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žeria Gyvasties
Kruvina 1 d. Geg. Rusijoj

laisvėn 4,500 vokiečių. Į 
pietus nuo Vausillon francu
zai užatakavo įsikyšusią vo
kiečių liniją prie Moilin de 
Lafax. Atakai pavyko ii 
vokiečiai tapo išmesti. Ne
kurtose vietose vokiečiai 
kontratakų bandė atsiimti 
prarastas pozicijas, bet visi 
besistengimai buvo veltui. 
Craone aplinkėje viename

Iš Svietur
PASIKĖSINIMAS ANT 

KAIZERIO.
Paryžius. Itališkas laik

raštis “Corriere d’Italija” 
paduoda žinią iš Šveicari
jos, kad kaizeriui važiuojant 
automobilium Berlyno gat-

mo. Sugriauta dalis mies
telio ir sunaikinta gražus 
piečiai. Skelbiama, kad 
miestelis bombarduotas bu
vo tyčia, nes patėmyta, kad 
orlaivis iš reflektarių švies
damas metė bombas. Keno 
orlaivis buvo, nežinia, nes 
nakčia negalima buvo pa
žinti nė su pritraukiamu 
stiklu.

linčio priešo, t. y. Suv. Vai., kareivių. Prie to skaitliaus 
kurios paskelbė Vokietijai pridėjus gimimų sumažėji- 
karę neva užstodamos žmo- mą iš priežasties karės, Vo

kietijoj trijų metų bėgyje 
sumažėjo žmonių ant trijų 
milijonų penkių šimtų tūk
stančių. Sudėjus visas ka
res, kokias Vokietija turėjo 
į vieną krūvą ir sulyginus 
nuostolius šiądieninė karė 
jau dabar perviršy ja. O 
kur dar galas?

nių tiesas. Prezidentas 
Wilsonas, sako Kamepf, at
metė Vokietijos propoziciją 
ir taikos išlygas, tuomi iš
statė šalį į pavojų, nes vokie
čių submarinai netik nepra
leis nė vieno Suv. Vai. laivo, 

Spėjama, kad tai | bet bombarduos ir pajūryj

MANIFESTACIJA PETROGRADE

DVASIA “17 NUMERIO.”

meno Europon
Į tu. Užsidegus dideliems 
mūšiams, anglai nežiurėda- 

imi ant kanuolių griausmo 
įvairiose vietose puola ata- 
kan ant vokiečių pozicijų. 

, Viename atake šiauriuose
SUVIENYTŲ VALSTIJŲ inuo gcrap paėmė didelį ap-

KARIŠKAS STOVIS. 1
Suvienytų Valstijų kariš

kas stovis beveik neatsimai
nė ir eina ta pačia vaga. 
Svarbiausiu nuotikiu perei
tos savaitės buyp, atsilanky
mas į Suvienytas Valstijas 
Francuzijos pasiutinių Jof
fre su Viviani. Su kokiais

drutintą kaimą Fresnoy ir 
keliatą vokiečių pozicjių 
prie Cherisy. Tarpe Fron- 
taine, Les Craiselles ir Bul- 
lecourt, anglai sulaužė Hin- 
denburgo liniją įsiveržė į vo
kiečių pozicijas 600 metrų. 
Žiaurus mūšiai verda visu 
frontu. Atakuoti’ vokiečius 
ypač vyksta Kanados pul
kams, kurie durtuvais išme
ta vokiečius iš pozicijų. Uži
mant Fresnoy kaimą anglai 
paėmė nelaisvėn 200 vokie- 

1 čių ir 7 oficierus.

Valstijas nėra gerai žinoma, 
bet galima tikėti, kad jiedu 
atvyko.prašyti Dėdės Šamo 
pagelbos. toliasniam karės 
vedimui, nes yra žinoma, 
kad Francuzijai stoka jau 
kareivių ir finansų šaltiniai 
visiškai išsisėmę. Suv. Vai. 
valdžia rengiasi skubiai teik 
ti pagelbą talkininkams. Pi
nigų sumos, kokios yra pas
kirtos paskolai talkininkams 
yra jau pagamintos ir Ang
lija savo dalį atsiėmė. Per- pastarųjų dienų mūšiuose 
leidęs kongresas bilių pri- francuzams pasisekė ypač 
verstino kareiviavimo, da- Aisne aplinkėje, kur vokie- 

ciams neatsilaikant tarpe

kontratake vokieciai netekofvėmis, iš minios paleista - į 
net viso kariumenės pulko.

VAKARINIAME FRONTE 
MŪŠIAI NESILIAUJA.
Paryžius. Visu vakariniu 

frontu mūšiai nesiliauja. 
Didesniuose susirėmimuose 
francuzai ima viršų ant vo
kiečių ir juos stumia atgal.

Vėliausios Žinios.
Skandalas. Paskalas ei

na, kad Suv. Vals. laivas 
“Manitovoc” šelpė vokiš
kus submarinus, pristatant 
jiems maistą, naftą ir kito
kias reikmenis, kurias ga
beno jiems iš New Yorko. 
Užvesta tyrinėjimai.

kaizerį -trįs revolverio šu- 
jviai, kurių du pramušė auto- 
i mobilių, o trečias nuėjo pro 
Į šalį. šovikas tuom kart 
j dar ne suimtas. Tai pirmu
tinis pasikėsinimas ant Ko- 
;henzolnerių dinastijos, kurs 
gali buti signalu Vokietijos 

i revoliucijos.

vokiečių; nes ant rytojaus 
Hasvenget aplinkose buvo 
matyta ore kabant du vo
kiečių orlaiviai, kurie vėliau 
nuskrido į šiaurvakarius.

miestus. Suv. Vai. nepa
vyks sulaužyti vokiečių nnli- 
tarizmas ir nuslopinti šalį, 
nes vokiečiai visi stos ginti 
kaizerį ir tėvynę.

bar valdžia tuojau pradės 
imti kariumenėn visus šios 
šalies piliečius nuo 21 iki 27 
m. amžiaus. Valdiškuose ra 
teliuose spėjama, kad apart 
piniginės pagelbos talkinin
kams, Suv. Vai. siųs dar ir 
savo kariumenę Francuzi- 
jon kaip tik bus išlavinta ge
rai kariško muštro.

Maisto brangumas ir dar 
prekių kilimas augštyn jau 
visiems įkirėjo, todėl valdžia 
rengiasi paimti savo kon- 
trolėn maistą ir nustatyti 
prekes, kad nebūtų išnau
dojami šalies gyventojai. 
Tokiu budu maisto speku
liantams užstos blogi laikai, 
nes negalės išnaudoti gyven
tojų ir bus priversti elgtis 
žmoniškai. Apart to dar 
valdžia rengiasi paimti kon-

Geležinkeliai valdžios kon 
trolėje. Visi geležinkeliai 
ir tolimų susinešimų tele
fonai pereina valdžios kon- 

Trukiai bus tuo-Prynay ir Auberive, francu- tro]ėn.
zams teko visos jų pozicijos. jaus naudojami kariumenės
Tankus susirėmimai būna reikalams. Tuojaus bus iš-
ant linijos Chemins de Da- jestos taisyklės, parodan-
mes ir aplinkėse Craonne, 
Hurtebise. Tenai vokiečiai 
bando atakuoti francuzus, 
bet visados tampa atmesti 
atgal. Šampanijoj, Meror- 
willers aplinkėje vokiečių ar 
tilerija norėjo atgauti pir
miau prarastas pozicijas, 
bet nepasisekė jiems, nes 
francuzai atmušė su dide
liais nuostuoliais. Barisis 
aplinkėje francuzai paėmė 
nelaisvėn 520 vokiečių .

čios laiką pasažierinių tru
kių bėgiojimo.

špiegų darbas? Francu- 
zijos pasiuntiniams, gen. 
Joffre ir Viviani, važiuo
jant į rytus, nuo šėnių nu
šoko du vagonai, kurių vie
name buvo važiuojanti sve
čiai. Detektivai, lydėjusieji 
svečius, sako, kad tai dar
bas vokiškų špiegų.

FRANCUZAI EINA 
ANT LAON.

Paryžius. Vėlesnių tele
gramų pranešimai skelbia,

trolėn, geležinkelius, laivus, į ^acj francuzai 4 mylių fron- 
kurie plaukioja dideliais i 
Suv. VaL ežerais, teipgi te
legrafus ir telefonus.

ENGLAI PAĖMĖ 
FRESNOY.

Londonas. Truputį pasil
sėjus anglų kariumenė va
kariniame fronte, vėl pradė
jo veikimą beveik visu fron-

to ilgume gula ant vokiečių 
pozicijų ir veržiasi į svarbų 
miestą Laon, kurs dar yra 
vokiečių rankose. Did
žiausias ir baisiausias ka
nuolių baubimas eina Anizy 
ir Filaim aplinkėse kur fran 
cuzai nori pasidaryti atvirą 
kelią į Laon. Tuose mū
šiuose francuzai paėmė ne-

Pasiduoda į dimisiją. Vo
kietijos kancleris Holweg, 
vienas iš vokiškųjų despotų, 
gavęs baimės iš pasikėsini
mo ant kaizerio, pasidavė j 
dimisiją. Žinios dar nepat
virtintos.

KRUVINA 1 D. GEGUŽIO 
RUSIJOJ.

i Petrogradas. Gegužio 1 d.1 
kaipo darbininkų šventė bu
vo kruvina visuose dides
niuose Rusijos miestuose, o 
ypač Petrograde, kur anar- 
histai su socialistais bandė 
sukelti naują revoliuciją ir 
pagriebti valdžią į savo ran- 

■ kas. Nors buvo įvykę dide
lių susirėmimų, vienok anar , 
histams nepavyko teip kaip 

; jie iš anksto planavo. 1 
|lus anarhistams demonstra
cijas ir kada į valdiškas į- 
s taigas bei kariumenę pra- 

i dėta šaudyti ir mėtyti bom- 
j bos, įvyko susirėmimai, ku- 
I riuoše vienos mestos bombos 
Į plyšime žuvo generolas Kaš- 
talinski. Numalšinus nau
jus revoliucijonierius vai
zdžia išleido pranešimą, ku- 
i riame apreiškiama, kad su- 
i gautieji tvarkos ardytojai 
!bus sunkiai baudžiami kai
po negeistini Naujai Rusi
jai.

Nuskandino submariną. 
Telegramų gauta žinia, kad 
antras Suv., Vals. ginkluo
tas pirklybinis laivas, jūrė
se paskandino vokišką sub- 
mariną. Laivo vardas dar 
nežinomas.

ANGLUOS KARALIAUS 
ATSIŠAUKIMAS.

Londonas. Anglijos ka
ralius Jurgis išleido atsišau
kimą į šalies gyventojus, 
kuriame paliečiama mais
to situacija. Atsišaukime 
karalius smulkiai išdėstė 
šalies gyventojams kaip pri
valo užsilaikyti tokiame kri
tiškame momente. Taupy
tam maistą ir nevalgytam 
perdaug, sako karalius, nes 
šaliai gali grėsti badas ir 
valdžia tąsyk bus priversta 
griebtis tokių įrankių, ko
kius panaudojo Vokietija.

NORI KONTROLIUOT 
HINDENBURGĄ.

Amsterdamas. Vokieti
jos socialistai su Dr. Cahn, 
parlamento atstovu prieša
kyje, duoda sumanymą, kad 
Vokietijos parlamentas pas
kirtų tam tikrą komisiją, 
kuri paimtų kontrolėn Hin- 
denburgą ir visą karės ve
dimą, nes sulyg jų nuomo
nės, negalimas daiktas, kad 
jau vokiečiai negali atsilai
kyti prieš francuzus ir ang
lus vakariniame fronte. 
Tuom sumanymu labai įsi
žeidė konservatyviška spau
da, kuri per savo laikraščius 
pradėjo perti kailį socialis
tams. Straipsniuose yra 
rašoma, kad Dr. Cahn, kaipo 
žydas socialistas, neturėtų 
tiesos kišti nosį į Hinden- 
burgo veikimą,, kuris yra 
pagarbintas visoj Vokieti
joj. Aišku yra, kad Hin- 
denburgas nėra teip galin-< 
gas,Vaip jis buvo piešia
mas. Kuomet tapo išmušta 
vokiečių išlavinta kariume
nė ir jos vietą užėmė neišla
vinta, kurią talkininkai su
riečia, tai ir Hindenburgas 
jau nėra galingas.MANIFESTACIJA RUSŲ 

AKIVEIZDOJE SUV. VAL. 
AMBASADORIAUS. 

Petrogradas. Virš 60,000 
minia rusų ėmė dalyvumą 
manifestacijos parodoje, ku
ri gatvėmis ėjo į Suv. Vai. 
ambasadoriaus Francis rū
mus. Priėjus ambasado
riaus rumus sušuko: “Lai 
gyvuoja Suv. Vai! Lai gy
vuoja šalis, prisidėjusi prie 
Europinės karės!’’ į minią i čiau iš kur ateinančios ži- 
nuo ambasadoriaus rūmų • nios skelbia, kad Vokietijoj 
balkono stovėdamas šalia 
ambasadoriaus prabylo Du- 

..._ r_______ _________ mos pirmininkas M. Rod-_______ *
Turime kiekvienas žinoti ir’zianka, o teipgi ir ambasa- kietijos su neutrališkomis 

Šukė- atminti, kad Vokietija savojdorius, kurs miniai pasakė,' šalimis. Joki laiškai neper- 
nstra- submarinais yra pasiryžus Į kad laisva Rusija turi buti! laidžiami per rubežių be

SUNKU ŽINOTI KAS 
DEDASI VOKIETJOL 
Amsterdamas. Jokių tik

resnių žinių apie vidurinį 
Vokietijos padėjimą negali
ma gauti ir nežinia kas joj 
dedasi. Trumpi ir neaiškus 
pranešimai skelbia, kad 1 d. 
Gegužio praėjo ramiai, ne- 

į teip kaip buvo manyta . Te- 'v.. t •__ ~ XX

turi buti labai bloga, nes jau 
ilgas laikas kaip pertrauk
ta tapo komunikacija Vo-

Angliją badu numarinti, jei
gu kitaip negali įveikti, bet 
jeigu męs visi kaipo tikri 
Anglijos sūnus stosim ginti 
šalį, tapsim laimėtojais. 
Atsišaukimas iškabinta vi
sose valdiškose įstaigose ir 
tapo perskaitytas žmonėms 
bažnyčiose.

apvainikuota žmonių no- cenzūros. Laikraščiai teip- 
rais. Teipgi skelbiama, kad gi yra po aštria cenzūra. 
Petrograde valdžios įsaky- Išrodo teip lyg Vokietija bu
mu tapo išrautas paminklas i tų atskirta nuo viso pasau- 
carienės Ekaterinos. Sto- 
vylos spyžius nugabenta 
amunicijos fabrikan, iš ku
rio taps nulieta keliolika ka- 
nuolinių kulkų.

lio. Sulyg to yra manoma, 
kad Vokietijoj siaučia strai- 
kai, riaušės ir dideli sukili
mai.

VOKIEčIAI NETEKO 
1300,000 KAREIVIŲ.

Amsterdamas. Tūlas vo
kiečių publicistas Frederi
kas Nauman viename poli
tiškame susirinkime laikė 
paskaitą temoje: “Karės 
įtekmė į žmoniją.” Toje pa
skaitoje jis smulkiai išdėstė 
Vokietijos nuostolius, ko
kius padarė dabartinė karė.

■ Sulyg surinktų žinių, jis sa- 
bomis bombarduotas iš or-jjo visą šiądieninę politiką, ko, kad Vokietija vien tik 
laivio. Trįs ypatos tapo už- Kaempf sako, kad Vokieti-užmuštais visuose karės 
muštos laike bombų plyši-Į ja susilaukė dar ir daug ga-frontuose neteko 1,300,000

VOKIETUOS PARLA
MENTAS ATDARY

TAS.
Amsterdamas. Žinios pa- 

Į skelbė, kad Vokietijos par-
HOLANDIJOS MIESTE-! lamentas tapo atdarytas ir 

LIS BOMBARDUOTAS vėl pradėjo svarstyti šalies 
Iš ORLAIVIO. Į reikalus. Dr. Kaempf, pir-

Ixmdonas. Telegramos iš mininkas parlamento, įžan- 
Haagos skelbia, kad Zie-!ginėje prakalboje visųpir- 
rikziu miestelis Holandi joj; miausia užatakavo Suv. 
vienoje naktyje buvo bom-'VaL prezidentą Wilsoną ir 
1_____ - — ' i/, man nlnrlianino nnlitiL-O

SUNAIKINTA 717 
ORLAIVIŲ.

Londonas. Sulyg oficiali- 
liškų kariaujančių šalių skel 
bimų apskaitliuota tapo, 
kad Balandžio mėnesyje šių 
metų tik viename vakari
niame karės fronte sunai
kinta tapo 717 orlaivių. Iš 
šito skaitliaus Vokietija ne
teko 369 orlaivių, Francuzi
ja ir Belgija 201 ir Anglija 
147. Apskaitliuota yra, kad 
nuo karės pradžios dar nė- 
kuomet viename mėnesyje 

i nebuvo sunaikinta tiek daug



kui Joffre’ padėkavojęs už 
širdingą priėmimą ir pakė
lęs augštyn rankas, sušuko: 
“Vive la Ameriąue!” Ant 
stoties lydėjo didelė minia 
žmonių įvairaus luomo. Jie
du išvažiavo į vakarus. Pa-

tos daugybei darbininku. 
Šitame febrike bus dirba
ma plieninės plytos staty
mui kariškų laivų. Darbus 
prižiūrės inžinierius Goet- 
hals, kurs išvedė Panamos 
kanalą.

VALDŽIA KONTRO
LIUOS MAISTO PRE

KES.
Washington, D. C. Suv.

Vai. valdžia tuojau pradės kalbą francuzų kalba pasa- 
energiškai veikti ir imti už kė ministeris Viviani. Pas- 
apikakles maisto speku
liantus, kurie pastaruoju lai
ku pakėlę augsčiausias pre
kes ant pragyvenimo reik
menų nespėja pinigus pilti 
sau į kisenius. Suv. Vai. su 
Kanados valdžia bendrai su
sitarę paims savo priežiuron kelyj atlankys didesnius 
maisto situaciją ir nustatys Suv. Vai. miestus. Pirmiau- 
prekes, kad nebūtų išnaudo- šia sustos Chicagoj, paskui 
jama darbininkai. Tas įneši- New Yorke.

įnešė kongresan sumanymą, 
kad į Suv. Vai. butų atga
benta iš talkininkų kelios 

tūkstančių vokie
čių kareivių, patekusių ne
laisvėn, tokiu budu Suv. Vai. 
daug palengvintų talkinin
kams, nes nereiktų jų mai
tinti, kuomet maisto sto- 
kuoja' saviems kareiviams. 
Tam-tikslui senatorius Hale 
patarė kongresui, kad iš val
stybės iždo paimtų milijoną 
dolerių, atgabentų vokiečių 
užlaikvmui.

pabrango medega prie namų; 
statymo, ypač medis, kurio . 
dabar daugybės reikalauja-! 
ma prie laivų statymo. Pi-1 
nigų kursas, palyginime su1 
Suvienytų Valstijų pinigais, 
ne atsimainė, nors diena po 
dienai laukiama Europos pi
nigų kurso pakilimo, ypač 
Rusijos rublių, iš priežas
ties pasididinimo Rusijos * 
kredito. Siuntimas pinigų 
Į Rusiją šiądien už 100 rub
lių apmokamas 29 Suv. 
Vals. doleriai; siunčiant te
legramų, $29,60.

Rinkose pradėjo rodytis 
naujos daržovės. Sulyg 
Ohio rinkos daržovių ir ki
tokių produktų prekės šią 
savaitę yra šiokios: Obuo
liai 2,65-30,00. Banianių 
skrynia 1,75-2,50. Fygos 
1,10. Orendžių 4,00. Pi- 
neaples 4,25. Barščių pun
delis 1,00. Kopūstų skrynia 
8,00. Tuzinas agurkų 1,75. 
Kašikėlis salotų 13-14c. Tu
zinas rubarbo 40-50c. Skry-

>. Buše-

DARBININKAMS ; 
ŽINIOS.

— Johnston City, Tenn.j 
darbininkų unijos rengiaI 
savo kooperatyviškas krau-l 
tuves, kuriose bus darbinin- į 
kams parduodama valgio 
produktai.

— Britiškoj Kolumbijoj 
darbdaviai moka uždėtmų 
mokesčių po $500 už kiek
vieną prie darbo samdytą

• chiną. Savininkai didelių 
sodų, kurie darbininkais 
samdo daugiausia chinų, ši
tas teises nori panaikinti.

— Washingtono valstijoj 
užgirta naujos tiesos, sulyg 
kurių, sužeistas prie darbo 
darbininkas tuojaus turi bū
ti aprūpintas daktaro pagel
ba, kurios kaštus turi pa
dengti per pusę darbdavis ir

• sužeistas darbininkas.
— Teismas pripažino at

lyginimą iš geležinkelio 
kompanijos W. P. Plattui, 
kurs prie darbo neteko vie- 

■ nos rankos. Atlyginimo tei
smas pripažino $32,500.00.

