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Suvienytose Valstijose Blaivybe
Italai Artinasi Prie Triesto

žierų-amerikonų nuo 15 iki 55 
metų, kadangi sužinojo, kad vo
kiečių submarinai sugavę bent 
kokį Holandijos garlaivį, darys 
reviziją ir radę pasažierus-ame- 
rikonus pasiims ant submarinų, 
kuriuos privers tarnauti vokie
čių kariumenėj. .

ponija visu smarkumu pradėjo 
gabenti Rusijon. į rytinį frontą 
savo kariumenę. Visi Siberijos 
geležinkeliai yra užkimšti tru
kiais su Japonijos kareiviais. 

! Amunicijos ir provizijos sandė
liai teipgi gabenama Rusijon. 
Manoma, kad netolimoj ateityj

■ninkams paskolą sumoje vieno kalais. Valdžios manymu tas 
bilijono dolerių, kuris talkinin- socialistų kongresas niekas kitas
kams bus įteiktas . pradžioje 
Birželio mėnesio. Italijos pa
siuntiniai, kurie neseniai atvyko 
į Suv. Vai. jau nukeliavo į Was- 
hingtoną. Pirmiausia juos su
tiko prezidentas Wilsonas, pas-

kaip tik stiprinimas svyruojan
čio kaizerio sosto. Nuo Suv. 
Vai. socialistų buvo išrinkti vo
kietis V. Berger, Moris Hillqv.it

i ir Algernon Lee. Tokiu budu 
i jie turės sėdėti namie.

bą kareiviams, kurioje apreiškė, 
kad" francuzai su anglais vaka
riniame fronte tūkstančiais žc- 

į va, laukdami, kada Rusija pra
dės veikimą rytiniame fronte 
prieš vokiečius. Sako, kad tik 
Rusijos neveikimas ilgina karės 
tęsimą.

Bombardavo Anglijos Miestus

DIDELES VIESULOS

KERENSKIS GRAŽINA 
DISCIPLINĄ.

Petrogradas. Naujas karės Ivas.

rytiniame fronte prasidės dide- 
j lis iš talkininkų pusės ofensy-

kui laikė konferenciją su Suv. 
Vai. sekretoriaus asistentu Cro- 
sby.

FINIJA REIKALAUJA 
PRIGULMYBĖS.

Helsingforsas. švedų politiš-

NE-

Iti, teipgi prisakytą ir gyvento- 
įjams palikti miestą. ženklas, 
Į kad austrai nemano Triestą ap- 
! ginti, bet turės jį italams ati- 
' duoti.

| BOMBARDAVO ANGLIJĄ
Į Londonas. 16 vokiškų orlai- 
' vių atlėkę ties Anglijos pakran- 
■ tems, bombardavo ‘ miestus Do- 
|Verir Follostone. Kol anglų 
j sargyba juos nubaidė, užmušta

KARIŠKAS STOVIS.
Suvienytų Valstijų kariškasis i 

tvarkymasis eina toliaus. Da- ; 
bar yra svarbiausiu mobilizaci-1 
ja ir surinkimas pinigų sumos. I 
Ateinantį utarninką atsibus vi-! įeliatas moteriųir vaiku." 
sose valstijose registracija jau- i 
nų vyrų, o po registracijos bus ■ 
renkami kariumenėn; kurie bus 
tinkamais, bus skiriami į pulkus 
ir vėliaus imami prie kareiviško 
lavinimo. Tikimasi kareivių su
rinkti daugiau negu bus reika
linga.

Surinkimui reikalingų sumų ! 
pinigų, yra skubiai parduodami 
valdžios teip vadinami Liuosy- 
bės bondsai. Tokiu budu bus su
rinkta pinigų didelės sumos. 
Apart to dar bus uždėta mokes
čiai ant pelno, ant laikraščių 
siuntinėjimo . ir. .ant ekspresų 
siuntinių.

Nors senatas atmetė bilių. 
siūlantį jvędimą visose valstijo
se blaivybę, užginant sunkimą 
ir pardavinėjimą svaiginančių 
gėrimų, tai atsilankius Europos 
pasiuntiniams, vienok pasirodo, 
kad blaivybė bus vykdoma su 1 
diena Liepos, kad sučėdijus mai
stui grudų, bent karės metu.

RUSAI RENGIA OFENSIVĄ.
Petrogradas. Biskį susitvar

kius Rusijos naminiams reika
lams. karės ministeris Kerenskį 
išleido į kareivius atsišaukimą, 
kurs pakėlė kareivių ūpą ir to
dėl dabar rengiama lytiniame 
fronte didelis ofensivas prieš vo
kiečius.

MUŠIS BALTIKOS JŪRĖSE.
Kopenhaga. Danijos salose 

buvo girdimas didelis šaudyma- 
sis iš Baltikos jūrių pusės. Ma
noma, kad Baltikos jurėsę įvyko 
nuo seniai lauktas mušis tarp 
vokiečių -ir rusų. - laivyno. - ^Tik
resnių žinių tuomsyk nėra.

AŠ NE AUCJ' 
HAU SAVO 
VAI K A , KAD 
IŠ JO BUTU 
K APEIVIS, BEI

L

/A PRISIBETt
SUSIEKIU PlNlAt.

E.IKIT CIK,YyjfA.I
TAI VIS AUKOS

KYŽ AJAIMUS
VAI. KAS,

PE.KSK.NAS K AK! AUT.
TESU L TO PINIHAI

JIE. LEKtfi Ką-. 
H'AUT SU YOMEČuĄ

UŽDĖS MOKESČIUS ANT AN
TROS KLESOS PAČTO 

SIUNTINIŲ.
Washington, D. C. .Po ilgų ir 

didelių ginčų per Suv. Vai. kon
gresą perėjo bilius pakėlimo mo
kesčių ant antros klesos pačto 
siuntinių, t.y. ant visų laikraščių 
ir mėnesinių magazinų. Mokes- 

ičiai bus nelygus. Ant siuntinių 
| siunčiamų toliau, bus uždėta di
desni mokesčiai, o arčiau, mažes
ni. Visos laikraščių išleistuvės 
šiuom apsunkintos.

SIU SAVO pi- 
l'U&AS.

NEPAvo, tu. 
t v, bet Pvp- 
SU K/E-K GALH

TA! PUIKUS

ČlU TOK/AsuKį 
K,A A/AŠTA.

PRIEŠ KAIZERĮ. .
New York, N. Y. Amerikonų 

vokiečių kliubas “Friends of 
German Republic”, ką tik susit
veręs, pasiėmė varyti propagan
dą, kad Vokietijos kaizeris butų 
nuverstas -nuo sosto ir Vokietija 
iš monarhijos -butų paversta 
republika. Tūkstančiai brošiū
rų ir pampletų atspaudinta, ku- 
,rie bus platinama tarp vokiečių, 
bus siunčiama jų ir Vokietijon. 
Sako, kad jau atėjo laikas Vi- 

' liui Hohenzolernui eiti ten, kur 
nuėjo Nikalojus Romanovas.

ITALŲ GROBIS.
Rymas. Pradėjus italams 

spausti nusilpnėjusius austrus, 
nuo 4 d. Gegužio italai paėmė sa
vo nelaisvėn 5,700 austrų, 19 ka- 
nuolių, 26 kulkasvaidžius ir kiek 
provizijos. Paimami nelaisvėn 
austrai yra teip parbadėję. kad 
negali paeiti.

_ . ________  . Ts - ___
■ministeris Kerenskis užimdamas;PRIEŠ MILITARTŠKĄ REGIS- ’ ŠPIEGAS SUV. VAI.
ministerio vietą apreiškė, kad jis į TRAV IMĄSI. LAIVYNE.
grąžins discipliną, nes jau per-i San Francisco, Col.
daug Rusijoj yra laisvės. Visu-i liškoj Suv. Vai. konstitucijoj, labai užinteresavo žinia, 

i pirma jis dviem

ITALAI DIDELIAME OFEN-
SYVE PRIEŠ AUSTRUS.

Rymas. Austro-italų fronte I 
užvirė toki mūšiai, kokių ikišiol 
dar ten nebuvo. Beveik visu i 
frontu nuo Costagoviza iki Ad- 
riatiškų jūrių italai visu smar
kumu gula ant austrų o tie ne- i 
gali atsilaikyti. Nekuriose vie
tose italams pavyko sulaužyti, 
austru linija ir užimti visa, ka .
aus ra. turėjo. Italams gelbsti, suoka|bininkai areštuoti. Gan. 
anglų artilerija, kur. pila ugnj das ka<j uj va)d..os 
ant austru pozicnu ir ardo tran- v . , , , . o , ...__ XT r salininku darbai. Suokalbio sėjas. Nuo pradžios ofensyvo

i i • > i j - smulkmenos nežinomos, ikišiol italai skelbia, kad paėmę 
nelaisvėn turi 10.245 austrus, i

Federa-1 Washington, D. C. Suv. Vai. 
kad 

i kareivių pul-138 pataisymo paragrafe yra sky- vokiečių valdžia Berlyne ketu- 
kam liepė apsupti namą, kuria-irius, kuriame pasakyta, kad yra riomis dienomis ankščiau žinojo 
me buvo lizdas revoliucijonieriu I uždrausta priverstinas kareivia- kada išplauks Suv. Vai. laivynas 
ir tvarkos ardytojų ir suėmus !vimas šioj šalyj.' F. Čiaudi jus į europiškas jūres ir kur jam 
nenaudėlius uždaryti į kalėji-, iš Akland, pasiremdamas tuom1 buvo nuskirta vieta. Painfor- 
mus. Buvo manyta, kad kils paragrafu į augščiausią Cali- muota Vokietija tuojau pasiun- 
mušis, bet to nebuvo. Daug re-, fornijos teismą įnešė bilių, kad tė submarinus ir minų užtaisyto- 
voliucijonierių jau areštuota.

KĖSINTASI ANT KERENS
KIO GYVASTIES.

Petrogradas. New Yorke iš
einantis žydų dienraštis paskel
bė. kad gavo žinių, jog Petrogra
de buvo kėsintasi ant karės mi- 
nisterio Kerenskio gyvasties. 
Pasikėsinimas nepavyko.

i suokalbininkai areštuoti.

jis butų paliuosuotas nuo mili- jus. kurie buvo pastoję kelią 
tariško registravimosi 5 d. Bir
želio. Ką laimėjo, nežinia.

DIDELĖS VIESULOS.
Pastarose dienose pereitos sa

vaitės siautė didelės viesulos, 
j kurios kliudė valstijas: Illinois 

.kos partijos rėmėjai, susidedan-į 128 žmonės užmušta, 750 sužel
ti daugiausia iš žymių Finijos » Kentucki — 50 užmušta, 47

veikėju, kongrese priėmė rezo- įsuže^ta; Arka'nsas 35 užmu- 
.... ", -i,- x ; šta, 156 sužeista; Indiana — 7liucija, kurioje reikalaujama at- . . m, . „. .. T1 .. .j užmušta, 200 sužeista; Tenne-skynma Fmijos nuo Rusijos ir. ’ . .. .. . • ssee — 29 užmušta, 190 suzei-suteikima pilnos nepngulmybes. x T..x. x ,„ .. .: . . . . . ,sta. Kiti nuostoliai dar ne ap-Rezohucijoj teipgi pazvmeta, i , ,.. .. . . ;skaitvti.kad Finija politiškai yra pri-1 
brendus ir savo šalies reikalus

'pati gali tvarkytis. Visoj Fini- 
joj kilo džiaugsmingi judėjimai.

RENGIASI ATSTATYTI SU
DEGUSI MIESTĄ.

Atlanta, Ga. Šio miesto admi-

 DEPORTUOJA BELGUS.
i Londonas. Nežiūrint ant viso 

TALKININKAI BOMBARDA- pasau|įo protestų prieš vokiečių 
\ O KO\ ALA. i žiaurumuSt belgu deportavimas

Sofia. Bulgarų kariškas šta- Vokietjjon prie sunkių darbų 
bas skelbia, kad 13 talkininkų Į nesjjjauja jr varoma posenovei. 

Iš Havre. Francuzijoj, Belgijos 
valdžia skelbia, kad šiose dieno
se vokiečiai iš Broksell aplinkės 
išgabeno Vokietijon apie 3,000 
belgų. Deportuojami belgai tu
ri keliauti iki pasiekia paskirtas 
vietas, pėksti.

FRANCUZIJA RENGIASI
PRIE SUTIKIMO SUV. 
VAL. KARIUMENĖS.

Paryžius. Generališkas Fran
cuzijos užrubežinių reikalų mi
nisterijos sekretorius paskelbė, nistracija nutarė greitai imtis 
kad Francuzija su dideliu nekan- už darbo ir w atstatyti miestą, 
trumu laukia pasirodymo Suv. kurs savaitė atgal sudegė. Nu-' 
Vai. kariumenės Francuzijoj. kentėjusiems nuo gaisro yra su- 
Su kokiu entuziazmu buvo sutik- > rinkta apie 100.000 dolerių. Gai- 
ti francuzai Joffre su Viviani sras sunaikino 1.563 
Suv. Vai., su tokiu entuziazmu 
francuzai sutiks Suv. Vai. gen. 
Pershingą su puiku skubinančiu 
į karės frontą.

Suv. Vai. laivams. Laimė, kad 
Suv. Vai. tarpėdų naikintojai 
pajuto pavojų ir tokiu budu ap
valė kelią nuo minų. Yra mano
ma. kad špiegas randasi Wąs- 
hingtone, arti prie laivyno vai 
džios.

BI-

laivų ir 12 aeroplanų bombarda
vo pajūryj stovintį miestą Kava- 
la. Miestas labai nukentėjo. 
Sugriauta daug namų ir užmu
šta civilių žmonių. Militariš- 
kų nuostolių vienok mažai pada
ryta.

VAKARŲ FRONTE RAMIAU 
TRUPUTĮ.

Paryžius. Vakariniame fron
te šią savaitę truputį ramiau, 
vienok veikimas eina, tik ne toks 
smarkus. Francuzai atakuoti 
vokiečių nepaliauja. Vėlesni 
telegramai skelbia, kad Chevre- 
ux aplinkėje vokiečiai buvo atė
mę atgal savo pozicijas, bet 
francuzai vėl juos išmetė. Ang
lų fronte didesnis veikimas eina 
Serape upės aplinkėje ir netoli 
miesto Ix>os.

RUSIJA KARIAUS IKI 
GALUI.

Havre. Baronas Ryers, bel
gų užrubežinių reikalų ministe
ris šiose dienose gavo telegramą 
nuo naujo Rusijos užrubežinių 
reikalų ministerio M. Teresčen- 
ko, kurioje pranešama, kad Ru
sija yra pasiryžus kariauti iki 
galui ir kad visi besistengimai 
įvykinti atskirą taiką tarp Rusi
jos ir Vokietijos yra tik tuščios 
kalbos. *

CHINIJA RENGIASI į KARĘ 
SU VOKIETIJA.

Pekinas. Chinijos republikos 
prezidentas suteikė dimisiją 
Chinijos priemerui Tuan Chi 
Jui, j) į jo vietą nuskyrė Wu 
Ting Fang, buvusį ambasadorių 
Suv. Valstijose. Tokia Chinijos 
priemerų permaina leidžia ma
nyti apie prašalinimą visų kliū
čių ir nerangumo rengimosi ka- 
rėn su Vokietija. Manoma, kad 
dėl tos permainos Chinijoj kils 
bruzdėjimai.

MOKESČIŲ UŽDĖJIMO 
LIŪS PERĖJO.

Washington. D. C. žemesnis 
namus, kongreso butas 322 balsais prieš

Apart gaisro daug namų siig- 76 perleido bilių. kurs Įeitų į 
riauta dinamitu, dėl sulaikymo įstatymą, kad metų bėgyje butų 
besiplėtojančios ugnies.* Viso, surinkta nuo Suv. Vai. darbi- 
nuostolių padaryta už 35,000.'ninku pelno, uždėtais mokesčiais 
000 dol. du bilijonai dolerių. Bilius tuo-

 - jau tapo pasiųstas finansų komi
sijai. kuri peržiurėjus perduos 
senatui. Vėliau f>us paskelbta 
koki mokesčiai bus uždėti ir ant 
kokio pelno.

SOCIALISTAI PRIEŠ ADLERO
- NUŽUDYMĄ.

Petrogradas. Susitvėrus tam! 
tikra socialistų komisija išleido' 

,|_ atsišaukimus į visų šalių sočia- Į 
listus ir jų organizacijas, kad Į 
kiek galėdami protestuotų prieš Į 
nužudymą Dr. Frederiko Adle-! 
ro. kurs pereitų metų pabaigoje 
pasikėsino ant gyvasties Austri
jos priemero Stuergho. Komisi- 
sija pripažįsta Adlerą kaipo ko
votoją už laisvę ir žmonių tie
sas.

GOMPERS Į SUV. VAL. 
MILIJONIERIUS.

Washington, D. C. Samuel 
Gompers, prezidentas Amerikos 

j Darbo Federacijos, atsakydamas 
| Suv. Vai. milijonieriams ant 
į skundų, kad stoka darbininkų 
! fabrikuose, pataria nelaikyti nė 
i vieno tarno, nė vežėjo, be kurių 

. . • galima' apsieiti. Gompers sako, 
kad tūkstančiai randasi tokių 
dykaduonių, kurie dirbdami fab
rikuose galėtų naudą atnešti.

GAUS ŽEMĖS IR BE
ŽEMIAI. —

TRIESTAS RENGIASI* PA
SIDUOTI.

Rymas. . Italams pradėjus vi
su smarkumu gulti ant austrų, 
iš Triesto pradėta viską krausty-

VOKIEčIAI GAUDYS 
AMERIKONUS.

Roterdamas. Garlaivio linija 
Holand-American išleido prane
šimą. kuriame paskelbė, kad nė 
ant vieno laivo nepriims p&aa-

BRAZILIJA KAIP IR KARĖJE 
SU VOKIETIJA.

Rio de Janeiro. Brazilijos už- 
rubežinių reikalų ministeris Pa- 
cencho, paskelbė, kad Brazilija 
kaip ir karėje su Vokietija. Val
džia rengiasi atšaukti neutrališ- 
kumo aktą ir atidaryti visus 
Brazilijos uostus talkininkų lai
vams, o teipgi ir pramonėje ben
drai veikti su Suv. Valstijomis.

WHITE NUŽUDYTAS.
Ossining, N. Y. Dr. Arthur 

White. kurs pereitais metais 
nunuodino savo vuošvibs, norė
damas užgrėbti jų milijonus, 
šiose dienose tapo nužudytas 
elektros kedėje. I mirties vietą 
White ėjo ramiai ir šypsodama
sis. Kada kunigas skaitė mal- buvo kongrese įnešta bilius, kad 
das. White deklemavo tūlas ei- laike karės butų cenzūruojami 
les. Iki pat nužudymo neparo- Suv. Vai. išeinanti laikraščiai, 
dė nė jokio nusiminimo.

JAPONIJA SIUNČIA KARIU- 
MENŲ RUSIJON.

Tokio, žinios skelbia, kad Ja-

DAR APIE LAIKRAŠČIŲ 
CENZŪRAVIMĄ.

Washington, D. C. Neseniai

Vėliausios Žinios.
Ir klioštoriai sujudo. Rusijoj 

sujudo klioštorių minikai, reika
laudami naujosios valdžios su
teikt piliečių -teises. Paveik- 

. au
kautus biurokratiškos valdžios, 

Turtingiausio kliošto- 
Troica-Lavra. arti Mas

kvos. perdėtinis sukūręs laužą 
sudegino 50 tonų knygų, brošiū
rų ir pampletų. kuriuose buvo 
agituojama žydų skerdynės, 
persekiojimai politiškų žmonių 
ir tam panašiai. Ta visa “lite
ratūra” buvo gaminama kliošto- 
riuose ir dabar ten naikinama.

ZEani.Ai. '.3 ------- —
Petrogradas. Ukininki^Wele-'s^us ’r religiškus daiktus,, 

gatų kongrese paskutinėj sesi- j - 
joj buvo atsilankęs naujas ūkio»naikina, 
ministeris čemow, kurs šaky- yiaus 
damas prakalbą išsireiškė, kad 
visi Rusijos bežemiai, kurie iki 
šiol vargo vien fabrikuose, gaus 
žemės, kada susitvarkys visi rei
kalai Rusijoj. Negali būti nus
kriaustas nė vienas Rusijos gy
ventojas dabartinei laisvei praš- 
vytus, sako Cemow.

bet konrgese didžiuma balsų bi- 
jlių atmetė. Dabar prezidentas 
Wilsonas pradėjo stengtis, kad* 

' ištikro butų cenzūruojami laik
raščiai ir kalbėtojai, ypač pači-1 negras Person nužudė baltveidę 
festų, kurie kaip spauda 
žodžiu kenkia Suv. Vai. 
rizmui.

DIDELIS GAISRAS.
Tokio. Yaguneato provinci

joj, Japonijoj, mieste Yonezavo 
ištiko didelis gaisras, kurs su
naikino beveik visą miestą. Val
diškos ir pramoniškos įstaigos 
su visa produkcija žuvo ugnyje. 
Apie 30,000 gyventojų liko ne- į SUV. VAL. VALDŽIA

DUOS POSPORTŲ SO
CIALISTAMS.

Washington, D. C. Suv. Vai. 
sekretorius Lansing paskelbė, 
kad valdžią neišduos pasportų 
nė vienam socialistui, kurs no-

laimingame padėjime. Yoneza- 
vo miestas yra vienas iš didžiau
sių miestų toj provincijoj.

SUV.VAL.VfiL SKOLINA PI
NIGUS TALKININKAMS. 
Washington, D. G. Suv. Vai.

valdžia vėl rengia naują talki-

Nulinciavo negrą.
Memphis, Tenn. Nelabai seniai

teip ir • mergaitę Antoniette Rapla. Val- 
milita- ^ž’a ne^r^ areštavo ir įmetė į 

kalėjimą. Nepasiganėdinus tuom 
minia žmonių, susirinkus išlaužė 
kalėjimo duris ir išsivedę negrą, 
apliejo kerosinu ir uždegė. Neg
ras sudegė.

Didelės viesulos. Aplinkėse 
St. Louis. Mo. Siautė didelės 
viesulos. 4 žmonės užmušta. 30 
sužeista*. Daug namų sugriau
ta. Nuostoliai dideli.

NEIš-

Rusijoj badas. Rusija turi 
perpilnai ginklų ir amunicijos, 
bet dėlei betvarkės, neprivežama 
užtektinai maisto ir todėl vieš
patauja badas.

TALKININKAI LAUKIA RU
SIJOS VEIKIMO.

Maskva. Thomas Alb. Fran
cuzijos amunicijos ministeris,

rėš važiuoti į socialistų kongre- kurs dabartiniu laiku randasi 
są Šveicarijon, neva taikos rei- Rusijoj, Maskvoje laikė prakal-

Rusai atgyja. Rusų kariume
nės ūpas atgyjSg Visuose fron
tuose rengiamasi prie didelių 
ofensyvų. Kerenskio geležinė 
ranka suvaldys kariumenę. Ka- 

! reiviai prisakymus pildo.

Hillqv.it


PAŠVENTIMAS .L M. D. NAMO PITTSBURGHE.

veikimą ir ragino visus darbuo
tis apšvietos ir visuomenės la
bai, Į kampinį akmenį įdėta 
LMD. istorija ir tris laikraščiai: 
*Vicnybė Lietuvninkų”, “Drau
gas” ir “Kova’’, kaipo ženklas, 
kad šion draugijon gali priklau
syti žmonės įvairių nuomonių ir 
partijų, kad ši draugija nėra 
priešinga jokiai partijai.

LMD. daugumai narių labai 
patinka •‘Dirva”. Dauguma ap
gailauja, kad šiems metams ne- 
tižsirašė “Dirvą”. Be abejonės,

AME RIKOJ,

švilpa.

■draugija ir SLA. kp. -skolino di-,atyda_ klausėsi kalbėtojo žodžiu, p'a^ga siaurumą), 
zioioe<= t Am I :-L_...... .. _________ tuoiaus ia apskundė

narių skaitlius pasieks 3 milijo-

spėka ir gabumas yra akmenais, 
kurie galinčius įveikia. Teisybę 
turi ir tie, kurie pripažįsta svar
bą sporto dalyvauti abiem ly
tim. Todėl yra patartinu dar
bininkams užsiimti sportu kuo- 
daugiausia. Jau daugelyje fab
rikų, Amerikoj, darbdaviai tyčia 
darbininkams steigia įvairių ša
kų sportus ir tas yra naudingu.

