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Vai. jau yra išsiuntę 33,000,000. 
Ateinančiuose metuose, sulyg 
apskaitliavimų, Europon reikės 
pasiųsti mažiausia 500,000,000 
bušelių avižų.

limas. Jie užgina, kad bent ku
ris iš jų tarpo butų pasikėsinęs 
ant jo gyvasties.

Įėjimą, kad daugiau nekeltų su
mišimu.

c t buliuos e. 
'i a lybė. ‘

VOKIEČIŲ SUKILĖLIAMS 
STOVYKLOS.

.MUŠIS JŪRĖSE. , 
Amsterdamas. North Hinder

ropą už 56.500.000 dol.. Kovo 
mėn. už 43,750,000 dol.. o Ba
landžio mėn. už 51,500.000 dol.

tranšėjas. Brzežan aplinkėje 
rusų artilerija tas pozicijas atė
mė.

Vokiškas laivas plau
kia EUROPON.

Washington, D. C. Ne įvar
dytas vokiečių laivas, kurį Suv.
Vai. internavo, šiose dienose iš- žinios, 
plaukė į Europą po Suv. Vai. vė-, kare. Talpinamos tame dien-

AUTAS RUSŲ GE
NEROLAS.

Yearly Subscription rates: 
In United States____________
To Foreign Countries______
Advertising rates on applicaticteu AMrcsar 
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ANGLIJOJ MOBILIZUOJA 
AMERIKONUS.

Londonas.' Susivienijimas

Liberija tą padarė, kada sužino- dento Amerikos kariškos Ly- 
jo, kad Suv. Vai. stoja karėn su 
Vokietija.

HOLWEGAS VĖL APIE 
TAIKĄ.

Amsterdamas. Tūli Holandi-1

kad tos dvi 
ir Švedija 

laivus, 
vengti,

gos, kam balsavo kongrese prieš 
jo norus. Rooseveltas Ameri- 

įkos Kariškos Lygos yra vice
prezidentu.

j Sevastopolyj įvyk?, kongresas 
[Juodųjų jurtą laivjLū jurininkų 

Iš Salonikų gau-Jr oficierų. Kongerse priim-

CHINIJA PASKELBS KARŲ 
VOKIETIJAI.

Pekinas. Chinijos parlamen-

ži bet tankus atakai atsisikar- ■ uį, palaikyma diplomatiškų ry
toją iš abejų pusių. Prie Zloca- į šill ir draugiškumo tarpe Vokie- 
va austrai minomis išardė rusų į tijOs jr Švedijos.

VOKIETIJA BIJO ŠVE Į 
DUOS.

Kopenhaga. Pasklidus gan- į 
dui. kad Švedija rengiasi pert- 

1 raukti diplomatiškus ryšius su į jos šaulių

i nes oficierų ir karaliaus Kons-
I tantino šalininkai. Dėlei to
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DIDELI MŪŠIAI FRANCUZIJOJ

aplinkėje buvo ištikęs jūrėse 
mušis, kuriame dalyvumą ėmė 
11 vokiečių laivų ir 4 anglijos 
skraiduoliai. Į atvirą muši vo
kiečių laivai bijojo stoti, kas 
liudyja, kad vos pradėjus bom
barduoti, vokiečių eskadra pra
dėjo tolintis ir gabaus pabėgo. 
Vienas vokiečių torpėdlaivis 
po sugadintas.

amerikonų Anglijoj pradėjo 
mobilizuoti liuosnorius ameriko
nus. kuriuos vėliau pralavinę 
siųs į karės frontą Francuzijon. 
Pirmose mobilizavimo dienose 
pasirodė neblogi rezultatai. 
Anglijoj yra daug amerikonų, 
kurie ikišiol nebuvo agituojami 
stoti Į kariumenę. Daug randa
si tokių, kurie nereikalauja jo
kio atlyginimo, bile tik 
eiti mušti vokiečius.

tas laikytame slaptame posėdyj 
nutarė paskelbti karę Vokietijai. 
Parlamento nuosprendį dar tu
rės svarstyti ministerių kabine
tas ir tada galutinai bus pas
kelbta kas daryti su Vokietija. 
Yra manoma, kad karė Chinijos 
su Vokietija yra neišvengiamą.

DIRVA” LITHUANIAN WEEKLY
(THE FIELD)

SUV. V AL. VALDŽIA ĮSTEIGĖ 
SAVO ORGANĄ.

Washington, D. C. Suv. Val
stijų valdžia įsteigė savo orga
ną dienraštį “Offical Bulletin”. 
Jame bus skelbiama visokios 

surištos su dabartine

- 
ig

I
,r3I

SUVIENYTU VALSTI- !
JŲ KARIŠKAS STOVIS. i

Suvienytų Valstijų kariška-: 
me stovyje pereitos savaitės nuo 
tikiu apsireiškė mobilizacija su- Į 
lyg kongrese apdirbtos siste-' 
mos priverstino kareiviavimo.; 
Pradėta registravimas jaunų ; 
vyrų nuo 21 iki 31 metų am- i 
žiaus. - Į

Kongrese pasibaigė svarsty-1
mas paduotojo biliaus kaslink I ± pric& UApuvilIIliJ.
Įvedimo laikraščių cenzūros. Po į sįuj įvairiose miesto dalyse tapo j 
didelių ginčų bilius atmesta di- Į padirbta observatorijos ir atga-| 
durna balsų, paliekant laikraš- - benta tam tikros kanuolės sau-. 
čius be cenzūros. Bet tas paly- : dyj»mį j aeroplanus.
ti tik angliškus laikraščius. Kaip i 
liksis laikraščiai svetimose, ne j 
angliškoj kalboj, kol kas neži-Į 
nia. I ______________ ___ ________

Kongrese teipgi priimta bi- 'JOS parlamente vėl pakėlė taikos Į 
liūs, sulyg kurio, nuo 1 dienos , kiausimą ir perstatė išlygas ant 
Rugsėjo turės būti visose valsti-1 kurįu teutonai taikintųsi, jeigu 
jose uždaryti bravorai ir par- ’[ jas talkininkai priimtu. Taikos 
davinėjimai svaiginančių gėri-, išlygos taps paskelbtos vėliau 
mų iki karė pasibaigs, kad tuo-įjr pasiūlytos talkininkams.
mi sučėdijus grudų. Bravorai! ____________
rengia prieš tai didelius protes-' PIRMAS suv VAL. LIUOS-

j NORIŲ PULKAS FRAN- 
CUZIJOJ.

= —į--- -  — į—Paryžius. *• Pirmu syk ftiry-
Londonas. , Vakariniame fron-žįaiis gvventoįai išvido gatvė- 

te, ypač prie.Roeux ir Arras ei-!mis martuojant Suv. Valstijų 
na baisus mūšiai. Naudojama j liuosnorių puika su Suv. V_'.. 
čia visos nuožmiausios priemo-; vėliava priešakyje. Tas liuos- . 
nes, kaip nuodingi gazai, verdan- ■ nOrių pulkas iškeliavo Į vakari- ' 
tis aliejus, degantis skystimas, :nr karės frontą. Visu keliu 
granatos ir tam panašiai. Mu- i;T 
šiai eina už Rbeux’o paėmimą.

BIJO UŽPUOLIMO.
Berlynas. Užstojus vasarai 

talkininkų aeroplanų eskadra 
lengvai gali užpulti ii* bombar
duoti miestą Hamburgą. Mili- 
tariška miesto valdžia pradeda 
iš anksto rengtis, kad atsilai
kyti prieš užpuolimą. Tam tik-

.*AK/t//AEN£

k REIKALAUJA 3LIUOSŲ 
DARDANELŲ^.

Petrogradas. Šiose dienose
leidžia

r \ if
VA /

PASIKĖSINIMAS ANT 
VENIZELOS. • 

Londonas.
______ta žinių, kad- tenai susekta tapo ta reikalavimas, kad Rusijos 

Val.!sukalbis nužudyti buvusi Greki- valdžia nepaliautų reikalavus 
jos priemerą Venizelos. Suimta atvėrimo Dardanelių rusų karės 
devyni suokalbininkai, kurie laivynui. Teipgi Įnešta reikala- 
prisipažino. kad tą darbą ture- vimas, kad Dardanelių susmau- 

naujai susi- ga neplaukiotų nė vienas talki- 
Atėnuose komiteto, ninku priešo laivas.

linkui stoties juos lydėjo didelė J° atlikti įsakymu
; minia žmonių. Tai pirmas pul- ' tverusio
kas Suv. Valstijų liuosnorių pa-Įprie kurio priguli daug kartume- ------------------
įrodys vakariniame fronte. j nes oficierų ir karaliaus Kons- tįjkkI J A PASIRENGUS AT

DARYTI RUSIJAI DAR
DANELIUS.

GABENA KARIUMENĘ. i si
Petrogradas. Rytiniame fron: ____________

te vokiečių kariumenės eilės žy-, jęt’SKANDINO DU NORVE- Grekijoj prasidėjo bruzdėjimai, 
miai suretėjo, nes vokiečiams ne. 
įveikiant talkininkus vakarinia-!
me fronte. Hindenburgas gabe- tėse vokiečių submarinai 
na iš rytinio Į vakarini frontą -
kariumenę. Jeigu ne naminė
suirtuvė Rusijoj, rusai galėtų 
gerai pasinaudoti šiaja proga.

KARĖS AUKOS.
Londonas. Nuo Balandžio 19 tonas 'liepė išplaukti iš Ispani- 

, iki Gegužio 5, vakariniame fron- jos juriu ir ka(la tie paklausė, 
te krito mūšio laukuose 1,000 tuoj perplauks rubežių, nus- 
franeuzų, 200,000 vokiečių ir kan(jino.
1.500 anglų. Per tą pati laiką- 
200.000 vokiečių kliuvo nelais- j 
vėn. Tarpe 9 ir 12 Gegužio dar 1
49.500 vokiečių paimta anglų 
ir franeuzų nelaisvėn.

GIJOS LAIVUS. I _ . -------------------
Londonas. Isnanijos pakran-. EDIJA PALEIDO (NTER- 

nus. NUOTUS ANGLIJOS IALVUS. 
kandino du Norvegijos laivus:' Stockholmas. -Keliatas mė- 
“Tiger” 3.737 tonu paimos ir ■ nesiV at^al tarP Anglijos ir šve- 
“Leihanger” 2.226 tonų paimos. d’-ios buvo iškilę nesusipratimai. 
Tuodu garlaivius vokiečių sub- kurie privertė Švediją konfis- 
marinai sugavo Ispanijos juriu ’kuoti visus Anglijos laivus, sto- 
vandenyse. Submarinų kapi- ‘vinčius Švedijos uostuose. Da- 

i bar žinios skelbia, 
valstybės susitaikė 
paleido visus Anglijos 

; Anglija teipgi prižadėjo 
Į nesusipratimų.

liava. Juom tapo išgabenta tal
kininkams daugybė maisto ir 
amunicijos. .Garlaivis apgink
luotas kanuolėmis, kad galima 
butų gintis nuo vokiečių sub
marinų, jeigu tie bandys laivą 

: skandinti.

; TURKIJA NEPALEIDŽIA 
AMERIKONŲ.

I Washington. D. C. žinios skel 
bia, kad Turkijos valdžia Kon- 

istantinopolyj sulaikė 20 ameri
konų, kurie rengėsi išvažiuoti

Ixmdonas. Per Šveicariją ži- i >š Turkijos. Suv. Vai. valdžia 
nios ateina, kad Turkijos pasiun- i pasiuntė oficiališką notą Turki- 
tinys Vokietijoj apreiškė, jog , jai. kurioj griežtai pareikalauta. 
Turkija yra pasirengus bile ka- kad Turkijos valdžia tuojau juos 
da atdaryti Rusijai Dardanelius paleistų, nes kitaip Turkijai ga- 
ir leisti liuosai plaukioti rusų U huti paskelbta karė, 
laivynui. Ikišiol Turkija laikė 
uždarius Dardanelius Rusijai 
dėlto, kad bijojo Anglijos prie
kabių.

, vokiečių vyriausybės
anarhistas Lenin, kurs atvyko 

Ryga. Komendantas Siberi- . petroJ?radą sukelti naują re- 
dvtit rr,AVTt? DotcmE* : -------- ------------i------------ j divizijos generolas vo]įucjja prieš dabartinę val-
RYTŲ FRONTE PRASIDE- Vokietija ir paskelbti karę, Vo- ■ Kartzov tapo nušautas kadajdžią i^nino šalininkai tvirtina.

DA V EIKIMAS. kietiją pagavo didelė baimė, j ėjo į geležinkelio stotį. Revol- ka(1‘ „ s|apta vra areštavusi rusu
Petrogradas.. Visoj karės Ii-.Tam tiks]uj vokiečių valdžia \ verio šūvis teip pataikė, kad ge-, vyriaUsybė irlailco įmetus į ka- 

nijoj rytų fronte pradedant nuo sjuncia švedijon von Bernstorf-1 nerolas krito ant vietos, žmog-į 
Vilniaus, Smorgonės iki Vladi- ■ fa> bUVusį Vokietijos ambasado- ! žudis nesugautas. Generolas 
myr-Volinsko, Galicijoj, prasi- rj‘Ų guv Valstijose, kurs nu- 1 Kartzov sulyg kareivių tvirtini-' 
deda kariumenių veikimas. Ma- ke|javęs pradės varyti agitaciją I mų, buvo geras ir kareivių my-

FRAUCUZU LAIMĖJIMAI 
MACEDONIJOJ.

Paryžius. Dairan ežero ap- 
iinkėje, keturių mylių ilgume, 
franeuzų kariumenė staiga uža- 
takavus vokiečius įsiveržė į jų 
pozicijas 500 jardų. Prie ežero 
Petit Neurone vokiečiai buvo 
išmetę franeuzus iš tranšėjų, 
bet vėliau susitvarkę franeuzai 
kontratakų atsiėmė atgal.

KELIAUS į PARYŽIŲ SU TAI
KOS PASIULYJIMU.

Kopenhaga. žinios skelbia, 
kad keliatas žymių Austrijos 
diplomatų rengiasi keliauti į 
Paryžių su taikos pasiulyjitnu 
nuo Austrijos. Jie nuvykę Švei
carijon bando gauti iš talkinin
kų leidimą liuoso kelio ir iš Fran 
euzijos valdžios nuvažiuoti Pa
ryžiun. Kokias išlygas mano 
perstatyti Austrija Francuzijai, 
žinių nėra.

IMS KARIUMENĖN NUO 
21 IKI 31 METŲ.

Washington, D. C. Pravedus 
kongrese biiių priverstino ka
reiviavimo, buvo ilgai varžytasi 
kokio amžiaus imti jauninkai- 
čius į kariumenę. Po ilgų svar
stymų nutarta imti kariume- 
nėn jaunikaičius nuo 21 iki 31 
m. amžiaus. Nutarimų bilius 
tuojau bus pasiųstas preziden
tui pasirašyti ir po tam taps 
Įstatymu.

STAMBI AUKA FRAN
CUZIJAI.

Nevv York, N. Y. Garsiausia 
Amerikoj opera Metropolitan 
Nevv Yorke visą vieno vakaro 
įžangą. 85,848, dol. paaukavo 
Francuzijai. Ta pinigų suma 
tapo Įteikta Froncuzijos didvy
riams, maršalui Joffre ir minis
teriui Viviani, kurie sulyg au
kautojų noro bus perduoti lab
daringoms organizacijoms Fron- 
euzijoj. Nevv Yorke Froncuzi
jos pasiuntiniai buvo 
kilmingai priimti.

raštyje žinios turės pereiti per 
tam tikros komisijos cenzūrą, 
kurią prižiūrės pats preziden
tas Wilsonas. nes dabar talpina
mos žinios yra labai iškraipy
tos.

ILLINOIS VALSTIJA 
“ŠLAPIA.”

Springfield, III. Illinois val
stijos legislaturoj didžiuma 
balsų tapo sumušta Brice bilius. 
kuriuom norėta panaikinti visoj 
Illinois valstijoj svaiginanti gė
rimai. Prieš balsavimą buvo 
varoma labai smarki agitacija, 
kaip “šlapių”, teip ir “sausų”, 
vienok “slėnieji” laimėjo. Ba
cho dievaitis turėjo didesnę 
Įtekmę.

SUV. VAL. PAGELBA 
BELGIJAI.

VVashington. D. C. Suv. Vai. i 
nutarė paskolinti Anglijai 75. Į 

PRAPUOLĖ ANARHISTAS 000.000 dolerių, kurie eis pa-į 
LENIN gelbai sugriautai Belgijai ir va-i

Petrogradas/ Žinios skelbia.: karinei Francuzijai. Tuos pi-1 
kad be žinios kasžin kur dingo ni«us An^Ji'a turės kas mene', 

sėbras i sis po 12.500,000 dol. išmokėti! 
Amerikos šelpimo komitetui •- 
Belgijoj. Tikrai pasidžiaugti' 

' gali Belgija iš tokios stambios i 
pagelbos.

VOKIEČIŲ SUBMARI
NŲ VEIKIMO RAPOR

TAS,
Amsterdamas, šiose dienose 

Vokietijos parlamente buvo skai 
tytas karės laivyno biudžetas. 
Dr. Pilager apreiškė, kad Balan
džio mėnesio bėgy j vokiečių' 
submarinai nuskandino laivų 
1,100,000 tonų paimos. Per pra
ėjusius tris mėnesius vokiečių 
submarinai yra nuskandinę 
1,325 laivus.

UŽTARIA AIRIJĄ.
VVashington, D. C. Suv. 

prezidentas VVilsonas įteikė raš- 
j tą Anglijos užrubežinių reikalų 
I ministeriui Balfour, kuriame 
reikalauja, kad Anglijos valdžia 
užbaigtų tvarkyti Airijos reika
lus ir, suteiktų jai pilną savy- 
valdą. Prezidento VVilsono ma
nymu, Airija turi gauti iš Angli
jos tą. ką turi Kanada ir kitos 
didesnės Anglijos kolionijos.

1
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SERBIJA PRAŠO 
SKOLOS. 

Washington, D. C.
sugriauta vokiečių Serbija pra
šo Suv. Valstijų, kad jai pasko
lintu 50,000,000 dol. toliasniam. 
karės vedimui ir atbudavojimui 
Serbijos. Paskolos reikalais čio
nai rūpinasi serbų , ministeris 
L. Michailovič. Ar paskolins 
Suv. Vai. jai pinigų, žinių dar 
nėra. '

ITALIJOS PASIUNTINIAI 
SUV. VALSTIJOSE.

New York, N. Y. šiose dieno
se beveik niekam nežinant į 
New Yorko uostą atplaukė Itali
jos laivas, kurs atvežė Italijos 
pasiuntinius į Suv. Valstijas. 
Jais yra: Eurico Arlotta. laivy
no ir geležinkelių ministeris, 
gen. Guglemotti. maršalas ka- 
riumenių. Vanūteli. laivyno šta
bo viršininkas. Bragadini. mi
nisteris transportacijos, G. 
Padro. priekybos ministeris ir 
G. Pietro. ūkio ministeris.

I JAMAiCA Už SUV. VAL.
Kingston. Jam. Jamaica sa- 

į los gyventojai labai iškilmingai 
i šventė 9 d. Gegužio, kurioje pa- 
■ gerbė Suv. Vai. už paskelbimą 
I karės Vokietijai. Gatvėse buvo 
j keliama demonstrancijos. o va
kare laikyta mass-mitingai, ku- 

iriuose kalbėjo žymiausi salos 
, gyventojai ir pats gubernato- 
irius. Visi gyrė ir pagerbė pre- 
įzidento Wilsom> politiką.

SUBMARINAI NEKENKIA 
PIRKLYBAI.

Washington, D. C. Nežiūrint. 
Į kad Vokietija savo submarinais 

Mashington. D. C. Darbo de- ' užblokavo visus kelius jūrėse
partamentas paskelbė. kad jr nepraleidžia nė vieno laivo, 
planai pastatyti milžiniškas sto- ■ tavoro išvežimas iš Suv. Vai. Į- 
vykias keliančių trukšmą vokie- i Europą Balandžio mėnesyj pa
čių ir abelnai nesimpatizuo- į sididino 30 nuošimčiu. Valdiš- 
jančių šiai šaliai, jau padirbti. kaį paskelbta, kad Vasario mė- 
Viena tokių stovyklų neužilgo Į nesvj buvo tavoro išvežta į Eu- 
taps pastatyta North Carolina 
valstijoj ant 500 akrų žemės plo
to. J tas stovyklas bus atgaben
ti vokiečiui nuo internuotų. Vo
kietijos laivų.

Vėliausios Žinios.
Rusijos skilimas. Dėlei Ru

sijos naujosios valdžios nenu- 
simanymo kaip vesti reikalus, 
susidarė dvi partijos, kuriu 
viena eina su valdžia, kita prieš 
valdžią, reikalaujanti užbaigimo 
karės padarant atskirą taiką su 
Vokietija. kareiviai tame lo
šia žymia rolę. Nesuvaldant 
kareivius, generolai Brusilov ir 
Gurko. rezignavo nuo savo vie
tų. o juos pasekė ir karės mini
steris M. Gučkov. Gabaus re
zignavo ir užrubežinių reikalų 
ministeris P. Milukov. Visi jie 
mato Rusijos puolimą.

100,000,000 BUŠELIŲ AVI
ŽŲ SIUS EUROPON.

Washington, D. C. Ūkio de
partamento sekretorius skelbia,' 
kad iki 1 d. Birželio šių metų iš 
Suv. Vai. ir Kanados taps išsiųs-1 
ta Europon talkininkams 100, ‘ 
000,000 bušelių avižų. ,

LIBERIJA PRIEŠ VO
KIETIJĄ.

Biltimore, Md. Generališkam 
Liberijos konsuliui tapo prane
šta, kad Liberija, negrų šalis 
Afrikoj, pertraukė diplomatiš
kus ryšius su Vokietija. Orga
nizuojama negrų liuosnorių pul
kai kariumenės, kurie bus pa-

ROOSEVELTAS NEPA
TENKINTAS.

Washington, D. C. Kada Suv. 
Vai. kongresas atmetė Roose- 
velto norus, kad jam butų leis
ta sudaryti liuosnorių pulką ir 
keliauti Francuzijon, jis tikėjo
si, -kad senate laimės. Bet ir 
senatas jo norus atmetė. Ro
oseveltas liko nepatenkintu ir 
jaučiasi save įžeistu. Ypač

Suv. Įsiusti talkininkams pagelbon. J pyksta ant Geo. Leitera. prezi-

Vokietijos 
šmas. Pirmu 
kilo trukšmas 
Holvegą. kurs ilgoj > ir nenuobo
džioj savo kalboj atstovams per
statė Vokietijos stovį kuoge- 
riausioje vietoj. Jam pabaigus 
kalbą, socialistų atstovai apreiš
kė. kad jau butų laikas Vokieti
jos monarhiją pakeisti republi- 
ka.

Panaikino bilių. Suv. Vai. 
kongresas buvo perleidęs bilių, 
sulyg kurio, nuo 1 d. Rugsėjo 
turėjo būti uždaryti visi bra
vorai ir karčiamos. Biliui nu
ėjus vienok į senatą, ten jis už
mušta, 47 prieš 37 balsus.



