ti atgal Anglams teko ne
savo linijon stato į pirmas sugadintos pozicijos, amuni- 
eiles geriausią, savo kariu- cjjos sandeliai, daugybė šau- 
menę, gi francuzai sunkio- tuvų. Besivydami anglai pa 
mis kanuolėmis skina vo- ėmė nelaisvėn 1,217 turkų ir 
kiečius ir veržiasi pirmyn; 27oficierus Pietinėj Pales- 
Tarpe Reims ir Saissons, 35 Gnoj anglai veržiasi į Wadi 
mylių ilgume vokiečiai tapo "ęhuzze. Toje aplinkėje ang 
išmesti iš pozicijų ir nūs- ]aj jau užėmė keliatą forti- 
tumti keliatą mylių pirmyn. f ikaci jy. Jeigu tame fron- 
šiaunuose nuo Charonne, te turkai neatsilaikys, tai 
bėgyje pastarųjų dienų fran angjaj ras atvirą kelią į Je- 
cuzai užėmė Braye-en-La- rijimą 
onois, Neateulla-Fose ir ant i 
Aisne upės kranto Lafaxsu 
Valley. Sulyg U J 
francuzai nelaisvėn paėmė 
17,000 vokiečių.

VO K IEČIAI SUNAIKINO 
ST. QUENTIN KANALĄ.

Paryžius. Matyt vokie-
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pusės porcijos, kokia yra Kohenzelerių dinastija. Ša- 
pažymėta. Priemeras dele- lin kaizeris, šalin Kohenzol- 

neriai!”❖ gacijos nepriėmė. ”Berlin 
Į Tageblatt” skelbia, kad 
t straikininkams paliepta grį-
❖ i žti prie darbo bėgyje 24 va- 
t landų, o tai nepadarant, visi

bus gabenami į karės fron
tus.

VOKIETIJOJ STRAIKAI 
DIDINASI.

Amsterdamas. Vokieti
joj darbininkų straikai auga 
labai žymiai. Ikišiol strai- 
kininkų skaitlius siekia šio
kių skaitlynių: Berlyne 700, 

ž 000. Magdeburge 10,000.
Essene 6,000. Leipcige 
7,000. Netrūksta jų ir ki
tur. Magdeburge daugiau 
šia straikuoja darbininkai 
Kruppo fabriko. Tikimasi 
greitai susilaukt generališ- 
ko darbininkų straiko visoje 
Vokietijoje, kas pagimdys 
revoliuciją ir ta padarys ga
lą Hokenzolgarų dinastijai, 
kaip Rusijos revoliucija pa
darė galą dinastijai Roma- 

* novų.

LAUKIA UŽPUOLIMO.
Petrogradas. Rusijoj lau-

SUV. VAL. VĖLIAVA 
. ANGLIJOJ.

Londonas. Pagerbimui 
Suvienytų Valstijų tikslo, 
išeinant joms karėn prieš 
Vokietiją, Union Jecke, ant 
pergalės bokšto stiebo už
traukta Suvienytų Valstijų 
vėliava. Šv. Pauliaus ka
tedroj atsibuvo speciališkos 
pamaldos, kuriose dalyvavo 
visi Anglijos augštieji val
dininkai ir karalius Jurgis 
su savo šeimyna. Pamaldas 
užbaigiant, katedroj atgie
dota Suv. Vals. himnas. 
Pamaldose dalyvavo 84,000 
žmonių.

LAUKIA KARĖS 
PABAIGOS.

Londonas. Pastarųjų die
nų žinios apie anglų ir fran
cuzų pasekmes karės Jau
kuose, Anglijos gyventojus 
pripildė vilčia galutino vo
kiečių žlugimo ir greito ka-

JIEšKO NAMINĖS 
PASKOLOS.

Petrogradas. Tuomlaiki- 
nė Rusijos valdžia išleido at
sišaukimų Į šalies gyvento
jus, prašant nuo jų pasko
los. Atsišaukime prašoma, 
kurie sutiks skolinti valdžiai 
pinigus, kad raštu atsilieptų, 
pažymint, kiek skolina. At
sišaukime sakoma: “Skoli
nami jus pinigai, nebus tai 
auka, bet paskola savo šalies 
reikalams”. Matoma, kad 
Romanovų dinastija gyven
tojus plėšė dideliais mokes
čiais tik biurokratijos šeimy-» V •- # Kiečių ziugimo u _jį g OVietliri rės pasibaigimo. Susiėjus nų užlaikymui, o valdiškasis

kur mažesniam ar didesniam 
žmonių būreliui tik ir kalba
ma apie karės pabaigų. Laik
raščiai užpildyti straipsniais

pinigynas buvo tuščias.

žiniomis apie*1 talkininkųĮ pa- 
sisekimus o vokiečių pralai
mėjimus, ir apie artimą ka
rės pasibaigimą.

Į Suvienytas Valstijas atvy-lant Petrogrado^ Tas atjau, 
ko Francuzijos pasiuntiniai, I čiama) nes vokiečiai visas sa. 
Jofre ir V iviani. Vakarjie, v0 jjegas gebena į Rygos 

. : frontą, kad ten susitvarkius 
shingtoną. Manoma kad jie . ir pasinaudojant Rusijos 
prašys Suvienytas Valstijasįįvarkos suirimu, visu spau
sti kariumenę 1 francu- dimupultJant Rusijos sos. 
zlJa- į tynęs. Rusijos laivynas

, . “ ~ ~ renkasi į Balt'ikos jūres.
Anglai paėmė Samaros paUg jaįVU skubiai rengiasi 

stotį. Prie Tigro anglai už ] 
ėmė didelę Samaros stotį, su no,;a; kad ;.okieH’ai mS. 
kuria anglams teko 16 loko; gjns atgabenti sav0 kariu. 
motiyų, 224 vagonai su daug menę į Revelį ar Pernavą ir 
, provizijos. i ten į§keRį anb sausžemio.

j si užpulti Petrogradą. Vo
kiečių yra planuojama, kad 
patogiausia ir lengviausia 
bus galima sutruškinti rusų 
kariumenės dėšinis sparnas 
prie Pernan arba prie Reve- 
lio. Pasiliuosavus nuo ledų 
Finų įtakai, duos progą vo
kiečių laivynui bombarduoti 
Kronšadto tvirtovę. Kad 
vokiečiai prie to rengiasi 
yra patėmyta, nes iš nekuriu 
vietų Rumunijoj vokiečiai 
traukia savo kariumenę ir Tveria rubežių. Vokie- 
mobilizuoja naujus pulkus. į čiai tveria rubežių nuo Švei

carijos ir Holandijos drati- 
inėmis tvoromis ir tas užlei- 
j džia elektra. Daro tą su tik-

Nuskandino submarinų. 
Amerikoniškas laivas “Man- 
golia”, plaukdamas į Angli
ju nuskandino vienų vokie
čių submarinų. “Mangolia” 
jau antru kartu pasiekė 
Angliju laike vokiečių blo
kados. -

ITALAI SUMUŠĖ 
AUSTRUS.

Rymas. Trentino apygar-! s^u> kad vokiški pabėgėliai 
doj, nežiūrint ant didelių negalėtų pereiti rubežių. 
audrų, mūšiai neapsistoja. _ —----- 777-

skelbimų TEUTONAMS NESISEKA 
RUMUNIJOJ.

Paryžius. Oficiališkos ži
nios skelbia, kad čeroe upės 
aplinkėje, prie Staraviny 
teutonai buvo užatakavę 
francuzų pozicijas, bet fran-

KRUVINI SUSIRĖMI
MAI SU POLICIJA.

Kopenhaga. Dėlei maisto 
stokos Vokietijoj Isser 
lohn, Krefel ir Barmen mie- 

Liepojaus prieplaukoje. Ma- štuose, į straiką išėjo 75,000 
amunicijos fabrikų darbi
ninkų, protestuojančių prieš 
valdžią. Barmene straiki- 
ninkai su žibintuvais ėjo 
miesto gatvėmis šūkaudami: 
“Deginkim amunicijos fab
rikus ir valdžios įstaigas". 
Policija pastojo straikinin
kams kelią. Čia buvo kruvi
nas susirėmimas streikinin
kų su policija, kur keliolika 
streikininkų sunkiai sužei
sta.

TURKIJA PERTRAUKIA
RYŠIUS SU SUV. VAL.
Baselis. Turkijos amba

sadą atstovaujantis Šveica
rijoj Ottoman gavo žinią iš 
Kostantinopolio, kad Turki
ja sekdama Austriją, pert
raukia diplomatiškus ry
šius su Suvienytomis Valsti
jomis. Vienok Washingtone 
esantis Turkijos ambasado
rius nieko apie tai nežino. 
Bet jeigu tas ir tiesa, tai 
Turkijos pertraukimas dip- litiškas suvažiavimas, ku- 
lomatiškų ryšių su Suv. Vai., name apkalbėta reikalai 

. nieko nereikštų.

NUMIRĖ BELGIJOS 
DESPOTAS.

Amsterdamas. Bruksely- 
je numirė gana garsus belgų 
kankintojas, buvęs Belgijos 
general-gubernatorius von 
Bissing. Jis buvo žinomas 
pasauliui kaipo Belgijos bu
delis, nes vokiečiams užėmus 
Belgiją ir kaizeriui ji įsta
čius Belgijos valdonu, jo 
paliepimu prasidėjo žiaurus 
belgu persekiojimas ir žu
dymas nekaltų aukų. Jo pa
liepimu Antverpe buvo nu
žudyta amerikone, ligonių 
slaugytoja E. Cawel, kuri 
buvo tyčia apkaltinta, kaipo 
belgų kariumenės žvalgas.

ŠALIN KOHENZOL- 
NERAI.

Stokholmas. Irkucke Si- 
berijoj, atsibuvo didelis po-

atskiro Rusijos taikymosi 
su Vokietija. Didžiuma de-Vienos ir kitos pusės artile- Protestai prieš valdžią. ———— , su Vokietija. Didžiuma de-

rija yra pilname veikime, Atsidarius Voketijos reich- STRAIKININKUS SIŲS legatų buvo griežtai priešin- 
nors rezultatų kaip ir nėra, stagui, atstovai apipilta pro- 
Lagerina aplinkėj italai štai- testais prieš valdžią, reika- _

austrus į laujant užbaigimo karės ir amunicijos fabrikų straiki-važiavimo nutarimai

FRONTAN.

gu atakų išmetė austrus,—j—   -e— ------ — »
iš pozicijų, kuriose rado, ive(iimo naujų reformų ša- 
daug amunicijos ir kelis kul- ^es valdyme.
kasvaidžius. Toje aplinkėje, I _____
netoli nuo Callano, italai mi- j Nuskandino 5 laivus. Ru
nomis išardė geležinkelį ir į sų skraiduolis nuskandino 5 
sunaikino tuom syk einanti ‘ turkų laivus prie Kerasuntsunaikino tuom syk einanti i t__ „
trūkį. Juliana ir Gorizos Į salos. Žmonės paimta nelai- 
aplinkėse veikimai truputi svėn.

gi taikai ir vos nesumušė to- 
Amsterdamas. Vokietijoj kios taikos šalininkus. Su- 

tuo- 
ninkai pasiuntė savo delega- jaus atspaudinta ir išlipinta 
ciją pas priemerą Holwegą, praeinamose vietose. Atsi- 
kad tas išklausytų jų reika- šaukimuose pažymima, kad 
lavimus. Reikalaujama su- atskira taika tai butų išda- 
trumpinimo darbo valandų, vimu naujosios Rusijos val- 
pakėlimo algų ir padidinimo džios. Nutarimas baigiasi: 
maisto porcijos, nes šiuom į “Pasaulis laisvės neturės tol, 
kart negaunama maisto nė kol Vokietijoj viešpataus

BULGARIJOJ SKER
DYNĖS.

Rymas. Bulgarijos sos- 
tynėje, Sofijoj, įvyko bulga
rų skerdynės, kurių bude
liais buvo vokiški kareiviai. 
Kilo čia gyventojų riaušės 
dėlei vokiškų oficierų žiau
raus elgimosi su gyvento
jais. Riaušių nuslopinimui 
pašaukta bulgarų kariume
nės skyrius, bet tas atsisakė 
šaudyti žmones ir vieton to, 
puolė į kvatieras vokiškų ofi 
cierų ir tuos nugalavo. Ga
ilaus pašaukta vokiški sky
riai su kulkasvaidžiais, ku
rių aukomis krito daugybė 
bulgarų, vyrų moterių ir 
vaikų.

STOJA UŽ NEUTRA- 
- LIETĄ. 

Stokholmas, 
sis Švedijos 
turėjo ilgą 
mą link įsivėlimo

Nauja- 
gabinetas 

svarsty- 
į karę, ga-



DIRVA

tikrą raštą kurs pasiųsta preliaus diduma balsų nubalsa- T* - v iluvitį x Aute į/iv

vo, kad Švedijai geriausia pa Į 1S AfTlCriKOS Į jzidentui Wilsonui, kuriame 
silikti neutrališka *ir ant to
liaus ir neutralieto laikytis 
kuostipriausia, be atsižvel
gimo į kurstymus kaip teu- 
tonų, teip ir talkininkų, nors. Amerikoj gyvenanti vokie- 
parsieitų šaliai panešti ir • čiai sukėlė maištus. Mon- 
skriaudos, dėl vienos ar ki- teveidoe, Urugai, vokiečiai 
tos pusės įtrigų. Mat jau-' pasirodė gerai apsiginklavę, 
čiama, kad Švedija yra silp- turi net ir artileriją ir gana 
na karėje ir todėl jos įsikiši- daug amunicijos. Brazilijos 
mas į karę tik sunaikintų ša- valstijose, Rio Grande, Pa- 
lį, jokios naudos nelau-1 rana ir Santa Catharina vo
kiant

VOKIEČIAI SUKĖLĖ 
MAIŠTUS.

Buenos Aires. Pietinėj

! KARIŠKAS KREDITAS.
j Washington, D. C.. Po iL 
;gų ginčų senate perėjo tari- 
, mas ir tapo priimtu, kad ka
irės reikalams butų užtrauk-

; kiečiai pasirodė maištų vei- 
: kime, vyrų ir moterių, skait- 
! liuje 500,000. Ten maišti- 
; ninkai vokiečiai pradėjo 

J griauti tiltus prie Santa Ma- 
! ria. Toliasnių žinių cenzūra 

. ■ neleidžia.

pasirašo 8 katalikų arcivys- 
kupai: Kardinolas J. Gib
bons, Baltimorės arcivys- 
kupas, kardinolas W. O’Con- i tas kreditas sumoje $7000, 
nei, Bostono are., J. Ireland 000,000. Balsuojant priimta 
St Paul are., J. Glennon, St. vienbalsiai, nes prezidentas 
Louis are., S. G. Messmer, Wilsonas pagrūmojo teip va- 
Milwaukees are., H. Moel- dinamiems pacifistams, ku- 
ler, Cincinnaties are., E. J. “ x 1 1
Hanna, San Francisco ir G. 
W. Mundelein, Chicagos ar- 
civyskupas. Visi jie, vardu 
katalikų visuomenės Suvie
nytose Valstijose, prižada 
remti prez. Wilsoną karės 
reikaluose, kiek jų jiegos ir 
sveikata leis.

DARUS IR PRAMONE

rie aptarimuose buvo prie
šingi, kad už priešingą bal
savimą ir obstrukcijas bus 
panaudota prezidento tiesų 
protekcija.

Pramonė.
Paminimasis, kad Suv. 

Vals. pramonė piniginėje rin 
koje gerai stovi šiame pai
niame padėjime iš priežas
ties kritiškojo momento, ku
riame Suvienytos Valstijos 
yra įsipainiojusios į karę su 
Vokietijos imperija, yra la- 

I bai optimistiškas.
Pirmiausia reikia primin- 

' ti, kad didieji kapitalai yra 
| rankose senų amerikonų, 
• paeinančių iš anglų giminės, 
kurie turi artimus susigi-

žinkelių kompanijos užsakė 
1.2000 naujų lokomotivų.

Didžiausis judėjimas prie 
dirbimo geležinkeliams rei
kalingų dalykų yra jaučia- 

nės savo galės, bet neturėjo mas vakarinėse ir centrali- 
progos pamanyti, kokių sun- nėse valstijose, o šiaurinėse 
kių dienų jie gali susilaukti, ir šiaurvakarinėse kiek ma
nės nematę vargo ir pripra-; žesnis. Vienok abelnai šis 
tę prie liuosybės, kuri juos j jojimas yra mažesniu už 
niekad nevaržė, neturi su-! pernykščių metų judėjimą, 
pratimo, kad yra įstaigos, už' Anglių ir koksų produkcija 
juos galingesnės. pervežama žymiai mažiau

Aiškiausia perspektyva ‘ ne£u tuom patim laiku pe- 
peršistato plieno trustui,'gitais metais; priežastis 
kurs ant Europos užsakymų i aiškinama stoka vagonų, 
teip išaugo ir techniškai išsi-; Skundžamasi teipgi, kad 
vystė, kad net gali pasige- Prie t0 prisidėjo tūlose ka
rinti šios šalies valdžiai, pa- • sykl°se ir angliakasių stoka, 
sisiulant su pristatymu plie-1 Keliose vietose, šiaurinėse 
ninių išdirbinių sąžiningo- j valstijose atidengta ■ naftos 
mis prekėmis ir tai dar tiek: nauji šaltiniai, kas padidins 
uždirbant, kad iš savo liuo- taftos produkciją. Bovel- 
sos valios, nuo 1 dienos Ge- !nos reikalavimai yra žymiai 
gūžio gali darbininkams pa-: didesni negu tuom patim lai- 
kelti algas, kurios per metus buvo pereitais metais, 
išneš $30,000,000, kuriuos Į Judėjimas laivų Atlantiko 
padengs pabrangintos akci- j vandenyne, bėgyje pastarų- 
jos. jy keliolikos dienų, žymiai

_________ i pasididino. Pradėjus veiki-
Produktu turgus. vokiškiems submari-

Pirmiausia pabrango kvie!nams’ laivii judėjimas buvo 
čiai, užkurių bušeli, pagal visai supnralyžiuotas. Pasi- 
New Yorko rodyklės, pašoko' gerinimas laivų veiklumo 
iki 82,25. Kviečius pasekė i aiškinama tuom, kad vokiški 
ir kiti grudai. Pabrango ir submarinai neatsiekia savo 
mėsa, labiausia kiauliena, tikslo, kokį atsiekti jie norė- 

;; Pabrango metalas, skūra, J0- 
. ’ gumas, nafta. Kitokių pro-' 
•; dūktų pabrangimo galima

| SVETIMŽEMIAMS PRL j 
SAKYMAS.

Washington, D. C. Gene-' 
rališkasis prokuratorius Gre 

i gory paskelbė prezidento miniavimus su Anglijos aris- 
Į Wilsono dekleraciją, kuria tokratija, o antra, karė ka

pitalistams neša tik naudą,

RUSIJOJ PUČIA KI
TAS VĖJAS.

Petrogradas. Rusijos sos- 
tapylėje pučia kitas vė
jas. Ant rūmų ir valdiškų 
įstigų nėra jokių vienval
dystės ženklų, tik ant Tau- 
jydos rūmo plevėsuoja val
stybės vėliava. Policistų 
vieton civiliški sargai su šau: 
tuvais. Žmonės vaikščioja 
su raudonais ženkleliais ant -'-—--—-y , x. _ _,.... . , net teismai nepriversdavo ikrutinės. Susirinkimai dar- . ..., , 1 ..... 1.... . *. . . , užmokėti baudas ar uždėti-binmku ir kareivių atsibūva . ......................, , - • mus mokesčius, jeigu jie pa-kasuien darb. kareivius va- J J -,. u . tis to nenorėjo padaryti įsidina gospodm soldat . Gat-;.r j , 1 r ... I-, , f . , . . . . liuoso noro, dabar prisiėjusvese tankiai matosi kareivių .... ........ . ? ., . .. ... .3 valdžiai didinti pimgvna ka-delegacijos, parėjusios is _ , - j-,i - £ l . .. , res reikalams, jie pradėjo sa-kares fronto, nesančius pa- . ,_x. . J ? .. J ... . vo uzdetmius mokesčius nuoparcius su užrašais: Karei- . ... ... . ... . . , ... , , . . pelno mokėti. J _viai i tranšėjas, o darbinin- , .. ... .. ,. i.' ;x ,3. , . ’.l?------ — r—.------------
kai į fabrikus Ginkime tė- mo^a’zin0 ^ie Pa^s ir kastus. Vienok Mitzgenui klausanti šito įsakymo, bus į kad rengimasis karėn atims 
vynę!” 
kreiptas prieš vokiečius.

MOKA UŽDĖTINIUS. 
MOKEČIUS.

! Washington, D. C. Ame
rikoniški multmilijonieriai, 
Rockefelleris, Morganas, 
Gould ir kiti, kurių pirmiaus

DOVANOJO BAUDĄ.
Cincinnati, Ohio. Mat- 

hews Metzger, fabrikantas, 
tapo patrauktas teisman už 
Suv. Vals. vėliavos įžeidimą. 
Jį apskundė jo fabrike dir
banti moteris Viola Cacei- 

' migio, kuri teisme liudijo, 
; kad ji prie darbo buvo savo 
i stalą užsidengusi vėliava,

;Wilsono dekleraciją, kuria 
' prisakoma visiems svetimže-
, miams — neprieteliams Į dėlei kariaujančioms šalims Į
■ (tiems, kurie yra pavaldi-; teikiamų paskolų, kas duoda 
! niais tų šalių, kurios kariau- progą pasipelnyti ir stam-
■ ja prieš talkininkus; Suv. besniems pramoninkams, ku 
i Vals. laiko talkininkų pusę, rių pelno plati dirva atsida- 
tad talkininkų neprieteliai ro milžiniškų užsakymų lai- 

i skaitosi neprieteliais ir Suv. vyno ir sausžemio kariume-
kuomet Metzgeris atėjęs Vals.), kad iki 1 d. Birželio nėms reikmenų.

