
u

‘DIRVA’’ SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
EiMkMMvait*

$1.50 
.$2.00

Lietuvių Spaudos Bendrijos
A. B. Bartoševičius prtx. Iį. Sakalauskas J?ed. Ausi.

Metine Prenumerata:
Suvienytose Valstijose.
Kitose Viešpatystese_

Prenumerata apmokama iŠ viršaus. Prenumeratos i 
metas skaitosi nuo dienos užsirašymo, ne nuo Nauju Me
tu. Apgarsinimu kainu klauskite laišku. Adresuokite:

“DIRVA”
2004 St. Clair Ai

No 24

DIRVA” LITHUANIAN WEEKLT
(THE FIELD)

Yearly Subscription rates: 
In United States___________
To Foreign Coantries
Advertising rates on applicatiCte. Address

i “DIRVA”
2004 St. Olai- Ava. CLEVELAND, OHIO

.$2.00

Entered as Second-Class matter December 6th, 1915, at the Pipsi Office of CIeveiand, Ohio mider the Act of March 3rd, 1879.

CLEVELAND, OHIO., PENKTADIENIS, BIRŽELIO (JUNE) 15 d. 1917 M. KAINA 5c. METAI II (VOL. II).

ANGLAI JAU BELGIJOJ
ŽUVO 5000 AUSTRŲ

KASYKLOSE KATASTROFA
GREKIJOS KARALIUS REZIGNAVO

BLOGA SITUACIJA 
VOKIETIJOJ.

Bernas. Nežiūrint ant aš
trios cenzūros, kokią turi vo
kiečių valdžia uždėjus ant laik
raščių, retkarčiais ateina šiokios 
tokios žinutės. Iš Berno prane
šama kad Vokietijoj badas ne
tik ant maisto, bet ir ant drabu
žių. Neseniai tapo išleistas įsa
kymas, kuriuom uždrausta lai
doti numirėlius audeklo drabu-

tik tada, kada Rusijos valdžia 
šalies reikalus bendrai svarstys 
su Petrogrado kareivių ir darbi
ninkų atstovų taryba. Matyt 
Petrograde yra gerai susiorga- 

netgizavę darbininkai, kad 
valdžiai stato saĮ’o norus.

ISPANIJA UŽTARIA 
ŽYDUS.

Madridas. Ispanija paskelbė

anglų nelaisvę vokiečius karei- SIŲS KARIŪMENĘ 
vius, vakariniame fronte, re- i Į RUSIJA.
porteriams tyrinėjant jų nuomo- VVashington, D. C- Kadangi • Boston, Mass.
nes kaslink Suvienytų Valstijų Rusijos gyvastis likosi ant moli-i pirklys T. A. Austin iš Laredo, 
išėjimo karėn prieš Vokietiją,; nių kojų ir tas viskas gelbsti — 
nelaisviai išsireiškė savo opini-; teutonams gulti ant talkininkų 
ją: “Kol Suvienytos Valstijos • vakariniame fronte, kas galėtų 
išbus ir kąrėn prisidės, Vokieti-' talkininkams atnešti karės pra- 
ja išmarins badu Angliją, Fran- I laimėjimą, tai Suvienytose Val- 
cuziją ir Italiją, susitaikins su i stijose manoma kuogreičiausia 
Rusija ir paskui apsidirbs su į surinkti 2 milijonų armiją ir da- 
Suvienytomis Valstijomis.” jlį jos pasiųsti į Rusijos rytinį

MAISTO SPEKULIAN
TAI TEISME.

Turtingas

S Et, DtPE' 
J EI 6 U Si TA KA* 
PINI GEKAl NO-

Sekąsi

OV, VAIKAI. O KĄlp 
PABĄIBSV, Tai 9* ui

'r/E VAKAftl Nlii^ 
TYRAI SMAGUS 
EoStKAl. MfS 
iUYILęiUKIUSIl

AŠ AJE. P/tAEOŠČ'A

/S PRADĖJO Hąų.

>Ji SUDLMORMJZUOT..

Texas tapo patrauktas teisman 
už besąžinišką plėšimą nuo 
žmonių už maistą ir kitus pro
duktus. Su juom tapo patraukti 
į teismą dar 87 maisto speku
liantai. Teisme Austin gynėsi, 
kad jis niekados neėmė dvigubos 
prekės už maistą, o ypač už 
cibulius, kuriais jis pirkliauja. 
Tai pirmas tos rūšies teismas. 
Reikia, kad butų jų daugiau.Įkaręs štabas skelbia, kad Carso 

' aplinkėje ir Isonzo fronte aus- 
! trai paėmė nelaisvėn 10,000 
į italų. Tame, skaitliuje yra 256 
> oficierai. Keli pilni italų puikai 
i pateko austrams. Stebėtina, kad 
: italai neapsižiurėjo ir davėsi sa-

ANGLAI JAU BELGIJOJ. i ve apsupti jau nusiTpusiems 
Londonas. Anglų kariume- Į austrams. Aūštro-italų fronte 

nė, po dviejų metų, Įėjo jau į' veikimas nesiliauja.
Belgiją, sulaužius vokiečių lini- i ____________

- - JJ Prie YPress ir Armentieses. į pFRnRP . xr7rnT * RrMIT 
čia anglai kaip ir vokiečiai jau 1 KARIUMENĖ ’

nuo seniai rengėsi prie didelio
mūšio, bet jis laimėta anglų pu- . Paryžius. \ yriausis francuzų 

■ sėje. Vokiečių tranšėjos dinami i kariumenės vadas skelbia, kad 
tu išnešta Į padanges. Anglų j rumunU kariumenė, kuri pasi- 
nelaisvėn kliuvo 5000 vokiečių j traukė iš Rumunijos Į Besara- 
paimta 9 orlaiviai ir daug kanuo- tapo perorganizuota, šut
inį, teipgi krito mūšio lauke dau- varkyta ir rengiasi stoti į muši 

- gybė sužeistų vokiečių. Vokie- su vokiečio-bulgarais. Teipgi 
čiai bandė gintis nuodijančiais : skelbiama, kad Rygos-Dvinsko 
gazais, bet tie negalėdami persi- ■ fronto vyriausis rusų kariume- 
veržti per anglų šūvių durnus, j n®s vadas, generolas Gurko pa- 
pradėjo juos pačius troškinti ir; sitraukė iš užimamos vietos, 
turėjo trauktis. Taigi dabar; Karės mmisteris Kerenskis iš- 
anglai Veja vokiečius jau" iš Bei- į Lekavo Rygos frontan,------------
gijos. Į ---------------—

gybė sužeistų vokiečių. Vokie-

NE PILIEČIAMS KILPOS.
VVashington, D. C. BuvęsAUSTRŲ. ______ ____ r

Rymas. Už kelią į Triestą, j Nevv Yorko valstijos gubema- 
iarp austrų ir italu ein^ did-Jes > > 7ynn ir Bo Fitz-

'imtynės. Šią' savaitę, Austrai, į gerarld, pasiūlė iždo ministeri- 
besistengdami i 

armijos kairį sparną, kad jų žy
gius nukreipus nuo Lublane ir 
Triesto, pražudė 5000 žmonių, 
sužeistais, užmuštais ir pateku
siais nelaisvėn, žinoma, žuvus 
tiek austrų, italai irgi be nuos
tolių ne apsiėjo, nors italai apie 
tai tyli

LOŠIA, TIK NE VISI.

KASYKLOSE KATAS
TROFA.

Butte, Mont. Speculator ka
syklose, 2400 pėdų žemės gilu
moje, užsidegė gazas, kurio liep
snos užkirto kelius darbininkų . 
išsigelbėjimui, dėl ko daug dar
bininkų žuvo. šiose dasyklose 
dirbo 415 darbininkų, iš kurių 
150 yra žuvusių, kaip tvirtina 
kompanijos suteikiamos žinios. 
Iš žuvusių ikišiol išimta 35 la
vonai.

NAUJA PASKOLA.
Washington, D. C. Anglija, 

.Francuzija, Belgija, Serbija ir 
Italija prašo toliasnės paskolos 
Suvienytose Valstijose, kurios 
galbūt . bėgančiame mėnesyje 
talkininkams dar paskolins 400 
milijonų dolerių, teip kad abei- 
na suma, paskolinta talkinin
kams, išneš 81,145,000,00. Pi
nigų Suvienytos Valstijos turi

parduodamų Liuosybes bondsų.

žiuose. L Vokietijoj daugumaJ aštrų prbtešfą Vokietijai,Aus- > LENKŲ KAREIVIAI FRAN- frontą. J ten Japonija gabenai

apsupti italų; jai projektą, kad butų uždėta 
! mokesčiai visiems ateiviams, 
1 kurie Suv. Valst. gyvena ilgiau 
i 5 metų ir nėra pastoję piliečiais, 
. kad mokėtų po 100 dol. mokes- 
i čių, iš ko pasidarytų karės reika- 
j lams suma iš 8300.000,000.
Kongresmonas. O’Shaunnesšy 

i iš Buffalo tam projektui duoda 
'pagerinimą, kad toki gyventojai 

TOLIASNI ANGLŲ ŽYGIAI. įvieton 100 do1’ mokėt^ po 200 
Amsterdamas. Anglų kariu- idoL tada suma Prarytų S400, 

menė įėjus į Belgiją, ne apsišto- dolerių^
ja, bet eina tolyn, neduodant 
vokiečiams atsikvėpti. Nuo La 
Polerie anglai įėjo visą mylią 
Belgijos teritorijon, kur sudaužė 
vokiečių pozicijas, paėmė keliatą 
kanuolių ir tūlą skaitlių nęlais- 
vių. Jeigu rusai rytiniame fron 
te nors trečdalį veiktų tiek kiek 
anglai veikia vakariniame fron
te, bile dieną galėtume tikėtis 
Vokietijos pasidavimo.

DIDELI ANGLŲ LAIMĖ
JIMAI FLANDRIJOJ.

Londonas. Atakuodami ang
lai vokiečius Flandrijoj panau- j 
dojo savo šarvuotus automobi
lius, kurie viską naikina ir mai
šo su žeme. Atakai anglams la
bai pavyko, nes viename tik su
sirėmime anglai paėmė nelais- 

- vėn daugiau kaip 1000 vokiečių.
Anglai. su tais automobiliais 
atąkan eina kaip saulė šviečia. 
Vokiečiai prieš save mato tada 
tik ugnį ir plieną. Vėliasnės | 
žinios skelbia, kad anglai tame 
fronte paėmė 5 miestelius.

MOKESČIAI ANT BANKI-
jau neškjjifc popierinius drebu-j trijai, Bulgarijai "n* Turkijai už 

Berlyne sudegė gražiau- > persekiojimą žydų Palestinoj ir 
Stotis ’ varymą jų iš Savo teritorijų.

i Reikalaujama Turkijos išsiža- 
jdėti savo intencijų ir liautis 
. Jafos provincijoj priverstinai 
j varyt žydus iš teritorijos, ati- 
jmant jų turtus. Jeigu šitas Is-'ti prieš vokiečius, kuomet kiti 

, organi- .
:mu priekabių, kad gavus progą zuoti Varšavos kunigaikštystė-Įvaldžia? 
.paskelbti teutonams karę, tai je, turi kariauti prieš francu- 

rie suvažiavime priėmė rezoliu- šiuose laikuose toks protestas zūs. Arba kitaip sakant, lenkai 
ciją, kad Albanija gautų savi- yra žaislu, nes jis nieko ne- kariaus vieni prieš kitus.
valdą. Rezoliucija tapo pasiųs- galį atsiekti.
ta Italijos valdžiai, kuri priėmė 
be jokio pasipriešinimo. Re-'; 
zoliucijoj teipgi išreikšta prašy- i- 
mas, kad italų valdžia rūpintųsi: 
Albanijos reikalais iki gyvento
jai susitvarkys.

ilUS.

šia geležinkelio stotis.
tyčia buvo padegta.

PASIBAIGĖ STRAIKAS.
Petrogradas. Darbininkų 

streikas, kurs buvo apėmęs 140 
fabrikų, šiaip teip pasibaigė. 
Fabrikantai sutiko priimti dar
bininkų reikalavimus įvedant 
6 valandas darbo dieną ir pake
liant algos 50 nuošimčiu. Dar
bininkų reprezentantai vienok 

i dar tuomi nelabai užganėdinti 
I ir gali būti, kad netrukus vėl 
įkils streikai su naujais reikala- 
s vimais.

PRANCŪZAI ATMUŠA 
VOKIEČIUS.

Paryžius. šiaurvakariuose 
nuo St Quentin, vokiečiai buvo 
pradėję ofensyvą ir manė prasi
laužti pro francuzų linijas. 
Paleidę kanuolės ir kulkosvai
džius darban, pėkstininkų pul
kai traukė į ataką. Vienok fran- 
cuzai atmušė vokiečius su dide
liais nuostoliais. Šiauriuose 
nuo Chemin sunkioji artilerija 
abejose pusėse pilname veikime.

CUZUOJ.
Paryžius. Francuzijos val

džia leido Francuzijoj tvertis 
pulkams Lenkijos kareivių su 
lenkiškomis uniformomis ir vė
liavomis. žinoma, šitie karei
viai turės eit į frontus ir kariau-

jau savo kariūmenę, galbūt tuo- 
jaus pradės gabenti ir Chinija.

ALBANIJA GAUNA
SAVIVALDĄ. _____ ________ _________ ___________________ ,

Rymas. žinios skelbia, ka<ijpanijos protestas nėra j ieško ji-1 toki Lenkijos kareiviai, 
neseniai buvo suvažiavimas žy-{ ■ - -
mesnių Albanijos gyventojų. ku-Į

VĖL TAIKOS PLANAI.
I Kopenhaga. Essene, Vokieti- 
į joj, atsibuvo vokiškojo taikos 
! planų dirbimo komiteto susirin- 

' į kūnas, kuriame nutarta jieško- 
”!ti nąujo budo privertimui Rusi

jos prie atskiros taikos. Ge
riausia priemone susirinkimas 
surado Rusijos privertimui prie 

j atskiros taikos tai pripažini
mas autonomijos Lietuvai, Kur- 
landijai ir Finijai, o paskui Lie
tuvą su Kurlandija priskirti prie 
Vokietijos ir jas apgyven
dinti 2000,000 vokiškai kalban
čių rusų.

VISI KARĖS FRONTAN.
Petrogradas. Karės ministe- 

ris Kerenskis išleido įsakymą, 
kuriuom įsakyta keliauti karės 
frontan visiems oficierams, ku
rie turėjo užsiėmimus fronto 
užpakalyj prie Raudonojo 
Kryžiaus. Teipgi įsakyta ke
liauti karės frontan visiems ka
reiviams, kurie nėra baigę 40 
metų o buvo paleisti namo. 
Įsakymas turi būti išpildytas 
bėgy j trijų savaičių. Neklau
santieji bus sunkiai baudžiami.

NEPASITIKI RUSIJA.

Londonas. Talkininkai mato, 
kad Rusijos revoliucija Sudarkė 
visus talkininkų planus, kurie 
buvo surengti šiai vasarai, kaip 
spausti teutonus ir pagreitinti 
karės užbaigimą. Įvykus Rusi
joj revoliucijai ir tai pasėjus 
anarhiją, talkininkams nelieka 

į vilties, kad Rusija galėtų kada 
išsikasti iš savo šiądienių būdų 
ir kuomi nors padėti karėje tal-

Vyriausis austrų kininkanta.

10,000 ITALŲ PATEKO 
AUSTRAMS.

Vienna.

O 
vienok lenkų spauda džiaugia
si ir sako, kad Francuzija šiuo- 
mi pripažinusi Lenkijos egzista
vimą.

REKRUTUOJA ANGLUS.
New York, N. Y. New Yorke. 

prasidėjo rekrutavimas anglų, 
ne piliečių Suvienytų Valstijų. 

“ Mat ne seniai čia buvus Angli- 
_ į jos komisija, leido Suvienytų 

i imti savo ka- 
riumenėn Anglijos pavaldinius, 
tinkamus kariumenėn. Kaip 
bus su kitų šalių pavaldiniais, 
kurie nėra šios šalies piliečiais, 
dar nežinia.

AMERIKOJ VILTIS.
Londonas. Anglijos maisto

100,000 DOL. KONTRI
BUCIJOS.

Amsterdamas. Vokietijos 
nuskirtas Belgijos gubernato
rius ant vieno Belgijos miesto
Mons uždėjo kontribucijos 100, kontroliavimo komisijos sekre- 
000 dol., kuriuos pusnuogiai torius Bathurst, parlamente tu- 
belgai turės užmokėti. Prie- rėjo prakalbą, kurioje išsireiš- 
žastis uždėjimo kontribucijos kė, kad yra didelė viltis Ameri- 
yra tokia, kad Holandijoj išei- koje, kuri turi iki karės galui 
nas belgų dienraštis paskelbė, 
kad Bavarijos sosto įpėdinis, 
princas Rutprecht buvo Monse, 
kuomet anglų lakūnai bombar
davo tą miestą . Baisus kerši
jimai.

pristatyti užtektinai maisto ka
riaujantiems talkininkams. La
bai piktinosi Amerikos maisto. 
spekuliatoriais ir džiaugėsi, 
kad Suv. Vals. valdžia paima 
maisto kontroliavimą į savo ran
kas.

Washington, D. C. Suv. Vai. 
kongrese įnešta sumanymas už
dėti mokesčius ant visų bankinių 
čekių po 2c. pradedant nuo 5 dol. 
Tuo keliu valdžia tikisi surinkti 
10,000,000 dolerių karės mokes
čių. Apart to kariški mokesčiai 
tapo uždėti ant įvairių sporto 
kliubų ii’ tam panašių įstaigų. 
Pinigyno sekretorius ramina, 
žmones, kad karės laiku Suv. 
Vai. gyventojai nejaus sunku
mo.

KALINIŲ MAIŠTAS.
Joliet. III. čia esanti kaliniai 

pakėlė maištą. Trijose vietose 
padegė kalėjimą ir per sargyba 
stengėsi išsiveržti laisvėn. Ka
lėjimo užveizda telegrafu pa
reikalavo milicijos. Milicijai 
atėjus. įvyko kova tarp milici- 
jantų ir kalinių. Milicija nau
dojo durtuvus, o kaliniai savo 
darbo įrankius ir akmenis. 

! Vienas iš- kalinių nudurta dur
tuvu, keliatas sužeista ir tuomi 
maištas suvaldyta.

ŠVEDIJOJ SUKILIMAI.
Stockholmas. šiose dienose 

Švedijos sostinėj įvyko dideli 
sukilimai, kuriuos, sako, sukėlė 
socialistai kurstydami darbi
ninkus eiti prieš valdžią. Par
lamento ir karaliaus namus tu
rėjo saugoti kariumenė. Buvo 
pasigaminę kareiviai net ir kul- 
kasvaidžius, jeigu butų priėję 
prie didesnių riaušių, vienok 
prie to neprieita. Priežastis su
kilimo sako tokia, kad ministe- 
rių pirmininkas ne įleido į sena
tą socialistą Brantingą.

KRONSTADTAS SUSITAI
KĖ SU PETROGRADU.

Petrogradas. Nesutikimai 
Kronštadto su Petrogradu jau 
pasibaigė. Kronštadto kareivių 
ir darbininkų atstovų taryba 
pripažino Rusijos, dabartinę val
džią, bet šitos valdžios klausys

BUS SUŠAUKTA KON
FERENCIJA.

Petrogradas. Darbininkų ir 
kareivių rodą išsiuntinėjo ap
reiškimus įvairias (federacijas 
organizuotų darbininkų ir so
cialistų partijos, kuriuose ap- _ _____ „
reiškiama, kad 8 dieną Liepos gaiąs galį privesti, 
įvyks konferencija, kurioje bus yra apsvaigęs nuo staiga pas- 
nustatyta planai užbaigimui ka- delbtos laisvės ir kiekvienas yra 
rėš ir panaikinimui imperializ- sau gubernatorium. Policijos 
mo Rusijos viešpatystėje. 'vietą užima darbininkų ir so- 

- icialistų milicija, kuri apie tvar- 
TURKAI NORI TAIKOS. Ros palaikymą neturi mažiausio

Londonas. Šveicarijos mies- supratimo, 
tuose renkasi būriai įtekmingų 
turkų ir diplomatų, kurie ren
gia konferenciją, kurioje butų1 
priruošta planai aulyg kurių, bu-, Rujijoj kareiviai yra niekeno 

nevaldomi. Savo pareigų nepil
do. Civilius gyventojus laiko 
perniek. Važinėja sau dykai 
gatvekariais ir trukiais, civi
lius basažierus meta iš vagonų

’ tarpuose stacijų. Oficierams 
'mėto šlykščius žodžius ir į 
frontus neina. žodžiu sakant.

DIDELĖ BETVARKĖ.
Stokholmas. Švedijos pirklių 

komisija, kuri buvo Rusijoje su 
savo reikalais, sugrįžusi pasa
koja, kad Rusijoje baisiausia 
betvarkė ir nežinia prie ko tas 

. Kiekvienas

UŽ ĮŽEIDIMĄ.
Racine, Wis.

Case Tin Co. dirbantis lenkas 
J. Bogusz. prieš darbininkus 
prasitarė, jog jis butų bepročiu, 
jeigu eitų kariauti už Suvieny
tas Valstijas. Tuom įsižeidę 
kiti darbininkai, skaitliuje 300, 
užpuolė Boguszą. apstumdė ir 
patiesę vėliavą, privertė jį at
siklaupti ir kelis kartus pabu
čiuoti, vėliavą. Paskui darbda- 
vis jam išmokėjo algą, o darbi
ninkai jį išmetė iš fabriko.

Vėliausios Žinios.
Grekijos karalius pasitraukė 

nuo sosto. Grekijos gabinetas 
pareikalavo karaliaus Konstan
tino pasitraukimo nuo sosto. 
Pasiuntus jam pareikalavimo 
raštą, už kelių valandų prieme
ras ir užrubežinių reikalų mi- 
nisteris Zaimis apreiškė gabine- 
tui, kad karalius Konstantinas 
pasitraukia nuo sosto, sykiu ir 
sosto įpėdinis Jurgis atsisako 
nuo sosto privilegijų, paliekant 

Isuksesorium antrą sūnų, 24 me
tų Aleksandrą. Abdikacija ka- 

Įraliaus pasirašyta gabinetui, 
Firmoje J. I.įpriemerui Zaimis ir senatoriui

Jonnat, reprezentantui Pran
cūzijos, Anglijos ir Rusijos. 
Po abdikacijai, priemeras Zai- 
mis prisakė atsisakiusiems nuo 
sosto privilegijų, tuoj aus išsi
nešti j užrubežį. Jie išvažiuoja 
Anglijos šarvuotlaiviu, per Ita
liją. į Šveicariją.

talkininkais, priimant jų išly
gas ir Turkijai pasitraukiant iš Į 
teutonų eilės. Tuomi rūpinasi į 
turkai, daugiausia priklausanti 
jaunaturkių partijai

NELAISVIŲ NUOMONĖ.
Londonas. Ką tik paimtus į ! Rusijoj viešpatauja anarhija..

TORNADO KANSAS 
VALSTIJOJ.

NEVALDOMI KAREIVIAI. Topeka, Kansas. šiose dieno- 
Kopenhaga. Dėlei betvarkės ‘ se tornado perėjo per Kansas 

valstiją, kurs pridirbo nemažai 
nuostolių, ypač Shavnee ir 
Waubansee ■ aplinkėse. Didelį 
kaimą Elmont tornado pakelė 
į padanges ir išdraskęs išmėtė 
po visą aplinką. Sunaikintas 
teipgi tapo ir Ishidge kaimas, 
kur žuvo daug žmonių, šiame 
pavasaryj Suv. VaL . labai nu
kentėjo nuo tornado.

Borbardavo Londoną. 15 vo
kiškų orlaivių atlėkė ties Londo
nu kur rytinėje dalyje metė 
bombas. 97 ypatos, daugiausia 
moters ir vaikai, užmušta ir 
437 sužeista.

Didelis gaisras Paryžiuje. 
Paryžiuje ištiko didelis gaisras 
viename iš didžiausių fabrikų, 
kuriame buvo dirbama kariški 
automobiliai. Daug darbininkų 
sužeista.

