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Dideli Mūšiai Prie Arras VOKIEČIAI BOMBARDA-125 RUSŲ GENEROLAI 
PRAŠALINTI Iš FRONTO.

Petrogradas. Rezultatu
VO RAMSGATE.

Londonas. Žinios skelbia, 
kad keli vokiečių torpėdlai- atlankymo pietinio ir ryti- 
viai atplaukę į rytinę Ang- i ni° karės frontų naujo Ru- 
iijos kraštą bombardavo pa- į sijos karės ministerio Guč-1 
juryj miestą Ramsgate. i kovo, tapo pavaryti į dura- j 
Daugiau kaip šimtas šūvių į.kus 25 rusų kariumenės ge-i 
nukrito ant miesto ir tie > nerolai, kurie pasirodė ne- į 
plyšdami daug civilių gy-i tikę ir silpni karės vedime J

strancijos ir reikalaujama republika. Tam tikslui net 
o HviS geresnių gyvenimo sąlygų, tapo įsteigtas ir vokiškas

w i/LSLx i Valdžia kol kas tyli ir mažai dienraštis. Vokietijos val
džia dabar pradėjo aštriai 
cenzūruoti laikraščius, to- 
dė> mažai gaunama žinių, 
pranešančių kas dedasi Vo
kietijoj.

23 MILIJONŲ DOLERIŲ 
VERTĖS YRA PLIENO 

PRIE VERDUNO.
Paryžius. Prie Verduno

ir jo aplinkėse yra tokia dau
gybė plieninių skeveldrų kilti dideli sumišimai.

atkreipia domą i tuos bruz
dėjimus. Skelbiama, kad 
jeigu valdžia neatkreips sa
vo akių Į tai ir leis tą visą 
šaltai, tai 1 d. Gegužio, kai
po darbininkų šventėje, gali

KONSTANTINOPOLYJ BADAS
Ai/u Ą LAU U t 'MAN 
POPOS/ , K AB TU C/A 
G ALI /ŠLOŠT/, MBS £a-

GyvEH ANT VISUOS

TARNOWSKI’S APLEIDO SUV. VALSTIJAS

SUVIENYTŲ VALSTI
JŲ KARIŠKAS STOVIS.
Suvienytų Valstijų kariš

kas stovis eina ta pačia va
ga ir toliaus, kaip ir perei
tą savaitę. Naujo nieko ne 
Įvyko. Kongresas šiuom

i traukia kariumenę ir gabe-: 
i na, kad pripildyti išmuštas! 
I eiles. Matyt vokiečiai dar' 
: nenustojo vilties atsilaikyme | 
■ prieš francuzus ir anglus, i 
; kad deda visas pastangas. I 
• Tarpe Donai ir Cambrai vi- i 
j soj linijoj teipgi eina dideli! 
mūšiai. Kol kas dar nė vie-I 
na pusė neturėjo toj linijoj * 
didelių pasisekimų.
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i KONSTANTINOPOLYJ 
BADAS.

Paryžius. Parkeliavu
sieji iš Konstantinopolio, 
amerikonai pasakoja, kad 
Turkijos sostynėj, Konstan- 
tinopolyj siaučia badas, 

i35,000 žmonių miršta badu, 
i Maisto prekės neišpasaky-
■ tai didelės. Už cukraus
■ svarą reikia mokėti 5 dol,. 
[kavos svaras 9 dol., arbatos 
' svaras 6 dol., netik Konstan- 
įtinopolyj, bet ir kituose Tur
kijos miestuose prasideda 
dideli bruzdėjimai prieš 
valdžią. Gyventojai reika
lauja, kad Turkija pertrauk
tų ryšius su Vokietija ir pa
darytų atskirą taiką su tal
kininkais.

DABAR TAVO EILĖ.

DIDELI VOKIEČIŲ NUO-i 
STOLIAI PRIE SCRAPE. | 

Londonas. Scrape upės! 
kartu užimtas nustatymais; aplinkėje anglai pakėlę di- i 
uždėtinių mokesčių karės dėlė ofensyvą, pirmyn eida- 
reikalams ir teip vadinama mi padarė alkūnę vokiečių 
konskripcija, reiškia, įvedi-: pozicijose. Tame ofensyve; 
įpu sistemos priverstino ka-' vokiečiai panešė didelius! 
reiviavimo. Konskripcija i nuostolius. Lens aplinkėje,}
beveik jau priimta, dabar:pietuose nuo Ypres anglai! . ->....
tik nesutinkama tame, kad, atmušdami .vokiečių atakus |ventojų užmušė ir sužeidė. Į Į jų vietą ta^yo nuskirti kiti 
tiena pusė aprubežiuot nori i paėjo truputį pirmyn. Į ry-i bombardavo neilgai, nes} sumaningesni. Apart todar 
kareivių amžių, nuo 21 iki į tus nuo Havrincourt girios Saugių laivai juos nuvijo. iGučkovas prašalino 114 ofi- 
40 metų, kita gi, kad kariu-! anglai paėmė didelį kaimą Į Ramsgate miestas jau nesy-1 cierų, kurie pasirodė visai be 
.menėn butų imami vyrai: Bilhem. Abelnai visuose kį buvo netyčiomis vokiečių jokios nuovokos, o tik nešio- 
nuo 21 iki 27 metų amžiaus; mūšiuose anglai skelbia, kad užpultas ir bombarduotas, jo oficierų vardus. Įsakymu 

. Pereitoj subatoj vokiečių j paėmė nelaisvėn 3^99 vo- bet šį sykį labiausia nuken- naujos rusų vyriausybės ta- 
submarinas jūrėse paskan-■ kiečius, 56 oficierus ir ke-į tėjo. Pakraščiuose sugriau- po paleista iškaręs fronto
dino pirmutinį Suvienytų; liatą didelių kanuolių. j ta daug namų ir sunaikinta visi amunicijų fabrikų dar-
Valstijų apginkluotą pirk-' -------------- j kelios atsigynimo bateri-į bininkai, kuriuos caro lai-
tybinj laivą “Vacum”, ve- ANGLAI LAIMĖJO MACE-ljoS 
zantj aliejų. Su laivu žuvo DONTIOT
16 žmonių laivo įgulos,

Vokietija su užpuldinė- Paryžius. Po trijų dienų 
jimais ant Su v. Vals. nesis- bombardavimo priešo po- 
kubina. Matoma, kad Vo- zicijų anglų kariumenė puo- 
kietijos žiaurumo spėkos jau lė atakan trijų mylių fronto 
issisėmę. Manoma, kad vo- ilgume prie pietinio šono 
kiškų submarinų yra likę Dairan ežero. Ataką anglų 
jau nedaugiausia ir gal su kariumenė laimėjo, nes įsi- • 
laiku jie visai išnyks, kaip veržė į teutonų pozicijas -gabenti iš Rumunijos ir Ry- naują valdžią, 
kad išnyko zeppelinai. 500 jardų. Apsikasę naujo-1 gos fronto savo dideses ka- ;
-Yra manoma, 1

nytoms Valstijoms nepri- dėjo bombarduoti teutonų Ii- j kad su tų pagelba sulaikius 
sieis stoti į atvirą mūšį su niją. Į rytus nuo Dairan Į anglus su francuzais. Gali- 
Vokietija, kadangi ta yra ežero talkininkai teipgi ban-' ma tikėtis bile dieną vakari- 

. skaitoma jau bespėkę, nega- dė atakais išmesti teutonus į niame fronte didelių mūšių, 
bet vargiai tos kanuolės ką 
gelbės; jos gelbėjo pirmiau, 
kol talkininkai neturėjo ge
resnių ginklų. Neseniai tos 
kanuolės buvo nugabentos 
ji Rygos frontą, bet nieko 
tokio jos ten nenuveikė.
Pačių tik kanuolių, mat, ne
užtenka.

PASIKĖSINIMAS AN*ę
SUV. VAL. AMBASA

DORIAUS.
Petrogradas. Minia žmo

nių susidedanti iš anarhistų 
ir vokiečių šilininkų bandė 
užpulti Su v. Vai. ambasado
riaus Francis ramus ir pa
sikėsinti ant jo gyvybės. 
Tai miniai vadovavo Miko- 
las Leniną, kurs tik ką yra 
pagrįžęs iš Šveicarijos. Le
niną yra žinomas kaipo anar 
histas, kurs sulyg skelbiamų 
žinių, pagrįžo iš Šveicarijos 
per Vokietiją ir Vokietijoj 
buvo susinešęs su valdžia. 
Suvažiavus Petrogradan iš 
įvairių šalių anarhistams, 
Leniną kaipo gudresnis, su
darė minią ir užpuolimu ant 
Su v. Vai. ambasadoriaus 
rūmų norėjo sukelti naują 
Rusijoj revoliuciją. Pasi
kėsinimas nepavyko, nes lai
ku spėjo pribūti kariumenė, 
kuri minią išvaikė. Dabar 
rusų valdžia pradėjo gaudy
ti ir kišti į kalėjimus visus, 
kurie nori sukelti naują Rū

sudaužytų kanuolių kulkų, Į DAR VIENAS VOKIETI- 
’ * * - ...... J AI PROTESTAS.

Geneva. Tarptautiškas 
susivienijimas Raudonojo 
Kryžiaus organizacijos šiose 
dienose pasiuntė Vokietijai 
dar vieną protestą prieš tai, 
kad vokiečiai Sausio mėne
syj šių metų apreiškė, jog 
savo submarinais be jokio 
atžvilgio skandins laivus La 
Manche kanale, nežiūrint 
ant to, kad ant laivo plevė
suos ir Raudonojo Kryžiaus 
vėliava. Proteste yra pažy
mėta, kad vokiečių subma
rinų kapitonai turi teisę ant 
Raudonojo Kryžiaus laivų 
daryti reviziją, kad nebūtų 
vežama. kontrabanda, bet 
neskandinti laivą su sužeis-

kad plotai kaip tik akimis 
galima apimti, išrodo lyg 
butų didžiausios plieno ply
tų kasyklos. Yra manoma, 
kad kuomet pasibaigs karė, 
Francuzija surinkus tas 
skeveldras ir suliejus į plie
no štangas, turės plieno ver
tės virš 23 milijonų dolerių, 
Sulyg apskaitliavimų skel-kuose valdžia buvo nusiun-j Sulyg apskaitliavimų skel- 

Darbi-: biama, kad iš tų visų ske- 
ir ūži- i veldrų galima bus nulieti 
f abri-1 plieno štangų, kurios svers 

1,350,000 tonų. Ar pasinau
dos tuom Francuzija, dar 
nežinia.

tusi už straikavimą. 
ninkai linksmi grįžta 

! ma senąsias vietas 
kuose.

VOKIEČIAI RENGIASI 
ATSILAKYTI.

Londonas. Anglams ir 
frencuzams kaskart labiau VpIi^llQinQ 7illinQ 
spaudžiant vokiečius ir juos lUiluilulUu LIIIIUu*
stumiant iš Francuzijos te-. Riaušės Petrograde. 1 d. AR MAIN YSIS LA- 

iritorijos, vokiečiai pradėjo Gggužio kilo riaušės prieš VONAIS?
Anarhistų Londonas. Anglijos par-

ir jiems pritariančiu sočia- ]amente šiose dienose buvo ta^s kareiviais, gydytojais ir
kad Suvie- se pozicijose anglai vėl pra-jnuoles į vakarinį frontą,' ljstų minia turėjo parodą su svarstoma įnešimas kad Vo- slaugytojomis. Jeigu Vokie- sijoj revoliuciją ir pagriebi 

dėio bomhardunti tpntnnn ii. i kad sn tu nairpjha sulaikius . tx mi-|kietija praį0 Anglijos ati- ti-’a I Patęstą neatkreips ti valdžią į savo rankas.
is. 1 !____ •• •___ ! dūmos ir varvs darba no 

linčia atsilaikyti su senes- ; iš tranšėjų, bet buvo atmu- 
niais savo priešais ant -saus-• šti. Tūlose vietose, Mace- 
žemio, o apie karę jūrėse donijoj, prasideda didesnis 
negali būti kalbos, nes laivy- kariumenių veikimas.
nas Vokietijos yra menkutis -------------
ir tas pats seniai suparaly- ANGLŲ GROBIS ME- 
žiuotas. Suv. Valstijos gal
būt duos talkininkams pa
gelbą tik pinigais ir maistu, menė 
o gal kiek liuosnorių pasiųs 
į Francuziją.

ZOPOTAMIJOJ.
Londonas. Anglų kariu- 

užatakavus turkus 
prie šat-el-adhem, ant upės 
Tigris kranto, uždavė jiems 
smugj, kad nespėjo nė patįs 
pabėgti, nė karės įrankių 
pasiimti. Anglams teko 500 

; turkų nelaisvėn ir visa ka
riška medega. Laikė dviejų 
mūšių ant dešinio kranto 

J upės Tigris, anglams teko

I demonstracijoms. Iš mi
Inios šaudyta į kareivius. į 7ar"lavoną*^irusYo domos ir var-vs darb^ P° 
į aug demonstrantų areš-; angjy nelaisvėje Vokietijos | senoveb tai ateis, sako, lai- 
jtuota. Susirėmimuose kri-jprjnc0 Fre(jriko Karolio, ‘^as kad Vokietija turės sun
ito generolas Koštalinski. 1 ’’’ ’

Chinija atšaukė savo am
basadorių. Chinijos amba-' 
sadorįus Vokietijoj, apleido: 
Berlyną ir su visu savo šta
bu iškeliavo į Daniją.

MŪŠIAI PRIE ĄRRAS 
TĘSIASI.

Londonas. Dideli mūšiai į 
prie Artas visame fronte be; 
paliovos tęsiasi. Sunkioji; 
artilenja abiejose pusese 19
baubia dieną ir naktj. N«-; Kruppo kanuolių, 2kulV 
žiūrint ant didelių nuostolių, ■ ' £
francuzai kas kart vis pa- feutavanB 
sislenka pirmyn. Vokiečiai 540 000 ku]fca«vaidžiams pat 
kiek galėdami stiprina savo' ponų ir 240 vagonų provizi- 
pozicijas ir iš kitų frontų * jos.

IŠMUŠĖ 3000 TURKŲ.
Londonas. Antrame di

deliame mūšyje anglų su 
turkais Sinai fronte, Gaza 
apygardoje, mūšio lauke 
krįto 3000 turkų, o 4000 su
žeistų. čia teipgi anglams 
teko daug provizijos ir gink
lų. Prie Trak atsibuvo ant
ras didelis mušis, bet apie 
to pasekmes nieko aiškaus, 
nors turkai giriasi nugalėję 
anglus.

Priverstinas kareiviavi
mas. Suvienytų Valstijų 
kongresas perleido bilių pri
verstino kareiviavimo. Vi
si piliečiai bus imami kariu-! lamentan 
menėn, nuo 21 iki 27 metų į Cecil. 
amžiaus.

princo Fredriko
I kurs pateko nelaisvėn nuo 
| pašauto orlaivio. Po ilgų 
Į svarstymų nutarta, kad tik 
• tokiomis išlygomis galima 
bus atiduoti vokiečiams 
princo lavoną, jeigu Vokie
tija sugrąžins Anglijai lavo
nus Edytos Cawell ir kapi- 

. tono Fryatto, kuriuos vokie
čiai barbariškai nužudė. 
Tokią propoziciją įnešė par- 

lordas Robert

kiai atsakyti prieš civilizuo
tą pasauli už sulaužymą 
tarptautiškų tiesų.

Vėl streikas. Clevelande 
užsidegė išvažidtojų strei
kas, 500 išvažiotojų išėjo 
į streiką.

Rusai paėmė Muš. Rusų 
kariumenė paėmė kitą tur
kų miestą Muš. Ką pelnė 
su miesto paėmimu, žinių 
nėra.

DARBININKŲ BRUZDĖ
JIMAI ŠVEDIJOJ.

Londonas. Žinios skelbia, 
kad visoj Švedijoj eina dide
li darbininkų bruzdėjimai 
prieš reakcijinę valdžią, ku
riai primetama stoka maisto 
ir kitokių yra gyvenimui rei
kmenų. Visuose didesniuo
se miestuose keliama demon-

DIDELI STRAIKAI VO
KIETIJOJ TĘSIASI.

Kopenhaga. Dideli strai- 
kai Vokietijoj nesiliauja ir 
tęsiasi pilname judėjime. 
Vokietijos kanclerio Holwe- 
go grąsinimai, kad streikuo
jančius darbininkus siųs j 
karės frontą, jeigu nepa
liaus streikavę, nieko negelb 
sti. Oficiališkos žinios skel
bia, kad viename tik Berly
ne streikuoja apie 250,000 
darbininkų. Iš Berno, Švei
carijoj, pranešama, kad ten 
susitvėrė tam tikras komi
tetas, kurio užduotimi yra 
tarpe Vokietijos gyventojų 
platinti propagandą, kad 
reikia nuversti kaizeris nuo 
sosto ir Vokietiją pakeisti

NUSKANDINTA 293 
LAIVAI.

Londonas. Anglijos ad- 
miralicijos vyriausis komen
dantas paskelbė, kad Balan
džio mėnesio bėgyje vokie
čių submarinai nuskandino 
293 laivus. Daugiausia lai
vų nuskandinta blokados 
juostoje. Iš kitos pusės ang
lų vyriausybė skelbia, kad 
Anglijos skraiduoliai bėgyje 
Balandžio mėnesio sugavo 
arti 100 vokiečių submari- 
nų. Tūli iš jų beveik pasida
vė anglams į nelaisvę, nes 
neturėjo nė kuro, nė maisto, 
nė kitokios medegos, be ku
rios negalėjo jūrėse nardy
ti.

PANAIKINO CENZŪRĄ.
Petrogradas. Rusijos ka

riškoji valdyba panaikino 
cenzūrą, cenzūruojančią ka- 

! reiviams siunčiamus laiš
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J. Strimaitis, pirm.
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euzija 200 milijonų dolerių.

Iš Amerikos
bė Lietuvninkų” ir kiti laik- Valstijos, 
raščiai. Pristojusios kuo- i

Ze-

S. Geniotis, sek.

Grūdeliai.

ikišiol gana daug pelnė ir 
ant nieko naudingo tą savo

— Dailydžiu unija Detro
ite ir Wąyne paviete^ Michi- 
gano valstijoje, reikalauja 
pakėlimo darbininkų algų 
nuo 15 iki 60 centų į valan-

valsti- 
vienas

Aprubežiavimai.
Augsčiausias federališkas 

teismas išdavė nuosprendį. 
' kuriuomi suteikiama val-

pradėta jieškotr žuvusiųjų, 
bet negalima surasti, ka
dangi nekurie urvai visiškai 
užgriauti. Ikišiol tapo iš
traukta tik kefiatas lavonų.

KARĖS MOKESČIAI.
VVashington, D. C. Suv

AUSTRUOS AMBASADO
RIUS APLEIDŽIA 

SUV. V AL.

kamumo kareiviauti, pa- 
liuosuotiems nuo kareiviš
kos tarnystes.

jr California, Utah, 
sota ir Ohio.

pos reikalaujant kalbėtojų 
tesikreipia Į mane šiuo ad
resu: 7& V ine st., Montello. 
Mass.

ninku pusėje. Kol kas tos 
žinios nėra įtikėtinos.

KelTse, 
Airijoje, padavė valdžiai 

Suvienytos Valstijos prie- prašymą, kad butu istaty- 
šai savo norą tapo Įtrauk- ma’s nustatytos darbinin-

GREKUOS KARALIUS 
PO KAREI NETEKS 

SOSTO. 
Washington, D. C.

vės liekasi netinkamais prie 
darbo.

Į

D I R V A

. . . 1
Rus. Laiškai, laikraščiai ir Montana valstijos. Kuo- VaL ketina paimti savo prie- yra Yokietijos talkininkė,, 

nebuvo įleistas net į Baltąjį 
namą Washingtone. Su

kitoki raštai, tiesiok iš pačto met tapo atmesta Roosevel- 
bus vežami į tranšėjas ir ten to norai, Joseph Leiter, pre- 
atiduodami kareiviams. Abe- zidentas kariškos lygos te- 
jotina, ar valdyba nebus pri- legramu apreiškė Roosevel- 
yersta tuojaus šitą savo žing tui, kad neorganizuotų liųos- 
sni mainyti. norių ir nevarytų agitacijos.

----- 1 Rooseveltas atsakydamas 
SANTYKIAI SUV. VAL. telegramų Leiter’iui pasakė,

SU RUSIJA kad nebut^ trumparegis, 
nes jeigu kongresas atmetė, 

Petrogradas. Šiose dieno- tai yra dar senatas, bet yra 
se Petrograde, didėlėje Alek manoma; kad ir senete Roo- 
sandro auditorium Įvyko seveltas nieko nelaimės, 
■milžiniškas susirinkimas, 
kuriame Suv. Vai. ambasa-: 
dorius Francis savo kalboje i 
išsireiškė, kad netolimoj atei 
tyj santikiai ir bendri val
džios reikalų ryšiai užsi- į 
megs tarpe Suv. Vai ir Ru
sijos. Kalba ambasadoriaus

žmron visus Grekijos užru- 
bežinius reikalus iš Anglijos 
ir Francuzijos, nes tos dvi Tarnowskiu išplaukė ir apie ’ 
viešpatystės yra apreiškę, 200 Austrijos ambasados Į 
kad dabartinis’ Grekijos ka- valdininkų, o teipgi ir išvyti I 
ralius Konstantinas po šiai iš Chinijos ir Kubos Vokie-į ___
karei bus numestas nuo sos- tijos konsuliai. Laivas ir I mo Suvienytų Valstijų ka- 
to, todėl ir dabartiniai Gre- visi “ponai” bus iškrėsti Hsu: res Vokietijai ir partrenki- 
kijos užrabežiniai reikalai lifax’o uoste. mas ryšiiį su Austrija, gali-
Anglijoj irFranrazijoj ir -------------- 'ma sakyti, atvėrė spėjimus
netvarkomi Kitos žinios Nauios A „ pilname stovyje Po šiek
skelbia, kad Grekija rengia-rNaUJOS An-iUek nusiminimo, pinigų 
si stoti į karę, bet jau talki- gtijOS apskr. SU= 'kursas biskj pašoko augs- 

važiavimas {V11; pirmiausia naudojosi šiuomi pranešame,’ kad'"’ reP-entuojanti 
, TMD. Naujosios Anglijos;meta10 .Pr“>«nfe
i KUR PATOGIAUSIA RU- Apskrifio įvažiavimas busi?™““?”’ Vy”4’ “ghuS’
j SUOS EX CARUI GYr- —

SENATORIUS ROOT PIR
MININKU SIUNČIA

MAS KOMISIJOS 
RUSIJON.