Turi 
dabar 
namą.

sportas gali būti naudingas, kai
po suteikiantis drąsą ir energiją, 
tad bus sunku suprasti, kodėl 
darbininkams sportas neturėtų 
būti tinkamu.

Jeigu suprasime skirtumą tar
pe tikrojo sporto, kurs yra nau
dojamas dėl sustiprinimo svei
katos, ir to, kurs naudojamas 
tik laiko praleidimui, tai tarp 
sporto ir žaislo matysime didelį 
skirtumą, žaislas nereikalauja 
paprasto veiklumo, ir jam tan
kiai stokuoja reikalingo judėji
mo.

į Sportas yra veikėju, lyginan
čiu darbininko raumenų veiklu-

Rochester, N. Y. 18 d. Gegu
žio čia buvo prakalbos kur kal
bėto jum buvo LSS. sekretorius 
Stasulevičius (“stilson”). Nieki
no viską, kas tik ne socialistiško.

Laivų kom. Conard padare kon
traktą su viena laivų statymo

“L. D.”, 4 d. Kovo.
Clevelandiečiams butų jau lai

kas pabusti, sukrusti ir tokius 
intrigantus nusikratyti, kaip 
kad nusikratė anais metais jų 
pėdomis ėjusius maršo garbin
tojus, Kitaip jie ramumo netu
rės, ir naudingą darbą veikti 
negalės.

ma- 
krutan- 
koncer- 

$35,000. 
pinigus

dinti “šventakupriais”. Jie ly
giai eina tokiais šuntakiais, ko
kiais prieš tūlą laiką ėjo mar
šo išpažintojai. ' Insiunacijos, 
šmeižimai tautininkų, melavi
mai jų organuose, neturi rube- 
žiaus. Aiškumo dėlei, užteks 
paminėti vieną iš šių metinių tų 
“šventakuprių” darbų, tai 4 die-

— ir valdiški laivai, prie kurių 
dirbanti darbininkai dirba su 
trimis atmainomis, dieną ir nak
tį, po 8 valandas.

ro niekam netinkamais. Todėl

išskyrus kelis nesusipratėlius.

t Pramone.
Tikimasi, kad šiomis dieno

mis prasidės didelis judėjimas 
prie statymo didelių mūrų mies- 

Nuo Redakcijos. Talpinant šią tuose? ypač šiaurinėse valstijose, 
korespondenciją, turime pate- Tam priežasčia imama prasidė- 
myti, kad prie korespondencijų, jimas navagacijos, sezonų did- 
kurios yra surištos su draugijų tuose ežeruose. Statymas mu- 
viduriniais reikalais, Redakcija ru ir paprastų namų, 
reikalauja korespondentą pasi- buvo apsistojęs pareitame 
rašyti pilną vardą ir pravardę, rudenyje, ežerams užšalus, 
o ne pseudonimą. Ir nuo šiol to- judėjimo, nebuvo galima gauti 
kių korespondencijų, be tikro užtektinai vagonų, kad užtekti- 
parašo, netalpinsime. S nai privežus namų statymui rei-

____________ , kalingos me'degos. Dabar tą pra

— Amerikos federacija

viai geriausia atsižymi 
ir susirinkimuose. \ . -
kintoja buvo pradėjusi lietuvius žistamas, aptiekorius 
ignoruoti, kaipo “i

, (mat vienas mokinis, 
kartą ją sukritikavo už jos pa-

Lietuviai 
tuojaus ją apskundė prezidentui, 
kurs pagyręs lietuvius mokinius, 
tą mokintoją tuojaus atstatė 
nuo vietos.

Lietuviai studentai čia įsistei
gė kliubą “Cosmopalitan Club”, 
kurio valdybon išrinkta: pirmi
ninku T. J. Kučinskas, pirminin-

Pittsburgh, Pa. Čia yra daug 
įvairių lietuviškų draugijų, tad 
tarpe jų nariu pasitaiko ir viso
kių atsitikimy. Iš tokių atsiti
kimų čia yra paminėtinu: 13 d. 
Gegužio Lietuvos Mokslo Drau
gija turėjo susirinkimą, kuria
me suspenduota du nariai; vie
nas už peštynes su gaspądorium, 
suspenduota 6 mėnesiams, o 
antras 99 metams, už ypatišku- 
mus su buvusiu šios draugijos 
pirmininku, dėl kokių ten planų, 
ar provu.

Konstitucija tokių teisių nero
do, bet čia dalykas, kad tūli 
LMD. nariai, tėmyja daugiau į 
tas ypatas, kurios, teip sakant, 
“užfundija”, o ne Į draugijos 
konstituciją. Randasi dar ir to
kių, kurie sako: “kam mums ta 
konstitucija reikalinga, męs 
kaip norim, teip galim daryti.” 
Gaila žmonių, kurie tik tiek sup
ratimo turi ir gaila, kad toki žmo 
nes gadina draugijos- vardą ir 
niekiną tikslą, mus gerus norus 
lietuviu gerovei ir tų, kurie su 
geriausiais tikslais ir norais, 
tvėrė šią draugiją. Aš patar
ėja pirmininkui daugiau laikytis 
parlamentariškų taisyklių ir tė- 
myti draugijos įstatymus, ir su
sirinkimuose pridaboti geresnę 
tvarką.

LMD. turi narių 249. 
savo puikų knygyną ir 
baigia statyti savo locną 
kuriame bus patogi vieta susi
rinkimams, prakalboms, 
žiems vaidinimams, 
tiems paveikslams ir 
tams. Narnas kaštuos 
Apie 89 narių skolino 
draugijai ant šio namo, 
ir draugijos, kaip tai 
7 kp„ LKD., DLK.

— Suvienytose Valstijose yra _ _ _ 
21,000 krutančių paveikslų par- 
lorų, kuriuose darbininkams al
gomis išmokama 3 milijonai do
lerių per metus.

— Lynn, Mass. čia uždaryta 
: 35 autuvų fabrikai, kur 14,000 
■darbininkų neteko darbo. Fab- 
' rikai uždaryta ne aprubežiuo- 

. i tam laikui. Priežasčia fabrikų 
gu užsiimti sportu, atsaky mai j uždarymo buvo, kad darbininkai

Ar darbininkams reika
lingas sportas?

Į šitą seniai pakeltą klausimą, i
reikalin-Į

kad nenuo
ramos buvo tyčia atėję su ne tuš
čiomis galvomis ir nors kalbėto
jas juos pavaišino šeškais, ir iš 
publikos gavo papeikimų (ko jie 
pilnai buvo verti), tai vienok jie!ko Paėjėju J. J. Bagdonas ir 
susivaldyti nemokėjo.

Pertraukoje buvo renkama au

firma Seattle, Wash., kuri turi i ūkiškųjų draugijų, turi 2,314, 
liaus pIsTkv^s’t?- p. Nagurnauš- Pralyti 6 plieninius transpor-1 215narius. Federacijos virši- 
ką, žinomą autorių apie 16 sče-’ tac’JOS laivus’ kurie kaštuos su- nmkai tikisi, kad greitu laiku 
nišku veikalų, kuriais visuomenė b milijonus dolerių. 1 uose 

- .................................. • .jočiuose ^varstotuose yra stato-
mokintų ir supažindintų su Lie- ma b ................... ; •
tuvos istorija, geografija, arit
metika ir tam panašiai. Kiek-Į 
viename šio kliubo susirinkime 
bus skaitomos trumpos paskai
tos, kurias skaitys parinkti na
riai. Skaitymai turi būti trum
pos formos, rimti, aiškus, nekri
tikuojanti religijos nė partijos ar darbininkams yra 
ir kad butų nenuobodus klausy
tis.

■ Geriausių pasekmių.
J. žilvitis.

kurs prisideda tobulinimuisi ii • a]gpS 20 nuošimčiu. Tas lyti dar 
-plėtojimuisi dvasios ir fizikos, j bininkus kietų ir mjnkštų ang- 
kurs taiso žmogaus karakten. bu kasvkiu.
Teip suprastas sportas yra lyg į _ Amerikoj dabar lankosi 
daila, lyg auklėjimo vaistas. Jei Anglijos darbininkų vadovai, ku- 
gu tad pripažinsime, kad toks važinėdami po miestus sako 
------------------------------------------------ ; darbininkams prakalbas, nurodi- 
bininkų klausimus, tuštindami : nedarni, kaip darbininkai turi 
bačkutę ir giedodami pirmei- i būti ištikimais valdžiai, kad tuo- 

■ viskas giesmes. Prisiartinus mį jai padėjus pasekmingai ves- 
vakanii. visi čia buvę, ramiai ti karę.
išsiskirstė. ' Į — Prezidentas Darbo Federa-

J. J. ž. jcijos S. Gompers, išleido atsišau- 
■------------------ ’ kimų į Rusijos darbininkus, ku-

riuomi kyečia juos neklausyti 
; socialistų vadovų, kaipo vokiš
kų agentų, kurstančių- valdžią 

’ padaryti su Vokietija atskirą 
, talką.

— Coloradoi. Kast ings ka
byklose užsidegė gazas. kurio 
liepsnos užkirto išsigelbėjimo ke 
lią 120 darbininkų. Surasta 20 
lavonų. Toliasnių žinių trūksta. 

Į — Suvienytose Valstijose pir
mutiniu straiku buvo duonkepių 
straikas New Yorke. 1740 m., 
kuomet visi duonkepiai pametė 
darbus, reikalaudami pakėlimo 

į algų.
' — Transilvanijoj (piet. Afri- 
Įkoj)19I6m. iškasta 9.295.538 
uncijų aukso. Tai didžiausia 

i krūvelė aukso, kokia buvo iškas- 
| ta kuomet nors pirmiau.

Detroit. Mieh. šitas miestas 
apgyventas daugiausia lenkais, 
netrūksta ir kitų tautų. Yra 
teipgi pusėtinas skaitlius ir lie
tuvių. Daugiausia lietuvių gy
vena rytinėj ir vakarinėj dalyje 
nyesto. Darbai čia eina ne blo
giausia, nekurie fabrikai tankiai 
reikalauja darbininkų, o kiti dar 
bininkus atleidžia nuo darbo. 
Studebaker atleido net 4JW0 
darbininkų, kiti. atleidžia po ke
lis šimtus. Daigiausia atlei
džiama jauni vyrai, nuo 2 > iki 
31 metų amžiaus, tinkami ka- 
riumenėn; bosai tiesiok ragina 
darbininkus pasiduoti kariume- 
nėn. Tai ko sulaukėme laisvoj 
Amerikoj gyvendami.

Teisybės Mylėtojas.

y _ _ tt sekretorium K. Giedraitis, iždi-

Is Lietuviu Gyvenimo
,, j į t. ♦ • • t;;;t; į; i1: Ti i Kolektoriais, kurie eis per na-

-I-'iįė Li j i i ilė [mus melsdami aukų, išrinkta: 
ateinančiais metais LMD. “Dir- ’ A. Luzkauskas, J. Gruzdąs, A. 
va” gaus antrą vietą, nes šiais ' Pauža, J. Maksimavičia, J. Ra- 
metais ji čia užima trečią vietą į gelis, J. Petkevičia, M. Grimai- 
sulyg užrašytų prenumeratų, j la, J. Aržuolaitis, F. Kvesalis ir! na Kovo, kuri sulyg klerikalų 
Visiems tiems, kurie nėra dar ' V. Skirka. Susirinkimai šito i nustatymo 1914 m. seime, Chi- i 
“Dirvą” skaitę, patariu nusipirk i skyriaus bus laikomi paskutinia-; cagoj, kasmet čia švenčiama 
ti vieną numėrį, kad persitikri- jme nedėldienyje kiekvįeno mė- ’kaipo “Lietuvių Diena”. Tos 
nūs apie jos gerumą ir naudin- i nėšio, 2 valandą po pietų, p. J. i dienos rengimu, kaip kitais me- 
gumą. “Dirvą” pavieniais nu- ■ Skritulsko salėje, nes p. Skritul-' tais, teip ir šiuomet, užsiėmė vie- 
meriais galima gaut nusipirkt, j skas prižadėjo duoti salę dykai, i tinių draugijų Sąryšis, į kurį 
arba ir metams užsiprenumeruot; už ką mums reikia ištarti nuo- priklauso tautinės ir bažnytinės i 
pas šiuos lietuviškų laikraščių ’ širdų ačiū p. Skritulskui, kaipo draugijos. Sąryšis, norėdamas j 
agentus: J. A. Katkus, 2204! geram tėvynainiui. ;buti neutrališku, kad nebūtų,
Forbes St. ir L G. Ignotas, 46 j Baigiant prakalbas, p. Sala- jam primetama partyviškūmai,' 
S. 22-nd St., Pittsburghe. veičikiutė turėjo* vieną deklema- . iš anksto nutarė tą dieną, “Lie- Į

Viso gero lietuviams linkintis ei ją, o p. Šimkui akompanuojant,‘tuvių Dienoj” surinktas aukas j Raltimore, Md Gegužio 27 d. ^‘ns plaukiojimas. Gaii- 
Soho Tautietis, p. A. Petrauskas sudainavo vie- nukentėjusiems nuo karės, siųs- i įsteigta jaunimo kinba% j kurį ma tikėtis, kad laivų plaukioji-

____________ ną solo, kuom susirinkusieji bu-: ti tiesiok į Lietuvą, be tarpinin- : bus priimami nariais jauni lie- mas P^^ės ir prie atpigimo vai 1 kurių neveiklumas kitus da- 
■ vo labai užganėdinti. Į kystės gyvuojančių fondų, kurie j tuviai abiejų lyčių. Užvardinta:gio produktM- ro niekam netinkamais. Te™

Aew Britam, Conn. Pasidar- V. Gilevičia. lyra vadinami partyviškais. i tuomsyk “Baltimorės Lietuviu Anglių išvežimas iš kasyklų sportas perstoją būti žaislu, o
bavus nekuriems SLA. nariams, ■ _____________ : Įtrjgantai matydami, kad iš tos ■ jaunimo Tautiškas Kliubas” žymiai Pasididino- Tam-pasidė- virsta kulturišku Įrankiu. Da-
tapo suruoštos prakalbos, kurios ' 
atsibuvo 13 dieną Gegužio, tau-

sekretorium’ M. Storch (žydas iš j 
Austrijos). Kliubas laiko susi-' 

kos. kurių surinkta 62 doleriai, rinkimus kas dx i savaitės, laiko 
Po aukų rinkimo p. Šimkus vėl ir Praka,bas- Universiteto pre- 
kalbėjo. apie senovės lietuvių! Rentas žada kliubui duot mo
damas. kaip mergaitės nebuda-' kintoja, kurs mokintų ateivius, 
mos poetais ir nemokėdamos ra-: ka’P reikia angliškai ištarti žo-1 
šyt nė skaityt, suposmuodavo id^*us- 
tokias daineles, kurios pasiekia j Lietuviams, norintiems mo- 
giliausius sielos jausmus. To-; kintis, patartina atvažiuot į šitą 
liaus ragino užsidėti mėnesines i universitetą, nes tai geriausia j 
mokestis, po kiek kas - gali, i ateiviams mokykla. Užbaigus i 
Dauguma su tuom sutiko ir pasi- i kokią nors mokslo šaką, labai • 

i. i greitai galima gauti užsiėmimą.'
Studentas, i

yra labai nedrąsus. Yra vienok 
sakoma, kad sportiniai kliubai 
darbininkams yra ne naudingi, . 
nes sportavimas darbininkus 
atitraukia nuo jų pačių klesos 
reikalų. Vienok tobulinimosi 
laikai parodo, kad toki aiškini
mai neturi savyje vertės.

Prasmė angliško žodžio 
“sport” nėra tai prasmė žais
lo; tą tiktų pavadinti žaislu se
novės grekų: "Nusimovė savo!
rubus, ahva išsitepė kūną, o die- į jmmg. kurie per diena primala 
vaitis Apalio plienine liže metėį6000 bačkų
į padanges. . , — Ne\v York, N. Y. Tarp

Nėra tad tikruoju sportu to i angbu kasvklu savininku ir ang- 
skyriaus sportas, kurs manoto-! ickasių unijos United Mine Wor- 
niškume ne aprubežiuoto. kas- • |_erg 0£ ^merjca valdininku, pa- 
dieninio gyvenimo valandose su- ■ sibaigė derybos. Atnaujinta 

šuva, atsitūpęs ant jų ^kia tuomlaikinę permainą. ;kontraktas iki 1 d. Balandžio 
buvusi kapo, jiems pagrajins savo mu- einasi dalykas apie tą sportą. į m_ Anglekasiams pakelta 

surinktas .....
________ Toliaus kalbėjo apie Rusiją,

buk ten socialistai atliko revoliu-
N cijos darbą, tik dabar “čia” rei-

' - W kia organizuotis ir greitai atlikti
W • tą darbą, kurį jau seniai turė-

- jom atlikti. Toliaus kalbėjo
apie socialistų namą, kurį gyrė,

f
EuK ■ sakydamas, jog socialistai turės 

kuom pasidžiaugti, nes tai bus 
darbininkų namas, o ne toks, 
kaip Tautos Namai Vilniuje, kur 

gEgiMM šliupas, Basanavičius, Maliaus- 
kas ir Kemėšis ginčysis tarp 

gžaLJS savęs; šliupas su Basanavičium 
girs savo ateizmą, o Maliauskas

i su Kemešiu — klerikalizmą. 0 
“darbininkų namuose” to nebus, 
nes čia bus tik darbininkų klau- 

;simai rišami. Paskui tam ‘dar- 
bininkų namui” buvo renkama

- I aukos. Publikos buvo prisirinkę 
a apie 150 žmonių, bet kol “pra- 

kalba” pasibaigė, liko tik apie 
rjL® 30.

^’eifUŽ’° TMD. 52 kp. 
buvo parengusi išvažiavimą. 
Diena buvo vėsi, todėl ir žmonių 
buvo neperdaugiausia, bet pelno

S -liks apie 20 dolerių. Buvo atvy-
-Įįffižff ^9 socialistų, bet tik su savo 

K reikalais, nes nusipirkę bačkutę.
BSK mėgino užimti musų stalus, bet 

nepavykus, pasitraukė apie 
į 20 pėdų nuo stalų ir ten rišo dar-

kavojant, miestuose pradėta pri- bar supraskime, kad gimnasti
ka, mėtymas pilkės, kumščiavi- 
mas ir tt. susilaukė netikėto 
išsiplėtojimo, kurs plačiai apė
mė darbininkų klesą. Tie visi 
sporto skyriai reikalauja spėkos, 
gabumo, drąsos, ištvermės ir 
šalto kraujo.

Sportas konservuoja prisi- 
žiurėjimą, kurs naujasniame gy-

------- i įtrjgantai matydami, kad iš tos • Jaunimo Tautiškas Kliubas'. 
Ada Ohio šiame mieste “Lietuvill Dienos” nebus PeIno Jei iki ateinančio susirinkimo ne;

* TT- -7; S^. vii.y . klerikalų Tautos Fondui, į kurį atsiras geresnis vardas tai šis pidytl angI1^ sanpylas* Perel-
tiškoj lietuvių saleje, su tikslu Unn ersitetas Ohio Northern j surinktų auk„ nukentėjusiems į pasiliks ant visados Kitas snsi toje savaitėje žymiai pasididino 
parinkti aukų nukentėjusiems ibmvęrsrty. kuria™‘ užbaigė da v>k trečdalis e j ‘irnaftos produkcija.
dėl karės lietuviams. Kalbėto-; mokslą du lietuviai; J. J. Bagdo- kierikalu Dartiios noiitiškiems 1 t ST • > S-S • : Valdžia vėl atsišaukia i mies-, - . o .. nžhaitTA Inmprpit'/K '.-„rco * 6 2 ' partijos ponusKiems. Lietuvių tautiškoj salėj, po nu- j mie>jum buvo pakviestas p. S. Šim-;nas užbaigė komercijos kursą, reikaiams> užsigeidė pastoti ke-1meriu 853 prie Hollins gatvės. tuose gyvenančius darbininkus.

į lią. Tą dieną kunigas bažnyčioj prje kliubo prisirašė šios vpa- kad kaimus ir stotų
, surengęs savo dieną, savaip ap-'tos: M. Kurelaitis, P Gurklis P™ ūkių darbų. Ūkininkai ne- 

Trust Bank” bankoie STšimJn ‘Vertinęs Sąr5'Ši° suruošt* “Lie-'j- Laukis, A. Navickas, P. Zin-:sitiki aPdirbti savo ukil? darbus 
a* oanKoj e, su simtii't^-ių Dieną”, padarė Tautos kevičius A Kurelaitis P Moc- 1laik^ jeigu negaus iš miestų .  -------------- ______,------------

doleriu ale-os 1 menesi, bet darha Fon(Jui rfnklevą> Susirinko pu_ į kevičius? j ‘ Petkus a. cr*ipas ; kgelbą ir tai tuojau. Darbiniu- venime jau neturi vietos; kad

i sėtina suma, ir tas užkenkė drau t s. Gurinskas A. Vaškevičius. J. ka* ūkininkams reikalingi ne- cr‘ol'Q "* 
gijų Sąryšio suruoštai dienai, Andriukaitis, V. Bagdonas, J Jvien PJuties metu’ bet ir dabar, 

i kurioje įeigos nepadengė išlaidų, ‘ Adomaitis, J. G. žinevičius. Vi- iprie sejos darbV-
, nes žmonelių dalis tapo nubaidy- įsj įstojimo sumokėjo po 1 doleri, Saldžia padarė kontranktą su 

mok<Ja i publikos susirinko ne- ■. o vėliasnės mokestis palikta ap-!Ūesmond & Co. iš Neu
Har-ka ' ’ dagiausia. ■ tarti ateinančiam susirinkimui.! York°, statymui 30 laivų. Sta-

Tai buvo vienas intrigantų pa- Jeigu šio kliubo ir lavinimosi pyn?as. sltų laivl? tuojaus pra- 
sikėsinimas ant gražaus ir be- programas bus toks dailus, ko- sldes S1ĮOS kompanijos varsto- 

Taikomi partyviško darbo. Bet tame dar kia buvo pradžia, tai reikia tikė- tuęse, Maine ir Massacnusetts 
lamuiui. , ....................... ... --------- --------,—. Tiesa reį_ va*sriJose ir darbas bus sKuoma-
"kfesose buvo parkviestas iš Brooklvno . kia pasakyti, kad į programą ta- n?as’ .kad S1UOS lalvus kuogrei- 

Viena mo- P- Liutkauskas, kurio senas pa- 
__' ’ * ’ ‘ > p. Zvals-

‘fornerius” k*s gyvena Clevelande. Tuom 
lietuvis pasinaudojant, p. Zvalskis užsi

krėtė p. Liutkauską į svečius, 
o su juom ir p. Chmieliausjią iš 
Chicagos. o su tais ir keliatą vie
tinių, įžymesnių lietuvių, kurių/gėrisi, kad jis šio kliubo narius 
priėmimui p. Z. parengė vaka
rienę. Apie tai “Dirvoj” tilpo 
žinutė, kuria pasinaudojant, su
laukus pirmo nedėldienio, kuni
gas paskelbė, . Jtad ta vakarienė 
buvo iškelta už aukas, surinktas 
nukentėjusiems nuo karės. “Lie
tuvių Dienoje”. Kilo trukšmas. 
Skandalistai su melagingomis 
žiniomis tuojaus puolėsi skelbti 
apie “laisvamanių” darbus “Dar 
bininke”, bet tas suprato prasi
manymus ir jų*žinių netalpino. 
Sąryšis sušaukė susirinkimą, 
kuriame komisija išdavė at- 
skaitį^iš “L. D.” rengimo, iš ko 
pasirodė intrigantų melagystės, 
į kurias, tyčia, ar ne tyčia, tapo 
įtrauktas ir kunigas.

