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KAIZERIS KARĖS FRONTE.
Amsterdamas, žinios skelbia,

EKSPORTAS Iš SUV. V AL. 
SIEKIA 6,000,000.000 DOL.
Washington, D. C. Su lyg val-

800,000 ŽMONIŲ SERGA 
KIRMĖLĖMIS.

ITALAI NETOLI TRIESTO.
Rymas. Italų ofensivo aus

trai nekaip negali' sulaikyti

Leidžiamas. Ohie

Lietuvių Spaudės E.

VISI PATENKINTI NAUJAJA 
RUSIJA.

Rio de Janeiro. Rockefellerio sunku yra dėlto, kad straikuo- 
komisija, kuri tyrinėja ligų ap- janįj gaUna naujų šalininkų.

STRAIKAI URUGVAJŲ 
REPUBLIKOJ.

Buenos Aires. Iš Mantevides
kurios skelbia,

ATMETĖ LAIKRAŠČIŲ IR
PRAKALBŲ CENŽURA-

VIMĄ- r . ....

Washington, D. C. - žemesnis

•RUSŲ KAREIVIU KON- 
' FERENCIJA.

žmonijai gerovės,; stoti už karę 
iki nebus nugalėti vokiečiai. 
Ar laimės ką, nežinia.

Metinė Prenumerata:
Suvienytose Valstijose__
Kitose Viešpatystėse......_

kė darbo federacija. Streikuo
jančių minios visur ima viršų. 
Valdžia pašaukė kariumenę, ku
ri bando daryti tvarką, vienok

į sireiškimus Brazilijoj, skelbia, 
AREŠTAVO ADMIROLĄ. kad 890,000 žmonių, serga kir- 

Londonas. Sevastopelyj iriau- mėlėmis, kurias užkrečia vaba-1 
šes keliančių darbininkų minia lai “kukvorms”. Teipgi skelbia.
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KARIŠKAS STOVIS.
Suvienytų Valstijų kariška- 

sis stovis eina arčiaus savo tiks
lo. Svarbiausiu šios savaitės 
veikimu buvo registracija jaunų 
vyrų, tinkamų kariumenėn. Kiek
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nauju ministerių priemeru pas
kyrė grafą Julių Andrassą. An- 
drassy yra didelis reformų šali
ninkas ir nekenčia provokiškos 
politikos, kurią rėmė ex prieme- 
ras, grafas Tiša. Teipgi skel
biama, kdd Budapešto parlamen
te teipgi eina bruzdėjimai, če
kai reikalauja reformų.

NEPASITIKI.
Petrogradas. Kareivių ir dar-1 

bininkų susirinkimo nutarta' 
reikalauti valdžioj kad ta buvu- • 
sį caru Nikalojų Romanovą su ■ 
žmona Aleksandra ir sunum ■ 
Aleksiejum, kurie dabar yra ne-' 
laisviais CarskojjSeloj, perkeltų

CHINIJOJ REVOLIUCIJA.
Shanghai. Chinijoj sukilo 

11 provincijų, kurios apšau
kę save neprigulmingomis nuo 
inperiškosios valdžios ir savo 
sostapile apšaukę Tien-tsin, 
eina į Pekiną, numest nuo sosto 
dabartinį ciesorių ir kitą jo vie
ton pasodinus, greičiau eiti į 
karę prieš Vokietiją. Revoliuci- 
jonierių vadu yra neseniai iš'
ministerijos rezignavęs genero- > žinios pareina,
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riame yra užgirta, kad visi vai-; tampa Venizelos šalininku, ku
kai. baigę 12 metus nuo 1 d. Bir- į ris daug gero žada Grekijai atei- 
želio iki 1 d. Lapkričio, šių metų, į tyj . '
butų pasiųsti prie ūkio darbų, j 
Liuosomis nuo darbo valandomis 
vaikai galės mokintis pramonės 
ir tuomi neš naudą sau ir šaliai.

1

K

mą, vėl atnaujino mušius. Sun
kioji anglų artelerija bombar
duoja be paliovos turkų pozici
jas. Rusų laivynas Juodose jū
rėse plaukiodamas Samsun pak
rantėse, sunaikino keliatą turkų 
bevielinių telegrafų stočių.

; RUSAI SUMUŠĖ KURDUS.
Petrogradas. Užkaukazyj ru- 

; su atakai ant turkų pozicijų vėl 
' prasidėjo. Kalkit aplinkoje ir 

. -- - į netoli nuo Bitlis kurdų pulkas
kareivių susidarys iš užsiregis-' buvo užpuolęs rusus, vienok už- 
travusiųjų, aiškiai nežinia. ~ ’ 
registracijos bus tinkamieji 
skiriamais į pulkus ir prasidės 
kariškasis lavinimas, vėliau, jei 
karė dar ne pasibaigs, galbūt 
prasidės gabenimas kariumenės 
į mūšio laukus. Tikimasi, kad 
apie Rugsėjo mėnesį kariumenė 
bus jau pralavinta.

Antru svarbiu veikimu yra tai 
____pardavinėjimas__Liuosybės Pas

kolos bondsų, kurių digčiai jau 
parduota. Tikimasi. tuomi su
rinkti' dideles, sumas pinigų. 
Dabar yra. taisoma' programas '■

js rusus, vienok už- 
Eo i puolimas nepavyko, nes rusai 

juos labai sumušė, Mezopota- 
mijoj, prie Diala upės turkai; 
bandė persilaužti per rusų lini
ją, bet rusai atmetė juos atgal.

CHINIJOJ REVOLIUCIJA.
Pekinas. Atidėliojimas pas

kelbimo karės Vokietijai, Chini- 
joj sukėlė revoliuciją, kuri jau 
pradeda plėtotis.__ Revolįucijo-

nierių pusėn perėjo ir genero
las Ni4Shih-Chung, kurs buvo 
statomas kandidatu į ministerių 

'■ pirmininkus, kada įvyko permai- 
uždėjimo mokesčių ant įvairių ; nos Chmijos kabinete. Sakoma, 
produktų, kųriv.os turėtu mokė- Į kad jriigu chinija nori išvengti 
ti išdiftiėjai ir pardavėjat Laik Į nesmagumu, tai taojau "tušf ai> 
raščiariis prisakyta beskelbti ? skelbti karę Vokietijai, 
sensacijinių žinių apie atsitiki-! 
mus kariumenėje ir karės lau
kuose.

' MŪŠIAI PRIE VAUCLERC.
Paryžius. Prie Vauclerc ir 

Californie eina - lengvi mūšiai 
tarp vokiečių ir franeuzų. Pe
reitos savaitės bėgyje franeuzai 
čia paėmė nelaisvėn kelis šimtus 
vokiečių ir 6 kulkasvaidžius, vie
nok vokiečiai laikosi savo pozi
cijose ir laukia pagelbos iš ryti
nio fronto. Tikimasi vokiečių

VEIKIMAS GALICIJOS 
FRONTE.

Petrogradas. Kovei ir Mossor 
apygardose atsibūva. tik tan
kus žvalgų susirėmimai. Į šiau
rius nuo Naujo Mossor rusų 
žvalgai sunaikino vokiečių tran
šėjų tvoras. Karpatuose, arti 
Pnevi rusų žvalgai užpuolė vo
kiečių ir austrų tranšėjas, kur 
sunaikinę tvoras, paveržė vieną 
kulkasvaidį.

kad v

saviefes kareiviams sustiprinti! kalavime išsireikšta, kad sočia- išėjimu karėn pnes voKietrją.

Revoliuciją Urugvai republikoj užsidegė

VILLA VĖL VEIKIA.
Presidio, Tex. Kelios savaitės 

atgal buvo garsinta, kad Viliai, 
Mezikos plėšikas, tapo galutinai 
sumuštas Carranzos kariume- 
nės. Dauguma manė, kad jo jie- 
gos jau galutinai išsisėmė^ Da
bar žinios skelbia, kad Vilią vėl 
pradėjo veikti ir jau turi užėmęs 
Ojimaga miestelį. Į Presidio 
atbėgę pabėgėliai pasakoja, kad 
Vilią savo jiegas sustiprino.

MOKESČIAI ANT KAVOS, 
ARBATOS IR CUKRAUS.

VVashington, D. C. 
nansinis komitetas 
irias karės mokesčių 
rė uždėti mokesčius
arbatos ir cukraus. Tais mokes
čiais į metus manoma surinkti 
89,000,000 dol. Nuo kavos svaro 
valdžia turi imti po 2c. nuo 
arbatos po 5c. ir nuo cukraus po 
pusę cento.

DIDELIS ČEVERYKŲ UŽ
SAKYMAS.

Washington, D. C. Valdžia 
padirbo kontraktą su 27 did
žiausiais čeverykų siuvimo fab
rikais, kurie į 8 mėnesius laika 
turi pasiūti 3,450,000 porų čeve
rykų. Iš to skaitliaus 2,600, 
000 porų čeverykų gaus sausže- - 
mio kariumenė, o 850,000 laivy
no jurininkai. Pasiuvimas tų 
čeverykų valdžiai kaštuos 17, - 
000,000 dol. .-

Petrogradas. Rusai-karei- 
viaijš rytinio fronto tranšėjų 
išrinko atstovus, kurie nuvykę į 
Petrogradą laikė konferenciją. 
Paaiškėjo, kad rusų kareiviai 
nėra aprūpinti netik amunicija, 
bet »ė ginklais. Todėl priimta 
įnešimas, kad atsišaukti Į darbi
ninkus, kad tie kuogreičiausia 
gamintų ginklus ir amuniciją. 
Kareiviai visame sutinka su vai-1 
džios nariais.

RUSAI NIEKO NEVEIKIA.
Amsterdamas. Rytiniame 

fronte, kur vokiečių kariumenės 
mažai likę, rusai nieko neveikia, 
nes dėl neturėjimo žmogaus ve
dimui šalies reikalų ir dėlei na
minės betvarkės, kareiviai val
kiojasi po miestus, kur daugiau 
sėbrauja su miesčionimis negu 
yra tranšėjose. Kariumenės va
dai yra be galės suvaldyti karei
vius.

dvasią prieš didelį ofensyvą.; listams einant su provokato-j 
DėkAvojo teipgi savo kareiviams riais, gali būti išvogti iš nelais- 
už narsų laikymąsi prieš talki-; vės ir paleisti užrubežin. Tvir- 
ninkus. Kareiviams pasakoja,! tovė yra saugesne vieta ir išvo- 
kad kuomet talkininkų jiėgos ; girnas ten negalimas.
ant saužemio bus sulaužytos, tai ■ 
jūrėse vokiečių laivynas tuoj'pas i 
maugs Angliją.

Takio. Baronas Rosen, kurs 
naujos Rusijos valdžios tapo 
nuskirtas ambasadorium j Suv. 
Vai. jau išplaukė iš Vladivasto- 
ko ir plaukia į San. Francisco. 
Sustojęs Japonijoj, baronas Ro-

ISPANIJOJ SUMIŠIMAI. Į šen pasakoja, kad Rusijos gy- 
Madridas. Ispanija gyvena ventojai visi yra patenkinti nau- 

neramiausiame laike. Visoj ša- i ja Rusija ir dabartiniu tvarky
mu.lyj siaučia sumišimai ir riaušės. 

Monarhija grumiasi su revoliu
cija. Yra manoma, kad kara
lius Alfonsas bus priverstas sus
penduoti šalies konstituciją iš- 
naujo, kurios suspendavimas ne
seniai tapo atšauktas. Dabarti
nei valdžiai gręsia pavojus.

STRAIKO ŠMĖKLA AMUNI
CIJOS FABRIKUOSE.

Petrogradas. Didžiausiuose 
Petrogrado amunicijos fabrikuo
se laukiama didelių s 
kuriuos iššauks darbininkų ne
susitaikymas su darbdaviais. 
Streikams užsidegus daug turės 
nukentėti Petrogradas. Bedar
bė ir badas privers darbininkus 
žiauriai elgtis.

DIDŽIAUSIA KARIŠKA 
ORCHESTRA.

Chicago, 111. Kelios dienos at- 
užpuolė Juodųjų jūrių laivyno kad ta liga platinasi ir pietinėse gaJ atVyko į Chicagą garsus

■ admirolą Kolčak ir pareikalavo Suv. Vai. valstijose,
jo, kad laivynas remtų darbi- ____________
; ninkus. Admirolui atsisakius .
i reikalavimą išpildyti, riaušinin- PRIEs 
kai jį nuginklavo ir areštavo. Iš 
Petrogi’ado pasiųsta į Sevasto- Washington, D. C. Kadangi 

l peli komisija, kad ištirtų dalyką, daug randasi fabrikantų, kūne 
2_ pastaruoju laiku pradėjo atlei-

PFTRnCRAntS SFPYRATY d5nėti darbininkus fabrikl? 
PETROGRAD.XS . cPARALi ir neduot, darbo, ypač vokie- 

ŽILOI -i>. čiams ir austrams, prezidentas
■ Kopenhaga. Rusijoj dalykai wilsonas išleido pranešima, kad
vėl pradėjo eit. atoulon puaen. nebu(ū ui e|gtasi kari.koj 
anarhistams .r Ktt.ems tvarka- yra skyrius. kad
ardžiams pasisekė savo pusėn raraiema svetimtaučianls „ebu-

* nntroiil/ti II* TDriVI- . _ . ......

kariškų orchestrų dirigentas 
Sausa. Paviešėjęs truputį jis 
nuvyko į Port Sheridan, kur 
sudarys didžiausią karišką or
chestrą. Sausa sako, kad or
chestra susidės nemažiau kaip iš 
390 muzikantų. Tai bus did
žiausia orchestra visame pasau
lyj-

kongreso butas
atmetė įnešimą, kad butų uždė
ta cenzūra ant laikraščių ir pra
kalbų karės metu. . Kaip dar 
tas užsibaigs, nežinia, kadangi, 
nesant jokiai cenzūrai, pacifistai 
ir jų šalininkai labai kenkia 
Suv. Vai. militariškai besirau

Vėliausios Žinios
Vienuolika milijonų. Perei

tame utarninke, registracijos 
dienoje, per visas Suvienytas 
Valstijas užsiregistravo 11,000, 
'KM) jaunų vyru, tarp 21 ir 31 
metų amžiaus.

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
SAVAITĖ.

YVashington. D. C. Su v. Vai, 
prezidentas VVilsonas išleido ofi- 
ciališką proklamaciją, apreikš
damas, kad savaitė, kuri baigsis 
25 d. Biržeio. šių metų, bus sa
vaitė Amerikos Raudonojo Kry-į 
žiaus. Proklamacijoj preziden
tas Wilsonas atsišaukia Į visus 
Suv. Vai. gyventojus, kad siųstų 
aukas Raudonajam Kryžiui.

NAUJI MOKESČIAI
BELGAMS.
n 1 •• I , \ . ramiems sveumiauciams neuu-Havre. Belgijos valdžia skel- patraukti dalj kareivių ir fabn- , . , . j,,;,.-;,.

j bia, kad kaizerio nuskirtas Bei-į kų darbininkus, kurie pakursty- • 1 ‘
•gijai generai-gubernatorius Ta- ti demoralizuoja naminę tvarką.
jekenhausen, uždėjo ant belgų Petrograde platinasi straikai, IŠRADO EKSPLIODUOJAN-

, į naujus mokesčius, sumoje 10, kurje jau apėmė 12) fabrikų., CIĄ MEDEGĄ.
f)00;-)00 frankų (2,000,000 dol.), Darbininkai reikalauja įvedimo . New York, N. Y. Garsus che-
Priežastįs uždėjimo belgams mo-; ę valandų dienos darbo su alga mikas, Dr. D. De Wailtoff skel- 
kesčių yra tokios, kad užlaikius į po 100 rublių į mėnesį. į bia, kad jam pavyko išrasti eks-

plioduojanti medega, kurios 
: šmotas lygus dinamito šmotui,
10.000 sykių yra stipresnis. Me
dega vadinasi “teroralem”.
Walltoff sako, kad penkių gra- diškų apskaitliavimų. metų be
rnų šmotelio tos medegos užtek- gyj, t. y. nuo 1 d. Gegužio 1916 
tų sugriovimui didžiausio New m. iki 1 d. Gegužio .1917 m. Suv. 
Yorke VVoohvarth triobėsio. Vai. eksportavo už 6.000.000,000

SUĖMĖ ŠPIEGĄ.
Londonas. Norvegijos sosta-

• VOKIEČIAI RENGIASI PRIE >pylije Christiana. policija suėmė 
DIDELIO OFENSYVO. Į Tidens Tcgn. norvegą, kurs pa- 

Londonas. Iš tūlų šaltinių su-Isirodė Vokietijos špiegu. Pas 
žinota, kad vokiečiai rengiasi jį atrasta daug braižinių ir 
prie didelio ofensyvo vakari- žemlapių, parodančių Britiška- 
niame fronte. Ten traukiama, sias salas ir Baltikę jūres. Pa* 
geriausia vokiečių kariumenė,; aiškinimuose pažymėta, kokio- 
kad uždavus smūgį francuzams;mis ir-į kurias vietas kiek gali- 

“ Bačko- f

NUSKANDINO SUV. V AL.
LAIVĄ.

Londonas. Anglų admiralici-------------- -------
ja skelbia, kad vokiečių subma- į ir anglams. Sako, kad vokiečiai į ma pasiųsti “bačkų”.
rinas nuskandino Suv. Vai. žėg- j yra nusprendę pirmiau apsi- mis suprantama vokiški subma- 

nors deda visas savo pastangas., j. . |aįva “Barbara”: Jurinin-' dirbti su franeuzais ir anglais iki rinai.
- Italų karės štabas skelbia, kad, ^apo įjgeibėti. Vėliau tapo ateis pagelbon Suv. Vai. kariu- 

italų kariumenės sargybos lini-1 pag^^ta, kad 30 d. Gegužio ta- menė, 
ja randasi jau tik 10 mylių nuo BU3kan<Hnti dar du Suv. Vai. 
Triesto. Nėkurios žinios skel-1 laivai. “Dingo” ir
bia. kad italai planuoja užėmus «Fnmeis jarimnkai išgel- 
Triestą, gulti ant miesto Lei- * 
b ach, o tą užėmus, italai rastų; _______ -
atvirą kelią į Vienną. .

SOCIALISTAI NORI, KAD KĖ- 
RENSKIS PASITRAUKTŲ.
Petrogradas, žinios skelbia, 

kad Rusijos socialistai veda 
aštrią kovą prieš karės ministe- 
terį ir nori, kad pasitrauktų iš

___________ ________________ ___________ ________  _______  ministerijos, Kerenskis yra 
kuri laikinai buvo paliovus veiki- kad Austrijos ciesorius Karolis! teipgi socialistas, bet geidžius

MŪŠIAI PALESTINOJ. _____
LoDd«wu». Anglų kariumenė, į Budapeštas.

NAUJAS AUSTRUOS 
PRIEMERAS.

žinios skelbia,

Didelės viesulos. Pakraščiuo
se Michigan. Kentucky ir Mis- 
soury valstijų siautė didelė 
viesulą, kuriai griaujant trio-* 
bas sužeista 21 žmogus ir 9 už
mušta. Nuostolių padaryta už

Paėmė 8 orlaivius. 18 vokiš
kų orlaivių atlėkė bombarduoti 
Anglijos miestus Essex ir 

Į Kent. Pirmiau kol veikimas 
) pradėta, anglų sargyba sutiko 
priešus* savo šūviais, kuriais 
privertė 8 jų nusileisti žemyn ir 
pasiduoti nelaisvėn, kiti pabėgo.

dol. Ta skaitlynė parodo, kad 
BEVIELINIAI VOKIEČIŲ TE šiais metais eksportas iš Suv.

LEGRAFAI GIRIOSE. Vai. padidėjo dviem milijardais 
Seatle, Wash. Suv. Vai. \ ai- dolerių. Aukso inportaą į Suv.

džia užėjo ant kelio ir mano su- Vai. siekia 32.000.909 dol., ek- 
rasti bevielinius vokiečių tele- sportas 17,000,000 dol.

.grafus Eik upės krantuose, Olim -------------------
pic apiinkėje 24 mylių atstume REZIGNAVO GREKIJOS AM-

AREŠTAVO SPIEGUS. inuo Pacifiko. Tas bevielinių BASADORIAUS SEKRE-
Kopenhaga. Danijos valdžia telegrafų stotis, sako, vokiečiai 

areštavo 6 pirklybos laivų vir- įšteigė 1915 metuose. Manoma, 
šininkus. kurie yra buvę Vokie-1 kad tai ar nebus tik vyriausia 
tijos laivyne jurininkais. Pas vokiečiu špiegu. štabas ten be- 
areštuotus rado-daug svarbių in- sislapstąs.
formacijų ir braižinių, nurodan- VISI VAIKAI PRIE 
Čių kelius į Danijos laivų priep- ŪKIO DARBŲ*, 
laukas. Areštuoti prsipažino Albany, N. Y. Gubernatorius
apmokamais Vokietijos špiegais. Whitman pasirašė po bilium, ku-, bartinčs Grekijos valdžios ir, rėš.

TORIUS. .
Washington. D. C. šiose die- 

se rezignavo S. X. Constantinidi. 
pirmas sekretorius Grekijos am
basadoriaus Su v. Valstijose. 
Prisiųsdamas rczignacjią val
stybės departamentui apreiškė, 
kad visai pasitraukia nuo da-

blusis tarp laivo ir submarino. 
Jūrėse amerikoniškas pirkh’bos 
laivas pasitiko vokišką submari- 
ną. tarp kurių pras:dėjo mušis. 
Submarinas paleido 36 šuvius. o 
laivas 25. kurie čubmariną pri
vertė pasinerti j vandenį.. Ma
noma, kad submarinas tapo pa
gadintu.

Austrai sumušė Italus. Aus- 
tro-italų fronte italus pasiekė 
didelis nepasisekimas. Ties 
Jamiano austrai sumušė italus 
ir 6.500 kareivių, su visais įran
kiais paėmė nelaisvėn.

Alvažiucja. Į Suvienytas Val
stijas atvažiuoja Anglijos ląik- 
raščių atstovas A. J. Balfour, 
kad duoti laikraštininkams in
strukcijas, kaip elgtis laike ka
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DARBAS IR PRAMONE

Bitė.

susitvėrė LG. ir LNF. skyrius. 
Į valdybą įeina:
Pirmininkas A. Žilaitis, 
Raštininkas K. Mickunas Box 92 
Kasininkas J. Puidokas.

Kitose visose vietose, kur su
sitvėrė LG. ir LNF. skyriai, pra
šoma kuogreičiausia fin» rašti
ninkui pranešti apie susitvėrimą 
ir skyriaus valdybos adresus.

J. Sekevičius, 101 Oak st., 
Lawrence, Mass.

daugelis kriaučių, streikuoja. 
Viskas ir čia brangu, kaip ir ki
tur.

banką, kad pasiliktų keliomis 
minutoms salėje, išeinant neno-

Viso per dvi sav. įplaukė 132.71 
Buvo lašte 91 ..........
Viso įplaukė fondan 
Viso per abu fondu

darbininkas uždirbo per metus 
2,400 frankų, kada susižeidus jo 
uždarbis sumažėja iki 1800 fran
kų, tai yra, jeigu nustoja 600 
frankų į metus, tada sužeistasis 
turi teisę pareikalauti pusės sa
vo nuostolio, reiškia, 300 fran
kų. Jeigu sužeistas darbinin
kas numiršta palikdamas šeimy
ną, našlė gauna per visą savo gy
venimą 20 nuošimti mirusio sa
vo vyro algos. Našlaičiai ir gi
minės žuvusio darbininko, gauna 
atlyginimus ir pašelpas, žiūrint

so...............,............................ 10.50
Holyoke, Mass. Per A. Martų 

nuo P. šuliausko 1 dol. Smul
kių 3.80. Viso ...................... 4.80

Middleboro, Mass. Per Mar
taus prakalbas sudėjo po 1 dol.: 
J. Paulauskas, Pr. Maniugis, J. 
Bujadavičius, L. Gučiunas. 
Smulkių 9.12. Viso............ 13.12

Stoughton, Mass. Per A. 
Martų nuo Vitk. Zubavičiutės 1 
dol. Smulkių 1.10. Viso .. 2.10

Bridgewater, Mass. Per A. 
Martaus prakalbas 1 d. Gegužio 
sudėjo po 2 dol.: O. Šleinienė, 
O. Kašleikienė, A. Dėksnys. Po 
1 dol.: Kaz. Glodenis, A. Puido-

, Darbininkų apsauga.
Visi fabrikantai ir kasyklų sa

vininkai, Pennsylvanijos valsti
joj susitarė aptaisyti apsaugos 
reikmenimis visas darbavietes, 
kad išvengus teip tankių pavo-. 
jingumų, dėl kurių žūva daugy
bės darbininkų. Visokiems in- 
taisymanis sunaudota pora mili
jonų dolerių, bet darbininkų gy
vastis užtaigi yra apsaugota, nes 
metam dar nesukakus nuo ap
saugos įtaisymų, pasirodo, kad 
darbininkų žūva per pusę ma
žiau.