JOFFRE IR VIVIANI 
APLEIDO WASHING- 

TONĄ.
Washington, D. C. Pavie

šėję keliatą dienų Francuzų 
pasiuntiniai Joffre ir Vivia
ni galiaus apleido Washing- 
toną. Atsisveikinimo iškil
mė atsibuvo kongreso bute, 
kur sakyta tam tikros pa
rengtos atsisveikinimui pra
kalbos. Įėjus Joffre su Vi
viani į kongreso butą, visi 
kongresmonai entuziastišku 
rankų plojimu priėmė ir sus
toję sušuko' “Vive la Fran
ce ” Atsisveikinimo pra-

Produktų turgus.
Produktų rinkoj kviečiai vėl 
pabrango. Šiuom kartu bu
šelio prekė pašoko net iki 
$1,30, tai yra prekė, kokia 
niekad nėra buvusi, nors 
daugelyje vietų pavasarinis 
lietus žieminius kviečius žy
miai pataisė. Kviečių pab
rangimo priežasčia yra skai
toma mažuma grudų Suvie
nytose Valstijose ir Kana
doje. Bovelna atpigo iki 
$1,50 ant pundo, iš priežas
ties valdiško uždraudimo ga 
benti bovelną į Šveicariją, 
Daniją ir Švediją, iš kur ta 
pati bovelna buvo gabena
ma į Vokietiją, Austriją ir 
Bulgariją. Neapsakomai

i riniams talkininkams, ypač nia tamečių 5-6,50. 
į Rusijai. Vienok apart to vi-! lašinių 32c. Švara; 
įso, jie visgi ruošiasi sudaryti 23c. Vištienos svaras 26c. 
; tuos 7 milijardus, kaipo pas- į 
i kolą ant 31b nuošimčio. Vi-1 
įsi tikisi, kad šis reikalas duoj i 1
. sis gana lengvai pervaryti,: 
j kadangi neturtingoji Vokie-į 
| tija galėjo sudaryti naminės| 
i paskolas, laike karės, 63 mi- i 
’ lijardus markių, tai apie Su-'
■ vienytas Valstijas negali.
i būti kalbos, kad butų tam 
i koki nepatogumai.
i Fanansistai nori, kad už-j 
(dedamieji mokesčiai karės | 
į reikalams butų uždedami j
■ ant cukraus, kavos, arbatos, 
i ant likierių ir ant visų siun-: 
; tinių, didesnių negu 3 dole- 
; rių vertės. Valdžia gi, ve- 
i dama prezidento Wilsono, 
j mano kitaip. Ji mano kad> 
j butų geriau uždėjus mokes- 
' čius nuo įeigų. Turčiai to
kiems valdžios norams yra 

į priešingi (nors vargiai nuo 
jų išsisuks), nes jie gerai 
žino, kad tai butų didele 

i sunkybe jų pačiams.
i Plieno trustas pereitą sa
vaitę gavo didelius užsaky
mus iš Rusijos ir Italijos, 

į kurios reikalauja padirbti 
; 100,000 tonų geležinke
liams šėnių. Tikimasi trum
poje ateityje gauti dar dide
lius užsakymus iš Rusijos 
i ant vagonų ir lokomotivų.
1 Išgabenimas tavorų į už- 
i rubežius yra gana didelis, 
i bet diena po dienai laukiama 
to išgabenimo suvaržymo iš 
valdžios- pusės, uždedant 
“embargo” arba visai su- 

• laikant išgabenimą, dėlei 
, produktų stokos namie.

TECHNIKOS IŠSIVYSTY- mė, bet laikui bėgant orlai- 
MAS J KAReS DAILĄ. viai ją beveik visai paliuosa-
Dabartiniai laikai yra lai- vo iš veikmės, paliekant jai 

kais mechanikos, chemijos iniciatyvą užpuolimo ir mu- 
i ir elektro technikos, pritai- šio.
; komos prie pramonės; gink- Laike veržimosi į Belgiją 
i lavimosi gadynė dar labiau ir Francuziją vokiškoji ka- 
' naudojasi iš pastarųjų tech- riumenė vedėsi su savim 350 
nikos rezultatų, jei bent su švadronų raitelių, apsigink 

, išlaidų skirtumu. Techniš- lavusių mažomis kanuolė- 
į kasis besivystymas padarė mis. Kiekvienas pasikruti- 
; didelį žingsnį, naikindamas nimas buvo pradedamu pa-
■ smulkiuosius interesus ir sislinkimu skaitlingų švadro 
i darydamas didesnę naudą ny, aprūpintų raitaja artk 

1 draugijoms, o vedamas ka- lerija ir kada ta užimdavo
riškų besiginklavimų šutvė- nekurtuos punktus, kuriuos 
rė mechanizmą, priklausan- vėliaus sustiprindavo sape- 

! tį nuo savo judėjimo ir ma- rai, atvežami automobiliais, 
sos. Strategija tapo apru- tada užeidavo infanterija su 

:; bežinota savo kombinacijo- laukine artilerija. Lygiai 
į Į se, o pirmusoe jos planuose teip elgėsi austrai įeidami į 
>' pasirodė mobilizacija ir kon- Liubelską ir Volynių, ir vo-
■ į centracija. kiečiai eidami į Lietuvą ar

Kova pasirodė antrame Lenkiją. Teip elgėsi ir tu- 
i plane, tverdama ginklavimą sai, kuomet sumušė Hinden- 
> si ir amuniciją, reikalaujam, burgo kariumenę prie Var- 

oficiero daugiau mokslo, savos, gale Spalio mėnesio, 
praktikos, lyginai kaip ir ka-1914 m. kada rusų kariume- 
reivio gabumo, raumeningu- nė užėjo vokiečiams iš už- 
mo ir nerviškojo išsivysty
mo; brangus kariumenės ap
rūpinimas iššaukė padaugi
nimą geležinkelių, o karė, 
kaipo cielybė, likosi lyg ko
kia valdovė, valdanti vis-

\ mo šaudančių ginklų, yra nos paėmimo, 
i priversta daugiau vartoti Mezopotamijoj 
į špatą -negu šautuvą ir kiek- anglų raitarija.
į vienoje pozicijoje, kur tik tanikiai apsupa turkų eiles 
i mano ilgiau apsistoti, tuo- ir jas priverčia trauktis, 
i jaus turi apsikasti. Dar ne- Gali būti, kad Šiai karei bai- 
' labai seniai, nes laike ka- giantės, kariumenės susi- 
i rėš anglų su boerais. pėkš- tiks laukuose ir raitarija vėl 
| čioji kariumenė turėjo už- pasirodys svarbioji veikmė- 
! dengti viską. Dabartiniuo-ije.
■ se laikuose geri šauliai pėk- Artilerija dabar yra lai- 
. sčiosios kariumenės, turi ap- koma dideliuose būriuose, 
.___ Y________ - 1 _ 1___• JI____ __ ______

'orlaivių. Sykiu su orlaiviais, mas kongrese ilgai buvo 
yra žuvę daug pasižymėju- svarstomas. Kongresmo- 
sių lakūnų ir šiaip augštoį nas Lever tiesiok reikalavo, 
luomo vyrų. Iš Vokiečių pu kad kongresas pavestų pre
kės sykiu su orlaiviais yra tzidentui Wilsonui maisto 
žuvęs princas Fredrikas, dė
dė vokiečių kaizerio. Jis 
mirė anglų nelaisvėje.

Pramonė.
Kasdieninės pergalės ang

lų ir frncuzų prieš vokiečius 
prie Scarpe ir Aisne upių, 
pramonėje kasdien puldo že
myn centralinių viešpatys
čių įtekmę ir todėl kasdien 
laukiama taikos ir su taja 
pabaigos karės, o šiądien 
Suvienytoms Valstijoms ren 
giantės į karę, pramonėje 
viltis yra tikrinama, kad ši
ta šalis gerai pelnys, kol 
p. Wilsonas prezidentaus.

Kongresas užtvirtino pas
kolą karės reikalams 7 mi
lijardus dolerių. Amerikos 
jfinansistai netiki, kad ame
rikonų kraujas butų laisto
mas Europoje, bet jie galvo
ja, kad kaip nors tuos 7 mili
jardus užlaikius savo kiše- 
i niuose ir sykiu nerimauja, 
i kad prezidentas Wilsonas 
i sekdamas radikalus uždėti 
i didelius uždėtinius mokes-
■ čius ant tavorų ir ko gero,
■ visus išdirbinius gali paimti 
i į valdiškus fabrikus. Jie bi
jo teipgi, kad valdžia nenu-j nia cibulių 325-350. 
. mažintų prekes ant užrube-: lįs šviežių bulvių 14,00. 
į žin siunčiamų tavorų, šiau- izinas morkvų 35-50c. Skry-

Svaras
taukų Tai yra didžiausias atlygini

mas, kokius ikišiol sužeisti 
darbinnikai yra gavę.

— Missouri valstijoj atei
nančiuose metuose bus bal-STRAIKAI UŽ VOKIEČIU 

PINIGUS.
Washington, D. C. Pirmu 

syk išėjo Į aikštę vokiečių į 
valdžios darbai Suv. Valsti- ■ 
jose. Pasirodė, kad vokie-; 
čių valdžia didelių straikų ■ 
vadams ir agitatoriams, ■ 
ypač tokių, kurie nešė šaliaiĮ 
milžiniškus nuostolius, mo
kėjo didelius pinigus už 
sukurstymą darbininkų iš
eiti į streiką. Daug streikų 
nebuvo tikslu pagerinimo 
darbininkų būvio, bet vien 
tiktai tam, kad jų vadai pri
sipildavo sau kišenius tūk
stančiais. Rinteten, vokie
čių kapitonas, pats prisipa
žino, kad jis už sukurstymą 
tūlų streikų vadams išmokė
jo 500,000 dolerių. Būda
mas galva didelės organiza
cijos vardu “Labros Natio
nal Peace Council”, veikė 
kiek galėdamas joje, kad tik 
nešti šaliai blėdį. Už tokius 
darbus Suv. Vai. areštavo jį 
drauge su jo septyniais pa
dėjėjais, nes toks šioje šaly
je veikimas laužo federališ- 
kas tiesas. Visi laukia teis-

VALSTIEČIŲ SUVAŽIA- 
VIMA&ODESOJE.

Petrogradas. Gegužio mė 
nėšio pabaigoj žada įvykti 
didelis rusų valstiečių suva
žiavimas Odesoj. Koks bus 
tikslas to suvažiavimo dar 
nėra žinių. Baimės, kad ru
sai valstiečiai sukiltų prieš 
didelių žemės plotų savinin
kus, nėra, bet tik prisibijo- 
ma, kad jų tarpe nesukiltų 
nesutikimai, nes tuomkart 
įvyktų anarchija tokia, kad 
Teiktų ilgų metų valstiečius 
tvarkyti, bet ir , pats tvar
kymas dar nežinia kuom 
baigtųsi. Manoma, kad vė
liaus viskas paaiškės ir su
važiavimo programas taps 
viešai paskelbtas.

Iš KAREIVIŲ KAULŲ 
DIRBA MUILĄ.

Stockholmas. Vienas Chi
cagos anglų dieraštis skel
bia, kad Petrograde gauta 
žinia, jog vokiečiai iš užmu
štų ir nelaisvėje mirusių ru
sų kareivių kaulų dirba rie
bumą, kurį paskui sunaudo
ja žvakėms ir muilui. Ta 
žinia rusuose sukėlė baisų 
pasibjaurėjimą tokiu vokie
čių pasielgimu. Laikraščiai 
visu smarkumu užsipuola 
ant socialistų, kurie bendrai 
darbuojasi norėdami pada
ryti atskirą taiką tarpe Ru
sijos ir Vokietijos. Šalin, 
šaukia rusai,’ su barbariška 
tauta. Tūli Suv. Vai. me- 
dikališki žinovai tvirtina, 
kad ta žinia yra tai prasima
nymas, kad pasekmingiau 
butų kovoti prieš Vokietijos 
siūlomą taiką, kurios Rusija 
nenori.

ja savo suviais,
• per kelias mylias, ją verčia 
' kastis į žemę; artimesniame 
i atstume inf anterijai šią- 
|dien kulkasvaidis yra kon- 
i kūrentu, kurs prie patarna- 
ivimo 2-3 kareivių, išmeta 
i 360-500 kulkų per minutą. 
Nėrįl pasaulyje buvę gėrės- 

i nės infanterijos per j u .!• 
įkalnius kareivius; jokia ka; 
! riumenė su juodkalniai^ ne- 
1 galėjo susilyginti šaudymo 
: gerumu, joki kiti kareiviai 
nepuolė su didesniu irdrtimu 

i ant durtuvų kaip i.nodkal- 
niai, bet ką gali reikšti n.ir 
šiųjų ir gabiųjų juodkalniii 
rankose šautuvas prieš di- 
deses Austrijos artilerijos 
kanuoles, kurios 6 mylių to

lume, per kalnus ir girias 
leisdamos savo šūvius, jais 
užkloja pėksčiuosius karei
vius. Beveik iki pastarųjų, 
dienų, lyginai gerinantės 

: šaudantiems ginklams, for- 
Įma pėkščiosios kariumenės 
\ ugnyje, pasimainė artileri- 
Į jos sėja, ypač laike dabaiti- 
jnės karės įvyko reakcija: į 
Infanterija, laike artilerijos- 

įsiutimo, keliasi iš žemės ir 
eina į ataką tankiomis eilė
mis susiglaudusi, be atsi- 

! žvelgimo į pavojų ir nuosto
lius, svarbiausiu apgynimu 
turint tik artileriją, kuri 
savo eilėms, einančioms į ata 
ką, leidžia šuvius viršum 

Į galvų.
i Raitoji kariumenė arba 
i kavalerija, yra apskaitoma,, 
kad nors labai brangi, tai 
vienok kovoje ji mažai nau
dinga, tad visuomet jai buvo 
skiriama skupiausia viete
lė, vienok pradžioje šiądie- 
ninės karės kavalerijai pri-1 
pažįstama pirmaeilinė reikš I

pakalio, šiauriuose nuo 
Modlino.
Laikui bėgant, kuomet 

karė mainėsi svarbesniuose 
punktuose, apkasuose, rai
toji kariumenė perstojo būti 

kuom ir visko reikalaujanti, naudojama ir daugiau apie 
Permainos ginkluose, kokios ją nieko negirdėti, išimant 
įvyko pastaruoju b:l;t!. yra Falkzenhayno ir Alackenseno 
šiokios: ofensivus Moldavijoj, kur

Infanterija, arba pėksčio-austrų ir vokiečių raitarija 
ji kariumenė, dėlei pagerini, daug prisidėjo prie Vološči- 

Apart te 
atsižymi 

kuri labai

Daugybe darbo.
Kovai su Vokietijos sub- 

marinais, Suvienytų Valsti
jų valdžia nusprendė statyti 
daugybę laivų. Visas sta
tymo programas yra jau su
rengtas ir prezidento užtvir i 
tintas. Statymui laivų val
džia paskyrė 50,000,000 dole
rių, o 300,000.000 bus paskir
ta vėliau. Dabar valdžia 
tuojaus reikalauja prie lai
vų statymo darbų 150,000 
patyrusių darbininkų, daily- 
džių. Kol bus padirbta kiek į 
laivų ir stokuojant jų dau
giau, pradžioje valdžia nau
dosis internuotais Vokieti
jos ir Austrijos laivais, ku
rių čia yra priskaitoma iki 
100.

Statymui rengiami laivai 
bus pirklybiniai. 1000 Šitų 
laivų turi būti padirbtais bė- 

: gyje 18 mėnesių, o šituos pa
baigus, tuojaus bus pradėta 
statyti naują užsakymą, ku
rį sudaro reikalavimas 2000 
pirklybinių laivų. Kiekvie- 

; nas iš šitų laivų turės paimti 
3000 tonų. Nekuriuose val
diškuose ir privatiškuose 
varstotuose darbai prie lai
vų statymo jau prasidėjo.

Gompers, prezidentas dar 
bo federacijos valdžiai pri
žadėjo pagelba suradimui 

■ darbininkų prie laivų staty
mo. Sumobilizavimas dar
bininkų turi būti tuojaus 
atliktas. Nekuriose vietose 
darbininkai dirbs su trimis 
permainomis, po 8 valan- 

i das. Iš to matoma, kad bus 
j daugybė darbo su geromis 
algomis dailydėms ir maši
nistams.

Šiomis dienomis valdžia 
pradės darbus prie statymo 
plieno liejyklos Charleston, 
W. Va. Įrengimui šito fab
riko valdžia paskyrė 12 mili
jonų dolerių. Ir čia bus vie-

žąsienos (gyvos) 19c. 
19c., kalakutų 24-25c.. 
kutai apdirbti 30-31c. 
na 22-23c., veršiena 
Smetonos sviesto svaras 
46. Kiaušinių tuzinas 37c. 
Suris 251/:_>-32c. Kviečių mil
tai 14-15,50. šienas su mo
tiejukais 13-14, su dobilais 
14-16.00. Avižos 28-50.00. 
Centneris kukuruzų 2-3,50.

rašymui labai daug siaurą ar kitaip sakant, didelėse 
plotą savo rolės, nes artileri- masose vienatiniam veiki- 

lekiančiais mni, naikinant apkasus ir 
! uždengiant infanteriją, ei- 
> nančią į ataką; infanteriją, 
- gulinčią savo pozicijose, ap-
• saugoja daugybė kulkasvai-
■ džių o ne laukinė artilerija, 
i kaip pirmiau kad būdavo. 
, Didžiausią rolę šiądieninėj
• karėj lošia gazalinu varomi
• motorai, judinanti sunkia-
■ sias kanuoles. kurios šiądien
• veik visur yra naudojamos, 
I net ir prie paprastų miestų, 
į ne fortifikacijų bombarda
vimui; šitą sistemą išrado 
joponai kariaudami su ru
sais, o japonus pasekė vokie
čiai ir kiti; japonai buvo pir
mutiniais vedime suglaustų 
eilių, jie pirmutiniai patėmi
jo kulkasvaidžio svarbą, jie 
ir špatą pastatė svarbioje 
vietoje, karės lauke.

Artilerija turi tendenciją 
neperstojančiam padidini
mui kalibro; lengvai artile
rija daug svarbos nustoja, 
nes ilgame atstume jos vietą 
užima sunkioji artilerija, g 
atstume trumpame, kulkas- 

Į raidžiai. Naudojimas šra
pnelių kaskart mažinusi, o 
^granatos visai išėjo iš varto
simo; jų vieton daugiausia 
; dabar vartojama eksplio- 
duojanti šūviai.

Šaudymo metodoj įvyko 
didelės permainos. Rusai 
prie Plevno turėjo 800 ka
muolių, kurios lygiame at
stume Plevno aplinkėje, ant 
Kiekvieno kilometro turkų 
šansų, berdavo vienodą dau
gumą šūvių, šiądien iš tų 
800 kanuolių, 200 stovi prie 
pozicijų, o 600, rezervose, 
iš kur paeiliu apšaudo atski
rus punktus ir fortus, griau
nant juos į druzgus.

(Užbaiga bus).

klausimą, kurs pasistengs 
surasti būdą ir pastos kelią 
šitų prekių pakėlime, Posė- 
dyj dalyvavo Anglijos užru- 

UbGYD GEORGE IŠKE- 'bežinių reikalų ministeris 
UAVO FRANCUZIJON. ! Balfour, Kanados ministeris 
Londonas. Anglijos mi- Geo. Foster ir Suv. Vai. 

nisterių pirmininkas Lloyd žemdirbystės departamento i 
George šiose dienose iške- sekretorius Houston su sa- 
liavo į Paryžių, Francuzi- vo padėjėju Carl Vrooman. 
jon, kad ten su Francuzijos; --------------
karės ministeriais apkalbėti ąr ATGABENS VOKIE- 
karės stovį. Žinios skelbia, ČIŲ Į SUV. VAL?
kad Anglijos ir Francuzijos Washingtonas, D. C. Eu- 
parlamentai laikė slaptus > ropinės karės siautime, ka- 
posedžius, kuriuose buvo ap- riaujančios šalis turi paėmę 
kalbėta karės reikalai. Da- .j nelaisvę daugybę kareivių, 
kartiniu laiku Anglija su kuomet dabar apsireiškė 
Francuzija įėjo į gyvenimą maisto stoka Europoje, tai 
didelio karės krizio. Mano- Suv. VaL senatorius Hale 
ma, kad netolimoj ateityj 
kaip Anglijoj teip ir Francu- 
zijoj įvyks didelės permai
nos kariumenės ir laivyno dešimtv 
štabuose, ypač kaltinamas 
yra Sir Carson, Angljios vy- 
riausis laivyno komendan
tas, kuriam primetama ne
rangumas veikimo prieš vo
kiečių submarinus.

, ančių 
kala- 
Avie-

16-18c. suota, ar reikia visoj valsti-į 
joj įvesti blaivybę. Jeigu, 
įvedimas bus nubalsuotas,; * 7 I
tai blaivybė bus įvesta šiton Į 
valstijon su pradžia 1919 m.' 

— New Yorke atsibuvo! 
konferencija anglių kasyk-i 
lų savininkų, kurioje nutar-i 
ta anglekasiai Ohio, Illinois,. 
Indiana ir šiaurinėj Penn- • 
sylvanijoj gaus pakeltas al
gas nuo 16 d. Balandžio iki 
21 Kovo 1918 m. Abelnai 
pakėlimas algos per metus' 
paims 35 milijonus dolerių.' 