Washingten, D. C. Suv.' 
Vai. prezidentas Wilsonas 

visiems labai patiko ir ran- nuskyrė senetorių Root pir- 
kų plojimui nebuvo galo, mininku siunčiamos komisi- 
Miliukov, dabartinės . vai- jos Rusijon, kuri užmegs 
džios ministeris užrubežinių artimus ryšius tarpe Rusi- 
reikalų, užėjęs ant estrados jos ir Suv. Valstijų. Į komi- 
draugiškai, akiveizdoje susi- siją įeina šios ypatos: Oscar 
rinkimo vedėjo barone Ro- Straus, buvęs sekretorius 
seno, suspaudė ambasado- pirklybos ir pramonės, 
riui ranką ir pasakė, kad Edvvard Hurley, preziden- 
Rusija visados stovės arti tas pirklybos komisijos ir H. 
Suv. Valstijų. Apart to Mi- Margenthay, buvęs ambasa- 
liukov pasakė, kad Rusija dorius Turkijoj. Charles 
nemano atskirai taikintis su Crane. ypatiškas prez. Wil- 
teutonais iki nebus sulaužy- šono delegatas Rusijon, kurs 
tas Vokietijos militarizmas. pirmiau išvažiavo, pranešė, 

-- . kad pasiekė jau Petrogradą 
Vai. komisi-

tam tinkamas emiraturas 
pasenusiems darbininkams; 
kurios butų bent tokioje su
moje, kuri neštų pusę tokio 
darbininko algos. Tokios 
emiraturos butų mokamos 

Judėjimas prie budavoji- tokiems darbininkams, kū
mų miestų ir geležinkeliuke dirbdami per ilgą laiką

dėtmių mokesčių.

yra gana mažas iš prięžąs- vienoje vietoje, dėlei senat
ies didelio medegos bran
gumo ir stokos darbininkų. 
Detališkoje pramenėje pab
logėjimo nesimato. Ameri
koniški piniguočiai rūpinasi 
abelna situacija; laukia ne 
didelių, bet lengvų uždarbių 
didelėmis sumomis neprodu- stybiniams teismams teises 
ktuotoje eilėje, geruose nuo- aprubežiuoti darbo valan-

Prie to jie lau- (‘as moterims, dirbančiomsBirželio 3 d. 1M7 m. Mon- ‘bet galiaus noriai kreipia, šimčiuose.
VENTI. tello, Mass. Lietuvių salėje.

Pasadona, Cal. Upton ■ Taigi prašome įstojusiu ir, 
Sinclaer, žymus Amerikos:manančiu istoti' apskritini 
socialistas ir autorius kebą- TMD kuopų išrfnkti delega_j 
to veikalų, neseniai pasiuntė į-yg įr atsiųsti minėtoje die-, 
laišką Kerenskiui, naujam ROje Kiekviena kuopa gali j 
Rusijos valdžios teisių mini- siusti du delegatu> kuomet; 
steriui, prašydamas praneš- kljopoje yra nedaugiau 

jti Rusijos ex-cafui kaipo šimtieg narių, o nuo sekan-: 
į rekomendaciją, kad geriau- čio dešimties narių po vieną į 
į šia ir patogiausia ant visa-:‘delegatą darenkama. Šuva-! 
dos apsigyvenimui viet<i yia davimo dienotvarke pas-Į 
Ųatalina salelė, Californijoj. keibsime vėliau.
i Sinclaer sako, kad ta salelė, 
; ant kurios šiądien yra au
ginama avis, butų pato-i 
giausia ex-carui ir visiems 
,jam panašiems, kurie yra. 
netekę garbės. Ant tos sa
lelės yra ramu. ir nepavo- 
jinga. Galėtų avis ganyti.

įmasi prie Anglijos ir Frarc kia ir uždedamų ir uždėti- fabrikuose, nustatyti joms 
: euzijos abligų su geresniu nių, dvigubų, o gal ir trigu-, ^gask teipgi aprubežiuoti 
kursu. Abelnai šiądien pini- bu mokesčių nuo įeigų, o valandas ii’ vyrams. £— 
gų kursas stovi ant tos pa
čios papėdės, ant kurios sto
vėjo 1915 m., tai yra labai 
gerai, bet nelabai augštai, 
sulyginus jį su įeigomis.

Nors pramonės rinkoje 
apyvarta sumažėjo, nes fi- 
nansistai rengia paskolas 
Suvienytų Valstijų karės 
reikalams, kas žada geras 
pasekmes, prie kurių ren
giamasi jau nuo mėnesio 
laiko. Pirmas emisijas gal-

. Šitas 
labiausia pirkliai ir vidurį- nuosprendis išduota užtvir- 
nės klesos pramoninkai žiu- tinant įstatus Oregon. vai
ri į ateitį gana liūdnai, nes stijo^ kurią seka ir kitos 
gerai žino, kad ant jų nu- valstijos, būtent: Washing- 
puls didelis sunkumas, dide- ton, Colorado, Wisconsin, 
Ii uždėtiniai mokesčiai, ir California, Utah, Mihne- 
tas labiausia jiems nemiela 
todėl, kad laike karės jie la
bai mažai uždirbo.

Suvienytos Valstijos arti
nasi prie labai persimainan
čių laikų. Rodosi, kad bal
tosios rasos žmonija priėjo

ŽINIOS.
— Pennsylvanijos 

joj neseniai numirė 
turtingas ūkininkas, kurs 
savo visą turtą, vertą 100,000 
dolerių, paliko beturčiams: 
Savo tastamentą išpildyti 
paliko katalikų kunigui, žy
dų rabinui ir protestonų ku
nigui.

— Pennsylvanijos vals
tijoj augsčiausias teismas 
išleido naują Įstatymą, ku
riuomi užgina išmokėjimą 
atlyginimų po mirusiais 
darbininkais giminėms. 
Po mirusiais darbininkais 
atlyginimą gaus tik našlės.

— Suvirš 800 mergaičių, 
studenčių iš Toronto univer
siteto, Kanadoj, ateinančią 
vasarą, laike vakacijos, pra
leis vakacijos sezoną prie 

doti privatiškas' institucijas <iarbų, fabrikuose.
Tarpe užrubežinių pinigų ir ypatas, visai jų nesiklau- — Darbininkai 

kurso pakilimo, reikia pami- sę. . . , z
nėti Anglijos sterlingus, 1 
Francuzijos frankus, Italijos i _
lirus ir Rusijos rublius, ku-(tos į karės sukurį, ant kurio kams algos, bent po 75 cen- 
rie pinigų apyvartos rinkoje 
nors dar nieko nepelnė, bet 
trumpoje ateityje pasitiki- pelną nepaskyrė ir bus pri
ma jų kurso pakilimo.
kietijos markės ir Austrijos kinimui, 
kronai piniginiame turguje 

i visai ne figūruoja, nes Suv. 
, Vals. pertraukus ryšius su 
i tom dviem viešpatystėm, 
i bankos uždengė pramonės 
į reikalus su jomis.
; Aukso daugiau ne atve-1 
«žarna. Rodosi, kad Europa, 
■per pastaruosius du metus 
■ atsiuntus į Suvienytas Val
stijas už 1’4 milijardo dole- 
: rių aukso, nustos toliau jį 
j siuntusi, nes Suv. Valstijos, 
kaipo talkininkų šalininkės 
ir be to aprūpins šiaurinę 
Europą ir Rusiją viskuom, 
nereikalaujant balanso pra
monėje. Užtaigi Europa 
išsiuntė savo aukso daugiau 
negu 3 milijonų dolerių į 
Kubą ir Japoniją, kurios 
laike karės turėjo ir dabar 
dar turi artimesnius inte
resus su Europa, negu Suv.

TMD. NAUJOSIOS ANG- pakeis national bankos koki tvenkinį, kuri būtinai 
LLJOS APSKRIČIO REN * '

GLAMA MARŠRUTAS.
Ąlaršrutas prasidės Gegu- dėlės sumas pinigų, 

žio 6 d. iki Gegužio 20 d. Per 
tą laiką kuopos turi subrus- 
ti surengime prakalbų, 

i Kalbėtojais bus: A. Rim
ka, “Ateities" redaktorius, 
J. Baniulis, J. Strimaitis, J. 
Kerdiejus, J. Žemantaitis, 
visi iš So. Bostono, J. Pėža 
iš Norwood, Mass.

Rugsėjo 4 d. 1916 m., ka
da buvo TMD. konferencija 

iSo. Boston, Mass., buvo nu- 
is prie San MU ^rta, kad rengiant maršru

tą su prakalbomis pakviesti 
M. Šalčių už kalbėtoją. Val
dyba atsikreipei M. Šalčius 

karės vedimui Rusijai, Fran- i toje Vilią neteko apie 1000; į*'1'0; apsiėmęs,bet vėliau, 
euzijai ir Italijai. Francu- savo kareivių užmuštais ir Pnezasties užsiėmimų sel- 
zijai ir Italijai jau pagamin- i patekusiais nelaisvėn, ku- .P1”1® ar ais’ ’ s C1US at‘ 
ta vra 300 milijonu doleriu.: riuos carranzistai tuojau slsake- .....
kuriuos netolimoj ateityj! visus iškorę. Carranzos . Po to ^ikreipta laiškais 
Įteiks tų valstybių ambasa-!kariumenę veda generolas i 
doriams. Iš tos sumos Itali- į Murgnia, kurs neteko 13 ™D. N. A. apskričio u rei- į 
ja gaus 100 milijonu, o Fran- oficierų ir apie 80 kareivių. ’ ,e raaisrL1 °- a5* e.

: Sako, kad tame mušyj vos Pilusios ir pasimokeju- 
i nepateko i nelaisve ir pats tiktai 6-rios Kuopos, o^ 

" kitos visai neveikia. Iš kai- ’
  kurių kuopų, pristojusių į į 

aPskritĮ atėjo pageidavimai,, 
NELAIME KAbYKLVbE. kadpakviesti J. Liutkauską 

Trinidad. Calo. Anglių iš Brooklyno, N. Y. Betvė-, 
.(kasyklose Vietar-American liau besitariant paaiškėjo,* 

_ __ _________________ Puel Co., netoli Ludlov kad šiuom kart, kol kuopos j 
pasiuntė Vokietijai__ tyj bus_ uždėta”karės mokės-’!miesteIio_ ištiko didėlė eks- dar silpnos, tai surengti;

Notoje Ispa- tis ant Suv. Vai. gyventojų J pHozija, kurioje žuvo arti maršrutą su savais kalbėto-;
mokestis 'bus 200 angliakasių. Laike eks- jais. Kurios kuopos buvo j 

Kiekvienas dar- pl’oz’j°s požeminiuose ur- pasimokėjusios į Apskritį, aš;
_  kurs vuose kilo gaisras, kurs pa- nuo savęs paskyriau dienas' 

darbą, pragaištingą" Ispani- i metus uždirba" 1,500 dol. st°j° keiią darb’nmkų išėji- surengimui prakalbų.
jautai Ispanija priversta turės mokėti 2 nuošimčiu mui ant viršaus- Nuo eks-:Nashua, N. H. Gegužio 6 d. ; 
bus griebtis tokių įrankių nuo gryno pelno. Kiekvie- (P^ozijos sunaikinti tapo visi; Norwood, Mass. Gegužio 8 d. 
kokius panaudojo Suv. Vai- nas nevedęs darbininkas ųž- elevaitoriai. Pribuvus iš Easthampton, Mass. Gegu-

MEILIŠKI SANTIKLAI 
RUSIJOS EX-CARIE- 
NĖS SU RASPUTINU.
Petrogradas. Maskvoj iš- SUV. VAL. PASKOLINO 

einantis rusų dienraštis 
"Utro Rosji” paskelbė gana 
sensacijinę žinią apie Rusi
jos ex-carienę, kokius ji 
meiliškus santikius turėjo 
su Rasputinu. Prie žinios 
yra paskelbtas ir laiškas ex- 
carienės rašytas Rasputinui. 
Tame laiške ex-carienė išsi- 
reiškią, kad ji būna laimin
giausia tada, kada gauna 
progą matyti Rasputiną. Ji 
rašo, kad jis, Rasputinas, tik 
vienas ją galėdavo užinte- 
resuoti ir jame dėjo visą sa
vo užsitikėjimą. Galiaus pa
rašyta buvo, kad jos gyve
nimas yra surištas su jo gy
venimu. Tai ve dėlko Raspu
tinas turėjo tokią Įtekmę Į 
carienę ir buvo visados lai
komas ex-caro rūmuose.

VIELAI NESISEKA 
MENIKOJ.

Chihuahna, Mex. Pabė
gėliai iš Chihuahna pasako
ja, kad Viliai Mexikoj pra
dėjo nesisekti. Kur tik bu-

PINIGŲ TALKININ
KAMS.

Washingtcn, D. C. Suv.
Valstijos jau paskolino pini
gų talkininkams. Šiose die
nose pinigyno sekretorius na koki susirėmimai Vilios 
McAdoo Įdavė Anglijos; kareivių su carranzistais, tai 
ambasadoriui Sir Cecii carranzistai ima viršų. 
Spring Rice čeki ant 200 Šiose dienose buvo ištikęs 
milijonų dolerių. Vėliau i smarkus mušis x
Suv. Vai. paskolins ir dau-• guel de Babicara ir prie 
giau. Teipgi valdžia nutarė Carmon. kur carranzistai 
paskolinti pinigų toliasniam sumušė priešą. Mūšio vie-

ISPANUA PASIUNTĖ 
NOTĄ VOKIETIJAI.

Londonas. Ispanijos val
džia nepakęsdama Vokieti- VaL mokesčių uždėjimo ko
jos submarinų darbų, kurie misija laikytame posėdyje; 
skandina Ispanijos laivus priėmė Įnešimą ir nutarė pa-j 
lygiai kaip ir kariaujančių skelbti, kad netolimoj atei- 
šalių, į 

aštrią notą.
nijos valdžios yra pasakyta, Tos 
kad jeigu Vokietijos subma- kančios: 
rinai ir toliau varys tokį bininkas vedęs,

stijos pirklybiniams lai- dirbdamas 1000 dol. į metus, i aPbnkinių miestų pagelbai/žio II d.
t.____ -_________ j.-_______________ : o___ ___  nraHpta ii««škntT žnviisiirin Lowell- 5vams- šioje karėje vokie- turės mokėti teipgi 2 nuošim 

čių submarinai yra nuskan- čius nuo viso pelno. Kurie 
dinę daug Ispanijos' laivų, uždirba į metus 5,000 dol., 

_____—........... —______ tie turės mokėti 4 nuošimtį, 
~ gi kurie uždirba į metus 

po 10.000 dol., tie turės 
mokėti 40 nuošimtį, ty. be
veik pusę gryno pelno, bet 
tokių, kurie uždirba po mili
joną doL į metus nedaug

KONGRESAS ATMETĖ 
ROOSEVELTO NO

RUS. , 
Washington, D. C. 

mesniame Suv. VaL kongre
so bute, 170 balsų prieš 100 
atmetė pulkininko Roose- 
velto norus, kuriuos buvo 
įdavęs kongresui, kad nu
balsuotų ir leistų jam sumo- Washinfton, D. C. Suv. 
bilizuoti liuosnorių pulką ir VaL valdžia kaskart vis la- 
keliauti Francuzijon padėti biau atkreipia savo domą 
franeuzams ir anglams muš- į burisį Grekijos priemerą 
ti vokiečius. Už Roosevel- Venizelos, kurį jau pradeda 
to norus balsavo teipgi ir skaityti kaipo vyriausia gal- 
nroteris Jeanete Rankin is va Grekijos šalies. Suv.

ir asekuracijos bendrijos, geidžia išgriauti, be atsižvėl 
kurios paprastai vartoja di-; gimo, kiek tai spėkų butų

. _ ir tik reikalinga. Privilegijuotos
vėlesnės emisijos pasieks klesos, privilegijuotos tau- 
plačiasias, publiškas Įstai- tos, pradeda netekti žemės 
gas. Nuošimtis nuo valdiš- po savo kojomis, klesų kova 
kų paskolų, rodosi, bus mo- muštojo reguliacijos ir spe- 
kamas 3^2 nuo šimto. Apart kuliavimai produkcijoj pasi- 
paskolbs Suv. Vals. reika-’darė negalimais. Žmonės 
iams, bus dar užkrauta pas- i nėra galėję prieiti prie ra- 
kola sumoje 2 milijonų do-: cionališko šeimininkavimo, 
lerių palaikymui priešingo nes juos neprileidžia už juos 
kredito prieš Vokietiją ir į galingesni, kuomet karė bar
uos talkininkus, -o sušelpi- bariškiaušiais budais viską
1 mui Rusijos ir Italijos, ku-. naikina, o šalis, kurios buvo 
rių abligai dar ne išparduo- i turtingiausiomis, šiądien 

į ti ant 5’4 nuošimčio, iš ko i jau siekia prie dugno savo 
Suv. Vals. turės naudos apie' kišenių, net kėsinasi išnau-
2 nuošimčius.

tus į dieną.
— Pragyvenimui reik

menis Kanadoj, nuo pra
džios Europos karės, pakilo 
75 nuošimčiu. Anglijoj gi 
per tą patį laiką tos reikme
nis pabrango 871 4 nuošim
čiu.

— Massachusetts valsti- 
verstinumo sūkurys jas nu- j°J pramonės komisija pro- 
bioškė ant seklumos.

Vo- verstos tą sunaudoti sunai- 
pridėdamos dar 

daugiau negu pelnė. Su
vienytos Valstijos ilgiausia 
laikėsi savo neutrališkumo 
valtyje, net kol galiaus pri-

jektuoja išleisti Įstatymą, 
kuriuomi butų uždrausta mo 
terims, dirbančioms fabri
kuose, kilnoti kokius nors 
daiktus, sunkesnius kaip 25 
svarų sunkumo.

— Miestas Waltamstow, 
Anglijoj, apdirbo Įstatus, 
kuriais pripažįstama pirmy- 
bė prie darbų ant gatveka- 
rių, kareiviams, dėlei netin-

Lowell, Mass. Gegužio 13 d. 
Montello, Mass. Gegužio 15 d 
So. Boston, Mass. Geg. 17 d.

Ant prakalbų butų gera, 
kad butų platinama TMD. 
išleisti raštai — knygos, už
rašinėjama organas “Vieny-

joną aoi. } metus neaaug 
vra-visose Suv Valstijose: New York, N. Y. Gar- Ldamatikl23. i1”™. ■■RĮndam”, Holsnd-

American linijos, šią savai
tę išplaukė grafas A. Tar- j 
nowski, Austrijos ambasa-1 
dorius Suv. Valstijose, kurs 
buvo atsiųstas Į rietą perei
tais metais išvyto Dumbos. 
A. Tamowski nors jau tū
las laikas kaip atkeliavo į 
Suv. Valstijas, bet dėlei vo
kiečių submarinų, blokados, 
pertraukimo diplomatiškų 
ryšių ir dėlto, kad Austrija

Abelnas judėjimas.
. Produktų turgus nustojo 

kelių centų ant bušelio gru
dų visokio skyriaus iš prie
žasties kilnojimo prekių ir į 
nuėmimo ambargo Argenti-į 
noj ant kviečių, bovelnos lygi į 

■nai pabrango biskj skūra,’ 
Kas rengiasi kelionėn su jr mineraliniai alie- 

sayo reikalais, tas neturi jaj. m^sa ir daržovės labai i 
geisti, kad kas kitas tuos pabrang0, ypač kiaulienos 
reikalus už jį atliktų. prekė pašoko iki nebuvu- 

000 Įšiam rekordui. Reikia tikė-
Tas priešą pergali, kurs j tis dar didesnio brangumo iš 

gali pergalėti savo piktumą. > priežasties padidinamų už-

! Darbininkų apdraudimas.
250,000 darbininkų, dir

bančių Amerikos fabrikuo
se yra apdraustais fabrikan- 

! tų ir darbdavių. Atsitikime 
j mirties, darbininko pomirti
nė išmokama jo šeimynai 

i arba artimiems giminėms, o 
pomirtinė paeina nuo dar- 

• bininko algos. Neseniai, 
kompanija Union Pacific ge
ležinkelio apdraudė 30,000 
savo darbininkų, kuriais yra — 1777 metuose darbi- 
visi tie, kurie gauna metinės nmkai uždirbdavo 7 centus 
algos mažiau $4,000. Pomir- Į dieną, prie to gaudavo vaL 

! tinė išneša mažiausia $5,00, gl> arba vieną dolerį į dieną, 
o didžiausia $2,500, tas paei- jeigu naudodavosi savo val- 
na, kiek darbininkas algos guoliu ir pastoge. Dirb 
gauna per metus. Prie šitos ti turėjo nuo saulės užtekė- 

' pačios apdraudos darbiniu- j’mo ’k’ nusileidimui. 
kai gauna ir pašelpą laike 
ligos.

Kas kart vis daugiau fab
rikų ar kitokių darbo įstai
gų priima šitokius planus, 
apdraudžia savo darbininkų 
sveikatą ir gyvybę. Tuom 
norima darbininkus užtik
rinti, kad laike ligos ar mir
ties jų šeimynos neliks var
ge. Apart asekuracijos, 
apdraudos, tūlos geležinke
lių ir didesnių fabrikų kom
panijos rengiasi dar įvesti.

— Mfesoury valstijoj išė
jo naujos tiesos, kuriomis 
uždraudžiama darbdaviams 
priimti prie bent kokio dar
bo darbininkais, jaunesnes 
ypatas kaip 16 metų am
žiaus, jei bent prie namų ar 
ūkių darbų.