Kadangi Sąryšio buvo iš kai- Sakė, kad visi dafbinin. skriau- 
no nutarta, kad iš surinktų aukAj džja, bet kaip darbininkams ne- 
nebutų imama padengimui išlai- sjjuoti save skriausti, nesakė, 
du, ir kadangi įeigoms ne užden- 0 juk nurodant keno nelaimes, 
gus išlaidas, pasidarė nepritek- reiktų nurodyt ir receptus, ap- 

! liūs, tai dabar draugystėse, prik sisaugojimui nuo tų nelaimiu. 
Rausančiose prie Sąryšio, renka- Toliaus išniekino dr. šliupą, ku- 
.■ ma aukos to nepritekliaus pa- rj net su kierikdlu Račkum suly- 
į dengimui. Ir intrigantai dabar gino Sako; “Kaip šliupas su 
Chicagos klerikalų organe, ir ku- Račkum pastips, ar jie galės kal- 
nigas bažnyčioj skelbia, kad sve- bėti ? 
čių vakarienė pas p. Z. 
surengta už aukas,

kus. Pirmiausia vakaro vedėjas su pagyrimu. Bagdonas būda- 
p. A. Mikalauskas, atidaręs su- mas gabiu mokiniu, tuojaus ga-! 
sirinkimą, perstatė susirinku- vo darbą Clevelande 
siems p. Šimkų ir paaiškino susi- 
rinkimo tikslą, prie tam susirin- dolerių algos į mėnesį, bet darbą: 
kusius prašė ramiai ir manda- ne ėmė ir mokinsis toliaus. Ma- į 

no eiti advokatūros mokslą. 
Antras mokinis tai F. J. Aimu- 
tis, kurs baigė elektrotechnikos i 
kursą. Jis teipgi buvo gabus j 
mokinis ir 1 
jaus gavo darbą Westinghouse 
Elektric Co., Pittsburghe.
Reikia pastebėti, kad šiame uni 

versitetę lietuviai yra ... . .
už prakilnius žmones; mat lietu- ne ga^as- Tai dienai kalbėto jum tis gerų pasekmių.

po įpinta gana daug ko dailaus, uad-ia pastačius,, 
tinkamo vyrams ir musų sesu
tėms, jei tik jos norės prigulėti. 
Apart gimnastikos, nutarta re

giai užsilaikyti.
P. Šimkus pirmiausia kalbėjo 

apie gamtą ir tautų išsisklaidy
mą ir kaip didesnės ir stipresnės 
pavergė už save mažesnes ir silp 
nesnes, ir šiaip daug apie viską 
pasakė ir išaiškino, aiškiai ir 
nuodugniai apie vargus ir ne
laimes mus brolių Lietuvoje, 
nurodydamas kaip jie ten kenčia 
badą ir skurdą, karės baiseny
bėms palietus mus brangią tėvy
nę, Lietuvą. Kalba daugumui iš 

Teipgi [susirinkusių labai patiko. Pub- 
APLA.! likos buvo susirinkę gana skait-1' 

Gedimino i lingas būrelis ir dauguma su (

dėlės sumas pinig-ų. LMD. va 
du pareina 30 Įvairių lietuviškų kurie užsipuldinėjo ant kalbėto- 
laikraščių, kuriais gali naudotis j?, patįs nežinodami ko nuo jo 
kaip nariai teip ir pašaliniai nori; buvo matyt, 
žmonės. Knygos iš draugijos 
skaityklos duodamos lietuviams 
ir namo neštis pasiskaityti, ši 
draugija ikišiol davė savo sena- 

, me name esančią salę dykai, lai
kyti susirinkimus draugijoms, 
kaip tai LSS., LDLD^, TMD., 
DLKGD., LMD., BC., SLA. ir 
kitoms, niekad neatsakydavo 
prašymą, ši draugija, kaip gir
dėjau nuo senų narių, tapo įsteig 
ta 1990 m., Sausio mėnesyje, 
kuomet prasidėjo iš 15 ypatų.
Ši draugija yra daug gero nuvei
kusi. Ji gelbėjo lietuviams kiek 
galėdama, blogais laikais, ne už
miršo lietuvius ir revoliucijos 
metu laikais. Jos' prakilnesni 
nariai, kiek galėdami, darbavosi i žadėję, po prakalbų pasiliko sa- Į 
ir dėl apsvietos musų brolių, j lėie. kur atlaikė savo susirinki-; 
Kada buvo apvaikščiojimo diena 
Pittsburghe, L^ID. prisidėjo pi- 
nigiškai, paaukaudama 25 dole
rius, kad lietuviams pasirodžius 
tarpe svetimtaučių.

19 d. Gegužio atsibuvo apvaik 
ščiojimas padėjimo po LMD. na
mu kampinio akmens, ant kurio 
iškalta lotynų raidėmis “L. L. 
A. 1916” kas reiškia “Lithu- 
anian Literary Association 
1316”. 1916 m. šis namas pra
dėta statyti. Apvaikščiojimas 
atsibuvo su prakalbomis. Ang
liškai kalbėjo tam tyčia pakvie
stas kalbėtojas. Lietuviškai 
kalbėjo draugijos sekretorius J. 
Virbickas, kurs aiškino, iš ko ir 
kada ši draugija susitvėrė, kas 
buvo pirmoje valdyboje ir kas 
dabar yra. Karolis T. Varašius, 
draugijos iždininkas aiškino apie 
lietuvių protėvius, nurodyda
mas, kokiame padėjime buvo ir 
kaip dabar lietuviai gyvena. 
Teipgi ragino visus vietinius lie
tuvius prigulėti prie LMD. To
liaus kalbėjo visiems čia žino
mas J. K. Mažfukna, kurs aiški- 
nopirmesni ir dabartinį lietuviu
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mą. kad viską sutvarkius įstei-l -------------------
giamam CK. skyriui ir kaip vesti į Cleveland, Ohio. Tarpe Clęve- 
jo reikalus. Apkalbėjus reika-■ lando lietuvių, seniau slankiojo 
lingus dalykus, CK. skyrius tapo j pilkas debesėlis, trukdantis tau- 
įsteigtas iš ypatų, kurios ant I tiška judėjimą. Tas debesėlis 
toliaus darbuosis, rinks aukas j buvo iš kairėsės pusės, marksis- 
dėl Lietuvos ir savo brolių. Sky-Įtų pasekėjų. Dabar aniems 
riaus valdybon tapo išrinkta: j surimtėjus, ar geriau sakant, 
pirmininku J. Mikalauskas, pir-i nusmukus, jų dūdelę nusigriebė 
mininko padėjėju M. Daunis, j dešinieji, kurie pradedama va-

reikalavo pakelti algas 10 nuo
šimčiu. Fabrikantai reikalavi
mą ne išpildė, bijodami straiko, 
uždarė fabrikus.

— Darbininkai, dirbanti prie 
katilų dirbimo, vakarinėse val
stijose, uždirba 5614c. i valan
dą. -

— Boston, Mass. B. Roth- 
well, prezidentas malūnų ben
drovės, apreiškė, kad bendrovė 
paveda valdžiai visus savo ma-
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♦ PERŽVALGAIi i
Nesivienys. Pirmiau buvome 

minėję, kad yra planuojama su- 
sivienyt trims laikraščiams, be
je, “Vienybė L.”, “Ateitis” ir 
"Am. Lietuvis”, kad visiems 
trims susidėjus įsteigti vieną 
dienraštį ir vieną savaitraštį. 
Dabar jau skelbiama, kad šitų 
laikraščių susivienijimas ne 
įvyks ir čia minimi laikraščiai 
liekasi gyvuoti pavieniais, kaip 
ikišiol gyvavo.

Dailus pluoštas aukų. Kun. 
Jonaitis iš Worcester, Mass. 
Skelbia, kad 20 d. Gegužio, nu
kentėjusiai Lietuvai jis savo 
parapijoj surinko apie 1,800 do
lerių aukų, prie tam dar kaimy
niškos, turbut svetimtaučių, ba
žnyčios jam pridavė apie 1,000 
dolerių. Tokįu budu tik Wor- 
cesteryj surinkta arti 3,000 do
lerių aukų. Jeigu visose vysku
pijose tiek butų aukų surinkta, 
tai butų daili suma sušelpimui 
Lietuvos. Iš kitų kolionijų, apie 
surinkimą aukų katalikų bažny
čiose, 20 d. Gegužio, dar nieko 
nesigirdi.

Geras sumanymas. P. A. Mar 
tns paduoda gerą sumanymą, su- 
2yg kurio turėtų būti padaryta
peržiūrėjimas knygų visų trijų 
fondų, beje, Lietuvos Gelbėjimo 
Fondo, Tautos Fondo ir Lietu
vos šelpimo Fondo. Peržiurėjus 
knygas, atskaita turėtų būti vie
šai paskelbta, kad visuomenei 
parodžius tų Fondų stovi, nes 
šiądien žmonių daroma užmėti- 
nejimai, kad sudėtos aukos Į Lie
tuvos Gelbėjimo Fondą, yra aik- 
vojamos išmokėjimams algų, 
Tautos Fondas ;aikvoja sudėtas 
aukas visuomenei nežinomiems 
reikalams, o Lietuvos šelpimo 
Fondas laiko pas save surinktus 
pinigus, nesiunčia juos Į-Lietu-

Sumanymas yra gana išmin
tingas ir lengvai išpildomas, bet 
vargiai jis bus išpildytas.

gubernijų kraštai, lietuviais- ap
gyventi, kaip pirmiau buvo gar
sinta. Prie to dar lenkai viso
mis jiegomis darbuojasi, kad 
prie “neprigulmingos” Lenkijos 
butų priskirta Lietuva, ar bent 
Vilniaus ir Suvalkų gubernijos. 
Kiek matyti iš laikraščiuose 
skelbiamų žinių, nors ir ne aiš
kių, lenkų darbavimasis savo 
varo vagą, nes tarp Lietuvos ir 
Lenkijos jau panaikinta rube- 
žius, nuimta muitas nuo gabe
namų produktų iš Lietuvos į 
Lenkiją ir atgal. Tam dar pri
duoda daugiau aiškumo ir tas, 
kad neseniai atsibuvusioj teuto
nų didžiūnų konferencijoj, Vien- 
noj, kur daryta planai naujam 
projektui taikos su talkininkais, 
jau kalbama tik apie atidavimą 
Rusijai Dardanclių ir atstatymą 
Lenkijos, o apie Lietuvą nė puse 
lupų neprisimenama. Mat tarp 
teutonų didžiūnų • stumdosi ir i 
vienas-kitas lenkas, tad lenkams 
yra lengva, savo norus teuto
nams perduoti, o teutonai, ma
tyt. mažai ką paisėdami i Lietu-) 
vos kaip ir Lenkijos lukuriavi-; 
mus. kada viena ką prašo, įjri- ; 
žada tai, o kada- kita ko prašo, i 
prižada anai.
daro greičiausia be jokios min-! 
ties, be tikslo tuos prižadus iš
pildyti, tik kad kaip nors už-! 
grėbtųjų šalių, kaip Lietuvos, i 
teip ir Lenkijos gyventojus pri- i

1 laikyti kiek prie ramumo, nug- i 
lostant jų nerimavimus dėlei! 
bado ir šalies nuteriojimo. Ro-!

' dosi. kad likimas Lięįuvos. Len- i 
1 kijos ir kitų tautelių, šiądien jie- j 
’ škančių savo teisių, karei pasi

baigus. priklausys nuo talkinin
kų, ne nuo teutonų, kurių jiegos 
žymiai silpnėja ir talkininkams 
pagelbon išėjus Suvienytoms 
Valstijoms, teutonų gale netru
kus bus sutrupinta ir tuomi baig 
sis karė, prie kurios užbaigimo 
derybų, teutonai turės pasiduoti 
savo pergalėtojų norams. Tad 
šiądien j ieškojimas ar lūkuria
vimas malonių iš teutonų pusės, 
yra beviltingas.

Reorganizuoja. Lietuvių laik
raštininkų draugija, vadinama 
"Spaudos Draugija”, prie kurios 
priklauso laikraščiai: “Vienybė
tu”, “Tėvynė”, “Ateitis”, “Lie
tuva”, “Am. Lietuvis”, “Tarka” 
ir “Katalikas”, yra reorganizuo
jama Į knygų leidimo ir platini
mo bendrovę, ir inkorpuruojama 
2$ew Jeraey valstijoj, ant S25, 
OOO kapitalo. Buvusios draugi
jos turto pinigais ir knygomis 
yra daugiau kaip 2,000 dolerių 
{pažymėjime laikraščių, priklau
sančių prie minėtos spaudos 
draugijos, priskaitoma kaipo eg
zistuojantis “Katalikas”, bet tas 
jau yra puolęs). Naujai tvarki- 
namon knygų leidimo ir platini
mo bendrovėn galima bus prik
lausyti dalininkais, perkant ben
drovės šėrus, po 25 dolerius vie-

Buvusi laikraštininkų, Spau
dos Draugija, laike savo gyveni
mo, nieko gero nenuveikė, nors 
nuveikti galėjo. Knygų leidimo 

. bendrovė, rodosi, galės būti la
bai naudinga Įstaiga, nes knygų 
leidėjų šiądien visai neturime, 
todėl neturime ir knygų, o tų 
mums teip labai reikia! Tik kas- 
žin ar dabar, tokiu neramiu lai
ku šita bendrovė įsisteigus, ga
lės gyvuoti?

Vokietijos kancleris ir lietu
vių deputacija. Lenkiškas laik
raštis “Kuryer Lwowski” skel
bia žinią, kurią jis yra gavęs iš 
patikimų šaltinių, kad Vokieti
jos kancleris priėmė lietuvių 
deputaciją, susidedančią iš pp.

- Kairio ir šaulio, kuriems apreiš
kė, kad Vokietijos valdžia ištik- 
rųjų mano Įsteigti Lietuvos 
viešpatystę, kuri susidės iš Kur- 
landijos, Kauno, Vilniaus ir Su
valkų gubernijų. Lietuva turės 
liktis Vokietijos provincija, kaip 
kad Bavarija.

Kad Vokietijos kancleris teip 
galėjo išsireikšti, nėra abejonės, 
nes tas yra skelbiama laikrašty
je, einančiame Galicijoje. Bet 
patėmyti reikia, kad čia jau nėra 
minima nė Gardino, nė Minsko

ma apsieiti be gėralų, vieton jų 
parengiant tam tinkamus pietus 
ar vakarienes, po kurių galima, 
sveikam protui pasitarnaujant, 
pąsikalbėti apie šį ar tą, kalbėtis

reikia tikėtis didelės ejnigracijos 
Europon, kur keliaus daugybė ir 
čia gyvenančių lietuvių. Kadan
gi po karei Europoje viešpataus 
skurdas ir ligos, tai reikia tikė-... t
tis, kad tie, kurie iš Amerikos'juk turime apie ką. Teisybė, 
nukeliaus Europon, ten nerims ir! šiądien jau yra tokių lietuvių, ku 
jiems pasibaisėjus to viso skur-j rie teip ir daro, tik ant nelaimės, 
do ir šalių huteriojimo, ims grį- Į labai mažai, nes dauguma, neži- 
žti atgal Amerikon, ir jeigu j nia kodėl, nesupranta ar nenori 
Amerikos valdžia, kuri šiuom i suprasti, kad teip yra naudin- 
kart susirišo artimais ryšiais! giau ir tinkamiau. O juk veik 
su Europos viešpatystėmis, ne-i kiekvienas pripažįsta, kad tik 
pastos kelią ateivystei, kad tuo- blaivas žmogus turi tyrą protą 
mi privertus žmonėms apgyven- ir gali tinkamai protauti. . 
ti Europos išteriotas šalis, kur
žmonių skaitlius bus suretėjęs, kad toki, kurie kartais nušneka 
tad čia gali žmonių susitelkimas j apie blaivumo naudingumą ir 
pagimdyti sunkius laikus, ka- 'girtavimo kenksmingumą, kaip 
dangi po karei ir beto Amerikoje i tik pasitaiko proga, tuojaus pa- 
darbai turės apsistoti, nes karės ■ sirodo šalininkais to, ką retkar- 
reikmenų, kurias šiądien teip Į čiais pripažįsta blėdingu. Kar- 
trukšmingai dirbama, nereika- j tais pasitaiko net ir inteligentai, 
laujant, o Europos šalių atstaty- kurie ir laikraščiuose parašo, ir 
mui reikalingos medegos dirbi-; nuvažiavę Į kitą miestelį, pasilik 
mui dar neprisirengus ir nesis
kubinant prisirengti, kadangi 
tada Europa neturėdama pinigų, 
už tą medegą neturės kuom mo
kėti, tada-čia gali Įvykti didelis

■vargas dėlei bedarbių. Karės Į žmogus, kaipo inteligentas, ne- 
jaudroms Europoj nurimus ir;geria teip kad nuo kojų nuvir

Tik stebėtis reikia dar išto,

jienas”. “Naujienos’

j liti V V <3 X

pę ant estrados, girtavimui riša 
akmenį ant kaklo ir jį stumia Į 
durpininčią, o čia apsisukęs, pa
sitraukęs iš savo vietos, su drau
gais eina “išsigerti”. Rods, toks

ką, kad tas neteisybė, ką jos ra- to teismą, kuris bus baudžiamu : narna musų istorijoj, kaipo svar- 
šė apie LGF. ir kartu nurodžiau, nemažiau kaip Vienais metais, ir bus momentas. Ir nieko dau- 
ką LNF. pastaru laiku nuveikė.!jei prasižengimas bus surištas giau kaip tik reikia visiems sto- 
Prašiau tą laišką įdėti į “Nau- su militarišku teismu, bus tei- ti į nesulaužomas eiles, kurios 

gavusios siamas kariško teismo ir baudžia tautai turi būti pašvęstos. Tai
tą laišką, į laikraštį nedėjo, bet mas tokia bauda, kokią-kariškas svarbus idealai, kuriems nepri- 
“peržvalgoje” gan storai pami- teismas suras prasižengusiam valo ir negali būti jokių kliuęių 
nėjo, kad “tūlas Sekevičius išsi- tinkama, 
plūdo... išsikarščiavo ir iš rube- 
žių išėjo...” Ir tam panašiai. 
“Naujienų” skaitytojai ir mano 
sriovės draugai, kurie gal kar
tais tiki “Naujienoms” ką jos 
rašo, pastebiu, kad ten jokio 
“plūdimosi” nebuvo. Svarbiau
sia kas matyt, “Neujienų” re
daktoriui nepatiko, kad para
šiau, jog “Nauj.” redaktorius 
nemato ar nenori matyti , kas 
rašoma vidurinės sriovės laikra
ščiuose. Bet tas buvo ir yra 
gryna tiesa. Jei “išdidusis” re
daktorius nebūt toks “poniškas” 
.ir tėmytų nuosekliau lietuvių ju
dėjimą, tai “Nauj.” nesirastų ,—------- --------------------------- ---------- - ------------------ .. ______ _ ___ _
melų. • J. S. į valstijose ir Koliumbijos Dis- i Suvienytų Valstijų žyme.

ir abejonių.
Turėkime augščiau pa

minėta dieną svarbia ir 
tų Valstijų, atsišaukiu į guber-į garbinga. savo mintyse, 
natorius kiekvienos valstijos ir Musų darbštumas mums 
teritorijos, i komisorių tarybą, neleidžia tą dieną švęsti, bet at-.

Dabar nuo šiol, aš \Voodrow 
Wilsonas. Prezidentas Suvieny-

Koliumbijos Distrikte, ir visus 
valdininkus ir agentus Suvieny
tų Vals. valsti., teritorijos 4r Ko
liumbijos Distrikte, pavietuose 
ir apyrubiuose, pakviesdamas 
imtis prie pildymo, pildyman 
Įeinančių teisių, kurios paliečia 
visų pareigas ir bus sujungtos 
sureguliacijomis visoje šalyje.

Ir toliaus atsišaukiu ir duodu

minkime tos dienos svarbą, ku
rioje kiekvienas savo širdžia tu
ri aukautis tautai ir pildyti pat- 
riotizmo pareigas, kas reiškia 
didelę šventę, kurioje tie, kurie 
turi registruotis, ir tie, kuriuos 
registracija ne paliečia, kurie 
savo vardą rašys į užrašų lak
štą, ii- kurie ne. turi tą dieną tu
rėti už dieną garbės ir honoro.

paliepimą visoms ypatoms vy-1 Kuriuom liudijant, aš pridedu 
riškos lyties, registruotis visose Į savo ranką ir leidžiu patvirtinti

Woodrow Wilsonas.
šalia prezidento:

Robert Lansing
Valstybės sekretorius.

------------ O-----------
LIUOSYBĖS PASKOLA.

Kariškasis departamentas 
mums liepia paskelbti skaityto
jams šiokį ats-šaukimą: Suvie
nytų Valstijų iždo sekretorius 
išleido atsišaukimą kaslink 
Liuosybės paskolos 1917 m. Du 

: ; tūkstančiai milijonų dolerių turi
; Arba ir dar kitaip, pas tokius;su prezidento proklamacija arisargybon ir laivyno milicijom ’ -
■ jeigu kas atsilanko, tai apgai- i kitokiais publiškais paskelbi-; kurie yra oficierų pulkuose ar 
į lestaujama, kad neturi kuomi finais, išleistais jo paties ar jo j veikiančioj tarnystėj. Teritori- 
svečią pavaišinti.

čia tai ir pasirodo prigimtos 
žmonių silpnybės, kurių vedami, 
nors kiek mato vienaip, tai vie
nok pasidarius kokiai progai, pa
miršta apie savo manymą ir jau .-------- .
kalba kitaip. Ir tai teip yra ne->no milicijoje tarnaujant Suvie- 

! vien pas lietuvius, bet ir pas ki- nytoms Valstijoms, reprezen- 
! tų tautų žmones. ' Ituojant save per registraciją, piame gyvena, nuo kurio gaus nu-j unkerizmo ir prusiizmo spėkai 

priimtą ir užginą teisėmis šio! rodymus kaip galima užsiregis--Tai yra karė, kuri savo pergale 
akto. Kiekvienas turi atkreipti)truoti. Tie. kurie mainytų savo!suteiks kitiems tą. kuomi mes, 
atydą į šitą, atspaustą minėtoj Į gyvenimo vietas, turi registruo- kaipo tauta, džiaugėmėsi nuo

- -- __K.FPRiriTl MYRf< fantut Proklamacij°j ar kitokiame ap-ltis per pačtą, teip. kad registrą-1laikų savo atgimimo, ačiū demo-
šta badu. Amerikiečiai, auka- * a v reiškime.kaip augščiaupasaky-Tvimo raštaspasiektųrtaj-'ietąv kratijai. ši karė nasrreitins šia-

trikte, atkreipiant atydą Į augs-į 

čiau nurodytas teises, paaški- Į 
nant, kad registravimosi laikas 
bus tarp 7 valandos ryto ir 9 va
karo, 5 d. Birželio, 1917 m. re
gistracijos vietose, kurioms piik

> gyventojų prinetonai.1 
1917 m., tiesas, kurios savyje į Tie. kurie yra pasiekę 21 ir nėra!

: į pasiekę 31 metų savo amžiaus,
S k. 5 Visi vyriškiai tarp 21 ir j prieš ar ankščiau minėtą dieną. 

Europos darbininkų, kas užkviečia paviešėti, tai už-Į 30 metų amžiaus, turi registru©-į turi registruotis, išskiriant tik 
’ ” i Amerikai susi-‘kviestasis atsisako vien todėl, jtis, taikantės ^su reguliacijomis,)valdininkus, jau užsirašiusius

----- o-----
SUVIENYTŲ VALSTI
JŲ PREZIDENTO PRO

KLAMACIJA.

Kadangi Kongresas ir Prezi------------- . ---- — - - ---- . ..I
kiek pradėjus tvarkintis, Ame-; stų, bet tai reiktų teip ir sakyti, dentas užgyrė 18 d. Gegužio,; lauso 
rikoj gali darbai pradėti pama- o nesakyk klausantiems vienaip. 1917 m., tiesas, kurios 
želi judėti, bet darbininkų saly-! o pačiam elgtis kitaip. Maž daug užveria šiuos parėdymus:

■ gos gali labai susiartinti su są- ; panašiai būva ir tada, kad tokį!
i lygomis J
nes šiuom laiku Amerikai susi

r -.j i giminiavus su Europa ir iš ten jog jaučia, kad negaus išsigerti. Į pažymėtomis prezidento, teipgi Į kariumenėn, laivynan, tautiškon
Ir tuos prižadus ®. ...................... ... I______ __________________ -- ...! , . . . ............................... lesa keliaujant įvairioms komisi

joms. Europos sistema gali išsi
vystyti ir Amerikoje.

riko j gali darbai pradėti pama- o nesakyk klausantiems vienaip.

buri surinkta nuo Amerikos žmo 
nių, kad valdžia galėtų vesti ka
rę už šios šalies demokratiją, lai-

Viešas reikalavimas.
“Naujienos” Nr. 119 perspau- 

dino telegramą iš Geneva, Gegu
žio 19, kad Lietuva miršta badu 
ir, kad 150,000 žmonių neturi 
nė pinigu, ne maisto, gyvena 
skiepuose ir urvuose.

“Naujienos” deda *štai kokį  
prierašą:

“Amerikiečiai! Lietuva mir- LITUVOS GELB. IR LIET.