D I R V A

I Iš Lietuvių Gyvenimo g
duos centrui, kurs pasiųs, Martaus prakalbas 1 d. Ba- žinąs, Pr. Barčauskas (2.00)• 
Lietuvos baduoliams. landžio aukavo po 1 dol.J. Burokas, J. Mockevičius,

A. Aksomatis, P. Vaičelavičius, S. Kube-1 J. Palaima, Pr. Vadvilavi-
A. Praškevičius, čiūs, V. Kuliešius, J. Purie- | čia, Juoz. Garba. Smulkių' 

-- - ' ša, P. čebatorius, K. Gun-; 19.51. Viso.................. 32.51 
Gilbertville, Mass. Čia dis, M. Sažinskiutė, V. Lie-' Fitchburg, Mass. Mar- 

atsibuvo vestuvės Jono- Pazi- tuvninkas, J. čekavičius, J. taus prakalbose 18 d?Balan- i
lėtų užsilaikyti Dabar Ha- 
verhill miestelis, nuo 1 d. —/----------------------------------------------------------------------- r—-------- -
Gegužio likosi “sausas” Lincoln, N. H. su An-: Pangonis, P. Lubevieius, J. džio sudėjo po 1 doi: J. Ba
tai lietuviai gal turės dau-' tanina Nauyikaite sjarpo šidiškis. t nr
giau laiko ir gal bažnyčią ga

Binghamton, N. Y. 30 
dieną Balandžio, TMD. 15 
kp. parengė prakalbas su 
paveikiais. Kalbėtojum bu
vo ir paveikslus rodė p. M. 
Šalčius. Prakalbos, susidė
jo iš trijų dalių. Pirmiau
sia kalbėtojas kalbėjo apie 
lietuvių politiką Europoj ir 
čia, Amerikoje. Perskaitė 
"Lietuvių Balsą”, kuriame 
pask^biama, kad musų bro
liai Lietuvoj, pamatę reika
lą, suėjo Į vienybę, visų par
tijų atstovai, prisidėjo prie 
darbo ir visi išvien ėmė dar
buotis Lietuvos laisvės dė
lei. Patarė amerikiečiams 
sekti europiečių pavyzdį, 
suvienyt visiems ir imtis 
prie bendro darbo, kad šel
pus badaujančius musų bro
lius, teipgi dirbti ir Lietuvos 
laisvės išgavimui. Antrame 
skyriuje kalbėtojas nurodė 
reikalą užsidėti mokesčius 
ir mokėti po kiek kas išgali, 
j metus ar į mėnesį, sušelpi- 
mui nukentėjusių nuo karės. 
Prisirašė 13 ypatų, kurios 
prisižadėjo mokėti po tūlą 
dalį per metus, į ALCK. 
Reikia tikėtis, kad tie 13 pri
sirašiusių, kiekvienas prit
rauks dar po dešimtį lietu
vių, prie to paties tikslo. 
Trečiame skyriuje savo kal
bos kalbėtojas susirinku
sius karštai kvietė prigulėti 
prie • Lietuvos Atstatymo, 
bendrovės, nurodydamas ką i ba 400, tarp tų 30 lietuvių, 
ten priklausanti lietuviai ga
li tikėtis ateityje, iš savo su- 
-dėtų skatikų. Prisirašė 4 
ypatos, paimant po 5 Šerus. 
Toliaus Jbuvo rodomi pa
veikslai iš karės laukų, pa
rodanti sužeistus ir apgiju
sias kareivius.

Lietuviams reiktų pasi- Į 
džiaugti turint tokius pasi-; šia lietuviai ir lenkai, 
šventusius žmones, prie ku-į Iš lietuviškų pramonių 
rių priklauso p. Šalčius. (čia yra apie penkios mėsiny- 
Gaila, kad publikos susirin- - ‘ - - 
ko nedaug, o verta buvo su
sirinkti kuodaugiausia. 
Mat, mus kolionijos lietu
viai labai bijo karės, o dar 
labiau bijo paaukauti de-'drangjja nuo ka.
šimtuką nukentėjusioms I nukentėjusią lietuvhj, 
nuo karės, kuomet jie nesi-|kuri susitvėrė Gruodžio jg 
bijo statinių nė butelių, ku- d. jg jg m. Išgyvavusi iki 
rių reikalams jie aukauja. Kovo mėn 1917 į, pakriko. 
dolerines ir kartais net de-| Iš pradžiu su norais 
šhnt dolerines. Ton pusėn. prisidy0 įrie draugijos, bet 
labai žymiai yra nukrypusi| toliau g tu pačiu nariu pra. 
ir “gražioji lytis , nes jeigu; 
kas pradeda kalbėti apie 
Lietuvą ir jos vargus, tai 
mus “gražioji lytis” tuo jaus 
ima raukytis, šaipytis ir pa
galimus iš akių pranyksta. 
Bet visgi laukiama tos va
landos, kurioje susipras, jei 
ne visi, tai bent didžiuma, ir 
stos prie darbo, kad geibė
jas nuo karės nukentėjusius 
savo brolius ir atgavus Lie
tuvai laisvę.

Kiek girdėjau, SLA. 200 
kp. yra nutarus pakviesti su 
prakalbomis p. Šimkų. Jei
gu p. Šimkus atvažiuos, tai 
reikia tikėtis, kad jis ne vie
ną lietuvį mus kolionijoj, 
prikels iš tautiško miego.

Bitė.

Panaikinus čia svaiginan
čius gėrimus, policija turi 
darbo su medžiojimu nepil
dančių teises. 5 dieną Gegu
žio policija atlankė lietuvių 
Gedimino Kliubą, kuriame 
sučiupo 15 bertainių alaus, 
.17 lakų degtinės, du keisus 
rusiškos degtinės, 24 kvor
tas vyno ir apščiai kitokių 
svaiginančių gėrimų, ku
riuos susikrovė vežiman ir 
nusivežė. Sako, kad Kliubo 
valdyba bus areštuota ir pat 
raukta teisman už peržeit- 
gimą Įstatymų. Mat pir
miaus Gedimino Kliubas tu
rėjo laisni šinkavimui, o 
dabar panaikinus laisnius, 
šinkavo slaptai. Esant čia 
laisniams, prie girtuokliavi
mo daugelis lietuvių praleis
davo dienas ir naktis, net ir 
šventadienius, o jų moters 
su vaikais neturėjo * ką val
gyt nė kuom apsirengti.

Harverhill miestelis turi 
50,000 gyventojų. Yra čia 
70 autuvus dirbančių fabri
kų, 1 popiemė, 1 vilnonių 
audinių audykla, pirmuose 
dirba apie 500 darbininkų, 
tarpe kurių yra 100 lietuvių, 

i o pastaroje darbininkų dir-

Pramonė.
Pramonės šaltiniai iš ka

rės pusės vis dar teka savo 
keliu. Užsakymai karės 
išdirbiniams iš Europos vis

itimus perduoti Federacijos 
i Centraliniai valdybai. Šito 
prisakymo turi laikytis vi-

-------------- *------- --------- Smulkiais 7.10.' ronas, J. Seniuta, M. Raulu- 
vietos lietuvių. Nors vestu-Į Viso............................... 19.I0-
vės ne naujiena, bet pas mus West Lynn, Mass. Mar- 
jos buvo naujiena todėl, taus prakalbose 30 d. Kovo 
kad susirinkę i vestuves ne- aukavo po 1 doL: A. Muraš- 
pamiršo ir savo badaujančių ka, S. Stulginskas, G. Neve- 
brplių Lietuvoje ir paauka- 'domskas, V. Stadalinskas, -—, 
vo šios ypatos: A. Pazikienė R. Miglinas. Smulkiais 9.49JKunca, P. Stružas.
I. 00, J. Pazikas, S. Stankiu- Viso...........................
tė, ir S. Kručkas po 15c., Salem, Mass. A. Martaus F. Užusenis, F. '
J. Tervainis 25c. ir smul- prakalbose 2 d. Balandžio; V. Bartulis, J. Ladukevi-;kantai, kiekvienas stengia- nos darbo gauna po 5 dole- 
kesnių dar kiek. Viso sti- į suaukavo po 1 dol.: R. Kas- eras. Smulkių 7.1& Vi-si Suvienytoms valstijoms irius.
rinkta $3,50, kurie pasiųsta tantinavičžus, P. Kastanti- so...... ......................... 21.16 paduoti kuožemiausias pre-i — Anglijoj kriaučiams pa
Į L. Š. F. Ačiū aukautojams navičius, K. Egonis, P.! Athol, Mass. Martaus kės už savo išdirbinius. > kelta algos po 2 centus Į va- 
už prijautimą savo nelai-1 Skiotis, A. Saulėnas, P. Gal-: prakalbose 20 d. Balandžio Daugelį užsakymų, atsišau-1 landą.
mingiems broliams, o jauna- vonas, F. Egonis, Z. Gudu J sudėjo: P. Buzevičia 2.00. kus prezidentui Wilsonui,| — Califomijos valstijos 
vedžiams linkėtina didžiau- kas, L. Gudukienė, S. Urbo-,Po 1 dol.: J. Kavlaičia, A. apsiima išpildyti net, kaip teisės, užginančios neme-

; šioniutė (5.00), J. Mantelis.
Smulkių 4.65. Viso .. 12.65 dar ateina ir tai dideli, nors

Gardner, Mass. Martaus šiuokart didesniais užsaky- 
prakalbose 19 d. Balandžio mais yra Suvienytų Valstijų 
sudėjo po 2 dol.: P. S. Re- valdžios užsakymai. Plieni- 
meikis, A. Adomaitis, St. nių išdirbinių šiądien yra ■

■ Federacijai, kuri su valdžios 
pagelba stengsis užgane- 
įdint visus reikalavimus.

DARBININKAMS 
ŽINIOS.

_______  ; ___  Po I užsakyta vienas milijonas! — Amerikos pliumeriai
Viso.............................14.49įdol.: S. Kubilius, R. Masys, tonų. Savininkai plieno lie-:gauna geriausias algas, nes

Salem, Mass. A. Martaus F. Užusenis, F. Tauginasj jyklų, šu tais ir kiti fabri- paprastai už 8 valandas die

nas, M. PaKuKonis, A. Dab- Dumbriauskas, S. Ambra- yra sakoma, su savo skriau- čiams dirbti darbus, paliuo- 
A. Tautkus, raselskienė, B. Jatulevičius, ; zas, J. Vasiliauskas, A. Ku- da, o kitus su labai mažu suoja laikraščių išnešioto-

Toliaus iš fabrikų yra 4 
“Baksaunės”, dirbančios 
skrynias, 2 garbarnės ir 20 
“Peistšapių.” Lietuviai 
daugiausia dirba autuvų 
fabrikuose, kur uždirbama 
15-30 dolerių per savaitę. 
Yra dar du skrybėlių fabri
kai, kuriuose dirba daugiau-

C10S.
K. Babraaskis.

Haverhill, Mass. Musų 
kolionijoj lietuvių yra apie 
300 Šeimynų ir 400 pavienių. 
Iš draugijų turime draugys
tę šv. Kazimiero, šv. Juoza
po, Gedimino Kliubą ir mo
terių draugystę Nepersto- 
jančios Pagelbos Panelės 
švenčiausios. Turime ir 
bažnyčią, tik lietuviai ją ma
žai lanko ir jeigu ne fran
cuzai, bažnyčia vargiai ga-

jus.
___ ____ ~ .......___ ~ , __________ 7 _____________  ____w . — Oregon valstijos legis- 

darbai čia lengvi, bet pragy- kiai 4.00. Viso .. 21.75 į Sėrapėnas. Smulkių 1.83. mą padirbti daugeli tuk- latura atmetė bilių, kuriame
i Viso........................... 13.83 stančių plieninių vagonų, reikalauta uždraudimo mo-
; New Philadelphia, Pa. daugiausia tavoriniams tru- terims dirbti ilgiau kaip 43 
; TMD. 122 kp. per S. Bulotą kiams, sykiu ir ant kelių valandas savaitėje.
(pusė pelno nuo vakaro 9 d. šimtų tūkstančių tonų gele- Į — Tennesse valstijoj pa- 
Balandžio š. m.).........10.29, žinkeliams šėnių. Apart to | naikinta teisės, kuriomis pir

New Philadelphia, Pa. tikimasi kelių savaičių bėgy- • miaus buvo leista kalinius 
LGF. skyriaus mėnesinės je gauti didelius iš Rusijos • samdyti prie privatiškų dar- 
mokestys per S. Bulotą 11.40 užsakymus kitokių išdirbi-; bų.

Providence, R. L Dalis nių, kaip tik galutinai bus i — Prie Kanados rubežiaus, 
panija sumanė duoti žmo- y Rasiulis aukM nuo Martaus prakalbų apsidirbta su paskola iš Su- Detroito aplinkėje, dar-
nėms žemę, kad tuomi ’ Tamulevičia. Smulkių • Per Dvarecką......... 1.90 vienytų valstijų Rusijos rei-; bų ministerija Įtaisė pasus
juos čia prilaikyti, bet' 4 39 yįso g 30 Inkerman, Pa. Vietos lie- kalams. ' ■ darbininkams,
tas negelbsti. • Manchęster N. H. Mar-: tuvill P61* “Tėvynės” redak-

Dabar priminsiu apie lie
tuvius. Pas lietuvius jei 
tik būva koks “baliukas”, 
tai susirinkę ne apsieina be 
dainavimo; rėkia kiek tik 
gali, net kelintoj gatvėj gir
disi. Lietuviai! Susimilda
mi, meskit šituos papročius,.
nežeminkit lietuvių vardą, taus prakalbose 10 d. Ba- i 
duodami svetimtaučiams kandžio sudėjo- po 5 dok: Pr. 
progą vadinti jus “polende- Masaitis, A. Grigaliūnas, i 
riais.” Po 2 dok: A. Kileauskas, J.l

• Žmogelis. Puidokas, J. Bazikas. Po j_______ ____ _______
1 dok: A. Žilaitis, M. Žilai-. tinopolio, o teipgi ir Serbijos 
tienė, K. Mickunas, A. Pui- pjan0 nustatymas galima 
dokas, M. Puidokienė, J.|bus tik bendru klausimu 
Vasiliūnas, V Konciukė su vokiečių geležinkeliu Azi- 
(50)e.), A. Nav ikauskas, jOiL Aišku yra, kad kaip 
Z. Cvilikas, K. Šiugžda, P. Vokietijai teip ir kitoms val- 

Waterbury, Conn. A. J.'Paukštis, J. Trumpaitis, P. stybėms, kurios veda, užru- 
Povilaika su LG. ir LNF. Gudaitis, A. Ylius, M. Bub- bežinę pirklybą, privalo tu- 
knygele No. 11 surinko 15.05 P* Kriseliunas, J. kriau- rėti atvirą kelią Afrikon, 

Waterbury, Conn. SLA. čiunas, V. Grigaliūnas, J. Indijon ir Tolymuosna Ry- 
11-tos kuopos prakalbose 
25 Kovo, š. m. suaukavo po 
1 dol.: J. Žemaitis, J. Rim
kevičius, J. Navickas, J. Ko
vas, V. Kenausis, V. Pau- 
tienius, J. Usakauskis, J. 
Rakickis, J. Harmonas. Po 
50 c.: A. J. Povilaika, A. 
Šileikis, K. M., P. Rabašau- 
skas, A. Kažemėkienė, F. 
Peleckis, P. Mostvelas, J. 
Rudaitis, V. Ivanauskas, M. 
Karosas, J. Šileika, K. Bal- 
truskis, J. Veryga, J. Belei-

-------------- L. Kasavičius (2.50), M. Pa- činskas, J. Gabrėnas, A. pelnu.
Gilbertville, Mass. Nors liulionienė (1.25). SmuL- Pakarklis, J. Baltrėnas, B. Rusija atsiuntė užsaky-

venimas labai brangus.. Ga- . 
liaus ir darbai pradeda ma- Viso ........................... 148.86
žėri. Pirmiaus žmonių čia Buvo lakšte 99.... 13.088.10 
buvo daug, bet dabar jų skai Viso fondan .... 13.236.96 į 
tlius žymiai mažėja, nors 
kompanija duoda dykai že
mę ir mėžinį, bet žmonės

kompanijos,; prakalbose 6 d. Balandžio 
. kom- sudėjo po 1 dol.: B. Naudžiu-

nenori nė 
nė jos loskos.

Lakštas 101.
Exeter, N. H. Martaus

taus prakalbose 8 Balandžio 
sudėjo po 1 dol.: Ig. Klemka, 
A. Zubukas, J. Gėgžnas, O. 
Mališaukaitė, J. Bėkšas, J. 
Jaronis, D. Teparauskas, 
F. Andreliunas. Smulkių 
2.50. Viso................. 10.50

Lincoln, N. H. A. Mar-

einantiems 
' Geležinkelių kompanijos per rubežių, kurie Kanados 

t ........................... 39.46 skundžiasi ant didelio suma-; pusėje turi darbus. Prie
Viso per savaitę .... 143.11 žėjimo jų pelno, dėlei pake- pasų pridėta darbininko le- 
Buvo lakšte 101 .. 13.329.02 limo darbininkams algų ir gitimacija ir paveikslas. 

----------- sutrumpinimo darbo valan- Galbūt toki pasai bus nau- 
Viso fondan .... 13.472.13 dų. Kompanijos rengiasi dojami ir kitose vietose, prie 

J. Sekevičius, sekrt. 101 paduoti prašymą federališ- Kanados rubežiaus..
Oak st., Lawrence, Mass.

Cleveland. Ohio. Pereitą 
žiemą čia buvo susitvėrus

-------- o--------
AUKOS.

Lietuvos Gelbėjimo Fondo 
Skyrius.

L a k št a s 100.

sidėjo nepasiganedinimai, 
buk tai tautininkai valdo 
draugiją ir po nekuriu pas
kalų nariai pradėjo susirin
kimų nelankyti, dėlko drau
gija turėjo pakrikti.

Į draugiją buvo mokėję 
šios ypatos: A. Kranauskas 
4.00, A. Praškevičius 3.50, 
K. Aksomaitis 3.25, K. Jan
kevičius 3.25,. J. J. Žilis 3.00, 
M. Palionis 2.00, M. Purinas 
2.00, A. Valiūnas 2.00, V. 
Štaupas 2.00, M. Ruseckie- 
nė 2.00, M. Praškevieienė
I. 75, M. Pervazienė 1.75,
J. Plerpa 1.75, J. Baltakis 
1.75, P. Skubinas 1.00, J. 
Pečkis 1.00, Z. Krasnaus- 
kaitė 1.00, T. Neura 1.00,
K. Bagdonas 1.00, K. Bačio- 
nis 50, P; Tučis 50,0. Skun- 
skiutė 50, P. Mikalajūnas 
50, A. Zdanavičius 50, A. 
Visminas 50, V. Paškevi- 
čiukas 30, M. Skudas 25, 
K. Muraškienė 25, M. Ra
kauskaitė 25, J. Tamošiū
nas 25, A. Grakauskas 25, 
Z. Židoniutė 20.
Viso Į dr-ją sumokėjo $43.75 
Ųž susiri. salę išmokėta 1.50 
Liko pas iždininką A. Kra- 
nauską 42.25, kuriuos per

kai valdžiai, kad butų leis-. — Tampico Vera Cruz, 
į ta padidinti mokesčius už. Mexikos parubežyje, naftos 
pervežimą tavorų. šitie rei refinerijose, prašalinta iš 
kalai galbūt bus perkratomi; darbo 2000 vokiškų darbi- 
ir galutinai sutvarkyti grei- i ninku, bijantės, kad tie šim
tu laiku. Transportacijos j patizuodami Vokietini ne
situacija žymiai pasigerino. uždegtų naftos šaltinius,
pabaigoje pereitos savaitės.! Šaltiniai tie priklauso anglų 
Visose šalies dalyse yra jau i ir amerikonų finnoms. Pra- 
užtektinai vagonų. t šalinti iš darbo vokiečiai E-

Vakarinėse valstijose pra-j keliavo i St. Louis Potosi.
dedama statyti keliatą nau
jų chemikališkų fabrikų. 
Šitos rūšies fabrikų galbūt 
bus statoma daugiau, nes pirmos 
pirkliai mano chemiškus iš- Kompanija sudėjo kapitalo 
dirbinius dirbti namie, vie- vieną milijoną dolerių. Ža- 
ton juos pirkti Vokietijoj, dama kasdien padirbti 2000- 
karei pasibaigus. j bačkų cymento.

Didžiausia atyda šiuom- > — Detroit, Mich. visi dar- 
__ .. kart yra atkreipta i Suvie-; bminkai, dirbanti ant laivų,

H- lyte, tai nebūtą galėjus sus- t Va!stiju žemdirbvštę J gavo pakelti algas.
tiprmt! savo militanzma ir pasi!įka išmaitinti| - Prie Popler Bluff, 
nepnsirengus teip prie aa- nevjen Suvenyras Valstijas,;Missoury valstijoj, paimta 

bet teipgi Angliją, Francu-' 10,000 akrų žemės eksplota- 
ziją ir Italiją. Todėl dabar ~ x ’ 1
Įvairiais budais varoma agi
tacija, kad kuodaugiausia 
darbininkų eitų Į ukes ir ten 
užsiimtų ūkių darbais.

•o--------
EUROPOS ATEITUS 

PO KAREI.
Geležinkelių klausimas

Balkanuose.
Galutinas link Konstan-

— Petoskey, Mieh. susi
organizavo kompanija, kuri 
statys fabriką išdirbimui 

klesos cymento.

Steponavičia, J. Sinkevičia, tuo§na. Jeigu Vokietija 
J. Sinkevičia II, K. Majaus- pirmiau butų labiau užsiin- 
kas, D. Kazlauskas, M. Bub- teresavus užrubežine pirk
tis, K. Ramanauskas, I* 
Januškevičia. Smulkių 125.
Viso...............................42.75

Nashua, N. H. Martaus baltinės karės. Vesti užru- 
prakalbose 14 d. Balandžio bežinę pirklybą, galima pa-> 
sudėjo po 1 dol.: J. Glavec- sinaudojant atvirais per-sudėjo po 1 dol.: J. Glavec- sinaudojant
kas, J. Zapienienė, S. Zavad- ^ajg Pigiau yra pervežti ta
škas, J. Zybolis. Smulkių vorus j Turkiją, Smirną ir:
7.01. Viso................. 11.01 Siriją, keliu per Triestą, ne-

Lowell, Mass. Martaus gU Balkanų geležinkeliais _________
prakalbose 15 d. Balandžio Galima tikėti, kad talkinin-’ Streikų nebus.

kis, J. Bendlevis, J. Kun- sudėjo po 1 dol.: J. Pušku- kai neduos naudotis Vokie-j FpHpf---

’ Dvigliauka. nigis. K. JtCTikravičia, 1‘tjjai Bagdado geležinkeliu cija tvirčjausia darbininkl} 
Viso su- Jankevicia, N. Kurgonas, J. jįj negaus pilnos gvaranci-į

drotaitis, J.
Smulkiais 12.50.
rinkta 30.00. Į LGF. eina 
pusė, t. y. 15.00.

Providence, R. L Did.
Liet. Kun. Gedimino Drau
gija per “Tėvynės” Redak
ciją ......................  50.00 ... . ,

Ashland, Wis. SLA. 154 Viso per savaitę ... .92.06 rištas teip, kad Vokietijos^ 
kp. per T. Paukštį .... 1.00 Buvo Jakšte 100.. 13.236.96 butų sumažintos jiegos.

Waterbury, Conn. Mar
tinas Ramažauskas, “Vely
kų dovana” .. ..........  1.00

Cambridge, Mass. LG. ir 
LNFĮ skyrius per K. Gali- 
nauską ......................... 1.00

Brighton, Mass. Per Mar- skas, J. Taparauskas, M. 
taus prakalbas Kovo 29 d. Malinauskas, Monika Mila- 
sudėjo po 1 dol.: Pr. Raila, šauskiutė, Z. Čeparaitytė, 
Agota Žaldokienė, St. Žal- M. Kazlauskas, M. Ivoška, 
dokas, R. Kiaunaitė, E. Dau- M. Rimkus, B. Ivoška, Pr.