Iš LG. ir LNF. Raštynės.
Susitvėrė nauji Liet. Gelbėji

mo ir Liet. Neprigulmybės Fon
do skyriai.

Lincoln, N. H. Moterįs, atski
rai nuo vyrų, susitvėrė Lietuvos 
Neprigulmybės Fondo skyrių. 
Pirmininkė Marė žilaitienė, 
Raštininkė Marė Puidokienė, 
Kasininkė Petronė Mickunienė. 
Adresas: Box 92, Lincoln, N. H.

Hudson, Mass. Balandžio 17 
d. susitverė LG. ir LNF. skyrius. 
Į valdybą įėjo:
Pirmininkas S. Sapitavičius, 
Raštininkas A. Jocius, 
Kasininkas J. Navičionis.
Adresas: 27 Louis st., Hudson, 
Mass.

Nashua, N. H. Balandžio 14 
d. susitvėrė LG. ir LNF. skyrius. 
J valdybą įėjo:
Pirmininkas VI. Ciųžas, 27 High

Darbininkams namai.
Pirklių ir pramoninkų susi- 

vienyjimas IVilliamsport, Pa. 
įsteigė bendriją, kuriai sudėjus 
kapitalo 1 milijoną dolerių, va
karinėje miesto dalyje bus nu
pirkta 35 akrai žemės ir ant tų 
pastatyta namai, pritaikomi gy
venimui šio miesto darbininkų, 
žinoma, bendrija turės iš randų 
ne maža nauda.

Binghamton, N. Y. 27 d. Ge
gužio čia atsibuvo prakalbos 
Lietuvių salėje. Nors apskelbi
mų nebuvo, vienok publikos su
sirinko 400-500 žmonių, buvo 
pilna salė. Kalbėtojum buvo 
kun. J. žilis, kurs valandos laiku 
nupiešė Lietuvos padėjimą, pa
pasakodamas, ką yra matęs ir 

! girdėjęs Lietuvoje. Kalbėtojas 
sakė, kad amerikiečiai yra klai
dingai įsivaizdinę Lietuvos pa
dėjimą, kurių vieni 
Lietuva yra sugriauta ir sude
ginta,-o kiti, kad nė ten teip blo
gai yra, neką. Kalbėtojas todėl 
klausytojams atvaizdino, nuro
dydamas, kad Lietuvos 14 yra 

! sugriauta ir sudeginta, Į4 apde
ginta ir apšaudyta, o apie pusė 
yra dar sveikų, kaip kiamų teip 
ir miestų.

lobaus kalbėtojas aiškino 
. apie Lietuvos prieglaudas. Sakė, 
kad je:gu amerikiečiai nesu- 

. teiks gre:tą pagelba, tai įstai
gos vargiai galės užsi1 eikyti, nes

DARBI 
Ž I

— Chili

Viso per dvi sav. fon. Įėjo 127.69 
Buvo lakšte 102............ 13.472.13
Viso fondan Įplaukė 13.599.82

sako, kad kas, A. žemaitis, V. Čiaponaitė, ( 
Alf. Mažiukna. Smulkių 3.27.' 

Viso ................. 14.27
So. Manchester, Conn. Per A.' 

. Martaus prakalbas 13 d. Gegu-; 
: žio sudėjo aukų: J. Gudaitis 
3.00. Po 1 dol.: J. Januškevičia, 
J. Užupis, M. Stančikiutė.Smul- 

, kių 8.15. Viso........................14.15
i Poųuonock, Conn. Per A. 
Martaus prakalbas 13 d. Gegu
žio sudėjo po 1 dol.: M. Jegelevi- 

; čius, J. Baltrušaitis, A. Predevi- 
ičius, J. Venslauskas, C. Jakavo- 
nis, M. Strazdas, J. Pocius, J. 
Bakevičius, A. Kvietkauskas, S. 
Valauskas. Smulkių 7.50. Vi
so '..........................  17.50

i Brsitol, Conn. ’ A. Martaus 
prakalbose sudėjo po 1 dol.: S. 
Zigmontas, St. Goštautas, A. 
Mickevičius, J. Ručys, Pr. Viš- 
niauskas, Pr. Višniauskienė, M. 
Višniauskienė. Smulkių 5.10. 
Viso ..........................................12.10

Ne skįlantis stiklas.
Neseniai išrasta naujas lan-' 

gams stiklas, ne skįlantis, dai- 
‘ lūs, lygus, neturintis savyje jo
kių gruoblumų nė randų, šitą 
stiklą negalima akmeniu permu- 

~šti, kulka iš 22 ^kalibro—revolve- 
i rio, nepereina per ji; žmogus, vi
su svarumu, iš augštai puolan
tis ant tyčia padėto lango, pa- 

, dirbto iš šito naujo stiklo, atsi- 
' muša ir augštin pašoka, stiklui 
ne sulužus ir savo skeveldromis 
jį ne sužeidus. Akmuo mestas Į 
tokio stiklo langą, atšoka lyg 
guminis kamuolis, mestas sie
non. Šito stiklo slaptybę tveria 

1 tikrasis stiklas su ciliulioida ir 
( todėl yra drūtas, miklus, bet 

gražus ir gerai permatomas. Iš 
| pradžių šitas stiklas yra labai 

brangus ir bus vartojamu tik 
dideliems langams, o vėliau, jo 
išdirbimui prasiplatinus, jis dik- 
čiai atpigs ir bus vartojamas 
visiems langams.

nėra 
daiktų truku- 
nėra cukraus, 
Lietuvoje daug 
negu Vokietijo-

o nesivadinti save “ruskium”, 
lenku arba kitokiu kokiu.

Toliaus kalbėjo apie Lietuvos 
atstatymą po karės, ragino visus 
tuos, kurie tik norės, o ypatin
gai tuos, kurie koki amatą moka, 
kad grįžtų tuojaus į Lietuvą 
kaip tik karė užsibaigs, nes Lie
tuva reikalauja amatninkų, mo
kintojų ir visokių vadų, kurie 
butų jiems kelrodžiais, pagal 
naujausios mados, idant tuomi 
butų galima užimti vietą kaipo 
tautai, galinčiai valdytis patįs 
savim. Aiškino apie Lietuvos 
žemės banką ir pardavė 14 akci
jų (šėrų) Lietuvos žemės ban
ko šėras po $50 vienas.

Aukas irgi rinko nukentėju- 
siems dėl karės lietuviams, su
rinko apie $66.00 su viršum, ku
riuos, sakė, nesiūs . per jokį čia 
esantį fondą, bet siųs tiesiok į 
Lietuvą per Švedijos komitetą.

žmonių buvo apie trįs šimtai. 
Gal butų buvę ir daugiau, bet 
ne buvo jokių apgarsinimų ir 
antra, lijo per visą dieną, kas 
daug irgi sulaikė nuo prakalbų.

Vietiniai lietuviai labai nusi
minę, ypatingai jauni vyrai, 
ir tie, kurie turi jaunas pačias, 
nes įsibauginę, jog valdžia ims 
į kariumenę juos visus; keikia 
save, kam jie išsiėmė pyliety- 
bės popieras, girdi, kad ne tos 
popieros, tai butų gerai. Yra ir 
tokių, kurie ir darbus pametę 
mėgina praleisti pinigus, ku
riuos turi susitaupę, kad tie ne 
liktų kam kitam.

Nors laikraščiai garsina, kad 
stokuoja darbininkų visur, bet 
čia yra daugiau darbininkų be 
darbo, negu jų yra raikalaujama 
ir negu jie gali rasti darbą. 
Yra ir darbininkų ant straiko; 
visi kontraktorių darbininkai ir

ma aukos. Pirmininkas, ne iš
manydamas dalykų, pasiskubino 
paskelbti, kad aukavusių vardai 
bus skelbiami tik “katalikiškuo
se” laikraščiuose. Toks pirmi
ninko fanatiškas pasirodymas, 
užgavo susirinkusią publiką, 
kalbėtoją ir pakenkė aukų rinki
mui, nes iš tiek daug susirinku
sių, aukų surinkta tik 30 dolerių 

Kalbėtojas kalbėjo 
visiems, kaipo lietuviams, o pir
mininkas padarė jau skirtumą. 
Bažnyčioj irgi buvo renkama au
kos nukentėjusiems dėl karės, 
bet kiek surinkta, nežinia.

Antru kartu kalbėtojas kalbė
jo apie atgaivinimą Lietuvos po 

da galėsime atkreipti—pasaulio -karei.—Užbaigus kalbą,, papra- 
atyda, jog męs esame tauta ir šė susirinkusių, norinčių gauti 
galime valdytis patįs save, teip paaiškinimų apie Vilniaus žemės 
kaip ir kiti valdosi save. Kalbė
jo apie lietuvių ir Lietuvos poli
tiką, sakydamas, kad karė iški- rintiems klausyti paaiškinimų, 
lo, tai Vokietija sutrempė Belgi- Bet nė vienas ne pasikėlė iš sė- 
ją, Anglija bijodama. idant Vo- dynės ir laukan nėjo. Kalbėto- 
kietija nebūtų pergalinga, ture- jas suprato, -kad visi nori pasi
jo stoti Į karę, apgynime Belgi- klausyti apie žemės banką, apie 1 
jos. kaipo mažos tautos. Išsita- kurią valandėlę kalbėjęs, ragino 
rė, kad Anglija stojo Į karę už visus sukrusti tuojaus, jei neno- 
mažas tautas, o tą Vokietija ma- rime atsidurti svetimtaučių 
tydama, nusigando, kad prieš glėbyje. Pabaigęs kalbą pasa
tą nebūtų visos mažos tautos, kė, kad jei kas ko žingeidauja, 
tai ir ji pasiskelbė, jog ir ji ka- gali klausti paaiškinimų, čih 
riauja už mažų tautų paliuosavi- tuojaus mus vadinami socialis- 
mą iš vergijos kitų tautų. To- tai, kuriems kapitalistai ir sapne 
dėl lietuviai turi būti lietuviais, rodosi, tuojaus užklausė, kame 

bus gerumas turint savus kapi
talistus, nes bankieriai visi esą 
kapitalistai. Kun. žilis atsakė, 
patardamas skaityti laikraščiuo
se nurodymus apie žemės banko 
reikalus ir persitikrinti, ar ta 
banka bus kapitalistų, ar visuo
menės, o jei visi galės būti kapi
talistai, tai juk tame nieko blo
go. Klausimą davusieji, matyt, 
buvo ne užganėdinti atsakymu, 
bet trukšmą ne kėlė ir pasibai
gus kalbai, išsiskirstė, o kalbė
tojui pritarianti, apstoję jį ko 
tai teiravoso. Kiek šėrų žem. 
bankos parduota, dar neteko su
žinoti.

AMERIKOJ.
Roehesteiy N. Y. Gegužio 27 

d. Tarnaičių Marijos P. Draugi
ja statė veikalą “Dėdė- atvažia
vo”, vieno veiksmo komediją,

Atlyginimai darbininkams-----
Francuzijoj.

Karolis Tourųuet sako, kad 
Francuzijos darbininko kūno 
narni yra teip apkainuoti, kad 
laike jų sužeidimo, gaunama at
lyginimas. Teisės vienok atly
ginimus pripažįsta tik tada, ka
da susižeidimas pasitaiko nelai
mės keliu, bet ne dėl darbininko 
ne atsargumo. Pirmiaus šito
kios teisės buvo skirtos tik fab
rikų darbininkams, dabargi tos 
pačios teisės yra pritaikintos 
ūkių, kanceliarijų, pramonės ir 
namų darbininkams.

Atlyginimai gaunama prisi
taikant prie algos, kokią darbi
ninkas gauna laike susižeidimo. 
Ant 1000 darbininkų per metus 
būva 14 nelaimingų atsitikimų. 
Ant 100 fabrikų darbininkų, 19. 
3 yra priežastimis motorai ir 
transmisijos, 5. 3 vindai ir kito
kios kilnojimo mašinos, o. 5 pe
čiai ir katilai, o. 1 eksplioduo.fan- 
ti medega, 13. 1 degančios sub
stancijos, 18. 5 nupuolimas sun
kių daiktų, 10. 5 nupuolimas dar 
bininku nuo kopėčių ar rištavo- 
nių, 10. 5 persunkia: užkrauti 
vežimai ir kitokį sunkumai. 2. 
6 suvažinėjimas vežimais, 4. 1 
suvažinėjimai ant geležinkelių. 
4. o Įrankiai; kūjai, kirviai ir 
tam panašiai, 11 kitokį įvairus 
atsitikimai. Bėgyje vienų metų 
iš 200.000 darbininkų, dėlei ne
laimingų atsitikimų prie darbo. 

; 6,047 miršta, o 2708 liekasi žei- 
' dūliais (koliekomis).

Darbininkas, kurs dėlei nelai- 
■mingo atsitikimo prie darbo tik 
paikinai liekasi netinkamu prie 
, darbo, gauna atlyginimo , pusę 
savo uždarbio per tą laiką, per 
kurį yra priverstu būti be darbo. 
Jeigu nelaimingas atsitikimas 
padaro darbininką netinkamu 
prie darbo visam amžiui, gauna 
tada algą .iki savo gyvenimo 
galui, kurios didumas taikomas 
prie sužeidimo didumo. Ir teip. 
esant netinkamu prie darbo am
žinai, pašelpos gaunama du 

■ trečdaliai savo algos, kokią gau
davo prie susižeidimo; Paveiz- 
dan. jeigu per metus darbinin
kas uždirbo 2.400 frankų, tad 
atlyginimo gaus 1.600 frankų 
per metus. Jeigu sužeidimas 
yra daliniu, reiškia, jeigu sužei
stasis galį šį-tą veikti, gauna 
atlyginimą iki amžiaus galo di
dume puses savo pirmiaus už
dirbtos algos. Paveizdan, jeigu

su Įvairiu pamarginimu. Ant
ra komedija statyta “Dvi sesu
tės”, iš gyvenimo lietuvaičių 
Amerikoj. Trečias, vaikų mai
šytas choras padainavo dvi dai-' 
nas ir suaugusių šv. Cecelijos 
choras padainavo tris dainas. 
Viskas atlikta ne blogai. Ant- 
galo buvo suvaidinta “Dvi kū
mutės” iš lietuvių amerikiečių 
gyvenimo. Atlošta teip kaip 
užvardis skamba, bet man re
gis, kad šita komedija neturi 
vertės ir neturėtų būti vaidina
ma, nes jau ir teip lietuvės kū
mutės gerai moka tą vaidinti be 
pamokinimų, žmonių buvo apie 
keturi šimtai, pelnas skiriama 
parapijos naudai.

Gegužio 28 d, buvo prakalbos, 
kalbėjo kun. Jonas žilius, kalbė
jo apie Lietuvos vargus, nupieš- 
damas kaip lietuviai Lietuvoje, 
laukia, melzdamiesi prie Dievo, 
kad Amerikos lietuviai atsimin
tų, Įsivaizdindami jų vargus ir 
suteiktų kokią nors pagelba, badas ten ir teip atsiž rm:. Ra- 
ypatingai mažiems ir seneliams, gino sus linkusius nesti pagel
bėt Amerikos lietuviai tarpe bą imt ritėjusiems dėl karės 
savęs pešasi, nerinkdami aukų ir u* barė amerikiečius už partiji- 
kiek surinkę, tų nesiunčia, bijo- nins va dus, už tusč ą garbės 
darni, kad ta maža auka, kurią • krepšį. Pertraukoje buvo renka- 
jie neva suaukavo, netektų kitos 
sriovės lietuviams, ir tie fondai, 
vienas ant kiro žiuri sakydami: 
“lai anas siunčia, tai ir aš sių
siu”. Ir Lietuvoje lietuviai, 
miršta badu, o Amerikos lietu
viai už krutu vadžiojasi. To
liaus kalbėjo apie Lietuvos atei
ti, ko Lietuva turi geisti po ka
rės metų, kad lietuviai turi suei
ti į vienybę, jeigu nori, kad Lie- su centais, 
tuva butų laisva, nes kitaip lai
svė negalima palaikyti, nė ją 
gauti, nes neturėdami vienybės 
tarpe savęs, negalėsime pasiro
dyti pasauliui kaipo tauta pri
brendus prie valdymosi patįs sa
vim. bet jeigu susitaikysime, ta-

Iš LG. IR LNF. RAŠTYNĖS 
AUKOS.

Lietuvos Gelbėjimo Fondo 
Skyrius. 

Lakštas 103.
Hamilton, Ont., Canada. SLA. 

278 kp. per “Tėvynės” red. 9.25
Marshfield, Orengon. Ad. Ki

sielius ..............................  1.00 į
Dayton, Ohio. LG. ir LNF.. 

skyrius per T. Skačkauską 4.00!
Orange, Mass. Per A. Martų 

nuo J. Alekevičiaus, J. Jakima
vičiaus ir M. Likaitės po dolerį. 
Smulkių 4.60. Viso............ 7.60 į

Northampton, Mass. Per A. 
Martaus prakalbas, Bal. 22 d. po 
2 dol.: Sim. Mortunas, Ad. Suba
čius. Po 1 dol.: J. Baltrūnas, 
B. Butkevičius, J. Jančinskas, j 
P. Poškaitis, A. žigas, B. Stepo- į 
navičius, A. Lentavičius, K. Mic- ! 
kaitė, M. Morkaitė. Smulkių' 
4. 30., Viso ...................... .. 17.30|

Easthampton, Mass. A. Mar- į 
taus prakalbose Bal. 23 d. sudė
jo po 1 dol.*: F. S. Balčiūnas, O. 
Rinkevičaitė, V. Karonaitė, M. 
Vinskas. Smulkių 6.50. Vi-

Visos plieno liejyklos gauna 
didelius užsakymus nuo Suvie
nytų Valstijų valdžios, ant dau
gybės plieno. Kiti fabrikai irgi 
gauna didelius užsakymus nuo 
šios šalies valdžios, padirbti ki
tokių karei reikalingų dalykų.

Visų kraštų gyventojai skun
džiasi valdžiai ant nepakeliamo 
brangumo ir reikalauja suvaldy
ti spekuliatorius valgomų pro
duktų, ypač grudų. Chicagos ____ __ _
grudų rinka lyg nusigando tokių į jų amžių ir gyvenimo sąlygą, 
žmonių nerimavimu ir grudų 
pirklių konferencijoj spekuliaci
ja panaikinta ne aprubežiuotam 
laikui. Chicagos pirklių pėdo
mis pasekė ir kitų rinkų, centra- 
linėse valstijose, vadai, panai- 
ikindami spekuliavimo sistemą, 
nepažymėtam laikui.

į Firmos, kurios gavo valdžios 
užsakymus laivų statymui, dar- 

5 bus varo dienomis ir naktimis, 
kad tik greičiau išpildžius užsa
kymus, nes laivai valdžiai; yra 
reikalingais tuojaus, kad galėtų 
pradėt gabent proviziją Į Euro
pą, talkininkams.

Visuose šalies kraštuose dar
ybai eina su paskubinimais ir to- 
I dėl darbininkams darbo yra už
tektinai. Lygiai visose pusėse 

: skundžiamasi valdžiai, kad labai 
‘stokuoja darbininkų prie ūkių 
Į darbų. Ukėse darbai yra labai 
suvėlintais dėlei šalto pavasario 

j ir todėl daugelyje vietų, darbai,
■ kurie turėjo būti atliktais, kaip 
paprastai būdavo, Kovo mėnesy
je, vos dabar pradedama. Tad 

, dėl darbininkų stokos ikišiol dar 
! nebuvo didelio vargo, bet tiki-
■ masi, kad su Birželio mėnesiu^ 
! sutaisius pavasario laiką, visi 
i ūkių darbai prasidės su dideliu
pasiskubinimu, nuosyk, ir tada 
darbininkų stoka bus labai at- 

; jaučiama.

Neseniai buvo užėjęs musų 
Komitetan keliaujantis Ameri
kon žinomas Lietuvoje žydų vei
kėjas, kuriam, prieš atvažiuo
jant Stokholman, teko keliatą 
dienų viešėti Biržų miestelyje. 
Panevėžio apskrityj. Pasta
ruoju laiku jis gyveno tai Vil
niuje, tai Kaune, pažįsta gerai 
ten likusius musų veikėjus. Jo
nas Vileišis esąs jau paleistas 
iš kalėjimo ir dabar rūpinąsis 
musų nelaisviais Vokietijoje. 
Girdėjęs, kad ir A. Janulaitis 
greitai busiąs paleistas iš civilių 
nelaisvių stovyklos. Dideliais 
vargais gavo leidimą aplankyti 
prieš išvažiavimą Amerikon sa
vo motiną, gyvenančią dabar Bir 
žuose. . Ten buvo jis Vasario 
mėnesio pabaigoje. Iš Vilniaus 
iki Panevėžio važiavo geležinke
liu, o iš ten su vokiečių untera- 
ficieru — arkliais per Pumpė
nus, Pasvilį. Vokiečiai teip bijo 
šnipavimo, kad brolis broliu ne
tiki.

Pumpėnai e labai nukentėję 
nuo karės, pusė namų sugriau
ta, sudeginta, Pasvilis gi tai 
jokios žymės negavo, kad per jį 
ėjo karės viesulą, tik žydų krau
tuvės ir butai užtaisyti, užkalti; 
mat juos prieš karę iš ten išga
beno. žmonės sakė, kad visame 
miestelyje dabar gyvena tik 
8-10 žydų. Biržuose teip pat nė
ra karės pėdsakų. Tiškevičiaus 
pilyje “Ostrove” gyvena dabar 
vokiečių karės valdžia. Progim
nazijos namuose visa dabartinės 
Biržų apskričio civilė valdžia.

Biržų turguje buvo malkų, 
medžio dirbinių ir valgomų daik
tų užtektinai. Kiaušiniams kai
na buvusi 10 fėnigią už kiaušinį. 
Teip tap palyginti nebrangus bu
vę kumpiai ir dešros: 
markių svaras.

Lietuvoje ūkininkams 
didelio valgomų 
mo. Visai dar 
muilo ir žibalo, 
geriau gyvena, 
je, Lenkijoje arba Kurše. Tik 
laisvė Lietuvos srityje, vadinasi, 
senosios Kauno gubernijoa plo
te, daug labiau suvaržyta, negu 
Kurše, nes Lietuvos srities val
dytojas kunigaikštis von Insen- 
burg-Biršteinas daug žiauresnis, 
negu Kuršo valdytojas.

Dideliuose miestuose, labiau
siai Vilniuje ir Kaune, stoka 
valgomų daiktų daug didesnė, 
negu sodžiuose ir miesteliuose. 
Ūkininkai, ne gaudami nusipirk
ti šiuose miestuose jiems reika
lingų daiktų, neveža produktų 
teip pat apie šiuos miestus ir 
ūkininkai daug daugiau nuken
tėjo dėl karės, negu kitose Lie
tuvos vietose.

Išvesta Lietuvoje daug nau
jų plentų ir geležinkelių. Ne se
niai pabaigtas geležinkelis: Šiau
liai, Pakrojus, Joniškėlis, Pasvi- 
lis, Biržai, Neugutas. Lenkai 
laiko Vilnių naujos savo valsty
bės antru miestu. Duodami kai
zeriui padėkos telegramą už 
Lenkijos .nepriklausomybės ap
skelbimą, įdėjo tarp kito ko 
šiuos žodžius: “unsere herzen 
jubeln im Warshau und Wilno” 
(musų širdys džiaugiasi Varša- 
voje ir Vilniuje).