DIRVA S

! Iš Lietuvių Gyvenimo
Buvo kelios dainos,, pir-i katalikais, iš kurių pusės 
miausia dvi lietuvaitės pa-; savo lėtumo dėlei susilaukė 
dainavo dvi dainas, pusėti-I priešų, kuriais yra sekioto- 
nai gerai, bet tik tiek peik-. jai popierinių darbininkų, 
tina, kada užbaigus dainas, žvirblių ir draugų teorijų, 
žmonėms plojant delnais,; kurie pradeda drąsiai eiti 
jos pradėjo juoktis (gal iš < takais seniaus ėjusių neva 
džiaugsmo). Trįs mažos j socialistų. Tie priešai gal- 
mergaitės padainavo “Ony-įbut bus mūsiškiams ant tiek 
te miela”, bet šioms daina- Į naudingi, kad paragins juos 
vimas nenusisekė, regis tru- labiau sukrusti ir pradėti 
ko išsilavinimo. darbuotis atskirai, ką jie jau

Vietiniai socialistai mėgi- ir mėgina daryti. Pereita- 
no iškalno sugriauti šias! me rudenyje SLA. 14 kp. bu- 
prakalbas, mat rengimo ko-' vo parengusi prakalbas, kur 
mitetas buvo paėmęs DLK. įkalbėjo mokintojas K Šliu-

suma Lietuvoje. Šita ĮĮĮ— į 1.........   ■==«

Į MOTERIMS PASISKAITYMAI Įį
Europą, kaipo ištikimiausią 
ypatą kuri ten nukeliavus 
pasistengs ištirti, kaip ten 
yra šelpiami musų broliai ir 
sesutės, ar jie ką gauna, ar 
ne, nes pastaruoju laiku, 
musų teip vadinamieji drau
gai socialistai, parašė skun
dą į Washingtoną Raudo- 
namjam Kryžiui, kad buk 
ten pasiustieji pinigai yra 
komiteto suvagiami ir tam 
panašiai, o nuo karės nuken
tėjusieji jų negauną. Bet 
tas tai buvo neva “pirmaei- 
vių”, daugiaus niekas, kaip 
tik apšmeižimas ramiai vei
kiančių žmonių ir užkirti
mas kelio plaukimui aukų iš 
amerikonų pusės, ir lietuvių, 
kurie pastaruoju laiku pra- 
dęjo plačiau žiūrėti į Lietu- 

i vos ir jos pabėgėlių vargingą į 
Į gyvenimą. Bet plačioji! duoti’mmštoms prakalboms,

; ir kadangi valdyba DLKG. 
! draugijos yra socialistais, 
į tai teip ir padarė. Bal. 18 
j d. vakare arba keturiomis 
• dienomis prieš prakalbas

Paskui išaiškinus gerb. j apreiškJ) kad TMD. h. ALt 
i eikalingus į negali gauti sale, nes
is klieriką-;

AMERIKOJ
Baltimore, Md. Balan

džio 21 d. buvo surengtas 
puikus vakaras; surengė jį 
ALTS. ir TMD. kuopos, ku
rios pastaruoju laiku susi
jungė į vieną kūną ir jau 
daug gražaus darbo yra nu
veikę. Baltimoriečiai pra
deda suprasti, kad kur vie
nybė, tai ten ir galybė.

Truputį apie. vakaro pro
gramą. Vakaras buvo tuom 
puikus ir įvairus, kad ant 
to vakaro buvo parkviestas 
iš New Yorko visiems žino
mas gerbiamas mokytojas 
Šalčius, ALCK. narys, aiš
kiau sakant, jo sekretorius. 
Gerbiamas šalčius savo 
trumpoje, bet vaizdingoje 
kalboje apibrėžė visą Ame
rikoj gyvenančiu lietuvių ir, . „J gyvenimą. Betmusu brangioje tevyneje. . . -. _ x . .. ,‘ . vA-i -i • lietuviu visuomene turi ziu-s Lietuvoje, politišką veikimą,! i šmei-!
papasakojo daug gražių da-i... * . ,f? . r - i?- • • zikus ir savo žūstančius bro->Ivku, kurie lytisi su visais; . ., _. . .y’ v . . ihus geloeti pagal genau-, Lietuvos vargais, ir nors; 1
mažutėliu, bet daug ką reiš-j"*'- 
kiančiu džiaugsmu. Mums; . . .
tasvralabai linksma isger-• . . ... .
^Įo^mzy čoiAUnc lArnnočimn į tiz&ipuldinejimub ib khei ika-; ,ou|. f)LKG. turės trijų me- 

j lųir “progresistų” pusės, !tŲ balių Teip DLKG? be
kūne visuomet buvo ir būna i pus^ narju gavo laiš
ke jokios vertės, tai yra be|kuSj Bai 21 d ; kad ateitų

. Matoma, kad DLK 
nesubren-; q draugiją soc. 7 kp. vadžio-- 
polemika,; ja u2 nosjes

____ ........................ ......................... j tautos,; - - • ... ~ 
kaipo pastojikai kelio musų!

čia 
dalis referato tai kaip trauk
te traukia mus visuomenę 
grįžti į Lietuvą ir ten sau 
pradėti šviesesnį gyvenimą. 

Toliau nupeikė tuos, kurie 
turėdami susitaupinę kelia
tą centų, į vietą imtis už to
kio biznio, iš kurio galėtų j 
padaryti dvigubą naudą sau 
ir mus visuomenei, tai tie 
nelaimingieji įsisteigia sau 
karčiamą, kur patįs eina ant 
pražūties ir dar kitus susa- 
vim traukia. Čia nurodė

i mv*>. stoką mokslo ir apsipažini- 
Gedimino salę prieš tris i pas ir studentas Strikulis.' mo su komercija, ant galo' 
savaites ir nors DLKG. drau; Kovo mėnesyje šiais metais > gerb. prelegentas ragino siduoti valdininkų valiai, pri ti kaip pritinka žmonėms, 
gija iš vardo išrodo lyg bu- ALTS. 18 kp. parengė pra-į muš draugi jas, kurios ren- menant sau, kad aplinkėse! T 
tų žmoniška (tautinė), bet kalbas, kuriose kalbėtojum • gia kokius jubilėjus, į vietą, yra daug kitų vaikų, kurie lių, nėra laistinu niekam pri 
viduryje yra socialistiška, buvo p. Liutkauskas. Tame ką jos išmeta dideles sumas draugaudami su sergančiu©-> 
o ypatingai jos valdyba. į pat mėnesyje TMD. 20 kp. į pinigų ant kokių ten parodų, į ju, ligą greitai išplatintų] 
Soc. 7 kp. Bal. 17 d. vakare i parengė paskaitas, kur pas- piknikų, tai kad tas sumas i ir patįs ja užsikrėstų. At- 
turėjo nepaprastą susirinki- ‘ kaitą skaitė “Dirvos” redak-, paskirtų konkursams už ge- į minkite, kad kas yra nepa

dorius p. Jokubynas. Balan- riausia parašytus apie žem- į geidaujama savo vaikams, 
jdžio mėnesyje “Varpo“ cho-įdirbystę, apie auginimą gy-Įto negalima leisti ir sveti-; 
iras turėjo šokių vakarą.|vulių ir apie bent kokią ko-įmiems vaikams.
~ inercijos šaką, raštus. Iš to; Sveiki turi būti laikomi

mus visuomenė turėtų dide- > atskirame kambaryje ir tai į 
lę naudą, ir tuom patim bu- į tokiame, i kurį įeina daug' 
du męs paremtume mokslus į saulės šviesos. Sergantį vai; 
ainančią mus jaunuomenę, o ką lankyti kuo mažiausia, i 
iš tos teipat traukte trauk-;nes ligoniui yra reikalingas; 
tume jų gabumus ir tie mus-ramumas, kad galėtų ramiai i 
jaunuolių konkursiniai raš
tai turėtų būti išleisti atski-

Vaikų auklėjimas. ;i ginimui, tankiausia nieko 
Kada vaikas suserga už-j negelbsti. Mazgojimas plau 

į sikrečiama liga, tada sveika- kų alkoholium, tankiausia 
j tos prižiūrėjimo valdžia rei- yra kenksmingu, nes alkoho- 
kalauja kvarantanos, kad lis išdžiovina sultis, kurios 
tuomi užkirtus kelią ligos; yra reikalingomis plaukų 
platinimuisi. Nekurie tėvai augimui, 
oponuoja valdininkams, nes 
kvarantana apsunkina jų 
reikalus, ir tuomi jie daro !
klaidą. Tėvai privalo visuo- ’ giškume, žmogui užtikrina 

I met tokiame atsitikime at- ■ mokėjimą apsieiti ir pasielg-

Draugiški papročiai.
Pažinimas papročių drau-

Pagal žmoniškumo taisyk-

mą, taigi šiame susirinkime 
ir nutarė, kad padaryti 
“štuką” TMD. ir ALTS. kuo
pų surengiamoms prakal

us, tai yra, kad salę ne-

biamo Šalčiaus pranešimo, | 
kad persikeitus Rusijos se
nai valdžiai ir atgavus lais
vę, kurios jau seniai buvo ’ 
laukiama, ne vienas ūžtą į 
laisvės reikalavimą, ar ir 
tūkstančiai žuvo iš seno
sios caro 1__
Bet ant nelaimės ta revoliu-j. * * . “ . . -i
eijos dvasia, tas dideiis į šventam doros >r zmomsKU-; 
mokslo vyrų pasišventimas' mtL f1 -U1' 
ir darbo žmonių, to galingo Bėgdamas savo 
Rusijos milžino subruzdi- ferb' salc,,us .r^lnT°, 
mas, pagreitino įkūnyti tą 
šventą visų 
tą spindulį šviesos, kuris 
pradžiugino visos Rusijos 
tautas, kurios buvo po jos 
globa. Joms atėjo laikas, 
kartu su užgimusiu pavasa
riu, bent kartą lengviaus at
sikvėpti, bent kartą pasi
džiaugti savo ilgais-šven- 
tais troškimais galima.
Taigi ta laimės kibirkštėlė 
neaplenkė ir mus, nors ma
žą dalelę išblaškytų lietuvių, 
kurie randasi dabar laisvo
je Rusijoje. Jau atskrido 
garsas pas Amerikos veikė
jus, kad musų visų gerbia
mas p. Martynas Yčas, 1

įfd’ktų, be jokių darodymų. i ; ija\ju 
į o vien tik tuščia ----- ' * ’
dusių kūdikių

valdžios rankų. ka!P° ^sai musų

Dviem savaitėms vėliau 
TMD. 20 kp. vaidino “Ponas 
ir mužikai”. Programe da
lyvavo J* Varpo” choras ir 
“Kanklių” orchestra. Vai
dinimas išėjo nieko sau, bet 
jei vaidintojams reiktų da
linti medalius, tai pirmasis 
turėtų būti suteiktas 
p. J. Baltrukoniutei, antra-• rose brošiūrėlėse. J
sis A. Zdanavičiui ir trečias! Užbaigus p. Pratapui savo į tų tamsiame 
J. Zubavičiutei ir ketvirtas ’ referatą, LAAK. choras
Ag. Aksomąičiutei. Primi-į sudainavo keliatą tautiškų !nį laikyti tamsiame kamba- 
nus dar deklemaciją J. Bal- dainelių, kurios publikai la- i ryje, tai tą patarimą tėvai 
trukoniutės, prie pirmosios'bai patiko, nes publika savo • privalo pildyti, nes kitaip 
dovanos reiktų dar pridėti į gausiu delnų plojimu priver-į elgiamės, ligonis gali susi- 
pliusą. 1

Ar jau nebūtų laikas Ge- matorių reikia paminėti A. į sykius atkartoti, 
dimino ( 

į šiukšles iš tarpo savęs, nes kalingo judėjimo neturėjo, Sirvydas iš Brooklyn, N. Y. mas pagal daktaro nurody- ‘laidumas, 
•jau apšviestesnės draugijos bet ji tvirtai išlaikė savo Gerb. Sirvydas s : ‘ 1 ' " -

kalbą ‘inoiroln mirk i * ” 1 " 1 ----- 1 1 1 >--11

atgauti savo spėkas.
Yra ligos, kurios reikalau

ja, kad sergantis vaikas bu- 
_ "—‘- kambaryje,

vėl . Jeigu daktaras pataria ligo-

versti kitus, kad tie guodo- 
tų toki žmogų, kurs savo 
apsiėjimuose nemoka pasi
rodyti tokiu, kokiu būti rei
kalauja draugiškumas ir 
žmoniškumo papročiai. 
Žmogus, kurs pažįsta drau
giškumo papročius, jįs yra 
mielu kitiems ir laimingu 

i sau. Draugiškumas su ki
ltais, turėtų būti labai dabo- 
ijiamu kiekvienos šeimynos 
: ratelyje. Vaikai privalo bu 
; ti nuolankiais ir paklusniais 
savo tėvams, tėvai gi priva- 

! lo būti lipšnus ir teisingi sa- 
;vo vaikams. Broliai priva
liu būti globėjais savo sese- 
irims atiduoti joms paguodą 
• ir joms, kaipo moterims, vi- 
; suomet nusilenkti. Šeimyno 
; se, moterims kaip ir vyrams 
j irgi reikia elgtis panašiai,

Iš mažesnių dėklė- tė kitas dainas net po kelis; laukti kokį sužeidimą, paei- • vienas kitam privalo atiduo- 
ucuuiu \jc- maruliu reikia pammcti A. j sykius atkartoti. jnantį nuo šviesos. |ti paguoda. Tarnystėje irgi
draugijai iššluoti Baltrukoniutė, kuri nors rei-j Ant galo kalbėjo p. J. O. Ligonis turi būti maitina-; reikalingas visuomet nuo- - 

r ’ ’ VT 1 ..............................., mandagumas ir
- — .. savo įspu-lmo. Vaistai irgi turi būti! lipšnus apsiėjimas kaip su

poziciją, kurią bombardavo! dingoj kalboj nurodė kaip ] duodami atydžiai, teip, kaipsavai: 
publikos neramumas. Gri- TMD. per 20 suviršum me-į daktaras prisako. Jeigu tė-' 
gaičiutė ir Sidabriutė dėklė- tų skleidžia apšvietą ir kaip |vai pildys visus daktaro pa- 
riiavo pusėtinai, tik jos jau1 naudinga prie TMD. yra pri-Į tarimus, tad gali būti tikri, 

’ didesnės, tad jų įspūdis į gulėti, nežiūrint pažvalgų į kad ne ilgai laukus ligonis 
žiūrėtojus buvo kiek mažės-j skirtumo, ar butų katalikas, j pradės sveikti ir sugrįš į spė- 
nis. * ‘ > ar klerikalas, tautininkas ar kas.

• Galop reikia priminti, kad socialistas, ar aidoblistas, vi- 
į tautiškųjų draugijų parengsi lygus TMD. nariai, bile 
gimus kaskart renkasi skaitįtik lietuviai. Biskutį nu- 
lingesnė publika, nors pir-' peikė mus brolius socialis- i 
miau būdavo atbulai. J 
kuo toliau tuo labiau žmo- D. savo siaurai partyvišką I 
nės pradeda persitikrinti,:draugystę raštams leisti.;vandenvje; ph^us dar0 la^! 
kad tautininkai yra tyresni Sako: Mat mus broliams | va!vti šu.
negu kokiais jie ikišiol čia: socialistams nepatinka tokia: „eriau3ia 3ti iu
buvo piešiami tūlų neišma- draugija, kuri skleidžia be-! Valvmui šepečio,
nėlių kuriems davė progą partyvišką apšvietą irlei-, ku‘ril,omi šukuojama plau. 
klaidingai sanprotauti anais dzia žmonėms plačiai many-;|_ rejkia i vandeni idėti 
metais suklydimas Dr. Ku-; ti, už tai jie įsteigė sau siau- Į b-Jį. bM.akso. kad ' geriau 
dirkos draugijos, kuri uz.rai partyvišką draugystę.; ))aHuosuotu nešvarum^s, tik 
kalbėtoją parsikvietė pap-:kuri trauks siauru, party- 
liovą Mockų. Rods, drau-j višku keliu. Gerb. širvy— 
gija tą padarė dėlei nepaži- prakalba publikai labai pati- 
nojimo to papliovo, vienok ko, ką liudijo gausus delnų;

seniai yra apsivalę nuo to.
Nors teip dalykams vir

tus, vienok prakalbos Įvyko, 
nors ir ne tinkamoje vietoje. 
Žmonių prisirinko apie 150 
ypatų ir tų nebuvo galima 
susodinti, nes vieta buvo 
labai maža. . Bet pasekmės 
buvo nevisai blogos, nes 
naujų narių prisirašė keturi 
ir aukų surinko dėl Lietuvos 
neprigulmybės virš S15.00, 
kurie bus pasiųsti i L. N. 
fondą.

Vietiniai socialistai renka 
aukas ir rengia balius Rusi
jos revoliucijai; turbut jie 

; nori nuversti demokratybę 
j ir pastatyti “carybę”, kad ta 
'žmonėms engtų kailį. Ver- 
į tetų lietuviams patėmyti, 

- . . , -.. .... - _|kad jau Rusija yra laisva
Teipgi J. ŽmeyiciUh apsiėmė ijr jokjos revoliucijos ten ne
užmokėti už visus 1917 me-ireiĮ<ia? nes kas dabar renka 
tus 12 dol. an^y k, tai y ra taukas revoliucijai Rusijoj, 
po doleri ant mėnesio. Įtaj tjk žmonėms muilija 

Prie užbaigos buvo paro-i^j^ jdant geriaus butų ga- 
dyti paveiKslai is kaiės lau-;yma jiems rinkti aukas dėl 
ko. Nevienas sunkiai at&i- j sav0 kišeniaūs. Jie turi bu- 
duso ------ ---------------
kaimus ir miestelius, savo į 
mylimos šalies, tėvynės Lie
tuvos.

Balandžio 22 d. buvo su
rengta Baltimorės lietuvių 
tautiško knygyno naudai 
vakarienė; svaiginanti gė
rimai tikietais buvo parduo
ti iš kalno, tad publikos 
susirinko pusėtinas buris; 
tikimasi, kad Baltimorės 
tautiškas knygynas turės 
pusėtinai pelno, teipgi p. M. 
šalčius prikalbino keliatą 
nuolatinių Lietuvos rėmėjų. 

J. Žilvitis.

visus
būti nuolatiniais Lietuvos

dvlllVz IHUll V vi '"'t -v — • • -i — ■ • • i i

u laukiamų laisvę, 3elPaJa13 ko1 kare 'f13 lrko1
* hnc I iatvivch norminu rniL’O.bus Lietuvai pagelba reika- . 

linga, prirodydamas, kad \ 
jau pradžia yra padaryta ' 
per Ne\v Yorko ir Brookly- 
no inteligentiją bei musų • 
visiems žinomus veikėjus. . 
Galop užklausus, kurie nori 
pastoti nuolatiniais Lietuvos 
šelpėjais, atsirado: mokėti 
kas mėnesis 25 ypatos, ma
žiausia iki pusei dolerio, o 
augščiausia, nuo 82.00 do
lerių. Pirmas A. Ginkus 2 
dol. kas mėnesis ir J. Čėsna į 
2 dol. šiaip jau kiti apsi-į 
ėmė mokėti po viena dolerį, j 

- -- į dargi apie 8-nios mergaites;
JlidS p. iviai t vilas X tas, Ld- ...... ... -z, I, . , ___ prisižadėjo mokėti pooOc.ipo nuskirtas per naują Ku- L, . . J .... 1 .. .!

_ i I /inovipiii;:

Plaukai.
Prieš ėjimą gulti.. reikia

pir- peine mųb uivnub • jaukus išleisti, iššukuoti ir
Mat tus, kad tie įsteigė salia TMj s intj j kasas 
<mn. T) <nvn siaurai nartvviSKa!^ _ . ' .. . .Tankus mazgojimas suku

teip ir su svetimais, 
' sykiu reikia neužmiršti, 
kad ir paliepimai butų išpil
dyti. Namų šeimyninkė ne
gali leisti savo tarnaitei ar 
tarnui, kad kalbėtų šiurkš
čiai ir pakeltu balsu. Šeimy- 
ninkėms yra reikalingas 
žmoniškumas ir nuolankus 
mandagumas, o tarnams tei
singumas ir išmintingumas.

sijos valdžią apšvietos vice- 
ministeriu.

Šitą linksmą žinią, prane
štą per gerb. M. Šalčių, su
sirinkusieji sutiko ilgu ir 
entuziastišku delnų plojimu. 
Ir tiesa, męs, lietuviai, gali
me pasitikėti, kad gerb. M. 
Yčas gavęs tokią garbingą 
vietą, nepasigailės truso ir 
energijos, kad pagelbėti mu
sų skriaudžiamai Lietuvai, 
išgavime jai laisvės, ir pri- 
gelbėti dabartiniame laike 
sunku vargą vargstantiems 
musų broliams ir sesutėms.

Gerb. šalčius priminė apie 
išleidimą į Europą dr. J. 
Šliupo, perbėgdamas jo dar
bus per 30 metų, darbavi- 
mąsi labui musų tėvynės 
Lietuvos. Amerikiečiai ge
rai žinodami dr. J. Šliupą, o 
ypatingai musų didžiausios 
organizacijos bei organiza
cijų veikėjai, prie tam dar 
visų apšviestesnių lietuvių 
tam tikram suvažiavime 
išrinkti ALCK. nariai, iš
tyrę jo gerus per tiek metų 
darbus, ir neradę, kad jis 
būtų kur nors kaip blogai 
padaręs, pasitikėdami juom 
kaipo vienu iš seniausių 
Amerikos lietuvių tautos 
darbininkų, pasiuntė jį jį

Tinklelių pavojingumas.
Vienas iš daktariškųjų 

laikraščių išrodinėja, kad 
tinkleliai, kuriuos moters 
nešioja ant burnos, yra la
bai pavojingi, nes jie naiki
na akių jiegą ir patankina 
galvos skaudėjimą. Toki 
tinkleliai kenkia žiūrėjimui, 

į paskui jį reikia išplauti ty-;° ypač tinkleliai tankus arba 
tCOirame vandenyje, ir išdžiovin turinti įaustus kupstelius ar 
. Į ti prieš saulę. Tankiam šu-; taškus, kuomet reikia žiurė- 

- - ..... . . i kavimuisi reikia naudoti šu-į ti toliaus nuo savęs. Mažiau
tuomi daug pakenkė tauti-J plopmas, isskyrus vieną ai-Į kas gu retaig dantim]. ...

• retkarčiai; 
naudoti tankia; 
apvalius odą.

Tankus sukinėjimas ar 
garbiniavimas, sukant plau
kus ant dirželių, yra kenks-

ninku propagandai. Vienok'doblistą, kuris po prakalbų 
tas viskas yra atitaisytinu,' bandė kabinėtis prie kalbė- i 
tik broliai tautininkai, suk-j tojo, bet likosi susarmaty-' 
niskit, neapsileiskit už save'tas. 
menkesniems.

