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NAUJA RUSIJOS MI
NISTERIJA.

Petrogradas. Rezignavus Mi- 
liukovui ir Gučkovui. dėlei ki- 
lančios Rusijoj anarhijos, pla-

Įvairios ligos smaugia lietuvius 
ir šimtais krinta kasdien, 
amerikiečiai!
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VOKIETIJA NEDIRBA
GIAU ZEPPELINŲ.

Londonas. Mirus grafui Zep- 
pelinui, sykiu mirė ir svarba jo 
išrastų zeppelinų, kuriais karės 
pradžioje Vokietija didžiavosi. 
Pasirodė, kad zeppelfnai dabar
tinės karės vedime neturi jo

pradžioje buvo kapitonu ir at
sižymėjo. Nevellei palikta va
dovauti tik kelioms grupoms. 
Gen. Petain ikišiol buvo genera- 
liško štabo viršininku. Dabar 
štabo viršininku tapo paskirtas 
generolas Foch.

I SLAPTA KONFERENCI
JA VIENNOJ.

Amsterdamas, šiose dienose (Vashington. D. C. Anglijos.1 "J?”* tegu, prisideda
I Austrijos sostynėj Viennoj įvy- Franeuzijos. Italijos ir Suv. Vai- j 
'ko slapta konferencija, kurioje stijų atstovų konferencijoj nu- 
: dalyvavo Vokietijos kancleris tarta sudaryti tam tikrą tarp- 
i Holvvegas ir Austrijos užrube- tautišką komisiją, kuri kontro- ■ ’ ~
i žinių reikalų ministeris, grafas liuos transportacija iš Suv. Vai. į VOKIEČIŲ LAIVAIS GABENS 
į černinen. Po konferencijai -abu j Europą. Maistas, amunicija ir j AMUNICIJĄ RUSIJON.
' diplomatai nuvyko į ciesoriaus kitokia medega bus siunčiama iš i Washington. D. C. Netolimoj 
j Karolio rumus, kur teipgi buvo Suv. Vai. į Europą tik įsakymu ; ateityj visi Vokietijos laivai, 
slapti pasikalbėjimai. Apie ką-tos komisijos, kur. ir i kokią xie- ■ buriuos Suv. Vai. internavo, pra—

av

NAUJOS MADOS SAMSONAS.

tartasi, nieko ikišiol nesužinota.

STRAIKAI
rotoriaus, kuriame gyvena, 
ba jei miestas su daugiau 30,

! 000 gyventojų, blankos parei- 
. kalanti nuo miesto sekretoriaus.
Sekretorius užrekorduos klau- 

; simus ir atsiųs blanką, kurią 
išpildžius reikia su adresuotu ko 
pertu ir prilipinta marke su- 

■ grąžinti sekretoriui, kad tas ją 
perduotų i vietą registracijos 

i dienoje.
f 7) Registracijos budelės bus 
; adarytos nuo 7 valandos ryto 
iki 9 valandai vakaro, registra
cijos dienoje, 5 d. Birželio, 1917 

, I metu.

i dės tarnauti Suv. Vai. laivynui. 
ĮNekurie šitų laivų bus paimti 
. gabenimui amunicijos Rusijon ir 
į plauks po Suv. Vai. vėliava, 
į Plaukiančius Rusijon laivus per 
į pavojingas vietas praleis Suv. 
, Vai. skraiduoliai.

SUVIENYTŲ VALSTI
JŲ KARIŠKAS STOVIS.

Suvienytos Valstijos jau yra 
prisirengę stoti karėn su Vokie
tija, jūrėse ir ant sausžemio. 
Europoje. Keli kariški laivai, 
kurie tapo j jūres pasiųsti tuo
jaus po pertraukimo diplomatiš-, 
kų-ryšių, manevruodami pasiekė I 
Anglijos vandenis ir ten susi- ■ 
vienijo su Anglijos laivynu. Ke-; 
liatas submarinų ir torpedų nai- į

• kintojų irgi jau yra jūrėse. Į 
JKadangi vokiškų submarinų vei-' 
kimas j urėse kasdien darosi silp! 
nesniu ir dauguma laivų laimin-| 
gai pereina pavojaus juostą, tai;
yra manoma, kad Suvienytoms įrytinio fronto išgabenta Į va- 
Valstijoms pasiuntus daugiau i karinį frontą. Dabar Rusijoj 
kariškų laivų Į jūres, vokiečių kiek susitvarkius ir pradėjus 
galybė jūrėse tuojaus taps sut-; atakuoti vokiečius, vokiečių ka
rinta ir laivai be jokių krupčioji- riumenė vėl gabenama iš vaka- 
mų galės plaukioti tarp Anglijos i rįnjo j rytinį frontą. Hinden- 
ir Suvienytų Valstijų. Apvalius burgąs vėl eisiąs į Petrogradą, 
jūres nuo vokiškų submarinų iri 
laivynui apsaugojant transportai 
cijos laivus, iš Suvienytų Vai- j 
stijų galės prasidėti . gabenimas 
maisto, amunicijos, drabužio ir Į 
.ausžemio kariumenės Į Europą.:

VĖL EIS I PETROGRADĄ
Amsterdamas. Vokiečiams į 

ne atsilaikant prieš anglus ir' 
francuzus. o rvtiniame fronte! . . inegresiant pavojui is rusų pu
sės. dėlei naminės suirtuvės Ru
sijoj. didesnė dalis kariumenės

• MAISTO SPEKULIANTAMS 
PAVOJUS.

NVashington. D. C. Preziden- 
j tas \Vilsonas paskyrė tam tikrą 
j komisiją, kurios pirmininku ta
po išrinktas Herbert C. Hoove- 

' ra. buvęs amerikoniškas maisto 
diktatorius Belgijoj. Ta komi
sija pradės kontroliuoti maisto 
spekuliantus. Teipgi susidarius 
iš ūkio departamento komisija 

i padavė kongresui įnešimą, kad 
i valdžia paskirtų 25.000,000 dol. 
i surašymui visoj šalyj maisto ir 
i nustatymui prekių. Manoma, 
! kad kongresas tą Įnešimą pri-
ims.

KONFISKAVO DĖŽĘ SU 
PLANAIS.

Peoria. III. Federališkos val- 
Idžtos inspektoriai ant rubežiaus 
Suv. Vai. ir Mexikos. konfiskavo

ITALAI OFENSIVE PRIEŠ 
AUSTRUS.

Rymas. Visu italo-austrų

kios vertės, todėl Vokietijos val
džia nutarė nedirbti daugiau 
zeppelinų. Visus darbininkus, 
kurie dirbo zeppelinų fabrikuo-

frontu, italu kariumenė pakėlė se- valdžia pasiuntė į vakarini ka. 
sauo4umiu nai lumcnuo į r ~

■ Kariumenė galės būti gabenama į dideli ofensiva prieš austrus, res frontą.___________
tiesjok Francuzijon. kad iš vaka- Tarpe Monte Cucco ir Nodice 
rų pusės spausti Vokietijos galęi^a^\ uždavę didelį austrams j 
ir laužti ragus vokiškam mili- i smu8i- paėjo pirmyn keliatą my-;
tarizmui Garizijos - aplinkėse prie:

Kadangi karės reikalams rei- i ertobize italai užėmė Grazigna , jjjos parlamente buvo įnešta 
kalinga pinigų, tai Suv. Valst.!kaIn^-kurs buvo austr^ «erai

• valdžia pradėjo pardavinėti apdi’utintas. Karšo kalvose 
“Liuosybės Bondsus”, kad tuo-'^jPgi e*na dldeb mūšiai.

JAPONIJA TURI AKĮ ANT 
SIBERIJOS.

Londonas, šiose dienose Ang-

klausimas, ar yra padirbta ko
kia sutartis Japonijos su talki— 

________ _________ , ____ ____ i . ... .. ^ur nfrikais kaslink Siberijos,jeigu 
mi kaip ir pasiskolinus šalies gy-1 laimėjimas yra italų pusėj. Nuo Rusjjoj dalykai kitaip virstų, 

pas- pradžios ofensivo iki šiam lai-| Ant (0 klausimo kancleris Bona r 
kui, italai paėmė 4000 austrų ^aw atsakė, jog Japonija nė su 
nelaisvėn. r " * ■

ventojų tokią sumą, kokią 
■ kolino talkininkams.

7 PAAIŠKINIMAI KARĖS 
PARTAMENTO KASLINK

jnuojama sutverti koalicijinę vy-b 
• riausybę į kurią žada Įeiti šitie ■ 
Į ministeriai. Kunigaikštis Lvov ;
ministerių pirmininku ir vidu
rinių reikalų ministerių. J. A.

i šingarev, ministeris užrubežinių 
reikalų. A. J. Konovalov, pirk- 

ilybos ministeris, N. V. Nekra- 
sov. komunikacijos ministeris. 
Kerenskį, karės ir laivyno mi-. 
nisteris, M. černoj, revoliucijo- 
nistas, žemdirbystės ministeris, 
M. Grazdiev, darbo ministeris, 

į M. Nikitin teisdarystės ministe- 
; ris, M. Pečkonov. amunicijos mi
nisteris.

KAIP UŽLAIKYTI VOKIE
ČIŲ KAREIVIAI.

Londonas. Patekusieji vokie
čiai anglams į nelaisvę vakari
niame fronte pasakoja, ką vo
kiečių kareiviai kenčia būdami 
apkasuose ir kaip yra užlaikomi. 

: Sužeisti kareiviai, kurie negali 
eiti, yra mušami šautuvais. Sto- 
kuojant ambulansų. kareiviai tu
ri šliaužti i sanitarų stovyklas. 
Visi yra pusnuogiai ir basi. Nau 
ji kareiviai, kurie būna atgaben
ti j frontą, savaitės bėgyj neten
ka 74 svarų.

tą. Tokiu būdų visa jūrėmis 
transportacija pereis valdžios 
žinion.

KĖSINOSI IŠGRIAUT 
FORT SHERIDAN.

Springfield, III. Vokiečių špie- 
gai buvo pasikėsinę išgriaut 
Fort Sheridon amunicijos san
dėlius, bet pasikėsinimas nepa
vyko. nes sargyba laiku patėmi- 
jo. Kada sargyba davė ženklą 
stotį, piktadariai pasileido bėgti 
ir pribėgę prie automobiliaus. 

' kurs jų laukė, pabėgo. Buvo pa
leista keliatas šūvių, bet nė vie- 

! nas nepataikė.

slapta siunčiamą dėžę, kuriojie 
rado visus planus įstaigų Keys- 
tone. Holt ir Avery miestelių. 
Ta dėžė buvo siųsta iš Peoria 
Illinois Mexikon. vokiečių valdi
ninkams. Dėžė tapo sugrąžinta 
Į Peorią III. ir atiduota augščiau- 
siam teismui. Prasidėjo tyrinė
jimai.

NEGALIMA VAŽIUOT J

į Rusija, nė su talkininkais netu- 
į ri jokios sutarties link Siberi- 
i jos. Mat jaučiama, kad Japo- 
Į nija merkia akį i Siberiją.

užataka-į 
juos iš i

IR ANGLIJOJ STRAIKAI.
Londonas. Anglijos ministe- 

ris Adkinson atsišaukia jstrai-

DE- 
RE-

GISTRACIJOS 5 D. BIRŽELIO.
1) Registracijos bus tik vie

na diena, kuria yra paskirta franeuzų
penkta diena Birželio, 1917 m. vus vokiečius,

2) Kiekvienas vyriškis, gy- tranšėjų prie
venantis Suvienytose 1
jose, sulaukęs 21 ir ne pergy-; sav° prarastas pozicijas pric*'se darbininkus, kad liautųsi 
venęs 31-metus savo amžiaus. Moulin de Laffax. bet viskas bu-; straikavę ir padėtų savo bro

liams, kurie teipgi vargsta kares 
frontuose. Tėvynės apgynimui; 
privalo kiekvienas dirbti, sako! _______
Adkinson. Amunicijos Ang-li- SAVAITES BĖGYJ 
ja turi užtektinai tuom tarpu, 
bet reikia ją dirbti ateičiai, nes, 
anai pasibaigus, nebus iš kur im
ti.

PRANCŪZAI ŽENGIA 
PIRMYN.

Paryžius. Crasne aplinkėse 
kari u menė 

išmetė
Berry-an-Bac.

Valsti- Vokiečiai bandė atgauti pirmiau I kuojančius amunicijos fabrikuo-

Moulin de Laffax. bet viskas bu-( 
turi registruotis minėtoje 5 ■vo veltui. Kitose vietose belgų 
dienoje Birželio, 1917 m., išski- fronte franeuzai teipgi žengia 
riant tik tuos, kurie jau yra ka-( pirmyn.
riumenėje ar laivyne.

3) Registracija nėra ėmimas 
kariumenėn. Nuo registracijos 
nepaliuosuoja jokia kliūtis, ir 
nedaro jokio skirtumo, turi re
gistruotis.

4) Registracija yra publiš- 
kas privalumas, šitam priva
lumui ne atsako supratimas ka
lėjimo, baudos, kas priklauso 
aktui ėmimo kariumenėn.

5) Kurie negali nueiti re
gistracijos vieton dėlei ligos ar 
tam ^panašių kliūčių, turi atsi
šaukti pas miesto ar pavieto 
sekretorių, prašant atsiųsti re
gistravimosi banką. Atsiųstą 
blanką ligonis turi išpildyti ir 
pasiųsti savo prinetono regis
tracijos skyriun, pačtu ar per 
savo pasiuntinį, pridedant ko- 
pertą su marke ir adresu, kad 
gauti registracijos paliudijimo 
certifikatą.

6) Ypata. kuri rengiasi per
sikelti iš savo prinetono, ku
riame balsuoja, , turi kuogrei- 
čiausia pareikalauti registraci
jos blankos nuo to pavieto sek-

GINČAI DĖL ALZACIJOS IR 
LATARINGIJOS.

Amsterdamas. Vokiečių par
lamente buvo iškilę karšti ginčai 
kaslink likimo Alzacijos ir Lata- 
ringijos. J. Liderbur, lyderis 
socialistų partijos, savo kalboje 
išreiškė, kad jeigu sulyg ma
nymų Alazaciją ir Lataringiją 
padalinti tarp Vokietijos ir Ba
varijos, tai pirmas obalsis butų 
paversti Vokietiją Į republiką.
Ginčai apie likimą tu provincijų imami 3u|yg reika|o vė|jau 
dar neužbaigti. 

ŽUVO KITAS AMERIKOS

MUŠIS JŪRĖSE.
Londonas. Otranto aplinkėse 

(tarpe Adriatiškų ir Viduržemio 
jūrių) susitikęs talkininkų lai
vynas su vokiečių laivynu stojo į 
muši. Pradėjus mūšį, vokiečių 
laivynas ėmė tolintis ir galiaus 
išnyko iš akių. Skelbiama, kad 
tame mušyj tapo sugadintas vie
nas anglų laivas, kuris vienok 
spėta nuvilkti į artimiausį Ita
lijos uostą.

LIETUVIAI MIRŠTA 
BADU.

Geneva. Lietuvių Komitetas 
šelpimui nukentėjusių nuo ka
rės Lozanoje paskelbė statisti
ką. kurioje yra apskaitliuota, 
kad vokiečių užimtoje Lietuvo
je, 150,000 lietuvių miršta badu, 
grabėse ir urvuose. Virš 400, 
000 ūkių yra sunaikinta ir ne
palikta ne pėdsako. Maistą, iki 
mažiausiam duonos šmoteliui 
yra išgabenę vokiečiai. Dėlei 
tos priežasties prasiplatinusios

RUSIJĄ.
Washington. D. C. Pirkiybos 

departamento sekretorius Red- 
field paskelbė visų laivų kompa
nijoms. kad nepriimtų pasažie- 
rų nė ant vieno laivo, kurs 
plaukia i Rusiją. Tas daroma 
dėlto, kad pastaruoju laiku pra
dėjo keliauti Rusijon galybės so
cialistų ir anarhistų. kurie jau 
rengia Rusijai pražūti. Gerai, 
bet jau pervėlai. nes kurie va
žiavo. tai ir išvažiavo.

NAUJOKŲ REGISTRICIJA 
5 D. BIkžELIO.

Washington. I). C. Visų jau
nų vyrų, kurie yra baigę 21 me
tus ir nepergyvenę 31 metų. 
Įvyks registracija 5 d. Birželio 
šių metų. Tikimasi, kad toje 
dienoje turės užsiregistruoti 
10.000.000 jaunų vyrų, iš kurių 
tuojau bus išrinkta 2.000.000 ir 
pašaukta tarnystėm Kiti gi bus į oran, krito su dideliu smarkumu 1oj dalykai tvarkinasi Prieme-

Columbus. N. M. Melhiar 
Ebots. paručninkas pirmo lakū
nų švadrono, užsimušė ir kapito
nas James L. Dunsvarth sunkiai 
susižeidė laike kada jų aerop
lanas nukrito žemėn. Jiedu bu
vo paėmę naują aeroplaną ban
dymui ir pirmą sykį pasikėlę

. žemėn. Tai jau antras Suv.
i Vai. lakūnas sutiko mirtį aerop
lanų bandymuose.. WI .j. SUV. VAL. SIŲS KARIUME-

1 * NĘ FRANCUZIJON. 
Mashmgton. D. C. Suv \al. svy yAL P1RKS AEROPLA- 

prezidentas W ilsonas ksleido pa- NUS FRANCljZIJOS> 
liepimą, kad pirmas pulkas Suv. Washin ton D r VaIdžia 
vai. kanumenes. susidedantis is . , . , .. .. T.

i • , i z žada nupirkti is francuzijos
......... .............j. Nors“.’ areit tų uo.iau u u pa- ■ aeroplanu ir atgabenti juos 

,tai dideli nuostoliai, vienok AnJt.;, vakąrmy front, V rančų- ■■ Suv Va| d.į,0 kad Suv Vjd 
......... ;‘zijon. vyriausiuoju to pulko 4 . ..... , .... . ,s ............................ . :aeroplanai piasirode nepraktiškivadu yra nuskirtas generolas , , , .. . , ,. r „ , . , o dabartinei karėj, ir daug kuomJ. J. Pershing, kurs vede Suv. , . . .

n :skinasi nuo prancūzuos aerop-
Val. kanumenę Mexikoj. gaudy- . .. o ,, ,, k- .i , danu. Dideliuose Suv. Vai. uni-Homoa Vilto l*ti«nrk<kc tq_ * v #

versitetuose atsidarė oru lekioj i-
. mo mokslas ir kada taps parga
benti iš Francuzijos aeroplanai, 
prasidės supažindinimas su jų 
mašinerija.

NETEKO 25 LAIVŲ.
Ix>ndonas. Anglų laivyno vy- 

riausis štabas skelbia, kad pe- 
' reitos savaitės bėgyj Anglija ne
teko 25 laivų, kuriuos nuskandi
no vokiečiu submarinai. I’RHEIMSO KATEDRĄ BAI 

GIA GRIAUTI.
Paryžius. Gražiausia pašau- l'ja tvirtina, kad tai menkniekis 

lyj Rheimso katedrą, kurią pra- i >r sako, kad vokiečiai su savo 
džioje karės vokiečiai visu smar-isut>marinais nekaip gali pasiro- 
kumu guldami ant Francuzijos jdyt, kadangi jau daug mažiau 
apgriovė, dabar baigia griauti i nuskandina dabar laivų negu pir 
savo sunkiomis kanuolėmis. Įmiau.
Nepaninekimai France# ver-Į NH,AVYiSSSi5kNDIN.
čia vokiečius trauktis atgal, to-į
dėl atkeršydami vokiečainriau-'. 'Didcįi5 pa.;ažierini.,
ja pakehu. v„ką. meto«lybej ■ wl)ite SUr buvQ
nepa i ami. [atakuotas vokiečių submarino.

bet jį išgelbėjo Suv. Vai. torpe
dų naikintojas, šūviai, paleisti 
iš torpedų naikintojo buvo pa
taikyti į submarina, vienok ne
žinia ar submarinas nuskendo. Gaisro 
ar ne, nes greit išnyko. Anglų , Spėjama, kad tai vokiečių vis 
admirolas lordas Sir Carson sa-;,* ’ " * J ’ 1
vo raporte labai augštai 
Suv. Vai. laivyną.

damas Vilią. Pirmas pulkas ta-j 
ps tuojau pasiųstas. Pershingi 
su savo štabu jau rengiasi va
žiuoti Francuzijon.

Vėliausios Žinios
Atšaukė rezignacijas. Rusi-

rui išleidus atsišaukimą i dar
bininkus ir kareivius, šaukiant 
prie tvarkos ir vienybės, kad 
pergalėti priešus ir tuomi gelbė
ti šalį, viskas raminasi. Kaiei- 
viai gerame upe grįžta i frontus 
ir rengiasi kariauti prieš vokie
čius iki pergalės. Generolas Gar 
ko ir Brusilov. atšaukė savo re
zignacijas ir sugrįžo prie savo 
pareigų pildymo.

PERMAINA VIRŠININKU 
FRANCUZŲ KARIUME-

NftJ.
Paryžius. Francuzijos kariu- 

.menėje įvyko vadų permainos. 
Vietoje generolo Nivelle, vyriau
siuoju kariumenių vadu nuskir
tas generolas Petain, kurs karės

GAISRAS ANT ANGLIJOS 
GARLAIVIO.

Boston. Mass. Ant stovinčio 
uoste Anglijos garlaivio “Matop- 
po" ištiko gaisras, kurs sunai
kino tavorą vieno milijono ver
tės. rengiamo gabenti Anglijon.

priežastis nežinoma.

SUV. VAL. PASKOLINO 100 
MILIJONŲ DOL. RUSIJAI. 
Washington. D. C. šiose die

nose Suv. Vai. iždo sekretorius 
Mc Adoo įteikė Rusijos amba
sadoriui čekį ant 100.000.000 
dol. Tais pinigais Rusija pa
dengs skolą amunicijos fabri
kams Suv. Vai. ir galės užsisa
kyti daugiau kariškos medegos.' nesako.

Didelis gaivas. Atlantoj siau
tė didelis gaisras, kurs išnaiki
no 100 blokų. Keliatas žmonių 
žuvo. 100 sunkiai sužeista griū
vant namams, kurie buvo griau- 
jami su dinamito pagelba. kad 
sulaikius gaisro siautimą. Gai
sras prasidėjo negrais apgyven- 
toj miesto dalyje. Nuostoliai 
apskaitomi iki 3 milijonų dole
rių.

Teutonai rengia naują pro
jektą. Teutonai rengia naują 
taikos projektą. Mano Rusijai 
atiduoti Dardanelius ir atstaty
ti Lenkiją, Apie Lietuvą nieko

darbai, kadangi jau panašus at- 
I sitikimai tankiai atsikartoja, 
j Eina tyrinėjimai.

pakėlė
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Suvalkų Gubernija Sujungta 
su Vilniaus. Vilniaus—Suvalkų 
valdžios srytis, arba 10-jo etapo 
plotas, apima Vilniaus ir Trakų 
apskričius ir visą senąją Suval
kų guberniją.
. Visa toji srytis padalintai 14 
apskričių, būtent: Vilniaus (be 
paties miesto), Merkinės, Aly
taus, Kaišedario, Širvintų, Malė- 
tų, Pabradės, Suvalkų, Augusta
vo, Seinų, Alytaus, Kalvarijos, 
Naumiesčio, Vilkaviškio ir Mari
jampolės. Vilniaus miestas su
daro pats savim 15-ją apskritį. 
Panašiai, kaip ir Lietuvos val
džios srytyje, kiek apskričių 
tiek yra ir taikoš teismų, būtent 
15.

Augštesnių apygardos teismų 
(Berzirksgerichte) yra visam 
tam plotui du Vilniuje ir Suval
kuose. Vyriausiu tos sryties 
valdybos viršininku (Der Chef 
der Varwaltung) yra dabar gro- 
vas Yorck von Watenburg. Be 
jo yra dar Vilniuje gubernato
rius gen. von Alten. Visi val
džios įsakymai ir pranešimai, 
leidžiami tos sryties viršininkų 
ir spaudinami vokiečių lietuvių, 
ir gudų kalbomis, 
ir žydų kalba.

Kuršo valdžios 
ryta 10 apskričių,
kričiai ir jų taikos teismai prik
lauso Liepojaus apygardos teis
mo valdžiai, kiti penki apskri
čiai — Mintaujos apygardos teis 
mui. Valdžios skelbimai daro
mi vokiečių ir latvių kalbomis.

Gardino, arba 12-tojo etapo 
valdžios srytis, turėjo šiuos ap
skričius: Gardino, Lydos ir Ro-

šiant rusams nešdintis iš Vil
niaus, miestas buvo sutvarkęs 
savąją piliečių policiją teip va
dinamąją. Vokiečių valdžia tą
ją policiją pasilaikė, suteikda
ma tik jai tam tikrus įstatus ir 
sutvarkydama 'iš jos milicijinę 
policiją, pavestą vokiečių polici
jos valdybos žiniai.

Tos valdybos priešakyje stovi 
Polizeiratas. Tiesioginė pačios 
milicijos vyresnybė — milicijos 
komendantas ir milicijos inspek
torius. Pirmuoju milicijos ko
mendantu buvo Vilniaus spau- 
stuvninkas Zavadzkis; jam atsi
sakius, (vokiečių valdžia jį pra
šalino. ”D.” Red.) komendantu 
paskirtas O. Venslavavičius, 
Kauno gub. dvarininkas. Mili
cijos gi Inspektorium paskirtas 
L. Gira.

Milicijos nuovadų Vilniuje iš
viso yra 9; seniau policijos nuo
vadų buvo 8. Beto, miestas pa
dalintas į tris vokiečių civilės po 
licijos reviruą (dalis), 
nas reviras apima 3 
nuovadas.

Be civilės vokiečių
Vilniuje yra dar karės policmei
steris, kurio biuras yra drauge 
su Ciesoriškaja vokiečių guber
nijos valdyba, teip vadinamuo
se Komendaturos rūmuose. Jo 
žinioje yra karės policija (Mili- 
taer-Polizei). kuri turi Vilniuje 
tiek pat savo skyrių (Wache), 
kiek yra milicijos nuovadų.

kiekvie- 
milicijos

valdžios

o dažnai dar

srityje suda-
Penki aps-

i

. Buvo lakšte 88 ............. 4.121.52 kareiviškos virtuvės, arkliams
Viso fondan įplaukė .. 4.213.12 > pašaras, net tam tikri klozetai ir 
Viso per abu fondu įplaukė Į duobės sukrovimui mėšlų (ame- 
......................................... 17.450.08 rikoniški geležinkeliai stebisi, 

...................... ; kaip tai galima geležinkeliu per- 
Lakštas 90-..vežti pusmilijoninę kariumenę

Shenandoah, Pa. SLA. 23 kuo- i kelioliką tūkstančių mylių ir net 
pa per M. Kudeniutę .. .•. 10.00 nežino, kad kiekvienas Europos 

Gresham, Ohio. SLA. 275 kp. ginkluotas kareivis sveria porą
l narių aukos. Po 2 dol.: L. Alek-1 tūkstančių svarų).

riaus susipažintų su kooperaci
ja. Nors kun. Petraitis kalbėjo 
trumpai, bet aiškiai parodė, kad 
jeigu kooperacijos darbininkais 
yra teisingi žmonės ir dalinin
kai, tai visiems išvien dirbant, 
kooperacija negali žlugti. Kal
bėtojui užbaigus savo kalbą, ko
operacijos valdyba paaiškino su
sirinkusiems, kad ant bargo ko
operacijos krautuvė yra išdavu- i sejunas, A. Meškinis, J. Ivoš- i Anglių ir metalo kasyklos yra 
si produktų už $1.500 ir valdyba ka. J. Aleksejunas 1.50. Po i papėde techniškų karės spėkų, 
nežino kur tūli valdybos 
gyvena, ar jie yra kur išvažiavę, vičius, M. Meškinis. Viso 
ar gyvena ant vietos, nežinoma, Waterbury Conn. 
nes apie save neduoda žinios. Sūnų Dr-tė per A. J. 
Taigi čia pasirodo kaip lietuviai ką ......................................
moka savim tvarkintis ir kiek 
išmano apie pramonės vedimą.

Gegužio 12 d. atsibuvo šokis, tukst. metinė mokestis .. 10.00 Francuzijoje (Lille). 
kurį suregė TMD. 30 kp. Kliubo 
salėje. Nors oras buvo nepa
togus, publikos vienok apščiai( 
prisirinko, buvo net ir iš aplin- sybės Draugystė per* J. Skin
kių atvažiavusių , ypač mergai- derį...................... .....................
čių.

Gegužio 13 d. atsibuvo LSSĮ kp. per J. Ramanauską .. 10.00 suklydo, Į^et nepražuvo.

nariai 1 dol.: V. Galeckas, J. Vainala- i Vokiečiai tą gerai žinojo seniai 
10.50 į ir todėl jie stengėsi kuogrei- 

Liętuvos : čiausia užgrėbti Luxemburgą ir 
Povilai- ; Belgiją, kurie yra turtingiausio- 
.. 53.56 mis šalimis angliais ir geleže, Eu 

New Philadelphia, Pa. LG. ir i ropoję, vėliaus jie užgrėbė tokį 
INF. skyriaus nario S. Bulotos pat turtingą kraštą šiaurinėje 

Užgrėbi- 
So. Chicago, III. P. Šimaitis mas šitų kraštų dar ikišiol pa- 
......................... 3.00 laiko vokiečių armiją su gink- 
Clinton, Ind. žvaigždės Liuo- lais ir amunicija.