Sunaikinta daugiausia dvari
ninkų turtas: mat, vokiečių ofi- 
cierai labai mėgsta ištaigas, to
dėl lovas, kėdės, stalus ir kitus 
jiems reikalingus rakandus, su
gabeno į apkasus.

Biržuose lietuviams reforma
tams pamaldas laiko liuterių ku
nigas, atsiųstas iš Prūsų Lietu
vos, bet maža moka lietuviškai, 
žmonės labai laukia sugrįžtant 
savų kunigų, kurie, išskiriant 
vieną, teip skubiai išbėgiojo iš 
Lietuvos.

Kultūros ir švietimo Sekcijos 
1916 met. išleistas knygas — 
Jablonskio, kun. prof. Paltaroko, 
KL Skabeikos, J. Murkos, A. Ma
tulevičiaus, Pr. Mašioto ir kitus 
leidinius A. Smetona gavo visų 
rūšių po vieną egzempliorį.

Jonas Augštuolis.

Ką galime matyti per 
mikroskopą.

Mikroskopas tai yra padidi
nantis stiklas, per kurį žiūrėda
mi matome ką nors didesniu, ne
gu tas ištikro yra. Su mikros
kopo pagelba žmonės pažįsta 
mažus gyvūnėlius, kurių pir
miaus negalėjo nuogomis akimis 
matyti dėlei jų mažumo. Tie 
gyvūnėliai yra vadinami bakte- 

4 0-0 /v- rijomis ir mikrobais. Jie gvve- . 4..5UO.V4 , , .
4 493 78 na O1'e’ vanden-v->e’ an^ Pavir- 

1 o ArtA šiauš ir viduje kūno. Jie gimdo 
pavojingas ligas, išbėrimus, me
džio puvimą, maisto gedimą. Ne- 
kurie iš jų yra labai kenksmingi, 
kiti gi naudingi. Pastarieji yra 
naudingais todėl, kad prisideda 
prie rūgimo pieno, kopūstų, 
agurkų, yra reikalingi fermenta
cijai alaus, vyno, spirūto ir tam 
panašiai.

Tie gyvūnėliai yra teip smul
kus. kad jų aplink save negalime 
matyti nuogomis akimis, bet ga
lime juos matyti ir jiems prisi
žiūrėti su pagelba padidinančio 
stiklo. Viename laše ne disti
liuoto upės vandenes, jų Mato
me ten dideles daugybes, O ko
ki jie išrodo linksmi, gyvi, sma
gus! Sudėjimas jų kūno yra 
gana nepaprastas, nes Išrodo lyg 
ant augštų kojų stiklinės taurės, 
į kurias statoma žydinčios gė
lės, ilgi; vienan galan smaili, ant 
ilgo ir plono kaklo turinti galvą, 
panašią slyvos vaisiui. Kiekvie- 

. ... . _ nas iš ju gamina sau maista, vei-
Vice-pirmimnkė J. Zapienicnė, giasi jr gindamas save

■ iSt” c j, J nuo galingesnių priešų.
Raštininkas S. Zavadskas, 7Įį _
Worcester sL,
Kasierius J. Zibalis. P. O. Box 42; .

Lincoln, N. H. Balandžio 10 d. į

ŠIS-TAS 
Bulgarų burtai.

Tarpe bulgarų viešpatauja 
daugybė laukinių papročių ir 
burtų. Apsigimęs kūdikis, kurs 
gema raišu, aklu, ar tam pana
šiai, bulgarų yra laikoma leidi
mu piktų dvasių, o pats toks 
kūdikis skaitoma piktų dvasių 
auka. Įtikėjimas į burtus, tam
siems žmonėms tokius kūdikius 

įleidžia tuojaus nužudyti. Vie- 
‘ name kaime gimė kūdikis su di-
■ dele galva ir trumpomis kojo- 
: mis. Tuojaus tas kūdikis, kai- 
' po velnio auka, užmušta ir išneš- 
: ta į kalnus ir ten palikta varnų 
isulesimui, be palaidojimo. Ki-
■ tame kaimelyje gimė kūdikis su 
viena akia kaktoje, kita pakau
šyje. Išsigimėlis tuojau nus
kandinta upėje. Apie šituos du 

! atsitikimus gyventojai plačiai 
j žinojo, bet tėvų pasielgimus nie- 
. kas ne nupeikė.

Budynėse ir laidotuvėse senų 
į žmonių irgi laikomasi įtikėjimų 
' Į burtus. Tikimasi, kad toki 
žmonės, atsikelia _ iš grabo ir 

; naktimis vaikščiodami dirba blo- 
• gurnus. Tokiems žmonėms at
kertama pėdos ir Į širdį Įsmei
giama adatą. Toks atsitikimas 
yra buvęs bažnytkaimyje Obei, 

T „ 1, - 4. Q.-> kur viena senutė teip nadarė sa-
l a, k s i a s

Philadelphia, P. J. Raškys per: vyr“!-
“Tėvynės” red. (Velykų dienos lalke ^niingų m>slų. 

auka) .....................  2.89
Marshfield, Oregon. Ad. Ki

sielius ...................................  1.00
Hamilton, Ont., Canada. SLA.

278 kp. per “Tėvynės’ red. 4.00 
Nevv York, N. Y. SLA. 126 

.-^sp-.-per-A--B.-Strimaitį.-.. 10.00 
Cambridge, Mass. LG. ir LNF. 

skyrius per K. Galinauską 5.50 
(Prie šio skyriaus trįs nauji 

nariai prisižadėjo mokėti kas 
mėnesis Į LN^ po 25c.: Ona 
Semaulute, Katnna Paliulioniu- 
tė ir Jurgis Alusevičius po 50c). 

Chicago, III. Per “Lietuvos” 
red. Aukavo B. Andrešiunas 
2.00. Po 1 dol.: K. Kukuraitie- 
nė, K. Sargautis, S. Sargautienė, 
T. Mazenis. Smulkių 4.50. Vi
so ................   10.50

Bridgeport, Conn. R. Adžgau- 
skas ...................................  10.00

Rochester, N. Y. Per P. Pet- 
ronį nuo prakalbų Lietuvos Sū
nų ir Dukterų Draugijos. Au
kojo P. Praninskas 1 dol. St. 
Klimaitis, P. Petronis ir M. dū
lis po 50c. J. K. Semaška 30c. 

: M. Savickis, K. Kazlauskas, S.
Mažeikis, P. Kepalas, J. Pirevi- 

įčius, J. Sanvaitis, O. šmigelskie- 
nė ir K. Arlauskas po 25c. Smul
kių 2.00. Viso ...................... 6.30

Brooklyn. N. Y. SLT. Sanda
ros 1 kp. vakarienėje, 13 d. Ge
gužio surinkta ir gauta per J. 
Ambraziejų ............................. 82.61

republikos valdžia 
siunčia Į Suvienytas valstijas ir 
Kanadą savo pasiuntinius, kad 
čia pasimokinti . dirbimo popie
ros.

— Po civiliškos karės, kuo
met Suvienytose Valstijose pa- 
skelbia laisvė, Massachusetts 
valstijoj darbininkų teisėmis 
buvo pripažinta _ dailydėms* 
$1,33 dieninės algos, o darbo lai
kas, nuo saulės užtekėjimo iki 
nusileidimui.

— San Francisco darbininkų 
unijos Įsteigė fondą rinkimui 
aukų, už kurias butų pastatyta 
paminklas buvusiam Suv. Vals. 
prezidentu Abrahamui Lincol- 
nui.

— Vokietijos valdžia leidžią 
darbus varyti tik tiems fabri
kams, kurie dirba būtiniausias 
karei reikmenis, o visus kitus 

I uždaro, kad tūomi darbininkus 
pasiuntus prie ūkių darbų.

I — Oklahoma valstijoj, prie
> miesto darbų visur įvesta 8 va- 
, landos dienos darbo.
i — Pereitais metais, skaitlius 
įtekėjusių moterių, dirbančių 
; prie įvairių darbų, buvo dvigu- 
: bas, kaip pirmiaus kad buvo.

— Sedalia. Mo. sustojo ėjęs 
I vokiškas laikraštis “Sedalia Jo- 
\ urnai.” Aiškinamasi, kad 95 
i nuošimtis jo skaitytojų vokie- 
' čių, suamerikonėjo ir pametė 
; skaitę vok. laikraštį.
j — Kanadoj eina tarp laiška
nešių agitacija, kad reikalauti 

i algų pakėlimo. Kad kokios, ga- 
■ Ii iškilti laiškanešių straikas.

— Mesikoj teisėmis užgirta 
• pripažinti streikus- legališkais, 
jeigu jie iššaukiami su tikslu iš
rišti reikalus tarp darbininkų ir 
darbdavių.

— Holandijoj yra 251,667 or
ganizuotų darbininkų.

— Valstijoj Montana įėjo 
pildomu įstatymu 8 valandos 
dienos darbo.

— Denison, Texas, visi mėsi
ninkai susitarė atsisakyti nuo 
darbo nedėlnieniais.

— Beaumont. Texas. visi da
žytojai reikalauja pakėlimo algų 
iki 5 dolerių už 8 valandas die
nos darbo.

— Rogers City. Mich. kompa
nija apsaugojo visus savo darbi
ninkus nuo nelaimingu atsitiki
mų, asekuruojant jų gjrvybę.

— Joplin. Mo. visiems gele
žies liejyklų darbininkams pa
kelta algos 50 centų į dieną.

— Chili repubiikoj. sulyg 1 d. 
Birželio įėjo pildyman įstaty
mas, sulyg kurio darbdaviai tu
ri mokėti atlyginimus susižeidu- 
siems prie darbo darbininkams.
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PERŽVALGA?
Pasekmės turbut bus menkos. į savo dailiai skambančias, lietu

viškas pravardes. Bet kiek ten
ka patirti, tai tie visi pasistengi
mai musų broliams yra daugiau
sia tik kietais žirniais, beria
mais į daug kietesnę sieną. Abel- 
nai imant, mus broliai kaip rašė
si, teip daugiausia ir rašosi len
kais, rusais, o kaip tenka girdė
ti, tai yra nemažai šiądien dar ir 
tokių “išmintingų” lietuvių, ku
rie net nieko nepasiklausę pada
ro sau išvedimus, kad jau Lietu
va yra vokiečių užkariauta, tai 
jiems, kaipo vokiečių pavaldi
niams ir tinka tik vokiečiais už
sirašyti ir jie rašosi, ne papsėda
mi, ar jiems kas aiškina, ar ne. 
Nevienas jau lietuviškas “Šmi
tas”, “volfas”, “mileris”, “Šile
ris” ir kitoks, nubarškejo jau į 
savo ne išmintingumo gelmes. 
Ne pataisė juos viešos pasargos 
ir paaiškinimai, gal juos patai
sys pats jų gyvenimo likimas. 
Bet pasirodo vėl naujas reikalas, 
kurs verčia vėl paraginti lietu
vius atlikti savo priedermę, užsi- 

; rašyti lietuviais ir paduoti savo 
tikras pravardes.

Valstijos rengia daryti atski
rus surašus, surašani 
kaitant kiekvienoje 
gyvenančius žmones, 
rašymo dienai, visi, 
čiai šios šalies, teip 

į čiai, turės eiti į pažymėtas vie- 
į tas ir ten užsirašyti, aiškiai pa- 
■ žymint: Vardas ii- pravardė, tau 
ta, kokios šalies pąvaldinis, pi
lietis šios šalies, ar ne, kaip se
nas, kaip seniai šioj šalyj gyve
na, kuom užsiima, profesija, 
amatas ir tam panašiai. Kam į 
šitas surašymas bus reikalin- 

žinoma, nors 
Tik vienas

Praėjus popiežiaus paskirtai 
“Lietuvių Dienai”, kuri buvo 
skirta 20 d. Gegužio, kurioje vi
sose katalikų bažnyčiose turėjo 
imti renkama aukos nukentėju
siai Lietuvai, kaip pasirodo, tik 
Milwaukės arcivyskupas tinka
mai atsiliepė į savo arcidicezi- 
jos kunigus, prašydamas tą die
ną, per visas mišias rinkti Lie
tuvai aukas ir atlaikyti tam tik
ras pamaldas, sykiu teikiant pa
laiminimus tiems, kurie aukaus 
lietuvių sušelpimui. Kitose vy
skupijose ir arcivyskupijose to
kių atsiliepimų nesigirdi, dar 
gi kitose, kur yra ir lietuviškų 
parapijų nemažai, net pusę lupų 
nieko neprisiminta ir lietuvių 
Ijažnyčiose. Mat šiądien tarp 
lietuvių yra įsigalėjęs aklasis 
fanatizmas, kuriam vedant sa
vo aukas, tvirtai yra tikima, kad 
jeigu surinktos aukos Lietuvos 
haduoliams, negali patekti į 
krepšį party visko jo fondo, į ku
rį surinktų baduoliams aukų 
veik trečdalis eina privatiškiems 
tikslams, tai geriaus apie tų au
kų rinkimą nė ne užsiminti. O 
čia minėtoj dienoj surinktos au
kos. ir negalėjo tokiems fon
dams patekti, tik turėjo eiti pas 
augštuosius bažnyčios perdėti- 
aius ir išten į Europą. Todėl, 
dalykams teip dedantės iš anos 
dienos pasekmės turbut bus la
bai menkos.

jie negalima suimti atgal, tad uži ATSIŠAUKIMAS I LIETU- 
depozitus tokiame atsitikime, at-, VIUS TĖVYNAINIUS IR LIE- 
sako kapitalas ir todėl bankos 
bankrutyti negali. Su privatiš-
komis bankomis. kokių buvo ke- gyvuoja nuo 1910 metų. Per tą 
liatas ir lietuviškų (Chicagoj) laiką ji labiausia vadovavosi ide- 
buvo kas kita, nes jos buvo be į aliais tikslais, rūpindamasi pa
valdžios priežiūros ir savo gyve-, laikyti musų laikraščių vieno- 
nimą. vedė be jokio kapitalo. Už' dėsnius santikius, auklėti, kaip 
žmonių sudėtus taupymui pini- i tarp laikraščių, teip ir tarp jų 
gus (depozitus), bankininkai j skaitytojų solidarumo dvasią., 
steigė sau rezidencijas, pirkosi ‘šituos savo tikslus Dr-ja išdalies 
automobilius, turėdavo vakaci- atsiekė. Be to pastaruoju lai- 
jas, leido gimines į mokyklas, Į ku, kuomet Europos karė aiš- 
na ir gyveno poniškai, o kada: kiau iškėlė Lietuvių Tautos 
svetimus pinigus prašvilpė, ta- klausimą Amerikoje, Spaudos 
da, suprantama, turėjo bankru-į Draugija pradėjo-rūpintis infor- 
tyt, nes nė patiems nebuvo iš koĮ mavimu anglų apie lietuvius ir 
gyventi, nė žmonėms padėtus pi- į tuo tikslu išleido d-ro J. šliupo 
nigus grąžinti. Tas juos prive- ; veikalą “Lithuania in Retrospect 
dė prie bankruto ir už žmonių iš-: and Prospect”, kurios platini- 
eikvotus pinigus jie bus valdžios mas daug prigelbėjo Lietuviųj 
baudžiami. Bankos gi turinčios klausimui išaiškinti ir išgarsin- 
čarterius, yra valdžios priežiuro-' ti.

sunkiai kovota už jos prasiplati- < atvejuje męs turime prieš save į Tad guodokime patįs save, bet 
nimą. 4 (žmones išmintingus ir su gerais mokinkimės guodoti ir kitus.

2. Trisdešimts Garsiausių į norais, bet lengvatikius ir nepas- į Jeigu mums kas ką patėmija, vi- 
Apysakų, veikalas su virš 200 torius prie savo nuomonių. ~ 
puslapių, su 20 paveikslų. Tarp 
tų istorijos apysakų yra toKios, 
kaip: Pirmasis Spaustuvninkas, 
Fridrikas Rudabarzdis, Vyras 
su Geležine Kauke, Puolimas 
Trojos, Penelopes Audimas, 
{steigimas Romos Miesto, Kar- 
tagenos Didvyris Hannibalas, 
Jaunatvės šaltinis; ir t.t. Visos 
istoriško ir morališko turinio 
apysakos, begalo naudingos ir 
pamokinančios jaunimui.
x 3. Paveikslai iš Pasaulio isto
rijos. Tai visa eilė įdomių ir 
suprantamų aprašymų įvairių 
šalių, su daugybe iliustracijų. 
Kiekvienai šaliai skiriama apie 
po 89 iki 100 puslapių. Aprašo
ma istorija šitų šalių. Ameri- 

. kos, Anglijos, Austrijos, Chini- 
je ir bankrutyt negali. į Karė, padariusi begales skriau ; jos, Francuzijos, Italijos, Japo-

Piriigų taupymui dabar ran-Įją lietuviams, padarė ir tai, kadinijos, Lietuvos, Rusijos, Turki- 
dasi dai viena saugi vieta, tai i sustabdė knygų leidimą irap-hos- Viso 12 knygelių, arti po 
valdžios išleisti Liuosybės Pas-; švietos platinimą. Prieš karę i 100 puslapių kiekviena, 
kolos Bondsai 1917. Juos gali-1 Lietuvoje buvo leidžiama kas-1 Be tų veikalų, kurių rankraš- 
ma pirkti pačtuose, bankose, ek- ■ meį po keliatą šimtų knygų, ka-; čiai jau yra prirengti, rengiama 
spresų agentūrose. Už įmokė- Į r§s metu knygų leidimas susto- ? spaudon teip pat ir sekantieji: 
tūs pinigus už Liuosybės Bond-'jo; Lietuva pasijuto be dvasios i 1- Amerikos Lietuviai ir Pa
sus, valdžia moka 3'- 2 nuošimtį. maisto. Ir Amerikoje paskuti-i šaulio Karė. Veikalas apie 150ip;u> padarys tai kas kitas’ 
-•2 7  .1  _ \ __ • * _ _ _   _ __ - - _ , i. _ 1    -t _ ? ■» 

TUVIŲ DRAUGYSTES.
Lietuvių Spaudos Draugija

ir sus- 
vaisti joje 

Atėjus su- 
kaip pilie- 
ir ne piiie-

šitų bondsų (abligų) aplikacijas i njajs laikais didesnėsės knygų 
reikia paduoti iki 15 d. Birželio, fi 
Tai yra labai saugi vieta pinigų 
pasidėjimui, prie to ir nuošimtis 
mokamas didesnis. negu tose 
bankose. kurios moka 25 2 ar 3 
nuošimtį.

” Lietuviams reikia ruoštis. Lie- Į ? 
tuviams yra reikalingu ruoštis ir į \ 
stengtis sutikti Lietuvos ateitį 
su geromis pasekmėmis, ypač į 
jieškoti jai politiškos laisvės ir į 
tam dabar yra laikas. Esant ? 
laikui, negalima sakyti, kad 
lietuvių tam reikalui nėra dar
buojamasi, nors apie to darba- į 
vimosi svarbą negalima ką daug 
pasakyti. Ką Lietuvos veikėjai 
veikia, mums yra kaip ir neži
noma, nes karės metu, esant 
Lietuvai užrakinta teutonų ne
laisvėje, iš ten žinių gavimas nė
ra galimu. Vienok, kiek mato
ma iš trumpų žinučių, telpančių 
svetimuose .laikraščiuose, visgi 
galima numanyti, kad ten kas 
nors yra veikiama, yra rūpina
masi Lietuvos ateicia. Ameri
kos lietuvių visuomenės veikė
jams nereiktų laukti žinių, ką 
veikia Europos lietuviai, bet 
reiktų jiems darbuotis ant vie
tos. Svarbi dabar valanda, ku
riai pasitarnaujant randasi ir 
proga pasidarbuoti Lietuvos 
ateičiai. Svarbumu yra tai Su
vienytų Valstijų įsikišimas į Eu
ropos karę. Suvienytos Valsti
jos, kaipo didelė, turtinga ir to
bula šalis, kuri savo teikiama pa
gelba talkininkams, karei pasi
baigus, taikos derybose loš labai 
svarbę rolę ir jos žodis turęs 
didelę svarbą, todėl lietuviams 
dabar yra proga kelti savo var
dą ir įgyti autoritetą pas Suvie
nytų Valstijų valdžią. Yra rei
kalingu pasidarbuoti, kad augšti 
valdininkai plačiai žinotų lietu
vių ir Lietuvos vardą. Kuomet 
Lietuva ir lietuviai bus gerai 
žinomi ir pažįstami ameriko
nams, kuomet apie Lietuvą ii 
lietuvius gerai žinos diplomatai, 
tada taikos derybose jie primins 
Lietuvą ir jų žodžiui, kaipo žo
džiui įtekmingos šalies, kitų ša
lių diplomatai nenorės priešintis 
ir tame Lietuva galės ką nors 
laimėti. Lietuviai veikia tame 
reikale Šveicarijoj, veikia Petro
grade, veikia kiek galint ir pa
čioje vokiečių užrakintoje Lietu
voje, tad yra butinu reikalu dar
buotis ir Amerikoj, tik darbuotis 
ne peštynėmis, ne vaikiškais 
veblenimais vienas kitam, laik
raščiuose, ne skelbimais savo 
ruošiamų “balių” ir prakalbų, 
vietiniuose angliškuose laikraš
čiuose, kurie yra žinomais tik to 
miesto rubežiuose. Dirbti rei
kia teip, kad Lietuvą ir lietuvius 
galėtų tankiai atminti ambasa
dos, kongresai, Senatas ir augš- 
tai stovinčios pavienės ypatos.

gas, nėra aiškiai
spėjama visaip.
dalykas turėtų kiekvienam būti

į HIUUU nad na VI—

To-jsuomet šaltai dalyką apsvarsty- 
ki žmonės privalo visuomet būti į kime ir pasistengkime atskirti 
prie savo nuomonės ir tik tada;gerą nuo blogo, be karščiavimo- 
jie gali būti branginamais, o ki- į si. Vokietijos kariumenėje yra 
taip elgiantės, jie nustoja savo 
vertės ir kitiems duoda progą 
kalbėti apie save gana prastai. 
Prie protekcijos, pataikavimais 
ar kitokiais budais galima pas 
žmones išsidirbti pasitikėjimą 
ir garbę, bet tas viskas sunyk
sta prie pirmiausios progos, kur 
reikia panaudoti tą viską, ką pir
miaus buvo galėję nuduoti. 
Protekcijos sistema yra užtekti
na, kad turėti “gerus” pečius, o 
apsieiti galima ir be galvos, bet į 
iš to niekas ne išeina, nes tokia 
sistema, progai atsiradus, suga
dina visą reputaciją, žudo pasiti
kėjimą ir tas viskas, su "gerais

■ pečiais” žmogui, išeina ant ne-
■ naudos.

Apvertinimas vien savęs dar 
nieko nereiškia, kadangi niekas 

• negali būti savo ypatos teisė- 
1 ju? čia reikia didelio narsumo, 

kad sau pasakyti: “Aš prie to
■ nesu tinkamu, tą padaryti nega-

. A Ne
seniai girdėjome apie permainas! 
augštų viršininkų franeuzų ar
mijoje. Į viršininkus statyta 
kandidatu generolą Petain, kurs 
atsižymėjo gynime Verduno nuo 
vokiečių; Bet Petain čia nusto-

;avo pasitikėjimo ir todėl 
savo vieton, patarė statyti kan
didatu generolą Niveile. Tai bu
vo pilietiškas pasiryžimas, pa
matyti kitą atsakantesniu už sa-

įvesta toks įstatymas, sulyg ku
rio, kareiviui nėra leista skųstis 
ant savo perdėtihio pirmiau, ne
gu išsimiegos. Tai geras atauši- 
mo įrankis. Tad sekime šitą bū
dą ir viską, ką matome, girdime 
ar laikraščiuose skaitome, neim- 
kime tuojaus ’už faktą, bet jį 
pirmiaus patyrinėkime, tik vie
ton miegoti, gerai apie tai pagal
vokime, išaiškinkime jį sau. 