Nuskandino laivą. ■, Vokiškas 
submarinas jūrėse nuskandino 
francuzišką laivą “Seųuana”. 
Su laivu žuvo 199 žmonės.
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-M-t-ivių minskiečių susirinkimas iš- tveria naujas draugijas, kuopas, 
*’*❖* rinkti viršminėtiems delegatams į skaidosi į mažus būrelius ir to- 

•>± i ir, apskritai, pasikalbėti dėlei; se draugijose ir kuopose prik- 
X*' einamojo meto atsitikimų. lausanti nariais, vieni kitų neg Lietuviu Gyvenimo

į t, fr*1 Išrinkus du delegatu ir vienų apkenčia. Pamislijus apie tai,
į kandidatą. į Pildomąjį miesto gaila darosi, kad mus broliai dir-

LIETUVOJ
1

Brooklynan tiktai ką atva- . 
žiavo brangi viešnia, kurios 
pravardės męs tuom tarpu, 
neįgalioti garsinti. Galime tik 
■pažymėti, kad per ilgus metus 
ji dalyvavo lietuvių visuomeniš
kame gyvenime ir todėl jos žo
džiams galima priduoti 'daug 
svarbos. Ypač artyma ji buvo 
tai sriovei, kuri savo laiku spie
tėsi apie Vilniškį “Lietuvos 
Ūkininką” ir Liet, žinias.”

J. šaulys, A. Smetona ir kiti 
prašo amerikiečių, kad jie tan
kiau siųstų savo atstovų į Lietu
vą. Vokiečių valdžia vistik pri
versta su jais labiau skaitytis. 
Amerikiečių atstovai, atvykę 
^Lietuvon, priduoda vietos vei
kėjams daugiau naujos dvasios 
ir vokiečių administracija turi 
su jais labiau skaitytis. Tuomi 
turėtų pasirūpinti musų fondai.

Tūliems Lietuvos veikėjams 
reikalinga ir ypatiška parama. 
Labai sunkiame medeginiame 
padėjime randasi A. Smetona ir 
J. šaulys. Siunčiant pinigų A. 
Smetonai reikia adresuoti: A. 
Smetona — redaktorius, Grosse 
strasse, Lietuvių Komitetas. 
Siunčiant pinigus J. šauliui, 
reikia adresuoti: Jurgis šaulys, 
Pogulianka 11, Vilna.

Socialdemokratų partija Lie
tuvoje veikia. Ji leidžia tam 
tikrus lapelius, atsiliepdama į 
visus gyvenimo keliamus klausi
mus. Lapeliai buvo išleisti: 1) 
iš priežasties suteikimo Lenkijai 
neprigulmybės, 2) dėlei rekvi
zicijų, 3) dėlei popierinių rublių 
ir t.t. Atvykusi Amerikon vei
kėja turėjo tų lapelių su savim 
pasiėmus, bet Kaune, bijodama 
kratos, sunaikino. Už tuos la
pelius smarkiai baudžia.

kurion šventadieniais susirenka 
pasimelsti,. Bažnyčia yra ap
leista ir neturtinga. Yra pora 
draugijų, bet tos gyvuoja tik 
pašelpos dėlei, tautos labui nie
ko neveikdamos. Laikraščius 
skaitančių yra nedaug.

IK* DARBAI IR PRAMONE
Angliakasiams instrukcijos.
Valdžia gamina tam tikrus 

pampletus, kurie bus platinami 
tarp anglekasių. Tuose pamp
ėtuose bus pamokinama anglia- 

_________________ ____ kasiai, kaip apsisaugoti nuo 
vv v. ui mcuuo, u«u i,moterių, dirbančiu įvairiose vie-i įvairių nelaimingų atsitikimų, 

dingų knygų keliu dolerių vertes, i austrų tautomis. Čia yra ir lie- ,
• 1 - x ‘ - - •. L - V j- - - itose, kad-pngelbejus savo vy- ištikus gaisrui kasyklose, issi-0 vienok, vieton visiems glaus-Tuvių būrelis, kūnų seimynimis; ’ < * .......____________________ _

.. • v. ■ .. j ■-1 . ■» .. ’j'j į įsius įsinsiti.iii scimynss, didi-tis nviA rannjaoi nriskaitnma iki ‘/imi ritu rhnpst- v
naši. -
Valdiškasis biuras tikrina, kad

1890 metais, prie darbų tekėju
sios moters tvėrė tik 14,3 nuo- tiki, kad šitokiais pamokini- 

įšimtį visų moterių, priskaitomų’ma'is bus galima išvengti didelės

Tekėjusių moterių darbas.
Federališkasis biuras paskel

bė suskaitą tekėjusių moterių, 
kurios suskaitoma prie darbų 
įvairiose vietose. Sąskaita pa
rodo, kasmet skaitlius tekėjusių

Lenkai kunigai leidžia Vii-! Komitetą, Vitkauskas įnešė su-' ba ne dėl gerovės, bet dėl savo 
niuj "Gazeta Codziennna”; nors 
tas laikraštis eina per cenzūrą, 
tačiaus kunigai jį gana gabiai 
veda ir jisai nepalyginamai įdo
mesnis, negu “Dabartis.” Ste- 
putaitiš, “Dabarties” redakto
rius, daug sykių lankėsi Vilniu
je. Iškarto jį mėgino perkalbė
ti, mėgino jam patarti, bet tas 
nieko nepagelbėjo.

Buvęs “Vilniaus žinių” dien
raščio leidėjas Petras Vileišis 
turi pasistatęs Vilniaus Anta- _, . _
kalny gražią, pylaitę. Toje py- į koks mums, lietuviams, valdymo j tiškesnio, o ir mokestis didesnė.; ir lietuvių katalikų _ ___
laitėje pereitais metais gyveno į būdas yra geriausias, kad, atė- Apart to dar butą pas mus jau- kurioje šeimyninkauja kun. i gyveniraa ’ {> J '
antras kaizerio sūnūs Oskaras. į jus rinkimams, kiekvienas jauįnįmo ir užpečkiuose, susidedan-’ Slavynas. Iš tautiškųjų drau-į o neimti *0
Tūli lietuviai veikėjai norėjo ! žinotų, kaip ir uz ką balsuoti. čio is davatkų ir bailių, kurie gijų tarp čia gyvenančių lietuvių į bėgyje 10 metu ty 1910 metuo.
pasinaudoti ta proga, kad pak- į Kilus tokiam sumanymui ne- • pastaruoju laiku pradėjo organi-1 yra paminėtina tik SLA. kuopa,; /J ;id 95
reip.us jį Į savo pusę, bet iš to į apsieita be ginčų. Daktaras zuoti savo armiją. Čia aiškiai kurią persekioja ir kunigas, ir į 4 Toks didelis nuošimtis ne-
nieko neišėjo. Sako, tai yra į Olseika.prirodinėja, kad tokia; matoma, kad musų jaunimas, sulenkėję lietuviai, ir lietuviai į buvo bu guv Valstijų istori-
pusėtinai ligotas žmogus. 'agitacija daryti dar, girdi, par-'nemoka savim valdytis ir mažai;mintanti klerikalų dvasia. Tau-i • •

Vilniuj ir Vileikoj vokiečiai ! anksti, nes esą nežinia, kuomi išmano ką jie veikia, o dar ma- tiško judėjimo čia nėra jokio iritprjlį darhininkjų skaitliaus ne
įtaisė konservų dirbtuves, kur j viskas baigsis, ir Lietuva, girdi, ,ziau apie draugijų, reikalingu-! ar bus kada, nėra vilties. {buvo kurioje vienoje vietoje, bet
viską gamina iš šunienos, katie- ! iiks^ ar Vokiečiams, ar Rusams ? mą jr naudingumą, kaip tai | Neseniai čia lankėsi Račiūnas į abejnai visose Šalies dalyse, 
nos ir arklienos. Visi veik Vii- Į Norkus įnešė sumanymą iš- SLA., TMD. ir kitų. Reiktų • su savo “naujais” krutančiais 1910 m ^džiausiu skaitlium te- 
niaus šuniukai išgaudyta šu-{ rinkti komisijėlę, kuri žmones, jįems juį suprasti šių draugijų: paveikslais ir tūlas A. Sutkus. jusja moterių, senesnių 16 m. 
niūkūs pjauja ant Paguliankos į teip sakant, lavintų ir ruoštų naudingumą ir prakilnumą.' su prakalbomis, kad įsteigus aTny,-an\ dirbančių už algas bu- 
barakuose. Mėsininkai išskirsto :prie to teip svarbaus darbo, Apart aUgščiau paminėtų męs SLRKA. kuopą. Apie pasek- vn valstijose; -S. Caro-
mėsą pagal rūšies. Sužeistus i steigiant visokias paskaitas ir. turime ir trečią lietuvišką \ mes neteko patirtu Račiūnas,, 59 g nuošimtis, Georgia
arklius sugabena ant šnipiškio. platinant tar> žmonių tam tik-: organizaciją, plačiai žiūrinčią į: rodosi, pelnė menkai, nes pa-: 4g g, Florida 46. 7, Alabama 
ir ten daro licitaciia. Vilniaus : rus atsišaukimus etc. Kun. Bu- pasau]į. Mus jaunimui būtinai i veikslus rodė jau veik kiekvie- j 47. 4, Missisippi 54. 9, Arkan-

voilr-f-n eniozh'c nn'o elne Arcroni- z, no-r-t z, t____•____ j

manymą, kad išrinktas Komite- į blėdies. 
tas pasirūpintų, kad kaip galint] 
greičiau butų šaukiamas Stei-i 
giamas Susirinkimas, kuriame, 
be abejo, dalyvaus ir lietuviai; 
reikalinga jau dabar kaip galint 
ruošti žmones prie to susirin
kimo, platinant žmonių tarpe lai
kraščius, knygas ir net tam tik
rus atsišaukimus, nurodančius 
to susirinkimo svarbą; apskri
tai, Vitkauskas patarė jau dabar < 
ruošti dirvą, aiškinant žmonėms,'

ir ten daro licitaciją. Vilniaus! 
vežėjai ir apielinkės ūkininkai i 
perka tuos arklius. Na, jau tai 
ir arkliai — tikros stipenos. 
Jau ir seniau Vilniaus vežėjai į 
(izvozčikai) turėjo blogiausius < 
arklius, o dabar tai gana tankiai l 
įvyksta toki atsitikimai: vežė-* 
jas muša, muša savo arklelį, bet, 
tas, štai, ima ir sustoja, nepa
veža. Ponas sėdi bričkoje, lau
kia. Vežėjas nulipa žemyn ir 
tempia arklį. Tasai kaip neina, 
teip neina. Ponas, piktai šukei- j 
kęs, turi eiti pėkščias.

Vilniaus patriotai lenkai va-1 
ro smarkią agitaciją. Jie pris- į 
teigė begales mokyklų. Vii- i

vo areštuoti ir nusiųsti Vokieti
jon dėlei tų lapelių. Juos įtarė 
juos rašant ir leidžiant. Buvo 
areštuotas ir A. Smetona su kun. 
Bakščiu, bet juos greitai paleido.

V. D.
Jau nuo ilgų metų čia gyvuoja 

TMD. 7 kuopa, kur kiekvienas 
lietuvis gali prigulėti ir užsimo-; yra garsiu miestu, apgyventu 
kant 60 c. už metus, gauti nau-1 vokiečiais, lenkais ir kitomis;

Mihvaukee, Wis. Milwaukee

priskaitoma iki 200. šitų’dides
nė pusė laikosi su lenkais, prik
lauso į lenkų parapijas ir drau
gijas. Grynai lietuviškų šeimy-

tis prie šios draugijos, randasi 
žmonės, kurie tveria kokią ten 
LLD. čia daugiau nieko nesi
mato kaip vien kerštas vienų 
brolių prieš kitus, nes naujai ■ nų yra tik apie 50, kurios užlai-

liejus vandeniui ar išsiveržus 
gazams. Pampletai bus atspau- 
dinti keliolikoje kalbų, tarp ku
rių ir lietuvių kalboje. Valdžia

------ r-:~ —-----v-- -r- —------- - .šmiti visu moterių, pnskaitomu imais dus galima įsvengu aiaeies
, Uenamoj draugijoj nieko prak- ko kelias hetuviskas draugijas j vėIiasnio amži'aus i6 metu, Į daugybės nelaimingų atsitikimų, 

i,*-,!’ 1 kurios dirbo, kad uždirbus pra- i Kurių Amerikos kasyklose yra 
1930 m. šita prapor-'milijonai.

Darbininkai už prohibiciją.
Darbininkų organizacijos, 

Anglijoj, mieste'Leeds, vienbal
siai užgyrė reikalauti valdžios, 
kad išdirbimai ir pardavinėji
mai svaiginančių gėrimų butų 
užginti ant visados. Sustatyta 
tam tikra rezoliucija ir pasiųsta 
Anglijos parlamentam

Naujos pirštinės.
Išrasta dailydėms naujos 

pirštinės. Galai pirštų šitų pir
štinių yra aprūpinti magnetiz
mu, kad butų galima suimti ir 
palaikyti daugiau vinių. Išra
dėjas mano, kad šitos pirštinės 
bus labai naudingos dailydėms, _ 
ypač žiemos laiku.

tenas teip pat buvo labai pne- • reiktų spiestis prie šios.organi-: nam matytus, o įžangą ėmė per-' sas 45 g Lousiana 40. 7, Arizo- 
šinoms Vitkausko snmanvmni ir'__ ,________=.___ * t mo -»»_ , ...

na 40. 7. šiaurinėse valstijose 
V. V. i nuošimtis buvo mažesnis: Con- 

. neetieut 15. 8, Pennsylvania 
---------  ’ 15.1, Wisconsin 13. 1, Minneso- 

l ta 11. 9, Iowa 15. 7.
Paaiškinimuose parodoma, 

kad didesnę dalį skaitliaus už- 
; darbiaujančių moterių, virš 16 
m. amžiaus, tveria negrės, kurių 
skatlius yra pestebėtinai didelis. 

' Abelnai imant, skaitlius moterių 
į darbininkių kasmet žymiai di
dinasi.

Pastebėti turime vienok, kad, 
didelis tekėjusių moterių skait- 

: liūs eina į fabrikus ir kitur dirb
ti, iš vargo, kad užsidirbti sau 
^pragyvenTmą;--- Bet-ne—mažiau
Jų eina į darbą dėl apsileidimo, 
i nes nemokėdamos namų darbo.; 
; namie nerasdamos užsiėmimo. 
; tiki, kad .tik už pinigą dirbant , 
1 reikia gyventi. Iš jaunystės 
papranta slankioti ant gatvių 

: kampų ir pamyli zaunas tarp 
'fabrikų darbininkų, jos tą seka 
ir ištekėjusios. Tai faktas.

šingas Vitkausko sumanymui ir 
griežtai prieštaravo komisijėlės 
rinkimui, remdamasis tuomi, 
kad dar esą . peranksti ruošti 
žmones prie rinkimų. Buvo bal
suojama. Dauguma balsų nu
tarta išrinkti komisijėlę, kuri 
ir tapo išrinkta iš 6 žmonių.

Išreikšta pageidavimas, kad ' 
turint pilną žodžio laisvę, min- 
skiečiams reikėtų dažniau rink- 
tis. ir daryti vigšų pasikalbėjimų 
bent kartą per savaitę. . ’t 

i Kaip pasirodė, išrinktieji de
legatai miesto Pildoma jan Ko-;

i mitetan nepakliuvo, dėlei kokių:

zacijos, kuria yra ALTS. Męs brangią, 
laukiame nuo seniai savo prakil- ■ 
nių brolių ir sesučių, priside— ---------- ,------
dant su darbu, su jausmais ir, E. St. Louis, Mo. 
sveiku supratimu jau pradėto' čia gyvena apie 1000,

pradėjusi siima įvairiais darbais, bet dau- 
žengkim giausia jų dirba gyvulių skerdyk

Lietuvių j 
kurie už-

sus. Visa kas, ką jie išmano ■ 
apie politiką, tai štai kas: “bę- ■ 
dzie Polščia! Będzie krol pols-, 
ki”! Ir džiaugiasi nabagai tuo
mi.

Areštuota teip pat daug moky- ■ -
tąjų, ypač Kauno gubernijoj. , 
Šlapelienės knygyne daryta daug ; 
kratų. Tarpais j ieškodavo tų < 
lapelių, o tą vieną kartą jieško- 
jo Dovainos Silvestravičiaus lei
džiamos “Litwa.” Kartą darė 
kratą.ir M. Kuktos spaustuvėje, i 
Krata buvo daryta nakčia, kada 
ten gyvos dvasios nebuvo. Iš
ryto atėję spaustuvėn darbinin
kai rado viską didžiausioje bet
varkėje. Abelnai, vokiečiai šnai 
ruoj a į lietuvius. Visur pilna
žandarų. Jie viską suuodžia, 
viską iškrausto. Kuktos spau
stuvės užveizda šiuomi laiku yra 
p. Dirsė. Spaustuvė verčiasi 
gerai, nes spaudina daug rankve- 
džių.

J. šaulys sako: visos partijos 
politiškai ir visuomeniškai dir
ba išvien.

Veikėjų teip maža, spėkų teip 
maža, kad nėra kada ir kaip pyk
tis. Visi susispietę aplink lietu
vių draugiją (Komitetą), kuris 
-darbuojasi kiek įmanydamas. 
Vilniaus veikėjai prašyte prašo, 
kad siunčiant pinigus Lietuvon 
visuomet butų pažymėta, kad 
administracija turi išmokėti vo
kiškomis markėmis, bet ne ru
siškais rubliais, kurių kursas že
mesnis. Įsitėmykite tai. Sako
ma, kad kartą iš atleistų į Vilnių 
pinigų vokiečiai pasiėmė sau da
lį. Kuomi jie vadavosi, nėra 
žinios.

Amerikiečiai jau žino, kad 
"Vilties” redaktorius p. Dovy
daitis nuėjo dirbti prie vokie
čių leidžiamos “Dabarties” 
Kaune. Tuomi Vilniaus veikė
jai piktinasi. Gi naujai atvyku
si viešnia pasakoja, kad antras 
“Vilties” redaktorius, Liudas 
Gira irgi gavo iš vokiečių gausiai 
apmokamą vietą. Jis už gerą 
algą dirba miesto rotušėje prie 
milicijos. Vilniaus veiklesnieji 
veikėjai į jį labai šnairuoja.

Visoj Lietuvoj išeina tik viena 
vokiečių valdžios leidžiama “Da
bartis”. Išsykio ją gana smar
kiai skaitė. Padėkime, j Vil
niaus Šlapelienės knygyną atei
davo gal daugiau kaip 200 eg
zempliorių. Dabar jau ateina 
tik keli desėtkai. Iš to aišku, 
kad “Dabartį” žmonės boikotuo-

DARBININKAMS 
ŽINIOS.

— Finijoj yra 100,000 vyrų, 
kurie dirba fabrikuose.

— Valstijoj Califomia išėjo 
naujos teisės, sulyg kurių užgin
ta užsiimti pliumerio darbu ne
turint laisnio. Pirmiaus to ne
buvo. _

— Valstijos Oregon legislia- 
tura atmetė bilių, verčianti darb 
davius išmokėti darbininkams 
algas kas dvi savaitės.

— Kansas valstijos teisės 
verčia kasyklų savininkus, įtai- 
syti prie kasyklų maudynes, 
kad darbininkai pabaigę dienos 
darbą galėtų išsimaudyti.

— (Miestas Surrey, Anglijoj, 
įsteigė fondą, kurio kaštais bus 
lavinami kariavimui netinkanti 
kareiviai, prie paprastų darbų.

— Nevada valstijoj, visose 
kasyklose dirba 6,000 darbinin
kų.

— Mieste Nairn, Škotijoj, 
mokintojai ir mokyklų direkto
riai, karės metu gauna algos 
$50.00 per metus daugiau, negu 
normališkuoju laiku, kada jie 
algos gauna $500 per metus.

— Darbininkai, priklausanti 
prie unijų, Philadelphijoj, nuta
rė laike karės visame eiti išvien 
su darbininkais, nepriklausan
čiais prie unijų.

— Mexikoj išėjo įstatymas, 
kad darbininkai, norinti išeiti 
į straiką. dešimčia dienų prieš 
pradėsiant straiką, turi apie tai 
duoti žinią valdžiai. Kitaip ei- 
giantės straikai negali skaitytis 
legališkais.

— Francuzijos valdžios kon
troliuojamuose fabrikuose, prie 
amunicijos darbų dirba 350,000 
moterių.

— Sienų dažytojai mieste 
GIasgow, Škotijoj, uždirba po 23 
centus į valandą.

— Francuzijos sostapilyje, 
Paryžiuj gyvenančios kareivių 
žmonos, užima laiškanešių vie
tas. Daugelis jų gabena pačto 
siuntinius kareiviams, į tranšė
jas.
. — Didesnė pusė vaikų, Ang
lijoj, lanko mokyklas praleidę 13 
metus.

— New Yorke, visiems kal
viams įvesta 8 valandos dienos 
darbo, su ta pačia alga, kurią 
pirmiau gavo.

— Toronto, Kanadoj, geležies 
ir plieno liejyklose, pernai pa
kelta darbininkams algos 22 
nuošimčiu. Dabar darbininkai 
ten uždirba 45 centus j valandą.

Didėje Britanijoj, kasmet ap
leidžia mokyklas 500.000 moki
nių, kurie eina prie įvairių dar
bų.

— Pietinėj Carolinoj 7000 
vaikų, jaunesnių 16 metų am
žiaus, dirba prie audimo, audi
nių fabrikuose.

— Prie nortnališkų sąlygų, 
kiekvienas Francuzijos gyven
tojas, per metus suvalgo .580 
svarų duonos.

darbo, kurį yra 
ALTS. Jaunime I 

. liuosybės draugijų pramintu lose. Iš lietuvių yra keliatas 
takeliu. Ypač šiuomi šaukiuosi pramoninkų, bet visi, kaipo pra- 
į lietuvių jaunimą Lavvrence, Į monėje ne prityrę, gyvuoja gana 
kviesdamas prisidėti prie moks-. silpnai, nes savo pramones turi 

,lo ir apšvietos draugijos, TMD. įsisteigę daugiausia pašaliuose, 
7 kuopos. tarp žemai kultūringų žmonių,

J. Žukauskas, tad, suprantama, tokiose vieto- 
----------------- : se nė prasilavinti, nė pralobti 

veik negalima. Lietuviai turi 
porą draugijų ir parapiją. Ku- 
nigas čia ilgai—nepabuna—dėlei 
žmonių neduosnumo. Tarp 

i draugijų jokio veikimo nėra, nes 
. atliekamą nuo darbo laiką paima 
■kaziros ir girtavimai.
į Dabar čia yra didelis nešutiki- 
!mas tarp negrų ir baltveidžių. 
•Neseniai buvo didelės muštynės, 
kurių- išskirstymui buvo pak-

Sheboygan, Wis. šis miestė- 
lis nėra dideliu, randasi ant 
kranto ežero Mfchigah Lakey 
pietinėje dalyje Wisconsino val- 

; stijos. Gyventojų jame yra
priskaitoma iki , 30,000. Pats 

. miestelis užgyventas daugiau
sia vokiečiais, po kuriais antrą 
vietą užima grekai. Lietuvių 
čia gyvenančių priskaitoma iki 

■ 1000. Lietuviai gyvena miesto 
į pakraščiuose, daugiausia pieti-įviesta policija ir kariumenė. 
į nėję dalyje. Lietuvių pramones Daugelis areštuota iš abiejų pu- 

-• i prisiminus, tai 8 lietuviai taiko | sju keliatas tapo sužeistais, 
mezliavą ir informuoti finus Į įar^jamas įr vienas mėsinyčią. Lietuviai muštynėse, rodosi, ne 
apie Lietuvą. Draugijos vįsos įįtos pramonės prik-; dalyvavo, tad niekas iš j u ne
gejal yra žmones : Aletay te, vokiečiams ir grekams. Į „„kentėjo. ■
Blem Chmene Mare, Onmm.. LfetuTjai da turi Mvo parapiją: -- -
nyte Emtlua, Mandravickis T<k^r k„rtp,šiuom;

R»^ord,Ill Lietuvių čia 
teki. 100-77), Nagevičius WI Vamagiriui čia vyskupo atstųs- burelis> nors tik.

i tas kun. Tiskevicius, apleido ro ja skaitliaus sužinoti negali- 
: šeboginiečius. ma -purj jje artj poros tuzinų
į Tautiško veikimo pas šebogi- jvairių draugijų ir kuopų, turi 
; niečius nėra. čia kartais at- parapija, bažnyčią ir kunigą V. 

sviesto šių metų pradžioj Vii- (jo adresas: Karlo g. 1, B., 26; soc^Hstų ar kleri faškuną, kurs pirmiau buvo
niuj mokėjo apie 3 rublius. tel.; 109 16), Sabaliauskas:kah* vienmi"tls’ bet ir me^ plačių pažiūrų žmogus, bet da-

kunigas, Skipitaitė 1 nestenSja lietuviams įkvėpti. bar jau sufanatikėjo. Bažny-
kadangi vietos lifetuviai dvasioje čia iš Iauko visai nepanaši į baž- 

;yra lyg pavargę žąsis; alus nyč5a? greičiau į kokią dar- 
; jiems yra artimiausiu. Draugi
jų lietuviai turi keliatą, bet veik 
visos gyvuoja silpnai.