1 Bet užtaigi kasyklų savinin-; 
kai pakelia anglių prekę 20c. i 
ant kiekvieno tono.

— Rusija rengiasi tuo-! 
jaus pradėti darbus prie tie
simo geležinkelių, kurių abel 
nas ilgis išneš 60,000 verstų. 
Darbai turi būti užbaigtais 

,1927 m.
— South London, Angli

joj, moters užima darbus 
prie valymo ir uždegiojirno 
lempų gatvėse.

— Missoury valstijoj ta
po panaikinta mirties bau
da. Už didžiausius krimi- 
nališkus prasižengimus kal
tininkai bus baudžiami am
žinu kalėjimu.

— Anglijoj prie amunici
jos darbų dirba pusė milijo
no vyriškių.

Į — Anglijoj atsišaukė 18, 
000 moterių, pasisiūlančių 
į kariškas tarnystas Francu
zi joj.

— 5000 mokyklų vaikų ir 
mergaičių, iš Monitoba, Ka
nadoj, ateinančioj vasaroj, 
vakacijas praleis prie darbų 
ukėse.

— Japonijoj yra augštes- 
nių mokyklų 380, kuriose 
mokinių tarpe yra 83,000 
mergaičių.

— Visuose dideliuose eže
ruose atsidarė žuvavimo se
zonas. Šimtai ir tūkstančiai 
darbininkų gaus užsiėmi
mus ant laivų ir dokų.

— Fresna, Ca. chinai 
skalbėjai įsisteigė savo uni
ją ir prisidėjo prie japonų 
darbininkų susivienyjimo, 
kurio centras yra San Fran- 

i cisco.



■i Iš Lietuvių Gyvenimo

DIRVA

sižymėjusių savo gerais ir 
prakilniais darbais, kokioj 
nors mokslo šakoj, ar tai 
skulptūroje, piešime, poezi
joj, raštuose ir kitaip, pakėlė 
tautą iš miego ir atkreipė 
pasaulio akis ant jos. To
liau paminėjo keliatą iš mu
sų tautos kilusių didvyrių, 
kurie savo darbais pakėlė 
Lenkiją, Rusiją, teip pat ir 
Vokietiją, kurios didžiuo
jasi jų darbais. Žinoma 
kaip ištautėję lietuviai, ku
rie kitoms tautoms dlr.; o. c- 
savo pamiršo. Teip pat nu-l 
piešė gražiai apie valdymas’! 
savę, žodžiu sakant, kalbėjo 
apie gražiausia trykštan- 

; Čias idėjas musų brangiai 
! tėvynei Lietuvai. Kalbėjo 
! truputį ir apie srioves, tuom 
i pat prirodė, kad tautininkų 
■sriovė yra teisingiausia ir 
i atsakančiausia, todėl ragino 
i visus rištis vidurinei! srio- 
: vėn ir dirbti visiems išvien, 
į kiek, kaip kas gali. Tuom 

, i užsibaigė dalis prakalbos.^aterburieciąms iro.; - A; baroe ot. StUiAui.
, . i Tuojaus po rinkimo aukų. 

__ • -jvėl pasirodė ant estrados
;avo žadėta^ juokais, ku-. -r k;ek peinOj pelnas skiria
si. sUKė, stisii Hin.U5iUS pa- ma parapjjos naudai. Tvar
kius. Po valandėlei štaiika |>uvo nepergeriausia, nes 

kas_atsitiKO is jo juokų. Pa-ivaikų motinos prisinešė ir 
kėie prieš save keiiatą ypatų«prjsfvet|ė, kurių nevaldė, kas 
su klausimais, kai lems kai- užkenkė kitiems, nes nebuvo

!girdėt kas kalbama veiklių 
i i aktorių.
i jus gerai žinau . Toliau ke-i Rocne5reryj
i natas TMD. n^i ių, kaipo į apje mėnesį laiko

AMERIKOJ

Waterbury, Conn. Ba
landžio 22 d. W. šviesos 
draugija buvo surengusi va
karą paminėjimui sukaktu 
vių 10 metų savo gyvavimo. 
Programą išpildė WLD. 
draugija “Varpas.” Pro
gramas prasidėjo 8 valandą 
vakare. Pirmiausia va
karo pirmininkas pąaiškino 
kaip, kada ir kokiu tikslu 
"WŠD. susitvėrė ir ką nuvei
kė per tuos 10 metų savo gy
vavimo ; trumpai apibrėžė 
draugijos knygyną kurs turi, ‘ 
knygų suvirš 400 tonu ir ■ 
tam panašiai.

Programas: Sulošta vieno! 
-veiksmo komedija “Svarbi Į 
jpriežastis”. Lošimas nusi- • 
sekė neblogiausia, ypatingai i 
gerai nusisekė Juouzui Lu- ■ 
kauskui Jurgio, jauno valdi- i 
minko rolėje. Tai yra jau-: 
iaas veikėjas, vos antru kar- i 
tu pasirodęs scenoje, bet: 
'atrodą praktikoj išsilavinusi ■ 

' ^artistą.
turėtų būti linksmajnatant i 
jaors vieną iš savo tarpo toki Į 
vyrą, kurs pamylėjęs musų i 
įmylimo Vitkausko scenos! . . 
veikimą ir tą sau isiskiepi-1 • 
jęs, stengiasi žengti keliu jo 
įmylimos dailos. Tai pavyz- 
dis visiems Waterburio jau- 
nuoliams. Marė, 
žmona, savo rolę atliko silp- i 
aiai, bet geriaus atlikti ir ne- ■ 
galėjo, nes tikrajai lošėjai i 
jsusirgus prieš patį lošimą, 
ji negalėjo savo rolę atsa
kančiai išmokti per vieną 
dieną,-tad jai yra atleistina.

Toiiaus sekė eilės, bet tos 
auvo be įspūdžio. Partina 
•eilių sakymui pakviesti ma
žas,, gabes mergaites, kurias 
■publika visuomet iššaukia 
antru kartu.

Linksma komedijėlė “Žy
das ir dzūkas”, paprasta. 
Piano solo, eilės, monolo
gas, Smuikų duetas, Kom- 
pletai. Duetas smuikos ir 
koncertinos, viskas atlikta serganti 
paprastai.

Vakaras tuomi užbaigė, gali, kurs nepntana.|j ie kiauliu tvarta, nešina musu tautą, daro lietu-
Tublikos buvo prisirinkę Vienok pono Šimkaus, kaipo: į ki oopierga!iu <]evvnios viams gėdą.

Balandžio 29 d. po pietų Įsų,

kuriems kai-

So. Boston, Mass. 28 d. 
Balandžio buvo perstatyta 
operetiškas veikalas “Vel
nias išradėjas”, vadovaujant 
gerbiamam kompozitoriui 
M. Petrauskui. Šis veika
las susideda iš muzikos, dai
nų ir šokių. Ši veikalą var
giai gali pamatyti mažesnių 
kolionijų lietuviai ,nes tai 
yra didžiausias operetiškas 
vaikalas lietuvių kalboje, ku

mo, kuris niekur nepriklau-'darbininkų reikalavimus ir 
so ir tarp šio jaunimo 52 kp. i jų sąlygas. Su dviem iš 
mėgins judinti dailos dilgs- į streikininkų jis sutiko nu- 
nius, idant paskui butų ga- eiti pas patį Heywood ir pa
rima jį patraukti prie plati- daryti taiką. Jis teip ir pa
ninio apšvietos. Visi choro į darė antrą dieną. Tą dieną 
nariai turės būti ir nariais; įvyko susirinkimas, kuriame 
TMD. kartu, choras bus. paskelbta Heywood išlygos, 
maišytas. ; Susirinkime kilo barniai. To

Antras svarbus nutari-: priežastimis buvo, kad vieni 
mas yra: Atsišaukti į visas sutiko su organizatoriaus 
draugijas ant apkalbėjimo patarimu grįžti prie darbo,
apie reikalingumą draugijų o kiti norėjo straiką tęsti ii- riuomi šiuomkart atsižymė- 
Sąryšio tarpe Rochesterio giau.'Moters irgi pasidali-jo Bostono lietuviai, svetim- 
liet. draugijų. Manoma,, no į dvi partijas, bet gailaus taučių akyse. Dainos ir šo- 
jog pavyks sutverti Draugi-i susitaikė, nutariant, kad kiai išėjo labai puikiai, iš ša- 
jų Sąsyšis, nes jau tris drau- ant ryt grįžti prie darbo, 9' lies žiūrint, todėl ir publikos 
gijos yra prisižadėję prisidė- valandą, ir teip buvo. Da-lbuvo apie 1500; daugelis bū
ti. 1

Balandžio 29 d. vakare šv. apie organizatorių, nekurtos kinkinių miestelių, 
į Cecelijos choras (bažnyti- sako, kad tas jas pardavė 
nis) ir “Kanklės” parengė kompanijai, o laimėjimo tei-į 

' spektaklį “Kas bailys” dvie- sės pasilaiko sau, ir apie uni-; 
: juose aktuose su įvairiu pa- ją visai nesirūpina. Pir- i 
! marginimų, kaip tai mono-miaus daug kalbėta apie 
Slogai mažų mergaičių, 5 me-uniją ir rengtasi išsiimti 
;tų amžiaus, buvo ir keli so- čarterį, bet dabar jau unija 
• lo. dviejų mažų mergaičių ir pasmerkiama; pirmiaus no
riu solo suaugusios. Buvo reta visas darbininkes, mo- 

: ir čigonės atsilankymas, teris ir mergaites surašyti į 
1 i teipgi ir akrobatai įjuokda- uniją, dabar apie tą viską ty- 
Jriai), kurie daug juokų pri- la. Galbūt norėta, kad or- 
’įdarė. ganizatorius visas darbiuin-

‘ Ant pabaigos šv. Cecelijos kės išvestų iš Heyvvood, nes 
■ i choras padainavo dvi dai- buvo žadėjęs, bet nesant vi
lnas, viskas išėjo vidutinis- soms susirašius į uniją, tą 
'kai, žmonių buvo pilna baž- padaryti 

tinė salė, todėl turės likt 
kiek pelno, pelnas 

i ma parapijos naudai. 
Ika buvo nepergeriau:

Vaiką išauklėjimas reika- į 10 patarimų kaip mazgo- 
lauja daug darbo ir laiko.

Globa ir išmintingas vai
kų auklėjimas, rodosi yra 
svarbiausia tėvų pareiga. 
Tam yra geru teip mokykla 
kaip ir namai. Dauguma - -
tėvų rūpinasi vien uždirbi- jtam panašių produktų, nes 
mu pinigo, reikalingo valrpuose N1"2- krakmolo, o pas- 
giui ir drabužio, o vaikų įkui šikame vandenyje juos 
auklėjimas puola vien ant psmazgok. 3) Issluostyk po- 
motinų pečių. Dėlei daugu- Į piera taukus is* skaurados ir 
mos lietuvių neturtingumo, i kepimo rtekės, sausai, ir pas 
jie gyvena ankštuose name-1kui popierą sunaudok 
liuose, tad dėl vietos stokos, malkų prakūrimui. 4 > Su- 

................ ... j stalo ant syk visus.
kurie turi būti mazgo- 

5‘ Priruošk -vieną 
bliudą šilto vandens su mui- 

o kitą 
s, įdų

Mazgojimui 
kar- * 

kad kaip tik jame ran-

ti įdus.
1) Suimk visus likučius, 

atlikusius nuo valgio. 2) Iš
plauk torielkas šaltame van
denyje. po naudojimui jų 
prie kiaušinių, tešlos ir kitų

i

t?
4S

■

kit, jus šeškai, piemenys, aš

bar visaip pas jas kalbama! vo atvažiavusių iš kitų, ap- 
” . Apie ši- 

tą veikalą daug' nerašysiu, vajkai randasį namie tįk ta_,........
nes tame vakare buvo tam ikada va)g0 ar mįega ; jdus 
tikri reportei lai. . Likl,įj iajk^ j;e praieidžia už 1 1

Betantmanęspadareguų]namų-Sjenu_ Kur jieir
įspūdi Bostono "Gabijos ;Su’kuom laika praleidžia, molluOaų mazgojimui, 
vakarėlis, kurs iyyko29d.itina apje tai nežj tėvas;Wiudą čysto vanden 
Balandžio lietuvių saleje.|net rjekad ju a))je taį neiperplovimui.
čia susirinko taktas skait-. Bakiausi„ Musu'šeimtmos.l'-anduo turi buri teip

, :us lietuvisKO jaunimo, ve- ■ ai^nanQos vaiku5. '^,,11 šta;
uaus atėjo ir visų mylimas„„.^„^ika 

i kompozitorius p. M. Petrau
skas, kur jam vadovaujant 
i sudainuota “Gabijos” choro 
■keliatas dainų, pagaliaus ke
lias daineles sudainavo p.

Y. ir p. Sodeika iš Scranton, 
Pa. irgi keliatą patįs bosto
niečiai. Dainos išėjo gana 

kių, visos turėtų rašytis ir ją ■ puikiai, nes dainavo . gerai 
palaikyti. ; Išsilavinę dainininkai. Vi-

Aš nežinau, ar šįmet ir ki-! sas tas bostoniečių išsilavi- 
tuose mieštuose tokia mada, nimas priklauso garbei ga- 
ar tik pas mus: pirmiau bu-ibijiečių, o ypač gerbiamo 
davo, kaip tik kokia pora su-. Petrausko. Šiuomix pasiro- 
situokia, tuojaus pasiima do, kad bostoniečiai yra 
stubą, o jei netingi, tai dar; daug daugiau pakilę negu 
prisiima burdingierių ir sau kitų kolionijų lietuviškasis 
šeimyninkauja. ir labai retai. jaunimas.

Noręčia apie

nebuvo galima.
Tad moters ir mergaitės, 
kaip Gardnerio teip ir aplin-

išgyvenau 
ir per tą 

laiką nepatėmijau plakatus 
dalinant prie bažnyčios du- pasitaikydavo, kad tekėjusi Noręčia apie šitą "Gabi- 
rių nė bažnyčios aplinkėj, moteris eitų dirbti. Bet šį-i jos” draugiją daugiau para-

musų veikėjai, paprašė va
karo vedėjo, kad pavelytų!
balsą, kad sutaikius kalbėto-! ;
ją su ypatomis, kurias jis i netepęS kantrumo užklau- met visai kas kita, .lyg prieš šyti, kas galėtų būti pasimo-
užgavo. Bet kur tau! Tuo- ( - ■■ _ • j*:”
jaus pasigirdo balsas pono jje netjaijna plakatų prie ba-, fabrikus dirbti. 
Šimkaus.Lauk, šeškai, pie- žnyčios durių nė aplinkėj.
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i mis, kad turi rūpintis, idant j 
; jie turėtų ką 
i kuom apsirengt:
Jiems susirgus, butų pakvie-i 
• stas daktaras ir nupirkta; 
, vaistų. Daoojimas gi. icacij 
j vaikai augtų prote. apsiru-Į 
1 bežiuojama tik tuomi. kad; 
Į vaikas, savo gyvenimą lei-i 
i ūžiantis gatvėse ir augda- į 
imas gatvės mokyklos dva-l 
i šioje, jei prasikalsta kame, j Pernjain* A jb 

’ikad surėžus jam diržu ir nu- P snoenyje medines :r kauh- 
' metus kelis storus žodius, .1 sa.^ų-
;tai ir visa procesija. Pasi-prt4-_ nęgramdyk
taiko vienok, kad tokios lėk-! rrric5; siekimų

1 į ciios neduoda e-eras pasek-1 l^ų. vieton to
>es, nes kada mažas * Jonu-i vart<* *ePetį su muilu arOa 

i kas suaugs į didelį Joną, tai jtam mazgojimui Pr^s-
’ i jis pagal savo išauklėjimo ■ pairi otame iae
’' lekcijų, mokins ir savo tėvą.1 Nra pnesv ilų, tai ĮpJk bisni.

i vandens ir ant ugnies pasta- 
ičius, užvirk. 9) Nešluostyk 
j įdus kuom kitu, kaip tik tam 
| tikra mazgote. Mazgotėms 
' galima panaudoti maišelius 
į nuo miltų. 10 > Nestatyk 
į bliudą su vandeniu mazgoji- 
imui įdų prie virtuvės durių, 
negi statyk jį ant grindų, 
kad toje vietoje visuomet 
butų grindys

mazgok stiklinius 
j Įįdus. paskui peilius, šaukš- 

kad !tus galiaūs toriel
kas. bliudus, katilaičius, puc 
dus- ir kitus virtuvės irius.
Mazgok pirmiau i<-ų vidury 
paskui išlaukinę dali, van
deniu 
plov tame vandenyje.

ošluostvk. Jeigu

1

a■I
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: Vaikų mušimas šiądien nėra 
.pripažįstamu gerąją prie-! 
mone, nes laikui slenkant jis ‘ 
išduoda blogus vaisius. To-Į 

j dėl, kad jį prašalinti, šią-į 
dieniniame musų gyvenime ‘ 
yra reikalingu padaryti di-i 
dėlę permainą. Dabartinėse; 

į sąlygose gyvendamos lietu
vės, moters, nuo aušros brėš- 

ikimo, iki išvakarų turi da
boti savo darbą, kad vyrui 
ir labai tankiai keliems įna
miams (“burdingieriams”) 
pagaminti valgį, išskalbti į 
drabužius ir šiaip-teip ap-Į 
žiūrėti kambarius. Lenkų Į

!5’ priežodis sako: “Ani maly,i
Y ani dūžy, dwom panom nie: 

uslužy” (nė mažas, nė dide
lis, dviem ponam nepatar-j sulčių, paskui 
nausl. Jeigu šeimyninkė tu-įštą sviesto. 3 S dalį svaro 
ri rūpintis keliais suaugu-įtrintos kvietinės duonos, 
siais įnamiais, tai ji jokiu bu mirkytos piene, biskį citri- 
du negali rasti užtektinai' nos lupynos ir tą viską gerai 
laiko, kurs yra reikalingu sumaišius, pridėk biskį iš- 
impesčiui apie mažus vai- plakto kiaušinio baltymo, 
kus. Todėl iš dviejų liekasi Katilaitį ištepk sviestu, įpilk

arba ru- biskį mišinio ir apdėk pjau-' 
styromis grušiomis ir jas už
pilk iš viršaus tuom patim 
mišiniu ir teip kepk pečiuje 
vieną valandą.

siau vietinių lietuvių, dėlko “sudną dieną’’, visos eina Į kinimu kitų miestų jauni- 
1 1 "-------- v-- - - - ’• ’-į, o n.et ir to- mui, bet gaila, kad rašymui

kios, kurios turi du ar tris turiu labai mažai liuoso lai- 
vaikus ir dar savo stubą, ir ko. 
tos eina dirbti, palikę vaikus 
be jokios priežiūros, kurie 
vaikščioja gatvėse purvini, 
šlapi, sušalę. Ir nestebėti-

mens, eikit po velnių!” Tuo- atsako man: ______; __
mi jis užgavo visą publiką. bažnyčia tai kiaulių tvartas, 

Tai motote, lietuviai, koks i ka(^ vjska gajėtum mėtyti 
musų gerb. St. Šimkaus pa- apjjnk ja?

atsakoman: “Ką manai, ar
Gailutis.

I■ i

sielgimas. ' Tiesa, sunku yra 
susirokuoti su tokiu p. Las- 
kevičium, T. Matu ir kitais

Man lankiusis 
daugelyje vietų, bet niekur 
neužėjau, kad nedalytų pla- na, kad teip vaikams au- 
katus prie bažnyčios durių gant, niekas gero iš jų ne

I tokiais, tai \i a pi etiškai; ;r ka(}a jau žmonės apleidžia išeina. Tokios moters, ku-e e : 11 IXO.VIet ICVtlllCl. IVAIV^ mvvvi o, rv.L4~

gaiva lai, su ku- bažnyčią, tai teisybė, kad rios teip elgiasi ir tik teip sa- 
riais niekas susitaikyti ne- ;apje tą bažnyčią teip išrodo į vo vaikus auklėja, jos žemi-

yra nedidel
čia tautišką

draugystę 
Sūnų. bet.

Janio:
na-

Lie-
kad

r"** Lietuvių draugijų Sąry
šis statė scenoje “Nihilis
tus”, trijų aktų tragediją. 
ILošimas atsibuvo Polis te- 

{ atre. Programą išpildė
LSS. 34 kp. Pusė pelno bu- 

I vo skiriama nuo karės nu-
| kentėjusiai Lietuvai. Loši-
1 imas nusisekė pusėtinai, tik
|> atlaikant sekančioms ypa-
| toms:

Melikovo rolėje A. Nai- 
F v 3»ys, Ludomilos rolėje P. Ba

ranauskienė, Seinino rolėje 
St. Kratavičius, Perovskos 

j rolėje M. Kraliayičiutė.
Kiti visi paprastai atliko, 

' ypatingai prastai atliko Ča-
k to Aleksandro II rolę J. S.
1 Pruselaitis. Kalba buvo

yersilpna ir kaipo tvarkin- 
tojas visų aktorių, pats be 
tvarkos išėjo ant scenos ir 
tokiu budu pats susimaišė ir 
kitus suklaidino. Na, tiek 
to, gal kitą syk geriau pasis
tengs atlikti, nes ir šitas vei
kalas pats per save yra ne
tikęs. Beje, žmonių buvo 
apie keturi šimtai.

