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tuomi priverstų Rusiją taikin-

Bombardavo Angliją

tuose ir kaimuose.

NESUTIKIMAI SENATE.
Senate

senos

į Tien

ISPANIJA ATSKIRTA NUO

širdingus pasveikinimus nuo ta
vo prieteliaus. Vilius.

pareikalauti pavieto dviejų šeri- 
fų protekcijos, kad žioplius at
grasinti nuo škadų darymo.
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rantės, pradėjo mesti bombas 
į atvirus miestelius. Sargyba 
paleido keliatą šūvių ir zeppeliną 
uždegė, kurs liepsnodamas nusi
leido žemyn. Antras zeppelinas 
užpuolė West Angelia, kur nu
metė kelias bombas, šitą užpuo
lė Anglijos orlaivių gaudytojai, 
kurie zeppeliną nuvijo šalin. 
Manoma, kad ir šis tapo pašau
tas ir turės kur nors nupulti, 
žmonių užmušta 2, sužeista 16.

RUSAI PAMUSfi VOKIEČIUS 
TIES SMARGONE.

LIUOSYBĖS BONDSŲ PAR
DUOTA Už 3 MILIJARDUS.
Washington, D. C. Pasibai

gus terminui priėmimo aplikaci
jų ant Liuosybės bondsų, kad 
gavus paskolą karės reikalams.

įvesta 
Ispanijos

MUŠTYNĖS STRAIKININKŲ 
SU STRAIKLAUŽIAIS.

South River, N. Y. Tarp strai- 
kuojančių darbininkų firmos 
Hesman Anham Mifg. Co. ir jų 
vietas užimančių straiklaužių 
kilo didelės muštynės. Mušty
nių išskirstymui reikėjo šaukti 
miliciją. Milcijai tvarkant įsi
karščiavusius straikierius ir 
straikininkus parsiėjo pavartoti 
ginklą, dėl kurio du darbininkai 
nušauta mirtinai ir 10 skaudžiai 
sužeista.

riuose daugiausia randasi be 
kontrolės išaugusių jaunuolių, 
kurie veik visur pasirodo neži
nanti kur ir kaip jie gyvena. 
Toki tai jaunuoliai, neturinti 
ambicijos pradėjo lankyti buvu
sio prezidentu T. Roosevelto na
mus, skinti gėles, laužyti žydin
čių medžių Šakas, žiūrėti per 
langus į vidų gyvenamų kamba
rių. Tas privertė p. Rooseveltą

SUNAIKINO LAIVĄ.
Washington, D. C. Vokiškų 

submarinų juostoje atsibuvo 
kova tarp vokiško submarino ir 
amerikoniško laivo “Masine”. 
Submarinas paleido 200 šūvių į 
“Masine”, o šis savo priešui pa

siuntė 150 šūvių. Galiaus pas
kutinis submarino šūvis uždegė 
“Masine” laivą. Kadangi šis ve
žė naftą ir aliejų, tad apie gaisro 
užgesinimą negalėjo būti many
mo ir reikėjo skubintis gelbėti 
gyvastis. Mūšyje trįs ypatos 
laivo įgulos tapo sužeistos. Vos 

t laivą apleidus, nafta ekspliodavo 
1 ir laivas žuvo. • .

AMNESTIJA AIRIJOS PRA
SIŽENGĖLIAMS.

Londonas. Anglijos kancleris 
Bonar Law, vardu Anglijos 
valdžios, paskelbė amnestiją vi
siems Airijos revoliucijonie- 
riams, kurie už kėlimus Airijoj 
maištų prieš Anglijos valdžią, 
per Velykas buvo areštuotais ir

KAD ANGLIŲ NESTO- 
KUOTŲ.

Springfield, III. Valstijos le- 
gisliatura, 36 balsais prieš 2 pri
ėmė rezoliuciją, sulyg kurios .mi
lijonas dolerių bus paskirta pa
gilinimui upės Big Muddy, kad 
galėtų plaukioti laivai. Tame 
yra tikslas valstijai įrengti sa
vo locnas anglių kasyklas ir ang
lius pristatyti į Chicagą, kur pe
reitą žiemą žmonėms parsiėjo 
daug nukęsti dėlei anglių stokos, 
kuomet iš kasyklų negalėta’pri
statyti užtektinai anglių dėlei 
vagonų stokos.

Petrogradas. Ties Marciški, į 
šiaurius nuo Smargonės, Vil
niaus gubernijoj, rusų kariume- 
nės skyrius su pagelba artileri
jos, užpuolė vokiečių pozicijas, 
persilaužė per dygliuotų dratų 
tvoras ir ten durtuvais išbadė 
bandančius gintis voKiečius, o 
bėgančius sugavo fr paėmė į ne-

KOK! C/Ą JIE. 
NAUJA B1S- 
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LIJO P JAU 
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SYE-fK! PIK-

MINISTERIJOS PATARIMAI.
Washington, D. C. Pramo

nės ministeris Redfield atsišau
kė į inporterius, pargabenančius 
kavą iš pietinės Amerikos, pa-. 
tardamas jiems nepirkti kavą iš 
tų plentacijų, kurios yra vokie
čių arba jų talkininkų rankose, 
nes nėra tinkamu kame nors tu
rėti reikalus su šios šalies ne
prieteliais ar jiems prielankiais 
žmonėmis.

Eis valdžios kontrolėm Val
džia rengiasi paimt savo kon- 
trolėn visus geležinkelius, ang
lių kasyklas ir kuro produkciją. 
Magnatai tam labai priešingi.

Italai paėmė Mt. Ortigara. 
Italų kariumenė užpuolė aus
trų pozicijas prie Mt. Ortigana 
ir jas paėmė. Mūšyje krito 
daug austrų ir 1,002 austrų ka
reiviai kliuvo italų nelaisvėn.

PERSHING JAU PRAN
CŪZIJOJ.

Paryžius. Į Francuziją jau 
atkeliavo Suvienytų Valstijų 
kariumenės komanduotojas ge
nerolas Pershing, kurs po entu
ziastiškam priėmimui tapo ap
dovanotas kryžium tautiškos li
gos ir pasveikintas franeuzų tau

RUSAI RENGIA - OFENSIVĄ.
Petrogradas. Karės ministe

ris Kerenskį išleido prokliamaci- 
ją, kurioje paskelbiama, kad Ru
sijos kariumenėn įvedama dis
ciplina. Prisakoma kiekvienam 
kareiviui mesti politikavimus ir 
bėgyje 40 valandų išeiti į fron
tus. Kiekvienas kareivis, ne 
paklausęs šito prisakymo, teis
mo bus baudžiamas 10 metų ka
lėjimo. Sutvarkymas kariume
nės turi įvykti kuogreičiausia, 
kad sudarius ofensivą ir pradė
jus ant vokiečių spaudimą visu 
rytiniu frontu.

to» relikvija, paduodant jam į 
ranką Napoleono kardą, kurį 
Persningas pabučiavęs, išsiren
gė į frontą, kad apžiurėjus ka
reivių pozicijas, prirengti pozi
cijas Suv. Valstijų kariumenei.

jteismo-paamerktais baudomis, 
šita amnestija sukėlė didelį 
džiaugsmą visoj Airijoj, Skoti-

■ j joj, ir Valini jo je. šita amnesti
ja Airijai buvo visai netikėtą.

pasirodo, kad paskolos bus su
rinkta nuo žmonių daugiau negu 
reikia, nes buvo manyta surink
ti 2 milijonai, kuomet aplikacijų 
suimta ant vieno bilijono dolerių 
daugiau. Didesniuose miestuo
se surinkta: New Yorke $1,030, 
000,000, Chicagoj $323,000,000, 
Philadelphijoj $165,000,000, 
Bostone $263,000,000, Rich- 

Į monde $103,000,000, Clevelan- 
■ de $284,000,000, St. Louis $85,

ĄS MANAU ŠITA 
AĄUS NIAŠt-KĄ ATLIK 
GERA Barba, jzie 

Vas, įšąaud 
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KAROSUS .

KERŠIJA UžVEIZDAI.
Tampa, Fla. 150 darbininkų, 

dirbančių prie laivų statymo, 
išėjo j straiką. Straiko priežas- 
čia buvo tas. kad. užveizda E. j 
Kreher, vokietis, atsisakė pirkti' 
Liuosybės bondsą, pasiaiškinda
mas, kad nors yra lojališku Su
vienytų Valstijų piliečiu, vienok 
nenori pirkti Liuosybės bondsų, 
kad už juos surinkti pinigai eina 
reikalams karėje su jo vientau
čiais, vokiečiais. Darbininkai, 
išeidami į straiką, prižadėjo ne
grįžti prie darbo tol, kol Kreher 
ne pasitrauks iš savo vietos.

J>A BĄ R j/eaąz 
Y/S/EAAS Sus 
0ALĄS . BET 
TĘIP/R REU(U 
SIŪK!

ANGLAI PAĖMĖ TVIRTO
VĘ SALIFF.

Londonas. Anglijos laivynas 
prisiartino prfe Saliff tvirtovė;, 
rytinėje pusėje prie Raudonųjų 
jūrių, kurią bombardavęs per 
tris valandas, paėmė į savo ran
kas’. Su tvirtove anglams teko 
94 nelaisviai, 4 k ui kas valdžiai, 
dvi kanuolės ir prieplaukos įtai- 
sos. žuvo vienas anglas. Pa
ėmus šitą tvirtovę anglams li
kosi adaras kelias į šiaurius nuo 
Aden. Saliff tvirtovė yra prie 
Raudonųjų jūrių, tarpe Lohelpa 
ir Hodeida, 180 mylių į šiauriu? 
nuo Pesimo.

V!L IAU, SA- 
K^K KAS 

JO A BAR BUS. 
JIE SUPAUĄ 
žysmus

TOĄPE&A/]

BOMBARDAVO ANGLIJĄ.
Londonas. Didelis vokiškas 

zeppelinas pertekęs Kentish pak-

RUSIJOJ TVERIASI RE- 
PUBLIKOS.

Londonas. Iš Petrogrado atė
jo trumpa žinia*, kad Caricine 
sukilo gyventojai ir suvaldę val
dininkus, Cariciną apšaukė re- 
publika. Lygiai' republikomis 
apsišaukė Chersonius ir Kirsa- 
novas. Sukilimai vienok yra did 
žiausi Caricine. Iš Petrogrado 
išsiųsta speciališkos komisijos į 
sukilusias vietas, kad sukilėlius 
kaip nors atkalbinus nuo jų tiks
lo, kuomet karei siaučiant na
mie yra reikalingas ramumas. 
Vėlesnės žinios skelbia, kad Kir- 
sanove sukilimai tapo suvaldyti, 
o vadai tapo areštuoti.

JZ urcčuua-Class matter December 6th, 1915, at the Post Office of Cleveland, Ohio under the Act of March 3rd, 1879.

000,000, Kansas City $80,000, 
000, Minneapolis $65,000,000, 
Dalias $40,000,000, San Fran- 
cisco $140,000,000, Atlanta 
$52,000,000. Viso $2,630,000, 

' 000. Likusią dalį iki 3 milijar
du surinkta mažesniuose mies-

ANGLŲ GROBIS.
Londonas. Karės laukuose vi

sur anglams sekasi vokie
čių nugalėjimai. Prie upės 
Souchez vokiečiai ban
dė užpulti anglų pozicijas, bet 
anglai pasekmingai užpuolimus 
atmušė. Ties Le Vergnier, La- 
guicourt, La Bassa ir Neuve 
Chapella pasekmingai užpuolė 
vokiečių-apkasus ir juos užėmė. 
Nuo 7 d. Birželio anglai nelais
vėn paėmė 7,342 vokiečius, tarp 
kurių buvo 145 oficierai. Apart 
žmonių anglams dar teko 47 ka- 
nuolės. 242 kulkasvaidžiai ir 60 
bombasvaidžių.

DĖLEI BLAIVYBĖS.
Washington, D. C. Ukinin- 

ykstės komisija įteikė kongre
sui du bilius, kurių vienu pasiū
loma užginti sunkimą ir parda
vinėjimą svaiginančių gėrimų, 
kurie yra sunkiami iš javų, o 
antrame biliuje pasiūloma visas 
distilerijas valdžiai, paimti į sa
vo rankas ir jas uždaryti kada 
pasirodys reikalingu. Kokios 
bus šių dviejų bilių pasekmės,, 
žinosime tik ateityje.

KONFISKAVO VARPUS.
Kopenhaga. Stokuojant Vo

kietijai metalo, Hamburge kon
fiskuota varpai iš garsių savo 
varpais šv. Nikalojaus ir šv. 
Petro bažnyčių. Prie varpų išė
mimo iš bokštų, dalyvavo minios 
žmonių, kunigų ir bažnyčių tar
nų, kurie, leidžiant varpus iš 
bokštų, giedojo atsisveikinimo 
himnus. Varpai išsiųsta į fabri
kus, kur juos sutarpinus gauta 
30 tonų metalo. Viso. buvo 93 
varpai.
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Washington, D.
yra nesutikimų ir net aštresnių 
pasipriešinimų, kuriuos palaiko 
Massachusetts valstijos senato
rius Lodge ir Missori valstijos 
Reed. Jie griežtai priešinasi da
vimui pilnos valios prezidentui 
VVilsonui kaip kontroliavime 
maisto teip ir pagreitinime pra
dėjimo karės su Vokietija. Jie 
sako, kad davimas valios prezi
dentui butų tai įvedimas Vokie
tijos sistemos šioje šalyje. Se
natorius Newland, palaikyda
mas prezidento pusę, sako, kad 
dabar tokia sistema yra būtinai 
reikalinga.

Bulgarijos caras gavo baimę. 
Bulgarijos caras Ferdinandas, 
grekams prašalinus nuo sosto 
savo karalių, važiuoja į Vokie
tiją pasitarti su kaizeriu, ar ne 
verta ir jam pasitraukti nuo 
Bulgarijos sosto.

Naikina vokiškas pravardes. 
Anglijos karalius Jurgis prisakė 
karališkos giminės nariams, nė
šio j antiems vokiškas pravardes 
ir titulus, pakeisti angliškais. 
Sulyg prisakymo, kunigaikštė 
Victorija Scheswig — Hoilstein 
vadinsis Helena — Victorija, 
o kunigaikštė Marija Hoilstein, 
vadinsis Marija Luce.

FRANCUZŲ FRONTE ARTI
LERIJA VEIKIA.

Paryžius. Belgijoj ir .Cra- 
onne aplinkėse (Prancūzijoj) 
nesiliauja artilerijų imtynės- 
Daugelyje vietų franeuzai sunai
kino vokiečių apkasus. Vokie
čiai bombardavo Noulin de Laf- 
faux, Mont Camillet ir Paro- 
ches, bet vokiečių užpuolimus 
franeuzai visur atmušė, nors 
daugiau nieko ne laimėjo. Aiš
ku, kad vokiečiai jau nieko ne 
pelno, nes Berlynas, skelbdamas 
apie šiuos mušius, sako, kad nė
ra’ nieko minėtino.

Naujai apginkluoti ortaiviaL 
Vakariniame fronte vokiečiai 
pradėjo naudoti orlaivius, ap
ginkluotus automatiškais šautu
vais. Anglai gi atsigynimui 
vartoja savo orlaivius, apgink
luotus kulkasvaidžiais.

SUBMARINAI ĖMĖ SMAR
KIAU VEIKTI.

Londonas. Vokiškųjų subma
rinų veikimas jūrėse buvo nu
silpnėjęs, kuomet Suvienytų 
Valstijų pirklybiniai laivai ėmė 
plaukioti apsiginklavę ir subma
rinų veikimas kasdien rodėsi 
silpnesniu. Gale pereitos ir pra
džioje šios savaitės vienok sub- 
marinai ėmė veikti smarkiau, 
nes imta skandinti daugiau lai
vų. Manoma, kad į jūres tapo 
paleista eskadronas naujų sub
marinų.

VA J £ ! TAS 
J1£P£ TUttl YtSo 
K! U PKlETĄISu.

NUSKANDINO LAIVĄ.
Londonas. Vokiškas subma

rinas jūrėse paskandino fran- 
euzišką tavorinį laivą “Missis- 
sippi”, tolume 145 mylių - nuo 
Brest. Įgula tapo išgelbėta ang
liško laiva, kurs buvo netoli vie
tos, tik vienas pečkuris žuvo. 
Nuskandintasis laivas vežė Fran 
euzijon 6,677 tonus tavoro. Bu
vo tai vienas iš didžiausių fran
euzų pirklybos laivas.

ATKIRS TURKUS NUO 
-------- ----------- VOKIEČIŲ. ----------- -

Amsterdamas. Anglų kariu
menė yra tvarkoma išrengiama 
siųsti į rytinį kampą, kad per
kirtus -Konstantinopolio-Berly- 
no geležinkelį ir tuomi atskyrus 
turkus nuo vokiečių. • Užėmus 
geležinkelį, manoma susivienyti 
su talkininkų kariumene Balka
nuose, kuri dabar yra Grekijoj, 
prie kurios rengiasi prisidėti ir 
Grekija, ir tada eiti į Serbiją, 
kurią atėmus, paskui kariauti 
Bulgariją.

RUSIJA NESITAIKYS.
Petrogradas. Valstybės du- 

mon buvo įnešta rezoliucija, 
pasiūlanti užmegsti taikos tary- 

. bas su Vokietija, skyrium nuo 
talkininkų.. Apkalbėjus rezoliu- 

j ei jos vertę, buvo balsuota ir di
duma balsų rezoliucija ątmesta, 
nutariant kuogreičiausia sutvar- 
kinti kariumenės reikalus ryti
niame fronte ir pradėti ofensivą 
prieš vokiečius. Ar šitas durnos 
nutarimas turės tokias pasek
mes, tą netrukus pamatysime.

CHINIJĄ TVARKO 
DIKTATORIUS.

Pekinas. Prasidėjus Chinijoj 
revoliucijos bruzdėjimui ir val
džiai ne išmajiant ko griebtis, 
tapo paskirtas diktatorius, kurs 
tvarkins visus šalies reikalus, 
pritariant "kabinetui. Diktato
rium paskirta generolas Chang 
Hsun, kurs mano tuojaus su
šaukt gabinetą ir greitai ap
dirbus planus, paskelbti Vokie
tijai karę. Revoliucijonieriai 
savo vadų seimą šaukia 
Tsin.