____ Taktiškoji administracija pas- 
. . 5.00 j taraisiais laikais susilaukė žy- 

VVaterbury, Conn. TMD. 5-ta ‘ mių permainų, galima pasakyti, 
Dar 

89 kp. surengtos prakalbos. Kai-! New Britain, Conn. SLA. 34 !prieš karę, korpusai turėjo di- 
bėtojum buvo iš S .Bostono S.'kp- per M. Turskį................. 5.00 delį reiškimą . mūšiuose, kaipo
Mikelsonas. Jis pasakojo vien So. Omaha, Nebraska. SLA. i svarbiausios vienatos, su įvai- 
apie karės ir revoliucijos judė- 87 kuopa per K. Laučių... . 5.00irios rūšies ginklais. Vokietijoj, 
jimą. Antru kartu kalbėjo apie - —----------- Rusijoj, Francuzijoj ir Austri-
Lietuvą, kur jai butų geriau, po Viso per savaitę Įplaukė 112.06 į joj, o divizijos Japonijoj, Bulga- 
vokiečiais, rusais, ar liktis ne- Buvo lakšte 89 ... 
prigulminga ir kaip tada viskas Viso fondan įplaukė 
jai sektųsi. Galiaus buvo renka- Viso per abu fondu .. 17.654.20 ' korpusuose yra labai mažai in-j 
ma aukos vakaro kaštų paden- -------------------- ! fanterijos ir artilerijos, iš kurių i
gimui, su supratimu, kad kas Lakštas 91. sudaryta nepriklausanti skyriai;
liks nuo kaštų padengimo, bus Rochester, N. Y. P. J. žiurio ; rezervoms, o patįs korpusai ap- i 
pasiųsta Rusijos revoliucijonie- prakalbose, kurias parengė i ruP‘nta kitos rūšies ginklais, kad 
riams. Aukų surinkta §9.85, ALTS. ir TMD. Bai. 22 d. Po• korpusą butų galima padalinti Į 

i kurie ne uždengė to sanjungie- 1 dol.: A. Ribokas, J. J. žilis, J. jį 2 divizijas, 4 brigadas ir 8 pul- 
čių vakaro kaštų.

4.213.12 rijoj, Rumunijoj, Serbijoj ir Su-
4.325.18 Į vienytose Valstijose. Dabar

tos DARBAS IR PRAMONE

P r a m o n e.

reikalavimai 
kaip raportai 
darosi dides-

Emiratura n urenusiems 
darbininkams.

Legislaturos valstijose New 
Hampshire, Pennsylvania, Cali- 
fomia ir Massachusetts, dirba 
link paduotų bilių, kad butų mo
kamos emiraturos nusenusiems 
darbininkams, negalintiems dir
bti dėlei senatvės. Paduotų bi
lių Įtalpa reikalauja, kad to
kiems darbininkams,’ kurie turi 
šeimynas, butų mokama emira
turos 8 doleriai, o kurie šeimynų 
neturi, 5 doleriai Į savaitę. Emi
raturos turėtų būti mokamos 
darbininkams, sulaukusiems 60 
metų amžiaus, negalintiems to- 
liaus užsidirbti sau pragyveni
mą ir neturintiems jokių nuosa
vybių, iš kurių galėtų gauti savo 
pragyvenimui paramą.

- i

Blaževičius, J. Masis. Po 50c.: !kus» kad kiekviename tokiame i 
Marytė. A. Arlauskas, Z. Griškevičius gyriuje butų lygi dauguma.

S. Gendrėnas, S. Šarka, K. Zlat-1 ginklų. Veik kiekvienas infan- 
Po 25c.: V. terijos pulkas turi vieną kompa-' 

c _ _______  atsibuvo Stenis, J. Mazgelis, A. Budreika^ nija. kulkasvaidžių ir vieną kom-
Ką tik išleistas * krikštynos ju duktės Veronikos. V. Uždila, V. Bartikas, A. Janu- Panij^ granadierių, paskirtų mė 

vai-' lis, D. Paulaitis, J. Levickas, M.! tvmui rankinių granatų. Infan- 
T. Pulaikis A. Merijos pulkuose, ilgai stovin- 
A. Zimnickas N čiuose apkasuose arba tranšėjo- ‘ 

St. se» >’ra sekcijos bombasvaigdžių, Į 
Milčiukas A kurie skiriami metimui bombų;

1 J. Aleknavi- Gelbutis, A. žurauskas, A.’ An- ilgesniam tolumui negu 40 žing-.
Po 1.50: J. Jurkšaitis, druškevičius, A. Gužauskienė, J. isn^- 

Po 1.00: M. Lukštis, D. Jokšas, J. Cickevi-i
F. Mikaliunas, O. čius, ] r___

2.05 J. Saba- S. Davidonis, J. Jokšas. 
Stupinkevičia. 15.75.

Youngstovvn. Ohio. 13 d. Ge- kus, L. Jurėnienė.
{sakymas apie gabenimą ta-1 gūžio pas Saročkus : 

vorų į Lietuvą. 1.^___ _______________ „ .
vokiečių vyriausybės viršininko ; Susirinkusiems svečiams
Įsakymas: “Uždrausta gabenti į gant vakarienę aš jiems primi- Baltrušaitis, 
per rubežių Į Vokiečių valdomą j niau apie dėl karės nukentėju- Šmigeiskienė,

RoHctAffSc orhoOtnin Lietuva, kur jos rubežius ne ben- į sius lietuvius. Svečiai atjausda- Juodviršis, K. Vilaniškis, 
«» Vokietijos rytomis. Imi savo broliu vargus, sudėjo jų Sunaškienė, A. ;

.šiuos apskričius: Baltstogės, So-iGabenti Zalima nKtai tu^ IsuseJP™U1D 
kolkos, Bielsko, Volkoviško, Svi-|^^n^a tam -e’d‘m4- 
sločiaus, Zytelos ir Krinkų-Lun- 
no. Nuo Lapk. 1 d. 1916 m. 
Vyriausiojo Rytų vado, Bavari
jos kun. Leopoldo, įsakymu abi 
tiedvi sryti sujungta į vieną val
dybą su jos bukla Baltstogės 
mieste.

Kiekvienam apskričiui, — vo- 
Jdškai tariant, Kreizui, yra pas
kirtas apskričio viršininkas, va
dinamas kreizamtman arba kre- 
izhauptmanu, kuris turi tiesą 
bausti prasikaltusius iki 3,000 
markių, arba šešių mėnesių kalė
jimo. Apskrities valdžios įstai
ga yra vadinama kreizamtas. 
Apskritys dalinasi į valsčius 
(Amstbezirk). Kiekvienam val
sčiui išrinktas viršaitis (Amt- 
svorsteher), miestuose jie yra 
vadinami burmistrais. Valsčiai 
padalinti į vyrijas (Gemeinde), 
kurioms pastatyti seniūnai (Ge- 
meide, arba Ortsvorsther), Poli
cijos pareigas provincijoje pildo 
žandarai ir karės policija, arba 
teip vadinamieji “militaerpoli- 
zei”.

Toki leidi-; čia 5.00.
• mą išduoda to apskričio viršinin- L. Jurkšaitienė. 
kas, į kurio apskritį gabena. Mikaliunienė, F 
Prasižengusius prieš šitą įsaky- Sabaliauskienė, 
mą baus pinigų bausme iki 3000 liauskas, 1.25 K. 
markių. 1 „ 
keti 3 iki 10 markių skaitys die- ročka ir J. 
na kalėjimo.’

Amerikos geležinkelių kom
panijos padavė valdžiai prašy
mą, kurioje prašoma leidimo pe- 
kelti mokesčius už pervežimą 
tavorų. Kompanijų viršininkai 
aiškina, kad geležinkelių išlaidos 
žymiai pakilo, todėl kompanijos 
ra verčiamos pakelti mokes

čius už tavorų pervežimą.
Išgabenimas išdirbinių ir pro

duktų užrubežin, kasdien didi
nasi. Tikima, kad. pasibaigus 
konferencijai, kuri dabar yra 
laikoma Washingtone Francuzi
jos ir Anglijos atstovų su šios 
šalies valdininkais, dar labiau 
pasididins.

Užrubežiniai 
plieno ir vario, 

‘skelbia, kasdien
niais. Ateina teipgi iš užrube- 
žio dideli reikalavimai ir vilno
nių išdirbinių.

Kviečių turgus pašoko iki 
$2,70, o tikimasi trumpoje atei
tyje prekės pakilimo iki §3.00 už 
bušeli. Bankose depozitai kas
dien didinasi ir jų šiądieninis di- 

į durnas nėra atmenamu
Į lies praeities istorijoje. Įvairios , 
i korporacijos paskiria didelias Į 
! sumas pinigų pirkimui valdiškų | 
; bondsų, kuriais valdžia nori su- { 
i rinkti tą sumą, kurią paskolino 
; talkininkams.

Proponuojama tiesti naujus Į 
geležinkelius, tarpe Chicago.

i Washington, Baltimore ir Nevv 
York.

Valstybinė komisija paėmė Į, 
savo rankas anglių produkciją ir: 
ją kontroliuos. Galutinai šis 

: dalykas bus sutvarkintas trum- 
:poje ateityje.

šios ša-

Nepriima moterių į fabrikus.
Italijoj, kaip ir kitose kariau

jančiose viešpatystėse, labai sto
ka darbininkų fabrikuose, nes 
vyriškiai daugumoje yra išvary
ti Į karę. Kitose viešpatystėse, 
vyrų vietas prie darbų fabrikuo
se užima moters. Italijoj vienok 
yra kitaip, nes moters dirbti 
sunkius darbus fabrikuose neno
ri, o tūlose vietose fabrikantai 
atsisako moterims suteikti dar
bus, pasiaiškinant, kad su mo
terimis perdaug bėdos, o naudos 
mažai.

Emiratura persenusiems 
spaustuvninkams.

Amerikos spaustuvių unija 
įvedė teises, sulyg kurių kiek
vienam spaustuvės darbininkui, 
kurs dėl senatvės negali jau 
dirbti, turi būti mokama emira
tura. Emiraturos išmokėjimų 
padengimui, kiekvienas naris, su

Stoka darbininkų. lyg Gegužio mėnesio, turi mokėti
Kanadoj teip stoka darbiniu- 25c. kas mėnesis, į emiraturų 

\ j. Strategiškai-taktiškos per- kų, kad federališkoji valdžia fondą, šitos naujos' teisės uni-
B. Medžiukas, J. Černius mainos nuėjo Į labai netikrą sto- kviečia darbininkus iš Suvienytų joj priimta dauguma balsų, bal- 

J. Viso vi ’r rod°si> kad netrukus turės į Valstijų ir žada speciališkųs at- suojant visuotinu balsavimu.
Prakalbų rengimo lėšos gnžti prie savo amžiais nustovė- lyginimus už darbą. Ukėse teip -------------------

----- ‘ . 1075;tos papėdės. Iš strategijos į trūksta darbininkų, kad valdžia. D’ARBIN INKAMS
Kavaliauskienė. Vi- Prisiuntė P. Petronis....................... ! (turinčios tikslą, kad su pagelDa; oiulo po 1G6 «kru ktok !

Chicago, III. M. Klioštorai- kariumenės judėjimo ir Icomum- 
2 Qo kacijos išnaudojimo, priversti 

Canada Priešą kovoti nepatogiu sau bu
du ir prieš savo naudą) likosi tik 

10 00 -^keletas: skaitymasis su ope- 
Simpson, Pa. Ad. šiaučiunas racijiniu stoviu, arba aplinkybė- 

per dr. J. šliupą 2 00 m*s’ kurių semiama medegiški
Simpson, Pa. Fr. Radulškis j darkai, su komunikacijos linijo- 

per dr. J. šliupą 2 00 m’s’ su operacijinėmis linijomis
Shenandoah, Pa. Per St. šim- (komunikacija tarp savo ir prie- 

kaus prakalbas, kurias surengė 
SLA. 23 kp. 15 d. Balandžio, š.
m. Po 1 dol.: K. Jurkevičia, A. leono 1 laiku. nuėjo užmirštin.....
Bridickas, L. M. Kariūnas (2.00) ir ištiesų, tokia kombinacija me- 
Po 50c.: J. Jaseckas, J. Savuky-1 ko nereiškia, kuomet priešo ka
nas. A. Ginius, E. Azelskiutė, A. riumenė yra Įsikasusi žemėn vie- 

, nuo šiaurės jūrių.
iki Šveicarijos rubežių, o rytuo
se, nuo Baltike iki Juodųjų jū
rių. Kuomet visi geležinkeliai, 
plentai ir vieškeliai yra užtvenk
ti kariumene ir manevrams su 
kombinacija nėra vietos.

Taktika, arba mokėjimas iš
naudoti priešo pusę persvarumu 
mūšiuose, turinti svarbą nuo 
seniausių laikų, ne įgijo permai
nų, iškiriant ginklų pagerinimą, 
prie ko reikia priskaityti ir eks- parduotuvėje, kur dirbda- 
pliodavimo pabukles. Laike šios mas susičėdijo daugiau pinigų ir 
karės taktika dar labiau išsivys- su |ajs pristojo pusininku, o vė
tė užpuolimo būduose. Tas, kurs : Įj^osį savininku tos pačios
ginasi nuo užpuolimo, šiądien parduotuvės. Kada prasidėjo 
turi iškrikdyti savo artileriją ir automobilių gadynė, jis pasiėmė 
be naudos laikyti didelę daugybę automobilių agentūrą, kurioj 
kareivių rezervoję, nes nežino t energiškai dirbdamas, savo rin- 
kokioje vietoje atakuojantis ■ kiniais apsaugojo firmą nuo 
pradės didesnį spaudimą. Ata- į bankmto. Keliems metams pra- 
kuojantis turi progą savo arti-! slinkus jis gavosi užveizda, o šią 
lerijos ugnį pilti į priešo pozi- djen yra dalininkė tos pačios 
cijų vidurį kaip ir į pašalius. firmos, kurios automobiliai iš-

Komandoje visuomet buvo rei dirbama tūkstančiais, kasdien.

Negalintiems išsimo- ‘Po 50c.z B. Stupinkevičia, J. Sa- 5.00. J LNF. eina—...

na kalėjimo.” so $16.00. Vardan visų nuken-
Vadinasi į Lietuvą iš Vokieti- tėjusių dėlei karės lietuvių, ta- tis ..................................

jos galima gabent tiktai stačiai riu širdingą ačiū visiems auka- Discovery, B. C. 
per Vokietijos rubežių. Gaben-! vusiems. Mažai Veronikai lin- Chas Karskis per Lietuvos re
ti iš kitų vokiečių valdomų sri- kiu laimingai ir sveikai užaug- dakciją . . 
čių, kaip antai Vilniaus, Suval-1 ti, o tėvam džiaugsmą susilauk- 
kų. Gardino, Baltstogės ir Kuršo !ti. Surinkti pinigai bus perduo- 
yra uždrausta, jei tiktai neturi • ti Į Tautos fondo cent. iždą, 
tam tikro leidimo iš apskričio ’ K- Stupinkevičia.
viršininko.

(“Lietuva.”)
-------------- 0--------------

AMERIKOJ.
Gardner, Mass. Balandžio 29 

d. atsibuvo prakalbos, kurias 
surengė LSS. 89 kp. Kalbėto- 
jum buvo iš S. Bostono J. B. 
Smelstorius, kurs kalbėjo temo
je “Gegužio 1 diena ir Rusijos re 
voliucija.” Aiškino apie išsi
vystymą Gegužio 1 dienos, kaipo 
darbininkų šventė, kokią afektą 
atneša žmonėms. Nurodė, kaip 
kas met ta diena yra darbininkų 
švenčiama visame pasaulyje, ir 
nors ją švenčiančių skaitlius yra 
dar ne didžiausias, tai vienok 
kasmet jis didinasi. Teipgi aiš
kino apie Rusijos revoliuciją, 
kurią atnešė pirmoji diena Ge
gužio. (Bet Rusijoj revoliucija 
Įvyko ne 1 d. Gegužio, tik pusė
je Kovo (1917), o jei skaityti 
sulyg Rusijoj vartojamo Jul. 
kalendoriaus, tai bus gale Vasa
rio — Red.) Galiaus Smelsto
rius tikrino, kad ir kaizeris tu
rės nuvirst nuo sosto 1 d. Gegu
žio, nes tą dieną bus dideli ap- 
vaikščiojimai kaip Vokietijoj, 
teip Rusijoj ir kitose viešpatys
tėse, tad bus proga geriau susi
pažinti tarp savęs darbininkams, 
kurie kils prieš karę ir kaizerį, 
jei ne 1 d. Gegužio, tai už mėne
sio ar trijų ir kaizeris turės nu
virsti, kaip nuvirto caras. Ant
ru atveju kalbėjo apie Ameri
kos įsikišimą į Europos karę, 
aiškindamas priežastis ir tai, 
kari ta karė eina ne darbininkų 
gerovei, tik kapitalistų naudai, 

į Gegu. 9 d. buvo prakalbos su-

Vilnius ir Kaunas du Centrai. 
Kaip matome, lietuvių apgyven
tieji kraštai sudarė dvi ištisi val
džios sryti: teip vadinamąją Lie
tuvos valdžios sryti ir Vilniaus 
Suvalkų srytį; teip pat nemaža 
dalis Įėjo 12-tojo etapo valdžios 
srytin (Lydos, Rodunės ir dalis 
Vasiliškio apskričių).

Patįs svarbieji naujos val
džios centrai randasi Vilniuje ir 
Kaune. Pastaramjam, be Lietu
vos valdžios pirmininko įstaigų, 
yra dar tokios visam kraštui 
svarbios įstaigos, kaip vyriausis 
spaudos dalykų biuras užimta
jam kraštui (Pressestelle Ob 
Ost). ir Rytų skolinamosios ka
sos bankas.

Patį Kauno miestą valdo vy
riausiasis miesto tvarkytojas, 
gen. majoras Eisenhart-Rothe 
ir vokiečių burmistras. Kaune 
burmistru yra kapitonas Paul'is. 
Viešosios tvarkos ir saugumo 
Kauno mieste prižiūri karės po
licija.

Vilniaus miesto reikaluose 
vyriausiąją tiesą turi vokiečių 
viršininkas, arba Stadhauptma- 
nas, kitaip tariant Ober-burge- 
meisteris, kuriuo nuo pat pra- j rengtos Lietuvių kooperacijos, 
džios paskirta buvusia Tilžės J Kalbėt o jum buvo kun. Petraitis 
miesto burmistras p. PohI. j ir Athol. Mass. Prakalbų tiks-

Toks didelis miestas, kaip Vii-Jas buvo išaiškinti kooperatyvi- 
nius, reikalauja ir didelės valdy-IškąJudėjimą, ir kaip vietinė lie
kos. Tat miesto viršininkui pa- tuvių kooperacija yra nukentė- 
deda valdyti dar antras vokiečių jus dėlei perdidelio tavorų išda- 
burmistras, p. Pilz. Besimo- .vimo ant bargo, kad publika ge-

šo stovio), pati gi strategijos 
kombinacija, paeinanti iš Napo-

kiok-; ŽINIOS.
vienam, kurs atkeliaus Į Kana- i — Daugiau kaip 20 nuošimtis 
dą ir eis dirbti prie ūkių darbų. , darbininkais New Yorko valsti- 

Suvienytose Valstijose darbi-į jos fabrikuose yra tekėjusios 
ninku prie ūkių darbų irgi sto- moters ir našlės.
ka. Garsusis automobilių fab-. — Japonijoj, anglių kasyklo- 
rikantas Fordas, iš savo fabriko : se kasmetai iškasama 20 milijo- 
atleido 1000 darbininkų, kad tie i nų tonų anglių.
eitų Į kaimus ir stotų prie ūkių I-----Miestas Hamilton, Kana-
darbų. Pasibaigus ūkių dar-Idoj, įsteigia kuro pardavyklas, 
bams. šitie darbininkai bus vėl J Pradžia šitų pardavyklų įsteigi- 
priimti i Fordo fabriką. 'mo parsieina §13.000.'mo parsieina §13.000.

— Nevv Hampshire valstijos 
I legislatura užgyrė teises, sulyg 

ukėie Į kurių ir nepilnametės darbinin- 
Budamas ! kės turi dirbti 54 valandas per

154 kp.
.... 1.00
SLA. 11

AUKOS
Lietuvos Neprigulmybės Fon

do Skyrius. 
Laikštas 89.

Ashland. Wis. SLA. 
per T. Paukštį ..........

Waterbury, Conn.
kp. per J. žemantauską (žiū
rėkite LGF. skyrių, lakštą 100 
aukotojų surašą)................. 15.00

Waterbury, Conn. A. J. povi- 
laika. tūkstantinė mokestis už 
1917 m........................................ 10.00

Rochester, N. Y. Vaišėse pas 
K. J. Semašką, jo dukters var
duvėse svečiai sumetė: S. Kli- 
maitis ir P. Petronis po 60e., L. 
Sau norą 55c., E. Saunoraitė ir 
K. Vilašinskis po 50c., V. Jurė
nas 35c., N. Juodviršis, M. Juod- 
viršienė, F. Tamošiūnas, M. Bal
trušaitis, O.
Grenberg, K. J. Semaška po 25c. 
Viso ................................-___ 5.00

Prisiuntė P. Petronis.
Detroit, Mich. Pelnas įžan

gos nuo K. šnuolio ir K. Tamo
šiūno debatų per K. ŠnuoIĮ 1.10

Brooklyn, N. Y. P. Kulis iš 
Maspeth, L. I. per J. Ambrazie
jų, tūkstantinė mokestis už 1917 
metus ..................................... 10.00

Brooklyn, N. Y. SLA. 38 kp. 
per A. I^sniauską............. 10.00

Lewiston, Maine. SLA. 31 kp. 
per T. Jurėną........................   2.00

Brooklyn, N. Y. SLA. 83 kp. 
per M. Murauską............... . 25.00

New Haven. Conn. Dr. J. šliu
po prakalbose 1 d. Bai. š. m. per 
J. Butkų  ................................ : 7.50

Cambridge, Mass. LG. ir 
LNF. skyrius per K. Galinauską. 
Tai mėnesinės mokestįs už Kovo 
mėn. šių narių; po 1 dol.: K. Ga- 
linauskas, S. Jankauskas. V. 
Jankauskas, P. Lužeckas. Po 
50c.: J. Gacevičius. Po 25c.: J. 
Plekavičius ir Pr. Plekavičius 
(naujas) Viso

Macijauskienė, J. Lazauskas. J. no-ie masoje, 
Betkevičius, St. Vilkišius, K. By
la, P. Tamulionis. Po 25c.: M. 
Kuncienė, A. česna. A. Bubnys, 
A. Urbonas (35c.). J. Alinskas. 
J. Veiverys, J. Subačius. Viso 
surinkta 18.14. Prakilbų ren
gimo kaštai 12.00. Į LNF. ei
na .............................................. 6.14
Prisiuntė M. Kudenytė.

Viso per savaitę Įplaukė. . 32.89 
Buvo lašte 90 ................. 4.325.18
Viso fondan įplaukė . . 4.358.07 
Viso per abu fondu. . 17.830.29 

J. Sekevičius. LG. ir LNF. fin.
Baltrušaitienė. "Y. sekretorius, 101 Oak st.. I^w- 

rence, Mass.

Vargšas likosi magnatu.
John. N. YVillys gimė i

Canadaigua, N. Y’. ~----------
jaunu, lankė mokyklą, o vaka- j savaitę. .
rais uždarbiavo pas kaimynus.; ~ Federališkos teisės, užgi- 
kirsdamas malkas. Iš savo už- j nančios vaikams dirbti fabnkuo- 
darbio susičėdijo kelis pinigus ir •se’ ie’na galėn sulyg 1 diena 
už tuos nusipirko seną luotelį, j Birželio š. m.
kuri suardęs prisižiūrėjo kaip jis j — Califormjos valstijoj aai- 
subudavotas ir prisižiūrėjęs ;bininkai abelnai uždirba per me- 
ėmėsi taisyti luotus, vėliaus įr-tus 141 milijoną dolerių.
visokios rūšies valtis. Savo dar-Į Vokietijoj šiuom tarpu 
bavietei jis gavo vietą gale savo ,dirba Prie ukil? (iarbl-’ 7o0’000 
tėvo kluono. Vėliaus nusibodus j belaisvių.
luotus taisyti nuvažiavo Į Elmi- 
ra. N. Y. ir ten gavo darbą gele-

Viso

r J įįL.nĮniį,

-------------O------------- 

TECHNIKOS IŠSIVYSTYMAS 
Į KARĖS DAILĄ 

(Tąsa) 
priešo žemę ir tuom patim pada
ro pertrauką priešo kariumenei, 
toliaus, palengvina užgrobimą 
priešo grobių ir dar tuom sus
tiprina jiegas savo kariumenės. 
Geležinkeliai savo kariumenei 
gabena žmones, ginklus, amuni
ciją, maistą, drabužius, vaistus 
ir t.t. Jokia armija nesijaus 
saugia, jeigu užpakalyje savęs
neturi užtektinai geležinkelių, iš kur butų jam matoma priešo 
bent trijų kelių ant pusės milijo- pozicijos, o tas ištyręs su pagel-; 
no kareivių.----------------------------------ba teleskopo, komanduodavo

Francuzijoj, Vokietijoj. Aus
trijoj ir Rusijoj geležinkeliai bu
vo iš anksto prirengti ir pritai
kinti karės tikslam^. Tūlose sto 
tyse tūrėjo tam tikras mašinas 
sukrovimui į vagonus ginklų ir 
amunicijos, turėjo kariškus ma- 

.. 5.00 gazynus. stotyse buvo įtaisyta 
----------- tam tikri kranai su vandeniu, tyrinėja vietas tik ant žemlapio. 
. 91.60 atsigėrimui kareiviu ir arklių, Klauso žvalgų raportus, atsiun- 

. - 1

—— b. „TOii

Anglijoj, karės laukuose, 
prie virtuvių dirbančioms mo
terims mokama metinės al
gos §130.00.'

— Kanadoj miestų valdžios 
mobilizuoja darbininkus prie 
ūkių darbų, teip kaip kareivius.

— Virginia valstijos vakižia 
nuskyrė komisiją, kuri išdirbtų 
Įstatus, sulyg kurių butų duoda
ma atlyginimai ir pašelpos sužei
stiems darbininkams.

— Baltimorės audėjai, kurie 
šiądien uždirba po kelis dolerius 
į dieną, 1832 m. uždirbdavo po 
65c. Į dieną.

— Vokietijoj dabar moters 
užima vietas prie darbų tokiose 
vietose, prie kurių pirmiaus jų 

‘neprileista; ten moters dabar 
dirba net kasyklose.

— Darbininkų susivienyji- 
_ mas Amerikoje stengiasi išsiru- 

l pinti kiekvienoj valstijoj priver
stiną asekuravimą darbininkų 
gyvasties.

— Brockton ir Montello. Mass 
su 1 diena Gugužio. 13.000 dar
bininkų autuvų fabrikuose pa
kelta algos 10 nuošimčiu ir Įves- 

Į ta pusdienis subatomis švęsti.
i — Moterims, tarnaujančioms 
Suv. Vals. -kariškuose ligonbu- 
čiuose. algos mokama 50 dolerių 

’į mėnesį, o dirbančioms admini-

cijų vidurį kaip ir į pašalius. ę
Komandoje visuomet bu\o rei (jjr|)ama tūkstančiais, ________

kalaujama ^komanduotojo dide-. Paklausus jo, kokiu budu iš ne- 
lio talento, nepaprasto išsilavi- j turtjngo bernuko jis galėjo lik- 
nimo, gabumo ir tvirto karakte- į|js turtingu ponu, atsako: Pa- 
rio. bet toks komanduotojas nie- energiškumas. teisin- į
kad nebuvo tikru pats sau. Ki- gUmas jr laikvmas žodžio, man i 
tados, laike mūšio, lipdavo ant Ume visame gelbėjo, 
kalno ar kalnelio (Napoleonas ____________________
lipdavo net ant vėjiniu malonų). ir |Kvieliniu tė. |

legrafu, telefonu arba ir orlai- 
. . , , : viais suteikiamus ir telefonu

ba teleskopo, komanduodavo artilerijai prisakvmtls . 
kanuohų šuvius, kad t:e lėktų ) veikimas rcikalauja !abai 
priešo pozicijas. šiądien, kuo- k jr dWe,io apgalvoji. 
met mušiu frontai tiesiasi per

I m0> Į

desėtkus, o kartais net šimtus Visos tokios permainos įvyko j 
mylių, komanduotojui permaty- tik išlaukinėje formoje, bet svar Į 

mas priešo pozicijų nėra galimų, šiomis mūšių pusėmis liekasi'
kariume- ’
lyRsvaru- stracijinėse kanceliarijose po 33 

dol. į mėnesi.