Teipgi tos pačios dienos 
• -vakare TMD. 5 kp. buvo su
rengusi prakalbas, kalbėjo 
gerb. St. Šimkus. Pradžio
je savo prakalbos išsireiškė 
daug malonių dalykų. Kal
iojo, kaip keliatas ypatų at-

Leechburg. Pa. Musų 
miestelis yra menkutis, tad 
ir lietuvių čia gyvenančių 
būrelis 
Turime 
šelpinę 
tu vos
vietiniai lietuviai gyvena ne- 

■visokių popiergalių devynios.viams gėdą. sutikime, tai ir draugystė
inteligento, kaipo \ ado mu-! galybės. Bet Rochesterio Balandžio 19 dieną atsibu- veikti nieko negali. .Labiau- 

_, pasielgimas yra žmo- uetuvių bažnyčia yra užlai- vo Jaunuomenės Kliubo šo- šia čia moterėlės gyvena ne- 
nėma negeistinas ^l neman" koma kaip ir kitų tautų baž- kiai. Susirinkęs jaunimas sutaikoje. Vertėtų leecn- 
dagua. Gaila ypatingai tųinyčiOs, apie bažnyčią nieko dailiai pasilinksmino. Tą burgiečiams šituos nesusi- 
ypatų, teip nelemtai isbjau-•ngra, viskas čysta, žolynais pačią dieną, vakare, atsibu- pratimus tuoja 
rotų, kurios kartu su juom japSgta, išrodo lyg ne lietuvių vo prakalbos, kuriose kalbė- ti.
dirba. Tiesiok nužemina sa-i bažnyčia čia butų. Tuomi tojum buvo p. Martus. Visa Dabar pas mus žmonės .a- 
ve tokiu nesusivaldymu, gal ’Rochesterio lietuviai gali:prakalba buvo piešiama pa- bai džiaugiasi laimėję strai- 
but ir užkerta kelią savo P*-j tąsiai pasididžiuoti. Ki- sakojimais apie vargus nu- , ką, kurs tęsėsi per 13 mėne- 
sisekimams, todėl patariu į tu naujokvniu lietuviai ture kentėjusiu dėlei karės ir ra- siu. Straikas laimėta, nes 
ponui Šimkui, kad atvažia- į * - - * - * * ■
vęs kuomet Waterburin kitą! 
kart, nepasielgtų teip “bur- 
žuaziškai”, nes gali nepasi- 
sekt. Teipgi patariu AC. 
Komitetui, kad neleistų 
maršrutan tokį kalbėtoją, 
nes vieton organizuoti, jis 
griauja. Gaila.

Žmonių buvo apie 2 šim
tai. Aukų surinkta 344" do
leriai su centais.

Rievų Kazys.

Rochester. N. Y. Balan
džio 29 d. TMD. 52 kp. turėjo 
susirinkimą, kuriame, gali
ma sakyti, daug buvo nuveik 
ta, nes teip daug skaitlium, 
bet verte. Paminėsiu tik dvi 
ištraukas iš susirinkimo:

Pirmas TMD. 52 kp. vien
balsiai sutiko pasilikti dailos 
kuopa, tai yra, sutvėrė cho
rą, kuris lavinsis dainas dai
nuoti, ir teipgi lavintis spek
taklius perstatinėti. TMD. 
52 kp. turi puikaus jaunimo, 
bet dar yra labai daug jauni

n-

Grušių leguminas.
Nulupus švežias grušias, 

supjaustyk jas i ritinėlius, 
apibarstyk cukrum ir aplais
tyk vynu. Įdėk trintų cina
monų ir biskį gvazdikėlių, 
ir teip viską sudėjus šutink 
net kol privirs dvi kvortos 

uridėk šauk-
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- siu. Straikas
i tų atsiųsti komitetus, kad ginimais šelpti tuos nelai- tapo pripažinta unija ir pa- 

................ ‘ ............... .... '' ’ Straikas buvo
gana pavyzdingas, nes per pasirinkti vieną. 
ištisus 13 mėnesių nebuvo pįnt]*s medegiškaja nauda iš < 
mušiu nė susirėmimų. Kom- “burdingieriu”, arba mora- 
panijagana stengėsi strai- paefnančia iš atsa_ :
kininkų v ieta? uzpdayti kanįjo vajku auklėjimo. Jei 
straiklauziais. bet straiKi- g.. ]ieUJvės ’moters pasiimtų 
ninkai tuo& atkabindavo. pajgelj ir apskaitliuotų, kiek 

. , ________ iš“burdin-
bet irsutaisnepas:seKe.nes gierių.. ,ai 
ant stoties straiKinmkai ka(j kajjj0 nejštenka jo išdir- 
juos atėmė nuo paries kum- bimui Atlyginimas, kokį i 
jpano, kuriam parsiėjo rau- vįur(]ingieriai” moka šei- 
jdonuoti dėl gėdos ir P’KlU‘ irr!yninkėf^s už jų darbą, yra 
mo. Nekune slavai nuvo ne a£|kkoma; menkas 
, . ... pelnas. O jeigu dar prisimi-
bet streikui pasibaigus, ka(j daugelis “burdin- 
straikimnkai su jais savotis-. gjerių- išsikrausto visai ne- 
kai pasielgė. Dabar darbai. atg;]yginę, faj tas pelnas nu
kasytose eina gerai ir dar- puoĮa zero. Tad tą viską 

paėmus atydon, ar ne ge
riau butų, kad tas spėkas ir 
laiką, kurių reikalauja sve
timųjų priežiūra, sunaudoti 
auklėjimui savo locnų vair kį‘]piįk "“Catsup’ 
ku?

prisižiūrėjus ir pasimoki- aringuosius. Kalbėjo p. Mar kelta algos, 
nūs, kaip reikia čystai užlai-!tus ir apie Amerikos lietu- 
kyti bažnyčioje ir apie baž- vius. Aukų surinkta 21.16.
nyčią, idant išrodytų kaipo Į Balandžio 24 d. atsibuvo 
žmonių įstaiga. vėl Jaunuomenės Kliubo šo-

J. J. Z. - kiai, bet šiuom kart publikos
-------------- susirinko labai mažai. Ka-

Gardner, Mass. Moteris, me priežastis buvo teip ne
dirbančios firmoje “Hey- skaitlingo susirinkimo, ne- 
wood Bros & Co.”, straiką žinia, bet jeigu Gardnerio lie 
laimėjo. Prašalinta užvei- tuviai neapkenčia Jaunuo- 
zda ir kyšių davimai. Pir- menės Kliubo, tai jie jį vė- 
miaus čia buvo priimtu, kad liau turės pamylėti, 
susirgusi moteris, sirgusi 
dvi savaites ar daugiau, nu-

i“ , paiseų ir apsKarbuvo pargabenta net negru. nau(J<(g . turj
iv en toic L’Z* viac _

Mat 
vietiniai lietuviai, o ypač so
cialistai net per laikraščius

stodavo darbo, dabar tas pa- mėgsta šitą Kliubą šmeižti,'užėmę streikininkų vietas,-
vadinant “kazirninkų kliu
bu”, “atžagareiviais” ir tam 
panašiai, nors kiek patyriau, 
patįs šmeižikai prie savo su
sirinkimų lošia “šeškomis”. 
Vienok to nevėizdint, Jau
nuomenės Kliubas auga na
riais ir stiprėja. Aš manau,

keista. Mokestis pakelta, 
tik ne ant tiek, kiek buvo 
reikalauta; man patyrus, 
pasirodo, kad sulyginus dar
bą, mokestis pakelta 10 nuo
šimčiu.

Jau pirmiau minėjau, kad 
čia gyvuoja American Fede-
ration unija. Šitos unijos į kad ne ilgai laukus,’šis kliu- 
organizatorius J. Morgan, į bas taps puikiausiu gimnas- 
27 d. Kovo susirinkime pa-i tiku kliubu.
siėmė vesti streiką, patyręs į

Krupnykas.
Kuomet verdasi jaučio 

kaulai pagaminimui pietums 
rašalo, tuos kaulus paskui 
apibert draska, pipirais, pri
dėt šaknelių, supilt į tai 
miežines kruopas ir tą viską 
virti per 3 valandas. Krup
nykas bus tinkamas.

Marytė.

bo gavimas yra lengvu.
J. A. Akstinškis.

o
SKAITYKITE VISI 
“DIRVĄ” IR SAVO 

DRAUGAMS. 
PATARKITE SKAITYTI

Sultis mėsos aplaistymui.
Gerą šaukštą miltų su

maišyk su kita tiek lydytų 
taukų ir užpilk - karštu van
deniu, arba kokiu rašalu ir 
skonio pridavimui įdėk bis- 
kį muštardos arba, jei patin- 

j” ir viską 
gerai sumaišius, tuom miši-

Elzė. niu aplaistyk mėsą.

i.,

-■ wimaįi
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Atydą. i
Šiomi apreiškiame, kad numerių prekė liekasi ta pa- 
jlei brangybės popieros ir ti. Kas “Dirvą” prenume-;dėlei brangybės popieros ir 

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

Woisk”, Varšaves lenkai; potiškos valdžios globos, 
atidarė “savo kariumenėje” [ šiądien jau laukiama pra- 

, skyrių, j kurį bus priimami 
kareiviais lietuviai. “Gazet-

■ te de Lausanne” skelbia, kad'
buvę vokiečių ir austrų val
džios surengtas projektas, 
sulyg kurio, Vasario mėne-

ruoš prieš 1 d. Liepos šių 
metų, tas gaus dar už šiądie- 
ninę prenumeratą, $1.50, kas 
prenumeruos po 30 dienai syje turėjo būti paskelbta 
Birželio šių metų, tas mokės 
jau $2.00.

Tad kviečiama visus lietu
vius, norinčius sučėdyti 50 ganizavimas 
centų, pasiskubinti “Dirvą”1 '
užsiprenumeruoti prieš Lie- na aiškus, kad norėta ir no- 
pos mėnesi, kol prenumerata rimą Lietuvos žmones, pa- 
nėra pakelta. Pasiskubin- mėginus su neprigulmybe 
kitę. . . ant vokiškos meškerės, Lie-

Administracija. tu vos žmones sutraukti vo- 
kiškon kariumenėn, o gal tas

- -M jau ir daroma. Gal netru
kus išgirsime gabenant Į tą 
“lietuvišką kariumenę” iš 

________________________ _x_ Vokietijos lietuvius nelais- 
vius ir priverstinai gabenant 

Turbut nenori suprasti.'buvo svetimženkliais apkai- Į karės frontus, kaip tas ne- 
“N. Lietuvoj” tūlas A. Ber-|šoma, kaipo “amerikietiš- seniai daryta su lenkais, 
notas, savo ilgokame straip-' ka”. Laikui vienok bėgant 
snyje prirašęs daugybę ir jie tuom “amerikietišku- 
klaidingų minčių apie A_me- mu” užsikrėtė. Nesutiki- 
rikos lietuviškąją “buržua- į 
ziją”, kuria krikštinama vis
kas kas tik yra tautiško, ga
liaus nepasiganėdinamų ir 
Vairo-Račkausko “iškepta 
rezoliucija”, kurioje reika
laujama Lietuvai-Latvijai 
savarankumo, ir, girdi, nuo 
ko reikalauja, nuo Ameri
kos valdžios?

Šitas Bertotas, nors yra 
gyvenęs Amerikoje, bet tur
but jis nenori suprasti, kad Rusijoj dabar išeina tik du, 

valdžio. bet ir tie nėra liuosais nuo 
nereikalauja, raštų, kurių autoriai kedena 

valdžia savo oponentus. Neseniai 
vienas lietuvių 

dienraštis per porą savaičių 
krėtė juokus talpindamas li
tanijas parašų su protestais 
prieš kitą dienrašti, kam tas 
paskelbė vienos ypatos “klai

Lietuvos karalystės nepri- 
gulmybė, Valstybės Taryba, 
lygiai kaip Lenkijoj, ir or-

> “Lietuvos ka
riumenės”. Tikslas čia'ga-

as=
PERŽVALGA*

džios naminės karės, kurios 
šešėlis slankioja ir tarp ne
kuriu Amerikos lietuvių, 
garbinančių tik “kruviną re
voliuciją”.. Šiomis dienomis 
Petrograde atsibuvo didelės 
demonstratyviškos paro
dos, kuriose dalyvavo ir ka
reivių būreliai. Parodose 
nešta paparčiai su užrašais 
“Šalin Milukovas”, “Šalin 
Gučkovas”, Šalin šiądieninė 
valdžia.”
Reikia pasakyti, kad Rusijos 
Durna mokėjo nuversti carą 
nuo sosto ir pasiimti valdžią, 
bet nemokėjo užlaikyti tvar
ką. Davė laisvę visiems per- 

uždidelę nuokart ir 
tai reiks jai graudintis.

Kad užmigdžius sav’ bernelį, i je, būtent: 57 Anglijoj, Vali-
Tas parodo, kad mergelė, joj, 34 Airijoj, 12 Škotijoj, susitvarkė Cent. Komiteto 

matydama bernelį, nedrįsta Italijoj 36, Vokietijoj 11 ir,skyriai. Daug žmonių užsi
gerti sykiu su juom. Bet Francuzijoj 10. Bado metai i dėjo mėnesinėmis mokesti- 
štai kiti žodžiai:

Tai tau, tai tau mergužėle
Žalias vynas gerti....
Žalias vynas ne vanduo,
Oficieras ne piemuo.
Suprantama, kad merge

lė, uliavodama su oficierų, 
per girtybę, apsigavo, o taja 
proga pasinaudodamas po
etas duoda trumpą, aiškų 
pamokinimą kitoms merge
lėms, kad apsisaugotų nuo 
girtybės. Bet tos pačios dai
nelės iš senovės, parodo, kad 
ir poetai išsigerdavo ir pas
kui eiles rašė, nes dainelė 
skamba:

Oi gėriau, gėriau, 
Gerdams dūmojau.

Lietuvoj jaunimas vaikš
čiojo po kiemus, kaip kad ir 
Amęrikos lietuviškasis jau
nimas mėgsta vaikščioti Į 
svetimas grinčias, ir gerda
vo su mergelėmis, tėveliais, 
seneliais, o kada jau laikas 
prie gėrimo praleista ik vė
lumos, tada uždainuodavo:

Gerkim broliukai, nes ei
sim namo.....
Padyvys vuošvelis, kad il
gai geriam.
Jau nuo seniai niekas gir

tuoklių nemyli ir negali my
lėti, nes per girtuoklystę jie 
praranda turtus, gerą var
dą. Girtuoklį visi persekio
ja. Girtuoklystės draugui 
nelengva net ir moterį gau
ti, nes gyvenimo patyrimas 
iš anksto mergelei parodo:

Jau pragėrė namelius 
Ir nuo lauko rugelius, 
Pragers tavo mergužėle 
Ir nuo rankų žiedelius. 
Katra mergelė šitos pa

sargos neklauso, savo jauny- 
l. tai po ište-

Visose šiose kolionijose

!buvo skaudžiausi Vokieti
joj. Vokietijoj, 795, 850, 
868, 873,1100 ir 1187 metuo
se. Metuose 1125, pagal už
rašų, dėlei bado Vokietijoj 
išmirė pusė germaniškos 
tautos.

Pirmutiniu istorijoj pa
žymima badas, kurs atlankė 
Rymą 436 metuose prieš 
Christaus gimimą. Tada 
žmonės, vengdami bado kan
kynių, tūkstančiais skandi
nosi Tibro upėje. Didžiau
sia bado katastrofa buvo In
dijoje, 931,1022 ir 1033 me
tuose, kuomet žmonių skait
lius toje šalyje likosi visai [ Smulkių $12.20. 
mažas. Dėlei bado tuose 
laikuose apsireiškė kaniba- Viso ..............

• lizmas, kuomet žmonės vaL
• gė mažus vaikus. 1769 ir 
į 1770 metuose Bengalijoj nuo 
. bado išmirė 10 milijonų žmo- 
, nių; lavonai gulėjo nepalai- 
; dotais, tiems puvant kilo 
. maras, kurs vėl pakrėtė ke

lis milijonus savo aukų.
. 1770 metuose Francuzijoj, iš 

priežasties bado išmirė 48,
. 000 žmonių. Badas Chini- 
įjoj, 1878 paėmė savo aukų

. i apie 10 milijonų.
Badas yra nuožmiausiu 

ginklu karės rankoje. La
bai tankiai, stipriausias tvir
toves, kurių šūviai ne įvei
kia, badas priverčia jas pa-Viso ... 
siduoti ir užbaigti karės rei- į Nuo 26 d. Balandžio iki 
kalus. Šiądienėj karėje ba- i 2 d. Gegužio į CK. iždą iplau 
das irgi laikoma svarbiausiu! kė šios aukos: 
ginklu, nes taisoma- bloką- M. Šalčius (mėn.) .... $3.09 
dos ir povandeninės kovos, • S. Geniotis (mėn.) .... 1.99 
kad tik savo priešams nepri- ! F. S. Wertzandson 
leidus maisto ir pagreitinus H. Dalbright ..... 
badą. ' ” ~ ~

mis.
Waterbury, Conn. Po 

5.00: M. Brazauskas. Po 
2.00: V. Kiaušas, J. Rimke
vičius. Po 1.00: J. Rama
nauskas, J. Laskevičius, A. 
Povilaika, J. Balys, A. Griš- 
ka, J. Bulota, O. Kaminskiu- 
tė, M. Kaminskiutė, A. Lie
pinis, J. Požarskis, A. Urb^- 
tonaitė, J. Trečiokas, P. Po- 
žemeckiutė, J. Urbštonaitis, 
A. Valuckas, M. Verbyla, 
J. Verbyla, P. Steponavičių 
E. Andriunas, A. Bartuse
vičius, K. Ramanauskas, J. 
Padeiga, L. G. Kaziunas.

$4459
CK. sekretorius M. Šal

čius kalbėjo ir rinko aukas.
Scranton, Pa. Po 3.00: Po- 

i nia Šliūpienė. Po 1.00: K.
Gilbaitienė, F. Živatkaus- 
kas, A. Grigonis, S. Žalnie- 
raitis, P. Sarpalius, J. Bin- 

. dokas, A. Janušaitis, A. ir 
A. Šukiai, T. Paukštis, V. 
Kamarauskas. Po 50c.: Mr. 
P. Valentine, Mrs. Valenti
ne, J. Kerevičia, K. Klenaus- 
kas, A. Rajenčius, B. Buja- 
nauskas, D. Jucinavičius, M. 
Kudirka, J.

; Smulkių $3.15.

Delei Lietuvos At= 
statymo Ben= 

drovčs.
Gerbiami veikėjai lietu- 

’ į visuomenės dirvoje! 
Sumanymas įvykdintas, pra
džia padaryta. Lietuvos at-

daugybe ir jie tuom
užsikrėtė.

į mai, barniai,
[ laikraščiuose ir pas juos pra Įsteigimą lietuviško dienraš- * ----- -
[žydo, lyg piktžolės, tik gal vio tautinėje pakraipoje, tik statymo Bendrovėj Įsteigta, 
; su tuom skirtumu, kad Ame- artimesnių žingsnių prie to 
! rikoj teip elgiasi “neapsi- 
■ sviete amerikiečiai”, o ten
teip elgiasi apšviesti inteli- kacĮ rytinėse valstijose žada 
'gentai, dargi dabar, kuo- pasirodyti naujas katalikiš- 
met jie teip kritiškose dieno- kas dienraštis, kuriuomi ža- 

, se, yra išblaškytais po sveti
mus kampus, Rusijos mies
tus. Lietuviškų laikraščių

Musų laikraščiai. Jau me- V11l 
vaidinimaisi tai laiko kaip kalbama apie 

1 įsteigimą lietuviško dienraš-

Įsteigimo vis nesimato. Da
bar “Darbininkas” skelbia,

inkorporuota ir Suvienytų 
Valstijų valdžios užtvirtin-: 
ta, ir viskas tinkamai ir at
sakančiai sutvarkinta. Bet j 
to visko dar ne užtenka, tasI 
viskas nėra dar darbo užbai
gimu. Musų inteligentai ir 
visuomeniški veikėjai tųrė-

da liktis pats “Darbininkas”.
“Vienvbė L.” skelbia, kad ir . n , . .
socialistai rengiasi rytinėse 
valstijose Įsteigti savo dien
rašti. “Darbininkų Balsas” 
I. W. W/unijos lietuviškojo 
skyriaus organas sustojo 
ėjęs Baltimorėje ir sakė to
liaus eis iš Chicagos, leidžia
mas pačios unijos (pirmiaus 
leido bendrovė, susisėdanti 
iš tos unijos nariu, lietuvių), 
bet jau valanda laiko, o vie- 

pos, kad ta aną skundą pri-; dą”. Dabar veik tais pačiais nok iš naujos buvei-. 
mintų taikos tarybose susi-1 takais eina “N. L.” - su ‘-pro- nės uepasirodo. Mums ra- 
rinkusiems diplomatams ir-testais” prieš p. Leoną, ku-.§0 Chicagos, kad 
tik tokiu budu galima ką lai- riame jis neseniai buvo Įtar
inėti. Panašiomis rezoliuci- tas “pavogimo” 90.000 rub- 
jomis jau išgarsinta Lietų- lių aukų*nukentėjusiems dėl 
vos vardas tarpe svetimtau- karės. Ir nors tas laikraštis 
čių, kurie pirmiaus apie Lie- tą Įtarimą atšaukė ir Įžeis- 
tuvą nežinojo nieko, arba tąjį perprašė, tai vienok 
žinojo tik kaipo apie Balti--“fardono” nėra. Aišku, kad 

’kos provinciją; net pradžio- europiečiai pamėgdžioja 
je šiądieninės karės, Lietuva amerikiečius, 
oficiališkai buvo raportuose 
pažymima kaipo Kurlandija 
ar “šiaurinė Lenkija”. Šią
dien, kuomet lietuvių rezo- 
liucijos ir “reikalavimai” 
yra tiek pasitarnavę, Lietu
va ir žemlapiuose jau su
randama.