VAJE, Y AJE." 
mano Pačios 
LIEPĖ NIAN j 
BU_T HARCIAE . j 
AS neklausaJ 
JĮ A^ PASAK BUS ' J

PASAULIO.
Londonas. Ispanijoj 

aštri cezura, kuri 
ne išleidžia jokių laiškų nė laik
raščių, negi nieko tokio ne įlei
džia iš užrubežių. Mat ten eina 
kova tarp kariumenės vadų ir 
priemero Dato. Kadangi Ispani
joj priviso daugybė vokiškų 
agentų, kurstančių nesutikimus, 
kad šalyje sukėlus naminius 
maištus ir tuomi sulaikius Ispa
niją nuo įsikišimą į karę prieš 
Vokietiją, tad cenzūra viską per
kirto, kad Vokietijai nebūtų ži
noma kas Ispanijoj dedasi.
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KAIZERIO PASIGYRIMAI.
Bernas. Ką tik* iškeliavus 

prašalintam nuo sosto Grekijos 
karaliui, jam buvo atsiųstas 
kaizerio telegramas, kuriame sa
ko: “Girdėjau, kad nepriete
liams pasidarbavus, tave patiko 
nelaimė. Bet tuomi neprivalai 
nusiminti, nes vokiška kumščia 
ir Vokietijos kareivių gabumas. 
Dievui padedant, netrukus sut- 

'varkins Grekijos reikalus ir su
grąžins tau sostą. Tikiuosi tą- 
ve pamatyti netrukus Vokieti
joj, o dabar lik sveikas ir priimk

ŽADA BAUSTI KALĖJIMU.
Petrogradas. Tuomlaikinė Ru

sijos valdžia nutarė įvesti šiokią 
tokią discipliną, kad įvedus kiek 
tvarkos, žadama bausti ilgais 
kalėjimo metais kiekvieną, kurs 
neklausys valdininkų prisakymų 
ar kurstys kareivius neiti į ka
rės laukus. Lygiai bus baudžia
mi ir kareiviai, kurie neklausys 
prisakymų savo viršininkų ir 
dalyvaus tvarkaardžių veiki
muose. Ar duosis valdžiai vis
kas sutvarkinti, kaip jau davėsi 
tą betvarkę įvesti, ateitis paro-

ŠVEDIJOJ BUVO DARO-
. MI PLANAI.

Stockholmas. Iš laiškų ras
tų pas areštuotus čia suvažiavu
sius socialistus, paaiškėjo, kad 
Švedijoj buvo daromi planai už 
mezgimui taikos tarybų tarp 
Rusijos ir Vokietijos, atskirai 
nuo talkininkų, švedijon atva
žiuodavo anarhi-socialisftai iš 
Rusijos, vokiški agentai iš Vo
kietijos, Holandijos ir Šveicari
jos, kurie sutartinai vare agita
ciją tarp Rusijos kareivių, kad 
tie ne kariautų vokiečius ir

FINIJAI PASKELBTA AU
TONOMIJA.

Petrogradas. Rusijos valdžia 
paskelbė Fihijai visuotiną auto
nomiją, panaikinant aktą, kuria
me Finijos didžiuoju kunigaikš
čiu buvo skelbta Rusijos caras. 
Finijai leidžiama rūpintis savo 
šalies reikalais, kuriuos tvarkins 
Finijos seimas. Finija vienok 
turi duoti laisvę Rusijos paval
diniams, gyvenantiems Finijoj, 
kol dalykai bus galutinai sutvar
kinti Rusijos rubežiuose.

KITAS ANGLŲ SMŪGIS 
VOKIEČIAMS.

Londonas. Į rytus nuo MessL 
nes anglai netikėtai užpuolė vo
kiečių pozicijas ir juos privertė 
trauktis iš gerai prirengtų pozi
cijų, kurias vokiečiai gynė kiek 
galėjo, bet anglams paėmus 189 
nelaisvių, nusigando ir pozicijas 
apleido. Anglai tuomi nepasi- 
ganėdino ir stūmė juos tolyn 
prie upių Lys ir St. Yves. To
kiu budu vokiečiai tapo išvary
tais iš Ploegstent- girių ir atsi
dūrė ant lygaus lauko, kur mū
šyje daug vokiečių krito anglų 
šūvių aukomis.

Paryžius. Privertus nuo sos
to pasitraukti Grekijos karaliui 
Konstantinui, jo šalininkai pra-1 
dėjo keršinti Grekijoj esančiai 
franeuzų kariumenei, kadangi 
Francuziją skaitoma daugiausia 
pasitarnavusia pavaryme nuo 
sosto karaliaus Konstantino. 
Nušauta 2 franeuzų oficierai ir 
sužeista keliolika kareivių. 
Tuomlaikinė Grekijos valdžia 

i pradėjo medžioklę ant keršinto- 
i jų. Ikišiol tik Atėnuose areš- 
■ tuota 299 nužiūrėtų 
į džios šalininkais.

NEGALI ATSIGINTI.
Oyster Bay. Užstojus vasa

ros sezonui, prasidėjo visoki 
išvažiavimai ir pikninkai, ku-



I Iš Lietuvių Gyvenimo g
AMERIKOJ.

Waterbury, Conn. Waterbu- 
rio Lietuvių Dramatiška draugi
ja “Varpas”, 9 d. Birželio vaidi
no 4 veiksmų dramą “Valkata”, 
parašytą Vosyliaus veikalą. 
Dėl geresnio skaitytojams sup
ratimo, trumpai suglaudęs pa
duosiu veikalo mintį.

Veikale ima dalyvumą 7 ypa- 
tos, Linevičius, turtingas ban
kininkas, Linevičienė jo pati. 
Liudmila, Linevičių augintinė, 
Fadėjus Kozlovas, Linevičiaus 
bankos užveizda, Zigmantas 
Montvila, jaunas oficieras, Jur
gis Valkata ir Zonė, Linevičių 
tarnaitė.

Pirmas veiksmas: Prie Line
vičiaus namo, Zigmantas Mont
vila, sugrįžta iš kariumėnes, 
oficiero uniformoje ir užsuka 
pas Linevičius, atlankyti Linevi- 
čiutę Liudmilą ir apreiškia jai, 
jog jis ją myli ir ją vesti keti
na. Linevičių užveizda Fadėjus 
Kozlovas, teipgi Įsimylėjęs iki 
ausų į Liudmilą, ir matydamas, 
kad Liudmilos širdis yra linkusi 
prie Zigmanto Montvilų, pasi
rišta griebtis bjauriausių prie
monių; kad tik Liudmila jam 
tektų. Sužinojęs Linevičius 
apie meilę Liudmilos ir Zigman- 
to, išreiškia abejojimą kaslink 
jų apsivedimo, apreikšdamas, 
jog randasi viena svarbi kliūtis, 
ir tuom tarpu, prasišalinus Liud 
milai su Linevičiene, Linevi
čius pasilikęs su Zigmantu, ati
dengia paslaptį, kuries ikišiol 
niekas nežinojo ir apreiškia Zig
mantui, jog Liudmila ne jo duk
tė, bet per nelaimingą atsitiki
mą pasisavinta kaipo duktė, 
ir niekas apie tai nežino, apart 
jo vieno. Tas dėjosi ant jūrių, 
garlaivyje; garlaiviui sugedus,

bet prie Jurgio Valkatos, kaipo 
prie tikro savo tėvelio, prisiriši
mas ir kūdikiška meilė, kartais 
ramina ją, bet vėl prisiminus 
Zigmantą, kurį teip karštai pa
mylėjusi, ir dabar jau išsižadė
jus jos, kaipo Valkatos dukters, 
ir vėl nepermatomas juodas de
besis užgula ant jos jaunos sie
los. Jurgio Valkatos didžiausias 
susikrimtimas, jog jis Fadėjaus 
priverstas žiūrėti į tos jam sve
timos mergaitės kančias, ir kad 
nuskandinti tą nemalonumą, 
Valkata išeina į karčiamą Tuo 
tarpu ateina Fadėjus ir radęs 
vieną Liudmilą, meilindamasis 
prie jos, apreiškia jai, kad jos 
Zigmantas įsižadėjo, ir tik jis 
vienas apie tą rūpinasi ir prašo 
jos rankos. Bet Liudmila atsa
ko, kad ji tik vieną Zigmantą 
myli ir kito mylėti negali. Čia 
Fadėjus grasina jos tėvą išduoti 
į policijos rankas, kaipo žmog
žudį, jeigu Liudmila jo meilę at
meta. Liudmila meldžia valan
dėlę leist pasimislyti. Fadėjus
išeina, pareina Jurgis Valkata,
girtas ir randa Liudmilą skai
tant knygą, kurią jai Įjnevičiai 
Įdavė ją išvežant; beskaitydama 
randa knygoje laišką, paskutinė
je savo gyvenimo valandoje ra
šytą jos motinos, šiame laiške 
Liudmila sužino, kad jos tėvas 
nešioja žmogžudžio vardą, dėl
meilės savo brolio, kuris yra kai- džio Valkatos brolis, Remeika, 
tas žmogžudystėje. Liudmila prieš mirsiant prisipažino kaltu 
apalpsta ir paduoda skaityti lai- žmogžudystėje, už kurį kentėjo

nekaltai Jurgis Valkata, ir mir
damas užrašė jam sidabro ka
syklas. čia-niekšas Fadėjus 
puola ant kelių prieš buvusį Jur
gį Valkatą, melsdamas atleidimo 
ir per užtarimą Liudmilos, buvęs

įmes

-t. "Milės
ANGLŲ FIELDMARŠALAS HAIG.

žemlapis parodo anglų kariumenės veikimą. Juodoji juosta reiškia buvusią fronto li
niją. Pilkosios dalįs reiškia vietas, kurias anglai atėmė iš vokiečių.

Pereitoje savaitėje visose pra
monės rinkose buvo viskas lyg 
suparalyžiuota, tik gale savaitės 
viskas sugrįžo į normališkumo 

į vagą ir stojo ant tos pačios pa- 
; pėdės, ant kurios stovėjo praei- 
į toje dalyje šių metų. Akcijos 
plieno trusto pakilo, o naftos 

| trusto pakilo dar labiau, nes iš 
I priežasties, kad valdžia stato 
1000 naujų laivų, tikimasi dide
lio pelno, nes laivų varymui bus 
naudojama nafta, vieton anglių.

Produktų turgus, ne atsižvel
giant į sėjos pasitaisymą, pab
rango: bulvės, mėsa, sviestas, 
kiaušiniai. Miltai nežymiai at
pigo. Turtingi ameriko-vokie- 
čiai skubiai perka javus ir kito
kius valgių produktus, su tikslu, 
kad tuomi sumažint išsiuntimą 
valgio produktų į Angliją.

Cukraus produkcija šiems me
tams rodosi didesne negu perei
tais metais. Kuba ir Porto Rico 
šiems metams žada cukraus iš- 

į dirbti 20,000 tonų daugiau negu 
pernai, nes šiems metams cuk-< •»-• •» \ •• - - * pcill<xi, 11C3 01C111O 1I1VL<Z1UO VUXk—

I Geležinkelių akcijos kiek atpigo, j nnįais burokais užsodinta 100, 
' nnc T’c I ._ . _ •' nes valdžios paskirta komisija
• nesiskubina perkratyti kompani- 
Tjų prašymą, kad butų leista pa
skelti mokesčius už pervežimus 
į tavorų, o išlaidos biskį pasididi- 
! no. Laivų kompanijos akcijos
• žymiai nupuolė, nes valdžia sta-
■ to daug pirklybinių laivų, kurie 
ipo karei bus naudojami tavorų 
' važioj imui ir tuomi valdžia pri- 
: vatiškoms kompanijoms daug 
pakenks. Nėra abejonės, kad 
karei pasibaigus, valdžia pradės 
imti į savo rankas stambesnę 

. pramonę, kurios pradžia bus lai-, 11US _________  __
vų komunikacija ir geležinkeliai.1 mujįu C L-L __ _ __

: Rusija turi didelę viltį Suvie-1 lošia įvarbią rolę, tad kaip Ang- 
| nytų Valstijų pramonėje ir fi- : lija> teip ir Suvienytos Valstijos
nansuose. Jeigu Rusija nepada- Į turės tuojaus imtis prie galutino 

Į rys taiką su Vokietija ir kiek; planų apdirbimo, kad turėjus

,000 akrų žemės daugiau negu 
j pernai.
j Abelnas artinimasis Suvieny- 
j tų Valstijų prie Anglijos, žada 
dideles permainas politikoj ir 
pirklyboj. Ikišiol Anglija nau- 1 
dojasi nuo muito liuosa pirklyba, 
o Suvienytos Valstijos protekci
ja, kurios visi fabrikantai lūku
riavo jau nuo tūlo laiko. Po ka
rei Anglija bus priversta uždėti 
muitą padidinimui jeigu, o Su- . 
vienytos Valstijos turės savo 
muitą numažinti, kad susilygi
nus arba ir žemiaus Anglijos

. 0 kad muito politika .

t kada lyja arba sniegti. Sveikes- 
i.nieji ligoniai valgyti ^ina į val
gymo kambarius, kuriuose yra 
po 16 stalų, o prie kiekvieno sta
lo sėda 10 ypatų. Patarnauto
jais prie stalų yra nuskirti iš tų 
pačių sveikesni ligoniai, prie 
kiekvieno stalo po vieną. Val
gyti duoda gana gerai; mažus 
vaikučius teip pat gražiai pri
žiūri. čia kitokių ligonių nesi
randa, kaip tik su plaučių ligo- 

| mis. Ligonius gydo be vaistų,; netnikūš’į ’̂ibaiįti ’šu Uimėji- 
tyru oru. Kaip kam duoda ir; mu talkininkų, su kuriais eina 
vaistų, bet ne nuo plaučių ligų.; išvien Suvienvtos Valstijos, ir 

i Duoda tik nuo galvos ir nuo vi- tokiu bodu Suvienytų Valstijų 
durių. Ligoniams yra rodomi • gerovė butu užtikrinta. Jeigu!! 2 sykiu j savaitę krutanti pa- Rusjia kur; Suvienvtom<? Vai- ^ai^avim0 ir uzlaiko šilumą, 

'veikslai, teip pat yra irT>ilijar-fstijom; yra Jaa prasiskolinusi"jisMai'eomL? 
dai, yra ir katalikiška bažnyčia, .netesėtų karėje iki galui, tada’ yS tattal
kanoj latkoma pamaldos du sy- Suvienytose Valstijose butų gaJStoštitas^mčįian^fe?

deldiemais. mamų, nes šiądien Suv. Vals. tu- Į

1 “S ^iFes“"

raščių čia pareina “Vienybė Lie-1 džiaugiasi pasekmėmis Rusijos ikepama a p- g ’ ap" 

tuvninkų”, “Tarka”, “Dirva” ir! revoliucijos, vienok kreivai žiu- 
j ‘Tėvynė”. Šie visi laikraščiai ri į šiądieninę Rusijos betvarkę 
i pareina vienai ypatai, bet jie yra: įr nesuranda budo, kaip savo 
I pasidalinami tarp visų, žiemiau tikslą padarius tikru. Ir nieko 
į pasirašęs taria širdingą ačiū stebėtino. Rusija yra kaip ir 
i augšeiau minėtų laikraščių Re- kjtas pasaulis. Suvienytose 
dakcijoms ir išleistuvėms, kad Valstijose revoliucijos pasekė
jos prižadėjo man siųsti laikraš- jaįg skaitosi miestuose gyvenan
čius veltui. Tos išleistuvės ir ti darbininkai, o Rusijoj revoliu- 

į redakcijos gerai supranta, kad cijos šulais yra mužikai, savi- 
j tokiems ligoniams yra geras ninkai ir mažų žemės sklypų 
i vaistas ir apšvieta, kurios tuos jr kareiviai, kurie Suvienytose 
vaistus ir suteikia veltui. Dabar Valstijose yra skaitomi labai 
tegul šio .laikraščio skaitytojai menkais įrankiais valdžios ran- 

' mato, kuriems laikraščiams yra koše, prieš revoliuciją.
Aukso iš Europos pereitą sa-' — 

- i - Butų vaite neatgabenta, dargi joiš- ! .
Fadėjų ap- vaizdinti jaunai mergaitei, did-.dymą, ant kitos pusės savo mer- labai malonu, kad ir kitos išlei-.gabenta 2 milijonai dolerių į Is-P***!^ 

žiausias susikrimtimas iš npna-lpns na veikslo narašė. kad einas stuvės siuntinėtu savo laikraš-' naru ia ir 2 milijonai doleriu i !

Fadėjus savo juodais darbais pa
siekia savo tikslą, irtame mo
mente pasirodo duryse Zigman
tas ir Jurgis Valkata, bet jau ne 
tas ką buvo prieš dešimts metų 
žmogžudžiu, apiplyšusiu Valka
ta, bet švariai apsitaisęs, Petras 
Remeika ir dargi sidabro kasyk
lų savininkas, čia Zigmantas 
paaiškina, jog buvusio žmogžu-

čiai trumpame laike žada kitą 
veikalą waterburiečiams- pateik
ti. Lai gyvuoja “Varpas”, lai 
didžiuojasi waterburiečiai su 
“Varpu”, lai skamba “Varpas” 
Amerikos lietuviškoj .padangėje.

Teatrų Inspektorius.

Montello, Mass. Mūsų tarpe 
įvyko liūdnas atsitikimas. Tū
las F. Urbonas, jaunas vaikinas, 
1 d. Birželio, pasikėsino ant savo 
gyvasties. Aptiekoj jis nusipir
ko nuodų, žiurkes nuodyti, ku
riais jo buvo manyta save nu
nuodyti. Sulaukęs nakties, už
sidaręs savo kambaryje, sunau
dojo nuodus, bet ne nusinuodino, 
nes nuodai nebuvo gana veik
liais. Tad sulaukęs rytojaus nu
ėjo ant geležinkelio ir palaukęs 
.atbėgančio trūkio, puolė ant šė-

■ galėdama vokiečius trems ryti-j 
' niame fronte, tai nors ji ir nega
lėtų siųsti savo kariumenę į va
karini frontą, karė vistiek turės

juos priruoštais pirmiau negu 
karė pasibaigs.

Popieros naudingumas.
Vienas ar du laikraščio lakš

tai, sulankstyti ir tinkamai įdėti 
į autuvus, kuomet tų padai yra 
ploni, apsaugoja kojas nuo pra-

vičienė tuomi tarpu buvo nėščia 
ir pagimdė negyvą kūdikį. Lai
vo daktaras patarė Linevičiui 
paimti kūdikį kaipo savo, kuris 
tame laike ir tame pat laive bu
vo užgimęs, sveikutėlis, bet su 
užgimimu pasiliko našlaičiu, 
mes motina čia pat mirė ir pagal 
daktaro nurodymus, Linevičius 
sutinka ir atsipeikėjusiai savo 
pačiai, priglaudė kūdikį ir ji 
kaip tikra motina augina jį. 
Tuomi tarpu Fadėjus, pasislė
pęs už medžio klausosi, ir išgir
dęs tą paslaptį, pasirįžta veid
mainingu budu surasti Liudmi
lai tėvą. Tuomi tarpu užeina 
Jurgis Valkata ir Fadėjus sten
giasi papirkti jį, idant jis apsi
imtų būti Liudmilos tėvu. Bet 
Jurgis Valkata, turėdamas ge
zą širdį, atsisako nuo tos niek- 
šystės. Tada Fadėjus pažinęs 
Valkatą kaipo Jurgį Kupstą, 
pabėgusį iš kalėjimo piktadarį, 
priverčia jį pasivadinti Liudmi
los tėvu.