(“Nau.Lietuva.”)----------

F I N IJ O J.
Helsinkai. Sužibus laisvės 

saulei, ima busti visas Lietuvos 
kūnas, šitai sujudo ir Helsinkų 
lietuviai. Balandžio 1 d. n. kai., 
susirinkę pas seniai čia apsigy
venusį tautietį Tomą Mandrav- 
skį, Įkūrė draugiją, kurios tik
slas bus spiesti krūvon Helsinkų 
lietuvius, organizuoti tautos

Laike gyventojų surašo lietu
viai buvo terorizuojami. Len
kų vaikinai su konfederatkom, 
su tautiškomis vėliavomis bėgi
nėjo po miestą, varė agitaciją 
Lietuviais tik tie užsirašė, kurie 
yra akmeninio tvirto budo. Ta- 
čiaus Vilniaus darbininkuose, su 
kuriais lietuviai socialdemokra
tai turi ryšių, yra daugiau poli
tiško susipratimo. Jie supran
ta, kad Lietuvai reikia atskiro 
rėdo.

Lietuvoj, prie vokiečių, jau 
buvo 4 rekvizicijos, žmones bai 
šiai plėšia. Prieš vokiečių atė- das, jurininkų gydytojas, Petro-' 
jimą tūli jau laukė, ypač žyde- nis Petras, jur. inž. mechanikas, j 
liai. Dabar jau ir jie purtosi1 Piebalgas Karolis, Pilkauskis 
nuo vokiečių globos. Už svarą Povilas, Draugijos sekretorius

Saulės vaikas.

Vokiečiai moka labai gudriai Adolfas,
elgtis: ką surekvizuoja. o reštą Elzbieta, Šatas Petras, meiste- 
suoirkę iš kaimiečiu, parduoda ; ris, statytojas.
miestuose daug brangiau. į Pirmai pradžiai Draugija nu- i J*^ yra Įuunia^u. žinę.

Patiems valstiečiams draudžia įtarė suruošti Helsinkuose š. m.; J4 ^ietux ;ai turi keliatą, be va . pinniaus lietuvių judėjimas 
važiuoti į miestus pardavinėti į Gegužio 20 d. viešą vakarą, i v*sos gyvuoja silpnai. au čia buvo vien socialistų pusėje ir 
savo tavora. Vilniun tik aplin- į vadinas, tą dieną, kada iš šv. i — draugijų, rodosi, visai uera, buvo tikri, kad tik jiems 

pasaulį; kitos bažnytinės, dar kitos kle- lemta gyventi. Vėliaus atsira-
S1UIIMUC8, « Lietuvos . rikalų, politikinės. Laikraščių I do ir tautiškos dvasios rėmėjų,;]
vardas, vakarą su paskaitomis į čia ’rifi ateina daugiausia so- kurje socialistus pradėjo smelg- į 
apie Lietuvą finų ir švedų kai-; cialistiško. ir klerikališko kryp- tį savo veįklumu ir nuoseklumu. ■ 
bomis ir su lietuvių dainomis ir j nes tie jiems y ra aiškiais. j)abar jau klerikalai veik visus j 
muzika, kurią atliks geriausieji į gi™8*
dainininkai ir muzikai.

(“Liet. Balsas.”)

kiniais keliais, pro pelkes, pro 1 Tėvo malonės po visą 
miškus, ateina bobelės su ke- i skambės lietuvių ir 
liais svarais sviesto ar lašu pie- ’ ’ -------
no. Na, žinoma, jau tuomet 
pigiai neparduoda. Abelnai. 
turtingesni kaimiečiai pasidaro 
daug pinigų. Miestuose daug 
vargingiau gyventi. Ypatin
gai pralobo valstiečiai tose vie
tose, kur nebuvo mušiu ir jie 
nieko nenukentėjo.

("Laisvė.”)

Prezidento atsišaukimas Į 
i- % darbininkus.

Komisija, reprezentuojanti 
' Amerikos darbininkų organiza- 
; ei jas, atsilankė pas prezidentą 
VVilsoną ir vardu visų organi

zuotų darbininkų išreikš jų lo- 
ijališkumą (ištikimybę) valdžiai. 
Atsakydamas į komisijos žo- 

■ džius perz. Wilsonas išleido at- 
1 sišaukimą, kuriame aėkavojama 
darbininkams už jų solidarišku- 

! mą ir pasakoma, kad valdžia vi
somis pastangomis rūpinsis dar
bininkų gerove ir jų likimu. 
Prezidentas prie to dar išsireiš- 
kia. kad nuo darbininkų prigu
lės Suvienytų Valstijų gerovė, 

i nes ant darbininkų gula didžiau
sia parama, parupinime užtek
tinai provizijos, kaip Suvieny
toms Valstijoms, teip ir jų talki
ninkams, Europoje.

Minskas. Nors Minske yra 
nemažai lietuvių, bet iki šiol nė- 
kuomi jie nepasižymėjo. Tie
sa, Lietuvių Draugijos d. k. n. š. . —
vietoje CK. įgaliotinio tapo tas, tenka matyti ir girdėti! 
įsteigtas naujas skyrius, kuris 
gyvuoja neblogiausiai.

Nuvirtus senajai valdžiai ir 
susitvėrus naujai, kaip visuose 
miestuose ir miesteliuose, vi
suomenė pradėjo steigti viso
kius pildomuosius komitetus, ku 
rie turi paimti visą tvarką savo 
rankosna, teip ir Minske susi
tvėrė toks Komitetas, kurs vie
šai apgarsino, kad jame gali da
lyvauti po du ir daugiau delega
tą nuo lietuvių, lenkų ir kitų tau
tų- ’

Dėlei to Kovo 5 d. tapo su
šauktas Lietuvių Komitete lietu-

Reikalauja amatninkų.
i esą gerais į viršija, tik čia skirtumas, kad i Valdžia kariumenėn reikalau- 

į laikraščiais. kuomet socialistai ir tautininkai
! šiaip Sheboygano lietuviai Į vei^ė, tai jie skaitėsi su žmonė- 
! yra lipšnaus budo ir mandagus, i mig ir jej vjenj ką veikė, tai kiti 
Į tikri Lietuvos kaimiečiai. Matjjjems ne trukdė. Su krelika- 
; čia nėra frakcijų, nėra politikie- laig yra vįsaf kas kita, nes jei 

Pabaigus; rių, tad ikišiol nebuvo kam juos j jjjeko neveikia, tai ir jie 
praleisti sudemoralizuoti. Į snaudžia, o jei tik kiti ką prade-
tyrame; Darbai čia veik mediniai, iš- tai jie aniems užbėga už į

ja amatninkų, kaip tai kalvių, ; 
mašinistų, kepėjų, mėsininkų, 1 
dailydžių. stalių, šoferų, virėjų, < 
tepliorių ir tam panašiai Al- ; 
gos žadama mokėti tokiems . 
amatninkams iki 90 dolerių per ] 
mėnesį, prie to gaus maistą, i 

; drabužį ir pastogę. Toki amat-

AMERIKOJ.

Lawrence, Mass.
dienos darbą, norėtųsi
vieną kitą valandą _ __ „ __ _____________ _ _ M.
ore. Bet tas išrodytų laiko su-! dirbama daugiausia naminiai akjųT surengdami ką kitą. Ir I ninkai bus siunčiami sykiu su 
naudojimu be naudos. Einant ‘ baldai. Darbai eina vidutiniš- greičiausia daroma ra- kariumene. į Francuziją . No-
pro lietuviais apgyventas vie- ■ kai, darbininkų algos menkos. , nūems tautininkams, negu be- rinti pasiduoti, gali atsišaukti |

į D- takčiams socialistams. Visu į rekrutacijos stotis,
daug nemalonumų ir todėl patįs Į -------- tuom nelemtu darbu vadovauja
jausmai priverčia ką nors išsi-' Utica, N. Y. šiame miestely- prieš tūlą taiką čia iš kasyklų
tarti, parašyt į laikraštį. , je su aplinkėmis gyvena apie: atsibaldęs tūlas Petrėnas, dide- 

Pažiurėjus į mus lietuvius, ro- 400 lietuvių, kurių dauguma ;]js jr tamsus žmogelis, kurs sa- 
dosi, kad visi esame vienos var- i yra ūkininkais, kiti ūkių darbi- • vo aitrumu mokėjo net ir kunigą ■ 
gingos motinos vaikai ir todėl j ninkai, mieste dirbančių ir gyve- padaryti siauraregiu-fanatiku. 
turėtų pas mus visus būti vieno------11-------------J------ T—“——•—
di jausmai, vienodi norai. Bet 
nelaimė, kad nemokame vieni 
kitus guodoti, nemokame vieni 
kitų gailėtis, kad nėra pas mus 
broliškos meilės, ką parodo pats 
gyvenimas. Nuo kelių metų čia 
gyvuoja kelios draugijos ir kuo
pos, kurių galėtų jau užtekti. 
Vienok atsiranda žmonės, kurie

nančių yra nedaug. Jaunuome- Ritą kartą parašysiu daugiau, 
nes yra nedaug ir tą pačią suda
ro tik čia gimę ir augę. Iš tokio 
jaunimo, dargi gyvenant lietu
vių mažumoje, suprantama, lie-! 
tuvių tautai nė naudos, nė vii-Į 
ties būti negali, nes jiems grę-t 
šia greitas ištautėjimas. Lie-! 
tuviai čia turi mažytę, iš pap- j 
rasto namo perdirbtą bažnyčią, 1

Darbininkų klausimas 
Anglijoj.

Amunicijos fabrikuose, kur 
dirba daugybė moterių, daryta 
tyrinėjimai ir patirta, kad labai 

„ daug sučėdijama pinigo, kuo- 
nOlS’ met siilyg naujų teisių, valdžia 

aprūpina, suteikdama medika- 
lišką pagelbą sužeistiems darbi
ninkams. Patirta teipgi, kad 
moters, kurios sėdėdamos dilba, 

1 darbo ir yra'

j SKAITYKITE VISI
“DIRVĄ” IR SAVO 

DRAUGAMS. --------------
1 PATARKITE SKAITYTI P®**0 dau^au

fižiškai sveikesnės negu tos, ku-
rios dirba stovėdamos.
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šia pareiga šiądien yra — au
kauti niekam kitam, kaip tik 
Lietuvai ir badaujantiems bro-

—--------„___ liams lietuviams.
laikraščiai ly- Į Bet čia ne aukautojų kaltė.

Į PERŽVALGA ■
TT— ----  K

Lietuvių deportavimas. Savo j 
laiku męs minėjome, kad iš visko . 
matyti, jog vokiečiai yra pasiry- 1 
žę Lietuvą teip pat valdyti, kaip : 
ir Lenkiją. Jos mierius męs i 
atspėjome, nes kaip lenkiški laik < 
raščiai šią savaitę skelbia, vo
kiečiai Lietuvoj priverstinai ver
buoja korpusus ir tuos gabena į 
Vokietiją prie ūkių darbų. Į 
Lietuvą gi gabenama iš Vokieti
jos svetimi nelaisviai ir vokie
čiai, neva prie darbų. Iš to vis- 
io matosi, kad vokiečiai, nors ne 
žino apie Lietuvos likimą, neži
no, ar Lietuva liksis vokiečių 
ar rusų valdžioje, vienok iš ank
sto jau deportuoja lietuvius į 
Vokietiją, o Lietuvon grūda sa
vus ir svetimus elementus. Pa
žinkite vokišką kultūrą ir jos 
liksią. Jeigu Lietuva liksis vo
kiečių valdžioje, tai Lietuvą bus 
jau apgyvenę svetimtaučiai, o 
Vokietijon ištremtieji lietuviai, 
po vokiečių letena, išnyks ir 
teip šiądien vokiečių įvairiomis 
vyliugystėmis puošiama Lietu
va, žus.

Prie lietuvių deportavimo prisi 
deda ir lenkai, kas matoma iš jų 

- pačių spaudoj skelbiamų žinių. 
Lenkai politikieriai įvairiais bu
dais vokiečių reikalaudami pris- 

_ Styrimo Lietuvos prie Lenkijos 
yra kaizeriui pasiuntę įvai- 

memoralų, 
jo Vilniaus

metų, ją išauklėjo ir prirengė 
jai din a. Jis, kaipo gabus kri
tikas ir populiariškas darbi
ninkas, šiądien vertas pasigai
lėjimo, kuomet išeikvojęs savo 
energiją, palydėjęs sveikatą ir 
lydimas į senatvę, liekasi be vie
tos, o su tuomi ir be duonas kąs
nio. Mat tarpe p. š. ir 01szews- 
kio buvo padaryta sutartis, su
lyg kurios, 01szewski turėjo jam 
duoti duoną iki gyvos galvos, 
ar pajiegs ką veikti, ar ne. šią
dien 01szewskiui nieko netekus, 
atsiimta sutarties žodis ir p. šer
nas liekasi likimo malonei pa
vestu.

Sąžiningi žmonės, suprantanti 
p. šerno sąlygas, mano vienok 
jį ne apleisti ir suteikti jam dar
bą prie TMD., kuri turi daugybę 
darbo. Manoma jam pavesti 
sutvarkymą Baltimorės seime 

i nutartų išleisti raštų (apie ku- 
, riuos męs anais sykiais primi- 
• nėme) ir gaminimą naujų leidi

niams rankraščių. Jeigu TMD. 
suteiks p. šernui vietą, tai ji at
liks tikrai gerą ir pavyzdingą 
darbą, o ir pigiau jai parsieis ne
gu pirkimas rankraščių.

Antrasis redaktorius, advoka
tas Balutis, pasilieka prie “Lie
tuvos” rėdymo ir ant toliaus.

viliodami
ir Su-

svamanius”, kam tie ne agitavę;
toj dienoj aukauti, kaip kad agi- į 
tavę ; “katalikiški” laikraščiai.! 
Bet tai tuščias pasigyrimas, nesĮ 
tie “katalikiški” 1
giai tiek yra agitavę (ir tai tik į Kaltė musų vadovų, laikraščių, 
lyg nenorėdami, paskutiniuose " * * " - ----- «
numeriuose prieš pat tą dieną) 
kiek ir čia apkaltinamieji.

Į Kas gi žmonėms-aukautojams? 
i Jie matė laikraštyje rašyta, 
į Girdėjo prakalbas sakant. Ir 
j vienur ir kitur prašoma “aukų 
' Rusijos revoliucijai”. Jie ir 
'aukauja. Lietuviai iš senų-se- 
: novės yra labdariai, svetingi, 
geraširdžiai: ant kiekvieno ne
laimingo atsišaukimo duosniai 
ir maloniai atsišaukia. Teip ir 
dabar — ant šauksmo aukauja, 
nors, ištiesų, nežino kaip daly
kai yra. Kaip jiems sako, teip 

sios monarhiškos šalies Rusija jie ir daro, 
likosi žmonių valdoma šąli- • 
mi. Liaudis teip panorėjo ir 
teip padarė.

Dabar ten, sakoma, “didžiau
sios riaušės, nesusipratimai, 
betvarkė; žodžiu sakant — 
anarhija.” Bet tai čia jau pačių 
žmonių dalykas: ne vieno juk 
nuomonė ir nereikia stebėtis pa
našiai esant: Vienok dalykai, 
kaip galint, tvarkoma. Viskas 
gėrėja. Ir galima tikėti, kad

RUSIJOS REVOLIUCIJA i 
IR LIETUVIŲ AUKOS.
Rusijos liaudies “netikėtas” 

sukilimas nustebino pasaulį: ke- 
liatos dienų bėgyje nuvertė nuo 
sosto carą ir iš amžiais buvu-

Bet šiame žmonės suvilti. 
Rusijos revoliucijos nėra. Ji 
jau praėjo su laimėjimais žmo
nių pusėje. Jai nebuvo pini- 
giškos aukos reikalingos ir nė
ra.

“Revoliucijos aukų atskaito
je” pasakyta, kad paskolintas po 
šimtą dolerių “Novy Mir” (rusų 
dienraščio) redaktoriams kelio
nei į Rusiją (tur būt “revoliuci
ją” “kelti”). Tas dar galima

ilgesnėje ar trumpesnėje ateity- pakęsti. Lai ir žydus lietuviai 
je viskas bus kaip priderant, savo aukomis siunčia j Rusiją 
i-* _i __ i----  T>., . —_ T-.- — 4-tvnUnnooinic ao_

Akyveizdoje to kas pasakyta, i 
Centralis Komitetas laiko rei- i 
kalingu pranešti visuomenei, ; 
jog elgimąsis pono J. Bielskio ' 
Centralio Komiteto reikaluose ; 
yra ne vietoje ir prašoma jo i 
liautis vaikščioti Raudonąjan 
Kryžiun be Centralio Komiteto 
įgaliojimo to Komiteto reika
luose.' Teipgi nutarta pranešti 
Raudonajam Kryžiui, kad ponas 
Blieskis nieko bendro neturi su 
Lietuvių Dienos aukomis ir vi
sa, ką jis tame klausime veikia, 
išeina iš jo kompetencijos ribų.

P. Norkus, 
CK. raštynės vedėjas.

------- 0-------- 
RAGANOS.

Šioje gadynėje, kiek-vienas 
žmogus, kurs yra kiek apsišvie
tęs, netiki į raganas nė jų daro
mus burtus. Tik labai tamsus 
žmonės, arba pletkininkės “ku- 

? mutės” nesiduoda pertikrinti, 
. kad raganos ir jų galimi burtai 
. tai yra išmislu ir kvailybe. Bet 

kuomet tarp žmonių labiau išsi- 
i platins apšvieta, tada tikėjimai 
. į raganas ir jų burtus, sumažės, 

ir galiaus visai pranyks. Žmo- .< 
nės ateityje, juoksis ir net ne- i 
norės tikėti, kad kada tai buvo ; 
žmonės, lengvatikiai, kurie gale- i 
jo tikėti į negalimus būti daik- : 
tus. Vienok kitaip pas žmones 
buvo prieš 200, 150 ir mažiau 
metų.

Tais laikais tankiai tąsyta ne
kaltas moteris teismuose, skun
džiamas už raganavimus. Prieš 
116 metų, kaime Daruchovv, ant 
laužo sudeginta 14 moterių, kal
tintų už raganavimą. Tais pa
čiais laikais, Švedijoj, ant lau
žo sudeginta 72 moters, įtartos 
raganomis, ir 15 vaikų, kurie 
pagal tamsių žmonių tvirtinimo, 
buvo apraganautais. Bavarijoj 
ir Šveicarijoj dar 1780 metais 
ant laužų deginta ir kitaip žudy
ta moteris, įtartas raganomis.

Praeituose laikuose ragano
mis įtarta moteris, daugiausia 
našles ir pasiekusias vėliasnio 
amžiaus netekėjusias moteris, 

į ypač nedailios išveizdos ar turin-

aukų-aukų, nes Lietuva badau
ja, kada labiausiai reikalingos < 
aukos — pas mus renkama ir 
dar agituojama rinkti jau seniai 
pasibaigusiai Rusijos revoliuci
jai aukos!

Broliai, pamislykit, ką gi da
rot?! Paliaukit svetimų die
vų, dar net nesamų, žiūrėti!' 
Musų priederme, musų užduoti
mi reikia pirmiausia savus rei
kalus ir žmones apžiūrėti, aprū
pinti. Paliaukit rinkę aukas ne
samai Rusijos revoliucijai! Rū
pinkimės lietuvių ir Lietuvos 
vargais ir ateitimi!

Pr. Bajoras.
------------------O--------- ■

Iš CENTRALIO KOMITETO.
Iš daugelio vietų užklausiama 

kodėl ne visos aukos pasiunčia
ma Lietuvon. Ikišiol tylėjome, 
nes paskelbus, gali būti užkenk
ta reikalui. Bet dabai* kada jau 
tas klausimas ir be mus spaudo^ 
j e pakeltas, paskelbiame visuo
menės žiniai, kad yra viskas da
roma, kad tik išsiųsti aukas. 
Kaip dabar dalykai stovi, lai 
paliudija sekantis laiškas rašy
tas iš Raudonojo Kryžiaus, kurį 
paduodame vertime.

Geg. 11 d., 1917. Liet. Centr. 
K-tui šelpimui nukentėjusius 
nuo karės, 320 Fifth Avė., N. Y. 
GERBIAMIEJI:

Gavome jūsų laišką iš 10 d. 
Gegužio, kuriame pranešate, 
jog posėdyje jūsų komiteto, ku
ris atsibuvo Geg. 7 d., jus įga- 
liavote gerb. J. S. Lopatto, 
Pres. ir poną M. Šalčių, Sekr., 
kad nueitų į Raudonąjį Kryžių 
dėl apsvarstymo ir prirengimo 
siųsti Lietuvių Nukentėjusiems 
aukas Į Lietuvą.

P-as Lopatto ir p. šalčius buvo 
Washingtone vakar ir jums ra
portuos visus atsitikimus. La
bai gaila mums ir jūsų Komite
to, kad nebuvo galima siųsti 
šias aukas į Lietuvą. Karė tarp 
Suvienytų Valstijų ir Vokieti
jos uždarė visas naudingas per- 
takas persiuntimui pinigų į Lie
tuvą. Męs klausėme musų val-

imt jų. karvių pieną. Kunigas 
neturėdamas ką daugiau sakyti, 
atsakė: “Tai neleistik savo kar
ves prie jos karvės”. Kada 
Skripkienė negalėjo niekur įsi
prašyti, kad jos karvę kas pri
imtų į ganevą, tai ir ji nuėjo 
pas tą patį kunigą pasiskųsti, 
kad žmonės ją apkalba ragana 
esant ir nuo svetimų karvių pie
ną atiminėjant. Jai kun. Nar
kevičius jau trumpai atsakė: 
“Tai nedaryk teip.” Moterį dū
savo ir savo pasiskundimus siun
tė pas Dievą, o karvei ganevą 
gavo tik pas žydus, kurie nors 
“nedaverkos”, raganų nepažino
jo, arba žinojo, kad jų nėra.

Seniaus vienok būdavo ir mo
terių, kurios mokėdavo ir pasi
naudoti iš tamsių žmonių leng- 
vatikystės ir tikėjimo į raganas, 
tad nuduodavo raganomis esan
čios. Išsikasdavo prie kelio duo
bę, į tą įsidėdavo žąsies kiaušinį 
ir ant to tupėdama, grūmodavo 
^praeiviams, kad išperės ledus 

■ didumo žąsies kiaušinio ir pas- 
i kui tais ledais užleis javais už

sėtus laukus, kuriuos tie ledai 
su žeme sulygins. Tamsus žmo
nės, tam tikėdami, tokioms “ra
ganoms” nešdavo valgius ir dra
bužius, prašydami ne užleisti jų 
laukus ledais.

Pagal tų laikų žmonių įtikėji
mo, raganos galėdavo žmones 
užleisti proto sumišimu ir kito
kiomis ligomis, kas anot pada
vimų, labai tankiai atsitikdavo. 
Bet kiek suprantama, tai tas 
viskas paeidavo ne nuo raganų, 
tik nuo tankaus vartojimo deg
tinės, kurion buvo merkiama 
įvairios žolės ir šaknis, nuo ku
rių užeidavo tuomlaikinis galvos 
svaigulis, trumpas kvailojimas 
arba ir kokia liga prisimesdavo. 
Tokių žolių ir šaknų, yra ir šią
dien, tik, kad šiądien žmonės jas 
nevartoja, tai ir atsitikimų to
kių nepasitaiko.

Senesniuose laikuose tikėji
mas į raganas buvo nevien pas 

• tamsunus, bet ir pas augštasias 
, luomas. Lenkijoj karaliaujant 

Zigmantui Augustui, kurs ir 
Lietuvos didžiuoju-kunigaikščiu___ 
skaitėsi, kalėjime buvo kanki
nama moteris Ozoga, kaltinta 
už apraganavimą karalienės 
Barbės Radvyliutės, o karaliau
jant Aleksandrai, po teismus 
buvo tąsoma kunigaikštaitė Sa- 
piegiutė, kaltinama už glamonė- 
jimąsi su velniais.