Reikia stebėtis, kad žmo
nės , nieko neišmanydami,

Amerikos 
ir

Amerikos
gali suteik- Amerikoj

nuo
nieką:
negi
kam nors
ti tą “savarankumą”, kuri 
męs suprantame kaipo savi
valdą. Rezoliucijose yra 
tik pasiskundžiama valdžiai, 
ar tai Amerikos, ar Euro-

likas”, kurs nuėjo primigti 
porai savaičių, iki 30 dienai 
Balandžio, daugiau ne išeis. 
SLR K A. organas, kuriuom 
pirmiaus buvo skelbta išei
sianti “Tiesa”, vėliaus “Gar
sas”, nors žadėjo pasirodyti 
prieš mėnesi laiko, dar nepa
sirodo.

ir veikti ne nuilstant, tol, kol 
viskas bus užbaigta. Šitas 
dalykas turėtų būti kuopia-! 
čiausia aiškinamu spaudoje, 
nurodant, kokią naudą mu
sų tautai atneš šita bendro-, 
vė ir jos veikiamasis darbas.

Į Lietuvos Atstatymo Ben 
drovę turėtų dėtis lietuviai 
be jokio skirtumo pažiūrų stėb° negUOdoja, tai po ište- 
ir nuomonių. A. pač reiktų kėjimui. kiek laiko praslin- 

' visiems pasistengti, kad tas 
Kata- mi^Uonas bendrovėn butų 

surinktas iki 1 dienai Sau
sio 1918 m. Jeigu iki tam 
laikui minėta suma nebūtų 
surinkta, tai jau tikrai butų

jaunos

■1

Ardzevičia.

.. $21.15

. l.(® 
16.09 

Šv. Jurgio Dr-stė Passiaic 
Įn. J............................ ’. 16.00

■ Thomas Hughes Jr.......5.00
sa-ĮFred J. Hendricks .... 2.00 

.. 1.00 
.. 5.00

gerbti

-------- o--------
Iš CK. VEIKIMO.

St. Šimkus praeitoje
vaitėje kalbėjo ir rinko au- Mr. W. D. Jenkins 
kas Lietuvai šiose kolionijo-Į Albert N. Garrett
se: 1 Lietuvos Atgaivinimo Dras-

New Haven. Conn. Auka- gija, Shenandoah, Pa. 46.75 
vo po 2.00: K. A. Makarevi-į CK. skyrius, Scranton Pa 
čius. M. Makarevičienė, J. ................................... 21J.5
Maseliunas, Maseliunienė, CK. skyrius Ansionia, 
K. Banelis. J. Laurinaitis.

Naujos meškerės. Lietu- Kviečia amatnihkus šuva- 
va tapo vokiečių apiplėšta ir;įiaviman. Newarko Lietu- 
kalėjime teip užrakinta, kad Amatninku Bendrovė 
apie ją žinių labai mažai lie- L;- atsišaukia i Įvairios : 
tuviai gali gauti, jei bent ka- rušies lietuvius amatninkus, 
^a. ne^ac^a užrubežiniuose kviečiant surengti suvažia- 
laikraščiuose kokia žinutė, vjma< idant apkalbėjus, ar 

persenusi, pasirodo. nebutų reikalingu patiems 
teip. drąsiai apie dalykus Lietuvoj vokiečiai leidžia lie jjgtuviams amatninkams už
ima kalbėti, net nepasitei- tuvišką laikrašti “Dabar- imti dal| pramonės, komer- 
rav?ę pas išmintingesnius už tis tik su tuom tikslu, kad industrijos, vieton
save; dar daugiau reikia lietuviams butų aiškesniais viįn’ svetjmiems vergauti, 
stebėtis iš tokių laikraščių, , jų prisakymai. Šito laik- . kaip kad buv0 Su.
fcurie turėtų išmanyti dau- raščio kada ne kada koks važiavimui vieta manoma 
giau už savo sądarbininkus, numeris atklysta ir Į Ame-; skįrtj Newarką, New Yor- 
vienok jų rašinius talpina v i- riką, bet iš jo nieko veik ka Brooklyną, o suvažia- 
same nuogume, be jokio pa-! svarbaus sužinoti negalima, vimo diena, 30 Gegužio. At- 
aiškinimo. į kaip negalima ir norėti iš sį]jept j šiame reikale amat-

valdžios laikraščio. Vienok ninkus kviečiama šiuom ad. 
reikia manyti, kad Lietuvoj resu. j §ja(jjs> 92 Warwick 

.. . .3tSt., Newark, N. J.
. . . Mus matymu toks suva-

kitokiomis pnemonėmis. da- įiavimas butų reikalingas ir 
bar juos pĮėsia 1S gamtos gajbut> jej jame rastųsi apie 
turtų, naikindami ginas ir,dalykus gerai nusimanan- 
galiausnetišnau^damieze.čių;butų irnaudingaSy tik
ras ir upes, kai! -<&r ten^uz- i vargjaj butų galima ką gero 
sinkus kokia žuvyte, netek- j.. tikėtis, jei jis įvyktų 
tų Lietuvos baduoho rankon, teį umu laiku 
nes kaip pastarosios .^ai-,^ reikt bent
tęs lenkiški laikraščiai pas- . _ * mergeles gerdavo, tik bent
kelbė. visuose ežeruose ir! mėnesių, o ne 2-3 sa- slėpėsi, kad vyriškiai 

nematymų.
Į Atsilankę į lietuviškas 
krikštynas ar vestuves, gir- 

; dime dainuo jaut daug seno
viškų dainelių, kurios tinka 
daugumui šiądienmio musų 
iaunimo. Priminkime:
*T«n Air ulevosiu,

Pamėgdžioja amerikie- vokiečiai apiplėšę žmones iš, 
čius. Europos lietuviai in- jų turtų, kontribucijomis ir j 
teligentai pirmiaus labai J-
kreivai žiurėjo į lietuvius 
amerikiečius, kad jie tarp 
savęs nesusitaiko, pešasi, 
vaidinasi, tarp savęs nesu
tinka. Dėlei to jie ameri
kiečius statydavo gana že
mai, atiduodami jiems gana 
mažos svarbos kreditus, net 
jų organizacijoms ir nu
veiktiems darbams, viskas 
buvo tik ir vadinama “ame
rikietišku”, paliekant pilną 
svarbą tik amerikiečių do- 
lariams, o šiaip viskas, ir 
kalba, ir organizacijos, h* 
laikraščiai, ir viskas, kas 
tik buvo amerikiečių, viskas

kus, pati uždainuoja: 
Oi, kad sugrįžtų 
dienelės.
Geriaus mokėčia 
rūtelę.

Čia duodasi aiškiai suprasti, 
geda mus tautai, , Todėl tu- kad vargas pagimdo girtuok 

lybę, o girtuoklybė daug di-. 
dėsni vargą. Bet mums tos i A- Juodviršis.
dainelės prisimena tik tada, ■ P° 1-00: J. Butkus, A. \ o-j Conn. 
kada męs Įpuolame i vargą, [ kietaitienė. S. Markūnas. A. rT"”rr' 
tad?, męs suprantame jų pa-! Zdazinskas, A. Dičkus, F. 
mokinančius žodžius. . Stulgaitis, J. \ yturis, Juo-

Kodėl tarp Amerikos lie- zas Makarevičius, Jonas Ma- Scienitst So. Boston, Mass. 
tuviu, senu ir jaunu, girtuok karevičius. M. Slėnis, A. ................................ 500.08

tų Lietuvos baduolio rankon, 
nes kaip pastarosios savai-, 
tęs lenkiški laikraščiai pas
kelbė, visuose ežeruose ir; 
upėse užginta žvejoti, nes vo [ vaičių. Iš tokių staiga su- 
kiečių valdžia visus ežerus ir! šauktų suvažiavimų pas mus 
upes parandavojo Vokieti-‘dar nėra nieko gero buvę, 
jos žvejams. To dar neuž-, 
tenkant, pasirodo dar nau
jos meškerės ir ant pačių 
Lietuvos žmonių, lietuvių, 

į nes kaip skelbia “Rzad

rėdami teip svarbų reikalą 
prieš akis, jo kėlimą ir Va
rymą pirmyn, ne trukdyki
me ir jo aprūpinimą ne ati
dėliokime ant vėliaus, nes 
vėliaus atsiras kiti, svarbes
ni reikalai, lyginai reika
laujanti musų darbo, musų 
traso. Dabai’ turime kiek 
liuosesnio laiko, tad padir
bėkime prie L. Ats. Bendro
vės. Gerbiami veikėjai, tik 
pagreitykit darbą, paragin- 
kit musų žmones, paaiški
nant ir nurodant jiems tiks
lo atsiekimo kelią. Aš ti
kiu, kad šis mano atsišauki
mas nebus tuščiu, ji daugelis 
išgirs ir stos prie darbo.

Jonas UHckas.
-------- o--------

DAINELES ATSIMINUS. į žmonės turėtų badauti, tik-i
Nuo kaip seniai atsimena- roję to žodžio prasmėje, ne- po 2.00: J. Tareila, V. Šauk-jį 

me, girdime minint kiekvie-; buvo žinomas. Amerikos 
nam nenaudingą girtuokly- [ žemėje, nuo laikų, kuriuose
bę, bet ta girtuoklybė nė-[ją atrado Europos žmonės, Stasiūnas, J. Marčiulionis, 

Į kiek nemažėja, dargi labiau [ niekad nėra pritrukę maisto [S. Urbelis. J. Dičkus, P. ši- 
platinasi. Dargi kas ypa-i teip, kad žmonės turėtų ba-į monis, A. Urbelis, V. F.^Ba- 
tingo, tai tas, kad ir tie, ku- .dauti, o jei buvo kuomet at-; bonas, S. Olbikas, V. Bačkys, - -

Sidki-ai, kaG vic.uc ar ki- T. Ceplinskas, J. Juškis, P. “.X
tur keliatas žmonių mirė dė- Beliauskas. A. Gudžiūnas,!
lei bado, tai-buvo lokališki P. Kanapcekas, K. Kevela.;»» Suv. Valstijose.

Gėrė žmonės senovėje, ge- atsitikimai, kurie nepalietė S. Gudžiūnas, J, Jocius, K. 
ria ir šiądien, kaip seni, teip visą šalį, ir tai tas buvo ty-1 Andrejaitis, S. Bujanaus- 
ir jauni. Senovės dainelės; ruošė, uolų plotuose, per ku-lkas, M. Fadinauskas. Smul- 
mums primena, kad ir mus 1 riuos ėjo kultūros ir civiHza- į kių $11.70. 
— vvvekvi (AVIo 1 ---

Conn........................... 38.79 ,
CK. skyrius New Haven, 

/................. 34.03
TMD. 5 kp. Waterbury, 
Conn. .. ............ !.... 44.20
The First Church of Christ

tuvių, senų ir jaunų, girtuok karevičius.
Ivbė vra teip mylima, net: Skarvelaite. K. Zigmančiu- 
perdaug? Turiu* vilti, kadpė, J .Dauderis. V. Šniukšta, 
atsiras iš “Dirvos" skaityto-: Stielkauskas, J. Matukai- 

, jų kas nors, kurs pradės 
tą klausimą rišti.

Gailutis.
-------- o--------

* BADAS AMŽIŲ IR KA
RTŲ ISTORIJOJE.

i Žmonės pasakoja, kad
! “kitame pasaulyje”, ant ant- Viso
rojo žemės puskamuolio, ap- Atitraukus surengimo pra- [ 

į sireiškimas bado, teip, kad kalbų iškaščius lieka $34.03 į
Ansonia, Conn. Aukavo!

rie girtybę peikia žmonėms 
girdint, o patįs geria iki so- 
įčiai.

ria ir šiądien, kaip seni, teip 
ir jauni.

sitikimai, kad vienur

Rusijoj laukiama naminės 
karės. Dar ne apsidžiaugus 
nncHni n3sfliu<v»'*vus iš 'Gs-

Viso.......................... $756.78
Surašai užsidėjusių mėa. 

mokestis bus paskelbti vė-ši- i tis, P. čerkauskas, Mat. Ma- 
karevičius, S. Lonika, F. Ci- į liau, nes persikeliant į naują 

; bulskas, M. Pauliukaitis. M. j butą, nesuspėta prirengti.
Lotuzaitė, J. J. Vaitkevičuis, Svarbu naujas CK. adre- 
A. šukevičius. Smulkių i sas: 320 Fifth avė. Room 808

$45.53

lys, J. Kontautas.
Po 1.00: K. Tijūnaitis, E.

, ĮVAIRUMAI
' Saksonijoj padirbta maši
na, kuri ant syk mezga 3 
[tuzinus pančekų. šita maa- 
| na turi savyje tam tikras 
: baterijas su adatomis, ku- 
1 rios nuo §yk daro 288 sžu- 
lias.

Pennsylvania valstija sto
vi pirmoje vietoje su garo

cijos pionieriai.
Vienok senasis pasaulis,Viso 

žino ] 
metus, senuose 
879 metuose kru 
eros, buvo didelis badas, 
kurs atsikartojo ir vėliaus, 
1162 metuose. Nuo 11 am
žiaus kronikai yra pažymė
ję 160 bado periodų Europo-

enok senasis pasaulis v iso........................... S3S.70
praeitus laikus, bado ' Brigeport, Conn. Aukų 
is. senuose amžiuose.; surinkta $54.20; paskelbta 

vėliau. Union City, Conn. 
Aukų surinkta $40.00; pas
kelbta vėliau. Bristol, Conn. 
Aukų surinkta $50.50; sura
šai aukavusių bus paskelbtr 
vėliau.

Argentinos valdžia įvedė 
didelius pagerinimus gele
žinkelių vagonuose, kurie 
žiemos metu bus apšildomi 
(pirmiau to nebuvo).

Suvienytų Valstijų val
džiai 5000 įvairių išradimai 
ir pagerinimų kariškam lai
vynui, perstatyta bėgyje 7 
mėnesių.
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Kaip Europa Kariauja

‘ais-

Skyrius šio apskelbimo aprūpintas The East Ohio Gas Kompanijos ir “Dirvos.

E3191

E3245

E3188

E3189

E3243

E3242

813 Superior Avė. N. E_ 
Vienos durys nuo Colorrai Teat.

i POPE VULCANIZIIG CO. t

o abidvi yra purvinos.

Frank F.Happy
DANTISTAS

pelnas eis nukentėjusiems nuo karės, 
skyrius Raudonojo Kryžiaus ir Francu-

kioje pozicijoj kareiviai ne
tenka savo kojų. Tokios ko
jos pasirodė labai praktiš
kos, drūtos, lengvos, ir tuo
mi geresnės už gumines ko
jas, kokios pirmiau buvo dir- 

I bamos. Popierinės kojos 
j yra dar ir tuom praktiškes
nės už gumines* kad jos ne 
priima drėgnumo ir visada 
būna sausos, kuomet kitaip 
yra su guminėmis.

įvai
riems reikalams. Ikišiol la
bai daug popierinės masos 
sunaudota dirbimui rakan
dų, įdų, imituotos skuros, šil
ko, audeklo ir tam panašiai,

metrų. Visų frontų ilgumas 
išneša 3,000 kiliometrų. Ka
dangi paprastam apdrutini- 
mui fronto vienam žingsniui 
(75 centimetrams) reikia 
sunaudoti apie 100 metrų 
draskančios, arba spygliuo
tos .vielos (drato) tai viso

DU D. UI GMINOS, D. D. S.
ATSAKANTI AUSTAS 

DANTISTAS.

toje yra pirštinių meisteris.
Ranką, iki kol ji yra jam 

nupjauta, ant šventoriaus sė 
dintis elgeta, imituoja Venus 
Milo; rankutę linksmai ištie
sia ta, kuriai ant piršto vy
riškis mauja žiedą ar ant 
tolesnės rankos dalies, bran- 
zalietą. Rankos maldauja 
užraudęs vyriškis ir jos savi 
ninkę prižada nešioti ant sa
vo rankų net nežinia kaip 
ilgai. Ir jeigu rankos savi
ninkė turi giliukingą ranką, 
tai, nors proto ir neturėtų, 
vistiek gaunasi globon go
daus vyriškio.

* Rankos tarnauja moti
noms ir jų s pavaduotojoms, 
nešiojime ir gnaibyme vai
kų, čigonėms daryme burtų, 
šokikėms kilnojime pasamo- 
nų ir “misiutėms” nešioji
mui blekinių su alum. Už 
rankos policistas nutveria j ^°je> ^us Ja^0P^0S ilgainiui,, 
vagį, vagies rankas policis- paukščių rušįs, kurios šią

dien butų matomos tik muzė- 
juose, užsiliks dar ilgai il-

Alaskos paukščiai.
Nelabai seniai vienas Ame 

rikos profesorius, F. Say- 
mour Hersey lankėsi Alas- 
koje ir pagrįžęs papasakoja 
labai akyvų patyrimų iš savo 
kelionės. Akyviausiu jo pa
pasakojimu yra apie Alas- 
kos paukščius. Minėtas pro
fesorius Alaskon išplaukė iš 
Seattle, Wash. laivu “Bear”. 
Kuomet jų laivas artinosi Į 
artimiausi uostą Point Bar- 
row, kurs yra labiausia išsi-

Nauji Lietuviški Golumbia 
REKORDAI

Tai bent vielos (drato) 
kamuolys.

Apskaitliuota yra, kad šią

teip, kad maty- 
esąs Europos 
Įžanga į tran-

Dirbtiniai kūno nariai.
Nežiūrint didelio popieros 

kišęs i jūres šiauriniame Ala brangumo, kaip Europoj, 
skos krašte, profesorius sa- teip ir Amerikoj, pradėta jos 
vo akimis pamatė skraidant daugiaus sunaudoti 
tokią daugybę paviršiu jū
rių ir kitokios rūšies pauk
ščių, kokios kitur negalima 
matyti. Besiartinant laivui 
Į uostą Unimah Pass, pauk
ščių būriai buvo tirštesni, pastaraisiais laikais dar ta 
Jis sako, kad žmogus protu jnasa pradėta naudoti vė- 
negalėtų išsivaizdinti kiek liausiam išradimui, dirbimui 
milijonų paukščių skraido kūno narių, kuriais pirmiau- 
ant jūrių ir Alaskos pakraš- šia buvo tik kojos.
čiuose. Kaip tik akys gali Dr. Svindt, danas, išgalvo- 
apimti plotą, nelyginant lyg jp dirbimą popierinių žmo- 
juodas debesis juoduoja did- gaus kojų žemiau kelio, ko- 
žiausi paukščių būriai. Sus
tojus laivui uoste St Micha- 
el ir motoriniu laiveliu plau
kiant į kraštą, profesorius 
irklais turėjo irtis per pauk
ščius, kurie plaukiojo ant 
vandens paviršiaus. Tyrinė
damas profesorius įtaką 
Alaskos upes Yohan, rado 
teipgi skaitlingiausius bu- 
riuą paukščių, plaukiančių 
jūrėse ir tupint ant sausže- 
mio. Atkreipęs savo domą į

teip kaip ir geležinkelio va
gonas, prikrautas “kendė- 
mis”, “papkornais1 
krimu.”

tas surakina ir paėmęs už 
rankos nuveda policijos kar- 
donan.

Ranka turi tokias ypaty
bes, kad kuo moteries mažes
nė ranka, tuo ji daugiau pa
kelia žiedų, branzalietų ir ki- 

; tokių geležgalių, dargi to- dieninės karės frontai yra 
|kia rankutė gali būti užimta ilgiausi, kokių niekad nebu- 
iteip kaip ir geležinkelio va-,vo Būtent: rusų frontas 

turi 1,200 kiliometrų; vokie
čių frontas turi 800 kiliomet
rų, italų 700 kiliometrų ir

Rankų turime, kaip jau Balkanų frontas 300 kilio- 
žinoma, dvi, bet tarp tų dvie
jų rankų yra didelė, slap
tybė, nes ką kairėji duoda, 
apie tai dešinėji nieko neži
no...... . tik žino pasaulis, ir
dar vienas dalykas, kad ne 
abidvi jos lygiai ima. Daug 
yra tokių gerų žmonių, deši
niąją ranka duoda, o kairia- fronto apsaugojimui reika- 
ja atima: apie tokius žmones Jinga 400,000 kiliometrų dra- 
kalbasi, kaipo turinčius vi- to. Tai tiek jo sunaudota 
suomet atviras rankas. Ga- yra tik viename šone (teuto- 
liaus dar reikia priminti, kad nų), gi kita tiek reikia ap- 
rankos viena kitą mazgoja, saugojimui talkininkų šono.