J. Brolis, j
BaltimorįYld.' Balan-i „ "ar!ford-C°n"' 't d'įmingu, nes toks sukinėjimas 

idžiolod. buvo surengtas BalandzK\aV.lbUV0Vakar'y,nalklnapla,'kUS; , . .
MvUtnni Drano-i ine ir sokiab surengta, Plaukai privalo būti suri-jos vakaras su programų JALRKMS' 17 kuoPos- LW- sami ar supinami liuosai, nes 

i i 7 kuri iėjo plskaitosg dainos man salėje’ Šokiai praSlde’ kitail> ėlgiantės, naikinasi 
____ J J,Z’ ir prakalbos Pirmiausia 30 7:30’ 0 vakariene 9:30 plaukų kelmeliai. Garbinia- 

Cleveland, Ohio. čia tau- LAAK. choras visai publikaiį'kakare h SanX ?™as.pla"k’? karįtoI"is ?e;
tiškosios dvasios žmonių yra sustojus sudainavo Lietuvos kus,eJ' hoMan ezlm13 teiP®' •vra. enymin'
gana diktas būrelis. Drau-himną. Paskui gerb. I. B. d!ntl. V\k“ bPlauka* dz,uste‘ 
gijų savo rūšies jie tun: Pratapas, Agrikultūros stu- 
ALTS. kuopą, TMD. kuopą,identas skaitė referatą tė- 
SLA. kuopą ir Dr. V. Kudir-įmoj “Amerikos jaunimas ir 
kos draugiją. Prie šitų Lietuvos atstatymas’.
draugijų galima priskaityti feratas buvo labai naudin-i 
Clevelando Lietuvių Teatra- gas netik jaunimui, bet ir į 
liškas Choras ir neseniai visiems. Prelegentas ntfro- 
susitvėręs vyrų choras dinėjo mokslo svarbą ir ko- 
“Varpas”. Musų “tautie- kio mokslo** mus jaunimas 
čiai” yra tai tipiški lietuviai, turi daugiausia imtis. Te
mėgstanti ramumą ir todėl į vams liepė nesigailėti savo

pamatęs išgi iautus i j pa<juoti policijai už toki 
j apgaudinėjimą.

Tūli Rochesterio lietuviai 
skebauja dabar Buffalo 
N. Y., nes ten yra darbinin
kų straikas tūluose fabri
kuose; tai vis “darbininkai 
susipraskite.’

Rochester, N. Y. Balan
džio 22 d. TMD. 52 ,kp. ir 
ALTS. 21 kp. parengė pra
kalbas su pamarginimu. 
Kalbėjo Syracuse Universi
teto mokslaeivis P. J. Ziu- 
ris, temoje “Lietuvos atbu-yra labai lėtais, tankiai tvaikams duoti kuodaugiau- 
davojimas” ir antru kartu mėgstanti savo priešinin- šia mokslo. Toliau nurodi- 
kalbėjo apie TMD. ir jauni- kams nusilenkti, nors tame,nėjo ką jaunimas gali pada- 
mą. Žmonės labai ramiai jiems ir skriauda butų. Nuo j ryti čia Amerikoj, turėda- 
užsilaikė, nes socialistų ne- seniau jie visame mėgo veikimas porą tūkstančių dolerių 
buvo atėję sugriauti tvarką, ti išvien su teip vadinamais'ir ką gali padaryti su ta pa-

Sandarietis.

nors i kenksmingais yra tinkleliai 
yra reikalingu i reti be jokių kupstelių ir 

iukas, kad i taškų. Jeigu kas būtinai 
1 geidžia nešioti tokį tinklelį, 
tai privalo naudoti mažiau 
kenksmingą ir juom užsiden 
gus bumą, neskaityti.

tės, kun. J. Ambotas turėjo Plaukai slenka tuomet, kuo- 
prakalbą, paskui kalbėjo p. met yra odos liga arba kas 
A. Rasmauskas ir p. Pet- nors nusilpnėjęs. Masaža- 

^e_ rauskas iš New Britain su-'vimas galvos atgimdo krau-
, dainavo solo. Galiaus p. V.' j0 cirkuliaciją ir naikina gal- 
jVerigiutė pasakė šitai vaka-fVos skaudėjimą.
rienei pritaikytas eiles ir: nu0 ]aiko reikia
tuomi vakarienė užsibaigė.; p}auku galus pakirpti. Ka- 
Po vakarienei atsinaujino da piaukai yra suskretę ar 
šokiai, kurie tęsėsi iki \ i-, susivėlę, šukuoti juos reikia 
dumakčio.

Gyveno 103 metus.
L. C. Barnes neseniai ap

vaikščiojo sukaktuves 103 
metų savo gyvenimo. Nors 
tai sena moteris, bet ji dar 
gerai atrodo, sveika ir labai 
interesuojasi politikos reika
lais. Ji atsimena dar buvu
si Suvienytų Valstijų prezi
dentu Lincolną. nes tankiai 
jį matydavo. Ji gimė Onon- 
daga, N. Y., dabar gyvena 
Lockport, III.

V. M. V

SKAITYKITE VISI 
“DIRVĄ” IR SAVO

i pradėti nuo apačios, tada ge
riau išsišukuoja.

Ligones reikia tankiai šu- 
■kuoti ir plaukus jų supinti 
i i dvi kasas, tada galva ge-

DRAUGAMS^ Iriau atsilsi. Trukšmingaii 
PATARKITE SKAITYTI J skelbiami vaistai plaukų au-Į

Moteris prieš moterį.
Toledoj, moteris, restau

racijos savininkė, tapo ap
kaltinta nužudyme vyriškio, 
kuomet tas įėjęs restauraci- 
jon pradėjo ją vaišinti paže
minančiais žodžiais. Pro
kuratoriaus asistentu šitai 
bylai paskirta Estera Anti- 

i na, vienatinė moteris advo- 
Įkatė Ohio valstijoje.
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rašęs lietuvių laikraščiuose, 
ypač “R. Garse”, “Viltyje” 
ir vėliaus “Vaire”, kurį pats 
leido. Dabar Petrograde 
jis leidžia “Lietuvių Balsą”.

Vincas.

nių brošiūros “Kardas” re
daktoriui.

Beto p. Rimka dėlei svei
katos pasitraukia nuo “Atei
ties” ir iškeliauja Į Norve-
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Rapidse . 
susiginčijo

Iš Švedijos, Centro Komi
teto Lietuvių Draugijos įga
liotinis rašo (26 d. Kovo, 
1917) Amer. Lietuvių Cen- 
traliam Komitetui:

„...Pranešame, kad Am. 
Liet Centr. Komitetas drą
siai gali siuntinėti pinigus, 
nes prisiunčiamos sumos vi
sados savo tikslą pasiekia...”

Laiške pasakyta, kad pa
baigoje Balandžio Stockhol- 
me bus keli Įžymus lietuviai 
iš Vilniaus ir iŠ Rusijos, tik 
jie prašė neskelbti spaudoje 
jų vardų.

ĮVAIRUMAI.
Siberijos geležinkeliais 

keliaujantiems pasažierams 4^ 
trukiuose bus rodomi kru
tanti paveikslai, kad tuomi 
pasažierams naikinti nuo* 
bodumą dėlei tolimos kelio
nės.

ti. Kas “Dirvą” prenume-l kyklą. P. Kibartas yra 
ruoš prieš 1 d. Liepos šių pirmininku Amerikos Lietu- 
metų, tas gaus dar už šiądie- 
ninę prenumeratą, $1.50, kas 
prenumeruos po 30 dienai 
Birželio šių metų, tas mokės 
jau $2.00.

Tad kviečiama visus lietu
vius, norinčius sučėdyti 50 
centų, pasiskubinti “Dirvą” 
užsiprenumeruoti prieš Lie
pos mėnesi, kol prenumerata tų vėliaus kuom pasigirti, 
nėra pakelta. Pasiskubin
kite.

Lenkai trukdė lietuviams 
pamaldas. Narvoj dabar 
yra daug pabėgėlių, tarp tų 
ir lietuvių. Kun.. Senkevi
čius Įvedė lietuviškus giedo
jimus bažnyčioje. Pirmu 
kartu pradėjus lietuviškai 
giedoti,

Atėmė atstovybę. .P 
Rimka, dabartinis “Atei
ties” redaktorius, ikišiol bu
vo atstovu Europos “Žibu
rėlio” draugijos, kurios pir
mininke yra p. Bulotienė. 
Atvažiavus Amerikon Bujo
tam, p. Rimka su jais turė
jo daug vargo jiems j Bos
toną nuvažiavus, jieškant 
jiem tinkamos vietos. Už 
jo vargą Bulotienė p. Rim-

vių Tautinės Sandaros. 
Linkėtina jam gerų pasek
mių. Beje, iš Chicagos ir 
daugiau lietuvių pasidavė 
liuosnoriais į Suvienytų 
Valstijų kariumenę. Jeigu 
Suvienytoms Valstijoms išė
jus i karę, karė užsitęstų 
ilgiau, tai ir lietuviai turė-

0 F I C I A LIS C. K-TO 
PRANEŠIM A S.

Į Persiorganizavo ir gyvai 
! pradėjo veikti Centralio Ko- 
įmiteto skyriai:

Baltimore. Md.;
New Haven, Conn.: 
Ansonia, Conn.;

■ Elizabeth, N. J.
į j CentralĮ Komitetą pra- 
jdėjo plaukti pranešimai apie 
įužsidėjimą mėnesinių mo- 
I kesčių. Viršminėti C. K-to 
skyriai pasižadėjusių mokė-

Prisirašiusiems i Lietuvos 
Gelbėtojų eilę prie C. K-to 
ir prisiuntusiems savo mė
nesines mokestis nebus siun
tinėjama laiškai su pakvita
vimais, o tai bus daroma vie
šai per laikraščius C. K-to 
oficialiuose pranešimuose.

Po šitos Įžangos knygelė
je telpa raštas kunigaikščio 
Isenbergo, kuriame apart 
kitko pasakyta:

“Kiekvienas šioje knyge- 
gelėje telpantis paveikslėlis 
turi savo istoriją ir prime
na, kad Lietuvos šalis yra 
labai turtinga gamtos gėry
bėmis, tik laukia išsivysty
mo. Reiks dar ne vienos 
valandos pašventimui sun
kiam darbui, kad pergalė
jus aplinkybes, kurios išro
do nepergalimomis, bet jos 
turi būti pergalėtos. Reiks 
daug sunkenybių panešti, 
kad iš to visko vokiečiams 
butų nauda, nors vokiečiai 
ir teip jau daug nuveikė. 
Ant laimės čia tiek daug ap
linkybių yra sulaužymui.”

šeimininkavimai Balt- j 
bokščio tyruose.

1916 m. Spalio mėnesyje,: 
atsibuvo Baltbokštyj (Balt-1 
stogėj) girininkų susirinki-! 
mas, dalyvaujant tame Ko-I 
pemyko draugijos delegatui 
profesoriui Kozikovskiui.. 
Susirinkimo tikslu buvo su-i 
sipažinimas girininkų ir vo
kiškų viršininkų supažini- 
mas su Baltbokščio aplinkė- 
mis. Susirinkime, iš pasi
kalbėjimų patirta, kad me
džių daugybė Baltbokščio 
giriose yra tiesiok ne išse
miama, kas leidžia iš tų gi
rių imti naudojimui medžių 
kiek reikiant, tik tam visam 
ant kelio stovi stoka darbi
ninkų ir arklių, teipgi yra 
nemažai techniškų kliūčių, 
kurias daugiausia sudaro 
ir stoka atsakančių kelių. 
Užtektinam skaitliui dar
bininkų, kurių reikalauja 
Čia esanti darbai, 1900 ne
laisvų toli neužtenka, kurių 

! yra dviejuose abazuose, negi į ti kas meno po $3.00, $2.00 ir 
į civiliškų darbininkų, kurių' 
trečiame abaze yra 1,100.
Iš techniškų dalykų pamini 

ma tik trįs pjovyklos. Gy
rių tankumynuose jau yra 
keli pečiai sutikimui dervos 
ir tarputyno paimoje 100 
m 3, teipgi masinos pjausty
mui malkų ir medžio, tinka
mo dirbimui vežimų, rogių 
ir tp. Rengiamasi dar įtai

so ............. $15.00)
Dr. S. Sapranas........... 15.00
J. Damijonaitis...............1.50
Kulis (Furniture House)

3.00
0.50
0.50

kaip kad šiądien lenkai gi
riasi ištautėjusiu lietuviu 
Kosciuška, kariavusiu už 
Suvienytų Valstijų liuosy-

Ne “kovose” darbas. Tu-! 
Ii iš musų visuomeniškųjų; 
veikėjų vis dar tiki ir kitus 
nori Įtikinti, kad peštynės: 
yra visuomenišku darbu,' 
nešančiu visuomenei naudą. į 
Kad teip nėra, tą liudijai 
ALCK. veikimas, iš dviejų! 
pusių kedenamas ir peikia-į 
mas. Jis Į visokius bumo-! 
jimus nė pusę lupų ne atsi- į 
liepia, tik veikia savo darbą,1 
o jo darbas neša vaisių.; 
Jis kas savaitė surenka pu-; 
sėtiną pluoštą aukų nuken-' 
tėjusiems nuo karės. O jei- i 
gu jis butų pasiėmęs “ko-j 
voti” su savo pavyduoliais,. 
butų tik anuos išreklemavęs į 
ir nieko ne pelnęs. Tą turė
tų suprasti tie, kurie tikri
na, kad ginčai tai yra “gy
venimas”.

dentą. Jis pereitais metais,: 
su lietuvių šelpimo reikalais; 
lankėsi ir pas popiežių Be-! 
nediktą XV. Pavydus žmo
nės, lietuviai, skaugėdami ; 
jam Įtekmės ir garbės,- tar i 
šė jo gerą vardą (pobiskij 
tą daro dar ir šiądien), pri-i 
kaišodami jam Rusijos caro, 
duotą medali, bučiavimą po- j 
piežiaus pantaplio ir tam■ 
panašiai. Vienok toki neiš-j 
mintingi karščiavimaisi ne-* 
numes nuo galvos garbės j 
vertam žmogui vainiką.

Gerbiamasis Yčas yra du
kart atlankęs ir • Amerikos 
lietuvius. 1913 metais jis 

i Amerikoj lankėsi su gerbia
muoju dr. J. Basanavičium, 
rinkti aukų Tautos Namų 
pastatymui Vilniuje, o 1916! 
m. lankėsi su kun. J. Žilium, 
nuo karės nukentėjusių lie
tuvių šelpimo ’Teikaluose. 
Ir pirmą ir antrą kartą jis 
atlankė visas įžymesnes lie
tuvių kolionijas, turėjo pra
kalbas ir privatiškus pasi- 

* kalbėjimus su savo vientau
čiais, kuriems nevieną pluo
štelį suteikė sveikų minčių.

Gerbiamas Yčas yra daug

LIETUVA IR VO
KIEČIAI.

Vokiškas laikraštis “Kow- 
noer Zeitung” išleido knyge
lę po antgalviu “Bilder aus 
Litauen”, kuri su pagelba 
daugelio iliustracijų, pave
dama supažįdinimui vokie
čių su Lietuva. Įžangoje 
šios knygelės dr. R. Seklich- 
ting padaro geografišką, 
geologišką ir kulturiškai- 
technišką peržvalgą. Ten 
rašoma:

“Lietuva turi prieš save 
didelę ateitį. Lietuvos že
mė visur yra gera, tik dėlei 
netikusio apdirbimo, ji ne
duoda tiek derliaus, kiek 
turėtų duoti. Auginimas 
gyvulių Lietuvoj turėtų ge
rai aps'imokėti, nes gyvulių 
auginimui čia yra visi reika
lavimai. Girių plotai kaip 
tik tinkami ir tik dabar ne
šanti didelę naudą. Lietu
vai labai reikalinga upių re
guliacija. Vokiečių valdžia, 
kiek buvo galima, padarė 
višką, kas buvo reikalinga 
padidinimui naudos. Vokie- 

1 čiai galės panaudot Lietuvą, 
1 menkai žmonėmis apgyven- 
i tą, kolionizavimui vokie-

Iš šito smulkučio aprašy
mo pačių vokiečių, galime 
aiškiai matyli, kaip vokiečiai 
apiplėšia Lietuvą iš jos tur- 
ų, kurių ji nė sėjo, nė augi
no. Ir tuos turtus vagia, už 
juos atsimokėdama savo 
žiaurumais, žmonių kankini
mais. Ir tą daro ne vien gi
rias naikindami; tą patį 
darė ir dabar daro naikinda
mi žmonių javus, gyvulius 
ir kitus turtus.

Už tiesų peržengimą. Pitt- 
sburge policija areštavo 53 
lietuvius už šinkavimą Lie
tuvos sūnų kliube. Areštuo
tieji, rodosi, stovi po kauci
ja ir laukia teismo.

Areštavimas ar alaus šin- 
kavimas lietuviams ne nau
jiena, paprastas atsitiki
mas. Vienok šis atsitiki
mas turėtų būti skaitomu 
pažeminančiu lietuvių var
dą, kaipo tyčia peržengian
tis valdžios Įstatymus, 
ginančius nedėldieniais 
karimą.

bar būdamas augštame urė
de, turės didesnę progą ir 
galę, mokės ir galės tankiau 
lietuvių reikalus užtarti. 
Rods, Lietuva jo pasitarna- 
vimus šiuom tarpu neat
jaus, arba atjaus visai ma
žai, kadangi Lietuva šiądien 
yra Vokietijos valdžioje. 
Vienok reikia atminti, kad 
Rusijoj yra daugybė lietu
vių, kurie reikalauja val
džios rūpesčio ir atmintinos 
globos. Todėl reikia pilnai 
tikėtis, kad p. Yčas atmins 
Rusijos lietuvius. Prie tam 
dar nežinia kaip bus ir su 
Lietuvos likimu; gal Lietu
va liksis Rusijos provincija, 
su savo teisėmis. Jeigu teip 
butų, kad p. Yčas galėtų Lie
tuvai padaryti daug gero.

P. Yčas yra tikru lietuviu. 
Yra tai rimtas, taktingas ir 
įtekmingas žmogus. Jis pa
sirodė politikos dirvoje nuo 
1912 m., kuomet tapo išrink
tu nuo Kauno gubernijos 
lietuvių atstovu Rusijos 
valstybės dumon. Mokslus 
jis pabaigė Siberijoj, Tom
sko universitete, kur gavo 
advokato laipsnį. Užbaigęs^ 
mokslą sugrįžo i Lietuvą ir 
apsigyveno Kaune, kaipo 
pagelbininkas advokato Le
ono. Prie advokato Leono 
jis būdamas Įgijo meilę savo 
tautos ir prie jos visa siela 
prisirišo. Būdamas gana 
taktingu ir rimtu, tapo myli
mu rusiškų valdininkų Kau
ne, tad labai tankiai jam se
kėsi ką nors nuo valdininkų 
išgauti lietuviams. 1912 m. 
prie rinkimo atstovų Į val
stybės durną, p. Yčas greta 
su daktaru Bukantu likosi 
kandidatais. Dr. Bukantas

Ir Bulota iškeliauja. Pe
reitame numeryje minėjo
me, kad Europon iškeliauja 
dr. šliupas ir p. Kapsukas. 
Dabar dar paaiškėjo, kad ir 
savo netaktingumu pagarsė
jęs tarp Amerikos lie
tuvių Bulota, irgi iške
liauja Europon. Su 
Bulota keliauja sykiu ir jo 
moteris, o Žymantienė lie
kasi Amerikoj pas savo sū
nų Antaną. Visi iškeliau
janti, rodosi pirmose dieno
se Gegužio mėnesio, San 
Franciscoj sės į laivą. Visi 
keliaus pirmiausia į Petro
gradą.

J, Ivanauskas .... 
St. Masickas.........
J. Janeliunas.........
J. Trakimas.........
I. Naruševičius .. 
P. Ginkus ........
J. Kablys.............
P. Kalinauskas .... 
P. Velička (23) .... 
A. Borkas.............
V. Černius.............
A. Vitkauskas ....
K. Deikiniš .........
E. šimkevičius .... 
P. Deltuvienė ....
J. Deikiniš.............
Miss A. Bieliukiutė 
Miss O. Šimanauskiutė 0.50 
V. Brazauskas.............
V. Mačys.....................
P. Kunca .....................
P. Mockevičius.............
K. Navickas.................
M. Matulionienė.........
I. Urbietis....................
M. Miliauskas.............
A. Kurelaitis.................
J. Čėsna.........................
Mrs. O. Čėsnienė..........
J. Žinevičius ............. :
J. Alyta........................
S. Leonavičius.............
P. Lazauskas .... .........
J. Lietuvninkas ..........

i V. I. Bielys .................
O. Dovydaičiutė.........
A. Miliauskas.............
P. Kundrotas.............

i J. Radzevičia .............
i Miss S. Žukaitė.........
i J. Zubrickas.................
i A. Zailskas .................
' F. Lapinskas ......... . .
;J. Budrys.....................
J J. Sukackas.................
; J. Naujalis .................
į K. Valis........... .............
J. Tamulynas.............
P. Markūnas.................

Į A. Litvinas .................
(Užsimokėjo be prižadų 
į K. Šliburis...................... 0.50
į J. Sakalas.......................1.00
į M. Kilikevičia............. 1.00
Į A. Dzindzelėta............. 1.00
■ A. Kilkius.......................1.00

Baltimor’je. Md. Bal. 21 
ir 22 dd. sukolektuota išvi
so .............................. $53.10

Elizabeth’e, N. J. Balan- 
i džio 23 d......................24.35

Pinigai įduota g. M. Bush 
C. K-to iždininkui.

Išviso Į C. K-tą nuo 17 d. 
Balandžio iki 25 d. Bal. iėjo 
............................... $306.91

syti elektra varomas maši
nas pjovimui malkų. Visos 
pjovyklos yra sujungtos ge
ležinkeliu. Nuo Hoinavo į 

1 Baltbokštį 400 metrų yra 
į geležinkelis gana pramo- 
• ningas, kuriuomi kasdien 
įgalima išvežti 25-30 vagonų 
malkų. Siauro geležinkelio 
yra 42 kilometrai ir ark
liais važiavimui 120 kilo
metrų.

Baltbokščio giriose ikišiol 
suskaityta 120 zebrų, bet čia 
jų galbūt yra iki 180.

Plotas girių, kurs per 7 
mėnesius tapo sutvarkytas 
ir aprūpintas planais, užima 
128,000 haktometrų, kurių 
24 nuošimtį užima lapoti me-' 
džiai, 200-400 metų seni, į 
kurių yra augštumo iki 30 Į 
metrų ir duoda 500 m 3 iš 1 
hak. Didžiausią plotą, nes į 
41 nuošimtį užima pųšįs- su j 
jaunais beržais. Tai yra pu-; 
šįs, kokių galbūt nebūtų ga-1 
Įima rasti niekur kitur, jieš- Į 
kant visame pasaulyje, nes! 
augštis jų išneša 36 metrus,: 
duodančius daugiau negu 
700 m 3 iš 1 hak. medžio. i

Vokietijoj pušis priauga 
iki 13. 5 m. augščio ir duo- i 
da 493 m 3 ant vieno ha. 
.17 nuošimtis viso ploto neša; 
800 3 m 1 ha. Vertė viso ty- i 
rų ploto apskaitoma iki 700 i 
800 milijonų markių.