Tais laikais buvo lengva žmo
nėms suteikti nelaimes. Bile 
žioplys paskundė žmogystą, kad 
sėbrauja su velniais, raganau
ja, ant žmonių leidžia ligas ir 
to užteko. Apskųsta žmogysta 
tuojaus buvo traukiama teis
man, o teisme niekas ir klausyt 
nenorėdavo kaltinamojo pasitei
sinimų. Teisėjai nedarydami 
didelių ceremonijų, įtariamą ra- 
ganystoje, tuojau liepdavo iš
rengti iki nuogumo ir mesti į 
prūdą. Jeigu vandenin įmetus 
auką nuo syk vandenin paner- 
davo, tai buvo nekaltybės ženk
lu, bet jei nepanerdavo, buvo 
kaltinama raganystoje, - nes su
lyg supratimo, buvo ženklu, 
kad velnias skęsti neleidžia. 
Labai tankiai, tokiais ženklais 
remiantės, nelaiminga auka, 
prieš sudeginimą ant laužo, ar 
kitaip nužudant, buvo imama 
ant torturų ir kankinama, ver
čiant prisipažinti turint bendrus 
ryšius su velniais. Suprantama, 
kad labai retai pasitaikydavo. - 
kad nelaiminga auka, torturo- 
mis kankinama, dėlei skausmu, 
butų nepasisakius ragana esan
ti, tad pasisakius ir buvo visų 
šventai tikima į raganų buvimą 
ir jų sėbravimąsi su velniais.

Tamsumas ir tikėjimas j raga
nas tais laikais buvo teip įsi- 
šaknėjęs tarp žmonių, kad buvo 
spaudoje net atskiri skyriai 
apie raganas ir jų nešamas ne
laimes žmonėms, velniams pri- 
gelbstint. Vokietijoj buvo iš

keista net spaudintas memoria
las, užvardintas “Raganoms 
smūgis” kuriame buvo nurodo
ma kaip reikia persekioti, tyri
nėti ir bausti moteris, Įtaria
mas esant raganomis.

Pagaliaus, kaip ten nebūtų, Ru-1 ar kur kitur, kad paliuosavus ša- 
sijos revoliucija yra ..laimėta.! lį nuo priespaudos. Galėtume 
Tai faktas. Teip rašoma viso j sakyti rusų liaudies nėra, ji sa- 
pasaulio ir lietuvių laikraščiuo- j vo revoliucijai aukų kad ir ne- 
se. į rinktų — lietuviai tą daro ir

Mums gi, lietuviams, yra dar Į siunčia savomis aukomis paliuo- 
progos kitaip apie tai mislyti. j suot iš po carizmo jungo tokią 
Tūli apsireiškimai kone verste | didelę, kaip kad Rusiją, viešpa- 
verčia samprotauti Rusijos re
voliuciją esant dar nelaimėta, o 
tiktai rengiamasi prie jos. Lie
tuvių visuomenėje yra renka
ma aukos Rusijos “revoliuci
jai”!

/Pavartykime 
raščius, i 
žmonių prakalbų, 
ten šauksmą aukauti minėtai jonieriai. 
“revoliucijai.” Rasim laikraš- koše, 
čiuose ištisas špaltas surinktų lių žmonių sugrįžimo ir juos 

j aukų atskaitų. Matysim ten ■ traukia namo savais kaštais.
i.”'į Na, bet lietuvių aukos skolina-

s

M. Yčas. Neseniai lakraščiuo- j 
se praskambėjo žinios, kad mu-' 
sų gerbiamasis tėvynainis M. 
Yčas tapo naujosios Rusijos val- 

net lietuvių. j^ios paskirtas padėjėju apšvie- 
skyrius. Ir kaip šiądien yra įOS- ministeriu. Apsidžiaugus 
skelbiama, iš Vilniaus guberni- §įomjs žiniomis, pasirodė trum- 
■3^?—jau deportuojama^ tinka- pOS žinutės, kad p. Yčas paskir- 
mesnius lietuvius H^MjąTrt&rnTiustėrio ne padėjėju, tik tu 

 

ten statoma prie lenkų kariu- jos ap§vjeįOS komisijos nariu, 
menės”. Lenkijos laikraščiai Dabar pačiame p. Yčo leidžia- 
teipgi skleidžia žinias, kad jų mame «Lfet Balse>; p Yčas 
kaizeris yra jau apšaukęs Lietu- dėkavoja visiems, atsiuvusiems į *7?

• ■ - ,----- ..................................... ............................. ... |net ir išlaidas tai revoliucijai.

rių
nuo
valkų gubernijas, o kad prisige
rinus savo viliugiui, atidarė prie 
"savo kariumenės’ 
skyrius.

kaipo apšvietos komisoriui. 
Taigi aišku, kad p. Yčas yra tik 
apšvietos komisijos nariu, o 
ne apšvietos ministerio padėjė
ju.

prisakyta tverti pulkus Lietu
vos kariumenės. Aišku, kad 
kaizeris apčiulbęs šiaudadvasius 
lenkus, kuriuos su pamasinimu 
Lenkijos neprigulmybės ir Lie
tuvos piemenukas galėtų nusi
vesti kur norėdamas, dabar daro [ 
tą patį ir su Lietuva. Mat kai
zeriui reikia kareivių, o tų imti 
nėra iš___
mus su Lenkija ir tiems bandy
mams" šiek tiek nusisekus, da
bar jau Lietuvai “duodama” sa
vivalda ir i_____ l.j.
viai, kad juos griečiau išnaiki
nus.

Buvo
i reikia Kareiviu, u ių imu. - , vokur, Ud padaręs baudy-1 p

Neteisingas paskalas.

voliucijos Rusijoj, Petrograde 
dingo ponia Yčienė (Dr. šliupo 
duktė). Prie paskalų buvo ir

tiją. Tai butų idėjos darbas. I 
Bet teip nėra. Kiek yra žinoma, j 
keliaujantiems Rusijon revoliu-! 
cijonieriams (žinoma, tiems, ku-1 
rie yra užsipelnę savo darbais 
revoliucijonieriaus vardo dar 

, 1" ; socialistų laik- pirmiau), dabartinė valdžia su- 
paklausykim tų pačių teikia grįžimo kaštus. Ne caras 

pastebėsim dabar juk šalį valdo, o revoliuci- 
Valdžia žmonių ran- 

Jie pageidauja savo veik-

ei jose (šie aprašymai telpa ir į Rusiją. Ką su likusiomis da- 
kitų sriovių laikraščiuose), kaip rys, kam jos bus skiriamos— 
tos aukos renkama, kaip aukau- Allachas žino ir gali pasakyt, 
jama. Trumpai pasakius —*čia tamsus dalykai ir jie netu- 
“Rusijos revoliucijos” aukų rin- retų tokiais būti. - 
kimo darbas visomis pastango- voliucijai” 
mis varoma tolyn. Tai ir duoda Bet kaip gi su Lietuva? 
progos manyti, jog revoliucija : šiuom pastaruoju laiku 
yra dar veikmėje. Bet teip nė-, kauta nukentėjusiems 

broliams Lietuvoje? Su

etuvai —« -'j - da kad dr šli išvažia.
meškeriojama lietu-1 P1 , p

1

kokį nors būdą pasiuntimui šitų 
pinigų ir dabar laukiame atsaky
mo. Jeigu nutarimas būt prie
lankus, kaip tikimės, tai pinigai 
bus nusiųsti kaip tik paveliji
mas bus gauta.

kūno kliūtis. Pagal tų laikų < 
žmonių tamsumo ir lengvatikys- j 
tės, ragana savo sielą pavesdavo 
velniui, padarant sutartį ant ra
što, pasirašant savo krauju, 
paleistu iš prapjauto kairėsės 
rankos mažiuko piršto. Už sie
los užstatymą velnias1 tokiai ra
ganai suteikdavo galę daryti 
žmonėms blogumus. Raganos 
galėdavę lakstyti ore, atimt kar
vėms pieną, leisti blogas ligas 
ant gyvulių ir žmonių, net ant 
javų ir kitokių augalų. Kiek
vieno ketvergo naktį, raganos 
turėdavo susirinkimus ant “pli
ko kalno”, kur susieidavo su 
velniais. Kuri norėjo lėkti ant 
“pliko kalno”, turėjo savo pa
žastes pasitepti taukais kūdi
kio. nusmaugto prieš apkrikšty
siant jį. ir vėliaus, apsižergus 
šluotą, išlėkdavo per kaminą ir 
oru nulėkdavo ant “plikojo kal
no”, kur per nakti su velniais 
šokdavo šlykščius šokius. Jei
gu kurios nenorėdavo lėkti’ant 
“pliko kalno”, tos atsigerdavo 
durnų ir tokiu budu. būdamos 
namie, matydavo kas ant “pli
kojo kalno” dedasi, tarp raganų 
ir velnių.

Anais laikais žmonių buvo 
tikima, kad ragana. įkalus į že
mę kuolą, iš jo melždavo pieną, 
kaip iš tikros karvės, o tas pie
nas buvo sutraukiamas iš kai
mynų karvių, kurias raganos, 
suprantama, pirmiau apraga
naudavo ; kuomet keno karvė su
sirgdavo ar kurios pienas pa- 
gesdavo, priežasčių niekur ne 
j ieškota, nes tikėta, kad tas vis
kas paeina iš raganų pasidar
bavimo. Dar 1889 m.. Suvalkų 
gubernijoj, Liubavo miestelyje 
gyveno neturtinga našlė M. 
Skripkienė, kuri buvo netik vie
tinių, bet ir aplinkinių gyvento
jų, laikoma už raganą, galinčią 
pagadinti karvių pieną. Kartą 
ta moteriškė, su vaikais užsi
dirbusi porą desėtkų rublių, nu
sipirko karvę. Tamsus žmonės 
visur atvirai tikrino, kad ji tik 
todėl pirko karvę, kad galėtų 
lengviau atimt svetimų karvių 
pieną. Ūkininkė; net bėgo klau
sti patarimų pas kun. J. Narke
vičių, pildantį pareigas nusenu- 
sio klebono J. Usavičiaus. Ku
nigas išklausęs tamsių moterių 
zaunas, aiškino, kad jokių ra
ganų nėra ir negali būti, bet tos 
visgi stebėjosi, kad nesant ra
ganų, kaip Skripkienė gali at-

Rusijos “rė
męs aukaujame! 

Kiek 
suau- 
musų 
kokiu 

lietu- 1 noru ir energija bei pasišvęnti- 
įmu šiame reikale aukaujama?

kos! Revoliucija laimėta, pasi- Lietuvos badaujantiems žmo- 
baigė pilnoje to žodžio prasmė-' nėms aukos reikalingos ir labai 
je, o jai pas mus dar renkama reikalingos. Bet juo jų daugiau 
aukos.... Kaip tai įdomu! į reikia, tuo mažiau gaunama.

Jeigu jau, ištiesų, revoliucija Lietuvai aukos eina vėžio keliu, 
nebūtų laimėta, butų bent prie ' Visi tai matom ir žinom. Bet 
jos rengiamasi, arba ji butų dar;ką čia stebėtis? Rusijos “revo- 
veikmėje ir tų aukų kas prašy- liucijai” aukos renkama! Pa
tų. kas ką ir galėtų Sakyti ir ar ; siskaitykim musų laikraščių 
bent kas išdrįstų apie tai prasi- korespondencijas, o pamatysim 

ten aprašymus: “Buvo paduota

ra.
Rusijos “revoliucijai’ 

vių visuomenėje renkama au-

vo į Europą tik su tikslu dūk-i 
tės j ieškoti. Buvo sakyta, kad Į 
p. Yčienė pateko į paleistuvų1 
įstaigas. Tie paskalai išrodė ga- i

• , , .. .... limais būti, tik jiems tikėti
Pradedama nauj. vaidai. Jau nebuv0 )jma maišan(

Įraom,kU<>m jietuvia. turtingi. su tuomj ke]i<)ne d,. š, 
fcet uz vaidus jie negal, skųstis Qa|iaus susi įnusi ŠHu. 
ne Dievui, ne svietui ir nors ge- - - , n, . , , . . . . „ piene telegrafu klausė p.
dus stoka, tai visgi tų turtų Yėo, ar tas tiesa. Atsakė pati 
rara.ginti negali W a^|p. YčieDė. kad paskalai netei- 
sidirbus su Lietuvių Dienos 
reikalais, pradedama jau gun
dyti visuomenę prie vaidų už 
ne tvarką. Ir tą daro toks žmo
gus, kurs dėl savo "didelės 
tvarkos”, nors buvo paskirtu 
prie sudarymo , apyskaitos, vos 
įstengė savo vieton įgalioti ki
tas ypatas. Dabar jis visuome
nei skundžia Lopattą ir šalčių, 
kam išmokėjimai daryta ne če
kiais, bet pinigais. Mat rei
kiant siųst telegramus, užmokėti 
ekspresams už siuntinių prista-

* tymą, “duodant rankpinigius ir 
tam panašiai, ką reikėjo padary
ti toje valandoje, tai pagal vaidų 
mylėtojų nuomonės, reikėjo čiausiu, o kur reikia aukauti, 
jieškoti iždininko ir laukti ke- 1 * "
lias dienas, kol tas atsiųs čekį. iau esame pakėlę savo balsą 
Nėra abejonės, kad nepasiganė- “ "norovinomą anfcn

dinantis taja tvarka, gerai žino, 
kad teip būti negalėjo, tik čia 
einasi įskųsti visuomenei ypa
tas. Sėkite, vyrai, neapykantą 
ir denucijuokite ypatas, nes ki
taip jus vardas negalėtų patekti 
į istorijos lakštus.

singi ir viskas yra kuogeriau- 
šioj tvarkoje.

šiame numeryje 
straipsnis, ku- 
pakeliama bal- 
brolių legnvati-

Patėmykite.
telpa p. Bajoro 
riame teisingai 
sas prieš mus 
kystę ir jų išnaudojimą, me- 
škeriojant pinigus-aukas. Su-

bent kas išdrįstų apie tai prasi
tarti. Dauguma žmonių, išgy
venusių metų eiles po buvusia sumanymas paaukauti Lietuvai 

į Rusijos monarhijos žiauria vai- $5; jis didžiuma balsų tapo at
idžia, yra revoliucijinės dvasios 
žmonės. Prie tokių žmonių pri
klauso ir lietuviai. Tokiame at- 
žvilgyj, tai yra esant revoliuci
jai ir reikalinga butų aukauti, 
kone kiekvienas tai< padarytų, 
aukautų ir butų veik visų prie
derme tai padaryti. Remtume 
revoliuciją, kad pasiliuosavus

Ivg autoriaus žodžių, aišku, kad;™<> netikusios valdžios. Bet da- 
- ■ 1 bar ?!musų žmoneliai, aukautojai, ne

turi mažiausio apgalvojimo apie 
tai ką jie daro ir todėl aukauja 
savo pinigus tiems, kurie jų pra
šo, nors dalykas butų ir never-

atsisako. Męs kiek pirmiau

prieš tokius prigavingus aukų 
rinkimus, kuomet buvo renkama 
vedimui bylos kokio ten valka
tos Mockaus.

Sugrįžo. Neseniai minėjome, 
kad ALTS. pirmininkas, p. Ki- 
bartas, atsisakė nuo pirmininka
vimo ir iškeliavo į kariumenės 

kitose rankose, j mokyklą, kad pastojus oficieru

mestas.” Tame ar kitame susi
rinkime: “Dauguma balsų nu
tarta Rusijos revoliucijai paau
kauti $25.00” Ir tam panašiai. 
Tokių atsitikimų yra jau daug. 
Vienur ir kitur net trukšmai su
kilę nors visgi pergelėta į tą pu
sę, kad Rusijos “revoliucijai” 
aukauti.

Ar dar reikia didesnės ironi- 
j jos! Ar gali būti kas nors tik
ro lietuvio širdžiai skaudesnis? 
Ar gi galima teip daryti! ? Vie
nok pas mus toki dalykai yra 
galimi. Musų liaudis — tai be

Sunku net ir įsivaizdinti, ka
me čia dalykas! Rusijos revo
liucija pilnai laimėta. Užbaig
ta. Nuverstoji monarhiška vai- _____
džia kad nors žodį pakeltų prieš, j vairo, be irkluotojo laivas jūrių 

platybėse. Koks vėjas putė, ko
kia banga kaip mušė, teip jį nu
suko. Jis pluduriuoja be vilties 
kada nors laimingai krašto prip
laukti...

“Lietuva’ AIIV9CChicagos “Lietuvos” leidėjas Suvienytų Vastiju kariumenėje. 
A. Olszewski pardavė “Lietuvą” Bet galbūt jam nelabai tiko mo- 
“Mildos” spaustuvės vedėjams, kinimasis, nes iš mokyklos, jau 
jjp. Pajauskui ir Bačiunui. Pa- sugrįžo, žada rudeniop keliauti 
mkeitimas leidėjų seno ir pasi- į Rusiją.
tarnavusio laikraščio nėra labai 
svarbiu dalyku, bet čia svarba

. tame, kad senas darbininkas lie
tuvių literatūros dirvoje p. L. 
Šernas (Juozas Adomaitis), lie
jasi be darbo, be vietos. P.
Šernas “Lietuvą” rėdė apie 20

Tuščias pasigyrimas. Vienas 
šiaudadvasis iš musų laikraščių, 
rašydamas apie atsibuvusią po
piežiaus paskirtą lietuviams 
dieną, bara savo padirbtus “lai-

Viskas šiuo žvilgsniu ramu. 
Apie reakciją jau ir nekalbama. 
Tiesa, yra nesusipratimai, bet 
tai tik tarp vadovų ir šiaip jau 
viduriniuose, karės ar kituose 
klausimuose. Tik ne revoliuci
jos reikale. Rusijos revoliuciją 
lengvai laimėjo pati liaudis, 
darbininkai, kareiviai. Palygi
namai, nukentėjusių mažai bu
vo. Pinigiškų nė kitokių aukų 
niekas nereikalavo ir nereika
lauja dabar. Ypač pas mus iš 
už jurio niekas šiuo reikalu ne- 
sišaukė. Ir kam gi jų kas reika
laus ar prašys, kada jos nėra 
reikalingos1?

Bet kitaip yra pas .mus. Mu
sų visuomenėje bene svarbiau
siu dabar klausimu yra aukų 
rinkimas Rusijos “revoliucijai*, 
žmonės (lietuviai) aukauja kru
vinus savo skatikus nežinodami 
kam. Užsitraukia jie ant savo muose kraštuose pūna rusyse, 
sąžinės amžiną dėmę. Jie už- j kada męs iš vr”J kraštų gauna- 
miršta, kad lietuvio augščiau-j me skaudžiau* us atsišaukimus

Lietuvai ir jos žmonėms rei- 
Į kalingos aukos! Musų laikraš- 
; čiai ir veikėjai vieni agituoja už, 
kiti šventai rankas susidėję tyli 
ir tuomi pritaria nesamos “re
voliucijos” aukų rinkimui. Tai 
kaip yra!

Bet, broliai! Visuomenės va
dai, veikėjai, laikraštininkai ir 
aukautojai! Ką gi jus darot?! 
Sustokit ant šio klausimo ir pak
lauskit savo šalto proto — kur 
link jus žengiat ir kur vedat 
žmones ?

Momente, kada musų šalis 
tėvynė Lietuva ir musų tėvai, 
broliai, sesers varguose, ašaro
se paskendę, badu miršta sveti-

Su pagarba J
Ernest P. Bicknell.

Vyliausis direktorius. ' 
Amerikos Lietuvių Centrali- ' 

nis Komitetas savo posėdyje, 4 
d. Birželio. 1917 m., svarstė pa- : 
skelbtą laikraščiuose (“Darb.” 
No 61 ir “Draugo” No 124) tū
lo pono J. Bielskio pranešimą 
klausime siuntimo Lietuvon au
kų, surinktų Lietuvių Dienoje 
rūpesčiu ir priežiūra Centralio 
Komiteto. Po apsvarstymui 
priimta sekanti rezoliucija:

1. Reikale aukų siuntimo Lie
tuvon Centralis Komitetas rū
pinosi visokiais galimais budais, 
kad pinigai butų kuoveikiausiai 
išsiųsti Lietuvon, nurodytiems 
žmonėms; Raudonojo Kryžiaus 
mums buvo prižadėta išsiųsti 
pinigus kuoveikiausiai; tais rei
kalais važinėjo į Washingtoną Č. 
K-to siųsti gg. J. S. Lopatto. 
Dr. J. šliupas ir kun. V. Bartuš
ka.

2. Aukų išsiuntimas sutruk
dytas dėl tūlų kliūčių, kokias 
statė įvairus vietų komitetai ir 
pavienės ypatos. kurioms rūpė
jo kenkti nuosekliam C. Komite
to darbui; šitai bus paskelbta 
vėliau. Priežastis nepasiunti- 
mo visų aukų Lietuvon prižadė
jo paskelbti ir Raudonojo Kry
žiaus Direktorius p. Bicknell’is. 
Be to viso pertraukimas Suvie- 
,nytų Valstijų santikių su Vokie
tija, po kurios valdžia dabar yra 
musų Lietuva ir vėliaus apskel
bta karė teip pat prisidėjo prie 
to sutrukdymo. C. K-to pats 
kol kas neskelbė to dalyko, nes 
iš Raudonojo Kryžiaus vis lau
kiama, kad jam pasiseks gauti 
Valstybės Departamento paveli
jimą išsiųsti pinigus Lietuvon.

3. Sužinojus iš laikraščių, kad 
tūlas ponas J. Bielskis vaikštinė
ja j Raudonąjį Kryžių Centralio 
Komiteto ir jo aukų išsiuntimo 
reikalais, susirinkimas griežtai 
protestuoja prieš tokį elgimąsi 
minėtojo, pono, nes jo netiktai 
ne įgaliojo tais reikalais rūpin
tis, bėt jis, tai yra minėtasis J. 
Bielskis, turėjo progos girtis 
spaudoje, jog kenkiąs Ccntra- 
liam Komitetui ir išgriovęs 53 jo 
skyrius.

Atyda
šiom i apreiškiame, kad 

dėlei brangybės popieros ir 
kitokių spaudos reikmenų, 
dėlei ko visi laikraščiai kelia 

Į prenumeratą ir pavieni]
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numerių prekę, Ohio Lietu-' dugnus tvarkymas. Žodžiu, į į į į.į.į į 111 i i į *■> į M me elementorius su paveik-
vių Spaudos Bendrijos di-’Bendrovė turės dvejopos g . J Š A f: dukais’ atminkime, kad prie
rektorių susirinkimas, 12 d. rųšięs funkcijas,^teilrti savo , V * NBuBlulBIIIO I uSISKUItyHldl t T g raidės “A” buvo paveikslu- 

......................................................................................... akies ar ausies prie “b”
bulve, pne c cibulis ir tam 

v. . 1 *• • *ciai metų. Pirmiau buvo panašiai.
tikrinta, kad alfabetų išrado i Pirmutiniai rastų bandy- 
senovės fenicijonai, buvusi mai, savo pradžioje buvo 
pramoninga tauta, kuri gy-i papuošiami paprastai ko- 
veno į šiaurius nuo Palesti- ‘ kiais nors inicialais. Kiek 
nos. Neseniai vienok atras- vėliaus tie ženklai buvo sut- 
ta tyruose pirenėjiškųjų rumpinti ir daugiausia jau 
kalnų, pietinėje Francuzijoj nieko nereiškianti. Buvo 
daug lygių akmenų, išmar- tai lyg ženklai Sutrumpinto 
gintų ypatingais ženklais, rašto, lyg kad šiądieninė 
kurie panašus alfabeto ženk- ; stenografija, kurioje nevar- 
larns. Žmonės ten gyveno tojama pilnos balsės, tik jų 
mažiausia 12,000 metų atgal, i dalys, o kartais vienu ženk- 
Jie akmenis margino gele- • lh pažymima net kelias si- 
žies ruda, kurios arti tų tyru į libas. Visos tautos, kurios 
anais laikais buvo daug ir tik vėliau įžengė į kultūrą, 
šiądien dar yra. Yra many- turėjo tokius paveikslinius 
mų, kad teip išmarginti ak- alfabetus. Daugelį jų šią- 
mens buvo naudojami prie dien negalima perskaityti, 
žaislų, o gal net ir prie loši- Kretos karaliaus
mo, kaip kad šiądien kaziros. kurs, pagal grekų pažymėii- 
Bet netrūksta ir tikrinimų, mo> buvo Hadėro teisėju, 
kad tuose tyruose buvo mo-

vių Spaudos Bendrijos di-! Bendrovė

akcijonieriams- dalininkams i 
pelną ir prisidėti prie tvar- ■ 
kymo musų tautos medegi- 
nio gyvenimo.