Taigi teutonų ir talkininkų 
pozicijų apsaugojimui yra 
suvartota 800,000 kiliometrų 
vielos. Musų žemės kamuo
lys aplink save turi tik 40,000 
kiliometrų, taigi, kad pa
ėmus visą vielą iš teutonų ir 
talkininkų frontų ir bandyti 
eiti su tą viela aplink žemę, 
tai ją galima butų apjuosti 
20 eilių. Suvyniojus tą visą 
vielą Į vieną kamuolį, koks 
tai butų kamuolys!....

- Meldžiu... sako jis. Tas 
nekaltasis manebras atsikar
toja ir jiedu jau eina tolyn, 
greta vienas kito___

Pirštinės metimas į veidą 
buvo labai svarbiu ricierių 
gadynėje. Laikai vienok 
ninosi, persimainė ir pir
štinės prasmė. Šiądien jau 
netik pirštinės metimas vei- 
d n, bet kartais ir sugniauž
tos kumščios, nėra dideliu 
{žeidimu ir užgavimu. 
Rankos musų gyvenime at
lieka daugelį funkcijų. Ku
rios yra nutepliotos ant šil
do, su priedu “ten” arba 
*čia”, reiškia, kad toje vie-

Tx>ja šunis ant kiemo 
Ko liūdi putinėli. 
Kur bėga Šešupė 
Karvelėli mėlynasis

ĮDAINAVO 
Marė čižauskienė 
Plaukia sau laivelis 
Lopšinė daina.

paukščius, profesorius sako, 
kad Alaskoje yra užsilikę to
kios rūšies paukščiai, kurie 
jau yra laikomi seniai išny
kusiais. Profesorius sako, 
kad jis pažino tūlos rūšies 
paukščius vadinamus “fis- 
hers petrel”, kuriuos šiądien 
galima matyti tik paukščių 
muzėjuose. Alaska, sako 
profesorius Hersey, turi sa
vo žvirblius, kokių niekur ne 
galima matyti. Suv. Vai. 
nuo Atlantiko iki Pacifiko 
randasi arti dvidešimts rū
šių žvirblių, bet tokių negali
ma matyti koki skraido 
Alaskoje. Pačioje Alaskoje 
yra įtaisytos devynios dide- 
lės-abservacijos, kurios yra 
globojamos ukininkystės 
departamento. Tose abserva 
cijose yra laikomi ir augina
mi paukščiai, o teipgi stro
piai saugojami nuo išnyki
mo. Alaska turtinga netik 
paukščiais, bet ir žvėrimis ir 
jeigu tos visos observacijos, 
kokios šiądien randasi Alas-

Valandos: Nuo 3 vai. po p:et iki 
8 vakaro. Nedėldieniais ofisas 

uždarytas.
Geriausi patarnavimai už sąži

ningą užmokestį.
1935 St. Clair Avė. 

Viršuj Pekelčio aptiekos.

VYNAI

KORDIALAI

DEGTINĖS
LIKIERIAI

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

Rankos. V
Rankos, kaip jau žino

ma, skirstoma jų pavadini
muose, beje: rankos, ranke- ' 
lės, rankutės, rankytės, o 
prie tų ir: pirštai, pirštukai, 
piršteliai ir tam panašiai. 
Tas viskas, pamislijus, gali
ma. gardžiai suvalgyti su 
šmoteliu sūrio. Vienok tos 

^rankos ir rankelės nėra tai 
rankenomis ar “ručkomis”, 
ant kurių užsimovę plieninę 
plunksną, kiša į rašalą diur- 
nistai ir poetai.

Rankas randame nevien 
pas žmones, bet ir pas bež
džiones arba pas joms pa
našius gyvūnus. Beždžio
nių rankos suteikia many
mą, kad žmonės yra beždžio
nių giminėmis. Bet tarp 
žmonių ir beždžionių yra 
skirtumas tame, kad bezdžio 
nė kada kasosi, tai kasosi 
rankomis ir kojomis, o žmo
gus kasosi tik rankomis ir 
tai ne medžio šakoje.

Pirštai yra reikalingi pri- 
siegai urėduose, reikalingi 
rašymui su mašina, barški
nimui į duris, teipgi nešioji
mui šliubinio žiedo ir kavo- i 
jimui jo Į kišenių reikalui j 
prisiėjus.

Pirštukai ir piršteliai turi! 
savo užduotis, o ypač jie yra 
reikalingi pamojimui sau tin\ 
karnos ypatos, krapštymui' 
savo naiviškumų, segiojimui 
šlebės guzikų, laikymui prieš 
save zerkoluko ir tinkavoji
mui veidų. Žodžiu sakant, 
jie reikalingi viskam.

Rankelėms priklauso pirš
teliai dar ir tam, kad ant jų 
augtų nagai, kurie yra reika
lingi pasikasymui ir šukų 
išvalymui.

Rankos yra tam, kad butų 
ant ko užmaut rankoves, 
kurias dėlei didelio brangu
mo, prisilaikant ekonomijos, 
moters kas kart labiau trum
pina ir jų vieton dėvi ilgas 
pirštines. Pirštinės yra pa
dirbtos iš skuros, kurias 
niaujant ant rankos, reikia 
atidaryti vartus, arba iš gu
rno, kad negaišuot laiko prie 
guzikų užsegiojimo, kuomet 
reikia paskubinti ligoniui 
operaciją. Pirštinės visur 
tinka: jas užsimovus ant 
rankų galima eiti į bažnyčią, 
j svečius, į balių su teatru, 
galima nueiti ir Į karčiamą. 
Pirštinės tinka net policistui 
ir kaplarnui. Pirštinės yra 
labai tinkamos mergaitėms 
pamesti ant gatvės, kuomet 
paskui jas eina žmogysta at
skiros lyties, su kuria prasi
deda pažintis nuo:

Pametėte pirštinaitę!__
Ji lenkiasi, jis dukart grei
čiau, turėdamas didvyrio 
opą, pagriebia radinį ir pa
duoda jai. Ji raudonuoja, 
kompromituojasi ir dėkavo-

AKULISTAS

S. Rohert Gebhart, N. D.
—AKIŲ SPECIALISTAS -

Ir patyręs praktikantas._sr.a- 
rantuojantis savo profe

sijos darbą
7035 Wade Park

Tek Rosedale 1381 R.
—Pritaikyme akinių— 

Valandos: 1 iki 8 kasdien ir ne
dėldieniais.

Turi daugelio metų patyrimą.

Krutanti paveikslai. Mūšiai 
išilgai upę Šomme rodomi 25 vo
luose filmų tikriausių paveikslų, 
su mūšių scenomis, padirbtomis 
mūšio ugnyje. Tai yra intere
singiausi paveikslai, koki kada 
nors pirmiaus yra rodę artilerijų 
imtynes, infanterijos ir orlai
vių veikimą. Įžanga 25c.

Jeigu nueisi į Gray’s Armory ir pamatysi karišką parodą, kuri da
bar ten yra rodoma, tad apie Europos karę įgysi geriausią supratimą.

Tai yra didžiausia kariška paroda, kuri pasiekė šią šalį. Ji turi Ri
dėsiąs kanuoks, orlaivius, nuodingųjų gązu bombas.". kūlkasvaidžius, 
tranšėjų mortyras, ir visokius kitokius įrankius, koki dabar yra var
tojami Europos karės laukuose, čia matoma mūšio lauko vėliavos, uni
formos, ginklai ir kitoki kareivių dalykai, naudojami mūšiuose ir poil
siuose. Apart visko dar rodoma šimtai kariškų pavekslų, padirbtų 
valdiškų photografų, parodančių už gyvybę kovojančių kareivių ir 
tam panašiai.

DR, L. E. SIE6ELSTEIN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
— Kraujo ir Chroniškų Ligų. —

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

7 iki 8. Nedėldieniais nuo
10 iki 12 vidurdienio.

308 The Permcned Bldg.
746 Euclid Avė. arti E. 9 gatvės 

CLEVELAND, OHIO.

ĮDAINAVO 
Marė Čižauskienė' 
Gegužinė Daina 
Giedu dainelę.

ĮDAINAVO 
Marė ir Jonas Čižauskai 

p..,,. Tu mano Motinėle 
~ Skambančios Stygos.

v-iton Tris berneliai 
Vakarinė daina.

ĮDAINAVO - 
Jonas čižauskas Baritono. 

Ant marių krantelio 
Saulelė Tekėjo.
Gimtinė šalis 
Sunku gyventi.

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

Tik ką įdainavo Karalienės Aniuolų 
parapijos choras, kurie bus parduoda
mi po 20 d. Gegužio šių metų

E3290

Visas
Clevelando 
zų nuo karės nukentėjusių šelpimo draugijos sky
rius tuom rūpinasi.

Paroda atidaryta kasdien ir nedėldienyje 1 vai. 
po piet iki 11 nakties. .

Generoliška įžanga 50c.

GRAY’S ARMORY, 
NUO 9 IKI 17 GEGUŽIO.

“DIRVOS” AGENTAI.
Pas kuriuos galima visados užsi

sakyti “Dirvą” ir užsimokėti prenu
meratą.

DETROIT, MICH.
Gudinąs F. 83 Kendall avė.

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

RACINE, WIS.
T. Vegela, 1029’4 Lockwood avė.

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

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

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

WILMERDING. P.
VI. Barauskas, 119 Niddle st

CHICAGO. T L L.
Ch. Ruplen, 1618 So. Union avė.

Reikalaujame Agentų.
Reikalaujame kožname mieste lie

tuviškų agentų rinkimui orderių ant 
vyriškų siutų, teipgi agentams ir 
kriaučiams pristatome sampc]jus ir 
kitus reikalingus daiktus. Gavimui 
sampelių reikia prisiųst 4 markes po 
2 centu.

Rašykite lietuviškai adresu:
J. F RICHARD, 
136 Maple SU 

HOLYOKE. MASS.

mobilių guminius ratus ir dūdasY 
Y'pataisome. Už savo darbą męsjP 
4/ gvarantuojame. Atidaryta \P 
4> vakarais ir nedėldieniais.

6934 St Clair Avė. <¥
45 (Kampas E. 70 gatvės) A 
Y CLEVELAND, OHIO. X 
2\Cuy. Telefonas Princeton 539

E3291

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

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

Clevelando Lietuv. Sąry
šio Draugijų Komitetai, mė
nesiniame susirnkime 25 d. 
Balandžio nutarė ir įgaliojo 
valdybą, kad viešai “Dirvo
je” paskelbtų L. Dienos (4 į 
d. Kovo) Įeigų ir išeigų at
skaitą. Štai atskaita:

Įeigos: Už Įžangos ti-! 
kietus 104 doleriai. Aukų į 
surinkta 133 doleriai ir 56 ‘ 
centai. Nuošimtis nuo par
duotų salėje knygų per J. J. 
Žilis, 60 centų. Viso Įeigų 
buvo 238 doleriai ir 16 cen
tų. Išeigos: Už salę 25 dol. 
Benui 25 dol. Kalbėtojam 
J. V. Liutkauskui iŠ Brook- 
lyno 38,80. J. A. Chmie- į 
liauskui iš Chicagos, 31.10?! 
Už spaudą 8,50. Viso kaštų 
išmokėta 128,40. Pas Sąry
šio iždininką J. šalčių liko 
nuo minėtos dienos 109,76.

Šitą atskaitą priėniė Sąry
šio Dr-jų Komitetai ir šiuo- 
mi liudija, kad augščiau mi
nėtos dienos pinigai nebuvo i 
aikvojami kitokiems tiks-! 
lams ir todėl visi paskalai, į 
kurie buvo leidžiami, yra 
gryniausia melagystė. Pa- ■ 
duodami šitą atskaitą, tiki- į 
mesi, kad Clevelando lietu
viams bus viskas aišku, ir 
tai, kad anie paskalai buvo 
neteisingi, ir ateityje jiems 
netikės.
F. Baranauskas, pirminink., 
A. Zdanavičius, sekretorius, 
J. šalčius, iždininkas.

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

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

(Ties Sheriff st. Markctu) 
Cleveland. Ohio.

Main 4040 — Erie 135.

10 Vagonų Kariškų įrankių
Tranšėjos. Kita dalis parodos 

tai aktuališkos tranšėjos, iškas
tos ir apginkluotos, lygiai teip 
kaip Europos tranšėjos. Gra- 
bės, kuriose kareiviai gyvena, 
ligonbučiai, baterijos, baricedos 
ir t.t. prirengta 
damas jautiesi 
mūšio laukuose, 
sėjas 25c.



i
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DIRVA

Šitos Durys

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

$1.00 ar daugiau.

MĘS TURIME DEPOZITŲ 
SU VIRŠ $7,000.000,00.

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

Clark Avenue

hįTelep. - - Cuy. Central 7597-Kl;i

į John Tidd '
n *XKOSTUMERSKAS<-*

Lietuvys Kr jaučius
S

S

J Kurie mylite dėvėti gražius 
IĮ siutus ir kitus drabužius, tai užsi- 
St sakykite pas atsakantį kriaučių. 

Į; Aš gyvenu pačiame miesto centre 
ir turiu bidelę šapą, todėl ir viso- 

i; kius drabužius atsakančiai pasiu- 
:J vu. dailiai pritaikau ir gero tavoro. 
i;

Kreipkitės Antrašu:
(i.1 1377 E. 9-tosiat.*:-: .Cleveland, Ohio

!į

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

jąDidžiausis pasirinkimas tinkamųpT 
ją margumynų. Pamieruokite savopT 
ją kambarius ir atėję pasirinkite^T 
ją tinkamiausio tavoro pas mus bT 

WaIl Paper &*Paint Store,
1338-40 St. CIair Avenue N.E.<^ 

^>Centr. 6189-R Prospect 2892

Tel: Central 2356. Harvard 286.

GROSS M A N
Cnt Kate Phannney

I?'

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

3502 Clark Ave„ Cleveland, Ohio.

Gold
Bond

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

ŠIAURIUOSE AUGINTŲ MIEŽIŲ 

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

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

Brewing Co.

PAJIEŠKOJIMAL
Pajieško Kambario 2 švarus vaiki- 

: nai apilinkėj East Side. Turinti kam
barį malonėsite pranešti laišku, se- 

I kančių adresu: Mr. Charles Degutis, 
j 1833 E. 19 sL, Cleveland Ohio.

— Ludington, Mich. Ku- ------------ <19>
nigas W. Balogh turėjo 5 
registruotas holandiškos
slės karves, po $1000 kiekvie-, yiston, Me., Amerikoje. Bukite ma- 

: lonųs patįs ar kas kitas pranešti šiuo ną. Visos tos karves pasti- adresu:
M R. STANISLOVAS STANIULIS, 

No. .6 Solonder Str., 
Shadwell, East.

LONDON, ENGLAND.

|K] ŪKININKŲ DIRVA ® jį
—UŽLIAKO DIDELĘ—

NAMŲ RAKANDŲ KRAUTUVĘ

po. Veteranaras pripažino, j 
kad jos buvo kokio keršti- j 
ninko užnuodintos. Jieško- j 
ma kaltininkų. | reikalauja 500 vyrų.

— Hart, Mich. W. R. Ro- Pavienių ir su šeimynomis, prie!

ach pirko 100,000 tamicių Reikalaujame anglekasių ir pap-
diptrn Vnriaic nycnHiną 40 rastlJ d»rbinink<J- Už rekomendavi- Cliegų, Kuriais užsodins niu? neimanw nieko. Atsišaukite 

akrų žemės. Už tameites tuoj*“s,\u „_ ,___ x
šiems metams kontraktoriai 
ūkininkams siūlo 15-50 nuo
šimtį daugiau negu pirmes-
niais metais. ■ Reikalaujame merginų prie . skal-

— Iowa valstijos guber- bimo darb<u Pageidaujama anglišką 
kalbą turinčių. Smagus darbas ir 
atsakanti alga. Mus užveizda man
dagus žmogus ir sąžiningai apsieina 
su darbininkais.

THE PUBLIC HAND LAUNDRY 
CO. PROSPECT IR 14 GATVĖS, 

CLEVELAND, OHIO.

(20)

Walsh Employnient Agentūra, 
615 Superior Avė. N. W. 

CLEVELAND, OHIO.

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

Apar to čia didelis pasirinkimas visokių ge- 
lažinių dalykų, visokių dailydėms įrankių, sudynų 
ir t. t. Teipgi Įvairių-įvairiausių rųšių maliavos, še 
petų. smalines ir robrinės stogų dengimui popieros

2155 SU Calir Avė. Cleveland, Ohio

M savo ska>4ytojams duoda labai daug naudingų raštų
11 I 11 I I apie žmonių sveikatą ir ligas, taipgi apysakų, juokų,

I Ll I eilių, paveikslu. Turi savo korespondentus visoje 
Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj, Vokietijoj, Fran- 

ajoj, Anglijoj ir kt. “Ateities’' kaina metams $2.00, pusei metų 51.00. Ųž- 
^sieniuose metams $2.50. Pasižiūrėti viena numeri siunčiame dovanai.

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

j Edvardas B. Smialek,
i TAIKOS SUDŽIA

(Justice of the Peace)
Sutaiko civiliškas ir kriminali 

!«ikas bylas ir išriša kitokius teismojlj 
!;Į reikalus, kurie rišasi su šituom.J 

’p; urėdu. Teipgi veda
! REJENTALIKŠĄ KANCELIARI-,;. 

JĄ (Notary Public).
ii. Parūpina kontraktų ir pardavimoįli 
i;;ar pirkimo aktus, apdirba "dee-i!| 
|;idus”. margičius, abstraktus, tęs- Į5> 
$ tangentus ir teip toliau.

KANCELIARIJA:
■ 303 SUPERIOR BUILDING •;!

Cleveland, Ohio.
U Tel. Bell Main 1963.
!' Cuyahoga Central 8290—R.

■J Valandos: nuo 9 ryto iki 4 
!> pietų.
; REZIDENCIJA:
• St. 16 Berea Rd.. Brook Park 

Tel. Mario 110—R.
Su visokia* reikalais kreipkitės 

S prie jo. o busite užganėdintais jo | 
j!i patarnavimu.

PATĖNTUOTOJAI

I

■ im ■■■■■■■■

A. ORDINĄ
CrMsirMaiNistas
GENERALHKA STOTIS:

Fiiija:
6017 — 19 St. CIair Are.

Telefonai:
Ohio State. Pri neto n — 1381.
Bell — Rosedale 1881

natorius Harding atsišau-1 
kė Į ūkininkus, prašydamas 
kiek galint šiais metais už
augint daugiau javų ir dar
žovių.

— Livingstone, Mon.
Brangiausia čia mokėta už 
šieną pereitą savaitę, nes 
net 28 dolerius už toną.

— Port Clinton, Ohio. Dė- bar*M siūba, 
. . . . . tvartu, klė:lei mėsos brangumo vieti- ku. daugeliu 

niai gyventojai pradėjo au-
Bet miesto 

priešu kiek-j valdžia jiems tai užgynė.
______ t

W UZ $30.00 PER MENESĮ.
Priskaitant nuošimtį ir mažą įmokėjimą, galima pirkti Rytinėj dalyj na

mą su b kambariais, maudyne ir visais naujausiais įtaisymais, kieto me
džio grindimis ir kertėmis, įdų kabinetu, elektros žiburiais, su zerkolo duri
mis, drabužiams klazetų. kombinacija furnaso, skalbyklos, dideliu lotu, 
ideališka lokacija, arti gatvekarių linijos.

Pamatykit pirmiau negu pirksit. Parodoma tik norintiems pirkti.
Teipgi turime naujų pardavimų prie gatvekarių ekstencijos prie W. 25 

gatvės, kur galima gauti 40 X L,50 pėdų lotus su visais aprūpinimais, išmo
kėtus.

Mažas {mokėjimas ir paskui mėnesiniai išmokėjimai.
Pasiteirauki’ ypatiškai ar per laišką.

GEORGĖ WEBER & CO.
308 Erie Buldg.

DIDELĖ PROGA ĮGYTI
40 AKRŲ ŽEMĖS.

Rytinėje dalyje miesto, su 7 kam- 
i, dideliu tvartu, arklių 

tvartu, klėčia, kiaulininku, vištinin- 
jeliu vaisinių medžių, apie 

8 akrai girios su šaltiniais ir upe
liais, 800 cukrinių medžių. Gera dir
va, su užvestomis vandens nuotrau
komis. Tai viena iš geriausių progų 
Ohio valstijoj. Prekė $4,5( 

. ma dalimis.
L. J GODARD, 

246 Tne Arcndia.

Bitės ir bitininkystė.
Pirmiau negu ką nors kal

bėsiu apie bites ir apie tai, 
kokią naudą jos neša jų au
gintojams, turiu būtinai pa
kalbėti abelnai apie bitinin
kystę. Kaip jau skaityto
jams yra suprantama, kiek
vienas darbas, kiekvienas 
veikimas, reikalauja apsi- 
pažinimo su juom. Teip pat 
ir bitininkystė reikalauja ap- 
sipažinimo, jeigu tas, kurs 
jų auginimu verčiasi, nori 
turėti iš bičių naudą. Lietu
voje bičių auginimu užsiim
davo žmonės tik tie, kurie 
turi didesnius patyrimus 
apie bites, arba, specialistai. 
Šiaip nedaug žmonių būda
vo, kurie bitėmis rūpinosi 
vien tik rizikuodami. Dar
bas be naudos, kaip kitur, 
teip ir bičių auginime, nepri
duoda noro tuomi darbu rū
pintis. Bitės reikalauja dau

_ giau darbo, priežiūros ir ru- 
:j!j pinimosi jomis, negu kas 

nors kitas iš daugelio gy v li
nų, o ypač labiausia, kad bi
tės yra labai piktos ir todėl į ginti- kiaules, 
jos skaito savo ] ’ ’ 1 *
vieną, kas tik nors biski į 
kuom joms nepamėgsta.