— —fe—’ iki negaus piinvs gvarano- jorganizaCija.
Sadauskas, A. Gaidys, S. j03> jog jį, Vokietija, nepa- ; vl!.us
Knauuunas, Z. A Uzdana- naudos kada nors jo perve- kus prašantj ^d laike ka- 
vvna J Rnlonka .1 sayo kariumenės. le!jIlcke'
H. Buslevičia. V. J. Kundro- DaUg talkininkų diplomatų ‘ •
tas. Smulkių 7.50. Viso 19.50 yra tos nuomonės, kad klau- Į darbininkai kaipo 

----------- simas kelio 1 AziJą butų iš- pr

vičia, J. Bulauka, J. Žebrys, žimui savo kariumenės.

Viso Fondan .... 13.329.02

išleido atsi
šaukimą Į visus darbinin-

vimui, kur netrukus bus ati
darytos geležinės rudos ka
syklos. Ten pat bus stato
ma liejyklos už 8680,000. 
Keli tūkstančiai darbininkų 

i gaus darbus.
St. Joseph, Mo. spaustu

vių darbininkai atnaujino 
sutarti su spaustuvių savi
ninkais ir pasirašė dviem 
metam.

— Quincy, Iii. pečių fab
rikų darbininkams pakelta 
algos 10 nuošimčiu ir sutar
tis pasirašyta vieniem me
tam.

rės nekeltų streikų. Atsi- 
j primenama, kad

> šaliai
; ištikimi piliečiai, privalo ei-
iti valdžiai pagelbon. išdir-i — Ne\v Yorko valstijoj, 
į bant kuodaugiausia pro-1 prie Įvairių darbų pusę vie- 
duktų. Ant darbininkų re- tų užima mergaitės 16-20 
miasi didžiausias valdžios metų amžiaus.

— Škotijos mieste Glas- 
gow, miesto kaštais statoma 
kelios dešimtys namų, ski
riamų darbininkų gyveni
mui.

Anglijoj sužeisti karei
viai, kurie netinka tolias- 
niam kareiviavimui, užima 
vietas prie ūkių darbų.

— 30 nuošimtis viso bar- 
zdakučių skaitliaus turi 
plaučių džiovą.

000 
LakštaslOŽ ĮVAIRUMAI.

‘ * Mokslininkai skelbia, kad pasitikėjimas laike kares su
Hudson, Mass. Martaus išrasta ^4^ apsaugojimui Vokietija. Yra reikalingu 

prakalbose 17 d. Balandžio nuo kirmėlių grau- pasistengti, kad visi užsaky- 
sudejo po 1 dol.: P. Kazlau- Medžiui po žieve rei- mai butų kuogreičiausia iš- 

kia Įčirkšti tarputyno ir tą pildomi. Ištikimumas rei- 
medį kirmėlės nekliudys. kalauja vengti visokių ki- 

* i virčių ir nesusipratimų tar-
Ant auksiniu pinigų nesi- pe darbininkų ir darbdavių; 

laiko mikrobaį užtaigi ant vieton to turi viešpatauti su- 
rinskiutė, . Iz. Samuolis. Melkunas, T. Karlonas. K popierinių yra tikriausia taika ir vienybė. Atsišau-
Smulkiais 3. 75. Viso 9.57' Makarevičius, VI. Brazaus- prieglauda Įvairios rūšies kime teipgi prisakoma viso

kius darbininkų nesusipra-Peabody, Mass. Per A. kas, J. Mflašauskas, J. Ra- mikrobams ir bakcelėms.



n I R V A s

3<

1*PERŽVALGA

KurČios dienos.
Sėtuvių tarpe užstojo kurčios 
dienos. Apart vienur-kitur at
sibūvančių prakalbų ar paprastų 
vakerėlių, nieko svarbesnio iš 
sriekur nesigirdi. Pereitame rude 
5iyje atsibuvęs darbas “Lietuvių 
Dienos” rodosi viską sugniugždė 
Jr nestebėtina. “Lietuvių Die- 
33a” buvo tai sunkus darbas ir 
prie jo nuveikime musų visuo
menė galėjo pailsti. Vienok at
siminti reiktų, kad tuomi darbu 
viskas dar ne pasibaigė, nes Tė
vynė Lietuva kaip šaukėsi iš 
mus pagelbos, teip ir šaukiasi ir 
tas šaukimas turėtų būti kiek- 

. vienam girdimu ir kiekvieną pa
judinančiu. Bet rodosi jog ne 
“■Lietuvių Dienos” darbas mus 
visuomenę paalsino ir prie ga
lutino neveiklumo privedė. Prie 
žo prisidėjo musų veikėjų ir 
sausų laikraščių peštynės, par- 
tyviškumai ir kiekvieno visuo
meniško reikalo ir veikiamojo 
dalykėlio tempimas ant savo 
partyviško kurpalio, ne be už
gauliojimo ir žeminimo kitų, 
saū lygių, arba už save naudin
gesnių.

?»Iusų knygos. Męs literatiš- ■ 
Įsai buvome neturtingais, bet 
džiaugėmėsi. kad ta mus ne
turtingoji literatūra auga, to
bulinasi. Bet tas buvo pirmiau. 
Šiądien męs literatūroje netik 
ne t urtėj ame, bet biednėjame. 
Laikraščių, rods. turime užtek
tinai ir tai visokių. Bet užtaigi 
knygomis męs esame tikri el
getos. Svarbiausia knyga pas 
mus buvo tai veikalas nepamirš
tamos atminties Simono Dau
kanto Lietuvos Istorija dvie
juose tomuose. Dauguma ja ne- 
pasiganėdino, kaipo ne piina ir 
literatiškai ne apdirbta. Vie- 
Ksok ją ikišiol niekas nepagerino, 
dargi ją sudarkė, prispaudinant 
mažyčių brošiūrėlių. Galiaus 
ir tas pats S. D. veikalas šią
dien jau yra išsibaigęs, negau- 
inamas. TMD. seimas 1911 m. 
atsibuvęs Baltimorėj, yra nuta
pęs S. D. Lietuvos Istoriją lite
ratiškai pataisyti ir antru kar
tu atspausti. Vienok nutarimas 
ir iki šiai dienai nėra išpildytas, 
negi apie tą nutarimą bent kas 
prisimena. Tame pačiame sei
me yra nutarta surinkti ir iš
leisti visus veikalus daug pasi
tarnavusio lietuvių literatūroj 
p. L. šerno (Juozo Adomaičio), 
bet ir šis nutarimas likosi grei
tai užmirštu. Minėtasis p. 
Šernas savo laiku yra parūpinęs 
keliatą stambių moksliškos ver
tės knygų, bet šiądien jau ir tos 
baigiasi, nevisur gaunamos, nes 

‘ “Lietuvos” knygų spaustuvei už 
sidarius, nėra 
knygų išleisti, 
lietuvių kalbos 
rankvedžio, nė 
eiklopedijėlės, ir vieton to spau
stuvės skleidžia “knygas” po 
30-40 ar mažiau puslapių, ku
riuose iš laikraščių perspaudi- 
nama, atsiprašant, ’mekniekiai 
ir paskui pirmuose laikraščių 
puslapiuose šaukiama: “Platin- 
kit, pirkit naudingą knygelę.. ”
Nereikia abejoti, kad netrukus 
męs ant knygų galutinai suban- 
krutysime ir tada nereiks pykti 
ant musų “brolių” lenkų, kurie 
tvirtina, kad lietuviai neturi sa
vo literatūros.

lių, kurias dabar kirpdami daro [ tįs graužia, nė kitam duoda.... 
sau gerą biznį, o jeigu neteip, i Visgi dar butų galima užtylėti, 
tai butų proga lenkų naudoji- jeigu tas ar kitas darbas butų 
muši). Ir dabar visi tie veikė-! privatiškas, bet kada einasi 
jai, vieton tarti pagarbos žodį, apie darbą, su kuriuom rišasi 
spjaudo ant jo paniekos žodžiais, .tauta, jos apšvieta. kultūra, ta- 
Užteks paminėjus vieną žodį jų,, da jau negalima nukentėti ir 
su geriausiais norais ištartą, [ leisti tokiems vabalams kan- 
pavyzdin: “Apjakėliai.” Būt į džioti. Tai butų mus pačių ap
galima panašių žodžių prirašyti j sileidimas o niekas kitas, nes jį 
visą litaniją, bet nenorėdamas i reikia užstoti, reikia remti, ‘ 
užimti laikraštyje daug Vietos, reikia ginti. Tai yra kiekvieno i 
palieku tą Į šalį, ant jų pačių susipratusio jaunikaičio ir jau-j 
garbės ir gerovės. Ir iš to jau įnikaitės šventa priderVstė. Mu- • 
bus gana aišku, kaip tie netikri i su susipratusis jaunimas, ant; 
tautos vadovai save vaduojasi1 kurie remiasi visas' Lietuvos i 
tokiais negražiais argumentais, dabartinis vargas ir jos ilges- ’ 
Gal už tai, kad negalėdami nie- i nis gyvavimas, turi nepasiduoti; 
ko kiltesnio padaryti, o aprėpti 1 anųjų pavydo sriovei, bet sura- i 
puikybe.ir pavydu, negali eiti sti kame teisybė ir geras bei ■ 
išvien ir sekti tuo prakilniu civi- prakilnus darbas, tuoj prisidė-' 
lizacijos keliu, prasideda liežiu- ;ti prie jo. jau tai savo gabumu, 
viamimai, apkalbėjimai, šmei-įjau tai medegiškai, ar tai tyru,: 
Šimai. Ir teip darydami mano, i teisingu patarimu. Ir tik tokiu 
jog ir jie dirba savo gimtiniai ■ budu musų tauta pakils iš to 
šaliai; matyk, “ir męs dirbome. Į teip baisaus pavydo, 
kariaujame”. Bet' jei jieužsi-į Męs teipgi turime pradėti 
karščiavę atsisėstų valandėlę ir i mąstyti patįs už save ir netrok- 
pamąstytų už ką kariauja, tai i šti. kad kiti mąstytų už mus.

j kada truputį atvėstų, pamatytų, i Teip darant aiškiai galėsime i 
j- ___ __ 1 ...a netikę;!suprasti kas kuom yra, o mus!

juk daug-daug sykių toki raudo-į vadovai užgėdinti savo neišma-
; navo iš gėdos nuo tokių karš-: Bingumu ir negeromis minti- 
• čiavimosi darbų, bet jau buvo [mis. arba paliaus tokį juodą dar- 
ipervėlu. Ir tik po laikui susi-!bą \ arę. arba prisidės prie kil-[ 
[prato. > Toki netikrų tautos[tesnio, nusisiautė pavydo skrai-’ 
vadovų darbai, kol kas. atneša , stę ir suvaldę li.ežiuvio sauveię. 
blėdį musų tautai, kadangi vie- Ištikro. perbėgus mintimis isto- ■ 
na jie trukdo pirmuosius dar- riją ir musų šiądieninius gyve-' 
bininkus, tai yra tikruosius tau- nimo atsitikimus, kaip tai juo-j 
tos darbininkus, nuo kultūriškų 
darbų, o antra, laiko tą tirštai 
tamsią liaudį nuo 
švietoje. nes su

Visgi dar butų galima užtylėti,

privatiškas, bet kada einasi

vaidintuvėje dvasios spindulė
lis į musų snūduriuojančią 
liaudį ir valios gale, ta jiega ir 
noras, be kurio nieko, jokio tiks
lo gyvenimo bangose negalima 
atsiekti. Sujungtos vienybėn 
spėkos tiktai gali pastūmėti vi
sus prie darbo, kokio iš mus tau
ta reikalauja. Męs galų gale 
matome, kad tik naudingas 

[ darbas, su tylia, kantria ir darb
ščia valia viską pergali, ir savo 

[sieki atsiekia, gauna viršų, pa-
■ likdamas užpakalyje savęs ne- 
į išturinčius. neištveriančius sa- 
ivo užsiėmimuose, silpnus, nepas 
'tovius.
i Užbaigdamas savo straipsneli, 
perspėju visus tuos,

■ dirba tyra širdžia 
vynės labui, kad 
savęs ir neimtų ant 
minėtų netikrų tautos 
atsakomybę, ir stambias jų klai
das. Aš nė kiek nenoriu vieną ! 
ar kitą sriovę pasmerkti, igno
ruoti, ar vieną kurią išaugštinti. 
Mano minčia buvo tam straip- 

.snelyję atkreipti domą Į vienos
Į—kitos sriovės. vadovus, Į netik- 
į ruosius tautos vadovus, kurie 
'savo nesusipratimu veda klai
dingais keliais, tamsiąją jauni- 

[ mo dalelę, neatsižvelgdami ant 
i to, kad ten už jūrių šimtai badu 
; miršta musų viengenčių, ir kad 
1 tėvynė, priešų sunaikinta, rei- 
jkalauja vienybės ir milžiniško 
i darbo nuo amerikiečiu, nuo sa

Nuo Redakcijos. šiuomi tu
rime paaiškinti, kad eilių skyrių 
sutrukdė ne skiemens, bet 
“Dirvos” techniškos kliutįs. ku
riomis buvo “Lietuvių Dienos” 
atskaita ir apskelbimų pasidau
ginimas, kas sumažino laikraš
tyje vietą ir todėl buvome pri
versti’eiles pertraukti, ir kitus 
skyrius turėjome sutrumpinti 
arba visai sulaikyti, kas mus 
pastūmė Į dideli nesmagumą. 
Eilių męs turime didelį pluoštą, 
pp. Svyrūnėlio, Vyturėlio ir Naš
laičio, ir kiek susitvarkę jas pra
dedame vėl spaudinti.

riai: ? -
Binghamton, N. Y., Pittston, 

Pa.. Manchester, N. H., Miniu- 
apolis, Minn., Byesville, Ohio 
Racine. Wis.

Bridgeport, Conn. Aukų su
rinkta: T. Sagevičius $5.00. Po 
$1.00: P. Matakas, E. šemšiutė, 
D. Merinas. A. Niaura. P. Nava? 
dvorskis, K .Šmulkštys, A. Kiui- 
kis, M. Bakųnas, M. Sagevičienė, 
A. Andriulaitis, M. Dragūnaitė, 
J. Kavaliauskas, M. Sapiega, A. 
Klimaitis, K. Gedimauskas, J. 
Jasiuliavičia, P. Adžgauskiutė, " 
A. Žilinskas, A. Matulaitė, J. 
Ragickas, A. Sapiega, J. Nobu- 
raitis, V. Kirkliauskas, V. Vait- 
kunskas, J. Kazlauskas, M. Bag- 
doniutė, P. Sagevičius, P. Mėly- 
nis, A. Vilčinskas, Juozas Dul- 
bis, F. \V; Naikelis, J. Petruš- 
kevičia. R. Adžgauskas. 
Smulkių .. .. .. .........................$16.21

Amerikos į ir ten jie žus, kaip orlaiviai 
mesdami bombas griaus namus į 
ir užmušinės miestuose ramius 
žmones ir t.t. Kiti vėl nerimau- 
ja dėlei priverstino kareiviavi
mo ir jieško budo, kaip nuo ka
reiviavimo išsisukus. Pirmiaus 
bandė skubiai vesti moteris, bet 
pasirodžius, kad moters ne išva
duos, pradėta skverbtis Į vakari
nes, komercijines mokyklas, pa
sitikint, kad jie, kaipo moksla- 
eiviai nebus imami kariumenėn.

Bijoti ir nerimauti yra pa
matas, tik jau nereiktų iš anksto 
nertis iš marškinių. Karei pra
sidėjus, miestai daugiau nenu
kentės, kiek šiądien jie nuken
čia nuo ekspliozijų ir paprastų 
gaisrų. Pražuvimas karės are
noj yra teip jau pat rizikuoja
mas kaip ir fabrikuose, ant ge
ležinkelių. ir net gi.tvėse, kur 
žmonės žūva šimtais. Jeigu jaus. ’ j ,. , .

, . 1 jog toki j u darbai vra netike:; suprasti kas kuom vra,yra ko nerimauti, tai tik pragy- r b J • *
venirno brangumo, kurs kasdien ■ 
lipa ir tam lipimui galo nešima-! 
to. Ir vieton ko gero, reikia [ 
tikėtis, jog tie brangumai bus ' 
dar didesni, ir jeigu valdžia ne- i 
paims į savo kontrolę visą mai
sto reikalą, gali būti, kad atei-

I nančią žiemą žmonėms teks pa- 
i matyti badą ir su kortelėmis 
turės prašyti miestų įstaigose 
duonos, šioje šalyje spekulian
tai turėdami ikišiol nė kuom 
nevaržomą laisvę jau teip išgud 
/ėjo. kad jie 
žmonių apipli 
gas: vasaros metu dvi dienas pa- \ 
buvo sausa ir šilta, tai jau ukėse 1 
viskas nuo karščio išdegė; pa
lijo vieną ar kitą dieną, tai vėl 
viskas supuvo; užtvino kur 
upė. vėl viskas dingo; žiemos 
metu iškilo pusnis, tai trukiai Į 
miestus ne ateina ir teip šimtai 
progų, kurias-begėdžiai pritaiko 
žmonių apiplėšimui, lupdami ne- 
sanžiniškas prekes už mažiau
sią daiktelį, o čia vienur ir ki
tur dega nfagazynai ir sąpylos 
su milijonais bušelių ir tonų pro
duktų. Dabar pradėjus mobili
zuoti kariumenę vėl proga, kad 
kariumenei reikia daugybės 
maisto, lyg prieš metus ar porą 
tai pačiai kariumenei (ne mo
bilizuotai) nereikėjo nieko. 
Stebėtis reikia, kad Suvienytos 
Valstijos, kurios savo šalį iš
maitindavo ir dar kitas šelpė 
(Vokietiją. Angliją ir kitas ma
žesnes), šiądien teip žymiai ei
na prie bado. Aiškus tai ženk
las, kad magnatai, trustai. pa
sinaudodami valdžios šiądieniniu 
užsiėmimu karės reikalais, sku
binasi apiplėšti žmones iki krau
jų, nes gerai žino, kad ilgai teip 1 
elgtis negalės. Valdžia iau krei-! ...
pia savo aki i tų plėšikų darbus [ tėmyjant 1 panašių va-
ir cralhnt tnninns naims savo! istoriją.

Kodėl jie teip daro? Lengvas 
atsakymas. Dėlto jie teip da
ro, kad jiems stokuoja susipa
žinimo su mokslu, istorija, li
teratūra ir lietuvių visuomeniš
ku gyvenimu, o labiausia tai 
jiems stokuoja žmoniškumo. 
Ir pastariesiems vistiek. ar jie sugrįžti, kuris atgyvenęs savo 

ir bjauriausią dienas, kaip nesugrįžta blogai
■ ' ar gerai pergyventos valandos,

teip negali sugrįžti praėjusi ga
dynė, pirštis save Lietuvai už į 

maž daug priminti, kad lietu- valdžią. Męs gerai žinome ką 
viai patįs pradėtų išskirti kas praeitis yra davusi Lietuvai, 
blogas, o kas geras, kas teisi n-, tame pergyventame istorijos 
gas. o kas melagingas, kas do- laike, ir ką ji gali duoti ateity- 
ras ir kas ištvirkęs. Vienu žo- je. Tad tie visi šukavimai, užsi- 
džiu tariant , kiekvieno idealas puldinėjimai ant musų tikrų 
turi būti teisybė, už tad trok- tautos darbininkų, ypatingai 
štame, kad ir lietuviai jau patįsJ šiuom laiku dirbančių darbi- 
pamatytų kame teisybė ir tikėtų ninku, kurių visos pastangos 
tik tada, kada jie patįs aiškiai yra palinkę prie gelliėjimo tėvy- 
pamatytų kaip veidrodyje, jog nės Lietuvos, ne kokiems nors 
tas, ką jiems pasakoja, daro ir i ypatiškiems dalykams, kaip 
mokina, yra teisingas ir naudin- pastarieji kad nurodinėja. Ir 
gas gyvenime, bet, jei jie maty- atsiminkit gerbiamieji, netikri 
tų, jog tas daroma vien iš ker- tautos vadovai, kad tie jūsų 
što trumpaprotystės, pavydo, nešvarus pavydo darbai yra 
nesusivaldymo, dvasios ubagiš- j niekas daugiau, kaip tik juoda, 
kūmo ir nežinios, kad kenkti nau I trumpa jūsų gyvenimo valan- 
dingiems darbams, tada netik į dėlė. Žinokite, jog panašus ken- 
kiekvieno priderystė neklausyti, kimo ir pavydo darbai, ir tų vai- 
bet anaiptol neleisti, kad tarpe 
musų toki nežmoniški darbai at
sikartotų.

Nieko negalima butų sakyti, 
jei tie “tautos vadovai” stotų į 
darbą, ir kad savo trusu. nors 
mažutėliu, prisidėtų prie apšvie
tos kiltumo. Bet 1_______
dietum! Jų mieris vien tame,

kinga ir niekinga atrodo, tie 
augščiau minėtų vadovų darbai, 

pakilimo ap- Juk męs matėme ir žinome iš 
istorijos., matome ir dabar virš 

darbus, darbus
tokiais

moka panaudoti ■ ‘larb“!S vie? tik ir ga!
•imui visokias pro- kas’ taiT>e tų varg- _

[dienių, kurie buvo laikomi ne- Ką jie atsieKe tuom 1
i apšvietos vergijoje, po senosios jie pastūmėjo Lietuvi

dar kol minėtų vadovų
rydėj imo.

-O-

dm savo tėvynei

kam naudingų 
Męs neturime 

nė žodyno, nė 
mažiausios en-

Liūdni debesiai. Jau veik 
tris metai kaip Europoje niukso 
liūdnumo debesiai dėlei pragaiš
tingosios karės, naikinančios 
viso to, ką amžiai sutvėrė. Ga
liaus tie patįs liūdnumo debe
siai pradėjo siaubti -ir “laisvės 
Salyje”, Amerikoje, kurioje irgi 
jau slankioja šešėlis anos euro
pinės nuožmiosios karės. Tie 
liūdnumo debesiai, apart kitų 
tautų žmonių, spaudžia ir musų 
brolius, lietuvius. Lietuviai jau 
žino kas tai karė, nes per tuos 
praeitus veik tris metus turė
jo progą prisiklausyti, prisis- 
kaityti, ir dar to neužtenkant, 
akimis prisižiūrėti krutančiuo
se paveiksluose, karės baisu
mams. Ir todėl šiądien dauge
lis iš lietuvių, ypač moterių, 
dūsauja galvojant, kaip jų arti
muosius išvarys į karės laukus

kurie tik 
Lietuvos tė- 
ne Įsižeistų 
savęs virš 

vadovų

vertimo keliais? 
mums reiktų gerai 
kur link amam ir k 
rome. Juk mes teip

Angį.
dele- Viso $54.21

Bristoj, Conn. Aukų surinkta: 
F. Višniauskas $10.00. Po 
S2.00: \ išniauskienė, J. Zigman
tas, J. Ručis, K. Mickevičius, J. 
Vaitkevičius, A. Mickevičius.. 
K. Zilionienė $1.50. PoSl.OC: 
S. Zigmantas, J. Urniavičia, S. 
Zigmantas. J. Zubrickas, J. 
Bražinskas, A. Radauskas., J. 
Bakunas, A. Matukaitis, V. Uria 
vičia. K. Zigmantienė, R. Bu- 
nauckiutė. J. Razanauckas, J.. 
Kavaliauskas, A. Bražinskas, A. 
Kvarateis.

PRANEŠIMAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ TUTINĖS SANDA

ROS KUOPOMS NAUJOJE 
ANGLIJOJE.

Nedėlioję, Birželiu 3 d., 1917 
m., Montello, Mass. (Brockton) 
yra šaukiamas Nauj. 
ALTS. apskričio kuopų 
galų suvažiavimas.

Pagal praeito suvažiavimo 
(įvykusio So. Bostone. Rugsėjo 
3 d. 1916 m.), kiekviena kuopa 
turi teisę suvažiaviman atsiųsti 
po 2 delegatu nuo pirmojo de- 
šjmčio narių ir paskiau gi po 
1 delg. nuo kiekvieno sekančių 
dešimčių. Tą lai padaro ne vien 
tos kuopos, kurios jau yra prisi

us apskritin, bet ir tos' 
kuriofe apskričiui priduo- 
trbą ir mano esant nau- 
savo veikimą surišti su 
ištaiga. Ypač turint ome- 

ie. kad pastaruoju laiku šio- 
. per pasistengimą 

yra suorganizuota 
imtis naujų kuopų, 

neturėtų kasose už-

visos,

Kreivais gy-
Tik lodos je ap-eijįėje.

las, net u r
Taigi bran- 

jųs tvirčiausi

.... $11.00

Viso
Atitraukus rengimą prakal
bų iškaščius lieka.........*$43.00

.. $50.50

Kad jo;
lėktinai turto, apmokėjimams' 
delegatų kelionės lėšų, visgi ver-i 
tetų kaip nors tą reikalą išrišti;

delegatus su- i 
atsiranda sa-' 

vanorių, kurie savo lėšomis va- i 
žiuotų, o jų kuopos 1_......... ........

jiems įgaliojimus.

ar daug
5 liaudį 

Rusijos valdžia, ir po musų teip ’ prie apšvietos, prie to augščiau- 
vadinamų tautos darbininkų — 
tamsybės skraiste. Bet pasidė- 
kavojant musų rimtesniems 
veikėjams ir populiariškiems 
laikraščiams. kurie maž-daug 
nušviesdavo dalykų stovį aiškes- vyda:

apibudindavo nantiems ir veikiantiems Lietu-j tuos kainus, pakalnes, lygias lan 
” ” kaip vos prakilnų darbą, jiems kenk-; kas. tas pievas, --- 1-----

ir ti. užbėgti už akių, atkalbinti.; mas.
Dirva”, “Am. paniekinti, apkalbėti.

ir “Tėvynė”. Ir tik “mylėk dabar savo
laikraščiams pasidėkavo- Ne, jus netikrieji tautos vado-j puikias pakrantes, gamtos vaiz-

jau neilgai galės vai. jus negalite iš mus nieko'dinius; tartum nė kuomet nesi-’
trukdytojai maišytis«atimti, ką atimti negalima! |norėtų su jomis atsiskirti. Tas 
musų tautos. Jau Jus galite trukdyti, jus galite

musų jaunuomenei, niekinti, jus galite apkalbėti
kuri pradėjo plačiau žiūrėti į tuos kurie stoja į tikrą darbą, 
gyvenimą ir suprasti kas kuom į darbą šelpimo badu mirštan- 
yra. kuri pripratus buvo visuo- i čių senų tėvelių, brolių ir sesu- 
met būti paklusnais ir tylėti čių Lietuvoje. į darbą, kurio 
prieš vadinamuosius “tautos šaukiasi musų tėvynė, kad po 
vadovus”. Dar kol kas. jie ran- karės čia gyvendami.
da sau pasekėjų, ir tokiu budu žvaigždėta laisvos šalies vėlia-j 
turi progą save maskuotis tau- vą. susijungtume į vieną ga- 
tos vadovais, bet jų tikslas kan- dingą kūną ir dirbtume tokį 
džioti ramiai veikiančius žmo- darbą, kuris atneštų musų tau- 
nes. kurie tikrai iš pasišventimo tai šimteriopą naudą, o ne blė- 
dirba labui musų tėvynės Lie- dį. kuri kaipo žvaigždė, šviestų 

įtuvos. Tas mums labai aiškiai mums kelią į ateitį, kuris taptų 
- Įrankiu doros ir žmoniškumo.

ir prirengti mums dieną, kada iš. 
muš valanda, kurioje galėsim 
ant griuvėsių senos svietiškos 
ir dvasiškos valdžios, pastatyti j 
Lietuvą ant laisvai demokratiš-j 
kų pamatų, ne teip kaip virš 
minėti vadovai sapnuoja, gal ir 
ištikrųjų mano. Negali niekas

damas tikrų šaknų.
gus viengenčiai.

šio idealo, civilizuotos pasaulio žiedai Lietuvos, prie darbo, kam 
žmonijos. Atpenč jie visuomet rupi garbė ir gerovė musų tau- 
traukė nuo tokių darbų, jiems [tos. Lai širdis neliauja plakę 
nerūpėjo garbė nė šlovė bei meile tėvynės. Mylėkim . savo 
žmoniškumas, jiems rūpėjo pa-' brangią žemę, gimtinę savo ša-

:ei kenkimas laisvai rną-i lį! Mylėkim męs ją ‘
nėję formoje. . ir 
tamsesnę Lietuvos liaudį, 
tai “Vien. Liet.”, “Lietuva’ 
pastarųjų laikų 
Lietuvis' 
tiems 
j ant, 
tie 
tarpe 
ačiū

ir galbūt tuojaus paims savo! 
rankosna maisto tvarkymo sis
temą nustatyti, paskiriant pre
kes, superkant ir pardavinėjant 
žmonėms valgio produktus.

Netikri tautos va
dovai.

Sekant pastarųjų laiktl laik
raščius ir giliai žiūrint į musų 
tautos darbininkus bei vadovus, 
galima juos padalinti Į tris sky
rius: Vieni, kuriems rupi lietu
vių pakilimas moksle, apsiėji
muose, kaip tai teatruose, hi
gienoje, ekonomijoje, abelnai 
jie rūpinasi, kad lietuviai ir bu
tų kultūriški iš visokio atžvil
gio, ir užtai, kaip įmanydami 
stengaisi, kaip gyvu žodžiu, teip 
ir doresniais raštais, stumti pir
myn tą prakilnų civilizacijos 
darbą. Antrieji jausmuose pas
kendę ir nežinodami kur jų tė
vynė yra, visai nepripažįstanti 
jokios tautos, klaidžiojo mark
sizmo padangėse, miglynuose. 
Eikim prie musų trečiojo- sky
riaus; pastarieji gi savo orga
nuose, vardan doros ir mžoniš- 
kumo, savo spaudoj pradėjo pur
vinti musų tautos veikėjus, kaip 
tai dr. J. šliupą, kuris yra dir
bęs Lietuvos labui per trisde
šimts metų laiko ir atidaręs 
plačiai lietuvių visuomenei akis, 
(tiktai dr. J. šliupui pasidėka- 
vojant, už jo energišką darba- 
vimąsi, tapome atskirti nuo len
kų; kad ne J. šliupas, tad ir 
musų vadinamieji netikri tau
tę* vadovai butų netekę tų ave-

papildytų nors
darbą, bile tik pastatyti sulyg 
savo nežmoniškumo, sulyk fana- 

Į tiškumo. Musų tikslas yra

Aukos prisiųstos nuo lietuvi:] 
iš St. Paul ir Minneapolis. Minn., 
per p. Masioką. Aukavo šios 
ypatos: J. Ivanauskas.$2,25, A. 

_ Shulcus 2.00, A. Nasiokas 2.00, 
lai douda Čeknauskaitė. 1.50, J. Lukau- 

___ _______ Rodos, tokių-s^as 1-01.
Mį lėkim as’menų kiekvienoje kuopoje ga-! nauskaitė,

.i rastis, kurie nepaisys tų išlai- i Bajokas, M. Biežis. K. Sasnaus- 
gojus ii hgu-;dŲ> laiko jr kelionės delei susi-!^^5- Macijauskaitė, P. Lind. 

lėkim tuos upelius ii pažinimo su savo gerbiamos or-;P° 50c.: V. Butkauskienė, F. 
?*a . ^altinius, ežeius ir užtakas. ganizacijos reikalais ir jos vei-1 Mondaikienė, A. Mondeikis, A.

priešus! j Nuskribkime bent mintimis į tas kimu bei veikėjais. Butų net! Šūkis, A. Juknis, L. Varanaus-
geistina. kad kur. tuo tikslu ir ■ kaitė, S. Gurskas, J. Strasdas.

P. Grigas. J. Biežis, M. Rač- 
Musų kauskaitė, F. Surch. S. Stenny 

' 35c.. T. Samulaitis 30c. Po 25c.: 
P. Linn, K. Daimontas, J. Kos-

F. Peterson.

ir prisiųsti savus
važiaviman. Lai

Po $1.00: S. Ček; 
K. čekanauskienė.

;iaip svečių sandariečių šuva- 
žinotų kuodąugiausia.

11 reikalai turi būti svarbus mums 
visiems!

Suvažiavimo susirinkimas at- z’k, O. Carlison,

įvairus paukštelių Čiulbėsis 
gegutės. Lietuvos vargų roka- 
vimas. bei susirinkusio jaunimo* 
dainelių garsai. Susivieniję gj|jUS Lietuvių Tautiškam Na-1 R- Olson, T. Miller, J. Šulcas, J. 
su paukštelių balsais, tveria am- me> Vine gatvė> Montello. Pra_ Į Grandim 
žiną gamtos harmonijos chorą;’sidės. j :30 val po pietu ir tesis Į Smulkių . .
ten su jo atbalsiu skrenda ir ar- iki vakarui, (Pastaba: šią pa- Į

- , čia dieną ir šiame pačiam name. p180 • - - -
Lai ii musų mintis, ii ^'en- pj.asjdedant 9 vai. rvte iki pie-I Pasižadėjo būti nuolatiniais 
ti darbai. ^ų, bus Naujosios Anglijos TMD Lietuvos gelbėtojais ir užsidėjo
Skrenda j tėvvnę. kur bo- kuopų apskričio suvažiavimo su- > mėnesines mokestis dar sskan- 
čių kapai. _ [ sirinkimas. Kadangi sandarie-: čios ypatos: P. Čiurlionis $3.00
Kur puikios pakrantės, upe- f.jaį beveik visi yra TMD. na-j (užmo. už Geg. mėn.) Po $1.00: 
lių gražių _ riai. tai beabejo ir šiame susi-į S. A. Gemotis (užmo. už Bal.
Ten skamba dainelės jaus-. rinkime dalyvausime). i mėn.), F. K. Strzyncckis. F. W.
mingų kregždžių... , Sandariečių suvažiavimo su-! Naikelis.

P. S. Geistina butų, kad silsirinkime bus maž-daug šitokia! ------------------
straipsnelį ir kiti laikraščiai' dienotvarkė- 
perspaudintų.

J. žinevičius.

po šia tojaus vargdienio daina.

35c.

Nęvv Haven, Conn. K. A. 
$3.00 (užm. už 

Bal. mėn.). Po $2.00: M. Maka- 
revičienė. J. Maseliunas, Mase-

lį Priėmimas mandatų. Makarevičius
; 2) Apskr. Kom. susirinkimo
atidarymas. —, - --------------- -------

3) Delegatų trumpos prakal- Hunienė, K. Banelis. J. Launnai
■O---------------

POETAI IR SKIEMENS.
Aš esu skaitytojum “Tėvy- bėlės-sugestijos. 

nės”, “Keleivio”, “Naujienų” ir! 
“Dirvos”, teipgi dar aplanko, 
nors ne man priklauso. “1 
vė" ir “Naujoji Gadynė”. Tai 
šie laikraščiai aplanko mus stu- 
bą. Tik štai jau triačias nume
ris “Dirvos" pasirodo “tuščias”.
O dėlko gi? Oigi dėl to. kad • P°rtai.^ 
mus poetai išsigando skiemenų i Skaitymas korespondenci- 
ir nustojo eiles rašę. j jų-atsišaukimų.

Mieli draugai! Dėlko jums- 8) Organizacijos tvarkymosi • kas. M. Pauliukaitis. A. šukevi- 
bijotis skiemenų ? čia kįla klau- ir agitacijos klausimai ir jų išri-1 čius. M. Lotuzaitė, J. Vituris. 
simas kas daugiau skaito tą ;s,mai-r 
laikraštį, ar tie, kurie daugiau i 9) Nauji sumanymai ir politi-j 
skiemenis moka išskirti, ar tie, kiniai-visuomeniai klausiniai p-’ 00. 1 _ „-----
kurie-skiemenų nepažįsta? Aš >r Lt. visi kitoki reikalai. įh. živatkauskas, 
drąsiai galiu sakyti, kad laik-1 Iki suvažiavimo laiko liko ne 
raštį skaito daugiau tų. katrie kažin-kiek. Gerbiamieji, steng- 
žiuri į eiles, o ne į skiemenis. į kities kaip galint greičiau savo

tis, A. Juodviršis. PoSl.OO: J.
4) Rinkimas susirinkimą tvar į Butkus, A. V okietaitienė, S. 

kos valdybos ir kitų reikalingų Markūnas. A. Zdazinskas, A. 
Lais- komisijų. ! Dičkus. F. Stulgaitis. Juoz. Ma-

Tai i Skaitymas užrašų iš praei-!-karevičius. Jon. Makarevičius. 
! M. Slėnis. J. J. Vaitkevičius,. A. 
Skaivelaitė. K. Zigmančiutė, J. 
Dauderis. V. Šniukšta. A. Strie - 
kauskis. J. Matukaitis. P. če- 
kauskas. Mat. Nakarevieius, ?.

i Lonika. F. Cibulskas. S. Cibub-

to suvažiavimo.
6) Apskričio Komiteto narių 

ir buv. komisijų pranešimai-ra-

kuopų susirinkimus sušaukti ir 
išsirinkite delegatus. Teipgi 
padarę kokių nors savo Įnešimų 
įteikite jiems, kuriuos jie pri
duos suvažiavimo susirinkime.

Scranton. Pa. D-rienė Šliūpienė 
Po $1.00: K. Gilbaitiem , 
------ ---------- A. Grigonis. 

S. žainieraitis. P. Sarpalius. J. 
J. Bindokas. Po 50c.: P. Valen
tine. Mrs. Valentine. J. Kerfc- 
vičia. K. Klenauskas. A. R;.- 
jenčius. B. Bujanauskas. D. Ju- 
cinavičius.

šiai puola ant tų pačių, kurie 
juos gamina. O darbas tyra 
širdžia pradėtas ir sujungtas su 
tuom geru, kurį anksčiaus ar 
vėliaus pamatys žmonija, sklei
sis tolyn ir platyn, ir apims ne
tik tuos, kurie abejojo, bet ir 

horribile-1tuos> kurie statė savo pavydo 
. Į kardus. Ir apart pageidaujamų 

kad aną sunaikinti, o paskui pa- tautos veikėjų užsistojimo, męs 
tiems išnykti, trumpiau sakant, trokštame kartu teipgi, kad 
jie nori būti tais, kurie nė pa- skristų bent mažutėlis šviesos

Taigi smagu būdavo sulaukus 
“Dirvos” numerio, pažiūrėti į 
eiles jr draugai “Dirvą” sutikda
vo su smagumu, nes eilės yra 
gražiausias ir smagiausias pa
siskaitymas. Todėl draugai.; Rūpinkitės! 
kviečiu jus imtis už darbo ir Jei butų neaiškaus, jei reiktų 
dirbti toliau, nes kad vieną sykį; kokių platesnių informacijų, 
pasitaiko pakrypti, tai kitą syk' lykite man ir aš galėsiu jas 
galima tikėtis geriau, nes nė vie- i sutrikti.
nas ne užgema mokėdamas ir I 
kuris skiemenis jau moka iš-j 
skirstyti, ne užgimė mokėda- j 
mas. I

Taigi J. Svyrūnėlis, teipgi ir* 
Vyturėlis, imkitės už darbo, kad , 
sekantis numeris butų su eilė-! 
mis. nes skaitytojai myli jūsų į 
eilutes.

Antrašas: J. Kerdiejus.
366 W. Broadvvay, 

So. Boston, Mass.

-O-
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A. Kapsas.

Iš ALCK. VEIKIMO.
’ Persiorganizavo ir pradėjo 

veikti, apart anksčiau pagarsin
tų, dar šiose vietose . CK. sky-

Ansonia. Conn. Po 82.00: .». 
Tareila, V. šauklys. J. Kontai - 
tas. Po $1.00: K. Tijonaitir, 
E. Stasiūnas. J. Marčiulionis. S. 
Urbelis, J. Dičkus. P. Šimonis, 
A. Urbelis, V. F. Babonas, S. 
Olbikas. V. Račkys. T. čeplim- 
kas, J. Juškis. P. BieĖaskas. 
A. Gudžiūnas. P. Kanapeckas. 
K. Kevala, S. Gudžiūnas. J. Jo
cius. K. Andrejaitis, St. Bukaus
kas. M. Sadinauskas.

Bridgeport, Conn. A. Andriu- 
laitis (užm. už metus $12.00).



&

DIRVA

į.

L

Po $1.00: T. Sagevičius. E. Šem- ji kariumenė turi apsistoti vie- 
šiutė. A. Niaura. P. Navadvors- noje vietoje nuo poros valandų 4 r« • n • •‘ •
kis, K. Šmulkštys. M. Bakunas, (iki porai dienu, tada kasasijraMUC 8181110 FuSISlUKWD18 
K. Gedimauskas. J. Jasiulevičia, bę puses jardo gilumo n- iškasa- £•. * ■ uvivnuitj
J. Noburaitis. A. Kazlauskienė,

pabėgti nuo žemės, nes ki- | 
taip, žemės jiega ją prisi- I 
trauktų atgal, kaip prisi- MOTERIMS PASISKAIHMAI

F. V. Mileris. Juoz. L. Dulbis. 
Jut. Dulbis, R. Adžgauskas. 
Po 50c.: S. Mazoniutė. J. Ragic- 
kas, P. Adžgauskiutė. V. Vait- 
kunskas, A. Matulaitė.

AVaterbury, Conn. K. Kaže- 
mekas $5,90, P. A. Brušauskas 
S. Mazoniutė. M. Sagevičienė. 
J. Kavaliauskas. A. Klimaitis. 
50c.» A. Jaužemis 25c. Po $1.00: 
A. J. Povilaika. A. Butkus. J. 
Rinkevičius, J. žemantauskas. 
Sykiu įmokėjo $9.75. M. Bra
zauskas $2.00. Po $1.00: J. Ra
manauskas. V. Kiaušas. A. Lier 
pinis. J. Požarskis. J. Rimkevi
čius, A. Urbštonaitė. J. Trečio
kas, J. Urbštonaitis. A. Valuc- 
kas. P. Steponavičius. P. Pože- 
meckiutė 50c.

Vanduo nuo mėnulio.
Vyras, kurs gavosi ant 

mėnulio užtai, kad nedėlioj 
kratė mėšlą ir užtai dar šią
dien kenčia savo baudą, furi 
būti didelis netikėlis ir tai

priešo pusės, padarydama tuo-' 
mi sau sieną; jeigu čia reikia 
prabūti porą ar kelias savaites, 
tada grabe kasama gili, priden
giama balkiais ir užpilama žemė
mis; jeigu tokia fortifikacija 
yra reikalinga keliems ar kelio
likai mėnesių, tad prie jų staty
mo naudojama akmens, cymen- labai didelis, kad jis net nuo 
tas, plienas, aprūpinama kanali- žemės yra matomu. Jis gal- 

požeminiais geležiniais but jau j to su mėnu- 

’ li° išlygomis, kurios yra vi- 
kurias už- sai kitokios negu ant musų 

žemės. Nors tai daili pasa
ka apie aną didelį netikėlį, 
kračiusį nedėlioj mėšlą, tai 
vienok viskas, kas joje pasa
kyta, yra neteisybė . Astro
nomai mums aiškina, kad 
tie juodi- plėmai, kuriuos

zacija, i 
keliais, elektros žiburiais ir iš 
priešo pusės aptveriama dygli uo 
tos vielos tvoromis. ._________
leidžiama elektra.

Svarbią rolę šiądien lošia ir 
minos. Abelnai sakant, teip 
aprūpintose grabėse kareiviams 
daug geriau negu atvirame lau
ke. laike mūšio, nes čia gali 
kiek pramigti ir apsisaugoti nuo 
lietaus ar kitokios darganos; 
valgį gaunama reguleriškai. kas męs matome ant mėnulio, 
atvirame lauke pasitaiko gana 
retai, o laikas nuo laiko, karei
viai būreliais yra išleidžiami 
į miestus ar miestelius, užpaka- 
linėn pusėn, kui- jie gali išsi
maudyti ir atsilsėti.

Aviatika. tai yra, lakstymas 
ore. karėje ne užima teip švar- 

I bią vietą, kokia tikėtasi. Ata
kuoti ir naikinti priešo pozicijas 
nėra galima, tik galima atlikti 
žvalgų pareigas, apžiūrint priešo 

.... $10.85 stovi.
: pastovumo ; orlaiviai tinka ir 

Nuo 2 Geg. iki 9 Geg. aukų padavimui signalų savo artileri- 
iolaukė' -ia*’ kaip nustatyti kanuoles. kad
Brigeport, Conn. ............ $54.21. Pataikytų į priešą.
Bristol. Conn.........................43.00
St. Paul ir Minneapolis. . $25.01 
Binghamton. N. Y. (mėn. ir 
aukos) .........
Shebaygan. \V 
cheliuna) 
A. Andriulaitis (mėn. už me
tus) ................................... $12.00
iš V.'aterbury. Conn. mėn. $9.75 

~P. Čiurlionis (mėn. už Geg. $3.00
F. C. Stout............ .................$5.ft0
Rev. H. G. Weaver........... 1.00
J. L. Garrett . .. 
Mrs. R. Berge? . 
W. C. Ratliff . .. 
W. S. Leonard . 
W. D. Brandon . .

Toks pabėgimas,! 
vandenyje. Įstatykime laz-1 menulio, neįvyktų nuo i 
dą į vandenį ir paskui nuo , ■" ^,1- i _____ ________________________

jos atsitolinę gerai jai prisi- • ant syk nepakilo ir nenulė-' mergaitė, privalo lankyti 
žiūrėkime, o tada mums iš-' kė lyg žvirbliai į žagarus bet mokyklą reguleriškai. Nuo 
rodys, kad lazda pagal van- ■ laikui bėgant, viena paskui i 
denį bus lyg sulenkta ir tas išnyko. Nekurios iš jų ■
jos galas, kurs yra vandeny- galėjo atsidurti pne musų že i 
je, išrodys daug trumpesniu, į ™ės> o ta savo pritraukimo į 
negu paprastai kad išrodo, jkga galėjo jas pasisavinti' 
kuomet lazda nėra vandeny- . savo atmosferom - 
je. i Apart visko, ant mėnulio'

Pagal šviesos spindulių • riar būti dalelės atmos-1 
užsilaužimo, mokslininkai : f eros, bet gal ji yra jau pra- 
spėja, kad ant mėnulio nėra j skydus, gal 1000 kartų skys- 
atmosferos. Jeigu ten butų ' tesne už musų žemės atmos- 
kokia atmosfera, tai butų fer^> galbūt ten yra ir suša-

-- 1 Vaikų auklėjimas.
kart, nes visos tokios dalelės} Kiek paaugęs vaikutis ar: 
ont cnrV '_ __  ■< - * , . . . .