Antras veiksmas: Linevičiaus 
namai. Jurgis Valkata pasiva
dinęs Jurgiu Kupstu ir su fabri
kuotais dokumentais per Fadė- 
jų, atvažiuoja atsiimt Liudmilą 
iš Linevičių, kaipo savo dukterį. 
Čia Linevičienė sužino, kad Liud 
milą ne jos duktė. Bet iš dide
lės savo motiniškos meilės, per-1 
kalba Jurgį Valkatą, idant jis, 
kaipo jos tėvas, pasiliktų gyvent 
prie jų, ir kad Liudmilos ne at
skirtų nuo jos. Jurgis Valkata, 
per savo gerą širdį, sutinka su 
Linevičienės meldimu. Vėliaus 
ateina Fadėjus ir Jurgį Valkatą 
priverčia, grąsindamas jį kalėji
mu. čia apsireiškia graudi sce
na; susikrimtimas Jurgio Val- 

_ kates, pasisavinti svetimą kūdi
kį ir verksmai, prašymai Line-I 
vičienės, kurie nieko negelbsti, 
susikrimtimas Linevičiaus, ir ne 
kaltos ašaros Liudmilos, atsis
veikinant su savo numylėtais 
globėjais, veidmainystė Fadė
jaus, nors meilės dėlei, ir prisiri 
Sime prie Liudmilos, .daro, ant 
žiūrėtojų šios scenos nemalonų 
įspūdį. Kaip ant kitų visų iš
šaukia didžiausią pasigailėjimą, 

' teip ant Fadėjaus bjauriausią 
pasipiktinimą, ir čia publika pri
verčiama kartu gailėtis ir pyk
ti.

Veiksmas trečias: Jurgio 
Valkatos namai, šis veiksmas 
tai vienas iŠ liūdniausių. Liud- 
nulos didžiausias nusiminimas,

šką tėvui. Jurgis, skaitydamas 
laišką, sužino, kad tai yra tikra 
jo duktė, čia jau darosi Įspūdis, 
sykiu graudus ir malonus, ir jau 
kada Valkata verkia, tai publika 
džiaugiasi, nes ir Valkata ver
kia iš džiaugsmo, kad surado Jurgis Vakata, atleidžia jam vi- 
savo dukrelę. Liudmila sako sas jam padarytas skriaudas ir 
tėveliui, jog buvo Fadėjus ir prisako ant toliaus pasitaisyti, 
sakė, kad jeigu aš netapsiu jo Fadėjus prasišalina.—Tuom tar- įnių ir visu greitumu atbėgęs tru- 
pačia, tai jis tėvelį išduos polici- pu buvęs Valkata duoda tėvišką 
jai. Valkata pasižada ją išgel- palaiminimą Liudmilai ir Zig- 
bėt iš tos nelaimės ir liepia jai mantui, leisdamas jiem susižie- 

■ prasišalinti. Likęs vienas, nėra- duoti. Uždanga nusileidžia, 
miai vaikščioja, išsitraukęs bon- Trumpai pažvelgsime į vai- voną, Lietuvių Tautiškame na- 
ką degtinės nori gerti, bet susi- dintojus: Jurgis Valkata — A. me, minėtasis choras, vedamas 
laiko, išmeta bonką per langą ir Baniulis. Tai viena iš svarbiau-j p. Petrausko, apdainavo. Ka- 
prisiekia daugiau, kol gyvas; ne- siu rolių šiame veikale ir reikia ; dangi tuom patim laiku buvo 
gerti. Užgesina lenapą, pasiima pripažinti, kad buvo suvaidinta suvažiavimas Naujos Anglijos 
peilį, apžiūri, padeda ant stalo, - profesionališkai, tik jeigu butų 
eina prie duriu ir klausosi. Tuom 
tarpu įeina Padėjus, uždega 
lempą ir pamatęs Valkatą keis
toje išveizdoje, puola ant jo 
klausdamas, kur yra mergelė, užėmęs vietą
Valkata grąsina už įsiveržimą 12 Fadėjus Kazlovas — J. Lukaus- 
val. nakties į jo grinčią, grumo- kas. Tai yra sunki veidmainiš- 
damas nužudymu. -Tuom tarpu ka rolė, bet buvo suvaidinta pil- 
Fadėjus traukia iš Irišeniaus re- nai gerai. Liudmila, Linevičių 
volverį, Valkata puola ant jo ir1 augintinė — K. šilkaičiutė. Yra 
prasideda kova tarp mirties ir tai svarbi rolė, kurią reikėtų at-į 
gyvasties. Valkata Fadejų ap- vaizdinu jaunai mergaitei, did- aymą, ant Kitos puses savo mer-;iaoai maionu, »aa ir kilus įsiei- .gacenta z milijonai dolerių p is- j ve«ti atlikti šiuose miestuose, 
gali, parsiverčia ant stalo, pasi- žiausias susikrimtimas, iš nepa- ■ gos paveikslo parašė, kad einąs stuvės siuntinėtų savo laikraš- paniją ir 2 milijonai dolerių Į ‘ valdžia šitiems kontrakto-
griebia peilį ir iškėlęs leidžia į sisekimo gyvenimo, kaip tik; nusižudyti, kad “kapitalistams; čius į šitą ligonbutį. Japoniją. Balancas tarp Ispani- Į
veidmainingą Fadėjaus krutinę. 
Tame baisiame momente įbėga 
Liudmila ir paskutinėje 
sekundoje sulaiko 
ranką, išgelbėdama 
jaus gyvastį, čia jau žiūrėtojų 
akis įsmeigtos į tą baisią trage
diją ir galbūt nevienas pyko ant 
Liudmilos, kad pasigailėjo niek
šo Fadėjaus gyvasties. Bet tu
rinti jautresnes širdis, džiaugia
si Liudmilos pasielgimu, nes 
nevisi mėgsta žiūrėti, kad ir į 
kaltą žmogaus kraują. Tame 
baisiausiame sumišime, įpuola į 
Valkatos namus Linevičius, Zig
mantas ir dupolicistai. Fadėjus 
išduoda Jurgį Valkatą už jo bro
lio nužudymą ir prisiekia, jog 
Liudmila nebus Zigmanto pa
čia. Policistai deda geležinius 
pančius ant Valkatos rankų ir rodė scenoje, tai galima sakyti, 
išsiveda. vaidino pusėtinai gerai, žodžiu

Veiksmas ketvirtas, Linevi- sakant, viskas buvo puikiausia, 
čiaus namai: Linevičius Liud- kaip scena, teip ir kostiumai, o 
milą vėl parsiveža, prie savęs, ir vaidinimas publiką žavėte žavė- 
tuom tarpu gauna telegramą, jo, ką liudijo žmonių ramus užsi- 
jog jo aukso kasyklos subankru- laikymas ir nors vakaras buvo 
tijo. Ateina Padėjus ir ramina gana šiltas, bet publika sėdėjo 
Linevičių, kad jis galės tame ramiai iki 11:30 nakties, retkar- 
pagelbėti, jeigu tik jis gautų sau čiais tik suūžiant griausmingam 
Liudmilą už pačią. Linevičius delnų plojimui. Pertraukos^bu- 
griežtai atsisako tame ką nors vo skambinama pianas ir sako- 
daryti ir raminasi pats save, jog mos eilės; viena Varpietė labai 
galės gyvenimą daryti iš bankos, jausmingai pasakė *porą eilių, 
bet Fadėjus apreiškia, kad ban- Reikia pripažinti, kad “Var- 
koje sudėti žmonių pinigai, yra po” draugija pastarais keliais 
žuvę sykiu su kasyklomis. * perstatymais, latrai atsižymėjo I 
Tuom tarpo įeina Linevičienė dailos srityje, ir nors šis vaka- 
ir Liudmila. Liudmila, dėl mei-'ras buvo gana šiltas, beta dar 
lės savo globėjų, pasižada liktis | buvo bažnyčioje kun. Maliausko 
Fadėjaus pačia; čia ir žiūrėtojų, konferencijos, btet publikos buvo 
kpa piktumas, kad veidmainis Į su virš 300. Girdisi, kad varpie-

galima daryti koks užmetimas, 
tai kalba nevisai tiko prie žilų 
plaukų, nes ant kalbos galima 
buvo suprasti, kad jaunas vyras 

senio Valkatos.

. tėvo
Fadė-

kis jį sumalė. 3 d. Birželio atsi
buvo jo laidotuvės. Kadangi jis 
priklausė prie LMD. Choro, kurį 
veda p. M. Petrauskas, tai jo la-

ALTS. apskričio, tame pačiame 
name, tai suvažiavimo sesijos 
tapo pertrauktos ir Z. Jankaus
kas pasakė trumpą prakalbą, 
kuria gėrėjosi susirinkusi publi
ka, kurios buvo pilna salė.

F. Urbonas paliko tėvą ir dvi 
seseris, čia, - Amerikoje. Kiek 
matosi, jis jau nuo seniai manė 
nusižudyti, nes turėjo bankoje 
pasidėjęs pinigų, kuriuos perra- , artimesni savieji ir kuriuos męs 

; šė savo seserei ir prieš nusižu- labiausia turime remti. ~

kaip tik nusižudyti, kad 
šilkaičiutė ir įstengė parodyti 
kokią jautrią širdį turi jauna 
mergaitė. Ypatingai publiką ža
vėjo 3 veiksme. Linevičius ban
kininkas — S. Kazlauskas. Bu
vo tai tipiškas turčius, kaip ir 
privalo būti turtuoliui, ypatingai • cialistas pasakė, tas pas jį buvo 
kalba tiko kaip tikro aristokra
to. Linevičienė — O. Reklikiu- 
tė. Tai tikra buvo motina ir pa
rodė kaip motinos širdis kenčia 
dėl savo kūdikio. Bet sužinojus, 
kad Liudmila nėra jos kūdikis, 
vėl parodo motinišką prisiriši
mą ir moteriškės gailestingumą.
Zigmantas Montvila — A. Ostei- 
ka. Teipgi įstengė parodyti, 
kaip mylisi dvi jaunos širdįs, tik 
pirmame veiksme persilpnai kal
bėjo. Zonė, tarnaitė — černec- 
kiutė. Kaip pirmą kartą pasi-

ir kunigams netektų jo kraują 
gerti”. Suprantama, jog jis nu
sižudė, kad nereiktų eiti į kariu
menę. Jis priklausė prie LSS. 
17 kp., buvo labai lengvo budo ir 
aklai tikėjo socialistams; ką so-

saugoja tešlą nuo išdžiūvimo. 
Popiera, dedama į šlebės kvol- 
dus, kuomet -. šlebė dedama į - 
skrynią, apsaugoja šlebę nuo 
susiglamžymo. Popiera, suvil- . 
gyta Į actą, galima gražiai nuš
veisti cininius įdus, kurie išrodo 
kaip sidabriniai.

Siulosi prie laivų statymo.
Valdžiai paskelbus laivū sta- 

I tymo darbus, prie valdžios tuo- 
; jaus atsišaukė kontraktoriai iš 
; Michigan valstijos miestų: 
j Grand Haven, Montague, Manis- 
; tee, Bayne City, Charlevoiks ir 
i Traverse City. Visi prašo, kad 
į laivų statymo darbai butų pa-

Petras Jaras. jos, Japonijos ir Suvienytų Val- 
Shock 1 East State' stijų, šioms yra nenaudingu, nes 

Sąnitorium, Md. turi būti vaduojamas auksu, kad
■ ■ ■ - išvengus keblumų, kuriuos jau-

Cleveland, Ohio. Nedėlioj, 10 čia Suvienytos Valstijos.
d. Birželio, CLT. Choras turėjo Kursas užrubežinių popieri- 
savo išvažiavimą į Krėstai. nių pinigų, lyginant juos su Su- 
Beach. ši vieta panašiems išva- j vienytų Valstijų pinigais, nežy- j ‘
• ’ -_________ __ ____ i i r* 5 1

riams atsakys, kol kas dar neži
nią. ,

DARBININKAMS 
ŽINIOS.

— Butte, Montanos valstijoj, 
.dantistu pagelbininkai įsteigė 
savo uniją.

---- - " . . . .- • . . - ... ■ — 1916 m., Mihvaukėj, darbų
žiavimams yra labai tinkama, miai atsimainė, apart rusis,^iO ; panipinimo biurai surado darbus 

Į nes yra ant pat Erie ežero kran- rubliaus, kurio kursas nupuolė į 05.945 ypatoms.
to, apaugus daugybe įvairių me- iki 27. 1 centų. Ispanijos ir Ja- i

šventa teisybe, o pastaraisiais 
laikais socialistai varė prieš ka- 
riumenišką agitaciją. Nestebė
tina, kad lengvamanis žmogus, to, apaugus daugybe įvairių me- iki 27. 1 centų. Ispanijos ir ja- _ Fresno, Cal. su-
tikįs į kalbėtojų (kokiais čia bu- džių, kurie sudaro uždangą nuo ponijos pinigų kursas biskutį pa- sitvėrė susivieninnias japonų 

i sau!ės spindulių. Oras irgi la-:kilo, bet labai ne žymiai. (darbininku, dirbančiu vien so- 
bai tyras, švelnutis. Lygumos! Užsakymai iš užrubežių nu°-’ duose ir daržuose.
žole apaugę, tinkamos pasivaik- lat ateina: Francuzija reikalau-i __ Geležinkelio Deleware &
ščiojimui ir žaidimams; abelnai; ja plieno, anglių ir naftos, AngJHudson darbininkams pakelta 
sakant, vieta yra labai puiki, ko- j hja miltų, kiaulienos, bovelnos, aIgos po 2 centus į wiandą. To
kią kitur vargiai butų galima > vario ir švino, o Rusija 15,000 j fc. . aJgos pakėHnų gavo ir 
rasti- 'plieninių vagonų, 600 lokomoti-prie geležinkelio

Trumpai priminus apie išva- vų ir kitokių geležinių daiktų už; goston Maine.
žiavimą ir jo vietą, liekasi pami- 52.000;000 dolerių, kurie bus ati- į __Didelis skaitlius liuosno-
nėti dar apie minimos draugijos traukti iš 100 milijonų dolerių.' moterių pietinės dalies 
narių grąžų pasielgimą, kaip vy- i kuriuos Suvienytos Valstijos Jewey va]stjjoj ]abai sto
rų, teip ir mergaičių, išskyrus 2. j Rusijai paskolino. Apie amuni- darbininkes prie ukiu da?bų. 
kuriom tyrasis oras nepatiko , cijos užsakymus iš Rusijos nieko , ^ew jersey vastijoj labai sto- 
ir jos čia kiek pabuvę, nuvažiavo nesigirdi, kas duoda progą ma- kuoja darbininkų ukėse.' 
savo keliais, jieškodamos tinka- j nyti, kad Rusija apie kariavimą __Chinijos agentai siūlo Su-
mesnių vietų. Visi kiti, vidur-i visai nemano. i vienytų Valstijų valdžiai pusę
dienj praleidę pasivaikščioji-1 Naminė pramonė turi užsaky- j milijono darbininkų, tinkamų 
mams, susirinko gražion v ieton, t mų pilnai dviem metam, kurių prie ūkių darbų, jei valdžia su-

vo Kapsukas ir kiti) žodžius, 
papuola desperacijon ir netekęs 
vilties žudosi, šis atsitikimas 
turėtų būti paveikslu musų kal
bėtojams, vienos ar kitos srio
vės, kad ne gązdint žmones ir ne 
atiminėt jiems paskutinę viltį.

Lai bus lengva šios šalies že
mė nekaltam Urbonui.

Migdolėlis.

State Sąnitorium, Md. šita 
vieta gal būt yra mažai žinoma 
“Dirvos” skaitytojams. State 
Sąnitorium guli į vakarus nuo 
Baltimorės 60. mylių atstume 
State Sąnitorium tai yra džio
vininkų ligonbutis, gulintis ghna . r_____ T _ __ T. ...
gražioj vietoj, ant augšto khlno, pavalgė vakarienę, paskui žaidė didžiausiais yra plieno rąikalavi*, įleistj tiek chinų į šią šalį, 
teip pat ir visa apilinkė tik ir įvairius žaislus ir ėjo lenktynių, mai. Plieno magnatai turi teip! Valdžia agentams dar nedavė at- 
žaliuoja. Augšti kalnai netoli (Lenktynėse dovanas laimėjo p. i daug užsakymų, kad negalėdami 1 sakymą. r •
debesių. Tame ligonbutyje ran- M. Malskiutė ir p. A. Zdana-j juos į laiką išpildyti, be paliovos: _ La f ay et te, La. gręžiant 
dasi ligonių arti 1000, tarpe ku- vičius. Abelnai sakant, išvažia- į skundžiasi ant stokos darbinio- {karasino šulnį, prigręžta drus- 
rių yra apie 200 vaiku, nuo 6 iki vimas pagirtinas ir patenkinti- ■ kų. Po plienui antrą vietą ūži- kos sluogsnį, kurs turi gilumo 
16 metų amžiaus. Sveikesni Ii- nas. . i ma naftos reikalavimai. • jooo pėdų. Bus įtaisytos
goniai gyvena tam tikrose pa-i Dobilėlis. • Amerikoj ir Europoj naujai sta- druskos kasyklos,
šiurėse, o silpnesni tai pačiame Į 
ligonbutyje. Ligoniai gyvenau- Į 
ti pašiūrėse, turi miegoti po at- | 
viru dangum, kaip vasarą, teip J 
ir žiemą išskyrus tas naktis, Į “DIRVĄ

čia

tomi laivai, gaminimui jiegos i _ Vera Čruz. Menkoj, yra 
vartos naftą vieton anglių. * vakarinė mokykla, kurią pri-

Ukių produktų pirklyba irgi • verstinai lanko moters, kurios 
turi daugybę valgio produktų. ■ dienomis dirba fabrikuose ar ki- 
tik išnaudojimas viską trukdo, j tokiose darbavietėse.

yra
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15 d. Balandžio, 1917 m., Var-

Skambus Lietuvos vardas. 
Daug metų Lietuvos vardas, bu
vęs pasauliuj nežinomu, užrakin 
tu Rusijos biurokratijos kalėji
me, pradėjo garsiai skambėti 
svetimtaučių spaudoje. Nepris- 
kaitant lenkų spaudą, kuri sa
votišku tikslu skelbia Lietuvą 
kaipo Lenkijos provinciją, šią
dien Lietuvos vardas, jos ateitis 
ir praeitis plačiai skelbiama ru
sų, ispanų, šveicarų, vokiečių ir 
Amerikos angliškoje spaudoje. 
Kiek mažiau ir kartas. nuo kar
to skelbiama Lietuva francuzų, 
italų ir anglų spaudoje. Vienok 
daugiausia apie Lietuvą rašoma 
Amerikos angliškuose laikraš
čiuose. Pastaruoju laiku tilpo 
ilgokas straipsnis, rodosi airio, 
p. James O’Donnell angliškame 
laikraštyje “Chicago Tribūne”, 
kur aprašoma Lietuva ir lietu
viai, kurie pripažįstama kultų- 
iringiausiais žmonėmis tarp visų 
Rusijos tautų. Ten pat ir tas 
pats autorius pažymi, kad šią va
sarą Lietuvos sostapylėje, Vil
niuj, atsibus lietuvių konferen
cija, kurioje bus aptarta Lietu
vos reikalai. Kita tokia konfe
rencija atsibuvo Petrograde, 10 
d. Birželio, kur dalyvavo 100 

—Lietuvos atstovų, rinktų po vie
ną nuo kiekvienų 2000 lietuvių, 
pabėgusių nuo karės, Rusijon.