Pelno teikimas yra savai- 
mi teip aiškus, teip pilnai 
suprantamas dalykas, kad' 
neverta ant jo ilgiau ąpsis-i 
toti. Kaslink Lietuvos At
statymo Bendrovės veikimo 
musų tautos ekonominio gy- jądažymo. Vieną^pava 
vėmimo srityje, tai daly- įvažiavo prie “Aster” 
kas yra jau toks painus, ne- viešbučio tris išdykėlės au- 
aiškus, teip mažai musų.vi-. tomobilium ir kiekviena iš jų 
suomeneje suprantamas, gobyje laikėsi po nedidelį 

a kudlotą šunytį, franeuziškos
rimčiau jį paaiškinti. Su-: veislės. Visi tie šuneliai bu- 
sirinkę Lietuvos Atstatymo vo kitaip nudažyti> pritai- 
seime Brooklyne žmonės, kant spalvas prie spalvos 
įsteigdami Lietuvos Atsta-; pOnja drabužių: vienas 
tymo Bendrovę, tikėjosi. šviesmėliai, kitas žaliai, tre- 

----- ---------------------------------------- uždengti daugelį tau- rožiniai. Šitas keistas 
Administracija, tinių i eikalų. Tikėtasi su- prirodymas nereikalavo di- -------- o--------- ,rinkti kapitalus, reikalingus įelės rekliamos; tuojaus au- 

R. Kumža. Lietuvos žemės išpirkimui tomobilių apsupo minia aky- 
APIE LIETUVOS ATSTA- ir išterioto krašto atstaty- žiopsotojų, kuriu kiekvie-

TYMO BENDROVĘ
(Tąsa)

te stengiasi susipažinti su amatninkus. Ir netiktai tas. 
korporacijos pamatais; gi buvo balsu, stovinčiu už 
tai atsiekus, nėra abejonės, veikinio išolėtoiima netik ’ bav.u J/Ia stos nrie konstruktyvi© dar- Į!,0. *et.1K toliaus pasirodė “pudeliai”
stos pne KonsmiKtyvio uar Lietuvoje, bet ir Amerikoje.; nnnx- - iva;rinmiq 
bo ir Lietuvos Atstatymo žodžiu <uIvta buvo Lietu-1 ? • ?

knan? z,oaziu» ° ^ieLU/ mis: su žaliomis ausimis, ro-
JoGIlClirOVCS DUS HZ“ Atvrno • •• i -■> •vos Atstatymo r»enaiovei, vuodega> mėlvnais šo- 
LiKriiua. apimti savo veikimu visą lie-1 nai<s irDėlei geresnio musų žmo- t?.vin tauta. laukta '?ais 11 tam Panasia • Karta 

ų 1 tą’lauRta 1S JOS ls_ į departamentmę krautuvę nių supažindinimo su apei tikrųjų rimtų darbų, nors i atėi0 dvi moters atsinešė 
nanciu mus reikalu, nepro- zmr„p. ir neo-aiėio aiškiai J. 1ir atsmese
sali rodos bus anibrėžti čia :s u. ,į° k sūnyti, kurių vie-saų, roaos, dus apiorezu cia sau lglvaizdmti, kokios ru-1 na(; bnvn nndažvtas rusvai galimybės Lietuvos Atstaty- - darbai turėtu būti i U -° .zytas l usvai
™ AovhavimAei es 1 aa tui etų ouu. geltonais dažais, o kito kojos
mo Bendroves darbavimosi; Nors Lietuvos Atstatymo buvo mėlvnos ir pilvas iš- 
musų ekonominėj dirvoje, j Bendrovės veikimo kiekvbė mėlynos ir pu as isMusę žmonię didžius gir-'®“/ pto“ pSuS W ra^ ’

tymo Bendrovę įsivaizdina šaugti, išbujoti, ant kiek vasaros sezonui New Yorko 

-‘irSriau mUS" visuomenė l>risidės išdykėlės savo šunelius pra- 
biznio įstaiga ir daugiau ? JQS lsVyStym0T galima, rėdvti šilkai* kain lėles
nieko. Beabejo, Bendrove: tačiaus, čia I7adaryti trum- dyt s kai., kaip teles, 
ir yra biznio pamatuose.; pa peržvalgą tų visų darbų, 
Kitaip ir būti negali. įstai- j kuriuos ji galėtų musų tau- i 
ga, kuri užsibrėžė sau ru- > nuveikti. Pradėsime nuo
pintis musų tautos ekono-; Lietuvos, kadangi Bendro- i reiškia alfabetas, todėl De
lniniu, medeginiu, arba, pap- j v-s jsteigėjai Lietuvą dau- aPie J° prasmę nekal- 
rastai kalbant, biznišku gjaasia turėjo savo omenv- ^odis alfabetas yra 
gyvenimu, ir negali kitaip, je ’ paimtas iš grekų kalbos ai
kaip tik ant biznio pama- ■ kuomet kaimyniški kraš- ^a? Kas pažįsta alfa- 
tų atsiremti. Tačiaus, kaip! kaimyniškos tautos, tas turi rakt3 nuo žiny- 
jau viršiaus stengėmės da- j bėgant, medeginiu no ^uriŲ» tik reikalauja pa
rodyti ir kaip praktiškas -a • sinaudoti tuom raktu, atsi-
kasdieninis gyvenimas mus! LiJuva ir Iietuviai a^na: darant duris. Vienok yra 
mokina, medegine „ar teip :skurda kentėj0 žemdirbys- tokių labai daug, kuriems 
vadinama bizmska gyve- • t- tasai nu0 vyriau_ tas durių atsidarymas yra 
nimo pusė užima pas zmo- j g. ’ mnsu žmonių ‘ užsiėmi- gana sunkiu arba ir visai ne
neš, pas tautas tokią svar-j padarė labai mažą pa-.galimu- APie tai man pasa- bią vietą, kad musų tauti-L k^^'koja plikasis Atanazas,
niam gyvenimui yra begalo jnintėlio musu žmoni miti. kurs pažįsta tik pusę alfabe- 
reikalmga turėti biznio šaltinio/didesnė dalis to. Bet pažįstantis visą al- 
pamatais paremtą įstaigą, | liekasi svetimųjų bajorų fabetą nereikliau ja klausy
kim galėtų rūpintis musų dvarininku rankose Ma_' ti ką jam kiti pasakoja, ypač 
ekonominių, medeginiu rei- i - aai,neskįitlingi miesčiu- toki, kurie Įgyja žinias nuo 
kalų tvarkymų. Pagahaus j kur žmonės nuolatos iš- ^vo “furmonų”, kadangi ži- 
nereikia nusigąsti perdaug, parduoda savo ukininkavi- nias pasisemti jis gali iš pa- 
biznio, kurs šiądien yra produktus, beveik ištisai -ties žinių šaltinio. Ir gali 
nu svarbiausiu visuomenių apgyventi žydų, kurie dasižinoti netik apie tai kas 
nio gyvenimo veiksniu. Ven-;u^g”ma smulkia pramone, de^si jo kaime, bet ir to- 
giant “biznio”, t y. rimtai N- pramonės, nė rimtesnės ūmuose pasaulio kampeliuo- 
sutvarkytos pirklybos bei; irkIybos neturi, gfse. Randasi tokių žmonių
pramonės, skursime ir to- ,tag kas yra, svetimų ranko- daug dar ir lietuvių tarpe, 
liaus, kaip ikšiol skardome Pasekmėje, kraštas iš-' turi progą išsimokyti 
gi musų tautinis gyvenimas,'. . Dr;kimštas bežemiu skaitymo, bet nenori, linkė- 
galų-gale, bus priverstas pa- Jneišlavintų samdinio da™ geriau laiką praleisti 
irtL kų, kurie būriais apleidžia Prie kazirų. O juk išsimo-

Lietuvos Atstatymo Ben-savo kad išvengus ^™"0 
drovė stovi ant “biznio’ P^-galutino suskurdėjimo iri 
matų. Nėra tačiaus ji “biz- bado. Karė tas sąlygas Lie-!

Balandžio nutarė pakelti 
“Dirvos” prenumeratų. 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 “Dirvų” prenume
ruos prieš 1 d. Liepos šių 
metų, tas gaus dar už šiądie- 
ninę prenumeratų, $1.50, kas 
prenumeruos po 30 dienai 
Birželio šiųrnetų, tas mokės 
jau $2.00.

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

-s-

Dažyti šunes.
New Yorke, prie Broad- 

way, madon įėio dažyti šu
nes, “pudeliai”. Draugijos, 
susidedančios iš dolerinės 
idėjos žmonių, arba kitaip 
sakant Smetona New Yorko 
aristokratijos, pasigavo idė-

Minos,

MOTERIMS PASISKAITYMAI |

mui, pngelbėti steigt! Lie- nas stebėjosi iš “naujos ma- 
tuvoie pramonės bei preky-, dos” apsireiškimo. Supran- 
bos Įstaigas, organuuoti darnas daiktas, išdykėlės mo

ters ne apsistojo ant vienos 
į spalvos savo šunų plaukų, ir

kad tuose tyruose buvo mo-jrumų sienose yra užrašai, 
kykla, kurioje mokinosi dai- ktfrių šiądienmiai mpksli- 
los, rašymo ir skaitymo, se- ■ ninkai negali perskaityti, 
novės azilijonų rasos vaikau Panašus užrašai yra ant 
Ant nelaimės vienok negali- paminklų vidurinėj Ameri- 
ma surasti kombinaciją, ku-Įkoje. Yra tai originališki ir 
ri parodytų, kad iš tų ženk
lų buvo sudedami žodžiai 
Šitie akmens pasilieka mok
slininkams dideliu uždavi
niu.

Viena iš vėliausių teorijų 
leidžia sąprotauti, kad fene- 
cijonai, turėję savo alfabe- _____
tą 900 metų prieš Christausijš to burelio^musių, kurios 
gimimą, pasiskolinę jį buvo i pergyvena per žiemą. Mu- 
nuo Kretos gyventojų, kai-1 skite kiekvieną musę, kurią 
po seniausiai civilizuotų: pamatote savo namuose žie- 
žmonių, kaip pripažįsta ar- Į mos metu, o tuom sumažįsi- 
cheoliogija. Nuo fenecijo-, te jų veisimąsi pavasariui

dailus užrašai, bet kas iš to, 
kad nėra rakto atidarymui 
durių jų reikšmės — negali
ma juos perskaityti.

Naikinkite musias.
Musios, sulaukusios pava

sario, labai greitai veisiasi

Valdžia šaukiasi j motinas.
Suvienytų Valstijų val

džia atsišaukia į moteris, 
auginančias vaikus ir gyve
nančias miestuose, prašant 
savo darželius ir tuščius lo
tus apsodinti daržovėmis. 
Suvienytose Valstijose pris- 
kaitoma iki 13 milijonų vai
kų, lankančių mokyklas ir 
priaugančių - į jaunimų. 
Jeigu šitos armijos motinos 
palieps vaikams imtis už ma
tike, špato, šakės ir grėblio, 
tai problema bus tuo jaus 
išrisšta ir šiųdieninis pragy
venimo brangumas tuojaus 
sunyks. Vienas trečdalis 
mokyklas lankančių vaikų 
gali apdirbti žemę, kuri gali 
užauginti daržovių už 250 
milijonų dolerių. Tegul 
kiekviena motina savo vai-1 
kus paragina prie darbo, te
gul jiems duoda nurodymus, 
kaip ir ką daryti, o tada nus
tosime dejavę dėlei brangu
mo, nes produktų netik už
teks mums patiems, bet ir 
Europos badaujantiems žmo 
nėms. Tad, kiekvienas tė
vas Jr.motina, tegul išpildo 
bent dalelę savo pareigų, 
jei nori skaitytis gerais pat
riotais ir prisidėti su savo 
trusu prie žmonių gerovės. 
Atminkite, kad maisto trūk
stant ir smarkiausia kariu- 

'menė negali muši laimėti.

čėdykit maistų.
Valdžia teipgi atsišaukia 

į šeimininkes, prašant ne

Alfabetas.
Skaitytojai jau žino ką

kai, o nuo grekų rymionai ir; kui juk gerai žinoma kaip 
šiądien męs turime alfabetą į jkirios musios yra ir kiek 
nuo rymionų. Egipto gy-j j^s blėdies padaro žmonėms 
ventojai irgi. pridėjo savo jr gyvuliams. Yra apskait- 
plytelę. Y ra tvirtinimų, ]įuota, kad iš vienos musios, 
kad fenicijonai alfabetą ga- per aštuones veisles, arba 
vo nuo egiptiečių, o šie buvo veisimusis, pasidaugina jų 
gavę nuo Kretos gyvento-! iki 1,857,000,000,000 musių, 
jų. Bet mokslininkai veik Pamislykit sau, kokia tai 
visi sutinka su tuomi, kad didelė armija teip nenau-! 
alfabeto istorijos pradžia dingų vabalų. Tad užmušus 
prasidėjo Kretos saloje, iš į vieną musių žiemos metu, 
kur paeina ir šiądien garsu- pasimažina jų veislės šeimy- 
sis grekų veikėjas Venize- na ant augščiau parodytos 
los. Vienok, jeigu anie iš- skaitlvnės.
marginti akmens Permėjiš- 
kuose tyruose yra alfabeto 
ženklais, tai išmirusi azili-į

plytelę.

LAŠAI.

jonų tauta yra pralenkusiMichigane ri^nas 
visas kitas tautas.

Pirmesnieji žmonės, kurie
savo mintis stengėsi perduot

vyriš- 
j kis, turintis 72 metus am
žiaus, susirgo vaikų paraly- 
žiaus liga. Tik nė gėdos 

kitaip negu kalba, vadavosi inetureJ0 Pns,,mt' vaikę h- jma.

Kaip moterįs praleidžia 
Kuosą laikų.

New Yorke yra susiorga
nizavus moterių-darbinin- 
kių unija, prie kurios prigu
li didelis moterių skaitlius. 
Daug jaunų moterių, narių 
unijos, liuosą nuo darbo 
laikų praleidžia šitėip: Pa
baigus darbo valandas, visos 
eina į viešas mokyklas, kur 
gauna pigių vakarienę. Pas 
kui keliatą valandų pašven
čia mokslui ir žaislams, po 
priežiūra mokytojų. Atsi
lanko teipgi ir gydytojai, 
kurie egzeminuoja sveika
tos stovį. Tokiu budu mote
rįs, vietoj kad suėjus plet- 
kuoti, liuosas nuo darbo va
landas sunaudoja proto la
vinimui ir fiziškai stiprėja.

Tarnaičių unija.
Duluth, Minn. tarnaitės 

suorganizavo unijų vardu 
“Industrial Workers of the 
World”, prie kurios tuojau 
prisirašė virš 500 tarnaičių. 
Dabar ta unija pareikalavo 
tarnaitėms tokių išlygų:

Kuris samdo, jeigu neturi 
šeimynos ir gyvena tik dvie- 
ja, turi tarnaitei mokėti nuo 
20 iki 25 dol. mėnesiui.

Kuris samdo, jeigu turi 
šeimynų, turi mokėti nuo 
25 iki 30 dol. mėnesiui.

Dienos darbas neturi būti 
ilgesnis kaip devynios va
landos. Už viršlaikį turi 
būti atskira mokestis. Vie
na ištisa diena savaitėje tu-

apskaito, kad jeigu vienoj 
šeimynoj per dieną nueis 
perniek tik viena uncija mai 
sto, tai per 20 milijonų šei
mynų Suv. Valstijose bus 
nuostolio 1,250,000 svarų 
maisto, kas per metus suda
rys 456 milijonus svarų. 
Mėsa tokiu budu sunaikinta 
sudaro 875,000 jaučių arba 
3,000,000 kiaulių. Iš to vi
siems aišku, kad maži tru
pinėliai, numesti perniek
sudaro dideles krūvas. O 
apart mėsos ir taukų juk 
eina daug perniek duonos 
ir kitokių produktų. Praei
tuose laikuose, daugelis šei- 
myninkių metė į bačkas cie- 

ilus kepalaičius duonos, bet 
! šiais laikais tas jau negali- 

. Todėl visos šeimynin- 
įkės privalo tų sau Įsidėmėti 
• ir kiek galint čėdyt maistų.

gis turi būti toks, kokį vai-, 
go šeimyninkas su šeimyna. 
Miegamasis kambaris turi 
būti šviesus su venteliaciia 
ir minkšta lova.

Tame mieste turtingieji 
atsisako laikyti, samdyti 
tarnaitės. Tarnaičių darbus 
turi dirbti pačios šeimynin- 
kės.

paveiksliniu rašymu. Lau-'pa
kiniai žmonės nuo to nenu-' - 
žengė toli. ____ ______
Penn, kurio vardu šiądien \™Į> ° kviečių tuščia jų. Ru- 
yra vadinama Pennsylvani- S™ duona juk gardesnė ir 
jos valstija, darė sutartį su i sveikesnė, tai kam kviečius 
indi jonais, tai indi jonai “pa- • pirkti— 
sirašė” ant popieros nupie- Vienas laikraštis, kad pa- 'UUM. VII*5u:s 
s;—♦ : „oika™ rūpinasi našlių likimu, kurių

“ ------- ------- Sakot kviečiai labai bran-
Kada WiHiam Valgykit ruginę duo-, Našlių likimas Europoje.

Beveik visose kariaujan
čiose šalyse dabartinės ka
rės metu, yra susitvėrusios 

: tam tikros komisijos, kurios

Bulvinė sriuba.
Užkaisti bulves sykiu £u 

keliais džiovintais grybais. 
Elada bulvės būna išvirę, rei
kia jas nusunkti ir sutrinti, 
o grybus smulkiai supjaus
tyt ir vėl sudėti į tą patį 
Ida, kad išnaujo virtų. Sy
kiu reikia ant skaurados 
bile kokiuose taukuose smo- 
žyti smulkiai supjaustyt 
cibulį, Įpilt šaukštą miltų, 
išmaišyti ir gerai pavirinti. 
Paskui tą mišinį supilt į 
verdančią sriubą. Galiauš 
įmesti keliatą pipirų. O kas 
mėgsta, galima dadėti ir 
truputis česnako.

J aut ienos kepsnys.
Pelegvicos šmotus reikia 

supjaustyti plonomis eilėmis 
ir pasūdyti, apibarstant pi
pirais. Skauradon reikia 
pripjaustyti plonai lašinių 
riekelių, apibarstyt smulkiai 
sukapotu cibuliu, įdėti pet- 
ruškų ir ant teip prirengtos 
skaurados sudėti palengvi- 
cos šmotus. Paskui užpilti 
rašalo arba vandenio, įdėt 
truputį kvepiančių šaknelių 
ir uždengus skauradą pas
tatyti ant pečiaus. Reikia 
daboti, kad kepdama mėsa 
neprisviltų. dėlto kartas nuo 
karto reikia šakutėmis ją 
pajudinti Gerai iškepta to
kia mėsa galima pavadinti 
gardžiu jautienos kepsniu.

— Cibulio kartumas. 
Kaip kam nepatinka cibulio 
kartumas. Kad atimti ci
bulio kartumą, reikia cibu
lį iškepti arba iššutinti.

šiant paveikslą, perstatantį \ gelbėjus žmonėms, kurie 
indijoną, spaudžiantį balt- skundžiasi ant valgio pro- 
veidžiui delną. Tas turėjo; dūktų brangumo, pataria 
reikšti mintį ir buvo didės- daržoves sėti darželiuose ir 
nės svarbos liudijimu, negu auginti daug vištų. Bet kas 
paprasta sutartis. Egipto iš to? Vištos sulindę į dar- 
žmonės vartojo labai ‘plačiai želį, išles pasėtas daržovių 
paveikslinį raštą ir išdirbo sėklas ir nieko neliks, 
pastovius ženklus, reiškian- Mieste Denver, Colorados 
čius- įvairius skambėjimus, valstijoj, vienas teisėjas iš- 
Paveizdan, jeigu norėjo pa- davė nuosprendį, kad mo- 
rašyti reikšmę Kleopą t- ters> kraustančios vyrų kel- 
ra (vardas Egipto karalie- njų kišenius, nakties laike, 
nės), rašė ženklus, kurių negali vadinamos vagi-‘ 
egiptiskai pirmoji raide uį taj teismas jas į pradėjo tvertis net tamtik- 
turėjo savo paveikslą. ^_Vie-negajj bausti . Išmintingas ros draugijos, kurių tikslas 
toj raides K. jie_ .piešėJce-rišėjas, nes jeigu butu'yra mažinti našlių skaitlių, 
lį, liūto paveikslėlis reiškė gdaVęS priešingą nuosprenr Spėjama, kad karei pasibai- 
raidę I , lendrė raidę dį, tai pilni kalėjimai butų į gus iš Anglijos taps išga-
kilpa raidę ošmotas tik vienų moterių. ; benta daugybė moterių į ki
mo raidę “p’, erelis a , penkios valstijos j tas britiškas kolionijas, nes
ranka t lupos r , paskuiį užgyr- isnaikyti saliunus.' Anglijoj moterių netik ka
rieton “a” vėl erelis. At-^j^ dalykai risis toliau, rėš laiku pasidaugino, bet ir

vyrai yra žuvę karės lau
kuose. Dabartinės karės 
laiku našlių skaitlius Euro
poje yra didelis ir dar vis 
didinasi. Yra apskaitliuota, 
kad vienoj tik Anglijoj šią- 
dien našlių yra 51,000. Ang
lijos valdžia našlių šelpimui 
yra jau išleidus penkis mi
lijonus dolerių, o šiose die
nose dar paskyrė 25 milijo
nus. Apart komisijų, .ku
rios rūpinasi našlių likimu, 

< Anglijoj pastaruoju laiku

! kinimas skaitymo nėra sun
kesniu už išsimokinimų pa
žinti kazirų paveikslėlius. 
Toki žmonės remiasi tuom, 
kad jų tėvai nemokėjo skai
tyti ir gyveno. Labai ge
rai, kad jie gyveno. Bet 
tais laikais nevieni toki tė
vai buvo, buvo ir dėdžių, ir 
tetėnų, svainių ir švogerių. 
Jie visi nemokėjo skaityti, 
nieko nežinojo, nes tai buvo 
nežinios gadynė ir nemoks- 
lingumas buvo ne pas vienų

niu” suprantamoj mums 
prasmėj, t. y. privatinė ma
žesniam ar didesniam žmo
nių buriui priklausančia 
įstaiga, besiverčiančia su 
vienitėliu tikslu teikti akci- 
jonieriams pelnas Nors busjaiJ neapsimokės atstatyti, 
atsiekiamas iš LA Bendro- Genies plotai galės patekti 
vės veikimo, nes ios veiki- svetimiems , jriniguočiams, 
mas bus varomas tokioje kurie. apart pasipelnymo, 
srityje, kur apyvarta pap- neapleis progos, kad nevyk- „

• rastai atneša labai didelius ;djnus saVo ypatingų politiš-* žmogų. šiądien gadynė yra 
uždarbius, tačiaus LA. tikslų. Ir eis Lietuvos’visai kitokia.
Bendrovės užbrėžti yra į^mė, į vokiečių, rusų, lenkų Kada pirmasis alfabetas 
daug platesni patriotiški rankas ir varžysis musų tau-(atsirado, apie tai niekas tik- 
tikslai, būtent, musų tautos .tos gyvenimas savuose na- rai nežino, bet nuo jo atsi- 
medeginio gyvenimo nuo-1 (Toliaus bus) į radimo bus jau keli tukstan-

tuvoje dar labiau pablogino. 
Miestai, kaimai, dvarai su
deginti, išterioti. Ištisi že
mės plotai, tušti ir apleisti, 
po karei turės eiti ant par
davimo, nes daugelį dvarų

i r nu* * w««**«*^ w • •• ■—-y --

minkime, kaip męs mokino:^ Suvienytos Valstijos ga- prieš karę buvo moterių dau 
mesi skaitymo savo vaikys-,Ii liktis sausos kaip Saha-giau negu vyrų ant pusan- 
tės dienose, kuomet vartojo-Į ros tyrai. j tro milijono.

i
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KARES ŠEIMY-MOTERĮ. KURI

ŽUVO IMPE- NOS SUGRIO

VIMASRIJOJ

Garniui

j. SEMOUgrjy

Žmonės krito, kraujas liejos, 
Saulė veidą migloj slėpė— 
Tęsias? brolžudžių vaidai L.