" ■ Suvienytos Valstijos savoi prie stalo ir pasiėmęs žirk- j jie apsigyventų pusėje my- 
Ine IzolkArlomoe cn i'o i -.-.A;les, kalbėdamas su ja žirk- š lios tolume nuo jiems už-; istorijoj, niekad dar nėra bu
lių smailągaliais badė vėlia- į draustų vietų; kaip tai fortų,! vę kritiškose sąlygose, todėl 
vą. Teisėjas Spiegei pas- i arseanalų, orlaivių stočių,, amerikoniška pramonė žiuri 

i merkė Mitzgerą užmokėti, laivų prieplaukų, amunicijos! į karę kaipo į naują žaislą, 
Kiek jie^ 100 dolerių baudos ir teismo fabrikų ir tam panašiai. Ne-; ir nemato reikalo manyti,

Abatai ^-sekretorius su iždininku, pasiteisinus, kad jis žirklė-i tuojaus areštuoti.
L) tr U ~ d I cit” • • ■ • • I • • i — i •Reporteriai gana stengiasi mis užgaudamas vėliavą ne- i ------------

. išgauti žinias, bet negali. į

GAL TAI ŠPIEGO 
DARBAS.

Washington, D. C. Perei-

AREŠTAVO KUN. 
BORIS.

Petrogradas. Čia tapo ___ o__ z_. ____
areštuotas ir Carskoj Šėloj tos subatos rytą, kapitulos; 
kalėjiman įmestas artimas 
Nikalojaus Romanovo gimi
naitis kunigaikštis 
Priežastis areštavimo neži- Kanceliarijoj nieko nesu- 
noma. Kunigaikštis Boris randama, kad butų kas din- 
prieš kelioliką metų buvo gę, nes popieros, planai ir 
Chicagoj, kur tais laikais pa- rekordai nėra judytais. Sar- 
garsėjo kaipo nepaprastas gas labai stebisi, kad durys 
girtuoklis ir mergišius, bjauriai suskaldytos ir už- 
Ypač jis atsižymėjo viena- raktas nulaužta, kas nega- 
me Chicagos išdykėlių vaka- Įėjo apsieiti be bildesio ir 
re, kur gėrė šampaną iš pap- traškėjimo, o jis nieko pa
rastos aktorės Čeveryko. našaus negirdėjo. 
Tais laikais jis Amerikoj tai špiego darbas, 
praulevojo dideles sumas pi- -------------

STUDENTAI PRIE ŪKIŲ : 
DARBŲ.

\ Washington, D. C. Agri- 
i kultūros ministerija išleido 

Petrogradas. Nikalojus į visas kolegijų ir augštesnių 
Romanovas, numestasis nuo jų mokyklų studentus atsi- 
Rusijos sosto, kaip jau žino- šaukimą, kad tie, kurie nei
ma, yra nelaisvėje, uždary- na kariumenėn, tarpe savęs 
tas Carskoj Seloje ir nors tvertų ukininkystės batalijo- 
kaipo nelaisvis, ikišiol buvo nūs ir atėjus vakacijos sezo- 
laisvesnis negu ' jis pasijuto 
šiomis dienomis. Mat su
gauta jo tarnas Kudzebueg, 
kurs taikėsi išbėgti į užru- 
bežį ir Amerikos bankose 
apsaugoti Nikalojaus pini
gines popieras. 
Kamilov,

; milijonus sveikiausių žmo-
, _ _ Į nių nuo produktyviškojo dar
Į turėjo jokių įžeidimo mie-į MOKESČIAI UŽ ŽUVIS, ibo ir užkraus ant šalies to-į laukti bile dieną.
i rių, teisėjas nuosprendį pa- 
; naikino.

sargas rado adaras duris;
laivyno departamento, ku- į 

Boris. rios iš vakaro užrąkyta.;

Galbūt

nigu.

DAR LABIAU SU
VARŽĖ.

DARBININKAMS 
ŽINIOS.

Canton, Ohio. Asesoriams i kius mokesčius, apie kokius j Nėra reikalo būti prana- i . ~ Chicngoj federaliska- 
•surašinėjant vietinių gyven-1 amerikonai ikišiol neturėjo j šu, kad kėlimas prekių ant.^5Z3J" 

*’ ", i visų produktų, privers Suv.
Valstijų Vals. valdžią atsistoti ant 

karės su silpnais kaimynais to paties kelio, ant kurio at
sistoti buvo priverstos Euro
pos viešpatystės (pagal so-. . ... ....
cialistiškojo recepto), nusta- piktino kaltininamaisiais ir 
tant "prekes parduodamu.subarS Juos> Pamesdamas 
daiktu ‘ jiems nesąžiningumą, ku-

Užrubežimų popieriniu riuomdaro 8ėd« darbtoin-
pinigų kursas, lyginamasis ‘kams- kurials Jie vadovauJa- 
prie Suv. Vals. dolerio, nu_* Nubaudė tas pats teismas ir 

■ kontraktorius, kūne kysius

tojų turtus, už kuriuos rei- ,■ progos nė pamislyti.
; kia mokėti karės mokesčius,! Buvusios Suv.
surašyta ir “auksines” žuvy- • 1-------------r----- ------„-----,
tęs, laikomas namuose stik< buvo tai tik trumpalaikine j

APSIVEDIMAI NEPA
LIUOSUOS NUO
KARIUMENĖS.

Washington, D. C. Atsira- Uniuose įduose. Gyvento- į sunkenybe, kurių kaštai da- 
dus daugybei slakerių , ku- jai priešinosi, vienok tas nie-į vėsi lengvai uždengti pado
riais vadinama tuos vyrus, k0 negeibėj0’ žuvytės pas-’dinus konsumeijinius moke- 
kurie norėdami išsisukti (kaityta auksu ir už jas reiks: sčius ant svaiginančių gėri- 
nuo kareiviavimo, valdžia mokėti 1 dolerį karės mokės- • mU, ant tabako ir kitų tam 
atkreipė savo atydą ir šio-i i ta.v—_•

mis dienomis spaudoje pas- j 
kelbta, kad apsivedimai ne-Į 
paliuosuos nuo kareiviavi-i 
jmo. Parsiėjus reikalui, ka- i 
riumenėn bus imami visi tie,!^^ mėnesiniu
kūne Kragresm pne<nus;lajkra kurjam-
apskelbimo kares rezohuei- feįreikšta nuomonės prieš 
ją, apsivedė su tikslu issisuk-! nadnnta knnFrRsan hilin 
ti nuo kariumenės, bus ima- \ 
mi kariumenėn lygiai su į 
tais, kurie yra nevedę.

panašių daiktų. Dabargi 
rengimasis karėn reikalauja

man kaliatą viršininkų dar
bininkų unijos, už ėmimą 
kyšių nuo kontraktorių, su 
kuriais sutartinai išnaudojo 
darbininkus. Teisėjas pasi-

NENORI ^ENZUROS. ! m2ijardų dolerių, kurie tu-; puolė ant žemiausio laips- 
New York, N. Y. Čiaįvy-.

ko konferencija New Yorko’čiU nuo leigų, kurios sieks; jos lirai, X okietijos markes
nnr\A —r__ _ —Pnciinc rnhnoi

apskelbimo kares reo*uei-lfiWrrfHSte momon8s nripš 
■ paduotą kongresan bilių, 
kad butų cenzūruojama visi 
laikraščiai. Konferencijon 
susirinkusieji mano, kad 
įvedimas cenzūros šioje ša-

NORĖJO SUGRIAUTI 
KAPITULĄ.

Columbus, Ohio. Paskli
do, kad nesugautas niekšas 
kėsinosi su dinamito pagel- 
ba sugriauti valstijos kapi
tulą. Tūlas W. H. McCann, 
pareidamas iš darbo, eida
mas pro kapitulą matė nepa
žįstamą vyriškį prie skiepo

nui, vieton valkiotis ar šoki
nėti paskui “belę”, eiti į ukes 
ir padėti ūkininkams dirbti 
pjūties darbus. Mat ūkinin
kai dabar negauna darbinin- i lango kasžinką trusiant. 
kų, o vasarai atėjus jie bus

Generolas reikalingi labiau negu da- 
komanduotojas bar. Ar paklausys studentai 

kariumenės Petrogrado apy- šito atsišaukimo, iš anksto 
rubėje, Kudzebuegą arešta- negalima spręsti.
vo, dokumentus nuo jo atė
mė, o nelaisvio Romanovo tu 
mą apstatė didesne sargyba 
ir nuo jo atėmė tarnus.

Kuomet tas pamatė besiar
tinant} McCanną, greit nuo 
žemės pasigriebęs juodai nu
dažytą skrynelę, pabėgo. 
Apžiurėjus tą vietą, kurioje 
tas nepažįstamasis buvo, 
atrasta ilgas knatas ir ant 
žemės buvo pribarstyta pa
rako. Prie kapitulos dabar 
pastatyta sargybą.

FORMAS.

IŠMETĖ Iš GARBĖS 
NARYSTĖS.

• New York, .N. Y. NeAr 
York Yacht kliubas, kurs 

VOKIETIJA ĮVEDA RE- susideda daugiausia iš čiagi- 
mių vokiečių, nuo seniau sa-

Kopenhaga. Autokratinė vo knygose turėjo įrašę gar- 
Vokietijos valdžia su kai- bės nariais Vokietijos kaize- 
zeriu priešakyje, matydama rį Vilių Kohenzonlner ir jo 
pasekmingą Rusijoj revoliu- brolį Henry, Prūsijos kuni- 
ciją ir bijodama Suv. Vai. gaikštį. . Šiomis dienomis 
prezidento prakalbos, šaky- šito kliubo susirinkime išne- 
tos Suv. Valstijų kongrese, 2x 
kurioje yra aiškiai nušviesti 
kaizerio ir jo valdžios dar
bai, pradėjo įvesti reformas 
visoj šalyj. Tomis reformo
mis bus suteikta gyvento
jams daugiau laisvės ir to
kiu budu bus pradėta laužy
ti militarizmas. Vokietija 
su reformomis pasiskubino 
ypač kada Suv. Vai. jai pas
kelbė karę.

šta rezoliucija, reikalaujan
ti Kohenzonlnerų vardus 
tuojaus iš knygų išbraukti 
ir atimti jiems garbės nary
stę. Už rezoliuciją kiek pa
siginčijus, 300 balsų prieš 50, 
rezoliucija priimta.

REMS PREZIDENTĄ KA
RES REIKALUOSE.

Baltimore, Md. Kardino
las Gibbons perleido tam

une vu-1 «**v
rėš būti surinkti iš mokės- i nio Austrijos koronai, Itali-! m0kėJo.

- - — New York Central
2000 dolerių, o reikalui! ir Rusijos rubliai. geležinkelio kompanija ap-
esant, ir mažiau. Pirklių ir Aukso į Suvienytas Vai- i skdbė, jog pakels algas vi- 
pramonės pionierių džiaug-Į stijas užpereitą savaitę iš sienas vagonų ratų verže- 
smas ir tikėjimasis geros Anglijos dar atvežta už 50 jams (brėkmanai). Kompa- 

Suvieny- n^a taikosi prie naujų tiesų, 
' ' kurias įvedė federališkasis 

iš’"aplhikybi’ų7’ikišM ’ teismas, užtvirtindamas
' Adamsono bilių. Algos bus

i T-l
Rusi- Pakeltos trumpame laike, 

kuom pasinaudos tūkstan
čiai darbininkų.

— Waterbury, Conn. Bra
vorų darbininkai susitaikė 
su darbdaviais ir sutartį at
naujino ateinantiem dviem 
metam.

— New Haven, Conn. 
Darbdaviai kepurių fabri
kų darbininkams pakelė 
algos vienu doleriu į savaitę.

— Tarptautiškoji 
nistų unija turi 
rių.

— Pastarasis
kietųjų anglių kasyklose, 
darbininkams ir kasyklų sa
vininkams davė nuostolio 
120 milijonų dolerių.

— Great Falls, Minn. 
Miltų pardavėjai atsisakė 
pardavinėti miltus tokių ma
lūnų, kuriuose dirba darbi
ninkai, nepriklausanti prie 
unijos.

— New Bedford, Mass. J. 
S. Biber, 71 metų senelis, 
niekad nėra balsavęs ant Su
vienytų Valstijų prezidento. 
Kada tik balsavimai parsi
eina, jis visuomet yra su sa
vo laivu jūrėse.

— VVashington, D. C. Sa- 
muel Gompers. išsireiškė, 
kad prohibicija, kuri nori 
išnaikinti svaiginančius gė
rimus, yra darbininkams ble 

į vagonų pirkimas sumažina dingą, lygiai kaip ir visuo-

smas ir tikėjimasis geros ■ .
ateities, gali būti kiek ne- milijonų dolerių, 
tikras, nes tokio pelno, kurį I tos Valstijos besinaudoda- 
jie turėjo pastaraisiais:mos iš 
dviem metais, tikėtis negali.: traukė didžiausią naudą;įvedimas cenzūros šioje sa-i

lyje butų tai pasikėsinimas Suvienytų V aisti jų valdžia, i is siaurės talkininkų ir
' ant laisvės žodžio ir spaudos, i vedama prezidento Wilsono, jos, visose fmansiskose ope
ras butu didžiausiu įžeidimu Įneduos piniguočiams apiplė- racijose, karei pasibaigus, 
Suv. Valstijų autoriteto. šti šalį, kaip kad jie plėšė : su \ okietija, delei solidans-

I kariaujančias Europos šalis,, kūmo su talkininkais, inte- į 
; turinčias peilį po kaklu. resai, galbūt kiek pablogės.

Pramonė nereikalauja la- Į Abelnai imant, visame tame 
; bai nusiminti, bet neprivalo darbininkams didelės vil- 
ir džiaugtis labai šiaja kare,; ties nesimato, nes nors dar- 

atrastas c-uns nes nebus karė kruvina,' bo bus daugybė ir algos pa-
" li atrasta kuo- trumPa, bet bus labai brangi, • kils, tai vienok reikia tikė-

benta j kazermes ir ten nOTS’nes suparaly--taiką, nes kapitalizmas yra 

žiurėjus daktaras pripažino, ‘. - 
kad galva yra sužeista; žaiz- sias s^e as‘ 
da padaryta revolverio kul
kos. Sužeistasis yra nusto-į 

: jęs nuovokos ir todėl negali i 
j apie savo 
į pasakyti.

RADO SUŽEISTĄ KA
REIVI

Toledo, Ohio. Kareivis, i 
L. Smith, kurs saugojo gele- į 
žinkelio tiltą, atrastas gulįs1 
sužeistas.

PATARIA PAKEISTI MIE-1 
STO VARDĄ.

Berlin, N. J. čia gyve
nantis pilietis G. Q. Tyson, 
pasiuntė New Jersey valsti
jos gubernatoriui Edge laiš
ką, kuriame jis prašo pakei
sti miestelio vardą ant Pine 
Ridge. Jis aiškina, kad bar
bariškasis prusizmas nėra 
vertas savo prasmėmis ter
šti dorų žmonių ir švarių 
miestų, kadangi tiems yra 
tinkamesni vardai, kurie 
su germanizmu nieko ben
dro neturi. Ar paklausys 
gubernatorius šito piliečio 
patarimo, tuom kart neži
nia.

masi-
112,000 na-

žiuoja šalies produktyviška- labai įsigalėjęs ir nors pri- 
J___r __ Fabrikai, dir- ’sieitų, kad valdžia užsimany-

. banti ginklus, amuniciją, au- tų magnatams ir trustams 

. tavus ir kitokias reikmenis, ragus nusukti, tai tam visgi 
.. .Uu^..CSa.JValdŽ'« ne aPVilS ir nePri reikS “8° iaik°-

atsitikima nieko!gaus kaiP kad smulkiuosius -------------

straikas

Abelnas judėjimas.
___ ___________ o Pastarose savaitėse Suvie- 

!ir pristatyti reikmenis sulyg nytose Valstijose pabudavo- 
RABINO PATARIMAS. I sąžiningos prekės, nes ki- ta 75 laivai, kurie yra nuosa- 

taip elgiantės, naudojant vybe Amerikos piliečių. Pir- 
popierą vieton skuros ir mesniuose mėnesiuose tapo 
imant nesąžiningas prekes, pabudavota 186 nauji laivai, 
kaip kad jie 
tę imti 
žmonių, 
apiplėšimu ir išnaudojimu, Kovo mėnesyje gelezinKe- 
jų lauks aštri bauda, kas šio- Hų kompanijos turėjo daug 
se dienose net laisvoje Suv. jaugiau įeigų negu pirmiau, 
v-u____________________ !^t pelnas buvo mažesnis.Vals. salvje vra labai pigu, ,r ., , y.,.:Stoka vagonu kompanijos
ką parodo nesenas atsitiki-1 djrbtj ;Iaugjau nauj(J 
mas, kuomet augšėiausias' vagonų, kurių veik kas mė- 
teismas suvaldė geležinkelių; nesis užsakoma po 5000, tad 
kompanijas.

Amerikoniški kapitalistai i pelną. Prie to dar pastaruo- menei naudos ji suteikti ne- 
visuomet stovėjo prie viršų- į se trijuose mėnesiuose gele-į gali.

pramoninkus, nes visame 
turės naudoti gerą medegą

New York, N. Y. Žydų 
rabinas J. Silberman, pirmi
ninkas rabinų susivienijimo, 
savo prakalboje pasakė, jog 
jis pataria visiems rabi
nams susitarti su kitų išpaži 
nimų dvasiškiais ir savo si- 

, nagogose ir bažnyčiose, šio
kiomis dienomis parengti 

• rekrutacijos stotis, kuriose 
Įbutų priimama liuosnoriai, 
norinti įstoti Suv. Valstijų 
kariumenėn. Jeigu kitose 

Į dienose nebūtų potogu, tai 
j 30 d. Gegužio, kaipo šventės 
Į diena, būtinai turėtų būti 
(šiam tikslui pašvęsta.

yra pra- i o netolimoje ateityje laivų 
nuo privatiškų i skaitlius žymiai pasididins 
kas vadinasi' daugybe kitų, naujų laivų.

Kovo mėnesyje geležinke-



8DIRVA

prakalbų suorganizuota au-
w v f • • /I ' • dejų bendrovė, kuri po kareig Is Lietuvių Gyvenimo g

dejų ir išsirinko reikalingą 
valdybą. Butų gerai, kad ir 
kitų vietų lietuviai-audėjai j 
prisidėtų prie šios bendro- vaidinimu, kas daugumą 
vės.

LIETUVOJ
Naujoji Valdymo Tvarka 

Lietuvoje. Visi vokiečių už
imti Lietuvos, Kuršo ir Ru
sų kraštai yra pavesti Vy
riausiojo Rytų armijų Vado 
valdžiai. Tat visa toji už
imtoji srytis teip ir vadina
ma: “Vyriausiojo Rytų ar
mijų Vado valdžios Plotas” 
(Gebiet der Oberbefelsha- 
bers Ost.) Vyriausiuoju Va
du Rytuose (vadinasi Lietu
voj ir Kuršėj) iš pat pra
džios buvo paskirtas gen. 
feldmaršalas von Benker- 
dorf ir von Hindenburg. Pa
skyrus gi pastarąjį visų vei
kiančiųjų armijų generali
nio štabo viršininku, vy
riausioji valdžia Rytuose, 
taigi ir Lietuvoje, perėjo Į 
Bavarijos kunigaikščio Le
opoldo rankas*. Valdymo rei
kalus veda vadinamasis Vyr. 
Rytų Vado ober-kvartirmei- 
steris. Pirmasis oberkvar- 
termeisteris prie v. Hinden- 

» burgo buvo gen.. Luden- 
dorff, prie kunigaikščio Le
opoldo—gen. Eisenhart.

mui priklauso apskritys ir 
taikos teismai: Telšių, Kre
tingos, Sėdos ir Vėžaičių;

5) Raseinių apygardos tei
smui priklauso apskritys ir 
taikos teismai: Raseinių, 
Kelmės, Pajurės ir Jurbar
ko.

Vyriausias Lietuvos val
džios administracijos cen
tras—Kaunas. Lietuvos val
džios pirmininku yra kuni
gaikštis von Isenburg-Birs- 
tein. Visai tai sričiai lei
džiami valdžios įsakymai ir 
pranešimai spaud Įnami vo
kiečių ir lietuvių kalbomis.

ninkų) choras prie TMD. 
kp., nes jaunimo yra labai 
daug, kurs neturėdamas 
kuom užsiimti, žūsta nedo
rybėje. O choras kaip sykis 
jiems bus geras Užsiėmimas, 

j nes choras užsiims teipgi ir

Garnys.
patrauks prie TMD.

J. J. Z.

Rochester, N. Y. Balan- Baltimore, Md. Kaip jau 
džio 15 d. SLA. 69 kp. vaidi-Įbuvo rąšyta “Dirvoje”, kad 
no 4-rių veiksmų dramą 
“Pirmi Žingsniai” su pamar- 
ginimu. Veikalas pavyko 
pusėtinai ir lošikai atliko sa
vo roles vidutiniškai. Buvo 
du manalogai “Moteries nas tų visų, kurie yra išėję

buvusis LDR. Angliškasis 
K-tetas užkvietė Baltimorės 
lietuvius prisidėti prie ame
rikonų dabar organizuoja
mos draugijos šelpti šeimy-

Kadangi didėji Europos I 
karė eina demokratijos už 
principus ir mažųjų tautų 
liuosybę; Kadangi laimėjus 
demokratijai, nupuls despo
tizmas ir militarizmas; Ka
dangi Europos militarizmas 
savo pašėlusiame įsisiūbavi
me iškėlė pavojų net Ameri
kos Suvienytoms Valstijoms.

Todėl męs pilnai pasitiki
me musų prezidento p. 
Woodrow Wilsono. žings
niams, kokius jis paims ap
gynimui musų šalies ir šven
tų liuosybės principų. Po
draug męs išreiškiame pilną 
viltį, jog užsibaigus Europos 

; karei ir įvykus santaikos
, Suvienytų

j MOTERIMS PASISKAITYMAI į
Vaikų auklėjimas.