Medžių Baltbokščio girio-, 
se gražumas yra stebuklin- į 
gas. Aržuoliniai stuobriai, 
ilgume 15 m. ir vidutiniai 
80-000 cm., arba 9,54 m 3i 
miklumo ir šermukšnių: 
stuobriai iki 8 3 m miklumo,; 
reikia skaityti prie reteny-1 
bių. Kaslink aržuolų ko-; 
kybės, tai ji sulyginama su• 
garsiais Spessarto aržuolais, Į 
Vokietijoje, už kuriuos me-; 
džio mokama 300 markių už i 
1 m 3 loco. Alksniai yra i 
imama kariškos valdžios ir 
parduodama fabrikams, dir- į 
bantiems cigarams dėžutes;) 
beržai gabenama i Erfurt, 
kur dirbama šautuvams kul- < 
bes, o tinkami lentoms, ve
žama Į Schulilz prie Vislos.

Dar yra nutarta, kad ap
rūpinimui visų kitų reikalų, 
kiek reikiant imt medžių iš 
kitų, privatinių Lietuvos gi-

moterims gimnazijas Voro- 
Savo laiku jis atlankė 

buvusi Rusijos carą Nikalo- 
kambėjo žinia, apreiškianti, jų II, Anglijos karalių Jur- 
kad Rusijos naujoji valdžia gį V ir Francuzijos prezi- 
mųs gerbiamą ir mylimą 
tautietį, Martyną Yčą pa
skyrė padėjėju apšvietos 
ministerio. Čia tai ir yra 
anas “per skausmus į gar
bę”, nes mus tauta tiek 
daug panešusi skausmų, su
silaukė tos garbės, kad vie
nas iš lietuvių pateko teip 
augšton ir teip svarbion urė
do vieton Rusijoje. Bet tas 
viskas nepasibaigia dar gar
bėje, nes tame liekasi mums 
ir viltis. Apšvietos minis- 

1 terija tai yra svarbus punk
tas, labai daug paliečiantis 
į Lietuvos ateitį, kuriai ap- 
įšvietos reikalai yra vienu iš 
svarbiausių klausimų. | 

Turime žinoti, kad musų 
į tautietis gerbiamas Yčas 
yra kaip dvasioje teip ir 

! darbuose tikru lietuviu, tik- 
j ru tautos sunumi. Jis pasi- 
dekavojant savo taktingu
mui, įtekmei ir gabumui, 

lyra jau daug pasidarbavęs 
i lietuvių reikalams didžio- 
■ sios karės metu, prie seno
sios Rusijos valdžios, kuo
met jis buvo tik paprastu vai 
stybės dūmos atstovu. To- 
4ėl reikia tikėtis, kad jis da-

$1.00 jau turi po keliasde
šimtis. Tie skyriai ir aukų 
jau turi apsčiai surinkę.

Į C. K-tą prisiųsti pasiža
dėjimai , ir užsimokėijmai 
šių žmonių:
J. Ambraziejus......... $2.00
M. Petrauskas (užsimokė
jo už visus metus .... $24.00
C. Pilėnas $3.00 (užsimo
kėjo nuo Sausio š. m. ri-

> ' Išvažiavo į mokyklą. Iš
TVflfl Chicagos išvažiavo į Fort
J * Sheridan p. F. Kibartas,

šiomi apreiškiame, kad numerių prekė liekasi ta pa- kurs ten įstoja į oficierų mo
delei 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- 
rubežiuose $3.00 Pavienių

Musų tauta nuo daugelio 
metų gyveno ir kentė skau
džias savo valandas ir tuose 
skausmuose neturėjo kur 
rasti sau paguodos, sau už
tarimo ir tokiu budu, būda
ma svetimoj globoj, kentė ir gerai pažindamas p. Yčo bu- 
dejavo. Jos skundų ir vaito- dą ir tikėdamas, kad jis li- 
jimų niekas negirdėjo, net kęs išrinktu galės daug gero 
jos vardą mažai kas atmin- lietuviams padalyti, savo 
davo. Ir jeigu kartais koks vietą pavedė p. Yčui ir šis 
svetimtautis lietuvių tautos likosi atstovu. Nuvykęs du- 
vardą kada paminėjo, tai mon musų Yčas greitai tapo 
tas nors buvo mums didele pamylėtas kitų durnos atsto- 
naujiena, vienok ta naujiena vų, todėl musų Yčas turėjo 
mus gyvenime nelošė jokios progą labai tankiai savo 
rolės ir mus tautai likdavo draugams priminti apie lie- 
tie patįs vargai, tie patįs tuvius ir Lietuvą.
skausmai, kurie buvo nešami Ačiū musų Yčo budui ir 
ir kenčiami pirmiaus. Vie- mokėjimui su visais gražiai 
nok atėjo dienos, kuriose sugyventi, jam pasisekė iš
muš skriaudžiamoji ir var- gauti apie 8 milijonus rub- 
ginamoji tauta turi progą lių sušelpimui nuo karės nu- 
Įgyti garbę ir toje garbėje kentėjusių lietuvių, teipgi 
padėti truputi vilties savo leidimą Įsteigti vyrams ir 
ateičiai

Pereitą savaitę lietuvis- neže. 
kuose laikraščiuose pras-

Rusų paskaitos apie lietu- kai atsimokėjo išvažiuoda- 
vius. Tomske prie “Nemo-J ma Į Europą, nes atėmė nuo 
kamošios bibliotekos”, pas-jo “Žiburėlio” draugijos 
kaitų rengimo draugija pa- atstovavimą ir tą pavedė J: 
rengė paskaitą apie lietu- Naveckui, buvusiam pliovo- 
vius, kurią skaitė p. A. N. 
Poliakova, gimnazijos mo
kintoja. Paskaita buvo pa
dalinta i 4 dalis: Nuo pra
džios lietuvių valdžios iki 
Liublino unijai, nuo Liubli
no unijos iki lietuviams spau 
dos užgynimo Rusijoj, nuo 
spaudos užgynimo iki jos Vieni klysta, kiti užtai 
sugrąžinimui ir nuo tada kenčia. Neseniai vienas lie- 
iki šiądieniniai karei. tuviškų laikraščių perspau-

Kaip pirmiau lietuvių var, dino žinutę iš angliško laik- 
das buvo mažai kam žino- raščio, kurioje buvo paminė- 
mas, teip šiądien jis yra vis ta, kad kur ten teismas kuni- 
daugiau ir daugiau kelia- gą rado kaltu žmogžudys

tėje, bet vėliaus paaiškėjo, 
kad lietuviškasis laikraštis 
aną žinutę perspaudinda- 
mas klaidingai išvertė žodi 
“priest”, kas anglų kalboj 
reiškia kunigą, kuomet 
“priest” buvusi anoje žinutė
je, angliškame laikraštyje 
reiškė ne kunigą, bet kalti
ninko pravardę, 

lenkų sukurstyti Grand 
sulenkėję Vilniaus lietuviai, tuviai 
bažnyčioje pakėlė trukšmą. dolerių. Tas kurs stovėjo už 
Kunigui trukšmo nepaisius ano liet, laikraščio paduotą 
ir giedojimo nepertraukus, žinią, laižybas pralošė, 
trukšmadariai susigrūdo i Mat, kas klysta, o kas už 
zakristiją ir ten kunigui gru tas klaidas kenčia, 
mojo skundu pas vyskupą, 
už Įvedimą bažnyčion “pago- 
nų kalbos”. Tokios pat riau
šės dėlei lietuviškų pamaldų 
buvo ir Volmare.

Ant kiek tie lenkai ir su
lenkėję lietuviai tamsus, pa
rodo tas, kad jie net ir iš
trėmimo -vargus kęsdami 
nemoka būti protingais.
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Viso ..............................$99.034.34
Pasilie. C. K-to ižde 79.770.55

Viso ...........................$178.804.89
Pin. C. K-to surin. $178.804.89
Daiktais padovanota 25.000.00

Lieka .......................... $401.03
Andersono firmai reikėjo 
užmokėti ..................... $848.72
Užmokėta ..................... 600.00

Viso ...................... $203.804.89
Dar reikia pastebėti C. K-to 
veikimas daug prisidėjo prio to. 
ką surinko Lietuvos 
Fondas ir American 
Fund for Lithuania 
rastai vadinamas 
fondas, 
krūvą 
davusi 
000.00.

mui .........................................
21d., i “
23 d., markinių konvertų 
10.000 . '................\...........215.60
23 d., konvertų parvežimas iš
pačto .............. ......................... 0.50
24 d., telegrama iš So. Oma
ha, Nebr. .............................. <
24 d., organizavimas Liet.
D. Syracuse. N. Y............... ;
24 d., kvitų knygelės kolek-

Išlaidos: 
pačto ir kt. smulkm.
................. -........... $668.33

C. K-to bilų išmokėjim. 1.384.01
C. K-to tarnautojų algos 779.68 
Skolos Gelb. Fondui . . 1.500.00
G. Lucas išl., raikšč., tags 
dėžutės ................................2.702.32

už parašymą 9.800 adresų 4.40
9 The Wilkes-Barre. Pa Re-
cord’ui už 2.500 cirkui, at- 
spaudinimą ........................... 28.00
10 J. M. Lewellyn, Pitts- 
ton. Pa. už tags 83.000 . . 120.00
11 The Sųuare Printing Co. 
už 12.000 laiškų atspaudini-
mą................................................ 31.00
12 J. M. Jonės, Surety Co.
už bonds g. Lucas užstatai 12.50
13 Uuderwood Typewriter
Co. už 5 mašinas samdos 17.00
14 G. Back’ui photograph’ui 
už nutraukimą prezidento

" 5.00

tudinimą................... 1.45
šjimo Fondui sugr. 

paskola Lietuvių Dienos su- 
org........................................... 1.500.00

Išmokėta........................ $173.47
Užmokėta Andersono fir
mai ................................... 600.00

PasiųstaįEuropą:
“Globai” Gruod. mėn. 1916
.......................................... $2.000.00
“Globai” Vas. mėn. 1917
metų ................................ 5.000.00
“Lituaniai” Gruod. m.‘ 10.000.00
“Lituaniai” Vasa. mėn. 25.00.00
“Lituaniai” Vas. mėn. 25.000.00
“Liet. Dr-jai" Gruod. mėn.
.......... .. .................................  50.000.00

šelpimo 
Relief 

arba pap- 
kun. Miluko 

Sutraukus ir tai Į 
- Lietuvių Diena bus 
lietuviams apie $230.

Viso labo................. $2.702.32
Pinigų prisiųsta man iki 
šiam laikui ........ $3.005.26 
Išlaidų pasidarė............ 2.702.32
Balance ant rankų Union 
National Bank, Miners- 
ville, Pa. vardu Centralio 
Komiteto ..........................
Čekiai Raudon.. Kryž. pri
siųsti man Gruodžio 6, 
16 viet. kom., Freeland.
Pa......................................... $427.58
Gruodžio 23, 16 vietinis 
komitetas iš Worcester, 
Mass. ... ........................ 3.
Pasiunčiau čekius Raud. 
Kr. ir turiu jau paliudiji
mus iš ten. 
Kasininkas Centralio Ko
miteto nukentėjusiems 
nuo karės šelpti.

V. J. Lukoševičius.
Minersville, Pa.

LIETUVIU DIENOS FINAN
SINE SUTRAUKA:*

Įplaukos:
Mr. Wm. Lucas 
Centr. Comm. 
Red Cross ... 
Liberty

energiją turi daugybė žmo
nių. Yra • tai energija ap
sistojimo arba snudulio. 
Šilumos energija gali perei
ti į judėjimo formą. Pap
rastai energija maino savo 
formas ir nestovi ant vietos, 
bet ji niekados nenyksta.

:3IE miems amžiams, o prie sau- 
j d lės egzistuos ir musų žemė, 
£• nes žmonėms netiek svarbu 
.£; apie saulę, kiek apie žemę.

i Vienok neveizdint j radiu- 
Vienok mo ne išsemiamą ir ne nyk

stančią energiją, astrono
mai tvirtina, kad saulė turi 
pabaigti savo garbingą gy
venimą. Teisybė, astrono
mai pripažįsta, kad radiu- 
mo veiklumas ir energija, 
saulę gali palaikyti dar iki

išmokėjimų skailynes 
peržiūrėjome ir patikrinę su iš
mokėjimo bilomis, atradome 
sutinkančiomis su raportu p. M. 
šalčiaus, Centralio Komiteto 
sekretoriaus.

28 Kovo. 1917 m. K. Strum- 
skis ir kun. N. J. Petkus. (Įga
liotas kun. J. Dobužinsko),

A. B. S t r i m a i t i s.

įguli be išsivystymo, be pa- 
j gerinimų ir ne išsiplatinęs, 
j Pats išradimas nedaro dide-. elektros energijos.
1 IĮ ispudi ant žmogaus savo i s^m^us metų juoktasi iš vi- 
i harmonija, bet stebina, kad duramžinių alchemikų,, ku- 
^meliodija panaudojama pati 
•gamta, ore esanti elektros 
Į sriovė ir tai tas viskas pa- 
I tarnauja tokiame tolume, 
i ir teip stebėtinai, kad klau-
■ santės muzikos skambėjimo,
■ išrodo, jog tas skambėjimas 
; paeina iš oro ties klausytojo 
galva. Yra manoma, kad 

; laikui bėgant ir išradimą ge
rinant, jis bus iki tiek page
rintas, kad jis galės būti 
namuose naudojamas kaip 
kad šiądieninis gramafonas. 
Operatorius, grojantis ant 
šito naujai išrasto muzįka- 
liško instrumento, naudoja 
toki pat aparatą kaip ir prie 
bevielinio telegrafo, tik su 
tuom skirtumu, kad pasiun
timui skambėjimo, kuomet 
prie telegrafo vartojama vie 
nas klevišas, tai prie šito 
aparato naudojama daug 
klevišų, kuriuos spaudant, 
kiekvienas išduoda kitokį 
toną, kaip kad klevišai prie 
paprastų vargonų ar pianų. 
Eilios ratelių ir valelių, rei
kalingų mainymui skambė
jimo, yra sutaisyti ant Įvai
raus didumo rateliu, iššau-

Galime ną formą, pasaulis, o su pa
sauliu ir męą, negalėtume 
gyvuoti. Maistas, kuriuo- 
mi męs maitinamėsi, yra su 
energija, kuri pereina Į 
musų gyvasties organizmą 
ir mums suteikia gyvasties 
energiją. Energija niekad 
nenyksta, o jei kada pasiro
do jos stoka, tai reiškia, kad 
ji priėmė kitą formą, bet ne- 
sunyko. Paskirsčius dar 
du energijos skyrius, termi
nus sunaudojame ne kartą, 
kalbant apie žmones, minė
tinai, energiją potenciališ- 
ką ir kinetišką. Kinetiškoji 
energija reikalinga judė
jimui. Jeigu ant šniūro pa
kabinsime akmenį, tai tas 
akmuo turės potencionališką 
energiją, paeinančią nuo ak
mens sunkumo, ir nuo to, 
kaip augštai nuo žemės ak
muo yra. Potencionališką

Lietuvių Dienos 
apyskaita.

(Užbaiga)
V. 100.00 ..................... .... 196.72
Spalio 17, 16, Pasiųsta p. 
V. K. Račkauskui, New
York ..................... .............. 365.00
Spalio 17, 16, liepė pres. 
Lopatto siųsti telegramų 
išleidimas ..............................
Spalio 24, 16, pasiųsta p. 
V. K. Račkauskui New
York ................................... 709.50
Kast, telegramo (teip lie
pė prez. Lopatto) ............
Spalio 25,16, čekiu pasiun
čiau p. R. Karužai, Phila- 
delphia, Pa. dėžutėms, pa
reikalavo telegramų pats 
Karuža, paskui pasiuntė 

į Įgaliojimo laišką prez. Lo- 
: patto .................................. 550.00
■ Spalio 26, R. Karužai, Phi-
■ iadelphia, Pa. pasiųsta dėl 
; 4.000 ekstra dėžučių, parei- 
• kalavimas pasiųsta tele- 
! gramu Spalio 25, 16 paties
Karužos Įgaliotas prez.
Lopatto .............................. 275.00

Viduryje Afrikos girdisi 
marsalietė Paryžiuje.

Męs teip apsipratome su 
naujais išradimais, kad net 
paliovėme iš jų ir stebėtis. 
O juk žmonelės dar nese
niai stebėjosi iš velcipedo, 
veik visi atmename grama- 
fono, krutančių paveikslų ir. veržiantis 
automobiliaus atsiradimą.i' 
Bevielinis telegrafas šiądien1 
yra naudojamas ant kiek-į 
vieno didesnio laivo. Po į 
vielos pagelbos, tik pasitar-! 
naujant elektros sriovei, ži- ’ 
nome kas dedasi kitoj pusė-: 
je didžiojo vandenyno, ir
tam yra tik reikalinga dvi 
stovys, su atsakančiais apa
ratais, kurių reikalaujama 
vieno telegramo priėmimui, 
kito, išsiuntimui. Pati svar
biausi darbą, žinios perneši-’ 
mą atlieka elektros sriovė.; 
Ta sriovė ore yra lyg van- ■ 
dens vilnys, kuomet Į vande-i 
nį įmetame akmenį , tik ta ■ 
sriovė mums nėra matoma. '

Neseniai tą sriovę prade- • 
ta naudoti persiuntimui bal-; 
su muzikos skambesio. • i 
Preš karę buvo keliatas ban
dymų, kurie kas kart davė 
vis geresnes pasekmes, bet 
iškilus nuožmioji karė, pa
dėjo savo baisią kumščią 
ant šitos rūšies bandymų 
stalo, kas sutrukdė pradėtą 
■darbą. Mat Europos valdo
nai ir orą pasisavino, kad 
jiems tas tarnautų siuntinė
jimui savo telegramų, tad 
negalėjo leisti, kad oro elek
tros sriovėje skambėtų mu
zika. Juk po sparnu nekal
tosios muzikos gali kartais 
pasislėpti koks sekretas, 
siunčiamas bevieliniu tele-

tai yra energija, o energija 
nors kartais persimaino, tai 

vargo- vien°k niekas negali pa
vergti ar sunaikinti. Kiek
vienas daiktas susideda iš 
atomų, bet kaip radiumas lei 
džia patirti, atomai nėra dar 
mažiausiomis ir sunaiki
namomis dalelėmis, kaip 

buvo

CENTRALIO KOMITETO 
RĄŠTYNĖS IŠLAIDOS. 

Rugsėjo 17, 1916 m., mar
kių 205 po 2 centu............$5.00
19 d. markių 100 po 1c..........1.00
20 d., knyga pajamoms ir
išlaidoms ..............................
22 d., antspauda su parašu 
“The Central Comm. for the 
Relief ir tt. metalinė . ... - 
22 d. markių 400 po 2c........ I
22 d., markių 200 po 1c. .. ‘ 
27 d., markių 150 po 2c........ i
27 d. markių 100 po 1c..........
27 d., markių 50 po 2c..........
27 d., markių 100 po 1c. .. 
Lapkričio 3 d., 1916 m., mar
kių 100 po 1c..........................1.00
4 d., markių 100 po 2c..........2.00
4 d. ekspresui už spaudinių
atvežimą .............................. 0.37
5 d., ekspresui už konvertų
atvežimą ..............................
5 d., markių 100 po 2c..........
6 d., pieros siuntinių vynio
jimui .......................................
6 d?, keturkampių konvertų, 
iškabaičių siuntimui .... 0.48
6 d. markių 50 po 1c...........0.50 _______ ________
7 d., markių 100 po 1c. ... . 1.00 7 E. Fisko už card-index’ą 
7 d., markių 10 special dėl. 1.00 ir popierą prie typewriter’io
9 d., ekspresui už spaudinių .................",................................... 3.35
atvežimą .............................. 1.14 8 Multigraphing Letter Co.
9 d., markių 250 po 2c..........4.50
10 d.. War tax’ų telegrafui 0.43
11 d., markių 200 po 1c. . . 2.00
11 d., markių 10 special dėl. 1.00
12 d., markių 150 po> 2c.. . 3.00 
12 d., freight’ui Lehigh Vai. 
už konver. pristatymą .... 1.23 
12 d., vaikinui už trock’ą ir

.pagelbą .................................... 0.50
■ 13 d.,markių 100 po 1c. . . 1.00 
j13 d., markių 100 po 2c. . . 2.00 
! 14 d., ekspresui už čekių pri- 
1 statymą........... ...................... 0.92
į 16 d., už virvutes kamuolį 
i siuntiniams ......................... 0.92
i 16 d. markių prie siuntinių 1.25, proklamacijos '.. *..................
! 16 d., markių 1.500 po 2c. 30.00 15 SLA. spaustuvei už spau- 
i 17 d., markių 2.500 po 2c. 50.00 dinjus.................................... 410.10

-./m 1 nn jg Adv. E . Sheporrcich už
ofisą mėnesinės samdos 15.00
17 Western'Union Tel. Co. 
už telegr. gubernatoriams 89.15
18 J. Miliauskui, C. K-to na
riui, kelionės išlaidų .... 27.14
19 Dr. J. šliupui, C. K-to na
riui, kelionės išlaidų .... 87.05
20 K. J. Krušinskui,*C. K-to 
nariui, kelionės išlaidų .. 12.25
21 Kun. V. Bartuškai, C. 
K-to nariui, kel. išlaidų .. 50.00
22 J. S. Lopatto, C. K-to na
riui, kel. išlaidų................. 50.00

Nauji Lietuviški Columbia 
REKORDAI

III-JO SEKRETORIAUS AT
SKAITA.

N u o R u g p. 18 d.. 1916 m.? 
i k i B a 1 a n. 1 d., 1 9 1 7 m.