Teip plačiai skambant Lietu
vos vardui, liekasi mums turėti 
viltį, kad karei pasibaigus, jei
gu Lietuva neliks Vokietijos 
verge, pasauliui bus žinoma kai
po egzistuojanti šalis, greta kitų 
kultūringųjų šalių.

partyviškumai, besiskaldymai į 
grupas ir vienos ne užkentimas 
kitos, privedė mus žmones prie 
tokio fanatizmo, prie tokio begė
diškumo, kad jie nesidriovi vi
suomenei pasirodyti visame savo 
nuogume. Paveizdan galima 
paimti musų laikraščius kairėsės 
ir dešinėses sriovės krypsnių, 
kuriuos nematome reikalo įvar
dinti. Vienas -iš kairiųjų laik
raščių nusiskundė savo skaityto
jams, jog silpnai stovi finansiš
kai ir paprašė pinigiškos para
mos. šito laikraščio pasiskun
dimą dar karštą nusigriebė de
šinieji ir be jokio atsikvėpimo 
kedendami, teip ir tauškina, kad 
tas laikraštis jau prilipo liepto 
galą, kad atsistojo ant grabo 
lentos, kad jį prie to privedė 
žmonių susipratimas ir tam pa
našiai. Tai yra tikras begėdiš
kumas. Juk galima nesutikti 
su svetima nuomone, galima ne 
pripažinti svetimą teoriją, bet 
džiaugtis svetimomis nelaimė
mis, kišti peilį po kaklu bent ko 
vargstančio ar nelaimėje esan
čio, yra prasižengimu prieš do
rą, prieš žmoniškumą. Ypač 
toks begėdiškumas yra prasi
žengimu prieš laikraštijos etiką.

Stockholmą p. J. Augštuolio var
du, perdavimui į Vilnių.

Labai meldžiame gerbiamos savoj numirė dr. Liudvikas Za- 
“Dirvos” redakcijos paskelbti menhov, tvėrėjas esperanto kal
tą žinią visuomenei ir paraginti. bos. Kalba, kurui tvėrė velionis 
ją, kad ji gausiau aukautų per (Zamenhov, savo pradžią ’ turi 
CK„ nes kaip matote, pinigai į nuo to, kad Zamenhov parašė 
tuojaus pasiunčiami. . pirmą straipsnį esperanto kal-

Su didžia pagarba ‘boję, pasirašydamas pseudoni-
P. Norkus, I mu “Doktaro Esperanto”, kas 

CK. raštynės vedėjas.• reiškia turįs viltį Dr.
1 Zamenhov savo sutvertai kal
ybai davė užvardį “Lingvo Inter- 
Į nacia”, kas reiškia t a r p t a u- 
(tiška kalba, vienok dėlei' 
[patogesnio ištarimo šito užvar- 
> džio, visur likosi vadinama “es- 

. Kada dr. Za-
• menhov tvėrė šitą tarptautišką

Turbut klaida. Angliškuose 
laikraščuose yra skelbiama, kad 
Washingtone, valstybės depar
tamentui tapo įteikta dekleraci- 
ja. kurioje prašoma Suvienytų 
Valstijų valdžią, kad ši užtartų 
Lietuvą. Dekleraciją įteikusi

Lenkų rūpesčiai apie lietu
vius. Petrograde buvo susida- ■ 
ręs komitetas išrišimui Lietuvos- 
klausimo. Tame komitete buvo 
skiriama 12 vietų lietuviams, 3 
baltgudžiams, 2.žydams, rusams 
ir lenkams po vieną. Dėl kokių 
ten ne aiškių priežasčių' tas ko
mitetas nesusitarė ir visi pradė
jo veikti skyrium. Lietuvių de
putacija lankosi pas kunigaikštį 
Lvovą ir su juom turi pasitari
mus apie Lietuvos reikalus. 
Tuomi labai piktinasi lenkų laik
raštis “Kuryer Petrogradzki”, 
kurs sako, kad Rusijoj gyvenan
ti lietuviai yra emigrantai ir bū
dami už Lietuvos rubežių, jeigu 
ką veikia Lietuvos reikaluose, 
tas jų veikimas yra ne legališ- 
kas, kaip lygiai yra ne legališku 
Lietuvoj gyvenančių lietuvių 
reikalavimas priskyrimo Len
kijos dalies — Suvalkų guberni
jos....

Kaip matome, pas tuos lenkų 
politikierius, teisybės ir išmin
ties sandėlis kasdien mažėja la
biau ir labiau.

Kiek žinoma, Washingtone da
bar gyvena J. Bielskis, kurs ret
karčiais valdžiai įteikia šiokius 
ar tokius prašymus, Tautos Ta-

Lietuvių Tarybos gyvavimą pir
mu kartu girdima. Galbūt tai 
klaida, galbūt vieton Tautos Ta
rybos paskelbta Amerikos Lie
tuvių Taryba, kuria ištikrųjų 
T. T. būti negaiš nes ji susideda 
iš keliato katalikiškų draugijų 
ir ji ne veikia sutartyje su visais 
Amerikos lietuviai, guriais yra 
tautininkai, klerikalai ir socia
listai.

Jeigu tai teisybė. Dabar Su
vienytose Valstijose yra kariš
kas stovis, neramumo laikai, 
''"aidžia laikraščiams išsiuntinė
jo instrukcijas, nurodančias 
kaip laikraščiai turi atsinešti į 
šalies reikalus ir neskelbti sen
sacijų. Vienok tūli laikraščiai 
ar tai dėl savo užsispyrimo, ar 
tai dėl prisakymų nesupratimo, 
kartas nuo karto ką nors savo 
skaitytojams paskelbia, kas 
sulyg valdžios prisakymų, yra 
draustinu. Tuomi pasinaudoja
ma žmonių, priešingų vieni ki
ltiems. štai gandas vaikščioja, 
kad tūlų lietuviškų laikraščių iš
leistuvėse policija darė kratą, 
jieškant kokių prieš valdiškų 
spaudinių. Policija nieko tokio 
nerado. Sakoma, kad tai pačių 
Keturių buvo neteisingai įskųs
ta. Jeigu tas butų teisybė, tai 
turėtume savo provokatorius, 
kurie dėl pažiūrų skirtumo, dėl 
pažaliavusio savo fanatizmo, 
griebiasi net neteisingų priemo
nių. kad įžeidus, įskaudinus savo 
artimą, savo brolį lietuvį. Jei- 
įgu tas teisybė, tai turėtume pra
eitus laikus, kuomet Lietuvoj 
esant užgintai lietuvių spaudai, 
tamsus žmoneliai keršindavo 
vieni kitiems, pakišdami po sto
gu lietuvišką knygutę ir ant na
mų užvesdami policiją.

dailaus įvairumo, kokio galima 
tikėtis tik šąlyje, turinčioj 
kontinento platumą. . Ateityj » 
čia, Rusijoj, užrubežiniai turis
tai bus'sužavėtais Rusijos mies
tais ir pačia žmonių tauta. Ti- 
ristų agentūros čia turės plačią 
dirvą savo naudai.

Kremliaus tvirtovė Maskvoj 
yra verta kelionės pusės pasau
lio, kad ją pamačius. Apsupta 
eilėmis pylimų ir mūrų, kurių vi
duje yra skaisčių bažnyčių, seno
vės ir vėlesnių gadynių Maskoli- 
jos carų rūmai ir tūkstančiai is
toriškų paminklų. Vienoj ne 
didelėje koplyčioj yra altorius, 
ant kurio garsusis Francuzijos 
Napoleonas savo laiku, vieną ry
tą valgė pusryčius, kad tuomi 
pažeminus Rusiją ir jos bažny
čią. Napoleonas dargi tuomet 
paniekino stačiatikių ortodoksų 
šventenybes, kuomet į garbin
giausią Kremliaus bažnyčia 
Įėjo su kepure ant galvos. Pra
einant pro Kremliaus šventynės 
vartus, kaip prieš amžius, teip 
ir šiądien, kiekvienas praeivis 
nusiima kepurę, o jeigu pats ne 
nusiima, tai ją nuima jam kas 
kitas.

Maskva yra labai patogi, ir 
kas ją matė kartą, ne užmirš ja 
niekad. Ypač žiemos metu, 
kuomet baltasis sniegas papuo
šia Maskvos gatves ir jos aplin
kos, Maskva daro išveizdą ste
buklingo dailininko nuteplioto 
paveikslo. Baltomis gatvėmis, 
pro stebėtino gražumo nuirus, 
bažnyčias ir pylis, greitai bėga 
trijų arklių traukiamos rogės. 
Didelės, fanastiškos bažnyčios, 
kurių augšti bokštai, 
baltumu apakinanti 

. jų nepratusi žmoguj i 
auksinėmis ar 
kupulomis. lyg 
mis galvomis, rodosi dairosi i 
kaimyniškus murus. čia veik 
kiekvienas punktas turi savo 
istoriją. Ot, čia galima imti 
pavyzdžiu vieną gražią . bažny
čią kurią prieš amžius yra pas
tatęs Jonas Baisusis,' kursis 
Valakijos parsikvietęs arhitek- 
tą. pavedė jam padirbimą šitai 
bažnyčiai planą ir priežiūrą jos 
pastatymo. Kada dailioji baž
nyčia buvo užbaigta, caras Je
nas Baisusis labai džiaugėsi 
bažnyčios gražumu ir iš džiaugs
mo arhitektui pasakė: “šita baž
nyčia man labai patinka savo 
gražumu ir. .kad kitos tokios 
pasaulyje nebūtų, aš tau išlupsiu 
abidvi akis.” Ir jis teip padare. 
Labai mažai akyvumo ir žingei
dumo turėtų toks keleivis, kurs 
keliaudamas per Maskvą, ne at
lankytų Šitą bažnyčią.

Petrograde irgi yra akyvų re
ginių. Aleksandro Nevsko pyly- 
je yra bažnyčia, kuri laikoma ui 
garbingiausią visame Petrogra
de. nes joj yra grabas Aleksan
dro Nevsko. buvusio prieš kelis 
amžius didelio karžygio ir karve
džio, kurio lavonas pora amžių 
vėliau tapo čia pargabentu iš 
Novgorodo. Grabas susideda iš 
dviejų tonų sidabro, šitą grabų 
gali apžiūrėti kiekvienas, kurs 
atlanko šitą bažnyčią; prie gra
bo dega amžina lempukė. kuri 
reiškia vėlės ne mirtinumą.

Netoli nuo čia yra kita daili 
bažnyčia, kurioje yra grabai 
turtingo luomo žmonių. Palai
dojimas toj bažnyčioje kaštuoja 
5.000 rublių. Reginys, koks 
puola įeinančiam į šitą bažnyčią, 
yra labai stebėtinu. Grabai sus
tatyti lyg stalai, ant kiekvieno iš 
jų dega lempukė. kaipo simbolas

daug yra žinoma, aš gimiau ir j daugybė pacientų, nė vienas iš 
jaunystę praleidau Baltstogėje, jų nemoka lietuviškai kalbėti, 
Lietuvoj, prie Lenkijos rūbe- o aš ilgi lietuviškai nesuprantu 
žiaus. Tuose laikuose Baitsto- . ‘
gėje buvo lengviau susikalbėti būtinai reikalinga, nes jis serga 
francuziškai, negu lietuviškai. ] 
Bet aš dar vaiku būdamas buvau . 
biskį pramokęs lietuvių kalbos. 
Pramokau aš lietuviškai kalbėti 
nuo tarnaitės, lietuvės, kuri tar
navo mano tėvų namuose. Ir tas 
mano, nors menkas supratimas 
lietuviškos kalbos, buvo priežas- 
čia, kuri mane privertė tverti 
tarptautinę esperanto kalbą.

Kada turėjau 15 metų am
žiaus, kartą iš gimnazijos par
vykau namo, paviešėti, žiuriu, 
ant šalitakio stovi susigrūdęs 
būrelis žmonių. Kaipo jaunas, 
akyvumu patrauktas, greitai pri 
siartinau prie to būrelio ir aš. 
Prisiartinęs pamačiau viduryj 
susigrudusių žmonių kaimietį, 
kurs suėmęs už apikaklės drū
čiai laikė lenkiškai kalbantį ir 
dailiai apsirengusį, jauną mies
čionį. Miesčionis greit sugriebė 
kaimietį už alkūnės, o policistas 
laikė juos abudu už rankų. Aš 
dar labiau žingeidumo traukia
mas, persiskverbiau per susigru- 
dusius žmones ir atsiradau būrio 
viduryje, ir klausiausi kaip mie
sčionis skundė policistui kaimie
tį : “šitas mužikas, eidamas pro 
šalį, rėžė su alkūne man į kruti
nę ir dabar, begėdis, sako, kad 
aš jį užgavau”. Kaimietis, ma
toma, pirmiaus buvo ką nors 
kalbėjęs, bet niekas jo kalbą ne 
suprato, tad policistas taikėsi 
jau abudu vestis į policijos kar
doną. Bet miesčionis, nuduoda
mas pasigailėjimą ir susimylėji- 
mą ant kaimiečio, prašė policis
tą, kad kaimietį paleistų, nes jis 
turįs labai svarbų reikalą kitur,

• tad neturįs laiko žingsniuoti
> į policiją. Kaimietis vienok.
• žiūrėdamas į akis, tai miesčio- 
. niui, tai policistui, suprato kas 
. yra kalbama ir prie ko jau eina- 
i ma. dar drūčiau sukabino mies-
> čionio apikaklę, abiem rankom.

nė vieną žodi. Susikalbėti yra

plaučių uždegimu, tad reikia 
jam paaiškinti, kad liga yra pa
vojinga ir todėl jo žmona būti
nai turi suprasti daktariškus 
prisakymus, kaip su ligoniu tu
ri elgtis.

Paklausiau greitai daktaro 
prašymo, nuėjau su juom . kabi
netą ir ten perdėjau ligonio žmo
nai apie ligą ir daktaro paliepi
mus. Kaip vėliau patyriau, tas 
lietuvis pasveiko. Tad mano 
pasitarnavimo dėlei, 7 vaikučiai 
ano lietuvio, ne tapo našlai
čiais. šitas atsitikimas galuti
nai mane privertė prie tvėrimo 
tarptautinės kalbos. Ėmiausi 
energiškai prie darbo. Visą sa
vo jaunystę praleidau, dirbda
mas sudarymui tarptautinės 
kalbos, kuri šiądien yra vadina
ma esperanto.”

. Užbaigęs savo kalbą daktaras 
Zamenhov, atsisveikino su mu
mis ir nuėjo gulti. Jam pasi
traukus, aš giliai užsimislijęs, 
siunčiu jam dėkingumus už 
darbą, kuriuom jis prisidėjo prie 
didelio žmonėms palengvinimo. 
Atėjo man į mintį ir dailus espe
ranto himnas:

Dank’ ai Dio sonas mia kanto, 
Dank’ la vocho mi ne estas

muta, 
Sėd dank ai la belą Esperanto 
Mi parolas kun mondo tūta. 
Kas lietuviškai reiškia: Ačiū 

Dievui, skamba mano giesmė, 
ačiū balso dovanai, nesu nebyliu, 
ir ačiū dailiam esperanto, susi
kalbu su visu pasauliu.

K. V.
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DĖLEI AMATNINKŲ 

SUVAŽIAVIMO,
Lietuviški laikraščiai skelbia! 

žinutes, kad nekuriose lietuvis-' 
koše kolionijose tveriasi teip f p^^nto kalba” 
vadinamos “Lietuvių amatnin-Į menįov tvėrė b_____ _ ____ _
kų bendrovės” su tikslu suorga-1 kalba> jis netUrėjo mintyje. kad 
nizuoti visus lietuvius amatnin-• 
kus šioj šalyj, idant butų pasek- 
mingiau sugrįžus į Lietuvą po 
karei, savo amatus pravesti. 
Tas lietuviams yra reikalinga ir 
naudinga. Tik kaip dabar laik
raščiai skelbia, kad daryt su
važiavimą, tai dar butų nelai
kąs, dėlto:

1. Reikia pirmiau sušaukti 
amatninkų susirinkimą savo ko- 
lionijoj (mieste), kur butų ga
lima dalyvaut visokios rūšies 
amatninkams, kaip siuvėjai, 
kurpiai, dailydės, sliesoriai, au
dėjai, mašinistai ir kas tik kokį 
amatą moka, susirišant tam 
tikroj draugijoj arba padaryt 
nors surašą kiek ir kokių amat
ninkų yra toj kolionijoj.

2. Kada kiekvienoj , kolionijoj, I prieš kelis metus, Washingto- 
j ne atsibuvo tarptautiškas espe- 
! rantistų kongresas. Gyyenda- 
i mas arti Washingtono ir akyvu- 
;mo traukiamas, nukeliavau į tą 
i kongresą ir aš. Koki ten buvo 
j nutarimai, ir kiek ypatų kongre- 
; se dalyvavo, apie tai čia ne kal- 
(besiu, nes man einasi vien apie 
-paaiškinimą dalyko, kurs vertė
dr. Zamenhovą tverti tarptau
tišką esperanto kalbą. Apsiru- 
bežiuosiu vien papasakijimu pa- 

., ties dr. Zamenhovo, ką jis man 
.__ kad P° karei, papasako j0 laikę čia paminėto

nebus reikalingi toki žmones kongrėsb. Buvo tai vakaro nie
kaip amatninkai. Lietuva • „T.
džiaugsis iš to. Ir dabar pakel- ' sjstoję veįk vjsį kongresan 
tas amerikiečių klausimas butų ; 
geistinu .kad ne išdiltų, bet sto
tųsi kaipo amtninkų didžiausia 
organizacija Lietuvos naudai. 
Užtai kas tik amtninkas, turi 
sukrust dabar, nes dabar yra 
laikas prie geresnės ateities. 
Organizuokimės, vienykimės...

K. Aksomaįiis.
P. S. Butų malonu, kad Cle

velando lietuviai amtninkai grei
toj ateityje pradėtų šį darbą. 
Aš nuo savęs patarčia, kad bu
tų darbas pradėtu apie pabaigą 
Liepos mėnesio šių metu.