^Jarytė.

vusieji ir rinkusieji klerikalų ir 
tautininkų fondan bei jų komi
tetams pinigų — paklauskite tų 
ponų, kur jie laiko tuos jūsų pi- į 
nigus. Tegul jie pasiaiškina, ar
ba prikalkite juos prie gėdos stul 
po.

Ko galima tikėtis. Amerikoj 1 
gyvenanti ėmonės, visuomet sa- i 
kydavo, kad sunkiais laikais yra 1 
tik tie laikai, kuriuose siaučia : 
bedarbė. Darbams neinant, nei
na pramonė, pinigų nėra, žmonės 
turi vargti, skursti. Esant gi : 
kitaip, jokių bėdų šioje šalyje 
būti negali, nes darbams gerai 
einant, yra pinigų, pinigų esant 
eina pramonės ir visokį gerumai 
net rūksta. Dabar vienok toki 
manymai persikeitė, nes ir dar
bams einant, matosi ne kasžin- 
koki gerumai, kada šalis Įsipai
niojo i karę. Nors darbai eina 
gerai ir uždirbama neblogai, vie
nok tų gerumų nesimato, koki 
pirmiaus buvo matomi darbuose, 
nes dėlei didelio brangumu pra
gyvenimo reikmenų, tų pinigų 
nespėjama tiek uždirbti, kiek 
jų reikia. Apart brangumo dar 
žmones slogina karės šmėkla, ku 
ri priverstinai paims šimtus tūk
stančių vyrų kariumenėn ir nors 
teip kariumenėn paimtiems ne
reiks tokias baisenybes nukęsti, 
kokias nukentė Europos šalių 
kariumenės, tai vienok tas turi 
skaitytis su žmonių gyvenimo 
likimu.

Šiai šaliai susijungus su Euro
pa, reikia tikėtis dar didesnio 
brangumo pragyvenimo reikme
nų, nes laukų derlius bus gabe
namas Europon, maitinimui ka
rės nuteriotų šalių. Dėlei dau
gybės reikalingo pinigo, galima 
tikėtis didelių karės uždėtinių 
mokesčių nuo turto ir pelno, nes 
valdžiai yra reikalingi pinigai, 
kaip savo kariumenės ajfrupini- 
mui, teip ir šelpimui Europos 
kariumenių. Reikia tikėtis ir 
karės pabaigos, ne ilgai trukus, 
nes tam priežastis galima maty
ti dėlei Vokietijos nusilpnėjimo, 
kadangi tą savo kariumęnę stum 
do iš rytinio į vakarinį frontą ir 

' atgal, o pasekmių tas nerodo jo- 
' kių. Jūrėse submarinu veiki

mas irgi kasdien darosi mažes-
> nis ir mažesnis. Ir kaip greit 
, Vokietija galutinai neteks spė

kų, teip greit ji prašys talkinin-
. kų statyti taikos išlygas, vieton 
i to, ką šiądien ji pati tų išlygų
> planus dirba. Karei pasibaigus,

direkcijos, pažyminčias laiką ir į jose Alaskos. Kavai ir Porto Ri-!Svę ir liuosybę. kad galėtų Įgyti 
vietą registracijos, priimant pri-ico. registracijos diena bus pas-.pergalę ir šalies garine.
valumu. pažymėti amži, išski-jkelbta vėlesnėje proklamacijoj. įčiausia tautos 
riant valdininkus ir tuos kurie) Ir aš prisakau tiems, kurie d= 
jau tarnauja kariumenėje ar lai
vyne, tautos sargyboje ir laivy-

Šven- 
pareiga yra tai 

( -nešti pagelbą. nes ši karė eina ne
i iei ligos negalėtų patįs ypatiškai Į už ypatišką puikybę, bet už žmo- 
) statytis prie registravimosi, kad nių laisvę, ant kurios kėsinasi 
i tą dieną ar anksčiau, kreiptųsi i žiaurusis niilitarižmas, geležinė 
■prie sekretoriaus to pavieto, ku- autokratijos valdžia, tironiškojo 
■ ----„ ---- --- i..,..:---------  .... i - . .. ,

RAŠTINĖS.
Staiga apleidus g. A. Rimkai 

Suvienytas Valstijas LG. ir 
LNF. valdyba neteko darbščiau- 
sio savo nario —Sekretoriaus. O 
dabar tiek daugdarbo yra fon
duose, kad su raštynės reikalais 
vienam finansų sekretoriui jo
kiu budu negalima _ apsidirbti. 
Taigi, kad nenukentėtų tų fondų 
tikslai, susižinojau su -veikėjais, 
kurie arti laikraščių sėdi ir vie
nas iš jų, būtent Pr. Bajoras iš 
New Yorko apsiėmė LG. ir LNF.

Tas “Naujienų^ prierašas yra 
labai geras ir aš su juom sutin^ 
ku. Bet, kad * “Naujienos” pa
miršo paminėti šalia klerikalų ir 
tautininkų fondų (suprask TF. 
ir LGF.) ir socialistų F. tai yra 
LŠF., kurs mažiausia yra išsiun
tęs pinigų Į Lietuvą, kad sušel- Į tarnauti, kiek jam spėkos pave- 
pus badaujančius savo brolius, lys. Kad užtvirtinti Pr. Bajorą 
tad aš viešai ir reikalauju LŠF. j LG. ir LNF. sekretorium, yra

ta, paskelbtame Prezidento ar jo 
direkcijos. Jeigu kas panaudotų 
apgavystę, ar atsisakytų repre- 
zentuotis registracijoj, tinkamai 
pasiduodant, bus kaltas prasižen 
gimo ir bus patrauktas Suvieny
tų Valstijų teismo nubaudimui 
nedaugiau kaip vienais metais 
ir po to turės - registruotis. Jei
gu teismo nepaklausytų, ban
dant panašiai elgtis, bus pat
rauktas nubaudimui teismo, kai
po peržengiantis kriminališkas 
teises, leidžiant šitam aktui. To
liau, visi, užsiregistravę, pasie
kusieji 21 ir nepasiekę 31 metų 
savo amžiaus, turi skaitytis esan

valdybos, kam jus laikote visuo- j jau paleista per LG. ir LNF. vai- ti kariumenės metu
menės suaukautus pinigus Bos-pybos narius krivūlė.
tono bankose, kodėl juos nesiun-' Pastaruoju laiku teip dalykai akto y.„ Lldži-------
čiate Į Lietuvą, kur mus vientau- i susidėjo, kad VVashingtone. D. nebuvimo namie, esant kelionė- 
čiai miršta badu? Meldžiamie-1 C. būtinai lietuviams reikalinga j- -- ------*=
jie, jeigu jus esafe ant.tiek tei- • užlaikyti savo atstovas. Tuo da- ton. registracija turi būti atlik-

•• -___ _____-________________i . •______________________________________ i t>_________ ..

čiai miršta badu? Meldžiamie- C. būtinai lietuviams reikalinga

valdžioje, 
jei nėra nuo to paliuosuotu. kaip 

yra leidžiama. Atsitikime

je ir keliantės gyventi kiton vie-

singi ir jeigu jums rupi artimo lyku jau pradėjo rūpintis Liet, 
meilė, tai nesislėpkite nė patįs Neprigulmybės Fondas. Surado nustatytas reguliacijas.

ta pačto keliu, pagal Prezidento

ir jeigu jau kurstote visuomenę jau ir ypatą (g. V. Venciunienę
prieš klerikalus ir tautininkus, iš Baltimore, Md.). kuri svar- į autorizuotas duoti prisakymus 
nepaslėpkite nė socialistų, kurie biam reikalui atėjus važinės ten: ir versti prie tarnystes visus 
nėra nė biskutį geresni už pir- ir užžiurės Lietuvos ir Am. lie- 
muosius, jeigu dar ne blogesni, tuvių reikalus. Tam tikslui irgi 
ir jeigu jus to nedarysit, tai vi- paleista krivūlė per LNF. valdy- 
suomenė supras tokius, kurie'bos narius.
slapstosi, ir juos pirmiau prikals šiomis dienomis "Tėvynėš” 
prie gėdos stulpo. • redakcija gavo iš Stockholmo

Aš pilnai tikiu, kad mano ši- nuo Aukštuolio, Jurkūno ir Rim
kos (buv. musų fondo sekreto
riaus) šiokio turinio telegramą: 
“Lithuanians under Germany 
starving. Send money by cab- 
le”. Teip kaip Lietuvos Gelbėji-

tas balsas pasieks mus plačiąją 
visuomenę, kuri ir pradės rei
kalauti iš visų fondų valdybų, 
kad pasiaiškintų, dėlko jie ne
siunčia pinigų į Lietuvą, kur 
mus broliai badu miršta, dėlko-so Fondas jau fbri apsčiai aukų, 
jie laiko Amerikos bankose tuk-j tai fin. sekretorius paleisdamas 
stančius dolerių, kada Lietuvoj x ' 1 * :-
yra reikalingas skatikas.

Petras Jaras.
------------------------

IŠSIREIŠKIMAS.

Perskaičius “Dirvoj” p. Gailu
čio straipsnelį “Daineles, atsi
minus", pasiryžau ir aš išsireik
šti kaslink girtavimų. P. Gailu
čio pageidavimas minčių iš skai
tytojų pusės, kad išrišus klausi
mą ir parodžius visuomenei tik
slą, kur kaip surasti būdą išven
gimui silpnybių ir panaikinimui 
girtybės, yra gana įdomiu.

Mums yra gana gerai žinoma, 
kad kaip Europoj teip ir Ameri
koj, prie susirinkimų, krikštyno
se, vestuvėse, varduvėse ir tam 
panašiai, pas mus labai plačiai 
vartojama svaiginanti gėrimai, 
kuriems pasitarnaujant, veik 
kiekvienas padaro klaidas, kurių 
vėliaus reikia gailėtis. O juk 
panašiuose susirinkimuose gali-

tarimą per LGF. valdybą pataria 
kuogreičiausia telegrafu išsiųs
ti. Tikimasi, kad LGF. tą iš
pildys, mes ir dr. šliupas išva
žiuodamas įsakė, kad musų pini
gų nelaikyti, kaip elgiasi kiti 
fondai, bet surinkus, kuogrei
čiausia išsiųsti.

J. Sekevičius.

P. S. Jau nuo keturių-penkių 
savaičių laiko kaip negeros va
lios žmonės, daugiausia užvyduo 
liai, rašinėja savo lakraščiuose, 
kad jau Lietuvos Gelbėjimo Fon
das susikraustė į Centralinį Ko
mitetą. Ir nors jau buvo mano 
ir kitų LGF. valdybos narių ra
šyta, kad LGF.nemanė ir nema
no pereiti į CK., jęigu kitos srio- 
vės į CK. neįeina, būtent koalici
jom Bet jie to neklauso ir vis 
prasimanymus savo laikraščiuo
se tęsia. Neseniai “Naujienos” 
išvadino LGF. “mizernu”, “juo
du” ir visaip kitaip — parašiau 
“Nauj.” redakcijai trumpą laiš-

S k. 6 Prezidentas šiuomi yra

kurioje jie gyvens augščiau pa- 
sakytoj dienoj. Turi kuogrei
čiausia susižinoti su pavieto sek
retorium, kad gavus Į laiką vi
sus reikalingus paaiškinimus. 
Iš priežasties ligos ar nesugalė- 
jimo, negalint ypatiškai atsilan
kyti registracijos vieton;“ reikia 
kreiptis prie miesto, turinčio 
daugiau negu 30,000 gyventojų, 
kad davus žinią miesto sekreto
riui. Pavietų ir miestų sekreto
riai sutveria ’ subagencijas, ku
rios parūpins reikalingas komi
sijas priėmimui aplikacijų nuo 
nesugalinčiųjų ir neapsigyve
nusių ant vietos.

Jiega. prieš kurią męs esame 
spiriamais tuomi naudotis dėlei 

; svietinės prievartos. Męs tuo- j kelsime dėl patriotizmo, žmoniš- 
I mi naudosimės tol. kol karėje j kos meilės, pačėdumas. kaipo 

individualas. turi gyvuoti, nes 
tik per jį. kaipo sistematizuotą 
ir su tautiškumu surištą motivą, 
galima atsiekti tikslą ir turėti 
pasekmes, pasekmes, kurios ga
li būti brangiausiomis ant viso 
kamuolio musų žemės. Neprisi
laikant to. visas musų darbas ir 
musų pageidavimai, butų tik 
energijos išeikvojimu.

Kiekviena organizacija, kiek
viena draugija ar kliubas. be at
sižvelgimo. koki ar kokios nebū
tų, privalo tuojaus pradėti žing
snius prie sistematizuoto akty- 
viškumo. Tegul tuojaus šaukia 
nepaprastus susirinkimus, stato 
rezoliucijas ir renka komisijas 
populiarizavimui šios propagan
dos. paraginant kiekvieną prie 
paskolos. Tas turi būti daroma 
tuojaus. Keliai ir mintįs to link’ 
jau atidaryti, valdžiai leidus, per 
viešąjį biurą liuosybės paskolos 
1917 m., iždo departamentą, 
Washingtone. D. C. Ateivių 
spauda, be atsisakymo turi paro
dyti patriotiškumo dvasią, kuo- 
plačiausia varyti propagandą 
liuosybės paskolos. Daugiau 
kaip 1.400 šitokių atsišaukimų, 
atspaudintų 33 kalbose., skaito
ma daugiau kaip 10 milijonų 
žmonių, kurię. be abejonės, prisi-

dien pageidaujamą taiką, ši 
karė turi šventą tikslą. šitam 
tikslui yra reikalingi pinigai ir 
tai reikalingi tuojaus.

.Vra reikalingu visiems, kaipo 
vienos šeimynos nariams, su en
tuziazmu. noriai ir ne atmeta
mai. kaipo Amerikos žmonėms, 
šitą atsišaukimą išgirsti. Tame 
neturi būti skirtumo tarp įsiti
kinimų, lyties, amžiaus ar ra
sos. Visi turi veikti išvien, pri
silaikant šių trijų motivų: 
patriotizmas, žmoniška meilė ir 
pačėdumas. Atėmus pirmuo
sius du motivus. paskutiniuoju 
liekasi svarbiausiu tai liuosybėą 
paskolos bondsai. Nedaro skir
tumo kaip didelius entuziazmus

Įvyks permainos arba karė per
mai ny s savo išveizdą. Supra
timu. kokiame męs ikišiol matė
me kariumenės, nėra kariumenė- 
mis šioje gadynėje. Tai ne ka- 

iriumenė, bet tauta, kuri šiądien 
turi taikytis, mokintis ir rengtis 
prie karės. Mus žmonės turi 
vienytis, telktis į vieną frontą 
prieš savo priešą. Bet tas yra 
negalimu, jeigu kiekvienas žmo
gus tame turės skirtą suprati
mą. Visi turi turėt vieną supra
timą ir dalykus lygiai suprasti. 
Tauta reikalauja visų žmonių, 
reikalauja kiekvieną žmogų, ne 
laukuose, bet savo šalyje, gyni
mui savo šalies, kas daro reika- 
lingą šaliai patarnavimą. Visa 
tauta privalo sudaryti vieną kū
ną. kiekvienas žmogus turi at
likti tautos darbo tą dalį, kurią 
jis gali. Ikišiol Kongresas dalei- 
džia, kad tauta butų organizuo
jama karei, su parinkimu ir kiek 
vienas vyriškis turi būti pas
kirtas tamyston tokioje vietoje, 
kuri jam geriausia atsako.

Svarba šito viso* negali būti 
atidėliojama. Tai yra naujas 
dalykas mus istorijoje ir naujas 
apsireiškimas musų žemėje. 
Tai naujas momentas, raginan
tis mus prisirengti apgynimui

1 mus visų garbės. Tai nėra sup- i Jės prie šio dalyko. Redaktoriai 
ratimu neatliekamos »prievar- yrakviečiamisavovedamųlaik- 
tos; tai yra aiškesnė liuosa va- J raščių špaltosė nesigailėti vie- 
lia. kurią tveria žmonių minios.

■ Nėra pasirinkimų tų kurie eina
■ paskui vėliavą, bet yra pasirin-

departamentus ir valdininkus ar 
agentus Suvienytų Valtsijų, val
stijose. teritorijose Koliumbijos 
Distrikte. ar ypatoms, paskir
toms prie reguliacijų, kurias 
nustato Prezidentas, gubernato
rius, ar kitoks valdininkas ko
kios valstijos ar teritorijos, pa
liepiant pildyti pareigas, leidžia
mas šio akto, arba nuo šiol yra 
leista Prezidentui valdžia, kurios 
turi klausyti visi tie skyriai, de
partamentai ir valdininkai, ku
riuos paliečia šis aktas. Susira
šinėjimai išpildyme šio akto, tu
ri būti perduodami užgintuose 
kopertuose, liuosuose nuo apmo
kėjimo. Ypata, norinti apsi
lenkti su šio akto teisėmis, jei 
pasinaudotų kuom nors savo 
ypatos reikalams tuom, kas yra 
rubežiuose šio akto reguliacijo
se ar direkcijose, jei padarytų 
kokią suktybę, ar ne teisingai 
pasielgtų prie registracijos, dak
tariško egzaminavimo. įsirašy
mo, priežiūros ar paliepimo; jei 
padarytų bent dalį neteisingo 
išpažinimo ar tokį paliudijimą, 
kas pačiam padarytų negarbę ar 
tokią suteiktų kitam, tamystoje 
esančiams sulyg šio akto nuro
dymo ir ar reikalavimo Prezi- ______
dento nustatytų regulecijų; jei kimu iš tų, kurie atlieka tamys- 
pats peržengs šito akto taisykles tą tam tikroje vietoje, už mūšio
ar kitą prives prie peržengimo, 
kokiomis nors priemonėmis pri
valumų išpildyme, bus kaltina
mas ir patrauktas atsakomybėn 
prieš Suvienytų Valstijų*distrik-

linijos.
čia įvardinta diena tai yra lai

kas. kuriame kiekvienas turi 
persistatyti ir įsirašyti tarnys- 
ton. Ta diena bus ilgai atme-

tos Suv. Vai. iždo biuro atsišau
kimams. kuomi jie bus skaitomi 
prisidėję prie šalies gerovės.

Tavo patriotiškumo pareigos, 
pirk Li uosy bes paskolos bondsą. 
Stovėk užpakalyje kanuolių, 
pirk Liuos. paskolos bondsą. 
Galbūt esi jau persenas stoti 
į kariautųjų eiles, bet negali bū
ti persenas pirkimui Liuos. pas-
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jūrės negi iš kur atsirado jų

das.

Kas tos Raudonos jūrės, 
šventraštis ne paaiškina

na- 
pa-

Moters darbuojasi šalies 
reikalams.

Veik visose valstijose mo-

dinio Oceano. Dailus gar-

cilinderines ir rotarinės ma
šinas.

už

kolos bondsų. Pirk Liuos. pas- Gali korporacijos todėl vary- 
kolos bondsą, išmokėdamas ra- ti VISUS reikalus lygiai teip, 
tomis. Už demokratiją, prieš kaip ir gyva ypata. Užtatai, 
autokratiją, pirk Liuosybės - - - - - - - -
pask. bondsą. Reikalauk Liuos. 
pask. bondso pas bankierius. 
Dėdė Samuelis reikalauja pini
gų, pirk Liuosybės paskolos bon
dsą. Pirk Liuos. pask. bondsą ir 
tuomi gelbėk šalį. Pirk Liuos. 
pask. bondsą ir tuomi padėk lai
mėti karę. Pirk Liuosybės pas
kolos bondsą ir tuomi padėk už
baigti karę.

------------0-----------

jų su savo įdėliais žmonės 
nereikalauja jau niekuomi Vakacija tarp eskimosų. 
daugiau rūpintis, kaip tik iš- Jeigu norite smagiai pra- 
rinkti kas metai direktorių leisti vakaciią 1917 metuose, 
tarybą, arba valdantį komi- turite porą šimtų atliekamų 

i tetą ir laukti korporacijos dolerių ir porą savaičių at- 
1 uždarbių išdalinimo. Tas: liekamo laiko, tai galite ke-
patraukia prie korporacijų liauti į artimas šiauriniam 

Į ištisas žmonių minias. Turi žemgaliui aplinkes, ten galė- 
: kas kiek atliekamų pinigų ir sįte patirti daug įdomių da- 
nenori jų laikyti ant mažų lykų. Ateinančią vasarą 

! nuošimčių banke, tai deda bus galima Pulmano vago- 
, juos į tam tikrą bendrovę, nais nuvažiuot tiesiok į eski- 
| perkant bendrovės šėrus, ar mošų šalį, nes Kanados val- 
j akcijas, už kuriuos metų pa- 
' baigoje gauna išpuolantį už- 
j darbi. Tokiu budu akcijo- 
inieriai, korporacijų savinin- 
. kai, ir patįs pasinaudoja, ir 
: visam kraštui naudą atneša, 
nes, sudedami iš savo papras 
tai nedidelių įdėlius i didelį 
kapitalą, gelbsti įvairios rų- 

x šies ekonominėms įstai- 
~f. goms atsirasti, susitvarkyti 

• ir pradėti naudingą veikimą, 
ko pasekmėje draugija daro
si turtingesnė, gi daugelis 

, žmonių gauna užsiėmimą. 
Valdiškais įstatymais užtik
rintas tiesų platumas, leng
vas prie žmonių sutaupytų

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 šiądie- 
ninę prenumeratą, §1.50, kas 
prenumeruos po . . .
r. . f , ~ , isdirbvstei stambaus kapita-Birzeho 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-

džra dar prieš vidurvasarį 
užbaigs tiesimą geležinkelio 
net iki Hudsono įtakai.

Paskutinė stotis šito gele
žinkelio į šiaurius yra Port 
Nelson, kuri yra tiesaus ke
lio atstume 430 mylių nuo 
Winnipeg, o geležinkeliu, 
800 mylių. Naujas valdiš
kasis geležinkelis prasideda 
nuo Le Pas Manitoboj, kur 
šaka Canadian Northern ge
ležinkelio susiduria su upe 
Saskachewan, paskui drą
siai eina per Kecwantin ply
nes tolume 450 mylių nuo is
toriškos vietos, kur yra dide- 

j. uv mo turgus ūdrų kailių, veda-
30 dienai l^n^ priėjimas, reikalingo mas kompanijos “York Fac- 

1. " "V“’1 . joryM — Hudson Bay. Port
lo sudarymo lengvumas, tai Nelson yra kitoj pusėj upės 
išlygos, ant kurių remiasi Nelson/išlygos, ant kurių remiasi 
korporacijos ir jų nuoseklus Tiesimas šito geležinkelio 
musų laikuose veikimas.

Nors korporacijos musų 
ekonominėj organizacijoj ir 
užima vadovaujančią - vietą, 
negalima tačiaus pasakyti, 
kad jos išimtinai viešpatau
ja. Musų laikų draugijoj 
randasi liekanos tų visų or
ganizacijų, kokios kitąkart 
viešpatavo praeityje. Ir teip, 
turime musų tarpe ir atskirą

prasidėjo prieš 6 metus ir 
rodėsi, kad ims dar pora me
tų kol bus užbaigtas, bet 
darbavimasis amerikoniškos 
valdžios, tiesiant geležinkeli 
Alaskoj, pravedimui—linijos 
i liuosą nuo ledų prieplauką 
Rusijos valdžios, darbai bu
vo paskubinti. šenys jau 
yra patiestos. Liekasi tik 
pastatyti kelis tiltus ir ištai
syti šėnis, bet tas negali grei 
čiau būti atliktu, net kol il
goji Kanados žiemužė pras
links.

Jeigu nenoritumet važiuo
ti naujuoju geležinkeliu, tai 

_ _ . _ Į tarpą eskimosų galima gau
Specializacijai jas ir kooperacijas, t. y. pa- įis kįtaįs keliais. Tik tada iš

ra, knygos, telegramai, te- B 
lefonas, biblioteka, rakan- 
dai, divonai kanceliarijose, 
automobiliai su patarnavi
mais ir kitos smulkmenos,1

buvo išimtina eskimosų nuo- pagal prezidento pritarimo, 
savybe. Diena po dienai bė- pasidaro $30,000 į metus, ar- • 
gant, auksakasiai ir pionie- ^a $5000 daugiau negu pir- i 
riai pristatė mažų miestelių; miau.
tarpe eskimosų. Dabar ten! 100 dolerių* mėnesinės al- 
nuvedus geležinkelių ir gar- Sos reikia dviem šoveriam 
laivių komunikacijų kelius, 
eskimosai gali laukti daugy
bės svečių baltveidžių gana 
daug. Nė viena rasa teip 
staiga, trumpu laiku, nesu
simaišė su baltveidžiais, 
kaip eskimosai. Jie yra ir 
gana lipšnus. Nuvažiavę 
ten laike vakacijos, nusivežę 
kamerą, galėsite juos nufo
tografuoti įvairiose pozo
se, tik už “kvoterį”, ;

prie dviejų dailių automo
bilių, priklausančių Baltam- 
jam namui, kuriuos federa- 
liškoji valdžia nupirko 
$12,000.