Binghamton, N. Y. Per M. šal
čiaus prakalbas 30 Bai.. užmokė
jo už Bai. mėn. šios ypatos: 
Po $1.00: V. Kerševičius. K. Vai
čiūnas. P. šiaučiulis. K. Kučins
kas. Po 50c : S. Žilis. J. Ado
maitis, J. Misevičius. A. Ado
maitis. V. Gaidys. J. Alšauskas, 
A. Liepo. J. Zakarauskas. J. 
Stanislavičius 25c.
Smulkių aukų........................ $2.65

Viso ..

............  $10.85
(per J. Me-

.. s100.00 

. . . . $5.00 
. .. . $1.00 
.... $2.00

Viso .............................
Pastaba: nuo šios t 

kautojų vardai bus ; 
tik su auka nemažiau 
męs ir teip pereiti u g 
me redakcijas. 

----------------- (y— 

TECHMKOS IŠSIVYSTYMAS
Į KARĖS DAILĄ.

šaudymai Į priešą atvirame 
lauke daugiausia atsibūva tokiu 
budu, kad artilerija visai netai
ko Į pavienius skyrius, bet lei
džia šuvius Į visą plotą, kurį nu
rodo komanduojantis oficieras. 
o sunaikinus aname plote, krei
piasi i kitą pusę. Pradžioje šios 
karės labai tankiai naudota teip 
vadinama užleidžiamoji artileri
jos ugnies kortina. tai yra leidi
mas antsyk visų kanuolių šūvių 
vienon vieton, kad tuom uždeng
ti savo infanteriją ir sulaikyti 
priešo ėjimą pirmyn. Dabar 
apie šitą metodą jau nesigirdi.

Inžinerija susilaukė didelės 
perversrnės. Neapsakomai bran 
giai pastatytos, tvirtos- forteci- 
jos. kurios pirmiau gynė komu
nikacijas ir magazynus ir sykiu 
sunkino priešo prisiartinimą, 
šiądien jos nustojo savo vertės. 
Pirmiaus forteeijos turėjo savo 
artilerijas ir sunkiais ir toli sie
kiančiais šūviais, 
priešo kanuoles negalėjo iygin- 

i tis ir todėl tvirtovės paėmimui 
priešas turėjo naudoti pasidavi- 
mo priemones dėlei bado arba il
galaikių apgulimų. Dėlei priešo 
naujos sistemos sunkiųjų kanuo-' 
lių, tvirtovės likosi tik kilpomis 
savo kariumenei.

Dabartiniais laikais į mūšį iš
eina tokios minios žmonių, kad 
lytiniame fronte, tęsiasi kariu- 
menės eilės nuo Baltikes jūrių' 
iki jūrių Juodųjų, o vakariniame 
fronte, nuo vokiškųjų jūrių iki 
Šveicarijos rubežių, kam yra 
sunaudojama visos gamtiškos 
ir dirbtinės komunikacijos ir 
kiekvienas punktas, ar miestas, 
neturi tiek svarbos, kiek turėda
vo pirmiaus, nes šiądien didesnis 
patogumas randama lauko for
tifikacijose, tad be miestų gali
ma apsieiti. šiądien kareiviai 
patįs statosi sau fortifikacijas, 
laukuose, kur jiems reikia, apsis- v;čios. 
toti. Jn "" »nfantz-’,'ia, pėkščio- n~ek» 2~

garsinami 
i 50c.. nes 
apsunk i na-

j dėti: perlinių kruopų, klec- 
i kelių ir tam panašiai, ir pas
kui viską atvirti. Išimtą iš 
sriubos mėsą į stalą paduoti 
su krienais, cibulių ar agur
kų sosu.

mokyklos sulaikyti vaikus 
gali tik liga ar koki kitokį 
atsitikimai, verčianti vaiku
čius pasilikti namie. Nere- 
guliariškas lankymas mo
kyklos vaikams yra tiek 
nenaudingu, kad atsilieka 
moksle ir nuo jo atpranta, 
tuomi ir toki vaikai liekasi 
ne naudingais. Prie to dar 
tėvams turi rūpėti vaikų 
sveikata, nes sveikame kūne 
būva sveika dvasia.

Nuo vaiko pasišventimo 
mokslui ir mokyklos lanky
mui, priklauso jo ateitis ir 
gyvenimas. Vaikas, atsa
kančiai lankantis mokyklą, 
liekasi pavyzdžiu visiems 
savo draugams, praleidžian- 
tiems laiką tinginiavimams.

Kepti kralikai.
Strėnas, mentes.ir pastur- 

galines kojas, paskirtas ke- 
; pimui, sudėti į bliudą, suvil- 
į gyti actu ir pastatyti šalton 
į vieton, tegul ten stovi per 
i naktį. Sekančioj dienoj ši
tą mėsą reikia apsūdyti vie
na valanda prieš kepimą ir 
paskui iškepti. Prie geres
nio iškepimo yra reikalingu 
aplaistyti rūgščia ar sal
džia Smetona, ir į stalą pa
duoti su makaronais, skys
tai iškeptomis tarkuotomis 
bulvėmis arba ryžiais. Tai 
yra sveikas, gardus ir leng
vai sugrumuliuojamas kep
snys.

matoma, užlaužimas šviesos . vanduo, bet gyvybė ant! 
spindulių kokios nors žvaig- mėnulio negalėtų užsilaikyti 
ždės, praeinančios pro mė- tokiose formose, kokias męs 
nulio briaunią. Užtemimas 
tokios žvaigždės būva tada, 
kada mėnulis, atlikdamas 
erdvėse savo kelionę, įeina 
Į tarpą žemės ir anos žvaig
ždės. Tada žvaigždė ra
miai slepiasi už mėnulio ir sakose, skelbiančiose, kad 
vėl ramiai iš to savo pasislė- mėnulio diena susideda iš 

' pimo išeina, kada mėnulis 336 valandų, tad teip esant 
Į pro ją praeina, neparodyda- m dienai lyginantės su nak- 
: ma jokių ne aiškumo miglų oia, per 336 valandų bent 
1 nė tamsių spindulių, kuomet išsimiegoti galėtų.
turėtų tas būti, jeigu ant 
mėnulio butų atmosfera, 
nors ir šimtą kartu skystes- 
nę negu žemės atmosfera. 
Dauginus prirodymų tam 

'suteikia instrumentas,vadi
namas spektrosko- 
p a s. Atmosfera, ypač to
kia, kuri savyje turi van- 

įdens garą, prilenkia dali 
i saulės spindulių šviesos, ką 
galime aiškiai matyti spek- 
troskope. O vienok saulės 

; šviesa, atsimušusi i mėnuli, 
tyra tokia pat kaip ir nuo 
pačios saulės, be jokio atsi
mušimo. arba užlinkimo. Iš 
to yra aišku, kad ant mėnu
lio netik nėra oro arba at
mosferos. bet nėra neva n- 

’ dens garo. Jeigu ant mėn u-
iio butų vanduo, tada jis ten 
tvertų garą, o to nematome 
erdvių tyrinėjimo prielaido
se.

Kas gi tad atsitiko su 
vandeniu ir ar buvo kada 

Bet ant mėnulio nieko vanduo ant mėnulio. Sąpro- 
Kada tojama yra, kad vandeni, 

kurs pirmiau ant mėnulio 
. buvo, sugėrė ji uolos. Vė- 
liasni tyrinėjimai vienok 
aiškina, ir tai gali būti tei
singai. kad atmosferos dir
žas nuo mėnulio pabėgo. 
Mėnulis neturėjo užtektinai 
pritraukimo jiegos, tad nes
tengė prie savęs palaikyti 
atmosferą i rita nuo jo pa

rbėgo ( tas kartais atsitinka 
ir žmonių šeimynose).

Pritraukimo jiegaant mė
nulio yra 6 kartus mažesnė 
negu ant žemės. Tokios ne- x u^“‘•“•f i i i r., varomą. 1841 m. E. Howieužtenka palaikymuiteip be- . .. ,. J išrado siuvamą masiną.:sipnesmancios atmosferos. • - 1Apie pnes oO metų davė la- 

bai naudingą išradimą fran- 
euzas K. Fellier, kurio išra
sta būdas, kaip šaltai užlai
kyti ir nuo sugedimo apsaiir 
goti toli, trukiu gabenamus 
vaisius, šitas išradimas vė
liaus teip pagerinta, kad 
šiądien, neatsižvelgiant į

turime ant žemės. Jeigu 
kartais kas ir tikėtųsi gėry
bių savo gyvenimui ant mė
nulio, tai tame jie turėtų 
didelę klaidą; gėrybes jie 
galėtų tame rasti bent pa-

yra tai kalnai ir kloniai, ku
rių nestokuoja ant žemės, 
tik su tuom skirtumu, kad 
tie mėnulio kalnai ir kloniai, 
nėra žmonių apgyventi, kaip 
kad ant žemės, ypač apie 
Pittsburgą. Kada garsus, 
astronomas Galileo Galilei, 
pirmu kartu žiurėjo per te
leskopą Į mėnuli 1600 me- 

ant kiek leidžiama oro tuose, jam rodėsi, kad ant 
mėnulio yra ir oras, ir van
duo, lygiai kaip ir ant musų 
žemės paviršiaus. Buvo 
matoma ten jūrės ir dideli 
ežerai. Tuomi tai buvo pa
vadinti tie juodi šmorai, ku
riuos šiądien męs matome 
savo nuogomis akimis, kada 
žiūrime i mėnuli. Ten tu
rime slaptas jūres, audrin
gąsias jūres ir dar kitokias.

Laikui bėgant, mokslinin
kams parupo, ar ištikrųjų 
ant mėnulio gali būti van
duo, užsiveriantis ten esan
čiose jūrėse, upėse ir eže
ruose. Juos žingeidumas 
gundė prie abejojimo, nes jie 
niekur negalėjo ant mėnu
lio patėmyti debesių, kurie 
vra matomi ore. žiūrint nuo 
žemės. Jeigu męs žiūrėtu
me Į musų žemę, stovėdami 
toli nuo jos. tada męs žemę 
matytume ne visą savo pil
nume, nes ji jos dalys butų 
pridengtos debesiais, kurie 
regini uždengia prieš musų 
akis, 
panašaus nesimato, 
debesiai neuždengia prieš 
musų akis mėnuli, męs i ji 

įžiūrėdami nuo žemės, mato
me ji, matome ten esančius 
visus kalnus ir klonius.

Gali kas pasakyti, kad ant 
mėnulio yra tokia atmosfera 
arba oras, kuri neleidžia ten 
tvertis debesiams. Bet ob- 
servacijos, su pagelba kas
kart labiau pagerintų teles-, 
kopų suranda, kad ant mė
nulio tokios atmosferos nė
ra. Žinome gerai, kad at
mosfera, apsupanti musų 
žemę, šviesos spindulius už
laužta augštyn. Teip daly
kams stovint, męs saulės ypač skystosios, susidedan- 
spindulių šviesą matome, čios iš vandens garo. Kada 
kuomet saulė jau yra pa- tai kalbėjome apiemalaku- 
sislėpus gilumoje, užėjus už lūs. Žinome jau. kad mola- 
žemės kamuolio, kur jau kulai, kaipo smulkiosios da- 
mums nėra matoma. Tai ]elės, sukasi aplink save la- 
yra teip kaip ir sū pinigu, bai greitai. Prie gazo, vadi- 

’ kurį męs įmetame Į bliudą. i namo vodoru, jie bėga po
I Kaip g^it pinigą męs Įme-17 mylias į sekundą o prie , trukiais
sime Į bliudą. kurio briaunos vandens garo, jie dirba kiek*

__ _ _ r______ pinigą paslepia nuo musų .pavaliau, nes padaro vos une V1~ 
reikalingumai Kun. J. židana- akių, ir męs taria nuo bliudo mylios į sekundą, oprie ang- 83 a >ra &viezT • 
vičius. Spauda “Darbininko” S. atsitolinsime tūlame atstu- linės rūgšties, kuria žmonės —----------
Boston. Mass. 16 puslapių. me pinigo męs jau nemato-. kvėpuoja, veikia kiek biskį j L A š A L
preke 10 centų. me, nes nuo mus akių jį'greičiau. Yra apskaitliuo-. K? jds ten siunčiateau-

I ažinMme soci umą• • V* (pasjepia bliudo briaunos.' ta, kad kiekviena dalelė,. kas Į Lietuvą per Šelpime
“Darbinrako” S. Boeton. Mass. Bet dabar jeigu kas Įpils į į veikdama po 2> į mylios į ■ fondą, geriaus siųskite per 

pinigas 'sekundą, pabėgtų nuo mė- i bevielinį telegrafą, kurį įtai
Kas .nulio ir daugiau pas jį nesu—sė “naujienos”. Tuom te

Kiek galima pasakyti, tai 
franeuzų aviatika stovi pirmoje 
vietoje, prie franeuzų galima 
priskaityti ir anglus; vokiečių 
ir austrų aviatika stovi gana 
žemai, tad jų zeppelinai ir buvo 
girdimi tik karės pradžioje sa
vo užpuolimais, kuomet kiti bu
vo dar ne prisirengę. Bet da- 

Jbai^_jeigu franeuzų orlaivis meta 
bombą i vokiečių apkasus, vo
kiečiai jau turi bėgti.

Automobiliai karėje lošia svar 
bią rolę. Vokiečiai pirmiausia 
savo kariumenę aprūpinę 75. 
000 automobilių ir vėliaus apip
lėšę Belgiją ir dali Francuzijos. 
savo automobilių skaitlių dar pa
didinę keliomis dešimtimis, sa
vo kariumenę jie užtikrino net 
pavojingiausiose vietose. Au
tomobiliai nekartą išgelbėjo vo
kiečius. prie Glovno ir Rogovo. 
Maekenseno armija paspruko 
tik pasidėk.ivojam kėlu ms tūk
stančiams savo automobilių; 
kitaip visa armija butų kliuvusi 
Į rusų kilpas, i nelaisvę. Dabar 
automobilių turi užtektinai ir 
franeuzai su anglais, nestokuoja 
jų ir rusų kariumenei.

Geležinkeliai labai daug pasi
tarnauja karei. Nuo paskelbimo 
mobilizacijos geležinkeliai pir
miausia atsižymi išgabenimu 
kariumenės ir karės reikmenų 
i pažymėtas vietas. Greita mo
bilizacija. pasitarnaujant gele
žinkeliams. paskubina Įėjimą Į 

(Dar bus.)

------o-
NAUJI LEIDIMAI..

Eiles ir darnos Juozas Rai
nis. Turtu ir spauda “Ateities" 
So. Boston. Mass. Puslapių 32, 
prekė nepažymėta.

žmogžudystė trūkyje. Aaker- 
šijantis paukštis. Puikus pa
sivažinėjimas. Vertė Guronių 
Vargdienis. Turtu ir spauda T. 
P. Križanausko. Shenendoah. 

su kuriomis Pa. Puslapių 12, prekė nepažy
mėta.

Apie Lietuvos Atstatymo Ben 
drovę. Puslapių 30. Spauda, 
laida nė prekė nepažymėta.

Didesnis negu Hmdenburgas. 
Liet. Blaivininkų Sushienyji- 
mo leidinys L Abstinentas. 
Spauda “Darbininko" So. Bos
ton, Mass. Puslapių 15. prekė 
3 centai.

Apie religijos pradžią ir jos

Puslapių 16, prekė 10c. ' bliudą vandens, į
Vaizdeliai. [ Jonas Kmitas. ’ mums bus matomas.

Spauda “Darbininko” S. Boston, netiki, tegul apie tai
Mass. Puslapiu 63, preke 30c. persitikrina. Ant tos pačios

Patarlės ir išminties grūde-, t • • kita f u
Hai. Su-; >o ir išleido P. Mule- - PaPerte^ tu. .me ir Kitą raK

-.-i!, Puslapių 48, į tą, kuq gah mums parody-
H pastatyta tyrame

į Budas užlaikymo sviesto.
Daugelis šeimyninkių pri- 

’siperka daug sviesto, kuo
met tas yra pigus, kad atei
tyje turėti jo užtektinai na
mų reikalams. Bet ilgai 

i stovėdamas sviestas pasen- 
i sta ir savo skoni padaro ne- 
i tikusiu. Norint apsaugoti 
sviestą nuo sugedimo arjišvrta, mėsą reikia išimti, 
permainymo skonio dėlei i atskirti nuo kaulų, supjaus- 

į persenimo, reikia šiaip su I tyt i mažus šmotelius ir su- 
juom pasielgti: Paėmus mo- i dėti i šaltą vietą, kad atau
gini puodą, kuriame sudėtas į štų. Duodant į stalą galima 
sviestas, Įdėti į katilaiti su ■ apibarstyti smulkiai pjaus- 
verdaneiu vandeniu, teip,' tytu cibuliu, apkrapinti cit- 

’ > nors iki pusei rinos sultimis arba actu, 
butų vandens apsemtas iri -------------
teip palikti net kol vanduo i Cibulienė.
visai atauš. Sviestas puo-i Supjaustyk plonais ritinė
je sutirps ir tokiu budu jis liais du didelius cibulius, pa- 
suslugs. suguls ant dugno ir į šutink juos svieste su šauk- 
kada suauš. liksis geru ii- i štu miltų, atskiesk rašalu, 
gesniam laikui ir užlaikys; pridėk šaukštą acto, kelis 
savo skoni. 1 šmotelius cukraus, biskį sal-

-- jdžiai rūgšti, kurią galima 
- Kaliforų rašalas. 'naudoti prie šmoto mėsos, 

Du numazgotus kaliforus i keptos jautienos ir kiaulinės 
supjaustyk ir išvirk sūdyta-, dešros.
me vandenyje. Kada suvirę -------------
iki minkštumui, išimk bai- Agurkų sosas. 
čiausius šmotelius, o viską Sutarpink šaukštą šveisto 
likusį iškošk per tam tikrą su šaukštu miltų, atskiesk 
koštuvą, lindėk šaukštą: rašalu, supjaustyk plonais 
miltų, sušutintų su šauk- Į ritinėliais du ar tris raugin- 
štu sviesto, užpilk rašalu,; tus ir apluptus agurkus, be 
užvirk, iškošk. uždaryk ke-į sėklų ir minkštųjų daliu, 
tūriais kiaušinių išplaktais j pridėk du šaukštus agurkų 
tryniais su Smetona. Teip'rašalo, biskį druskos ir teip 
padarius galima paduoti į užvirk. Toks agurkų sesas 
stalą. Į yra naudojamas prie mėsos.

Svarbus išradimai.
Seniausiu pasaulyje išra-j 

dimu yra tai išradimas stik- ‘ 
lo. Stiklo išradimas yra i 
pri skaitomas žilosios seno
vės finieinu tautai, kuri savo' 
laiku turėjo vardą labai 
darbščios ir pramoningos 
duržeminių jūrių, šiądienėj 
Sirijoje. Daugiausia išradi
mų priklauso pastariem am- kad puodas 
žiam. nors daugelis tų išra
dimų buvo tik pagerinimas 
senesnių išradimų. Foto-' 
grafijos aparatą išrado; 
Niepce ir Dagnerre 1936 me- i 
tuose, o prie fotografavimo 
reikalingą tamsųjį stiklą iš
galvojo Koger Bacon. dar 
1297 m. Fotografas ir te
lefonas išrasta 1877 m. Pir
mojo išradimas priklauso T. 
Edisonui, o prie antrojo iš
radėjais skaitosi Edisonas. 
E. Gray, G. Bell ir F. Dol- 
bear. Suprasti reikia, kad 
visi jie telefenui pritaikė sa
vo išradimus. Naujausiu 
išradimu yra “lakstymo ma
šina.” Pirmutiniai laksty
mo bamdymai buvo 1788 
metais, kuomet tapo padirb
tas pirmutinis “balionas”.

Amerikoj pirmutiniu, kai
po praktišku išradimu yra 
tai išradimas perkūnsargio. 
Perkūnsargio išradėju bu
vo Benkiminas Franklin. 
Po Franklinui radosi vėlesni 
išradėjai: 1793 m. E. Whi- 
tney padirbo mašiną bovel- 
nos išvalymui. 1807 m. R. _ 
F ulton išrado laivą, sikurinančios ugnies. Sky

rium išvirk ) i kvortos per: 
mašiną.: ijnės košės ir kada perlai yrz

grįžtų. ~ Įlegrafu galima netirbleš’
Kitaip vienok yra prie nes sn pienu nusiųsti. Ti’ 

niom neg^Fm“žemės, čia anos dalelės tu
rėtų veikti mažiausia *7 wv- 
lias i sekunda, kd

Kralikai su galeretomis.
Apdarytas kralikas ver- ' 

dasi su morkvom, petruš- 
kom, salerom ir česnako 
skiltele, druska ir suvilgius 
actu, pridėjus dvi veršiuko 
kojukes, teip ilgai, kol mėsa 
liekasi visai minkšta. Kada

Karvelių krupninkas.
Du apdarytus karvelius. 

įdėk į katilaikį, pridėk mork 
vų, petruškų, ir salierų, 
įpilk į tai dvi kvortas van
dens ir virk ant lengvai be-

Citrina vieton acto.
Prie taisymo srjubos ar 

kitokių valgių, kur reikalin
ga mažuma acto, vieton to 
galima naudoti citrinos sul
tis. Citrinos sultis visuo
met yra sveikesniu negu ac
tas.

n

išsileidę, sumaišyk su raša
lu. kuriame virė karveliai, 
o iš virtus karvelius supjau
styk ir sudėk Į vazą. Prieš 
padavimą Į stalą, į rašalą 
įdėk biskį žalių petruškų ir 
pusę šaukšto nesūdyto svie
sta Toks krupninkas labai 
sveikas ir naudingas vai
kams.

Mėsa bus geresnė.
Mėsa skiriama virimui 

(tik ne su sriuba), visuomet 
bus sultingesnė ir trapesnė, 
jeigu prieš virimą bus sukra- 
pinta citrinos sultimis ir 
kiek galint, pridėjus alyvos.

iena

Kralikų sriuba.
Į sriubą imasi visa krali 

ko mėsa, atskiriant mente 
ir paskutines kojas, kurio 
'ra skiriamos kepimu’ 
'’aėmus pirmąsias kojas 
Talvą, sprandą, antšones 
Jaučius. kepenis ir šir1’ 
irmiausia reikia gerai nu 

nazgoti. "'Htu vnT
tik m-'

SMULKUS PATA
RIMAI.

— Kad pažinus netrupan- 
čią puodų palivą. Kad pa
žinus netrupančią puodų pa
livą, nupirkus naują poudą, 
pirmiau naudojimo, reikia į 
iį įpilti kvortą vandens, pri
dėti šaukštą druskos ir šauk 
štą acto ir tada kuom nors 
kietu lengvai suduoti per 
nuodo šoną. Jei paliva bus 
trupanti, ji tuojau nutru
kęs ir jei puodas bus trukęs, 
’eišduos skambesio.

1



Ar esi dalininku Sunbeam

ATSIUSK ČEKĮ PAčTU

E3289

ir turinti

E3192

E3291

E3244

E3190

E3191

E324!

E3188

Nauji lietuviški Columbia 
REKORDAI

čia yra gerai žinomi'viršininkai ir direktoriai firmos “Tne Sun
beam Laundry Company, kurie yra prisidėję pinigiškai ir darbu ši
tos kompanijos pramonėje.