K. A.

šita kalba taptų universališka ir 
kad ji vėliaus taptų 
įrankiu naikinimui 
prigimtos kalbos, 
tikslu buvo, kad šita 
vien tarptautiška kalba, susikal
bėjimui žmonėms, turintiems 
vien savo prigimtą kalbą. Dr. 
Zamenhov, sutverdamas espe
ranto kalbą, atliko tą, kuomi nuo 
seniau rūpinosi tpki ge'niališki 
vyrai, kaip Kartezius, Leibnitz, 
Bacon, Pascal ir pralotas Schley- 
er, tvėrėjas tarptautinės kalbos 
“Volą Pik”, šita kalba negavo 
paramos, vienok pralotas 
Schleyer užsipelnė paminėjimą, 
nes jis pirmutinis iš mokintų 
vyrų ėmėsi populiarizavimo 

j tarptautiškos kalbos.

lietuviai amatninkai bus susior
ganizavę savoj kolionijoj, tada 
bus galima ir visuotinas suva
žiavimas šaukt su atstovais, nuo 
lietuvių amtninkų. iš pažymėto 
miesto, kurie atvykę į suvažia
vimo vietą galėtų pasirodyt 
įgaliotais.

važiavimą, geriau atsisaukt į 
visas lietuviškas kolionijas, kad 
galėtų visi, ant vietos susitvar
kyt.

Nėra abejonės.

keno nors 
bent keno 

bet jo 
kalba butų

Amerikos lietuviai ir Rusijos 
komisija. Amerikos lietuvių 
veikėjai rengiasi pasitikti čia 
atkeliavusią Rusijos komisiją ir 
jai perstatyti savo norus ir Lie
tuvos politiškus reikalavimus. 
Raginamas! net visoms sriovėms 
susivienyti tame, susitarus su J. 
Bielskio, veikti bendrai. Suma
nymas brangus ir butų linksma 
išvidus jį įvykstant, bet atsime
nant visas išmėgintas progas 
sriovių suvienijimui, nereikia iš 
šitų norų laukti pasekmių, kuo
met vienybė jau teip daug kartų 
pas mus buvo apjuokta.

Keliaus Europon, žinias gau
name. kad p. S. Šimkus, kurs 
Amerikon buvo atvažiavęs kaipo 
pasiuntinis Liet. Draugijos šel
pimui nuo karės nukentėjusių 
lietuvių, rinkti aukų. Liepos mė
nesyje išvažiuos Europon. Mus 
privatiškai informuojama, kad 
sykiu su p. Šimkum, Europon 
keliaus ir mokintojas M. šalčius, 
kurs dabar skubina užbaigti sa
vo prakalbų ir paskaitų maršru
tą centralinėse valstijose.

Ir kareivis mus ragina.
me numeryje telpa trumpas laiš
kas lietuvio kareivio, kurs iš 
karės lauko rašo savo broliui į 
Ameriką ir ragina amerikiečius 
sukrusti ir pasidarbuoti, kad 
nežūtų Lietuva ir lietuvių tau
ta. Tėmykite. Kareivis, lau
kuose gyvenantis ir vargus ne
šantis. rūpinasi Lietuvos likimu. 
O pas must iš apie 900,000 lietu-* 
viu, ar daugeliui tas rupi?

šia-

MukuTikras begėdiškumas, 
nesutikimai, palemikos, barniai,

Lietuia tu viešbutyje, kuriame buvo ap-

1 su~ 
(važiavę esperantistai. Būrelis 
svečių, tarp kurių ir aš radausi. 
praleidome valandėlę laiko pasi
kalbėjimams. Prisiartino prie 
mus dr. Zamenhov ir prisidėjo 
prie mus. Padavėme jam kėdę, 
kurią jis priėmė ir leidosi su 
mumis gilyn į kalbas.. Laike 
kalbos, kelis kartus dr. Zamen
hov pažvelgė į mane, o pabaigus 
kalbą, jis atsikreipė į mane ir 
paklausė:

— Atleisk tamista mano aky- 
vumui ir leisk paklausti, kokios 
tautos nariu tamista esi ir kur 
tamistos gimtinė šalis, nes man 
išrodo, kad tamista nėši ameri- 

< konas.
( — Esu esparantistas ir mano 

t,ek I tėvyne yra visas pasaulis, kur
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KAREIVIO LAIŠKAS.
(J. Vaižmužiui)

Mielas broli! Aš jau ...—, . ....
tau laiškų rašiau, vienok nuo ta-p*n esperantistai randasi, 
vęs sulaukti negaliu. Tad ir da- ( 
bar rašau, sveikindamas su 
šventomis Velykomis, linkiu kuo 
geriausios laimės ir pasekmių 
tau. gyvenančiam tolimoj Ame
rikoje. Aš tau leidau savo pa
veikslą. bet nežinau, ar gavai. 
Prašau, jei galima, kad atsiųs
tu m man savo paveikslą.
’ Iš naujienų pas mus dabar 
svarbiausia yra tai nauja val
džia, nuvertus caro jungą nuo 
žmonijos sprando. Dabar kiek
vienas lietuvis lygias turės tie
sas su ponais ir vadinsis gražda- 
ninais. Su caru’žlugo visa poli
cija ir žandarmija. nes tapo are
štuota ir nuginkluota. Prie 
griovimo varo valdžios. kataIicizmaa vra
nuošė matuose buvo .r kraujo ;ta tautini„ tai vfenok jis 
praliejimo, deteipolivjos ir teip| kosmopolitizmui ir
kūnų durnų kareivių. Įtau(os butj

Pirmiaus pas mus buvo jaui-y^ pats jr su esperantizfnu. 
badas, nebuvo galima gauti fiu0':Xors esperantizmas yra tarp- 
nos šmotelį nusipirkti, bet da- tautiniu, tai vienok jis remiasi 
bar, užstojus naujai laidžiai, ®t-įj tautiškumo pamatus.
sirado visko užtektinai ir teip i Kadadr. Zamenhov pabaigė 
esant toliau, męs galime kariau-; savo kalbą, aš prisipažinau, jog 
ti dar kiaurus keturis metus, esu Qedjmjno ainiu, lietuviu, 
nes duonos pilnai užteks, Daktaras pašoko nuo kėdės ir 
laiško autorius yra rusų kariu- • prisiartinęs prie manęs, links- 
menėje Red.). įmai tarė:

Atrašyk, kas ten pas jus, 
Amerikoj girdėti.

čionį paliuosuoti, kaimietis pra
dėjo verkti. Iš minios kasžinkas 
pradėjo kalbėti į kaimieti len-. 
kiškai, bet jis purtydamas galvą 
lietuviškai atsakė, kad nesup
ranta ir toliaus. verkdamas, lie
tuviškai pasakojo, kad’miesčio
nis yra jam iš kišeniaus ištrau
kęs mašnelę su pinigais. Aš 
nors mažai mokėdamas lietu
viškos kalbos, kaimiečio pasis
kundimą vienok gerai supratau 
ir tuojaus griebęs policistą už 
rankovės, rusiškai jam paaiški
nau kame dalykas. Policistas 
prilaikydamas miesčionį, liepė 
man kaimiečio paklausti, kokia 
buvo mašnelė. koki ir kiek pini-' 
gų buvo. Kaimietis „ _ 
o aš perdėjau policistui. Policis
tas iškrėtė miesčionio kišenius 

! ir pasirodė, kad kaimietis ne me
ilavo. nes miesčionio kišeniuose

— Tamista esi karštas ir en- į atrasta mašnelė su pinigais. 
•. kad miesčionis buvo i
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ĮSPŪDŽIAI Iš KELIONĖS 
PO RUSIJĄ.

Vienas amerikonas, kurs ne
seniai keliavęs po plačiąją Rusi
ją. sugrįžo Amerikon, pasakoja:

žmogus, kurs peržengia Rusi- 
jos rubežių ir savyje nejaučia 
viduramžių atmosferos, mano 
supratimu, toks žmogus yra nu
stojęs savyje veiklumo. Didelė 
ir plati rusų tauta susideda iš 
150.000.000 galvų, turinti savo 
galvoje mintis miegančio milži
no. negali būti nuspręsta sulyg 
svarumo, koki ten šiądien yra, 
sulyginus ją su tauta kitų šalių.

Kada peržengiau Rusijos ru
bežių. atsisveikindamas su pilna 
gyvumo, sistematizuota ir or
ganizuota Vokietija, pirmutinė 
mano * atyda buvo atkreipta į 
Rusijos sistemą tai kuomet mui- 
tinyčioj, kur apžiūrima bagažas, 
pamačiau ant sienos nušutusią ir 

(apdulkėjusią ikoną, kuri, rodosi

, savo
prie 

su savo 
mėlynomis 

su iškelto-

šiuom pranešame, kad veik 
visos aukos buvusios sudėtos 
CK. Liberty Banke (tai yra po 
atsiskyrimo su klerikalais) su
moje $5,000.00 dolerių pereigą 
savaitę kablegramu pasiųsta į

is papasakojo. Piktai žiur^° > aptaršytas baga
žo skrynias. Prieš ikoną degė 
viena didelė žvakė. Antru aky
vu apsireiškimu prieš mane buvo 1 
tai pamažumas ir pastebėtinas 
mandagumas uniformuotų ir 

tuziastiškas esperantistas. Bet (Pasirodė, kad miesčionis buvo i usių muitini čios iii
atleisk.man tamista. jeigu išsi-i vagišius, svetimų kišenių krau- Hinink^ k“nea. mandagiai, pap- 
reikšiu. jog tamista klysti, ši-Į Rytojas. Mašnelę su pinigais Įraše mano leidimo ^nir^mu 
tas ženklelis ant tamistos kruti-(policistas atidavė kaimiečiui, o!man^ agazo, o/io •
nės, perstatantis žemės kamuolį į miesčioniui porą kartų sudavęs t maneagumo as nic 'ui e. 
ir spinduluotą kryžių, liudija, [į sprandą, nusivedė jį į policijos Į. a‘.a” -l^no- 
kad tamista esi katalikas ir na-1 kardoną. Kaimietis man labai na 11 ' m>imn-ų ma. c

• , , • i.i-i--. j mane verte užmiršti 20 amžiausris kokios nors katalikiškos drau ; dėkai ojo uz suveiktą pagerbs.;
gijos. Man geidžiant žinoti ir į Kada po šiam atsitikimui ėjau fm-;
klausiant, kokios tamista esi [namo, savo dvasioj jaučiausi! Ui,'.a * į. ' . .

esąs didvvriu. Džiaugiausi. kad (savo posėdžius Katarinos I ru
tulamas nors menka pažini- kl‘f >'ra ^m,ai atitolintas 
ma lietuviu kalbos, galėjau su- inuo vidurmiesčio. Šitas rūmas 
teikti pagelba savo artimui. Betdaržais medžiais, ir gra- 
džiaugsma greit išsklaidė min-iž,als taka!S dar ,r ^d:en 
tis. primenančios man. kaip (na anos, šernai gyvenusios Rusi- 
daug vargo ir nuostolių žmonės j•’<* cares D,dele šak’ I
turi penešti dėl negalėjimo susi- ' 
kalbėti vienam su kitu. Pama
niau tada sau. kaip tai butu ge- Paduoda atsakančią vertę ir 
rai. kad žmonės, greta savo pri- ^žią išveizdą karališkam ru- 
gimtos kalbos, turėtu kita kalba. mui- ?einant 1 rūmą per trejas 
kuria galėtu susikalbėti su žmo- ciklines duris, kurios būtinai 
nėmiskitų tautų. -vra reikahngomis apsaugojimui

Antras atsitikimas vėl man rumondaus nuo si
pasitaikė, prabėgus metu laikui (Dūmos pasiuntimus teip ir sve- 
nuo šio atsitikimo, kuri čia ap- P^’t’n^a atsidavimas glo- 
sakiau. šitas atsitikimas mane:bo“ vaWž,0S tann?’ Pas,‘ 
galutinai pastūmė prie minties.(Puošusių -blizgančiomis unitor- 
kad sutverus tarptautinę kalbą. ■mo.ra,s’ kurie greitai nuo pečiu dėlei brangybės popierOS Ir 
Viename nedėldienyje nuėjau į nuima viršutinį drabužjn• apva- kjtokiu snaiicios reik meni r 

I namus savo draugo, gimnazisto. sni<'gą jiuo kojų. Paprastai | 
Jo tėvai turėjo gerai įrengtą ^ekviemą čia jenranti priima iri 
biblioteką, kurioje buvo įvairių Patarnauja du tarnai. Rumon-;
žodynų, kuriuos aš labai mėgau!dus ‘srodo.pripildytas ;

džius. Kada sėdėjau pasidėjęs; mandagus i iršininkai.

tautos ir kame tamistos yra tė
vynė. man ne atsakai: “esu kata
likas ir mano tėvyne yra visas 
pasaulis, kur tik yra katalikų”. 
0 juk katalikų yra visur. Ta- 
mista teip ne atsakai, nes katali- 
cizmas priklauso tik religijos 
sferai. Ir nors iš atžvilgio, pasa-

— Tamista esi lietuviu, mano 
Arpas jus vienžemiu! Ir padavė man sa- 

yra žinoma apie Rusijos stovį, Vo dešinę. Visi mus draugystė- 
kaip viskas virto kiton pusėn? je esanti, sužiuro į mus, o dr. 
Rusijoj dabar visiems svarbu Zamenkov kalbėjo:

Brangus mano vfenmin-įgyti laisvę, tad ir Amerikos lie- — Brangus mano vfenmin- 
tuviai turėtų prisidėti, padirbę- ėja,, esu linksmas, kad čia, sveti- 
ti, kad neprapultų mus tėvynė 
Lietuva ir lietuvių tauta.

Bus gana, nes turiu baigti sa
vo rašymą. Lik sveikas, broli.

Povilas.

moj šalyje, užjūryje, pasitikau 
savo vienmintį, lietuvį, iš džiaug 
amo jums papasakosiu dalyką, 
kurs, manau, jus nžinteresuos.

Kaip jau galbūt jums maž

dailiai papuošti priėmimo kam- Į vėlės ne mirtinumo ir šalia tos 
bariai, platus laiptai, viskas tas į stovi bukietas gy vų gėlių. Prie

šitų papuoštų ir apšviestų gra
bų. kasdien klupoja būreliai 
mirusiųjų giminių, atlankančių 
šitą bažnyčią.

Šalčio/ kaip

į Atydą
šiomi apreiškiame, kad

kitokių spaudos reikmenų, 
į dėlei ko visi laikraščiai kelia 
f prenumeratą ir pavienių 

šventu- numerių prekę, Ohio Lietu- 
vartyti ir lyginti visų kalbų žo- mu- kuii ^irndo apatiški irJ vių Spaudos Bendrijos di- 

Kada sėdėjau pasidėjęs; manda^s 'iršininkai. rektorių susirinkimas, 12 d.
ant stalo tris žodynus. į biblio- Rusija, karei pasibaigus, be Balandžio nutarė pakelti 
teką įėjo mano draugo tėvas atsižvelgimo, ar ji liksis repub- -J)jrvos’' prenumerata Tad 
ir prašneko į mane: Kka. ar konstitucijinė monarhi- j « Liono* mėne-

— Liudvike! Tamista moki ja. bus pasauliui labai žmgei- j PirTna dlėllJ LlCptfe mene- 
biskį lietuviškai kalbėti, pagel- <H. Nuo Kaukazo vyninių net; S™ Šių metų,# Dirvos meti- 
bėk man. Turiu pacientą lietuvį, iki ledais užrakintų portų prie • nė prenumerata bus $2.00 
nors palaukimo kambaryje yra į ledinio Oceano, Rusija turi tiek į Suv. Vai. ir Kanadoje, o už-
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rubežiuose $3.00 Pavienių ! pažinų^ su šalimis, su kurio- mažaisiais šmorais ir tuo-
numerių prekė liekasi ta pa- mis tais laikais Rusija buvo 4$ į ❖. 2 A & su^ver*a
ti. Kas “Dirvą” prenume- geruose prietikiuose. Ke-;g f j ^60810161110 PaSiSKaitymai J T Ži Neseniai 
ruoš prieš 1 d. Liepos šių įmonėje jam^ draugavo saules^juod

gaikštis Jurgis, įpėdinis 
Grekijos sosto ir keliolika! 
narių caro giminės. Jie at
lankė Indiją,’ Chmiją ir vė
liaus nuvyko į Japoniją. 
Apsiėjimas šitų svečių Japo
nijoj pasirodė gana peikti- 

, nes daugelyje da
lykų buvo priešingu ja
ponų šventiems pap
ročiams. Toki pasielgimai 
sujudino japonus, kurie yra 
fanatiškai prisirišę prie sa-! 
vo papročių. Japonų vai- ’ 
džia tą permatė, bet kentė 
svečių nemandagumą, ir,

x___ Į kad ne atsitiktų kas negeis-
gerti. Sosto įpėdinis, Niką-! tino, policija ir detektivais; 
lojus II, visus tuos dalykus; apstatė visus kelius, kuriais į 
sau persistatė geriau negu gurėjo keliauti Mikalojus ir! 
juos suprato jo tėvai. Pra- jo palydovai. Bet tarpe po- i 
dėjo jis sirguliuoti. Tėvai licistų atsirado vienas fa-! 
tuom labai susirūpino. Park-. natikas, kurs pasiryžo at- 
vietė daktarus iš Berlyno ir keršyti Rusijos sosto įpėdi- 
Viennos, leido jam važinėti niui už įžeidimą japonų pap- 
į užrubežius ir ten ulevoti ročių. Kada Mikalojus . su i 
kiek norint, nors jis buvo Grekijos sosto įpėdiniu Jur- 
dar tik 17 metų amžiaus, giu keliavo iš Kioto į kaimą 
Vienok važinėjimai jaunam,Otzu, anas fanatikas puolė- vus-- 
Nikalojui nevisai buvo gali- si ant Mikalojaus ir kardo 
mi. Jo motina Marija su rankena kirto jam į galvą 
dideliu neramumu žiurėjo' į teip smarkiai, kad Nikalo- 
savo sunaus ateitį ir nega- jus puolė ant žemės, apsi-. 
lint jį leisti kelionėn, dėlei.liejęs krauju. Užpuolikas 
įvairių kėsinimųsi ant caro buvo dar užsimojęs antru, 
giminės gyvybės, pasiryžo kartu mesti smūgį, bet Gre-' 
rūmuose savo sunui įtaisyti kijos kunigaikštis sudavė i 
teatrališkus perstatymus.

Pirmas Mikalojaus 
romansas.