Nauji LiahHiskiCihiJBbia
REKORDAI

Ir vietoj angies, 
Duod lasą vilties; 
Malonu tame, 
Nakties ramume...

kiai duodavo saldainių, pagelbėdavo, ant 
mašinų dirbt ir pamylėjau jį. Paskiau atsi- 

(Darbųs.)

Dainius
Naujoji Gadyne.

fooio Vaila Valužė 
Suktinis.

— Kodėl netekėjai?
— Tėvai iš Lietuvos neleido Amerikoj 

ištekėti, liepė grįžt į Lietuvą. Aš į Lietu
vą grįžt nenorėjau ir už jo atsisakiau ište
kėti. Bet vėHau susipažinau su daugeliu 
kitų bernelių, net iš kitų miestų.

— Ir nepasiskyrei nė vieną ištikimą iš

Plonina sau laivelis
Lopšinė daina.

ĮDAINAVO
Marė ir Jonas čižausltai
Tu mano Motinėle 
Skambančios Stygos.
Tris berneliai
Vakarinė data.

ĮDAINAVO
Jonas čižauskas Baritono.

Ant marių, kiautelio 
Saulelė Tekėjo.
Gimtinė Šalis.
Sunku gyventi.

ĮDAINAVO
Karalienės Aniuolų par. choras
Ant Kalno Karklai siūbavo 
Pasisėjau žali? ritą.
Oi matulė
Matus, Matus.
Beauštant! aušrelė
Saulelė Raudona.
Oželis
Mes. Padainuosią.
Loja, šunis ant kiemo
Ko liūdi putinėli

roooą Kur bėga. Šešupė 
h"-aa Karvelėli mėlynasis

. “DIRVOS” KRAUTUVĖJE

2004 St. Clair are .Cleveland, O. gp Važiuojant reikia imti Cedor Gatvetraukį iki E. 74-tos gatvės.

HERBERTBRENOH 
Prespnte

N A Z ĮMOVA 
"WAR BRIDE5'’ 
5BLZhKKi-PiCTur.es

THE SCHtSTER COMPANY, 
2214-IS-18 E- 4 gatvė 

(Ties Sheriff st Marketu> 
Cleveland, Ohio.

Main 4W0-Erie 136.

DR. L E SIESaSTH N
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
— Kraują ir Chroniškų Ligų. —

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

7 iki S. Nedėldieniais nuo
10 *i 12 vidurdienio.

308 The Permanent Biidg. 
740 EucHA Ava. arti SL9 gatvėn 

CLEV NILĄ N D, OHIO.

Plaukdamas tolyn, 
Į erdves gilyn— 
Pažvelgia į mus,

Garsi Rusijos Tragedina 

NAZIMOVA
Baisioj Photo-Dramoj

(WAR BRIDES)

KARES NUOTAKA

ĮDAINAVO
Marė čižauskienė 

po. Gegužinė Data 
EdlvL Giedu dainelę.

Marė čižauskienė

E3291

Šita istorija perstato didesnę tragediją, negu tranšėjos.

Bus perstatoma

Petnyčiojir Sukatoj, Birželio 22ir 23,1917
“War Brides” perstato garsi Rusijos tragedijų lošike, Nazimova, , krutančiuose paveiksluose. 

Paveikslai paimti iš jos lošimų scenoje. Photodrama susideda iš serijų paveikslų, iš kaimiečių gy
venimo ir jų sunkaus gyvenimo. Joan, centrallška figūra, perstatyta Nazimovos, mylima jauno kai
miečio, ir kaip jie tapo sužeistais. Toliaus, kaip užėjus karės debesiui, jiedu apsivedė. Už kelių, savai
čių jaunas kaimietis tapo pašauktas į frontą. Kiek vėliaus gauta žinia, kad jis karės laukuose tapo 
užmuštas. Johanna Įpuola j desperaciją ir sumano nusižudyt, bet motinos prospektyva ją prie to 
ne leidžia.

Kariška valdžia pradeda varginti jaunas moteris. Johanna agituoja kitas moteris, kad valdžios 
neklausytų, už ką tampa uždaryta į kalėjimą. Pasigirdus žinioms, kad per kaimą važiuos karalius, 
Johanna pabėga iš kalėjimo ir ima organizuoti moteris, kad surengus aštru protestą prieš karę. Ji su
daro didelį būrį .moterių, kurios juodai apsirėdę, sykiu su ja eina pasitikti karalių. Kareiviai grumo- 
įa jai nušovimu, bet ji persilaužia pei eiles ir išeina, prieš važiuojantį nonarka. kuriam matant pada
ro sau galą, kas reiškia jos atsisakymą nuo priverstino pasidavimo brutališkam militarizmo prievarta
vimui. Todė Gerbiami Lietuviai ir Lietuvaitės! Šiuomi patariame būtinai atsilankyti ir pamatyti 
tas baisenybes, kokias gimdo tragiškiausius atsitikimus karė, netik tranšėjose, bet ir kaimų šeimynose

Baigusi Šitą mokslą Europoje, 
teipgi ir čia Amerikoje,

2007 St. Clair Art, 
CLEVELAND, ORTO.

Męs pirkėjams sugėdijame daug pinigų, perkant pas mus reikmenis. Pir
miau. negu pirkaite, ateikite pas grūs pasiteirauti.

FRANKEL LIGHT COMPANY
5016 WootHand Avė. - Cleveland, Ohio

X Gailėtis.
ŪKININKO DUKTĖ.

(Tąsa)
Gegyvenant ilgesnį laiką svetimoj šalyje, 
susimylėjau su vienu 
kurio maniau tekėti.

4»AKIŲ GYDYTOJAS  ̂
1172 E. 794h SL, Cleveland, Ohio. 
Ofiso valandos: Nuo 9 iki 12 (Ke

rną nuo 2 iki 8 vat vakare.
NedUtieaiais nuo 9 iki 12 dienos. Į

— Teip, vieną.
— Vieną! 0 kaip toliau? . |
— Vieną, bet ne lietuvį. Dirbant man i 

fabrike, susipažinau su W. Mill’s. Jis buvo | 
vokietis.

— Ar tu su juomi susikalbėjai?
— Mažai ir tai tik angliškai
— Tai stebėtina tavo meilė buvo, nely- 

ginant, gyvuliška. Kokia gi be kalbos gali 
būt meilė?

— Teip, aš jį pamylėjau. Jis man tan-

VYNAI 
eordialai 
degtines 
likieriai

Tarp gėlių gražių, 
Teip sau pamažu... 
Menulis rimtai, 
Pakilo antai.
Skrieja per miškus, 
Apšviečia laukus, 
Žybėdams saldžiai,

’tnntumnniTTniTiYnnnnnninnurTnTrrnmiunninininutinm
: MĘS UŽLAIKOME APARTAMENTĄ SU DIDŽIAUSIU PASIR1N- S
I KIMU VISAME MIESTE _;•

! ELEKTROS ŽIBURIŲ APTAISYMŲ, ĮRENGIMŲ LEMPŲ gh-BwKJ|į !

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

LIETUVA.
Kur Nemunas plaukia, 
Bangos putoja, 
Tenai lietuviai
Sunkiai dejuoja. . .

Liūdnai niūniuoja 
Ten aržuolynai, 
Rodosi kalba 
Jie paslaptingai. 

Kalba jog musų 
Šalis garbinga, 
Šiądien paliko 
Labai varginga.

Jautri dainelė
Negal skambėti, 
Vargą lietuvis 
Turi kentėti.

O kaip tai liūdna 
Yra regėti, .
Jei nuo lietuvio
Reikia kentėti! . '

- Lietuvos sūnus, 
’ Išgamoms tapo,

Savo Tėvynę
Guldo į kapą!

Meilė Tėvynės 
Jų širdyj žuvo, 
Jie jau nemyli 
Kalbą lietuvio..

Vienok Tėvynė 
Musų nežuvo, 
Nes meilė rados’ 
Širdyj lietuvio,

Kuris ją myli, 
Už ją kovoja, 
Į šaltą kapą 
ją ne laidoja,

Kurio ne nyksta 
Meilė krūtinėj, 
Šauk: “Lai gyvuoja 
Musų Tėvynė!”

--------- Vyturėlis.

FILOZOFIJA SU RECEPTAIS.
, (Margučiai.)

Jei ležiuvis tankiai kliba; 
Imk jį suvaldyk!!
Primink ji stipriai dantimis 
Ir teip prilaikyki.
Jei basas, ant stiklo 
Niekuomet nestok. 
Turėdama pačiukę— 
Kitos nejieškok!.... 
Jei seniai ateitų 
Dabar iš kapų— 
Kiek tai jie atrastų 
Baisių mus klaidų L... 
Kas turtus sukrauna, 
Tas dangų nupirks.... 
O skurdžiai, degs “pekloj” 
“Griež dantims ir verks”...- 
Koks tau dyvas, 
Jei dėl aklo 
Veidrodžio nereik?
O jei plikis J 
Netur šukų 
Tu ir tų nepeik. 
Kuomet sriuba sykį virta, 
Antru kart nevirk.
Nors esi gobštus, 
Bet pirma 
Sau pilvą ištirk! 
Jei rankos be irklo, 

:' Tai valtin nesėsk, 
Ir grušių nuo gluosnio 
Nėkuomet nekrėsk! 
Jei drąsą ligoniui 
Ramindams teiksi, 
Daktaro negirk, 
Pakol pasveiksi.- 
Mergelę mylėdams, 
Širdies jai neduok,

- Ir sielos slaptybę 
Nuo josios vaduok. 
Męs tikim į Dievą,

~----- Nors jo irnematom—------------—
. “Kitokį”....sau žmogų

Už velnią pastatom.... 
Tik toks po mirties -. 
Danguj vietą gaus, 
Kurs skaudžiai minias 
Varguolių nespaus... 
Vienas glud jaunikaitis, 
Mintis jam vaidinas’ 
Ir svajonių vaidentuvėj 
Atminimai pinas— 
Laikas bėga, dienos teka.. 
Širdis ilgis, kaž ką šneka— 
Be sąjausmo apgenėjus... 
Ją paliečia šiurkštus vėjas.-. 
Ką teip manstai, ko nerimsti, 
Ar teip minčių gelmėn grimsti? 
Ar atsakymas slaptingas, 
Ar teip svietas veidmainingas?.

S.RobcrtGebbart,N. D. 
7035 Vide Park

L Vahradoe: m» 1 ik* 8 kasdien.
Tat 130MB
(Patarimai dykai, Daarims gvar-Ua.1

^Dr^FrankFTSappy

■ ITZŽ, DANTISTAS K3
■ Valandos: Nuo 3 vai- po piet iki
■ 8 vakaro. Nedėldieniais ofisas
I oždaryta*-
■ Geriausi patimavimai už są«-
I ning? uimokestj.
I 1935 St Ori*' Avė.

Virini Pckelčta aaptiekosu «

DIDELI LOTAI 
$275:00

iNuvennK^PKHUs^
I M tvvt g«hv»{

< »k»o<HjnnR.»ilpn»į
1., rmm p,, nv»-

Var- kilok, a. ak.v- 
kliu*.
Akiu Jas Frrialasi

VAKARAS.
Saulelė jau štai, 
Leidžiasi žemai, 
Žvaigždelės švytruoj 
Erdvės augštumoj.
Paukšteliai aptyl’ 
Lakštutė prabyl’, 
Vėialis švelniai 
Šiurena meiliai.

ANT GRYŠKELIO.
(Pagal Krilovą.) 

Ant gryškelio, stoviu nusiminęs— 
Matau priešais save tris kelius 
Ir dar nė vienu, žengt nemėginu. 
Gaila! Praradus draugus veiklius...

O čia jau tamsi naktis miglota,
Po savim, vos tiktai matyt, 
žvaigždžių, šviesą debesiais užklotą- 
Klausiu savęs: Ka gi man daryt? 

Stovėt ant daikto, ar atgal grįžti, 
Ar žengti pirmyn, keliu tiesiu.
Dešinėn, ar kairėn, reiks man vykti, 
Ar laukt, kol švies dar žvaigždžių šviesių;

O čia jau pulkai pro mane traukia— 
Visokio luomo, dar ir mažų;
Vienas kitą, paskui save šaukia.
Ir man stovėt vienam negražu.... 

Bet aš dar stoviu apsidairydams, 
Ir nežinau pats ką reiks daryt — 
Skausmuos paskendęs, ilgai mąstydams, 
Tiesiuoju keliu, laik’s kojas miklyt...

Ir kartą eiti vienu pradėjęs, 
Atgal daugiaus iau ne sugrįžau, 
Kad ir skaudžiausias kliūtis daėjęs, 
Prižadus savo ne atmainysiu....

X Zinevičius

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

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

Pamislyk ir apmaštyk gerai ką 
tas viskas reiškia per metus, kurtų 
ateitis žmogų daro laimingu ne 
vienai dienai.

Vakar — vienas iš CIevelandą 
rubežiuojančių miestų.

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

Jeigu pfrmiaus ne buvai Litmda- 
le. tai — atvažiuok dabar — o čia 
tau patiks apsigyvenimo vieta.

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

Čia yra saugiausia vieta tavo turtui, šiądien. Mažas įmokėjimas 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 
namu nuosavybėje. Žmogus, kurs čėdi ja ir savo įdėlius deda į nuosavybę mieste, nė
ra klausimo kaip jis apsirubežiavęs butų, susilauks žilos senatvės ir laimingos ateities, 
taps neprigulmingu

ATKELIAUK ŠIĄDIEN. IMK L0RA1N GATVEKARĮ, SU TRANSPORTU PAS GATVEKARIŲ 
STOVYKLAS. IKI LINNDALE GATVEKARJUI LB ATVYKĘS SPRĘSK PATS. ARBA TELEFO- 

_______ _ NUOK NEAPMOKAMO AUTOMOB1LIAUS, AR RAŠTU REIKALAUK PAAIŠKINIMŲ. . 

lOSŠ'Si THE H. A. STAHL COMPANY 
abejonės galite tistašyti "Drivą” ir Main 5566 613 CUYAHOGA BLOG. Cent. 1534
užsimokėti jam pinigus, lygaii, kaip 
musų ofise. “Dirvos” Administracija.

6rS<,3 Prirodimo stni žmonės man 
jaunam mergelę.

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

T 1

PiCTur.es


Šitos Durys PARŪPINAME Jei Tamista Neturi Britvos

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

$1.00 ar daugiau.

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

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

Clark Avenue.

Gold
Bond

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

ŠIAURIUOSE AUGINTŲ MIEŽIŲ 

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

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

Brewing Co.

reikia leisti jiems nunokti, |JQ| ĮI II A |IWKį1| 
nes pirmesniems noksatant, *
mezgimasis jaunesnių apsis-į^ 
toja. Agurkai gerai prižiu- ‘ Vyrams ir moterims. Sū
rimi, gerai užauga ir nekar-Įran(iame darbus prįe virin
tą duoda naudos po 150-250 ; . , , , .. t Yių darbų, daržuose, prienuo akro. Juos -per-!, * . ’ , ’ 5,
kanti juos agentai niekad i ^am^arili valymo, bliudų 
didelių prekių nemoka. Už Į mazgojimo ir viešbučių. Dar 
teip vadinamus “pikle”, ma- bai laukiniuose kliubuose, su 
žus agurkus, rauginamus j pragyvenimu. Rėikalauja- 
su actu, ūkininkai gauna 100 ■ me greitų mergaičių prie sta 
-125 dolerius už 50 svarų, j lų ir špižernės darbo, teipgi 
Ukėse agurkai geriausia au- greitų vaikų prie patarnavi- 
ga naujienose arba plėši-mo. 
niuose.

i Edvardas B. Smialek,
Į TAIKOS SUDŽIA

(Justice of the Peace)
! Sutaiko civiliškas ir kriminališ- 
; kas bylas ir išriša kitokius teismo 
; reikalus, kurie rišasi su šituom
• urėdu. Teipgi veda
j REJENTALIKš.į. KANCELIARI

JA (Notary Public).
• Parūpina kontraktų ir pardavimo 
; ar pirkimo aktus, apdirba “dee- 
;jdus”. margičius, abstraktus, tes-

ji KANCELIARIJA: 
’ 303 SUPERIOR BUILDING

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

!; Valandos: nuo 9 ryto iki 4 
1 pietų. t

.............................. ;i REZIDENCIJA:
......... -r----------------.-i |J| gt 16 R<j Brook Park O. 

Teiep. - - Cuy. Central 7597-Klj] gj TeL Marlo ho_r.

Dirbame visokius audeklinius 
stokelius apsisaugojimui nuo sau
lės.

Apsteliavimus duokite iš anksto.

po

i John Tidd i
!į ->KOSTUMERSKAS<* s |

!; Lietuvys Kr jaučius j
!■ Kurie mylite dėvėti gražius ' 
!; siutus ir kitus drabužius, tai užsi-i;Į 
;Į sakykite pas atsakantį kriaučių. j{j 
,: Aš gyvenu pačiame miesto centre 1;
|; ir turiu bidelę šapą, todėl ir viso-
!• kius drabužius atsakančiai pasiu-!!! 

vu. dailiai pritaikau ir gero tavoro. š

Kreipkitės Antrašu:

i:

I;
ĮlĮ 1377 E. 9-tos gat. Cleveland, Ohio :g

^Sienoms Pcpiera>
Nuo 5 centų augštyn už 

j^Didžiausis pasirinkimas tinkamų^ 
J'margumynų. Pamieruokite savoSf 
^kambarius ir atėję pasirinkiteSf 

tinkamiausio tavoro pas mus
WaIlJPaper &^Paint Store,
1338-40 St. CIair Avenue N.E.<^ 