Todėl komanduotojas šiądien tos pačios: dauguma 
nės, judėjimas ir 
mas.
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Bažnyčioj gavo mušt. Perei- < 
tą savaitę Clevelando lietuvių ] 
bažnyčioj atsibuvo kun. Ma- i 
Liausko “konferencijos.” Vieną < 

' 'ra buvo tose “konferencijo- 1 
se” /ama apie socializmą. 
Atėjusiems pasiklausyti sočia- I 
Estams, matoma, nelabai patiko : 
Maliausko studijos, tad vienas 
paskui kitą pradėjo eiti laukan, 
su kepurėmis ant galvų, per baž- < 
nyčią. Keliems teip “demon- 
stratyviškai” išėjus, vienas dar 
netik kad su kepure perėjo per 
bažnyčią, bet dar pas duris at
sistojęs, su kepure, sustojo ant 
valandėlės, kad dar pasiklau
sius. Bet čia visai netikėtai, 
priemenioj pasirodė namiškis 
kunigas, kurs nemandagų mal
dininką pavaišinęs žandiniais, 
su pagelba savo tarno, išmetė 
per duris, laukan.

Toks kunigo pasielgimas, baž
nyčioj mušimas žmogaus, yra 
mužikišku, kokio reiktų tikėtis 
kur kitur, tarp paprastų “bo- 
melių” ar karštakraujų italų, 
bet ne bažnyčioj, ir ne nuo kuni
go, nuo kurio reiktų tikėtis visai į 
ko kito, tik ne kumščios. Bet 
kur dėsi senovės lietuvių teisin
gus priežodžius, kad “durną 
ir bažnyčioj muša”. Kad anas 
“mučelnykas”. gavęs nuo kunigo 
žandinių, yra “durnas“, tikrinti 
negalima, bet anaiptol negalima 
tikrinti, kad jis yra ir protingas, 
nes kiekvienas, turintis sveiką, 
žmonišką protą, kurs netiki Į 
bažnyčią, jon neina, o jei nueina, 
tai joje elgiasi kaip reikia. Ko
kia bažnyčia nebūtų, kokiai tau
tai ar kokiam tikėjimui ji ne
priklausytų, visvien yra tai vie
ta, kurią žmonės gerbia ir laiko 
už šventą, ir tokioje vietoje su 
kepurėmis niekas nesivalkioja. 
Keiktų Jabai didelio latro ar 
šventvagio, kurs pasielgtų ki
taip ir tai teip elgtųsi tik nakčia, 
per langą Įsilaužęs. Beto, ir ne 
tik bažnyčioje, bet ir kiekvienoje 
■vietoje, kurion yra susirinkę 
žmonės, turintis sveiką supra
timą ir save guodojantis žmo
gus, su kepure ant galvos, nesi
valkioja. Nemandagus apsiėji
mas iš kantrybės gali išvesti 
kiekvieną, tad nieko stebėtino, 
kad šiuom Sartu . iš kantrybės 
lapo iš'vstas ir kunigas. Rods, 

develandiečius yra labai pla
čiai laikomasi papročio ir kito
kiuose susirinkimuose su kepu
rėmis ant galvų vaikščioti po sa- 

lyg jų tos galvos tik ir butų 
kepurių pakabinimui.

čias, kurias pradėjo steigti savo! 
laiku iš kasžinkur atsiradę 
neprigulmingi kunigai. Męs jau 
esame rašę apie šituos “tautiš
kus” kunigus ir jų bažnyčias, 
tad apie jas dabar rašyti ar kal
bėti nematome reikalo, tik turi
me priminti, kad “Lietuva” išei
na su protestu prieš neprigul- 
minguosius kunigus ir jų bažny
čias, už rišimą savo gešefto su 
tautos vardu, už pavadinimą tų 
kunigų, jų bažnyčių ir parapijų 
“tautiškomis”, kuomet mus tau
tos vardas nėra surištas su to
mis bažnyčiomis ir lietuvių tau
tiškoji sriovė arba partijos, kai
po politiškai-tautiška, jiems tą 
daryti neleidžia. Šitą “Lietu
vos” protestą męs paremiame ir 
patariame visiems tautiškiems 
laikraščiams ir draugijoms, ly
giai užprotestuoti p <eš kokius 
ten Mickevičius, Urbonus, 
Strazdus ir t.t.

čiai tokiems išsireiškimams pri-j 
metė nežinojimą Vatikano tvar-' 
kos ir paaiškino, kad vyskupas ' 
Karevičius ir nereikalauja tam 
susinešti su visais pasaulyje ka
talikų vyskupais, nes jam užten
ka atsišaukti per Vatikano orga
ną, o visi vyskupai jau žinos ka
me reikalas. Ir.vyskupo Kare
vičiaus atsišaukimui tilpus Va
tikano organe, paskirtai dienai 
jau arti esant, tuose pačiuose 
katalikiškuose laikraščiuose pa
sirodė, kad daugeliui Amerikos 
vyskupų anas atsišaukimas vi
sai nėra žinomas. Mat dabar, 
karės laiku, vyskupai gauna Va
tikano organą teip kaip męs 
gauname “L. Balsą”. Tad daly
kams teip prisiėjus, daugeliui 
lietuvių kunigų, čia Amerikoj, 
prisiėjo ypatiškai pas vyskupus 
ir arcivyskupus lankytis, dalyką 
aiškint, kad vyskupas savo de- 
cezijoj paskelbtų Lietuvių Die
ną. Apie pasekmes vėliaus bus 
žinoma, vienok reikia' tikėtis, 
kad pasekmės bus tik ten, kur 
arti vyskupo yra lietuvių 
gŲ-

kuni-

PasMusų gešeftmaheriai.
mus klaidinimai žmonių ir tuomi 
žmonių mulkinimai apsireiškia 
įvairiose formose. Ir nors jie 
gimdomi žmonių ne išmanėlių ir 
veidmainių, tai vienok yra aiš
kiu, kad tie jų gimdymai yra da
romi tyčia, su tikslu, kad Į sa
vo rezgines pagauti didesni bū
relį žmonių ir iš jų išvilioti kelis 
dolerius savo geseftui. Savo lai
ku buvo gimusi darbininkų prie
delių gadynė, kurioje viskas bu
vo veikiama (ir iš dalies dar ir 
šiądien veikiama) “darbininkų 
gerovei”, nors tame veikime ne
buvo (ir šiądien nėra) darbinin
kams nieko naudingo, kadangi 
tie veikėjai ir nemanė nieko to
kio veikti, tik gyrėsi, turėdami 
tikslą pasimedžioti. Prasiplati
nus tautiškai' propogandai ir vi
suomenei pradėjus spiestis prie 
tautos vėliavos, tie darbininkų 
“geradė.jai” matydami, kad su
medžiota (ir sykiu suvadžiota) 
minia, nesulaukdama jų žadėji
mo vaisių išsipildymo, pradeda 
nuo jų trauktis ir eiti prie tau
tiškumo idėjų, ir jie apsimeta 
tautiškumo skraiste, štai Chi- 
cagoj vienas anti-tautiškas laik
raštis, net savo antgalvin pasi
žymėjo “nailonai” (tautiškas), 
kuomet jame tautiškumo netik 
jieškoti, bet ir tikėtis negalima. 
Tai aiški veidmainystė ir ji tur
but yra pasiskolinta nuo lenkiš
kų žydų, kurie steigia savo kro- 
melius kaipo “posko — narodo- 
wus."

Bet dar tame ne galas, nes at
sirado dar ir kitokį gešeftmahe
riai, kurie savo kromelius pradė
jo krikštyti “tautiškais”. Męs 
kiek laiko atgal, esame rašę apie 
“tautiškas” kapines ir bažny-

Mobilizacija. Su 5 diena Bir-j 
želio'Suvienytose Valstijose pra-j 
sidės priverstinas kariumenon j 
ėmimas jaunų vyrų, nuo 21 iki i 
31 metų amžiaus. Su šiaja die-1 
na prasidės registravimas. Bal
savimo budelėse bus užrašomi Į 
rekrutai’ vardais, pravardėmis, I 
amatais, profesijomis, teipgi Į 

i bus užrašomi ir iš kur paeina.!
Kaip ilgai registracija trauksis, j 
bus aiškiai žinoma tik prez. \Vil- j 
šonui paskelbus savo proklama-: 
ciją. Kaip žinoma, Suvienytosi 
Valstijos neturi savo tautos, j 
Tauta, kokia yra vadinama Ame ' 
rikonų tauta, susideda iš atei-1 
vių ir čia gimusių. Tad su tais, Į 
registruotis turės ir lietuviai, 
esanti augščiau paminėtuose 
metuose savo amžiaus. Tad lie
tuviai turi atminti, kad prie re
gistravimosi turi būtinai save 
užsirašyti lietuviais o ne kito
kiais ir kurie yra gimę Lietuvoj, 
turi užsirašyti, kad gimė Lietu
voj. o ne Lenkijoj, Rusijoj ar 
kur kitur. O kas svarbiausia, 
tai registruojantės lietuviai pri
valo paduoti savo grynai lietu
viškas pravardes, ne suambry
tas, ne iškraipytas, kaip kad lie
tuviai paprastai mėgsta daryti. 
Jegu tikra pravardė yra Ski
landis. tai tokią ir paduoti rei
kia, o ne Skilandat. Jeigu Juš
kevičius, tai dėlei lengvesnio iš
tarimo yra leistina pasiduoti 
Juška. o ne Juszkevvicz. 
Šimkus, o ne Simkiewicz. Ža
liauskas gali pasiduoti Žalis, o 
ne Green. Jonaitis, o ne Johnson, 
šėmaitis. jeigu jau norima leng
viau ištarti, galima pasiduoti 
Šėmis, o ne Smith ir tam pana
šiai. Atminkit, kad pravardžių 
teisingume ar jų suambrijime, 
yra didelė svarba, nes viena, ko
kiame atsitikime, iš valdiškų pa
skelbimų bus pagal pravardes 
matoma lietuvius, o antra, val
diškuose užrašuose bus pažymė
ta, jog lietuviai tarnavo šalies 
apgynimui, o ne jų vietoj koki 
lenkai, skatai, airiai ar kitokį. 
Atminkite, kad šiądien yra būti
numu kiekvienam, savo tautą, 
savo vardą, visuomet ir visur 
statyti kuo augščiausia. Už
tenka to, kad per amžius lietu
viai daugino Smithų. \Vagneriu. 
Romeinų. Jokubotvskių. Jankie- 
wicz’ų, rusų, lenkų vokiečių ir 
kitokių eiles ir garsino jų vardą, 
o vardą Lietuvos > ir lietuvių slė
pė. dėl ko apie lietuvius niekas 
ir nežinojo. O šiądien kaip butų 
gerai, kad lietuviai butų jau ži
nomi visame pasaulyje!

Lietuvių Diena. Pereitame 
nedeki ienyje, visose katalikų 
bažnyčiose turėjo buti daromos 
rinkievos, renkant aukas nuken
tėjusiai Lietuvai. Savo laiku 
męs ir kiti laikraščiai rašėme, 
kad popiežius Benediktas XV 
leido Kauno vyskupui Karevi
čiui atsišaukti į visus katalikų 
vyskupus visame pasaulyje, pra
šant Lietuvai pagelbos. Kaip 
kiti teip ir męs išsireiškėme, 
kad karės laiku, vyskupui Kare
vičiui bus negalima, arba labai 
sunku pasiekti savo atsišauki
mais visus pasaulyje katalikų 
vyskupus, todėl ir pasekmės gali 
iš to išeiti ne tokios, kokių pagei
daujama. Katalikiški laikraš-

- 4 d.
a-

Ir vėl vieno netekome.
Kovo, šių metų. Petrograde, 
kademijos ligonbutyje numirė 
Juozas Kubilius. Tokiu budu ir: 
vėl netekome vieno iš Įžymesnių 
savo vyrų, kurių teip mažai turi
me, o teip daug jų mums reikia. 
Velionis Kubilius yra buvęs lie
tuvių atstovu pirmoje Rusijos 
valstybės durnoje. Raštuose ve
lionis Kubilius buvo žinomas kai-. 
po polemiškas kritikas tarp 
“Vilties”. “Vilniaus žinių” ir 
“Liet. Ūkininko” skaitytojų. 
Politiškose pažiūrose jis nebuvo 
vienpusiu, nes jis matė blogas ir 
geras puses pas visas politiškas 
partijas, nors skaitėsi šalininku 
dešiniųjų demokratų.

kiu budu žmonės pamažėli nu- nėjo su prakalbomis gerb. A. M. 
prastų nuo gėrimo ir galiaus vi
sai jį užmirštų, nors tam imtų 
ilgai laiko. Dabargi visokį kė- 
sinimaisi išnaikinti girtybę ir 
įveisti tik imituotą blaivybę, tai 
yra tik karikatūra, į kurią žmo
nės stengiasi įtikėti, kuomet tas 
yra tik pajuokimo prasme. .

šiądien yra jau gana daug iš 
jaunuomenės, nevartojančių 
svaiginančių gėrimų, kuomi mė
ginama džiaugtis. Bet iš to 
džiaugtis nėra reikalo, nes jau
nystėje negerianti, labai tankiai, 
ir tas jau veik paprasta, vėliaus 
pradeda gerti ir geria už praei
tus laikus. Blaivybė iš medegiš- 
kos pusės irgi nedaugiausia kam

mingumą, raginti mažiau gerti 
ir duoti progą patiems persitik
rinti ir suprasti, kad kuom ma
žiau, tuom yra naudingiau, tik 
didžiuojamasi, kad. ot, męs blai
vininkai, turime savo orgazaci- 
ią, leidžiame laikraštuką ir ne- 

' kenčiame tų, kurie vartoja svai- 
; ginančius gėrimus. Daugiau to
kiose organizacijose nieko nėra.

t Ir todėl nieko stebėtino, kad to- 
' kių organizacijų nariai būva to
kiose organizacijose tik tol, kol 
užsimano gerti, arba jose buda- 

imi, geria slaptai, niekam nema- 
' tant. Valstijos ir miestai, užda- 
rinėjant karčiamas irgi prie

: blaivybės tiek pat prisideda, 
i kiek ir tokios blaivybės organi
zacijos. Uždarius, žmonės, per- Į turtus sukrauja, nes daugiau- 
mirkę girtybe, arba perkasi ap- i šia, kas pinigus nepraleidžia gė- 

i tiekose tam tikras, chemijas, na-į rimams, praleidžia juos kito- 
mie dirbasi sau svaigalus ir tais ■ kiems išdykavimams. Blaivybė 

; save nuodija, arba iš kitur gabe- į gali žmonėms suteikti didelę 
naši sau svaiginančius gėrimus i naudą iš morališkos ir doriškos

■ ir prie tų kelią nepabaigiamas; pusės, 
j puotas. Prie tokių valdžios pa-• 
į sitarnavimų matoma tik tiek i 
į skirt umo, kad karčiamoms bu-i 
1 vus adaromis, girtuokliai savo i
■ nupuolimus parodydavo tik tam Į 
tikrose vietose, karčiamose, o j

i tas panaikin 
namuose, š ’

• rių. tarp mažų vaikų, kurie tam-j lūs.
■ pa auklėjanti ne žmonėmis, bet į centravimas 
gyvuli;

; reikalavimo.
tame, kad karčiamoms esant, po-

St. Skanas. J. Pocius. B. Šiugž
da. B. Sveiteris. A. Kundrotą, 
J. Stočkus. J. Bekeris, P. žinau- 
skas, J. Dunauskis. O. Pocevi- 
čiutė -50c.

Motiejus M.

Marius. Ir kur jis buvo, kur 
kalbėjo, ten didelias žymes pali
ko. Būtent apie 16 Lietuvos 
Gelbėjimo Fondo skyrių, kurie 
dabar rūpestingai ir pasekmin
gai darbuojasi. Teipgi prie LG. 
Fondo skyrių susitvėrė ir Lietu
vos Neprigulmybės Fondo sky
riai. net pav. Lincoln, N. H. mo
teris vienos sudarė nemažą LN 
F. skyrių. Teipgi g. Martaus 
rūpesčiu susitvėrė 6 ar 7 ALT 
Sandaros kuopos. Kitose vieto
se, kur yra CK. skyriai tai juos 
suartino ir ten jiems aukas rin
ko.

Taigi dabar, pakol neužpuolė 
karščiai Nauj. Anglijos kolioni- 
joms ir jų veikėjams pranešu, 
kad Jums dar užduodu sunkaus 
darbo, šiuom sykiu turėsime 
už kalbėtoją-agitatorių Lietuvos 
ir Amerikos lietuvių reikalų ži-! Navickas, A. ______ ,

i novą, iškalbingą dailininką gerb. I Jonušauskas. A. Buinickas.
' Stasį Šimkų. Visose prakalbose Į Smulkių ................... . ......... $14.00
: bei vietose gerb. kalbėtojas dau- i Viso....................................... $62.01

Iš LIETUVOS ATSTATY
MO BENDROVĖS.

Nėra abejonės, kad jau girdė
tas atliekama Į jote apie Lietuvos Atstatymo 

šeimynose, tarp mote-; Bendrovę ir jos pamatinius tiks- 
’ . ’ ’ ! 1  Kiekvienas, kam rupi kon-

musų kapitalų 
nauda ne sve- 

bet musų pačių 
rėmimas Lie-

be jokių žmoniškumo į idant iš jų butų 
Skirtumas dar ir ■ timtaučiams,

! tautai; kam rupi j

Naujas laikraštis. Pasirodė 
pirmas numeris nuo seniai lau
kiamo SLRKA. organe “Garso“ ^ai^s gjrtuoklia- 
Laikraštis, iš pirmo numerio 
kiek pasirodo, savo neišmintin
gumais ar tik nepralenks visus 
ikišiol gyvenusius klerikalų laik
raščius. Tą jis parodo gulėdamas 
dar lopšyje, veblendamas šliu
pui, Šimkui, “Vienybei L.” . “Tė
vynei” ir kitiems. Technika, 
kalba ir kitkas, netikę.

New Britain, Conn. . Aukų 
surinkta $62.01. F. Krikštana- 
vičius $5.00, M. Daunis 3.00, P. 
Pilkonis 2.50. M. Turskis 2.50. 
Po $2.00: A. Petrauskas, J. 
Skritulskas, J. Jenušaitis, A. 
Mikalauskas. Po $1.50: J. Skir- 
ka, J. Mikalauskas. Po $1.00: 
A. Kundrotas. L. Ramanauskas, 
J. Klimas. J. Grūstas, J. Teiser- 
skis. K. Gedraitis, J. Maksima
vičius. J. Aržuolaitis. M. Giliavi- 
čius, A. Aržuolaitis, J. Ragialis, 
V. Skirka, M. Grimaila, P. Ruc- 
minas. A. Pauža. M. Skritulskk- 
nė, P. Kupstas, J. šiupis, M. Lau
kaitis, A. Selvestravičius, F.

Liškauskas, K.

giausia atkreips lietuvių domos 
į nukentėjusius Lietuvos reika
lus. bet visose prakalbose aiš
kins ir apie lietuvių-tautines, kul 
turines draugijas, būtent Į

Union City, Conn. Aukų su- . 
rinkta $35.74. Po $2.00: A. Kuš 
lis. J. Geležnikas. F. Raukus, E. 
šveiteris. Po $1.00: V. Ėalt- 

TMD.. SLA.. ALTS. ir kitas vie-! miškis. J. Petrauskas. J. Gu
linės ir t.t. Teipgi. kur nėra LG džiunas. A. Sakalauskas^ J. Dei- 
ir LNF. skyrių, arba Tautos kus. A. Miller. A. Baltrušaitis, 
Fondo skyrių, ten organizuos Į St. Skanas. J. Pocius, B. šiugž- 
Centralinio Komiteto, skyrius ir į da, A. Kundrotą. J. Stočkus. P. 
vietinius veikėjus, vhus lietu-'Stanaitienė. V. Levendrauskas, 
vius suriš Į krūvą dėl Lietuvos! M. Ufas. J. Norkevičia, A. Dau- 

dalykų už-. notas. J. Koris. V. Samoška, Sa- 
’ moškienė. O. Pocevičiutė. A. že- 

sėkančiose ’maitis. J. Bekeris. T. ženauskas, 
i ženauskiutė. J. Kudonavičia, J.

27. po pie- į Dunauskis. 
salėje. į Smulkių ...

gelbėjimo ir vietinių 
žiūrėjimo.

Prakalbos Įvyks 
vietose ir datose: 
W. Lynn. Mass. Geg. 
tų 1:30 vai. Lietuvių 
Su. Boston. Mass. G

jos stotin vežimėliu, traukiamu ■ monės, pirklybos. išdirbystės. 
vieno arklio, o karčiamas panai-• sutiks su mumis, jog Lietu'.os 
kinus, vieton to. juos veža žvfl-i Atstatymo Bendrovė susiorgani- 
gančiais automobiliais: mai kar-Įzavo kaip tik į laiką. Vienintė- 
čiamas uždarius, lupama nuo I liai. kas dabar yrą reikalinga, 
girtuoklių dvigubus-trigubos tai musų žmonių parama. Visų 
baudos, tad policijai proga pra-! prisidėjimas. Įtekmė ir prieian- 
sigyventi. dargi ir su tuom prie-1 kūmas ar žodis už musų Bendro- 
du. kad policijų kardonai virsta i vę ir jos tikslus, gali ištikrųjų 
svaiginančių gėrimų sąkrovo-į “sujudinti žemę", šitame atsi- 
mis. nes atėmus bonkūtes ir ber- tikime galima sukelti musų iš- 
tainukus nuo girtybės mylėtojų., eivijoje toki entuziazmą, kokio 
sukraudama ir po kiek laiko, ar-i prie kitų aplinkybių sunku butų 
ba parduodama bravorams, arba tikėtis. Entuziazmui minios 

. sunaudojama policijos sveikatai, sukilus, spiesis krūvon lietuvių 
ir abelnai imant, karčiamas pa- skatikai, dygs musų pramonė, 

imąs visuo-jurganizuosis musų amatninkai.
met yra didesnis, ką galima per-j steigsis įvairios žemės parcelia- 
sitikrinti iš policijos rekordų j cijos bendrovės, namų 
ir teismų protokolų, tose vietose, Į ukininkystės, ] ' 1 ’ 
kur karkiamos tampa panaikin-Į draugovės. Atgis lietuvis ir ims 
tomis. Na. o musų “blaivinin
kai” džiaugiasi, kad blaibybė! tai, kas jam. kaipo to krašto pi- 
platinasi. įliečiui. priklauso... Taigi, greta

Girtuoklybės išravimas tai ne i pamatinio Bendrovės tikslo, t. y. 
šiaudo nukirtimas vienu užsimo-Į sukėlimo Lietuvai kapitalo, drą- 
jimu. dargi be praktiško apgal-'siai galime pridėti ir tą antrąjį, 

būtent sukėlimą lietuviuose dva
sios. prižadinimo jų prie amatų, 
pirklybos. pramonės. Tuos tiks
lus męs atsieksime, jei patįs 
spiesimės krjuvon. kad ir grynai 
biznio atžvilgiu.

šituo laišku širdingai kviečia
me jus prisidėti prie musų dėl 
minėtojo darbo. ši propozicija 
yra netik patriotiška, bet ir biz- 

.... ................. niška. Planai, pagal kuriuos 
gėrimus, bet | Bendrovė mano veikti ir kurie 

jau buvo skelbti laikraščiuose.
kiną girtybės kenksmingumą ir-yra užtikrinimu, kad Bendro- 
kuomet jie supras, pamatys tą vėn Įdėti pinigai turės nešti pel- 
blėdi, kurią girtybė neša, jie pa i ną. iš kurio bus mokamas dali-1 
tįs pames gėrę, iš liuoso noro ir ninkams dividendas. L_._____  .
liksis blaivininkais tikroje žo- i abejojama, kad už metų-kitų 
džio prasmėje. Tą patį privalo į Bendrovės šėrai turės pabrangt 
daryti ir visi kalbėtojai, rašyto-i nes dirva, kurioje męs veiksime, 
jai. misijonieriai ir kiti. Prisie- yra nauja, pilna daugelio Įvai- 
goš “daugiau negerti” yra tai j riaušių biznio prospektų.
tik nubaidymas žmonių nuo blai-! Tikimės, jog Jus tapsite mu- i_________ ................... ....
vybės. nes daugelis jaučiasi, kadisų dalininkais bendrais ir rems i-! Anglį Į on su prakalbomis 

tinkamose pro-: niam laikui.
Susitvarkė ir pradėjo veikti 

Britain.

vojimo. Jos išrovimui, kaipo 
piktžolės, giliai jleidusios savo 
šaknis žmonių organizman. rei
kia imtis išmintingų, lengvų ir 
praktiškų Įrankių ir veikti pa- 
mažėli. teip. kad atliktą darbą 
nereiktų perdirbti iš naujo, nes 
toks darbas greit nusibosta ir 
visuomet yra pametamu. Blai
vininkų kuopos tegul Įstatymais 
ne uždraudžia savo nariams var
toti svaiginančius
vieton to. tegul išmintingai aiš-

pirklybos ir t.t.

Į savo rankas savame- gi krašte

Blaivybe.
Pas mus šiądien pradėta gana 

plačiai kalbėti apie blėdingumą 
girtuoklybės ir kiek kėsintis ant 
jos. Teisybė, šita pradžia nėra ’ 
nauja, nes ji pas lietuvius buvo 
jau nuo seniau. Ji buvo ir pas; 
kitas tautas, lygiai kaip yra ir i 
šiądien, čia. Suvienytose Vals
tijose net ir valdžia kėsinasi ant 
girtuoklybės gyvavimo ir vienoj 
tai kitoj valstijoj užgina svai
ginančių gėrimų sunkimą ir par
davinėjimą. Tarp žmonių tve
riama blaivybės kuopos, kurių 
nariai kratosi nuo svaiginančių 
gėrimų ir bjaurisi juos besinau- 
jančiais.

Girtuoklybe yra bjauriu ir 
kenksmingu kiekvienam žmogui, 
nors ne visiems lygiai ji kenkia; 
vienus ji nualina doriškai, kitus 
medegiškai, kitus protiškai, o 
da. kitus, vtsaip. Tas pae.na ta(j prjsjega sulaužyt bijodamas, 
nuo to. kaip art! prie girtuokly- jis visai nuo blaivybės traukia- 
bės yra prisirišusi jos auka. sj Duokit žmonėms laisvę, duo- 
Tie, kurie mažiau ir rečiau ge- kjt jiems proga liuosu noru lik. 
ria. nukenčia tik medegiškai. ku- tis b|aivjnjnkais. o ne prięvąrto- 
rie geria tankiau ir daugiau, tie mįs juos prje to verskite, nes huanian Development Corpora- 
nukenčia doriškai ir medegiškai prievartos jokios naudos nesu-! tion. 
daugiau, o tie, kurie geria be 
mieros, tie nukęsti turi kuo dau
giausia. Bet kaip rie ėmus, vis 
aišku, kad girtavimas yra žmo
nėms kenksmingu ir todėl kovo
jimas su girtuoklybe turi buti 
pagirtinu.

Tik vargas, kad žmonės su ja 
kovoja ne praktiškai.* 9 r • j z-HiViiiu apipicm111i<*r». » ictuii vu,
eilių eilės yra išaugę prie girta- tegUj jtar^jamų skaitlius būna 
vimo. Girtavimas įleidęs savo, maįjnamas kas du ar keturi me- 
šaknis į žmonių organizmą teip Į taj KarčiamOms tegul būna 
giliai, kad jas išraujarit, arba • Įajsnjaį didinami ir išleidžiami 
reikia suardyti patį organizmą, 
arba šaknis per pusę nutraukti, 
paliekant progą joms leisti nau
jas atželės ir nešti dar kenks- 
mingesnius savo vaisius. šią- 
dįen žmonės tveria blaivybės 
draugijas ir kuopas. Pažiūrėki
me kam tos draugijos ir kuopos 
yra naudingomis. Niekam. To
kios draugijos, vieton iš lengvo, 
aiškiai, suprantamai, aiškint 
savo nariams girtybės kenks-

Brokcton. Mass. Geg.

Bridgcvvater Birželio 2 d.
Birželio 3 d 

po piet ar vakare, kaip rengė
jams parankiausia.

Lovvell, Mas:
tų 1:30 vai.

po pie

r

74c.
35.74

įkė (sutrauka).
i Union City. Conn. (su mėne
sinėmis) ......................  $57.7

10 d., 7:30
valandą vakare.
Manchester, N. H. Birž. 12 d.

i New Britain, Conn.............. 62.91
į V. Kamarauskas už Geg. .. 1.00 
Racine. Wis. C. K-to sk. mė
nesinių ................................  1.25
M. A. Davis ............................5.00
F. E. Jackson.........................2.00
L. H. -Cote--.-T7vy. ~ 1.00-
Newark. N. J. (smulkmenos 
bus vėliau) . ........................ 77.00

Lawrence. Mass. Birž. 15 d.
Hudson. Mass. Birž. 17 d.
Fitchburg. Mass. Birž. 18 d.
Gardner. Mass. Birž. 20 d.
Athol. Mass. Birž. 22 d.
Easthampton. Mass. Birž. 23.