Garsiausios Rusijos ak- ja tas> ^a.d kuomet anas; 
_torės_ tapo pakviestos į ca-! japonas jį užpuolė, tai vieton 
ro rumus, kad ten duotų gintis, jis - pradėjo - nuo--jo:--------- -----
perstatvmus. Tarp sukvies bėgti. Užpuoliko padaryta lapų, kopustininės kirmėlai- 
tų aktorių radosi ir garsi žaizda Mikalojaus galvoje tės filokserai, naikinanti 
anais laikais šokikė, lenkė, buvo gana pavojinga, nes ' Y1]0 medelius ir tam pana- 
Krzesinska. Mikalojus gy-' kliudė smegenis ir nuo to , šiai, xeisiasi fantastiškai, 
vai įsimylėjo į Krzesinską.; laiko Mikalojus pasidarė pro. Kiekv ienas iš tų gyvūnėlių, 
Motina tai patėmijus, suma- tiškai ne normaliu, dėl ko • pirmose savo gyvenimo die- 
nė bent tuomi savo sūnų i tankiai kentė epilepsijos i nose veisia po 25 savo įpėdi- 
užganėdinti. Įtaisė rūme kankinimus. Po užėmimui i nius; tas reiškia, kad antrą 
atskirą apartamenta ir tą Rusijos valdono sosto, 1894 dieną turėtume jau 25 X 25 
pavedė Krzesinskai, kuria- ,m- Mikalojus, dėlei proto ne —625 individualų, o trečią 
me buvo kasdieniniu šoki- normališkumo, likosi tikru dieną 15,625. Matykime da- 
kės svečiu sosto įpėdinis Ni- .atbukėliu, be energijos ir pa- bar, kad metų bėgyje, žmo- 
kalojus. Apie tai dasižino- sidavė globai praėjusios’ca- nės butų apipiltais tais gy- 
jo tėvas Aleksandra III ir rų dvaro kamarillos, ga- vunėliais iki viršui galvos.

k—; Mūšia, bėgyje vasaros

metų, tas gaus dar už šiądie- 
ninę prenumeratą, $1.50, kas 
prenumeruos po 30 dienai 
Birželio šių metų, tas mokės 
jau $2.00.

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

Administracija. 
--- o—------ 

SLAPTYBĖS CARŲ 
dvare:
(Tasa)

jam lazda ir užpuolikas suk
niubo ant žemės. Kad Mi
kalojus buvo bailiu, tai liūdi-

Amžmas gyvenimas.
Yra nesuskaitoma daugy

bė žmonių, kurie antroje 
pusėje savo amžiaus prade- 

i da mislyti apie savo mirtį. 
Šitas apsireiškimas pas žmo- 

. nes, nuo amžių yra skaitoma 
blėdingiausias žmonių smū
gis, kaipo naikinimas tokių 
žmonių vilties, energijos, 

! kas liekasi didelių nepasise
kimų priežastimis.

Philozopas į mirtį žiuri 
kaipo procesą, visuotinumui 
suteikiantį ne apkainuoja- 

f mą patarnavimą, nes jo nuo
mone, mirtis tai yra tvėrėja 

I gyvenimo. Tas galbūt skam 
ba parodoksiškai, o tuom 
atvaizdina prigimties išsi
vystymą.

Įsivaizdinkime sau, kaip 
išrodytų žemės kamuolis, 
prie normališkojo žmonių 
bešiplatinimo, jeigu “mirties 
institucija” nustotų gyva- 
— . Pamislykime, kas at
sitiktų su atmosfera, kurio
je gema milijardai naujų 
i gyvūnėlių, kasdien, jeigu 
jiems visiems gamta liestų 
gyvuoti be jokio rubežiaus. 
Su mikroskopo pagelba su
randamas gyvūnėlis rotife- 
ras, kurs deda 30 kiaušinėlių 
per metus išsivysto apie 70 
generacijų. Pasaulis turėtų 
žlugti, jeigu mirtis ji ne ap
valytų nuo tokių smulkių 
gyvūnėlių. Gyvūnėliai, ga-

t tik vieną šmorą. 
užtėmyti ant 

juodi šmorai, šiuom 
kart yra svarbiu, nes mok- 

saulės šiądien galima maty- slininkai tuose šmoruose 
ti juodus šmotus teip dide- sanprotauja saulės mirtį, 
liūs, kokių nematyta nuo Žiūrint į šmotus per tam 
teip seniai, kaip seniai gy-į tikrą teleskopą, matoma juo 
vuoja observacijos istorija. se smulkias dulkes, kokios 

Yra tikra, kad saulės aud- ^ra aP^nk Išvada da- 
ra veikia ant žemes ir ant 
jos gyvenančių žmonių. 
Astronomai yra labai atsar
giais išdavime šitame dalyke 
savo sprendimų, nes pasta- 
riejie jų tvirtinimai pasiro
dė kiek klaidingais, šiądieni- 
niai atidengimai yra ne leng 
vai išrišami. Tyrinėja ir 
laukia aiškesnių apsireiški
mų. Iš tūlų atžvilgių, patė- 
mijimas ant saulės juodų 
šmorų, tapo beveik surevo- 
liucijonizuotas. Ne įtikėti
nu dalyku buvo kuomet

j MOTERIMS PASISKAITYMAI Į
Kaip pagenda vaikų akįs. ]

Ašarojančios ir puliuojan- < 
čios vaikų akįs, yra anama- ] 
ha, bjaurinančia vaikus, ne i 
paeinančia nuo prigimimo, i 
laipsniškai atsiradusi pas ; 
jau augančius vaikus. Dau
gelyje šitokių atsitikimų 
kaltė puola ant motinos ar 
auklės, kurios dėlei nežino
jimo, mažus vaikus, gulin
čius vygėje ar vežimukyje, 
stato saulės šviesoje teip, 
kad saulės spinduliai puola 
tiesink vaikui į akis.

Pirmose gyvenimo dieno
se pas mažus vaikus akįs 
yra netvirtos, todėl obuoliai 
nepratę prie - slankiojimosi 
kaip kad pas paaugusi vaika 
ar suaugusius žmones. Su 
kiekvienu dirstelėjimu į vie
ną ar į kitą šalį, augštin ar 
žemyn, akįs mažo vaiko vei
kia skyrium, ne sutartyje. 
Kuomet toks vaikas, su vyge 
ar vežimuku, pastatomas 
prie lango, ar degančios lem 
pos, teip, kad šviesa puola 
ant pusės veido, kūdikis 
viena akia žiuri į šviesą, o 
kita visai kitur, ir tai žiuri 
be pertraukos.

1 Paprastai, visi mažai mėg 
k sta žiūrėti į šviesą, kaipo
■ pavojingumo nesuprantanti
■ ir tuomi žiurėjimu savo akis
■ jie pagadina. Tokiu budu 

akių pagadinimas, arba re
gėjimo tinklelio apaugimas.

i tąsi į tolimą augštumą, Į šal- j galima prašalinti, jei laikas 
i tąją erdvę, lyg garas, kurs i nėra vilkinamu. Bet tan- 
‘ erdvėje ;atšalęs—puola -ant 
i saulės paviršiaus, kur puo- 
I lant išmuša duobes ir tos 
i duobės yra anais šiądien ma- 
i tomais juodais šmorais, ir 
• tos duobėtos vietos yra kiek 
atšalusiomis. Saulė, rods, 
gyvuos milijonus metų, kol 
šituom budu nustos savo gy
vavimo.

pirk nuo savo pačios mokė
damas jei tiek, kiek moki 
paprastoj karčiamoj. Kada 
išgersi tą galioną degtinės^ 
tavo pati turės 8 dolerius 
gryno pelno ir 2 dol. nupir
kimui kito galiono. Ketvir
tas — jeigu nuolatos gerda
mas degtinę pragyvensi 
dešimts metų ir vėliau 
turėsi mirti nuo sudegi
nimo vidurių, tai tavo pati 
iš kurios visada pirkai deg
tinę, turės nemažą krūvą 
pinigų, kurių užteks iškelti 
iškilmingas šermenis, išleis
ti vaikus į mokslą ir jai su- 
sijieškoti kitą, geresnį už 
tave, vyrą, kad galėtų grei
tai užmiršti tave.”

Juokingas bet geras pata
rimas, Vyrai, Bahuso gar
bintojai, pabandykit užvesti 
gyvenimą sulyg šio patari
mo.

romą, kad šita žvaigždė be
ne prisidės prie saulės už
gesinimo, nes ji aplink save 
turi didelius debesius tankių 
dulkių, kurios atšaldo ir kas
kart labiau pridengia saulės 

, spinduliavimą. Rodosi, kad 
Mira yra lygi saulei, tik lai
kui bėgant apgesusi dėlei 
dulkių nuo kitų žvaigždžių 

i ir tik kada-nekada, dulkėms 
' prasiskirsčius, pasirodo, 
bet vėl greitai gesta. Spek- 
troskopas parodo, kad ant 
saulės esančiuose šmoruose 

prieš*kelis metus profes^-vra tokios Pat dulkės, kaip 
rius Hali aiškino, kad juo-įir tos, kurios yra pridengę 
dieji šmorai ant saules suka- i žvaigždę Mira.
si ir maišosi lyg čiklionai ir Priežastis ant saulės at- 
prie to jie veikia magnetiz- ■ Radusių šmorų, nėra žino
mo lauke. Magnetiškasis !ma* Rodosi, kad jie vra pa
lankas reiškia tolį aplink į -saulėje irlaipsniškai 
magnetiškąjį ašiagalį, ku-įve^a» - atšaldant sau ę. 
riame veikia magnetizmo Saulės paviršiuje karštis sie- 
jiega, kuri kuo arčiau ašia- ^a 12,000 laipsnių pagal 
galio, tuom veiklesnė. Su- Fahrenheitą, bet sauiės gflu- 
1 vg profesoriaus Hale tikri- m°je kai štiš yra daug dides- 

.... • ■ nis. Viduryje saulės, nuo 
saulės, gamina magnetizmo didelio karščio, virimas kaip

- verdančiame puode. Kuo- 
yra pamatu anų bėgunu, met anas virimas truputį ap- 

................ ~ “ sistoja, tuojaus randasi stai- 
a V..................................Įgas karščio veržimasis antAstronomai mano, kad be-• ..

■»-v V/ r» 010

gunų pamatu yra elektrin- 
gumas, kurs paeina iš vidu- 
rių anų juodųjų—šmorų ant 
saulės. Darosi aišku, kad 
atmosfera, arba išlaukinė 
gazo apvalka yra svarbiau
siu tereno veikimu ir gami- i 
nimu daugybės elektringu-j 
mo ir magnetizmo. Mums j 
išrodo, kad saulė nuo mus 
yra labai*toli, kuomet sau! 
primename tolį 93,000,000 
mylių. Bet neišrodo dideliu 
tolumu, kuomet žinome, jog' 
tas tolumas . nėra didesniu i 
už tarpą tarp mus ir saulės,! 
ir nedaug didesnis kaip šim-! 
tą kartų už jos šerdę. Tad! 
ir nieko stebėtino, kad elek- 
tromagnetiškosios audros 
pasiekia musų žemę. Mums 
nėra stebėtina saulės šviesa Į 
nė jos šiluma, nes męs prie i 
jos esame pripratę. Ir ki- i 
tokios ypatybės, paeinančios; 
nuo saulės, nebus mums 
stebėtinomis, kuomet męs 
prie jų priprasime. Daugy
bė slaptybių, atsiliepiančių 
į mus gyvenimą ir sveikatą, 
galės būti išaiškintomis,!
kuomet bus galutinai ištir- vaikščioti.

nimo, juodieji šmorai ant

jiegą. Klausimas kįla, kas

ant kurių jięjaikosi.

liaus visai pasidavė valdžiai 
dvaro vienvaldžiui minikui, mėnesių pagimdo apie 20 
Grigoriui, Rasputinui. milijonų narių savo veislės.

Kuom Rasputinas buvo. Jeigu ne mirtis, kas butų 
Rasputinas gimė 1867 m., jūrėse ir oceanuose. Žuvis 

mažame Siberijos miestely- vadinama Stockfiš, trečiuo- 
je Tinmen. Dienose savo |se metuose savo gyvenimo 
vaikystės ir jaunystės, netu- išleidžia 40,000 ikrų. Ir 
rėjo jokio gabumo. Dėlei mirtis leistų kiekvie- 

mą, perskaitęs jį sudraskė savo silpnumo ir negabumų, nam ikrui išvystyti savo

tuom įsižeidęs, pasiuntė sa
vo adjutantą su prisakymu 
ant rašto, kad Krzesinska 
tuojaus apleistų rumus. 
Adjutantui nuėjus į šokikės 
apartamentą, buvo ten ir 
Mikalojus, kurs pasipiktinęs 
nekviesto svečio atsilanky
mu, atėmė atneštą prisaky-

ir adjutantą išmetė už du- i jaunystės metuose jis buvo gyvūną, tuojaus vieton van- 
rių. Dasižinojus Mikalojaus panašus įdiotui. Kada jia f,An<’ fnrėtume tik šitos veis- 
motina, Marija, apie pasi- parėjo į metus savo vyriš-

vyro, per-i kūmo, pas jį apsireiškė ga- nasi infuzirijomis, kurių per

Kada jis ^ens turėtume tik šitos veis
lės žuvis. Mentužai maiti-

piktinimus savo
kalbėjo jį, kad šokikę palikti i bumai perkalbėjimui ir savo 
sunaus žaislams, nes tai vie- ii" ............................

: tūlą laiką išnaikina apie' 
i 100,000. Bangžuvės šunau- 
' doja savo maistui milijardus 
j stambesnių vandens gyvu- 
; nų, kurie, jeigu jų niekas 
į nenaikintų, padarytų nega
limu laivų plaukiojimą ir

_____  , pusėn patraukimui minių 
natinė apsauga, kuri gali jį į tamsiųjų žmonių. Jis at-{ 
išgelbėti nuo melanholijos, kreipė į save atydą kaipo; 
kuri labai greitai gali pasi- meldžionis ir dievobaimin- į 
baigti proto sumišimu. Ma- gas vyras, kuomet atkelia- Į 
rijai tame pasidarbavus, vo į Petrogradą, gavosi] 
šokikė likosi rūmuose ir.įtekmėn vienos turtingos nepaliktų vietos kitokiems 
romansas tarp jos ir Niką- kunigaikštienės ir su jos pa- gyvūnams, priskaitant ir 
lojaus tęsėsi be pertraukos • gelba, caro dvaran. Oia jis žmones, 
tol, kol Mikalojus, prieš sa- ! būdamas įgijo labai didelę 
vo norą, buvo priverstas įtekmę caro, o labiausia 
susižieduoti su kunigaikš- carienės. Žinomu yra,-kad 
taite Alicija, kuri po sužie- {caras Mikalojus buvo tėvas 
dotuvių, priėmus stačiati-1 keturių dukterų ir vėliaus 
kyštį, pasirinko sau vardą J gimusio ir labai pageidauto 
Aleksandros Teodorovos. į sunaus, sosto įpėdinio. Prieš 
Mikalojus vienok ir.po ap- 
sivedimo ne atsižadėjo 
Krzesinskos ir užėmęs Rusi
jos imperijos sostą, panaiki
no pirmiaus Rusijoj buvusį 
įstatymą prieš nelegališkų

užgimimą sunaus Aleksi- 
jaus, caras su savo žmona 
atlankė daugelį klioštorių, 
garsių savo šventomis ir 
stebuklingomis vietomis, 

r---- _ bučiavo šventųjų paveiks-
tėvų vaikus, atsižvelgdamas lūs ir lytėjo relikvijas, mels- 
į ateitį dviejų Krzesinskos darni Dievą, kad suteiktų 
sūnų, kurių tėvu skaitėsi kūdikį vyriškos lyties. Su- 
Nikalojus Romanovas.

' Japonas sužeidė Mi
kalojų*

grįžus caram į Petrogradą,' 
pašaukta Rasputiną ir jo Į 

___,paklausta, ar gims sūnūs, ar i 
1891 m. Mikalojus iškelia--duktė. Rasputinas atsakė, 

vo į užrubežius, kad susi-1 (Darbus.)

uis. Viduryje saulės, nuo

verdančiame puode. Kuo-

jsistoja, tuojaus randasi stai-

paviršiaus. Veržimasis me-

kiai pasitaiko,- kad vaikams 
yra daroma vėlyvos opera
cijos, kurios tankiausia pa
gadintoms akims nieko ne-

Egojisto paminklas.
Eidamas pro šalį. 
Žvilgterėk į kapą 
Šitą, ką šiądieną 
Vos supiltas tapo.

Stok ir apgailėkie, 
Kad jis yra mano, 
Verkdamas žiurėkie, 
Dėlko vr ne-tavo.

I. S.

Žirnių sriuba.
Viena ir pusė stiklinės 

šutintų, žalių žirnių, pa- 
merkt į vandenį ir teip lai
kyti per naktį. Ant ryto
jaus reikia žirnius išgrai
byti ir perplovus tyrame van 
denyj, supilti į įdą ir užpilti 
dvi kvortas vandenio. Pas
kui reikia įdėti kaulas nuo 
rūkyto kumpio arba stokuo- 
jant riebumo, keliatą šmote
lių rūkytų lašinių. Paskui 
įdą pastatyti ant pečiaus ir 
virti iki žirniai sušus. Sriu
ba bus gardi.

Kaip padaryti gardus 
plaučiai.

Plaučiai ir širdis teip jau
gelbsti. Jeigu yra patėmi- išvirti nebūna gardus, to- 
jama, kad viena akis vaiku- ir musų šeimjminkės

Nesuprato.
Tūlas poetas išėjo pasi-

Pavasario ry-

čio yra šviesos pagadinta, 
tai sveikąjį reikia užrišti 
juodu raikščiu, o šviesos už
gautąją palikt liuosą. Po 
kelių dienų raikštį nuimt 
ir tada abiejų akių regėji
mas susilygins.

Bandymai nieko ne kenks, 
i bet geriausiu patarimu ta- 
| me yra tai motinoms, kurios 
i privalo visame ir visuomet 
atkreipti atydą į savo vaiku
čius ir saugoti jų akis nuo 
šviesos, kad ta nekenktų. 
Geriausia vygę ar vežimuką 
statyti prie lango ar lempos 
teip, kad šviesa pultų vaikui 
ant galvos, o ne į akis, ir tai 
lygiai, tiesiok, o ne iš vienos 
pusės, kas yra kenksmingu 
net ir suaugusiems, netik 
mažiems.

tos juodųjų ant saulės atsi-; tas buvo labai gražus ir gai-! Geriausia pirkti degtinę 
radusių šmorų ypatybės. vinantis. Besigėrėdamas, nuo savo pačios. ‘

Didelė ir niekeno nekon-| gamtos gražumu įgavo to-i vieno Arizonos valstijos 
troliuojama jiega išeina aik- kius jausmus , kad būtinai : universitet0 fakulteto (sky-

Audros ant saulės prasidė
jusios sykiu su kare.