; Nereikia erzintis vienu ar kitu 
' daiktu, apie kurį paskaitome 
laikraštyje, ar kas nesutinka su 
musų nuomone, tuojaus, kol ne
same apie tai rimtai pagalvoję. 
Pamislykimę, kad tas, kurs rašė 
mums nemalonų straipsnį, gal 
turi tiesą, ar bent dalį jos, turė
kime pasiryžimo, pergalėti savo 
užsikarščiavimą.

žemaitis.
---------------Q--------------

Pasikalbėjimas su Jonu.
— Ar žinai, Jonai, ką aš su- 

misiijau ?
(puslapių. Pagal planą, tai bus 

uos liovėsi leidusios knygas. į nuosekli peržvalga Amerikos lie- 
> laike karės:

Seimai, Rinkimas aukų. Parti
jų nusistovėjimas, Fondai, Orga- 

I nizacijcs ir tt.
■ 2. Lietuviškai-Angliškas
, Angliškai-Lietuviškas žodynas, į 
į kuriame bus tiek pat (jei ne;
i daugiau) žodžių, kiek yra did-‘ 
; žiausiuose žodynuose; bus iš-I 
; leistas ant plonos popieros, pa-1 
irankaus formato, kad butų ga-j 
; Įima nešiotis kišeniuose, ir kaš- ’ 
I tuos ne daugiau, kaip apie S2.00.;
: Dabar už tokį pat žodyną reikia : 
įmokėti po $4.00 iki S6.00.
i 3. Enciklopediškas žodynėlis ’ 
į (pagal H. T. Peck ir. R. C. Auld ?
i veikalą “The Standard Illuštra- 
jted Book of Facts”) ; 1000 pusk, 
įsu dagybe paveikslų.
• Tikimasi teip pat gauti išleidi- 
?mui niekuFdar nespausdintų Jo- 
įvaro Eilių rinkinį. Dalis pelno 
į nuo to leidinio du skiriama Jo- j, 
i varui.

Augščiaus minėtieji. darbai' 
: reikalauja didelių pinigų; bet; 
! tokios knygos mums j-uo seniai i 
yra reikalingos. Visuomenė su-'

: Kas bus kaip pasibaigs karė? tuvių bruzdėjimo 
. Ar gi męs leisime musų broliams 
: Lietuvoje paskęsti tamsybėje ir 
’ vėl per ilgus metus vien savo 
■nusilpusiomis spėkomis auklėti 
i musų raštiją? Prie to negalima 
prileisti! Amerikos lietuviai 
privalo sudaryti tvirtą knygų 
leidimo ir skleidimo įstaigą, kuri 
parūpintų dvasios maisto Lietu-

Laiškas iš Rusijos.
(B. K. Jankevičiui.) 

. Mielasis! Seniai aš .tau ra
šiau. Ilgesniam laiškui parašyt vai. kuri tvarkintų knygų plati- 
trukdavo laiko, o trumpame ne-1 mmą. kuri, pagahaus, nelaukiant 
galima ką daugiau r parašyti, karės pabaigos, 
šįmet aš turiu daugiau darbo, su savo darbu. Prie to svarbu 

i Mat Marianpolės gimnazijoj mo- yta turėti Amerikoje centralę 
kytojauju, kartu ir “žiburio” lietuviškų knygų leidimo ir pla- 
progimnaziją prižiurau, inspek- tinimo įstaigą, kuri turėtų viso- 

Taigi laiko rei- kių čia ir Europoje leidžiamų 
raštų ir butų, teip sakant, musų 

Amerikoje. Ji

šo, kiekvienas lietuvis, neski
riant lyties, turi pasiduoti lietu
viu ir ant klausimo kur gimęs, 
turi pažymėti, kad gimęs Lie
tuvoj (jei ten gimęs), o ne Rusi
joj ar Lenkijoj, prie to paduoti 
savo pravardes tikras, lietuviš
kas. Jeigu jau prisieitų 
trumpint pravardes, -pagal 
noro, ar dėl sunkumo 
tarti svetimoj kalboj, 
bent jau trumpinti teip, 
pravardė išeitų lietuviška,

is- 
tai 

kad
pa-

veizdan, Sakalauskas gali trum
pintas ant Sakalo, Žilinskas ant 
žilio ir tam panašiai. Bet butų 
lietuviams didele gėda ir dideliu 
pažeminimu, jeigu lietuviai 
šiuomkart pasirodytų teip že
mai supratime stovinčiais, kaip 
pasirodė lenkai, pasiduodanti 
Suv. Valstijų kariumenėn, iš ku
rių juokiasi anglų spauda, kad 
dėl savo ilgų ir sunkiai ištariamų 
pravardžių, padirbo nė šį, nė tą, 
nes .iš Kovvalewski, pasidarė 
CalI, iš Jastrzembski, pasidarė 
Istemberg, iš žaborowski Zim-i 
bei ir daug kitokių. Tad lietu
viai privalo neprisileisti prie to
kio pažeminimo ir atlikti savo 
priedermes teisingai, pasiduo
dant lietuviais ir lietuviškomis 
pravardėmis. Teip darant bus 
atliekama tris išmintingi dar- 
bei: nepasiliks melagiais, pakels 
lietuvių vardą ir savim ne di
dins svetimtaučių skaitlių.

jau pasirodytų

— Nežiną; ertą tau sa-

lr ! ,]O pat:

— Nugi kodėl? Sakyk!
— Aš manau, kad mum butų 

geru daiktu pagerinus savo būvį.
— Na. o kaip tu manai, kaip 

tą būvį galima pagerinti?
— Patylėk biskį. kaip aš pa

baigsiu kalbėti, tai tada galėsi 
tamista kalbėti.

**Dar viena priedermė. Labai 
daug kartų jau buvo rašyta, pra
lyta, raginta ir net liepta lietu
viams visur ir visuomet būti ir 
■Įsirašyti lietuviais, paduodant

Pinigų taupinimas. Pas mus 
daugelis teiraujasi, kaip viskas 
gali apsiversti su bankomįs, ku
riose yra daugybės lietuvių, pa
sidėjusių sutaupinimui pinigus. 
Nekurie daro išvadas, kad karei 
ištikus, bankos gali subankruty- 
ti ir nusinešti žmonių pinigus.

. Bankrutyti gali tik privatiš- 
kos bankos, kurių jau, teisybė, 
beveik neliko; jeigu Chicagoj jos 
atgyveno savo laikus, tai kitur 
jų jau irgi nėra, šiaip bankos, 
nuo 1912 m. visos yra po val
džios priežiūra ir bankrutyt 
teip, kad nusinešus žmonių sudė
tus pinigus, negali, nes sulyg 
valdžios reikalavimo, depozitai 
bankoje-negali viršyti kapitalą, 
ant kiek banka yra inkorpuruo- 
ta. Pasididinus depozitams, ka
pitalas irgi turi būti padidintu. 
Kapitalas negali būti leidžiamas 
spekuliacijoms ir todėl jis negali 
niekad žlugti, Ties jis stovi kaip 
kaucija už žmonių sudėtus pini
gus. Jeigu depozitai, leidžiami 
pramonėn ir reikalui prisiėjus

torium jos esu. 
kia daug pašvęsti.

Sulaukęs kiek liuosesnio laiko.' ^5 gŲ centru 
Užgavėnių, paruošiauTatTšį laiš-^jP 
kelį apie buvimą Jarovslaliuje. 
nutūpusių pabėgėlių — tremti
nių lietuvių.

Tie vargai ir bėdos, kurie, iš
lydėjo lietuvį iš brangios tėvy
nės, dveji ar pusantrų metų at
gal, ne pranyko, tik "sumažėjo, 
ačiū Lietuvių nuo karės nuken
tėjusių šelpti draugijos pasidar
bavimui. Lietuvių Draugija 
stropiausia gesino tą vargo ir 
skurdo gaisrą, į kurį lietuvius 
įtraukė karės viesulą. Durnai ir 
liepsna to gaisro pranyko, bet 
žarijos dar žėri, pridengtos pe
lenais. Reikia tik kartais dirs-. 
teiti, kad gaisras iš jų vėl ne iš
siplėstų, dar kartą.

Pabėgėliai-tremtiniai gyvena į 
vargingai, sukimšti šeimynomis 
į mažus, ankštus kambarėlius, 
gaudami maistui keliatą rublių 
pašelpos, kurių prie dabartinio 
brangumo, tik duonos kąsneliui 
nusipirkti užtenka. Darbo gali
ma gauti užtektinai, bet tarp jų 

1 nėra darbininkų, tik moters, se
neliai ir vaikai; ką gi jie gali 
dirbti? Draugijos nepajiegda- 
mos aprūpinti visus nelaimin
gus, griebėsi gelbėti mažiulėlius. 
Nuo pareitų metų Joroslavliaus? 
rajone buvo ir dabar yra 6 pradi
nės mokyklos. Bet pradinės 
mokyklos nepatenkina visus be-? 
simokinančius. Taigi švietimo' 
draugija “žiburys”, praėjusia- į 
me rudenyje atidarė keturių kle- 
sų progimnaziją, kurioje moki
nasi vaikai ir mergaitės, ben-i 
drai. Mokinių visose klesose 
yra. apie 100. Vargas “žibu-; 
riui” tą viską vesti, nes pinigų. 
užtektinai neturi, o aukų gauna 
labai mažai, tik kaip mokslo sri
tyje eina išvien su Lietuvių drau 
gija nuo karės nukentėjusiems 
šelpti, tai šiaip — teip varomėsi.

Butų galima daug visokių 
smulkmenų prirašyti apie pabė
gėlių gyvenimą, bet tam ne laiš-, 
ke vieį^. Ar iš jų kas gerai gy-i 
vena, ar blogai, visi bėgtų Lietu- Į 
von, kad tik greičiau pasibaigtų j 

ta baisioji karė.
Per kalėdas buvau čerejage.: 

Ten viskas kaip buvo. Iš pabė-Į 
gėlių ten dar gyvena Jurgis Jan
kevičius ir Juziote. Kastulis! 
pristojo darbininkų eilėsną, ku
rie dirba netoli fronto. Klepu-i 
kas ir Jonušis rašė per kalėdas. * 
AŠ jiems nusiunčiau po desėtkąi 
rublių.

Gal gauni kokių žinių iš Lietu
vos? Parašyk.

j Senovės rymionai sakydavo.. — Būvio pagerinimu yra mok 
i kad pasaulis geidžia buri apgau-j slas, su kurio pagelba galima 
i dinėjamu. nes prie to verčia žmo ■ pagerinti savo būvį.
■ nių prigimimas. Girdėjome teini — O kaip tą būvį 
i gi apie vilkus avių kailiuose, ku- ■ pasakyk man.
j rie mums daugelyje atsitikimų . — Būvį pagerinti, 
? prikalba iš šie. ar iš to pasinau- i teip greitai negalima.
doti. bet progai pasitaikius, jie i gerinti pamaži, po bi 
naudojasi iš mus pačių. Tie tai 1
kaip tik ir įeina į aną rymionų į skaityti.
patarlę. Nevisuomet tėvai yra; — Tai.... Tu man šneki kaip 
geresniais už savo vaikus, ku-T

i riems jie visame duoda pilną va-
i. Vaikai kaip vaikei. Nors 

i iš mažens jie yra atkakliais ir 
j tankiai rūstauja. kad tėvai 
į jiems viename ar kitame dalyke 
(yra priešingi, bet paaugs, ateis 
i į protą ir supras, kad tėvai 
i jiems priešinosi, turėdami gerą j

Niekad nepamiršiu savo i laiko daug nereikia.

pagerint,

žinoma, 
Reikia jį 
kį. Pir

miausia reikia mokintis rašyti ir

Justinas.

lybos knygomis tarp Amerikos 
ir Lietuvos, ką lengvai atsiektų.

• gaudama generales agentūras 
nuo išleistuvių čia ir Europoje.

Tais motyvais vadovaudamasi 
Lietuvių* Spaudos Dr.-jos valdy
ba- nusprendė reorganizuoti 
Draugiją; greta jos idealų sieki- 
nių pastatyti knygų leidimo dar- pras mus ir panorės teip sudru-;^ 
bą paremta, kiek galint, ant tinti Spaudos. Draugiją, kad ji Į 
biznio pamatų. Reorganizuoja- galėtų išleisti tas knygas ir dar; n-.oįytoio. kurs savo mokvkloje

• ma Draugija yra šitais pama-,daugiau. _ . . . .-esančius vaikus, versdavo atlik
tais: 1. Sukeliama kapitalas iki į Taigi šiuomi Kreipiamės į cgvo oareigas be jokios per- 
$25.000.00 ; 2. Visi Liet. Sp.iGerb. Tėvynainius ir Gerb. Lie- i mainosfbe jokių pasiteisinimu ir

• Draugijos nariai, _ laikraščių iš-i tuvių Draugystes, kv tęsdami j atleidimų, kurs mėgdavo sakyti: 
leistuvės pasilieka nariais ir to- Į prisidėti prie Lietuvių Spaudos I Jei mokyk]a iu$ ne jšauklės ir ne

Prižadėjimus būti j išmokins, tai tą padarys gyveni-liaus, gaudami už savo įmokėtus Draugijos. ____ __ _ ______  _____ ___
3. Šerų prekė Spaudos Draugijos nariais, (*rauįmas. kurs vienok bus jums šim- Ir kodėl męs 

$25.00 ; 4. Rorganizavimą Drau- ge su 10-a Galimi prižadamos ,^ kartų skaudesnis ir kartės-
pinigus, serus;

gijos veda dabartinė jos valdy- sumos pjnigų reikia siųsti i į nįs.„... Tėvai visuomet turi tai- 
i jie 

lyra tinkamais, o ne tą. kas jiems 
patinka.

žmonių būdas yra lygiu vaikų 
budui. Suaugęs žmogus pyksta 

į ir apmaudauja ant to. kurs jam

ba; 5. Suorganizavus reikalingą Spaudos Draugijos ofisą (Lietu-.savo vaikams tą. kam 
inkorporavimui kapitalą, Dr-ja• vių Spaudos Draugija. 307 XV.( 
inkorporuojama; 6. Inkorpora- Į30-th Str., New X ork, N. "i .), če- j 
vus Dr-ją išrenkama jos pastovi i kį ar money orderį išrašius ant į 
valdyba, susidedanti iš 9 direk-! šio vardo: Lithuanian Press į
torių; rinkimas atsibus narių ■ Association. Likusią pažadėtos • LIJ. Iitu,
įsteigėjų suvažiavime; 7. Da-.sumos dalį reiks sumokėti. pojpatėmija ką nors blogo pada- 
bar prisidedantieji prie Draugi-i tam, kaip iš Spaudos Draugijos i 
jos yra jos nariais-įsteigėjais; 8. į Valdybos bus apie tai pranešta. ;
Už šėrus galima mokėti pinigais 
arba knygomis (raštais), jei pa

daroma sutartis tarp šėrininko 
i ir Dr-jos valdybos; 9. Be di
rektorių, kurie ves visus Dr-jos 
reikalus, turės būti ir Radakciji- 

! nis Komitetas, kuris spręs apie 
i raštų tinkamumą ir rekomen
duos jų išleidimą; toks komite- 
i tas bus renkamas narių suvažia
vimuose; jo nariu suvažiavi
muose , jo naria’ galės būti ir 
Direktorių Tarybos nariai.

‘ Kadangi knygų leidimas ir jų 
platinimas-bus pastatytas ant 
grynai bizniškų pamatų, tad bus 
ir pelnas iš to darbo.

Prie Spaudos Draugijos kvie
čiami prisidėti pavieniai, drau- 

i gijos, didžiųjų organizacijų kuo
pos, knygų ir laikaščių išleistu- 

; vės, knygų krautuvės ir agentai, 
i Pastariems prisidėjimas prie 
Draugijos bus begalo naudinga, 

I nes jie iš Draugijos visados ga- 
; lės gautr visokias knygas vieno- 
Į domis išlygomis ir nereikės pa
tiems jieškoti jų įvairiose išlei-

I stuvėse. #
Spaudos Draugija jau turi 

(ant rankų ir keliatą rankraščių,
kuriuos pradės leisti kaip tiktai 
susirinks reikalingas kapitalas.

! čia paminėsime keliatą jų: 
i 1. Laisvė, Jos Atsiradimas ir
Plėtojimos. Labai įdomus vei
kalas. arti 120 puslapių. Jame 1 kitoj vietoj, tarpe nepažįstamu- kinti ir suteikti tuomi naudą sau 
išdėstyta, kaip laisvės troški- jų. jų visas pasiryžimas tuojaus.? ar kitiems, tad pilnai butume 
mas iškilo žmonių širdyse, kaip (dings, kaip nebuvęs. Tokiame' naudingi sau ir kitiems.

rius. Nemėgsta klausyti apie 
__  , tai. kas yra blogu. šiądien ra- 

Neduokime musų iėx\nei Pa-;s,me iabaį daug tokių žmonių, 
skęsti tamsybėse! Sudarykime|i.urįe nemėgsta net kalbant gir- 
didelę spaudos tvirtovę ir švie-;dgti apie sau negeistinus, nors 
skime Lietuvos žmones! ' jr svarbiausius nutikimus, o vie-

Lietuvių Spaudos Drau- ton jje mėgsta klausytis plio- 
n n . .^ja ■&me.rik°jf- vbnių. blevyzgų ir tomis gėrėtis. 

Čia tai apsireiškia pas tokius 
; žmones stoka pasiryžimo. Ne- 
| vienas, vieton atvirai prisipa- 
j žinti prie kokios papildytos kvai
lybės. kaipo kaltės, greičiau pa
sisakys. kad jam anaip išrodė 
geriau, kad jis tą klaidą pildyda
mas turėjo gerus norus ir tą pa
darė nenorėdamas, arba teisin-

P. S. Visokių informacijų mel
džiame klausti viršiaus nurody-j 
tu adresu.

-O-

PASIRYŽIMAS.
Kada tik mums prisimena pa

siryžimas, tuojaus mums prisi
mena kareiviai, kurie nepaisy
dami kanuolių baubimo nė gra- sis kitokiais budais, mėginda-
natų lakstymo, drąsiai eina ’gie- į mas tą savo kaltę primesti ki* 
(lodami ir puola ant žiaurių ir j tiems ir tai tik tada, kada jau iš- 
apsiginklavusių priešų eilių. To-'ėjimo sau neras, kuomet kitų 
kių atsitikimų istorijų yra labai • bus prispirtu prie sienos. O juk 
daug, jų netrūksta įr lietuvių is- j butų kur kas padoriau tokiam 
torijoje. kur pasakyta, kad vie-1 nusidėjėliui nuo kart prisipažin-1, 
nur ar kitur, maži būreliai lietu- ti prie kaltės, tokiu budu grei- 
vių. puolėsi ant didelių . pulkų čiau įgytų atleidimą, kuomet sa-; 
kryžeivių, apsišarvavusių plieno ve beteisindamas. įgyja tik dau- j 
sardokais. kuriuos nekartą per- giau paniekos. Bet stoka pasi
galėdavo, savo narsumu ir pasi-'< ryžimo jį prie to neprileidžia, 
ryžimais. (Jeigu męs turėtume užtektinai

Kasdieniniame gyvenime męs ? pasiryžimo, jeigu męs visuomet 
pasitinkame labai daug žmonių,!ir visur prisipažintume prie sa- 
kurie savo narsumu ir pasiryžk i vo klaidų, neturėtume nesmagu
mu atsižymi vien tarpe savųjų, i mų. nepatirtume neapykantos ir 
tarpe pažįstamų, bet kuomet įsi-; tąsynių. kokių šiądien turime 
maišys į tarpą koks drąsuolis, i panešti daugybes. Kad turėtu- 
svetimas. arba juos atimsime iš. me pasiryžimo, pasitikėjimo, jog 
tarpo namiškių ir pastatysime nuo kitų galime ką gero pasimo-

kada žmogus gali mokintis! Fab 
rike reikia dirbti 10 -valandų. 
Parėjus iš darbo reikia nusi
prausti. pavalgyt, persirengti, 
paskui dar nueit į saliuną kokį 
stiklą'išsigerti, ot laikas ir pra
eina. o kada gi mokinsiesi.

— žinai, Jonai, mokinimuisi 
Paskirk

vakarui bent kelias minutas ir 
už kiek laiko pasijusk kad jau 
kitaip rašai ir skaitai. Dabargi, 
duokime sau, pasiimame laikra
štį. ir pažiūrėkime kaip męs jį 
skaitome. Pirma kiekvieno žo
džio vis murkiame m-m. m-m. 

teip murkiame? 
Todėl, kad skaityt nemokame, 
kad nesame prie skaitymo pri
pratę. Todėl mums reikia prie 
to pratintis, reikia ne apleisti nė 

•vieną valandą liuoso laiko, rei
kia visuomet skaityti ir rašyti, 
o tada męs pramoksime rašymo 
ir skaitymo, tada męs pagerin
sime savo būvį, nes rašymas ir 
skaitymas mus atitrauks nuo sa- 
liunų ir nuo “balgėmių”. tada 
mums atliks keli centai ir tuomi 
mus būvis pasigerins.

— Tai tu sakai, kad j saliunus 
nereikia eiti?

— žinoma, kad geriau butų 
neiti.

— Tai. ką . tu čia tuščią kal
bą pasakoji......  žmogus gali bū
ti per dieną labiausia nuvargęs, 
bet vakare kaip nueini į saliuną, 
išsigeri kelis stiklus, visi vargai 
pranyksta.

— žinai ką. Jonai! Geriaus 
męs ši vakarą eisim gulti, o kitą 
kartą . daugiau pasikalbėsime. 
Dabar matau, kad esi biskį išsi
gėręs. Labą naktį. Jonai.

ž.
-- o--------  

JVAIRU m a i. 
Bėgyje 11 mėnesių, pasi-

i ? baigiančių su 21 diena Kovo 
1917, angliškos iT* kitų tautų 
bibliškosios draugijos par
davė 11 00.000 tonų biblijos 
ir kitų religiškų knygų, 
spaudintų 497 kalbose.

Suvienytose Valstijose 
yra viena ūkė ant kiekvienų 
septynių, nemažesnių 20 ak
ru žemės, kurioje laikoma 
avis, kurios per metus duo
da 333,333.333 (arba arti 
trečdalio bilijono) svarų vil
nos.



Actas.

tesi.

Yra skirtumas.

Pesimistas,

oro.

sario metu, kuomet bulvės

Ji: — Jeigu mergaitė ne
išteka už vyro, tai reiškia, 
kad jos gyvenimas nuėjo

SKAITYKITE IR. 
PLATINKITE 
“DIRVĄ”.

baltos, šilkinės šlebės nepa
gestų, reikia ją laikyt paka
bintą tam tikrame maišelyje 
pasiūtame iš mėlyno audi- 

cambric”.

tumo. Su deimentu butų

musų žmones šiame momen- 
(Toliaus bus)

SMULKUS PATA
RIMAI.-

vaitės išmaišyti, nes kitaip 
gausis i juos miltų kirmėlai
tės, kurios miltus galutinai 
padaro netinkamais maistui.

puodelio cukraus, du šaukš
tus ištarpintų kukuruzinių 
miltų ir sultis iš vienos cit
rinos. Galima dar pridėti 
šaukštą sviesto ir biskį drus
kos. Išvirus tą mišinį at
aušinti ir paskui jį dėti ant 
blynų. Ant viršaus užpilti 
miltinio cukraus, sumaišyto 
su citrinos sultimis.

mo, vadinamo
Pakabint reikia tamsioje vie

Spirgintas kepsnys.
Paimk kelių svarų šmotą 

šutinamos jautienos (rost 
byf), ir atskirk ją nuo kaulo 
ir apsudyk. Paskui pada
ryk mišinį iš lašinių, cibu
lio, šmoto veršienos, kiauši
nio ir vienos mažytės bande
lės kvietinės duonos ir tą 
viską sutaisius pagal skonio 
su druska ir cibuliu, tuomi 
mišiniu patepk vidurinę dalį 
mėsos. Paskui mėsą suvy
niok pateptąja dale į vidurį 
ir tą suvyniok į storą boveL 

| ną, kad verdant ne pairtų.
Išvirus šitą mėsą, visomis 
pusėmis apkepink svieste, 
paskui apipilk vandeniu ir 
šutyk iki minkštumo, o pa
baigoj palaistyk jį biskiu 
miltu ir Smetona.