Tolimesni maršrutą paskelb
siu vėliau.

šiose visose kolionijose drau
gijos, veikėjai, turi tuoj užsaky
ti salę ir gerai išgarsinti, kad vi
si lietuviai, be skirtumo lyties 
ar pažiūrų, sueitų. Kaip tik sa
lę paimsite, tai tuoj reikia že- 
miaus pasirašiusiam pranešti.

Dar kartą pastebiu, kad kaip 
stropiai rengėt prakalbas g. Mar 
tui. tai dar stropiau ir pasek- 
mingiau surengkite g. St. Šim
kui.

J. Sekevičius. 101 Oak st.. 
Beveik ne-! Cawrer.ee. Mass.

Iš CENTRALIO KOMITE
TO RAŠTYNĖS.

Po trumpos pertraukos dėlei 
nesveikatos pono St. Šimkaus 
nuo 22 Geg. išvažiuos Naujojon 

„ . ___ ilges-
nuokart negali pamesti gerti.; te musų darbus 

' ’ " ....................... gose.
Prisirašant, reikia išpildyti! (j. K-to skyriai New _____

“užsirašymo blanką", kurią, pa-'Conn. ir Union City. Conn. 
reikalavus, išsiunčia raštynė. Če i Pasižadėjo buti nuolatiniais 
kj reikia rašyti ant vardo Lit- į Lietuvos gelbėtojais ir užsidėjo 

' mėnesines mokestis dar šios 
iypatos: J. Skritulskas $2.00.

Mokėti galima visus pinigus, hpo $1.00: M. Turskis. A. Pouza. 
arba dalimis, po 10 nuoš. kas 1 j. Jonušaitis. Skritulskienė. Juo- 
rriėno. iki išmokėjimui. Šerai zas Skirka. Jonas šnipis. J. Mi- 
$10 vienas; mažiausis skaitlius kalauskas. A .Kundrotas. M. 
šėrų. koki gali imti viena ypata. i Dounis. J. Grūstas. K. Giedrai- 
penki. Tarpe šėrininkų prisira-' tis. J. Maksimavičius. J. Aržuo- 
šiusių prie Bendrovės nuo 29 d. ijaitis. A. Aržuolaitis. J. Ragelis. 
Rugsėjo iki 31 d. Gegužio. 1916 į y. Skirka. A. Mikalauskas. P.

teikia.
Iš valdžios pusės vykdinimas 

blaivybės sulyg tokia sistema, 
kokia šiądien yra vartojama, yra 
netikęs ir kaip angliškai sako
ma, yra tai humbogas. Vieton 
uždarinėti karkiamas miestuose.

- . paliekant bravorus, yra tik pačių 
Žmonių . ^monjų apiplėšimas. Vieton to.

tai. Karkiamoms tegul būna

įstatymai. sulyg kurių karkia
mos turėtų buti adaromis tik 
iki 6 vai. vakare ir gėrovams 
nustatyti rubežiai, kiek gėrimų 
jie gali gauti. Ir teip praleidus 
kelis metus, karkiamas visai pa
naikinti, paliekant tik paskirtą 
skaitlių tam tikrų parduotuvių, 
kuriose gėrimai butų gaunami 
nusipirkti tik sulyg aprubežia- 
vimo dozos ir tai tokiose par
duotuvėse nesant šinkams. To-

m., yra keliatas Įdėjusių po 
$1.000 ir po $500. kas parodo už- 
sitikejimą B-vės ir jos planais, 
kaip lygiai ir tai. kad lietuviai 
jau nuosekliai jungia 
patriotiškumą ir 
nuovoką.

Su augšta pagarba 
Lietuvos Atstatymo

Pilkonis. M. laukaitis. A. Pet
rauskas. A. Leškauskas. K. Jo- 
nušauskas. A. Buinickas. F. Kve 
sėlis. Po 50e.: 
J. Petkevičius,

K. čerkauskas.
L. Motiejūnas,

Pašvenvkas.gerą biznio j y Giliavičius. J.
: M. Grimaila. P. Kupstas. L. Ra- 
! manauskas. J. Klimas. A. Dalan- 
igauskas. F. Krikštanavičius. J.

320 Fifth Avė., New York, N. Y. į Teiserskis. M. Giliavičius. J,. Da-
■ O---------------

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
LIETUVIAMS,

! nisevičius.

Union City. Conn. Po $1.00:
Neseniai, Kovo ir Balan. mė- V. Baltmiškis, J. Petrauskas. J. 

nesiuose, po musų Nauj. Ang- Gudžiūnas, A. Kušlis, A. Saka- 
lijos vietas, kur tik lietuvių di- lauskas, J. Geležnikas. J. Dei- 
desnis buris apsigyvenęs, važi- kus, A. Miller, ’A. Baltrušaitis,

I " f ’iniiihaUui

Viso . . . $207.00

Ankščiau buvo pagarsinta, 
kad Lietuvių Dienos pinigu iš 
Ambridge, Pa. per R. Kryžių 
prisiųsta apart kitų aukų dar ir 
$169.42. Pasirodo gi. kad virš 
minėtoji suma buvo prisiųsta ne 
iš Ambridge. Pa., bet iš Albany, 
N. Y. Tad šiuomi klaidą atitai
some.

Todėl per R. Kryžių Lietuviu 
Dienos aukų iš Albany. N. Y. 
prisiųsta:
Pirma kart . .. 
Antra kart . .. 
Trečiu kart . .

S 1062.96
. . 169.42

. . 25.00

Viso . ..

-O-

Atyda.
Šiomi apreiškiame, kad 

dėlei brangybės popieros ir 
kitokių spaudos' reikmenų, 
•dėlei ko visi laikraščiai kelia 
prenumeratą ir pavienių 
numerių prekę, Ohio Lietu
vių Spaudos Bendrijos di
rektorių susirinkimas, 12 d. 
Balandžio nutarė pakelti 
“Dirvos” prenumeratą. Tad 
su pirma diena Liepos mėne
sio šių metų, “Dirvos” meti
nė prenumerata bus $2.00 
Suv. Vai. ir Kanadoje, o už- 
rubežiuose $3.00 Pavienių 
numerių prekė liekasi ta pa
ti. Kas “Dirvą” prenume
ruos prieš 1 d. Liepos šių 
metų, tas gaus dar už šiądle
ninę prenumeratą. $1.50. kas 
prenumeruos po 30 dienai 
Birželio siu metų, tas mokės 
jau $2.00. '

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

Administracija.

1 
f
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^peržvalgas!
Bažnyčioj gavo mušt. Perei- < 

tą. savaitę Clevelando lietuvių 1 
bažnyčioj atsibuvo kun. Ma- i 
iiausko “konferencijos.” Vieną < 
vakarą buvo tose “konferencijo- 1 
se” kalbama apie socializmą. 
Atėjusiems pasiklausyti socia- 
Mstams, matoma, nelabai patiko 
Maliausko studijos, tad vienas 
paskui kitą pradėjo eiti laukan, 
su kepurėmis ant galvų, per baž
nyčią. Keliems teip “demon- 
stratyviškai” išėjus, vienas dar 
netik kad su kepure perėjo per 
bažnyčią, bet dar pas duris at
sistojęs, su kepure, sustojo ant 
valandėlės, kad dar pasiklau
sius. Bet čia visai netikėtai, 
priemenioj pasirodė namiškis 
kunigas, kurs nemandagų mal
dininką pavaišinęs žandiniais. 
su pagelba savo tarno, išmetė 
per duris, laukan.

Toks kunigo pasielgimas, baž
nyčioj mušimas žmogaus, yra 
mužikišku, kokio reiktų tikėtis 
kur kitur, tarp paprastų “bo- 
melių” ar karštakraujų italų, 
bet ne bažnyčioj, ir ne nuo kuni
go, nuo kurio reiktų tikėtis visai 
ko kito, tik ne kumščios. Bet 
kur dėsi senovės lietuvių teisin
gus priežodžius, kad “durną 
ir bažnyčioj muša“. Kad anas 
'Tnučelnykas”. gavęs nuo kunigo 
zandinių, yra “durnas“, tikrinti 
negalima, bet anaiptol negalima 
tikrinti, kad jis yra ir protingas; 
nes kiekvienas, turintis sveiką, 
žmonišką protą, kurs netiki į 
bažnyčią, jon neina, o jei nueina, 
tai joje elgiasi kaip reikia. Ko
kia bažnyčia nebūtų, kokiai tau
tai ar kokiam tikėjimui ji ne- 
.priklausytų, visvien yra tai vie
ta, kurią žmonės gerbia ir laiko 
už šventą, ir tokioje vietoje su 
kepurėmis niekas nesivalkioja. 
Reiktų .labai didelio latrų- ar 
šventvagio, kurs pasielgtų ki
taip ir tai teip elgtųsi tik nakčia, 
per langą Įsilaužęs. Beto. ir ne 
tik bažnyčioje, bet ir kiekvienoje 
vietoje, kurion yra susirinkę 
-žmonės, turintis sveiką supra
timą ir save guodojantis žmo
gus, su kepure ant galvos, nesi
valkioja. Nemandagus apsiėji
mas iš kantrybės gali išvesti 
kiekvieną, tad nieko stebetmo. 
kad šiuom kartu iš kanu y bes 
tapo iš'vstas ir kunigas. Rods. 
pa.- clevelandiečius yra labai pla
čiai laikomasi papročio ir kito
kiuose susirinkimuose su kepu
rėmis ant galvų vaikščioti po sa
lę, lyg jų tos galvos tik ir butų 
kepurių pakabinimui.
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mingamą, raginti mažiau gerti 
ir duoti progą patiems persitik
rinti ir suprasti, kad kuom ma
žiau, tuom yra naudingiau, tik 
didžiuojamasi, kad, ot, męs blai-

kiu budu žmonės pamažėl! nu
prastų nuo gėrimo ir galiaus vi
sai jį užmirštų, nors tam imtų 
ilgai laiko. Dabargi visokį kė- 
sinimaisi išnaikinti’ girtybę ir 
įveisti tik imituotą blaivybę, tai 
yra tik karikatūra, į kurią žmo
nės stengiasi įtikėti, kuomet tas 
yra tik pajuokimo prasmes.

Šiądien yra jau gana daug iš 
jaunuomenės, nevartojančių 
svaiginančių gėrimų, kuomi mė
ginama džiaugtis. Bet iš to 

_ _ „ . _ džiaugtis nėra reikalo, nes jau- 
vyskupų anas atsišaukimas vi- i mi, geria slaptai, niekam nema- 
sai nėra žinomas. Mat dabar,' tant. Valstijos ir miestai, užda- 
karės laiku, vyskupai gauna Va- : rinėjant karčiamas irgi prie 
tikano organą teip kaip męs! blaivybės tiek pat prisideda, 
gauname “L. Balsą”. Tad daly- i kiek ir tokios blaivybės organi- 
kams teip prisiėjus, daugeliui zacijos. Uždarius, žmonės, per- 
lietuvių kunigų, čia Amerikoj, mirkę girtybe, arba perkasi ap- 
prisiėjo ypatiškai pas vyskupus! tiekose tam tikras chemijas, na- į 
ir arcivyskupus lankytis, dalyką j mie dirbasi sau svaigalus ir tais ; 
aiškint, kad vyskupas savo de- j save nuodija, arba iš kitur gabe- i 
cezijoj paskelbtų Lietuvių Die- ; naši sau svaiginančius gėrimus Į 
ną. Apie pasekmes vėliaus bus i ir prie tų kelią nepabaigiamas ' 
žinoma, vienok reikia tikėtis. Į puotas. Prie tokių valdžios pa-; 
kad pasekmės bus tik ten. kur : sitarnavimų. matoma tik tiek i 
arti vyskupo yra lietuvių kuni-j skirtumo, kad karčiamoms bu

vus adaromis, girtuokliai savo 
nupuolimus parodydavo tik tam 
tikrose vietose, karčiamose, o 
tas panaikinus, tas atliekama 
namuose, šeimynose, tarp mote
rių. tarp mažų vaikų, kurie tam
pa auklėjami ne žmonėmis, bet 
gyvuliais, be jokių žmoniškumo 
reikalavimo. Skirtumas dar ir 
tame, kad karčiamoms esant, po-

St. Skanas. J. Pocius, B. šiugž
da, B. Sveiteris. A. Kundrotą, 
J. Stočkus. J. Bekeris, P. žinau- 
skas, J. Dunauskis. O. Pocevi- 
čiutė 50c.

čias, kurias pradėjo steigti savo 
laiku iš kasžinkur atsiradę 
neprigulmingi kunigai. Męs jau 
esame rašę apie šituos “tautiš
kus“ kunigus ir jų bažnyčias, 
tad apie jas dabar rašyti ar kal
bėti nematome reikalo, tik turi
me priminti, kad “Lietuva” išei
na su protestu prieš neprigul- 
minguosius kunigus ir jų bažny
čias, už rišimą savo gešefto su 
tautos vardu, už pavadinimą tų 
kunigų, jų bažnyčių ir parapijų 
“tautiškomis“, kuomet mus tau
tos vardas nėra surištas su to
mis bažnyčiomis ir lietuvių tau
tiškoji sriovė arba partijos, kai
po politiškai-tautiška, jiems tą 
daryti neleidžia. Šitą “Lietu
vos” protestą męs paremiame ir 
patariame visiems tautiškiems 
laikraščiams ir draugijoms, ly
giai užprotestuoti p ’.eš kokius 
ten Mickevičius, Urbonus, 
Strazdus ir t.t.

čiai tokiems išsireiškimams pri
metė nežinojimą Vatikano tvar
kos ir paaiškino, kad vyskupas 
Karevičius ir nereikalauja tam 
susinešti su visais pasaulyje ka
talikų vyskupais, nes jam užten- • vininkai, turime savo orgazaci- 
ka atsišaukti per Vatikano orga- ją, leidžiame laikraštuką ir ne- 
ną, o visi vyskupai jau žinos ka-' kenčiame tų, kurie vartoja svai- 
me reikalas. Ir.vyskupo Kare- 1 ginančius gėrimus. Daugiau to- 
vičiaus atsišaukimui tilpus Va- ■ kiose organizacijose nieko nėra, 
tikano organe, paskirtai dienai i Ir todėl nieko stebėtino, kad to
jau arti esant, tuose pačiuose kių organizacijų nariai būva to- 
katalikiškuose laikraščiuose pa- kiose organizacijose tik tol, kol 
sirodė, kad daugeliui Amerikos į užsimano gerti, arba jose buda-

nystėje negerianti, labai tankiai, 
ir tas jau veik paprasta, vėliaus 
pradeda gerti ir geria už praei
tus laikus. Blaivybė iš medegiš- 
kos pusės irgi nedaugiausia kam 
turtus sukrauja, nes daugiau
sia, kas pinigus nepraleidžia gė
rimams, praleidžia juos kito- 

; kiems išdykavimams. Blaivybė 
; gali žmonėms suteikti didelę 
i naudą iš morališkos ir doriškos 
!pusės.

Motiejus M.

gŲ.

sunkaus 
turėsime

New Britain, Conn. Aukų 
surinkta $62.01. F. Krikštana- 
vičius $5.00, M. Daunis 3.00, P. 
Pilkonis 2.50, M. Turskis 2.50. 
Po $2.00: A. Petrauskas, J. 
Skritulskas, J. Jenušaitis, A. 
Mikalauskas. Po $1.50: J. Skir- 
ka, J. Mikalauskas. Po $1.00: 
A. Kundrotas. L. Ramanauskas, 
J. Klimas, J. Grūstas, J. Teiser- 
skis, K. Gedraitis, J. Maksima
vičius, J. Aržuoiaitis, M. Giliavi- 
čius, A. Aržuoiaitis, J. Ragialis, 
V. Skirka, M. Grimaila, P. Rud- 
minas, A. Pauža, M. Skritulskie- 
nė, P. Kupstas, J. šiupis, M. Lau
kaitis, A. Selvestravičius, F. 
Navickas, A. Liškauskas, - K. 
Jonušauskas, A. Buinickas.
Smulkių.............. ........ $14.00
Viso................................. , . / $62.01

nėjo su prakalbomis gerb. A. M. 
Martus. Ir kur jis buvo, kur 
kalbėjo, ten didelias žymes pali
ko. Būtent apie 16 Lietuvos 
Gelbėjimo Fondo skyrių, kurie 
dabar rūpestingai ir pasekmin
gai darbuojasi. Teipgi prie LG. 
Fondo skyrių-susitvėrė ir Lietu
vos Neprigulmybės Fondo sky
riai. net pav. Lincoln, N. H. mo
teris vienos sudarė nemažą LN 
F. skyrių. Teipgi g. Martaus 
rūpesčiu susitvėrė 6 ar 7 ALT 
Sandaros kuopos. Kitose vieto
se, kur yra CK. skyriai tai juos 
suartino ir ten jiems aukas rin
ko.

Taigi dabar, pakol neužpuolė 
karščiai Nauj. Anglijos kolioni- 
joms ir jų veikėjams pranešu, 
kad Jums dar užduodu 
darbo, šiuom sykiu
už kalbėtoją-agitatorių Lietuvos 
ir Amerikos lietuvių reikalų ži
novą. iškalbingą dailininką gerb, 
Stasį Šimkų. Visose prakalbose 
bei vietose gerb. kalbėtojas dau
giausia atkreips lietuvių domos 
į nukentėjusius Lietuvos reika
lus. bet visose prakalbose 
kins ir apie 1 _ ____________
turines draugijas, būtent į j šveiteris. Po $1.00: V. Balt- 
TMD.. SLA.. ALTS. ir kitas vie-i miškis,- J. Petrauskas. J. Gu- 
tines ir t.t. Teipgi. kur nėra LG ' džiunas. A. Sakalauskas, J. Dei- 
ir LNF. skyrių, arba Tautos' kus, A. Miller. A; Baltrušaitis, 
Fondo skyrių, ten organizuos į St. Skanas. J. Pocius, B. šiugž- 

. Centralinio Komiteto skyrius i?|da, A. Kundrotą, J. Stočkus. P.
Stanaitienė, V. Levendrauskas, 
M. Ufas. J. Norkevičia, A. Dau
noras. J. Koris. V. Samoška, Sa- 
moškienė. O. Pocevičiutė. A. že
maitis. J. Bekeris. T. ženauslras, 
ženauskiutė. J. Kudonavičia, J. 
Dunauskis. 
Smulkiu ... 
Viso .....

---- 0----
Iš LIETUVOS ATSTATY

MO BENDROVĖS.
Nėra abejonės, kad jau girdė

jote apie Lietuvos Atstatymo 
Bendrovę ir jos pamatinius tiks
lus. Kiekvienas, kam rupi kon
centravimas musų kapitalų 
idant iš jų butų nauda ne sve
timtaučiams, bet musų pačių /vietinius veikėjus, visus iietu- 
tautai; kam rupi rėmimas Lie-ivius suriš Į krūvą dėl Lietuvos 

.dalykų už-

Union City, Conn. Aukų su
rinkta $35.74. Po $2.00: A. Kuš>se prakalbose ais- rinkta $35.74. Po $2.00: A. Kuš 

lietuvių tautines, kul | lis, J. Geležnikas, F. Baukus, B.

tuvos ir lietuvių (y 
pirklybos, 

utiks su mumis.

gelbėjimo ir vietinių

Ir vėl vieno netekome. 4 d.
Kovo, šių metų. Petrograde, a- 
kademijos ligonbutyje numirė 
Juozas Kubilius. Tokiu budu ir 
vėl netekome vieno iš Įžymesnių 
savo vyrų, kurių teip mažai turi
me, o reip daug jų mums reikia.
Velionis Kubilius vra buvęs lie- . ,
tuviu atstovu pirmoje Rusijos ^žirneliu. įraukiamu j monės.

. 1 valstybės durnoje. Raštuose ve- vieno arklio, o Karčiamas panai-; _
te5.P9‘ i iionis Kubilius buvo žinomas kai- kinus- vieton l9' JUOS veža ŽV11‘ j Atstatymo Bendrovė susiorgani-' vietose ir datose: 

' gančiais automobiliais; mat kar-' zavo kaip tik Į laiką. Vieninte- j ” • L> nn. Mass. Geg.
čiamas uždarius, lupama nuo j liai. kas dabar yra reikalinga, 
girtuoklių dvigubos-trigubos j tai musų žmonių parama. Visų 
baudos, tad policijai proga pra-' prisidėjimas. Įtekmė ir prieian- 
sigyventi. dargi ir su tuom prie-j kūmas ar žodis už musų Bendro- 
du, kad policijų kardonai virsta j vę ir jos tikslus, gali ištikrujų 
svaiginančių gėrimų sąkrovo-į “sujudinti žemę", šitame ausi
mis. nes atėmus bonkutes ir ber- tikime galima sukelti musų iš- 
tainukus nuo girtybės mylėtojų, eivijoje toki entuziazmą, kokio 
sukraujama ir ]k> kiek laiko, ar-j prie kitų aplinkybių 
ba parduodama bravorams, arba 

i. Naujas iaiKraštis. Pasirodė SUnaudc>jama policijos sveikatai.
■ pirmas numeris nuo seniai lau- jr aĮjeinaį imant, karčiamas pa- 
kiamo SLRKA. organo Garso ^nm^mus’ girtuokliavrmas visuo- 
Laikraštis, iš pirmo numerio met ,<ra didesnis, ką galima per- 
k’.ek pasirodo, savo neismintin- ^tikrinti iŠ policijos rekordų 
gurnais ar tik nepralenks visus jr teįsmų protokolų, tose vietose, ukininkystės.

tų. 1:30 vai. Lietu 
So. Boston. Mass.

27. po pie-
: 74

Mobilizacija. Su 5 diena Bir
želio’Suvienytose Valstijose pra
sidės priverstinas kariumenėn 
ėmimas jaunų vyrų, nuo 21 iki 
31 metų amžiaus. Su šiaja die
na prasidės registravimas. Bal
savimo budelėse bus užrašomi 
i-ekrutai* vardais, pravardėmis, 
amatais. profesijomis, 
bus užrašomi ir iš kur 
Kaip ilgai registracija t 
bus aiškiai žinoma tik prez.
šonui paskelbus savo proklama-i ......1 . .. . IPolitiškose pažiūrose ii;cija. kaip žinoma. Suvienytos! .; .. . , . vienpusiu, ne,\alstijos neturi savo tautos.!
Tauta, kokia yra vadinama Ame 
rikonų tauta, susideda iš atei
vių ir čia gimusių. Tad su tais, 
registruotis turės ir lietuviai, 
esanti augščiau paminėtuose i 
metuose savo amžiaus. Tad lie-i 
.tuviai turi atminti, kad prie re-

i po polemiškas kritikas tarp 
•Vilniaus Žinių" ir 
ninko” skaitytojų.

nebuvo
jis matė blogas ir 

i geras puses pas visas politiškas 
partijas, nors skaitėsi šalininku 
dešiniųjų demokratų.

I Cambridge. Mass. 
i po piet ar vakare, 
į jams parankiausia.

>Iass. Geg. 30 d.
ir. Mass. Birželio 2 d.

Birželio 3 d. 
kaip rengė-

.ūkų iplau-

PasIviusų gešeftmaheriai.
mus klaidinimai žmonių ir tuomi 
žmonių mulkinimai apsireiškia 
Įvairiose formose. Ir nors jie 
gimdomi žmonių ne išmanėlių ir 
veidmainių, tai vienok yra aiš
kiu, kad tie jų gimdymai yra da
romi tyčia, su tikslu, kad į sa
vo rezgines pagauti didesnį bū
relį žmonių ir iš jų išvilioti kelis 
dolerius savo gešeftui. Savo lai
ku buvo gimusi darbininkų prie- 
telių gadynė, kurioje viskas bu- 
vo veikiama (ir iš dalies dar ir 
šiądien veikiama) “darbininkų 
gerovei”, nors tame veikime ne
buvo (ir šiądien nėra) darbinin
kams nieko naudingo, kadangi 
tie veikėjai ir nemanė nieko to
kio veikti, tik gyrėsi, turėdami 
tikslą pasimedžioti. Prasiplati
nus tautiškai propogandai ir vi
suomenei pradėjus spiestis prie 
tautos vėliavos, tie darbininkų 
“geradėjai” matydami, kad su
medžiota (ir sykiu suvadžiota) 
rriinia, nesulaukdama jų žadėji
mo vaisių išsipildymo, pradeda 
nuo jų trauktis ir eiti prie tau
tiškumo idėjų, ir jie apsimeta 
tautiškumo skraiste. štai Chi- 
cagoj vienas anti-tautiškas laik
raštis, net savo antgalvin pasi
žymėjo “national” (tautiškas), 
kuomet jame tautiškumo netik 
jieškoti, bet ir tikėtis negalima. 
Tai aiški veidmainystė ir ji tur
būt yra pasiskolinta nuo lenkiš
kų žydų, kurie steigia savo kro- 
melius kaipo “posko — narodo- 
WU8.”

Bet dar tame ne galas, nes at
sirado dar ir kiloki gešeftmahe- 
riai, kurie savo kromelius pradė
jo krikštyti “tautiškais”. Męs 
kiek laiko atgal, esame rašę apie 
“tautiškas” kapines ir bažny-

gistravimosi turi būtinai save 
užsirašyti lietuviais o ne kito
kiais ir kurie yra gimę Lietuvoj, 
turi užsirašyti, kad gimė Lietu
voj. o ne Lenkijoj. Rusijoj ar 
kur kituy. O kas svarbiausia, 
tai registruojantės lietuviai pri
valo paduoti savo grynai lietu
viškas pravardes, ne suambry
tas. ne iškraipytas, kaip kad lie
tuviai paprastai mėgsta daryti. 
Jegu tikra pravardė yra Ski
landis. tai tokią ir paduoti rei
kia. o ne Skilandat. Jeigu Juš
kevičius, tai dėlei lengvesnio iš
tarimo yra leistina pasiduoti 
Juška. o ne Juszkewicz. 
Šimkus, o ne Simkiewicz. Ža
liauskas gali pasiduoti žalis, o 
ne Green. Jonaitis, o ne Johnson, 
šėmaitis. jeigu jau norima leng
viau ištarti, galima pasiduoti 
Šėmis, o ne Smith ir tam pana
šiai. Atminkit, kad pravardžių 
teisingume ar jų suambrijime, 
yra didelė svarba, nes viena, ko-

Pasirodi

ikišiol gyvenusius klerikalų laik
raščius. Tą jis parodo gulėdamas 
dar lopšyje, veblendamas šliu
pui, Šimkui, “Vienybei L.” , “Tė
vynei“ ir kitiems. Technika, 
kalba ir kitkas, netikę.

tikėtis. Entuziazmui minios 
sukilus, spiesis krūvon lietuvių 
skatikai, dygs musų pramonė, 
organizuosis musų amatninkai^. 
steigsis įvairios žemės parcelia- 
cijos bendrovės, namų statymo.

, pirklybos ir t.t. 
draugovės. Atgis lietuvis ir ims 
į savo rankas savame- gi krašte 

džiaugias?, kad blaibybė tai, kas jam. kaipo to krašto pi-

Brighton. Mass. Birželio 5 d.
Salem. Mass. Birž. 6 d.
Haverhill. Mass. Birž. 8 d.

:kė (sutrauka). ■
i Union City. Conn. (su mėne- 
įsinemis) .................................. $57.74
j New Britain. Conn. .’............ 62.01
į V. Kamarauskas už Geg. . . 1.00 
; Ratine. \Vis. C. K-to sk. mė- 
i nesinių 
i M. A. Dav

vai.

5.00 
2.09

L. H. GoTe" ~...... ...r. t T.OO 
Newark. N. J. (smulkmenos 
bus vėliau) ...'.......................77.00

po pie- i F. E. Jackson ,.

10 d., 7:30
valandą vakarę.
Manchęster, N. H. Birž. 12 d.• kur karčiamos tampa panaikin- 

: tomis. Na, o mnsu “biaivinin- 
i kai' 
platinasi. įliečiui. priklauso... Taigi, greta

Girtuoklybės išrovimas tai ne {pamatinio Bendrovės tikslo, t. y. 
šiaudo nukirtimas vienu užsimo-i sukėlimo Lietuvai kapitalo, drą- 

; jimu. dargi be praktiško apgal- jsiai galime pridėti ir tą antrąjį, 
būtent sukėlimą lietuviuose dva
sios. prižadinimo jų prie amatų, 
pirklybos. pramonės. Tuos tiks
lus męs atsieksime, jei patįs 
spiesimės krūvon, kad ir grynai 
biznio atžvilgiu.