Akyvas yra faktas, nors 
jį reikia skaityti atsitikimu, 
kad nuo 1914 m., kuomet už
sidegė didėji Europos karė, 
ant saulės pakilo laipsniška 
audra, ką galima patėmyti 
iš pasidauginimo juodų šmo
rų ant saulės. Metuose 1913 
saulė buvo tyra, bet su pra
džia 1914 m. ant saulės pra
dėjo rodytis audra, pavidale 
juodų šmorų, kurie kaskart 
vis didinosi ir galiaus išsi- 

1 vystė į teip didelius, kokių 
pirmiaus niekad nematyta, 

į Ir pagal ženklų, rodosi, kad 
audra ant saulės augs dar 

Įmetus, o gal ir ilgiau. Ant

štėn, kuomet ant saulės ap- norėjo tą rytą aprašyti ei- 
sireiškia juodi šmorai. Ne- lėmis. Ant nelaimės pamir- 
kartą magnetiškasis laukas šo pasiimti popieros. Bijo- 
dviejų kaimyniškųjų šmorų, damas, kad ne užmirštų tų 
kuomet tie artinasi vienas jausmų, užėjo pas savo pa- 
prie kito, vilkta didžiausios žįstamą ir sako:
viesųlos lauku, iš abiejų pu- ■— Tamista, ar neturi kar
siu. Tipiški saulės šmorai tais šmotą nereikalingos po- 
visuomet apsireiškia formo- pieros?
je dviejų mažų taškų. Jie —Ne, tamista — atsakė 
tolinasi vienas nuo kito grei- tas. Prieš valandėlę vaikš
tome 8,000 mylių į dieną, čiojau ir aš po lauką, Kada 
Tas tęsiasi tūlą laiką. Taš- man buvo reikalinga, o ne- 
kai, keliaujanti tolyn, kas- turėjau, tai vietoj popieros 
kart auga didesniais o ap- pavartojau lapą. Padaryk 
link juos tveriasi daugybė ir tamista teip.
mažesnių tokių taškų. De--------------
besiai, artimi saulei, regimai Teišme.
renkasi ir grupuojasi ir Teisėjas:- Ką tamista 
tuomi mažesnius „s™°™s veikiai pereitą naktį, tai

riaus) mokiniai parašė 
straipsnį, kurį patalpino 
laikraščiuose. Tas straips
nis yra iš dalies juokingas, 
iš dalies duodantis patarimą 
tiems, kurie mėgsta degti
nę ir yra nuolatiniai Bacho 
garbintojai. Tame straip
snyje yra rašoma sekančiai: 
Vyrai, kurie jau esate vedę 
ir mėgstat degtinę, be ku
rios jau negalit apsieiti, pa- 
sielgkit šiteip: Pirmas — 
atidaryk karčiamą savo 
loęname name. Antras — 
buk pats vienas sayo kar
čiamoj kostumeris ir nerei- 

I kės tau mokėti ląisnį. Duok 
■ savo pačiai 2 dol. ir tegul ji 

___ -__  • - • - ■ už tuos pinigus nuperka ga- 
pridengia. Didysis šmoras, yra 7 j g ilioną degtinės. Atmink,
kurs pavidale taško pir-; Kaltininkas: — Tamista! kad iš galiono degtinės pa- 
miaus ėjo savo keliu, kelio- Kaip galima duoti atsaky- reis 69 stikliukai. Trečias— 
nėję išsiskirsto ir išsiskirs-mą į panašų klausimą ką kada galionas degtinės bus 
čiusiosdalįs susivienija su tik vedusiam žmogui? j nupirktas, tada tą degtinę

visuomet apsireiškia formo
je dviejų mažų taškų. Jie

retai kada juos perka. Vie
nok plaučiai galvijų arba 
avių būna gardus, jeigu šei- 
myninkė moka sutaisytu 
Kad padarius plaučius gar
džiais ir kad juos valgyda
mas. kiekvienas mėgtų, rei
kia pritaisyti valgymui teip. 
Plaučiai ir širdis sykiu rei
kia gerai išplauti ir išrinkti 
visas plėves ir gysleles. Pas
kui įdėt į įdą, užpilt vande
niu ir pastatyti ant pečiaus, 
kad išvirtų. Įdan reikia 
įdėti teipgi petruškų, mor- 
kvų, truputį žalio kopro, 
smožyto ant skaurados cibu
lio, pora cielų pipirų, kelia
tą lapelių ir pasūdyti. Ka
da’ tokiame mišinyj plau
čiai išverda, nuimti juos nuo 
ugnies ir išėmus iš puodo 

įduoti jiems ataušti, ataušus 
reikia smulkiai sukapoti ir 
sumaišyti su sutarkuota ir 
piene išmirkyta duona. Ge
rai išmaišius, paskui paimti 
blekinį įdą, gerai ištaukuo- 
tą, sudėti ir įstatyti į pečių 
kad pakeptų. Dedant į pe
čių, viršų galima aplaistyti 
taukais. Teip sutaisyti 
plaučiai būna gardus. Duo
dant į stalą prie jų paga
minti bulvinės košės arba 
ir cielų, smožytų bulvių.

SMULKUS PATA
RIMAI.

— Trukus parceliniui 
įdui, galima jį sulipyti šio
kiu budu. šaukšte sutar- 
pinti šmotelį alūno ir kol jis 
pradės kietėti, patepti įdo 
kraštus ir gražiai sudėjus 
drūčiai suspausti ir atidėti 
į šalį, kad sudžiūtų. Teip 
suklijuoti įdai nepasileidžia 
mazgojant šiltame ar šalta
me vandenyje.
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BEŠIRDIŠKOS

KARES ŽEIMY-MOTERĮ, KURI

ŽUVO IMPE- NOS SUGRIO

VIMASRIJOJ

Prospęct 202.
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Dabok Savo Automobilio Ratus.

lauii Lieitttiski Golumbia
REKORDAI

Baigusi šitai mokslą Europoje, 
teipgi ir čia Amerikoje.

2007 St. Clair Awų 
CLEVELAND, OHIO.

SUVYTUS RADASTA.
Buvo seselė darželyj 
Ir liūdėjo sau viena, 
Kad suminta priešų tapo, 
Jos puikioji Radasta.

Krintą žemėn jos žiedeliai, 
Vysta lapai jos žali;
Karės priešu palytėta, 
Dingo grožė jos meili. 

Pertai stovi užsimąsčius, 
Ten seselė sau viena, 
Kad nepuoš jau jos krutinę 
Vystančioji Radasta.-.

Atėjus tamsi naktelė,
Gėles praus’ perlų rasa, 
Bet vargiai jau joje atgis 
Jos puikioji Radasta.

Darželyj kvepėjo gėlės 
Ir žaliavo ten Rūta, 
Bet seselei spaudė širdį, 
Kad suvytus Radasta...

Stovėdama tarp Rūtelių,

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems 
Lietuvoj bei Amerikoj

Ofise valandos: Nuo 9 ryto iki 
8 valandai vakaro..

Geriausi patarnavimai už sąži
ningą užmokestį. 

1935 St Clair Avė. 
Viršuj Pekelčio aptiekos.

HERBERT DRENOM
Pr<?spnts Gįs

NAZIMOVA 
rtWAR. 5RJDE5"
5E LZNIC>«-PiCTL>RES

DIDELI LOTAI 
$275.00

E3289

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

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

ĮDAINAVO
Marė čižauskienė
Gegužinė Daina.
Giedu dainelę.
Marė čižauskienė į
Plaukia sau laivelis
Lopšinė daina.

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

ĮDAINAVO
Jonas čižauskas Baritono.

Ant marių krantelio 
Saulelė Tekėjo.
Gimtinė šalis 
Sunku gyventi.

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

, Kur bėga Šešupė _ 
Karvelei! mėlynasis

' Cuy. Central 84T3-R

S. Bonchorek

Tarp juros bangų.
(Eilių rinkinėlis.)
0, DIENOS!-.

(Skiriu lietuvių visuomenei)
O, dienos jaunystės, 
Vikingos “sapnais”!... 
Malonios! kur dingotu

-. Turtingos geismais?
Kur žūsta geidimai 
Širdužės jaunos,

- Kur siekiai svajoti, 
Troškimai sielos?

Paniurus pasaulė, 
Begrimsta gilyn, 

s Dygliuoti takeliai,
Keliauti pirmyn....

Iš jūsų, ar laukti 
0 žmonės, širdies, 
Ar teįksit paguodą, 
Ar duosit vilties?

Silpnybė, gobštumas, 
Nėr žodžio kiltaus-..
Pamylėt tik auksą, 
Ne vargus žmogaus.

A Vien turtai krauti, 
Pasklidus svietur, 
Nes širdis užmigdėt, 
Jautimų netur.

Tik “sriovės”... Skirtumų” 
Pasklidę aidai, 
Štai: vietoj brolybės,

--------Peštynės, vaidai!...
Ir broliai pamiršti, 
Kur žūsta urnai, 
Tėvynė liepsnose, 
Nes kova tenai!

Kaip baisu pamislyt!
Kad esant svietur: 
Lietuvis — lietuvį— 
Už “priešą” sau tur!

Jei mus teip, o broliai, 
Pagieža tik siaus, 
Tai vargai, nelaimės,

Neuliokie brolužėli, 
Kaip dabar ulioji, 
Juk sveikatą ir dorybę 1 
Tu tuomi nustoji.

Ne sėdekie brolužėli 
Smuklėj per naktelę, 
O laimingas tada jausies, 
Ne skaudės galvelę.

Argi jau tu, brolužėli, 
Negali atprasti, 
Nė degtinės kenksmingumą 
Negali suprasti?

Juk tu geri baisius nuodus, 
Teip kaip vandenėlį,, 
Ir dar giri savo draugams 
Tokį gėry mėlį!

Ak paliaukie brolužėli, 
Paliauk girtuokliauti, 
Kam gi jaunystėlės dienas 

' Pragarui aukauti?
Vyturėlis.

H Eina jau 3C-tus metus.
g Prenumerata $2.00 metams; $1.00 
g pusei metų. Kanadoje $2.50 metams; 
g $1.25 pusei metų. Anglijoj, Lietuvoj ir 
g kitur $3.00 metams; $1.50 pašei m. 
g Pamatiniui vieną num. stusčiam dovanai 
g Knygų katalogą siunčiame ant pareika* 
g lavimo dovanai.
Š J. J. Pauksztis & Co.
S 120-124 Grand Str.,.
įš Brooklyn, N. X,

GIRTUOKLIUI.
Argi liksma tau broleli,
Šiądien ulevoti,
Ir per ištisą naktelę 
Smuklėje nakvoti?

Ar ne gaila, brolužėli,
Tau tosios šalelės,
Kur tau buvo maloniausios 
Jaunystės dienelės?

Ar ne gaila tau tėvelių,

— Bet aš, aš teip įsimylėjau į vokietu- 
Į ką, kad iškilus Europoj karei 1914 m. ku- 
I ri sudegino mano tėvyškę, to nepaisiau ir 
■ mylėjau, ir kada aš išgirsdavau lietuvius

IKI 
$650.00 

3c. PRIVAŽIAVIMAS 
GATVEKARIAIS.

Mažas nubrukrmas ar pradūrimas nebus atkreipta, atyda, gali pada 
ryti gatf geriausia padarytam. ratai. Tad pirmiau negu atsitiks koks

Jei esi nelaimėje! šaukis pas mm. •
< THE INGERSOLL TIRE dkSUPPLY CO.

KoBy- SpriagfieM- Goodyear-Gsodrich.
1824 Eoetid Avė. Tri. Prospęct 3240

— Kas buvo toliaus?
— Mirtis buvo....
— Mirtis! Kam? kaip? j
— Vokiečiui...
— Vokiečiui, tavo numylėtiniam? h
— .Teip, mano numylėtiniam.-..
— Kas jam padarė mirtį?
— Klausyk Joliaus manęs, Aldona. Aš; 

baigsiu savo pasakojimą.
Buvo skaisti vasaros subatos diena, tik 

štai po pietų, 3 valandą pradėjo nuo pietų 
pusės kilt pilki, tamsus debesiai ir ne užilgo i 
pasirodė ant dangaus žaibai ir pasigirdo 
perkūno trenksmas ' su lietum. Greit pri
siminė man motinos žodžiai, kad griausmas į 
ten trenkia, kur yra pikta dvasia. Perėjus 
audrai, ne užilgo gavau žinią, kad miestelio 
L. darže, prie medžio, perkūnas užmušė žmo 
gų, kuris mane mylėjo; vokietis yra jau per
kūno užmuštas.

(Galas.)

Tobula Degtinė
Absaliutiškai tyra, ir ne maišy

ta; švelni, sveika, gardi ir "turinti 
visur gerą reputaciją.

Reikalaukit '‘Onieft”
Bile viename gerame likierių skie
dė ar krautuvėje. Pasiimkit ir na
mo bonką šitos degtinės. Jos ge
rumą gvarantuoja:

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

Cleveland, Ohio.
TeL Mani 4048 — Erie 135

8¥D¥I»JASASKCi*LISTA&
M turi nl"*

*ki>. trumpa rr»r- 
jitnv akiu
ar kitokį. ak.u
kliūti*
Hitui Jis Frtiiflit

Garsi Rusijos Tragedina 
NAZIMOVA

Baisioj Photo-Dramoj 
(WAR BRIDES)

KARES NUOTAKA

^SnFrankRHappy
I JUS DANTISTAS 8^i

Šita istorija perstato didesnę tragediją, negu tranšėjos.
J Bus perstatoma šioj

| Petnyciojir Subatoj, Birželio22ir23,1917

Mintims skrenda čia už jūrių, 
Jie prie tavęs šaukia.

Ak pabuskie brolužėli 
Iš girtybes miego, 
Paduok ranką tėtušėliui 
Ir matulei mielai. -

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

FRANKEL LIGHT COMPANY
5016 Woodhtnd Avė. - Cleveland, Ohio

PRIE VILTIES.
(Dr. Pr. Mockapetriui.) 

Musų kelias erškėčiuotas 
Ir aštriais dygliais išklotas, 
Bet gi, žengkime tolyn, 
Jaunos spėkos eis tvirtyn. 
Kerštų kliutįs turės nykti, 
Tikslų siekiai ims įvykti, 
Tik vis žengkim prie šviesos, 
Nieks mums kelio nepastos.
Ateities nušvis mums dienos 
Ir ne engs tad mus kiekvienas, 
Tik prie mokslo ir rimtai, 
Tiesa yr jame tiktai.
Tad prie darbo, drauge stokim, 
Su tamsa narsiai kovokim, 
Prie palaimos prie vilties, 
Žengkime prie ateities.

(@) Vakar — vienas iš Clevelandą 
zg\ rubežiuojančių miestą.

Ryt — statoma didyn Linndale
(§) ir tūkstančiai Clevelando gyvento
ms ją, linksmai jame apsigyvena ir čia 

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

Jeigu pirmiaus ne buvai Linnda-
'g' le. tai — atvažiuok dabar — o čia 

tau patiks apsigyvenimo vieta.
(3) Neapvertinami lotai atneša 100 

nuošimtį savo vertėje, kaip tik tin- 
ka namą statymui

© Čia yra saugiausia vieta tavo turtui, šiądien. Mažas įmokėjimas ir mažos mėnesinės
(@) mokestis duos tau namus arti parko ir žaislą dirvono. Męs nenorime atkartoti pasa
lį! ką, kad žmonės visuomet netikėtai randa sau turtus šioje šalyje, vien tik žemės ir

namą nuosavybėje. Žmogus, kurs čėdija ir savo Įdėlius deda į nuosavybę mieste, nė-
© ra klausimo kaip jis apsirubežiavęg butą, susilauks žilos senatvės ir laimingos ateities,
zę. taps neprigulmingu.
W ATKELIAUK ŠIĄDIEN. IMK LORAIN GATVEKARĮ. SU TRANSPORTU PAS GATVEKARIŲ 

STOVYKLAS. IKI LINNDALE GATVEKARIUI IR ATVYKĘS SPRĘSK PATS. ARBA TELEFO- 
(@) NUOK NEAPMOKAMO AUTOMOBILLAUS, AR RAŠTU REIKALAUK PAAIŠKINIMŲ.

QXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmXZX23XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MĘS UŽLAIKOME APARTAMENTĄ SU DIDŽIAUSIU PASIRIN- !

KIMU VISAME MIESTE _________ ;

ELEKTROS ŽIBURIŲ APTAISYMŲ, ĮRENGIMŲ LEMPŲ jį| !

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

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

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

J. Gailutis. 
ŪKININKO DUKTĖ.

1 (Užbaiga)
' sakiau gyvent pas lietuvius, gyvenau pas 
langius, kur tankiai ir tas vokietukas atėjo 
i pas mane ir ilgas valandas mudu praleisda
vome privatiškame kambaryje. Lietuviai 

'• man buvo nemalonus pasidarę, rodos, aš ne- 
‘ noru nė susitikt su lietuviais. •

— O kaip nemalonu klausant tokios 
‘ atšalusios kalbos!

Lyg nakties šešėliuos’, 
Męs žaidžiam tiktai, 
Nors darbų daugybė, 
Nežiūrim antai!

Atkreipkim atydą, 
Jaunime gražus! 
Lai veltui dėl barnių 
Mus spėkos nežus.

Kiekvienas, pasmerkim 
Paikystes kapuos, 
Nelemtą rūstybę, 
Lai meilė vaduos!

Bus linksma krūtinė, 
Degs meile širdis, 
Tik dirbant iš vieno, 
Bus gyva mintis.

Tad broliai, vienybėn! 
Prie tikslo šviesaus, 
Sulauksim- rytojaus, 
Giedresnio—aiškaus be

peikiant vokiečius, aš pykau ant lietuvių; 
jie man atrodė tamsus, nemokyti, blogi 
žmonės, o vokiečiai, koki geri, meilus.

Aldona nulenkė galvą žemyn,-o aša
ros ėmė ristis per jos veidus.

— Motina,, dievai Lietuvos, ginkit Lie- 
įtuvą nuo išdavikų. 0 kaip man širdį skau- 
' da, matant lietuvę teip niekinant save ir ki
tus, aršiau piktos dvasios neapkenčiu.— 

I — Aldona, ko teip nusiminei? Klau- 
i syk toliaus mano pasakojimo. Aš metus 
I darbą fabrike, išvažiavau į kitą miestą. 
IVis tai per vokiečio meilę, ir nenorėjau būt 
lietuve bet vokiečių ištikima, nes buvau Pa-, 
sirengus už jo ištekėti.

— Už vokiečio, kurs mus tėvynę žud& 
nuo senų amžių ir dabar žudo, tu manai te- Į 
keti?

Dovanos! Dovanos!
Duodu dovaną 50c. ver

tės, kuris užsirašys Dirvą 
ant metų. Tik vieniniams 
gyventojams. ||

JUOZAS SAUNORAS. g
829 Clifford Avė.

ROCHESTER N. Y. ®

7035 Wade Park 
VahadtK mo 1 iki 8 kasdien.

Tei. Rm^I« 1J81-B
[Patarimai dykai. Parima gvar-tss.

“War Brides” perstato garsi Rusijos tragediją lošike, Nazimova, krutančiuose paveiksluose. 
Paveikslai paimti iš jos lošimų scenoje. Photodrama susideda iš serijų paveikslų, iš kaimiečiu gy
venimo ir jų sunkaus gyvenimo. Joan, centrališka figūra, perstatyta Naziniovos, 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 kares laukuose tapo 
užmuštas. Johanna įpuola Į desperaciją ir- sumano nusižudyt, bet motinos prospektyva ją prie to 
ne leidžia. ",

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

Dr. T. A. Hanlen 
dantistas

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1395 R 9 Street
Cleveland, Ohio.