Užlaikymas Baltojo 
mo, priskaitant kaštus 
taisymo, dapirkimo įvairių 
reikmenų, su arkliais ir ve
žimais, skiriamais važiavi
mui su įvairiais valdiškais 

_j “kvoterį”, jei jie reikalais, į metus parsieina 
nepakels prekę, persiėmę $35,000. Baltojo namo pa- 
budu civilizacija besigirian- taisymui ir atnaujinimui 
čių baltveidžių, kurie šiądien paskirta $60,000. Šita suma 
teip mėgsta kelti įvairias nėra skiriama kasmet, tik 
prekes.

Kokia privalo būti gera 
motina. '

Ką veikia kiekviena gera 
motina? Gera motina nie
kad prieš svetimus žmones, 
negiria ir ne peikia savo 
vaikus. Ji visuomet myli sa
vo vaikus, juose skiepija tą 
kas yra gero ir gina, saugoja 
juo? nuo to, kas yra blogo. 
Ji visuomet stengiasi savo 
vaikams nupiešti jų kūdi
kystę ir jų jaunystę, nes 
vaikai jai primena jos vai
kystės dienas. Gera motina 
myli savo vaikus visus ly
giai, be skirtumo, nors vieni 
iš jų butų blogesni, kiti ge
resni. Gera motina perser- 
gsti savo vaikus nuo blogo 
ir reikalui esant, nubaudus 
juos, vėl meiliai glaudžia.

ir konservuotų vaisių. Ki
tos šalis labai giria Ameri
kos moteris, kurioms rupi 
darbas, kad sudedi jus mai
sto.

Pavasarinė sriuba.
Pavasarinė sriuba Ameri

koj veik nežinoma, o nėra 
gardesnės ir sveikesnės sriu
bos. Prie pavasarinės sriu
bos imasi visos jaunos dar
žovės. Supjausčius daržo
ves, reikia jas sušutinti ne
sūdytame svieste, paskui api 
barstyti biskiu miltų ir at
skiesti rašalu, kuriame ver
da mėsa (pasnyko dienose, 
vieton tokio rašalo galima 
naudoti užsudytą vandenį) 
ir teip užvirti. Kada sriuba 
jau verda, reikia saldžioje 
Smetonoje išplakti porą kiau 
šinių ir paskui tą maišant, 
supilti Į verdančią sriubą, 
pamaišant. Jeigu norima, 

reikalauja j na, savo vaikus nuo mažensj (lai ^ov®s_ plaukiotų, tai
! - - • galima jas įsemus uzbaltyti

XT Smetona. Tokią sriubą tih- ir uz save augstesmus. Ne- . , . ,T i - i ka valgyti su baltos duonosleidžia jiems kankinti gvvu-• . ...... . .„„„ T- -i gnezmehais, smozytais svie-nus. Ji savo varnus nuo ®. ’ J1 StG mažens pratina visus my!ė-! 
ti. Neleidžia vaikams būti 
neteisingais tarp savęs. 
Neleidžia savo vaikams iš-

ckea. * , reikalui prisiėjus. Apšildy- j Gera motina visuomet- yra
Eskimosai kaip ir indiio- mas Baltojo Namo parsieina į mylima savo vaikų. Ji visuo 

’j ’ ’■ j $6,000 per metus. Šildymo! met savo vaikus mokina ge- 
skyriaus darbininkų algos rų pavyzdžių ir gręsia nuo 
ir kitoki aprūpinimai to sky-; blogų Įpratimų. Gera moti- 
riaus į metus rrikalania'.-..n.,,..
$9,000 ir $3,000 pataisy- j pratina guodoti senesnius 
mams. Žiburiams kasmet jr už saVe aukštesnius. Ne-

nai, panaudoja baltveidžių 
blogąsias puses, mato Juose 
tik blogumus, o užmiršta jų 
padorumą. Jie slepia visus 
savo pobūdžius, bet su jais 
vienija blogumus kiekvieno 
baltveidžio: melagystė, va- yra reikalinga $8,000. 
gystė ir netikėjimas. Gal Kaštams prezidento kelio- 
kada baltveidžiai pames sa- nių paskiriama kasmet $25, 
vo neteisingumus abelnai, 000, kuriuos jis gali sunau- 
paliaus skriaudę eskimosų doti pagal savo noro. Iškil- 
šalį, tada galės persitikrinti, mingi pietus, kurių per nie
kad tie šiaurės gyventojai tus atsibūva keliatas, paima juokti raišus, aklus ar žaidu- 
yra teisingi ir darbštus žmo- labai daug pinigų. Prie to- j nu< 
nės, o sulyginus jų gerąsias kių pietų sėda paprastai 30-. 
puses su baltveidžiais, gali TO ypatų, o tų priėmimas J 
skaitytis net ir inteligentiš- kaštuoja 10-12 dolerių nuo 
kesniais už šituos. kiekvienos ypatos.Administracija.

----- o-----
R. Karuža 

APIE LIETUVOS ATSTA
TYMO BENDROVĘ

Amatninkas-išdirbėjas tu- i vienutę, varančią, reikalus 
rėjo praeityje būti drauge savo paties pastangomis bei 
ir žalios medegos gaminto- turtų. I ra ir neskaitlingų 
ju bei apdirbėju, ir pirkliu, žmonių būreliai — bendrijos 
ir finansistu. Jo turto tu- atliekančios gan žymią drau 
rėjo tiems visiems reika- gijos darbo dalį. Turime, 
lams užtekti, ir paprastai, pagalinus, šių dienų draugi- 
užtekdavo. ‘ .
tačiaus, pradėjus brukti sa- žistamų ir bendrus reikalus jšvažio reikia išlipti ne prie 
vo įtekmę į išdirbystę, pa- turinčių žmonių susispieti- Hudsono Įtakos, bet prie le- 
maži pradėjo atsirasti rei- mus, sudedančius tam tik- ___ ______ _____
kalas gaminti vienos rūšies ram ypatingam darbui rei-^ jaįvjs “j) Thomas”, kuri 
dalykus dideliame skaitliu- kalingus pinigus ir tankiai kaštais $100,000 pastatė Va
je ir tam vieno žmogaus tur- laikomuose viešuose susirin- jįjos anglių kasyklų kara
tų, paprastai , negalėjo už- kimuose tvarkančius visą iing baronas Rhondda, nese- 
tekti. reikalą. Kaip ypatų, teip ir lnjaj tapo nuo savo lenciūgo

Taigi pradeda telktis bu- mažų bendrijų veikimas yra paiejstas Į Mackenzie upę, 
reliai iš kelių ypatų Į krūvą draugijai labai naudingas, kurs leisis kelionėn, kad ap- 
ir savo sudėtais turtais vary-gi tuomaudingesnis tokiose jankyti derlingosios žemės 
ti išsiplėtojusią išdirbystę. tautose, kaip musų, kur eko-; piotus Albertoj ir Saskache- 
Buvo tai mažų bendrijų ga- nominis gyvenimas yra dar wanoj, pašaliais Mackenzie 
dynė. ‘ Ilgainiui ir to pasiro-. vystikluose. tekančios Į ledinį Oce-
dė permažai; bendrijų tur- Tą- patį galima pasakyti ir ana
tai jau irgi negalėjo varyti apie Kooperaciją; ir jos at- įaronas Rhonada aspi- 
reikalą nuosekliai. Pradeda siekia savo tikslus. Jų ypa- ant Jim Hill šiaurinė- 
gyveniman įeiti milžiniški tingai geros puses, tai zmo- . Kanadoje interesuojasi 
kapitalų susispietimai, ku- nių lavinimas draugiškame i pirk1iu kloniu prie upės Mac_ 
riuose ima dalyvumą jau ne sugyvenime ir suvartojimas kenzie‘ Jo laivy linija drie_
maži žmonių budeliai, bet žmonių bendrų spėkų vieti- 
ištisos minios, po kęlis šim-niams reikalams. Jų silpnos 
tus, kelis tūkstančius, kar- pusės, tai negalėjimas apim
tais net po kelis dešėtkus ar ti savo veikimo platesnių ri- 
šimtus tūkstančių žmonių, bų.
Musų laikai, tai tų didelių Visos paminėtos ekonomi- 
kapitalų susispietimo, arba nės organizacijos formos, 
korporacijų gadynė. Kuone nors ir labai yra naudingos 
visas pažangiųjų tautų eko- tautos gyvenime, šiądien ne
noromis gyvenimas yra šią- gali jau pilnai tautai užtekti, 
dien korporacijų varomas. Didelio kapitalo gadynėje, 
Dirbtuvės, krautuvės, gele- į kur jau ne tiek rupi gamtos 
žinkeliaį, laivai, finansinės apgalėjimas, kiek užlaiky- 
įstigos,— viskas taskorpo- mas apgalėtos gamtos pa- 
racijų yra vedamas. vergime, toji ekonominė or-

Kas užtikrina musų gady-jganizacija turi vadovaujan-

kiasi tolume 4000 mylių, at
lankant tarp kitų upių ir 
Peace, Slave, Mackenzie, 
Liard ir Athabaska, teipgi 
Athabasca ir Grėat Slave 
ežerus. Pirmoji linija tęsia
si nuo Hudson’s Hope iki 
upei- Mackenzie, tolume 
2,500 mylių.

Dailusis laivas “D. A. Tho- 
mas” padirbtas iš kanadiško 
cedro ir pušies, aprūpintas 
motoru 700 arklių paliego?. 
Kūrinamas angliais; mal
komis ar nafta.

Kiek parsieina palaikymas 
Baltojo Namo.

Palaikymas Baltojo Namo ję0 pasidarė Raudonosios 
arba Suvienytų Valstijų ka- jurgS nėgj įg kur atsirado jų 
pitulos parsieina gana bran- var(jas Vienok faktas, kad 
giai. Pabrangimas visko, Raud0nose jtfrėse nuskendi- 
privertė valdžią paskirti ^as ggjpt0 karaliaus Fara- 
daugiau pinigų ir šitos vai- ono jr j0 armij0Sr nepadarė 
stybinės Įstaigos palaiky
mui.

Sulyg apskaitymo “Was- 
hington Star” metinis užlai
kymas augščiausio šalies 
valdininko oficiališkos re
zidencijos reikalauja $300, 
000. Iš prezidento kišeriiaus 
tam eina visai mažas nuo
šimtis. Jis apmoka algas 
virėjui ir tarnaitėms, paskir 
toms patarnavimui moteriš
kosios lyties prezidento šei
mynos narių, likusią dali ap
moka Dėdė Samuelis, pap
rastai vadinamas Uncle 
Sam.

Valdiškose kanceliarijose 
dirbantiems, per metus al
gos reikia išmokėti $76,780, 
nepriskaitant algos tų, kurie 
dirba valdiškuose skyriuose, 
kurie laikas nuo laiko turi 
užsiėmimą Balta mjam Na
me. Su išėmimu urėdo pre
zidento sekretoriaus, vie
tos Baltam jam Name ne
priklauso politiškiems “džia- 
bams”, ir didesnė dalis viso 
štabo atlieka savo pareigas

Gardus valgis iš mėsos 
atlaikų.

j Jeigu virtuvėje liekasi 
daug mėsos atlaikų, ypač 
su taukais, tokios atlaikos 
galima sunaudoti. Suren
kant po biskį, dedant Į moli
ni puodą ir laikant vėsioje 
vietoje, kuomet prisirenka 
daug, galima padaryti gar
dų valgį, šiokiu budu: Surin
kus daugiau mėsos atlaikų, 

jas raudonomis nė gi joms likusių nuo virtos gr keptos 
suteikė tą vardą, bet jos tu
rėjo būti nuo pirmiaus. Mok
slo vyrai, po Įvairių tyrinėji
mų prieina prie supratimo, 
kad tų jūrių raudonumas pa
eina nuo raudonos spalvos 
smulkių vandeninių auga- 
lų> kurių yra didelė daugybė 
tose jūrėse. Žuvininkai tuos • ^®t sumirkytos duonos ir tą 
augalus, vadiift. “bangžuvių! viską gerai sumaišyti iki tir- 
maistu.’’* Tie augalai yra la- Į štumo. Paskui tą viską su- 
bai smulkus ir gabiai kabi-} dėti į kepimo blekę, pateptą 
_____•____i. T___ ______x __1_ 1 cvioctii

mėsos, atskyrus ’ją nuo rie
balų, reikia perleisti per tri- 
nančią mašiną, sykiu su 
dviem cibuliais ir dviem ar 
trims šutytoms bulvėms. 
Sutrynus tokias atlaikas, rei 
kia pridėti druskos, pipirų, 
imušt vieną kiaušini ir pri-

Sena duona tinka už- 
kandžiams.

Visa slaptybė prirengime 
i gardžių užkandžių (sand- 
\viches) yra tame, kaip jie 

! daromi. Tam tinkama yra 
i sena, sužiedėjus duona, bent 
i savaitės senumo. Tokių už- 
į- kandžių, imant su šalta mė
sa, reikia daryt tik tiek, 

j kiek ant syk galima sunau
doti, todėl niekad jų nerei— 

■ kia daryti daug, jei bent iš- 
: važiuojant į laukus, vasaros 
; metu. Prie to reikia atmin- 
' ti, kad važiuojant į laukus, 
; tokius užkandžius, griežinė
lius duonos, reikia apvynio
jai popierą ir Į kašikėlį sudė
jus, apdėti šlape staltiese, 
suvilgyta šaltame vandeny
je.

naši ant krantų, ant uolų,! sviestu ir išbarstytą tarkuo- 
net ir ant vandeninių gyvu- ta duona ir kepti gerai besi
mi Ir labai gali būti,'kadi kūrinančiame pečiuje. Teip 
nuo šitų raudonų augalų pa- ■ iškepūs galima valgyti su vi- 
eina ir Raudonųjų jūrių var-; šokių sosu, be kitokių prie

ždų; tinka valgyti su kopus- 
j tais ar salotomis, bet geriau- 
Į šia su raudonais kopūstais.

Mėsa greitai genda.
Perkant mėsą, ypač pauk

štieną. kurią mėsininkai lai
ko ledaunėse, niekad nerei
kia namie ilgai laikyti prieš 
virimą, nes nuo ledo mėsa 
ilabai greitai genda. Lygi
nai labai greitai genda ir 
daržovės, kurios būva krau
tuvėse laikomos prie ledo,- 
jeigu jas namo parnešus pa
dedama šiltoje vietoje.

nėję korporacijoms pasiseki- čią vietą, kurioj didelis 
mą? Vusųpirmiausia tas, talas turi progą veikti. Kor "
kad yra tai vienintelis bu- poracija yra tokia forma, 
das surinkti j krūvą didelį Ant korporacijos pamatų 
kapitalą. Valdiški įstaty- tautos ir organizuoja šią- 
mai duoda korporacijoms 
tam tikras tiesas, sulyg ku
rių, teismišku žvilgsniu, 
skaitomos jos yra už skir
tingas, savytas vienutes.

dien savo ekonominį gyveni
mą. ,

Korporacijos pradeda už
imti vis žymesnę vietą tautų 

(Toliaus bus)

nematė žmonių baltveidžių, 
jei bent koks pirklys ar tyri
nėtojas, turintis drąsos leis
tis tolimon kelionėn, ten nuk 
lysdavo. Tik atradus ten 
auksą, atsirado daugelis “lo~ 
kamčių” ir ten išsiplatino 
visoje teritorijoje, tarp No- 
meirtteva, kuri pirmiaus

Ką rado ir ką paliko 
XIX amžis.

Devynioliktasis amžis ra
do arklį, paliko velocipedą, 
lokomotivą, atomobilį.

Rado pjautuvą ir dalgi,’ 
paliko pjovimo ir kirtimo: 
mašinas.

\ Rado rankomis sukamą' 
ciuavv auicna v f/aiviįui . ... VU31 KOI BĮ Vilu .U HC1 1KUS 111U

be atsižvelgimo į savo poli- sęu inimo masiną, pa i 'O, ^erjmg tarp kuiįu buvo j 
. ...... ir rntannoc ma- 7 rtrekus įsitiknmmus.

Prezidento sekretorius . . . , _ f__ j.
gauna algos $7,500; jo pade- Rado rašomąsias į pasivėlino tik du kartus, 
j ėjas $4000 prižiurintysis vie plunksnas, paliko rašoma-, K|-autuvės savininkai ir per 
tas sekretoriaus padėjėjas siaJ masinas. __ _ įdėtiniai, nesigaili jai pagyri- 
$3,500, rekordų sekretorius 
$2,500. Du gabus stenogra- 
fai gauna algos $2,500 į me
tus. Rochmistras $2,500; du 
korespondentai po $2,500, 
du jų raštininkai po $2,500, 
du jų padėjėjai po $2,500 ir 
14 žemesnių raštininkų gau
na po $900, o tris kiti po 
$840. Teipgi yra dar pas
kirta $720 į metus trims dar
bininkams.

Bėgantiems reikalams, į 
kuriuos priskaitoma popie-

! Nepaprastas rekordas.
Marė Halam. Chicagoi, 

i vienoj firmoj dirba jau nuo 
■ 44 metų. Ji yra užveizdėto- 
; ja mezginių skyriaus dėpar- 
jtamentinėj krautuvėj Mars- 
IhalField. Ji yra patarna- 
i vusi garsioms Amerikos mo- 

ir 
į žmona prezidento Lincolno. 
: Per visą tą laiką, i darbą ji

, • įdėtiniai, nesigaili jai pagyri-
Rado tėphotuvus ant au-'m0 žodžiu 

dėklo, paliko litografiją ir ’ 
photografiją.

Rado vindelį ir stakles, pa
liko dideles garu varomas! 
verpimo ir audimo mašinas. terš organizuojasi, rišasi į

Rado šaudymo paraką,'draugijas ir kliubus, kad su
pliko eksplioduojantį meta- sitarus ir visoms, išvien neš1 
h- ! ti pagelbą šaliai, šioje kritiš-

Rado lajinę žvakę, paliko-koje valandoje. Nekurtose 
dinamitinę mašiną. ‘valstijose, moterių kliubai

Rado žėglinias valtis, pali- yra nusistatę savo darbu 
ko greituosius, garu varo-šiems metams, kądkuodau- 

! mus laivus. į giausia parūpinus daržovių

SMULKUS PATA
RIMAI.

— Daržovės. Daržoves 
negalima laikyti ilgai pa
merkus vandenyje, bet tuo- 
jaus reikia virti, nes kitaip 
darant, daržovės nustoja 
skonio, spalvos ir mitingu- 
mo druskos.

— Mėsa. Manymas, kad 
tik mėsos valgymas suteikia
žmogui spėkas, yra klaidin- ' 
gas, nes mėsos ypatybėms 
yra pigesni valgiai, kaip tai 
makaronai, žirniai, daržo
vės ir įvairios rūšies žuvįs.

— Raudonas vynas. Su
rūgęs raudonas vynas pri
ima acto formą ir. todėl gali * 
būti naudojamas acto vieton 
prie kopūstų, marinavo! imo 
mėsos ir tam panašiai.

— česnakas. česnakas 
žmogaus organizmui yra la
bai naudingu ir sveiku. 
Francuzijoj jis labai naudo
jamas prie valgių. Geriau
sia česnakas tinka žirnių 
košei, barščiams ir tameičių 
sriubai.
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Tarp juros bangų.
(Eilių rinkinėlis.) 

RYTMETYS.
Už kalnelio saulė teka,
Žėri spinduliai, 
Krūmų paukščiai čiulba, šneka— 
Širdin smeigiąs’ jų balsai.
Žib’ raselė sidabrinė, 
Žydi gėlės ant laukų, 
Meno, rodos’ persigandęs, 
Skriejo, slėpės už miškų.
Krūmai šlamščia, lapai ošia, 
Girių kvapas toks gardus, 
Toli girdis koks tai balsas, 
Jo gi aidas ein skardus.
Jau pavasaris išaušo, 
Rūbą numetė žiemos, 
Ir. kiekvienas gyvūnėlis, 
Jieškos sali lygios poros.
Teip maloni ta gamtužė, 
Smagu yra ant širdies; 
Žalios pievos ir giružė, 
Dižaugsmą teikia, daug vilties.

KARĖS SŪKURYJE.
Gaudžia vargų graudus balsas, 
Šūviai trinka, staugia garsas L. 
Karės laukuos jaunikaičiai, 

-1 Verkia jų namuos našlaičiai...
. • Nėr sunaus!... Tėvai dejuoja, 

. . Broliai, sesės aimanuoja...
Čiurpia-verkia mažutėliai, 
Išbadėję našlaitėliai.
Be tėvelio, lauke, šaltyj,
Lyg ant juros bangų, valtyj, 
Tik ką užgimę ant svieto, 
Nasrams tenka vargo kieto!
Moteriškė suliesėjus,
Klanus ašarų išliejus,

_ Meldė iš dangaus malonės, 
Kad sutaikytų mus žmones’.

*. Ginklai žvanga, šūviai dunda....
Mat, neklauso dievai skundų...
Miestai, kaimai griun’, liepsnoja 
Karė tęsias ir bujoja!...

' ’ Nerami, neaiški viltis,
Tarsi pilna, tamsi naktis... 
Po atkalnes, kalnus dausos— 
Švaistos’ aukų, mirtis klausos...
Migla dvokia, baugu, juoda.... 
Tik pražūtis kelia duodą— 
Visur temsta, smilksta, rūksta, 
Siunta meškos... tigrai dūksta...
Žemė krauju apsiliejus, 
Baimėj klaidžioja artojas; 
Slapstos miškuos’ ir po laukus, 
Laukdams’ pagelbstančios rankos.

Vanduo spalvoj upėms teka, 
Gaisre dangus, šalis dega!... 
O beširdžiai pjautis siundo— 
Užstelbdami žmonių skundą !...
Skausmai drasko širdį jauną, 
Baisios mintis ją užgauna 
Triuboms, ir vėl šauk’ valandą, 
Ant ugnies minios sujunda...
Dar neliauja kraujo lieti, 
Net akmenįs lūžta kieti!

? Užmuštųjų kaulų krosnįs— 
Ant dirvų suaugo usnis...

1 Ten kur broliai pjovė šieną, 
Pasipustę dalgius plieno— 
Girdi, šiądien, žvangant kardą, 
Ir kanuolėms žemę ardo...

F . Letargu užmigus gamta,
• Giltinė švaistos’ nelemta, 

Regykla jos prieš mus stovi, 
Krauju miršta upių sriovėL.
Tos brolžudžių nuožmios širdis, 
Žmonių kraujas teprigirdys 
Ir “viešpačiams” (ką aptemę) 
Pražūties ateitį lemia_
Paliovę minias terioti, 
Už dabartį gaus vaitoti.
Atmins liaudis skaudžias dienas, 
Trupės ginklai, rudis plienas.
Panaikin šviesybė karę, 
Kuri tiek skriaudų pridarė... . 
Nereiks sveikiems pražūt, mirti, 
Galės gyvent tie, ką tvirti.
O, Lietuva! kiek tu kenti!

F

Sūnūs savo kam pašventį?
Nors sužeistu esi kimu, 
Prabusk ir duok mums galiūnų!
Nors svetimi spėkas tavo, 
Žvėriškumu pasigavo— 
Laikai blaivos* giedra švinta— 
Lietuva bus vėl apginta....
Tėvynainiai! Nemiegokit! 
Spėkas savo apšarvokit. 
Jei siaubūnai tenai siaučia, 
Dėlko žaizdų mus nejaučia?...
Visi balsą tą girdėkit,
Kelt Tėvynę prisidėkit, 
Tik neugnim ir ne kardu— 
šviesa, mokslu, žmogaus vardu!
Neturėkim jokių priešų, 
Eikim pirmyn keliu viešu, 
Bukim sunais tėvo vieno, 
Nereiks vartot ginklų plieno....
Jus garsus Lietuvos sūnūs! 
Kelkit iš kapų galiūnus, 
Neš Tėvynę mus, Lietuvą, 
Turim gelbėt kol nežuvo.
O liuosybės ateis diena, 
Jei tik visi dirbs išvienp. 
Lietuvą atbudavosim, 
Savo Himną užgiėdosim.
Šalis mus dydvyrių žemė! 
Likims gyvent amžius lemia.... 
Buk palaiminta, pagirta, 
Iš senovės garbėj tvirta.
Išbusk varpe! šauk valandą, 
Lai brolybę žmonės randa. 
Eik sau šalin egoizme, 
Ir supuvęs barbarizme... '
Šių eilių yr liūdnos gijos. 
Skundai verkenčios žmonijos!... 
Karės giesmė nuožmi, baisi, 
Kraujo ašaras sutaisė....
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Nauji Lietuviški Golusihia

REKORDAI©
------- i®

ĮDAINAVO

Marė čižauskienė 
votoo Gegužinė Daina 
t31y- Giedu'dainelę.