Nuo metų paeina kiekvie
no kūdikio ateitis, jo laimė 
ir nelaimė. Karakteris prik
lauso nuo kiekvieno valios. 
Silpno karakterio žmogus 
nepajiegia atsilaikyti nuo 
blogų darbų, nepajiegia pri
sirišti prie darbų gerų, ne
pajiegia prisilenkti prie to 
kas yra geru, nes neturi tam 
reikalingų spėkų ir todėl 
yra silpnas. Todėl tėvų už- 
duočia yra auklėti savo vai
kus, kad juose nuo mažens

Srytis ir Apskričiai. Kad 
lengviau butų tasai plotas 
valdyti ir tvarkyti, padalin
ta jis į kelias apygardas 
atsižvelgiant jau tai j tų kra
štų budo skirtumą, jau tai 
i atskirų armijų veikimo 
ribas.

Tos apygardos 'yra šios: 
1) “Lietuvos valdžios srytis” 
<I)eutsche Vervvaltung fur 
Lituaen) 2) “Vilniaus—Su
valkų srytis” (Vervvaltung 
Wilna-Suwalki) 3) “Kur
šas” (Deutshe Vervvaltung 
Kurland) ir 4) “Baltstogės 
Gardino srytis” (Verwal- 
tung Bialystok-Grodna).

Vadinamoje Lietuvos val
džios srytyje buvo iš pra
džios Lapkričio mėnesyj 
1915 m., sudaryta išviso 14 
apskričių. Kiek vėliau sut
varkyta kitaip. Visi Lietu
vos srytis, — tariant vokie
čių užimtasis senosios Kau
no gubernijos plotas, pada
linta į sekančius 22 apskri
čiu: 1) Kauno, 2, Kėdainių, 
3) Jonavos, 4) Ukmergės, 
5) Utenos, 6) Panevėžio, 7) 
Biržų, 8) Kupiškio, 9) Šedu
vos, 10) Joniškio, 11) šaulių 
Baisogalos, 12) Kuršėnų, 13) 
Joniškėlio, 12) Akmenės, 15) 
Telšių, 16) Kretingos,) 17 
Sėdos, 18) Vėžaičių, 19) Ra
seinių, 20) Kelmės, 21) Paju- 
rės ir 22) Jurbarko. Tiek 
pat įsteigta ir taikos teismų, 
po vieną kiekvienam apskri
čiui. Tie taikos teismai 
(Friedensgerichte) yra vir- 
Šminėtuose miestuose bei 
miesteliuose. Šiaulių-Baiso- 
galos apskrities taikos teis
mas, yra Baisogaloje.

nuomonė ir Vyčių genero-į i Amerikos kariumenę, o ka-Į konferencijai, _____ v _ iiuv X1I<X^X1C
las”; kaip matyti iš užvardi-' da lietuvių delegatai atsi- (Valstijų prezidentas, p. Wil- išauklėjus gerą karakteri.

—-•panke pas amerikonus, kad:sonasir musų atstovai, toje kad augantis vaikas iš ma- 
! patirti kokiomis išlygomis lkonferenci j oje užtars už vi-1; ’ ž _ *
bus ga.ima prisidėti, tai g«- Sų mažųjų tautų, tų tarpe, ir atėjęs į metus, stipriai prie 
vo atsakymą, kad tik smpa- (lietuviu tautos liuosybę.
tija (pritarimu) ir dar paša- j Pagajiaus, męs iirdingai iNe pasineKa zmogus lvir. 

| ke kad jie, kaipo du bę su i pritariame sumanymui sut- [ tos valios tas, kurs viską ima 
[ lietuviais, is kurių gavo sau verti Baltimorėj, Md. labda- ir veikia tuojaus, kaip tik 
gerą įspūdi, noi i atiduou rybės komitetą, kuris uzsi- į misiis jam ka paliepia, be jo- 
:lietuviams pirmybę, kad he-.ims rinkimu pašelpos šei-ikio apgalvojimo,’ be jokio 

nfl-juyuoins tų žmonių, kurie apsprendimo, ar jo mintis 
bus išėję Amerikos liuosybę ■ yra pamatuota, ar ne klai- 
apginti. _ dingą, ar tą veikimą verta

Perskaičius rezoliuciją bu- pradėti, ar ne. Vaikas iš 
vo leista nubalsuoti. Už re- prigimties yra ant visko go- 
zoliuciją balsavo visi, o prieš i dus ir todėl visko geidžia, ką 
tai tik viena mergaitė, ar i ^jk pamato, bet tėvai neturi- 

_________ .moteris. Susirinkimas buvo i 
—________ gelbėti, paremdama lietuvių [ uždarytas ]ietuviu tautos

1___________  ± .reikalavimus. Patarė, kadį himnu Prie šios par<)dos
nių ir išaiškinus plačiaus lietuviai padarytų parodą ir į rengėsi tautininkai ir kata- j 
apie SLA., tie žmonės labai massmitingą 15 d. Balan- ■ ]ikai, išvien, ir užtai reikia ' 

_____  . ___ . kodėlgi džio. Prižadėjo duoti salę. jįems atiduoti garbę, o ypač i 
Pastaruoju laiku pradėjo, njekas mums to ne išaiškino dykai- - ir pasirūpinti nuo (veikėjams, kad jie moka sup- į 

viski laik—, • • „aac -imi miesto valdžios leidimą. „nef, riuvRn ;

ANGLIJOJ.
Londonas. Ke.iatas sa

vaičių atgal, “Birutės” duo- ‘ 
nos keptuvė turėjo savo su- i 
sirinkimą, kuriame išrinkta | 
nauji vedėjai: J. Šleznikasi 
ir J. Mažeika, kurie pastaty-į 
ta po didelėmis kaucijomis.: 
Pamatysime, ar ] 
kiek “Birutės” reikalai, ku
riuos paima vesti nauji vedė
jai. Apart kitokių priežas
čių, “Birutei” daug kenkia 
ir miltų pabrangimas. Sako, 
kad šėrininkai iš pastarųjų 
stengsis „Birutę” ] 
ir neduos jai žūti. “Birutė” 
gyvuoja jau kelinti metai, 
bet iš skolų negali išsiristi.

nimo, teip ir sulošta, bet toki j 
manalogai tik jau netinka 
SLA. kuopai ar kokiai nors 
kitai draugijai. Jau jeigu 
nėra geresnių, tai nė tokių 

l nereikia statyti, nes draugi- 
■ jų turi būti tikslas šviesti 
jaunuomenę, bet ne temdin
ti. Žinoma, ši kp. yra viena, 
kuri susidėjus iš “laisvės 
priešų”, todėl yra vos gy-

lietuviams pirmybę, kad lie-, 
tuviai, įstodami, duotų pa-: 
vyzdį ir kitoms tautoms, į 
kurios teipat bus užkvies
tos ir tuomi lietuviai pat
rauktų ant save anglų sin- 
patiją, o kad taikos kongre
se Amerika turės svarbų 

nes žmonės nežino kas tai balsą, galės ir lietuviams pri- • 
yra SLA. ir kam jis yra. g

. reikalavimus.

— — j i z ' <7 O*/

pagerės vuojanbk agitacija visai nė-
ra varoma už SLA., nes šį 
vakarą nė puse žodelio nebu
vo išsitarta apie SLA. ir, ži
noma, niekas neprisirašė,

.. . j -----

Sd- -,! Man pasiteiravus tarpe žmo-

. i nustebo sakydami,

yėlintis lietuviški laik-lp^miaus, męs butume jau 
raščiai, ateinanti, kaip 1S {seniai prisirašę prie SLA. 
Amerikos, teip ir iš Rusijos, i r

tada, kada prieš naudojimą 
porą dienų yra laikoma šal
toj vietoje. Seni kalakutai 
atsižymi savo kailio kietumu 
ir kojų raudonumu, kuomet, 
jauniklių kojos yra balsvos; 
patelės yra priimnesnės ne
gu patinai.

Žąsies mėsa, dėlei daugu- 
įmos taukų, yra sunki sugru- 
;muliayimui, nors yra labai 
| maistinga. Žąsis yra tin- 
į kamiausia valgiui kepta, bet 
turi būti jauna. Kepenys • 
tinka paštui, o kojas galima 
sunaudoti galeretui. Sutar- 
pinti žąsies taukai turi gerą 
ir malonų skonį. Penėtų žą
sų krutinės galima sūdyti, 
rūkyti ir palikti ilgesniam 
laikui.

Ančių mėsa yra geresnė 
negu žąsų. Senų ančių mė- 

| sa yra labai kieta. Ančių
■ kepenys ne atstoja žąsinių. 
Galima jas valgyti keptas ir 
virtas.

Jauni karveliai, kol plunk- '
■ snas ne mėto, yra labai tin- 

, kami kepsniui, kurie tinka 
> valgyti ir ligoniams. Seni 

■. karveliai yra tinkamais tik
jam teip pataikauti, kad joį sriubai, 
visus norus užganėdinus.: --------------
Vaikai-geidžia veikti ką jie■ Auginimas kūdikių, 
tik sumislija, bet teip nega-' Pirmutinė kūdikiams mau 
Įima, nes jie turi veikti tai. :dynė neprivalo būti perkar- 
ką tėvai geidžia. Geidulius, šta, nė peršalta; geriausia 

; vaikų tėvai neprivalo pildy- š laikytis 97 termometro laip- 
( ti, bet privalo išpildyti jų' snių. Į vandenį nereikia dė
tuos norus, suteikiant jiems. ti nė muilo, nė druskos, nes 
tai, kas yra reikalingu jų( tas erzina jauną kūdikio 
sveikatai, mokslui ir darbui, j odą. Išėmus iš maudynės 
Ir visame tame vaikai turi i kūdikį reikia gerai nušluos- 
buti pratinami prie nuolan-1 tyti sausu abrusu ir ant va- 
kumo v ir paklusnumo savo 
tėvams ir vyresniems savo 
globėjams. Kas vaikams bū
tinai yra reikalingu, tėvai 
neprivalo jam tai atsakyti, 
nes kitaip elgiantės, užmu
šama vaiko iniciatyva ir tuo
mi pagadinama mašina, kuri 
daugiaus negali savim vai-j
dytis. Vaikas, kurs negaus | stymui kūdikį reikia apibar- 
nuo tėvų tą, kas jam nėra į styti prėskomis, lengvai ap- 
reikalingu, bet gaus tą, be i rengti ir tik tada papenėti 
ko jis negali apsieiti, jam i ir paskui paguldyti, tegul 
suaugus, jis bus normališku: pramiegu. Niekad nereikia 
žmogum. Jeigu vaikas nuo jį nešti ant oro, tuojau po iš-- 

[kūdikystės bus išmintingai'maudymo.
(auklėjamas, išmintingai mo-j Maudymo laikas nepriva- 
, kinamas. suaugęs jis bus iš- j lo būti ilgesniu kaip 6 minu- 
lmintingas žmagus. Jeigu (tos.
bus nuo kūdikystės lepina-! Jeigu kūdikis turi kosul. 

i mu. dykinamu, nepratinamuį išbėrimus ar vidurių suliuo- 
prie nuolankumo, jei jam jsavimą ar alpų uždegimą, 
bus duodama valia visuose jo; nereikia tada jį maudyti, tik 
nesispyrimuose, bus pratina- apšluostyti abrusu, suvilgy
tų prie piktumo, jis tokiu i tu drungname vandenyje. 

| bus suaugęs ir todėl jis bus Pirmais kūdikio metais, 
' žmogum nenaudingu, o iš to- mazgojimas jo šaltu vande
nių žmonių vėliaus jaunesnė niu, yra kenksmingu.

i karta išsivystys darnenau-; JPo šešių mėnesių kūdiki 
,' dįngesnė. galima maudyti kas antra

I diena, antruose metuose jo 
(amžiaus galima, jį maudyti 

u' (du kartus į savaitę, o teipgi 
ir tolimesniuose metuose po 
dukart savaitėje., Maudynė 
tekančiame upės ar upelio 
vandenyje, gaili būti leisti
na tik penktuose kūdikio am
žiaus metuose.

Kūdikio galvos odą reikia 
užlaikyti labai švariai. Jei
gu ant galvos tveriasi šašai 
iš prakaito, tai reikia ją nu
mazgoti : keliomis valando
mis prieš maudymą kūdikio 
galvą reikia patepti alyva 
arba migdalinių aliejum ir 
užmauti kepuraite, o mau
dant tą viską numazgoti 
muilu; jeigu tas negelbės 

4 nuokart, padaryt reikia tą 
1 kelis kartus. Antruose ir 

trečiuose kūdikio amžiaus 
metuose, reikia tankiai maz
goti plaukus, nes to reika
lauja plaukų augimas ir stip
rėjimas.

kad augantis vaikas iš ma- 
i žens savo valę užartavotų ir

jos stovėtų.
Ne pasilieka žmogus tvir- 

ima 
kaip tik

miesto valdžios leidimą. . rasd yer-tę sutartino darbo.
Lietuvių delegatai tą pa- į j§ kurj0 visuomet būva ir

Teipgi buvo ir dvi dainos siūlymą priėmė ir pradėjo į daUg didesnė nauda, kaip 
Tankiai pasitaiko, kad didės-; (kvarteto) “Onvte” ir “Iš to- ruoštis prie parodos. Nors į priežodis sako, kur vienybė, 
nių siuntinių agentai visai į Hmos šelies- kurios nekaip ir buvo sutikta daug priešų, į ten h. galvbė 
negauna, arba gauna tik ad- į turėj0 buti dar vienas bet paroda pilnai pavyko, 
resą, be laikraščių. Vertėtų [ manalogas “Rusijos caras”, Parodoj dalyvavo 1,200 žmo-' 
išleistuvėms, siunčiant laik-; manaiOgįnįnkas nepri-: i sa^ susirinko suvir- i
raščius, pundelius surišti (buyo> todėl ir manalogo ne_ šum 1,500. Pirmiausia Vy-

. t, Pasibaigus, išėjo vy- čių bažnytinis choras sudai-

Sandarietis.

(męs iš Europos laikraščius j 
gauname irgi panašiai. Ma
toma tas paeina nuo nere- 
guliariško laivų plaukimo 
dėlei blokados, prie tam ir 
cenzūra prisideda. — Red.).

Kalnavertis.

Li et u vos Teismas. Be to 
visa Lietuvos valdžios sry
tis suskirstyta į penkis Apy
gardos teismų (Berzirksge- 
ricite) rajonus, būtent:

1) Kauno, tam apygar
dos teismui priklauso šie ap
skričiai ir taikos teismai: 
Kauno, Kėdainių, Jonavos, 
Ukmergės ir Utenos:

2) Panevėžio, apygardos 
teismui priklauso apskritys 
ir taikos teismai: Panevė
žio, Biržų, Kupiškio, Šedu
vos ir Joniškėlio;
^3) Šaulių apigardos teis
mui priklauso apskritys ir 
taikos teismai: Šaulių-Bai
sogalos, Kuršėnų, Joniškio 
ir Akmenės;

4) Telšių apygardos teis-

A M E R I K O J.
Lavvrence, Mass. Gyven

damas šiame miestelyje per 
keliolika metų, turėjau pro
gą prisižiūrėti į lietuvių pra- ’ 
ėjusio ir dabartinio gyveni-' 
mo stovi ir aplinkybes. Yra j 
keliatas lietuvių, turinčių sa-j 
vo namelius ir po sklypelį že- į 
mės, o patįs dirba fabrikuo-; 
se. Yra keliatas ir pramo
ninkų, kurie, toli gražu, ne
gali susilyginti su tikrais pra 
moninkais. Iš šalies žiūrint, 
išrodo labai nepraktišku, 
kada žmagus išėjęs iš fabri
ko, bejokio mokslo ir patyri
mo, įsisteigia kokią krautu
vėlę. Nuo kart tokioje krau 
tuvėlėje dar šiaip teip, bet 
kiek palaukus, pats pramo
ninkas susipažįsta su drau
gais, na ir su tais, diena iš 
dienos, zulinasi kampas nuo 
kampo ir tyrinėja, katroj! 
karčiamoj gardesnė degtinė. | 
Tokių krautuvių darbinin
kai, prisižiūrėję į savo darb
davius, ne atsilieka nuo jų 
irgi.

Svetimtaučiai pramonin
kai, jei pramonėje pabūva 
kelis metus, tai nusiperka 
kelis namus ir gražiai auk
lėja savo vaikus. Pas mus 
“biznierius” dalykai eina at
bulai, nes po kelių metų susi
laukia šerifo ir pramonę tu
ri uždaryti. Kiti pramo
nes vėl steigia, vėl tą pačią 
sistemą panaudodami, žo
džiu sakant, patįs save var
gina.

16 d. Balandžio atsibuvo 
prakalbos, kuriose kajbėto- 
jum buvo p. A Martus. Po

-------- o--------
ĮVAIRU M A I.

Vienas vokietis išgalvojo
ras ant estrados ir pasakė: «avo Amerikos> toną,pas-jtvenkinj? kurio pagelba 
“Draugai, neužmirškite ant kui kalbėjo p. J. O. Sirvydas į ga]ima sumažinti tempera-" 
susirinkimo ateiti visi Bal. 1S Brooklyno. P. Sirvydas; įr patankintį miglotas 
17 d. vakare.” Bet nepasa- sav<> turtingoje kalboje nu-!
kė keno tas susirinkimas.priežastis, dėlei kurių Į # ? a ?
bus. Man iš šalies teko su- ™ęs turėjome apleisti savo’ Kuboje kas tėn ištyrė, 
žinoti, kad tai socialistų kuo- \e ir atve įau lka(] mjnkvmas duonos ran_
pos,betne SLA. žinoma, “ 1 šitą laisves:sali,kur atra-Įkomjs< kenkia žmoniu svei. 
ir socialistų kp. nelcaip gy- dome naują tėvynę,ir šitojikatai todėl duona tmd buti 
vuoja, todėl visokiomis prie- nauJ°J tėvynėj męs liuosai n jminkoma mašinomis.

iinonemis norima, ...— . . - . -
į kaip nors žmogų pritraukus sau tverti draugijas, 
j prie soc. kp.

Tvarka salėje buvo lyg 
į pataisos namuose: rėksmas, 
įkliksmas ir kalbėjimas tarpe 
į savęs laike vaidinimo, neiš- 
pasakytas, buvo ir tokių, 

; kurie kalbėjosi tarpe savęs 
i (vyrai su mergoms) angliš- 
j kai ir kaip tik užgesina žibu
rius, tai nepadoriai glamžė- 

į si. Aš tokios betvarkės dar 
i nebuvau matęs niekur kitur, 
rodosi Ivg visas nedorasis * ° . .elementas čia buvo susirin- 
kęs.

Tą pačią dieną buvo ir ki- 
.. tas veikalas vaidinta, kurį 
(j vaidino Lietuvių Dienos CK.

Skyrius “Užburtas Jackus” j
ir Cicilikas . Nebuvau ant t3nkus ir gausus delnų ploji-; Suvienytose 
perstatymo, tad nieko neži- mas paskui kalbėjo teisė-p™fabi ik«i, i 
nau, bet vienok žmonių ture- jas j q Rose ir dar du kiti, i adatas ir špilkas; 
jo buti daug, nesabelnai čia angliškai _-* ’......................
lietuviai užjaučia tam sky- kaibos gaiima pažinti, kad na
riui. Užsipuldinėjimai abe- jjs yra apsipažinęs su Lietu- *.*'.* 
jų pusių čia yi a gana dideli, vos praeičia, nes savo kalboj Ant salos 'Haiti at rasta; labai stiprų:. 
Sako, kam jie už akių mums nurodė> kaą netuvių tauta [anglių sluogsniai, kuriuos: jaunų paukščių mėsa yra

nauioi tevvnej mes liuosai ir . .------- i J • • į minkoma mašinomis, kad tik niekeno nepersekiojami, ga- « * • ♦
i -i -- ’• «• Ispanijos ekspertai ištyrė, skaitvti visokius laikrascius , J .. .. - .. . kad Ispanijoj vra <00.000.ir knvgas, nes čia žandaras^ / J ,.- TT., . 000 tonu geležines rudos,is musu neatims. Užtai męs , . - ' .

turime* šią šalį guodoti ir kun, sutariunus , gaunama 
kaipo laisvę mylinti žmones, nuošimtis metalo.
kad nesuteršus savo varda, ■
turime būti ištikimi šiai Skietuos hinurga. pa
šaliai. Tiesa, šiai karei pa- tyrė, kad pasikėlus or.aivyje 
sibaigus ir Lietuvai likus lai. M's šimtus pėdų nuo žemės 
svai, daug iš musų važiuos >rpabuvus 15 miliutų pne., 
i Lietuva, bet daug ju ir iš ‘sau^s spindulius, žmoguje 
Lietuvos* važiuos i Ameriką, i®»!s «žm,ls dzlovos al>s,rel- 
o kada męs būdami šioj šalyj akinius.
busime ištikimi Amerikos
piliečiai, tai Amerikos vai-' Chinijos valdžia išsiuntė 
džia sutiks prielankiau ir ^auS agentų į Europą ir j 
atkeliaujančius mus brolius' Ameriką studijavimui tele- j 
iš Lietuvos. " grafų ir telefonų fabrikaci-

Pono Sirvydo kalba pub- iš
likai labai patiko, ką liudijo

landėlės suvynioti įgiltą kal- 
drą. Kūdikį reikia maudyti 
kasdien, geriausia išryto, 
prieš penėjimą. Kūdikio 
akis reikia nuplauti tyru 
vandeniu, bet niekad tuorrf 
patim, kuriame jis yra mau-

■ domas.
Po išmaudymui ir nušluo-

Apie paukštienos nau
dingumą.