7 Bitės dirba sunkų darbą, 
valdydamos save ne protu, 
bet instinktais (jauslais). 
Norint iš bičių turėti naudą, 
būtinai reikia pažinti jų in- 
stinktus, kuriais jas gamta

: apdovanojo. Bitininkystė 
pati per save yra labai švel
niu ir atsargiu užsiėmimu.

■■Prie bitininkystės yra reika- 
| i lingu apsipažinti su botani- 
į ka, arba mokslu apie auga
lus ir augalų žiedus. Kasis 

j mus nėra gėrėjęsis pavasa
rio laiku, pievose žydinčiais 

i augalais? Tose žydinčiose 
pievose, tuose žiedų laukuo
se, dirba savo darbą bitės, 
kurios ten, iš žiedų surinkę 
po mažą trupinėli medaus, 
juos neša bitininkui.

Bitės suneša medų. Apie 
tai juk kiekvienam yra ži
noma. Kaip seniai gyvuoja 
istorija, nuo teip seniai yra 
žinomas medus, 
mionai, grekai, 
Egipto"žmonės, visi valgė ir 
pažinojo medų dar prieš 
Christaus gimimą. Rodosi 
dar nelabai seniai, (o vienok 
jau tai senas laikas) Lietu
voj buvo nemažai .bičių ir 
bitininkų, tad nestokavo ir 
medaus, kurs buvo valgomas 
šventėse ir šiaip kada, sve
čius vaišinant ir juos girdant 
atskiestu medum, vadinamu 
midus. Bitininkystė teip- 

įgi reikalauja susipažinimo 
įsu daržininkyste ir sodau- 
Ininkyste, kas teipgi padidina 
į bitininkams ' naudą. Bičių 
medus yra reikalingu dirbi
mui alkoholinių gėrimų, iš 
medaus dirbamas yra midus, 
kaipo gardus gėrimas, me
dus teipgi naudojamas ir vai 
stams, teipgi tinkamas dau
geliui įvairių kepimų. Me
dus yra gamtos teikiamas 
maistas kaip ir pienas ir 
šiuos du maistus niekas ne
gali pavaduoti.

CLEVELAND, OHIO.

po i;'

O.

Trįs dešimtys mstų musų patyri
mo darbas įvairiose šakose, viso

kiu išradimu ir patentavimų.

406-7 Cuyahojęo Bldg. 
CLEVELAND, O.

Dr. FRANCIS IENNEOY,
DANTISTAS

iki vakaro.
Paccdeftu. Utarninko ir Seredv vakarai* 

nuo iki 7:30.
Bell Roseia:e 2377-W Cuy. C t r. t. 6678-R

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

Bell Main 806 Gyvenimo 
MgCent. 2251-L Garfield 2756-M 1 

| R. Roy Cheeks r' 
H -ADVOKATAS- | 
ge 312-314 SUPERIOR BLDG j 
gO 314 Superior avė. Cleveland, O.< 
gSjMusų ofise yra lietuviškas veri

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

Dr. Wm. Rasing
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

CLEVELAND, OHIO.

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

C. J. Benkoski iADVOKATAS ® 
....... . ■ , ©

420 Society For Savinga BWk..X 
CLEVELAND, O. "

Męs savo ofise turime kas p«r- 
kalba lietuviškai.

Seni ry- 
persai ir

ŪKININKAMS 
ŽINIOS.

— Holland, Mich. Perkū
nas uždegė vištininką F. 
Jordo. Gaisre žuvo 3000 
vištų.

— Chicago, III. Kviečių 
prekė pašoko iki $1.99*4 už 
bušelį. Tokio brangumo ne
buvo nuo laiko naminės ka
rės.

Dabok Savo Automobilio Ratus.

i g

— Billings, Mont. L. Sim- 
mons pardavė savo avių vil
nų 300,000 svarų, už kurias 
gavo po 40c. nuo svaro. To
kio vilnų brangumo niekas 
ne atmena.

— Pietinės Dakotos ukė- 
se kas metai Įvairios rūšies 
vabalai ir kirmėlės padaro 
nuostolių suvirs 
000.

— Valdžia 
valstijos jieško 
užkirtus kelią 
srams, kurie kas. met vis 
labiau mažina girių plotus, 
kurių ir teip yra likę nedau- 
giausia.

— Pittsfield, Mass. Fe- 
derališka valdžia nupirko 
Alleno veislinių gyvulių au
ginimo ūkę, už kurią užmo
kėjo $250,000. Ūkė turi 1000 
akrų žemės ir daugeli veisli- tyrimą, kaipo specialistas 
nių gyvulių. pritaikyme akinių. Už sa- į

— Šuliniai privalo būti lai vo darbą gvarantuoja. 
kasTiuo laiko išvalomi, nes 
kitaip vanduo liekasi netin
kamu naudojimui. Keno 
šulniai negilus, reikia juos 
gilinti, kad pasiekus šalti
nio vandenį.

— Petlioriai Wisconsino 
valstijoj moka paddtkų val
stijos iždan — pėksti 20 dole
rių, važiuojanti vienu ark
liu 45, o dviem 
automobilium, 
metus.

— Kiaulėms
, mėlėms, kirmėles galima iš- 
. varyti duodant joms guper- 

voso (sulphate of fron) su
maišius su ėdesiu. Vieną

. gramą galima duoti Į 100 
; svarų ėdalo ir duot rytme
čiais per 5 dienas.

— Nebraskos valstijoj iš
mirko ir išpuvo iki 90 nuo
šimčio žieminių kviečių sėjos 
ir todėl turi būti atsėta va- į 

, sariniais. Iš Minnesotos par1 
gabenta 5 vagonai vasarinių 

. kviečių.
— Missoury valstijoj, dė

lei sausos žiemos didesnė 
pusė sėjos žieminių kviečių 
žuvo. Ukininkai ataria lau
kus ir sėja avižomis ir mie
žiais. Kansas ir Oklahoma 
valstijose kviečiai atrodo 
dailus.

— Nuo pradžios karės iš 
Europos nėra atgabenama 
dalgių, tad dalgiai parduo
dama vien amerikoniško 
išdirbimo.

už $15,000,

Wisconsino 
budo, kaip 
girių gai-

arkliais ar 
75 dolerius j

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

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

Kelly- Springfield- Goodyea r-Goodrich.
e. Tel. Prospect 3240

H ' 
a : a 

1 s

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

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

.3033 Woodland Avė. Cleveland, Ohio
City. CentralĮ 3080-L

Akių kliutįs. Visuomet j__ __________.■
yra pavojum visos žmogaus rXXXXTXXXTXXyxYX-xx-XXXYYXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTXXrm
sveikatos ir todėl jas visuo-jR—u E
met reikia apsaugoti aki-į S T n© U0011 E.. M3R11011 CO
niais. Akiniai sergančioms! 
akims tiek reiškia, kiek su-i 
žeistam kunui lazdos ar kriu ■ 
kiai.. S. Robert Gebhart. 
N. D. akių specialistas.

Turi ilgą ir praktišką pa-

—... ..........  BLEKORIAI IR KONTRAKTORiAl .........t-------- — [
Dirbame Cornesus, geležines kopėčias, atliekame rynų ir dūdų h 

sujungimo darbą, įstatome fornesus į naujus ir senus namus, padirbame * 
drabužių džiovinimui grėdus (dryers), sudedame blakines lubas ir atlie- Į 
kame sienų pagražinimo darbą. >

224-1-57 ŠT. CLAIR AVENUE !

Ecc

Kreivas akis atitaiso. Ne- 
reik mokėt už konsoltaciją.

Daugiau žiūrėkit mano pa 
skelbime.

X X i TĮCx XXX ziziiixzxzxmixxri x~xUxx XXX X j !

Sudeda 22 karato aukso dantis uz $ 3.00 nuo dančio 
rato "Gold Croivns" $3.00.

Sidabru užtaisymas 50 centų. Visoks dantų taisymo 
atliekama už žemiausią prekę visame mieste. Išduodamą 
ka gvarancija 20 melų. 
717 EUCLID AVEN l E

darbas 
raštiš-

(Ant “Star” teatro) CLEVELAND. O.

sergant kir-

Draugijų reikalai.
Clevelando L. T. Choro draugija 

laikys savo mėnesinį susirinkimą 
16 d. Gegužio (May) seredoje 7:30 

vai. vakare ant Povilaucko svetai
nės. po No. 2452 St. CIair avė. To
dėl kviečiami visi nariai neatbūti
nai susirinkti, nes bus daug svarbių 
reikalų. Teipgi kviečiami nauji na
riai, kurie nori prisirašyti.

TMD. 2-tos kuopos susirinkimas 
atsibus Gegužio 11 d. Žvaigždės sve
tainėj. 7:30 vai. vakare.

Visi nariai malonėkite atsilankyti.
J. Brazauskas, nut. rast.

fornišruimei išrandavojimui 
vienas di- 

antras ma- 
Šviesųs, šva-

Alpers Phonograph Service Co.
EKSPORTAI PHONOGRAFŲ TAISYMO.

P’nonografų maššinas dirbame, taisome ir mainome.
417 Superior Bldg. Cleveland. Ohio.

Tel. Main 3197-J

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

Du
prie lietuviškos šeimynos, 
delis, tinkamas dviem, * 
žesnis vienai ypatai.
rei užlaikomi ir nebrangus. ,__

Kam reikalinga butų kreipkite: , « 
1329 St. CIair Room 1 .j ę

A. Rūkas, iš Philadelphia. Pa. ! 
“Dirvos" yra įgaliotas agentas už- ; i 
rašynėti “Dirvą” po Philadelphia ir B 

apielinkes. Todėl, kur jis atsilankys. 
be jokios abejonės galite užsirašyti , % 
“Dirvą” ir užsimokėti jam pinigus, jį.

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

DU BANKINIAI SKYRIAI: 
1783 W. 25th Street.

573 W 3rd Street.
Cleveland, Ohio.

Elyria, Ohio

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

Pamėgink mus." Gelažinio Vyno”.

MARKET PHARMACY-APTIEKA
L. S. KREJCI. Savininkas

įjj 2601 LORAIN AVĖ CLEVELAND, OHIO

$10.oo X-Ray Egzaminavimas už $l.oo
Su $1,000.00 vertės mašina X—Ray aš galia tikrai ištirti tavo 

nesveikatos ar ligos priežastis. Mano X—Ray mašina mato viduje ; 
teip gerai, kaip tomistą gali matyti iš lauko. Ji parodo man visas prie
žastis; aš galiu matyti priežastis, kurios kenkia tomistas organizmui. Į 
Aktuališkai matant ir tuomi lengvai ištiriant visas kliūtis, aš tomistai : 
galiu lengvai pagelbėti ir pagerinti sveikatą. Su pagelto
reguliariško egzaminavimo su pagelba X—Ray už $1.00, aš mikroskopiš- ; 
kai ir chemiškai galiu patarnauti be speciališko atlygnnmo. Per septy
niolika metų saVo praktikos aš pagydžiau tūkstančius žmonių iš nesuga- 
lėjimo. pilvo, kepenų, inkstų, kraujo, odos, reumatizmo, akių, ausų ir ger- - 
klės skaudėjimo, plaučių neveikimo ir jsesenejusių kitaįuų hgų. Ateik ; 
pas mane ir duok save išegzaminouti. Aš suteikiau pagelbų tūkstančiams į 
žmonių, suteiksiu ir tomistai.

Atsitikime užsinuodinimo kraujo vyrų ar moterių, aš naudom išra- i 
dimą profesoriaus Ehrlich. 606 (Salvarsan) ir 914 (Neosalvarsan) kaipo 
vaistą.

Aš kalbu lietuviškai, lenkiškai ir slaviškai.

Dr.IJAIIA: V, “SPECIALISTAS”
ffffllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlir^^lllHHinH*************””1111111111111111,...........

H

žmonių, suteiksiu ir tomistai.



NUOŠIMTIS
SKAITOSI NUO TOS DIENOS

taupinimui

SHORE

Užsisakyk Keisą’

Ma>»3SU-d

DANTISTAS

PRAŠYK

BITEZRIO

ko m b i n c i jomis

PARSIE>UODA
VISUOSE 

SUNKIOSE

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

12000 Superior Avė.

LASH’S BITTERS COMI’ANY 
New Yorke. Chicagoj. San Franciscoj

REIKALAUKIT IR GAUKIT
ORIGINALIŠKI IR TIKRĄ

‘Dirvos” Adm.

1395 E. 9 Street
Cleveland. Ohio.

draugystes, kurios 
TURI “DHtVĄ” UŽ 

ORGANĄ.

Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI, 

2116 Prospect Avenue.

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

PUSĖ STIKLO 
PATAISO SKIL
VĮ IR INKSTUS

II. K. GKRL.ACII,
1653 St. Clair Avė., N. E. Cleveland, Ohio.

= DANTtSTA* =
OCmo Valandų*:*

Nuo&OO nuo 1XM> iki 4:00 popiety ix*

^=APCARSINIMŲ 

paskleidEjas

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

Edward C. Hunt. manageris .
TODD PROTECTOGRAPH CO.

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

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

X-RAY CHEMIŠKAS IR MIKROSKOPIŠKAS 
EGZAMINAVIMAS.

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valančiai vakaro.

gatvių, 'už juokingai te
gyvenanti žmo-

SIETINIŲ DURIŲ 
Langą h Maldingą 

DIRBTUVE.
3035 St. Clair avė

< OHIO
Pro.pect MI 
Central 4293

k 1172 E 79th St. Cleieknd 
33oxxxxzzxxzzxxanr:

Seredom* nuo 9XlO ryto iki IŽMiidunlie. T
1180 E. 79th St. Cleveliid, Bhi® J

DR. ADOMAS SZCZ¥TK9WSKI
GYDYTOJAS IR CHIRURGASF. PIEČAITIS. 1802 E -35th Str

J. URBSAITIS. UI- E. 33niStr.
J. GAI1>EL1S. 1402 Oreacn Avė.

Skrnaii'tas.
J. ŠALČIUS. 1390 E. 4UtStr.

I.. S. šv. Kazimiero Gvardijos su
sirinkimas atsibus kožno mėnesio 
antrą Utarninką vakare, nuo 7:30. 
Poviiausko svetainėje, 2452 St. Clair

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

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,

L. A. Kujawski 
ADVOKATAS.

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

Vertė pakils 
dvigubai, kada 
atsidarys nau

jas tiltas

DR.l.E. JASIN'SKI
607 ROSE BLDO.

175 Cardoni Avė.,
Fin. sekret. B. Simanavičių,
_ ” I T— 7. Milkevičia,

2163 Russell St.,
Užrašyto jus organo ‘"Dirvos” L. P. 
Kliubo nariams Jonos Naujokas,

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

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

GYDAU nervy 
chroniškas ir kr-

Nuo H iki 12 vai. vidurdienio, ir nuo 2 iki 3 
vai. po piety. Nedegiomis ant pareikalauvimų. 
' Antras Ofisas, 1374E.WkIWvčj.

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

Clair A v. and E. 79-th.
Iel.0. StzteP-r ce‘rr. 431 geli Bacila 5432 J

KETURI PRIVERSTINI FAKTAI 
STOVI TAU PRIEŠ AKIS

1532 E. 32 St.
KARIŠKA VYRIAUSYBE:

tv»n. J. RAKAUSKAS, 7028 Sujx.*rior Av<

iGourley & Kelly* 
« RtPORTHIMU STEI9GRAF1I, TYPO- 
l GRAFiHR HURTIGRiFil i
> Magina parakome laiAku*. kmraktŲ fcr- 

rw, ramioj aktu-ų tcKtanirntu* ir kitokia* 
raiUAku* darbu* 'atUrkantr typevraiteriu

X ar mulUjrrufu, Diktaci.w reikalaujar.?.
B suteikiama jei reikaiintfa.

ę Ukky Anerican Tmt BMj.
; 36 Public S^uara. M. 21tW

Mažas imokėji- 
mas ir maža 
mėnesinė mo
kestis, padaro 
žmogy nepri- 

giilmingn.

Bravoro Triumpas

Patraukiantis

Dideli lotai
Nuo $275 
iki $650'

Už 3c. priva
žiavimas

Kaino t"00 kebrumuuhimoK ’ DIEGLIU IR 
Vaistą I FILIO SKAUDĖJIMO

CINGEKA- IR BRENDf: yra

S Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems S 
S Lietuvoj bei Amerikoj 

^VIENYBE LIETUVNINKUS 
pi Eina jau 3C-tus metus.
S Prenumerata $2.00 metams; $1.06 g 
g pusei metu. -Kanadoje $2.50 metams: M 
g $1.25 pusei metų. Anglijoj. Lietuvoj ir g 
g kitur $3.00 metams: $1.50 pusei m. “] 
g Pametimui vieną num. siunčiam dovanai {J 
Qj Knygą katalogą siunčiame ant pareikš- 3 
[}į lavimo dovanai.

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

Ir kuo jis gali gelbėti, kad 
pastoti kelią prieš visas 
skriaudas, nedorybes? Jis, 
kitas, trečias — nedaug to
kių yra, kurie stengėsi būti 
vadovais skaitlingos minios, 
tikrais tautos Simais, tapo 
dvasioje užmirštais ir negali 
pakelti ranku prieš tuos tau
tos išgamas, kurie su įran
kiu purvina idėją, veda vi- 

i suomenę, bet kur, prie ko, 
1 ir patis nežino.
i Paskutinis klausimas.
Dėlko visiems yra smagu Pirmininko pagel. K. Nausieda, 

v 0 Rekordu seki- St
■ mindžioti tie prakilnus ide
alai? Dėlko nenori žengti iždininkas'v 
; pirmyn, bet stovi ant vietos, i 
• o jeigu ir eina, tai ne pažan
gos keliu?... Kada musų
jaunuomenė dvasioje uba-

■ gaiš būdama, bėga nuo tau- 
'tos ir mindžioja ją po ko
joms, tai tegul sau.... Kada 
musų išeivijos kudykiai toje 

'nuodingoje atmosferoje tuk- 
i stančiais eina Į pataisos na
mus. vėliau i kalėjimus, o 
paskui ir ant kartuvių, tai 
tegul sau.... Kada musų mer-

turėtų eiti be baimės musų gaųės, nežinodamos prakil- 
visuomenė. Liaudis tą nia- 'peSniii idėjų, kaip ir jauni- 
to ir supranta ir kada jai kaičiai, slysta ant doros ke- 
nusibosta spjauja ant Įje’Ka tautos išgamos.

tai tegul sau.... Kada tautos 
vardas yra žeminamas sve
timtaučių akyse, vietoje, kad 
butų gerbiamas, tai tegul 
sau.... šiądien musų tvarka 
stovi ant supuvusių stulpų ir 
niekam neateina i galvą, kad 
taisyt ją ir dėt jai pamatus 
pagelbos stulpais. Argi tai/ 
viskas yra vieno darbas ir ar 

T. , . , galima vienam pakelti ran-
Ji tuojau pagriebs partijų Tai negalimas ir šimtą 
akmenis, pradės gvolta , ‘ _

’ 1 4? . kartų negalimas daiktas.
i Bet pprmatė^ tą ir kiek 
spėkos nešė, kovojo su tuom 
viskuom. Gal klydo jis teip 
manydamas, bet ėjo teisingu 
keliu ir stengėsi kiek galėda
mas pasišvęsti tiems dar
bams. Ar ji kas palaikė, ar 
tie. kurie skaitosi neva tau
tos vadais, padavė jam ran- 

(Toliaiis bus)

(Tąsa) 
djTi Geną kelią prie švie
sios ateities. Čia juk šalis 
laisva ir žmonės tankiai 
būna suvadžioti per visokius 
tautos išihatas ir demorali
zuoja visuomenę. Ar tai 
vienam toks sunkus darbas? 
Ar neprivalo tuo darbu da
lintis visa musų mteligen 
tija?...

Spauda, visų profesijų 
žmonės ir visa visuomenė, 
jeigu stotų Į bendrą darbą, 
paduotų vieni kitiems ran 
kas, ar tie darbai, kuriuos 
esame tautai skolingi, ne
būtų nuveikti? Aha, tą
syk, tie visi sumanymai, ku
rie šiądien tik medega yra, 
butų subudavoti Į vieną gra
žų darbų namą ir stovėtų 
ant tvirtų pamatų. Kas iš 
to jeigu šiądien vieni ki
tiems kiek galėdami sten
giasi atimti tą dirvą, ant 
kurios visi bendrai turėtų 
dirbti. Kas iš to, kad šią
dien partijos koliojasi ir pe
šasi už kokius tai idealus, 
o nerodo tikro kelio kuriuo

REIKALAUKITE jo

"KAUNO“ KRADTUV:
2273 St. Clair avė. Clevelal

Skonis
PaaškiM,

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

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.