E3091 Plaukia sau laivelis 
Lopšinė daina.

Marė ir Jonas Čižauskai
Tu mano Motinėle

“ Skambančios Stygos.
po-ion Tris berneliai

Vakarinė daina.

ĮDAINAVO
Jonas čižauskas Baritono.

T.9101 Ant marią krantelio
t61yl Saulelė Tekėjo.

po.,4= Gimtinė Šalis
" 0 Sunku gyventi.

J. Gailutis. 
ŪKININKO DUKTĖ.

Atvertus knygos pirmą lapą, žiūrėda
ma į ją, liūdnai užsimąstė. Tai buvo jau
na, skaisti Lietuvos ūkininko duktė, kuri tu
rėjo menką supratimą apie savo tautą ir 
meilę tėvynės, ypatingai būdama jauna.

Pridengdama knygą, palengva atsigrį
žo į savo draugę, kuri siuvinėjo kokį tai siu
vinį ir ėmė jai kalbėti:

— Paliauk siuvus, paklausyk mano 
širdies plakimo... Niekados negaliu užmiršt 
apie jį....

— Apie ką? — Greit padėjus ant sta
lelio siuvinį; paklausė jos draugė.

— Apie žaibą ir perkūną — palengva 
tardama, giliai atsiduso.

— Aldona, jos draugė — Teip seniai aš 
skaičiau knygas, kad žaibas ir perkūnas, se
novės laikuose buvęs lietuvių dievaičiu ir 
nuo visokių nelaimių ir priešų užpuolimų 
lietuvius gynė. ,
. — Kaip? Žaibas ir perkūnas buvo lie

tuvių dievaičiu?
r— Taigi, mano drauge, skaityk šitą 

knygą, kurią pirmiaus vartei, Jen viską 
suprasi, apie žaibą ir perkūną. Bet kas gi 
yra pavojingu, žaibas ar perkūnas?

— Man žaibas ir perkūnas yra meilės 
tragedijos žmogžudyste, o kaip jis man 
baugus atrodo! Aš net per miegus jį ma
tau perkūno užmuštą!

Akis įtempus žiurėjo tolyn' nusiminus, 
su išbalusiu veidu. — Aš nelaiminga, Al
dona!

Priėjus Aldona, ūkininkaitė, apkabino 
jos .kaklą, pabučiavo į veidą ir prašneko:

— Sakyk daugiau apie žaibą ir perkū
ną, aš nieko nesuprantu, kas tas žaibas ir 
perkūnas, tragedija, žmogžudystė ir dar 
meilės. Tai tikrus stebuklus girdžiu tavo 
kalboje.

— Teip, Aldona! Aš nuolat nusimi
nus, tankiai ir nerimstu net sapne; kokia tai 
buvo dieviška pabauda, o labiausia mano 
kaltė, tai man yra suprantama, labai nusi
dėjau ir pažeminau savo tautą, savo gimti
nę, tėvynę ir kalbą....

— Bene tik tu viena tokia. Yra šimtai 
tokių lietuvaičių ir lietuvių, kurie niekina 
savo tautą, kalbą, o jų perkūnas nebaudžia.

— Teip, bet aš jaučiu, kad nė vienas 
negali būt laimingas, kurs jieško svetimų' 
dievų, ne tokiu, tai kitokiu budu ir tokius 
gamta baudžia už pažeminimą savo tėvų, 
šalies ir kalbos.

(Dar bus.)
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Vakar — vienas iš Clevelandą 
rubežiuojančią miestą. 

Ryt — statoma didyn Linndale 
ir tūkstančiai Clevelando gyvento
ją, linksmai jame apsigyvena ir čia 
balsuoja, su privažiavimu iki Pub
lic Sąuare. tik už 3 centus. 

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

Neapvertinami lotai atneša 100 
nuošimtį savo vertėje, kaip tik tin
ka namą statymui.

Čia yra saugiausia vieta . _-------------------- ,--------- - ------
mokestis duos tau namus arti parko ir žaislą dirvono. Męs nenorime atkartoti pasa
ką, kad žmonės visuomet netikėtai randa sau turtus šioje šalyje, vien tik žemės ir 
namą nuosavybėje. Žmogus, kurs čėdija 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 GATVEKARĮ, SU TRANSPORTU PAS GATVEKARIU 
STOVYKLAS, IKI LINNDALE GATVEKARIUI IR ATVYKĘS SPRĘSK PATS, ARBA TELEFO- 
NUOK NEAPMOKAMO AUTOMOBILIAUS, AR RAŠTU REIKALAUK PAAIŠKINIMŲ.

THE H. A. STĄHL COMPANY
----------- 613 CUYAHOGA BLDG. ųsj, 

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©@@@@)©<§)©@(§>

DIDELI LOTAI 

$275.00 
IKI 

$650.00 
3c. PRIVAŽIAVIMAS 

GATVEKARIAIS.

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 viskas reiškia per metus, kurią 
ateitis žmogų daro laimingu 
vienai dienai.

tavo turtui, šiądien. Mažas (mokėjimas ir mažos mėnesinės

ne
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Cent. 1534 @

Karalienės Aniuolą par. choras 
po ico Ant Kalno Karklai siūbavo

Pasisėjau žalią rūtą.

pojoa Oi matulė
Matus, Matus.

po.o,o Beauštant! aušrelė
Saulelė Raudona.

po9.o Oželis
Mes Padainuosim.

po?an Loja šunis ant kiemo
Ko liūdi putinėli.

pooso Kur bėga Šešupė
. Karvelėli mėlynasis

ti M. Petrausko, kurie bus parduoda
mi po 20 d. Birželio.

Dainius
Naujoji Gadynė;

Vaila Valužė ■ 
Suktinis.

«K-t<iKur tes šaltinšjis
okM<»jprjro(jjmo žmonės man

jaunam mergelę.

mi po

E3350

E3348

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

Gaunami
. “DIRVOS” KRAUTUVĖJE

2004 St. Ciair avė. . Cleveland, O.

MISTERIO “flICUD BRAND”
VYNAI

KORDIALAI

LIKIERIAI

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

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

(Ties Sheriff st. Marketu) 
Cleveland, Ohio.

Main 4040 — Erie 135.

^SnFran^FJHappy
■ dantistas i:a
I Valandos: Nuo 3 vat po piet ikiI 8 vakaro. Nedėldieniais ofisas I uždarytas.
I Geriausi patarnavimai už sąži-
■ ningą užmokestį.
■ 1935 St. Ciair Aze._ 

Viršuj Pekelčio aptiekos.

MOfDnOJASASKCUUSTASl
JĮ Jei tar*
>i rtpn«»V

■kis. trumpa rw*-| 
jimi »kip diecimą!
ar kitokiu akiu 
klrati.

S. Robert Gebhart, N. D. 
7*35 Wade Park 

Valandom: nuo 1 iki 8 kasdien.
Tel. Rosedale 1381-R(į ael. Kosenaie uai-n

• Patarimai dykai. Darbas gvar-ta».q

aXXXZXXXXXXZXXXJ3QCXXXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXniXXXXDXXXnb

MĘS UŽLAIKOME APARTAMENTĄ SU DIDŽIAUSIU PASIRIN
KIMU VISAME MIESTE

ELEKTROS ŽIBURIŲ APTAISYMŲ, {RENGIMŲ LEMPŲ 

IR ĮVAIRIŲ PRIETAISŲ.

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

FRANKEL LIGHT COMPANY
5016 Wocdland Avė. - Cleveland, Ohio

DR. L. E. SIEGELSTEIN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
— Kraujo ir Chronišką Ligą. —

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

7 iki 8. Nedėldieniais nuo 
10 iki 12 vidurdienio.

308 The Permanent Bildg.
746 Euclid Avė. arti E. 9 gatvės 

CLEVELAND, OHIO.

prJ- šEMOUUjy^

LIETUVIS SIEC’HISnS

*AKIŲ GYDYTOJAS y
1172 E. 79-th St_ Cleveland. Ohio.
Ofiso valandos: Nuo 9 iki 12 die

nos. nuo 2 iki 8 vai. vakare.
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 dienos.

—PRAŠYK—

. GEREBRUOTO

LASH’S
BITERIO

PUSĖ STIKLO
PATAISO SKIL
VI IR INKSTUS

PARSIDUODA 
VISUOSE 

ŠINKUOSE

NAUJAS IŠRADIMAS 
2O-to AMŽIAUS.

Dėl panaikinimo blakių, bam- 
batierą ir kitų parazitų, kurie 
veisiasi stubose. Apsiginsite 
nuo ją į dvi dienas.
Prisiąskite mums savo adresa. 

Patarimai dykai.
J. W. SAKAUŠKAS & CO.

P.O. Station E Box42.
Cleveland, Ohio.

' Cuy. Central 8473-R

S. Bonchorek
Specialistė

Baigusi šitą mokslą Europoje, 
teipgi ir čia Amerikoje.

2007 St. Ciair Avė..
CLEVELAND, OHIO.

A. Rokas, iš Philadelphia. Pa. Dir- 
vos” yra įgaliotas agentas užrasyneti 
•‘Dirvą” po Philadelphiair aptelmkes. 
Todėl, kur tik jis atsilankys, be jokios 
abejonės galite jižsirašyti “Dnyą ir 
užsimokėti jam pinigus. lygau, kaip 
musą ofise. “Dirvos Administracija.

I
B AM ■ —— a ■ MILIONUS DOLERIŲ žmonės dasidirbo per naujus ir rezus IŠRADIMUS. Su proga gali būti kiekvienam; gal būt turite kokį išradimą dėl
Ifl H * nlBfl A I ulpatentavimo, gal norite “KĄ IŠRASTI”, reikalaukite nuo musą dykai patarimų ir VEDĖJO IŠRADIMŲ, ką išrasti, ir kaip užpatentuoti. n

W BC 11 I II1111 Jį I kiekvienam išsiųsim dykai. Ri sunku s ir modelius bandome ir egzaminuojame DYKAI. Rašykite lietuviškai bent į katrą ofisą:Ii) I InUIIVInl AMERICAN EL’ROPEAN PATENT OFFICES: (Dir): 256 BROADWAY. NEW YORK. N. Y. ir
1M BARRigTER BLDG, WA8HTNGTON, D. C.

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

Edward C. Hunt, manageris
TODD PROTECTOGRAPH-CO; -

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

, Perkant GaząJ
I Viskas ką perki, yra sve- ♦ 
y riama. y
I Žymė pasveria tuvo mite- i
I?4’ .■ J 

I Kašikas pamieruoja tavo i
j perkamus obuolius. y

j Ir myteris parodo kiek ga- | 
n zą suvartoji.
i .I

Myterio 'rodykles parado U 
| atsargiau negu kad atsargiai n 

gazas yra naudojamas. |
1, M

I Pirm iatp negu myteris yra |
y siunčiamas į tuos namus, yra 
1 ištyriamamyterio teisingumas, d 
I kad teisingai mieruotų ir sver- t 
| tų tavo vartojamą gazą.

J Kiekvienas myteris yra n 
Į gerame stovyje, kuomet jis yra | 
y išsiunčiamas ir prirengtas tar- | 

Į | nystai daugelio metų.
I a

1 y Tu moki gazą, kurs yra at- | 
j * svertu, sunaudotu, perėjusiu b 
I per myterj. * I
f - -Atmink, kad nėra išaikvo- J 
R jimų. Lupynos kaulai ir tt. vis- * 
| kas eina i gazo patarnavimą. ( 

| The East Ohio Gas Co. į



Darbus Dykai

■ NAMŲ RAKANDŲ KRAUTUVĘPARDAVIMAI

IĮ Bell Tel. Pros]

(Ant “Star” teatro) CLEVELAND, O.

Kauno

3502 Clark Avė., Cleveland, Ohio.

Gold
Bond

A. GRDINA
Graboncs ir AmbuJancistas

Cleveland, Ohio.
Elyria. Ohio

UI J METUS LAIKO. BESKAITANT NUOTOLIO LAIKO LAUKIMUI PAS BARBERJ

Išmokate $15 ir 60 centy Veltui.

Trįs dešimtys mstų musu patyri
mo darbas įvairiose šakose, viso

kiu išradimu ir patentavimu.

406-7 Cuyahogo Bldf, 
CLEVELAND, O.

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 CŲEVELAND CATE- 
rers'association CO.

412 Superior Avė. N. E.
iiįinmiiiiiiihiiiiiiiiiiimmniiihiinnnir

Nuostoliai gyvuliuose.
Sunki, perėjusi žiema da

vė save pažinti augintojams 
avių ir galvijų tolimuose va
karuose. Dėlei didelės riepa 
gados, kaip jau žinome, va
karuose žemė buvo prideng
ta stora eile sniego, prie ku
rio prisidėjo dideli šalčiai, 
kurie skaudžiai palietė avis 
ir raguotus gyvulius. Gilu
mas sniego suvėlino keliomis 
savaitėmis pavasari, gyvulių 
augintojai pabaigė pašarą ir 
dabar gyvuliai turi kęsti ba
dą. Pašaras gana brangus, 
nes už toną šieno reikia mo
kėti 20-40 dolerių, ir tai dar 
negalima kiek reikiant gau-

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

-UŽLIAKO DIDELĘ-

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

Dr. Wm. Rasin’g
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Dirbame visokius audeklinius 
stokelius apsisaugojimui nuo sau-

Tel: Central 2356. Harvard 286.

GROSSMAN
Cnt Itntc PlmrniHcy

Valandos priėmimo: 9 ryto 
iki 9 vai. vakare.

6127 St. Clair Ave„ kampas 
Norwood.

-jLIKIERIŲk 
KRAUTUVĖJE

PEČIŲ, KĖDŽIŲ , PATIESALŲ 
" (KARPETŲ), STALU. LOVŲ, MAT- 
a.. J?" RASŲ IR DAUGYBĘ TAM PANA- 

-J §IU DALYKŲ REIKALAUJAMŲ
- . PRIE GASPADINYSTeS ir kam-
■'5 —— ' BARIŲ PAPUOŠYM AMS.

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

2155 StJCalir Avė. Cleveland, OhioApsteliavimus duokite iš. anksto.
Tel. Harvvard 747_____ Centr. 5595.

Sodinimas žirnių.
Kas dar nėra sėjęs ar so

dinęs žirnių, turi tą padary
ti tuojaus. Lengvas gruo
das žirniams nieko nekenks, 
o dirvos stovis kaip tik da
bar žirniams yra atsakan- 
čiausias. Žirnių sėklai gru
dus reikia parinkti kuoge- 
riausius ir sodinti nors po 
biskį, bet kad teip apsidir
bus, kol šilumos’ ne užeis. 
Žirniams sėkla yra tinka
miausia vadinama “Alas- 
ka”, paskui “First and Best” 
ir “Gradus”. šitie žirniai 
augina trumpas virkščias, 
nereikalauja paramstymo ir

Parsiduoda lotas labai, geroj vie
toj ant Wešt Side. arti E. 105 gatvės. 
Kadangi aš įstoja į S. V. kariume- 
nę, todėl priverstas parduoti bile ko
kia kaina. Lotas didelis ir labai pa
togioj vietoj.

Kreipkitės vakarais tarpe 6 ir 7 
vai. Nedeldieniais nuo rvto iki pietų.

M. ČIGAS,"
2335 Superior Avė.

Kurie mylite dėvėti gražius; 
' siutus ir kitus drabužius, tai užsi- i 
sakykite pas atsakantį kriaučių.! 

į Aš gyvenu pačiame miesto centre I 
; ir turiu bidelę šapą, todėl ir viso- I 
i kius drabužius atsakančiai pasiu-; 
' vu. dailiai pritaikau ir gero tavoro.;

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

IllllllJtlIlIlIlIUIIilIlIlIlllltiHimimiiHt

PARŪPINAME

būva ankštingi. Toliaus prie 
gerųjų yra priskaitoma dar 
“Champion of England”, 
“Telephone” ir “Brize Te- 
ker”. šitie reikalauja ram- 
stymo.

Žirniai privalę būti sodi
nami į rėdus, po dvi vagas 
viena prie kitos, 6 colių tolu
me viena nuo kitos, o tarp 
rėdų privalo rastis tarpai 3 
pėdų platume. Grudai turi 
būti sodinami • tankiai, iki 3 
colių gilumo. Žirniams 
esant jau ankštyse, esant 
reikalui, galima juos išgvil
denti ir grudus sudžiovinti.

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

Tri-City Barber College 
211 Prospect N. E.

CLEVELAND. OHIO.

Daržų mėžimas.
Jeigu yra reikalas daržo

vėms užmėžti, tai mėžimą 
galima padalinti Į tris gru- 
pas. Pirmon grupon prik
lauso kopūstai, galeropės, 
seleros, agurkai ir tameitės. 
Šitiems augalams yra tinka
mu mėšlas arklių ir galvijų,! 
ypač galvijų tinka prie leng- j 
vos žemės, o antrasis . prie 
sunkios. Antrais metais ši
ton dirvom galima sodinti 
daržoves be mėžimo. Čia so
dinti tinka morkvos, petruš- 
kos, salotos, gručkai, barš- 
čia i, ridikai ir cibuliai.

Daržuose sodinamos bul
vės nereikalauja šviežio mė
žimo, vienok reikalauja 
daug maisto todėl bulvės yra 
priskaitomos antrai grupai. 
Ankstyvos bulvės pravėdina 
žemęir todėl nespėja iš že
mės ištraukti savo maisto 
sultis. Todėl tokioje vietoje, 
kur augo ankstyvos bulvės, 
galima sodinti šebelbonus ir 
salotas.

Trečion grupon priklauso 
visos . daržovės lapotos, 
kaip tai žirniai, fasoląi ir 
tam panašiai. Šitos daržo
vės iš oro traukia azotą ir 
tuomi rengia sau tinkamą 
žemę kaipo pirmos grupos 
augalams, jeigu gauna švie
žio mėšlo, šitokių taisyklių 
prisilaikant, visuomet gali
ma iš daržo tikėtis gerų pa
sekmių.

— DANTISTAS
Ištraukia dantis be jokio 

skausmo. Sugedusiui dantis už
taiso ir padirba sudėtinius dan-

— Ofiso Valandos —
Nlo 1 iki 3 popietų ir nuo 6 iki 7:30 va 
kare* šventadienias nuo U iki 12 die
nos.’ Seredoms popietų ir Pelnyčių va
karais nėra ofiso valandų.

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

________ CIT-VELAN’D. ohio.

W.E. & J. J. Donnelly
PATENTUOTOJAI

Tas štai kaip atsieina. Tamista neturėdamas britvos, priver- 
artstas eit pas barberį barzdos apsiskusti. Ar. ne? Žinoma, kad teip. 
3^ Juk neapsiskutes negali būti. . Na, leiskim sau, Tamista skuties 

vieną sykį į savaitę, tai kas savaitė mokate 15c., o juk metai susi- 
ĮUčideda iš 52 ~
ĮUĘ savaičių, 
geltai Tami- 
aS sta išmo- 
anlkate bar- ' 

bėriui per 
metus laiko $7.80 Bet jei Tamista nori užsilaikyti švariai, tai pri- 
verstas esi skustis bent du sykius į savaitę, tai Tamista kas savai 

yetč barbenai išmokate po 30c. vien tik už barzdos skutimą, kas 
jySmeto bėgyje susidaro $15.60. O kiek laiko praleidžiate belaukda- 
čjTOmi? O juk laikas veltui praleistas žmogaus gyvenime jau niekad 
2n] negrįžta. Jis prisiskaito prie žmogaus gyvenimo. Taigi Logiškai 

apmąsčius ir apkainavus tą brangų, veltui praleidžiamą laiką, 
įskaitant pinigais prisidės mažiausia trys sykius tiek, kiek išmoka- 
Įyčjmametų bėgyje gyvais pinigais.
ĮĮĘ Tki apsistokie čia ir apmąstykie, argi ne laikas sustabdytie tu
okias pragaištingas lėšas, kurios nesvarstant išrodo nedidelėmis.

Tad nelauk nieko, o tuoj paėmęs keletą doleriu užmokėk tik 
vieną sykį, nusipirkdamas gerą britvą, o ant visados nuo augš 

į^čiaus išskaitliuotų nuostolių busi Kuosas.
Geriausių britvų ir didžiausį rinkinį, kurios tikrai gvarantuo- 

csujamos visapusiškai, neskyriant kad ir sudužtų.
J “DIRVOS” KRAUTUVĖ

=3 2004 St. .Clair Avė. Cleveland, Ohio.

Daili kampinė nuosavybė, suside
danti iš namo, dviejų storų, groserijai 
ir mesinyčiai, 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.

(23)

Tobuliausi ir priimniausi 
gėrimai, kiekvieną užga
nėdinanti ir atgaivinanti 
SUNKIAMI IŠ INPORTUOTV 
■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.

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

$1.00 ar daugiau.

MĘS TURIME DEPOZITŲ 
SUVIRŠ $7,000,000,00.

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

Clark Avenue

i Bell Main 806 Gyvenimo 
ĮCent. 2251-L Garfield 2756-M

į R.RoyCheeks
* ADVOKATAS-

Į 312-314 SUPERIOR BLDGi 314 Superior avė. Cleveland, O.
iMusų ofise yra lietuviškas ver-

I)R. L. STERN
• DANTISTAS

Sudeda 22 karato aukso dantis už $ 3.00 nuo dančio. 22 ka
rato “Gold Crovvns” $3.00.

Sidabru užtaisymas 50 centų. Visoks dantų taisymo darbas 
atliekama už žemiausią prekę visame mieste. Išduodama raštiš
ka gvarancija 20 metų. 
717 EUCLID AVENUE

GENERALIŠKA STOTIS: 
6127 St. Clair Avė.

Filija:
6917 — 19 St. Clair Are.

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

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

NYERGESBROTHERS
Siunčia pinigus ir parduoda laiavkortes į visas dalis pasaulio. Par

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

DU BANKINIAI SKYRIAI 
1783 W. 25th Street,

573 W 3rd Street.

REIKALAUJA VYRŲ 
Mokintis Barzdaskučių 

AMATO.

|| Edvardas B. Smialek, į 
TAIKOS SUDŽIA

(Justice of the Pėace) ; 
;i: Sutaiko civiliškas ir kriminališ- ; 
ji; kas bylas ir išriša kitokius teismo l 
is reikalus, kurie rišasi su šituom i 
iį urėdu. Teipgi veda '
Į REJENTALIKŠĄ KANCELIARI-į; 
i JĄ (Notary Public).

hj Parūpina kontraktų ir pardavimo j; 
I; ar pirkimo aktus, apdirba “dee- I 
i; dus”, margičius, abstraktus, tęs- I 
ll'tamentus ir teip toliau.

KANCELIARIJA:
$ 303 SUPERIOR BUILDING

Cleveland, Ohio.
4 —Tel. Bell Main 1963. _____ į
!; Cuyahoga Central 8290—R.
į» -Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po! 
;* pietų.
; REZIDENCIJA:

!; St. 16 Berea Rd., Brook Park O. 1 
! Tel. Mario IIP—R.

Į; ' Su visokiai reikalais kreipkitės 
j; prie jo, o busite užganėdintais jo 
l patarnavimu.