Mėsa suaugusių paukščių 
[turi savyje daug baltymo, ir 

.o_________r-„- Valstijose mažai molio, pas jaunus
Paskui kalbėjo teisė-(yra 49 fabrikai, kurie dirba paukščius vienok yra kitaip, 

ir visi tie Perkant mėsai paukščius, 
Iš teisėjo Rose fabrikai turi darbo užtekti- reikia visuomet tėmyti. kad 

I paukščio krūtinė butų pilna. 
[Senų paukščių kaulai yra 

|s, nelinkstanti:

£

eina- į yra viena iš seniausių tautų
Čia nėra draugijų Sąry- į Europoje. Užsiminė ir apie 

šio, tad draugijos neturi jo- į Liublino uniją.
kio sutarimo tarpe savęs, ir Į Ant galo buvo išnešta se- 
nėra dyvo, kad gali pasitai-( kanti rezoliucija:
kyti dviem draugijom ant i Męs, lietuviai, susirinkę 
tos pačios dienos ką pareng-; j viešą mas mitingą, Bąlan
ti. Jau nekurtos draugijos; džio 15,1917. McCoy Hali, 
žada pasirūpinti, kad “Drau- Baltimore, Md. ir plačiai ap- 
gijų Sąryšis” susitvertų, dėl kalbėję šiądienmius tautiš- 
geresnės tvarkos ir santar- kus politikos atsitikimus, iš
mes. nešame sekenčias rezoliuci-

Tveriasi ir lietuvių (tauti- jas:

tyrinėja Francuzijos inži- J balta, o senų, pilkai melsva, 
nieriai, su minčia čia įreng-! Vištos suteikia gardų mal
ti anglių kasyklas. '.tingumą, metinės vištos yra

*.*’.* ! geriausiomis, bet ir dvime-
Išrašta metalas vadina tės, jei yra gerai laikomos ir 

mas “titanium”, kurs pjauja į šeriamos, tinka kepimui, 
stiklą, palikdamas paskui į Senesnės yra tinkamos tik 
save sidabrinę liniją. 'Sriubos virimui, vištų mėsa' 

lyra geresnė negu gaidžių.
Luk tiltas ant Tiber, Ry- Kalakutai, pagal savo didu

me, turi 328 pėdas ilgumo, mo, turi mėsą gerą ir labai 
Yra tai ilgiausias pasaulyje tinkamą kepimui. Senesnių 
konkrėtinis tiltas. kalakutų mėsa yra gera tik



Atyda
Šiomi apreiškiame, kad numeriu prekė liekasi ta pa- bia, kad Shenandoah’e tūlas 

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

* rubežiūose $3.00 Pavienių"

! sprendžia, kad jei žmogus 
į maino savo pravardę, jis yra 
! ne ištikimas. “Saulė” skel-

ti. Kas “Dirvą” prenume-! Janušauskas pavirto į Yo- 
ruos prieš 1 d. Liepos šių i ung. O juk jeigu jau ir krei- 
metų, tas gaus dar už šiądie- piama pravardės, tai galima 
ninę prenumeratą, $1.50, kas jas lietuviškon pusėn kreipti 
prenumeruos po 30 dienai kaip kad Vilkas, Jungas ir tt. 
Birželio šių metų, tas mokės • Kodėl jie to nesupranta?
jau $2,00. Į

Tad kviečiama visus lietu- » ■ j. ,
vius, norinčius sučėdyti 50 Į AUICFIKOS llCtU” 
centų, pasiskubinti “Dirvą” i 
užsiprenumeruoti prieš Lie
pos mėnesį, kol prenumerata 
nėra pakelta. Pasiskubin
kite.

PERŽVALGA
M. Yčas. Trumpa žinia 

gauta, kad mus gerbiamasis 
tautietis Martynas Yčas ta
po paskirtu apšvietos minis- 
terio padėjėju Rusijos vieš- 

■ patystėje.

ir doroje amžinai nusmuku- knaitė-pamokė”, — tiktai pia-! Aukos C. K-tui nuo 10 
šių žmonių, kurių reiktų jieš- nui. N—5. “Painius”, bai- iki 16 Balandžio 
kot kur kitur, tik ne salėje, ;sui ir pianui. N—6. “Dai- ChP. Cooley.............$50.00
kur parengiama susirinki-na be žodžių”, dviem smui-'CoUected at Meeting (Ka
rnas su šiokiu ar tokiu tikslu.! kom ir pianui. Kas bus lei- verhiU, Mass................. 8.CZ

Galima nesutikti su kalbė
tojų ir rengėjų nuomonėmis 
ir jų intencijomis, galima jų 
mintyse matyti spragas ar 
net ir klaidas, galima griež
tai nesutikti su jų nuomonė
mis, bet susirinkime kelti 
trukšmą, plūsti kalbėtojus ir 
juos vadinti žmonėms netin
kamais vardais ar mėtyti žo
džius, neturinčius mažiau
sios prasmės su tuom, kas iš 
estrados skelbiama, yratie- 
siok brutališku ir teip pasi
elgianti žmonės, kokios par
tijos jie nebūtų, ar tai socia
listai, klerikalai ar tautiniu-. 

; kai, verti pasmerkimo kiek
viename žingsnyje. Su to
kiais doriškais bankrutais, 
niekas iš sveikai, mažiau ar 
daugiau protaujančių, netu
rėtų susidėti, su jais drau
gauti, bet nuo jų šalintis nie
kur ne įsileisti, žodžiu sa
kant, visur juos nuo savęs 
atstumti, tegul jie savim 
patįs išnyksta, savo mikro
bais kitus ne užkrėsdami ir 
savo doriškojo nusmukime 
neveisdami tarp sveikų žmo
nių.

Atmintinu kiekvienam tu- 
i retų būti, kad nuėjus į susi- 
i rinkimą, keno tas susirinki- 
• mas nebūtų, reikia būti žmo
gum, reikia guodoti susirin
kimo vietą, susirinkusius ten 
žmones ir tuomi guodoti pa
tį save. Nesutinkant su iš 
estrados skelbiamu žodžiu, 
galima išeiti iš susirinkimo, Į 
bet pasirodyti save žemes-; 
niu už gyvulį, niekad nėraj 

: leistinu.
Męs turime laikraščių, tu-

■ rime rašytojų, pamoksli
ninkų, oratorių ir šiokių-to- 
kių mokyklėlių, ir visa tai

■ turi pretensiją manyti, kad 
jie mokina žmones, platina ir ■ 
palaiko dorą tarp žmonių. | 
Jiems butų šiuomi pasiūlo-į 
ma, kad jie atkreiptų atydą 
Į tokius doroje nusmukėlių 
pasielgimus ir imtų juos nai
kinti savo įtekmėmis ir galė- 
mis.

riams,kad jie pasiųstų per 
■C. K-tą Lietuvon tiems, ką 
plačiau veikia, kurie lietu
vių užsitikėjimo kuodaugiau 
šia turi. Važiuosiu visur ir 
kalbėsiu visiems, kur mane 
pašauks, kas norės manęs 
paklausyti.

Tad, kas norėtų surengti 
man prakalbas, prašau kreip 
tis adfesu (200 Fifth Ave., 
New York, N. Y.).

St. Šimkus,
Į Lietuvių Draugijos ir C. 
K-to narys ir įgaliotinis. *

P. S. Nuo 22 Balandžio 
iki pirmų dienų Gegužio kal
bėsiu Naujoje Anglijoje ir 
aplinkėse, vėliaus rengiuosi 
važiuoti į vakarus.

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

KARTĄ PRISIMINUS.
Musų visuomeniškasis gy

venimas kaip užkeiktas. Am
žiai dienomis bėga, pasaulis

Kas bus lei
džiama su kitais šešiais nu
meriais, bus pranešta.vėliau. 

“Kanklių” prekė, — vie
nas doleris metams!

verhiU, Mass................... 8.65
Mr. Ch. Wright.?.... 10.00 
Miss Isabel M. Chapman, 
.................................. 50.00 
Mr. Fred G. Chase .... 25.00 
James Archbald..........50.00
Collectedat Duąuesne,
Pa................................8.00
Mrs. M. B. Longyear 500.00 
Smulkesnių.................22.00vių visuomenę.

Gerbiamieji! Keliolika 
. mėnesių atgal atvažiavau 

x Amerikon Europos Lietuvių 
Administracija. Centralio Komiteto siun

čiamas jieškoti badaujan
čiai Lietuvai pagelbos.

šiurkštus ir siauras kai- 
kurių lietuvių ir laikraščių 

■ veikimas mano darbams 
! daug užkenkė. Fanatikų 
kliudomas ir spaudžiamas, 
pertraukiau savo kelionę po tobulinasi, žmonės kultūroje 
Ameriką, pasitraukiau į ša- kįla, o pas mus viskas eina 
lį, laukiau kol sriovės susi- blogyn. Blogumų tų pas 
pras, susitars nors šelpimo mus nesuskaitomos dajigy- 
darbą išvien dirbti. Ameri- bės, kurie labai tankiai apsi- 
kos Lietuvių Centralio Ko- reiškia įvairiose formose, 
miteto veikimas parodė, jog Vieną iš tų visų blogumų čia 
tai padaryti galima ir kad noriu paminėti, tai mus bro- 
tokio darbo pasekmės gali lių nekultūringąjį būdą, ne
būti labai didelės. Bet Jus mokėjimą žmoniškai ir ra- 
žinote, kas atsitiko. Dalis miai užsilaikyti susirinki- 
musų lietuvių siaurų fana- muose, nemokėjimą guodoti, 
tiku ^vedama, atsisakė ben- kitus, o tuom labiausia ne- i 
drai veikti C. K-to, pasileido mokėjimą guodoti savęs, nes i 
jį griauti ir šmeižti. kas neguodoja kitą, tas ne-:

Matydamas tokią suirutę guodoja ir paniekina save.
Lietuvos šelpimo darbe, įsi- Neužtenka čia paminėti, i

butų naudos iš to nedau
giau, kaip kad pareitais me
tais buvo iš p. Karužos kelio
nės. Tik pinigu išmetimas. 
Vienok, kaip nebus, linkėti 
reikia laimingos kelionės.

Amerikiečių dovanos. Lie
tuviu Draugijos C. Komite
tas, vardu kun. J. Tumo, per 
Raudonąjį Kryžių iš Ameri
kos gavo 40 skrynių su 4000 
įvairių drabužių ir autuvų, 
kuriuos Amerikos lietuviai 
surinkę aukomis, pasiuntė 
Rusijos lietuviams, nukentė- 

rios dalį tiedu vyrai reika-! jusiems nuo karės. Apart __
ląūja atiduoti Šelpimo fon-į šitų siuntinių yra dingę dvi tikinęs, kad su žmonėmis, kad musų broliii dauguma, 
dan. i skrynios su tais pačiais siun- kurių veikimas apsireiškia atėję Į susirinkimą, nemoka

Pas tuos žmones nėra nė ’---- :---- :x XT—’
gėdos, nė sąžinės.

Trukdo aukų išsiuntimą. 
Šiame numeryje telpa LCK. 
žinia, kurioje parodoma, kad 
Liet. Šelpimo fondo pirmi
ninkas Gugis ir iždininkas 
Šidlauskas neleidžia Raudo- 
namjam Kryžiui išsiųsti Į 
Lietuvą, Lietuvių Dienos su
rinktų aukų likusią dali ku-

$723.65
o---------r-

EUROPOS ATEITIS 
PO KAREI.

kalai bus renkami toki, 
kurie tinka plačiosios visuo
menės naudojimui; visi vei
kalai tai Miko Petrausko 
kompozicijos.

Pinigus reikia siųst “mo- Viso 
ney orderiais”. Kas siųstų 
pinigus banko čekiu, tai pri
valo pridėt “extra” 10c.

“Kanklių” prenumerata j
Europon ir tosna šalysna Talkininkai negrąžins Vo- 
kur pačtos nėra susijungęs 
mokesties ligumo dėlei su Su Į 
vienytomis Valstijomis - 
prenumerata metams 1.50c.

Prenumerata
tiktai metams. ministeris Long,

Siųsk vieną dolerj siuoij ijos uzrubežiniu reika.
„ _ . lų mmistens Mottono ir
M. Petrarkas, priemeras Naujos Zeelandi- 

o roadway, jos Massey. Su ta nuomone 
So. oston, Mabb. sutinka Anglijos ir 
--- o-------- Prancūzijos valdžia, kuri 

IŠ ALCK VEIKIMO turi didelę Pretensi^ Prie
AT ru -D \ - K • Azijos ir Afrikos kolionijų. ALCK Rastjme buvo uz- Po karei a-lna

įla,u4u'1..E®udon«1.' K^’lrubežiu Afrikos ir Anglijos 
kodėl ikišiol jo surinkti pi. jkolioni^ Franeuzijos Bei. 
nigai nebuvo pasiųsti į LK; jJos ir PortugaIijos. Hu. 
tuvą Gauta atsakymas kad >žiai bus labiau suvesti ; 
todėl jog nuo Lietuvių < rau- vi rat n lJ kad šiadia; 
g'jų iteip pasakyta Raud.: išsišakoję.
Kryz. laiške) gaunama daug, 
prieštaraujančių įsakymų i Turkijos likimas, 
(eonflieting instructions) Tie, kurie nori, kad Aus- 
apie pasiuntimą tų pinigų Į trija netaptu suskaldyta, bet 

(Lietuvą. Vėliaus bus pas-! tik jos dalims suteikta dides- 
i kelbtas viešai visas susirasi-: nė liuosybė, priešingi yra iš-

kietijai kolionijų.
Jeigu talkininkai laimės 

dabartinę karę, tai Vokieti- 
’’ ja negaus savų kolionijų 

priimama Azijoj ir Afrikoj, teip pasa-

Įeiti saiėn per duris, nemoka 
tyliai eiti nebeldus visu ne
rangumu grindis, kuomet 
susirinkimas yra vedamas, 
nesusipratimą, kad kitam 
kalbant reikia tyliai klausy
tis kas kalbama, kad balso 
pas pirmininką reikia pasi
prašyti ir tik pirmininkui

tiniais, kuriuos iš New Yor- daugiausia kitų Įstaigų, ki- 
ko paėm e laivas “Kursk”. tų darbo griovimu, laukai ap- 
Viena skrynia buvo sudau- sireiškiant norų sueiti vie- 
žyta, be jokių siuntinių, nybėn negalima, aš nuspren- 
Sustatyt a pa j ieškojimo ak-džiau jieškoti būdų ir kelių 
tas ir dingę siuntiniai bus savo veikimui tęsti.
jieškomi- Europos lietuvių organi-

Kun. Tumas dėkavoja ame zacijos, kurios čia mane af
rikiečiams už aukavimą, pa- siuntė, t. y. Lietuvių Drau- 
sidarbavimą ir prašo dau- gija Vilniuje ir Centralis leidus kalbėti, kad kalbant 
giaus tokių drabužių, ypač Komitetas Petrograde turi reikia atsistoti ir kalbėti 

vieninteli tikslą: gelbėti lie- apie dalyką. Kad nuėjus Į 
tuvius, bado ir vargo pris- koki nors perstatymą reikia 

šiame sumanyme nėra todėl, * ’ - * paustus, neatsižvelgiant nė
kad 13 metų paminėjimus Kodėl jie nesupranta. Jau Į pažiūras, nė i partijas.
niekas nerengia, negi 13 me- negalima suskaityti kiek 1. Dėlto, kad Amerikos

- tų yra bent kokiu paminėji- kartu laikraščiuose buvo ra- Lietuvių Centralis Komite- 
mu (paminėjimai rengiama šyla apie neišmintingą ir, tas siekia tą patį tikslą, ką 
kas 5 metai, b jubilėjai kas atsiprašant, kvailą lietuvių ir mane čia atsiuntusois Eu- 
25 metai). Svarbos jame paprotį darkyti savo lietuvi- ropos lietuvių organizaci- 
nėra todėl, kad dar yra svar- škas pavardes, lipdant iš jų jos;
besnių reikalų, šelpimas ba-‘ Smitus, Johnsonus, Young’-
daujančios Lietuvos ir jieš-us, Michelsonus, Bush’us, j ir laikraščių, ypač paskuti- 
kojimas jai laisvos ar bent SagavFus ir kitokius. Ir nių laikų, užsipuolimai ant 
lengvesnės, politiškos atei- kiek tai kartų jau buvo aiš- tokios prakilnios Įstaigos, 
ties. kinta apie netinkamumą kaip kad C. K-tas, verčia

.darkymo savo pravardžių kiekvieną lietuvį tėvynainį
* * (ypač 1910 m., darant vai- remti ir saugoti ją;

Išvažiuoja Europon. New diską statistiką), buvo laik- 3. Kad žmonės,

* *
Sumanymas rengti pami

nėjimą spaudos atgavimo. 
Vienas iš lietuviškų laik
raščių duoda sumanymą 
rengti paminėjimą 13 metų 
sukaktuvių lietuvių spaudos 
atgavimo.
. Sumanymas yra be pras- autuvų atsiųsti, 
mes ir be svarbos. Prasmės

į nėj i mas su Raud. Kryžium, metimui Turkijos išEuro- 
iš kurio bus matoma kas bu-pos. Prieš keliatų metų 
vo tos draugijos, koki buvo Anglija gavo nuo Turkijos 
jų reikalavimai, ir kas buvo! miestą Akaba, ant. Egypto 
priežastimis aukų siuntimo j rubežiaus, kurs buvo jai rei- 
sutrukdymo. .kalingas tam, kad Anglija

 i paleistų tam miestui būti 
Į T. ... . , . . Turkijos priežiūroj. Tokia
! • L,iet* f°nd° P1.™1'; Turkijos priežiūra, yra lygi 
Įnmivas K. Gugis ir iždiniu-; chinijos priežiūrai. Turki- 
kas Šidlauskas buvo nuva- ja atidavė AngRjai mies_ 
ziavę į Raud Kryžių ir pa-;tp jokio atlyginimo> vis_ 
reikalavo, kad be Bostono, tiek< kad turku valdžia butų 

AVaterburio, ir kitų jau zmo- pasakius> jog‘ Turkijai tas 
| mų kompromisinių komite-, miestas buvo nereikalingas. 
|tų, dar siu komitetų trecda-. Jeigu Turkija po pasi_ 
[ iai butų atiduoti į Liet. į bkta neišmesta iš Europos, 
j Šelpimo fondą: Ansoma, atįmti nu0 jos va}d ^t 
j Conn., Brockton, Mass., Konstantinopolio galima bu-

Šiuomi kreipiuosi prie ger Glifside,;ta tik tokiu budų_ Pasakyt
b’iamųjų dailos mylėtojų pa-'t - ^ex'\Be"ford, Mass.,|Turkijai Konstantino- 

„ Nuo i ; polis ir jos aplinkės abiejose
Gegužio pradžios Į*0™, Me. n Gi and Rapids., pUSėse susmaugęs bus val- 
“Kankles”, tai į ^Įch- Raudonasis Kryžius Į finansiškos komisijos,

nuolatinis leidinys dėlto sulaikė siuntimą pini-. gj ta komįsija bus prižiuri- 
Kank- i ™1 j^rs : ma tarptautiškos komisijos,

jose vie-: rasentose uaug rašyta ir ra- veuanueji ir remiamieji, ijm rtvs a&aiumgmuc cucunim- a U O tarptautiška komisija pil-
pokiliai. ginta savo pravardes nedar- šiol pasirodė tyriausiais lie- me nesidriovi, neturi gėdos nesi ir bus-vien tik muzika, ^1™1 aPie jokį laet selp. dj 

Vienoje vietoje ‘"tautininkai kyti. Vienok tie balsai ir ra- tuviais ir bepartyviškais lie- paniekinti patįs save ir tuo- i paskirta dainavimui, pianui, iIonao reikala' n™ tų įį 
____ _______ t ai:_______________ : v...______j___ __ _ .nArmomimn rlirL smnilrai ar ir in«ti*ii_

ramiai klausyti ir žiūrėti, o • 
ne visu balsu kvatoti, švil
pauti arba net ir scenos ypa- 
tai daryti trukdymus, pa
mėgdžiojant jo žodžius. Bet 
reikia paminėti susirinki
mus į daug kartų minėtąsias 

■' ir labai retai nusisekusias
2. Kad kaikurių lietuvių prakalbas. į kurias žmonės 

renkasi daugiausia patįs ne
žinodami ko jie ten renkasi. :

Susirenka ten minios žmo- remt mano užmarymą. 
nių, kaipo į svarbę vietą, su-! mėnesio < 
sidedančios iš jaunų ir senų, leisiu 
tarpe kurių atsiranda pora bus

_______ B . ... C. K-tą ar keliatas tokių ypatų, ku- muzikos veikalų.
Yorke atsibuvo dviejose vie- raščiuose daug rašyta ir ra- vedantieji ir remiantieji, iki rios skaitlingame susirinki- lės” eis vieną kartą permė-i 
tose išleistuvių ]

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

APREIŠKIMAS.

mi suteikti nesmagumą did- j smuikai ar ir kitiems instru- vietV' žinoma, kitose 
moję negirdimi ir mus bro-! 4. Dirbant tokį platų dar-žiumai,* susirinkusiai tenįmentams, be jokių kitokių. . u\° P?. nu
i;»: „vn mncu not čitzUriii otsitikimn np.! rašiniu. Atskiras

atsisveikino dr. J. šliupą, ginimai buvo ir yra daugu-tuviškam darbe veikėjais: 
kurs nuo tautininkų parti-h r . . . , . . i .
jos, kaipo pasiuntinys ke- liai, paliovę savo pravardei į bą, kaip kad. yra musų ba-pat. Šitokių atsitikimų ne-; rašinių, 
liaus į Lietuvą, antroje gi 
socialistai atsisveikino nese
niai iš Europos atvykusį V.
Kapsuką, kurs su kokiais ten 
revoliucijos tikslais iškeliau
ja į Petrogradą. Keliaus jie 
Pacifiko vandenynu į Aziją 
ir iš ten į Europą. Kiek ga
lima manyti, Kapsukas buvo

dys tik tą, ką prisakys did
žiųjų valstybių sutartis. 
Jeigu Turkija nebūtų turė
jus tvirtovių ir ginklų, tai

Adu. yia .uuzu Ud- cuua.u —r —------ Kank-kad !netik ramumo, bet ir karės
ambrija i daujančių brolių šelpimas, reikalaujame jieškoti toli- i lių” numeris nuo 25 iki 60c. i . .nut*rta at: laiku rusai su savo laivynu

jaSMu<*ip. oiėįmei! męs vrsu remia arčiau s’usijuiigvi ii mvj L— AgrOROimjOS ^religijai Lie- j ga]ėję nuplauktiįKon-
Amerikos lietuvių skaitliaus remtis augštų siekių, prakil-tris čia pat, atsitikusius la-! “Kankles” visiems metams4 ^U5®je.’ J ne. . ’ šelpimo j stantinopolį ir pasisavinti 

hai tnimnn laiku Npspniai i tas ?aus tfisus 12 numeriu už tpnc*ui Amenkoje. bėriau-; jį Armėniją turkai butų 
šia bus, kad V ietų Komite-, atidavę be didelių 

į pasipriešinimų, dėlto, kad 
.... ’ ... . į joje nėra svarbių punktų už

silaikymui kariumenės, bet 
kad turkus išmesti iš Kon
stantinopolio, tai reikia pir- 

Lietuvių Dienos knygai !ma užduoti jiems didelis

ambiyti lenkiškai, s
jas kitaip, šiądien męs viso reikia arčiau susijungti ir moj praeitije, nes randame Bet kas užsiprenumeruos

gal tik treičdalį rasime su įnia organizacija. bai trumpu laiku. Neseniai i tas gaus tfisus 12 numerių už
tikromis pravardėmis, o visi j Aš vėl pradedu Lietuvos skaitėme laikraščiuose ži-! 1 dolerį.
kiti yra jau suambriję (tokių šelpimo darbą ir sujungiu jį; nias, kad Lawrence, Mass.
nestokuoja ir mus palaimin
tame Clevelande), ir tai ne 
vien paprasti žmoneliai tą 
daro, bet ir inteligentai.