731 Guardian Bldg. 
Main 6120

Krank F.Happy 
DANTISTAS

Smarkus Cleveland’o augimas tveria at
sakančią ateiti ir pasekmes Sunbeam 
Laundry kompanijai.

Męs pasiūlome publikai neparduotu seru už- $100,000 likusiu seru sa 
bonus 50 nuo. paprastos atsargos, asekuruotos žemės, namu ir įrengi
mu titulų, liuosu nuo bonds’ų ir skolų.

Laundry Kompanijos?
JEI NE, KODĖL?

Jei nori gauti dalį, tai turi pasiskubinti, nes yra labai greitai išparduodamos.

DR. D. ffl. CM, D. D. S.
ATSAKANČIA VS1AS 

DANTISTAS.

STRICKLIN 
& SINDELAR

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

Žmonės Užpakalyje Šitos Kompanijos
Timista esi kviečiamas “pažiūrėti” Į šitą kompaniją ir pamaty

ti joje savo giliukį. Charakteris ir buvimas direktoriuose užtikrins 
ir apsaugos Tamistos įdėtą turtą.

Męs pastatysim ant tamistos žemės. 140 X 250 pėdų sklypo, prie Fairmount Road. tarp Fairčhild A- 
S. E. ir Cedar Avė. S. E., dailų, sanitarišką, dviejų augštų triobėsi. kurs bus aprūpintas vėliausiais Įtais 
mais ir naujausiomis mašinomis, reikalingu prie skalbimo darbų.

Absaliutiškai tyra 
ta; švelni, sveika, ga 
visur gerą reputaciją.

Reikalaukit "Dvieju'

DABAR NUO TAMISTOS PRIKLAUSO—P ASIM1SLYK PATS.
.Apsvarstyk šitą nepaprastą progą pasipelnyti savo Įdėliais, užtikrinančiais 

ateitį. Jeigu tą padarysi, tai reikš tamistos subskribciją ir entuziastišką pagel- 
bą Sunbeam Laundry kompanijai._________ __________ _____ __________________

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

uždarytas.
Geriausi patarnavimai už sąži

ningą užmokestį.
19X> St. Clair Avė. 

Viršuj Pekelčio aptiekus.

Oi matulė 
Matus, Matus.
Beauštant i aušrelė
Saulelė Raudona.
Oželis
Mes Padainuosim.
Loja šunis ant kiemo 
Ko liūdi putinėli.

Kur bėga Šešupė 
Karvelėli mėlynasis

Baigusi šitą mokslą Europoje, 
teipgi ir čia Amerikoje.

2007 St. Clair Avė., 
CLEVELAND, OHIO.

STRICKLIN & SINDELAR .
731 Guardian Bldg., Cleveland.
Be abligaciją atsiųskite man pil

nus paaiškinimus kaslink Suutse- 
ani Laundry kompanijos šėrą $16 
atsargos.
Vardas ............................................ '..

Panji lietuviški rekordai. įdainuo
ti M. Petrausko, kurie bus Rankioda
mi po 20 d. Birželio.

po-j-,0 Dainius
Naujoji Gadynė.

v-nu Vaila Valužė 
Suktinis.

„Kur tas šaltinėlis
'•‘••'v Prirodimo seni žmonės man 

jaunam mergelę.

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

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

Kaip svajonė teip ir viltis, 
Įsižiūri atbulai.
Neįstengi upę bėgant, 
Negi laiką sulaikyt, 
Nors galiūnu save jaustum. 
Silpnas šitą padaryt.

■ - ■ aiB M ■ ■ MIUONUS DOLERIŲ žmonės dasidirbo per naujus ir gerus IŠRADIMUS. Su proga gali būti kiekvienam; gal būt tuntekokį
■ IC"U A 111 A I užpatentavimo, gal norite “KĄ IŠRASTI”, reikalaukite nuo musų dykai patarimų ir VEDfiJO IŠRADIMŲ, ką tsrasti. ir - P P»■ B* I II IWI į11 kiekvienam išsiųsim dykai. Risunkus ir modelius bandome ir egzaminuojame DYKAI. Rašykite lietuviškai bent j katrą o įsa-M lOlIHUlIVlHI AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICES: (Dir): 256 BROADWAY, NEW YORK, N. V ir
R ■ 1M BARRISTER BLDG, WASHINC.TON, D. C.................. ... .........................

A Rūkas, iš Philadel?>hia. Pa. Dir
vos” yra įgaliotas agentas užrašyneti 
“Dirvą" po Philadelphiair apylinkes. 
Todėl, kur tik jis atsilankys, be jokios 
abejones galite užsirašyti "Dnvą ir 
užsimokėti jam pinigus, lyga”, 
musų ofise. “IHrvos” Administracija.

t POPE VULGANIZIK6 CO. g 
^Goodyear & Pennsylvania auto-/k 
^.mobilių guminius ratus ir dūdas Y 
jt pataisome. Už savo darbą męs^e 
s/ gva ra n tuo jame. Atidaryta \r 4^ vakarais ir nedėldieniais.
<> 6934 St. Clair Avė. Ą

(Kampas E. 70 gatvės) k
X CLEVELAND, OHIO. Y 
J\Cuy. Telefonas Princeton 539 U’T

A K U L I S T A S

S. Rohert Gehhart, N. 0.
—AKIŲ SPECIALISTAS - 

Ir patyręs praktikantas. gva- 
rantuojantis savo profe

sijos darbą
7035 Wade I’ark

Tel. Rosedale 1381 R.
—Pritaikyme akinių— 

Valandos: 1 iki S kasdien ir ne
dėldieniais.

Turi daugelio metų patyrimą.

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

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

Cleveland. Ohio.

Tel. Main 4040 — Erie 135

Slaptingi akordai
Sielas mus lytėjo, 
Medelių šekelės 
Siūbavo nuo vėjo.
Atminkie draugute
Tą laiką, jaunystę, 
Kur jis dabar yra, 
Kur svajonės vysta?
Atminkie ir lupų
Teip jautrų virpėsi, 
Kiek laiko praleista 
Sodelio pavėsyj?
Atminkie sąjausmą 
Teip gilų ir tvirtą, 
Dėlko dabar širdis 
Akmeniu pavirto?
Nuo vieno prie antro, 
Kaip nendrė siūbuoji, 
Tarsi lyg valtelė 
Blaškoma svyruoji....
Kaip greit jau pradingo
Svajonės, idėja, 
Ir ta meilė musų 
Nuėjo ant vėjo.
Ne sykį mėnulis
Mudu siautė-guodė,
Lyg kokiems keleiviams, 
Laimės kelią rodė.
Spaudėm vienas antrą 
Prie širdžių stipriausiai, 
Minčia kilom, skriejom, 
Dausosna augščiausiai.
Viens antrą mylėjom 
Kiek širdįs galėjo, 
Bet šiądien, draugute, 
Kur viskas nuėjo?
Beširdė mergelė!
Ko verti tie žodžiai?
Jau mane pamynus, 
Kitus myli godžiai.
Šėliokis! Skrajoki
Su visais, sakysiu,
Daugiau tavęs niekąd 
Mylėt nebandysiu.

Reikalaujame Agentu.
Reikalaujame kožname mieste lie

tuviškų agentų rinkimui orderių ant 
vyriškų siutų, teipgi agentams ir 
kriaušiams pristatome sampelins ir 
kitus reikalingus įteiktus. Gavimui 
sampelią reikia prisiųst 4 markes po 
2 centu.

Rašykite lietuviškai adresu:
J. F RICHARD, 

136 Maple St-, 
HOLYOKE, MAS 9.

Tarp juros bangų 
(Eilių rinkinėlis.)

KATĖS PUSRYČIAI
Katė žvirblį pasigavo 
Ir naguose laikė savo, 
Rengės pusryčius turėti, 
Pilvan žvirblį susidėti.
Žvirblis, išgastyj pabalo, 
Nes ant mirties buvo stalo, 
Bet paskui atsigodėjo 
Ir j katę prakalbėjo:
“Ponai rankas, veidą plauna, 
“Tuomet pusryčius ragauna 
“Ir tau turi tas pritikti, 
“Reikia priedermę atlikti!
Katė nagus tuoj atleido, 
Prausti ėmė kojoms veidą, 
Ir pamiršus, neišvydo, 
Kur jos pusryčiai nuskrydo.
Žvirblis džiaugėsi nulėkęs, 
Katę alkaną palikęs, 
Teip su daugeliu pas’lieka, 
Kad gyvais nuo mirties lieka.
Duodant neva patarimą, 
Del nelabo sutvėrimo, 
Tik protingai, broli mielas, 
Sveikas išliksi ir cielas.

Musų poetai.
(Tąsa) 

gi galima toks darkymas dėti į laikraštį?.... 
Tai kitas pavyzdis. Dabar dar trečias:

Ar yra baisesnė kada valanda
Kaip būti žabange vergijos,
Nors krinta iš lupų skaudžioji skunda, 
Pasiekti negali žmonijos.

(L. šilelis “Vytis”).
Tai eilės yra rašytos ant pamatinių 

ampfibrachijaus pėdų, t. y. ant triskiemeni- 
nes pėdos su kirčiu ant vidurinio skiemens. 
Pirmos ir trečios kiekvieno posmo eilutės 
yra užbaigiamos jambu. Eilėse ritmas 
nors išlaikytas, vienok šlubuoja. Bet žiū
rėkime į paskutinį posmą:

Tad šaukim kas gyvas iš vieno visi, 
Kad męs dar gyvi ir galingi
Lai šviečia ir mums spindulėliai šviesi, 
O busim pasauliui naudingi.
Tame punkte netik kad ritmas labai 

šlubuoja, bet eilininkas sauvališkai pasielgė 
ir su daugelio žodžių akcentais. Žymėkime. 
Antroje eilutėje žodžiai gyvi ir galingi, skai
tant sulyg pamatinių eilevimo tiesų, reikia 
tarti ne gyvi ir galingi, bet givy ir galyngi. 
Trečioje eilutėje: spindulėliai šviesi parašy
ti dėl akies. Bet jeigu pirmuose punktuose 
pirmos ir trečios eilutės galūnės yra jam
binės ir šiaip teip rimuotos, tad ir spindulė
liai šviesi reikia skaityti spindulėliai šviesy, 
beto dar spindulėliai negali būti šviesi, tik 
šviesus. Arne?

Tai užtenka tų pavyzdžių, kad parody- • 
ti netikusį eilevimą. Ir tokių eilių šiądien' 
yra pilni laikraščiai. Dalis šiądieninių mu-1 
sų poetų rašo eiles vien tik dėl garbės, nes 
čia Amerikoje kiekvienas yra “mokytas” ir 
nori kad daugelis žinotų apie jo “mokslą” 
ir “gabumus”. Pereitais metais “Dirvos” 
špaltas perėjo kritiką naujai pasirodžiusių į 

eilių rinkinėliu. Kritikuota buvo vien tik j*■ + t I
mintis. Bet jeigu tas pačias eiles butų rei-j 
kėję pertraukti per eilevimo tiesų kritiką, j 
tai butų pasirodę, kad tose eilėse poezijos 
nėra nė už aguonos grūdą. O laikraščiuose 
era tos giriamos, kad vaizdingiausios ir gra
žiausios eilės. Biznis, daugiau niekas!

Poezija yra dalios literatūra ir ji reika
lauja gražių minčių, prigimto gilaus ir išla
vinto jausmo, o jo neturint negali būti po
etu. Kas iš prigimimo yra apdovanotas 
poeto talentu, tam joki pertikrinimai ar 
grasinimai nieko negelbės. Kuomet A. Mic
kevičius, autorius teip numylėtos dainos 
“Vilija”, jaunas būdamas pradėjo rašyti ei
les, Kauno mokyklos prefektas, kurioje Mic
kevičius mokinosi, perspėjo, sakydamas: 
“Jaunikaiti! klausyk manęs ir mesk rašęs 
eiles. Geriau imkis už prozos, nes proza 
mokina žmogų ir lavina jo protą. Gi rašy
damas eiles išmoksi tik padangėmis skrai- 
joti, o kada reikės žeme vaikščioti, nemokė
si. Klausyk mano patarimo.” Tai geras 
buvo Mickevičiui komplimentas nuo mokyk
los prefekto. Bet ar Mickevičius jo klausė? 
Ne. Dėlko? Dėlto, kad iš prigimimo turėjo 
poeto talentą. Vėliau kada atvyko į tą patį 
Kauną, Mickevičius galėjo pasakyti: omnia 
Mea, mecum porto. Jis buvo panašus į pap
rasčiausi keleivį. Visas jo turtas buvo 
ploščius ant pečių. 0 vienok jo vardas buvo 
visiems žinomas, visur jis buvo kviečiamas 
ir gerbiamas. Jo eiles visi skaitė ir moki
nosi iš atminties. Kaip tūli rašo: “Micke
vičius bUvo visiem lupose, o širdyje ne vie
nos mergaitės”. Gamta jam buvo kaupina 
medegos. Kas neskaitė jo “Krimo Sone
tai”? Yra ir daugiau tokių. Kas iš musų 
nėra girdėjęs apie kun. A. Vienožiuskį ir 
nežino jo dainų? Kaip plati ir ilga yra Lie
tuva, visur jo dainos yra žinomos ir dainuo
jamos, jo “Sudiev kvietkeli tu brangiausis”,

(Toliaus bus)

Gali įmokėti 25 nuoš_ o likusią 
dalį išmokėt per tris mėnesius mė
nesinėmis mekestimis, jei negali
ma užmokėt nuo syk.

Jei negali ateit j musą ofisą, 
attik reikalą teip kaip kiti atlie-

BUVUSIAĮ MYLIMAJAI.
Atminkie draugute 
Tą laiką laimingą— 
Tuos pavasarėlius, 
Gamtužę meilingą!... • 
Ar jau pamiršai tu, 
Ką kadais kalbėjai, 
Juk gyvent, kovoti 
Su manim žadėjai.
Ar pameni gražią 
Lakštutės dainelę,

_ ; Kurios kadais klausėm 
Abu prie upelio?
Kaip tylios naktelės 
Tuomet viešpatavo— 
Kas meilėn mus kvietė, 
Kas ten mums dainavo?

DR. L. E. SIEGELSTEIH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
— Kraujo ir Chroniškų Ligą. —

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

7 iki 8. Nedėldieniais nuo 
19 iki 12 vidurdienio.

308 The Permanent Rildg.
746 Euc'id Avė. arti E. 9 gatvės 

CLEVELAND. OHIO.

Cuy.-Central 8473-R

S. Bonchorek 
Specialistė 

AKUŠERĖ

ĮDAINAVO
Mare čižauskienė
Gegužinė Daina
Giedu dainelę.-

Marė čižauskienė
Plaukia sau laivelis 
Lopšinė daina.

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

ĮDAINAVO
Jonas čižauskas Baritono.

Ant marią krantelio 
Saulelė Tekėjo.
Gimtinė šalis 
Sunku gyventi.

ĮDAINAVO
Karalienės Aniuolų par. choras 
Ant Kalno Karklai siūbavo 
Pasisėjau žalią rūtą.

JAU-
Jau praėjo ir pražuvo
Jaunų dienų vakarai, 
Su jais mintįs ir idėjos— 
Sakau tiesą atvirai. 
Skaistų, jauną greit pagauna

UO musų pasiūlymo pardavimui APRUBEŽIUOTOS SUMOS šitos atsargos tik apie prieš tris savaites. < 
delis skaitlius atsargių ir sąžiningų dalininkų prisidėjo, kurie tikrai matė PROGĄ PASIDARYTI SAU 

NAUDĄ, prisidedant prie pasiūlomos jiems progos.

Sunbeam Laundry Kompanijos atsarga 
yra saugiausia įdėliams vieta.
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G DIRVA

Šitos Durys i (g] ŪKININKŲ DIRVA

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

, $1.00 ar daugiau.

MĘS TURIME DEPOZITU
S U VIRŠ $7.000.000,00.

The PearlSt.Savings 
j & Trasi Company
..j Cor. XVėst 25th Street and

Clark Avenue

Dirbame visokius audeklinius 
stokeiius apsisaugojimui nuo sau
lės.
■ Apsteliavimus duokite iš anksto.
Tel. Hartvard 747 Centr. 5595.

(IjTelep. - - Cuy. Central 7597-K;!

John Tidd i
*^KOSTUMERSKAS^

Lietuvys Kr jaučius jį
Kurie mylite dėvėti gražius’’- 

siutus ir. kitus drabužius, tai užsi- J 
sakykite pas atsakantį kriaučių, t 
Aš gyvenu pačiame miesto centre I 
ir turiu bidelę šapą, todėl" ir viso- ; 
kius drabužius atsakančiai pasiu- ’i 
vu, dailiai pritaikau ir gero tavoro.j;

Kreipkitės Antrašu:
1377 E. 9-tos gat.’:-: .Cleveland, Ohio į;i

^Sienoms Popiera>
Nuo 5 centų augštyn už 

VDidžiausis pasirinkimas tinkamų T 
ję margumynų. Pamieruokitc savo "T 
j'kambarius ir atėję pasirinkite 

tinkamiausio tavoro pas mus
WaIl’Paper &2Paint Store, <£.
1338-40 St. Clair Avenue N.E.<^ 

Centr. 6I89-R Prospect 2892^

DANTISTAS ~~~~
Ištraukia dantis be jokio 

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

Valandos priėmimo: 9 ryto 
iki 9 vai. vakare.

6127 St. Clair Avė., kampas
. Norwood.

Kaip apsieiti su pienu.
Iš įvairių patyrimų yra 

aišku, kad iš nešvaraus 
pieno, kas paeina dėlei ne
atsakančio jo užlaikymo, iš
eina daugybė ligų, kaip tai 
škarlatina, tifus, džiova ir 
daugelis šitoms panašių. 
Šimtai ir tūkstančiai vaikų 
miršta kas metai, iš priežas
ties naudojimo nesveiko pie
no. Girdymas veršių nes
veiku pienu irgi būva prie
žastimis įvairių galvijų ligų 
ir nesveikatų. Todėl kiek
vienas ūkininkas, visomis 
jiegomis privalo rūpintis, 
kad pienas, skiriamas žmo
nių ir veršių maistui, butų 
sveikas ir švariai užlaiko
mas. Žemiaus paduodame 
keliatą nurodymų, sulyg ku
rių yra reikalinga apsieiti 
su pienu, kad tas butų at
sakančiu sveikatos reika
lavimams.

Laikyti tik sveikas kar
ves, rūpestingai su jomis 
apsieiti ir racionališkai jas 
maitinti. Prie melžimo ir 
pieno pilstymo, visuomet rei i 
kia atminti, kad:

Tvartai, kuriuose karvės; 
yra laikomos, turi būti švie
sus ir laikas nuo laiko gerai' 
išvėdinami. Kad užlaikyti 
švarumą, karves kasdien rei 
kia apvalyti nuo mėšlų ir 
suskretimų, kaip tešmenį 
teip ir kitas kūno dalis. 
Mėšlai turi būti išmetami 
laukan kasdien, o paklo- 
dams reikia naudoti smul
kius ir sausus šiaudus. Me
tant laukan mėšlą ir klo
jant karvių stovyklas, kar- 

i; ves reikia išvaryti laukan.
Šėrimas karvių. Saugo- 

~!tis, kad karvėms nepadavus 
pašarą pripuvusĮ ar suplė- 

. kusi, nes toks pašaras per
daug suliuosuoja vidurius. 
Prie kiekvieno melžimo, 
karvės tešmuo turi būti nu
mazgotu, lygiai ir melžikas 
ar melžikė, pirmiaus negu 
imsis prie melžimo, turi ran- m. ant 54,000 tonų, 
kas gerai nusimazgoti ir

£ sausai nusišluostyti, 
dedant melžti,

7] čirkštelėjimą reikia paleisti • ir tam panašiai, 
ant žemės, o ne i melžtuvę.

Apsiėjimas su naudojamu4 lio. 
pienu. Vengti reikia kon- 
sumci jos:

Pienas paeinantis nuo 
nesveikumo karvės, yra mė
lynas, raudonas, geltonas, 

±i kartus, sūrūs, susitraukian- 
_____ ’ tis, arba išduoda nemalonų 

kvapsnį. Pienas, pamelžtas
^( ent.2251-L GarfieM 2756-M J per 7 dienas po apsiversevi- 

D D PL ]_ mub turi greitai būti perko- 
K. K.Oy VlieeKS ^(Siamas per tankų linini au

sį ADVOKATAS- dėklą arba tam tikrą koštu- 
i 312-314 superior BLDG g (vą, turinti vatos perdėlius 
sg 314 Superior avė. cleveland, o.3™ jr greitai atšaldytas. Pieną 

ofise yra lietuviškas ver-g; ]aįkyti reikia šaltose ir vėjo

ant Lorain Ohio

Gold
Bond

Tobuliausi ir priimniausi 
gėrimai, kiekvieną užga
nėdinanti ir atgaivinanti 

SUNKIAMI Iš INPORTUOTU 
SAAZERU DIEGU IR TIKRU 

ŠIAURIUOSE AUGINTU MIEŽIU 

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

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

Erewing Co.

Į Edvardas 8. Smialek, | 
I TAIKOS SUDŽIA

(Justice of the Peace)
t Sutaiko civiliškas ir kriminališ- ; 
; kas bylas ir išriša kitokius teismo'; 

į; reikalus, kurie rišusi su šituom t 
ij: urėdu. Teipgi veda
j REJENTALIKŠĄ K ANCELIARI-iį 

JĄ (Notary Public).
■ Parūpina kontraktų ir pardavimo 
į ar pirkimo aktus, apdirba “dee->: 

j; dus", margičius, abstraktus, tęs-1 
(j, tamentus ir teip toliau.

KANCELIARIJA:
j 303 SUPERIOR BUILDING 'Į. 

Cleveland. Ohio
i: Tel. Bell Main 1S33.
'k Cuyahoga Central 8290—R. ;
Įf Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po • 

1 pietų. ;
i; REZIDENCIJA: !
T St. 16 Berea Rd.; Brook Park O. !’ 

Tel. Mario 110—R.
• Su visokiai reikalais kreipkitės 
jj.prie jo. o busite užganėdintais jo,!;

patarnavimu. įr

W.E.& J.J. Donnelly
PATĘNTUOTOJAI

Tris dešimtys mstų musu patyri
mo darbas įvairiose šakose, viso

kiu Išradimu ir patentavimų.

406-7 Cuyahogo BIdg, 
CLEVELAND. O.

Dr. FRANCIS KENNEDY,
DANTISTAS
OF-JS*> Valgios:

Nuo‘Htf ryto" iki 12:*K) dieno-* ir n-10, 1:00
il.i 5:*X> vakaro.

■pagedėliu. U ta m i aky ir S*-r*riu vakarai* 
n+jo6:00 iki

Be'i Sesei! le 237 LW Coy. Cent. 5€ 7 8-R

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

Tek Central 2356. Harvard 286. i’l

Atsinešk pas mus savo reuma-l; 
tizmo keblumus. męs juos prašalin-į; 
sime. Išgydymą grarantuojame.i; 
o jei ne. tai užtikriname pinigų su-& 
grąžinimą, jei mus vaistai negelbė- ė 
tų- ’

i 3502 Clark Avė.. Cleveland, Ohio. Į

■“ ........ ..
A. ORDINĄ

CrMnsirMaiicistas
GENERALIAKA STOTIS:

Filija:
6017 — 19 St. Clair Avę.

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

U ■■■! ■■■■— —

mynoms. Juos prie to verčia 
brangumas sėklos ir stoka 
darbininkų. Sėklinių bulvių 
maišas paprastai būdavo 
$3.00, dabar reikia mokėti 
$10.00.