Nuostoliai gyvuliuose, 
ypač Wyoming, Montana, . 
Idoho ir Utah valstijose. 
Gyvulių augintojai tose apy
gardose, tikrina, kad nuos
toliai bus mažiausia 20 nuo
šimčiu. Avis, neturėdamos 
pašaro; o laukuose ganevai ; 
esant negalima, kenčia badą 
ir dėl to daug jų stimpa. Tai 
tik Iš avių auginimo pusės,, 
bet faktams už tai kalbant, ■ 
aišku, kad tas pats ir su ra- 

' guotų galvijų auginimu.
Idaho, Montanos ir Wyo- ■ 
mingo valstijoj tūkstančiai 
galvijų pastipo dėlei stokos 
pašaro ir šalčių. Iš šiauri
nės Nevados ir Utah dar nė
ra žinių, bet labai gali būti, 

[kad ir ten toki pat nuostoliai
■ yra. Kaip jau sakyta, paša
ro nėra, o ganyklose esant 
daugybei dar sniego, ims 

i daug laiko kol atsiras užtek- 
i tinai žolės ir per tą laiką dar 
: daug galvijų nueis ant nie- 
i kų. Stoka pašaro daugely
je vietų buvo iš tos priežas
ties, kad dėl gilumo sniego, 

> nebuvo galima išvažiuoti, 
' kad parvežus šieno. Išilgai
■ Ramiojo Oceano ir pietvaka- 
■riniame krašte, žiema buvo 
i kiek lengvesnė ir gyvuliai 
! ten yra geresnėse sąlygose, 
augintojai vienok ir ten 

i skundžiasi ant stokos pašaro 
ir ganevos, nes dėl šalto pa- 

i vasario, gyvulius ganyti 
nėra kur, nes žolė ne auga.

Nusiskundimų yra ir iš 
šiaurinės ir pietinės Dako- 
tos. Iš Hoover, pietinės 
Dakotos ūkininkai skun
džiasi: Pereitą savaitę, ap

žiūrint laukus, nedidelėj gi
laitėj atrasta pusėtinas bu-
■ ris sušalusių avių, kurios
■ dėl stokos pašaro buvo pa
leistos į ganyklas, bet nega
lėjo iškęsti šalčio. Kitoj

i vietoj atrasta pastipusių 44 
i galvijai, nuo kurių net oda 
į ne nuimta. Kumelės, kurios 
I dėl stokos pašaro paleista 
: i ganyklas, dėl bado ir šalčio, 
j išsimetė. Montanoj dar blo
giau, nes ten išstipo apie 
30 nuošimtis auginamų gal
vijų. Mėsa šiais metais bus 
labai brangi.

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

Pamėgink mus.“ Gel»žinio Vyno”.

MARKET PHARMACY-APTIEKA
L. S. KREJCL Savininkas

2601 LORAIN AVĖ CLEVELAND, OHIO

$1.00
ištirti tavo 

mato viduje 
Ji parodo man visas prie- 
*' * ‘ ‘ i organizmui, j

kliūtis, aš tamistai : 
__  r-„_____ — ____  - * '-■ Su pagelta : 

reguliariško egzaminavimo su pagelba X—Ray už $1.00, aš mikroskopiš-
............................. --------------- Per septy-

Ižiau tūkstančius žmonių iš nesuga- 
, odos, reumatizmo, akių, ausų ir ger-

- jusiu kitokių ligų. Ateik 
kiau pagelbą tūkstančiams

^Sienoms Popiera^
Nuo 5 centų augštyn už rolę^ 

Didžiausis pasirinkimas tinkamų^? 
jęmargumynų. Pamieruokite savoT 
^kambarius ir atėję pasirinkite T 
ją tinkamiausio tavoro pas mus T 

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

<3 Centr. 6189-R Prospect 2892

Dr. FRANCIS KENNEDY, 
DANTISTAS
OFISO VaIJCDOS:

NUO 9:00 ryto iki 12:00 dienos ir nuo 1:00 
iki 5:30 vakaro.

Panedeliy. Utaminkų ir Seredu vakarais 
nuo 6:00 iki 7:30.

Bei! 8o:edals 23Z7-W C»j. Gert. SS78-R

5402 Superior Avenue
Cor. e. 5Sth Str. CLEVELAND. O.

Telep. - - Cuy. Central 7597-KJ

John Tidd i 
^KOSTUMERSKAS^* . : 

i Lietuvys Kriaučius i

ŪKININKAMS i 
ŽINIOS.

— Pietinėse valstijose 
žmonėms dykai .pavedama 
100,000 akrų žemės, kuri yra 
plotuose iškirstų girių, kad 
žmonės galėtų ją apsidirbę 
užsiauginti sau užtektinai 
bulvių ir daržovių.

— Chicagoj federališka- 
sis teismas patraukė atsa
komybėn visus grudų speku- 
lantus, kurie dėlei godumo, 
kad padidinus sau pelną, be- 
sanžiningai pakėlė grudų 
prekes.

— Shelbey, Mich. Sude
gė Čia didelis sviesto fabri
kas'ir ledaunė. Nuostoliai 
siekia $6,000 ir tik trečią da
lį padengs asekuracija.

— Sviesto turgus. Elgin, 
III., nupuolė. Per pereitaš 
dvi savaites sviesto prekė, 
sumažėjo 9 centais. Svies
tas parduodama po 37 c. už! 
svarą.

— Traverse City, Mich. Į 
bulvių prekė nupuolė 60 cen- j 
tų. Bulvių pardavimui vie
nok yra mažai.

— Kanadoj valdžia užgy
nė grudų spekuliaciją. Gru
dų prekė tuojaus nupuolė 
ant 30c. Tą atjaučia ir Chi- 
cagos turgus, nes prekė nu
puolė ant 10 centų.
— Birmingham, Alaba- 

moj, mieste užsėtų ir užso
dintų daržų' vertė apskai
toma $400,000.

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

C. J. Benkoski ©advokatas ©

I • I * ©

420 Society For Satino 
CLEVELAND, 0.

Męs savo ofiae turime kas per- Sg' 
kalba lietuviškai. @)

i;i!uiiiniiiru»iniminiuuiiii:niiitrninuniw»iuwiiiimiiiig«»iii»ii«iwniinnnn:i:inffnmiiiiiHnni 

| $10.oo X-Ray Egzaminavimas už
I Su $1,000.00 vertės mašina X—Ray aš galiu tikrai

nesveikatos ar ligos priežastis. Mano X—Ray mašina 
te’P Kerai, tanp tamista gali matyti iš lauko. <” .. ~ ’

ryyA jįC/nKry [TI žastis; aš galiu matyti priežastis, kurios kenkia tamistos organizmui.
r Aktuališkai matant ir tuomi lengvai ištiriant visas h’....'“,\ T- 1*1 fra,iu lengvai pagelbėti ir pagerinti^ sveikatą.
L i .yi' ka7T”chemiškai"galiu patarnauti "be speciališko atlygniimo.

1 lt SJ niDl’lto metų savo praktikos aš pag^JV Jr 1 įy Įėjimo: pilvo, kepenų, inkstų, kraui . —’ 1 klės skaudėjimo, plaučių neveikimo ir įsesenė.
-ZTMl / pas mane ir duok save išegzaminouti. Aš suteil
|l 1/ žmonių, suteiksiu ir tamiatat
J ’ Ii a.__ ** ' Atsitikime užsinuodinimo kraujo vyrų ar moterių, aš naudoju išra-

l f> dimą profesoriaus Ehrlich. 606 (Salvarsan) ir 914 (Neosalvarsan) kaipo4T vaistą.
’ Aš kalbu lietuviškai, lenkiškai ir slaviškai.

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

Pataisytus daiktu^ pristatome į namus, jei yra rei- 
kalaujma. Savo darbą męs gvarantuojamę.

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

Uasriduoda labai puikus šešių kam
barių namas, trįs kambarėliai drabu
žių padėjimui, du išėjimo kambarėliai, 
elektros ir gazo šviesos, fornseas apšil 
dimui ir kiti parankamai. Lotas 
40x116. Kreipkitės šiuo antrašu:

6916 Bayliss Avė.
(23)

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

THE PUBLIC HAND LAUNDRY 
CO. PROSPECT IR 14 GATVĖS, 

CLEVELAND, OHIO.

Š The John E. Mannen Co.;
- ===== BLEKORIAI IR KONTRAKTORIAI = ;
« Dirbame Cornesus, geležines kopėčias, atliekame rynų ir dūdų k
* sujungimo darbą. įstatome fornesus į naujus ir senus namus, padirbame * 
h drabužių džiovinimui grėdus (dryers), sudedame blekines lubas ir atliė- J
h kame sienų pagražinimo darbą. »

2241-57 ŠT. CLAIR AVENUE J
:t 450 Cuy. Tel. Central 1788 *xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnxxxxnnm

Didžiausis sandėlis 2 
butelinio Vyno, Degty- L 
nės ir kitokiu Likieriy dėl 1 * 
švenčiu, kur yra parduo-. 
dama speciališkai nupi- < f 
gintomis kainomis. i

2273 St. Clair avė. j

/ISTRup



DIRVA ' 1
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Verti L Augštaitis. ■ {fe PATRIOTIZMAS
Žmona pa

eis skalbti... 
pats ir ma-

r

i:

peilis po kaklu, 
sakė, kad rytoj 
Klausyk... žinai 
tai, kad ji yra ligos apimta.^ 
Be jos aš prapuolęs... Visi 
męs prapuolę— . _ _

_Suprantama Ar aš nesigailėt net kraujo, atiduot viską, kas mums yra 
nežinau... Tame tai ir svar- • brangiausiu. Dievas jiems gelbės, ne kas kitas.”
ba... Na, galiaus... Klausyk... t ŽMONIŠKA MEILĖ. W. G. Mc Adoo, iždo sekre- 
Reikalingas yra klerikalams: torius. Gegužio 14 d. 1917 m.
redaktorius... Tas dabartį-i “Daug vyrų ir moterių šioje šalyje, suras būdą, kad
nis, beprotis, laikosi tik teip ’ nusipirkus Liuosybės paskolos bondsą tuojaus, o jei ne
kaip prinokęs abuolys ant' galės patįs tai padaryti, prikalbins prie to kitus. Val- 
abels... Nenori jo ir gana.„ džiai leidžiant, tas yra butinu ir reikalingu karės rei- 
Algos 100 dol... Kaip matai,! kalams.
tai duona užtikrinta, tik ži- Pirk Liuosybės'bondsus šiądien, ne atidėliok iki ry- 
noma, reikia jiems pataikau- tojui. Kiekvienas doliaris, greitai pašvęstas, sutrun- 
ti... Pataikysit — žinau. Pas pins karę ir apsaugos žmonių gyvybę.”
juos daug geriau negu pas i PAČĖDUMAS.
kitus... Jie labiau atjaučia: Frank A. Vondorlip, prez. Nat. City Bank of New 
žmogų ir gerbia... Ką nėra- York, 17 d. Gegužio, 1917 m.
šysi, vis jiems įtiksi, jeigu J _
tik bus sulyg

(Tąsa)
Ir kas is to... Laikeisi, laikei
si tų idėjų iki tapai išmestu 
lauk... už tvoros... Ar ne?... 
E„. kas čia tokių reikalau
ja?... Idėjomis negali gyven
tu. Na, gerkim. Paėmė 

. abudu stiklines ir išgėrei i .
— Biznis... biznis — tęsė 

toliau svečias. Doleris.... 
Money, money_ Tai dirva, 
ant kurios galima poniškai 
gyventi. Visi gerbia tą mo
ney ir guodoja tuos, kurie 
lengvai prie money prieina. 
Buk bjauriausiu, bet turėk 
money, pažiūrėsi, kaip busi 
garsus... Gerbs visi... Sup
ranti.. Na, dar po vieną... 
Ant sveikatos... Kad mudu 
butume lyg naujai užgimę... 
Brrr... kokia bjauri “green 
horu”... Je. Visi mus stum
do ir juokiasi... Ha, ha... O 
gal teip reikia.... Mušt pa
čiam arba būt mušamu. Aš 
manau, kad jau laikas jums 
atsitraukti nuo tų, kurie 
muša... Ką... gal dar ma
žai?... Prakeikta vergija!...

— Gana, užtenka... Kaip
gyvas, užtenka — ironiškai. 
juokdamasis prabylo šeimy-! snudusiu veidu ir nulenkta 
ninkas. Matau ir suprantu; galva. Nors snaudė, vienok _
dabar savo kvailystę... Brrr.. girdėjo visus svečio žodžius, bondso. Tu turi gana laiko jį išmokėti iki 30 d. Rugpju 
kvailystė... Visas gyvenimas Valandėlę patylėjęs paleng- . ..-
toks... (čia balsas jo atsi- va pakėlė galvą ir silpnu bal- masterį, ekspreso agentą ar pirklį, jie suteiks visas in-1

Woodrow Wilson, Suvienytų Valstijų "prezidentas, 
2 dieną Balandžio, 1917 m. f

“Tokiose dienose, męs galime pašvęst savo gyvybę ir 
savo turtą, viską, kuomi esame ir ką turime, sykiu su 
tais, kurie žino, jog atėjo Amerikos dienos, kuriose rei-

K

t M. fMCNMMS

| Dr. E. L Narlewski
X == DANTISTAS ===

Ofuo Valandų*:
4* Nuo S>:O0 12:00. nuo 1:00 iki 4.00 popiety ir

• • nuofcOO iki vakare.
Seredoma nuo M0 ryto iki 12d» vidurdie.

1100 L 7SibSt. Mmlani, Ohie

NUOŠIMTIS
SKAITOSI KUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

_ taupiniįnui

Įnziiinnrnxxmxniraa 
" Rose 4420-W Princeton 1369-L m

3 Dr. I.M. JARZYNSKI =
n GYDYTOJAS, CHIRURGAS. J*
5 . IR AKUŠERIUS ;
" Ofiso Valandos: Nuo 1:00 iki J 
m 3:00 popietų ir nuo 7:00 iki 8:30 x 
M vakare. Nedėlioms nuo 10 iki 12 *
JĮ dienos. . J
" 1155 E. 79th Street. *

SHORE

XX

šysi, vis jiems įtiksi, jeigu Išdavimas ant bondsų nepadarys didesnę sunkeny- 
tik bus sulyg jų nuomone... bę, kokia buvo, bet ypata, perkanti bondsą, netik bus at- 
Žinau, kad jie tuojau imtų siliepiančia ant valdžios šaukimo, bet, prisidės prie page- 
jus, bet reikia teip griežti, rinimo šios šalies ateities. Kas pirks bondsus, tas mokės 
kaip jie liepia... Kitaip nega- mokesčius savo kišeniui.’’ 
Įima... Tegul nors sykį būna PATRIOTIZMAS 
gana tau tų siekių... idealų... 
Money, tai idealas... Duona 
—tikslas, o už money bile 
tarnystė....

Šeimyninkas sėdėjo su ap-

PAčĖDUMAS
ŽMONIŠKA MEILĖ

Šie trįs motivai turi būt atmenami.
KIEKVIENAS SUVIENYTOSE VALSTIJOSE

Kas tik išgali, privalo
PIRKT LIUOSYBĖS PASKOLOS BONDSUS 

TIK VIENAS DOLERIS.
'Tai yra privalumas pradėti subskribciją ant $50

□E

L. Bednarski
0& parduoda *

Namus ir Farmas
Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypatiškai.
L. BĖDNARSKI, 

2116 Prospect Avenue.
ni——tt=

1SE 1E

BANKOJ 
ir subjektas sulyg redukci
jos išmokama iki tai dienai, 
kurioje atsiimisavo pinigus.

4%
St. Clair ir East 55-ta gatvė, 

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

12000 Superior Avė.

j Bravoro Triumpas

Patraukiantis
' kiekvieną Į 

ii Kodėl?
M i-

I S

Skonis

Paaiškina,
‘Užsisakyk Reisą’

TheDiebolt Brevvin

i

Š

DR. L E. JASINSKI
607 ROSE BLDG.

valandos:
Nuo lt iki 12 vaT. vidurdienio, ir nuo 2 iki 3

Asiras Ofisas, 1374 E.' 25-tes 6ahes.
valandos:

Nuo 8^)0 iki 930 vai. ryto, nuo 12 iki . 1:30 po 
pietų ir nuo 5 iki 7 vai. vakaro.
Nedėliomis: nuo 3 iki 9 ryto ir nuo 6 iki 7 vak

fltea 351W Cestr. 7S4M

Dr.LE. D0WNEY §
DANTISTAS £

Ar matei Ar skaitei t 
‘Amerikos Lietuvi?’

REIKALAUKITE JO

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

čio 1917 m. Reikalauk pas bile vieną bankieriy, post-1 g 
__________________ - ---- - - iŠ 

formacijas ir tau patarnaus, -pagelbės išpildyti aplikaci-ig 
jos blanką. Tame nėra komiso nė uždarbio.

PADARYK TAI ŠIĄDIEN.

mainė). Pataikavau kaip į su prabylo:
Don Kišot... ir kaip dar... O — Pertrauk viską... Atsi- 
dabar... Nepasilieka man: trauk nuo tų, kuriems tiek 
daugiau, kaip rytoj vėl eit metų dirbau... Pats žinai, TAI YRA DONE VĖLIAVAI!______ .

• Į garbarnę, mirkyt ir plaut kad aš visados buvau tauti- TAI SAUGIAUSIA VIETA ĮDĖLIAMS!
“ skurąs... Cha, cha, cha... ninku pusėje ir stovėjau už

Pamenat kaip dirbau to^p; jų partiją... 0 dabar, 
smirdinyčioj... Prakeikta... 

. ... Nuo jos ir reumatizmą ga
vau.... Gerai kad vėliau ga-' 
Įėjau phiksną rankose įaiky-j 
ti, bėt kiek laiko ir vėl tieka-•; 
si man tik garbamėj skuras ’ 
plauti.- Nes ką gi daugiau... 
Kas mane ims ir kam esu 

' reikalingas.... Nuplėšė gar- ■ 
bę, suėdė protą ir.... o valgyt 
ir gert reikia. Vaikai ma-^ 
ŽL Dirbt negali... Pati —’ 
žinąj... ji tokia gera ir dar
bininkė. Pultų, kad ir i 
ugnį, bile tik matytų išėji
mą— Bet.... Aš ją sunaiki- rinau, jog...
nau... Ji perdaug karšta prie — Cha, cha, cha. 
darbo... Persidirbo. Gaila možiai... Kvailystė... Aš visa- 
man labai jos...

Balsas jo atsimainė. Gal- Pasitraukia i nuo raudonųjų, 
voie pradėjo darytis blogai.; gavai viską nuo jų palaidų 
Akyse darėsi tamsu ir vis-< liežiuvių... O ką davė šitie?... 
kas mirgėjo, mainėsi. Ran- Pasakyk?... Pats sakai, kad 
kos drebėjo. Svečias ne ant į paspyrė kojomis... Teip jau 
vienos minutos nenuleido I yra musų tarpe... Iki žmogus 
akių nuo jo ir vis pylė deg-; visko pilnas, tai ima tada, 
tinę į stiklines, siūlydamas Į bet kuomet jau būna pavar- 
gerti. Dabar jau šeimynin-Į gęs — išmeta lauk... Na. bet 
kas nesipriešino. Ramiai > paskutini syk sakau... proga 
nešė rankomis stiklinę prie'gera... Beto, tame dalyke tu- 
lupų ir gėrė. Ilgai buvo juo-: ri būti labai atsargus iš rie
du lyg užsimąstę, paskui ■ nos ir kitos pusės... Supran- 
svečias vėl prabylo: įtt.. Jei sutinki su tuo vislcuo

— Klausyk tarė pa-j tai ir atliktas kriukis. Aš 
. lengva. Girdėjau kas su ju-įtame stengsiuos pagelbėti— 
įpis atsitiko... Po šimts vėl- u —
nių!— Argi galima buvo ko 
panašaus tikėtis... Dabarti
nis, naujas, gal... girdėjau 
jau nuo seniau piršosi... Bet, 
trauk juos velniai!... Man 
;tas mažai ajieina... Bet man 
labai apeina šeimyna.... 
Klausinėjau šen ir ten... Ži
nai, kaip moku greitai su- 
vuostyti... Turiu ką nors ir 
dėlto atvykau čia... Tiktai 
ne teip karštai... Manau, kad 
viskas bus gerai... Tiktai 
sumanumo ir pasistengi-

- irių...

— Esu pilnai prisirengęs 
— svyruodamas su primerk
tomis akimis pašoko šeimy- 
ninkaiv Sąkyk —kur? kas?lku- Permainyt gyvenimą... 
Dabartinjame momente man

bar... staiga... pamest ir atsi- i 
traukti... Nežinau, tai gal 
jau ne mano spėkoms...
~ Cha, cha, cha... Kaip 

norit, tai nemano dalykas — 
ironišku balsu atsakė sve
čias. Sakai dirbai ir stovė
jai už jų partiją, bet kam 
pamiršai, kad visupirmą bu
vai pas raudonuosius... Cha, 
cha, cha... 0 iš anų ar nepa
sitraukia i.... Kas iš to?... Ar
gi dar nežinai, kad čia musu c-’ 7 * <tiivr<Ą v
toki keliai.

— Dėlto, kad persitik-

Seredoms nuo 9:06 iki vidurdienio. 
Nedėldieniais uuo 10:00 iki 12:00 vidurdie- 

ir nuo 2:60 iki 5AiO pepietų.
Princeton 2377-R

m 1172 E 75thSt ClmtaBd, Cino

Vienintelis lietuviškas bepartyviškas 
laikraštis Amerikoje, talpina žinias iš 
lietuvių gyvenimo, iš bėgančių pasau
lės atsitikimų ypatingai iš kares ir Lie
tuvos. Darbininkų Žinios. Prakalbos 
po Medžiu. Moterų Skyrius, Moterų Ži
nios ir Naminiai Darbai, Aprašymai 
Kariaujačių Šalių. Juokai ir Margumy
nai. Jeigu vieną perskaitysi tikrai pa
mylėsi. Kaina metams $1.SO, Pu
sei metų 75c., Kanadoj met. $2.00.

Prisiųsk savo kiškų adresą, tai pri
siusime pamatyti. Rašyk

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

p Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems K 
pj Deitisoj bei Amerikoj w 

«VIENYBE LIETUVNINKUS 
įu Eina jau 3C-tus metus. ui 
įO Prenumerata $2.00 metams; $1.00 >n 
g pusei metų. Kanadoje $2.50 metams; “j 
g $1.25 pusei metų. Anglijoj, Lietuvoj ir g

kitur $3.00metams; $1.50pusei m. S 
[“ Pamatiniui vieną num. siunčiam dovanai J*J 
g} Knygų katalogą siunčiame ant pareika- fjj 
Cj lavhne dovanai.
fjj * dvilKoZtlO ©G V^CJe

B 120-124 Grand Str., K
įu Brooklyn, N. X. mj

'1

t POPE VULCANIZIH6 CO, $TAI PRIVALUMAS ŠELPTI SAVO ŠALJ:
■ - mobilių guminius ratus ir dūdas -a, ----- ------------- --------- -------------------------------------------------------------------------------- i A mobiliu guminius ratus ir dūdas X •

Už savo darbą męs<> ; 
itci-'- „ „ , Į 4/ gvarantuojame. Atidaryta \P p%= •
Llsl. DRAUGYSTĖS, KURIOS Nutar- r^6FJ±i?usS O vakarais ir nedeldieniais. O g •2136 Lakeside Avė, 

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

Iždin. J. Miškinis.
1532 E. fe St.

KAIRŠKA VYRIAUSYBĖ:

TURI “DIRVĄ” UŽ 
ORGANĄ.

DETROIT, SlICH.

Lietuvių Literatūros ir Mokslo Drau- į Kapit. J.Rakauskas, 7028 Soperior av 
DRAUGIJOS VIRŠININKAI: ,

Pirmininkas Juozas Tribulas, 
Pirmininko pag-elbi. F. Milickis, 
Užrašų raštininkas Abyshell,

295 Greeley Avė..
Finansų raštninkas K. J.arušunas;
Iždininkas A Mitrikas,
Iždo globėjai: Jonas Balčiūnas jr J. =u-iž4
Latėnas. į sirinkimas atsibus kožno mėnesio i t
Tvarkdans J. Vaitekūnas. antrą Utaminką vakare, nuo 7:30,: i

Mėnesiniai susirinkimai laikomi kas Povilausko svetainėje, 2452 St. Clair ' į.