Bet kartais savo pravar-

su prakilniu darbavimusi dalis susirinkusių įprakal- 
Lietuvių Centralio Komiteto bas, kuriose kalbėtojum bu- 
Amerikoje. vo kun. T. Žilinskas, pakėlė

Tad šiuomi apreiškiu lie- baisią betvarkę ir mėtė la- 
tuvių visuomenei Amerikoj, bai netikusius žodžius kal-tulų politiškų kliūčių, ir at

keliavęs Amerikon, kur gy
venimas, europiečiui, nepra
tusiam prie amerikoniškos 
politiškos mašinerijos, • yra da žinią iš Chicagos, kad vie- j šių organizacijų, vėl tęsiu šliupas ir tuom beveik patim ■ siu. 
gana švankus, tad jo nepa- r.:~s fabriko dcrbdzvis: zt J«i

“Kankles” pasižadu leist tai pątjs išnaujo pasiųs avo | 
ištisus metus, nežiūrint j i rez°llueijas Raudonam Kry-' 
nuostolius, kokius gal kar-|ziui lr PaKreitms auk« 15’ 
tais prisieitų panešt Jeigu ™»t«nų Europon, 
nuostolių su leidimu “Kank-Į --------------
lių” neturėsiu, tai leisiu ir jLUViy VlOUVlllVHV* liuiv* mVJ. VM* 4»VViAk.M^ — *** --’y ----------------------------—y -------------------------- . *— v *** •^Vowv* į   

džių perdirbimo kalviams,'jog nuo šios dienos, ragina-i bėtojui. Ilgai nelaukus tas toliau ir, pagal išgalės, didin-• ikišiol atsiuntė savo paveik- smūgis.
jų darbas išeina ant ne nau- į mas augščiau minėtų prie- pats atsitiko So. Bostone, i siu. Jeigu bus nuostolis sun- sius tik 23 VieL Komitetai ir 
dos. Štai “Lietuva” paduo-į žasčių ir mane čia atsiuntu-kur kalbėtojum buvo dr. J. i kus, tai metus leidęs susto- j 94 Komitetai Liet. Dienos 
1 i--i ui’getiįizacijų, vėl tęsiu šliupas i* tuviu be veik patim (c.iu. ! aprašymus savo miestuose,
name fabrike darbdaviai at-; Liet, šelpimo darbą: rink-laiku Brooklyne, kurkalbė-j “Kanklės” eis muzikos for į Prašoma 

■ Miibonfnincioi T iorinroi žnioL km.A Lrimiryoi .T T* ' in AntuvO ’ ilri 1V i

—O►— 
Grūdeliai.

-------------- - ------ t ir kitų Komitetų! Norint būti mandagiu ap- 
mėgęs ir pasinaudodamas leido nuo darbo visus vokie-siu nukentėjusiai Lietuvai tojais buvo kunigai J. ir T J mate in octavo.-Nuskirti; iki 15 d. Gegužio atsiųsti sa-1 siejimuose, pirmiau reikia
Rusijos valdžios ir politikos čius, o su tais ir vieną lietu- j aukas, raginsiu užsidėti mo- Žilinskai, mokintojas M. (šie dalykai: N—1. “Aras”,'
permainomis, keliauja vj sn vokiška pravarde kesčiais ir t.t šalčius ir dar kiti. Skaitant Į maišytas kvartetas su piano
ir be abejonės, ten1”-1' ---------- = ------- ----- —=- m_o «v.n.
jam bus ramiau. Dr.
J. šliupas gi važiuoja su 
lietuvių tautininkų visuome- 
niškai-politiškais reikalais. 
Jo kelionės tikslas yra svar* 
bus, tik butų negerai, jeigu

, _ _ _ _ ...i pravarde ;kesčiais ir t.t
Wolf. Netekęs darbo lietu-! Kadangi noriu remtis laikraščiuose žinias apie 
viškasis “wolfas”, net popie-; daugiausia prakilnia C. Brooklyne iškilusį prakalbo
ms rodė, kad jis yra Vilkau- 
skas, o Wolf tik prasimany
ta pravardė, dėlei lengves
nio ištarimo, bet tas nieko 
negelbėjo, nes darbdaviai

palydėjimu. N—2. “Valia, 
valuže”, dviem balsam ir pia
nui ; šita daina iš operos 
“šienapjūtė. N—3. “Nau
joji gadynė”, baisui ir pia
nui. N—4. “Kriputis”, nau- 

liksiu Č. K-to vietiniams sky rinių ar apsvaigusių ir prote | jas šokis iš operetės “Tar-

K-to organizacija, tad. jos se skandalą, jautiesi žmogus, 
veikimą, jos įstaigas remsiu stovįs ne tarp kultūringos 
visų pirmiausia. Surinktas tautos žmonių, bet kokiame 
mano prakalbose jiukas pa- raiste, tarp nepaprastų tva-

vo paveikslus ir Liet. Dienos 
aprašymus, kad paskui ne
būtų rugojimų, jog apie juos 
nėra nieko minėta. Teipgi 
priimama tai knygai prenu
merata (1.00) iki tam* laikui 
Viskas turi būti siunčiama 
ALCK. 200 Fifth Ave.New 
York. N. Y.

buti mandagiu kalboje.
000

Mažiausia klaidų daro tas, 
kurs mažai kalba apie kitų 
klaidas. 7*

000
Jei darai ką gero kitam, 

nenorėk, kad apie tai visi 
žinotų.
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,ILti t .................. iffittrSIE neturtingi tėvai visada turi
IU Nedeldienio Pasiskaitymai H|!3Fs'^'!irSrotijoj- 

....... • •• • • įįį; g;tVaikų gimimo skaitlius re-
miasi ant tėvų luomo ir ap-

Skirtumas tarp daugumo kito bliudo, todėl pritrauki- švietos. Žemiau paduoda
me statistiką kokiems tė- 

nuošimtis

-M-M-

mo jiega turi veikti ant abie-
“A, kame ten gali būti jų lygiai, abudu lygiai trau- 

skirtumas, juk tai ta pati kiant žemyn; tokiu budu pri- 
prasmė” — pamislys sau ne- traukimo jiega tik galėtų 
vienas. “Juk ir moteris, ku
ri storesnė, ta ir sunkesnė” 
— pritars jam kitas.

Tame galima sutikti su gagali tęsti tiek kiek jai 
teip manančiais, bet tik su 
išlyga, kad nevisuomet teip 
yra, nes kartais gali pasitai
kyti, kad ir storiausia mo
teris gali sunkumo visai ne
turėti. O tai vis pasidėka- 
vojant skirtumui tarp dau
gumo ir didumo, ir sunku
mo. Dauguma, diduma, ar
ba kitaip sakant mąsa, kas 
ji yra? Masa kiekvieno kū
no, ar tai žmogaus, akmens, 
medžio, vandens ar keno ki
to, yra tai dauguma mede- 
*gos, iš kurios-tas kūnas susi
deda, atmetus nuo jo vande
nį ir kitokias dalis. Žinome 
gerai, kad šmotas geležies 
yra daug sunkesniu už me
džio šmotą, tokio pat didu
mo. Ta dauguma medegos 
•vadinasi masa, kuri užima 
vietos daugiau ant tiek, ant 
kiek yra tirštesnis kūnas. 
Dvi lygios masos, sveriamos 
toje pačioje vietoje, turės tą 
patį sunkumą. Kas yra sun
kumas?

Sunkumu yra jiega, arba 
spėka, su kurios pagelba že
mė prisitraukia prie savęs Žemės pritraukimo jiega ly- 
kunus. Ta jiega mainosi pa- ginsime pritraukimo jiegos 
gal tolumo nuo vidurio že- 

‘ mės. Jeigu męs koki daiktą 
pasversime ant sprendzini- 
nės vogos, paskui tą patį 
daiktą nusinešime ant viršū
nės augšto kalno, o iš ten į 
gilumą kokių kasyklų, tai 
patėmysime smulkutį skir- 
-tumą; o jeigu męs su tuom 
sunkiuoju daiktu galėtume 
nueiti į patį žemės vidurį, 
tada jis nieko nesvertų, nes 
pritraukimo jiega butų per- 
arti nešamo daikto. Ten, 
jeigu ant tos pačios vogos 
padėtume aną sunkųjį daik
tą, jis vogos rodyklę nė iš 
vietos nepajudintų.

Bet dar akyvesnių dalykų 
patirtume, jeigu galėtume 
valkiotis visuose pasaulio 
kampuose. Paveizdan, jei
gu kokį daiktą ant žemės pa- 
svertume iki 6 svarų, tai 
nusinešę jį ant Mėnulio ir 
ten jį pasvėrę, turėtume tik 
1 svarą sunkumo, o nukelia
vę ant Jovišo, ir ten tą patį 
daiktą pasvėrę, jau turėtu
me 16 svarų. Ant Marso tas 
pats daiktas svertų 2*4, ant 
Venus mažiaus 5, o ant Sa
turno 7, kuomet tas pats 
daiktas ant paviršiaus saulės 
svertų nei 166 svarus.

. Teip butų, kuomet męs va- 
duotumėsi sprendzinine vo- 
ga. Bet jeigu męs vaduotu- 
mėsi bezmėnu ar svarstyk
lėmis (šalkės ), skirtumo 
nerastume jokio, nes šešių 
svarų sunkumas butų tas 
pats, kaip ant Mėnulio, teip 
ir ant Saulės. Sveriant pri
traukimo jiegą tokiomis vo- 
gomis, męs prieitume prie 
neteisingų persitikrinimų, 
j.es manytume, kad pritrau- 
k mo jiega visur vienoda. O 
t enok tik sprendzinine voga 
r.«ms parodo aiškumą ir 
< :oda pertikrinimus, kad 
pi traukimo jiega nėra vi
sur vienoda. Vienok svars
čiai mus ir čia neprigaus, nes 
įprantame, kad jų sveria
mo daikto sunkumą daro vi- 
r ;r lygiu tas, kad ant vieno 
jos bbudo guli sunkumas, ly-

ir sunkumo.

nutraukt šniūrą, ant kurio 
svarsčiai kabo, kuomet 
sprenzininę vogą ta pati jie-

reikia.
Labai daug pavyzdžių ga

lime atrasti, kuomet pamis- 
lijame apie savo kelionę po

3.91
4.25
4.33
6.29
6.42
7.01

vams koks vaikų 
pripuola.

Gydytojams 
Mokytojams 
Pastoviems 
Amatninkams 
Prast darbininkams 
Angliakasiams
Apart Anglijos komisija 

surinko vaikų gimimo sta- 
___  ...____r tistiką ir kitų šalių ir persi- 

pasaulf1 Jeigu męs ant sa- tikrino, kad nevien Anglijoj, 
vo pečių prisikrautume daug bet visur, kur tik apšvieti- 
sunkių našulių, teip, kad vos mas stovi ant augštesnio 
galėtume juos panešti, tai laipsnio, ten ir vaikų gimimo 
visgi jie mums butų kas kart nuošimtis mažesnis. Pavyz.^: 
lengvesni ir kuo toliaus męs 
nuo žemės tolintumės, tuo 
našuliai mums butų lengves
ni. Ir teip, jeigu męs apsi 
krovę sunkiais našuliais, nu
keliauti galėtume 24,000 my
lių nuo Mėnulio vidurio, mus 
našuliai ten nesvertų nieko, 
kaip Ivgiai nieko nesvertu- Didžiausias vaikų gimimo 
me ir męs patįs. O tai tas nuošimtis kasmet puola Ho- 
butų todėl, kad tada męs: landi joj. 
rastumės vietoje, kurioje ~ ~ - .
yra lygi pritraukimo jiega, 
kaip iš Žemės, teip ir iš Mė
nulio pusės. Tokiu budu ir 
visos planetos, bekeliaujan
čios aplink Saulę ir Mėnulį, 
darosi sunkesnėmis ir leng
vesnėmis, sekant vietos to
lumą nuo tų dviejų didžiųjų 
dangaus kūnų. Jeigu męs

Danijoj nuo 1851 iki 1860 
vaikų gimimo nuošimtis bu
vo 32.5., o 1914 rn. tas nuo
šimtis nupuolė net ant 25.6.

Vokietijoj tarpe 1873 ir 
1888 metų vaikų gimimo nuo 
šimtis buvo 39.1, o 1913 me
tais nupuolė iki 27.5.

0 tai tas nuošimtis kasmet puola Ho-

Saulei, tai musų žemė turėtų 
būti 1000 trilijonų tonų sun
kesne Gruodžio mėnesyje, 
kuomet Žemė randasi 3,000 
000 mylių arčiau Saulės ne
gu kitais metų laikais, nors 
jos masa tuom kart nė kiek 
nepersimainytų.

i Italijoj tarpe • 1881 ir 1890 
metų vaikų nuošimtis buvo 
37.8, o iki 1913 metų nupuolė 
ant 31.7.

Francuzijoj mažiausia ge
ma vaikų, šimtas metų at
gal vaikų gimimo nuošimtis 
buvo 32.2. 1910 metuose pa
daryta statistika ir sužino
ta, kad tas nuošimtis nupuo
lė ant 19.

Statistika - vaikų gimimo 
nedaryta nė Rusijoj, nė
Amerikoj. Rusijoj apšvie- ,VFaK°įw
timas stovi ant žemiausio 
laipsnio, o vaikų gimdymo 
nuošimtis yra didelis. Gi 
kaslink Amerikos, tai nese
niai pradėta vesti vaikų gi
mimo statistiką, kuri laikui 
bėgant gal bus viešai 
kelbta.

w . x . rv M.*w. Bush
Lietuvių Dienos m. w. Bush

apyskaita.
(Tąsa)

F. M. Trexler, Philada, Pa.
G. S. Merkei, Minersville,
Pa...............................................
Rev. J. N. Burger, Coving- 
ton, La .......................... ..
F. Roman, Farmingsdale, 
N. Y...............:........................
L. Bastian, Martinsville, 
N. Y...........................................
J. B. Garrit, Hanover, Ind.
L. A. Kurtz, Valley Park,
Mo................................. ........ . ..
J. H. Peshges, Winona, 
Minn..........................................
M. Thomas, Lebanon, Pa. ,___
J. R. Scullen, Austin, Minn. 1.00! Iš nežinomų šaltinių
K. B. Sosnowske, Pa.............1.00
Myer Davidow, Scranton,

!Pa................................. 10.00
Postmaster J. Duckin, Scran
ton, Pa...................................... 5.00
Dr. Morrison, Mt. Carinei, 
Pa................................... ..
Chas. E. Katerman, Sioux 
City, Pa...........................
Gunster Bros., -.Scranton, 
Pa......................................... 5.00
Th. J. Stevenson, Mt. Ver- 
non, N. Y............................. 2.00
Rev. A. C. Jdebell, Turner 
Falls, Mass.............................. : 5.00
J. E. Joyce, New Haven, Ct. 5.00

■ T. J. Grotti, Centralia, Pa. 35.00 
J. F. McCarthy, Nanticoke, 
Pa..............................i.............
Rev. Leuzill, Chicago, III. 25.00 

i W. F. Boyd, Carthage, III. 
! J. Kozlowsky, S. Chicago, 
III..............................................

■W. F. Griffin, Winr.ona, 
i Minn...........................................
į A. Gurisatti, Scranton, Pa.
J. B. Wardien, Meppam, III. 7.00 
J. R. Blackburn, Dayton, O. 2.00 
R. Schwartz, Nanticoke, Pa. 5.00 

' F. E. Bunts. Cleveland, O. 5.00 
: Rev. F. B. Brogger, Mervill,
Mich. ____ ' "
H. P. Carson, Huron, S. D. 1.00
U. N. W. A. H. E. Dodson, 
Luzeme, Pa.............................. 10.00
J. C. Kurie, Caldwell. Texas 5.00 
R. Neagle, Malden, Mass. 10.00 
Vyčiai, Kingston, Pa..........40.00
Rev. E. J. Ryan, Yonkers,
N. Y.....................................  10.00
R. T. Cowley Norberth. Pa. 10.00 
C. C. Van Noy, Ardmore, 
Okl................................................. 1.00
J. A. Black. S. Chicago, III. 2.00

pas-

684.25: 
214.80;

M. W. Bush.....................  434.50;
M. W. Bush ..................... 212.00
M. W. Bush ..................... 308.50:
M. W. Bush........................1^49.95

5.00 M. W. Bush.......................... 104.00;
Cheltenham Local Comm. 156.62 

1.00 Cliffside, N. J...................... 436.89 i
. Danbury, Conn., Local Comm 

1.50 i................................................. 325.00
1 Lima, O., Local Comm. .. 101.77 

2.00 Montello (Brockton, Mass.
transferred by Red Cros to

5.00 Liberty Bank)....................... 65JM) >
3.00 Stapleton, N. Y. Local Comm.

į ......................................... 214.50
3.00 Herkiner, N. Y. Loc. Comm. į

:................................................. 35.00 i
2.001
2.00, Viso ..

1.00

į Rev. J. L. La Croix, Eugene, L-,^. 17.
; 2re............................................... 1.00' sti per kun. dr. Augustai-
«Rev. J. S. Earry, VVoreester, ----- — -
;Mass............................................ 5.00
i E. L. Wehrenberg, College 
Cor.. Okla...................................2.00

; Mr. Friend, Dayton, O. .... 1.00
> R. Alexander, Minneanolis,
' Minn. .................   5.00
Rev. A. Luckry, Manhattan,

; Kan........................................... 1.00
A. Malin, Chaplain, Chicago,
IB.................................................... 2.00

! Green Tree Eire, Bently ville, ; 
Pa..............................................  5.00
B. A. Hathaway, Grand Ra
pids, Mich........... ............... .. 10.00

i C. C. Tod, Aberdeen, S. D. 2.00 
į St. Martin Church, Starken- 
iburg, Md. .............................. 1.00
J. Essick, Reading, Pa. .... 5.00

. Lapkr. 17, čekiai prisiū

ti, Mahanoy City, Pa.: 
C. F. Bridges, La plata, 
Md. 28.00; Mathias We- 
iland, Dubois, Ind. 5.00; 
Raymund Vernimont, 
Denton, Tex. 1.00; T. S. 
190.00; W. Kwiatkowski, 
Antrian, Pa. 12.00; Cahs 
4.00 ........................................  240.00

! Lapkr. 27, Lockport Bord 
! of Comerce, Lockport, N.
! Y.......................  100.00
■Officers: John R. EarI 
Chairman, John T. Sy-

• Lapkr. 25,16, prisiųsta p. 
M. šalčiaus Francis Zdan- 
kus, Mishawaka, Ind. 

; 12.00; Rishe and Cresby, 
PottsviMe, Pa. 5.00........
Gruodžio 11, 16, S. S. 
Bruce Houghton, Mieli.. 
cio V. M. C. A. ... .............

.Gruodžio 14, 16, Amher- 
stes Mass. rinkėjų pri- 
Northampton, Mass..........
Gruodžio 19, 16, W. F.

1.50 Collins, Stainford, Conn. 
Sausio 7, 17, pridavė kun.

D. C. Rep...................... '.............5.00 V. Matulaitis nuo Refor-
Rev. P. H. Hershey, Wells- wich Bros. Pottsville, Pa. 
boro, ą?a................................... 5.00
Rev. J. Wrobel, Chiny Val
ley, Pa............... ........... ..
Rev. J. G. McČlure, Fair- 
view, N. C..................................
R. Matonisch, Chvatonna,
Minn. .......................................
Rev. J. J. O'Brien, N. Y. 
City............................................
Rev. B. Marick. Academv,
S. D. . .............. .......................
Reis-Coal Co.. Sheybovgan, 
Wis............................................ 10.00
Rev. C. McHugh, Wilkes- 
Barre, Pa................................. 5.00
Rev. H. F. Flock, Sparta, 
Wis. ........................................ 10.00

§5.481.28 x
. 1.518.86 :F.Ffecher,'fem^ Philada,

. ... „ , . , -------------- Pa..................................................10.00
Viso i Lib. Banką įplaukė Rev. R. y. Cavis, Col., Phila, 
iki Kovo 5 d................. §39.841.19 pa.................................................. g 20

Rev. A. Danilowitch, Water- 
............... 2.50

Lodge No. 356 U. M. W. of 
A., Gęorgetovrn, III...............

$79.78 Hon. H. C. Reynolds, Wash.
60*83 T>“

.: . 61.00 
.. . 18.50 
... 14.89 
... 45.00 
... 71.71 
.. 458.02 
. ..461.08 
... 12.30 
... 20.00 
... 30.07 
... 57.08 
.. 211.06 
... 11.32 
... 77.00 
.. 738.79 
... 10.00 
... 301.83 
. . 285.92

20.00 J- A. Black, S. Chicago, III. 3.00 
.’. ”180’46 ~ 
... 18.50 
.. 100.00 
... 35.00 
... 22.00 
... 12.00 
... 15.00 
... 51.90 
.. 398.43

CONTRIBUTIONS MADE TO ville. N. Y. ..
THE CENTRAL COMMI- 

TTEE.