Šituo laišku širdingai kviečia
me jus prisidėti prie musų dėl 
minėtojo darbo. ši propozicija Į lę paimsite, tai tuoj reikia 
yra netik patriotiška, bet ir biz- ........... "
niška. Planai, pagal kuriuos 

toti svaiginančius gėrimus, bet {Bendrovė mano veikti ir kurie 
vieton to, tegul išmintingai aiš-Įjau buvo skelbti laikraščiuose, 
kiną girtybės kenksmingumą ir-yra užtikrinimu, kad Bendro- 
kuomet jie supras, pamatys tą vėn įdėti pinigai turės nešti pei-; 
blėdį. kurią girtybė neša, jie pa>ną, iš kurio bus mokamas dali-!
tjs pames gėrę, iš liuoso noro ir ninkams dividendas. Beveik ne- 
liksis blaivininkais tikroje žo-į abejojama, kad už nietų-kitų 
džio prasmėje. Tą patį privalo Bendrovės serai turės pabrangt 
daryti ir visi kalbėtojai, rašyto-j nes dirva, kurioje męs veiksime, 
jai. misijonieriai ir kiti. Prisie-į yra nauja, pilna daugelio Įvai- 
goš “daugiau negerti” yra tai j riaušių biznio prospektų.

Lawrence. Mass. Birž. 15 d.
Viso . .. . . $207.00

Ankščiau buvo pagarsinta, 
kad Lietuvių Dienos pinigų iš 
Ambridge, Pa. per R. Kryžių 
prisiųsta apart kitų aukų dar ir 
$169.42. Pasirodo gi. kad virš 
minėtoji suma buvo prisiųsta ne 
iš Ambridge. Pa., bet iš Albany, 
N. Y. Tad šiuomi klaidą atitai-

Fitchburg. Mass. Birž. 18 d. 
Gardner, Mass. Birž. 20 d. 
Athol. Mass. Birž. 22 d. 
Easthampton. Mass. Birž. 23.

Tolimesnį maršrutą paskelb
siu vėliau.

šiose visose kolionijose drau
gijos, veikėjai, turi tuoj užsaky
ti salę ir gerai išgarsinti, kad vi
si lietuviai, be skirtumo lyties 
ar pažiūrų, sueitų. Kaip tik sa- 

’’ ’ t že- 
miaus pasirašiusiam pranešti.

Dar kartą pastebiu, kad kaip 
stropiai rengėt prakalbas g. Mar 
tui, tai dar stropiau ir pasek- 
mingiau surengkite g. St. šim-

Įvojimo. Jos išrovimui. kaipo 
: piktžolės, giliai įlėidusios savo 
šaknis žmonių organizman, rei- 

Pas mus šiądien pradėta gana jm*js išmintingų, lengvų ir 
plačiai kalbėti apie blėdingumą praktiškų Įrankių ir veikti pa- 
girtuoklybės ir kiek kėsintis ant maZeli, teip. kad atliktą darbą 
jos. Teisybė, šita pradžia nėra nereiktų perdirbti iš naujo, nes 
nauja, nes ji pas lietuvius buvo toks darbas greit nusibosta ir 
jau nuo seniau. Ji buvo ir pas j visuomet yra pametamu, 
kitas tautas, lygiai kaip yra ir į 
šiądien, čia. Suvienytose Vals
tijose net ir valdžia kėsinasi ant 
giituoklybės gyvavimo ir vienoj 
tai kitoj valstijoj užgina svai
ginančių gėrimų sunkimą ir par- 

. Tarp žmonių tve- 
►s. kurių 

nariai kratosi nuo svaiginančių 
gėrimų ir bjaurisi juos besinau- 
jančiais.

Girtuoklybe yra bjauriu ir

Blaivybe

iš naujo, nes

Blai
vininkų kuopos tegul Įstatymais 
ne uždraudžia savo nariams var-

some.
Todėl per R. Kryžių Lietuvių 

Dienos aukų iš Albany. N. Y. 
prisiųsta:
Pirma kart ....
Antra kart ....
Trečiu kart ...

. $1062.95 

... 169.42 
... . 25.00

kiame atsitikime, iš valdiškų pa-:ciavinėjimą. T_.,. 
skelbimų bus pagal pravardes Į riama blaivybės kuopo: 
matoma lietuvius, o antra, val
diškuose užrašuose bus pažymė
ta, jog lietuviai tarnavo šalies 
apgynimui, o ne jų vietoj koki 
lenkai, skatai, airiai ar kitokį, i kenksmingu kiekvienam žmogui 
Atminkite, kad šiądien yra būti-į nors ne visiems lygiai ji kenkia 
numu kiekvienam, savo t 
savo vardą, visuomet ir visur 
statyti kuo aųgščiausia. Už
tenka to, kad per amžius lietu
viai daugino Smithų, V.’agnerių. 
Romeinų, Jokubowskių, Jankie- 
wicz’ų, rusų, lenkų vokiečių ir 
kitokių eiles ir garsino jų vardą, 
o vardą Lietuvos ir lietuvių slė
pė. dėl ko apie lietuvius-niekas 
ir nežinojo. O šiądien kaip butų 
gerai, kad lietuviai butų jau ži
nomi visame pasaulyje!

Lietuvių Diena. Pereitame 
nedėldienyje, visose katalikų 
bažnyčiose turėjo būti daromos 
rinklevos, renkant aukas nuken
tėjusiai Lietuvai. Savo laiku 
męs ir kiti laikraščiai rašėme, 
kad popiežius Benediktas XV 
leido Kauno vyskupui Karevi
čiui atsišaukti į visus katalikų 
vyskupus visame pasaulyje, pra
šant Lietuvai pagelbos. Kaip 
kiti teip ir męs išsireiškėme. 
kad karės laiku, vyskupui Kare
vičiui bus negalima, arba labai 
sunku pasiekti savo atsišauki
mais visus pasaulyje katalikų 
vyskupus, todėl ir pasekmės gali 
iš to išeiti ne tokios, kokių pagei
daujama. Katalikiški laikraš-

l M v* v 1” i 1 *'■71 O 1 IV V l.llvl * * J įį, 1 *» >-■ I » *j

tautą, i vienus ji nualina, doriškai, kitus 
medegiškai, kitus protiškai, o ° 1 . HUVArtl t ĮįClll,
dar kitus, visaip. Tas paeina ta(j prįsjegą sulaužyt bijodamas, 
nuo to. kaip arti prie girtuokly- jjs yjgaj nun blaivybės traukia- 

.............................................Duokit žmonėms laisvę, duo- 
1,1* ,^e’ k’t jiems progą liuosu noru lik-

o ne prievarto- 
. nes 

prievartos jokios naudos nesu
teikia.

Iš valdžios pusės vykdinimas 
blaivybės sulyg tokia sistema, 
kokia šiądien yra vartojama, yra 
netikęs ir kaip angliškai sako- 

jimas su girtuoklybe turi buti;ma vra ^aj humbogas. Vieton 
pagirtinu. _ uždarinėti karčiamas miestuose.

Tik vargas, kad žmonės su ja Įpa]jekant bravorus, yra tik pačių 
kovoja ne praktiškai, žmonių ; ^rnoniu apiplėšimas. Vieton to, 
eilių eilės yra išaugę prie girta- |egU| karčiamų skaitlius būna 

įleidęs savo mažinamas kas du ar keturi me-

O-
J. Sekevičius. 101 Oak st 

Lawrer.ce, Mass.

Iš CENTRALIO KOMITE
TO RAŠTYNĖS.

Po trumpos pertraukos dėlei 
nesveikatos pono St. Šimkaus 

tik nubaidymas žmonių nuo blai-į Tikimės, jog Jus tapsite mu-Įnu0 22 Geg. išvažiuos Naujojon 
vybės. nes daugelis jaučiasi, kad 
nuokart negali pamesti gerti.

bės yra prisirišusi jos auka.
Tie, kurie mažiau i 
ria, nukenčia tik medegiškai, ku- tįs blaivininkais, c 
rie geria tankiau ir daugiau, tie mis juos prie to verskite. 
nukenčia doriškai ir medegiškai' 
daugiau, o tie, kurie geria be 
mieros, tie nukęsti turi kuo dau
giausia. Bet kaip ne ėhnus, vis 
aišku, kad girtavimas yra žmo
nėms kenksmingu ir todėl kovo-

su dalininkais bendrais ir remsi-, Anglijon su prakalbomis ilge: 
te musų darbus 
gose.

Prisirašant.

tinkamose pro- niam laikui.
Susitvarkė ir pradėjo veikti

reikia išpildyti K-to skyriai New Britain. 
“užsirasymo blanką . kurią, pa- Conn. ir Union City. Conn. 
reikalavus, išsiunčia raštynė. ėe j Pasižadėjo būti nuolatiniais 
kį reikia rašyti ant vardo Lit- j Lietuvos gelbėtojais ir užsidėjo 
huanian Development Corpora- i ■ •
tion. ypatos: J. Skritulskas $2.00.

Mokėti galima visus pinigus. $i.bo: M. Turskis. A. Poųza. 
arba dalimis, po 10 nuos. kas j. Jonušaitis. Skritulskienė. Juo- 
mėno. iki išmokėjimui. Šerai zas Skirka. Jonas šnipis. J. Mi- 
$10 vienas; mąžiausis skaitlius ‘Lalauskas. A .Kundrotas. M. 
šėru. kokį gali imti viena ypata.' Dounis. J. Grūstas. K. Giedrai- 
penki. Tarpe šėrininkų prisira-Į tis. J. Maksimavičius. J. Aržuo- 
šiusių prie Bendrovės nuo 29 d.jiaitis. A. Aržuoiaitis, J. Ragelis. 
Rugsėjo iki 31 d. Gegužio. 1916 : y. Skirka. A. Mikalauskai

Atyda.
Šiomi apreiškiame, kad 

dėlei brangybės popieros ir 
kitokių spaūdos ' reikmenų, 
dėlei ko visi laikraščiai kelia 
prenumeratą ir pavienių 
numerių prekę, Ohio Lietu
vių Spaudos Bendrijos di
rektorių susirinkimas, 12 d. 
Balandžio nutarė pakelti 
"Dirvos" prenumeratą. Tad

! mėnesines mokestis dar šios! su pirma diena' Liepos mėne-

vimo. Girtavimas 
šaknis į žmonių organizmą teip taj *_ * ’
giliai, kad jas išraujant, arba |ajsnjai didinami ir išleidžiami 
reikia suardyti patį organizmą, 
arba .šaknis per pusę nutraukti, 
paliekant progą joms leisti nau
jas atželas ir nešti dar kenks- 
mingesnius savo vaisius. šią
dien žmonės tveria blaivybės 
draugijas ir kuopas. Pažiūrėki
me kam tos draugijos ir kuopos 
yra naudingomis. Niekam. To
kios draugijos, vieton iš lengvo, 
aiškiai, suprantamai, aiškint 
savo nariams girtybės kenks-

Karčiamoms tegul būna

įstatymai„ sulyg kurių karkia
mos turėtų būti adaromis tik 
iki 6 vai. vakare ir gėrovams 
nustatyti rubežiai, kiek gėrimų 
jie gali gauti. Ir teip praleidus 
kelis metus, kardamas visai pa
naikinti, paliekant tik paskirtą 
skaitlių tam tikrų parduotuvių, 
kuriose gėrimai butų gaunami 
nusipirkti tik sulyg aprubežia- 
vimo dozos ir tai tokiose par
duotuvėse nesant šinkams. To-

yra keliatas Įdėjusių po 
$1.000 ir po $500. kas parodo už- 
sitikėjimą B-vės ir jos planais, 
kaip lygiai ir tai, kad lietuviai 
jau nuosekliai jungia savyje 
patriotiškumą ir 
nuovoką.

Su augšta pagarba
Lietuvos Atstatymo B-vė. 

320 Fifth Ave., New York, N. Y

m.,

šio šių metų. “Dirvos’’ meti
nė prenumerata bus S2.00 
Suv. Vai, ir Kanadoje, o už- 
rubežiuose $3.00 Pavienių 
numerių prekė liekasi ta pa
ti. Kas “Dirvą” prenume
ruos prieš 1 d. Liepos šių 
metų, tas gaus dar už šiądie- 
ninę prenumeratą. $1.50. kas 
prenumeruos po 30 dienai 
Birželio šių metų, tas mokės 
jau $2.00.

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

P. 
Pilkonis. M. laukaitis. A. Pet
rauskas. A. Leškauskas. K. Jo
nušauskas. A. Buinickas. F. Kve 
sėlis. Po 50c.: K. ėerkauskas. 

i J. Petkevičius. L. Motiejūnas.
J. Pašvenckas. 

i M. Grimaila. P. Kupstas. L. Ra- 
i manauskas, J. Klimas. A. Dalan- 
igauskas. F. Krikštanavičius. J. 
Teiserskis. M. Giliavičius. J. Da- 

| nisevičius.

gerą biznio Į y. Giliavicins.

-O-
NAUJOSIOS ANGLIJOS 

LIETUVIAMS._ Union City, Conn. Po $1.00:
Neseniai, Kovo ir Balan. mė- V. Baltmiškis, J. Petrauskas. J. 

nesiuose, po musų Nauj. Ang-į Gudžiūnas. A. Kušlis, A. Saka- 
lijos vietas, kur tik lietuvių di- lauskas, J. Geležnikas. J. Dei- 
desnis buris apsigyvenęs, važi- kus, A. Miller, A. Baltrušaitis,

Administracija.
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Išradimas užvaisinimo budo.
Nuo amžių žmonių min

tis buvo atkreiptos į užvai
sinimo budo procesą, kurs 
gamtoje veikė labai daug 
amžių niekam nežinant, ne
suprantant ir slaptai. Mok
slo keliu užvaisinimo būdas 
pradėta tyrinėti devyniolik- j 
tame šimtmetyje ir po tūlam tyti ir iš vyriškos gymės ly- 
laikui tapo viešai paskelbta, ties užvaisinto moteriškos 
kad be vyriškos lyties nega- gymės kiaušinėlio. Toki 
įima užvaisinti moteriškos bandymai Leob’o buvo dary- 
gymės vaisiuje, kiaušinėlio, ti ant varlės ir rezultatai bu- 
kurs paskui eina savo proce- vo pasekmingi. Kadangi, 
so keliu iki ne išsivysto nau- sulyg Leob’o tvirtinimo, gy
ja gyvybė. - Bet pabaigoje vybė išsivystė naturališka 
devynioklikto šimtmečio, ty- lygiai, kaip kad butų vyriš- 
rinėjant užvaisinimo būdą, ka lytimi užvaisintas kiatiši- 
persitikrinta, kad moteriš- nelis, tai Leob’as pradėjo da- 
kos gymės vaisiuje dar neuž- ryti toliasnius bandymus 
vaisintą kiaušinėlį galima už ant gyvulių, kad persitikri- 
vaisinti su pagelba tam tik- nūs, ar kiekvieno žemės gy
vų chemijų dalelėmis. Tyri- vuno yra vienoki organiz- 
jtėjimą tame darė garsus 
mokslinčius, biologas Leob, 
kurs labai ilgą laiką tam pa
šventė iki atvėrė naują te
oriją, užvaisinimo būdą.

. Kitais žodžiais tariant, Le
ob sutvėrė teoriją partono- 
gogišką arba įdomų užvaisi
nimo būdą be vyriškos ly
ties ir nugramzdino tas vi
sas senovės legendas, kurio
se galybės yra visokių pa
davimų ir slaptybių apie vy
riškos ir moteriškos gymės 
organizmą, lytiškąjį susinę- jos galės išvystyti gyvybę 
Šimą, arba užvaisinimo bu- panašią ir nėkuom nesiski- 
dą iki išsivysto nauja gyvy- 
bė- Leob’o teorija iššaukė

kinėmis su saldainiais..' 
1 J 4- H Esant paprastoms sėdynėms
*uSl8K3llVni3l i + užimtomis, musų draugystė 

1>akvi€Sta i kuį4 ,b“vo į 
užėmus motina, duktė ir ke-1 

! nses 9 kurs išeina Wushing* liatas linuku Jie netik j tone. Tame straipsnyje jis mums „^0^0 sėdynes, 
j plačiai aprašo ir parodo pa- atidavė mums ir valgius, 
1 šauliui, kad jo teorija buvo popius ten būvant turėjo; 
; tikru karakterio procesu, jje vjsj
i kad su tūlų chemijos dalių Moters su vyrais nesėdi 
pagelba pavyks jam užvai- sėdynėse sykiu, net ir ant 
sinti ir sulaukti neturališkos išeina išimtinai vieni 
gyvybės, kokia gali išsivys- aktoriai vyrai, arba vėl ak

torės, moters ar mergaitės. 
Ant scenos daugiausia vaidi
nama chiniškos kovos, ir tai 
populiariškos, galbūt todėl, 
kad chinai privatiškame gy
venime mėgsta ramumą. 
Kostiumai ir tankus mainy
mai drabužių, atėjūnui yra 
labai akyvu daiktu. Mažai 
kas atkreipia atydą į muzi
ką ir patį vaidinimą, apart jr ant viršaus uždėti- šmotelį 
kostiumų, jei bent užbaigus minkšto, nesuteršto audimo, 

tame pačiame 
Tam yra tinka

miausiu aliejus, sunktas iš

Gydymas apdegintų.
Apdeginau yra trįs ski

riat: Vienas pagimdo tik 
paraudonavimą tos vietos 
kūno, kuri apdega, antras 
pagimdo odos išbėrimą pus- 

j lėmis, o trečias nudegina 
' odą. Gydymui tokių nude
gintų vietų yra patartinu: 
Kada oda yra tik raudona, 
tą vietą reikia apdėti minš- 
tu, čystu audiniu, suvilgytu 
šaltame vandenyje, o kad 
neprileidus orą prie skau
damos vietos, ant viršaus 
uždėti šmotelį milo, arba va- 

i tos. Kada nuo apdegimo iš
šoka pūslės, tada skaudamą 
vietą reikia patepti aliejum

MOTERIMS PASISKAITYMAI

mai ir vienodai gyvybės išsi
vysto. Mokslas laukia su di
deliu nekantrumu naujų 
Leob’o tyrinėjimų, kurie vi
sus galėtų nustebinti.

Biologai su nekantrumu 
laukia evantuališko Leob’o 
paskelbimo ir parodymo fak 
to, kad jo bandymai yra su 
rezultatais ir, kad gali už
gimt nauja era, kurioje gy
vūnai moteriškos gymės, be 
vyriškos gymės lytiško or
ganizmo, su pagelba chemi-

kovą, kada aplodismentais suvilgyto 
dovanojami aktoriai; šiaip aliejuje, 
visa atyda atkreipta tikį j * 
kostiumus. Orchestros grie linų sėmenų, tik toks aliejus 
žimas ant įvairių instrumen- turi būti sumaišytas su kal- 

___ Tokį nu
turėti visuomet 

namuose, kad reikalui parsi
ėjus, butų po ranka. Vieton 
sėmeninio aliejaus, galima 
vartoti gerą alyvą. Apdegi
ntus nuo saulės (sun born) 
gydosi tokiu pat budu kaip 
ir apdegintus nuo ugnies. 
Prie gydymo apdegimų, vi
suomet reikia atkreipti aty
dą į švarumą, kad prie žaiz- 

ap- dos dedami dalykai nebūtų 
suteršti, kad nešvarumais 
nesu teraus žaizdą ir tuomi 
nepailginus gydymo laiką.

žmogystos. Paprastai yra 
tinkamiausiu vartoti bur
nos prausimui ar maudynei, 
drungną vandenį, pride
dant boro rūgšties. Tinka
miausiu yra prileidus pilną 
tokio vandens, į jį panerti 
visą bumą. Vanduo tokiu 
budu pažadina odą, o boro 
rūgštis naikina pleiskanas, 
kurios paeina nuo silpno 
prakaitavimo. Ar reikalin
ga naudoti muilą? Burnos 
oda muilo nepriima ir todėl 
muilas burnos odą gadina, 
jeigu oda nėra gerame sto
vyje. Vienok yra patartinu 
burnos prausimui naudoti 
baltą, ispanišką 
migdolinę mostį, 
kad ta mostis 
Vienok burnos

muilą ar 
jei tikra, 
yra gera, 
prausimui

Mergaičių burtai.
Kada mergalė pameta žie

dą, kuriuomi ją apdovano
jo sužiedotinis, visuomet 
pas daugelį tokių mergaičių 
kįla išgąstingas trukšmas, 
tikint, kad ištekėjimas už to
kio vyriškio, kurio tas žiedas 
buvo dovanotas, bus tikrai 
nelaimingas, nelaimingas su 
juom ir šeimyniškasis gy
venimas.

Pas daugelį mergelių dar 
nuo senovės yra užsilikę įti
kėjimai ir toki, kad jeigu su- 
žiedotinio pravardė praside
da nuo tos pačios raidės kaip 
ir jos, tai jai už jo ištekėjus, 
gyvenimas bus tikrai nelai
mingas.

Yra dar mergelių ir tokių, 
■kurios turi po pusę tuzino

šimčių metų, atsirado ir dau 
giau moteriškų mokyklų.

tų, irgi vertas paminėjimo, kiniu vandeniu. 
Griežiama yra sulyg lošimo;. šinį gerai 
kuom kova ant scenos eina 
žriauresnė, tuom orchestra 
garsiau griežia.

Japonijoj kiekvienas mie
stas turi savo dalį, vadinimą 
“teatrališka gatvė”, kur 
kiekvienas namas “Apollo- 
no gimimo pribuvimu”. 
Prie kiekvieno teatro yra di
deli popieriniai paveiksluoti 
apskelbimai, panašus 
skelbimams cirko Barnum 
& Bailey, kurie savo paveik
slais vilioja praeivius, kad 
užeitu i teatra . Atlankiau

nereikia vartot perdaug nė trokštančių jos rankos ir la- 
pertankiai kad ir tokius bai tankiai slimpinėjančių 
muilus. Prie burnos prau- aP*e namus, kuriuose ji gy- 

I simo yra tinkamu vartoti vena- Reik iš daugelio pasis 
| citrinos sultis, nes citrinos kirti sau vieną, bet kaip at- 
! rugstis atnaujina odos gy- sPčti, kad atitikus laimę. 
■ vumą ir apvalo odos skyle- Reikia imtis burtų.
les nuo užskretimo.

. Ir jos 
prie burtų imasi. Nuskina 
tiek rožių, kiek turi “myli
mųjų”, prie kiekvienos rožės

Makaronai su keptu 
kumpiu.

Iš svaro miltų, dviejų kiau 
šinių, biskio vandens ir drus1 
kos darosi tiršta tešla, iško- 
čėjama plonai ir supjausto
ma į pailgus ar keturkam
pius makaronus, kuriuos 
reikia virti užsudytame van
denyje. Išvirus makaronus 
reikia nukošti ir dėti į svies
tu išteptą į kepimo blekę, 
eilėmis, su smulkiai kapotu 
kumpiu; kumpis, kapotas ar 
mašinėlėje trintas, jeigu la
bai kudas, turi būti sumaišy
tas su mažais šmoteliais la
šinių. Kada viskas jau su
dėta į kepimo blekę, turi bū
ti aplaistyta skystai išplak
tais dviem kiaušiniais. Teip 
padarius reikia viską dėti į 
pečių ir kepti - lengvai kūri
nant, kol užsidėjus pluta pa
sidarys rusva.

riančią nuo savo motinos or- 
__________ ____ ganizmo. Jeigu tai pavyk-

dideli užsiinteresavimą mofTų tebb’nrateiekti, tai bio- į^įu'i' tStra T AtiankiZu 
slo srityje, o teipgi sušilau- .ogŲos mokslas, kurio prie- kelis įinemat„grafuSj bet g 
ke didelės ir astmos kritiKOS sakyj stovėtų. Leob labai pa- 
iš didelių mokslo vyrų. Vie- garsėtų po visą pasaulį ir 
luotelis, kurs parėmė Leob’o"tik jau butų stebuklingas iš- 
teoriją, buvo profesorius! radimas. Ar pavyks Leob’ 
Yveša Delage, kurs teipgi Ali tas atsiekti, nežinia dar 
darė bandymus tame ir išty- ii’ negalima tikrinti, vienok 
rė, kad mažo žemės gyvūno negalima abejoti, kad šiais 
moteriškos gymės neužvai-’ laikais, išradimų amžiuje, 
siritą vaisiuje kiaušinėlį ga- Le'ob’ui, kurs mokslo prisi- 
lima su pagelba chemiškų į ėmęs ir jį padeda tiems ty- 
dalelių užvaisinti. Bet -prieš rinėjimams nepasiseks nus- 
tuodu vyru stojo eilė moks- tebinti pasaulį ir parodyti, 
linčių, kurie smerkė ir kri
tikavo naują užvaisinimo 
budo teoriją.

Nepaisydamas vienok Le
ob kritikos apie užvaisinimo 
būdą tęsė ir toliau savo tyri
nėjimus ir darė bandymus, 
kad sumušus tą kritiką fak
tu ir parodžius, jog moteriš
kos gymės vaisiuje neužvai- 
sintą kiaušinėlį su tūlų che- lankytis 1 
mijos dalių pagelba užvai- sostapylyje, kur jis būdamas iu”savo vvr„A " ldė*iu , 
sinti tikrai galima. I^ob atlankė chinų teatrų. Bus jcidimo> ™ters puXje, 

buvo ramios ir žiurėjo kaipo 
į paprastą gyvenimo paveik
slą.

Užimančiausiu lošimu bu
vo. kokį Japonijoj teko ma
tyti, tai perstatymas katino; 
kurio rolėje buvo žmogus. 
Jis lipo šniuru, kabančiu 
prie scenos sienos ir žiurėto-

profesorius • radimas. Ar pavyks Leob’

išradimų amžiuje.

ten mane greitai išbaidė mu
zika ir giesmės, ant stalų 
stovinčių aktorių, šalyse sce
nos. Teko man lankytis 
operetėje, kurią lošė japo
niški aktoriai, europiškuose 

•kostiumuose. Lošime prin- 
cipališkai išėjo ant scenos

Obuolinė sriuba.
Paimk du svaru obuolių, 

nulupk, supjaustyk, • išimk 
sėklas ir kietąsias dalis, už
pilk dviem ar trims kvorto
mis vandenio, įdėk kelis 
šmotelius senos duonos, o jei 
kas mėgsta, galima Įdėti ge
rą saują ryžių, lupyną nuo 
čverties citrinos ir kelis 
gvazdikėlius. Paskui tą vis- 

Kuri rožė j ką reikia gerai išvirti, nu-

Kūno švarumas.
Valymas kūno ir jo užlai-iPririša kortelę su užrašyta 

kymas švarume, reiškia už- į pravarde “mylimojo , ir nu
kirtimas kelio į savo orga-!ejus Pr*e tekančio upelio, 
nizmą įvairios rūšies mik-įsumrta visas rožes su pri- 
robams, kurie yra sau pasi- ■ ristomis ant jų kortelėmis, o 
rinkę mieliausiu gyvenimu j Pat^ greitai nubėga į kitą 
žmogaus organizmą. Tad ;vietą ir ten laukia atplau- 
yra reikalaujamu būtinai i kiant anų rožių su užrašyto- 
maudvtis kuo tankiausia m^s kortelėmis. Y........... _ ,
(ne vien karta į metus), paskiausia atplaukia, tą iši-' sunkti per tam tikrą sietą, 
Daktarai pataria * net kas- Ima vandens ir kokią pra- į gerai sutrinant, įpilt biskį 
dien nusimazgoti kūną arba vardę ant korteles randa už-į citrinos sulčių, įpilt du gerus 
išsimaudvti. Maudytis vie-įrašytą, su taja pravarde j šaukštus cukraus ir valan-

1 bernelį” laiko už savo ir ti- į dėlę virti. Prieš padavimą Į 
kiai nes tas gali privesti: ki»i au juom laimingo gy-1 stalą reikia uždaryti kiau- 

•’ jšiniu, gerai.išplaktu puode-
Labai blogai jeigu merge-ilyje saldaus arba rūgštaus 

yra ganaus tik tokiais budais, bur-įpieno.

nok nereikia ilgai ir pertan-

prie nusilpnėjimo. Namuo-įvemmo- 
se, kuriuose vra maudynės 5 

! (o tokių namų ;
daug), maudytis reikia du jrenkasi sau vyrus, ne
kartus savaitėje, o jau vieną Įsistengdamos pažinti jų ka- 
kartą tai būtinai. Papras-! rakterius, jų budus ir nara- 
tas maudynės kubilas, šmo-;vus- Kurios vieton to pasi- 
telis muilo ir abrusas, yra ’ganėdina tik burtais, tos, 
užtektinu kūno apvalymui.' žinoma, save labai apvilia.