— Kad paveikslai nešla- 
piuotų. Kad kambaryje ka
banti ant sienos paveikslai 
nešlapiuotų, reikia tarp sie
nos apatinių paveikslų spiel- 
čių kampų padėti šmotelius 
korko, kad sienų drėgnumas 
negalėtų pereit į paveikslus.

— Kaip pažint auksą. 
Kad atskirti tikrą auksą nuo 
imituoto, menamąjį auksą 
reikia drūčiai patrinti skil
tuvu ar kitokiu lygiu, plieni
niu daiktu, teip, kad tas 
daiktas liktųsi geltonu ir tą 
paskui palaikyti ties degan
čiu sieruotu degtuku. Jeigu 
geltonumas nuo plieno su
nyks, auksas nėra tikru.

ru. Jau kalbėjome apie tai, 
kad šviesos vilnys ar sriovės 
yra įvairaus ilgumo. To
kios vilnys yra trumpiausio
mis mėlynos spalvos. Taigi 

dens, kuomet ten įmetame šitoje sniego dubukėje ir 
akmenį. Priklausant tolu- matoma mėlyna šviesa, nes 
m ui, tose vilnyse męs mato- kaipo trumpą, čia supta
me spalvas geltonas, raudo-;ka kitos, ilgesnės vilnys avie
nas, mėlynas ir kitokias. s°s spindulių. Mokslinin- 
Buvo jau kalbėta, kad baltą kas, Chemikas Tindall pa- 
spalvą galima padalyti į ke- duoda labai akyvą eksperi- 
lis skyrius, kaip kadjąma- mentą, kad patvirtinti savo 
tpme “laumės juostoje”. 
Efektą galima prilyginti 
trikampiam stikliniui stul
peliui. Ant spalvuotų daik
tų atsimuša tik tokia šviesos 
sriovė, kokia papuola musų 
akims ir daro reginį spalvos 
mėlynos, raudonos ar kito
kios. Ta spalva visas kitas 
spalvas nugali ir jas naikina. 
Jeigu tada visos kitos švie
sos sriovės liekasi užmuštos, 
męs tada matome tik raudo
ną spalvą, o jeigu visos spal
vos atsimuša musų akyse, 
tąda matome tik baltą spal-

Oficieras: — Po šimts vel
nių! Nėsykio šaudamas ne
gali pataikyti į paženklintą

Žvaigdžių įtekmė ant 
žmonių.

Jeigu kelioms naktims

Itališkos frizerijos.
Vieną puodelį kukuruzi- 

nių miltų išmaišyk puodely
je vandens ir pridėk dvi 
kvortas verdančio vandens. 
Pridėk prie to šaukštelį dru
skos ir iš valios virk iki su- 
tirštėiimo, tik /tabok, kad 
nepervirtų iki dugno. Pas
kui išpilk į bliudą. Išvirt 
reikia viena diena prieš 
naudojimą. Galima prie to 
pridėti trinto sūrio. Pusry
čiams galima daryti iš šitos 
tešlos mažas frizęrijas, iš- 
verdant jas karštuose tau
kuose, kad pasidarytų ru
dos ir paduot karštame bliu- 
de į .stalą, apdėJus lašiniais. 
Pietums frizęrijas galima 
supjaustyti ne dideliais šmo
teliais, sušildyti pečiuje ar 
ant garo ir aplaistyti tamei- 
čių (pomiderių) ,ar kitokiu 
tamsiu skvstimu.

Priedai prie blynų.
Į puodelį verdančio ant 

ugnies, vandens įdėk pusę

les gražaus, balto sniego. 
Kodėl jis baltas? Todėl, kad 
saulės šviesa yra balta ir ta 
šviesa sniegą apšviečia.

Žinome tai, kad tas, ką

teoriją. Jis iškasė sniege 
duobukę trijų pėdų gilumo 
ir vienos pėdos platumo. 
Duobukė, lyg taurė, prisipil
dė melsva šviesa. Viduryje 
duobukės įsmeigė lazdą ir 
šviesa dingo. Mat stovinti 
viduryj duobukės lazda ne
leido kryžiavotis šviesos 
spindėjimams, atsimušan- 
tiems nuo duobukės krantų. 
Ištraukus lazdą, duobukė 
vėl prisipildė melsvąją švie-

Mėlynoji spalva ant fir- 
mamento (dangaus) parodo, 
kas darosi kuomet šviesos 
sriovė išsiskirsto, šviesos ■ 
sriovė išsiskirsto smulkio-' 
mis dalelėmis dulkių, vande
ninio garo arba ir oro dalelė
mis. Teip pasidarius, švie-. 
sos sriovė neturi į ką atsi- j 
mušti, kaip kad atsimuša į 
sniego paviršių. Dalelės oro, 
pripildaiičios erdves, yra 
teip smulkios, kad jos vei
kia tik mėlynose šviesos vil
nyse, kurias jau pirmiąus 
matėme trumpiausiomis. 
Ilgesnės vilnys arba sriovės, 
jos, kaipo ilgesnės, pereina 
per oro sluogsnius. Pasek
mėmis gauname tai, kad nuo

me prie sniego. Kaip greit 
paimsime saują sniego ir ją 
suspausime teip, kad vanduo i 
iš jo išsisunktų, sniego bal
tumas sunyks. Mat oras iš 
jo prasišalina ir sniegas lie
kasi tik matomu kunu, atsi-

Atyda.
šiomi apreišktame, 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 30 dienai 
Birželio šių metų, tas mokės 
jau $2.00.

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

vadiname šviesa, yra tai tik 
tekėjimas etero, užpildan
čio erdvę net tą, kuri neturi 

Yra kas svarbesnio ne
gu oras. Toje erdvėje pakį- 
lavilnįslyg kad ant van-

juk mokinaisi siūta verti į 
adatą! -

Kareivis: — Teip, pulkau
ninke, bet aš netaikiau ada
tą nuo siūlo už trijų tūkstan
čių žingsnių. Tai yra skir
tumas.

Sumanus siuvėjas.
— Tamista daktere! No- 

rėčią žinoti ar galit hipno- 
tizuot žmones?

tos, nes jos tveria mišinį oro 
ir permatomo vandens. Jas 
apšviečia saulės balta šviesa 
ir todėl jos yra baltos. De
besys ant saulės užėjęs išro
do baltu, nes susideda iš oro 
ir vandens lašų. Bet grįžki-

PerdidėKs druskos var- . 
toji mas.

Yra daug žmonių, varto-i 
jančių daug druskos prie 1 
valgio, tikint, kad tas yra j 
naudingu sveikatai. Vienok! 
viršmierinis druskos naudo-į 
jimas yra kenksmingu krau-; 
jo tekėjimui ir gimdo gyš-Į 
lų ligas. Apart to dar nūs- j 
tojama apetito. Yra žmo
nės, kurie druskos visai ne
vartoja ir nejaučia jos rei
kalingumo. Druska yra rei
kalinga negardiems val
giams, kad padilginus sko
nio nervus, tik nereikia jos 
perdaug vartoti.

Kodėl sniegas baltas.
Žnioma mums gerai, kad 

žiemos taiku būva, šalta ir 
daug sniego. Tankiai gir
dime nuo senesnių žmonių, 
kad nuo tiek ir tiek metų ne
pamenama tokios gilios ir 
šaltos žiemos. Girdint to
kius išsireiškimus, visuomet 
reikia tikėtis, kad sekančią 
žiemą bus girdima nuo senes 
nių žmonių tokia pasaka. 
Kaip ten nebūtų, vienok fak
tu turime priimti, kad žie
mos metu žmonės mato ei-

Acto rūgštis 
gadina kraują; naudojimui 
prie valgio actą reikia pirk
ti kuogeriausią, ne imituotą 
ir kiek galint, vieton acto 
naudoti citrinų sultis.tas pats, bet dęimento netrin 

sime, nes gaila jį gadinti dė
lei jo brangumo.

Putos, ar tai vandens, ar 
kiaušinio baltvmo, yra bal-

Jeigu sniegą matome bal
tu, tąd aišku, kad visos spal
vos atsimuša musų akyse. 
Bet kodėl? Todėl, kad regi
nys susideda iš įvairių spal
vuotų dalelių, krištolinėj 
formoje, ne reguliariškai 
besimaišančiomis su oro- ka
muolėliais. Saulės spindu
lių šviesa įeina gilei į sniegą 
ir ten užlinkus, eina per snie 
go krištolinius grudus ir 
grįžta atgal į orą. Tokiu 
budu šviesos sriovės tampa 
išsklaidyta šian ir ten, išeina 
augštin ir kįla į orą, kur jau 
neturi į ką atsimušti ir todėl 
turimedbaltą sniego išveizdą. 
Baltumas visuomet paeina 
nuo ankšto ir nereguliariš- 
ko maišymosi nepermatomų 
kūnų su oru. Jeigu męs sųt- 
rinsime šmotelį nepermato
mos uolinės druskos, tai iš 
tos gausime kūną, baltą 
kaip kad yra druska, kurią 
vartojame šiądien prie val
gio. Bet kuomet sutrinsime 
šmotelį permatomo stiklo, 
gausime daleles sniego bal-

pramonės į0 yra aišku, kad mėnulio 
šviesos spinduliai veikia ant 
vandens, ant kitokių skys
timų, ant augalų ir gyvūnų.

Nekurtos mimozos išske
čia ir suglaudžia savo žiedus 
kuomet mėnulis eina už de
besio ir iš ten vėl išeina. 
Mėnulio šviesos spinduliai, 
ant vienų organizmų veikia 
nuodijančiai, ant kitų atgai
vinančiai. Azijoj ir Afrikoj 
patirta, kad žmogus, mie
gantis mėnulio šviesoje, pa
tenka lengvon beprotystėn, 

i arba nustoja nuovokos.
Daktaras Garbley tikrina, 

kad daugiausia radiumo 
emanacijos ore yra daugiau
sia laike mėnulio pilnumo 
arba pilnatyje. Tas pats 
mokslininkas yra patyręs, 
kad kuomet ore yra daugiau 
šia radiumo, arba pilnatyje, 
nerviškai serganti žmonės 
daugiausia . kenčia. Kiti 
daktarai tikrina, kad laike 
pilnačio, žmogaus smegenys 

‘ išsipučia, o laike mėnulio 
^tmainošr^ušitraūkiar Sa
ko teipgi, kad žmogaus kūno 
oda irgi turi reikalus su mė-

i nuliu.
Bacon, prie kiekvieno mė- 

i nulio užtemimo, apalpdavo. 
J Tūlas kareivis, mėnuliui už- 
temstant, įpuolė i pasiutimą 
ir pagriebęs kardą, kapojo 
savo draugus.

Daktaras Hoffman gydė 
vienos turtingos ponios duk- 
terį, kuri kentė epilepsiją. 
Ligonės pilvas visuomet išsi
pūsdavo po mėnulio atmai
nos, ir susitraukdavo po pil
načio. Daktaras Mead pa
sakoja apie vieną vaiką, 
kurs prie mėnulio atmainos 
visuomet įpuldavo Į konvul- 

1 sijas. Dr. Damazzini sako, 
kad užtemstant mėnuliui 

r1693 m., išmirė veik visi ligo
niai. kurie sirgo epidemiš- 

ikuoiu drugiu.
Kad įtekmė planetų iri 

Į žvaigdžių, nepaisant didelio 
! tolumo, pasiekia musų žemę, 
; yra aišku ir iš to, kad ant 
žemės yra patėmijama švie
sa jovišo ir Veneros.

Citrininis kugelis.
Paimk gilų bliudą, sutrink • 

į jo briaunas dviejų citrinų 
lupynas ir pridėk pusantro 
puodelio balto cukraus ir du 
pilnus šaukštus miltų. Su
maišyk viską gerai ir pridėk 
keturis gerai išplaktus kiau
šinius ir tą viską gerai plak 
per 7 minutas, ašmenimis 
dviejų peilių. Paskui įpilk 
dviejų citrinų sultis ir pusan 
tro puodelio gero pieno, pri
dėk riešuto didumo šmotelį 
sviesto ir tiek pat taukų. 
Paskui teip prirengtą mišinį 

-augštųjų oro sluogsnių pas pu bliudujdėk į kitą idą,Jktt 
mus ateina mėlynos sriovės | riame yra verdantis vanduo 
ir firmamentas mus akims Į ir ten viską virk, kol mišinys 
yra matomas mėlynu. į sustengs (per 30 minutų).

—----------- ! Galiaus nukelk nuo ugnies ir
~~ '• ~ ;’ ataušus, sudėk į gilų bliudą,

g TTT/^Tf AT a i pateptą sviestu. Galiausią y ■ viską kepk, o iškepus, išplak
T w i dviejų kiaušinių baltymus 

su trimis šaukštais cukraus

Bendrovės įsteigimu.
Lietuvos Atstatymo Ben- Į 

drovės įsteigimas yra tokios 
didelės svarbos dalyku mu- į 
sų gyvenime, kad apie jį iš-' 
puola plačiau pakalbėti, i 
Svarba guli gal ne pačiame j 
Bendrovės įsisteigime, kiek, 
tuose visuose motyvuose, 
kurie privedė prie jos suor
ganizavimo. Karė, teip ne
laimingai užkliudžiusi Lie
tuvą, iki yamatų sujudino 
lietuvių protus bei jausmus. 
Klausimai, reikalai, dalykai, 
apie kuriuos nė nevsajoja
me, staiga atsistojo prieš 
mus ir laukė išrišimo. Iš
puolė rimtai pagalvoti apie 
daugelį reikalų mūsų tautą 
palytinčių. Musų tautos 
silpnybės ir trukumai apsi
reiškė su nepaprastu aišku
mu. Ir sietas apėmė troški
mas kaip nors*prigelbėti tė
vynei, kokiu nors budu pra
šalinti iš musų krašto tas 
nelaimingas sąlygas, kurios 
paskandino musų žmones 
varge ir skurde.

Daug buvo rašyta, kalbė
ta, svarstyta apie Lietuvos 
ekonominį pakėlimą pasku
tiniuose dviejuose metuose. 
Karė nuteriojo kraštą, iš
griovė miestus ir kaimus, 
begales vargo žmonėms pri
darė. Karė padarė ir dau-

pradeda leisti diegus, tie 
diegai savyje turi savo rū
šies nuodus, kuriais labai 
tankiai persiima visa bulvė. 
Tad pavasario metu verdant 
bulves, nuskutus jas reikia 
bent trijuose vandenyse nup 
lauti, paskui užvirus, nu
sunkti virusį vandenį ir už
pylus karštu vandeniu, baig
ti jas virti.

— Šilkinės šlebės. * Kad

Ant gatvės.
— Na ką, tamistos žmo- • ir tuomi patepk viršų miši- 

na geria tą mineralinį van-Į nio, dėk į pečių ir tegul ap- ■ 
denį, kurį aš išrašiau? Kaip;kepa.
jaučiasi?.... ' ------------

— Labai gerai, pons dak-Į Kaip apsieiti su miltais, 
tarė. Vakar visąbonkąsu' Neviena šeimyna mėgsta 
vandeniu, kuomet man pa-į apsirūpinti valgomais daik- 
leido, tai tuojau geriau jau-’ tais, su kuriais ne pamiršta

ir miltus. Vienok parsieina 
klausimas, kaip apsieiti su 
miltais, kad jie nesugestų. 
Todėl čia pridedame keliatą 
nurodymų. Miltų didžiau
siais priešais yra drėgnu
mas, stoka oro, vabalai, pe
lės ir žiurkės. Todėl reikia 
miltus laikyti tokioje vieto
je, kurion neprieina šitie 
škadadariai ir tokioj 
vietoje, kurioje negali rastis 
drėgnumas. Prie to dar rei
kia miltus bent kas dvi sa-

— Galiu. Galiu užhipno
tizavęs žmogų prisakyti jam 
viską atlikti ir atlieka.

— Buk tamista malonus 
užhipnotizuot visus mano 
kostumerius, kurie neužmo
ka man už darbą.

mi ne pagal tai, kas reiktų 
padaryti, bet kas jau pada
ryta. Teip ir šiame atsitiki
me. Musų visuomenė, silp
nutė, priderančiai prie rei
kalo neprisirengusi, paban
dė savo jiegų suvis nežino
moj sau srityj pamėgino 
įvesti į savo ekonominio gy- į 
venimo tvarkymą naują idė
ją, ir pasekmėje turime ( 
korporacijos įsteigimą.

Garbė Amerikos lietu- ( 
viams, kad steigdami Lietu- j 
vos Atstatymo Bendrovę, 

i buvo užtektinai drąsus nu-: 
. eiti naujais, nepramintais 
i dar takais. Korporacija yra i 
j teip naujas musų gyvenime 
dalykas, kad musų minios, 
nežiūrint, kad nuo laiko Lie
tuvos Atstatymo Bendrovės 
įsteigimo, daug jau pas mus 
apie korporacijas buvo ra- 

i syta, kalbėta, svarstyta, iki 
šiam laikui neduoda dar sau 
aiškios atskaitos, kas ji yra, 
kokią turi reikšmę, kaip plė
toja savo veikimą. Nesup- 

| rasdami svarbos korporaci
jų ekonominiame gyvenime,
• musų žmonės, su mažais iš- 
į skyrimais, gana šaltai atsi
neša prie Lietuvos Atstaty- 

| mo Bendrovės. Pradeda, 
Itačiaus, rodytis tūli apsirei- 
| skintai, kad Bendrovės pa-
• matai pamaži darosi musų 
žmonėms vis aiškesniais, vis 
prieinamesniais, ką liudija 
skaitlingi laiškai su įvairiais 
užklausimais, nurodymais, 
patarimais, kurie nuolatos 
ateina į Bendrovės raštynę 
New York’e. Aišku, kad

Žali žirniai su kiau
šiniais.

Ištarpink didelį šaukštą 
šviežio sviesto, įpilk biskį 
žalio ir sukapoto kopero ir 
įdėk du šaukštus cukraus. 
Į tą viską sudėk gerai nu
mazgotus žalius žirnius, pa- 
sudyk ir šutyk juos iš valios, 
palaistant rašalu ar vande
niu. Paskui išplak du kiau
šinių trynius su saldžia Sme
tona ir šaukštu miltų ir tuo
mi sutaisius žirnius, užšu- 
tink ir paduok į stalą.

mušančiu . reguliariškoie 
šviesoje, tik paviršutiniame 
skyriuje, priklausančiame 
nuo šviesos, kokia jį apšvie- vietą. Pasakyk man kuomi 
čia. Šmotą ledo galima tai- buvai prieš paėmimą kariu- 
kyti teip, kad išduotų at- menėn ?
spindį baltos šviesos, bet ta' Kareivis:— Buvau siu- 
šviesa nebus pasisklaidžius vėjas.
visame šmote. Toje vietoje, Oficieras: — Tai ką, po 
kur šviesa atsimuša į ledą, velniais, turi gerai šaudyti, 
ta vieta išrodys lyg zerkolas.
Kada pažiūrėsime į zerkolą, 
nematysime jame stiklo, tik: 
matysime jame atsimušusį 
reginį.

Sniegas nevisuomet būna 
baltas. Kaip kada sniegas 
turi ir baltai-mėlsvą. išveiz
dą. Tą lengva patėmyti kal
nuose, kuomet nupuola 
smulkus sniegas. Kada 
tokiame sniege galu lazdos* 
padarysime duobukę, mums*perniek. O jeigu išteka?... 
išrodys, kad ta duobukė lyg Į Jis: — Tada du gyvenimai 
pripildyta kokiu melsvu ga-'nueina perniek.

APIE LIETUVOS ATSTA
TYMO BENDROVĘ 

ekonominėj organizacijoje. 
Kaip gi pas mus yra? Iki 
paskutinų laikų korporaci
jos idėja buvo kuone svetima 
pas lietuvius. Tiesa, Lie- 
tuvoje, paskutiniuose ke
liuose’metuose susidarė ke- 
liatas maž-daug korporaci
jos pamatais paremtų istai- 
kų, k. a. du ar tris bankai, 
viena antra dirbtuvėlė, bet 
visame tame buvo daugiau. 
kooperatyvie negu korpora- 
tyvio. elemento. “Vilijos” 
bendrovė, kiek galima su
sekti, stovi arčiausia korpo
racijos, bet ir ten bendrijos 
pamatas yra, rodos, svarbes
nis. Amerikoj, toje korpo
racijų šalyj, yra musų žmo
nėms tuo žvilgsniu kiek ge
riau. . Turime čia keliatą 
bankinių korporacijų, vieną 
antrą pramonės įstaigą, bet, 
sulyginamai, jų irgi nedaug. 
Rimčiąusis bandymas kor
poracijos srityje pas Ameri
kos lietuvius buvo padary
tas Lietuvos Atstatymo

giau: — atidengė ir parodė _................... ...................... .......................
: tuvių tautos ekonominę - f iį NedsiMo Pasiskaitymai 
ganizaciją. Griuvėsiai, var- ........... - • •

' gas atsiliepė Į jausmus, gi 
| ekonominis tautos silpnu
mas prakalbėjo į protą. 
Abu ragino ką nors daryti.
Manyta išsyk, kad aukomis pastatysime du įdus su van- 
viską galima bus uždengti, deniu prieš mėnulį ir vieną 
Ir aukos, sulyg žmonių ga- tų uždengsime skėčiu, kad 
Įėjimo, gausiai plaukė. Lai- mėnulio šviesa vandenį ne- 
kui bėgant, tačiaus, ekono- pasiektų, tai po tūlam laikui 
minis tautos silpnumas, or- persitikrinsime, kad tame 
ganizacijos stoka vis labiau |de, kurs buvo skėčiu pri- 
pradėjo pasibrėžti ir visus dengtas nuo mėnulio šviesos, 

! privertė tais dalykais ru- vandenio yra išgaravę daug 
pintis. Pasipylė įvairus Lie- mažiau, negu antrame įde. 
tuvos atstatymo, 
bei pirklybos įstaigų Lietu
voj po karei steigimo užma-: 
nymai. Sujudo, subruzdo 
musų žmonės visoje Ameri-j 
koje, ir 28-29 Rugsėjo 1916 
m., susirinkus Brooklyn’e 
tam tikrame “Lietuvos At
statymo” seime, aptarė tuos 
visus painius reikalus.

Didelės svarbos klausimus 
pakėlė Lietuvos Atstatymo 
Seimas. Svarstyta ten apie 
žemės Lietuvoje išpirkimą 
ir parceliavimą, apie, sug- 

Administracija. ™ut« mies?ų ^imų at- 
_o_____ statymą, apie amatnmkų or-

R Karuža ganizavimą, pramonės bei 
pirklybos įstaigų steigimą, 
žodžiu, tartasi apie užvedi
mą Lietuvoje tokios tvarkos, 
kad musų tauta galėtų liue
sai ir pasekmingai plėtotis 
ekonominio gyvenimo srity
je. Dviejų dienų svarsty
mai davė pasekmes: nutar
ia, įsteigti korporacijos 
pamatais paremtą bendro- 

įvę, kuri po karei galėtų imti 
ant savęs lietuvių tautos 

i ekonominio gyvenimo tvar
kymą.

Brooklyn’o seime 28 ir 29 
dd. Rugsėjo pasekmėje turi- 

įme Lietuvos Atstatymo Ben 
jdrovę. Yra tai didelis žing- 
Įsnis pirmyn, gal didesnis, ne 
!gu musų silpnutė, neišla- 
(vintą visuomenė turėjo tie- 
; są padaryti. Gyvenime, ta
riaus, dalykai yra saikuoja-



A. J. Našlaitis.

Tarp juros bangų.
(Eilių rinkinėlis.)

NORĖČIA TEN SKRISTI...
Tėvyške, Lietuva, 
Gimtinis kampelis! 
Kur miela močiutė 
Auklėjo sūnelį...

Kur liejos’ dieniniai 
Slaptingi upeliai, 
Įdomus, užburti, 
Įvairus takeliai...

Teip miela atminti 
Jaunutės dienelės, 
Mylėti, gėrėtis 
Grožybe šalelės.