17.00

40.00

33.24
1.00

j qq Atlantic City, N. J. . 
Bedford, O.........
Burlington. N. J. .... 
Belle Valley, Ohio .. 
Cuddy, Pa.....................
Chicago, III ................
Cleveland, Ohio .... 
Chester, Pa..................
Dayton, Ohio..............

c Gallitzin, Pa..................
C> 5 00! Hartford, Conn...........

Lopez, Pa......................
Ledford. III....................
Miners Mills, Pa. ... 
Moline, III. ................
North Loup, Nebr. .. 
Painesdale, Mich. ... 
Paterson, N. J...........
Providence. R. L ... 
Pittsfield, Mass. ... 
Rochestgr, N- Y..........
Sugar Notch, Pa. . .. 
Spring Valley, III. .. 
Syracuse, N. Y............
Shenandoah, Pa...........
Silver Creek, Pa..........

.So. Chicago, III...........
Stamford. Conn...........
Thournhurst, Pa. . . 
Trenton, N. J.............
Uniontown, Pa...........
Vandergrift, Pa. ... 
Waterbury, Conn. .. 

, Winder,' Pa..................
West Granby, Conn. 
Zanesville. Ohio .... 
Duzinski, Soyersville, 
Jurgutis, Export. Pa...........1.10
Polish Cen. Komm., Chica
go ......................................  85.56
R. Karuža. Philadelphia. Pa. 8.08 
Rev. F. L. Cunningham, 
Royalstovvn, Texas ............
Rob. E. Brooks. S. Chicago, 
111................................................

Sokolv Polskie. Farrei. Pa. 3.55 Bev. J. 1. Damel, Reading, 
- - - * ?4. Pa................................................

5.00 J- Morierty, \Vaterbury,

2.00

10.00

5.00

5.00

1.00
5.00

5.00

100.00

.. 125.95 
... 15.35 
... 12.69 
Pa. 14.35

1- Sausio 5, 1917, prisiuntė
10.00 per kun. Dr. Augustaitį, 

Mahanoy City, Pa.: C. F.
. 5.00 Bridges La Plata, Md.

20.00; Mathew A. Smith, 
1-00 Stockton, Cal. 10.00; Rev.

Peter Novak, Amsterdam
- 5.00 N. Y. 25.07; C. F. Bridges 

La Plata, Md. 45.00; W.
8.00 H. Dudman, Reeds Misso- 

uri 6.00; C. F. Bridges, 
La Plata, Md. 10.00; Cash 
2.00; ......................... 118.07
Presbyteriain Foreign
Mison Honcon China .... 10.00

$3.015.26Viso laboRamona State Bank, Wis. 22.50 
H. Smith, Albany, N. Y. .. 1.00 
Rev. T. Hogan, Trenton,
N- J..............................  50-00
La Societe Canadienne, Taun- 
ton, Mass....................................10.00
Rev. J. Hanley, Ephiney Co., 
Baltimore. Md............... .. 3.00
Rev. A. Ahlerte, Chicago,
III.......................... ..................... 5.00
Friend. Hartington, Mass. 1.00 
Rev. Duff, St. Mary Sem.
Baitimore, Md............................1.00
Epiphanv Col., Baltimore, 
Md, ....................................... 10.00
Rev. R. A. Greene, Newport.
R. 1..................................................1.00
McClure, Chicago, 111..............1.00
J. J. Kidolis. Lou'ell, Mass. 10.00
Dr. B. Nachtigall, Cleveland, 
Ohio .......................................... 3.00
Rev. J. J. Mahen. Lawren- 
ce, L. L N. Y...............................5.00

IŠLAIDOS:
Spalio 3, 16, Paliepė Pres. 
Lopatto pasiųsti telegra
mų, kaipo deposito dėl rai
kščių ir tagsų V. K. Rač
kauskui, New York City §100.00 
Telegramo kast..................... 1.20
Spalio 5, 16, pasiųsta p. R. 
Karužai. Philadelphia, Pa. 
depositas dėl contribution 
dėžučių, paliepta per pres.
Lopatto ir sekr. M. šalčių 500.00 
Spalio 5, 16, pasiųsta če
kis prez. Lopatto išmokė
jimui sekančių bilukių: 
Leader Publish. Co. už 
10.000 proklamacijų ir 500 
certifikatų $26.75; 1 ant- 
spauda (seal) 4.50; mar
kių (stamps) 26.57; eks
preso knygutė 12.50; Sure- 
ty Bond (kasininko) 12.50; 
Indės Cards 90; alga p. 
M. šalčiui už vieną savai
tę 25.00: siuntimas tele
gramų gubernatoriams S.

Conn.......... .......................... '..10.00 (Daugiau bus.)
Rev. E. M. Loftus. Chicago. ■ — —
III................................................. 1.00
Rev. S. P. Capris, Barnesbo- 
ro. Pa............................................. 1.00
Rev. A. B. Goldstein. Por- 

.1.00 
Boston,

N. C........................................... 5.00
G. Vermullen, Cedar Rapids,
Md............................................... 5.00
E. tona, Milford, Mass.........-1.00
J. G. Johnsey, Hammond, -
Ind..................................................1-00
E. H. Hill. Cleveland. 0...........1.00
Rev. P. Wagner Cedar Ra
pids, Ia........................................20.00
K. Gross, Scotland, S. Dak. 2.00
H. A. Knebel, Tipton. Ia. .. 1.50 
Lithuanian Day, Pittsburgh,
Pa........................................ 2.834.68
Rev. A. Wojcieszuk, Way- 
bay, S. D............... ....................
H. J. Reis Lake, Linden, 
Mich............................................
P. J. Hildebrand, Marison 
Wis.............................................
W. J. Higgins, Philada, Pa.
J. J. Donnely, Denver, Col.
Falture Jaill'es. Corpus Chri- 
sti ............................................ 2.00

2.00

2.00 &ev- A. Lopatto, Scranton, 
F.'a. Beckėr. IVailace. Ind?2O.00 Pa. ...................... .......... 5.00

Vaikų gimimo statistika.
Anglijoj yra susitvėrus 

tam tikra draugija, kurios 
užduotis yra tyrinėti ir ves
ti statistiką vaikų gimimo nas is skaitytojų galėjo pa
rišo j šalyje. Tos draugijos 
nariai nėra priešingi nė di
delėms, nė mažoms šeimy
noms, vienok tvirtina, kad 
tautose, pas kurias apšvieta 
stovi ant augštesnio laips
nio, ten gimdymo nuošimtis 
paskutinių 40 metų bėgyje 
žymiai nupuolė. Vaikų gim
dymo statistika su visomis 
smulkmenomis yra išdėsty
ta knygoje “The Declining 
Birth Rate”. Toje knygoje 
aiškiai yra išdėstyta, kad 
visuomet daugiausia vaikų sus Amerikos išradėjas į Held, Mass.. . ••••••
gema iš neturtingi] tėvų. Edison jau seniai tvirtina, H ‘Heitz, silver City, N. 
Kuom labiau neturtingesni kad atęis laikas, sako jis, jog, Mex. ................ 
tėvai ir mažiau uždirba, dabartinę baltą popierą pa- 1 Hofman.eox, Ia. *.

Nikelinė popiera.
Pastaruoju laiku kiekvie- 2.00

3.00
tėmyti laikraščiuose nusis
kundimus, kad popieros pre
kė pakilo labai augštai ir 
pradėjo jos stokuoti. Kas 
tame kaltas, nežinia. Ar 
fabrikai jos negali užtekti
nai pridirbti, ar gal fabri
kantai laiko ir čėdija ją “ge
resniems laikams”. Tiek to. 
Dabar pradėjo vaikščioti 
gandas, kad netolimoj atei- "T Foyk.’ St.' Charles.'Čoi. L00 
tyj dabartinę popierą pava- P. Parroiini, Aliųuippa, Pa. 30.00 
duos nikelinė popiera, kuri Berniackes, Inkerman, 
bus dirbama iš nikelio. Gar-‘ Rev. jarnes Š. Barrey, Brook-

Amerikos išradėjas1 field, Mass...................................5.00
.. ............................................ 25.00

Thos. J. Earley, Annistan,
Okla...........................................
Jas. Dougherty, Canondy-
gua.........................................
E. J. Moonik. Denver, Col.
E. Dinacke, Berlin, N. H.
G. A. Rainvillen, Salem,
Mass,

tėvai ir mažiau ______ , ... . .j,, uvuihmi. v*. «..........
tuom daugiau vaikų turi. vadu°s nikelinės kortos. Jis, h. McCall, bx, ia............

pavyzdžiuose Edisonas, skaitė, kad vienas M. Rupprickler, Blooming-Privestuose 
randame, kad Anglijoj ir

5.00

1.00
1.00
5.00

1.00

1.00
1.00

20.00

5.00

Rev. G. F. Stefenson, Fa- 
yetville. Tenn. ’.....................
j. Lowell, Long Branch. N. J. 
..................................... ?.......... 1.00 
J. E. Albers, Cascade, Ia. 20.00 
A. Cipin. Tish Mills, Wis. 9.32 
Rev. P. Gudaitis, Tamaųua.
Pa............................ ..................15.00

.. 7.00 tage. Pa..........
F. H. Roberts,

10 55 Mass........................................... 5.00
1. ‘ ,Rev. F. K. Weitz, Frehold.
200.00 N- J..............................................10-00

L> Rev. Jas. Bwins, IVash..
10/(0 D. C. ........................................ 1.00

Rev. S. S. Spragile, Kings- 
5.00 ton- Pa- -................................... 2.00

;Wm. Lukoševičius, Miners-
1,25 v’he. Pa.................................... 196.72
1.00 ^ev- O'Brien. Wellsville,

Van Nice. Wankon, la. .. 
T. Thompson, Shakopee, 
Minn.......................................
Mrs. S. Coxe, Fregland. Pa.

Dr. Ig. J. Stankus. Philada. 
Pa.......................................  3
Mr. V. Kamarauskas. \Va- 
namie.......................................
Rev. J. Zimblis, Philada, 
Pa...............................................
L. Menard. Trenton. N. J...
Ino Pantanella, San Anto. 
Tex ...........................................
M. Jaeckels. Sturgeon Bay
Wis...............................................
J. T. Durward. Beraboo, 
Wis...............................................
R. Matowitsch. Chvatoona, 
Min...............................................
Rev. C. Eckert, Chicago, 
111...............................................
J. Dalhoff. Le Marš. Iow..
F. Tamulionus, Shenandoah

. 33.50 
to 
200.00

1.00 Loan From Relief Fund
Central Committee .... 

1.00 Loan From Relief Fund to
. Central Committee .... 500.00 

5.00 {

2.00
Viso i C. K-to Iždą įplau
kė .'.......................    §6.014.46

Nauji Lietuviški Columbia
REKORDAI

’•?$ CENTRALINIO KOMITETO 
2.00 KASININKO LIETUVIŲ DIE-

,Pa.................. ............................. 5.00!
M. Cerowitx, Derby, Conn. 2.00' 
šventakupriu Partija, Brook
lyn, N. Y. ......................... “
A. B. Eyron, W. Side Bk, 
Scranton, Pa........................
Rgv. F. Poszkunas New Ken-
sington. Pa.............................30.00
Orcutt Co., Sioux City, Ia. .. 5.00 
Rev. A. Havestadt. Prescott. 
Wis. ............................... ■
Rev. A. Bick, C. P. P. S. 
New Roegel, O. . •............
Square Printing Co.. Wil- 
Kes-Barre, Pa......................
Anthracite Trust Co.. Scran
ton, Pa..................................
Louis Drandies, Boston, 
Mass.......................................

t. M . St. Bonaventuris Monas. 
600 Detroit. Mich.....................

5.00
5.00
1.00
5.00'

2.00
Ė?G. Hazard. Catskill, N. Y. 5.00

NOS LAPKR. 1, 1916. NUO 
KARĖS NUKENTĖJUS 
ŠELPTI APYSKAITA.

11 aa Rugsėjo 20, 16 paskola
11.00 nuo l Gelbėjimo F. Kas.

T. Paukščio........................§800.00
■ —w Spalio 5, 1916. auka Susiv

' LRKA. kp. 72 per kun.
Kemešį ............................ 8,00

'Spalio 19. 16. Susiv. Liet.
_ A_ ’ A. kuopos ir dvieju drau- 
°-ot gijų............................. 100.00

' Spalio 24, 16. auka Tau- v,.,.- 
’ Cashir's

......... 1.000.00 
surinkta

. vietinio Minersville. Pa. 
komiteto Lietuviu Dienoj 

i§758.23
Išlaidų ............ ......................

- aa i Trečdalis pasiųsta Raud.
Kryžiui 249.98 258.28 499.95

Marė čižauskienė 
rGegužinė Daina 

Giedu dainelę.

___  .... .. .. nikelinis popieros lapas, ku- '.-L-J-'n:
Valijoj ant abelno skaitliaus ris turės storio dvidešimts Rev. Bishop Mosle», Cine., 
vieno tūkstančio vyrų pri- tūkstantinę da!į vieno colio, . 15.00
puola vaikų sulyg žemiau arba aiškiau sakant, bus to--j^v A B. Curry, N. Y. City 3.00 
parodytos lentelės: storio, kokio yra dabar-Į A. Krugfe, GirardviUe. Pa. 5.00
Turtingų luomui: 119 vaikų tinė popiera, bus pigesnė,|^b^gFPaCLcan: Mecha‘. į.oo 
Vidutinio luomo 132 vaikai stipresnė ir geresnė negu da- ( m. r. Griffin, Exter, N. H. 1.00 
Amatninkų luomo 153 vaikai bartinė popiera. Teipgi ni-|A. C. Kappus, Antwerp Co.^ 

Mažaturčių luomo 188 vaikai kelio popieros knyga nebus I j M HOfilinger, Paragouid, 
Darbininkų luomo 213 vaikų sunkesnė už knygą dabarti-; Akr. ..............  1.00

Sulyg tos lentelės aiškiai «« POP*™- Knyga nikelį 
matome, kad tėvai neturtin- unes popieros, turinti 40,000,^ Dehlinger, strykensvUle, 
gi ir negalinti atsakančiai Puslapių ir turinti storio duįlįY .......... 6.;.:_____ _
išauginti savo vaikus, dau- coliu> svers tiktai vi«n!l sva- ’ K«n« . .. .. JT... 40.00 “ l^pkr. 4. auko.4 prisiMs-
giausia iu turi. ' H. Jans. Ruld. Pa......................4.00 fc °- ‘•'mereon- T,tus'll,e- . į tos kun. dr. AugusUKio

Toliau yra statistika paro-! Ateis laikai sako EtĮiso- ‘L-5'00 <p-
dantį, kad vaikų miršta dau-: nas, kad nikelis arba kita j Reulandt syracuse. N. Y. 5.00 ESriuk n. K ’ “ “į W' D’ Howarth- Prttston-

Marė ir Jonas čržauskai 
,, Tu mano Motinėle 

Skambančios Stygos. 
Tris berneliai 
Vakarinė daina.E3190

E3191

2-^® ■ tos Fondo
oaa ^ec’K........................

2 00 ; Lapkr. 3, 16,
E31S8

E3189
8.30

E3213

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

ĮDAINAVO
Karalienės Aniuolų par. choras 
Ant Kalno Karklai siūbavo 
Pasisėjau žalių rūtų.
Oi matulė
Matus. Matus.
Beauštant! aušrelė
Saulelė Raudona.
Oželis 
Mes Padainuosim.E3242

Tik ką įdainavo Karalienės Aniuolų 
parapijos choras, kurie bus parduoda
mi po 20 d. Gegužio šių metų 
vi jon Loja šunis ant kiemo

Ko liūdi putinėli.
Kur bėga Šešupė
Karvelėli mėlynasis

r - aa i W. D. Howarth. Pittston.
... J. .......... 5.00 pa. 10.00 J. Rainėr, Wil-

M. W. Bush, New York, • Rev. D. Lutz, Bayhead, gi. J. vvaukee. Wis. 10.00 Chas.
N. Y.....................  827.50 .................. .. •• -.• • ••• • ••• • 2.00 Milwaukee. Wfe.
_______________________________  Keystone Brewmg Co., Dun- 2_oo: Rev. Martin Jac-

, _• • i ’r................... Sturgeon Bay. Wis.klos medegos. Pigiausia T. C. Manghn. Larcrence, 7 j 1.00; Associated Profes- 
medega popieros dirbimui Amstentam." !?&
yra medis ir įvairus audimo N. J. . ................. i-OO1^ (Rev j B g^iet) 

!’ .............................................................. D:n- iport Angeles, Wash.
....................... 2-00 [ 5.00; Rev. M. Heitt, Be-

Wagner Bros., Frackville, : loit, Kansas 2.00; Mr. Ge-
Pa.  .............   5.00 į rey, Silver City, N. M. 1.00 37.00

giau ten, kur tėvai yra ne- kokia medega pavaduos tą 
turtingi ir mažai apsišvietę, medegą, iš kurios dabar yra 
Skaitlynė parodo, kad ant dirbama popiera. Dirbimui 
abelno vieno tūkstančio vy- popieros galima vartoti bile

I medegą. Paryžiaus popie- 
į ros parodoj, kuri buvo 1899 
metuose, buvo išstatyta 60 šmotai. Kitos popieros dir- Mis8 Alke Whitaker, Bin-

rų miršta vaikų:
Iš turtingų luomo 76.4
Iš biednųjų luomo 213.
Vienok nežiūrint ant tokio rusių popieros ir kiekviena bimui medegos yra daug N- Y;

• c. VVarmor Rrna K
dideli? rrr^es nuošimčio, rūšis buvo padirbta iš kito- brangesnės.

Marė čižauskienė 
Plaukia sau laivelis 
Lopšinė daina.

••Dirvos” krautuvėje randasi dide
lis rinkinis ir šcip įvairiausių rekordų.

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



siunčiu V1E-

j^Telep.

Ohio Baby Carriage Repair Co,

(Ant “Star" teatro) CLEVELAND. O.

3502 Clark Are, Cleveland. Ohio.

darbas 
raštiš-

Cleveland. Ohio.
Elyria. Ohio

Aš noriu liktis nariu Raudonojo Kryžiaus 
NĄ DOLERĮ metinės mokesties.

Cuy. Central 7597-K^

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

Namų adre sas

Rašykite čekius 
vardan RAUDO
NO KRYŽIAUS.

— Ofiso Valandos —
Nio 1 iki 3 popietų ir nuo 6 iki 7:30 v 
kare, šventadienias nuo 11 iki 12 di» 
no*. Seredoms popietų ir Pėtnyčių vi 
karais nėra ofiso valandų.

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

________ CLEVELAND. OHIO.

42© Sodefy For Savin r s Bldg. 
CLEVELAND, O.

i *5' Męs savo ofise turime kas per- 
; kalba lietuviškai.

SIETINIŲ DURIŲ 
Langų ir Molciigų 

DIRBTUVE.
3035 St. Clair avė 
CLEVELAND. OHIO 

Pro.«pcct 551 
Central 4253

AMERIKOS
CLEVELANDO

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

Pasiųsk pas Munson Havens. pirmininkų narystės Komiteto, 
201 Chamber of Commerce Bldg.

Dirbame visokius audeklinius 
stokelius apsisaugojimui nuo sau-

! Bell Main 806 Gyvenimo 
;Cent. 2251-L Garfi-ld 2758-M (ĮĮe

A. ORDINĄ
Oratorius ir Amtuiiandstas

Apsteliavimus duokite iš anksto.
Tel. Hanvard 747_____ Centr. 5595.

John Tidd 
^KOSTŪMERSKAS^ 

Lietuvys Kriaučius

Vardas - Mrs. 
( Miss

Bell Rasedale 2377-W Csj. Cent. 6678-R

5402 Superior Avenue 
Cor. E. 55th Str. CLEVELAHO. O.

Alpers Phonograph Service Co.
EKSPORTAI PHONOGRAFŲ TAISYMO.

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

Tel. Main 3197-J

Gold
Bond

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

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

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

DU BANKINIAI SKYRIAI 
1783 W. 251 h Street.

573 W 3rd Street.

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

Pamėgink mus.“ Geležinio Vyno”.

MARK ET PHARMACY-APTIEKA
L. S. KREJCI, Savininkas 

2601 LORAIN AVĖ CLEVELAND, OHIO

Nuo 5 reti tų augštyn už rolę jF 
Didžiausis pasirinkimas tinkamų'^ 
'margumynų. Pamieruokite savo^F 
'kambarius ir atėję pasirinkite 
'tinkamiausio tayoro pas mus 

, Wall Paper & Paint Store. 
. 1338-10 St. Clair Avenue N.E.<^ 
.Centr. 6189-R Prospect 2892^

“Clevelandas — didžiąsias Raudonojo 
Kryžiaus skyrius visame pasaulyje”

Ar gali atsiliepti ant šauksmo?
Galėtum parodyt ką gali padaryt savo šaliai, štai 
atsakymas:
“Pristok prie Raudonojo Kryžiaus — tuojau!” 
Tik už vieną dolerj per metus gali liktis aktyvišku 
patriotu, būdamas nariu Raudonojo Kryžiaus. 
100,000 narių yra reikalinga, kad padarius—

Valandos priėmimo: 9 ryto 
iki 9 vai. vakare.

6127 St. Clair Ave„ kampas 
Norwood. •

GENERALIŠKA STOTIS: 
6127 St. Clair Avė. 

Fili ja:
M17 _ 19 St. Clair* Avė. 

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

“Clevdandas— didžiausias Raudonojo 
Kryžiaus skyrius visame pasaulyje” 

25,000 ypatų darbuojasi, kad tą padarius tikrumu. 
25,000 atsišaukimų ir laiškų išsiuntinėta. 
Jeigu pusė iš 200,000 mus kostumerių prisidėtų, tik
slas butų atsiektu.
Nelaukime raginimų. Bukime aktyviškais patrio
tais.
Atlikime savo pareigas—tuojaus!
Kad butų jums prieinamiau, štai kuponas; išpildykit 
jj ir pasirašykit.

L. A. Kujawski
ADVOKATAS.

Teisingai ir praktiškai atlieka 
visokių tiesų reikalus visuose 
valstybiniuose ir federališkuo- 
se atsitikimuose. Kreipkitės 
prie jo:
•118 Society for Savings Bldg.