■ Švarus kūnas tai yra žmo- '-------------
gaus sveikata, o sveikata, . ^ašlė^.
žmogui juk yra brangiausiu į. Chinijoj yra paprotis gerb 
daiktu. Maži ir paaugę vai- našles, su įsitikrinimu. 

j kai, kiekvienas privalo nuo: jos danguje turi didelius 
.mažens pratintis prie kūno;apgįnėjus. kuriais yra jų 
švarumo ir tanKaus maudy- niįrę vyrai. Didžiausia 
mosl- niekšyste butų skaitoma, jei

į ---------- ‘— i gu kas našlę įžeistų ar nus-
Suskilusi rankų oda. kriaustų. Bet jeigu našlėj 

Žiemos metu, daugelis i antru kartu ištekėtų užvy-j 
žmonių, o daugiausia mo- ro, ji butų skaitoma nedo- 
ters tankiai skundžiasi ant riausia motere. p>eržiangen- 

i suskilimo odos ant rankų, ti rubežius Konfucijaus te- 
kodėl negalima atsakančiai orijos, prasižengianti prieš 

; rankas numazgoti ir tižiai- tautą ir savo gimines.
: kyti atsakančiame švaru- -------------
!me. Kad tokiems nepato- x , , . .. j Moteriška kolegija.gurnams pastoti kelią, yra
.geriausia saugotis išeinant Kolegtja Vassar buvo vte- 
laukah. kad neturėti šla-lnatJ■ J^esmaja moterų 

' • 1 -i •„ mokvkla Suvienytose v als-: pias rankas; reikia visuomet; • • . _
jams matant, rodė visokius nors tokiose vietose buvo:geraj rankas nusišluostyti tIJOse' Slt* mokyklą įsteigė 
šjiosus, nuduodamas, kad ligonis, sergantis difterija j pirmjau negu išeinant lau-jMatthew V^ssar 18§ ro 
jau puola, bet greitai nagais ar škarlatina. Tad išeina, vra 1 ”ravoro savininkas is Po-

Kambarių dezinfekcija.
Tyrinėjimai parodė, kad 

muilas ir karštas vanduo 
yra užtektinu dezinfekcijai 
kambario išvalymui, kuria
me buvo ligonis, sergantis 
škarlatina ar difterija. 
Svarbiausiu yra su muilu ir 
karštu vandeniu išmazgo-

keturios moters, kovojan- jimas grindų ir visko, kas 
čios prieš atkakliuosius savo tik yra pridengto medžiu, 
vyrus; pirmiausia jos mėtė 
savo vyrams grubijoniškus 
žodžius ir visaip juos pra
vardžiavo, paskui mėtė į 
juos puodus ir kitokius na
minius daiktus, kurie yra 
moterių valdžioje. Publiko
je gi japonės moters, laike 

I tokios audros scenoje, nesi
gailėjo garsaus juoko, o 
pauzose delnų plojimo, bet 

"Vienam amerikonui teko kuomet akto gale, kada ko- 
; Pekine, Chinijos vojusios meters puolė po ko- kančių.

kad gamta slepia net ir to
kius dalykus savyje, kokius 
tik galima rasti žemės gy
vūnų organizme. Tai tie
sink butų stebuklai’ Tąsyk 
biologijos mokslas didelį 
žingsnį padarytų pirmyn.

Aziatų teatrai.

sinti tikrai galima. Leob atlankė chinų teatrą. 1 
trokšdamas pasauliui paro- akyvu skaitytojams šį-tą iš-' ] 
dyti, kad jo nauja užvaisini- girsti apie chinų papročius j 
mo budo teorija gali būti teatro.
praktiška, jis uoliai ėmėsi už “Kada įėjau į pirmo nu- 
darbo ir nesigailėjo pašvęs-merio (didžiausias teatras,, 
ti tam laiko. Leob tam ty- Pekine) teatrą, pirmutiniu , 
rinėjimui pradėjo panaudoti mano matymu buvo kova Su 
įvairias chemijas ir po ilgų abrusu, kuri buvo veikime 
tyrinėjimų ir bandymų da- sėdynėse ir galerijose. Pub- 
ėjo iki to, kad rezultatai pa- lika mėtė abrusą i arti savęs 
sirodė aiškesni, ypač ant že- stovinčius tarnus, tie gi tais , 
mo laipsnio gyvūnų moteris- abrusais šmagojo sėdinčius 
kps gymės neužvaisinto kiau atsilankiusius svečius. Slap 
šinelio. Po dideliam mokslo tybė tuojaus atsidengė: vai, 
vyrų lermui ir kritikai, ko- diškomis tiesomis yra įve-i 
kią buvo iššaukus nauja te- sta papročiai, kad teatruose, 
orija ir pirmi jo bandymai, pardavinėjama abrusai, tad j 
vėliau jau mažai radosi to- kiekvienas Chinijos pilietis,; 
kių drąsuolių, kurie savo greitai griebia abrusą. kad 
kritika tikėjosi paspirti ša- tuomi nušluostyti sau pra-i 
lin Leob’o išmislus. Kadan- kaituotą kaktą.
gi tie tyrinėjimai buvo da- Teatro salėje sukosi bu ris 
romi Europoje, tai užside- tarnų su kašikais, prikrau- 
gus dabartinei karęi, buvo tais vynvuogėmis, riešutais 
manoma, kad viskas dings, ir kitokiais saldžiais vai-

Dabar neperseniai, staiga, siais, kuriuos skubiai pirko, 
atgijo vėl Leob’as su savo‘moters ir vaikai. Paprastai, 
teorija, garsindamas rezul- chinai pradeda valgyti tuo- 
tatus, kokius jis pastaruoju jaus, kaip tik atsikelia išlo- 
laiku pasiekė. Straipsnis jo vos ir labai retai kada pabai- 
buvo tilpęs mokslo žurnale gia pirmiau, negu eina gulti. į 
“National Academv of Scie- Balustrados buvo pilnos ble-» - 1

Pagal daktarų nurodymo, iš 
mazgojimas kambarių kar
štu vandeniu su muilenomis.; 
reiškia tiek pat kiek ir išru-I 
kinimas karbolium, o prie 
to parsieina daug pigiau. 
Daktaras Chapin, užveiždė- 
tojas sanitarijos Providen- 
ce, R. L, kartą padarė išvadą 
savo paskaitose, kad ruki- 
nimas kambarių po skarlati
nai ar difterijai. nėra atsa-

Jo nuomone, yra 
atsakančiausiu viską išmaz
gojus karštu vandeniu ir 
muilenomis, ką galint, išnešt 
laukan ir išdžiovinti prieš 
saulę. Tyrinėjimus darant 
patirta, kad ant sienų, ra
kandų ir paveikslų spielčių, 
bakterijos nesikabina, nes 
bakteriologai darydami ty
rinėjimus, niekur panašiose 
vietose nerado bakterijų,'

sposus, J 
jau puola, bet greitai nagais ar škarlatina. __ ______,
nusigriebdavo šniūro. Pub- kad kambarių dezinfekcijai 
lika su didžiausiu atydos 
įtempimu tėmijo to “katino” 
gabumus.

yra užtektinu išmazgoti me
dį ir išvėdinti kambarius, 
duodant progą orui ir saulei 
užmušti likusias bakterijas, 

i ku rios jei dar yra likę.
000

JUOKAI.
XX amžiuje. 

Motė sūnų bara, 
Kad toks pasileidęs, 
Tavo tas liežiuvis 
Ir visai palaidas. 
Šiokis tu ir tokis, 
Gėda man tik yra, 
Prie žmonių visuomet 
Ašaros vien byra. 
Sūnūs ant to sako:

— Motina klausykie, Galima tik tiek atsakyti, kad 
Jeigu aš negeras, 
Gerą pas’gimdykie.

Kaip rytmetyje praustis.
Nekartą kįla klausimai, 

i ar rytmetyje galima naudo
ti šaltą vandenį burnos nup- 
rausimui, ar gal visai nesi
prausti, nes šaltas vanduo 
erzina odą ir nesijungia su 
riebumu, dengiančiu veidą. 
Tokiems klausimams atsa
kymą nelengva surasti.

naudojimas šalto vandens 
| ryto metu, priklauso nuo

Moteris valdo miestą.
Miestelį Marine, pietinėj 

dalyj Illinois valstijoj, vaido 
moteris. Priežasčia to yra 
tas, kad visi tame miestelyje 
gyvenanti vyriškiai, pasida
vė į kariumenę. Dėlei vyrų 
pasidavimo kariumenėn. net 
savaitinis laikraštis, kurį 
leido trįs broliai, sustojo 
ėjęs. Vyrams pasitraukus, 
moters užėmė nevien valdi
ninkų rietas, bet net ir poli- 
cistų ir gaisrininkų.

Vieton bulvių.
Šiądien bulvės yra branges 

nės net už obuolius ir orend- 
žius. Tad bulves galima pa va 
duoti ryžiais, kurie yra ga
na pigus, nes svarą dar gali
ma gauti už 5 centus. Du 
kaupini šaukštai ryžių turi 
savyje tiek maistingumo, 
kiek pustrečio virto kiauši
nio.

iMatthevv Vassar 1861 m., 
kan. Bet jeigu rankos yra!bra™ro savininkas išjo
jau suskilę, tad reikia gel-I «Kbk«PS>e. N- V Jis buvo 
bėtis naktin rankas gerailbev?,k«' ^'o turtą 
numazgojant šiltame van-i J,ask-Vra l>«bbsk“™s reika- 
denyje ir gerai apdžiovinus, lams' Jo Rimines prikalbino 
ištepant vazalina. Daryti į> moterišką mokyk
la reikia kelis kartus, kas-,1* J"a .paklausė ir sitos gim 
dien. o oda suminkštės ir ga- nazP?s •!ate'«lm!,l1 Paskg! 
Kaus kaip reikiant sugis. ™v>rs milijoną dolerių Is

■ pat pradžių ir net vėliaus. 
1 per kelis metus, buvo varo- 

Plaukams vanduo. ma djde]ė agitacija priešai 
Gerą vandenį vilgymui mokyklą, todėl, kad ji 

plaukų, kad butų minkštos- ,sįjrjama išimtinai mote- 
ni, galima pasidaryti namie. r]’ms. Agitacija, kaipo ne- 
J lį dalį kvortos tyro ya11' naudinga, laikui bėgant, nu-' 
dens įpilk šaukštą lininio ėj0 anį njekų ir galiaus su- 
aliejaus ir virk per penkias nyk0. Kolegija Vassar šią- 
minutas, paskui tegul atau- dien yra viena iš augštesnių- 

mokyklų. 
kelių de-

jų moteriškų , 
Į Apart jos, bėgyje

SMULKUS PATA
RIMAI.

— Nepermatomas stiklas. 
Norint paprasto lango stiklą 
padaryti nepermatomu, rei
kia padaryti mišinį iš rūgš
čios druskos su actu ir tuo- 
mi mišiniu ištepti lango 
stiklą, ant viršaus ištepant 
šepečiu, suvilgytu pukose.

— Maišyta duona. Duo
na maišyta kvietinių su ry- 
žiniais miltais turi gerą sko
nį ir yra labai maistinga. 
Maišymas miežinių miltų su 
kvietiniais irgi yra naudin
gesnių duonos maistingumui 
negu vien kvietiniai miltai.

— Cukrus. Du kaupini 
šaukštai žmogaus organiz
mui duoda tiek šilumos, kiek 
du kotletai iš veršio mėsos 
be taukų.



A. J. Našlaitis.

Tarp juros bangų.
(Eilių rinkinėlis.)

POATAS ’ 
(Margaliui)

Aš girdėjau, kad poetas, 
Betgi šitas margas svietas 
Reikšmės žodžių nesupranta, 
Nė tų minčių neatranda.
Kasgi yra tas poetas, 
Kam jis skirtas, pažadėtas?... 
Meilės liepsnoj jo krūtinė, 
Stygų skamba sutartinė.
Liaudžiai mokslo, šviesos geidžia, 
Tamsos ukus dainoms skleidžia, 
Jausmo sieloj jo daug yra 
Pina dainą, gražią, tyrą.
Jis pažįsta gražią gamtą, 
Josios paslaptis supranta, 
Iš dainų statydams bokštą, 
Miniai jį pavesti trokšta.
Ir tuos, ką mažai supranta, 
Supažindina su gamta, 
Savo dainoms skleidžia tiesą, 
Nuo tamsos atskirdams šviesą.
Jurą tykią ir banguotą,
Orą gražų ir audruotą, 
Meno, žvaigždes ka mirguoja, 
Jis dainose apdainuoja.
Liaudžiai musų jis naudingas, 
Mintims yra jis turtingas, 
Ir vainikus dainų pina, 
Jais mus liaudį apdabina.

PAVASARIS
(Dr. Pr. Mock) 

Čiulba ulba, paukštužėliai— 
Gėlės pievas puošia, 
Gamta blaivos’ dėl gyvybė- 
Naują rūbą ruošia.
Ir upelių vandenėlis 
Į jūrelę bėga—

Padėjęs sermėgą.
Saulė teka, krint raselė 
Graži sidabrinė, 
Nemunėlis jau banguoja, 
Jo laisva krūtinė.
Daug linksmybės atsirado 
Ant žemės paviršio.
Šaltą žiemą prispaudėją, 
Kiek’- ienas užmiršo.

Musų poetai.
Uždanga.

“Pasakyk panytėlė”, “Jau žvaigždė vilties 
žibėt nustojo” ir kitos skamba ir skambės po 
Lietuvą iki lietuvis bus lietuviu.

Baigdamas savo straipsnelį, atsiprašau 
visų šių dienų eilininkų, kad jie nemanytų, 
jog aš norėjau juos įžeisti, paniekinti arba 
kad eilių nerašytų. Ne! Tik sakau, kad jei
gu jau kas rašo eiles be jokios apie eilevimą 
nuovokos ir jo eilės išeina lyg rezginės, tai 
geriau, kad ar visai nerašytų, o jeigu nori 
rašyti, kad pasimokintų. Vadovėlių apie 
eilevimo tiesas lietuvių kalboje neturime ir 
gal ilgai dar neturėsime. Mano nuomone, 
kad šiek tiek talentuoti poetai, norėdami, 
kad jų talentas nesudiltų, visupirmiausia 
turėtų gerai pramokti lietuvių kalbą, o pas
kui dar ne tuojau kalti eiles pačiam, bet 
reikia skaityti eiles geresnių musų poetų. 
Skaityti ne tokius rinkinėlius, kurių kelia- 
tas pastruoju. laiku apleido spaudą ir yra 
garsinami laikraščiuose kaipo geriausios 
juose eilės, bet Įsigyti sau (jei galima da
bar) ir skaityti ve kokius:kun. A. Vieno
žinskio “Lietuvos Tėvynės Dainos”, vysku
po A. Baranausko “Anykščių Šilelis”, ly
riko Maironio “Pavasario Balsai”, A. Jak
što “Dainų Skrynelė”, Dagilėlio “Dainos- 
Dainelės’’, J. Margalio “Volungė”, teipgi 
rinkinėlius Ludo-Giros, Jovaro, Vaitkaus, 
Mikuckioir kitų talentingų poetų. Skai
tant kitų eiles, reikia skaityti palengva, Įsi
gilinti Į poeto mintis, nes poetas Į savo eiles 
deda geriausi jausmą, teip pat skaitant ei
les reikia bandyti skirstyti jas į pėdas, žiū
rėt ant kokių pamatinių eilevimo tiesių 
yra sustatytos, kaip skamba ritmas, kaip 
rimuojama eilučių galūnės ir kokiais žo
džiais, tokiu budu prieš save turėsi geriausi 
vadovėli. Teip elgdamas ir pamažu mokin- 
sies netik eilevimo tiesų, bet minčių bei jau
smo tvarkos. Tąsyk tik galima bus parašy
ti ganesnės eilės, kada įsigilinęs i ką nors 
turėsi jau pribrendusi jausmą. Žiūrėkit 
kaip savo rinkinėlyj, vienose eilėse sako 
Margais: ----------- —--------. :__________

Pajutęs širdyje dangaus Įkvėpimą, 
Ir kankles Įgavęs paskirtas Augščiausio, 
Krutinėję kibirkštį pukštan pirmiausia— 
Jausmų tebelaukiu tiktai pribrendimo.

Tą patarimą jums, eilininkai, duodu ne 
kaipo savo svajonę, bet kaipo faktą, nes 
tokią nuomonę žodžiu gavau nuo vieno žy
maus lietu vio-poeto. o aš su jumis daly- 
nuosi dėlto, kad ir aš jūsų būryj esu.

I. Augštaitis.

NAUJA ERA EINA PRIE

KENSingtongardeIS

ATSIMINIMAI.
(Imitacija.)

Aš apleidęs savo kraštą, 
Kaimą, lauką ir miškus— 
Palikau tėvelį seną, 
Motiną, brangius namus.

. Skyriaus, skriejau, plūkiau toli, 
Aukso svetimon šalin, 
Verkia širdis, sielai liūdna, 
Kad skubiai plaukiau toiin.
Jau išvidau platų svietą, 
Miestus Įvairių šalių, 
Bet užmiršt savos gimtinės, 
Jokiu budu negaliu.

- Čia ir saulė rūsčiai teka, 
Nėr tos grožės ant laukų, 
Žmonių keistas, šaltas būdas, 
Tarp jų liūdna ir jauku.
čia paukštelių čiulbunėlių 
Negirdėt dainų miškuos, 
Lakštingėlė nepragysta 
Nė gegutė nekukuos.
Čia ne tokios upės teka, 
Kaip kad musų Lietuvoj, 
Čia nuobodu yr gyventi, 
Toli šalyj svetimoj.
Žmonės netur čia malonės, 
Nemeilus laukai javų, 
Dgsta siela, širdis verkia, 
Trokšta grįžti prie savų.

PRIE UPELIO.
Bėg upelis, vanduo teka, 
Bėga greitai kaip matai, 
Dienos metai teip pat bėga, 
Amžiai slenka sau tiktai.
Mus gyveninis tam’ pasaulyj, 
Duoda progą vis mąstyt,

• Kad kaip ateitį saugesnę, 
Laikui bėgant padaryt.

©
©
©
© Vakar — vienas iš Clevelandą
(S) rubežiuojančių miestų.

Ryt — statoma didyn Linndale
© ir tūkstančiai Clevelando gyvento
ji} jų, linksmai jame apsigyvena ir čia 

balsuoja, su privažiavimu iki Pub
lic Sųuare. tik už 3 centus. 

Jeigu pirmiaus ne buvai Linnda
le, tai — atvažiuok dabar — o čia 
tau patiks apsigyvenimo vieta. 

Neapvertinami lotai atneša 100 
nuošimti savo vertėje, kaip tik tin
ka namų statymui.

Čia yra saugiausia vieta , ---------- r----------- ------- --------
mokestis duos tau namus arti parko ir žaislų dirvono. Męs nenorime atkartoti pasa
kų, kad žmonės visuomet netikėtai randa sau turtus šioje šalyje, vien tik žemės ir 
namų nuosavybėje. Žmogus, kurs dedi ja ir savo Įdėlius deda į nuosavybę mieste, nė
ra klausimo kaip jis apsirubežiavęs butų, susilauks žilos senatvės ir laimingos ateities, 
taps neprigulmingu.

ATKELIAUK ŠIĄDIEN. IMK LORAIN GATVEKARJ, SU TRANSPORTU PAS GATVEKARIU 
STOVYKLAS, IKI LINNDALE GATVEKARIUL IR ATVYKĘS SPRĘSK PATS ARBA TELEFO- 
NUOK NEAPMOKAMO AUTOMOBILIAUS, AR RAŠTU REIKALAUK PAAIŠKINIMŲ.

THE H. A. STAHL COMPANY
------j 613 CUYAHOGA BLDG. Cent 1534 ųsy 

©©©©©©©@©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©(§)®Oį)@©(§)(§)

© 
© 
©

Nauji Lietuviški Columbia ©
REKORDAI©

ĮDAINAVO ©

© 
© 
© 
© 
(©) Main 5566

Pragyvenimo kaštai galima čia 
sumažinti iki pusei. Geriausią Įdė
li gali padaryti ŠIĄDIEN įgyjant 
savo žemę ir namus, kurio vieta 
laukia šiądien. >

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

Pamislyk ir apmastyk gerai ką 
tas viskąs reiškia per metus, kurių 
ateitis žmogų daro laimingu 
vienai dienai.

tayo turtui, šiądien. Mažas įmokėjimas ir mažos mėnesinės

DIDELI LOTAI 

$275.00 
IKI 

$650.00 
3c. PRIVAŽIAVIMAS 

GATVEKARIAIS. ne

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

Marė čižauskienė 
ro-tao Gegužinė Dama 

~ Giedu dainelę.

. Marė Čižauskienė 
E3’91 PIaukia sau laivelis 

Lopšinė daina.

E3244

E3190

E3191

E3245

E3188

© 
© 
© 
©

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

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

IR ĮVAIRIŲ PRIETAISŲ.

E3189

E3243

E3242

E3290

Karalienės Aniuclų par. choras 
Ant Kalno Karklai siūbavo 
Pasisėjau žalią rūtą.

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

r-.-isa Kur bėga Šešupė 
Karvelėli mėlynasis

Pauji lietuviški rekordai, Įdainuo
ti M. Petrausko, kurie bus parduoda-

man

E3350 £ain.iu.? - , . • 
Naujoji Gadyne.

Vašia Valužė 
Suktinis.

,f^Kur tas šaltinėlis 
OTui-a Prirodimo seni ; 

jaunam mergelę.

“Dirvos” krautuvėje randasi dide- 
lIsYmkinis ir šeip įvairiausių rekordų.

Gaunami

. “DIRVOS” KRAUTUVĖJE

2004 St. Clair avė. . Cleveland, O.

FRANKEL LIGHT COMPANY
5016 Woodland Avė. - Cleveland, Ohio
IXXXXXXXXXXXXXXX333CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXX:

Męs pirkėjams sučėdijame daug pinigų, perkant pas mus reikmenis. Pir
miau negu pirksite, ateikite pas mus pasiteirauti.

MęS UŽLAIKOME APARTAMENTĄ SU DIDŽIAUSIU PASIRIN
KIMU VISAME MIESTE

ELEKTROS ŽIBURIŲ APTAISYMŲ, ĮRENGIMŲ LEMPŲ

Norintiems gauti dailius paveikslus pas mane fotografuoiantės. telefcnuokit man. i 
siu j namus ir jus parsivešiu šituom puikiu, naujausios mados automobiliam, dykai Teipgi 
mus nufotografuoti nabašninkus, krikštynų ir vakarėliu grupas (pardis.)

Teipgi pasamdau automobilių vestuvėms, kūmams, pabroliams su pamergėms ir noi 
žinėti parkuose.-

Tilifonuokit: Princton 1262 L. Rosidel 3926 J.

JONAS ŽITKEVIČIUS SAVININKAS.
L'e.. Cleveland. Ohio.

10 MILIJARDŲ DOLERIŲ KASMET i 
EINA PERNIEK

^vienytose Valstijose, dėlei netikusios i 
tvarkos, kasmet 10 milijardų dolerių eina ; 
perniek. Daugelis šaltinių yra ne išsemia-! 
mais. Dabartinis brangumas yra tai gam-; 
tos bauda už netikusį šeimyninkavimą.

"Ar dabartinis brangumas nėra tai 
gamtos bauda už netikusį šeimyninka
vimą?'’

Tokį klausimą stato New Yorko uni- 
verstito profesorius Rudo’lf M. Binder, 
kurs ant šio klausimo duoda ir atsakymą: 
Jeigu brangumas paeina nuo nemokėjimo 
šeimininkauti, tai to viso kaltė Jr atsako
mybė puola ant visos šalies; ant visos tau
tos. Nė vienas iš piliečių negali būti teisiu, 
jeigu dėl nemokėjimo šeimyninkauti, kas
met eina perniek 10 milijardų dolerių. Jei
gu paskaitysime šiądien 100 milijonų gy
ventojų Suvienytose Valstijose, tai dėlei ne
tikusio šeimyninkavimo, kiekvienas gyven
tojas nustoja 100 dolerių į metus. • 100 dole
rių. kasmet metamas į balą, o ta suma pada
ro nuošimčių $1,666,66, jeigu tą kapitalą 
laikytume bankoje. Tie sunaikinami 10 mi
lijardų dolerių, lengvai galėtų aprūpinti vi
sus šios šalies valdžios reikalus per 9 metus, 
nors tie raikalai butų teip brangus per visus 
tuos 9 metus, kokiais buvo per pastaruosius 
11 mėnesių. Netikęs šeimyninkavimas ne
gali būti vadinamu teorija. Yra prirody
mai, paremti faktais. Tegul nesistebi vie
šoji publika, jog tik viename New Yorke 
kasmet už milijoną dolerių eina perniek tik 
maisto. Lapkričio mėnesyje, 1916 m. svei
katos departamentas liepė New Yorke su
naikinti 1,467,690 svarų valgio produktų, 
nes buvo sugedu, negalimi sunaudoti. Dė
lei tos pačios priežasties, bėgyje 1915 m. 
sveikatos departamentas irgi New Yorke 
sunaikino 18,579,000 svarų valgio produktų.

DR. 0.1H. 6«S, D. 0. S. I
ATSAKANČIAUSIAS S

DANTISTAS. ’ «

S

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

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

7 iki S. Nedėldieniais nuo
!€• iki 12 vidurdienio.

368 The Permanent Biidg. _
746 Euelid Avė. arti E. 9 gatves a S Vienos durvs nuo Colonial

CLEVELAND. OHIO. S

—PRAŠYK—

“TO B»’
VYNAI 

KORDIALAI 

DEGTINĖS 

LIKIERIAI

NAUJAS IŠRADIMAS 
20-to AMŽIAUS.

PARSIDUODA
VISUOSE 

ŠINKUOSE

Dėl panaikinimo blakių, bam- 
batierų ir kitų parazitų, kurie 
veisiasi stubose. Apsiginsite 
nuo jų į dvi dienas.
Prisiųskite mums savo adresa. 

Patarimai dykai.
J. W. RAKAUSKAS & CO.

P. 0. 65, Box 42 
Cleveland, Ohio.

STIKLO
PATAISO SKIL
VI IR INKSTUS

CEREBRUOTO

LASH’S
BITERIO

DANTISTAS.
ifiso valandos: Nuo 9 ' i 
:o iki 12 dienos, nuo 1 
>ietų iki 8 valandai vakare.

813 Superior Avė. N.

Užganėdino kritiškiausius tos 
tus. Visur ir 
gerais ir užganėdinančiais. Jų

gera.

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

(Ties Sheriff st. Marketu) 
Cleveland, Ohio.

Main 4049 — Erie 135.

Frank F.Happy
DANTISTAS ■

Valandos: Nuo 3 va), po piet iki 
8 vakaro. Nedėldieniais ofisas 

. uždarytas.
Geriausi patarnavimai už sąži

ningų užmokesti.
1935 St. Clair Avė. 

Viršuj Pekelčio aptiekos.

j- ŠEMOUvąt

LIETI V iŠ S74S

•H AKIŲ GYDYTOJAS »

1172 E. 79-th St.. Cleveland. Ohio.
Ofiso valandos: Nuo 9 iki 12 die

nos. nuo 2 iki 8 vai. vakare.

r2 Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems § 

n! Lietuvoj bei Amerikoj ĮH

g VIENYBE LIETUVNINKUS 
g Eina jau 39-tes metus. uj
g Prenumerata S2.CC metams; $1.0€‘ uj 
g pusei metę. Kanadoje $2.50 metams: įn 
g $1.25 pusei metų. Anglijoj. Lietuvoj ir “] 
g kitur $3.00 metams: $1.50 pusei m. “}

Pamatiniui vieną mm- siunčiam dovanai 5} 
Knygą katalogą siunčiame ant pareika- y 

Cį lavino dovanai. įįj

Š J. J. Pauksztis & Co. J? 
ru 120-124 Grand Str., K
ru Brooklyn, N; X. ūj

___

Patriotiškas Privalumas!
lUMTRanTHTTir

Didele proga prisidėti su pagalba!! 
STUMT KARĘ IKI GALUI!!!

AKIUGYDYTOJASįSPECIALISIASĮ:
Jei tori r>lvo«!>Į 

*k>». trumpu re»č-!;' 
i;~- <• ai,1v d-'-virrvl 
ar o.

Akinu: Jss Prttt'iMi;!
s! S. Robert Gebhart, N. D. |

lj; . 7035 Wade I’ark .į
Įlį Valandos: nuo 1 iki 8 kasdien. !
;j|Tel. Rosedale 1381-R

Pa ta rimai dykai. Darbas gvar-tas. ‘

Cuy. Central 8473-R

S. Bonchorek
Specialistė

A K U š E R Ė
Baigusi šitą mokslą Europoje, 

teipgi ir čia Amerikoje.

2007 St. Clair Avė- 
CLEVELAND. OHIO.

IMANT ŠIĄDIEN

PASKOLOS LIUOSYBES BONDSUS
Tai Įdėlis ant Suvienytų Valstijų skaitantis 3‘

VIENAS DOLERIS

Su proga gali būti kiekvienam; gal būt tunte kokį

I I A * I užpatentavimo, gal norite **KĄ IŠRASTI”, reikalaukite nuo musų dykai patarimų ir VEDĖJO IŠRADIMŲ, ką išrasti, »r kaip p
I I ■■ III m ■■ I kiekvienam išaiųaia dykai. Risunkui ir modelius bandome ir egzaminuojame DYKAI. Rašykite lietuviškai bent ) katrą o isj».| llJlIHUIIVInl AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICES: (Dir): 256 BROADWAY, NEW YORK. N. Y. ir
I ■ ■ ■ • ■ ____________103 BARRISTER BLDG„ WASH1NGTON, d, c. - ________________

l 1-.4J < VI**''- — . . * _ . . į • - . - . ■- 1 gy- \ įskas ko reikalaujama pradėjimui suosKripcųcs
.ant $50 bondso.

vo?’ aŽnus’uLašimėt? \ Tamistai tą galima išmokėti iki Rugpjūčio 30 die-
“Dirva” po Philadelphiair an.elinkes nai. 1917 metU.