ZXXXXXXXXXXZXXZCQXXXX3aD 
Rose 4420-W Princeton 1369-L * 

Dr.LMJARZYm i 
' GYDYTOJAS. CHIRURGAS. I 

IR AKUŠERIUS J 
Ofiso Valandos: Nuo 1:00 iki J 
3:00 popietų ir nuo 7:00 iki 8:30 n 
vakare. Nedėliotus nuo 10 iki 12 11 

dienos. N
11 SS £.7Sth Street. Į

KUR??
Clevclande! Gali išsirinkti sau dHMius ir patinkamus lotus, prie plačių .
maš prakes? 50 nuošimčiu musų pardavimo pasinaudojo Rytinėje Dalyje miesto
nės. kurie šiądien mato savo gerą ateitį ir iš jos džiaugiasi, ir eina pirmyn, kįla augštyn,

‘ MUSŲ LOKACIJA
Prie kampo W. 117 St. ir Bellaire Road. Ateik pas mus šiądien. Imk “Lorain" gatvekari iki jratveka- 
rių stovyklos ir prašyk kunduktoriaus, kad duotų transportą iki W. 117 gatvei. Kundvaktoriaus 
paprašyk, kad išleistų prie Kensington Gardena. Tilifonų reikalauk neapmokamo antomobiliaus ar 
per laišką pareikalauk bukleto (žemkipiai su aprašymais).

THE H. A. STAHL COMPANY
6-tos lubos Cuyaht^ga Buildinge

rėkti; kad jo darbai niekam' 
netikę, Kad jis dirba tik dėl! 
savo locnų interesų, jo 
spaudintas žodis smerkia
mas, žodžiu, susirenka lyg 
didžiausia, audra šauksmo ir 
lengvai parbloškia. Jie da
ro todėl, kad neparodžius 
visuomenei, jog jų keliai 
yra toli nuo tautos, kuriais 
varo skaitlingą minią , prieš 
save, kurie gyvenime braido 
po purvyną, pamynę prakil
nias idėjas už papirkimą? 
Ar tai galima gyventi tarpe 
tokių žmogui su tyrą sąžine 
ir švariais jausmais ? Ar to
kiu budu galima eiti prie pro 
greso vienam! Ar galima ?..

Tiek ir tiek sykių buvo pa
mintas ir nuplėštas geras 
vardas. Tiek jau sykių jo 
siela buvo paskandinta tau
tos nuoduose, bet vis stengė
si atsikelti. Teip. Atsikėlė, 
bet koks. Ar šiądien atsike

ls kalno moka, 
mos randos, 

verčia liktis 
namų savi

ninku

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

Prospect 202.

Dr.T. A. Hanlen

•: i< n i<<< i< į:: 11 mtt-i 
PlMCMVB MBS

Br. E. A. MarMi

L. Bednarski 
parduoda 

Namus ir Farmas

spjauja 
visko, pradeda keikti ir eina 
savais keliais prie ištautėji- 
mo. Kas tame kaltas?... 
Kas?... Bet... jeigu kartais 
randasi šventų ir prakilnių 
idėjų žmogus, metasi i tą 
sukuri, nori be jokios garbės 
dirbti dėl visuomenės, nešti 
ant savo pečių visus tuos sun 
kumus ir krauti ant tautos 
aukuro — tada nelaimė tam.

lęs yra tokiu kokiu buvo pir
miau, kuomet drąsiai ėjo 
prieš skriaudas, nesitikėda

mas. suklupti?... Ne, ne....i 
Spėkos išsisėmė ir pamažu: 
jau gesta tolesnio darbo vii-' 
tis... Ar šiądien jis yra to-į 
kiu, kokiu pirmiau buvo?...' 
Ne, ne... Plėšt tautos dirvo
nus ir tęst paskui save skait
lingą minią niekam nepri- 
gelbstint, sunku ir negalima. 
Proto turtai išsisėmė, nete
ko energijos, ir pasiliko be 
spėkų. Ir teip. Atskirtas 
nuo gimtinės, išmestas iš 
idealų, siekia prie geresnio 
būvio, prie šviesesnės atei
ties. Mato, kaip skaudžiai 
sužeista yra tiesa ir mindžio
jama tas, kas tėvynei yra 
šventu, o tuo tarpu keliasi ir 
ima bujoti idealai, siekiai ir 
darbai; sėjama grudai, kad 
augtų vaisiai ir siūbuotų ant 
tėvynės dirvonų, bet jau ne

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

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

Prisiųsk savo aiškų adresą, tai pri
siusime pamatyti. Rašyk

“AMERIKOS LIETUVIS”, 

15 Millbury St., Worcester,Mass.

DR. F. G. LES LI E,
413 Prospect Avė. S.E. Cleveland, Ohio
OFISO VOLANDOS:

šiokiomis dienomis: nuo 9 ryto iki 8 va
karo.

Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

Nuo8:00 iki 9:30 va*, ryto, nuo 12iki 1 r30 po 
pietų ir nuo 5 iki 7 vai. vakaro. _ _ 
Nedėliomis: nuo 8 iki 9 ryto ir nuo6 ik i 7 vak

Ctttr. 7S43-K

Ar matei Ar skaitei

Amerikos Lietuvį?’

Norintiems gauti dailius paveikslus pas mane fotoprrafuejantės, telefonuokit man, o aš atyažiuo- 
siu į namus ir jus parsivešiu šituom puikiu, naujausios mados automobiliam, dykai Teipjri važiuoju į na
mus nufotografuoti nabašninkus, krikštynų ir vakarėlių grupas (pardis.)

Teipgi pasamdau automobilių vestuvėms, kūmams, pabroliams su pamergėms ir norintiems pasiva
žinėti irarkuose.

Tilifonuokit: Prineton 1262 L. Rosidel 3926 J.

SUl’ERIOR PHOTY) STl’DIO
JONAS ŽITKEVIČIUS SAVININKAS,

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

Visokius apskelbimus išnešio
jame po stnbas.

Nsrys iš K. D. A.
tengvas ketms i pharmarinę pramonę*
1547 St. Clair ate, Clmland. Otio 
'Pmsrss-t 2I33-J putrai 7K.U-K a R

DETROIT, MICH.
Lietuviu Literatūros ir Mokslo Drau-

DRAUGŪOS 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 
i pirmas nedėidienis kiekvieno men., 
antrą valandą po pietų “Dom Polski” 
Saleje, ant Forest ir kamp. Che ne st.

Liet. Liter. ir Mokslo Dr-jos nariai 
maino knygas kas antras nedėldienis 
kiekvieno menesio 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. Proškevičius.

ĮjDlEEP-BPDPJ



VIETINES ZINICS į
Savaitinis Kalendorius

Gegužis.
12 S. Epihano
13 N. Jono tyl. 5 N. po V.
14 P. Bonifaco
15 U. Zofijos
16 S. Jono ned.
17 K. šeštinės
18 P. Enriko.

Pe-

Gray’s Armory salėje. Šim
tai įrankių, naudotų Euro
pos mušiu laukuose, yra ro
doma šioje parodoje. Dide
lės kanuolės, kurios ugnia ir 

! bombomis spjaudė ant Ver- 
į duno, sudraskytos mušiu vė
liavos, sugauti vokiški or
laiviai, sudaužyti automobi
liai, vokiškos mortyros va- 

■ dinamos “Minnerwerfers”. 
i Lauke iš pietryčių pusės, iš
kastos tranšėjos ir aprūpin
tos tiltais, lieptais ir tvoro-r 
mis, lygiai kaip Europos į

Tranšėjose yra!

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

jas vakare. Todėl kiekvie
nas turi vartoti kojų gaivin
toją ir jaunintoją “Pedisin”, žmonių naudai. .Lengvai ga
nės Pedisin maitina kojų 11------—r"
nervus, neleidžia kojoms 
pailsti, prakaituoti, degti ir 
pūslėms, užtrinoms, narikau 
liams ir vištakiams augti.
Galima prašalinti kojų maz
gojimo nepatogumą. Vis
kas, kas reikia daryti, tai 

į kas rytas subraukyti kojas 
Į Pedisinu, o jis visa kita at- kasdien nuo 9 iki 12 vai. ryto 
■ liks kaip reikiant Kiekvie- 
! nas privalo jį vartoti. Dide-

Įima uždirbti 50-100 dolerių 
į savaitę. Fabrike niekad 
tiek neuždirbama. Aiškes
nių informacijų reikia pasi
klausti pas M. J. Žmuidzina
vičių, generališką man. The 
Home Building Corporation 
742 Rockefeller Building’e, 
Clevelande. Matyt' ji galima

I GERAS PAVYZDIS0 8

Iš lietuvių judėjimo.
yeitą žiemą čia atsilankius tranšėjos. Tranšėjose yra!nas pnval° JI vartoti. Dide- 

Martui, buvo sutverta baterijos, baricedos, ligon-:les dėzės’ šeimyninio dydžio,' 
draugija šelpimui nukentė- bučiai ir 11 Prie to dar vra i užteks keliems menesiams juslei karės, kurios na-^a oįinaližk*knrtan-Cn>wn K~y, 

rmi buvo užsidėję mėnesines:tj paveikslai iš mušiu prieš“81; /9-th St., Cleve- 
saokestis. Dabar mus in-jSomme. Šitą parodą suren-į and’ JT10- 
formuojama, kad ta draugi- |gė CIevelando skyrius Rau-!> (Apgarsinimas.) | 
ja tapo likviduota, nes na-i donojo Kryžiaus ir francu-, t 
riai susirinkimus nelankė ■ Zų draugijos šelpimo nu-: * 
negi mokesčius mokėjo, kentėjusių dėlei karės fran- j * 
Surinkti pinigai perduoda- ■ euzu. Paroda tęsis iki 17 d. * 
mi Draugijų Sąryšiui, kurs Gegužio. Įžanga 25 ir 50c. * 
pasigs Į Lietuvą. Kitame š ____ ___ *
nuirteryje patalpinsime at- 250 liousnorių. Pereitą• § 
skaitą, nes šiame numeryje, nedėldieni iš Lakeside ligon- ❖ 
dėlei vietos stokos, padaryt bučio iškeliavo 250 liuosno- ? 
tą negalėjome. ; rįų, ligonių sluogytojų, chi- *

Girdėjome kalbant, kad purgų jr keliatas oficierų. * 
vietos chorai, ateinančiam š Visi jie iškeliavo “kur nors” j 
rudeniui rengiasi parsikvie
sti p. M. Petrauską ir jam 
padedant, ant scenos pasta
tyti kokią operetę. Teip pa
darant jie nė kiek neapsi
riktų, nes čia esant daugybei 
gabaus jaunimo, butų ga
lima parodyti ką clevelan- 
diečiai gali, nors jie jau ir 
dabar yra daug savo gabu
mų parodę.

Ateinančiame nedėldieny- base 4 ’
je moterių draugystė “Auš- —
ros Vartų” duos perstatymą Nepavyko. Speciališka 
■“Gudri našlė”, rodosi, Voer- komisija buvo’ nukeliavus Į 
waets salėje. Programą iš- Washingtoną ypatiškai pap- 
pildys L. Vyčių 25 kuopa. rašyti Francuzijos atstovus,

Pereitą subatą CLT. Cho- generolą Joffre ir p. Vivia- 
ras turėję vakarą, bet apie ni, kad jie padarytų dėvė
jo pasekmes negauta progos landui vizitą, bet atstovai 
patirti. atsisakė Clevelandą atlan-

Sako, netrukus prasidės kytf delei laiko stokos, nes 
darbai prie statymo lietuviš- (turėjo skubintis i Cnicagą, 
&os salės ir prie statymo ta- st. Lowis ir kitur, 
sae pačiame distrikte lietu-  
viškos parapijinės mokyk- Galbūt pasibaigs. Išva
lęs, kur bus ir tuomlaikinė žiotojų straikas, iškilęs pe- 
^ažnyčia. reitą savaitę galbūt tuojau

Akių daktaras p. šemuliu- pasibaigs. Straikininkai rei 
sias jau atidarė savo ofisą kalauja pakėlimo algų 1,50 Į 
prie E. 79 gatvės, ant p. Ūse- savaitę ir sutrumpinimo die 
'ričiaus aptiekos. nos darbo valandų. Reika-

Lietuvis photografas A. lavimams nesiranda dide- 
Žitkevičius, turėjęs savo lių pasipriešinimų ir galbūt 
galeriją kur dabar yra “Dir- bile dieną straikas pasi
jos” spaustuvė, Įrengė savo baigs. 
Jocname name didelę ir su --------------
naujausiais Įtaisymais gale- Užliejo stovyklas. Perei- 
riją, ir baigia pertaisyti apa- tos subatos dideli vėjai teip 
tinius kambarius. sujudino ežero Erie vilnis,

Centro Komitetas yra nu- kad vanduo užliejo užmies- 
taręs - parengti vakarą 30 tyje kareivių stovyklas, pa- 
dieną Rugsėjo. Vakaro pel- semiant logerius ir sunai- 
nas bus paskirtas naudai kinant proviziją. Vanduo 
rengiamos statyti naujos stovyklose apsėmė žemę iki 
lietuvių bažnyčios. dviejų pėdų. Iš miesto spe-

-------------- ciališkai išsiųsta 600 karei-
Priduokite savo paveiks- vių roberinių čebatų ir ki

lus. P. J. šalčius paskelbia tokių drabužių, teipgi duo- 
Clevelando lietuvių žiniai/nos ir kitokių valgio pro- 
Aad CIevelando lietuviškų dūktų, 
draugijų istorija jau pradė
ta dirbti, todėl prašoma visų 
■reikėjų ir organizatorių, ku
rie yra ką nors naudingo nu
veikę, ar mano nuveikti tarp 
CIevelando lietuvių, kad pri-1 
duotų savo paveikslus patai-1 
©mimui Į istoriją, kuri pa
siliks ilgai atminčiai. Pra
šoma teipgi k-tą š. Jurgio pa 
rapijos priduoti pradžią pa
rapijos organizavimo ir jos 
klebonų paveikslus, su apra
šymais jų veiklumo. Paveik: 
sius ir aprašymus reikia pri
duoti p. J. šalčiui, 1345 E. 66 
gatvė, Cleveland, Ohio.

; užteks keliems menesiams

(apsk.)
Geriausi vaistai nuo viso

kių ligų galima gauti su ge
riausiais patarymais tik 
Usevičiaus Aptiekoje, 1172 
E. 79-th St., Cleveland, 0. 
Bell Rosedale 2417

Cuy Princeton 1539-R.

l ATRAI EXTRAI
NAUJŲ ŠOKIŲ BALIUS

KLIMĄ VIČIA US

Mokykloj Šokių.

i rytines valstijas ir iš ten 
plauks Į Francuzija, i ka
rės laukus. Liuosnoriai 
daugiausia susideda iš ang-l 
lų. Pirmu kartu buvo čia 
matyta minią einant i stoti 
be muzikos, be krykštavi
mo ir delnų plojimo; minia 
žingsniavo liūdnai, sekda
ma Suv. Vals. vėliavą ir pa-. 
partĮ su užrašu “Hospital

Kiaulių ir vištų augini
mas. Konselmanas J. Crerr 
padavė sumanymą miesto 
rodon, kad butų leista mies
to gyventojams auginti kiau 
les ir vištas, idant tuomi su- 
čėdijus daugiau mėsos ir 
kiaušinių šalies reikalams, 
šitas sumanymas kurią die-? 
ną bus paimtas apsvarsty- 
man ir galutinan aptari
mam

Didelė kariška paroda.
Francuziška paroda prasi
dėjo pereitoj seredoj,

AR SVEIKAS STOVI ANT 
KOJŲ VISĄ DIENĄ?
Jei teip, tai turi būti tik

ras, kad vakare busi peilsęs.
Kiekvienas, kuris vaikš

čioja visą dieną, turi jaustis 
pailsusiu vakare. Kiekvie
nas, kuris dirbą darbą stove-

3704 Superior avė. tarpe 36-38 gat. 

SUBATOJE GEGUŽIO 12 D.
1917 METŲ 7:30 VAL. VAKARE.
Taigi jaunime nepraleiskite -'virš 

minėto baliaus, nes bus pamoki
nami ir šokami .visi vėliausios ma
dos šokiai. Kuptei, Fox, Trot 
Irish, Osu, Setp, Hesetation Waltz 
ir Meletary Four . Šie virš minėti 
šokiai yra vienutiniai vėliausios ma
dos šokiai, ypatingai __ „ 7
tai yra vienas šių laikų šokis, 
muzikos maliodija yra ’ 
ka ir pats šokis yra 
iš karuraeniškų 
dabar turite gerą 
sus naujus šokius. 
Įžanga 50c. porai 
pitch'io

Military Four

karumeniš- 
susidedantis 

žinksnių. Teipgi 
progą išmokti vi-

Muzika Kap-

Cuy. Central 8473-R

S. Bonchorek
Specialistė

__ A K U š e R Ė

Baigusi šitą mokslą Europoje, 
teipgi ir čia Amerikoje.

2007 St. Clair Avė- 
CLEVELAND, OHIO.

Main 6166 Central 1518

J. F. SAWICKI
ADVOKATAS

325 Society for Sarings BmMinge

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

Namų tel. Union 251-L.

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

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

THE ST. CLAIR AVĖ.

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

M B Užtvirtinta 1914 m. per Valdžią Ohio Valstijos.
H H AUTORIZUOTAS KAPITALAS $100,000.00.
M H Atdara nuo 9:00 Valandų Ryto iki 3:00 Valandų VAakare

REIKALAUJA VYRŲ } 
Mokintis Barzdaskučių ;

AMATO.
Instrukcijos admokames $25.oo 

Algos apsimoka, užsiėmimas gva- 

rantuotas.

Tri-City Barber College 
211 Prospect N. E.

CLEVELAND, OHIO.

Didžiausi ir Turtingiausi
LIETUVIŠKA IŠTAIGĄ CLEVELAND’E

‘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 

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 rusies 
gaspadorystės reikmenų.

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

Kodėl męs galime parduoti daug piginus už kitus?
1) Todėl, kad męs 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 brangiausio, 
ir nuo prasčiausio iki gražiausio, reikalaujamų dalykų.

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

“Lietuvys pas Lietuvį!” Obalsi s susipratymo

‘Dirvos’ Krautuve
2004 St. Clair Avė.

Dėlto

te -
r

KAS NORI SVEIKAS IR DRŪTAS BUD? * t

I
 KURIE KENČIA LIGOM KAIP KAD:

Neišgydomu Rheumatizmu, peršaldimu, kosuliu, mzhspnėjimu f 
kraujo, nerviškumu, akių skaudė jimu, inkstų ir pūslės ligomis, vene- ' 
riškomis ligomis, gerklės skaudėjimu, vidurių užkietėjimu ir kitomis, į ? 
kaip urnomis taip ir užsenėjusiomis ligomis. K _

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

ikentėkit skausmų. ..>r. E.
'M Kampas Sowinski ir E. 82-ra gatvė. Šioj aptiekoj c irta lietuvis r. 
■ M provizorius, baigęs mokslą Lietuvoj ir čia Amerikoj.- E’

B PAKELČIO APTIEKA j?
|R— ■— ~ Kampas St. Clair Avė. ir 20-mos gatvių. ' 11 E J 
!QXXXXXX33JXXXXXXXXXXZZXXikXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXXX:

BUČERNE IR GROSERNE
Daugumas"musu lietuviu ikišioliai negalėjo pas mus atsilankyti dėn 

tolimo atėjimo Bet dabar męs.norC darni kuogeriausiai patarnauti.^ 
pradėjom visokius orderius pristatyti namus. Galite įduoti emerius 
per musų važiuotoją arba atsilankę musų krautuvę. Męs visados sten-i 
gsimės sanžiningai patarnauti musyy kestumeriams Prekes darysi-^ 

me kuožemiausias. ta vorą duosim kuogeriaus;. Brangus broliai ir se
seris, nepamirškite musų krautuves. Ateikite ir pabandykite, o tąsyk* 
persitikrinsite, jog ką kalbu yra gyva tiesa. ,
2041 Hamilton Avė. Centrai 1781-L,

iRoe’n žiurkių! ;ltUu U balsamast

■ciališkumu.
Pirkti galima po nnmeriu:

2122 E. 2nd Str. Cleteland. Ohio
Tel M«i» 1152 Crttral

Paintersp’iS
J. W. JONĖS, 

Cencralis Manadžerius.
DIDELIS OLSELLS

v isekiu dažu ir dažams aliejų.

PHCNE CUY. CENTRAL F29O-L

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
[STEIGTAS 4886 METAIS

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

kus ir kulturiškus reikalus.

Kapitalas x Sausio. 1917. S145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų .................... $52.813

Meka pemirtiniu Sisc, $300, $6oc 
ir Si.ccc. Meka ligoje tašaipos— 
$6.cc Sę.ce :r Szt.oc ... savaitę

raMONIŲ apsvietai leidžia savaitrašti .
" truotu mėnesiniu priedu Moterims ir 
gauna dovanai. Leidžia feningas. kurias 
pusę kainos.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE vra seniau- 
šia. didžiausi ir tvirčiausia apdraudos. pašalpos ir kurturos 

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

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

..... ..... -—.........

is. ir nariai tą 
.s 2.ucčama už