Tel. Main 257- Central 1502 R

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

ikalaujma. Savo darKą męs gvarantuojame.

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

atstume. Anttešmenio aiš-, 
kiai yra matomos pieno gys
los, o viena gana stora eina į 
nuo pilvo prie tešmenio. Jei-■ 
gu šitų ženklų karvė neturi,: 
tai ją perkantis negali turė
ti vilties gauti iš tokios daug i 
pieno. Dar vienas dalykas. 
Pieningos karvės oda ant i 
tešmenio turi būti susitrau
kianti. Jeigu tikios karvės 
tešmenį suimi iš užpakalio 
ir patrauksi į save, tešmenio 
oda išsitęs lyg gumas.

Perkant pieningą karvę 
reikia tėmyti dar vieną daly
ką. Karvės, kurių “kry
žius” yra nulinkęs žemyn, 
jos “kryžius” yra silpnas 
ir iš jų maža viltis perkan
čiam gali būti. Karvės su 
plokščiais šonais ir neturin
čios žemyn išsivėrusios užpa 
kalinės pilvo dalies, yra ne 
pieningos ir tokią karvę per
kantis ūkininkas dėl pieno, 
iš jos naudos neturės. Apart 
to visko, perkant dėl pieno 
karvę, reikia tėmyti ir ant 
kitų dalykų, kurie pieningu
me mažai ką reiškia, bet ka
me kitame yra gana svar
biais. Neužtenka apžiūrėti 
dantis ir vuodegą. Karvęs 
turi ragus, kuriuos irgi rei
kia apžiūrėti, kad nebūtų 
Įlaužti. sveikatą karvės 
kaip ir kiekvieno galvijo ga
lima pažinti ant odos. Svei
kų galvijų oda yra lygi ir 
minkšta, o plaukai švelnus 
ir žvilganti. Jeigu oda yra 
kieta ir plaukai pasišiaušę, 
sustirę, tai yra ženklas, kad 
galvijas arba jau serga, ar
ba yrą užvargintas neprie
žiūromis ir menku pašaru, 
kas irgi iššaukia sunykimo

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

$1.00 ar daugiau.

MĘS TURIME DEPOZITŲ 
SUVIRS $700,000.

RAUDONOJO KRYŽIAUS
SKYRIUS.

; Atsinešk pas mus savo reuma- 
Įjtizmo keblumus, męs juos prašalin
ėsime. Išgydymą grarantuojame, 
!|o jei ne. tai užtikriname pinigų su- 
ligrąžinimą, jei mus vaistai negelbė

| R.Roy Cheeks 
p -ADVOKATAS-

312-311 SUPERIOR BLDG .
311 Superior avė. Cleveland, O. 

įRSMusų ofise yra lietuviškas ver- 
SnŠtėjas.

©, Bell Main 3514 Gyvenimo © 
@ 2uy. Cent. 1505 Cuy. Union 289

S C. J. Benkoski ©
© ADVOKATAS ©

y : D A N T I S T A S
Sudeda 22 karato aukso dantis už $ 3.00 nuo dančio. 

rato “Gold Crowns” $3.00.
Sidabru užtaisymas 50 centų. Visoks dantų taisymo 

atliekama už žemiausią prekę visame mieste. Išduodama 
ka gvarancija 20 metų. 
717 ĘUCLID AVENUE

1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXrXXXXXX

3 The John E. Mannen Co.l
į z BLEKORIAI IR KONTRAKTORIAI —"= «

Dirbame Cornesus, geležines kopėčias, atliekame rynų ir dūdų m 
J sujungimo darbą, jstatome fomesus j naujus ir senus namus, padirbame * 
>4 drabužių džiovinimui grėdus (dryers), sudedame blekines lubas ir atlie- J
4 kame sienų pagražinimo darbą. ,
4 2241-57 ST. CLAIR AVENUE J
4_Beil Tel. Prospect 450__________________________ Cuy. Tel. Central 1788 >

Dr. FRANCIS KEHHEDY, 
DANTISTAS

Tobuliausi ir priimniausi 
gėrimai, kiekvieną užga
nėdinanti ir atgaivinanti 
SUNKIAMI Iš INPORTUOTŲ 
SAAZERU DIEGĘ IR T1KRĘ 

ŠIAURIUOSE AUGINTŲ MIEŽIŲ 

Visuomet turėk keisą 
GOLD BOND alaus savo 
namuose — gerk prie val

gio ir einant gult.. •
Harvard 1400 
Central 3933 
Cleveland.-Sandusky 

Brewing Co.

Ofiso Valsuos:
ryto iki 12^0 dienos irr.uo 1:00 

iki 5:30 vakaro.
I’ar.edeliv. Utaminku ir Serrdu rakara..

Kaip pažinti geras, pie- ; 
ningas karves.

Daugelis ūkininkų daro ■ 
storas klaidas kuomet perka : 
karves vien dėl pieno. Blo- i 
gą karvę labai lengva nu
pirkti, bet paskui ją nusi
kratyti yra labai sunku. 
Apie tai yra gerai žinoma 
kiekvienam ūkininkui. Kiek 
vienas gyvulių mylėtojas, 
ypač toks, kurs verčiasi pie
no pramone, nemėgsta laiky
ti nepieningą karvę, kadangi 
iš jos naudos nėra, o laiky
mas visgi kaštuoja, tad vie
ton naudos matosi nuostolis. 
Drąsiai galima sakyti, kad 
tik toks ūkininkas turi nau
dą iš karvių, kurs moka at
skirti geras karves nuo blo
gų, arba kitais žodžiais sa
kant, kurs pažįsta pieningas 
karves.

Raguotus gyvulius, prie 
kurių ir karvės yra priskai- 
tomos, tinkamus, . kaipo ge
rus mėsai, galima pažinti 
štai ant ko: Nugarkaulis 
tokio gyvulio yra tiesus kaip 
šniūras kad butų ištemptas 
nuo ragų iki vuodegai. Apa 
tinė dalis kūno, imant nuo 
krutinės iki pasturgalinės 
kojos kelio, irgi yra tiesi ir 
tarpas nuo viršutinės linijos 
iki apatinės, visur yra lygus, 
nėra vienam gale siauresnis, 
o kitame platesnis. Galvi
jas tinkamas auginimui dėl 
mėsos, krutinę turi apvalę. 
Jeigu i tokius galvijus žiūrė
sime iš užpakalio, tai maty
sime jo pirmagalinę kūno 

; dali labai .išsiplėtusią, kaip 
lygiai ir pasturgalinę kūno 
dali, o pas pieningąsias kar- 

i ves to nėra. Žiūrint iš užpa
kalio Į tokio galvijo strėnas, 
išrodo keturkampiu, teip, 
kad ji butų galima apibrėžti 
dviem brūkšniais ilgesniais 
ir dviem trumpesniais. Kar
vės tinkamos mėsai, visuo
met turi plačius tešmenis, 
apaugusius tankiais plau
kais, ko nėra pas pienin
gąsias karves.

Dabar apie pieningąsias 
karves. Sudėjimas pienin
gos karvės, žiūrint iš laukoj 
išrodo šiteip: Pasturgalinęi 
kūno dalis visuomet yra la
biau išsiplėtojusi negu pir-j 
magalinė. Nugarkaulio li-l 
nija yra beveik tiesi. Lini-j 
ja nuo krutinės link pastur- 
galinio kelio eina žemyn, ir 
todėl tarpas tarp viršutinės 
ir apatinės linijos nėra lygiu, 
nes pirmagalyje yra siaures
nis, o pasturgalyje platesnis. 
Kuomet iš priešakio žiūrėsi
me Į pieningos karvės kruti
nę, tai nematysime ją ap
skrieja. bet smailai baigian- 

: čiase žemyn. Tešmuo iš už- 
i pakabo matomas ir plaukais 

: nėra apaugęs. Kada į pie
ningą karvę pažiūrėsime iš 
užpakalio, link strėnų, tai 
pamatysime ją lyg trikampe, 

Į teip, kad galėtume apibrėžti 
j tik vieną liniją nuo vienos 

' i pusės strėnų, iki kitai, nes 
! nugarkaulis yra lyg iššokęs.

Gerai melžiama karvė vi- 
Į suomet yra gerai išsivysčiu
si, gerai suaugusi. Pilvas 
tokios karvės yra gilus, kas 

i išrodo, kad į jos pilvą gali 
daug visko sutilpti. Tas rei- 

* škia, kad tokia karvė gali su
ėsti daug pašaro ir todėl ga-

> Ii duoti daug pieno, jeigu ki-
> tokios kbityatam nekenkia.
> Pieningos karvės tešmuo 
J yra didelis. Papai, ar kitaip

vadinami spenai, yra vidu-
> tinio didumo, nemaži ir vie- 
I nas nuo kito stovi žymiame

Edvardas B. Smialek, 
TAIKOS SUDŽIA

(Justice of the Peace)
• Sutaiko civiliškas ir kriniinališ-: 
kas bylas ir išriša kitokius teismo 
reikalus, kurie rišasi su šituom: 

Į urėdu. Teipgi veda 
REJENTALIKŠĄ KANCELIARI

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

KANCEftIARIJA:
303 SUPERIOR BUILDING 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po 
pietų. :

REZIDENCIJA:
St. 16 Berea Rd.. Brook Park O. j 

Tel. Mario 110—R.
• Su visokiai reikalais kreipkitės' 
prie jo, o busite užganėdintais jo 
patarnavimu.

I Tel: Central 2356. Harvard 286.

Cnt Kuto Phnrmm-y

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

Clark Avenue

Trįs dešimtys matu musu patyri
mo darnas įvairiose šakose, viso

kiu išradimu ir pątentavimu.

406-7 Cuyahogtt Bldg, 
CLEVELAND. O.

Kurie mylite dėvėti gražiusįį 
(J siutus ir kitus drabužius, tai užsi-[J; 
Į’ sakykite pas atsakantį kriaučių.:5 
į; Aš gyvenu pačiame miesto centre į! 

ir turiu bidelę šapą, todėl ir viso-i; 
ipkius drabužius atsakančiai pasiu-j: 
J vu. dailiai, pritaikau ir gero ta voro.;;;

Kreipkitės Antrašu:
į; 1377 E. 9-tas’gat- Cleveland. Ohio ;

ZS DANTISTAS rr—
Ištraukia dantis be jokio 

skausmo. Sugedusiai dantis už
taiso ir padirba sudėtinius dan-

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

Dr. Wm. Rasing
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR.D. TU. GANNOS, D. D. S.
ATS AK A NČIA USIAS 

DANTISTAS.

“DIRVOS” AGENTAI.
Pas kuriuos galima visados užsi

sakyti “Dirvą” ir užsimokėti prenu
meratą.

DETROIT. MICH.
Gudinąs F. 83 Kendall avė.

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

RACINE. WIS.
T. Vcgela, 1029% Ix>ckwoo<i avė.

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

PITTSTON. PA.
C. Yanelunas. 101 North Main st.
T. F. Ruseckas, 1406 South Main st.

SHEBOYGAN. WIS.
Ch. Y’utis, 1317 Centre Avė.

WILMERDING. P.
VI. Barauskas. 119 Niddlc st.

CH1CAGO. ILL.
Ch. Ruplcn, 1618 So. Union avė.

WATERBLRY, CONN. ,
M. S. A lyta, 23 Congres avė.

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

SO MANCHESTER. CONN.
A. RL Zokaitis 98 Bisaell st.

PHTSBURGH. PA.
F. Valkauskas, 1330 Reesdalle st.
Kl. Vidžys, 48 16-th st.
Mot. Kupcinkevičius 445 Stadium st.
K. Zykus, 33 Ojox st

Primename, tą todėl, kad g 
labai tankiai atsitinka, jog fi 
galvijas, turintis odos ligą, fi 
ja persiima abelnai ir po ■ 
kiek laiko toks galvijas stim- g 
pa. Apart to dar reikia at- g 
kreipti atydą ir ant galvijo g 
abelno užsilaikymo. Galvi
jas bailus, neramus, nerviš-.g 
kas ir naravingas, visuomet | 
užsilaiko neramiai. Ukinin- | 
kams jau žinoma apie nenau | 

; dingumą tokių galvijų, kurie H 
turi čia paminėtas kliūtis. | 

, Ramus galvijai visuomet tu- H 
;ri.linksmas akis, nesibaido ~ 
į žmonių ir užsilaiko ramiai.
Pirmu akies metimu matysi- z 
me. kuomet prieš mus stovi I 
rami karvutė. Kas pats ge- 
rai nenusimano karvių pir
kime, tas prie pirkimo turi 
turėti žmogų tame nusima- 
nantį, o išvengs nuostolių.

ŪKININKAMS 
ŽINIOS.

— Federališkoji 'valdžia 
patraukė teisman. Califomia 
Railroad kompaniją, kurios 
reikalaujama sugrąžinti 
2,300,000 akrų žemės, kurią 
šita kompanija buvo gavus 
iš valdžios dykai, su tūlomis 
išlygomis, bet kompanijai i 
išlygų neišlaikant, valdžia 
tą žemę nbri atimti. Ta že
mė šiądien yra verta $30, 
000,000.

— Michigano valstijos le- 
gislatura nutarė visuose di
desnių miestų priemiesčiuo
se įsteigti ukininkystės mo
kyklas.

— Michigano valstiją 
nusprendė visus ežerus šito
je valstijoje užveisti naujo
mis žuvimis, raudonomis la
šišomis, kurių pirmiaus buvo 
tik Columbia upėje. Tiki
masi, kad šitos žuvys pa
mėgs šituos vandenis.



SHORE

Užsisakyk Keisą’

Central )785-W

irar

Tik Vyrams

kombincijom:

Central 1518Main 6166

J. F. SAWICKI
ADVOKATAS

ENSINGTON GAP D, NEW linndale

Cleveland, Ohio

Cent. 1524

ral. po piety. Nedegiomis ant pareikalavimu. 
Antras Ofisas, 1374 E. 25-ios Sakes.

1395 E. 9 Street
Cleveland. Ohio.

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

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

DRAUGYSTĖS, KURIOS 
TURI “DIRVĄ* UŽ 

ORGANĄ.

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

Kas iš New Britam, Conn. ir jo 
apielinkės nori, užsirašyti “Dirvą’' ar 
gauti pavieniais numeriais, gali krei
ptis prie musų agento Vaclovo Gile- 
vičio, 98 John st. New Britain, Conn. 
ir prenumeratą galima jam užmokė
ti. " “Dirvos” Adm.

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

E===APCARS1NIMŲ 

PASKLEIDEJ AS

į 1100 E. 79tk St. Cleveland, ūkia

Visokius apskelbimus išnešio
jame po stulas.

Narys iš E. I>. A.
kelia* i pbarmacine pramonę.

1547 St. Clair are. Clnalasd. Ohio 
Pro«pert Jlllž-J Central 7C4-K A K

Rioberinfis ir smaline stogų 
dengynaui popieros. Įvairiau
sių rųšių maliavos, aliejaus, 
tarpetino. maliavoj imui šepe
ty ir t. t. ir 1.1.
Didelis rinkinis Pečių, visokių «udy- 
nų, plačiausia rinkinis jvairių-įvai- 
riausių dailydems Įrankiu irt. t. ir 1.1.

2155 St. Clair Avė.

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

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

Literatiškas Komitetas K. Aby- 
shell ir F. Proškevičius.

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKi, 

2110 Prospect Avenue. 

ni—irai* if

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

Vertė pakils 
dvigubai, kada 
atsidarys nau

jas tiltas

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

Clair A v. and E. 79-th.
Ttl.O. St»t« Pri»CTt»ii 431 8«ll 5432

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

= DANTISTAS = 
©fino Valandų*:

N uu 5:00 121IO. nuo 1 .-00 iki 4:00 popjetv i 
nuo 6:00 iki »:00 vakare.

Seredoms nuo 0:00 ryto iki 12:00 vidurdie.

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

413 Prospect Avė. SJ
OFISO VOLANUOS:

Šiokiomis dienomis: nuo 9 ryto iki 8 va
karo.

Nedėidieniais: nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

tuojaus.
NValsh Employnient Agentūra.

615 Superior Avė. N. W.
CLEVELAND, OHIO.

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

Namų tel. Union 251-L.

DETROIT. MICH.
Lietuvių Literatūros ir Mokslo Drau-

DRAUGUOS VIRŠININKAI:
Pirm. Juoz. Tribulas,.

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

Užrašų Rast. Abyshell.
295 Greeley Avė.

Finansų Rast. K. Jarušunas, 
Iždininkas A. Mitrikas, 

Iždo globėjai:
Jonas Balčiūnas, ir J. La temas.

Tvarkdaris J. Vaitekūnas.
Mėnesiniai susirinkimai laikomi 

kas pirmas nedėldienis kiekvieno 
mėn., antra valandą po pietų. Salėje 
“Doni Polski”, ant Forest ir kamp.

TODD’O ČEKIŲ PROTEKTORIUS.
Apsaugoja nuo nvostolių ir apgavysčių, padi
dinant čekį. Įgyk vieną tuojau ir buk tikras, 
kad niekas nenuskriaus. Gaunami pirkt pas:

y Edward C. Hunt, manageris
TODD PROTECTOGRAPH CO.

349 The Arcade Cleveland. O.
Main 1393 Central 2160 R

DR. I.E. JASINSKI
607 ROSE BLDG.

Bravoro Triumpas

Patraukiantis*

L. Bednarski
pa rd uodai 

Namus ir Faunas

VYNAI
KORMALAI
DEGTINĖS

LIKTORIAI

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

Dideli lotai 
Nuo $275 
iki $650 

Už 3c. priva 
žiavimas

Dr. I.M.JARZYNSKI
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

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

dienos.
1155 E.79th Street.

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

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

Pirm. K. Povilionis,
848 E. 143 St., 

Pirm. pagl. K. Urbšaitis, 
1087 E. 68 St., 

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

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

Iždin. J. Miškinis,
1532 E. 32 St. ,

KARIŠKA VYRIAUSYBE:
Kapiton. J. RAKAUSKAS, 702S Sui>erior Avė. 

Oficieriai:
P- ŠARKAUSKAS. 1301 E.55thStr.
J. MAKS1MAVYČ1US. 1542 E. 36th Str.

X-RAY CHEMIŠKAS IR MIKROSKOPIŠKAS 
EGZAMINAVIMAS.

kada pinigai padedami 

taupinimui

mus. Ką Dievas sutvėrė, 
tam ir gyventi įsakė. Aš jau 
pamažu apsipratau su tuom 
viskuom. Kol kas bus, arba 
kol tu gausi kur panašų dar
bą, aš rytoj eisiu į skalbyk
lą, Į tą pačią, kurioje ir pir
miau dirbau, žinai, kaip 
mums buvo trumpai visko. 
Beto, žinau, kad musų kai-' 
mynė šalią ką gyvena irgi 
reikalauja pagelbos skalbi
nius skalbti. Tą darbą aš 
jau žinau ir moku. Visgi už
dirbsiu keliatą dolerių pra
gyvenimui. Namie apie ruo
šą tegul sukasi Jadvyga; ji 

Į jau pataikys. Taigi gali bu- 
' ti ramus, mano mielas. Vis
gi teip blogai nebus. Beje, 
dargi Juozuką išleisim kny
gas pardavinėti. Jis toks 
gabus tame amate. Pereis 
per stubas, krautuves ir už
dirbs porą centų. Žmonės 
nėra toki blogi ir supranta 
knygų naudą. Turime ver
stis visokiais budais, nes jei
gu sėdėsime teip, tai badas 
tuojau užviešpataus musų 
gyvenime. Neturime nieko 
bijoti ir nusigąsti. Buvo 
laikai dar blogesni, o dėlto 
pragivenome. Eiva dabar. 
Žinau, kad nuo ryto nieko 
burnoje neturėjai ir alkis 
kankina. Pietus jau seniai 
laukia, eiva.

Padėjus • abi rankas jam 
ant pečių ir pasilenkus žiu- 

(Toliaus bus)

| KETURI PRIVERSTINI FAKTAI , ®
® STOVI TAU PRIEŠ AKIS ©

REIKALAUKITE JO

"KAUNO“ KRAUTUVĖJE 
į 2273 St. Clair avė. Cleveland, Ohi»

Iš kalno moka
mos randos, 

verčia liktis 
namų savi

ninku

Nuo 9:00 ryto iki 6:00 vakare ir nuo 7:00 iki 
8:00 vakare.

Seredom* nuo 9:00 iki 12:00 vidurdienio.
Nedėidieniais uuo iki 12^0 vidurdie- 

ir nuo 2^0 iki 5:00 popiety.
Princeton 2371-R

1T72 £. 79fh St. Clerelani. Chio

Skonis

Paaiškina.

nj Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems » 
p Lietuvoj bei Amerikoj S 

«VIENYBE LIETUVNINKUS 
ui . . nig Eina jau 30-tus metus. g 
g Prenumerata $2.00 metams; $1.00 g 
g pusei metę. Kanadoje $2.50 metams: g 
g $1.25 pusei metų. Anglijoj. Lietuvoj ir g 
g kitur $3.00 metams: $1.50 pusei m. g 
g Pamatiniui vieną num. siunčiam dovanai g 
QĮ Knygą katalogą siunčiame ant pataika- }Q 
Cį (avimo dovanai. H
£ J. J. Pauksztis & Co. £? 
S 120-124 Grand Str., S|
ru Brooklyu, N. X. S

Mažas įmokėji- 
mas ir maža 
mėnesinė mo- 

gulmingu. 
žmogų nepri- 
kestis, padaro

REIKALAUJA 500 VYRŲ.
Pavienių ir su šeimynomis, prie 

Cukrinių Burokų sodinimo darbų.
Reikalaujame anglekasių ■ ir pap

rastų darbininkų. Už rekomendavi
mus neimame nieko. Atsišaukite

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen 
ts: DANTISTAS ĮSI

Mano prekės yra sąžiningos ir nereika
lauji pasiduoti šitos metodos gydymui, jai to 
nenori.