Net širdis ir siela
Ten skrieja ir plaukia, 
Kur skundai varguolių 
Siūbuodami šaukia—

Pagelbon, kad juosius 
Nuo bado vaduoti, 
Kad ranką ištiesti, 
Pagelbą jiems duoti...

Jei spėkų turėčia
■ . • Dydvyrio-galiuno,

Tad smerkčiau nuskriejęs, 
Žudynių siaubūną!

Kur miškas ir laukas 
Vien aukoms apklota, 
Mergelių berneliai

: _ Tenai apraudota.
Ten jaunų gražuolių 
Gyvybės pražuvo, 
O varnai ir žvėris

. < Ėst kūną pribuvo.
Pervertos jų širdis,

\ O kūnai žaizduoti....
Plėšiai jais maitinas’

. Ir. tuomi jie soti...
Tą (Įaro krikščionis!
Ai* Christus teip sakė? 
Silpnesnius naikinti?

..Gobštuoliai apjakę!
_____ Ir minčia sugrįžti

- Nenoriu.... baugu.... “ 
Ten krauju upeliai 
Atmiešti — nejauku....

. .SU KIEKVIENU.
Širdies jausmų neuždengsi, 
Jūrių bangų neužtvenksi, 
Progos niekur tu nerasi, 
Nors ir giliai žemę kasi.

• Šiądien gyvi, gal ryt mirsim, 
Patįs save neištirsim, 
Nes kiti į mus tik žiuri, 
Kaip pagaut jie tave turi.
Mat tas svietas yra margas, 
Persekiot kitus jo darbas, 
Kas mažai save pažįsta, 
Tai nemato kaip jis klysta.
Trumpas žmogaus amžis kietas, 
Rodos’ yra teip kaip niekas, 
Čia gyvena, čia jau miršta, 
Ir greit jį visi užmiršta.
O kas sykį jau pražuvo,

i Ar žinos kad jis čia buvo?
Vienus garbin atsiminę,

' Nors nebuvo jų pažinę.
Kitus šmeižti nepaliauna, 
Nors jausmų jiems neužgauna?...

’.. Tokių kurie apraudoj’, 
» Teip jau yr seniai madoj’.

Bet jo čia daugiau nebus,
* Nes numiręs neatbus,
- Tik šalta žemė priglaus 

Ir ten nieko neatjaus.
Mat kas kartą jau pražuvo, 
Neatjaučia kol čia buvo;
Vieni garbin, gal atmins—

į Kiti užmirš, nepažins.
.. Bet io daugiau čia nebus,

. Iš grabo neatsibus,
Tikrai žemė jį priglaus, 
Ir nieko jis neatjaus.

MANO ATMINIMAS.
Nors triobos medinės, 
Kaip kur jau ir senos, 
Ir stogas šiaudinis, 
Sukrypusios sienos;
Nors tvoros sugriuvę, 
Stulpai išvartyti, 
Ir soduose medžiai, 
Niekad neskabyti;
Nors daržas apleistas 
Ir daug paklydimų,

i Bet brangios man vietos—
y Jaunų atminimų. i

Tos pievos aplinkui, ‘ 
Brangiau negu romai 
Man šiądien ant svieto.

Suprantamai čiulba, 
Čia tekant saulelei, 
Gegutė kukuoja;
Čia dirbant, vargstant 
Ir ašaras liejant..... 
Todėl širdis jaučia, - 
Vien laimės čia trokštant.

Žmogelis.

MANO JAUNOS MINTIS.
Mano jaunos mintįs, 
Tolumoje skraidot. 
Po visą pasaulį, 
Kaip po jūres braidot.

Graudinai man širdį
Ir krutinę ardot, 
Po skausmų krutinę 
Teip neramiai nardot!

„Mano jaunos mintįs, • 
Priduodat stiprybę, 
Skandinai jausmuose, 
Lyg jūrių gilybėj—

Viltį paslaptingą,
Rodos’ man kalbėjot,
Vargti ir dejuoti,
Man skausmuos’ padėjot. 

Mano jauno mintįs,. 
Lyg jūrių bangelės, 
Banguojat kasdiena, 
Visdd jieškot laimės;

Kodėl nesurandat
_  Laimingos vietelės,

Kodėl neprablaivot 
Giedresnės dienelės?

Mano jaunos mintįs, 
Kaip šviesa saulelės, 
Kodėl mane temdot 
Lyg tamsa naktelės?

Ko’l iš skasmų jūrės 
Negalit pakilti?
Kodėl nepriduodat 

—------Mastipresnęviltį?
Vyturėlis.

Į Nauji Lietuviški Columbia
'rekordai

E3192

■E3291

E3244

i E3190

E3191

E3245

ĮDAINAVO
Marė čižauskienė
Gegužinė Daina 
Giedu dainelę.

Marė čižauskienė
Plaukia sau laivelis
Lopšinė daina.

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

ĮDAINAVO
Jonas čižauskas Baritono.

Ant marių krantelio
Saulelė Tekėjo.
Gimtinė Šalis 
Sunku gyventi.

E3188

E3189

E3243

E3242

E3290

E3289
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. NAUJA ERA EINA PRIEKENSingtonsabdeiB
(@) Vakar — vienas iš Clevelandą 

rubežiuojančių miestų.
Ryt — statoma didyn Linndale 

ir tūkstančiai Clevelando gyvento- 
jų, linksmai jame apsigyvena ir čia 
balsuoja, su privažiavimu iki Pub- 
lic Sąvare, 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 namų statymui.

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

Oi matulė 
Matus, Matus.
Beauštant! aušrelė 
Saulelė Raudona.
Oželis 
Mes Padainuosim.

, Loja šunis ant kiemo 
Ko liūdi putinėli.

, Kur bėga Šešupė 
Karvelėli mėlynasis

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- (g) 
mais, kiek reikiant.

Pamislyk ir apmastyk gerai ką 'S' 
tas viskas reiškia per metus', kurių 
ateitis žmogų daro laimingu — 
vienai dienai.

ne ©
© 
© 
© 
© 
© 
© ČIUVIALAd, IJTkl LUMNVALD VtA X V KA1O, AKJBA
© NUOK NEAPMOKAMO AUTOMOBILIAUS, AR RAŠTU REIKALAUK PAAIŠKINIMŲ.

S THE H. A. STAHL COMPANY
© Main 5566 613 CUYAHOGA BLDG. Cent. 1534 (§)

čia yra saugiausia vieta tavo turtui, šiądien. Mažas jmokėjimas ir mažos mėnesinės 
mokestis duos tau namus arti parko ir žaislų dirvono. Męs nenorime atkartoti pasa
kų, kad žmonės visuomet netikėtai randa sau turtus šioje šalyje, vien tik žemės ir 
namų nuosavybėje. Žmogus, kurs 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 GATVEKARIŲ 
STOVYKLAS, IKI LINNDALE GATVEKARIUI IR ATVYKĘS SPRĘSK PATS, ARBA TELEFO- ©

© 
©

MĘS UŽLAIKOME APARTAMENTĄ SU DIDžLAUSIU PASIRINr 
KIMU VISAME MIESTE

ELEKTROS ŽIBURIŲ APTAISYMŲ, ĮRENGIMŲ LEMPŲ 

IR ĮVAIRIŲ PRIETAISŲ.

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

FRANKEL LIGHT COMPANY
5016 Woodland Avė. - Cleveland, Ohio

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

Ofiso valandos: Nijo 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.

TODD’O ČEKIŲ PROTEKTORIUS.
Apsaugoja nuo nvostolių apgavingų, padi 
dinantčekį. Įgyk vieną tuojau ir buk tikras,, 
kad niekas nenuskriaus. Gaunami pirkt pas:

T-;. Edward C. Hunt, mar-agens
TODD PROTECTOGRAPH CO.

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

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

-mi-po 20 <1. Birželio-------------------- -

E3350 Pain-”J.S _
Naujoji Gadyne.

Vaila Valužė; 3348 Suktinis.

„„ Kur tas šaltinėlis 
or^-aprii-odimo seni žmonės man

i jaunam mergelę:

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

Gaunami

LIETUVIS SFK!tt!ST*S

>AKIŲ GYDYTOJAS <
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. I

j Teisingiausia Kuras At- 
I sveriamas GAZAS.

BOČIŲ KAPAI.
Ten tolumoje, tarp žalių girių, 
Žaliuoja augšti kalnai,.

Tai atminimas musų didvyrių,
Ten šalti jų kapai.

Kuriuose ilsis Lietuvos sūnus,
Kurie su priešais kariavo,

Mušdami smarkius priešo galiūnus
Jie savo kraują aukavo.

Jie negailėjo prarast gyvybę,
Nė savo kraują aukaut,

Vien, kad sutrynus priešų galybę, 
Garbę Tėvynės atgaut.

Kanuolių trenksmus kaip perkūnus
Jie leido į priešų minias;

Tenai paguldė jie savo kunus,
Nyko mus laisvė su jais.

Šiądien mums viltį ir jausmų sriovę
Apreiškia tie augšti kalnai,

Tai ten mus laisvė, musų gerovė,
Tai ten mus bočių kapai.

Vyturėlis.

. “DIRVOS” KRAUTUVĖJE

2004 St. Clair avė. . Cleveland, O.

—PRAŠYK—

CEREBRUOTO

LASH’S
BITERIO

Absaliutiškai tyra ir ne maišy
ta; švelni, sveika, gardi ir turinti 
visur gerą reputaciją.

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

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

Cleveland, Ohio.
TeL Main 4040 — Erie 135

PUSĖ STIKLO 
PATAISO SKIL
VĮ IR INKSTUS

PARSIDUODA
VISUOSE
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Ar žinai, kad na- - 
turališkas gazas yra 
teisingiausia atsve- 
riamu kuru, kurį 

| vartoji?
| Tai yra:
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J. Gailutis.
. ŪKININKO DUKTĖ.

— Pasakyk man priežastį tos nelaimės.
Ūkininkaitė paėmė Aldoną už rankos ir 

tarė:
— Padėk šitą siuvinį, bus svarbu iš

girst mano papasakojimą, o prisiklausius 
galėsi pasakyt ir kitiems lietuviams. Šaky- į 
siu, Aldona, tikrą teisybę, kaip buvo su ma
nim.

— Malonu bus girdėt, klausysiu.
— Būdama aš Lietuvoj dar maža ir 

kada aš pirmą sykį pamačiau augštybėj 
žaibą ir išgirdau griausmą, baisiai aš nusi
gandau, net per mano kūną šiurpuliai pere- i 
jo. Vėliaus aš girdėjau, kad šitas griausmas 
užmuša žmones, medžius'skaldo, namus už-;

dd2o aaTXnutoŽ Iakui gotojasaspkiaustb|
vo mamutę, kodėl jis toks baugus ir galiu-;
gas. Mano mama man kalbėdavo, kad 
griausmas gero žmogaus niekad nemuša. ’ 
Ji sakė, kad tik tokius žmones muša, kurie 
turi pas save piktas dvasias-velnius, arba 
kur velnias pasislepia, ten griausmas tren- i 
kia. . ■

— Ne tikėk tam, Aldona. i

— Aš nežinau. Bet štai aš išaugau į

^DnFrankRHap^^
I s::i, DANTISTAS srti

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

uždarytas.
Geriausi patarnavimai už sąži

ningą užmokestį.
1935 St. Clair- Are.

Viršuj Pekelčio aptiekoe. J})

J*i tori

ar kitokiu akiui 
kliūti.
MMU ilU ‘

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

j Valandos: nuo 1 iki 8 kasdien. ;
•.Tel. Rosedale 1381-R
«lPatarimai dykai. Darbas gvar-tas-il

NAUJAS IŠRADIMAS 
20-to AMŽIAUS.

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

Patarimai dykai.
J. W. SAKAUSKAS & CO.

P.O. Station E Box 42.
Cleveland, Ohio.

Cuy. Central 8473-R

S. Bonchorek 
Specialistė 

a"KU- S~sRt
Baigusi šitą mokslą Europoje, 

teipgi ir čia Amerikoje.

2007 St. Clair Ave„ 
CLEVELAND, OHIO.

A. Rūkas, iš Philadelphia, Pa. “Djt 
vos” vra įgaliotas agentas užrašynėt 
“Dirvą” po Philadelphiair apielinkes 
Todėl, kur tik jis atsilankys, be jokio 
abejonės galite užsirašyti “Drivą" i 
užsimokėti jam pinigus, lygaii, kai] 
musų ofise. “Dirvos" Administracija

ĮnTnnff...T.i™ ................................................................
mergą ir tėvai mane atleido j Ameriką, visai —, 1 A / n * T A i! I *
bemoksle, čia ilgus metus dirbau fabrikuo- Į ęgUl A.S PUSIU 13V0 ApuCKOHUS 
se, kur nekarta gailiai apsiverkiau fabrike,-----"----- GRRLAČTI
atsimindama savo gimdytojus ir drauges. £]air jį, g Cleveland, Ohio.

bus.» . . ................... ......................................-(Dar bus.)

i Tu užmoki tik už | 
| tiek, kiek sunaudo- i 
| ji - nė daugiau, nė | » H
1 mažiau. §

Kada sustoji var- i 
tojęs gazą, myterio I 
rodyklės sustoji vei- H 
kę. y

Kada pradediga- ii 
zą naudoti, myterio 
rodyklės pradeda 
veikti.

Gazas, kurį nau- i 
doji, yra sveriamu ir 
tavo akiveizdoje ir 
atmink dar tai, kad 
nereikalauji užsisa
kyti gazo toną ir jo i 
laukti. į

The East Ohio Gas Co.
Main 6640 Central 9020

aGeriausio Patarnavimo”
DEPARTAMENTAS

ttm»»»itiiui»iiiii»iiiii»«»K:»»a:::»:tntn»Bnnttfflninttumtt«ff



Šitos Durys ŪKININKŲ DIRVA

Darbus Dykai

Cleveland, Ohio.

jLietuvys Kriaučius
gražius;

The John E. Mannen Co

DANTISTASpasirinkite

(Ant “Star" teatro) CLEVELAND. 0.

Didžiausis sandelis

3502 Clark Ave„ Cleveland, Ohio.

Cleveland. Ohio.
Elyria, Ohio

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

Cor. \Vest 25th Street and 
Clark Avenue.

Apsteliavimus duokite iš anksto.
[eirHartvaTd 747 Centr. 5395

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

Gyvenimas ukėse.
H. L. RusseI, direktorius 

ukininkystės skyriaus Wis- 
consino valstijoj, išsireiškė, 
kad ukėse gyvenimas butų 
kur kas geresnis, jeigu gy
venamosios triobos butų pa-

Valandos priėmimo: 9 ryto 
iki 9 vai. vakare.

6127 St. Clair Avė, kampas 
Nonvood.

REZIDENCIJA:
St. 16 Berea Rd, Brook Park O. I 

Tel. Mario 110—R.
Su visokiai reikalais kreipkitės 

įnrie jo. o busite užganėdintais jo 
I patarnavimu.

Dirbame visokius audeklinius 
stokelius apsisaugojimui nuo sau-

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

Dr. Wm. Rasing
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

;; Kurie myli:
“siutus ir kitus drabužius, tai užsi-Į’ 
;i sakykite pas atsakantį kriaučių.
!; Aš gyvenu pačiame miesto centre,; 
jj.ir turiu bidelę šapą, todėl ir viso-; 
jį kius drabužius atsakančiai pasiu-;, 

vu. dailiai pritaikau ir gero tavoro.

tuojaus.
VValsh Employment „ 

615 Superior Avė. N. V 
CLEVELAND. OHIO.

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

gerintos. Jo nuomone, viso
se ukėse turėtų būti užvesta 
kanalizacija. Nesant reika
lingos kanalizacijos, ukėse 
platinasi įvairios ligos, ku
rios miestuose jau seniai ta
po išnaikintomis. Turėtų 
būti jvesta teipgi sistema ži
buriais apšvietimo ir van
dens varymo. R. J. Bald- 
vin, ukininkystės skyriaus 
direktorius Mięhigane, pri
tardamas nuomonei p. Rus- 
selio, sako, kad tokius page
rinimus įvedus ukėse, dau
gybė žmonių tuojaus mestų 
miesto gyvenimą’ ir keltųsi 
i ukes.

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

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

CLEVELAND, OHIO.

&
 PEČIŲ. KĖDŽIŲ , PATIESALŲ 

(SARPETŲ), STALU. LOVŲ, M AT
RAŠŲ IR DAUGYBĘ .TAM PANA
ŠIU DALYKŲ REIKALAUJAMŲ 
PRIE GASPADINYSTĖS IR KAM
BARIŲ PAPUOŠYMAMS.

Aparto čia didelis pasirinkimas visokių ge- 
lažinių dalykų, visokių dailydėms įrankių, sudynų 
ir t. t. Teipgi jyalrių-įvairlausių ryšių maliavos, še 
petų, smalinės ir robrinės stogų dengimui popieros

2155 SU Calir Avė. Cleveland, Ohio

Nenaikinkite girias.
Labai netikusiai elgiasi 

oki ūkininkai, kurie pirkę 
sklypą žemės su medžiais, 
iuojaus medžius kerta arba 
š šaknų rauja. Jeigu plotas

butelinio Vyno, Degti
nes ir kitokiŲ Likieriy dėl 
švenčiu, kur yra parduo
dama speciališkai nupi
gintomis kainomis.

2273*81. Clair avė.

j šeimynom:?. p-,e 
sodinimo darbų.
angiekasių ir pap-

Ūž rekomendavį-
:ieko. Atsišaukite

— E. Rapids ir Ingham 
ūkininkai šiais metais sodins 
daug kopūstų. Du dideli 
konservavimo fabrikai reika 
lauia kuodaugiausia kopūs
tų, nes tikisi didelio išgabe
nimo kopūstų į Europą.

— E. Claire, Wis. sudegė 
A. B. Zurbaheno ūkė. Gais
re žuvo 45 galvijai ir 5 ark-

Tas štai kaip atsieina. Tamista neturėdamas britvos, priver
stas eit pas barberį barzdos apsiskusti. Ar ne ’ Žinoma, kad teip.’ 
Juk neapsiskutes negali būti. Na, leiskim sau. Tamista skuties 
vieną sykį į savaitę, tai kas savaitė mokate 15c., o jdk metai susi
deda iš 52 ffĮrr-Į,
savaičių, - ~___
tai Tami- "

įsta išmo- ji " - 
__Jkate bar- .
Sft bėriui per Maia-aui ’■» ' 1

metus laiko $7.80 45et jei Tamista nori užsilaikyti švariai, tai pri- 
(yčj verstas esi skustis bent du sykius į savaitę, tai Tamista kas savai- 
ĮL'c’tė barbęriui išmokate po 30c. vien tik už barzdos skutimą, kas 
gSmeto bėgyje susidaro $15.60. O kiek laiko praleidžiate belaukda- 
=2įmi? O juk laikas veltui praleistas žmogaus gyvenime jau niekad 
SnJ negrįžta. Jis. prisi skaito prie žmogaus gyveninio. Taigi liogiškai 
gft apmąsčius ir apkainavus tą brangų, veltui praleidžiamą laiką, 

skaitant pinigais prisidės mažiausia trys sykius tiek, kiek išmoka- 
ĮLĘmanaetų bėgyje gyvais pinigais.
g=> Tki apsistokie čia ir apmąstykie, argi ne laikas sustabdytie to- 
gjUkias pragaištingas lėšas, kurios nesvarstant išrodo nedidelėmis.

Tad nelauk nieko, o tuoj paėmęs keletą dolerių užmokėk tik 
2H1 vieną syki, nusipirkdamas gerą britvą, o ant visados nuo augs 
ĮgEjčiaus išskaitliuotų nuostolių busi liuesas.

Geriausių britvų ir didžiausi rinkinį, kurios tikrai gvarantuo- 
csujamos visapusiškai, neskyriant kad ir sudužtų. 

g= “DIRVOS” KRAUTUVĖ
2004 St. Clair A v

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

ŠIAURIUOSE AUGINTŲ MIEŽIŲ

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

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

Brevving Co.

REIKALAUJA 500 VYRŲ
Pavienių ir s

Cukrinių Burokų
Reikalaujame 

rastų darbininkų.

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

Pamėgink mųs.~ Gel&žinio Vyno”.-

MARKET PHARMACY-APTIEKA
L. S. KREJCI, Savininkas 

2601 LORAIN AVĖ :-: :-: CLEVELAND, OHIO

GENERALIŠKA STOTIS: 
6127 St. Clair Avė.

Fili ja:
6017 — 19 St. Clair Are.

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

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

$1.01) ar daugiau.

MĘS TURIME DEPOZITŲ 
SUVIRS $7,900.000.00.

ThePeariSt.Savings

Rinkimas obuolių ir gru-
- šių sėklų.

Kiekvienas ūkininkas, ru
denio metu gali, prisirinkti 
obuolių ir gružių sėklų tiek, 
kad užtektų jam pačiam ir 
dar pardavimui butų užtek
tinai. Daugiausia Sėklų SU- ' su darbininkais, 

teikia laukinės obelis ir gru-iTHE pvblic hand laundry 
C,-.. - T- CO. PROSPECT IR i l GATVĖS,aios. Sekios sivU medžių cleveland, ohio. 

gimdo medelius, tinkamus 
čiepijimui. Tie medeliai yra 
tuom naudingi, kad jie yra 
tvirtesni ir pakenčia daug 
žieminio šalčio. Norint 
rinkti sėklas tokių obelių ar 
grušių, vaisius reikia laikyt 
ant medžio iki visuotinai 
jiems sunokstant, kuomet 
nuo mažiausio sujudinimo 
šakos, vaisius krinta ant že
mės. Surinkus vaisius, rei
kia supilti juos ant krūvos ir 
palikti nejudinamais net kol 
visai supuva. Kada jau vai
siai supuvę, reikia juos su
pilti į kubilus ir trinti tam 
tikromis k 
sėklos atsiski

K. AI. DECKERIS
—UŽLIAKO didelę—

NAMŲ RAKANDŲ KRAUTUVĘ

Sugedę bulvės.
Sugedusias arba supuvu

sias bulves ūkininkai tan
kiausia palieka ant lauko, 
kad tuomi išvengti tuščio 
darbo jas renkant ir važio- 
jant. Toks elgimasis vie
nok iš daugelio atžvilgių 
yra kenksmingu. Pirmiau
sia, supuvusi bulvė, palikta 
lauke, suteikia prieglaudą 
Įvairios rūšies vabalams ir 
kirmėlėms, paskui suteikia 
maistą pelėms, kas joms pa
lengvina žiemos pergyveni
mui, galiaus iš tokios bulvės 
darosi tam tikras purvelis, 
kurs yra kenksmingu Ja
vams ir daržovėms, augan
tiems toje dirvoje. Toks 
purvelis labai kenkia augan
čioms bulvėms, nes jo nuo
dai pirmiausia pereina Į bul
vių mazgus, iš ten Į kamb
lius ir lapus ir tada lapai 
juosta o kambliai džiūsta. 
Tai yra bulvių liga, kurią 
mes paprastai vadiname bul
vių amaru. Todėl patartina 
supuvusias bulves nepalikti 
dirvoje, bet rūpestingai jas 
visas surinkti, iškasus duo
bę žemėje jas ten suversti ir 
nudeginus negesintomis kal
kėmis, duobę užkasti.

| Tel: Central 2356. Harvard 286,' |i 

grossmaM 
1 Kuto Pharmncy ;!

į Bell Main 806 Gyvenimo 
įCent. 2251-L Garfield 2756-M 

j R.Roy’Cheeks |
£ ADVOKATAS | 

i 312-311 SUPERIOR BLDG g 
Į 314 Superior avė. Cleveland, O.žl 
blusų ofise yra lietuviškas ver-gį 
Įtėjas. ar

— Ūkių mašinų fabrikai 
skundžiasi, kad negali pa
dirbti užtektinai mašinų, iš: 
priežasties negalėjimo gauti 
reikalingos blekės.

— Dėlei tankaus lietaus 
šiaurinėj Dakotoj, ūkių dar
bai eina labai pamaži. Visa 
sėja šiais metais bus ]ąbai 
suvėlinta.