įj Todėl, kur tik ji# atsilar.Kys.be jokios _
iŠ abejonės galit? užsirašyti “Drivą ir: Informacijų pasikiausK pas oankieriu. rosmaster.
51 užsimokėti jam pinigus. .?‘r’' Foc-cnto or L-nri T

še musų ofise. “Dirvoa AdmimsUacija. ixuXpreSO agentą 31 kUKl •> pi.xl*U.
M ’ Jie suteiks* pilnas informacijas. Tame nėra jokio I’ komiso nė pelno.

Padaryt tą, be atidėliojimo.
■ |HHHimHWiffliuiHiiituHnHHiMmm^mHHiiHttiiiiiiniiirm»HtailinniiįrinnnnT

atsilar.Kys.be


PARŪPINAMEŠitos Durys

Darbus Dykai

Cleveland, Ohio.

PARDAVIMAI

The John E. Mannen CoJ

Cuy. Tel. Central 17;S

Dr. FRANCIS KENNEDY,
DANTISTAS

aančio.

dantų taisymo darbas

Kauno
darbus.

3502 Clark Avė., Cleveland. Ohšo.

Gold 
Bond

smulkiai sutrintų ir sumai
šytų su vandeniu, kurie pa
lengvina prašalinimą gelto
nų plėnių nuo šyvo arklio, 
mazgojant tuomi mišiniu.

A. ORDINĄ
More ir Manosios

Cleveland. Ohio.
Elyria. Ohio

TAU METUS LAIKO, NESKAITANT NUOTOLIO LAIKO LAUKIMUI PAS BARBĖKI

Išmokate $15 ir 60 centy Veltui.
Vyrams ir moterims. Su

randame darbus prie virtu
vių darbų, daržuose, prie 
kambarių valymo, bliudų 
mazgojimo ir viešbučių. Dar 
bai laukiniuose kliubuose, su 
pragyvenimu. Reikalauja
me greitų mergaičių prie sta 
lų ir špižernės darbo, teipgi 
greitų vaikų prie patarnavi
mo.
THE CLEVELAND CATE- 
RERS ASSOCIATION CO.

412 Superior Avė. N. E.

Didžiausis sandėlis 
butelinio Vyno. Degty- 
nėsir kitokiu Likieriy dėl 
švenčiu, kur yra parduo
dama speciališkai nupi
gintomis kainomis.

2273 St. Clair avė.

Dirbame visokius audekliniu: 
stokelius apsisaugojimui nuo sau

REIKALAUJA VYRŲ 
Mokintis Barzdaskučių 

AMATO.

’LIKIERIŲ- 
KRAUTUVĖJE

Parsiduoda lotas labai geroj vie
toj ant West Side. arti E. 105 gatvės. 
Kadangi aš įstoju į S. V. kariume
nę, todėl priverstas parduoti bile k<>_ 
kia kaina. Lotas didelis ir labai pa
togioj vietoj.

Kreipkitės vakarais tarpe 6 ir 7 
vai. Nedėldieniais nuo ryto iki pietų.

M. ČIGAS,
2335 Superior Avė.

Instrukcijos admokamos §25. oo 
Algos apsimoka, užsiėmimas gva- 
rantuotas.

Tri-City Barber College 
211 Prospect X. E.

CLEVELAND. OHIO.

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

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

CLEVELAND, ohio._

Apsteliavimus duokite iš anksto.
Tel. Ilarvvard 747 Centr. 5595

V Nuo 5 centų augštyn už 
■^Didžiausis pasirinkimas tinkamų^? 
^margumynų. Pamieruokite savo 
^kambarius ir atėję pasirinkite^
Y tinkamiausio tavoro pas mus

WaIIJPaper Store,
1338-40 St. Clair Avenue N.E.<^ 

XCentr. 6189-R Prospect 2892<y

— DANTISTAS =
Ištraukia dantis be jokit 

skausmo. Sugedusiui dantis už
taiso ir padirba sudėtinius dan

Daili kampinė nuosavybė, suside
danti iš namo, dviejų štorų, groserijaš 
ir mėsinyčiai, prie tam gvyenimai 3 
šeimynoms. Prie E. 71 gatvės, arti 
Superior Avė. Randos per metus at
neša §1176.00. Prekė §10.000.

J. SCHUDEL.
7402 St. Clair avė.

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 LAUN'DRY
CO. PROSPECT IR 14 GATVĖS. 

CLEVELAND. OHIO. B
 PEČIU. KĖDŽIŲ . PATIESALŲ 

(KARPETŲ). STALU. LOVŲ. M AT
KASU IR DAUGYBE TAM PANA
ŠIU DALYKŲ REIKALAUJAMŲ 
PRIE GASPADINYSTgS IR KAM
BARIŲ PAPUOŠYMAMS. -

A par to čia didelis pasirinkimas visokių ge- 
lažinių dalykų, visokių dailydėms įrankių, siidynų 
ir t. t. Teipgi įvair-ų-įvairiausių rūšių maliavos, še 
petų, smalinės ir robrinės stogų dengimui popierog

2155 St.l Calir Avė. Cleveland, Ohio

Perėjimui kiaušinių už
laikymas.

Labai daug leidimų nenu
siseka vien pasidėkavojant 
netikusiam užlaikymui kiau
šinių, paskirtų perėjimo viš
tai ar inkubatoriui. Papra
stai daugelis žmonių tokius 
kiaušinius laiko perilgai. 
Jeigu pageidaujama gerų 
pasekmių, kiaušinius, pas
kirtus perėjimui, negalima 
ilgiau laikyti kaip dvi savai
tes. Akyvu yra tas, kad iš 
persenų kiaušinių išperėti 
vištukai būva netikę ir suau
gus, vištos, iš tokių vištukų, 
deda labai mažai kiaušinių. 
Abelnai sakant, tokios vištos 
yra paskutinio skyriaus. 
Prityrę paukščių augintojai 
yra persitikrinę, kad vištos 
ar inkubatoriaus perėjimui 
nėra tinkančiais kiaušiniai 
tą pačią dieną padėti. 
Kiaušiniai privalo pabūti 2-3 
dienas ir tik tada gali būti 
dedami perėjimui. Geriau 
siais vienok perėjimui kiau
šiniai yra trijų dienų senu
mo. Iš tokių kiaušinių išsi
ritę vištukai yra nepapras
tai stiprus. Išvada tame 
yra, kad gerinus leisti perė
jimus tankiau ir mažesniuo
se skaitliuose, iš šviežių kiau 
šinių, negu iš senų rečiau ir 
didesniuose skaitliuose. Dar 
vienas dalykas. Kiaušiniai, 
paskirti perėjimui, turi būti 
laikomi tjmsioje, sausoje ir 
vėsioje vietoje, kurioje tem 
pevatura nesiekia augščiau 
50 laipsnių. Perėjimui pas
kirtų kiaušinių neleistinu 
yra laikyti drėgnose vietose 
ir ten, kur yra daug dulkių. 
Jeigu toki kiaušiniai yra lai
komi ilgiau negu 3 dienas, 
tada juos reikia kasdien per
dėti kitu šonu žemyn. To
kio vartymo užtenka syki i 
dieną. Pildant visus šituos 
nurodymus, leidimai visuo
met išeis didesni ir vištukai 
bus sveiki, geri ir naudingi

Cleveland, Ohio
Cuy. Central 3080-L

Telep. - - Cuy. Central 7597-K;

John Tidd 
« ->KOSTUMERSKAS<- 
Lietuvys Kriaučius

Arklių valymas.
Arklių valymas neprivalo 

būti laike kuomet jie ėda ar
ba tuojaus paėdus ir tai da
ryti geriausia yra vakare, o 
ne ryto metu. Mazgojant ar 
šukuojant arklius laike ėdi
mo, pertraukiame jam epeti- 
tą, o tą darant po ėdimui tuo 
jaus, betraukiame jo grumu- 
liavimą suėsto maisto. Ry
to metų tą padarius ir tuo
jau ji išvedus prie darbo, 
arklį pagauna drebulys ir 
greitai gali jis peršalti. Tad 
geriausiu yra tai daryti va
kare, palaukus ilgesnį laiką 
arkliui paėdus. Tada visi 
larbai jau yra pabaigti. 
Nėra reikalo arklį vestis 
laukan, nes staiga oro at
maina gali pakenkti jo svei
katai ir sudarkyti jo plau
kus. Labiausia reikia to 
saugotis pavasario metu, 
kuomet būva šalti rytai ir 
vakarai, o arkliai pripratę 

; dar prie tvarto oro; lengva 
kiekvienam suprasti, kad 
prie mazgojimo ar šukavimo 
plačiau atsidaro odos skyle- 
lės ir todėl teip paėmus ark
lį | lauko darbą, jis gali grei
tai peršaldyti odos atvarus 

* ir tuomi sugadinti plaukų 
, išveizdą arba jų visai netek-

REIKALAUJA 500 VYRŲ.
Pavienių ir su šeimynomis, prie 

Cukrinių Burokų sodinimo darbų.
Reikalaujame anglekasių ir pap

rastų darbininkų. Už rekomendavi
mus neimame nieko. Atsišaukite

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

tuoju us.
Walsh Employment Agentūra, 

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

Tris dešimtys mstu musu patyri 
mo darbas‘Įvairiose šakose, viso

kių išradimu ir patentą vimų.

406-7 Cuyahogo Bldg, 
CLEVELAND, O.

GENERALIŠKA STOTIS: 
6127 St. Clair Avė.

Fili ja:
6017 — 19 St. Clair Avė.

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

ĮgS Tas štai kaip atsieina. Tamista neturėdamas britvos, priver
ksiąs eit pas barberį barzdos apsiskusti. Ar ne? Žinoma, kad teip. 
įunjjuk neapsiskutes negali būti. Na, leiskim sau. Tamista skilties 

vieną sykį į savaitę, tai kas savaitė mokate 15c., o juk metai susi- 
yededa iš 52
ĮUE? savaičių,
^ptai Tami-
30! sta išmo- '
sn)kate bar-

bėriui per
metus laiko §7.80 Bet jei Tamista nori užsilaikyti švariai, tai pri- 

{Učj verstas esi skustis bent du sykius į savaitę, tai Tamista kas savai- 
ĮLĘtė barberiui išmokate po 30c. vien tik už barzdos skutimą, kas 
įg^meto bėgyje susidaro §15.60. O kiek laiko praleidžiate belaukda-

mi ? O juk laikas veltui praleistas žmogaus gyvenime jau niekad 
aS negrįžta. Jis prisiskaitė prie žmogaus gyvenimo. Taigi Logiškai 
^apmąsčius ir apkainavus tą brangų, veltui praleidžiamą laiką, 

skaitant pinigais prisidės mažiausia trys sykius tiek, kiek išmoka- 
jūc* manietų bėgyje gyvais pinigais.
njč* Tki apsistokie čia ir apmąstykie, argi ne laikas sustabdyiie to- 
gjQ kias pragaištingas lėšas, kurios nesvarstant išrodo nedidelėmis.

Tad nelauk nieko, o tuoj paėmęs keletą dolerių užmokėk tik 
įjnj vieną sykį, nusipirkdamas gerą britvą, o ant visados nuo augs 
Bočiaus išskaitliuotų nuostolių busi liuosaš.

Geriausių britvų ir didžiausj rinkinį, kurios tikrai gvarantuo- 
eįypamos visapusiškai, neskyriant kad ir sudužtų.
|| “DIRVOS” KRAUTUVĖ

2084 St. Clair Avė.

BLEKOR1AI IR KONTRAKTORIAI =====
Dirbame Cornesus, geležines kopėčias, atliekame rynų ir dūdų 

sujungimo darbą, istatome fornesus į naujus ir senus namus, padirbame 
drabužių džiovinimui grėdus (dryers), sudedame blekines lubas ir atlie
kame sienų pagražinimo darbą.

2241-57 ST. CLAIR AVENUE
Bell Tel. Prospect 450
tXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

$10.oo X-Ray Egzaminavimas už $l.oo^
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

I Tel: Central 2356. Harvard 286. 

IcjUOSSM A > 
i Put Hnti-PlinrĮniKry

■! Kurie mylite dėvėti gražius: 
IĮ siutus ir kitus drabužius, tai užsi-j 
i:sakykite pas atsakantį kriaučių.: 
•i Aš gyvenu pačiame miesto centre' 
;i ir turiu bidelę šapą, todėl ir viso
ji kius drabužius atsakančiai pasiu- 

iji vu, dailiai pritaikau ir gero tavoro.

Kreipkitės Antrašu:
į’i 1377 E. 9-tos gat5:-: Cleveland, Ohio

Edvardas B< Smialek, 
TAIKOS SLIDŽIA 

(Justice. of the Peace)
Sutaikb civiliškas ir kriminali

—UŽLIAKO DIDELĘ—

NAMŲ RAKANDŲ KRAUTUVĘ

Valymas šyvų arklių, kaip 
jau kiekvienam yra žinoma, 
labai sunkus, ypač geltonus 
mėšlo plėmus sunku praša
linti. Kas laiko šyvus ark
lius, tegul visuomet po ran
ka turi medinių anglių,

DR. I t. ster:
DANTISTAS

Sudeda 22 karato aukso dantis už § 3.00 nuo 
to "Goki Crovvns” $3.00.

Sidabru užtaisymas 50 centų. Vis 
iekama už žemiausią prekę visame 
gvarancija 20 metų.

’ EUCI.ID AVENUE (Ant "Star" teatro) CLEVELAND. O.

■•i reikalus, kurie rišasi su šituoni! 
urėdu. Teipgi veda • .į

j REJENTALIKšĄ KANCELIARI
JA (Notary Public).

ĮtParūpina kontraktų ir pardavimo; 
%$ar pirkimo aktus, apdirba “dee-Į 

ij'dus’’. margičius, abstraktus, tęs-į 
.JĮtangentus ir teip toliau.

KANCELIARIJA:
> 303 SUPERIOR BUILDING

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

jli Valandos: nuo 9 ryto iki 1 po 
Hifptetųr--------~

; REZIDENCIJA:
J St. 16 Berea Rd.. Brook Park O. 

Tel. Mario 110—R.
■; Su visokiai reikalais _ kreipkitės 
U prie jo. o busite užganėdintais jo 
i?j patarnavimu.

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

ŠIAURIUOSE AUGINTŲ MIEŽIŲ 

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

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

Brewing Co.

5511 Euclid Avė. (arti 55 gatvė a), antros lubos' kambaris 222.
Ofiso valandos: 9:30 r. m. iki 8:00 v. m. Nedėlioj: 10:00 r. m. iki 1:00 v. m.

l!!!niin!!lfH!l!niHH?T!r!HiHttrm!ffl!H!t!>t,wtt"»»»t»”“»»l'llttt”ut|l|ll|l|!t»tHIIIII»HHn:ttHIIIIIIIIIUHIIIlUlimi»Wa

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

Dr. Wm. Rasing
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS:

ŪKININKAMS 
ŽINIOS.

— Pagal rbportų 12 fede- 
rališkų bankų, sulyg ūki
ninkų paduotų aplikacijų, 
ūkininkams bus išduota šiais 
metais paskolos 125 milijo
nai dolerių.

— Bronsville, Tex. aplin- 
kėse vėlyvos šalnos ir gilus 
gruodai pagadino didelius 
plotus ankstyvų bulvių, ku
rių nuostoliai pasiekia 300, 
000 dolerių.

— 15 metų bėgyje ši pa
vasari pirmu kartu Plains, 
Mon. aplinkės ūkininkai tu
rėjo pirkti šieną, mokėdami 
po $25 už toną.

—-Maryland valstijoj bra 
vorai sumažino alaus slinki
mo produkciją. Sunks tik 
pusę tiek, kiek pirmiaus 
sunkdavo. Daroma tai to
dėl, kad sučėdijus maistui 
daugiau grudų.

— Oklahomos valstijoj, 
dėlei užtektino šiame pava
sario lietams, šiais metais 
derliaus tikimasi surinkti 
kviečių 27-30 milijonų buše
lių (pernai surinkta tik 20 
milijonų bušelių).

— New Yorko valstijoj, į 
visuose kalėjimuose yra 150. 
000 kalinių. Y ra pro jektuo- t 
jama šiems metams kalinius J 
imti prie ūkių darbų, paskir- j 
stant, vyrus prie sunkių dar
bų, o moteris su vaikais prie 
daržų.

— Buvęs Minnesotos val
stijos senatorium A. D. ' 
Stephens iš Alba, pasiūlė 
valdžiai 40,000 akrų žemės 
auginimui valgio produktų. 
Žemė ta yra prie Red River i 
Valey.

— Kentucky valstijos gu
bernatorius Stanley paskyrė 
komisiją padauginimui dir
bamos žemės ir verbavimui 
ūkių darbininkų. Prie ko
misijos atsišaukė 5000 mote
rių ir 50,000 mokyklas lan
kančių vaikų, pasisiūlančių 
prie darbų daržuose .

— Žemdirbystės sekreto
rius Vroomen skelbia, kad 
daugybė ūkininkų, raštu pri 
žadėjo šiais metais dvigubai 
užauginti javų ir daržovių, 
negu pernai užaugino.

— Kanados valdžia nus
prendė leisti į Suvienytas 
Valstijas kviečius be jokio 
muito. Spekuliantai dasi- 
girdę apie valdžios tokį nus
prendimą, numušė kviečių 
prekę.

— Valstijose N. Dakota 
ir Mississippi, viso gyvento
jų skaitliaus tfO dali sudaro 
ūkininkai. New Yorko val
stijos gyventojų skaitliaus 
sudaro 5 dalį ūkininkai, o 
abelnai visose Suvienytose 
Valstijose didesnė dalis gy
ventojų susideda, iš ūkininkų 
ir ūkių darbininkų.

— Atri Holland, Mich. 
tūlas C. B. Kelsey pirko ūkę 
iš 230 akrų žemės su naujau
sio stiliaus triobomis, už ku
rią užmokėjo $2S,750. Yra 
tai ūkė gyvulių auginimo.

— Bayone City, Mich. fir
ma “Bayone . City Lumber; 
Co.” pavedė valstijai 6000 
akrų žemės, dykai, kad ta 
žemė butų sunaudota augi
nimui daržovių. Žemė yra 
labai tinkanti bulvių augini
mui.

ae:< ’ 237LW Cuy. Gest. 5673-R

5402 Superior Avenue 
Cor. E.SSth Str. CLEVELAND. O.

SBell Main 806 Gyvenimo 
eC;-nt. 2251-L Garficld 2756-M į'cj 

| R.RoyCheeks |į 
| ADVOKATAS- B; 
P 312-311 SUPERIOR BLJM;
ipĮ 314 Superior avė. Cleveland, O.g£| I 

pMusų ofise yra lietuviškas ver-gĮ 
Lnjtėjas.

Valandos priėmimo: 
iki 9 vai. vakare.

6127 St. Clair Avė., kampas 
Norwood.

Lai bus slankščiu tavo ateities 
ir pasiganėdinimą. Pradėk savo 
taupinio reikalus su mumis nuo 

§1.00 ar daugiau.
MĘS TURIME DEPOZITŲ 

SU VIRŠ §7,000.000,00.

ThePearlSt.Savings 
į STrusi Company
Į Cor. West 25th Street and 

Clark Avenue.

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

Pataisytus daiktus pristatome į namus, jei yra rei- 
kalaujma. Savo darią męs gvarantuojame.
3033 Woodland Avė.

X—Ray aš galiu tikrai ištirti tavo ■ Į 
Mano X—Ray mašina mato viduje: : 

iš lauko. Ji parodo man visas prie-: : 
kurios kenkia tamistos organizmui. ; 

___ ________ _______  - _________ _ ištiriant visas kliūtis, aš tamistai :
1 Y7 IH galiu lengvai pagelbėti ir pagerinti sveikatą. Su pagelta
S i t'TT’A’sTN reguliariško egzaminavimo su pagelba X—Ray už $1.00, aš mikroskopiš-;
Al / 4 Y i k** ir chemiškai galiu patarnauti be speciališfco atlygniimo. Per septy-
41 / M Į JĮk, N|j nioliką mėty savo praktikos aš pagydžiau tūkstančius žmonių iš nesuga-

' 1 r- Įėjimo: pilvo, kepeny, inkstų, kraujo, odos, reumatizmo, akių, ausy ir ger-
Jflll ’ I L>Vr<Ąy klės skaudėjimo, plaučių neveikimo ir jsesenėjumy kitokių ligų. AteikI . pa* mane ir duok save išegzaminouti. Aš suteikiau pagelbą tūkstančiams

’ 111 «■ Į J žmonių, suteiksiu ir tamistai.
'*11 a-——" Atsitikime užsinuodinimo kraujo vyrų ar moterių, aš naudoju išra-

l (j Y> dimą profesoriaus Ehrlich. 606 (Salvarsan) ir 914 (Neosalvarsan) kaipo ;
4T ' vaistą.

I ’ AŠ kalbu lietuviškai, lenkiškai ir slaviškai.

DR.1I AIBE Y, “SPECIALISTAS”

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

NYERUES RROTIIERS
Siunčia pinigus ir parduoda laiavkortes į visas dalis pasaulio. Par

duoda lotus, namus ir farmas Apsaugoja nuo ugnies 
baldus. Atlieka prisegos patvirtinimo (Xotary Public)

I) U B A X K I X I A I SKYRIAI: 
1783 \V. 25th Street.

573 W 3rd Street,

PRIE 2EXKLO BALTO KRYŽIAUS GERIAUSI VAISTAI.
Į! Muilas, perfumos ir daugybė iš Europos pargabentų vaistinių žoljnų.

Pamėgink mus.“ Geležinio Vyno”.

1 MARKET PHARMACY-APTIEKA
I;. L. S. KREJCI. Savininkas
II; 2601 LORAIX AVĖ CLEVELAND. OHIO

@ Bell Main 3514 Gyvenimo i tl. 
@ Cuy. Cent. 1505 Cuy. Union 289 @ 

© C. J. Benkoski t 

@ ADVOKATAS © 
^ 420 Society For Savings Bldg . 

CLEVELAND, O.
savo ofise turime kas per-



A. Stebor.

Baltas “negras”’
Vertė L Augštaitis.

(Tąsa)
Ir kas dabar?... Kas?... 

Likau vienutis visų išnau
dotas... Pašėlęs — atidaviau 
jiems viską. Gal jie pajuto, 
kad tapau išnaudotu ir sykį 
norėjo nusikratyti nuo ma
nęs... Už ką?... Atidaviau 
jiems viską... Eik dabar 
elgetauti, nes nereikalingas 
jau.... Cha, cha, cha.... O gal 
dar ne tokiu esu, kokiu sau

i ii 11 i 1111 m■>■»*»»■»»» 
t ' ' 'DRAUGYSTĖS, KURIOS , 

TURI “DIRVĄ” UŽ 
ORGANĄ.

DETROIT, "MICH.
Lietuvių Literatūros ir Mokslo Drau- 

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

295 Greeley Avė.,
Finansų raštninkas K. J a rusu nas, 
Iždininkas A Mitrikas, 
Iždo globėjai: Jonas Balčiūnas ir J. 
Latėnas.
Tvarkdaris J. Vaitekūnas.

Mėnesiniai susirinkimai laikomi kas ' 
pirmas nedėldienis kiekvieno mėn., 1 
antrą valandą po pietų “Dom Polski” 
Salėje, ant Forest ir kamp. Chene st.

Liet. Liter. ir Mokslo Dr-jos nariai .

W. rrMcMMNS . T

Dr. E. A. Marlewski |
-------- DANTISTAS — į

Ofiso Valandos: 
Nuo 12:00. nuo 1XM> iki 4:60 pof>j«tv ir . T 

nuo iki vakare.
Seredoms nuo 9:00 ryto iki 12:00 vidurdie.
1108 E. 79th St. ūlaveltad, Bbi« J

( Bravaro Triumpas

Patraukiantis

NUOŠIMTIS
SKAITOSI NUO TOS DIENOS,

kada pinigai padedami 

taupinimui

LAKE
valandėlės pradėjo kalbėti 
lyg pajuokiančiu tonu:

— Argi galima turėti tą,( 
kas apie mus rūpintųsi, ar 
atjaustų... Aš manau, kad 
teip blogai dar nėra. Pažįsti 
mane... Aš lyg koks šuva, 
mėtausi iš vietos Į vietą... 
Buvo tėvynėje kas nors, bet 
neatnaujinkim žaizdų — 
kaip rašoma, praeities sap
nai dingo... Ot... Kvailystė...

l... ir 
gerai... Liuosas... Cha, cha,

.Vincas Jankauskas iš Cleveland, ;( .LMrct. ix -uv^diu iuuuu ..Vincas janKausMis 13 vieveiana, i
maino knygas kas antras nedėldienis Ohio keliaujantis “Dirvos” agentas i 
kiekvieno menesio savam knygyne, po ... .. • 1 1 • 1 INo. 204 Cardoni Avė., tarpe 12 ir^2 S1O«\1S dienomis lankosi po Pennsyl-; 
vai. po pietų. vanijos vai. ir aplinkinius miestelius, j

persistatau... 0... gal dar ta Išsistume žmogus čia.
kirmėlė, visų mindžiota, ga
li kam nors įkąstu. A... pa- cha... Laisvas, tave užlaikyti

jei atsidurtum net pragaro 
dugne. Bet... tai turbut pas-

™i ni«tn vanijos vai. ir apnnKinius miestelius,vab po pietų : užrašynėdamas “Dirvą” ir rinkda-
Knygiai: J. Bandža ir A. Stanislo- . , ., , . ..vaitis, knygyno ižd. J. Mitrikas !mas užsakymus, reikalaujantiems
Literatiškas Komitetas A. Abyshell knygų.

ir F. Proškevičius.

Rose 4420-W Princeton 1369-L

Dr. I.M.JARZYNSKI
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

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

dienos.
1155 E.79th Street.

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

kiekvieną į

lodei?
“Dirvos” Adm.

žiūrėsim... Dar aš esu gyve
nime karžygis.... Galiu ir aš 
vesti toki gyvenimą, kuria- kutinis tautos deimentas ji 
me pataikyčia kaip ir jie — Yra- Daugiau tokių negali-1 
kąsti, nuodyti ir išnaudoti ma rasti. Dabartinės mote- 
teip, kaip mane išnaudojo... ris— P° šimts velnių.... Mat 
Cha, cha, cha... Kvailystė... tokia mada... Suardo šeimy- 
Pašėlimas... Kokia tai gyve
nimo utopija... Tai vis ide
alizmas.... Gerbiau i..~_
tuos, kurie buvo besąžinės, 
plėšė, išnaudojo ir apgaudi- Kas tamistai yra 
nėjo... A... ta... pažiūrėsim... 
Pabandysim.... Kas žin?... 
Gal ir aš busiu toks pradėjęs į 
vesti naują gyvenimą, ko-; Aš sėdžiu tvirtai. Kasgi 
kiame yra jie... 
ką ikišiol kenčiau... 
jau man to visko...

Iš jo lupų išsiveržė keik
smo žodžiai. Sukandęs dan
tis pradėjo rinkti naujas 
spėkas. Radosi jame atker- 
šyjimo energija, neapykan
tos. Sutraukė tuos visus 
idėjų retežius, kurie pirmiau 
Jo sąžinę varžė.

— Kam?... Dėlko?... Kas 
man iš to?... Kvailystė’.... 
Staiga išgirdo lengvus žing- jaučiu, kad esu drąsesnis ir 
snius artinantės' link durių, protingesnis, 
Sustojo ir duryse pasirodė 
moteris, kuri metus jam ma 
lonų žvilgsnį, prabylo:

— Tu nemiegi, Aleksan
dra !... 0 aš maniau.... Tai ge
rai.... Yra atėjęs ponas Pet
ras K.

nas ir.... tegul jas galas.
— Matau, kad esi ne sa- 

ikišiol varne upe — pertraukdamas 
kalbą prabylo šeimyninkas.

i?... Gal ir. 
tamistą išmetė iš “džiabo” 
kaip ir mane?... Ar?...

— E, kas ten... Mane?....

LIETUVIŲ PILIETINIO KLIUBO 
VALDYBA DETROIT, MICH.

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

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

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

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

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

Už tą visą j kitas toks pataikytų Įlysti 
Gana t ten kur aš Įlendu?... Aš vis

ką žinau ir suvuodžiu. Aš 
daugiau jiems atnešu negu 
jie sukemša i savo gerklę... 
Kur ką pasėjau, ten puikiau
sias derlius... Girtas ar ne
girtas, bet visados dirbu 

'kaip man patinka, o už tai 
šdouda kiek reikalauju, val
gau kiek tik man lenda... 
Cha, cha... Bet mažai val
gau... Daugiausia geriu, nes

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

Pirmin. Klem. Urbšaitis,
r • 1087 E. 68 St.,
>, Nutar. rašt. F. Sakalauskas,

2136 Lakeside Avė.,
Fin. rašt. Cipr. Selickas,

. 6202 Heisley Avė. S. E.,
Iždin. J. Miškinis,

1532 E. 32 St.
KARIŠKA VYRIAUSYBE:

Kapiton. J. RAKAUSKAS. 7028 Superior Avė. 
Oficieriai:

P. ŠARKAUSKAS. 1301 E.SotiiStr.
J. MAKS1MAVYČIUS. 1M2 E. 36th Str.
F. PIEČAIT1S. 1802 E. 3Sth Str.
J. URBŠAITIS. 1448 E. SSrdStr.
J. GAIDELIS. 1402 Ore^on Avė.