Priimta nuo g. V. Lukoše
vičiaus .......................... $1.174.50

Išm okė j imai: 
Rugpjūčio meno: 
18, 19 ir 20 dd. mark. .. . $.67 
21 iki 30 d. mark, ekspedi
cijai laiškų su suvažiavimo 
protokolais ........................... 1.54 esi SS
31 d. išekspedijavimas kon- i 
vertų ir popieros laiškams . ..67 E3189 
Rugsėjo meno: 
3 d. kolionė Į suvažiavimą į 
Wilkes-Barre. Pa. ir atgal 9.94 
7 iki 30 d. mark, laiškams .18 
Spalio meno: 

i 2 d. telegramas ..........................45
2, 3, 4 ir 5 gatvekariai........... 60
5 iki 10 d. mark..........................44
9, 10 ir 11 dd. gatvekariai .30

, 11 d. . L. Rosenfield, už per- 
: rašymą kopijų straipsnio 
apie žydus (pagal pridėtą 
rokunda) ...............  2.50
14 d. gatvekariai........................ .20
14 d. markių ................................. 18
16 d. telegramas..........................40
16 d. gatvekariai........................... 10
17 d. markių ................................. 78
20 d. telegramas ..................40

rie stengėsi įvairias substanįi 
ei jas paversti auksu. Tikri- į 
no, kad jeigu pasisektu suar- • j 
dyti kokią substanciją, kaip- 
kad galima suardyti mūrą, i 
pastatytą iš plytų, tai iš tų' 
sudėtinių dalelių galima bu- . 
tų sutverti koki kitą daiktą, j 
O tai atomai nėra anomis 
muro plytorąjs, nėra sub- ; 
stancijos sudėtinėmis dale- ; 
lėmis, kaip pirmiaus buvo.' 
manyta, bet yra ėlektronai, , 
iš kurių atomai susideda, ir : 
elektronai nėra medega, tik ■ 
energija. Šitas gali būti j 
kam matomu kaipo tik te- : 
oriškas manymas, neturin
tis savyje vertės ir netinka- . 
mas praktikoje. Bet teip 
nėra, nes jeigu toks many
mas butų nuodugniau ištir
tas tai daugeliui chemikų ras 
tusi mintis, tikrinanti juos, 
kad iš smilčių nevien galima 
nuvyti kančių, bet dargi jas • 
paversti auksu ar valgio pro
duktais.

Galiaus gi yra dalykas, 
kad yra pasaulinė energija, 
arba tverianti jiega. Mok
slas tikrina, kad pasaulis 

kia Įvairius skambėjimo to- turi tūlą daugumą energi- i 
' nūs, paeinančius nuo oro jos, kuri negalima nė suma- 
; elektrikinės sriovės kibirkš- žinti, nė sunaikinti, jei bent 
>čių, užgaunamų aparato kokia virsgamtiška jiega Į. 
: klevišiais. Operatorius iš- Įeitų. Energijos formos i 
Įgauna tonus visokio ilgumo, yra visokios. Ji apsireiškia' 
Į kaip kad tas gaunama spau- karščio, šviesos ir judėjimo, 
i dant klevišųs paprasto pia- formose, šviesa gali būti be' 
no. šilumos, kaip kad paveiz-,

------ dan yra šviesa šv. Jono va-į 
Ne nykstanti energija. balelių, kuri yra be šilumos, 
Nekuriems žmonėms sun-o paeina tik iš. energijos.

ku išaiškinti, kad saulė turi Jeigu energija turėtų tik vie 
kada nors užgesti.
būti ramiais, nes saulė švies 
mums ir musų ainiams, ka
dangi sulyg išskaitliavimo 
garsaus fiziko lordo Kelvi
no, musų mieloji saulelė 
dar žibės apie 12 milijonų 
metų. O vienok reikia tikė
ti, kad tas jos žibėjimas sykį 
pasibaigs, užges. Kada at
rasta radiumas irv atidengta 
jo ypatybės, pasirodė teori
ja, kad daugybė radiumo 
saulėje, saulės veiklumą gali 
palaikyti ne išmieruoja- 
miems amžiams, šita teorija 
įgijo populiariškumą. šita 
teorija mokslo vyrų buvo 
sveikinama su , didžiausiu 
džiaugsmu, lyg kad butų su
rasta nauji prirodymai ne- 
mirtinumo žmogaus vėlės. 
Raminosi mokslo žmonės, 
kad radiumas palaikys sau
lės gyvybę ne suskaito-

TO RĄŠTYNĖS TARNAU- 25 d., du telegramai..........
TOJAMS. 25 d. gatvekariai ir mark.

1 M. šalčiui, sekretoriui, sa- 26 d. markių ......................
vaitinės algos nuo 13 Rug. $25.00 26 d. telegramai...................
2 Fl.*Clerk, stenogr. savį al
gos .............................................. 5.00
3 M. šalčiui už 2 sav...........50.00
4 S. Rubinsky ant rankos iš 
sutartų $50.00 už visa L. D.
darbą ... ........................................ 15.00
5 S. Popky, sten. sav. algos 7.00
6 A. Aranson sten. 2 s. alg. 14.0o
7 J. Shovlin, sten. sav. algos 6.00
8 L. Shatzle, sten. sav. algos 6.00
9 Fl. Clark, sten. 2 sav. al
gos ......................................   10.00

: 10 A. Aronson, sten. už 10
I dienų darbo..............................11.68
11 C. Demikis, sten. sav. al
gos ...................  10.00
12 J. Acus, už 2 sav. algos 36.00
13 J .Shovlin, sten. 1*4 sav.
algos .......................................... '
14 L. Shatzle, sten. 1 sav. al
gos ..............................................
15 A. Dever, sten., 1*4 sav
algos .................................. .. .. ..
16 M. O’Neil, sten., 2 sav.
algos............................................ '
17 S. Rubinsky, sten., iš su-
tar............................................... ;
18 J. Shovlin, sten., už sav. 7.00
19 M. šalčius, 1 sav. algos 25.00
20 J. Shovlin, 1 sav. algos 7.00
21 M. šalčius, 2 sav. algos 50.00
22 J. Shovlin, 1 sav. algos 7.00
23 M. šalčius, 7 sav. algos 175.00
24 J. Shovlin, 1 sav. algos 7.00
25 J. Shovlin, sav. algos 7.00
26 M. Šalčius, 1 sav. algos 25.00
27 M. šalčius, 1 sav. algos 25.00
28 F. McHale, 1 sav. algos 3.00
29 M. šalčius, 1 sav. algos 25.00
30 M. Šalčius, 2 sav. algos 50.00
31 J. Shovlin, 1 sav. algos 7.00
32 F. McHale, 1 sav. algos 4.00
33 M. šalčius, 2 sav. algos 40.00
34 M. šalčius, 1 sav. algos 15.00
35 M. šalčius, 3 sav. algos 45.00

ĮDAINAVO 
Marė čižauskienė 
Gegužinė Daina 

0 Giedu dainelę.
ĮDAINAVO 

Marė ir Jonas čižauskai 
Tu mano Motinėle 
Skambančios Stygos. 
Tris berneliai 
Vakarinė daina.-

IDAINA V 0 
Jonas čiža^kas Baritono. 

Ant mariu krantelio 
Saulelė Tekėjo. 
Gimtinė Šalis 
Sunku-gyventi.

ĮDAINAVO
Karalienės Anraolų par. choras 
Ant Kalno Karklai siūbavo 
Pasisėjau žalią rūtą. 
Oi matulė 
Matus, Matus.
Beauštant! aušrelė 

“ ’ Saulelė Raudona.
pą.-,,., Oželis

Mes Padainuosim.
Tik ką Įdainavo Karalienės Aniuolų 

parapijos choras, kurie bus parduoda
mi po 20 d. Gegužio šią metų

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

ĮDAINAVO 
Marė čižauskienė 
Plaukia sau laivelis 
Lopšinė daina.

-Dirvos” krautuvėje randasi dide
lis rinkinis ir šeip įvairiausių rekordų.

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

dijimų siuntimo .7.00 ALGOS CENTRALIO KOMITE- 124 ir 24 dd., gatvekariai 
26 d., special dehvery 5 mar- 
kės ............................................. 0.50;

: 27 d., ekspresui už siuntinį
į iš New York’o...................... 0.59
26 d., markių už 2c. ir 1c... 6.00 

; 28 d., markių 3.250 po 2c. 65.00
28 d., markių 1.000 po 2c. ir

i 50 po 1c......................................20.50
į 30 d., markių 400 po 2c. .. 8.00 
į Lapkričio 1 d., 1916 m., paliu- 
į dijimų pasiutimas................. 0.51
2 d., atvirukių padėkai už 

laukas 100................................ 1.00
2 d., laiškų nuvežimas į pač-
tą..................... J...................................0.40

! 3 d., special dėl. markių.__ 0.10
3 d., paliudijimų siuntimasį į Detroit, Mich...................... 0.32 į
7 d., atvirukių padėkai žu . Į 

t aukas 100 ............................... 1.00
7 d., pasiulijimų siuntimasį 
Elizabeth, N. J. ir kitur .. 0.53
7 d., paliudijimų siuntimas į
Stapleton, L. I., N. Y........... 0.29
9 d., parcel post į Pleasant
City, Ohio................................ 0.47
10 d., paliudijimų siuntimas
Į Grand Rapids, Mich........... 0.32

111 d., paliudijimų siuntimas
Į Kewance, III......................  . 0.29
13 d., paliudijimų siuntimas
Į Ansonia, Conn. ........ 0.19

Į 15 d., paliudijimų siuntimas
Į Chicago, III.................................0.12

1 15 d., paliudijimų siuntimas
• Į Middleboro, Mass................ 0.04

15 d., atvirukių padėkai 50 0.50
17 d., registr. laiškas *. ... 0.10

120 d., paliudijimų siuntimas 
302.94 į Bridgeport, Conn................ 0.29

20 d., paliudijimų siuntimas i
So. Omaha, Nebr......................0.28

!22 d., atvirukių 50................0.50
22 d., registr. laiškų.............0.20
28 d., ekspresui už sugrąžin
tas dėžutes..................................0.45

i Gruodžio 1 d., 1917 m., atvi-
įrukių 50.......................................0.50
(18 d., markių 25 po 2c........... 0.50
20 d., atvirukių 40................0.40
27 d., markių 50 po 2c........... 1.00
27 d., atvirukių 3.................... 0.30

'Sausio 1 d., 1917 m., markių
25 po 2c.......................................... 0.50
8 d., markių 25 po 2c. ir at
virukių 10    ........................... 0.60
11 d., paliudijimų siuntimasĮ Haverhill, Mass................*. 0.21
12 d., konvertų 25....................0.10
12 d., atvirukių 4.................... 0.04
13 d., keliavimo išlaidos orga-

1 nizavimo reikalais....................8.60
0.50 13 d., baltų konvertų.............0.26

Lieka ginče ........ $248.72 
Prie šitos atskaitos laikau 

reikalingu pridėti paaiškinimą:
Raikščių ir tagsų buvo užsa

kyta už $1.175.00* (1.600.000 
tagsų ir 30.000 raikščių). Fir
ma padarė tiktai už $848.72, 
kaip parodo jos rokunda, bet 
ir tų pristatė ne i visas vietas, 
todėl rokundos balanso jai neiš
mokėjau. Dabar raikščių ir 
tagsų dalykas yra pavestas ad
vokatui.

V. K. Račkauskas, 
III-sis sekretorius.

grafu....
Tos prietaisos ypatybė 

užsiveria tame, kad su pa-; 
gelba besisukančio ratelio, 
aprūpinto kitais, mažes
niais ir daugiau išsikišu
siais rateliais, kurie tarnau-' 
ja kapojimui skambėjimo ir 
tuomi mainymui skambėji-, 
mo tono, galima sunaudoti 
reikalaujamą daugumą ki-i 
birkšeią vienoje sekundoje,1 
vietoje 15 ar 20 sekundų, 
kurią reikalaujama prie 
paprasto bevielinio telegra-' 
fo. Iš pradžių aparate gir
disi tik trūkčiojantis dun
dėjimas, bet po kelių sekun
dų tas dundėjimas pasikei
čia muzikos skambėjimo to
nu. Kuomet ore vaikščiojo 
bevielinio telegrafo kibirkš
tims skambėjimas, operato
rius šito muzikališkojo apa
rato, visuomet atskyrė ir 
pažino savo skambėjimą, 
kaipo atsiskiriantį nuo tele
grafo. Rodėsi operatoriui 
dar ir tas skirtumas, kad 
muzikališkasis skambėsis 
gali toliau bėgti, negu skam
bėsis telegrafo.

Kaip didelė nauda yra iš 
šito išradimo, parodo pripa
žinimas Francuzijos val
džios, kuri turėjo progą per
sitikrinti Afrikos kolionijo- 
se. Karštieji Afrikos tyrai 
yra turtingi audromis ir 
perkūnijomis. Prie tam dar 
t se šalyse, perkūnijoms ir 
audroms siaučiant, kuomet 
t?e yra didelė daugybė elek- 
trkinės sriovės, telefonuo- 
f '■ girdisi koki tai ypatingi 
ir ikišiol nežinia iš kur at
sirandanti atbalsiai. Kar
tais negalima girdėti kas yra 
k Ibama per telefoną/ Dė
ki šitokių priežasčių, iš prsk 
<<žių buvo manyta, kad Af- 
rko.3 karštuose tyruose ne
tils galima panaudoti be

is d., markių 100 po 1c. .. 1.00
18 ir dd., 3.000 markių po 1c.
......................   60.00
19 d., keturkampių konvertų 0.15
19 d., markių 500 po 2c. .. 10.00
20 d., markių 2.000 po 2c. 40.00
20 d., markinių konvertų
96.................................... 1.99
20 d., atvirukių padėkai už
aukas 100 po ic....................... 1.00
20 d., ekspresui už pristaty
mą paliudijimų....................... 4.20
21 d., virvutės siuntiniu riši-

‘ ...........  0.20
markių 2.000 pojžc. 40.00 23 J. S. Lopatto, šviesa, 

lefonas ir kt. smulkm. .. 11.74
24 F. živatkauskui, C. K-to
nariui, kel. išlaidų ............ 42.00
25 Kun. P. Augustaičiui, C.

0 60 K-to nariui kel. išlaidų .. 15.00
26 Western Union Tel. Co.

5.05' už telegramas C. K-to reika
lais ..................................... 3.33

... . 0.15 27 Uuderwood Typewriter
25 d’.,’ markių i‘.O75 po 2c’ 2L50 <?• u? popierą prie typew- 
25 d., primokėta prie palių- ■ • • •: • • ••i • ■ ■

’28 Underwood Typ. Co. už 
mašiną 1 sav< samdos .... 1.00
29 Kun. P. Augustaitis, C;
K-to nariui, kel. išlaidos... .5.45
30 VVorld’o Bldg. už vietą
suvažiavimui ...................... 20.00
31 SLA. spaustuvei už laiš
kų atsj
32 Geli

CENTRALIO KOMITETO ĮVAI 
RUS IŠMOKĖJIMAI.

1 Multigraphing Letter Co.
duota ant rankos už adresų 
rašymą....................................$25.00.
2 Adv. E. H. Sheponvich už
ofisą mėnesio randa........... 15.00
3 T. Shamis už pagaminimą
23 tukst. tags ir 750 raikš
čių ................................................ 23.75
4 The Evening News už at- 
snaudinima 23 tūkstančiu

^laiškų ............................. 62.50

5 J. C. Mamnien’i*i už 1 rulį
037 vyniojimo popieros............ 1.00

6 The Leader Publ. Co. už
atspaudinimą 68.500 įvairių 
spaudinių ..............................183.75

_ ____________,.. 1.63
27 d. 41 laiškas (spec. dėl.) 4.92
28 d. 123 laiškai (beveik visi
spec. dei.)................................. 13.74
28 d. 23 telegramai............ 11.33
28 d. išsiuntimas čekių .... 31
28 d. gatvekariai, telefonai .35
29 d. 10 telegramų__ _
29 d. 22 spec. laiškai .
30 d. 10 telegramų ...
30 d. karai ir telefonai.......... ....
31 d. gatvekariai ir telefonai .20

i 31 d. 37 telegramai............ 20.30
Lapkričio meno:
1 d. telegramas......................... 35
2 d. gatvekariai ir laiškai.. .36
3 d. 7 telegramai....................... 3.35
3 d. telefonai New Y’orke.... 15
3 d. telefonas iš Schenectady 

9.00 į N. Y. ir Albany.................1.20
3 d. vežimas pristatymui Į 

7.00 stotį siuntinių .........................3.00
\ 3 d. mark. (spec. dėl.) ...........72
9.00 3 d. mano kelionė į Schenec

tady, N. Y. su raikščiais ir 
10.00 tagsais ...................................... 8.10
i-_ 3 d. p. Pi*. Bajorui kelionė Į
35.00 Lawrence, Mass., su raikš

čiais ir tagsais........................12.24
7 d. išsiuntinėjimas paklausi
mų kortelių _____  2.26
7 d. telegramai ......................... 77
8 d. laiškai .................................. 06
18 d. kelionė Į Wilkeš-Barre 
ir atgal .....*.......................... 10.30
18 d. markės.............................1.04
Gruodžio mėno:
Markės!.......................... 9.42
Spaustuvei už paklausimų 
korteles, ete............................. .* 6.50
Sausio mėno, 1917 m.: 
Advokatui bylos reikalais 10.00 
Salė posėdžiams suvažiavi
mui ............................................... 5.00
Telefonai, mark, ete...............1.47
Vasario mėno:
Markės ................................    1.06

$779.68 Telefonai (3 kartus Į Eliza
beth) .......................... .*.................75
Telegr. Į San Francisco .... 1.00 
Kovo mėno:
Markės   ...................................36
Kelione Į \Vilkes-Barre ir 
atgal .........................   9.00

4.50 VisO
8.00
2.00
3.00
1.00
1.00
1.00

vielinį telegrafą, 
tas mintis išsklaidė bandy
mai šito muzikališko apara
to, kurio skambėjimams ne- 

i stengė pakenkti* trukdy
mams oro elektrinės srio
vės. Skambėsis girdisi nors 
lėtai, bet aiškus, lyg besi-

* *> iš kokio orches-koki^ 6’°°°. mili^on^
įtros instrumento. Toks n®s*vądina amžinas- 
1 apsireiškimas labai užinte- ar^a amžiumi be galo. 
Įresavo bevielinio telegrafo ^at nieko nėra nemirštan- 
' operatorius. Daryta ban- čį° *r kiekvienas daiktas tu- 
•dymai, siunčiant marselietės r* atgyventi savo dienas ir 
’ akordus iš Elffla bokštą Pa- mirti- Radiumo ypatybes 
; ryžiuje, i Timbuktą, pačioje *r veiklumas, yra aišku, kad 
' Afrikos širdyje.

Iš pirmutinių bandymų 
gauta kibirkštiniai 
nai, kas pasisekė kanadui 
Desilėt. Šitas aparatas pra
dėta naudoti ant laivų, plau
kiančių upėmis ir dideliais 
■ežerais. Bet tą viską pert- 
! raukė iškilusi Europos karė, 
tad tas išradimas ir šiądien P*rm*aus apie juos 

manyta, bet tai yra sudėti
nės delelės, susidedančios iš 
elektros energijos. Per
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Šitos Durys

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

$1.00 ar daugiau.

MĘS TURIME DEPOZITŲ 
SUVIRS $700,000.

The Peari St. Savings 
STrustCompany
Cor. West 25th Street and

Clark Avenue_

Tbbuliausi ir priimniausi 
gėrimai, kiekvieną užga
nėdinanti ir atgaivinanti
SUNKIAMI Iš INPORTL'OTŲ

. SAAZERL DIEGŲ IR TIKRŲ 
ŠIAURIUOSE AUGINTŲ MIEŽIŲ 

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

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

Brevring Co.

Dirbame visokius audeklinius 
stokelius apsisaugojimui nuo sau
les.

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

Telep. - - Cuy. Central 7597-K!;i

John Tidd 
e^KOSPJMERSKAS<-* 

Lietuvys Kriaučius
Kurie mylite dėvėti gražius!’: 

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

Kreipkitės Antrašu:
1377 E. 9-tosįat. Cleveland. Ohio į;

^Sienoms Popiera>
Nuo 5 centu augštyn už rolę<£ 

<>Didž jausis pasirinkimas tinkamųT 
Vmargumynų. Pamieruokite savo T 
^kambarius ir atėję pasirinkite^? 
Ją tinkamiausio tavoro pas mus T

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

Zcentr. 6189-R Prospect 2892<>

DANTISTAS
Ištraukia dantis be jokio 

skausmo. Sugedusiai dantis už
taiso ir padirba sudėtinius dan
tis.

Valandos priėmimo: 9 ryto 
iki 9 vai. vakare.

6127 St. Clair Avė., kampas 
Norwood.

Reikalaujame Agentų. J 
! mieste lie- 
orderių ant ! 

.___ . ___ _____ agentams ir’I
kriaučiams pristatome sampelius ir 
kitus reikalingus daiktus. Gavimui 
sampelių reikia prisiųst 4 markes po 
2 centu.

Rašykite lietuviškai adresu:
J. F. RICHARD. 

136' Maple St-, 
H0LY0KE, MASS.

PAJIEŠKOJIMAI.
Pajieško Kambario 2 švarus vaiki

nai apilinkėj East Side. Turinti kam
barį malonėsite pranešti laišku, se
kančiu adresu: Mr. Charles Degutis, 
1833 E. 19 st., Cleveland Ohio.

______________ (19)

Aš Stanislovas Staniulis, j ieškau 
brolių, Antano Staniulio, gyvenančio 
mieste, Mantreal, Canada ir Kazimie
ro Staniulio, gyvenančio mieste Le- 
wiston, Me., Amerikoje. Bukite rna- 

: lonųs patįs ar kas kitas pranešti šiuo 
adresu:

MR. STANISLOVAS STANIULIS, 
No. 6 Solonder Str., 

ShadwelL East. 
LONDON, ENGLAND.

(20)

!• i v —. . r jl ŲiLi H I Reikalaujame kožname

Ii ® ŪKININKŲ DIRVA ® ii ISffi’tt
1________________ ** 11 kriaučiams pristatome si

Užlaikymas kiaušinių 
Į 1 po perekle.

Kasdien išimant kiauši
nius iš lizdų, prie šviesos rei
kia kiekvieną apžiūrėti. Ku
rie turi lukštą vietoms per
matomą, vietoms vėl sto
resnį, arba kruopuotą, arba 
tamsiu išrodo žiūrint prieš 
saulę ar žiburį, tokius kiau
šinius reikia atidėti į šalį, 
kaipo perėjimui netinka
mus. Kitus gi, kurie žiū
rint prieš šviesą, išrodo vie
nodai permatomi kaipo čys- 
ti ir sveiki, reikia pažymėti 
kiekvieną paišeliu, užrašant 
datą ant kiekvieno, kada 
yra padėtas ir vieną prie 
kito dėti Į lėkštą bliudą ar 
kubilaiti, kurs Į pusę turi 
būti pripiltu avižomis ar ki
tokiais grūdais, į tuos sudėti 
šituos kiaušinius ir pastaty
ti atsakančiai vėsioje ir 
tamsioje vietoje. Teip apru 
pinus tokius kiaušinius, juos 
kas rytas arba kas vakaras 
reikia perdėti, apverčiant 
___ vieno šono ant kito. 
Tas turi būti daroma todėl, 
kad išsivystytų geri vištu-

sunkenybę, kuomet smulkes
nės šakos jau ant žemės, ta-; 
da nupjautos šakos stuobrelį i 
reikia pjauti žemiau, kokia Į 
10 colių. Tą nupjovus, rei
kia likusią dalį pjauti pagal 
kamieną, pirmiau kokį colį! 
įpjovus iš apačios, pjauti iš 
viršaus. Tokiu budu kamie
nas liks nesužeistu. Šitas 
būdas turėtų būti’ kiekvieno 
ūkininko omenyje.