Tik Vyrams
<►O

r<>
O
^Cuy. Telefonas Princeton 539 W

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

GYDĄŲ. pervyri
OFICIERIAI: s

į P. Šatkauskas. 1361 E. 5ath Street 1 
J. Maksimavičius. 1279 E. 60th Street! k 
F. Pieėaitis, 1309. Giddings Rd.
J. Urbšaitis, 1087 East 68th Street. IĮ 
J. Gaidelis, 1402 Oregon Avė.
Signalistas J.šalėius, 1399 E. 41st Str. i Į

L. S. Šv. Kazimiero Gvardijos su-, į 
į sirinkimas atsibus ........... Z____L ' ’
antrą Utaminką vakare, nuo 7:30,

DR. ADOMAS SH2YTK0WSKI p B
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS { ||

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

4 ■

,„5 nedėldienis kiekvieno mėn.. Avė. 
antrą valandą po pietų “Dom Polski”

’ Salėje, ant Forest ir kamp. Chene st. _ ____ “ -- -------------------------------
Liet. Liter. ir Mokslo Dr-jos nariai REIKALAUJA 500 VYRU- 

maino knygas kas antras nedėldienis i ,ay,?nnl ir su šeimynomis, prie 
kiekvieno mėnesio savam knygyne, po Cukrinių Burokų sodinimo darbų. 
No. 204 Cardoni Avė., tarpe 12 ir 2: Reikalaujame anglekasių ir pap- 
val po pietų rastų darbininku. Už rekomendavi-

Knygiai: J. Bandža ir A. Stanislo- nkko‘
vaitis. knygyno ižd. J. Mitrikas b ’

. , , , -- ,. . • Literatiškas Komitetas A. Abyshell Malsh Employment Agentūra,
dos sakau, kad Čia tik biznis, ir F Proškeviėiūs bupenor Avė. N. w.

r. rrosne įcus. ( CLEVELAND. OHIO.

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

Clair Av. and E. 79-th.-
1.8. Shae Friacdoa 431 Bell 5432<

aujo ligas, elekt-J g 
: <• sn 

ros ir medicinos! J 
’ • t SĮ
kombincijomist g

Maž-

LIETUVIU PILIETINIO KLIUBO 
VALDYBA DETROIT. MICH.

Pirmininkas A Locaitis,
Pirmininko patrel. K. Nąusieda.
Rekordų sekr. St. Gani prauckas, 

175 Cardoni Avė..
Fin. sekret. B. Sinianavičia, 
Ižtlin'rrkas V. Milkevfčia.

2163 Russell St.,
Užrašytojas organo ‘‘Dirvos’’ L. i 
Kliubo nariams Jonros Naujokas, 

217 Canioni Avė:,
Korespondentai taisiklių J. Šulcą ir 
Jos. šnipas.

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

P.

Main 6166 Central 1518

J. F. SAWICKI
-> ADVOKATAS <- *

32S Scdety fcr Savin# Bsiliiia^'e

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

Namų tel. Union 251-L.

Reikalaujame Agentų.
Reikalaujame kožname mieste lie

tuviškų agentu rinkimui orderių ant 
vyriškų siutų, teipgi agentams ir 
kriauėiams pristatome sampelius ir 
kitus reikalingus daiktus. Gavimui 
sampelių reikia prisiųst 4 markes po 
2 centu.

Rašykite lietuviškai adresu:
J. F RICHARD,

136 Maple St..
HOLYOKE. MASS.

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

B X-RA¥ CHEMIŠKAS IR MIKROSKOPIŠKAS 
EGZAMINAVIMAS.

| DLL TU GANN08, B. D. S. 
ii g
- tt
f

ATSAKANČIAUSIAS 
DANTISTAS.

Ofiso valandos: Nuo 9 ry- 
to iki 12 dienos. nuo 1 po 

H pietų iki 8 valandai vakare.
H 813 Superior Avė. N. IL 

i H Vienos durys nuo Colonial Teat.

■S

g
i
I 
H

Mano prekės yra sąžiningos ir nereika-X 
lauji pasiduoti šitos metodos gydymui, jai toj 
nenori. $

Aš gydau visas chroniškas kraujo, nervų J 
ir odos ligas, nupučkavimus, atvirus skaudu-$ 
liūs, išbėrimo, voties, nervų silpnumo, .nustoji-J 
mo ambicijos, strėnų skaudėjimo, reumatizmo, J 
skausmo šdnuose. skilvio neveiklumo, inkstų $

3a

M

|Tegul Aš Busiu Tavo Aptiekorius IS | kitokias ligas-
* Ateik į ofisą, ypatiškai, nes aš ne užsiimu: 

gydymais per laiškus.

DR. F. G. LESLIE,
413 Prospect Avė. S.E. Cleveland, Ohio
OFISO V0LAND0S:

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

Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 2 po pietų. • |

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

Pirmin. Klem. Urbšaitis, 
1687 E. 68 St..

Virė- Pirmin. A. Deresevičia, 
. 1942 Ort’gon Avė.

i&ar- X-Ray Egzaminavimas uz

g II. R. GERLACH. g
21653 St. Clair Ave„ N. E. Cleveland, Ohio. g

Žinau jų visus Įtempimus_
žinau.... Jie irgi žino, kad 
tiksit tame darbe... Tai ko 
daugiau reikia?... Žinau, kad 
viskas bus Allright,

— Šeimyninkas atsikėlė 
nuo kėdės ir pradėjo vaikš
čioti smarkiai po kambarį.
Buvo galima pažinti, kad <>
labai kovoja su sarim. su sa- g Už mažą pinigą, kokiu yra vienas doleris, X-RAY eg- ifmrmrrta rr K-rr ont r _ . (.r v r _
«tykh’ų stovėjo, kurių vieno
je pusėje buvo padėtos idė
jos, ant kitos gi, vargingas 
rytojus. ,

— O. kaip manai, ar aš 
negaliu truputį palaukti ir 
pagalvoti?... Negaliu, sup- 
histi, kaip man dabar sun-

<►
Vyrai ir moters! Kodėl jus kenčiate diena po dienai, mėnesis po mėnesiui, metai po metų, kad jus 

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

vo jausmais ir Ivg ant svar- X • . ‘ , , ’ . v .
styHių stovėjo, kurių vieno- £ zammavimas ir pasakymas kame skausmo priežastis

oo

(Toliaus bus)

Ą

O

O 
I 
<> o o. o

O <> o
Męs padarome šitą egzaminavimą pažymėtu laiku, tik už $1.00, kas užganėdina žmones ir mus. I 

Kiekvienas bus užganėdintas musų metodą, kurs patirs kaip daug gero męs galime padaryti. Męs tierei- 
kalaujame pjaėiai garsintis. Mus prekės yra ku>’ž<*miausios ir už gydymą męs gvarantuojame. Ateik 
pas mus šiądien. Męs kalbame lietuviškai. . V I

DAKTARAS BROWN Įl
2573 ĖST 55 GATVE. ARTI WOODLAND AVĖ.' £

2 lubos, kambarin 15 .
CLEVELAND, OHIO. , f>

Valandos: šiokiomis dienomis nuo 9 iki 8/*‘NWMieniais nuo 10 iki 1 popiet. I

STEVERDING
====APGARSINIMŲ
PASKLEIDĖJAS
Visokiu.' apskelbimus išnešio

jame po stnbas.

kr!»a* » pharmarinę rr>rr«'ne.
1547 St. Clair ne, Cleveliud. Oteia
Fro*pect 2135-J Ontrai K < R

EWv—
iGourley & Kelly?
Š RAFORTIViMU STEMOGRAFAI.'TYPO- j

GRAFAI IR MURTIGRAFAi S
t Magina parašo melą tik w». kcntFRkty for- r, 

rrir.d^ akrus, te^ainrnlii* ir kriokiu# g
^atliekame raitvriu T

ar ratiliDiktacua reikalaujant. A-
MĮtmei’s suteikiama jei reikalinira. j 

ę Lebby American Trost Bldg. f

:‘..J..,h. Ja ________ J



1 VIETINĖS ŽINIOS

s

Savaitinis Kalendorius 
Birželis.

2 S. Eugenijos
3 N. Šv. Traicė
-4 P. Aleksandro
5 U. Bonifaco
€ S. Noberto
7 K. Dievo Kūno
8 P. Medardo.

I j
o jis atliks savo darbą su gar 
be. Pedisin yra reikalingas 
kojoms ir niekam daugiau.

Vieno didelio šeimyninio 
dydžio pakelio užtenka ke
liems mėnesiams, tik $1.00. 
Pasiųsk savo užsisakymą 
šiądien šitokiu adresu:

CR0WN PHARMACY, 
2812 79-th St. D.. D.

• CLEVELAND, OHIO.
(Apgarsinimas.)

' tapo pamuštais ant žemės, 
o keliatas pagriebusių už 
brizgilo, norint suvaldyt ark 
IĮ, ant kurio jojo policijos 
seržentas, gavo lazdų. Minia 
išvaikyta ir detektivai ap-. 
stojo gatvių* kampus, kad 

[neleidus miniai vėl kur su
brinkti. Areštuotieji ati- 
i duoti teismo nubaudimui už 
‘ prieš kariškas agitacijas ir 
: ardymą tvarkos. Perrich 
nuteistas 30 dienų Į kalėji- į 
mą, Wagenkncht, Palmer iri 
Sadlak bus teisiami 12 Bir- į
želio. J Kas nori gerą darbą ir už-

-------------- > darbĮ. Yra reikalaujama 
tinkamų ir norinčių dirbti 
žmonių naudai. Lengvai ga
lima uždirbti 50-100 dolerių

į savaitę. Fabrike niekad 
tiek neuždirbama. t Aiškes
nių informacijų reikia pasi
klausti pas M. J. Žmuidzina
vičių, gerierališką man. The 
Home Building Corporation 
742 Rockefeller Building’e, 
Clevelande. Matyt jį galima 
kasdien nuo 9 iki 12 vai. ryto 
(apsk.)

GERAS PAVYZDIS g

□

i

B

Ir-

Iš lietuvių judėjimo. Atei
siančiame nedėldienyje atsi-. 
Ims vakaras lietuvių gim-i Automobilių aukos. Pe-

'. aastikos kliubo, Ulmano sa-.reitą nedėldienį, einant sker 
Įėję. Bus muzika, deklema-įsai gatvę Broadway nežino- 
«ijos, dainos, juokai, prakal- mam žmogui, apie 50 metų — 
Įjos ir lošimas “Kas bailys’’.
Lietuviškai kalbės aptiekius 
J. Zvalskis. Lošimu užsiims 
CLTCh. lošikai.

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

Cuy Princeton 1539-R.
M 3iO®1

□

n
ry

ii
M

M

amžiaus, užvažiavo ant jo 
automobilius ir primušė. 
Automobilis visu greitumu 

Lietuvių nuvažiavo savo keliu? nors 
gimnastikos kliubas suside-, policistas stengėsi ji sulai- 
da iš lietuvių, Amerikoj gi- kyti; nespėta paimt net au
kausiu ir augusių. Lietuviai tomobiliaus numeris. , J. 
privalo šį vakarą skaitlingai Sprench, karčiamninkas va-; 
atlankyti, kad tuomi paro- ’ žinodamas visu greitumu sa- 
džius čia augusiam jaunimui' vo aųtomobiliuje, prie Euc- 
prielankumą. did skersgatvio ir E. 71 j

Clevelandiečiai buvo ma- v^s» pęrvažiav o dvi moteris, 
2&ę ant rudens parsikviesti p. lipančias Į^gatvekarĮ, kurių 
3L Petrauską, kad su jo pa
gelba pastačius kokią opere
tę. Bet p. Petrauskas atva
žiuoti atsisakė dėlei stokos 
laiko.

Pereitą savaitę Clevelan
de lankėsi garsusis Bago- 
eus, kurs čia per du vaka
rus turėjo prakalbas. Dau- Registracijos diena. 5 d. 
guma iš jo tikėjosi patarimų Birželio, ateinančiame utar- 
aaeiti kariumenėn, bet jis ninke, bus registracijos die- 
patarė jiems kitaip, patarė na, kurioje turės užsiregis- 
siesipriešinti ir nuo kariu- truoti visi vyriškiai, nuo 21 

—menės ne išsisukinėti. iki 31 metų amžiaus. Ta 
Clevelandiečiai labai pa- diena, sulyg gubernatoriaus 

geidauja lietuvio daktaro, Cox atsišąukimo, kaip ki- 
dantisto ir atvokato. Labai 
daug lietuvių skatiko eina 
svetimtaučiams. Jeigu kur 
yra atliekamas iš tokių pro
fesionalų, yra kviečiamu at- 
želiauti į Clevelandą.

Pereitą subatą atkeliavo 
S Bostono tautietis J. Že- 
mantaitis, kurs užėmė vietą 
A. Meno, “Dirvos” spaustu- 
vėje.

Ateinančią subatą, mote
rių draugystė turės savo va
karą Koenig salėje; tą pati 
vakarą muzikantai turės sa
vo vakarą Ulmano salėje.

SLRKA. 50 kp. nuskyrė p. 
V. Greičių pasiuntiniu Į šio 
susivienijimo seimą, kurs 
atsibus Pittsburghe.

- lybame vakare ir namuose 
Išvaikė susirinkimą. Pe- ėm* daryti, n«varką, pag

reity nedėldienįPublic Squ. nebęs revolveri suvarė jam 
are atsibuvo socialistu susi- į.Pe^ suvj. Pašautasis Al- 
rinkimas, kuriame kalbėjo ^Jtnsas.. nugabentu i 
Ohio apskričio socialistų Gknv,lle ligonbuti, o tėvas 
sekretorius -A. Wagenk- aiestuota.

* necht, kurs savo kalboje vie-
šai kvietė klausytojus, kad PEDISIN TAI JŪSŲ GE- 
neitų registruotis 5 d. Bir- 

\ želio. Policija, saugojusi su
sirinkimą ir tėmijusi kalbė
tojo žodžius, tuojaus prisi
artino prie kalbėtojo ir ji nu
braukus nuo akmens, areš- 

’ tavo už kurstančią prakal
bą. Areštavus Wagenk- 
nechtą, H. Palmer, gyvenan
tis po numeriu 1836 prie E.
17 gatvės ir J. Perrich, gy
venantis po numeriu 5358 
prie St. Clair skersgatvio, 
pradėjo šaukti į minią: “Už- 
muškim policistus”. Ant 
policistų signalo tuojau at
sirado raitoji policija, kuri 
areštavo Palmęrą ir Per- 
richą, paskui pradėjo vaiky
ti susirinkusią minią, kuri i 
.siūbavo** iš vienos pusės 
Squaro į kitą. Policija jojo 
tiesiok ant žmonių, stovin-!

r sų ant šalitakių ir tarpdu- j 
riuose. Pora tuzinų žmonių

a ATEITIS
viena, L. Haserodt, numirė 
ant vietos, o antra, kurios 
vardas nežinomas, numirė 
Mt. Sinai iigonbutyje. 
Sprench tapo’ areštuotas ir' 
bus kaltinamas žmogžudys
tėje. -

tuose hiiestuose Ohio valsti
jos, teip ir Clevelande, bus 
legališka švente, kurioje vi- 
sos Įstaigos bus uždarytomis 
visą dieną. Karčiamos bus 
.uždarytos nuo 7 vai. ryto 
;iki 9 vai. vakare. Fabrikai 
tą dieną nedirbs, - išskiriant. 
tuos, kurie vienai dienai ne
įgali sustoti. Mokyklos irgi 
rodosi bus uždarytos.

'Pritruko kantrybės. J.'- 
Sobocinski, gyvenantis po 
numeriu 1140 prie E. 79 gat- j 
vės, neteko kantrybės dėlei ■ 
savo sunaus Alfonso, 23 m. 
girtuokliavimo ir laidokavi- 
mų, todėl, kada tas parėjo 
girtas pereitos subatos vė-

AUKSINĖS 

ninos

B

Laikančio? sa
vyje rašalą, yra 

__dabar plačiau
siai vartojamos “. 
ir tai vienas iš . 

: parankiausių ra I 
šomųjų įrankių. I 
Todėl visi jas I 
ir perka. Bet I 

Į jei nori turėti I 
i tą parankųjį da I 
I lyką, niekad ne- j 
I bandyk pirkinė- j 
I ti pigių, kurios Į 
I yra parduoda- R 

mos po 25c., I 
50c., $1.00-arba, A 
kad ir $1.50, i 
nes bus, veltas I 
pinigų išmeti- £ 
mas ir tos pluk- Į 
snos niekad ge- j 
rai rašyti negal, 1 
nes jos padary- ! 
tos tik dėl ap- I 
gavystės. Ir Į 
todėl norėda- I 
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- į 
ra patenkinti ir > 
užganėdinti.

PREKĖ 
nuo $2.oo 
iki $7.oo.

Kelis tamista žinai namus tokius kaip šitie, turinti pasilsio vietų, po 
apsauga bankos knygutės? Diena po dienai amžis trumpyn ir sveikatos spė- 0 
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 T 
taupymas yra geriausiu draugu, nes reikale .greit pagelbsti. —

Teipgi mus Banka moka (5) penktą nuošimtį. <

THE ST. CLAIR AVĖ.

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

Užtvirtinta 1914 m. per Valdžią Ohio Valstijos. 
AUTORIZUOTAS KAPITALAS 8100,000.00.

12^Atdara nuo 9:00 Valandų Ryto iki 9:00 Valandų VAakare

savo skaitytojams duoda labai daug naudingų raštų 
apie žmonių sveikatą ir ligas, taipgi apysakų, juokų, 
eilių, paveikslu. Turi savo korespondentus visoje 
Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj.-Vokietijoj, Fran- 

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

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

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

ryti ga. i geriausia padarytam ratui. Tad pirmiau negu atsitiks koks 
blogumas, reikia žinot kur jieškot pagelbos.

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

Kelly- Springfield- Goodyea r-Goodrich.
1824 Euclid Avė. Tel. Prospeęt 3240

tTTXXXXXXJ
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. Prospect 202.

Dr. T. ArHanlėn 
dantistas :^:

Ofiso valandos: Nuo 8 .ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street
ClevelandjOhio.

L. A. Kujawski

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

Tel. Main 257—Central 1502 R

iNusigirk Grąmąfona

Didžiausis rinkinis randasi 
“Dirvos" Krautuvėje. Meldžia
me atsilankyti apžiūrėti, o per-. 
sitikrinsite.

į "DIRVOS “KRAUTUVĖ, 
j 2004 St. Clair a«. Cleveland, 0.

RIAUSIAS DRAUGAS, 
į- Jis gelbsti kiekvienam. 
Vaistas, kuris neleis jūsų ko ? 
joms prakaituoti, degti, pus- \ | | 
lems ant jų užšokti, ar kito
kiems auguliams augti ir 
kuris prašalina blogą kvapą, 
yra Pedisin.

Pedisin yra geriausiu jū
sų draugu, nes jis jūsų kojų 
nervus prižiūri, maitina iri 
daugina. Jis suteiks jums: 

! tvirtas, nepailstamas kojas 
vietoje pailstamų. Pedisin 

; padidins jūsų išgalę dirbti 
o tas, kuris nepailsta leng-; 

į vai dirbdamas gali ilgiau i 
Įdirbti ir daugiau uždirbti. VLg

Nereikia jokio nemalo- įgĘ: 
naus mazgojimo kojų. Jo
kio nepatogaus dėjimo. Jus 
nereikalaujate nieko dau- 
giau kaip tik Pedisino. Dėk 
Pedisiną kas rytas ant kojų,

US & D G

;txtxxxxxxxxxxxxxttxxxxxxxxxiixxxxxxxzxxxxx: xxd

y KAS NORI SVEIKAS IR DRŪTAS BŪTI?
S KURIE KENČIA LIGOM KAIP KAD:
m Neišgydomu Rheumatizmu, peršaldimu, kosuliu, nulispnėjimu 
J kraujo, nerviškumu, akių skaudė jimu, inkstų ir pūslės ligomis, vene- 
m riškomis ligomis, gerklės skaudėjimu, vidurių užkietėjimu ir kitomis, 
h kaip ūmomis taip ir užsenėjusiomis ligomis.
[J - Todėl, kas norite buti sveiki, ateikite į musų aptiek?, b gausit gy- 
m duolių nuo viršminėtų ligų, kurios tikrai pagelbės ir pasveiksite. Ne- < 
m kentėkit skausmų.

C 
. • * imu »< 
ene- £

h provizorius, baigęs mokslą Lietuvoj ir čia Amerikoj.

t o Tamsios naiM iš RcpakenčianiŲ, paros j rojais ramybes
2$

M

M

i

i!a 
L:

M 
M 
M 
M 
M

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

blandose jis pritardamas, padės juos dar linksmiau praleisti.

! PAKELČIO APTIEK A g
J ------ ' 11 Kampas St. Clair A ve. ir 20-mos gatvių. ' £
XXXXX^XXXXXXXXXXX33XXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXXX]

BUČERNĖ IR GROSERNĖ
Daugumas musu lietuvi? ikišioliai negalėjo pas mus atsilankyti dėl< 

tolimo atėjimo Bet dabar męs.norCiami kuogeriausiai patarnauti,( 
pradėjom visokius orderius pristatyti namus. Galite įduoti orderius 
per musu važiuotoj? arba atsilankę musu krautuvę. Męs visados sten-< 
gsimės sanžiningai patarnauti musu kostumeriams Prekes darylį-( 

me kuožemiausias, tavorą duosim kuogeriausj. Brangus broliai ir se
seris, nepamirškite musu krautuvės. Ateikite ir pabandykite, o tašyk* 
persitikrinsite, jog ką kalbu yra gyva tiesa.

2041 Hamilton Avė.

bne’n žiurkių?U balsamasį
Jas balsamuoja ir be nuodų už-3

S
H i- ■ ...,
M :• esanskumu.
jį Pirkti galima po nnrr.eriu:

MUŠA VISOKIUS VABALUS ’ 
Užtikrintas darbas yra mus? spe-'l;

Central 1781-L.

Painters1’1.'1“"
J. W. JONĖS,

Generalis Manadžerius.
DIDELIS OI-SELIS-

visckiu dažu ir dažams aliejų.

* 2122 E. 2nd Sir. Cleveland, Ohio *
S. Te! H:i«ll52 . Ce.tr.! 8ISSX ii'J Kodėl visos svetimtaučių ir šviesesnės lietuviu šeimynos jau 

J apsirūpino tąja muzika? Todėl kad jie greičiau suprato 
jos vertę ir svarbumą.

Jie suprato, kad nuolatinė muzi- >
ka stiprina ir tobulina žmogaus '‘SajnjfSBigSr 
dvasią, švelnina jausmus ir tuomi iSHH! 
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- O— 
niai, išaugs, jei ne muzikais, tai 
bent kitais dvasios milžinais, silp- 
nesnių. kurie guodos tautą ir klos 
kelią žmonijai prie šviesesnės atei- 
ties.

Pagaliaus. jie suprato, kad tu- „ . . _
rint tokią muziką savo stuboje, ^reKe e-o.w 
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 gabaus jie suprato ir tą, kad ~ -įį
jauni jų sūnūs, esant stuboje tokei 
muzikai, neturės laiko tsovėti ant 
kampo ir studijuot i tą amerikonų 
pradinę kriminalę mokyklą. Preke*$35.00

TODĖLEI PIRKO JIE, VIEN TIK DĖL TO 
PIRK IR TAMISTA.

Geriausia yra tokia muzika_ ■

SIETINIŲ DURIŲ 
| Langų ir Holdingų ' 

DIRBTUVE.
3035 St. Clair avė I 

I.EVELAND. OHIO J
Prospect SS 1 j 
Central 4 2S3 '

a

Prekė $75.00
REIKALAUKIT IR GAUKIT 

ORIGINALIŠKĄ IR TIKRĄ

Prekė $100.00

GINGEIVBRANDY
Kalno f80 •f8iunBu*n»o

GINGERAS IR BRENDF. yr» į 
tam itenaiMU vai.tu ir ' 
parsieina nrbranriau ui j 

ir nuduotu..
Vinur žinemi nuo trind^imt. f 

lMt«.
Parduodame imkime ir likie- i

Te! Hi>* 1152 PHONE CUY. CENTRAL S290-L

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
,>™<™ AMERIKOJE . .

M BRAHtn,

*—

rv krautavtre.
iAmma

LASH’S BITTERS COMPANY 
New Yorke, Chicagoj, San Franciscoj

M 
M 
M 
M

1886 METAIS Į

Kapitalas i Sausio, 1917, $145-000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų ..................... $52.813

Moka pomirtinių $150, $300, S600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $.x3.oo j savaitę.

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

kus ir kulturiškus reikalus.

“DIRVOS” KRAUTUVĖJE, - 
■ 2004 ST, CLAIR AVĖ. CLEVELAND, OHIO j. 
4xxxxxxxxxxx»xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy

I

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ ^AMERIKOJE yra_ seniau^ 
šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudosĮ**pašalpos ir kultūros^ 

organizacija. Kuopos yra^isuose^mies tuose. Norėdamas^ 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės**kuoposy^bajiorėdarnas*pia?| 
tesnių informacijų, rašyk paTCentrolSckretonu’šiuoTadresu^

A. B. STRIMĄITJS
307 WEST 30TH STREET^N^TY.ORKIClTY

%