Aš gydau visas chroniškas kraujo,' nervų 
ir odos ligas, nupučkavimus, atvirus skaudu
lius, išbėrimo, voties, nervų silpnumo, nustoji- 
mo ambicijos, strėnų skaudėjimo, reumatizmo, 
skausmo šonuose, skilvio neveiklumo, inkstų 
ir kitokias ligas.

Dr. I. E. DOWNEY 
DANTISTAS

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

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

Pasiųsk savo aiškų adresą, tai pri
siusime pamatyti. Rašyk

“AMERIKOS LIETUVIS”, 

15 Millbury St., Worcester,Mass.

GYDAU- nervy, 
chroniškas ir kr
aujo ligas, elekt
ros ir medicinos:

KUR??
Clevelande! Gali išsirinkti sau didelius ir patinkamus lotus, prie plačių gatvių, už juokingai že
mas prakes? 50 nuošimčiu musų pardavimo pasinaudojo Rytinėje Dalyje miešto gyvenanti žmo
nės. kurie šiądien mato savo gerą ateitį ir iš jos džiaugiasi, ir eina pirmyn, kjla augštyn.

MUSŲ LOKACIJA
Prie kampo W. 117 St. ir Bellaire Road. Ateili pas mus šiądien. Imk "Lorain”’gatvekarį_ iki gatveka- 
rių stovyklos ir prašyk kunduktoriaus, kad duotų transportą iki W. 117 gatvei. Kunduktoriaus 
paprašyk, kari iškištų prie Kensington Gardens. Tilifonu reikalauk neapmokamo automobiliaus ar 
per laišką pareikalauk bukleto (žemlapiai su aprašymais i.

THE H. A. STAHL COMPANY
■6-tos lubos Cuyahoga Buiklinge

Nuo 8:00 iki 9:30 vai. ryto, nuo 12 iki 1-30 po 
piety ir nuo 5 iki 7 vai. vakaro.
Nedaliomis: nuo 8 iki 9 ryto ir nuo 6 iki 7 vak 

ttain351S-J -Uotr. 764S-K

NUOŠIMTIS
SKAITOSI NUO TOS DIENOS,

Gourley & Kelly1
RIPORTHIMU STEUKmi. HPO-

GRIFIHR HURIiGRIIAl J
Mašina parašo n. v taikus, kontraktu for
mas, rantas aktus, tus ir kitokiu*
raštiškus darbut* 'atitekame type'raiterro 
ar multitrrafa.’lMktaeija reikalaujant.

siwtrneij* suteikiama jei reikahrwra.

Lobby Anerican Trtst Blig.
39 Public S^uaru. Tai 9*ti

— Gana jau, gana — stai
ga pertraukė jai kalbą. Tai 
jau tavo darbas ir tu apie tai 
mąstyk. Galvok išėjimo bu
dus, nes matai kad aš nega
liu. Aš nieko nežinau, atida
viau tau viską ir tu žinokis. 
Duotum bent sykį man ra
mybę.

Teip tai teip — tęsė toliau 
šaltu balsu. Tai mano daly
kas ir man reikia labiausia Chene st 
apie tai rūpintis. Aš visados 
esu paskendus tose mintyse, 

j Tu pats žinai, kad ar yra 
• kas, ar nėra, o pietus turi 
! buti visados gatavi ir laike 
: ant stalo pastatyti. Ikišiol 
: stengiausi kiek galėdama pri1 
i rengti tau nors neturtingus 
: bet sveikus ir gardžius val- 
igius, nes žinau, kad blogas 
i valgis labai kenkia tavo svei- 
i katai. Apart to aš visuomet 
: stengiausi, kad visur butų 
j tvarka, tie patįs kasdieni- 
i niai drabužiai buvo švarus, 
kambariai apšildyti, žodžiu, 
;kas viskas išrodytų žmoniš
kai. Tai yra mano darbas o 
ne keno kito. Kas tuos dar
bus atliktų jeigu ne aš. •

Valandėlė užstojo tylos. 
Jis žiurėjo Į ją meilingomis, 

: akimis ir gėrėjosi tuom, kad 
jam vargingame gyvenime 

! lemta buvo gauti sau drau- 
' gę, artimą širdžiai, kuri su
pranta ir atjaučia jį. Jipa- 
Ikėlė'akis, metė jam užuo
jautos žvilgsnį ir maloniu 
raminančiu balsu tęsė to
liau.

— Aš žinau, Aleksandra, 
tai jau teip turi buti, ir teip 
yra__gerai. Dievas mato.
Aš irgi trokštu, kad tu už sa
vo trusą, už pasišventimą 
prakilnioms idėjoms, butum 
gerbiamas, kad tave visi sup 
rastų, visus tavo siekius ir 

■troškimus. Tiktai man skau 
da širdį matant tas skriau
das ir paniekinimus. Bet tu 
man atleisk. Žinai, kad aš 
netyčiomis prasitariu kokį £>raUfrjjų reikalai, 
žodį, kuris užgauna tavo jau J H

: smus... Pati nežinau kaip, Nedėlioj, Bal. 29 d. 142-kp. 
bet tu man atleisk. Buk ra- SLRK A. rengia puikų vaka-

ąr, Acme-Germania svetainė 
je, 2416 E. 9 gatvės. Bus šulo 
šta puiki komedija “Tarnas 
įpainiojo”. Teipgi bus ir šo
kiai. Pradžia nuo 4 vai. po
pietų. Kviečia visus atsilan- 
kiti, o busite užganėdinti.

Komitetas.

Užganėdino kritiškiausius tos
tus. Visur ir visada pripažinta 
gerais ir užganėdinančiais. Jų 
vertė visiems yra žinoma, kaipo 
gera.

THE SCHUSTER COMPANY, 
2214-16-18 E. 4 gatvė 

(Ties Sheriff st. Marketu) 
Cleveland. Ohio.

Main 4040 — Erie 135.

Ar matei Ar skaitei

Amerikos Lietuvį?’

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

THE PUBLIC HAND LAUNDRY
CO. PROSPECT IR 14 GATVĖS, 

CLEVELAND, OHIO.

(Tąsa) 
rėk, mėsininkas, prastas 3 
žmogelis, jau namus sau pa- < 
sistatė, o štai Maciejauskas, 
kurs neseniai užsidėjo dra- ' 
bužių krautuvę, jau teip pra
turtėjo, kad mano namus 
pirkti, o duonkepis jau ir au
tomobilių nusipirko už 
3000 dol Bet geriau jau 
apie tai ir nekalbėti. Otų....
pernai nuvažiavai organiza
cijos seiman ir ko galą nega
vai už tų pjovynių, ir vis: 
idėjos. Tai tau padėka ir už-! 
mokestis, o namuose tikras: 
vargas. Tu jau be spėkų, į 
asgi ir negaliu, nes matai,. 
kad be laiko pražilus, o vai- į 
kai.... jie teipgi nuvargę....

Čia pritruko jai balso ir į 
nutilo. Jis priėjo prie jos; 
ii- su užgautais jausmais ii-: 
gai į ją žiurėjo. Galiaus; 
nervuotu. balsu prabylo:

— Maryte.... tai viskas; 
yra niekas... Pamanyk... au-: 
tomobilius, mėsinyčia, duon-; 
kepykla, namai... duotum • 
man nors sykį ramumą. Bu-; 
vo ir praėjo. Niekniekis, tai 
ir viskas. Vaikai užaugs ir 
užsidirbs sau. Męs dejuoja-' 
me, tiesa, bet visgi badu ne
mirsim. Bet yra kas svar-: 
besnio, o ypač man, tik tu; 
nenori suprasti manęs, Ma-; 
ryte. Tu manęs nesupran-; 
ti_  Bet tas yra svarbu ir j
begalo svarbu, o ypač man, i 
kad tokioje valandoje tau- i 
tos gyvenime atimtas tapo 
man balsas. Tau rodosi nie
kis, bet žinok, kad tai yra lai
kas svarbus, nes vargiai kito 
tokio sulauksim, o jeigu ir 
sulauktume, tai nebūtų toks 
SN'arbus kaip dabar. Mary
te... tegul jie sau turi dešras, 
pyragus, automobilius , pui
kumus, namus — aš nemai- 
nyčia savo būvio ant jų. 
Meiliau man yra valgyti juo
dą duoną, kęsti neturtą ir 
vargus, gyventi ankštame 
namelyje negu----

Moteris šaltai nusišypso- 
jo. Jos veide geso paskutinė 
viltis laimingesnio gyveni

mo ir tyliu balsu pratarė: 
—Žinau, Aleksandra....

Tau viskas niekas... Tu trok
šti garbės ir apie ją svajoji... 
Tu savo vaidintuvėje matai 
tautos istorijos knygą, į ku
rią nori, kad ir tavo vardas 
taptų įrašytas.... Bet jeigu 
tokiais vardais tave ir kny- 
gon įrašys kokiais dabar va
dina, tai geriau butų kad 
taptum ne jrašytu.

— Kaip tai?!... Apie ką tu 
čia kalbi?... Nesuprantu... 
Paaiškink man — staiga su
šuko.

— Ir kaipgi ne... Ar dabar 
tavęs nepravardžiuoja vi- 
visaip ir visokiais vardais. 
Ar nesako, kad esi apgavi
kas, niekšas, viliotojas žmo
nių pinigų, visų pataikūnas, 
išgama, ir dar kitokiais ku
riuos net gėda jau ir minė- 
nėti.

— Tu apie tai nekalbėk, 
nes nieko nežinai ir nesup
ranti. Žinok, kad ankščiau 
ar vėliau visos tos nedorybės 
išeis į aikštę 'ir tauta pama
tys darbus kiekvieno jos sū
naus. Aš apie tai nieko ne
manau ir nieko nesibijau.-

— Tegul jau būna ir tavo 
tiesa, norėčia ir aš, kad tavo 
svajonės išsipildytų, bet 
šiuom laiku paliaukim apie 
tai kalbėti. Turim ką svar
besnio galvoti, tai yra, kas 
ryt ir po ryt bus ir ką męs 
valgysim.

The Diebolt Bręį’ng G 
-Pros-3 95- Cent 2306



GERAS PAVYZDIS Į
Savaitinis Kalendorius

Balandis.

nežinoma.

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

‘Dirvos’ Krautuve

Redakcijos Atsakymai

Dirvos’ Krautuve

Parsiduoda didelis ir ge
rose kondicijose, smagus au
tomobilius, suimantis 5 pa- 
sažierius. Gera proga no-

tuojaus rengiamasi neduoti; kad tiek neuždirbama. Aiš- 
bulvių prie reguleriškų vai- kesnių informacijų reikia 

pasiklausti pas M. J. Žmui
dzinavičių, generališką man. 
The Home Building Corpo
ration 742 Rockefėller Buil- 
ding’e, Clevelande. Matyt jį 
galima kasdien nuo 9 iki 12 
vai. ryto (apskj.

bnę’n žiurkių! i llUO U balsam a s

spalva papuošė lygesnes vie
tas. Bet teks jai dar kentėti.

Juoz. Botyrius,
2116 Lakeside avė., 

Cleveland, Ohio.

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.

rinčiam pirkti už $235.00. 
Turi būti parduotas trum
pame laike.

Dasižinokite telefonu Ro
sedale 1660 J arba adresu:

1227 Addison Rd.

gių. Kas norės bulvių gauti 
pietum ar vakarienei, tie už 
bulves turės mokėti ekstra.

3704 SU PERI0R AVENUE. 1 ARPE E. 36 IR 38 GATVES

2006 St. Clair Avė. Cleveland, Ohio 
Užtvirtinta 1914 m. per Valdžią Ohio Valstijos. 
AUTORIZUOTAS KAPITALAS $100,000.00. 
Atdara nuo 9:00 Valandų Ryto iki 9:00 Valandų VAakare

Nusiskandino. 23 metų 
amžiaus F. Leuty, gyvenusi 
po numeriu 1619 E. 75 gatvė
je, nuėjus į Gordon parką, 
pasivaikščiojusi ežero kran
tais, atėjus netoli G. Samuel- 
son’o, kurs sėdėdamas ant 
kranto su meškere gaudė 
žuvis, sušukus “sudiev”, šo
ko i ežerą. Samuelsonui su
šukus, atbėgo parko darbi
ninkai, kuriems tik po valan
dos laiko pasisekė ištraukti 
lavoną. Pašaukta policijos 
patrolė su pulmotoru, gy
vastį sugrąžint nestengė. 
Saužudė šlebėje turėjo įsi- 
rišus šmotą sunkios geležies. 

; Priežestis nusiskandinimo

Pavasario dienos. Perei
tą savaitę Clevelande apsi
reiškė pavasario dienos. Po 
šaltam lietui buvo kelios šil
tos dienos. Pereitą pėtny- 
čią šilumos termometras re
gistravo 86 laipsnius. Žmo
nės sujudo kasti savo kiemus 

Kai- ir sodinti daržoves. Tulpės

28 S. Pauliaus nuo kryž.
29 N. Petro kank. 3 N. po V.
30 P. Katarinos iš Lien.

Gegužis.
1 U. Pilypo ir Jokūbo
2 S. Anastazijaus
3 K. Kryžiaus atradimo
4 P. Monikos.

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

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

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

• Kodėl męs galime parduoti daug pigiaus už kitus?
1) Todėl, kad męs perkame už kelis tūkstančius dolerių 

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

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

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

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

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

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

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

Kas nori gerą darbą ir už
darbį. Yra reikalaujama 
tinkamų ir norinčių dirbti 
žmonių naudai. Lengvai 
galima uždirbti 50-100 dole
rių į savaitę. Fabrike nie- 
mijimą reikia pasiųsti, nes 

. mus skaitytojai nežinotų 
|kame dalykas.

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

=LIETUV1AI=
KOSTUMERSKI KRIAUČIAI

J. W. JONĖS, 
Generalis Manadžerius.

DIDELIS OLSELIS

REIKALAUJA VYRŲ 
Mokintis Barzdaskučių 

AMATO.

.visokiu dažu ir dažams aliejų.

414 Superio Bldg, (BsM 
PHONE CUY. CENTRAL 8290-L

Vyrams $4.oo Merginoms $2.oo už ,
10 LEKCIJŲ. HM |

Lekcijos atsibuna kas Panedėlio irPėtnyčios vakarais S ,
nuo 8:00 iki 11:00 valandų. 1ĮE

Vaikinai ir Merginos! Kurie norite dailiai išsila- į A \ 
vinti šokius šokti, tai atsilankykite viršnurodytą vie 9ĮĮ \\ |
tą. o męs gvarasntųosiA aunsujųouisĮ 3oC ‘amcfotųu 
šokius ir i trumpa laiką beskirūimo, ar jauną ar seną; '*•7^

Tel. Cuy. Central /622-R

Instrukcijos admokamos S2.\oo 
Algos apsimoka, užsiėmimas gva- 
rantuotas.

Tri-City Barber College 
211 Prospect N. E.

CLEVELAND, OHIO.

Iš lietuvių judėjimo. Pe
reitą nedėldienį TMD. 20 kp. 
davė perstatymą “Ponas ir 
mužikai” Verwaerts salėje. 
Buvo dainos “Varpo” choro. 
Buvo deklamacijos ir “Kank 
Jių” orchestros muzika. Žmo 
nių buvo apie 400. Kuopa 
turės pelno.

Ateinančio j nedėlioj, Ac- 
mė salėj SLRKA. 142 kp. 
statys scenoj “Tarnas įpai
niojo.” Bus ir dainos. Pro
gramą išpildys L. Vyčių 25 
kuopa.

Mums pasakoja, kad kas- 
žinkas rengia “protesto susi
rinkimą”, kuriame bus pro
testuojama prieš Suv. V al- 
stijų rengimąsi karėn. 
bėtojum bus F. Bagočius ir patvoriuose savo spalvomis 
koks ten Stasiulevičius. Jei- pridengė žemę. Alyvų mede 
gu toks susirinkimas įvyk-, liai pradėjo žaliuoti. Žolė ir
tų, męs patariame vietos lie- gi savo malonia,- gelumbine 
tuviams į tą susirinkimą nei
ti, kad nesusigriebti tokių 
nesmagumų, koki yra patikę 
susirinkusius Philadelphijoj, 
Baltimorėj ir kitur. Atmin
kite koks dabar laikas — ka
rės laikas.

Pereitos subatos kariškoj 
parodoj dalyvavo ir lietu
viai, šv. Kazimiero “gvard- 
zistai”, rėdomi pulkininko p. 
Rakausko. Savo vėliavos 
neturėjo. Parodoje dalyva
vo 10,000 žmonių. Apart 
trijų regimentų .kavalerijos, 
būrelio artileristų, gaisri
ninkų ir policijos, dargi po
ros uniformuotų draugijų, 
minią sudarė paprastos 
draugijos be uniformų, ku
rios jokio įspūdžio nepadarė.

j. Ulickui, Gailučiui ir ki
tiems. Ačiū. Sunaudosime 
prie arčiausios progos, da
bar biskį pristigome vietos 
laikraštyje.

J. A. Našlaičiui. Turėki
te kantrybės. Dėlei vietos 
stokos porą savaičių dar tu
rėsime palaukti.

Jokūbui K-iui. Apie Die- 
' vo buvimą ar nebuvimą pak- 

Ne mus 
dalykas tuomi rūpintis.

Diemedėliui. “Laukan su 
vyčiais” grąžiname. Dėlei 
vienos netikusios ypatos ne
galima visus niekinti. To
kių žmonių yra pas visų pa
žiūrų žmones, netik pas 
“tikruosius katalikus.’”

Jurgiui Driskiui. Jeigu 
“Laisvė tą neteisybę pas
kelbė, tai “Laisvei” ir pate-

Šokių Mokykla
PROF. KLIMAVIČIAUS

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

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

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

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

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

! Jas balsamvoja ir be suodų už- !
Į MUŠA VISOKIUS VABALUS

!' Užtikrintas darbas yra musu spe-j! 
•ciališkumu.

Pirkti galima po nnmeriu:
! 2122 E. 2nd Str. Cleveland, OhicĮ;
!' '!ii Tri. Cintril 819SI ii

šeimyniška’tragedija. Pe
reitos nedėlios pusnaktyje 
W. Jendrik parėjęs namo

Vieša padėkavonė. Per 15 
mėnesių sirgau, -miesto li- 
gonbutyje išgulėjau 4 savai
tes, o Lakeside ligonbutyje 
11 savaičių. Apėjau daugy
bę daktarų ir visi man pata
rė būti tik ligonbutyje ir 
laukti mirties, nė vienas ne
sutiko mane išgydyti. Ga
ilaus aš bandžiau dar klaus
ti patarimo pas I. A. Usevi- 
čių, turintį aptieką prie E. 79 
gatvės. Jis ištyręs mano li
gą, davė man vaistų ir nuro
dė kaip juos naudoti. Išpil
dęs jo prisakymus, tuojau 
pasijutau sveikesniu ir galu
tinai pagijau. Šiądien esu 
sveikas ir jau kelinta savai
tė dirbu. Aš esu labai dėkin
gas p. I. A. Usevičiui už iš
gydymą ir patariu kiekvie- 

susibarė su savo pačia Mar- nam sergančiam gydytis vai 
gerieta, kuriai nenusilen- stais iš p. I. A. Usevičiaus ap- 
kiant, Jendrik susijieškojo tiekos, 
britvą ir su ta perpjovė mo
teries gerklę. 12 metų sūnūs 
per langą išbėgo j ieškoti po
licijos. Kada policija atva
žiavo į tragedijos vietą 
(2560 E. 75 gatvė), Jendri- 
kas gulėjo ant grindų kraujo 
latake, su perpjauta gerkle, 
o jo moteris gulėjo skersai 
lovą, negyva. Žudikas nu
vežtas į šv. Luko ligonbutį, 
numirė.

Daugumas musų lietuvių ikišioiiai negalėjo pas mus atsilankyti del< 
tolimo atėjimo Bet dabar męs.noridami kuogeriausiai patarnauti.^ 
pradėjom visokius orderius pristatyti namus. Galite įduoti orderius 
per musų važiuotoją arba atsilankę musų krautuvę. Męs visados sten-< 
gsimės sanžiningai patarnauti mus,, kostumeriams Prekes darysi-< 

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

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 sutaūpina- 
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.

jflp Teipgi mus Banka moka (5) penktą nuošimtį. k
THE ST. CLAIR AVĖ. AfiR

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

PAKELČIO APTIEKA
-------- Kampas St. Clair Avė. ir 20-mos gatvių. ' ------
3XZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3

■ TFITI savo skaitytojams duoda labai daug naudingų raštų 
H I L| I I apie žmonių sveikatą ir ligas, taipgi apysakų, juokų, 
f| | Ll I eilių, paveikslu. Turi savo korespondentus visoje 

Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj, Vokietijoj, Fran- 
djoj, Anglijoj ir kt. “Ateitie*’’ kaina metams $2.00, pusei metų $1.00. Už
sieniuose metams $2.50. Pasižiūrėti viena numeri siunčiame dovanai.

Ginčuose už kaizerį. 45 
metų amžiaus R. F. Berry, 
kunigas Presbeterijonų baž
nyčios, pereitą nedėldienį, 
parėjęs iš bažnyčios po pa
maldų, susibarė su savo pa- Jauskite kunigo, 
čia, kuri gyrė Vokietijos 
kaizerį. Kaizerio užtarėjai 
atėjo pagelbon ir jos motina. 
Berry argumentavimuose 
negalėdamas atsilaikyti 
prieš dvi moteris, pasiėmė 
revolverį ir abidvi padžiovęs 
ant vietos, nusišovė ir pats. 
Prieš nusišausiant parašęs 
ant stalo paliko laišką, ku
riame parašyta: “dėlei pru- 
siizmo”. Duktės pašaukta 
policija atrado visus tris ne
gyvus.

čėdys maistą. Restaura
cijų savininkai tariasi sku- 
piau elgtis su užkandžiais ir 
reguliariškais valgiais, kad 
tuomi sučėdijus maisto. Vi- 
durmiesčio restauracijose

ĮSTEIGTAS 1886 METAIS

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

rjELPIA Našles, Našlaičius. Moksleivius. Politiškus Kanki- 
*5 nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš
kus ir kulturiškus reikalus.

Kapitalas x Sausio. 1917.’ $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų .................... $53.813

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir St2.oo i savaitę.