4\Centr. 6189-R Prospect 2892<^

DU.V. Znpnik
~~~ DANTISTAS-----

Ištraukia dantis' be jokio 
skausmo. Sugedusiu! dantis už
taiso ir padirba sudėtinius dan
tis.

Valandos priėmimo: 9 ryto 
iki 9 vai. vakare.

6127 St. CIair Avė., kampas 
Norwood.

Tel: Central 2356. Harvard 286.

Cnt Rate IHinrnmrv

APTIEKA

Tel. Mario 110—R.
ijį Su visokiai reikalais kreipkitės 
jliprie jo, o busite užganėdintais jo 
įlj patarnavimu.

PATENTUOTOJAI

Trjs dešimtys mstų musų patyri
mo darbas įvairiose šakose, viso

kių išradimų ir patentavimų.

406-7 Cuyahogo Bldg, 
CLEVELAND, O.

Dr. FRANCIS KENNEDY,
DANTISTAS
OFiso Valndos:

Nuo 9:00 ryto iki 125)0 dienoj ir nuo 1:00 
iki 5:30 vakaro.

Panedčliv, U Lamink u ir Seredu vakarai# 
nuo 65)0 iki 7:30.

Beit Roseiale 2377-w Ciy. Cnt. 6678-R
5402 Superior Avenue

Cor. E. 55th Str. CLEVELAND, O.

Atsinešk pas mus savo reuma- J 
tizmo keblumus, męs juos prašalin-.;;

Išgydymą grarantuojame, ;Į 
o jei ne, tai užtikriname pinigų su-ĮJ) 
grąžinimą, jei mus vaistai negelbė

bį sime.

Atsinešk pas mus savo reuma-

i; 3502 Clark Avė., Cleveland, Ohio.

A. ORDINĄ
Graborius ir Ambutanastas
GENERALUKA STOTIS: 

6127 St. CIair Avė.
Filija:

6017 — 19 St. CIair Avė.
Telefonai •.

Ohio Stote, Prinrton — 1381. 
Bell — Rosedale 1881

UI į METUS Uito, lESUililT IUOTOLIO LAI tO LAUKIMUI PiS URBERJ

Išmokate $15 ir 60 centy Veltui.
Prižiūrėjimas kukuruzų.
' Su išdirbimu žemės sodi

nimui kukuruzų nereikia vė- 
! lintis, laukiant, kol dirvą už
viešpataus žolės. Kada žo- 

! lės suželia, sunku jas išnai
kinti, o jos augdamos, iš
traukia drėgnumą. Kada 

I kukurūzai paaugę, kaupiant 
juos, nereikia kolevatorą 
leisti giliai nė gi arti diegų, 

■ kad ne išrovus diegus ir ne- 
: sužeidus jų saknis. Ypatin-
• gai reikia su jais atsargiai 
: elgtis, kuomet kukurūzai 
yra paaugę iki 12 colių didu- 

įmo.
i Geresniam užkariavimui 
žolių, kada kukurūzai pra- 

Sdeda dygti, yra geru daiktu 
■žemę suakėti. Tuom laiku 
kukuruzų diegai dar ne kru- 
mija, ir tada akėjant išsiar-

i do žolių šaknįs, kurios trau
kia iš žemės drėgnumą. 
Drėgnumas dirvoje yra tai 

: brangiu daiktu ir todėl ne- 
! gali būti leistinu ją naikinti 
, žolėms.
i Ankstyvas kukuruzų kau
kimas yra labai naudingu, 
I nes i laika naikinama žolės
• ir sulaikoma išnaudojimą 
drėgnumo. Sujudinta žemė 

! greičiau i save patraukia 
į šilumą ir tokiu budu pasku
bina stambų augimą. Kur 

: drėgnumo žemėje stokuoja,
ten, paprastai, žemė būva 

i; šalta ir javų augimas yra 
i negalimu. Ypač po lietui, 
į ^kuomet smarkus lietus sup- 
i- laka žemę, jei stambai_ dar
i; nėra perdideliais, tuojaus 
i į žemę reikia suakėti, kaip 
i tik žemė apdžiusta, kad grei 
į ’ čiau žemė galėtų gauti Į sa- 
^įve šilumą. Jeigu tokiame

Į atvejyje žemė liekasi sup- 
I į lakta, tai vėliaus suskyla ir

; drėgnumas joje sunyksta.
Žemės sujudinimas yra 

; būtinai reikalingu, nes teip
• darant, gauname šiokias pa- 
įsėkmės: Išnyksta žolės, ku- 
; rios traukia iš žemės drėg
numą ir čiulbia maitingasias 

i sultis, žemė pasidaro galin-
J ti sugerti lietaus vandeni ir 
- į tuomi apsaugoja nuo išplo
simo, žemė gali patraukti! — Talkininkai pareikala-! 
į j save šilumą ir su taja gau-jvo iš Suvienytų Valstijų 600, 
‘ na drėgnumą iš oro ir už- 000 bušelių grudų, reikalin

gu žmonių ir gyvulių mais
tui.

— Missoury valstijoj au
ginama žolės “Aroma” 
“Warfield”, kurios užsėta Į 
6950 akrų plotas. Ddielės 
šalnos ir gruodas 'Gegužio; 
mėnesyje, “Aroma” pagadi
no 80, o “Warfield” 20 nuo
šimtį visos sėjos.. *

— Senatorius Bennet iš 
Viroąua, Wis., padavė bilių 
valstijos legislaturon, rei
kalaujantį, kad ūkininkai 
mokėtų už šunis mokesčius: 
už šunį $2, o už kalę $4 per 
metus.

— Ikišiol kviečių derlius 
išrodo menkas, nors anksty- j 
varne pavasaryje teikė dide- . 
lę viltį, bet dėlei netikusio! 
pavasario sėja nuskurdo. ‘ 
Kukurūzai labai dailiai at-, | 
rodo, ypač Ilinois, Wiscon- 
sin, Iowa, S. Dakota, Minne
sota! ir Indiana valstijose. į 
Jeigu čia kas nors kukuru- į 
zams ne pakenks, kukurūzai. 
galės užimti šiuosmet kvie- j 
čių vietą.

— Priėmus kongresui bi
lių, kad valdžia paimtų savo 
kontrolėn maista, tapo pas
kiria komisija surašymui 
maisto produktų atsargoje. 
J komisiją paskirta ir H. C. 
Hoover, kurs buvo komitete 
Belgijos šelpimo.

i THE CLEVELAND -CATE- 
I RERS ASSOCIATION CO.

412 Superior Avė. N. E.ŪKININKAMS
ŽINIOS. _________________________ _

— Iš pietinių valstijų kas j 
kart pareina daugiau šiųme- 
čių bulvių, kurios miestuose 
parduodamos po 4 dolerius! 
už bušelį.

— Aplinkėse Marųuette, 
Mich. siautė didelės sniego; 
darganos su audromis. Snie
go nupuolė apie 16 colių. 
Viesulą išgriovė telefonų ir 
telegrafų stulpus. Trukių 
bėgiojimas tapo pertrauktu. 
—Valstybinis agentas Michi 
gano valstijoj, pas ūkinin
kus užsakė 50,000 buš bulvių 
prisakant tuojaus pristaty- į 
ti į Lansing, kaip greit bus 
iš žemės iškasta. Už bulves 
sutarta mokėti po $1.00 už 
bušeli. Tas parodo, kad 
šiais metais bulvių žemiau-'

. x».eiK.aiaujauie merginų prie SKai-
Šia prakė bus doleris ŪŽ bu- : bimo darbų. Pageidaujama anglišką 

šelį.
2 — Į Chicagą atgabenta 

400,000 svarų vilnų, iš Mon
tana valstijos, už kurias čia 
užmokėta po 52 centus už 
svarą. Niekas ne atmena 
teip augštos vilnų prekės, 
kokia dabar mokėta.

■■— Laikraštis “Handelsb- 
lad” skelbia, kad Vokietijoj 
šią vasarą ūkių derlius gali
ma skaityti prapuolusiu, 
nes šaltas ir lietingas pava
saris sunaikino veik visą pa
vasario sėją.

— Mexikos valdžia užgy
nė į užrubežius gabenti mai
sto produktus, priskaitant 
prie to ir gyvulius.

Kauno

Į^pj Tas štai kaip atsieina. Tamista neturėdamas britvos, priver- 
brastas eit pas barberį barzdos apsiskusti. Arne? Žinoma, kad teip. brt 
įra Juk neapsiskutes negali būti. Na, leiskim sau, Tamista skuties §ra 

vieną sykį į savaitę, tai kas savaitė mokate 15c., o juk metai susi- SS 
deda iš 52 SS

įĘ savaičių, ILS
Rytai Tarni- *-----------------
prasta išmo- i ^>7 ~7. į —s—- j=O
arakate bar. 3ra

bėriui per
Sumetus laiko $7.80 Bet jei Tamista nori užsilaikyti švariai, tai pri- 
[Učiverstas esi skustis bent du sykius j savaitę, tai Tamista kas savai- [ĮEJ 
jyetė barberiui išmokate po 30c. vien tik už barzdos skutimą, kas įlę 
gflmeto bėgyje susidaro $15.60. O kiek laiko praleidžiate belaukda- sO 
Spmi? 0 juk laikas veltui praleistas žmogaus gyvenime jau niekad 
aĮĮnegrįžta. Jis prisiskaito prie žmogaus gyvenimo. Taigi liogiškai ara 
^apmąsčius ir apkainavus tą brangų, veltui praleidžiamą laiką, Įafn 
iyčj skaitant pinigais prisidės mažiausia trys sykius tiek, kiek išmoka- ES 
[Uemametų bėgyje gyvais pinigais. įue*
įįę Tki apsistokie čia ir apmąstykie, argi ne laikas sustabdytie to- 
gūjkias pragaištingai lėšas, kurios nesvarstant išrodo nedidelėmis. gS 
ara Tad nelauk nieko, o tuoj paėmęs keletą dolerių užmokėk tik Sra 
ara vieną sykį, nusipirkdamas gerą britvą, o ant visados nuo augš 
Ročiaus išskaitliuotų nuostolių busi liuosas.

Geriausių bntvų ir didžiausi rinkini, kurios tikrai gvarantuo- 
Sujamos visapusiskai, neskyriant kad ir sudužtų. ŠS

H • “DIRVOS” KRAUTUVĖ fl
2004 St. CIair Avė. Cleveland, Ohio. S

-tLIKIERIŲ*

KRAUTUVĖJE

Didžiausis sandėlis 
butelinio Vyno, ‘ Degty- 
nės ir kitokiy Likieriy dėl 
švenčių, kur yra parduo
dama speciališkai nupi
gintomis kainomis.

2273 St. CIair avė.

■ Reikalaujame merginų prie skal-

, kalbų turinčių. Smagus darbas ir 
atsakanti alga. Mus užveizda man-
,----- ir sąžiningai apsieina
su darbininkais^

THE PUBLIC HAND LAUNDRY 
CO. PROSPECT IR 14 GATVĖS, 

CLEVELAND, OHIO.

REIKALAUJA 500 VYRŲ.
Pavienių ir su šeimynomis, prie 

Cukrinių Burokų sodinimo darbų.
Reikalaujame anglekasių ir pap

rastų darbininkų. • Už rekomendavi
mus neimame nieko. Atsišaukite 
tuojaus.

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

CLEVELAND, OHIO.

REIKALAUJA VYRŲ > 
Mokintis Barzdaskučių !

—UŽLIAKO DIDELĘ—

NAMŲ RAKANDŲ KRAUTUVĘ

B
 PEČIŲ, KĖDŽIŲ , PATIESALŲ 

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

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

2105 St. Člair Avė. Cleveland, Ohio

»i.

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

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

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

‘ na drėgnumą iš oro ir už
kertama kelias žemės išga
ravimui.

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

R.RoyCheeks g
* ADVOKATAS* S

; 312-314 SUPERIOR BLDG gy 
| 314 Superior avė. Cleveland, O.gS 
IMusų ofise yra lietuviškas ver-sS 
įtėjas. bra

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

Dr. Wm. Rasing
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

— 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- 
I karais nėra ofiso valandų.

Ofisas 1395 E. 9 St 
Vienas plokas nuo North Superior 

CLEVELAND, OHIO.

©@©©©©©©©©©©^
© Bell Main'3514 Gyvenimo © 
@ Cuy. Cent. 1505 Cuy. Union 289 © 

© 
© 
© 

____________. © 
420 Society For Saviaga 

CLEVELAND. O._______ 5?
Mę* uvo oTiae turime kas por- 
kalba lietuviikai. ©

t C. J. Benkoski
© advokatas

Agurkų prižiūrėjimas.
Agurkai reikalauja labai 

daug vietos, nes jų virkščios 
labai plėtojasi. Bet, kad 
žmonės agrukus mėgsta val
gyt, agurkų auginimas pri
valo būti gerai prižiūrimu. 
Kad išnaudojus žemę, kurią 
agurkai užima, į tarpus 
agurkų diegų galima priso
dinti kitokių daržovių, ku
rios užauga greičiau negu 
agurkai pradeda plėtoti sa
vo virkščias. Tokiomis dar
žovėmis męs turime salotas, 
ankstyvus cibulius, ridikė
lius, žirnius ir šebelbonus. 
Kol agurkai pradės platinti 
savo virkščias, šitos daržo
vės jau bus galima išrauti 
sunaudojimui.
•Agurkams tinka žemė rie

bi, kur yra molis su smilcia, 
drėgna, tik ne peršlapta ir 
gerai suliuosuota. Sodinti 
juos reikia 4-5 pėdas viena ki 
to, papillant po kiekviena 
sėkla biskį gerai išpuvusios 
ir saują dirbtinės trąšos.

i Agurkams sudygus, yra rei- 
• kalingu juos paviršium ap- 
1 kaupti, kad tuomi užkirsti 
1 kelią veisimuisi žolių apie 
Į diegus. Pradėjus vaisiams 

megstis, auga greitai, tik ne-

ir

AMATO.
Instrukcijos admokamos $25. oo 

Algos apsimoka, užsiėmimas gva- 
rantuotas. .c

Tri-City Barber College
211 Prospect N. E. 

CLEVELAND, OHIO.

—PRAŠYK—

BITERIO

VISUOSE 
SENKUOSE

CEREBRUOTO

LASH’S

PUSE STIKLO 
PATAISO ŠKIL-į 
VI IR INKSTUS 1

The John E. Mannen Co.
............. — ■: BLEKORIAI IR KONTRAKTORIAI " "=

Dirbame Cornesus, geležines kopėčias, atliekame rynų ir dūdų 
sujungimo darbą, įstažome fornesns į naujus ir senus namus, padirbame 
drabužių džiovinimui grėdus (dryers), sudedame blekines lubas ir atlie
kame sienų pagražinimo darbą.

2241-57 ST. CLAIR AVENUE
I^BeR Tel^ Prospect 450 t s s's x V/s

Sudeda 22 karato aukso dantis už $ 3.00 nuo dančio. 22 ka
rato "Gold Croyvns” $3.00.

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

Ofiso Tel. Cuy. Central 4580-L Reziden Tel. Cuy. Lorain 4ū3-Vr

NY’ERGES BROTHERS
Siunčia pinigus ir parduoda laiavkortes į visas dalis pasaulio. Par

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

DU' BANKINIAI SKYRIAI:
1*83 W. 25th Street, <

573 W 3rd Street, Elyria, Ohio

PRIE ŽENKLO BALTO KRYŽIAUS GERIAUSI VAISTAI.
j! Muilas, perfumos ir daugybė iš Europos pargabentų vaistinių žoljnų.
į! į. Pamėgink mus.“ Gelažinio Vyno”.

: MARKET PHARMACY-APTIEKA
L. S. KREJCI, Savininkas

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

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

nesveikatos ar ligos priežastis. Mano X—Ray mašina mato viduje ; 
teip gerai, kaip tamista gali matyti iŠ lauko. Ji_ parodo man visas, prie- ; 

\ žastis; aš galiu matyti priežastis, kurios kenkia tamistos organizmui. ■ 
Aktuališkai matant ir tuomi lengvai ištiriant visas kliūtis, aš tamistai į 
galiu lengvai pagelbėti ir pagerinti sveikatą. Su pagelta : 

\ reguliariško egzaminavimo su pagelba X—-Ray už $1.00, aš mikroskopiš- 
kai ir chemiškai galiu patarnauti be speciališko atlygniimo. < Per septy- 
nioliką metų savo praktikos aš pagydžiau tūkstančius žmonių iš nesuga- ;

7 Įėjimo: pilvo, kepenų, inkstų, kraujo, odos, reumatizmo, akių, ausų ir ger- 
y klės skaudėjimo, plaučių neveikimo ir jsesenėjusių kitokių ligų. Ateik 

pas mane ir duok save išegzaminouti. Aš suteikiau pagelbą tūkstančiams
* žmonių, suteiksiu ir tamistai.
* Atsitikime užsinuodinimo kraujo vyrų ar moterių, aš naudoja išra

dimą profesoriaus Ehrlich. 606 (Salvarsan) ir 914 (Neosalvarsan) kaipo 
vaistą.

Aš kalba lietuviškai, lenkiškai ir slaviškai.

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

CLEVELAND, OHIO. ' <
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A. Stebor.

Baltas “negras
Vertė L Augštaitis.

»»»

(Užbaiga)
kruta... Rodosi smegenyse 
mano pakilo tūkstančiai nuo 
dingų žalčių™ kiekvienas 
kandžioja mane.... Matau 
kaip jie labai rangosi... Jie 
nori mane pasmaugti— O— 
matau prieš save versmę... 
viskas dreba... juda— Antai, 
žiūrėk kaip jie pasikelia ir į 
vėl puola žemyn— Žiūrėk L. 
Ah kaip baisu— Viską nori

Pėtnyčioj jau paskutinė diena kurioje valdžia priims ap-į|| J Dr. E A. Narlevski 
likacijos subsknbcijoms \ |||»£ *” MtlllMHUm

- , Liuosybės Bondsams. llp
tis buvo nelygus jo žings- J Nuo tos dienos bus žinoma ar šita didėji republika||| * 
niai ir tankus į sieną atsi- || :

❖ ___ dantistas =
Ofiso Valandos:

Nuo 940 1240. nuo 1:00 iki 440 popietų ir 
nuo 640 iki 840 vakare.

NUOŠIMTIS
SKAITOSI NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimųi
Seredomo nuo 940 ryto iki 1240 vidurdie. ?

t HM E. 79th St: ttmlmd, Girto t
stovi už save ar ne.

Pasaulis žinos kaip Amerikonai realizuoja savo priva
lumus, gina ir saugoja savo liuosybę — ar ja tik naudojasi 
be atjautimo ir atsakomybės.

Koks bus atsakymas? Tu turi ir privalai atsakyti už 
save — tu negali pavest kitiems savo dalį.

čia nėra atlaidos už ne pridėjimą peties prie pasukimo 
jiegos rato, kuomet darbdaviai ir bankos leidžia pirkti Liu 
sybes Paskolos Bondsus lengvomis išmokėsimus.

$1,00 PER SAVAITĘ
Perka liousybės bondsą.

Tu neturi praleisti progos ir tuojaus turi įgyti Suvie
nytų Valstijų Bondsą — bondsą, kurs lyginasi aukso ge
rumui — išduodamą turtingiausios šalies ant žemės ka
muolio.

Liuosybės Bondsai neša nuošimtį ir yra liuosais 
; nuo mokesčių. Jie stovi augščiausia už visas pramones 
, ir įdėlius.

Ne praleisk “Pėtnyčią, Birželio 15”, ne nusipirkęs bent 
vieną Liuosybės Bondsą.

Skelbia — The llhiminating Co. Cleveland, Ohio.

mušimas. Moteriškė stovė-;į 
jo lyg suakmenėjus ir žiūrė- I 
jo i savo vyrą, tartum jo ■ | 
nepažindama. Jis staiga | 
sukrutėjo. Pradėjo ranko-' I 
mis graibytis, tąsytis ir des- 
peratišku balsu šaukti:

— Drebėjimas !.„ drebė- 
; jimas!... laksto ugnįs... ma
žos... • didelės... mėlynos... • 

: raudonos... Šokinėja ant ma-! 
;nęš... ant manęs... ak... Aš 
nenoriu... nenoriu... drebėji-q 

! mas„ Maryte... Dieve™ Į 
i A... a... smaugia mane™ ne-i 
. noriu... Smaugia, Maryte! 
•—sušuko baisiu balsu ir< 
.'griebėsi už apikaklės, kuri 
:, matomai jį smaugė. Ji pri-i 

i šoko prie jo ir norėjo nuriš-
vą nulenkęs krankčiojo ką' ti jam kaklaraištį. Staiga ■ 
tai lyg per miegą niurnėda-; užsikosėjo ir tame laike gir- i 
mas. i dėtis buvo kad kas nors jo;

Durįs kambario atsivėrė viduriuose truko. Dar sten- 
ir ant slanksčio pasirodė gėsi ką tai kalbėti, bet jau ■ 
moteriškė, kuri staiga nusi- negalėjo. Krūtinėj pradėjo 
gando ir sustojo tartum lyg: kas tai kriokti, kraujas pra
būtą kas ją žemėn įkasęs, simušė per nosį ir gerklę ir™ 
-jautė, kad čia kas yra ne- ’ pats susmuko kedėje.

gerai ir po valandėlės pama-' — Dieve... Dieve.
žu pradėjo artintis prie savo i ždėjo jos lupos. Apsikabino .............,. .... .,

. , Mėnesiniai susirinkimai laikomi kasvyro, kurs galva ant stalo. ji ir bučiuodama mintimis pirmas nedėldienis kiekvieno meių 
padėjęs krankė, polytįrw;„; aJa„ 'M valandą po pietų “DomPoiski” 

jį ir supratus kas atsitiko, • Jautė kad jo kūnas pamažu i
griebdama UZ galvos nesą- ^darėsi liūosesms... Širdis nu- 1 kiekvieno mėnesio savam knygyne, po 

vu balsu sušuko. Svečiass stojo plakus.
pravėrė akis ir užsižiūrėjo, Po valandėlės atsistojo, 
lyg nežinodamas kur ran- Akis Įsmeigus Į tolimą erd- 
dasi. Paskui greitai atsikė- • vę žiurėjo kur tai Į nemato- 
lė nue kedės ir vadžiodamas mą beribę. Ašaros riedėjo 

__ po kambarį akimis, svyruo- per jos sudžiuvusius skruo- 
jant pradėjo artintis link stus. Dabar jiTiko viena 
durių. Eidamas vos sup-[ kovos lauke su gyvenimo 
rantamu balsu kalbėjo: Į likimu. Dabar viena stojo 

ant kelio be jokio ginklo, 
.ikišiol nešdama tik ramumą, •

, . » -- 1 KOiespoiAucįir paguodą tam, kurs pir-:jos. šnipas, 

mas tuo keliu ėjo.
(Galas.)

baisu... brrr..„
Jo balsas kaskart darėsi 

vis. neaiškesnis. Galiaus ro
dėsi, kad tik persapną pats 

.sau ką tai niurnėjo. Akis 
turėjo užmerkęs, apsnūdo 

; ir galva nusvyro ant stalo. 
Svečias irgi nieko nesakė 
nes kedėje sėdėdamasJr gal- i

Draugystės, kurios 
TURI “DIRVĄ” UŽ 

ORGANĄ. 
DETRoiT**MICH.

Lietuvių Literatūros ir. Moksle Drau- 
D RAUGĖJO S VIRŠININKAI: 

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

295 Greeley Avė.,
Finansų raštninkas K. Jarušunas, 
Iždininkas A Mitrikas,

- i Iždo globėjai: Jonas Balčiūnas ir J. 
Snao- batonas.

Tvarkdaris J. Vaitekūnas.

Rose 4420-W Princeton 1369-L

Dr. LM. JARZYNSKI
GYDYTOJAS, CHIRURGAS. 

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

dienos.
1155 E.79th Street.

dxxxxxxxxxxxxxxxx:

L. Bednarski
parduoda

Namus ir Farmas
Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI,21 »O Prospect Avenue.

Bravoro Triumpas

Patraukiantis
kiekvieną >

L. S. Šv. Kazimiero Gvardijos su
sirinkimas atsibus kožno mėnesio 
antrą Utaminką vakare, nuo 7:30, 
Povilausko svetainėje, 2452 St. Clair 
Avė. • '

Dr. 1. E. D0WNEY
DANTISTAS 

ofiso valandos:
Nuo 9:00 ryto iki 6:00 vakare ir nuo 7:00 iki 

840 vakare.
Seredoots nuo 940 iki 1240 vidurdienio. 

Nedėldieniais uuo 1040 iki 1240 vidurdie- 
ir nuo 240 iki 540 popietų.

Princeton 2371~R
Galima susikalbėti lietuviškai. 
1172 E. 79th Str. CG ■ -

Draugijų reikalai j
PRANEŠIMAS.

_Dr. V. Kudirko pašelpinės draugys
tės pusmetinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, 1-mą d. liepos, Elynn na
muose po num. 5309 — 5311 Supe
rior Avė. Per išlaukinės durįs, įėję, 
lipkit laiptais ant 3-čių lubų, kur ra
site šiaurių kambariuos ruimus drau
gystės susirinkimą. Pradžia lygiai 
nuo 2-jų vai. po pietų. Susirinkime i 
turėsime daug svarbių aptarimų, už, t pataisome, v z *U’>'3A
tat, draugai, visus kviečiu sueikite i 4/ gvarantuojame. ^Atidaryta

Cleveland,O. 2 
XXXXXXXXXX3

SHORE 
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 

12060 Superior Avė.

Ar matei Ar skaitei

Amerikos Lietuvį?’

laikraštis Amerikdje, talpina žinias iš 
lietuvių gyvenimo, iš bėgančių pasau-

Skonis
Paaiškina, i

“Užsisakyk

The Diebolt Brewmq Co.
Pros-3 33- Cent 230b.

REIKALAUKITE JO

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

Užsirašyk sau ar saro pažįstamiems | 
Lietevorbei Ameriksj

VIENYBE LIEIDVNINKB
Eina iao 3C-tas metus.

Prenumerata $2.00 metams; $1.00 i 
pusei metu. Kanadoje $2.50 metams; 
$1.25 pusei metų. Angiųej, Lietuvoj ir 
kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m. 
Pamatiniui vieną, num. siunčiam dovanai 
Knygą katalogą siunčiame ant pareikš- 

(avimo dovanai.

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-t POPE VULCANIZIN6 CO. g 

^Goodyear & Pennsylvania auto-^ Y mobilių guminius ratus ir dudas^T 
y'pataisome. Už savo darbą

vakarais ir nedėldieniais.
6934 St. Clair Avė. <>

(Kampas E. 70 gatves) 
CLEVELAND, OHIO. X

_____ _______________ ________ i x\Cuy. Telefonas Princeton 539 W y*, 
d. Birželio, 1917 m. laikys praktiką M.

gatvės. Malonėkite visi nariai atsilan
kyti ant šio praktiko būtinai, nes tu
rėsime apvaikščiojimą.

F. S. Sakalauskas, initar. rast.

Palytėjus 'sakė jam paskutini sudiev. saHje,a^ !^įaXatsi'eskite į drausysy
.. ..... ‘ . ■. . tė nariu,i Liet. Liter. ir Mokslo Dr-jos nariai 

maino knygas kas antras nedėldienis
: 1 ’ __ >
; No. 204 Cardoni Avė., tarpe 12 ir 2 
vai. po pietų.

Knygiai: J. Bandža ir A. Stanislo- 
; vaitis, knygyno ižd. J. Mitrikas

Literatiškas Komitetas A. Abyshell
< ir F. Proškevičius.

LIETUVIŲ PILIETINIO KLIUBO 
i VALDYBA DETROIT, MICH. 
; Pirmininkas A Locaitis, 
' Pirmininko pagel. K. Nausieda,

Sekr. J. Žilinskas.

L S. K. šv. Kazimiero G’varaija, 16

Ulmann‘0 Svetainėje, 1400 E. 55-tos i

Naujas išradimas
į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Prisiųsk savo aiškų adresą, tai pri
siusime pamatyti. Rašyk