— Suvienytų Valstijų vai 
džia tariasi su Kanados val
džia susidėjus jieškoti budo, 
kaip butų galima atpiginti 
kviečius. <

PARDAVIMAI.
Daili kampinė nuosavybė, suside

danti iš namo, dviejų storų, groserijai 
ir mėsinyčiai, prie tam gvyenimai 3 
šeimynoms. Prie E. 71 gatvės, arti 

"Superior Avė". Raudos—per metus at- 
neša $1176.00. Prekė $10.000.

J. SCHUDEL, 
7402 St. Clair avė.

(23)

REIKALAUJA VYRŲ | 
Mokintis Barzdaskučių Įį

Ofiso VaCSDos:
Nuo ry to ii-i 1^00 d:erw>» ir nuo 1:00 

iki 5:^ vakaro.
Panede!:v, Utaminku ir'SereJu vakaorai* 

nuo^:ti0 iki 7:30.
aen «95ela:e 23?7-W C«j. C«st. 6??8-a

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

< Sienoms Popiera >

-sLIKIERIUi-
KRAUTUVEJE

===== BLEKORIAI IR KONTRAKTORIAI ~
Dirbame Comesus. geležines kopėčias, atliekame rynų ir dūdų 

sujungimo darbą, įstatome fomesus j naujus ir senus namus, padirbame 
drabužių džiovinimui grėdus (dryers), sudedame biekines lubas ir atlie
kame sienų pagražinimo darbą.

DANTISTAS ZZZ
Ištraukia dantfs be jokio 

skausmo. • Sugedusiai dantis už
taiso ir padirba sudėtinius dan-

Trįs dešimtys mstu musų patyri 
mo darbas įvairiose šakose, viso 

kių išradimų ir patentąvimų.

406-7 Cuyahogo Bldg, 
CLEVELAND, O.

Tri-City Barber College
211 Prospect N. E. 

CLEVELAND. OHIO.

ŪKININKAMS 
ŽINIOS.

— Michigano valstijos 
ūkininkai šiais metais so
dins fasolų 50 nuošimčiu 
daugiau negu pernai. Teip 
pat sodins ant tiek daugiau 
ir bulvių. Darbus trukdo 
šaltos ir lietingos dienos. .

— Chicagoj sudegė du 
dideli magazynai, kuriuose 
dingo 75,000 bušelių kviečių 
ir avižų. Slapta policija įie
ško priežasčių, dėlei kurių 
gimė gaisras.

©Bell Main 3514 Gyvenimo © 
(@) Cuy. Cent. 1505 Cuy. Union 289 (g)

© C. J. Bericoski t
® ADVOKATAS ®

429 Soeiety For Savinga Bldg..zŠx 
CLEVELAND, O.

Męa savo ofise turime kas per- X 
@ kalba lietuviikai.

!• Kreipkitės Antrašu:

;; 1377 E. 9-tssga\ Clevaltnd, Ohio

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

Pataisytus dąiktu^ pristatome į namus, jei yra rei- 
ikalaujma. Savo darbą męs gvarantuojame.

3033 Woodland Avė. Cleveland, Ohio
Cuy. Central 3980;L___________________

nos. Reikia daboti, kad gi
riose ar šiluose ne atsitiktų 
gaisras, nes tam atsitikus, 
nors dideli medžiai ir ne iš
dega, tai visgi ant žemės iš
dega atželos jauni medeliai, 
sėklos, apdega šaknys ir su
augusių medžių ir tada me
iliai nyksta. Dideli me
džiai tada galima iškirsti ir 
sunaudoti, bet jauni jau ne 
auga. Iškirtus didelius me
džius, jaunus sodinti nerei
kia. Kirmėlės ir vabalai 
medžius naikina lygiai kaip 
ir įvairios medžių ligos. Kad 
medžius apsaugoti nuo kir
mėlių ir vabalų, reikia juos 

i tūlame augštume nuo žemės, 
i aptepti derva ar kuom nors 
kitu, limpančiu, kad tuomi 

! neduoti aniems nenaudė- 
[liams lipti. į šakas. Kaslink 
ligų, tai kuomet ant medžio 
pasirodo puvimas, tai pū
vančią vietą reikia išskusti 
iki sveikam medžiui, užpil
ti ant tos žaizdos naftos ir 
žaizdą užrišti. Jeigu puvi- 

jmo žaizdos atsikartotų, ta- 
; da reikia klausti patarimų 
Washingtone, girininkystės 

Į departamento, o iš ten tuo- 
i jaus kas nors atvyks pas ser- 
: gantį medį. Ūkininkai pri- 
i valo rūpintis apie augančius 
. medžius, nes iš jų turi didelę 
naudąj

lėlėmis, kol 
nuo puvenų. 

Tada reikia išliet prisirinku
sį vandenį ii* užpilti čystu 
vandeniu, te^ul sėklos nus
kęsta ant dugno kubilo. Ir 
teip vandenį reikia mainyti 
tol, kol visos puvenos atsis
kirs su mainpmu vandeniu 
ir kubile pasiliks vien tik 
sėklos. Galiaus sėklas rei
kia supilti sauson vieton, 
kad gerai išdžiūtų.

Ofiso Tel. C trr. Central 4580-L Rezžden Tel. Cuy. Lorain 493-W

TsYEROES BROTHERS
Siunčia pinigus ir pardubda laiavkortes į visas dalis pasaulio. Par

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

DU BANKINIAI SKYRIAI 
1783 W. 23th Street.

573 W 3rd Street.

JįTelep. - - Cuy. Central 7597-K$ 
jB ____ •<

I John Tidd i
ji ^KCSTUMERSKAS^ į: Parsiduoda labai puikus -šešių kam- ■ 5, 

barių namas, trįs kambarėliai drabu- i aį 
žiu padėjimui, du išėjimo kambarėliai, ’ -j 
elektros ir gazo šviesos, fornseas apšil ■ H 
dimui ir kiti parankamai. Lotas it 
40x116. Kreipkitės šiuo antrašu: ‘

6916 Bayliss Avė.

$10.ooX-Ray Egzaminavimas už $l.ooj
Su $1.000.00 vertės mašina X—Ray aš galia tikrai ištirti tavoj

‘-'TOfjfi-A/ nesveikatos ar ligos priežastis. Mano X—Ray mašina mato vidujej
AKZa p Em F te-P šefai, kaip tamista gali matyti iš lauko. Ji parodo man visas prie-;

A HT/NflJ, žastis: aš galiu matyti priežastis, kurios kenkia tamistos organizmui;
Aktuališkai matant ir tuomi lengvai ištiriant visas . kliūtis, aš tamista :AV T. m lengvai pagelbėti ir pagerinti sveikatą. Su pagelta;

k i reguliariško egzaminavimo su pagelba X—Ray už $1.00, aš m:kroskopiš-
AL f'^Sr3 \ Y' kai ir chemiškai galiu patarnauti be speciališko atlygniimo. Per septy-j
dl 1 Vi 'Hįl 'nioliką metų savo praktikos aš pagydžiau tukstsnčius žmonių iš nesuga-;

_ąįįįf7 f « . Įėjimo: pilvo, kepenų, inkstą, kraujo, odos, reumatizmo, aktą, ausų ir ger-:
* I klės skaudėjimo, plaučių neveikimo ir jsesenėjosią kitokią ’ig... Ateik

f .UŽ* _ pas mane ir duok save išegzaminouti. Aš suteikiau pagelba tukstanč.ams
•^| I * MA * ti/ Pii* žmonių, suteiksiu ir tamistai.

■ " 11 d-—- Atsitikime užsinuodinimo kraujo vyrų ar moterių, aš naudojo išra-
l f| dimą profesoriaus Ehrlich. 606 (Salvarsan) ir 914 (Neosalvarsan) kaipo

4T vaistą.
I ’ Aš kalbu lietuviška:. lenkiškai ir slaviškai.

DR.BAILE Y. ‘‘SPECIALISTAS”

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

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

atliekama už žemiausią prekę visame mieste. Išduodama raštiš
ka gvarancija 20 metų. 
717 EUCLID AVENUE

Nuo 5 centų augštyn už rolę 
Didž.ausis pasirinkimas tinkamų 

ją margumynų. Pamieruokite savo 
ją kambarius ir ai 
ją tinkamiausio tavoro pas nras Y 

Wali,Paper &^Paint Store,
1338-10 St. Clair Avenue N.E.<^ 

Centr. 6139-R Prospect 2892

2241-57 ST. CLAIR AVENUE g
Tel. Prospect 450 Cuy. Tel. Central 1788 **
SXXXZXXXXXXXXXXXXXXXZXXXI3CCXXXXXXXXXXXXZXXXXXXXZ3

Edvardas B, Smialek, 
TAIKCS SUDŽIA 

(Justice of the Peace)
i Sutaiko civiliškas ir kriminali: 
i kas b^ias ir išriša 1 
i reikalus, kurie riša 
į urėdu. Teipgi veda 
IREJENTALIKŠ.) KANCELIARI

JĄ (Notary Public). j 
Parūpina kontraktų ir pardavimo 
i ar pirkimo aktus, apdirba ‘‘dee-į 
idus . margičius, abstraktus, tęs-Į 
itanientus ir teip toliau.

KANCELIARIJA: 
i 303 SUPERIOR BUILDING j 

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

i—Valandos:—nuo 9 ryto—iki 4—po.,______ ____________ ______________ _______
įpietų.___ _ ____i žemės yra visas medžiais ap

augęs, tai galima apvalyt 
nuo medžių tiek akrų, kiek 
yra reikalinga, o likusią dali 
palikti su medžiais. Ūkinin
kams medžiai juk labai rei
kalingi teip malkomis, kaip 
ir prie triobų taisymo ir sta
tymo. Prie tam medžiai dar 
yra naudingi tuom, kad
prilaiko drėgnumą, tad
esant sausai vasarai, javai 
negali išdžiūti dėlei sausu-

Ulį METiiS UiKO, ttSIilTlIT KLGTCLiO HILO LiUUKUI MS BARBERĮ

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

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

412 Superior Avė. N. E.



A. Stebor.

Vertė I. Augštaitis.
džius balsas jo atsimainė ir j 
sugniaužęs kumščia trenkė Į 
Į stalą. Paskui pradėjo svy
ruoti ir sukniubo ant kėdės.

— O aš tau sakau — su
šuko šeimyninkas, kad nors 
aš... kitas... trečias... paminti 
čia ir paskandinti vargų ban 
gose, be pagelbos skęstame... 
bet ne!.;. Prisiekiu, kad ne?. 
Kol gyvas busiu, visuomet 
savo širdyj turėsiu Ją!... Sup 
ranti L. Ją nešiosiu savo šir
dyj L. Ji yra kankintinė, už 
kurią daug mūsiškių žuvo 
Siberijoj ir katargoj... Kol 
gyvas busiu, viskas bus jai...

jai!...

(Tąsa)
Tiek metų... Liuosybė... O 
pas juos... Priežiūra... Dis-., 
ciplina ir... nė j tą, nė j kitą 
pusę... Sunku.... Bijau ir mis- 
liju, kad aš nedalaikysiu...

— Nėra teip blogai kaip 
sakai... Jie nėra toki baisus, 
kaip sau persistatai... Jie ir 
gi su jausmais... Reikia ži
noti, kad dabartinis laikas, 
tai ne keliatas metų atgal... 
Bet tai jūsų dalykas... Man 
rodos, kad čia yra puiki pro
ga ir laimė ateičiai... Galiaus 
kas gali išpiešti privatiškas 
pažiūras... Atlikai savo dar
bą ir liuosas... Pluksna su j Supranti I... Vsikas 
pažiūromis neturi nieko;Dar manyje neužgeso ta< 
bendro... Supranti, kad ge- meilė, kurią motiną mažam 
riau prie švaraus darbo, ne- Įkūrė i širdi... Ne!... Ar 
gu skurų plovimas garbar- mums žiūrėti i tuos “patrio- 
nėj arba moters vaikščioji- į tus’ 
mas kasdien i skalbyklą.
Ką?.„ Ar ne teip gal...

Šeimyninkas, kurs giliai da savo tėvynę?... Jų jaus- 
buvo užsimąstęs, pabaigus 
tam kalbėti, pašoko ir su į dyse nešioja tėvynę grabe... 
džiaugsmu tarė: į Jie eina prieš tautą!... Jie

— AH right, all right!...' neturi meilės nė jausmų... 
Užbaigta... Turi tiesą... Ačiū Ką?... Gal ne tiesa?... Ne tie- 
tamistai už tai ir pradėjo sa- sa?„.
vo drebančiomis rankomis ___l—* ž”.
spausti svečio ranką. Nie- liais žingsniais ir savo ner- 
kados nieko panašaus nesi- vuotu kunu retkarčiais už- 

b tikėjau... Kaip Dievą myliu,
r nesitikėjau, kad kas ateitų

man Į pagelba tokiame kri
tiškame momente... Ir matai 
buvau suklydęs... Neužmir- 
siu aš tamistą niekados... Ne i riau patinka... Halo — sušu- 

. užmiršitL..
— Nėra už ką... Cha, cha, artintis

cha... Kartais;—nors—užpilu kurs dabar sustojo ir nulei- 
tankiai graužiančią sąžinę dęs galvą užsimąstė. Halo!... 
kirmėlę, bet,.. Jausmai kar- Kamgi teip pakabinai nosį 
tais atgyja... Matau, kad dar ■ lyg prie nabašninko... Ką?... 
neužtektinai tūriu... Na, bet Tu dar esi gj*vas... gyvas... 
gerkim... Kalusyk... Pripylė Męs žmonės... Sakau, kad 
abi stiklines ir tuščia bonka ’ žmonės...*■ r r _ .r urminiu/v ±xjc<m.is,
įsikišo vėl i kišenių. --- Taigi dėlko ir mąstau Pirmininko pagel. K. Nansieda.

— Už tamistos sveikatą...:—silpnu balsu atsake šeimy- 
Tegul gyvuoja klerikalai!... ninkas. Žmonės... Bet ar il- 
Bet klausyk, tamista — ty-.gai męs busim žmonės?...
kiau pradėjo svečias. As Ar ligai l... Jeigu teip ir to- Kliubo nariams Jonos Naujokas, 

juos žinau. Reikia atsar- linu bus... baisu.

Paskutinė f roga.| Į I
* . ' ' —? Seredoms nuo M0 ryto iki 12:00 vidurdie. j

E-----------------r g i J 1W E Zttt St. devrind, Mis *

Liuosybes Paskolos Bondsusl
___ _______________________________________________

Petnyčioj, Birželio 15
Padėk Savo Vardą Prie

iaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxx 
į « Rosė 4420-W Princeton 1369-L 

’ i Dr. IJL JARZYNSKI
4 GYDYTOJAS, CHIRURGAS.

IR AKUŠERIUS
J Ofiso Valandos: Nuo 1:00 iki 

į i k 3:00 popietų ir nuo 7:00 iki 8:30 
j • * vakare. Nedėlioms nuo 10 iki 12 
i ■ J dienos.
. C 1155 E. 79th Street.

gg ' r-r v>

Suvienytų VafetijųPagelbos| pn
Viskas Reikalinga, tik

VIENAS DOLERIS

ISf

L. Bednarski
parduoda

Namus ir Farmas
Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI,

21 tO Prospect Avenue.

i tuos dolerių .-veikė
jus, į tuos judesius, kurie 
už mažiausią prekę parduo-

mai yra atšalę ir jiė savo šir-

Bėgiojo po kambarį dide

gaudamas kambario sienas.
— Klausyk... Męs neturi

me nieko jiems pavydėti — 
vėl prabylo svečias. Tegul 
sau jie veikia kaip jiems ge-

ko svyruodamas ir pradėjo 
prie šeimyninko,

Pradedant subskripciją $50 bondso 
Patarimų klausk pas bile bankierių, 

Postmasterį ar ekspreso agentą.
Jie duos patarimus

Nepraleisk Paskatinę Progą

DRAUGYSTĖS, KURIOS 
TURI “DIRVĄ” UŽ 

ORGANĄ.
DETROIT, MICH.

Lietuvių Literatūros ir Mokslo Drau- 
DRAUGIJOS VIRŠININKAI:

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

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

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

Liet. Liter. ir Mokslo Dr-jos nariai 
maino knygas kas antras nedėldienis 
kiekvieno mėnesio savam knygyne, po
.\o. 204 Cardoni Av?^ tarpe 12 irž 

■ vai. po pietų.
Knygiai: J. Bandža ir A. Stanislo- 

vaitis, knygyno ižd. J. Mitrikas
Literatiškas Komitetas A. Abyshell 

ir F. Proškeviėius.

3BE

NUOŠIMTIS
SKAITOSI 1TO0 TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

SHORE

REIKALAUKITE JO .

"KAUNO“ KRAUTUVĖJE 
2273 St. Cląįr are. Cleveland, Ohia

Ar matei Ar skaitei !

Amerikos Lietuvį?’

Bravaca TriumpaS.

Patraukiantis
v F

kiekvieną į

Dr. I. E. DOWNEY
DANTISTAS

ofiso valandos:
Nuo 0:00 ryto iki 6.-00 vakare ir nuo 7:00 iki 

b.-OO vakare.
Seredoms nuo ?:00 iki 12^00 vidurdienio.

Nedėldieniais uuo iki 12:00 vidurdie-1 
ir nuo 2:00 iki 5:00 popiety.

•1172 E ZStb St.
77-.R [J

Cleveland. Ohio H
Hamilton avė. Visi nariai turit su- i 
surinkti, nes bus daug svarbių reika- •

< Finansų sekr. A. K. Gedgaudas. | £ POPE VULGAHIZIM6 GD. g 
Clevelando Liet, korporacijos (sve- 1 .^Goodyear & Pennsylvania auto-yK 

tainės) extra susirinkimas bus pir-I r ratus ir durias -
madienį, Birž. 11-17. Visų direkto
rių ir tų, kurie turi knygutes (kvi- i 
tas) dėl pardavinėjimo akcijų iš i 
draugijų ar pavieniai. Meldžiami vi- ; 
si susirinkti, 1934 St. Clair avė., ant Į 
7:30 vai. vakare, nes bus padaryta • 
kvitų atskaita prieš pusmetį. 
Teipgi kas da neatėmė nuošimti nuo 
1916 metų ir kurie turi akcijas, ma
lonėsite pasiimti ant sekančio susi- i 
rinkimo.

Sekr. J. P. Juraitis. i

I Petnyčioj, 8 d. Birželio 1917 m.,; 
jTėv. Myl. Dr-ją 20-ta laikys savo: 
mėnesinį susirinkimą. Kviečiama:

i būtinai atsilankyti visi minėtos kp. 
i nariai, nes bus prisirengimas prie

___________ Sekr. Jon. Brazauskas. į

V mobilių guminius ratus ir dūdas x 
^pataisome. Už savo darbą męs'P 

€> 
O 
O 
^Cuv. Telefonas Princeton 539 W

’ paiaičuinc. ucaivcj 1X1 y*3 X
4/ gvarantuojame. Atidaryta 

vakarais ir nedėldieniais.
6934 St. Clair Avė.

(Kampas E. 70 gatvės) 
CLEVELAND, OHIO.

. O <► „-<►

ML ADOMAS SZCZHKOWSK1 f 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS į

li1

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

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

Clair Av. and E. 79-th.
1.9. StateS»!l SoMda'.e 5432.J,

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

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

Pasiųsk savo aiškų adresą, tai pri
siusime pamatyti. Rašyk

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

pi Užsirašyk $au ar savo pažįstamiems S 
g Lietuvoj bei Amerikoj S

k VIENYBE HEIUVMINKDg 
ru Eina jau 3ū-tus metus. S 
g Pramuaeraia $2.00 metams; $1.00 uj 
Qį pusei metų. Kanadoje $2.50 metams; “J 
(į* $1.25 pusei metų. Anglijoj. Lietuvoj ir “Į 
g kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m. “Į

Pametimui viešą num. siunčiam dovanai jį] 
g Knygų katalogą siunčiamo ant panika- į} 
Či lavinto dovanai. į3
pj J. J. Pauksztis & Co. g|

120-124 Grand Str., &
fe Brooklya, N. X. Sį

įjTik Vyrams
KBHBE»WaBRMBnaBBKSflBaEMKBHa

LIETUVIU PILIETINIO KLIUBO 
VALDYBA DETRO1T, MICH.

Pirmininkas A Locaitis,

Rekordų sekr. St. Ganiprauckas, 
175 Cardoni Avė., 

Fin. sekret. B. Simanavičia, 
Iždininkas V. Milkevičia,

2163 Russell St., «
Užrašyto jas organo ‘‘Dirvos” L. P.

217 Cardoni Ave-» 
Korespondentai taisikkų J. Šulcą ir

Į Reikalaujame Agentų. •>
- Reikalaujame kežnanie mieste lie- .=£1 <• 
tuviškų agentų rinkimui orderių ant

I
 vyriškų siutų, teipgi agentams ir ĮUZ 
kriaučiams pristatome sampelius ir *

, kitus reikalingus daiktus. Gavimui £
I sampelių reikia prisiųst 4 markes po įug <• 
12 centu.’ *
Į Rašykite lietuviškai adresu: eg

J. F. RICHARD. X
136 Maple SU X

HOLYOKE. MASS. f

GYDAU nervv,

vtuuiuonao *

aujo ligas, elekt- J 
ros ir medicinose •> 
kombincijomis?

giai aplink juos vaikščioti ir be spėkų ir nieko gero ir Jos- s^pas- 
pataikauti jiems, tai tik to-: naudingo pakelti negalim... komi antrą nedeię kožno mėnesio ant 

kiu budu galima bus Įsikni- Męs negalim nešti pagelba GratwtPiet sthulte Svetaine->€’ 273 

sti Į jų kišenius... Kitaip ne... tai miniai, kuri stovi prieš ■■ ■ ■<■■■■
Pažiūrėk kokios vra riebios mus... Bet tie, kurie mus VALDYBĄJfcA-* e e KV O »A KlzUCro.

kurie lupa ir Pirmin. Klem. Urbšaitis.
1087 E. 68 St.,

. Vice- Pirmin. A. Deresevičia,
tie galingi... Jie vra arti tos Oregon Avė.

. . , . Nutar. rast. F. Sakalauskas,minios, kuri siūbuoja lyg ju- —*...............
rių vilnis... Bet kas iš to?„. 
Kas iš to?... Į ką ir prie, ko 
tas viskas eina?... Šiądien 
krisim vienas, rytoj kitas,, 
poryt gal trečias ir teip to
liau... Bet ką ta minia veiks? 
Pats sakai, kad kiek jau mu-

į SU tarpe ju priviso_ Teip... Signaiistas J.Salčiūs, 1399 E. 41st Str. i c. Yanelunas,
Tjpl L. S. šv. Kazimiero Gvardijos su- i T. F. Ruseckas, 

sirinkimas atsibus kožno mėneąio.
kas iš to, kad kasdien vis ei- įntrt Utaminką vakare nuo 7:30, |Ch. Yutis,

* Povilausko svetainėje, 24o2 St. Clair
name silpnyn... o aplink mus, Avė. 

pažįstu gerai jį... tai buvo žiūrėk, gyvenimas verda... 
pirmas prie idealų, kova už Męs esam elgetos fr iš visų 
buvĄ.. O rašo irgi neblogiau-. atžvilgių mums atimta yra 
šia... Būdavo kad parašys 
kokį straipsnį, tai net ir ma
ne sujudindavo... Bet da
bar?... Et, neapsimoka nė 
burną plėšti... Mat viską do
leriai padaro._ Ogi tas ant
rasis, žiūrėk... Dar nespėjo 
pragudrėtj, o jau nosį riečia 
ir galvą augštyn kelia... 
Gamta jam doleriais virsta™ 
O pirma toks buvo pastum
dėlis, kad jau gėda būdavo ir 
susitikti. Voš spėjo atva-j 
žiayusią iš Lietuvos žmoną j 
palaidoti, jau mačiau vėl į 
apie mergas suka... O koks 
sportas?... Tai matai™ Pasi
sakyk, kad mokytas, patrio-l 
tas, mylintis tėvynę, na ir;bet minčių neatėmė... ne... 
mokėk dolerius imM, tai busi ■ Priešingai... • man rodos., 
popu. Tą aš esu patyręs, ikad aplinkui mane.... juda..