EUROPOS KARE
visu savo gyyvenimu pasiekė

CLEVLAND’Ą

ŪKININKAMS 
ŽINIOS.

— Visas 1917 m. derlius 
kviečių ir kitų javų, Kana
doj, tapo apipirktas Angli
jos valdiškų agentų. Reiš- ndetmamekUn 

kia, visas Kanadoj šių meti
nis derlius eis Į Angliją.

— Cadillacko (Mielu) ūki 
n inkai pradėjo darbus leidi
mo sulos iš klevų. Sulą jie 
parduoda Į cukraus ir cyro- 
po fabrikus. UL __
prekė per pereitus dvejis d3£us žmogus ir sąžiningai apsieina 

metus labai pakilo, šįmet su
la irgi yra gana brangi. 
Ūkininkai Michigano val- 

TV T stijoj, kurie turi daug kle
ksi, nes sudėjus kiaušinius, 
kaip augščiau pasakyta, ir 
juos ne apvartant, išsirita 
vištukai su perdaug išsisvė- 
rusiais gūžiais ir kreivomis 
kojomis. Mat kiaušinius ne
judinant, trynys nuskęsta 
vienon pusėn ir tas paskiau 

;; pagimdo čia pasakytas kliu- 
ij! i tis.

p0!;!1 Kiaušiniai teip stovėję 14 
: dienų, .perėjimui tinkamu- 

‘ j!j! mas jų yra abejotinas, kaipo

REIKALAUJA 500 VYRŲ.
Pavienių ir su šeimynomis, prie 

Cukrinių Burokų sodinimo darbų.
Reikalaujame anglekasių ir pap- 

Už rėkomendavi- 
nieko. Atsišaukite

tuojaus.
Walsh Employment Agentūra, 

615 Superior Avė. N. \V.
CLEVELAND, OHIO.

*o^J^*'^^*'^********Į”*I******'*,i********JMi*****5**$**Z********J****^*

Reikalaujame merginų prie skal
bimo darbų. Pageidaujama anglišką 
kalbą turinčių. Smagus darbas ir 

tklSVų SU1OS , atsakanti alga. Mus užveizda man-

| Edvardas B. Smialek, i
TAIKOS SUŪŽIA

4 (Justice of the Peace) < 
Sutaiko civiliškas ir kriminališ- ;■ 

i;;kas bylas ir išriša kitokius teismo;!; 
'įi reikalus, kurie rišasi su šituomilį 

urėdu. Teipgi veda
ir REJENTALIKŠĄ K ANCELIARI-; 

JĄ (Notary Public).
i;i Parūpina kontraktų ir pardavimo į; 
!;įar pirkimo aktus, apdirba “dee-j’| 
į;-dus”, margičius, abstraktus, tęs-:!: 
lįtamentus ir teip toliau.

!!i KANCELIARIJA: 
303 SUPERIOR BUILDING 

Cleveland, Ohio, 
'{ Tel. Bell Main 1963. 
j!: Cuyahoga Central 8290—R. 
«' Valandos: nuo 9 ryto iki 4 

pietų.
; REZIDENCIJA:
• St. 16 Berea Rd., Brook Park 1 

Tel. Mario 110—R.
< Su visokiai reikalais kreipkitės :’.-!per(jaug atšalusiu, arba V3- 
I? nrip m n užganėdintais 1O««i A °

; saros metu, perkaitusių.
Perėjimui tinka šiltos ir 

! drėgnos vietos. Vištos, ku
rios mėgsta perėjimą, jos 
tankiai sau slapta pasidaro 

' guštas įsaulio pavėsyje, 
reiškia, prieš saulę, bet pa- 

' vesyje, po laųais, po agrastų, 
i serbentų krūmais ar po gy
vąją tvora. Tokioje vietoje, 
nuo saulės žemė yra labai 
įkaitusi, bet saulę užsto
jančio pavėsio, gusta yra 
drėgna. Tokiose guštose 
perint, išsirita geriausi ir 
sveikiausi vištukai. Taigi 
perėjimo guštoms arba liz
dams, drėgnumas yra būti
nai reikalingas. Todėl tai
sant perėjimui lizdus, rei
kia pasirūpinti apie tai.

Taisyti perėjimui lizdus 
galima šiteip: Paimt skry- 

: nę, kokią 18 X 18' colių dia-

Iprie jo. o busite užganėdintais jojli 
:!; patarnavimu.

PATENTUOTOJAI
Tris dešimtys rastu musu patyri
mo darbas Įvairiose šakose, viso

kiu išradimų ir patentavimu.

406-7 Cuyahogo Bldg, 
CLEVELAND. O.

Dr. FRANCIS KENNEDY,
DANTISTAS

Nūn 9:00 ryto iki 12:00 dienos :r nuo 1:00

nuo 6:30 iki 7:30.
8e:i Roseaale 2377-W Cey Gest 6678-R

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

^pCent. 2251-L Garfield 2756-M [ 

® R. Roy’Cheeks i 
g -ADVOKATAS- i

312-314 SUPERIOR BLDG j 
•SĮ 314 Superior avė. Cleveland, O.< 
SpMusų ofise yra lietuviškas ver-j 
afOtėjas. _ ;

IIUO

Į mo. Žemė turi būti imta iš 
daržo, maišyta su pelenais, 

i Ant šitos eilės žemių pilasi 
! gera eilė pelų arba akselio ir 
i paskui likusioji dalis išsi-

Tel: Central 2£56. Harvard 286. ; ———-—
-j > a Gyvenimo abu du telefonai.VJl I vi .VI A A 5 Ofiso Telefonas: Cuy. Central 1017-W

Cnt Kate Phnrniacy

•! Atsinešk pas mus savo reuma- |t 
gltizmo keblumus, męs juos prašalin- į 
ilsime. Išgydymą grarantuojame,*:' 
E o jei ne, tai užtikriname pinigų su-!,, 
| grąžinimą, jei mus vaistai negelbė-

Dr. Wm. Rasing
: GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

— Ofiso Valandos —
Nlo 1 iki 3 popietų ir nuo 6 iki 7:30 va 

S ikare, šventadienias nuo 11 iki 12 die- 
;; nos. Seredoms popietų ir Pelnyčių va- Į 
!i karais nėra ofiso valandų.

3502 Clark Avė., Cleveland, Ohio. Į‘ ofisas 1395 E 9 st.
__ ____ j ' Vienas plokas nuo North Superior 
________________________________ -------------- CLEVELAND, OHIO.

i būti gilume teip status, kad 
S kiaušiniai gulėtų vienas su 

kitu susiglaudę, kad negalė
tų vienas nuo kito nusiris
ti, bet turi ir ant tiek lėkš
tas būti, kad vištai stojant 
ant kiaušinių, jie galėtų 
lengvai vienas nuo kito at
siskirti, padarant vietos viš
tos kojos pirštams.

; su darbininkais.

THE PUBLIC HAND LAUNDRY 
CO. PROSPECT IR 14 GATVĖS, 

CLEVELAND, OHIO.

A. ORDINĄ
Graborius ir Amtuiancistas
GENERALUKA STOTIS: 

6127 St. Clair Avė.
Fili ja:

6017 — 19 St. Clair Avė.
Telefonai:

Ohio State, Princton — 1381.
Bell — Rosedale 1881

(S)(g)^)^)^)(§)@©@(§)(§)@@ 
® 3ell Main 3514 Gyvenimo © 
@ !uy. Cent. 1505 Cuy. Union 289 (g) 

© C. J. Benkoski f 
® ADVOKATAS © 

............ ■ m—i. ©
X 420 Society For Savings Bldg.. 

CLEVELAND, O.
,Męą savo, ofise turime kas per- 

1 v-,ihą lietuviškai.

Skabymas medžių.
Skabant medžius reikia 

daboti, kad pjaujama šaka, 
nuluždama, nenuplėštų ske
veldrą, nės nuo tokios ske
veldros paskui prasideda me 
džio gedimas. Storą šaką 
pirmiausia reikia pjuklu 
nupjauti augštai, kad ske
veldra plyšdama nepasiektų 
kamieną. Nupjovus pačią

vų, turi net organizaciją 
Įsisteigę.

— Zeeland,’ Mich. G. 
Kleino ukėje ištiko didelis 
gaisras, kuriame žuvo 13 gal 
vijų, 2 arkliai, visos maši
nos ir daug pašaro ir grudų. 
Gaisras užgimė nuo negerai 
Įtaisyto kamino.

— Valdžia pęrsergsti ūki- j 
ninkus, kad šie pasigodėję 
ant augštos prekės kviečių, 
neparduotų geriausius gru-į 
dus, bet juos pasilaikytų sėk
lai, parduodant tik prastes
nius ; mat spekuliantai, pa
sinaudodami stoka grudų, 
gali išvilioti geriausius gru
dus ir ūkininkus palikti be 
geros sėklos.

— Holland, Mich. Iraj 
Hofman, ūkininkas iš Olive,: 
Ottava pavieto, teismo tapo! 
nubaustu 50 dolerių baudos 
užtai,, kad menkai šėrė savo 
gyvulius ir juos laikė tvarte 
su skylėtu stogu, per kuri 
lijo ir snigo ant gyvulių.

— Dės Moines. Iowa. Gu- ■ 
bematorius Harding išlei
do i ūkininkus atsišaukimą, 
kuriame reikalaujama sėti 
kuodaugiausia javų ir vesti 
užrašus, kiek javų pasėjama 
ir kiek derliaus bus surink
ta. Daroma tai todėl, kad 
tikimasi stokos grudų šioje 
šalyje.

— East Lansing, Mich. 
Ūkininkai negali gauti dar
bininkų prie ūkių. Tie pa
tįs, kurie ikišiol dirbo ukėse, 
meta ūkininkus ir eina į 
miestus, kad ten stojus dirb
ti fabrikuose. Ateinančiais 
metais galbūt bus dar di
desnė brangenybė, negu bu
vo pernai.

— Clayton, Wis. Ūkinin
kas R. J. Schaefer turėjo 
holandiškos veislės karvę va 
dinamą “Paulina Paul Part- 
hanca”, kuri visose parodo
se gaudavo didžiausias do
vanas. Dabar ta karvė pas
tipo, nurijus adatą. Schafer | 
skaito savo nuostolį ant 
$5.000.
—Traverse City Mich. Ap

linkiniai ūkininkai turėjo su
sirinkimą aptarimui augini
mo cukrinių burdkų. Mat 
tūla kompanija iš Toledo, 
Ohio nori čia pastatyti cuk
raus dirbimo fabriką už mi
lijoną dolerių, jei ūkininkai 
sutiks priauginti užtektinai 
burokų.

DIDŽIAUSIAS PIGUMAS 
30 akerių farmą su stuboms, 
sodnu ir gera žeme. Šaltinio 
vanduo yra ant tos farmos. 
Keturios milios nuo Madison 
miesto, parsiduoda už $16.00 
tiktai.

Savininkas nori, kad i 2 
nedėlias laiko l^it parduota. 
Rašikit laišką tuojaus.

GEORGE KAUPAS, 
7417 Lockyear Avė. N. E.

CLEVELAND, OHIO.

Tobula Degtine
Absaliutiškai tyra ir ne maišy

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

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

The Schuster Co.
2214-16-18 E. 4 gatvė 

Cleveland. Ohio.

Tel. Main 4040 — Erie .135

dantistas ::
Valandos: Nuo 3 vai. po piet iki 
8 vakaro. Nedėldieniais ofisas 

uždarytas.
Geriausi patarnavimai už sąži

ningą užmokestį.
19X5 St. Clair Avė.

Viršuj Pekelčio aptiekos.

DR. D. TH. GANNOS, D. D. S. I 
•į i 
3

ATSAKANČIAUSIAS 
DANTISTAS.

::: Ofiso valandos: Nuo 9
:: to iki 12 dienos, nuo 1 po 

pietų iki 8 valandai vakare.

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

SIETINIŲ DURIŲ 
Langų ir Moldingų 

DIRBTUVE.
3035 St. Clair avė 
CLEVELAND. OHIO 

Prospect SS I 
Central 4 2S3

ADVOKATAS.

Alpers Phonograph Service Co.
EKSPORTAI PHONOGRAFŲ TAISYMO.

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

, Tel. Main 3197-J

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

Tel. Main 257—Central 1502 R

Baronas ir Barone Charles Huard lan
kysis čia šiomis dienomis ir rodys Europos 
karės įrankius.

Bus rodomi iš vokiečių atimti šautuvai, 
kanuolės, kulkų neprakertamos helmos, 
apdraskytos mūšio lauko vėliavos, šimtai 
paveikslų ir t.t.

Apart to Baronas Huard atsiveža Fran- 
euzijos valdžios oficiališkai patikrintus 
krutančius pavekslus, parodančius did
žiausius mušius, apsišarvavusius kareivius, 
kulkasvaidžius, spjaudančias kanuolės ir t.t.

Kada karė prasidėjo, Baronas Huard 
buvo nusiųstas į pirmųjų linijų tranšėjas, 
o Barone nuėjo į pirmąsias eiles su Raudo
nojo Kryžiaus skyrium. Abudu jie tapo 
sužeistais ir paliuosuotais nuo toliasnio 
tarnavimo. Francuzijos valdžia juos pas
kyrė speciaiiškon misijon į Ameriką, kad 
čia tvertų fondus šelpimui nuo karės nuken
tėjusiems franeuzams.

Tūkstančius tonų karės įrankių jie at
sivežė ir tų dalis tuojaus bus pradėta rodyti, 

šitą parodą parkviete karės nukentėju
siems prielankus ir atjaučianti Clevelando 
žmonės. Parodos surengimu rūpinosi dėl 
karės nukentėjusių šelpimo draugijos ir 
Raudono Kryžiaus skyrius.

Nariais Pildančiojo Komiteto yra šios 
ypatos:

B. F. BOURNE, PIRMININKAS, 
M. T. HERRICK,
H. P. EELLS, 
D. Z. NORTON,
C. W. BINGHAM, 
H. G. DALTON, 
K. V. PAINTER, 
FRANK BILLINGS, 
W. M.CLAPP,
W. H. COTTINGHAM, 
C.C.BOLTON, 
J. B. PERKINS, 
S. L. MATHER, 
A. C. HOUSE.

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

Pataisytus daiktus pristatome į namus, jei yra rei- 
kalaujr.ia. Savo dartxj męs gvarantuojamę.

3033 Woodland Avė. Cleveland, Ohio
Cuy. Central 3080-L____  ____„

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3

The John E. MannenCoJ
3 —---------BLEKORIAI IR KONTRAKTORIA! — —— '• *
4 Dirbame Cornesus, geležines kopėčias, atliekame rynų ir dadų h3 sujungimo darbą, Įstatome fornesus į naujus ir senus namus, padirbame *
J drabužių džiovinimui grėdus (dryers), sudedame blokines lubas ir atlie- J
4 kame sienų pagražinimo darbą. , m
3 2241-57 ST. CLAIR AVENUE J
3 Bell Tel. Prospect 450 Cuy. Tel. Central 1788 *
CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1

DANTISTAS
Sudeda 22 karato aukso dantis už $ 3.00 nuo dančio. 22 ka

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

atliekama už žemiausią prekę visame mieste. Išduodama raštiš- 
■ ka gvarancija 20 metų.
717 EUCLID AVENUE (Ant “Star” teatro) CLEVELAND, O. iaaĮaag—

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

Siunčia pinigus ir parduoda laiavkortes j visas dalis pasaulio. Par
duoda lotus, namus ir farmas Apsaugoja nuo ugnies namus ir namų 
baldus. Atlieka prisegos patvirtinimo (Notary Public) darbus.

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

573 W 3rd Street. Elyria, Ohio

A. Rūkas, iš Philadelphia, Pa. 
“Dirvos*’ yra įgaliotas agentas ui- j 
rašynėti “Dirvų” po Philadelphia ir 
Apielinkės. Todėl, kur jis atsilankys, 
be jokios abejonės galite užsirašyti 
“Dirvų” ir užsimokėti jam pinigus.

PRIE ŽENKLO BALTO KRYŽIAUS GERIAUSI VAISTAI. 
Muilas, periamos ir daugybė iš Europos pargabentų vaistinių žolynų.

Pamėgink mus.“ Gelažinio Vyno”.

MARKET PHARMACY-APTIEKA
L. S. KREJCL Savininkas

2601 LORAIN AVĖ CLEVELAND. OHIO



NUOŠIMTIS
SKAITOSI NUO TOS DIENOS,Vertė L Augštaitis.

Užsisakyk Reisą'

DANTISTAS

PRAŠYK

Tik Vyrams
BITERIO

...JEIGU

KENSIngogardeHS
H ARDVVARE

Main 5566

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

12060 Superior Avė.

PARSIDUODA
VISUOSE 

SINKIOSE

ros ir medicinos:

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

DRAUGYSTES, kurios 
TURI “DIRVĄ” UŽ 

ORGANĄ.

■jyČĮurducį

‘Dirvos” Adm.

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

PUSĖ STIKLO •PATAISO SKILVI IR INKSTUS

KUR??
patinkamus lotus, prie plačių _ ... 

pasinaudojo Rytinėje'Dalyje miešto

= DANTISTĄ.S ■
Ofiso Valandų*:

Nuo*k06 12:00. nuo 1«) iki popiety ir

===APGARSINIMŲ 
PASKLElDfcj AS

as, elekt

REIKALAUKIT IR GAUKIT
ORIGINALIŠKĄ IR TIKRĄ

Visokius apskelbimus išnešio
jame po s tūbas.

Narys iš E. D. A-
kelia* i p hmmarinę pramonę.

1547 St. Clair ate, Gimtini. Okii
Pr<Mipwt 2TS2-J Centrai 7S2t-K-j& R

1172 E 7Srh Si. Cleveland, C-hie

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

LASH’S
New Ycrke. Chicagoj. San Franciscoj

Nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio, ir nuo 2 iki 3 
vai. po piety. Nedaliomis ant pareikalavimų.

Antras Ofisas, 1374 E. 25-itrs Gatves.

Svredomu nuo 9:00 ryto iki 12:00 vidurdie.

11NE. 79tUt. Cleveland, Ohio

X-RAY CHEMIŠKAS IR MIKROSKOPIŠKAS 
EGZAMINAVIMAS.

CEREBRUOTG S

Kas iš New Britain, Conn. ir jo 
apielinkės nori užsirašyti “Dirvų” 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.

Clevelande’ Gali išsirinkti sau didelius 
mas preke: 
nės, kurie i

Buįlding Cor St. 
.v. and E. 79-th.

Tel 0. Sfžt* j*Tic:e*e» *31 Be*! Roseds-e 5432 J

M. ADOMAS SZCZYTKOWSKI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI, 

211© Prospečt Avenue.

.. 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.

Vertė pakils 
dvigubai, kada 
atsidarys nau

jas tiltas

Bravaro Triumpas

Patraukiantis

413 Prospect Avė. S.E.
OFISO V0LAND0S:

šiokiomis dienomis: nuo 9 ryto iki 8 va 
karo.

Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 2 po pietų.Iš kalno moka, 
mos randos, 

verčia liktis 
namų savi

ninku

DR. I.E.JASINSKI
607 ROSE BLOG.

KETURI PRIVERSTINI FAKTAI
STOVI TAU PRIEŠ AKIS

LIETUVIŲ PILIETINIO KLIL'BO 
VALDYBA DETRO1T, MICH.

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

175 Cardoni Avė.,
Fin. sekret. B. Simanavičia,
Iždininkas V. Milkevičių,

2163 Russell St.,
Užrašyto jas organo ‘•Dirvos” L. P.
Kiiubo nariams Jonos Naujokas,

217 Cardoni Avė., 
Korespondentai taisiklių J. Šulcą ir 
Jos. šnipas.

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

Kaina ( MIC M£6RUMULI«VIM0? OltSLiy IR 

Vaisia 1 pilvo skaudėjimo
GINGERAS IR.BRENUE yra

— A... a... . silpnu balsu, 
lyg j savę pradėjo kalbėti. 
Tu niekur neisi, Maryte, ne. 
Teip blogai nebus. Turim 
dar porą centų ir skolos tru
puti. Juozukas tegul eis 
knygas pardavinėti. Par
duos, gerai, o neparduos, ir
gi bus gerai, bet tu... tu nie
kur neisi. Girdi.... tai mano 
akmeniniai žodžiai. Palauk 
truputj, gal aš dar ką sugal
vosiu. Tu jau sergi, o dar 
nori eiti> pulti, prie darbų. 
Tas negalima! Tu visai pa
sibaigtum, o kas tada man 
liktų?— Jeigu žūsim, tai vi
si sykiu, bet ne tu viena. 
Ne, Maryte, aš prie to neda- 
leisiu. Eik dabar prie vaikų 
ir buk gera. Nesirūpink 
perdaug. Valgykit pietus...

gatvių, už juokingai že- 
i? 50 nuošimčiu musų pardavimo pasinaudojo Rytinėje'Dalyje miešto gyvenanti žmo- 
iiąclien mato savo gerą ateitį ir iš jos džiaugiasi, ir eina pirmyn, kįla augštyn.

MUSŲ LOKACIJA
Prie kampo W. 117 St. ir Be 11a i re Road. Ateik pas mus šiądien. Imk “Lorain” gatvekarį iki gatveka
rių stovyklos-ir prašyk kunduktoriaus, kad duotų transportą iki W. 117 gatvei. Kunduktoriaus 
paprašyk, kad išleistų prie Kensington Gardens. Tilifonu reikalauk neapmokamo automobiliaus ar 
per laišką pareikalauk bukleto tiem lupiai sa aprašymais!.

THE H. A. STAHL COMPANY
6-tos lubos Cuyahoga Buildinge

kada pinigai padedami 

taupinnntri

DETROIT, MICH.
Lietuvių Literatūros ir Mokslo Drau- 

DRAUGUOS VIRŠININKAI:
Pirmininkas Juozas Tribulas, 
Pirmininko pagelbi. F. Milickis, 
Užrašų raštininkas Abyshell,

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

Mėnesiniai susirinkimai laikomi kas 
pirmas nedėldienis kiekvieno mėn., 
antrą valandą po pietų “Doro Polski” 
Salėje, ant Forest ir kamp. Chene st.

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

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

Literatiškas Komitetas A. Abyshell 
ir F. Proškev.ičius.