— Illinois valstijos tik 65
nuošimtis abelnos žieminių 
kviečių sėjos išrodo norma- 
liškai. Šiaurinėj dalyj 71 
nuošimtis, vidurinėj 59 ir 
pietinėj 67 turės būti atsėtu me greitų mergaičių prie sta ' 
avižomis ar kukurūzais. 1” —=- j—+:

— Cedar Falls, Iowa ap- greitų vaikų prie patarnavi- Co. fabriko. Tai dailiausia Lorain’o dalis, šimtai 
linkėję išsiliejo upė Cedar, 
kas padarė daugybes nuo
stolių ūkininkams. Aplin
kos gyventojai buvo priver
sti apleisti savo gyvenimus 
ir keltis į augštesnes vietas.

— Maple Rapids, Mich. 
gyvena ūkininkas Van Šiek- 
le, kurs turi penkių metų se
numo karvę holštiniškos vei
slės. Karvė turi būti mel
žiama kas 6 valandos. Ji 
duoda 90 svarų pieno kas
dien, o 15 d. Balandžio davė 
net 94:’> į svarų.

— Grand Rapids, Wis. 
Aplinkinėse ukėse išstipo 

(labai daug gyvulių dėlei pra- 
: siplatinusios negrumuliavi- 
Į mo ligos, kurią pagimdė pri- 
Įpuvęs pašaras.

— Grinville, III. Kalėji
mai! Įmesta turtingas ūki
ninkas Juozas Bartkus. 
Kaltinamas nužudyme savo 
pačios.

— Agrikultūros stotis 
277 Wisconsino valstijoj iš
leido brošiūrą, pamokinan
čią kaip auginti tabaką. 
Norinti tą brošiūrą Įgyti, 
tegul jos reikalauja adresu: 
Agricultural Experiment 
Station, Madison, Wis.

— Davenport, lovva. F. 
Huttman pirko nuo F. Brock 
ūkę už $14,215 arba mokė
jo 356 už kiekvieną akrą.

— Žemdirbystės depar
tamentas skelbia, kad 1916 
m. cukrinių burokų produk
cija buvo mažesnė už 1915

į Idai vartojami prie pieno, 
po kiekvienam vartojimui 
privalo tuojaus būti išmaz
goti verdančiu vandeniu ar
ba iššutinti garu.

Kudas pienas, skiriamas 
i veršiams, visuomet 
būti sušildytas.

Laike apsireiškimo ko
kios ligos tarp gyvulių ar 
žmonių tuose pačiuose na- 

S muose, išdavimas pieno į 
-įkitus namus ar miestus, yra 

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

t C. J. Benkoski ©
§ ADVOKATAS © 

i ........ ..  (g)
IX 120 Society For Savinga Bldg..^ 

CLEVELAND. O.
Męs savo ofise turime kas per-

(®) kalba lietuviškai. ©7

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 i 
kare, šventadienias nuo 11 iki 12 die
nos. Seredoms popietų ir Pelnyčių va
karais nėra ofiso valandų.

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

CLEVELAND, OHIO.

Viena iš patogiausių progų įdėliams j “Real Es- 
tate” nuo pirmųjų Gary, Indiana dienų. Milijonai 
dolerių bus praleista Loraine, bėgyje penkių atei-

Vyrams ir moterims. Su- ||

nančių metų. Tūkstančiai darbininkų čia gaus aR 
H darbus. The Cromvvell Steel Co. stato didelį fabriką =|| 

šiuom kartu ir U. S. Steel Co. tuojaus pradės dar- 
bus prie statymo didžiausio visame pasaulyje Ble- S

randame darbus prie virtu
vių. darbų, daržuose, prie 
kambarių valymo, bliudų 
mazgojimo ir viešbučių. Dar 
bai laukiniuose kliubuose, su1 ^a^riko. Viskas Lorain e, Ohio. įuč|

pragyvenimu. Reikalauja-Į || EASTHAVEN ||
' □,== Tai nauja subdivizija, kuri yra prie Root Road, 

lų ir špižernės darbo, teipgi J tik 2,500 pėdų,tolume į šiaurius nuo Cromwell Steel

mo. naujų namų čia turi būti pastatytais tuojau. 1,000
THE CLEVELAND CATE- H darbininkų bus pasamdytais prie darbų CromwellS 
RERS ASSOCIATION CO. J ^teel Co- fabrike nuo 1 dienos Liepos. Jiems bus rei-

- - - ~ kalinga vieta gyvenimo.
S
ILS 
SPJ s . . .

užtikrintą savo įdėlį, kokį kada esi turėjęs.

412 Superior Avė. N. E.

PAJ1ESKOJIMAI. Ų
Aš Stanislovas Staniulis, jieškau Dideli lotai 

brolių, Antano Staniulio, gyvenančio 
mieste, Mantreal, Canada ir Kazimie- . 
ro Staniulio, gyvenau 
\viston, Me., Amerikoj, 
lonųs patįs ar kas kita 
adresu:

M R. STANISLOVAS
No. 6 Solonder Str., 

Shadwell. East.

pranešti šiuo

REIKALAUJA 500 VYRU-
Pavienių ir su šeimynomis, prie 

Cukrinių Burokų sodinimo darbų.
Reikalaujame angleka<ių ir pap

rastų darbininkų. Už rekomendavi
mus neimume nieko. Atsišaukite
tuojaus.

VValsn Employment Agentūra,

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

THE PUBLIC HAND LAUNDRY 
CO. PROSPECT IR 14 GATVĖS, 

CLEVELAND, OHIO.

PIRK LOTĄ LORAIN’E, ŠIĄDIEN.
Ir dabok savo pinigų augimą. Turėsi geriausia

Žema prekė Lengvi išmokėjimai.
Platesnių žinių klausk žodžiu ar laišku pas: SHR

Pardavimo agentai
308 Erie BIdg"., Cleveland, Ohio. 
ar fionecker BIdg., Lorain Ohio.

9

—UŽLIAKO DIDELE—

NAMŲ RAKANDŲ KRAUTUVĘ
PEČIU. KĖDŽIŲ . PATIESALU 

; • (KARPETU). STALU. LOVŲ. MAT-
. i y: KASU IR DAUGYBĘ TAM PANA- 

-£" _ ŠIŲ DALYKU REIKALAUJAMU 
s PRIE GASPADINYSTĖS IR KAM-

‘ BARIU PAPUOŠYMAMS.

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

DIDELĖ PROGA ĮGYTI
40 AKRŲ ŽEMĖS. .

barių stuba, dideliu*, tvartu, ""arklių | _|Ohio Baby Carriage Repair Co.
tvartu, klėčia, kiaulininku, vištinin-jg; ' iT-Z t- Z Z , ——
ku, daugeliu vaisinių medžių, apie' 
8 akrai girios su šaltiniais ir upe- ! SS 
liais, 800 cukrinių medžių. Gera dir- ■ H 
va, su užvestomis vandens nuotrau- g, 
komis. Tai viena iš geriausių progų , SS _ 
Ohio valstijoj. Prekė $4,500 išmoka- i SS 
ma dalimis. .

L. J GODARD, I —
246 Tne Arcadia. CD

7~! j (Taisome Vaikų Vežimukus, Skėčius (parasonusjir tt.
■ / / į Pataisytus daiktus pristatome į namus, jei yra rei- 

’kalaujma. Savo darbą męs gvarautuojame.

-3033 Woodland A Ve. Cleveland, Ohia
._____________________ Cuy. Cent ral 3080- L

PARDAVIMAI.
Parsiduoda lotas labai geroj vie- 

' toj ant West Side. arti E. 105 gatvės.

nę, todėl priverstas parduoti bile ko- 

togioj vietoj.
Kreipkitės vakarais tarpe 6 ir 7 • 

vai. Nedėldieniais nuo rvto iki pietų.
M. ČIGAS. ’

2335 Superior Avė.

IThe John E. Mannen CoJ
- .. = BLEKORIAI IR KONTRAKTORIAI ===== į

Dirbame Cornesus. geležines kopėčias, atliekame rynų ir dūdų E 
sujungimo darbą, įstatome fomesus į naujus ir senus namus, 'padirbame F 
drabužių džiovinimui grėdus (dryers), sudedame blekines lubas ir atlie- L 

H kame sienų pagražinimo darbą. E
E 2241-57 ST. CLAIR AVENUE E
B Bell Tel. P.rospect 450 Cuy. Tel. Central 1788 F
txxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxi

— Detroite garsusis For-
Pra- das dirba traktorus, trauki- kadangi aš įstoju į š. v. kariume- . . .1 . .. nę, todėl priverstas parduoti bile ko-pirmutini;mui vežimų, ūkiškų masinu kia kaina. Lotas didelis ir labai pa- 

Bus pa-į* ......... .

dirbti sulyg 1 diena Birže- ’
Prekė jiems dar ne 

nustatyta. Jie bus galimi 
ūkininkams naudoti tik prie 
lengvos žemės.

— Pietvakarinėse valsti
jose buvo pusėtinai naudin
go lietaus, kurs atgaivino di
delius plotus žieminių javų.

— Aplinkėse Marshal, 
Wis. ūkininkai padarė su 
kontraktoriais sutartis, su- 
lyg kurių jie pristatys cu- 
kernėms cukrinius burokus 
po 8 dolerius už toną.

— Generolas Wood sako, 
kad Suvienytose Valstijose 
niekad nebuvo teip - didelės 
stokos arklių, kokia dabar 
yra. Į

— Arrostock, Me. pereitą 
savaitę mokėta 8 dolerius 
už bačką bulvių.

— Tūlas C. P. Burnstad 
pirko ūkę nuo J. Smito šiau-! 
rinėje Dakotoje, už kurią; 
užmokėjo $80,000. Ūkė su-j 
sideda iš 1980 akrų žemės. 
Šitoje tikėję yra auginama 
gyvuliai.

— Missaula, Mon. šiuom- 
laik sodai yra gerame stovy
je. Vaisiniai medžiai nie
kad neturėjo tiek žiedų, 
kiek jų turi šį pavasarį.

— Wisconsino gubernato
rius Philipp išleido atsišau
kimą į ūkininkus, prašyda
mas sodinti kuodaugiausia 
bulvių.

Main 6166 Central 1518

J. F. SAWICKI
-.' ADVOKATAS <-

325 Soofty for Savinj? Boildtage

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

Namų tel. Union 251-L.

REIKALAUJA VYRŲ i ■ j
Mokintis Barzdaskučių b

AMATO.
Instrukcijos apmokamos $25. oo 

Algos apsimoka, užsiėmimas gva- 
rantuotas.

Tri-City Barber College
211 Prospect N. E.

CLEVELAND. OHIO.

turi

ŪKININKAMS 
ŽINIOS.

— New Jersey valstijos 
ūkininkai šiems metahis ren
giasi sodint bulvių ir dar
žovių tik tiek, kiek yra rei
kalinga jiems patiems ir šei-

Sudeda 22 karato aukso dantis už S 3.00 nuo dančio. 22 ka
rato "Gold Crowns" $3.00.

Sidabru užtaisymas 50 centų. Visoks -dantų taisymo, darbas 
atliekama už žemiausią prekę visame mieste. Išduodama raštiš
ka gvarancija 20 metų. 
717 EUCLID AVENUE (Ant “Star” teatro) CLEVELAND. O.

Ofiso Tel. Cuy. Central 45S0-L Reziden Tel. Cuy. Lorain 493-W

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

DU BANKINIAI S K Y R I A I :
1783 W. 25th Street. Cleveland. Ohio.

573 AV 3rd Street. Elyria. Ohio

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

Pamėgink mus.“ Geležinio Vvno”.

MARKET PHARMACY-APTIEKA
L. S. KREJCI, Savininkas

2601 LORAIN AVĖ CLEVELAND. OHIO

$10.oo X-Ray Egzaminavimas už $l.oo
X—Ray aš galiu tikrai ištirti tavo ; 

Mano X—Ray mašina mato viduje : 
iš lauko. Ji parodo man visas prie- ; 
kurios kenkia tamistos organizmui. ■ 
ištiriant visas kliūtis, aš tamistai 

pagelbėti ir pagerinti sveikatą. Su pagelta 
” ” " ’ aš mikroskopiš-

____  __________  „____,___________ __ ______ Per septy- 
nioliką metų savo praktikos aš pagydžiau tūkstančius žmonių iš nesuga- 
lėjimo: pilvo, kepenų, inkstų, kraujo, odos, reumatizmo, akių, ausų ir ger-i 
klės skaudėjimo, plaučių neveikimo ir jsesenėjusių kitokių ligų. Ateik 
pas mane ir du6k save išegzaminouti. Aš suteikiau pagelbų tūkstančiams 
žmonių, suteiksiu ir tamistai.

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

Aš kalbu lietuviškai, lenkiškai ir slaviškai.

Su $1,000.00 vertės mašina 
nesveikatos ar ligos priežastis, 
teip gerai, kaip tamista gali matyti 
žastis; aš galiu matyti priežastis, 
Aktuališkai matant ir tuomi lengvai 
galiu lengvai . .
reguliariško egzaminavimo su pagelba X—Ray už $1.00, 
kai ir chemiškai galiu patarnauti be speciališko atlygniimo.

DR.14AILE Y, “SPECIALISTAS”
5511 Euclid Avė. (arti 55 gatvės), antros lubos kambaris 222.
Ofiso valandos: 9:30 r. m. iki 8:00 y. ^OHIO^ m *** V m



D I R V A

A. Slebor. ,

Baltas “negras”*
Vertė L Augštaitis.

vus laisvos Amerikos.
neesame męs kalti UŽ neiš- , Užrašų raštininkaLS Abyshell,

- Avi*
auklėjimą?.... ,

— Teip — tęsė toliau už- 
pragyvenusių jaunystę ir 
palydėjusių spėkas, ką turi 
tėvynę?... Kokią naudą ji 
turi, ir ką męs jai davėm?— 
Lyk tamsus juodas debesys 
ir pakilusi andra apsupo, jį.

— Argi męs gyvenimui 
nebuvom, naudingi, jeigu 
teip yra, jeigu ikišiol nieko 
nenuveikėm,-- Argi nesam

lis klausimas, kuriame jis patįs kalti, jei tautos 
jau nematė vilties jokio iš- gyvenimui ir pakėlimui ne- 
ganymo. Jis dabar jautėsi, į turėjome stiprios energi- 
kad įpuolė j bangas gyveni-: j°s?... Juk kiti šalia musų... 
moį kurios nepaisėdanaos kitos tautos... kiek galėda-1 
nieko, renka ir nešasi su sa-, mos> pasidavę vieni kitiems 
vina visas idėjas, siekius ir i rankas eina artyn savo 
viską, ką buvo gailma sūdė- Motinos-žemės širdies ana- 
ti ant tėvynės aukuro. Ne-' Pus 9C^?0.'” ni^s— m§s.... 
ša i užmiršima kur amž'us, Vaikščiojo po kambarį

* turės rudvtL Kur tas vis- •kovodiimas su mintimis, ku
kąs bėga?... Kur tikslą/...!rios nedavė jam ramumo ir 

Krūptelėjo... Ir yra kas to-; ' kielės čiulbė iš jo sielos
kio nesuprantama plačiose!paskutinę vilti gyvenimo, 
erdvėse, atmosferoje kuris i Užsidengė vėl rankomis vei- 
visupima puola am daug dą w at?irem,ęs 1 fi
tėmijnn'ių galvų. Ir štai 
šiądien ž uriu į savi locnus 
vaikus, ir kas?— Ką matau;
jų j?.u.»K se sielose, k iriose 
prade;:. ! sėti grūdos tėvy
nės me”ės, pradėjau su pa-į 
žindinti juos su tauta; tur-i 
tais, prigimta kait a litera-i 
turą, i-Laiais, darbais, tau-; 
tos uid- y riais ir garsią » ra-j 
eičia... Ką aš dabar juose 
matau?—

— Staiga atsistojo ir išsitie
sė. Akis įsmeigęs i tolumą 
užsižiūrėjo, o mintimis skri
do toli į beribinę erdvę. 
Jautė kaip jo krūtinėj širdis 
plakė tikra tėvynės meile. 
Myli jisja, mylį už viską la
biau, myli iš visų spėkų ir 
tyra meile. Bet kodėl už to
kią tikrą meilę jis šiądien 
tapo paskaitytas nuodingu 
ir netikusiu tėvynei Iš 
mestas iš tos* derlingos dir
vos lyg niekam netikęs tva
rinys, kurioje pirmiau su di
deliu pasišventimu dirbo. 
Dabar jam liko tik vienas 
sielos kankinimas, kuris 
atėmęs vilti, temdo gyveni
mą. Pesimizmo šmėkla su
kasi apie ji ir artinasi jau 
prie gyvenimo sleksčio.

— Išgelbk mane, Visaga
lis! Išgelbėk mane kol gy
vas esu, kol visai neužnuo- 
dintas, kol vertas dar šio to...

(Tąsa)
ką ir veikė bendromis spėko
mis? Ar jį kas prijautė žo
džiu, kurs butų galėjęs pa
remti darbus ir teikti liau
džiai gaivinantį gyvenimą?

jo. Pavydumo koją statė 
dauguma ant kebo, prieš jį 
stojo visos tamsiosios spė
kos ir tie, kurie nieko nema
to.

Baugu... Prie ko tas viskas 
eina ?— Akyse jo stojo dide-

DRAUGYSTĖS, KURIOS
TURI “DIRVĄ” UŽ

Į i ORGANĄ.
; DETROrr,*MICH.
i Lietuvių Literatūros ir Mokslo Drau-

DRAUGUOS VIRŠININKAI:
Ar Pirmininkas Juozas Tribulas,

Pirmininko pagelbi. F. Milickis,
— - — —4 >
295 Greeley Avė.,

■ Finansų raštninkas K. Jarušunas,
Iždininkas A Mitrikas,
Iždo jr lobe jai: Jonas Balčiūnas ir J.
Latonas.
Tvarkdaris J. Vaitekūnas.

Mėnesiniai susirinkimai laikomi kas ; 
pirmas nedėldienis kiekvieno mėn.,' 
antrą, valandų po pietų “Dom Polski” 
Saleje, ant Forest ir kamp. Che ne st. į

Liet. Liter. ir Mokslo Dr-jos nariai į .. Vincas Jankauskas iš Cleveland, : 
maino knygas kas antras nedčldienis ; Ohio., keliaujantis “Dirvos” agentas i 
kiekvieno mėnesio savam knveyne, poj .■ ~ t> iNo. 204 Cardoni Avė., tarįe 12 ir 2 sionus Zenonus iankosi po Pennsyl-, 
..„1 vanijos vai ir aplinkinius miestelius,
vaL po pietų. , užrašynėdamas "Dirvą” ir rinkda-

Literatiškas Komitetas A. Abyshell knygų. 
ir F. Proškevičius. • - '

Br. L1 iariewsM j
“ DANTISTAS = *

< Ofi»o Valandų.: •>
Nuo SfcOO 12:00. nuo 1:00 iki 4:00 popiety ir T

nuo t>:W iki SS)O vakare.
Seredoms-nuo 9:tio ryto iki 12:00 vidurdie. £ 

1100 E. 79th St. Gieveland, Ohio *

-k-**********-*-
* Tai. rnacdMlU

*

t

BANK0J 
ir subjektas sulyf retuleci- 
jos išmokama iki tai dienai, 
kurioje atsiimi savo pinigus.

Išgelbėk !....
Užsidengė delnais veidą, 

lupos tyliai šnabždėjo:
— Vaikučiai.... mano 

kučiai.... Ak.... Skundas 
veržė iš jo krutinės.

vai- 
išsi-
Jis 

mate ir jautė, kad jo vaiku
čiams ta motina-žemė gim
tinis kraštas, tėvynė, yra! 
toli nors žodi tėvynė tų vai
kučių lupos tankiai minėjo. 
Jis nujaučia jau, kad nelem
ta bus tiems mažyčiams ves
ti reališką gyvenimą savame 
krašte, tėvynėj. Ne... Jie pa 
mylės tą naują ir turtingą 
sali, kurioje išvido šviesą ir 
užaugo. Jie pamylės ją, ša
lį, prisiriš prie jos ir taps tik 
rais jos sunais. Jeigu, kada 
ir pagriž Į tėvų gimtinį kra
štą, nemylės jos teip kaip 
kad aš myliu. Jų sielos 
trauks ir vilios juos atgal. 
Sunku.... Kovoti su tuo rei
kia stiprios valios ir neiš- 
siamiamos energijos. Musų 
neišauklėta jaunoji' karta 
netik kad ištautėja, bet pa
sitraukia ir iš visuomenės, 
juokiasi iš tikrų tėvynės sū
nų, garbindami svetimus die;

LIBTrVIV PILIETINIO K Lt UBO 
VALDYBA DETR4MT. MKH.

Pirmininkas A Locartis, 
Pirmininko pageL K. Nausieda. 
Rekordų sekr. St. Ganiprauckas, 

175 Cardoni Avė., 
Fin. sekret. B. Simanavičia,

•• Iždininkas V. Milkeviėia,
2163 Russell St., 

Užrašy tujas organo ‘■•Dirvos” L. P. 
Kliubo nariams Jono s 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

— Aš?... Ką, aš?... Žemiš
kas menkniekis esu šalia tų 
“didvyrių” dolerių, kirmė
lė, be spėkų, mindžiojamas 
kiekvieno. Kur mano var
das? — sušuko desperatišku 
balsu. Dėlko tapau išmes
tas iš visuomenės tarpo ir 
apiplėštas doriškai?... Dėl- 
iko?... Už ką?... Juk aš jiems 
aukavau savo protą, sklei
džiau tan>e jų brangiausi 
savo idealą ir ėjau prie tos 
minios su žiburiu rankoje, 
tėvynės keliu. Ar jk tą 
suprato?... Ėmė viską iš ma
nęs iki paskutinio, ėmė iki ~ 
tapo išsemta mano siela. 
Tą proto sielą mano smege- 
aą-tęsė kiekvienas per die
nas, mėnesius, metus.... o 
koks buvo už tą atlygini
mas ?.„ Koks?...

Locno mano gyvenimo pa
laikymui mokėjo grašiais 
lyg elgetai. Ar grašių buvo 
vertos tos mano mintis, ku
rias protas gimdė, kurias 
gaminau ir daviau pribrę
sti?... Buvo vertas daugiau.. 
Bet jie nesuprato. Nematė 
tos šmėklos ką stovėjo prieš 
akis mano, žmonos ir vai- 

Jie būdami sotus neat
jautė to, kuris gyvenimą 
jiems davė pats badauda
mas, nematydamas laimingo 
rytojaus ir šviesesnės atei
ties. Vargo spaudžiamas, 
buvau paklusniu ir pasiry
žęs grumtis su viskuom, ne
žiūrint pavojaus savo svei
katai. Kiek reikėjo nukęsti 
nuo tų, kurie save pasista
tę “aš” pavieniai arba vardu 
kokios partijos, niekino ir 

i mindžiojo kojoms visą tai, 
kas buvo priešingu jų aklam 
protuL-^O aš tą gyniau..