Tariant paskutinius žo-j (Toliaus bus)

lietuviškos žuvįs... O kas jas mindžioja, 
nupenėjo?... Žinai... Cha, skandina gyvenimo purve.... 
chaj cha... Bet nepamiršk, 

, kad ir dirbti reikia be jokio 
rugojimo, nes kitaip pavo
jus gali būti.... Tai viskas ro
dos^.. Liuosam žmogui musų 
tarpe vietos nėra... Malonus 
sentikiai... Tyras oras„. cha, 
cha, cha... Bent gyvenimas!.. 
Teip... yiskas aplink mus ju
da, kruta.... Tas P.... klau
syk... Sužinojau, kad Jau ve-Į Sakai dar laikomės.
dasi su kokia amerikoniška į 
papūga... Matai... O... o.. .

_ ,tt 91 D. TU. D.B.S. i ® F
Kas iš New Britain, Conn. » Joj ATSAKANČIAUSIAS S 

apielinkės nori užsirašyti “Dirvą* ar g DANTISTAS.
__________ , gauti pavieniais numeriais, gali krei- S

I* K AZIM1E- pr‘e masll agento Vaclovo Gile- H
’ ! ričių, 98 John st. New Britain, Conn. j —

I ir prenumeratą galima jam užmokė
ti. ----- “ - *

““DIRVOS” AGENTAI.
Pas kuriuos galima visados užsi- 

| sakyti “Dirvą” ir užsimokėti prenu- ■
i meratą.

DETROIT. MICH. 
, Gudinąs F. 83 Kendall avė.'

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

RACINE. WIS.
1029^3 Lock.vood avė.

^3 ..JEIGU.

"Dirvos” A dm.

I MI

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

H r- -j
g Vienos durys nuo Colonial Teat. a
— 813 Superior Avė. N E-
tt -— - - • •’

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

Draugijų reikalai.
Susirinkimas SLA. 136 kp. atsi- 

, t* j tr bus 1'^ birželio. 1917 metų, 8 vai.(lUOna... Badaujam... Ką.... vakare ant žvaigždės salės, 2041 

Ar ne teip?... Bet nesvarbu, 
kad męs badau-iam ir s 
tam užmiršimo bangose, bet 
svarbu, kad sykiu su mumis 
skęsta ir musų brangios 
idėjos, gęsta tas žibintuvas, 
kurį tauta mums Į rankas 
padavė, eina už niek prakil
nus darbai, jausmai yra 
uždaryti ir jie negali išleisti 
jokio obalsio. Ar ne teų>?.J 

i Argi nėra baisu ir gaila?....
I Ar tu to visko nematai?... 
į Kur išėjimas?... Ka dary
ti?...

į — Girtas esu... Alkoholis 
‘pakirto visas mano spėkas,

2136 Lakeside Avė.,
Fin. rast. Cipr. Selk-kas,

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

1532 E. 32 St.
KA1RŠKA VYRIAUSYBĖ:

Kapit. J.Rakauskas. 7028 Superior av.;
OF1CIERIA1:

P. šarkauskas, 1301 E. 55th Street
J. Maksimavičius, 1279 E. 66th Street T- Vegtla,
F. Piečaitis, 1309 Giddings Rd. 1 BROOKLYN, N. Y.
J. Urbšaitis, 1087 East 68th Street, i J.' J. Šlikas, 31 Hndson Avė.'
J. Gaidelis, 1402 Oregon Avė. | PITTSTON. PA.

101 North Main st. į 
1406 South Main st. ■

SHEBOYGAN. W1S.
, 1317 Centre Avė.
WILMERD1NG. P.

VI. Barauskas, 119 Niddle st.
CHICAGO. ILL.

Ch. Ruplen, 1618 So. Union avė. i 
PITTSBVRGH. PA. !

F. Valkauskas, 1330 Reesdalle st. I 
Kl. Vidžys, , ■ 48 16-th st.
Mot. Kupcinkevičius 445 Stadium st.
K. Zykus, 33 Ojos st i

DR.I.E. JASINSKI
607 ROSE BLDG. 

valandos:
Nuo 11 iki 12 va?. vidurdienis, šr nuo 2 iki 3 
vai. po pietų. Nedėliosią® ant pareikšlavimu.

Antras Ofisas, 1374 E. 25-tos£ahes.
valandos:

Nuo 8:00 iki 9H) vai. ryto. nuo 12 iki 1:30 po 
pi«uir nuo 5 iki 7 vai. vakaro.
Nedėhonr.s: nuo 8 iki 9 ryto ir nuo 5 iki 7 vak

Hria351W C«i»h. 764S-K

Main 6168 Central 1518

J. F. SAWICKI
^♦ADVOKATAS <- 

325 S*ei»ty far Sartais BaiMinfe

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

Narni} tel Union 251-L.

— _ _ _ _ _ . $

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 4/ 

tuksiančius žmonių ir prašalino jų skausmus. 4/O
jį___ ,
£ Už mažą pinigą, kokiu yra vienas i
$ zaminavimas ir pasakymas kame skausmo priežastis
pF Męs padarome šitą egzaminavimą pažymėtu laiku, tik
r Kiekvienas bus užganėdintas musu metodą, kurs natirs kai

doleris, X-RAY eg- ♦ 
skausmo nriežastis <■

: už $1.00, kas užganėdina žmones ir mus. 
Kiekvienas bus užganėdintas musų metodą, kurs patirs kaip daug gero męs galime padaryti. Męs nerei
kalaujame plačiai garsinti*. Mus prekės yra kuožemiausios ir už gydymą męs gvarantuojame. Ateik 
pas mus šiądien. Męs kalbame lietuviškai.

? DAKTARAS BROWN i
> 2573 ĖST 55 GATVE. ARTI VVOODLAND AVĖ. X

, 2 tūbos, kamberis 15 I
<> CLEVELAND, OHIO. ’ <>
X Valandos: šiokiomis dienomis nuo 9 iki 8. Nedėldieniais nuo 10 iki 1 po piet. C> '

X-RAY CHEMIŠKAS IR MIKROSKOPIŠKAS J Š
EGZAMINAVIMAS.

| Mano prekės yra sąžiningos ir nereika-Š 
t lauji pasiduoti šitos metodos gydymui, jai to * 
£ nenori. t
•> Aš gydau visas chroniškas kraujo, nervų* 
t ir odos ligas, nupučkavimus, atvirus skaudu-1 § 
t liūs, išbėrimo, voties, nervų silpnumo, nustoji-?
į mo ambicijos, strėnų skaudėjimo, reumatizmo,? į 
$ skausmo šonuose, skilvio neveiklumo, inkstų $ g 
* ir kitokias ligas. ? |

į Ateik i ofisą, ypatiškai, nes aš ne užsiimu? Ę 
: gydymais per laiškus. * |
; I _ _______ ____
| DR. F. G. LESLIE, |
1413 Prospect Avė. S.E. Cleveland, Ohio J
| OFISO VOLAiJDOS: -
į šiokiomis dienomis: nuo 9 ryto iki 8 va-
❖ karo.

Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 2 po pietų. |

^^APGARSINIMŲ
PASKLEIDĖJAS Į
Visokius apskelbimus išnešto- j 

jame po ktubas.

Mnrno keliaaį pramone
1547 St. Clair m. Cltuliad, Qfa
Proapect 2132-J Central A R

^#v*E
į (Gourley & Kelly 
4 lumTniN9$TEnGMFM.Tne- 
1 GRIFU 11MB1TI0OF4I
1 varaAoree koatraltu foe-

M mult>ir»(u. Diktaeua reikalaujant. A-

Ubby Amrtaa Trut BM<.



DIRVK

VIETINĖS ŽINIOS
1 o jis atliks savo darbą su gar į savaitę. Fabrike niekad 
be. Pedisin yra reikalingas , tiek neuždirbama. Aiškes- 

Mokesčiai už kates. Cle- kojoms ir niekam daugiau, nių informacijų reikia pasi-

[ Savaitinis Kalendorius
T Birželis.

S S. Primuso
30 N. Margarietos 2 n. po S.
11 P. Barnabo
12?U. Anufro
13 S. Antano
14 K. Baziliaus
15 P. Fausto.

'velando priemiestyje La- Vieno didelio šeimyninio 
kewood, išėjo tiesos, dydžio pakelio užtenka ke- 
sulyg kurių, nuo 2 dienos liems mėnesiams, tik $1.00. 
kates, kūrės mokėti mokės- Pasiųsk savo užsisakymą 

šiądien šitokiu adresu:
CR0WN PHARMACY, 

2812 79-th St. D. D.
CLEVELAND, OHIO.

(Apgarsinimas.)

velando priemiestyje
kevvood, išėjo 1

klausti pas M. J. Žmuidzina
vičių, generališką man. The 
Home Building Corporation 
742 Rockefeller Building’e, 
Clevelande. Matyt jį galima 
kasdien nuo 9 iki 12 vaVryto 
(apsk.)

čius, už katę 50c., už katiną 
vieną dolerį į metus. 'Ap
mokėtos katės turės ant. 
kaklo turėti skambutį ir 
laisnio ženklą. Neturinčios 

; šitų ženklų katės, bus žudo
mos. Daroma tai todėl, kad 
katės išnaikina daug pauk-

” Iš lietuvių judėjimo. Ka- SC1^* 
pų puošimo dienoje, 30 Gie- 
.gūžio gatvėse buvo didelės Niekšų darbas.^ Prie 
parodos, kur dalyvavo ir Woodland skersgatvio, ties 
lietuviai: šv. Kazimiero ■ E. 20 gatve, italų apgyvento- 
gvardijos • kavalerija, in-jje dalyje, ikišiol nesugautas 
ianteriia ir skautai, teipgi niekšas pamėtė bombą tarp 
Vytauto gvardija. Parodo-dviejų medinių, gyvenamų 
je miestas neleido nešti sve- ’ namų. Bombos ekspliodavi- 
timų tautų vėliavas, tikimas buvo toks smarkus, 
Suv. Vals. Nešta tik tokias kad du namai sudraskyta į 
svetimas vėliavas, kurių: šipulius, o kaimyniškose 
kita pusė buvo Suv. Vate, triobose, per du bliokus ap- 
yėliava. Neštasi svetimas link, languose nepasiliko nė 
mažytes vėliavukes ir pap-, trupinėlio stiklo, visi išbyrė
tąsias mažiukes, tik su tau- jo. Prie ekspliozijos sužel
tos vardo užrašu. sta 21 ypata.

Ateinanti nedėldienį CL į ---------- -—
TCh. turės savo išvažiavi-j Naikina valkatas. PoIici. 

ja gavo prisakymą nuo sa
vo viršininkų, kad areštuoti 
“bomus”, per kuriuos iau 
gatvėmis pereiti negalima. 
Po prisakymo išdavimui, 
pirmą dieną vienas policis- 
tas, prie Ontario ir Prospect 

kliubT suėmė 150 tokių val- 
’ katu, kurie tapo lengviaus 

ir sunkiaus nubaustais, dar 
. pagrumojant, kad antru 
kartu jei bus suimtais ant 
gatvių kampų, bus atiduoti 

-kariumenėn. Dabar jau 
prie St. Clair skersgatvio 
valkatų gaujos retėja.

Pereitą subatą Koening 
salėje atsibuvo vakaras mo
terių Sąjungos kuopos, o 
Ulmano salėje buvo muzi
kantų vakaras.

Pereitą nedėldienį, Ulma- 
no salėje atsibuvo vakaras 

, lietuvių atletų 1-------
Turbut tai bus paskutiniai 
šio pavasario laiku lietuviš
ki vakarai.

Ateinančiame nedėldie- 
nyje atsibus - vyčių kuopos

Kas nori gerų darbą ir už
darbį. Yra reikalaujama 
tinkamų ir norinčių dirbti 
žmonių naudai. Lengvai ga
lima uždirbti 50-100 dolerių

Geriausi vaistai nuo viso
kiu ligųgalima gauti su ge
riausiais patarymais tik 
Ųsevičiaus Aptiekoje, 1172 
E. 79-th St., Cleveland, O. 
Bell Rosedale 2417

Cuy Princeton 1539-R.

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

ryti galų geriausia padarytam ratui. Tad pirmiau negu atsitiks koks 
blogumas, reikia žinot kur jięškot pagelbės.

Jei esi nelaimėje, šaukis pas mus.
iY-ISl' THE INGERSOLL TIRE &SUPPLY CO.

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

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

djoj, Anglijoj ir kt. “Ateitie*” kaina metams $2.00, pusei metų $1.00. Už
sieniuose metams $2.50. Pasižiūrėti viena numeri siunčiame dovanai

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

AUKSINES

PLUNKSNOS

Praėjo ramiai. Pereita- 
me nedėldienyje laukta 
riaušių iš socialistų pusės, Atpigo miltai. Miltų pre- 
nes buvo surengta du vieši kė nupuolė iki 1450 už bačką, 
susirinkimai, lauke, prie Pirmiaus buvo bačka 18.50. 
JIToodland avė., ir prie Lora- Dėl šito miltų atpigimo duo- 
inir W. 25 gatvių. Susi- , na vienok neatpigs, kol mil-
rinkimai vienok praėjo ra- tų bačka ne nupuls iki 9,80. 
miai, nieko priešvaldiško Prie duonos ne atpigimo pri 
ne išsireikšdami. Susirin- sideda dar ir tas, kad kelio- 
Isimus dabojanti sargyba, likoj keptuvių straikas, dėl 
iš nuobodumo, tarp savęs i ko kitos nespėja prikepti 
tik kalbėjosi apie pavasario duonos kiek reikia, 
.netikumą. --------------

Gal bus geresnis vanduo.
Vagių ir plėšikų pasidar- 9 Birželio bus pradėta 

Barimas. Pereito nedėl- pumpuoti vandenį Į naują 
dienio rytą apiplėšta ir ap- vandentraukį, prie kurio 
vogta žmones: J. Skala, darbų pernai žuvo daug dar- 
prie Weeling & Lake Ene bininkų. Pradėjus naudoti 
stoties, $78 pinigais, $5 naują vandentraukį gal bus 
laikrodėlį ir lakietą su kai
zerio paveikslu. C. Frank 
apiplėštas prie Ontario 
gatvės $38, R. Dahlke prie 
Clover avė. $8 ir laikrodė
lis, S. Sabic prie Glass avė. 
$3, S. Teškus prie Clark 
viešbučio $20, R. Smith prie 
130 gatvės $2,63, J. Brown 
prie Cory avė. $70, M. Mor
ris $55, A. Meyer prie Clark-
WUUU dVC. <PA.«7,

Dauzing aptieka prie St. Vaistas, kuris neleis jūsų 
Clair avė. $30, Mrs. E. Da- kojoms prakaituoti, degti, 
jsiels prie Madison avė. $100, pūslėms ant jų užšokti, ar 

. M. Marcei prie Superior kitokiems auguliams augti 
^ve. $80, M. Kubic prie ir kuris prašalina blogą kva- 
Fullerton avė. $27. • pg? Pedisin.

-- • Pedisin yra geriausiu ju- 
“Didžiausia” diena. Pe-*sų draugu, nes. jis jūsų kojų 

reitą subatą apsivedimo biu- nervus prižiūri, maitina ir 
rą atlankė 85 apsivediman į slaugina. Jis suteiks jums 
kandidatai, .kurie išsiėmė tvirtas, įiepailstamas kojas 
apsivedimo laisnius. Tai vietoje pailstamų. Pedisin 
buvo didžiausia išdavimo padidins jūsų išgalę dirbti. 
faisnių diena Clevelando is- o tas, kuris nepailsta leng- 
torijoj. Biuro sekretorius j vai dirbdamas gali ilgiau 
sako, kad beabejonės toks dirbti ir daugiau uždirbti, 
skaitlingas apsivedimas yra Nereikia jokio nemalo
nu tikslu jaunų vyrų, išsi-jnaus mazgojimo kojų. Jo- 
sukti nuo tarnystės kariu-kio nepatogaus dėjimo. Jus 
menėje, bet pagal valdžios nereikalaujate nieko dau-

apsivedimas kiau kaip tik Pedisino. Dėk 
nuo kariumenės ne paliuo- Pedisiną kas rytas ant kojų,

galima gauti geresnį vande
nį. Šventą teisybę pasakius, 
nuo pereito rudens, ikišiol, 
žmonės gėrė ne vandenį, bet 
dumblą, apie kurį miesto 
valdininkams, nė sveikatos 
užžiurėtojams, net nesisap- 
nuodavo.

PEDISIN TAI JŪSŲ GE
RIAUSIAS DRAUGAS.

wood avė. $19, Timon & jjs gejbsti kiekvienam.

paskelbimo,

Laikančios sa
vyje rašalą, yra 
dabar plačiau- 

—šiai -vartojamos— 
ir tai vienas iš 

, parankiausių ra 
| šomųjų įrankių.

Todėl visi jas 
I ir perka. Bet 
Į jei nori turėti 
I tą parankųjį da 
I lyką, niekad ne- 
I bandyk pirkinė- 
į ti pigių, kurios 

yra parduoda
mos po 25c., 

S 50c., $1.00 arba, 
p kad ir $1.50, 
r nes bus veltas 

pinigų išmėti- 
’ mas ir tos pluk- 
Ę snos niekad ge

rai rašyti negal, 
B nes jos padary- 
R tos tik dėl ap- 
K gavystės. Ir 
B todėl norėda- 
3 mas turėti ge- 
I rą plunksną, 
į nepirk pigesnės, 
* kaip $2.00 ir 
c tai tik šios kom- 
S panijos, nes bč- 
S gyje 3 m. daug 
X esame męs jų 
® pardavę ir visi 
įį mus viengenčiai 
K kostumieriai y- 

ra patenkinti ir 
50 užganėdinti.

PREKĖ 
nuo S2.oo 
iki $7.oo.

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

"DIRVOS “KRAUTUVE,
2004St. Clair are. Clenland, 0.

LLS’G- D G Langų ir Holdingų 
DIRBTUVĖ.

3035 St. Clair avė
I.EVELAND. OHIO 

Prospect SS 1
Central 4253

REIKALAUKIT IR GAUKIT 
ORIGINALIŠKĄ IR TIKRĄ

GINGER BRANDY
Kalno iwo KMuuuarao oiEsim ir
Tltjff I FILIO SlIOOlJIBO
GINGERAS IR BRENDE yra 

tam gcriauaiu vaistą ir 
prrrieina nebrangiau už 
pigiuF ir nuduotu*.

Vi*ur žinomi nuo trindeniinta 
metų.

Parduodame Aenkooae ir )ikie> 
rų krtutuvėi*,

įžnmBA
LASH’S BITTERS COMPANY 

New Yorke, Chieagoj, San Francisco)

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
:s: dantistas

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

13S5 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.

h [^Atdara nuo 9:00 Valandų

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

t-. „ Teipgi mus Banka moka (5) penktą nuošimtį. v

THE ST. CLAIR AVĖ.

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

M J Užtvirtinta 1914 m. per Valdžią Ohio Valstijos.
S AUTORIZUOTAS KAPITALAS §100,000.00.

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

Nusipirk Gramaiona
Į o Tamistes lynai iš nepakenčiamų, pavirs i rojaus ramy&es lietą į

I KAS NOII SVEIKAS IR DRŪTAS BŪTI? Ę
KURIE KENČIA LIGOM KAIP KAD: į

Neišgydoma Rheumatiznra, peršaldimu, kosuliu, aulispaėjimu C 
kraujo, nerviškumo, akių skaude jhnu, inkstų ir pūslės ligomis, vene- j 
riškomis ligomis, gerklės skaudėjimu, vidurių užkietėjimu ir kitomis^ į 
kaip urnomis taip ir užsenėjusiomis ligomis. ■

Todėl, kas norite būti sveiki, ateikite į musų aptieką, o gausit gy- | 
duolių nuo viršmir.ėra ligų, kurios tikrai pagelbės ir pasveiksite. Ne- j 
kentėkit skausmą.
_ Kampas Sovimki ir E. S2-ra gatvė. Šioj aptiekoj dirba lietuvis I 

i provizorius, baigęs mokslą Lietuvoj ir čia Amerikoj.” 1 —į

PAK.ELČIO APTEKA
---- —■r~' Kampas St- Clair A»e. ir 20-mos gatvių. .------ j 
□axzxxxxxxxzxnxxxxxxxzxxxxxxpsxxxxxxxzzxxxxxxxxxi

BUČERNE IR GROSERNE
Daugumas mošų lietuvių ikišioHai negalėjo pas mus atsilankyti

tolimo atėjimo Bet dabar męs.norėdami kuogeriausiai patarnauti,^ 
.pradėjom visokias orderius pristatyti namus. Galite įduoti orderius.^k.

' per musų važiuotoja arba atsilankę musų krautuvę. Męs visados sten-^j
■ gsimės sanžiningai patarnauti musu kostumeriams Prekes darysi-^

me kuožemiausias. tavorą duosim kuogeriausį. Brangus broliai ir se-jk 
seris, nepamirškite musų krautuvės. Ateikite ir pabandykite, o tąsyk

■ persitikrinsite, jog kę. kalbu yra gyva tiesa.
• 2041 Hamiltbn Avė. Central 1781-L>.

ROS’O S:$iw v baisamasr Painters M“
Jei tave gyvenimo nepasisekimai kankina, jis tau pa

gelbės juos pernešti. O tavo gyvenimo linksmybės va
landose jis pritardamas, padės juos dar linksmiau praleisti.

J Kodėl visos svetimtaučių ir šviesesnės lietuvių 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 '*SM£Ž5niiįiiĮ|t 
dvasią, švelnina jausmus ir tuomi 
didina žmoniškumą.

Jie suprato, kad jų vaikai nuo 
pat dienų kudykystės, augdami to- Prekė $15.00 

h kiose aplinkybėse, kur yra kasdie- 
n na girdima garsiausių pasaulio 
II kompozitorių muzikališki tvary- 
n 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- p. .. -
rint tokią muziką savo stuboje, rreKe 
motinoms su dukrelėmis nereikės 
teip tankiai vaikščioti miestan ant_______ •»

' teatrų ar operų, kur kiekvienas va- — t
* karas lėšuoja apie porą dolerių, o 

tėvų sumažės bereikalingi žygiai 
karčiamosna. ^StSSS^.

Ir galinus jie suprato ir tą, kad 
. jauni jų sūnūs, esant stuboje tokei 
^muzikai, neturės laiko tsovėti ant 
į kampo ir studijuot i tą amerikonų

pradinę kriminalę mokyklą. Prekė $35.00

TODfiLEI PIRKO JIE, VIEN TIK DĖL TO
>•"“ 1R tamista.

Geriausia yra tokia mtžilUI _

Prekė $75.00

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

<axxxxxx

JĄS BALSAMUOJAIP.BE JAJUODŲ VŽ- : 
MUŠA VISOKil'S VABALUS

Užtikrintas darbas yra mus? spe- I
! cialiskumu.

tti i
1 Pirkti galima po nnir.eriu:

Cleveland, Ohio
Crarni HW K

J. W. JONĖS,
Ceneralis Manadžerlus.

DIDELIS OLSELIS

•2122 E. 2nd Str.
,!| TelRaia 1152

visokiu dažų ir dažams aliejų.

414 Superio
PHONE CUY. CENTRAL 8290-L

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
ĮSTEIGTAS AMERIKOJE 1886 METAIS i

Kapitalas z Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašaipi)........ .... $52.813

Moka pomirtinių $150, $300, $6co 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $900 ir $12.00 į savaitę.

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

kus ir kulturiškus reikalus.

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

OUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲįAMERIKOJE yraĮseniau-^ 
šia. didžiausi ir tvirčiausia apdraudosjįpašalpoT ir Jculturosj 

organizacija, Kuopos ~^yra^v~isuoseJ^niesWose. Norėdamas^ 
prisirašyti, kreipkis prie vietinč^kuQ^s^rbTjnorčdamas^plaj 
tesnių informacijų, rašyk pas*Centro .SekTeton^.^JoTadresu^

A. B..STRIMWJS
I 307 WEST SOTU STREETĄNĘį^ORKfClT^

, ---------- „r'flf
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