Signalistan.
J. ŠAIZTUS. 1399E. 41»tStr.

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

L. Bednarski
C$9 parduoda &įc

Namus ir Farmas
Išmaino . visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkitgs laišku ar

ba ypatiškai.
L. BČDNARSKI, 

2110 Prospect Avenue.

4%
St. Clair ir East 55-ta gatvė, 

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

12000 Superior Arei

Skonis | 

Paaiškina. į 

“Užsisakyk Keisą”,

TheDiebolt Bretvmg (c
-Pros-553- Cenr 230o.

su-

Ibc 201?

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

DR. L E. JASINSKI
607 ROSE BLDG.

valandos:
Nuo II iki 12 va!, vidurdienio, ir nuo 2 iki 3 
vai. po pietų. Nedegesnis ant pareikalavimų.

Aatrai Ofisas, 1374 E. 25-ios Gabu.
VALANDOS

Nuo 8:60 iki 9t30 vai. rytu, nuo 12 iki 1:30 po 
piety ir nuo 5 iki 7 vai. vakaro.
NedčHomn*: nuo 8 iki 9 ryto ir nuo 6 iki 7 vak

Mmb 35U-4 Cwtr. 7S48-K

Ar matei Ar skaitei

‘Amerikos Lietuvi?’

REIKALAUKITE JO -

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

AMSTERDAN, N. Y.
P. J. Lalas,

10 Swan St.
LONDON, ENGLAND.

J. Naujokaitis,
47 Planet St., 

Commercial Road E.

g Dr. I. E. DOWNEY
DANTISTAS

supranti.... 
Bonka degtinės visados prie 
mano širdies (parodo ran
ka ir ištraukia iš kešeniaus 
bonka). Geri... klausyk.... 
gera... Aha... Geriausia nu
ramintoja... Tai teip.. Gerk... 

Nežinau, ar tu ga- Klausyk manęs.... Visa tame 
ir nelaimė, kad negeri... 
Pradėk... Mums kitaip juk 
negalima.... Pasigert, tai dir
va ant kurios galima leng
vai ir be jokio vargo gyven
ti. Kitaip žmogus iš proto 
išeitum.... Gerk....

Iš plokščios bonkos pripy
lė dvi stiklynes, stovinčias 
ant stalo ir svečias nieko ne
laukęs užsivertęs išgėrė. 
Šeimyninkas abejotinai pa
lytėjo stiklinę ir atstūmė i 
šalį.

— Gerk... gerk... Busi 
kvailesnis.... A, atsiprašau... 

jo, be sąžinės ir mylintis Uet tik pabandyk... Išsyk ro
dos baisu, bet paskui... Ant 
mano žodžio — pažiūrėsi... 
Tuojau galvoj prablaivės... 
Pamirši viską... O reikia... 
reikia... nes... jau esi suvar
gęs... Cha, cha, cha... Ar ne 
tiesa?... Jeigu negersi, tai 

Į pasibaigsi visai.... Klausai... 
suprask pats...

— Nepasiduosiu — sukan 
dęs dantis pratarė Šeimy
ninkas. Nepasiduosiu — 
paantrino ir paėmęs stikli
nę IruputĮ patraukė.

— Ot šiteip, tai supran
tu... tai suprantu... Galiaus 
pradedi ir kalbėti kaip žmo
gus... kaip vyras... Gerk... 
Pažiūrėsi kaip viskas ki
taip eisis - trindamas ran- 

. — Žinoma, tamista — da- kas pripylė vėl abi stiklines, 
dėjo svečias sėsdamas ant — Klausyk... Pasižįstam 
kėdės. Savi... pasikalbę- mudu jau nuo seniai. Ži- 
sim... Nieko tokio neatsi- nai... buvom visi, kaip tai 
tiks. Prašau nebijoti. sakant — idealistai... Ar ne 

— Ačiū už tai — atsakė tiesa?„. Cha, cha, cha... Bet 
moteris ir tuojau išėjo.- Už-sykiu ir kvaili... Apjekė-j 
stojo valandėlė tylos, Atei- liai... Galvoje musų maišėsi 
vis pasirėmęs ranka va- kokios tai idėjos... Tfu!... 
džiojo akis po kambarį. Po (Toliaus bus)

Draugijų reikalai.
Kadangi šv. Kazimiero Gvardija y- 

ra užkviesta dalyvauti miesto parodoj 
kuri įvyks 30 d. diena gegužio, 1917m. 
Todėl šiuomi kviečiu būtinai visus mi
nėtos Gvardijos narius pribūti į extra 
praktiką, kuri atsibus Panedėlyje, 28 
diena gegužio, šių metų. M. Ulmann’o 
Svetainėje, 1400 East 55-tos gatvės 
nuo 7:30 vakare.

Kviečia Jonas Rakauskas. Kapiton.

Pėtnyčioje, 1 diena Birželio, 1917 
metų, Clevel. Liet. Draug. Sąrišis lai
kys mėnesinį susirinkimą, A. Žitkevi
čiaus Galerijoj, 7:30 vakare. Kviečia
ma visi įgaliotiniai draugijų atsilaky- 
ti.

Rašt. A. Zdanavičius.

BROOKLYN, N. Y.
Struminski, 

184 Grand St.

VVATERBURY, CON!
K. C. Kezeniekas, 

97 Bank St.,--
MONTELLO. MASS.

B. P. Miškinis,
35 Arthųr St.,

LEVVRENCE, MASS.
A. Ramanauskas,

101 Oak St.,
SHENANDOAH. PA.

gal labai sergi?
— Gerai, gerai... Su Petru 

K. galiu pakalbėti... Papra
šyk, tegul Įeina...

Moteris atidarius duris 
mandagiai linkterėjo galva 
ir davę ženklą, kad Įeitų.

Ant slankšČio tarp durių 
pasirodė ypata su truputi 
plika galva ir nešvariu žipo- 

Veidas jo buvo aptrauk 
tas kraujuotomis gyslomis, 
akis Ašarotos ir išsivertę. 
Iš pirrriK žvilgsnio galima 
buvo spręsti, kad tai buvo 
žmogus be i<Hįų, šalto krau-

laisvą, apgavingą gyvenimą.
Pasidavė viens kitam ran

ką ir žvilgsniais išsireiškė 
draugiškumą. Moteris ap- 
vedus akimis aplink atėjusi 
rengėsi išeiti iš to kambario, 
nors labai norėjo pasilikti 
sykiu su jais.

— Nekenksiu jums — ta
rė eidama. Eisiu sau. Ma
tau, kad tamista turi ką 
svarbaus maniškiui pasaky
ti. Tik prašau atsargiai, nes 
jis toks šiądien susinervevęs 
ir sergantis. Labai tamis- 
tos prašau.,..

— Maryte, buk rami... Ka 
čia... Męs visada su nervais 
— šypsojančiu balsu ta
rė jos vyras.

“DIRVOS” AGENTAI.
Pas kuriuos galima visados užsi

sakyti “Dirvą” ir užsimokėti prenu
meratą.

DETROIT.
Gudinąs F.

ANSONIA,
J. P Chupas,

RACINE,
T. Vegela, 102916 Lockwood avė.

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

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

SHEBOYGAN. WIS.
Ch. Yutis. 1317 Centre Avė.

M ILMERDING, P.
VI. Barauskas, 119 Niddle st.

CHICAGO. ILL.
Ch. Ruplen. 1618 So. Union avė.

PITTSBURGH. PA.
F. Valkauskas, 1330 Reesdalle

, K!. Vidžys. 48 16-th
Mot. Kupcinkevk-ius 445 Stadium
K. Zykus, 33 Ojox

WATERBURY. CONN.
M. S. Alyta, 23 Congres avė.

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

SO MANI HESTER. CONN.
A. R. Zokaitis 98 Bissell st.

MICH.
83 Kendall avė.

CONN.
491 Main st.

WIS.

st.

KUR GALIMA GAUTI VISADOS 
NUSIPIRKTI "DIRVĄ” KAS SA
VAITĖ UŽ 5c. ARBA UŽSIRAŠY
TI ANT METU.

NEW BRITAIN, CONN.
V. Gilevičia.

98 John St..

Q 8:00 vakare. H
2 Seredoms nuo 9:00 iki 1±CO vidurdienio. M 

i Nedėldieniais uuo lo^JU iki 125X> vidurdie- M

S ir nuo 2^K> iki 5:60 popietų. M
Princeton 2377-R J

3 1172 E 791h St. CleveUnd, Ohio x 
^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

POPE VULCANIZING CO. g
Goodyear & Pennsylvania auto-zv 

zC mobilių guminius ratus ir dūdas'jT 
I ^pataisome. Už savo darbą męsj^ 

Nz gvarantuojame. Atidaryta 
4> vakarais ir nedėldieniais.

6934 St. Clair Avė.
(Kampas E. 70 gatves) 
CLEVELAND, OHIO.

J\Cuy. Telefonas Princeton 539 W

O 
O
o

O 
o

T. P. Križanauskas.
102 E. Centre St.,

PHILADELPHIA. PA.
A. Yuškąuskas,

1506 Wood St..
P1TTSBURGH. PA.

J. A. Ignotas.
46 So. 22 St.,

J. A. Katkus,
2204 Forbes St.,

BRADDOCK. PA.
J. Petkunas.

910 Talbot Avė.,

Main 6166 Central 1518

J. F. SAWICKI
6 ADVOKATAS <-

325 Stdety for SiTinp B«iHi«c'e

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

Namų tel. Union 251-L.
O.

M. ADOMAS SZCZmOWSKl
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Clair Av. and E. 79-th.
I a. Stitt Pri»e«!on 431 5U2-U.

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

Prisiųsk savo aiškų adresą, tai pri
siusime pamatyti. Rašyk

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

ATŠAUKIMAS.
; Savo laiku “Dirvoje” tilpo ži 
nutė, kurioje buvo įžeista Dr. A. 
K. Rutkauskas. Męs laikydamėsi 
teisybės ir vengdami užgaulioji
mo ypatų, įžeidimo bent keno 
garbės ar profesijos, labai gaili- 
mėsi padarę klaidą dėlei ne atsar 

: gurno ir šiuomi aną žinutę atšau 
i kiame, kaiop neteisingą, atsipra- 
išydami Dr. A. K. Rutkausko už 
i padarytą musų klaidą.

“Dirvos” Redakcija.

Tik Vyrams
nervp,

kombincijomisj

chroniškas ir kr
aujo ligas, elekt

ros ir medicinos

Reikalaujame Agentų.
Reikalaujame kožname mieste lie- ĮĮĘ 

tuviškų agentų rinkimui orderių ant 
; vyriškų siutų, teipgi agentams ir 
i kriaučiams pristatome sampelius ir [Lfę? 
į kitus reikalingus daiktus. Gavimui 
I sampelių reikia prisiųst 4 markes po 
Į 2 centu. įįę

Rašykite lietuviškai adresu: ^3
J. F RICHARD, 

136 M apie SU 
HOLYOKE. MASS.

JEIGU
$ jauti savyje sveikatos suirimą, ateik pas mane 
? ir leisk man ištirti nesveikatos kliūtis, ne atsis- ❖ 
į žvelgiant Į tai, kas gydė ir negalėjo tave išgydy- j 
t ti. Jeigu mano opinija bus, kad negalima išgy-1 
J dyti, aš visai gydymo darbą nepradėsiu. *

X-RAY CHEMIŠKAS IR MIKROSKOPIŠKAS 
EGZAMINAVIMAS.

ĮĮTegul Aš Busiu Tavo Aptiekorius 
| ii. r. <;i 
«1653 St. Clair Avė., N. E.

II,
Cleveland, Ohio.

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

Edward C. Hunt. mar.ageris
TODD PROTECTOGRAPH CO.

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

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

Aš gydau visas chroniškas kraujo, nervų * 
2^ ? ir odos ligas, nupučkavimus, atvirus* skaudu-£ 

į liūs, išbėrimo, voties, nervų silpnumo, nustoji-? 
? mo ambicijos, strėnų skaudėjimo, reumatizmo, * 
$ skausmo šonuose, skilvio neveiklumo, inkstų ? 

še ? ir kitokias ligas. *

<> i

X-Ray Egzaminavimas uz S1~wj
Vyrai ir moters! Kodėl jus kenčiate diena po dienai, mėnesis po mėnesiui, metai po metu, kad jus 

galite išsigydyti pas daktarą Brown,kurs turi 35 metų patyrimą gydyme moterių ir vyrų, kurs išgydė 
X tūkstančius žmonių ir prašalino jų skausmus.

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

Męs padarome šitą egzaminavimą pažymėtu laiku, tik už $1.00, kas užganėdina žmones ir mus. 
JT Kiekviena.- bu:, užganėdintas musų metodą, kurs patirs kaip daug gero męsgnlime padaryti. Męs nerei- 
pr kalaujame plačiai garsinti*. Mus prekės yra kuožemiausios ir už gydymą męs gvarantuojame. Ateik 
p? pas mus šiądien. Męs kalbame lietuviškai.

DAKTARAS BROWN
2573 ĖST 55 GATVE. ARTI WOOD1_AND AVĖ.

2 lubos, kambarin 15 - 
CLEVELAND, OHIO.

Valandos: šiokiomis dienomis nuo 9 iki 8. Nedėldieniais nuo 10 iki 1 po piet.

o o

Ateik Į ofisą, ypatiškai, nes aš ne užsiimu | j
gydymais per laiškus. į i

DR. F. G. LESLIE, ||
413 Prospect Avė. S.E. Cleveland, Ohio * I
OFISO VOLANDOS: t ‘

šiokiomis dienomis: nuo 9 ryto iki 8 va-1 
karo. • *

Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 2 po pietų. Į

STEVERDING
^=APCARSIN!MU
PASK LEIDĖJAS
Visokius apskelbimus išnešio- 
, jame po stubas.

Narys iš E. D. A.
kHia* į p h a t tnmnnt

IS47 SI. Clair ava, Clavelaiil OMo
Protpect 7«£Ž4-K & R

Gourley & Kelly 
RAP8RTAVIMB STEKO GRIFAI. TYFO- 

SRAFif IR HMTISRAFil

ar nuikiyntfu lhkt»c.:a rrikalaujant. A-j

Lobby Anericaa Trost BMg.
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New Yorke, Chicagoj. San Franciacoj
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Prekė $25.00
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DIRVA

ciation Co., kurs parūpina ninę krabelę Pedisino už Įima uždirbti 50-100 dolerių 
jieškantiems darbus viešbu- vieną dolerį. - ;į savaitę. Fabrike niekad
čiuose, kliubuose ir restau- Pedisin tai vienintelis vai tiek neuždirbama. Aiškes- 
racijose, dykai. Pirmiaus stas kojoms. Jis neleidžia 
tokių darbų jieškanti per kojoms prakaituoti, smir- 
agentus, agentams turėdavo dėti, atima pailsimo jaus- 
mokėti už rekomendacijas mą ir neleidžia darytis pus- 
po 2 dolerius ir tai gaudavo lems, narikauliams ir višta- 
netinkamus darbus.
agentai išnaudodavo 
giausia ateivius.

Savaitinis Kalendorius
Gegužis.

26 S. Augustino
N. Sekminės

28 P. Germono
29 U. Ciriliaus
30 S. Felikso
31 K. Petronėlės.

Birželis
1. P. Justino.

Seredoj, 30 d. Gegužio, bei įvairios rūšies nenaudė- 
kapų puošimo diena. Pra- lių, policija ir detektivai su 
monės ir įstaigos bus uždą- jais apsidirbti jau nestengia, 

nes išgudrėję nenaudėliai darbį. 
ištolo pažindami detektivus, tinkamų ir norinčių dirbti 
moka nuo jų išsisukti. To
dėl konselmanas padavė sa
vo projektą miesto rodai, 
patardamas detektivams dė
vėti imituotas barzdas, pa
rūkus ir tankiai mainyti dra 
bužius, teipgi avėti čevery- 
kus su guminiais padais, kad

’ Dėl daugybės nenaudėlių. 
Clevelande privisus daugy-

Toki kiams. Užsisakyk jo tuo- 
dau- jaus. Rašyk šiądien šituo 

adresu:
CR0WN PHARMACY, 

2312 79-th St. D. D.
CLEVELAND, OHIO.

(Apgarsinimas.)

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.)

g GERAS PAVYZDISį

rytos visą dieną.
Kas nori gerą darbą ir už-

Yra reikalaujama

. P. 
šokių

Iš lietuvių judėjimo.
Klimavičius vedęs i 
mokyklą, su pabaiga Gegu
žio mėnesio uždaro mokyk
lą vasariniam sezonui, iki 
ateinančio rudenio.

Ateinančio utarninko va
kare, Povilausko salėje at
sibus mėnesinis susirinki- nenaudėliai nepažintų ir ne- 
mas SLA. 14 kp. galėtų lengvai nugirsti juos

Ateinančią subatą, Koe- prisiartinant prie savęs, 
nings salėje atsibus Cleve
lando Lietuvių Teatrališko 
Choro vakaras. Bus tai pas
kutinis vakaras šio choro, 
šiame pavasaryje.

Ką policija nestengė, vai
kas padarė. Pereitą nedčl- 
dienį, iš kiaulių žardžio 
firmos, išbėgo kiaulė, kurią 
gatvėse pamačius policija, 
pradėjo gaudyti. Arti de
šimts policistų per tris v. vaikėsi 
ir nestengė suimti. Ga
liaus pasipainiojo vaikas, 
kurs kiaulę įvijo į Cuyaho- 
ga upę ir ten jai užmetęs 
virvę ant'kaklo, ~ suvaldė ir— 
nuvedė į jos stovyklas.

Dėl daugelio dūmų. Perei
tą savaitę, per kelias dienas 
Clevelande saulė buvo ma
toma raudona, kraujo spal
voje. Dėl to saulės raudo
numo žmonės, o ypač lietu
vės moters visaip prišneka, 
privesdamos pavyzdžius be- 
siartinimo “sudnos dienos”, 
tai vėl dėl karės. Aiškumo 
dėlei čia primename, kad 
anas saulės raudonumas pa
eina nuo daugelio durnų, ku
rie padangėse susirinkę nuo 
didelių gaisrų giriose Wis- 
consino ir Michigano valsti
jose.

Audra su ledais. Pereitą 
subatą buvo nepaprastai 
šilta diena, nes kambaryje 
termometras šilumą regis
travo iki 86 laipsnių. Apie 
devintą valandą vakare at
vėso, o 11 valandą iškilo 
audra su perkūnijomis ir 
ledais. Vidurmiesčio gatvėse 
keliolika žmonių užgauta 
nuo stogų puolančiomis ble 
kėmis ir lentgaliais, o mer
gaitė F. Davidson, gyve
nanti prie E. 79 gatvės, ta
po teip primušta puolan
čios lentos, kad vargiai gy
vens.

žmonių naudai. Lengvai ga-

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

Cuy Princeton 1539-R.

Dabok Savo Automobilio Ratus.
Kelis tamista žinai namus tokius kaip šitie, turinti pasilsio vietą, po 

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

Teipgi mus Banka moka (5) penktą nuošimtį. k

THE ST. CLAIR AVĖ.

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

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

Mažas nubrukimas ar pradūrimas nebus atkreipta atyda, gali pada 
ryti gata 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

AUKSINES

PLONKSHOS Į
1395 E. 9 Street
Cleveland. Ohio.

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

fl P Į T*Į savo skaitytojams duoda labai daug naudingų raštų 
H i b| I |X apie žmonių sveikatą ir iigas, taipgi apysakų, juokų,

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

^cijoj, Anglijoj ir kt. “Ateities” kaina metams $2.00. pusei metų $1.00. Už
sieniuose metams $2.50. Pasižiūrėti viena numeri siunčiame dovanai.

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

Wilsonas išganys pasaulį. 
Pereitame nedėldienyje, gre 
kų ortodoksų šv. Dvasios 
bažnyčioj, kun. Nikalojus 
Dūda, sakydamas pamokslą ! 
apie šiądieninę karę, citavo 
žodžius garsaus Rusijos ra
šytojo ir filozopo Tolstojaus, 
kurs 1910 m. pranašavo, kad 
1913 m. pasaulis paskęs ka
rės liepsnose, grius monar- 
hizmas Rusijoj, Vokietijoj 
ir Anglijoj, galiaus kils iš 
šiaurės mažas vyras, su ne 
didele kariumene ir nedide-, 
liu karišku gabumu, kurs 
išganys pasauli, kuri tvers 
keturios tautos: Anglo-sak- 
sų, slavų, lotynų ir mongolų. 
Šiądien tas viskas jau pildo
si ir tas šiaurės mažasis vy
ras yra tai Suv. Vai. prezi
dentas Wilsonas. Kun. Du- & 
da yra mažrusis, gimęs Ven- j 
grijoj. į

Suretins trukius. Iš prie 
žasties kariškų reikalu, ka
dangi geležinkeliai užima
mi gabenimu kareivių ir 
amunicijos, su pradžia Bir
želio mėnesio, Baltimore & 
Ohio geležinkelis suretins 
pasažierinių trukių bėgioji
mą. Bus suretinti ekspre- Paskirta komisija tyrinėjo I 
siniai trukiai tarjie Cleve- tinkamumą naudojimo ark- * 
lando ir Chicago pirmiau- lienos ir pripažino tinkama 
šia, o vėliaus ir ilgesniame žmonių maistui. ' Arkliena 
tolume. Tavoriniai trukiai, yra sveika mėsa, sveikesnė 
vežanti proviziją, kol kas, už kiaulieną, kadangi ark- 
pasiliks savo stovije.

Laikančios sa
vyje rašalą, yra 
dabar plačiau
siai vartojamos 
ir tai vienas iš 
parankiausių ra 
šomųjų įrankių. 
Todėl visi jas 
ir perka. Bet 
jei nori turėti 
tą parankųjį da 
lyką. niekad ne
bandyk pirkinė
ti pigių, kurios 
yra parduoda
mos po 25c., 
50c., $1.00 arba, 
kad ir $1.50, 
nes bus veltas 
pinigų išmeti
mas ir tos pluk- 
snos niekad ge
rai rašyti negal, 
nes jos padary
tos tik dėl ap
gavystės. Ir 
todėl norėda
mas turėti ge
rą plunksną, 
nepirk pigesnės, 
kaip $2.00 ir 
tai tik šios kom
panijos. nes bė
gyje 3 m. daug 
esame męs jų 
pardavę ir visi 
mus viengenčiai 
kostumieriai y- 
ra patenkinti ir 
užganėdinti.

PREKĖ
nuo $2.oo
iki $7.oo.

randasiDidžiausis rinkinis 
vos” Krautuvėje, i

. - , . . jjį me atsilankyti apžiūrėti, u per-
Arkliena bus naudojama, jj! sitikrinsite.

"DIRVOS ‘ KRAUTUVĖ, |
2004 Sf. Ciaii avė. Cleveland. 0.

liai yra maitinami tyru pa
šaru, todėl neturi savyje jo
kių nuodų, kuomet su kiau
lėmis yra atbulai. Prie to 
arkliena yra pigi, nes New 
Yorko turguje mokama 6 

yra ne priima- fa. už svarą arklienos, kuo-

Daug netinka kariume-
nėn. Rekrutacijos viršinin
kai skelbia, kad šimtai jau- 
nų vyrų, norinčių įstoti ka
riu m enėn, ;
mais, kaipo netinkanti. Visi |met kitų gyvulių mėsa pe- 
tie netinkantieji yra Aus-Irviną net 30c. už svarą.
trijos, Bulgarijos ir kitų’ ------------- *
slaviškų šalių ateiviai, ne
mokanti rašyti, skaityti negi 
angliškai kalbėti ir todėl 
"mediniai žmonės” kariume- užsisakyk Pedisino.
nei netinka. nai, kad prakaitavimas nai

kina kojų nervus. Ar ži
nai, kad nervams susinaiki
nus , kojos negali dirbti? 
Ar žinai, kad žmogus gero
mis kojomis uždirba dau
giau?

Jei žinai, tai kodėl nesi
gydai savo ligos? Užsisa
kyk tuojaus didelę šeimy-

Darbų suradimo biuras., 
Savininkai ir užlaikytojai 
viešbučiu, restauracijų ir 
kliubų, įsteigė darbų sura
dimo biurą, kurio vieta yra 
po numeriu 113 Superior1 
Oreade, kaipo biuras The; 
Cleveland Caterers Asso-

ryxxxxx3

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen

□3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXriXX2 
M M 
K

AR TAVO KOJOS PRA
KAITUOJA?

Jei prakaituoja, tuojaus
Ar ži-

Nusipirk Gramafonaį
| o Tamstos namai iš nepakenšianiŲ, pavirs į rojalis ramybes vietą

Jei tave gyvenimo nepasisekimai kankina, jis tau pa
gelbės juos pernešti. O tavo gyvenimo linksmybės va

isė jis pritardamas, padės juos dar linksmiau praleisti.

3

Prekė $75.00

GlNGtR‘BRANDY
Kaino i,u0 iMRUHsatviMO -J oiMiip in
Vaistai IFILIO SUDOMIMO

GIN'CERAS JR BRENDfi yra 
tam reriaumu vn>wfu ir 
pertiem* nebrangiau už 
pigina ir nuduotue.

Viaur žinomi nue triade-.-imf* 
metų.

Pardundamu Menkuose ir lifcie-

jfLangiį u Holdingų;
z. DIRBTUVE. i
• 3035 St. Clair avė t

IJ-IVEI.AND. OHIO i 
Prospect SS 1 Į

REIKALAUKIT IR GAUKIT 
ORIGINALIŠKĄ IR TIKRĄ

EHC-ER-8RAM8T!

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

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

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

Kampas Sovvinski ir E. 82-ra _ gatvė, šioj aptiekoj dirba lietuvis g 
m provizorius, baigęs mokslą Lietuvoj ir čia Amerikoj. M

PAKELČIO APTIEKA ”
Kampas St. Clair A »e. ir 20-moš gatvių. —2=1

BUČERNĖ IR GROSERNE
Daugumas musų lietuvių ikišioliai negalėjo pas mus atsilankyti dėl< 

tolimo atėjimo Bet dabar męs .norėdami kuogeriausiai patarnauti^ 
pradėjom visokius orderius pristatyti namus. Galite įduoti orderius 
per musų važiuotoją arba atsilankę musų krautuvę. Męs visados sten-< 
gsimės sanžiningai patarnauti musjj kostumeriams Prekes darysi-^ 

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

m 
S5 
M i M • 
h : 
m : K t
M :

DflC’n ŽIURKIŲ:
AUu U baisamas: Painters Prį2

Slando:

įKodėl visos svetimtaučių ir šviesesnės lietuvių šeimynos jau 
^apsirūpino tąja muzika? Todėl kad jie greičiau suprato 

jos vertę ir svarbumą.
Jie suprato, kad nuolatinė muzi

ka stiprina ir tobulina žmogaus 
dvasią, švelnina jausmus ir tuomi 
didina žmoniškumą.

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

Pagaliau*, jie suprato, kad tu
rint tokią muziką savo stuboje, 
motinoms su dukrelėmis nereikės 
teip tankiai vaikščioti miestan ant 
teatrų ar operų, kur kiekvienas va
karas lėšuoja apie porą dolerių, o 
tėvų sumažės bereikalingi žygiai 
karčiamosna.

Ir galiaus jie suprato ir tą, kad 
jauni jų sūnūs, esant stuboje tokei 
muzikai, neturės laiko tsovėti ant 
kampo ir studijuot i tą amerikonų 
pradinę kriminalę mokyklą.

TODĖLEI PIRKO JIE, VIEN TIK DĖL TO
Prekė $100.00 ™"STA

Geriausia yra tokia muzika

Prekė $35.00

DIRVOS” KRAUTUVĖJE
2004 ST, CLAIR AVĖ. CLEVELAND, OHIO: 
niirirnHiHiimiiiinn

ciališkumu.
Pirkti galima 

2122 E. 2nd Sir.
Tel Mii» 1152

;*o nnmeriii:

Cleveland. Ohio;
Ceatral 8199 K , r;

J. W. JONĖS,
Gencralis Marvdžerius.

DIDELIS OI --ĖLIS
visokiu dažu i-dažams aliejų.

414 Supffio
PHME CUY. CENTRAL 8290-L

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
ĮSTEIGTAS AMERIKOJE 1886 METAIS

Kapitalas i Sausio. 1917, $145.000
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715

pašalpų ................. $52.813

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir Si.occ. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 j savaitę.

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

kus ir kulturiškus reikalus.

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ ^AMERIKOJE yra seniau- 
šia. didžiausi ir tvirčiausia*apdraudosTpašalpos ir kultūros

organizacija. Kuopos** y ra'^yisuose^miestuose.^ Norėdamas**
prisirašyti, kreipkis prie vietinčTkuopos, arba norėdamas^pla^ 
tesnių informacijų, rašyk pas.Centro.Sekretorių, šiuo*adresu:•

A. B. STRIMAITIS
307 VVEST 3OTH ŠTREĖT.lNEWTYORKrCITY