II. R. GERLACtE
St. Clair A ve., N. E. Cleveland, Ohio.

rentavimu ste ihuf*i, nro- 
GMFAI IR WIT!GRIFII ;

Mažina pampame laiškna. kontraktų for
ma*, rando* akrum te* t are. m tu* ir kitokiua 
ražUškoadarbus ‘atitekamo tNpevvaitenu 
ar multurnrfu. laktacija reikalaujant. A- < 

potencija teikiama jei rrikabera 

Lekky Americio Trust BMg.
39 PubHc Seuaee. W. ■*" 22tW

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

?• y Edward C. Hunt, manageris
- TODD I’ROTECTOGRAPH CO.

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

aš nenoriu. Palik mane vie
ną, pasilsėti.... Gal užmigsiu.

Bučiavo su dideliu širdin
gumu .jos sudžiuvusias ran
kas. Spėkos ji greitai ap
leido ir jis atsisėdo ant su
pančios kėdės. Ji nieko ne
sakė. Nubraukus ašaras, 
kurios vilgė jai skruostus, 
nuėjo ir atnešus priegalvę

txxxxxxixrxxnrxxzxxxxa 
į? Dr. I. E. DOWNEY

Rose 4420-W Princeton 1369-L

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. Nedėlioms nuo 10 iki 12 

dienos.
1155 E. 79th Street.

S Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems g 
Įu Lietuvoj bei Amerikoj S 

s VIENYBĘ LIETUVNINKUg 
ru Eina jau 3C-tos metus. wv 
g Prenumerata $2.00 metams; $1.00 uj 
įu pusei metij. Kanadoje S2.50 metams; jg 
g $1.25 pusei metų. Anglijoj. Lietuvoj ir jg 
[JĮ kitur $3.00 metams: $1.50 pusei m. 3 
g Pamatiniui vieną num. siunčiam dovanai JĮ] 
QĮ Knygą katalogą siunčiame ant pareika- JĮ] 
C{ (avimo dovanai. 3

£ J. J. Pauksztis & Co.
S 120-124 Grand Str., S
m Brooklyn, N. X. uj

Skonis

Paaiškina,

padėjo jam po galva. Pas-! 
kui priglaudus jo galvą prie, 
savo krutinės pabučiavo ir; 
tarus: “užmig saldžiai” išė-; 
jo i kitą kambarį, palikdama; 
jį vieną atsidavusį poilsiui ir; 
ramumui.

Jis pravėrė akis. Metė 
žvilgsnį į šoną, bet nematė 

! šalia savęs stovint gyveni-
■ mo draugės, kuri vargt su 
‘ juo yra pasiryžus iki gyve-
■ nimo pabaigai. Norėjo už- 
; miršti tą viską, kas kanki- 
! no ir gniaužė jo sielą, bet 
1 negalėjo. Kas gi iš to jeigu 
valandėlei ir užmirš tuos gy
venimo chaosus? Sapnas — 
brolis mirties, kuris pasi-i 
ėmęs žmogaus sielą skrajoja 
po saldų pasaulį, po erdves,

; po laimės šalį ir gydo sielos 
skausmus, trumpas. Jau
tėsi, kad yra perdaug nu
vargęs, kad reikalauja pail- 
sio, bet mintis ir paveikslai 

i slenkanti pro akis nedavė 
jam ramumo. Kur esu?... 
Štai gyvenimas! Tai laimė 
laisvos Amerikos, apie ku
rią seniai sapnavau ir tikė
jausi rasti.... Kur siekiai, 
laimė ir gyvenimo pamatai? 
Kur tos svajonės, spėkos ir 
energija, ką pirmiau turė- 

i... tikėjau Į savo 
savo dvasią, pa- 
gabumu; 
Šiądien..

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. 7028 Superior Avė.

o sią- 
laimės 
suvil- 

vidaus

Mažas įmokėji- 
mas ir maža 
mėnesinė mo- 

gulmingu. 
žmogų nepri- 
kestis, padaro

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

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.

GYDAU nervy, 
chroniškas ir kr-

reikalAukite jo
"KAUNO“ KRAUTUVĖJE

2273 St. Clair avė. Cleveland, Ofei«

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen

’edėliomis: nuo 8 iki 9ryto ir nuo 6 iki? vai 
M ai a 3518-J Cearr. 7MM

Dideli lotai 
Nuo $275 
iki $650 

Už 3c. priva
žiavimas

Norintiems panti dailius paveikslus pas mane fotoprafuojantes. telefonuokit man, o aš atvažiuo
siu į namus ir jus parsivešiu šituom puikiu, naujausios mados automobiliam, dykai Teipgi važiuoju į na
mus nufotografuoti nabašninkus. krikštynų ir vakarėlių prupas (pardis.)

Teippi pasamdau automobilių vestuvėms, kūmams, pabroliams su pamerpėms ir norintiems pasiva
žinėti parkuose.

Tilifonuokit: Princton 1262 L. Rosidel 3926 J.

MUPERIOR PHOTO STUDIO
JONAS ŽITKEVIČIUS SAVININKAS.

7033 N. E. Superior Avė.. ' Cleveland. Ohio.

t M. rn««MM

l Dr. E. A. Narlevski

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

L. Bednarski
parduodajB^O

Namus ir Farmas

, pats savo 
kad sale jo 
kuri visu 
atsidavus

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 
Karianjačių Šalių. Juokai ir Margumy
nai. Jeigu vieną perskaitysi tikrai pa
mylėsi. Kaina metams $1.50, Pu
sei metų 75c., Kanadoj met. $2.00.

Prisiųsk savo aiškų adresą, tai pri
siusime pamatytį. Rašyk

“AMERIKOS LIETUVIS”, 

15 Millbury St, Worcester,Mass.

DR. F. G. LESLIE,
Cleveland, Ohi»|

spėkas, 
jiegas ii 
dien?... 
aplenktas, gyvenimo 
tas, sėdžiu štai, o iš 
sąžinės balsas išmetinėja. 
Dėlko ir kam tas viskas? 
Dirbau, bet ar pekėliau aug 
šeiau savo tautą, ar užkū
riau didesnę meilės ugnį
žmonių širdyse?...

Juokėsi pats iš savęs.... 
Kur mano nuveikti darbai?.. 
Ak ’ kokių tai spėkų ir 
energijos reikia, kad lengvai 
butų galima vilkti ta naštą 
musų visuomenės, kuri pri
valo nešti kiekvienas tėvy
nainis, budinti tuos, 
yra tautiškame miege ir ro-

(Toliaus bus)

Ar matei Ar skaitei

Amerikos Lietuvį?’

Rioberinės ir smaline stogy 
dengymui popieros. Ivairiau- 
šiy rySiy maliavos, aliejaus, 
tarpetino. maliavojimui šepe
ty ir L t. ir t.t.
Di'tolis rinkinio Pečių, visokių žody
nų, plačiausia rinkinis jvairių-įvai- 
riausiu dailydetns įrankių irt.t. irt.t.

2155 St. Clair Avė.
■ 1 Central ?785-W

(Tąsa) 
rėjo | jį pilna vilties ir kovos 
su gyvenimo likimu. Jis ma
to dabar, kad moteris, šei
myniškame gyvenime svar
biausią lošia rolę, kad ji tai 
stulpas gyvenimo, kuris turi i 
parėmęs skliautą vargų ir ■ 
nelaimių. Jis žino, nes matė 
jau savo gyvenimo bėgį, ži
no ir supranta, kad gyveni
mas tai kova, o toje kovoje 
vadu yra moteris, nes ji savo 
kantrumu ir pasišventimu, 
be jokio murmėjimo velka 
savo pečiais tą gyvenimą, 
koks likimo buvo skirtas. 
Nieks jas neužjaučia ir ne
supranta kaip reikia. Argi 
kas tam tikės? Ne. Tik tas 
supras, kas yra tokio gyve
nimo bangose, tas supras, 
kad vargo’ gyvenime gera 
moteris, tai gyvenimo an- 
gielas, nes jeigu ne ji, tai 
daug gyvenimų butų griu
vėsiuose.
" O jis tą viską jautė. Žiu
rėjo į savo-moterį ilgai, už
simąstęs. Rodo; 
akimis netikėjo, 
stovi užtarėja, 
gyvenimu yra 
jam. Jis matė ir išskaitė iš 
jos jausmų, kad vyras, vai
kučiai ir namelis, tai moters 
širdis ir todėl visomis jiego- 
mis stengiasi palaikyti gy
venimą. Staiga krūptelėjo. 
Jo sąžinė, rodos, išmetinėjo 
jam sakydama: “Ką tu davei 
gyvenimui?... Matai, štai 

. šalę tavęs stovi moteris, ku
rios rankos sudžiūvę ir 
gyslotos, o pirštai reumatiz
mo sutraukti. Ji savo gyve
nime nematė giedrių dienų 
ir nematė tos laimės, kurią 
savo iliuzijose pynė” Prieš, 
jo akis pradėjo slinkti pa
veikslai tolimos praeities. 
Tiek metų jau pragyveno 
tame pačiame varge. Ir bu
vo laimingi, bet šią dieną ir 
ji jau persimainė. Pirmiau 
jos rankos nebuvo tokios 
gysluotos, veidas nebuvo iš
balęs, bet pilnas skaistumo 
ir energijos prie gyvenimo.
Jis matė, kad ji jau yra per- — .
sidirbus ir ligos parblokšta, <^4 
bet vis ji stengiasi nepasi- A
duoti tai šmėklai, kuri grę- 
šia pavojum jų vargingam 
gyvenimui. Ji nori dar su
rinkti visas savo spėkas, ei
ti ir dirbti dėl jo, dėl myli
mų vaikučiu.

įfoEEfrmiijll

Thė.Dieb6lt'Brev>ihg-Cc 
Prcs-393-r Čėrrf 2306



DIRVA

VIETINES ŽINIOS
Savaitinis Kalendorius

Gegužis.
5 S. Pijaus s

N. Jono aliejuj 4 N. po V
7 P. Domicėlės
8 U. Stanislovo
9 S. Grigaliaus
10 K. Izidoriaus
11 P. Mamerto.

Pasibaigė streikas, 
dviejų mėnesių 
kas darbininkų 
statymo, prikiš.
Clevehnd Federątion of La-' 
bor, gi'iiaus jau pasibaigė. 
Pakelta da±-bininkam3 algos 
ir atnaujinta sutartis, pagal 
kurios, ateityje, kilus nesusi- 
prąt’mairs, reikalai busri-' 
sami arbitracijos badu.

prie g.

Iš lietuvių judėjimo. Mums 
pasakoja, kad pareitą savai
tę Clevelande lankėsi Račiū
nas su krutančiais pavieks- 
Jais, kuriuos jis rodė Acme 
salėje per du vakarus. Apie i 
pasekmes nieko nežinome, -2e^'-ro- 
nes pats Račiūnas pas muši, -. i 
cepasirodė. . ’ islauKimv? « b^air-1

Pereitame nedėldienyje; Da?.u El Uj- n3'|
SLRKA. 142 kp. turėjo va-i»r:e d-"rboi 
karą Acme salėje. Vaidino i ^aa’1!a21 
‘'‘Tarnas įpainiojo”. Buvo i .... T ... x 
dainos. Programa išpildė Neleidžia pne pihetys-l 
vyčiu kp. choras. Publikos i . Wllham Lossman, vo- 
•tavo'labai mažai, bet ir ta i norėjo gauti pal.ety- 

i bes pooieras. bet teisėjas;
kėlė* truki-; Westenhaver atsisakė popie-

1 ras jam išduoti, kaipo Vokie
tijos pavaldiniui, kadangi 
Vokietija šiądien skaitosi 
Suvienytų Valstijų nepriete
liam. Kitiem dviem vokie
čiam, J. A. Preftzer, gimu
siam Šveicarijoj ir B. C. Co- 
eudes, gimusiam Grekijai 
priklausančioj Somos saloj, 
leista paduoti aplikacijas, 
bet išdavimas pirmųjų po- 
pierų atidėta vėliasniam lai
kui.

pati negeriausios rūšies, nes i 
laike programo 1.—------  ,
sną. Vakaro vedėjui padrau Į 
dus, trukšmas pasididino.

Ateinančią subatą C LT. 
Choras turės savo vakarą 
Koening salėje, 
dosi, paprastas 
ras, be kitokių 
mų.

P. J. Čigas, 
SLA. 14 kp. pasidavė i Suvie
nytų Valstijų kariumenę. Jo 
vietą kuopoje užėmė padėjė
ju buvęs p. A. Zdanavičius, 
© padėjėju likosi p. Rasimas.

Bus tai, ro- 
šokių vaka- 
pamargini-

pirmininkas

Bet ga- sija peticija slapiųjų, nes 
sausieji pridavė parašų 744, 
o jų priešai 878. Tokiu budu 
Collinvvoode karčiamos pasi
lieka ant toliau. Collimvo- 
ode yra 13 karčiamų.

Pasilieka ant toliau. Prie-
Pirmas lietuvis daktaras, miestyje Callin\vood teismui 

Clevelando lietuviai nuo se- ^uv0 paduota peticija, reika- 
jiiai pageidavo lietuvio dak- laujanti panaikinimo karčia- 
taro, net mėgino iš kitur ko- Teisėjas Philip apreiš
kę parsikviesti, bet viskas kė, kad sausųjų peticiją vir
tuvo be pasekmių. 1 
Kaus susilaukė lietuvi akių 
daktarą (okulistą). P. J. J. 
Šemuliunas, užbaigęs opto- 
metrijos mokslą “Needles 
College of Optometry”, Kan 
sas City, Mo., sugrįžo į Cle- 
vėlandą ir čia pradės savo Mokins policistus karei- 
praktiką akių-gydymo. Jis visko mankštinimo. Polici- 
savo ofisą atidarys apie 10 d. jos viršininkas Rowe išreiš- 
Gegužio, ant viršaus p. Ūse- kė savo opiniją, kad netru- 
vičiaus aptiekos, po No. 1172 kus policistai bus paskirsty-(

Tai pir- ri j kompanijas ir turės būti 
mokinamais kareiviško man- 
kštinimosi. Pėkščioji poli
cija bus priskirta infanteri- 
jai, o raitoji kavalerijai. 
Mankštinimai bus Edgewa- 
ter ir Gordon parkuose.

prie E. 79 gatvės.
mutinis lietuvis daktaras 
Clevelande. Lietuviai pri
valo prie jo, kaipo savo tau
tiečio, kreiptis su akių gydy
mo reikalais.

Pasibaigė byla. Pereitą 
savaitę pasibaigė trukšmin- 
ga byla prieš unijos sekreto-darbį. Yra reikalaujama 
rių Owens ir biznio agentą tinkamų ir norinčių dirbti. 
Smith, kurie buvo skundžia- žmonių naudai. Lengvai ga
niais už netiesotą iš- Įima uždirbti 15-100 dolerių 
reikalavimą kyšio nuo j savaitę. Fabrike niekad 
jkontraktieriaus, grumo- tiek neuždirbama. Aiškes- 
jant straiko iššauki- nių informacijų reikia pasi
niu. Grand Jury jau pir- klausti pas M. J. Žmuidzina- 
miaus šitą bylą buvo atmetu- vičių, generališką man. The 
si, bet teisėjas Vickery tuom Home Building Corporation 
nepasiganedino ir byla buvo 742 Rockefeller Building’e, 
atnaujinta, paskiriant kitą Clevelande. Matyt ji galima 
Jury. Dabar Owens tapo kasdien nuo 9 iki 12 vai. ryto 
Išteisintas, o Smith pasmerk (apsk.) 
tas užmokėti $250 baudos ir 
prie sunkiųjų kalėjimo dar
bų. Pasmerktasis duos dar 
apeliaciją j augštesnį teis
mą.

Kas nori gerą darbą ir už-

Parsiduoda didelis ir ge
rose kondicijose, smagus au
tomobilius, suimantis 5 pa- 
sažierius. Gera proga no
rinčiam pirkti už $235.00. 
Turi būti parduotas trum-: 
pame laike.

Dasižinokitė telefonu Ro- 
sedale 1660 J arba adresu: 

1227 Addison Rd.

Kiek išmokėta kyšių. Ei
nant bylai kaltintų už kyšių 
reikalavimą unijos viršinin
kų, paaiškėjo, kad prie staty
mo didesnių namų Clevelan
de visur imta kyšiai. Prie 
statymo Winton viešbučio 
išmokėta kyšis $5000. Prie 

. Olmsted viešbučio $3000. 
Sloan triobėsio $2000. Gai- 
lord W. Feaba $2450. James 
Gloyd $1700. Alvin Loh- 
rniller$1000. C. W. Lundof

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

Cuy Princeton 1539-R.

$1000. Artificial šilkų au-! 
dyklose 5000. Gillsy vieš-’ 
būtis $1,500. H. O. Oster: 
$150. J. Hruby $100. H. C. 
Robinson $700. Terminai 
Building $LO00.

____  Arti; 
tęsesis strai- • 
prie namų

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

Neišgydoma Rheumatizmu, peršaldimu, kosuliu, nulispnėjimu 
kraujo, nerviškumu, akių skaudė jimu, inkstų ir pūslės ligomis, veng
riškomis ligomis, gerklės skaudėjimu, vidurių užkietėjimu ir Irtomis, 
kaip urnomis taip ir užsenėjusiomis ligomis.

Todėl, kas norite būti sveiki, ateikite į musų aptiek?, o gausit gy
duolių nuo viršminėtų ligų, kurios tikrai pagelbės ir pasve ksite. Ne- 
kentėkit skausmų.

Kampas Sowinski ir E. 82-ra gatvė. Šioj aptiekoj dirba lietuvis 
provizorius, baigęs mokslų Lietuvoj ir čia Amerikoj.

PAKELČIO APTIEKA
------- Kampas St. Clair A ve. ir 20-mos ratvių. -----

GERAS PAVYZDIS

w UŽ $30.00 PER MĖNESI. — _
Priskali? .. nusiimti ir mažą jmokėjimą, galima pirkti Rytinėj dalyj na- 

-".ą cu U ’. .inbt.riais, maudyne ir visais naujausiais įtaisymais, kieto me
džio iriad'nus ir kertėmis, ;dų kabinetu, elektros žiburiais, sa zerkoio duri
mis, dr^buž ams klazetu, kombinacija fumase, skalbyklos, dideliu lotu, 
■Ucaii^Kst >• kr.c'ja, arti.gaivckariu linijos.

Pa-.. -.tį-Kiv parariau negu pirksit. Parodoma tik norintiems pirkti.
3 i. :-i turime naują para avimą prie gatvekariu ekstencijos prie V7. 22 

'-at xur galima gauti -10 X 1,50 pėdą lotus su visais aprūpinimais, išmo- 
kšies.

.'lažas 'mokėjimas ir paskui mėnesiniai išmokėjimai. •
Pasiteiraukit ypatižkai ar per laišką.

GEORGE WEBER & CO.
308 Eric Buidg.

E. 9 & Prospect gatvės, CLEVELAND, OHIO.

Dabok Savo Automobilio Ratus.
Mažas nubrukimas ar pradūrimas nebus atkreipta atyda, gali pada 

ryti galų geriausia padarytam ratui. Tad pirmiau negu atsitiks kok; 
blogumas, reikia žinot kur jiėškot pagelbos.

Jei esi nelaimėje, š '.ūkis pas mus.
THE INGERSCLL TIRE &SUPPLY CO. 

Kelly- Springfield- Goodyear-Gcodrich.
1824 Euclid Avė. • Tel. Prospcit 3240

A SaV° ska't>’toiams duoda labai daug naudingų raštų
U I I I I I > ap!e žrnon‘v sve':ka,ą >r ligas, taipgi apysakų, juokų, 
11 | hl I paveikslu. Turi savo korespondentus visoje

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

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

Cuy. Central 8473-R

S. Bonchorek 
Specialistė 

AKUŠERĖ

Baigusi šitą mokslą Europoje, 
teipgi ir čia Amerikoje.

2007 St Clair Avė, 
CLEVELAND, OHIO.

Main 6166 • Central 1518

J. F. SAWICKI
-^ADVOKATAS K-

325 Stdety for Sivings Buildi.t'e

Gyvenimo antrašas: 
3767 E. 71-os gat. .: CIeveiand, O. 

Namų tel. Union 251-L.

REIKALAUJA VYRŲ j 
Mokintis Barzdaskučių ;

AMATO.
Instrukcijos admokamos S25.OO J 

Algos apsimoka, užsiėmimas gva- ! 

rantuotas.

Tri-City Barber College >
211 Prospect N. E. >

CLEVELAND, OHIO'. L

Didžiausi ir Turtingiausi
LIETUVIŠKA ISTAlGA CLEVELAND’EliHl

‘Dirvos’ Krautuve
•‘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 pardavėjų.
Todėl, tai męs, galime parduoti pigiau negu tie, kuriems 

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

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

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

Lietuvys pas Lietuvį!” Obalsis susipratymo.

‘Dirvos’ Krautuve

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

Teipgi mus Banka moka (5) penktą nuošimti. ,

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

Šokių Mokykla
PROF. KLIMAVIČIAUS-_______

3704 SUPERIOR AVENUE. TARPE E. 36 IR 38 6ATVES
Vvrams $4.oo Merginoms $2.oo už Ą

10 LEKCIJŲ. S|M I)
Lekcijos atsibuna kas Panedėlio irPėtnyčios vakarais MBJ 1 

nuo 8:00 iki 11:00 valandų. A O
Vaikinai ir Merginos! Kurie norite dailiai išsila- A \ Į\ 

vinti šokius šokti, tai atsilankykite vjršnurodytą vie Į /\ \ I 1 
tą. o męs gvara snpiosiA aunsupĮOiust Sof 'auiuConyj II
šokius ir i trumpa’laiką beskirtumo, ar jauną ar seną. y

Tel. Cuy. Central 7622-Rq<

inę’n žiurkių! į NUO U balsamasij!
Jas balsamuoja ir be nuodų už- I 

MUŠA VISOKIUS VABALUS

l Užtikrintas darbas yra mušti spe-;i 
Jciaiiškumu.
J: ■ Pilieti galima j»o nnmeriu:

• 2122 E. 2nd Sfr. CIeveiand, Ohio;
ji T.I Heta 1152 C«tr»18l»K
u». _______ _ ____________ i

Painterspi““
J. W. JONĖS, 

Ceneralis Manadžerius.
DIDELIS OLSELIS 

visokiu dažu ir dažams aliejų.

414 Supęrio Bldg. (ięąajyl
PHONE CUY. CENTRAL 8290-L

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
ĮSTEIGTAS AMERIKOJE'f 1886 METAIS 1

Kapitalas i Sausio. 1917, $145.000 
Pomirtinių, išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų ..................... $52.813

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

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

kus ir kulturiškus reikalus.

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

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

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

A. B. STRIMAITIS
307 WEST 30TH STREET, NEVV YORK CITYK ......... - -