“AMERIKOS LIETUVIS”, 
j 15 Millbary St, Wercester,Mass.

120-124 Grand Str.,
Brooklyn, N. X.

rantamu balsu kalbėjo: L 
— Aš... nieko... tamista...

- įTai pats per save... Bet tai f 
■"nieko — pereis... Palauk — 
j ir jau nebuvo kambaryje.

Duris uždarė ir tik girdė-

Slaptybes carų dvare
Tragiška mirtis Alek- t 

sandro H.
Išauklėjimas buvusio caro ’ 

Mikalojaus, ėjo paprastu 
dykūnų keliu. Pirmuoju 

„ atsitikimu, kurs padilgino 
nervas tuomlaikmio 12 me
tinio Mikalojaus, buvo tai 
žuvimas jo dieduko Aleksan
dro II. Buvo tai atmintinas 
nedėldienis, 13 Kovo, 1881 
m. Tą dieną, po pietų, Į 
rumus atvežta šmotelius 
bombos sudraskyto lavono; tremtais Į Siberiją ir ten 
caro Aleksandro II. Ru- Įmestais į kalėjimus arba 
muose pasidarė trukšmas ir! prirakintais prie karu, ka- 
panika. Mikalojus, tada syklose. Bet revoliucijos 
turintis 12 metų savo am- dvasia buvo galingesnė už 
žiaus, klausinėjo tarnų apie, Romanovų dinastijos galę, 
atsitikimą, bet nė pas vieną ir Aleksandra III nestengė 
negavo atsakymo. Nikalo--išpildyt savo žodžius, duo- 
jus labai bijojo savo tėvo,: tus dienoje žuvimo savo tė- 
vienok, apimtas žingeidumo, vo. Sykiu su revoliucijonie- i 
nuėjo į jo kabinetą, kad j rių persekiojimu, ėjo ir bai-' 
paklausus, ką reiškia toks ‘ mė carui ir jo giminės na-

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

2163 Russell St.,
, Užrašytojas organo ‘‘Dirvos” L. P. 
’ Kliubo nariams Jonos Naujokas,

. 217 Cardoni Avė.,
~ I Korespondentai taisiklių J. Šulcą ir

P. S. Kliubo susirinkimai būna lai- 
, į komi antrą nedčlę kožno mėnesio ant 

į 2:30 po piet Schulte Svetainėje, 273 
I

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

j Pirmin. Klein. Urbeaitis, 
1087 E. 68 St.,

< Vice- Pirmin. A. Deresevičia,

20 amžiaus. !
• • ’ • ’ * 'ui --- -.Dėlei panaikinimo blakių, bamba- 

dierių ir kitų vabalėlių, koki tik ga- , 
Ii atsirasti jūsų stuboje. Tą viską 
panaikinsite tik j dvi dieni, tik pasiųs
kite savo adresą, o visi nurodymai 
visai dykai. .r>

Rašykite ant adrese:
J. W. SAKALSKAS & CO.

Box 42. Sta. E.. Cleveland. Ohio.

InternationalPharmacy
TERPTAUTIŠKA APTIEKA-

Clair Av. and E. 79-th.
.0. Sta*rri*c*tal 431 Bell B»**4*U 5432.

TikVyramsįj

, Geidė nuslopinti revoliuciją. | r^t^F^lklLuska
Caras

: stengėsi išpildyti savo pri
žadus ir todėl visoj plačioj! 
Rusijoj ėmė persekioti revo- i

IS,

Aleksandras III: p;_ —a*.2 Ave”, r m. rast. vipr. Seiickas,
6202 Heisley Avė. S. E.,

__ * . . . . • Iždin. J'. Miškinis,
1532 E. 32 St.

Reikalaujame Agentų.
’ Reikalaujame kožname mieste lie

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

Rašykite lietuviškai adresu:
J. F. RĮCHARD, 

136 Maple SU 
HOLYOKE. MASS. .

GYDAU nervv,| 
chroniškas ir kr-?

*
aujo ligas, elekt-?

4*.
ros ir medicinos?
ko m b i n c i jomis ?

K AIRŠKA VYRIAUSYRe:
liucijonierius. Rusijos vai- Kapit. J.Rakauskas. 7028 Suoerior :
J-- . -. . . J OFICIERIAI:azia atsidūrė tamsių zanaa- r-, šarkauskas. 1301 E. 55th Street

SITI Viršininkir Iča- Maksimavičius. 1279 E. 60th Street
VirblIlHlKir ranKObe. iva- F Piečaitis, 1399 Giddings Rd.,

Įėjimai tapo prikimšti žmo- 1^7^East 68411 Street.
_ . J. Gaidelis, 1402 Oregon Avė. ,neims, nužiūrėtais liberabs- Signaiistas j.šaičius, 1399 e. 4ist str.[ ti- 

koše pažvalgose; šimtai to-; .
ikių žmonių žuvo ant kartu- grri 1 a t* • m A .• 1 • i
;vių, o tūkstančiai tapo iš-;|l €§111 A>S PUSIU 1 BVO AptlCkOTIllS Į

av.

sirinkimas įvairiausių naminių gy
duolių, visokių šaknių, žolių, trajan- 
kos ir t-t. Teip pat gyduolių nuo 
džiovos, neveikimo jaknų, ramatiz- 
mo, po krutinę skaudėjimo, arba ne- j 
galėjimo valgit ir užsisenėjusių ronų • g 
ar kokių lytiškų ligų • į g

Lietuviškas Savininkas į H ATSAKANČIAUSIAS

o*Jg 9-v-1 i t >uti saw CTeikatos suir9’ pas
------------—-------------------“ g to Iki 12 dienos,* nuo i po f ir leisk man ištirti nesveikatos kliūtis, ne atsis-* 

Kas iš New Britain, Conn. ir jo | pietų iki 8 valandai vakare, g p J žvelgiant Į tai, kas gydė ir negalėjo tave išgydy-*
8!3 Sopenor Art N E, | || £ Jeigu mano <

y ienos durys nuo Cotonial Teat. g įpj • - •

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

• ir prenumeratą galima jam užmokė- 
“Dirvos” Adm.

H. R. GERLACH, gi
1653 St. Clair Avė., N. E. Cleveland, Ohio. g į

TODD’O ČEKIŲ PROTEKTORIUS.
Apsaugojia nuo nuostolių ir apgavysčių, padi
dinant čekį. Jgyk vieną tuojau ir buk tikras, 
kad niekas nenuskriaus. Gaunamised

Edward C. Hunt, irtanadžeris

TODD PROTECTOGRAPH CO.
349 The Arcade

Main 1393
Cfėveland, O.

Central 2160 R

DR. D. IH. GOS, D. B.
JEIGU.

opinija bus, kad negalima išgy-| g

DR. I.E. JASINSKI
607 ROSE BEDU. 

valandos:
Nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. ir nuo 2 iki 3 
vai. popiety. Nedegiomis ant poreikalavinau-

Antras Ofisas, 1374 E. 25-tos Gatves.
VAtANDOS:

Nuo8^>iki9^> vai. ryto. nuo 12 iki D30 po 
piety ir nuo 5 iki 7 vai. vakaro.
Nedėliomisr nuo 8 iki 9 ryto ir nuo € iki 7 vak

■a* 3518-J Caatr. 7S4S-K

/
Main 6166 Central 1518

J. F. SAWICKI
^ADVOKATAS

325 Svaety fvr SjtIoj* BaiMaę'e

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

Namų tel. Union 251-L.

|/d!\ldUOUO, LUKO t“'- L** jv , e ,

nepaprastas trukšmas, vieš- i riams. Buvo keliatas pasi- 
pataujantis carų dvare. Nu-į kėsinimų ant gyvybės paties■ __ _ _ B B A4OO
ėjęs rado savo tėvą, Aleksan! caro, Aleksandro III, kas jį: C VIITIGO 117
drą III, verkiantį, žiūrint į 
vyresnį savo sūnų. Mikalo
jui atsistojus jam prieš 
akis, Aleksandra III prašne
ko:

— Sunau! Esi Rusijos 
caro sosto įpėdiniu. Prieš

pastūmėjo į didesnį žiauru- į 
mą. Nariai caro giminės <>( 
įpuolė į baimę, bijojo net <► 
gatvėse pasirodyti, nepasiti-' 
kėjo net ištikimai savo sar-i<> 
gybai. Kelis kartus atrasta.
užnuodytus valgius, priruo-, * 

keiioliką minutų aš likausišt«s carui. Visame dvare; 
caru. Tavo dieduką šiądien b«vo užginta ką nors kalbė- 
jier pietus užmušė nedori aPie revoliucijonierius, 

'bet toks tylėjimas turėjo di
desnę svarbą negu kalbėji
mas, nes jis auklėjo pagiežą. 
Tuom laiku Aleksandra III 
pradėjo sirgti nervų liga, 
likosi nekantriu ir pradėjo

(Toliaus bus)

XXXXXXZXZ3XXXXXXXXXXXXX

•> dyti, aš visai gydymo darbą nepradėsiu. * 
-r-_______________ ________ __ ____________ ;---- .*
? X-RAY CHEMIŠKAS IR MIKROSKOPIŠKAS? 
t EGZAMINAVIMAS. ?
i------------------------------------ —t S* Mano prekės yra sąžiningos- ir nereika-J i

H ? Įauji pasiduoti šitos metodos gydymui, jai to* | 
§ Ž nenori. t s
g * Aš gydau visas chroniškas kraujo, nervu* g 
g t ir odos ligas, nupučkavimus, atvirus skaudu-? B 
S Š liūs, išbėrimo, voties, nervų silpnumo, nustoji-* g 
§ ?mo ambicijos, strėnų skaudėjimo, reumatizmo,? |

4 skausmo šonuose, skilvio neveiklumo, inkstą? g 
t i* kitokias ligas. - * g
* * s

gg t Ateik Į ofisą, ypatiškai, nes aš ne užsiimu* g 
Ss J gydymais per laiškus. * §

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 
tūkstančius žmonių ir prašalino jų skausmus.

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

į. DR. F. G. LESLIE, | 
į 413 Prospect Avė. S.E. Cleveland, Ohi®* 
| OFISO VOLANDOS: f
į šiokiomis dienomis: nuo 9 ryto iki 8 va-?
Į baro. |
į Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 2po pietų. ?
X *

maištininkai. Bet, sunau, 
neturėk baimės, nes Roma
novų namai yra galingi. 
Šventoj Rusijoj nėra vietos 
niekšams iras juos išnai
kinsiu.

Męs padarome šitą egzaminavimą pažymėtu laiku, tik už $1.00, kas užganėdina žmones ir mus: 
Kiekvienas bus užganėdintas musų metodą, kurs patirs kaip daug gero męs galime padaryti. Męs nerei- 

pr kalaujame plačiai garsinti s. Mus prekės yra kuožemiausios ir už gydymą męs gvarantuojame. Ateik 
p? pas mus šiądien. Męs kalbame lietuviškai. V

| DAKTARAS BROWN f
<> 2573 ĖST 55 GATVE. ARTI VVOODLAND AVĖ. J

. 2 lubos, kambaris 15
O CLEVELAND, OHIO. ■
X Valandos: šiokiomis dienomis nuo 9 iki 8. Nedėldieniais nuo 10 iki 1 po piet. I

STEVERDING 
^=APGARSINIMU 

paskleidEjas
Visokius apskelbimus išnešio

jame po stubas.

Len**«* keli** i ph*rm*cine pramone.
IM7».0»kre. ClmlaiMi. Ofcit

iGotniey & KeByv
« umnnvysiEneuHi,nn- Ii

GMHI IR HMTISUHI
parašome taiikua. kontraktu for- J Į 

m»a, rando* »k tu į testamentu* ir kitokiu* * ’ 
raštišku* darbu* ^atitekame mwn«lw» X 
ar multiurafu. Diktarua reikadatoant.

•Mteneija *uteikiama jei reikaliiura. ,

Amriai Trwt Mg. f.



Birželis*

Dabok Savo Automobilio Ratus.

t*TTmrx:

AUKSINES

iš 30 xxxxxxxrr

Tadas Neura
Savininkas

TAIPGI
klau-

PREKĖ
nuo $2.oo
iki $7.oo.

16 S. Jono Franc.
17 N. Adolfo 3 n. Po S.
18 P. Barnabo
19 U. Julijono
20 S. Baziliaus
21 K. Silverijaus
22 P. Paulino- ..

krabelę Pedisino už vieną 
dolerį-

Pedisin tai vienintelis vai
stas kojoms. Jis neleidžia 
kojoms prakaituoti, smirdė
ti, atima pailsimo jausmą ir 
neleidžia darytis pūslėms, 
narikauliams ir vištakiams. 
Užsisakyk jo tuojaus. Ra
šyk šiądien šituo adresu r

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

CLEVELAND, OHIO.
(Apgarsinimas.)

prie jo:
418 Society for Savings Bldg.

Tel. Main 257—Central 1502 R

nnę’n žiurkių; KUO U balsamas!!

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

Cuy Princeton 1539-R.

Registracija. Registra
cija 5 dieną Birželio ne pasi-

į savaitę. Fabrike niekad 
tiek neuždirbama. Aiškes
nių informacijų. reikia pasi
klausti pas M. J. Žmuidzina
vičių, generališką -man. The 
Home Building Corporation 
742 Rockefdler Building’e, 
Clevelande. Matyt jį galima 
kasdien nuo 9 iki 12 vai. ryto 
(apsk.)

J. W. JONĖS,
Generalis Manadžerius. 

DIDELIS OLSĖLIS

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

Į baigė, nes dėl daugybės vy
rų, ir laiko buvo pertrumpa, 
ir blankų pritruko. Todėl, 
registracija tęsėsi per liku
sią dalį savaitės, miesto ro
tušėje. Registracija pasi
baigė pereitą subatą. Kurie 
ne užsiregistravo, bus gau
domi policijos ir atiduodami 
teismo nubaudimui už išsi
sukinėjimą nuo kareiviavi
mo. Jauni vyrai ne priima
mi darbavietėse Prie darbo, 
jei yra metuose ir ne parodo 
registracijos certifikatą.

Reikalauja areštuot mies
to viršininkus. Konlecmo- 
nas Sledz pareikalavo poli
cijos viršininką išduoti va- 
rantus, kad areštavus gat
vių departamento supre- 
dentą ir jo padėjėją už ne 
prižiūrėjimą gatvių švaru
mo. Pagal miesto tvarkos, 
per 200 pėdų nuo gyvenimo 
namų ar mokyklų, negali 
būti pilami mėšlynai, kuo
met nuo šv. Stanislovo mo
kyklos, kurią lanko 2000

nenori 
72 me- 
vetera- 
karės, 

numeriu

Atsiminė. “Kasžinkoks'

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
šia, didžiausi ir tvirčiausia’apdraudosTpašalpos ir kultūros 

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

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

$200,000 ligonbučiui.
S. Tyler, Prezidentas firmos 
W. S. Tyler, gyvenęs West 
Parke, kurs numirė Gegu
žio 27 d., iš Savo milijoninio 
turto, užrašuose paliko 
$200,000 Lakeside ligonbu- 
«nii. Apart to užrašuose su
rasta dokumentas,* kuriuo- 
mi velionis iš savo turto yra 
Paskyręs $50,000 moterių 
kolegijai prie Western Re- 
serve University. •

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

Teisingai ir praktiškai atlieka 
visokiu tiesų reikalus visuose 
valstybiniuose ir federališkuo-

Vuogos bus pigios- Cleve- 
Jando aplinkių ūkininkai 
likrina, kad šiuomet vuogų 
iras didelis derlius ir todėl 
Jos bus pigios. Žemvuogių 
plentacijos jau dabar yra la
bai turtingos primezgusiais 
vaisiais, o vyšnių, slyvų, ag
rastų ir vynvuogių žiedų 
apstumas rodo r tą patį. Jei 
nebus kokių ypatingų kliu- Thwing, Prezidentas įves
čių, ypač jei nebus persausa tern Rešerve universiteto, 
vasara, vuogų bus daugiau įsteigia fondą, į kurį mano 
negu žmonės galės sunau- surinkti $100,000, už ku- 
doti. riuos butų galima universi

tete įrengti rusišką bibliote- 
W. ką ir įvesti rusų kalbos ir 

rašybos lekcijas-

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

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

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

visokių dažų ir dažams aliejų.

414 Suporto Bldg. (Įg^nd
PHONE. CUY. CENTRAL 8290-L

Užlaiko

Bučernę ir Grosernę

Laikančios sa- 
| vyje rašalą, yra 
į dabar plačiau- 
.—siajLvartojarooS- 

ir tai vienas iš 
parankiausių ra 
šomųjų įrankių. 
Todėl visi jas 
ir perka. Bet 
jei nori turėti 
tą parankųjį da 

Jlyką, niekad ne
bandyk pirkinė
ti * pigių, kurios 
yra parduodu- 

įs mos po 25c., 
ĮŽ 50c., $1.00 arba, H kad ir $1.50, 
ffi nes bus veltas 
Šį. pinigų išmėti- 
A mas ir tos pluk
si snos niekad ge- 
J rai rašyti negal, 
® nes jos padaryki tos tik dėl ap- 
® gavystės. Ir 
SS todėl norėda- 
į? mas turėti ge- 
■ rą • plunksną, į nepirk pigesnės, 
Jį kaip S2.00 ir ag tai tik šios kom- 

!įS panijos, nes be
is gyje 3 m. daug įŽ esame męs' jų 

pardavę ir visi 
® mus viengenčiai 
® kostumieriai y- 
L ra patenkinti ir 
tįj užganėdinti.

sav0 statytojams duoda labai daug naudingų rs®tų 
M I F i i I ® ap!e žmon‘V sveikatą ir ligas, taipgi apysakų, juokų, 
BB B kb I K Bsd.Ų, paveikslu. Turi savo korespondentus visoje*

Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj, Vokietijoj, Fran- 
cijoj, Anglijoj ir kt. “Ateities*' kaina metams $2.00. pusei metų $1.00. Už
sieniuose metams $2.50. Pasižiūrėti viena numeri siunčiame dovanai.

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

“DIRVOS” KRAUTUVĖJE, B
2004 ST, CLAIR AVE. CLEVELAND, OHIO į 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx£

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

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

THE ST. CLAIR AVE.

SAVINGS & LOAN C0.
□nxxxxxxĘ 2006 St. Clair Ave. Cleveland, Ohio 
m B Užtvirtinta 1914 m. per Valdžią Ohio Valstijos.
B B AUTORIZUOTAS KAPITALAS $100,000.00.
M f3?“Atdara nuo 9:00 Valandų Ryto iki 9:00 Valandų VAakare ‘SĖT

SIETINIŲ DURIŲ 
flangą ir Holdingą 
I DIRBTUVE.
3035 St. Clair ave 
CLEVELAND. OHIO

Prmpect SS 1 
Central 42S3

Saldainių 
Krautuves

Jei tave gyvenimo nepasisekimai kankina, jis tau pa
gelbės juos pernešti. O ' tavo gyvenimo linksmybės va
landose jis pritardamas, padės juos dar linksmiau praleisti.

- Iš lietuvių judėjimo. Pe
reitame nedėldienyje buvo 
išvažiavimai visų trijų cho
rų: CLT., Varpo ir Vyčių. 
Kiekvienas buvo kitoje vie
toje. Sakoma, kad viename 
iš šitų išvažiavimų jauni
mas pusėtinai “ištriūbijo” 
alaus ir kitokių skystimų. 
Tai buvo pirmutiniai išva
žiavimai šiame pavasaryje.

TMD. 50 kuopa rengiasi 
suruošti savo išvažiavimą. 
Laikas dar tikrai nėra pas
kirtas.

Pereitame susirinkime 
SLA-14 kp. nutarė prisidė
ti prie SLA. 8 apskričio ren- vaikų, tik 160 pėdų tolume, 
giamos Apsaugos ir Sveika- yra pilamą mėšlynai. Poli- 
tos savaitės. Tame pačiame cijos viršininkas vienok at- 
susirinkime šita kuopa nu- sisakė varantus išduoti- 
tarė Prisidėti prie kitų Ohio --------------
valstijos SLA. kp., rengian- Nors aklas, bet 
eių p. Šimkui maršrutą. būti skriaudžiamu.

Rytoj, PoPovičo salėje at- tų senelis, neregįs, 
sibus vietinio Tautos Fondo nas nuo civiliškosios 
skyriaus prakalbos. Kalbė- gyvenantis
tojum bus T. Fondo sekre- 2514 Prie W. 15 gatvės, G. S. 
torius p. Pakštas. Mason, padavė teismui rei-

Girdėjome, kad kasžin iš kalavimą Perskyros su savo 
kur atvykęs tūlas mokslaei- pačia, su kuria apsivedė 
vis p- Žiuris, tveria koki ten prieš metus. Priežasčia 
"lavinimosi ratelį”. Paties statoma, kad jo pati užlaiko 
tvėrėjo nepažįstame, nežino- savo sūnų, 50 metų amžiaus, 
me ir jo tveriamo “ratelio” be jokio užsiėmimo, maitin- 
likslo.__ __________________dama ir rėdydama_______

Ateinančiame nedėldieny- dolerių, kuriuos jis, Mason, 
Je, Vearwerts salėje, šv. gauna iš valdžios, kaipo ka- 
Jurgio parapijos mokyklos reivišką algą. Jam pasiprie- 
vaikai duos perstatymą šinus prieš skriaudimą, pa- 
“Užmokestis prižadu.” 1 ti jį varo iš namų ir tokiu

B. Bondzius, tapo areš- budu jis skriaudžiamas, no- 
tuotas už nesiregistravimą ri su savo pačia persiskirti, 
registraci josjsa vaite je. --------------

AR TAVO KOJOS PRA
KAITUOJA,

Jei prakaituoja,. tuojaus 
užsisakyk Pedisino. Ar ži- 

' nai, kad prakaitavimas nai
kina kojų nervus. Ar žinai, 

j kad nervams susinaikinus, 
įkojos negali dirbti? Ar ži
nai, kad žmogus geromis 
kojomis uždirba daugiau?

Jei žinai, tai kodėl nesigy
dai sayo ligos? Užsisakyk 
tuojaus didelę šeimyninę

J Kodėl visos svetimtaučių ir šviesesnės lietuvių šeimynos jau 
5apsirūpino tąja muzika? Todėl kad jie greičiau suprato 
J jos vertę ir svarbumą.

" suPrato’ nuolatine muzi-
5 ka stiprina ir tobulina žmogaus TĖSKfe
" dvasią, švelnina jausmus ir tuomi įąžagK
J didina žmoniškumą. -JSūgĮ
J ■ j 4 I iii J’e suprato, kad jų vaikai nuo 
m Pat dien’4 kudykystės, augdami to- Prekė $15.00
" |r*fl kiose aplinkybėse, kur yra kasdie-
m 11 na girdima garsiausių pasaulio
H Sr8^^*L Ii kompozitorių muzikališki tvary- 
m niai, išaugs, jei ne muzikais, tai
m v J“ bent kitais dvasios milžinais, silp-
* |r ■ nesnių. kurie guodos tautą ir klos
Į į 1 ® kelią žmonijai prie šviesesnės atei-
m “ * ties 'S Prekė $75.00 *^^^**^
I Pagaliaus, jie suprato, kad tu-' , 4o —" rint *°kią muziką savo stuboje, Preke ^25 00
m motinoms su dukrelėmis nereikės
* teip tankiai vaikščioti miestan ant _______ -•
M teatrų ar operų, kur kiekvienas va-
M BKInlTpl karas lėšuoja apie porą dolerių, o NHNiI I i I L] tėvų sumažės bereikalingi žygiai
" HUBIJJ-S karčiamosna.

Ir Raliaus 3'0 suprato ir tą, kad 
jauni jų sūnūs, esant stuboje tokei irĮĮj

J H^KjfflĮ^S^»muzikai, neturės laiko tsovėti ant 
" kampo ir studijuot i tą amerikonų
! pradinę kriminalą mokyklą. • Prekė $35.00

I B TODĖI.EI PIRKO JIE, VIEN TIK DĖL TO
: Prekė I1W.OO PIRK IR TAMISTA. ——»

J Geriausia yra tokia muzika -

gXXXTXTTXXXXX:

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

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

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

_____ Kampas Sov.'inski ir E. 82-ra gatvė. Šioj aptiekoj dirba lietuvis 
provizorius, baigęs mokslą Lietuvoj ir čia Amerikoj.

P AKELČIO APTIEK A
-------—=*- Kampas St. Clair Ave. ir 20-mos gatvių. ' - -------

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

"DIRVOS "KRAUTUVĖ, 
2004 St. Clair avt. Cleveland, 0.

Cleveland, Ohio j
Cntnl 81991 1

Pataria sumažint karčia- vyriškis atėjo į aPsivedimų 
mų skaitlių. Laisnių komi- laisnių biurą ir sekretoriui 
sorius E. Hom, sako, kad jis rūsčiai pasakė 
yra patyręs, jog. gyventojai syk. Kada aš anais metais 
febai butų užganėdintais, ėmiau apsivedimo laisnį, 
Jei -karčiamų skaitlius butų aiškiai sakiau, kad esu 23 
mažesnis. Jis paduoda savo metų amžiaus, o tu užrašiai 
nuomonę miesto rodai, pa- 21. Aš reikalauju, kad tą 
tardamas sumažinti karčia- pataisytum, nes dabar aš 
mų skaitlių iki vienai ant turėsiu eiti į kariumenę-” 
Iriekvieno 1000 gyventojų, Sekretorius pažiūrėjęs pa
reiškia, ant pusės kiek dabar purtė galvą ir pasakęs “nie- 
yra, nes dabar ant kiekvie- ko prie darbo”, liepė paši
no 500 gyventojų Parsieina traukti.
T?iena karčiama. ------ -------

Prospect 202. .

Dr. T. A. Hanlen
DANTISTAS tSt

•Tiso__valandos: Nuo 8 ryto
iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.

REIKALAUKIT IR GAUKIT 
| ORIGINALIŠKĄ IR TIKRĄ

Kalne uetmuHiHoTauta (nuo n*oofjiB9
GINGERAS IR BRENDE yr» 

tam icriauain vai.tu ir 
prr»ieina nebrangiau už 
pHriua ir nuduotu*.

Viaur žinomi nuo triadeiimta 
metu.

Parduodame ženkuoae ir likie- 
m krautnvtoe.

Užlaikau skanią saldainių. 
šaltos košės ir minkštą gė

rimą. Už stiklą tik 3c.

2047 SamiltoD Ave..
CLEVELAND, OHIO.

Mokinsis rusiškai. Kuni
gas W. B. Sommerkauser, 
prezidentas šv. Ignaco kole
gijos apreiškė, kad jis mo
kinsis rūšiskos kalbos ir lite
ratūros. Girdi, Rusija turi 
susirišti su Amerika gimy- 
nystės ryšiais politikoje ir 
todėl mums rusų kalba ir li
teratūra, anksčiau ar vėliau, 
bus reikalinga. Dr. C. F.

i Jąs balsamvoja ir be nuodų už
muša VISOKIUS VABALUS

I Užtikrintas darbas yra musą spe-
;Ciališkumu.

Pirkti galima po nnmeriu:

2122 E. 2nd Str.
Te! .*Wa 1152

Žvaigždes Svetainę
Del susirinkimų, repeticijų 

vestuvių ir t, t.

2041 Hamilton, Ave., 
CLEVELAND, OHIO.

GINGERBRANDY

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
ĮSTEIGTAS AMERIKOJE 1886 METAIS

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

kus ir kulturiškus reikalus.

Kapitalas x Sausio, 1917, $145.000
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715
Ligoje pašalpų .................... $52.813

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.06 j savaitę.

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