— Tai darbas, tai tarnys- 
ta, kuri pajudina gyvenimą, 
veda prie tikslo ir sklaido 
tamsos ukus. Sunku dirbti 
vienam tarpe musų tamsios 
visuomenės, kuri siūbuoja 
lyg jūrių vilnis, nežinodama 
į kokį kraštą atsimuš. Dar 
sunkiau, kad jos tarpe yra 
vadai, kurie prisidengę ko
kiomis nors idėjomis, bėgė- @ 
diskai išnaudoja. ©

Šaltas prakaitas išsiveržė ® 
ant jo kaktos. Smarkiai 
vaikščiojo po kambarį piktai 
žvalgydamasis aplinkui. @ 
Tragiškos mintįs varžė jam © 
suvargusį protą. Kokia Ii- © 
kimo ironija! Kur tas vis- j ® 
kas į ką tikėjau pirmiau,! 
prie ko siekiau?... Kur?

(Toliaus bus)

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

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

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

Nutar. rast. F. Sakalauskas,'
2136 Lakeside Avė., 

Fin. rast. Cipr. Selickas,
6202 Hoisley Avė. S. E., 

Iždin. J. Miškinis,
1532 E. 32 St.

KARIŠKA VYRIAUSYBE:
Kapiton. J. RAKAUSKAS. “929 Superior Avė. 

Oficieciai:
P. ŠARKAUSKAS. 1301 E.55thStr. -
J. MAKSIMAVYČIUS. 1542 E. ųsth Str.
F. P1EŪA1TIS. 1802 E. 35th Str.
J. URBŠAITIS. 1440 E. KiniStr.
J. GAIDELIS. 140*2 Ore^on Avė. 

SūrnalUtas.
J. ŠALČIUS. 1399 E. 41»tStr.

L. S. Šv. Kazimiero Gvardijos 
sirinkimas atsibus kožno mėnesio : 
antrą Utaminką vakare, ___ _____
Povilausko svetainėje, 2452 St. Clair

“Dirvos” Adui, 41------—IRI--------- »E

L. Bednarski
__ parduoda. S£e
Namus ir Patinas
Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypatiškaį.
L. BĖDNARSKt, 

Prospect Avenue.

Kas iš New Britain, ConiL ir jo į 
, apielinkės nori užsirašyti “Dirvą” ar ■ 
* gauti pavieniais numeriais, gali krei- I 
■ ptis prie musu agento Vaclovo Gile- ; 
i vičio, 98 John st. New Britain, Conn. | 
ir prenumeratą galima jam užmokė- ' 

Į ti. “Dirvos” Adm. •

DR. ADOMAS SZCZMM
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

f
nuo 7:30, L

SU-

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

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

Ciair Av. and E. 79-th.
Tei.O. S!ž:ttnncitco 431 g«llIQte<uO5432 J

Užsisakyk Keisą’

The DiebcJt Brevvmcj (o. 
?ros-395- CenT 230c.

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

12000 Superior Avė.

NUOŠIMTIS
SKAITOM KUO nSDKKOS. 

kada pinigai padedami 

taupinimui

SHORE
Bravoro Triantpa*

Patraukiantis 
f 

kiekvieną Į

Skonis

Paaiškina.

I

DR. L E. JASINSKI
607 ROSE BLDG.

valandos:
Nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio, ir nuo 2 iki 31 
vai. po pietų. NedėLiamisaat pareikalavimu.

Antras Ofisas, 1374 E. 25-tns Gatvės.
valandos:

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

; Nedaliomis: nuo 8 iki 9 ryto ir nuo 6 iki 7 vak 
Mat*3S1M Cwtr. 76O-K

Ar matei Ar skaitei !

Amerikos Lietuvį?’

REIKALAUKITE JO

"KAUNO“ KRAUTUVĖJE
2273 St. Clair avė. Cleveland, Ohh

Dr. I. E. DOWNEY
DANTISTAS

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

Prisiųsk savo aiškų adresą, tai pri
siusime pamatyti. Rašyk

“AMERIKOS LIETUVIS”, 
j 15 ffillhury St., Worcester,Mass.

! n} Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems 

i m Lietuvoj bei Amerikoj

S VIENYK UHBVMNKUg 
ru Eina jau 3C4ua metus.
įu Prenumerata $2.00 metams; $1.00
ĮJj pusei metu. Kanadoje $2.50 metams: § 

įu $1^25 pusei metų. Anglijoj, Lietuvoj ir g 
g kitur $3.00 metams: $1.50 pusei ru. S 
g Pamatiniui vienų num. siunčiam dovanai 3 
g Knygų katalogų siunčiame ant pareiki- g 

i Cį tavirno dovanai. į3

v khixxi ie-

r g 1172 E 7«ii St ClCTelainl, ūl>io

—PRAŠYK—

|Tegul Aš Busiu Tavo Aptiekorius

BITERIO
II. R. GERLACH, 

1653 St. Clair Avė-. N. E. Cleveland, Ohio.

PUSĖ STIKLO 
PATAISO SKIL
VĮ IP. INKSTUS

PARSIDUODA 
VISUOSE 

ŠINKUOSE

CEREBRUOTO

LASH’S

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

Edward C. Hunt. manageris
TODD PROTECTOGRAPH CO.

34& The Arcade Cleveland, O.
Main 1393 Central 2160 R

Tik V y r ams

©

JEIGU

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

ros ir medicinos 

kombincijomis

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

X-RAY CHEMIŠKAS IR MIKROSKOPIŠKAS 
EGZAMINAVIMAS.

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

Aš gydau visas chroniškas kraujo, nervų* 
ir odos ligas, nupučkavimus, atvirus skaudu-1 
liūs, išbėrimo, voties, nervų silpnumo, nustoji-* 
mo ambicijos, strėnų skaudėjimo, reumatizmo, * 
skausmo šonuose, skilvio neveiklumo, ' inkstų į. 
ir kitokias ligas. *

DR. F. G. LESLIE,
413 Prospect Avė. S.E. Cleveland, Ohio* 

: OFISO VOLANDOS: *
šiokiomis dienomis: nuo 9 ryto iki 8 va-< 

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

© 
© 
© 
© 
© 
© 
©
© 
© 
© 
© 
© 
© 
©

KETURI PRIVERSTINI FAKTAI
STOVI TAU PRIEŠ AKIS

KENSing™ gaddeHS
Vertė pakils 

dvigubai, kada 
atsidarys nau

jas tiltas

Dideli lotai 
Nuo $275 
iki $650 

Už 3c. priva
žiavimas

Iš kalno moka
mos randos, 
verčia liktis 
namų savi

ninku

Mažas įmokėji- 
mas ir maža 
mėnesinė mo
kestis, padaro 
žmogų nepri- 

gulmingu.

© 
©

©
©
©

© į

©
©

Ateik Į ofisą, ypatiškai, nes aš ne užsiimu £ 
gydymais per laiškus. §

KUR??

©

STEVERDING
^=APGARSINIMU

pasklejd£jas

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

MUSŲ LOKACIJA
Prie kampo W. 117 St. ir Bellaire Road. Ateik pas mus šiądien. Imk “Lorain" gatvekarį iki gatveka- © 
rių stovyklos ir prašyk kunduktoriaus, kad duotų transportą iki W. 117 gatvei. Kunduktonaus 

į paprašyk, kad išleista) prie Kensington Gardelis. Tiiifonu reikalauk neapmokamo automobiliaus ar 
i ©) per laišką pareikalauk bukleto (žemlapiai su aprašymais!.

~ THE H. A. STAHL COMPANY

Visokiu* apskelbin'.us išnešio
jame po stabas.

Narys iš E. D. A.
l^enjrvTUi keli** i pharmacint pramanę,
1547 St Ciiir re, ChitliRd, ūkio 

2132-4 Central 7S24-K 4 R

1 Lobby American Trist BUg.

Gourley & Kellyf 
MPORTHIMU STEMOGRAFII. TTPO- 

GRiFlI lR MURT’GRAFAI 
i>«txmvyw laHku*. kontraktv for- 

ma*. randi** aktua. leatamvntu* ir kitokiu* 
raftiš darbu* * atliek air e t ypev raitenu 
ar . Piktarija neikalauiant. A-

sistenri^ nuteikiama jei re i k a’, mira.



Savaitinis Kalendorius
Gegužis.

19 S. Celestijos
20 N. Bernadino 6 ned. po V.
21 P. Elenos
22 U. Julijonos
23 S. Hospito
24 K. Deziderijaus
25 P. Grigoriaus.

Darbo parupinimo biuras.. pūslėms, užtrinoms, narikau 
iThe Cleveland Caterers Aso liams ir vištakiams augti. 
' ciation kompanija, po num. I Galima prašalinti kojų maz- 
313 Arcadia Building atida-gojimo nepatogumą. Vis- 
rė darbo parupinimo biurą, kas, kas reikia daryti, tai 
Darbus parūpina įvairiose kas rytas subraukyti kojas 
darbo šakose, kaip tai res- Pedisinu, o jis visa kita at- 
tauracijose, viešbučiuose ir liks kaip reikiant. Kiekvie- 
tam panašiai. Už parūpini- nas privalo jį vartoti. Dide- 
mą darbo nieko neima, kuo- lės dėžės, šeimyninio dydžio, 

.met kituose biuruose jieš- užteks keliems mėnesiams 
kantis darbo turi užmokėti už $1.00. Crown Pharmacy, 
už rekomendaciją.

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 jį galima 
kasdien nuo 9 iki 12 vai. ryto 
(apsk.)

GERAS PAVYZDIS

Prasidėjo byla. Pereita- 
Pe- me panedėlyje prasidėjo by-

2812 E. 79-th St., Cleve
land, Ohio.

(Apgarsinimas.)
iš lietuvių judėjimo. 1

reitą nedėldienį moterių Įa jo spekuliatorių, kurie 
draugystė Aušros Vartų tu- j
rėjo savo vakarą. Pasek- tą žiemą trukdė pristatymą tinkamų ir norinčių dirbti 
roės nežinomos.

Ateinančią.subatą Cleve
lando Lietuvių Tautiškas be- 
uąs turės savo vakarą Ulma- 
no salėje.

A. Menas, dirbęs už rai
džių statytoją “Dirvos” 
spaustuvėje, apleido Cleve- 
landą ir išvažiavo Į Lake 
Forest, III., kur pirmiau dir- 

- bo.
Pereitą nedėldienį, šv. Jur: Dėlei kviečių stokos. Sto

nio bažnyčioj prasidėjo kun. kuojant kviečių grudų, pro- 
Maliausko konferencijos, ku ponuojama vaduotis kuku- 
„ ruzais, kad užvaduoti kvie

čius. Laukiama guberna
toriaus Cox paskelbaint 
proklamaciją, kviečiančią 
Ohio valstijos duonkepius, 
vieną kartą savaitėje kepti 
duoną iš kukuruzų miltų. 
Moterių susi vieny j imas atsi-

Kas nori gerą darbą ir už- 
įvairiomis suktybėmis perei- darbį. Yra reikalaujama

miestui anglių. Prieš teis
mą statoma: Lakeside Fuel 
Co., Albright Coal Co., Zet- 
telmeyer Coal Co., Goff — 
Kirby Coal Co., Miller Coal 
Co., Cugahoga Coal Co., 
Prospect Coal Co., Brook
lyn Coal Co., Shafer — Suhr 
Coal Co. ir Brown Bros Co
al Co.

žmonių naudai. Lengvai ga-

Geriausi vaistai nuo viso
kių ligų galima gauti su ge
riausiais patarymais tik 
Uševičiaus Aptiekoje, 1172 
E. 79-th St., Cleveland, 0. 
Bell Rosedale 2417

Cuy Princeton 1539-R.

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

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- Goodyear-Goodrich.
1824 Euclid Avė. Tel. Prospect 3240

rios tęsis visą savaitę.
Clevelando Lietuvių Teat

rališkas Choras rengia išva
žiavimą Birželio mėnesyje. 
Programas dar ne apdirb
tas.

Ateinančiame nedėldieny- 
je, kaip kitur, teip ir Cleve
lande, visose katalikų baž- šaukė į miesto majorą Vilis, 
nyčiose bus renkama aukos prašydamos leidimo įsteigi- 
akukentėjusiai Lietuvai. Tam muj vakarinių pamokinimų 
pasidarbavo Kauno vysku- moterims, kaip kepti duoną 
pas Karevičius, apie ką sa- namie, iš kukuruzų miltų, 
vo laiku esame “Dirvoje” 
jau rašę, jog popiežius lei
džia vyskupui Karevičiui at
sišaukti į visus katalikų vys
kupus.

Šiaip nieko naujo, tik kiek 
vienas skundžiasi ant sutin- 
gusio pavasario, kurs dėlei 
dienų vėsumo savo malonu
mus nesiskubina parodyti.

A T CIT I O savo skai’tytojams duoda labai daug naudingų raštų fl I f* I I I x aPie žmon>V sveikatą ir ligas, taipgi apysakų, juokų, I Lai | e’l:y, paveikslu. Turi savo korespondentus visoje 
Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj, Vokietijoj, Fran- 

^cijoj, Anglijoj ir kt. “Ateitie*’’ kaina metams $2.00. pusei metų $1.00. Už- 
siemuose metams $2.50. Pasižiūrėti viena numeri siunčiame dovanai

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

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

t Teipgi mus Banka moka (5) penktą nuošimtį, t.

THE ST. CLAIR AVĖ.

SAVINGS & LOAN CO.
ĮTTTTTTTir: 2006 St. Clair Avė. Cleveland, Ohio txxxxxxxę 
E b Užtvirtinta 1914 m. per Valdžią Ohio Valstijos. h

C C AUTORIZUOTAS KAPITALAS $100,000.00. £
K f {^ Atdara nuo 9:00 Valandų Ryto iki 9:00 Valandų VAakare p

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
dantistas ;=:

Ofiso valandos: £uo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

Arklių mėsa. Dėlei mėsos 
brangumo yra manoma pra
dėti naudoti arklių mėsą. 
Dr. Roneche, mėsos inspek
torius ir sveikatos departa
mento nariai, 21 Gegužio tu
rės susirinkimą, kuriame 
bus apkalbama arklienos 
naudojimas. Jeigu arkliena 
bus pripažinta ne kenks
minga žmonių sveikatai, tai 
arkliena bus pradėta naudo
ti pirmiausia viešbučiuose, 
vėliaus restauracijose ir ga

Prasidėjo rekrutų ėmi
mas. Vardų ir distriktų bu
delės priruošta gatvėse, ku
riose imama registruoti rek
rutus. Registruotis privalo jjaus bus mėsinyčiose parda- 
laekvienas vyriškis, nuo 21 vinėjama greta galvijienos, 
iki 31 metų. Tai pirmutinė 
tokia registracija po įvedi
mui priverstino kareiviavi
mo šioje šalyje.

kiaulienos ir kitokios mė
sos.

Svetimų šalių vėliavos. Su
vienytoms Valstijoms susiri
šus artimų prietikių ryšiais, 
Clevelande visose Įžymesnė
se vietose ant sienų plevė
suoja Francuzijos, Rusijos, 
Anglijos, Italijos ir Belgijos 
vėliavos. Tas reiškia Suvie
nytų Valstijų susidraugavi
mą su tomis šalimis.

Per cenzūros rankas. F. 
Gotzenberg pereitą subatą 
gavo iš Vokietijos laišką, nuo 
savo dėdės. Laiške rašyta 
labai mažai ir tai tik tas, 
kas cenzūros gali būti pra
leistu. Užbaigiant laišką 
pasakyta: “Siunčiame šį laiš 
jsą su maike, bet pasilik ją , sl "KRAUTUVĖ
atminčiai, nes tai bus pas- Pabrango miltai ir mėsa.kutinę vokiška markė.” Miltai pabrango iki §19,50 | 2004 S ' C a,ra’,e' Cie,e 
Gotzenbergas paklausęs pa- už bačką, arba $12 negu per- ■'--------------------------------
liepimo savo dėdės, atsar- nai tuom patim laiku buvo 
giai nuėmė markę, kad ją mokama. Duonkepiai duo- 
padėjus saugion atminties nos prekę nepakeis jier 10 
vieton, po marke rado para- dienų, kol pabaigs senus mil- 
šyta smulkutėmis raidė- tus. Kiauliena pabrango iki 
mis: “Vokietija miršta ba- -16,35 už 100 svarų. Senos 
du; pagelbos nėra." bulvės stovi $3,60, o naujos

------------- $4,80 už bušelį. Kiaulienos
Deportuos atgal. Emigra- ir miltų brangumas vargiai 

cųos biuras mums apreiš- gali būti didesniu, 
kia, kad prieš savaitę laiko į --------------
Clevelandą atvažiavo tūlas Į AR SVEIKAS STOVI ANT 
Krasic (turbut magiaras), KOJŲ VISĄ DIENĄ? 
kurs dirbdamas kitoje vai- Jei teip, tai turi būti tik
sli joje, girioje, įgijo nesvei- ras, kad vakare busi pailsęs, 
katą. Neturėdamas pinigų, Kiekvienas, kuris vaikš-

1395 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.

L. A. Kujawski
A D V O K A T A S.

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

Tel. Main 257—Central 1502R

XXXXXXXXXX

Nusipirk Gramafona
Į oTamistss namatĮS ncpakenčiamŲ.pavirs įrojaus ramybės vietą į

" .Jei tave gyvenimo nepasi.-ekimai Kankina, jis tau pa
gelbės juos pernešti. O tavo gyvenimo linksmybės va- 
nlandose jis pritardamas, padės juos dar linksmiau praleisti.
u ni

SIETINIŲ DURIŲ 
ir Moldingu 

DIRBTUVE.
St. Clair avė

CLEVELAND. OHIO Į
Pr».*pcct 531 ! 
Central 4 233 '

REIKALAUKIT IR GAUKIT 
ORIGINALIŠKĄ IR TIKRĄ

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

Neišgydomu Rheumatizniu, peršaldimu, kosuliu,1, nulispnėjimu -g 
• * kraujo, nerviškumu, akių skaudė jiniu, inkstų ir pūsles ligomis, vene- į 

> M I.~ I > fr z.... I f. zv„^t-IS^ eUo ... T, 117 L” 1 t 1 I m 11 IT* kltOHUS. rriškomis ligomis, gerklės skaudėjimu, vidurių užkietėjimu ir kitomis, r 
kaip urnomis taip ir užsenėjusiomis ligomis. R

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

Kampas Sowinski ir E. 82-ra gatvė. Šioj aptiekoj dirba lietuvis ,.?

, baigęs mokslą Lietuvoj ir čia Amerikoj. S

PAKELČIO APTIEKA ’ į
Kampas St. Clair A » e. ir 20-mos gatvių. ‘ E

m provizorių:

P. M 
axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BUČERNĖ IR GROSERNĖ
Daugumas musų lietuvių ikišioiiai negalėjo pas mus atsilankyti dčl< 

tolimo atėjimo Bet dabar mes.norčdami kuogeriausiai patarnauti,( 
pradėjom visokius orderius pristatyti namus. Galite Įduoti orderius 
per musų važiuotoją arba atsilankę musų krautuvę. Męs visados sten-< 
gsimės sanžiningai patarnauti mus,} kostumerianis Prekes darysi-^ 

me kuožemiausias, tavorą duosim kuogeriausį. Brangus broliai ir se
seris, nepamirškite musų krautuvės. Ateikite ir pabandykite, o tąsyk 
persitikrinsite, jog ką kalbu yra gyva tiesa. (

2041 Hamilton Avė. Central 1781-L,

pnę’n žiurkių^ 
ilUv U balsamasr Painters r'“h:T

kreipėsi į miesto valdybą čioja visą dieną, turi jaustis 
per Emigracijos biurą, pra- pailsusiu vakare. Kiekvie- 
šydamas pagelbos. Miesto;nas, kuris dirbą darbą stove- 
daktaras apžiūrėjęs jį pri- damas, turi skaudamas ko- fe-ąjjrd 
pažino nepagydomu ir todėl jas vakare. Todėl kiekvie- 
Krasic bus deportuotas at- nas turi vartoti kojų gaivin- '—r" 
gal į tą valstiją, kurioje to ją ir jaunintoją “Pedisin”, 
Įgijo nesveikatą, nes Ohio nes Pedisin maitina kojų 
valstijos tiesos neleidžia pri-:nervus, neleidžia kojoms 
glausti ne savo gyventojus. • pailsti, prakaituoti, degti ir

gincer-brandy

GiNGER

r /oittllf IR
Vaistą ’mlto smusEjimo
GINGERAS IR BRENDfi yra 

tam geriausiu vaistu ir 
per* irina nebrangiau už 
pigina ir nuduotus.

V-iaur žinomi nuo tnadr^imta 
metų.

Pnrduodnmr šenku<>ae ir likre- 
rų krautuvė.

išnmRA
BITTERS COMPANYLASH'S _____ ____

New Yorke, Chicagoj, San Kranriacoj

Kodėl visos svetimtaučiu ir šviesesnės lietuvių šeimynos jau 
apsirūpino tąja muzika? Todėl kad jie greičiau suprato 

jos vertę ir svarbumą.
Jie suprato, kad nuolatinę muzi- ___

ka stiprina ir tobulina žmogaus
dvas’ų, švelnina jausmus ir tuomi įpSsšjsa įįjjįjj 
didina žmoniškumą.

Jie suprato, kad jų vaikai • nuo
_ pat dienų kudykystės. augdami to- Prekė $15.00 
51 iriose aplinkybėse, kur yra kasdje-
II na girdima garsiausių pasaulio
|l kompozitorių muzikališki tvary- _

Ji niai, išaugs, jei ne muzikais, tai «■ ~
bent kitais dvasios milžinais’ silp- 
nesnių, kurie guodos tautą ir klos 
kelią žmonijai prie šviesesnės atei- 
ties. " ~ -

Pagalinus, jie suprato, 
rir.t tokią muziką savo stuboje, 
motinoms su dukrelėmis nereikės 
teip tankiai vaikščioti miestan ant 

•’ teatrų ar operų, kur kiekvienas va
karas lėšuoja apie porų dolerių, o 
tėvų sumažės bereikalingi žyg.ai 
karčiamosna.

Ir galiaus jie suprato ir tą, kad 
L jauni jų sūnūs, esant stuboje tokci 
^muzikai. neturės laiko tsovėti an. 
| kampo ir studijuoti tą amerikonų 
[ pradinę kriminalą mokyklą. Prekė $35.00

TODĖLEI PIRKO JIE, VIEN TIK DĖL TO
Prekė S10O.ro ■l“' ,R TAM1STA.

Geriausia yra tokia muzika

Jas balsamvoja ir be nuodu už
muša VISOKIUS VABALUS

Užtikrintas darbas yra musu spe- 
eiališkumu.

Pirkti galima tx> numeriu:
Cleveland. Ohioįji
Ct.tr.18im tŠį

J. W. JONĖS,
Ceneralis Manadžerius.

DIDELIS OLSELIS

Prekė $75.00
kad tu-

Prekė $25.00

; @ Columbia lirafonola ® ;
J Jas galima pirkti su mažu Įmokėjimu ir ant lengviausių išmokėjimų J

: “DIRVOS” KRAUTUVĖJE,
; 2004 ST, CLAIR AVĖ. CLEVELAND, OHIO ;
ErXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXJC

2122 E. 2nd Str.
j Te? 1152

visokiu dažų ir dažams aliejų.

414 Superio Bldg.
PHONE CUY. CENTRAL 8290-L

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
ĮSTEIGTAS W METAI S

Kapitalas i Sausio. 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $94-715 
Ligoje pašalpų ..................  $52.813

Moka pomirtinių $150, $300, $600 ■ 
ir Si.coo. Meka ligoje pašalpos—1 
$6.00 Sę.oo ir $12.00 Į savaitę, i

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

kus ir kulturiškus reikalus.
ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitrašti „TĖVYNE” su ilius- Į 
“ truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

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

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

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

VV_ - ~ — J*

S10O.ro