Kaip suvytę žiedeliai— 
Ant žemelės byrėjo—

J. Svyrūnėlis.

a/

K“* M

■ J,7.
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Šitos Durys PARŪPINAME Jei Tamista Neturi Brituos

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

$1.00 ar daugiau.

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

ThePearlSLSavings 
& Trasi Csmpany
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 — gterk prie val

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

Brewing Co.

Dirbame visokius audeklinius 
stokelrus apsisaugojimui nuo sau
lės.

Apsteliavimus duokite iž^anksto.
Tel. Harward 747 Centr. 5595.

Edvardas B. Smialek,
TAIKOS SU DŽIA

(Justice of the Peace)
Sutaiko civiliškas ir kriminališ- , 

kas bylas ir išriša kitokius teismo’; 
reikalus, kurie rišasi su šituom I 
urėdu. Teipgi veda
REJENTALIKŠĄ KANCELIARI-; 

JĄ (Notary Public).
Parūpina kontraktų ir pardavimo 1 
ar pirkimo aktus, apdirba “dee- I 
dus”, margičius, abstraktus, tęs-1 
tamentus ir teip toliau.

KANCELIARIJA:
303 SUPERIOR BUILDING I 

Cleveland, Ohio.
Tel. Bell Main 1963.

R.

Apie sėklas. -
Kiekvienas ūkininkas pri

valo rūpintis įgyti geras 
sėklas. Dalykas tai gana 
lengvas, bet reikalaujantis 

i rūpestingumo ir atydos. yra kada nors pifmiaus bu-
Mųs pirmtakuhai tame bu- 
vo labai gabiais. Šiądien už 

1 pinigus galima pigiai pirk
tis gerų sėklų turguose ir 
todėl rinkimu geros sėklos 
namie, mažai ‘ kas rūpinasi. 

' Vienok ne atsižvelgiant į 
! pigumus, kiekvienas ūkinin
kas privalo pats sau gamin
tis geresnę sėklą iš namie 

^auginamų produktų, kaip 
tai kopūstų, cibulių, žirnių, 
agurkų, dynų, petruškų, 
barščių, morkvų ir tam pa
našiai. Tik reikia atminti, 
kad šitų augalų negalima 
sodinti ar sėti vienų arti ki
tų, nes kuomet jie žydi, su
sisiekia vieni su kitais, per
siima vieni kitų, kvapu ir 
priima vieni kitų ypatybes

! ir tokiu budu sėklos ne išei
na geromis. Ypač negali
ma sodinti arti vieni kitų 
pasodninkus kopūstų, faso- 
lų, žirnių, galeropių, gručkų 
ir kaliforų.

Perkant sėklas turguje, 
nereikia paisėti į pigumą, 

. bet į gerumą sėklų ir teisin
gumą jas parduodančio žmo
gaus. Jeigu sėklos yra lai
komos daugiau negu metus 
laiko ir yra abejonė apie jų 

. dygimą, tad pirmiaus jų sė-

10 gal. Smetonos sviestui, į 
$18,14, kuomet už sviesto 
Smetoną mokėta po 42 cen- i 
tus. Yra tai didžiausias Vyrams ir moterims. Su- 
Smetonos brangumas, koks; randame darbus ie virtu. 
vi*q Irorio novo mormone* nn., x

vių darbų, daržuose, prie 
 kambarių valymo, bliudų 

Ūkininkų mieris. mazgojimo ir viešbučių. Dar 
Ūkininkų draugijos | bai laukiniuose kliubuose, su

“Grange”, Michigano valsti- ’ pragyvenimu. Reikalauja- 
joj, viršininkai, apreiškė į me greitų mergaičių prie sta 
Detroito majorui Marx savo lų ir špižemės darbo, teipgi 
planus, sulyg kurių yra gei-: greitų vaikų prie patarnavi- 
džiama Detroite įsteigti di
delę produktų parduotuvę, THE CLEVELAND CATE- 
kurion 15000-20,0000 šios RERS ASSOCIATION CO. 
draugijos narių-ukininkų 
pristatytų pardavimui sa- i 
vo - produktus. Majoras 
Marx dar nieko jiems ne at
sakė.

vęs.

ŪKININKAMS 
ŽINIOS.

— E. Lansing, Mich.. ap- 
likėse yra obalsiu priimta 
“užaugint veršį”. Jeigu 
kiekvienas ūkininkas, nuo 
50 akrų žemės užaugins vie
ną veršį daugiau negu kas
met, tai 1918 m.-visoj Michi- 
gano valstijoj bus mėsos dau 
giau 62 milijonai svarų, arba 
po 12 svarų daugiau ant kie- 
vieno valstijos gyventojo.

— Šiaurinio Michigano 
ūkininkai turi pardavimui 
40 vagonų pernykščių bul
vių, bet nežinia kodėl jas 
neparduoda. Šiųmetės bul-

j Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po 
;! pietų.

i REZIDENCIJA:

Telep. - - Cuy. Central 7597-K 3

John Tidd I
etKOSTUMERSKAS^

*: St.16 Berea Rd., Brook Park O. !?! J' 
; Tel. Mario 110—R. j; d
;i Su visokiai reikalais _ kreipkitės!' 
Sjprie jo, o busite užganėdintais jojĮ 

patarnavimu. ;

DarbusDykai, „ , . .
S Išmokate $15 ir 60 centų Veltui.

TAI J METUS LAIKO, NESKAITANT NUOTOLIO LAIKO LAUKIMUI PAS SARBERį

mo.

412 Superior Avė. N. E.
jiiiijimiiiiiiiiiiniiLifimiiiiHiiiuiiiiiiin

Naujas išradimas 
20 amžiaus.

Dėlei panaikinimo blakių, bamba- 
dierių ir kitų vabalėlių, koki tik ga
li atsirasti jūsų stuboje. Tą viską 
panaikinsite tik į dvi dieni, tik pasiųs- 
kitę savo adresą, o visi nurodymai 

' visai dykai.
j Rašykite ant adreso:

J. W. SAKAUSKAS & CO.
Box 42, Sta. E., Cleveland, Ohio.

; International Pharmacy
TERPTAUTIŠKA APTIEKA. j

Čia yra didžiausias sądėlis Jr pa- ' 
. sirinkimas įvairiausių naminių gy-; 
■ duolių, visokių šaknių, žolių, trajan- i 
i kos ir t.t. Teip pat gyduolių nuo 
i džiovos, neveikimo jaknų, ramatiz- ; 
mo, po krutinę skaudėjimo, arba ne- ; 
galėjimo valgit ir užsisenėjusių ronų ' 
ar kokių lytiškų ligų.

Lietuviškas Savininkas
JONAS ZVALSKIS, » . į 

4501 St. Ciair Ave^ Cleveland, Ohio. j

gĘl Tas štai kaip atsieina. Tamista neturėdamas britvos, priver- i 
agĮstas eit pas barberį barzdos apsiskusti. Arne? Žinoma, kad teip. 
*2^ Juk neapsiskutes negali būti. Na, leiskim sau, Tamista skuties

vieną sykį į savaitę, tai kas savaitė mokate 15c., o juk metai susi- į 
ĮįEdeda iš 52
[LĘ savaičių, _
§§tai Tami- *— -------------
20Į sta išmo- 3 -J - . JT/
SnJ kate bar-

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

We verstas esi skustis bent du sykius į savaitę, tai Tamista kas savai- 
ĮUEtė barberiui išmokate po 30c. vien tik už barzdos skutimą, kas 
gGmeto bėgyje susidaro $15.60. O kiek laiko praleidžiate belaukda-

mi ? O' juk laikas veltui praleistas žmogaus gyvenime jau niekad 
3^ negrįžta. Jis prisiskaito prie žmogaus gyvenimo. Taigi liogiškai 

apmąsčius ir apkainavus tą brangų, veltui praleidžiamą laiką, 
įskaitant pinigais prisidės mažiausia trys sykius tiek, kiek išznoka- 
ĮUemametų bėgyje gyvais pinigais.
gjp Tki apsistokie čia ir apmąstykie, argi ne laikas sustabdytie to- 
=pjkias pragaištingas lėšas, kurios nesvarstant išrodo nedidelėmis, 
art Tad nelauk nieko, o. tuoj paėmęs keletą dolerių užmokėk tik 

vieną sykį, nusipirkdamas gerą britvą, o ant visados nuo augs 
Ročiaus išskaitliuotų nuostolių busi liuosas.
ĮUS Geriausių britvų ir didžiausi rinkinį, kurios tikrai gvarantuo- 
art jamos visapusiškai, neskyriant kad ir sudužtų.

H “DIRVOS” KRAUTUVĖ
2004 St. Ciair Avė. Cleveland, Ohio.

—UŽLIAKO DIDELĘ—

NAMŲ RAKANDŲ KRAUTUVĘ

Reikalaujame merginų prie skal-!

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 dailydėmš įrankių, sudynų 
ir t. t. Teipgi įvairių-įvairiausių rųšių maliavos, še 
petų, smalinės ir robrinės stogų dengimui popieros

2105 St. Ciair Avė. Cleveland, Ohio

ji Lietuvys Kriaučius iį
į Kurie mylite dėvėti gražius ;j 
i; siutus ir kitus drabužius, tai užsi- į 
į; sakykite pas atsakantį kriaučių. I 
ij Aš gyvenu pačiame miesto centre i 
b ir-turiu bidelę šapą, todėl ir viso-:! 
:! kius drabužius atsakančiai pasiu-Į; 
;• vu, dailiai pritaikau ir gero tavoro.
i* ;•
;; Kreipkitės Antrašu:

Cleveland, Ohio į:

S W.E. & J. J. Donnelly
PATENTUOTOJAI

j: 1377 E. 9-tos gat.

^Sienoms Popiera>
V Nuo 5 centų augštyn už rolę^ 

j'Didžiausis pasirinkimas tinkamųST 
margumynų. Pamieruokite savo^f

y kambarius ir atėję pasirinkite^T 
y tinkamiausio tavoro pas mus

WaI!JPaper &"Paint Store,
1338-40 St. Ciair Avenue N.E.<^

Centr. 6189-R Prospect 2892

Trįs dešimtys matų musų patyri
mo darbas įvairiose šakose, viso

kių išradimų ir patentavimų.

406-7 Cuyahogo Bldg, 
CLEVELAND, O.

Dr. FRANCIS KENNEDY,
DANTISTAS

Nuo 9:00 ryto iki 12:00 dienos ir nuo 1:00 
ik» 5:36 vakaro.

PanedeJių, Utaminky ir Seredu vakarais 
nuo 6:00 iki 7:30.

Bell Besėdate 2377-W Cuy. Ceri. 6678-R
5402 Superior Avenue

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

==- DANTISTAS
Ištraukia dantis be jokio 

skausmo. Sugedusiai dantis už
taiso ir padilba sudėtinius dan
tis.

Valandos priėmimo: 9 ryto 
iki 9 vai. vakare.

. 6127 St. Ciair Avė, kampas 
Norwood.

" —

Ę Bell Main 806 Gyvenimo 
ĮyčjCent. 2251-L Garfield 2756-M

J R.RoyCheeks !
S ■&. ADVOKATAS*- ] 
feS 312-314 SUPERIOR BLDG Į 
Į^gį 314 Superior avė. Cleveland, O.< 

jįSMusų ofise yra lietuviškas ver-j 
knitėjas. . ;

bušelį ir pernykštes jau nie- . 
kas nenorės pirkti.

— Colorados valstijoj su-' 
sitvėrė ūkininkų centralis 
komitetas, su : savo šakomis 
kiekviename paviete, kurių 
tikslu yra duoti dykai sėklas 
visiems, kas nori užsėti savo. 
daržus. Bankus palengvino 
gavimą paskolų ūkių įsitai-i 
symui. - j

— Bėgyje 1916 m. visose į 
ledaunėse ir ant geležinkelių Į 
sumušta 13,000,000 tuzinų 
kiaušinių. Sulyginus tokią 
daugybę kiaušinių su šią- 
dieniu brangumu, nuostolis 
pasidaro milžiniškas.

Norint turėti baltus kali-Į — Elgin, III. sviesto tur-j 
forus, reikia tėmyti, kada.; guje pereitoj savaitėj par- 
jie pradeda žydėti. Pradė
jus jiems žydėti, tankiai rei
kia pereiti jų dirvą ir apžiū
rėti, kad žiedai nebūtų per
daug apšviečiami saulės 
šviesa. Radus žiedus prieš 
saulę, reikia juos pridengti 

; jų pačių lapais, kad pakavo- 
jus juos nuo saulės. Teip 

! uždengti jie liksis baltais, o 
deginami saulės, bus rau
svi.

mas su sėklų mažumu, ar 
jos digs, ar ne. Augalai duo
da geriausias sėklas tie, ku
rie pirmiausia dygsta. Ku
rie dygsta vėliau, sėklas su- 

' teikia bespėkes ir iš jų ne- 
: reikia tikėtis gerų pasekmių. 
Prie to reikia atminti, kad 
įvairios rūšis augalų dygsta 
ne vienu laiku. Sėklas vi
suomet reikia laikyti šalto
je ir sausoje vietoje, teipgi 
saugoti jas nuo pelių. Sėk
las nereikia laikyti persau- 
soje vietoje, nes gali sudžiū
ti ir ne dygti.

dagus žmogus 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- 

i ras^ų darbininkų. Už rekomendavi- 
■Į mus neimame nieko. Atsišaukite 

' tuojaus.
Walsh Employment Agentūra, 

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

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

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

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

Tel: Central 2356. Harvard 286. i;i

X « J- “■ A X ,
Cnt Hute Plinrninev '!

Atsinešk pas mus savo reuma-‘;i 
tizmo keblumus, męs juos prašalin-' 
sime. Išgydymą grarantuojame, 
o jei ne, tai užtikriname pinigų su
grąžinimą, jei mus vaistai negelbė
tų.
’ 3502 Clark Avė, Cleveland, Ohio.

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

Dr. Wm. Rasing
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso Valandos

Baltinimas kaliforų.

Veisli karvė.
A. H. Harden, Texas val

stijos ūkininkas, užsiaugino 
karvę “Jersey” veislės. Kar 
vė ta senumu yra nuo 7 Ko
vo 1914 m. Sausio 9, 1916 ji 
turėjo dvynus, dvi telyčai
tes, o Gruodžio mėnesyje, 
tuose pačiuose metuose, tu
rėjo vėl dvynus — veršiuką 
ir telyčaitę. Savininkas ši-’i; Nlo 1 iki 3 popietų ir nuo 6 iki 7:30 va ' , _ * „a

Ji kare, šventadieniai nuo 11 iki 12 die- > tOS karves nepaidUOtų ją UZ 
;! nos. Seredoms popietų ir Pėtnyčių va- didŽiaUSlUS pinigUS, HCC 
;! karais nėra ofiso valandų. 1 & _

OfiaM 1395 E. 9 St. i . ,

bai daug pieno ir riebios 
;; Smetonos.

Ofisas 1395 E. 9 St.

pinigus, nes 
apart veislūmo ji duoda la-

A. ORDINĄ
Grabelius ir AmMancistas
GENERALISKA STOTIS: 

6127 St. Ciair Avė.
Fihja:

6617 — 19 St. Ciair Avė.
Telefonai:

Ohio State, Princton — 1381.
Bell — Roaedale 1881

© Bell Main 3514 Gyvenimo @
1 (G>) Cuy. Cent. 1505 Cuy. Union 289 (©) 
(į) 

© 
© 
©

C. J. Benkoski ©
ADVOKATAS ©

420 Society For Savings Bldg..^ 

CLEVELAND, O.
Męs savo ofise turime kas per- s? 
kalba lietuviškai. ©

Smetonos brangumas.
New Yorke mokama už 

svarą Smetonos 45 centus. 
Vienas ūkininkas pardavė 
berteinuką su 5 galionais 
Smetonos, už kurią gavo 
$10,39. Kitas ūkininkas 
Ohio valstijoj, už 5 galionus 
Smetonos gavo $10,33, o už

davinėta sviestas po 38c. už 
svarą. - į

— Dėlei ankstyvo nupuo
limo vandens upėje Missip- 
pi, šiuosmet keli tūkstančiai 
akrų derlingos žemės duosis 
sunaudoti produktų augini
mui.

— Rockeffelerio fondas 
Wisconsino pieninyčiose už
sakė 35,000 blešinių tirštin
to pieno, kurs bus pasiųstas 
Belgijos vaikams.

— Louisiana valstijoj 
1916 m. išdirbta 607,800,000 
svarų cukraus arba 332,800, 
000 svarų daugiau negu 
1915 m.

— Kanada dabartinėje 
karėje nustojo sužeistais ir 
užmuštais 75,000 vyrų. 
Nustojimas tiek daug jaunų, 
vyrų, tinkamų prie ūkių 
darbų, labai atsiliepia ukėse.

— Iš Florida valstijos,; 
nūs 24 iki 30 d. Balandžio 
išgabenta 781 vagonas šių-j 
mečių bulvių, o vėlesnėje 
savaitėje iš gabenta 518 va
gonų. Pereitais metais toje | 
pačioje savaitėje išgabenta 
tik 330 vagonų.

— Wisconsino valstijoj, 
Outogamie paviete, Texas 
gyvulių pirkliai supirko už 
$28,000 gyvulių holandiškos 
veislės. 6 vagonai jaunų gy
vulių išgabenta į Texas, o 2 
vagonai į Nebraska.

REIKALAUJA VYRŲ 
Mokintis Barzdaskučių 

AMATO.
Instrukcijos admokamos $25. oo 

Algos apsimoka, užsiėmimas gva- 
rantuotas.

Tri-City Barber College
211 Prospect N. E.

CLEVELAND, OHIO.

—PRAŠYK—

k CEREBRUOTO

LASH’S
BITERIO

PUSĖ STIKLO 
PATAISO SKIL
VI IR INKSTUS

PARSIDUODA
VISUOSE 

ŠINKUOSE

XXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXD

The John E. Mannen Co.;
= BLEKORIAI IR KONTRAKTORIAI -= J

Dirbame Cornesus, geležines kopėčias, atliekame rynų ir dūdų »
* sujungimo darbą, įstatome fornesus į naujus ir senus namus, padirbame *
M drabužių džiovinimui grėdus (dryers), sudedame blekines lubas ir atlie- į 
m kame sienų pagražinimo darbą. ►
I 224-1-57 ST. CLAIR AVENUE !
* Bell Tel. Prospect 450 Cuy. Tel. Central 1788 *
CD3XXZXXXXXXXXŽŽXXXXXXXXXXXXXZXXXXXŠŠXXXXXXXXXXXXXXI

DR. L. STERN
Sudeda 22 karato aukso dantis už $ 3.00 nuo dančio. 

rato “Gold Crowns” $3.00.
Sidabru užtaisymas 50 centų. Visoks dantų .tiisymo 

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

Ofiso Tel. Cuy. Central 4580-L

(Ant “Star” teatro) CLEV:

Reziden Tel. Cuy. Lcrain 493-W

Siunčia pinigus ir parduoda laiavkortes į visas dalis pasar 
diodą lotus, namus ir farmas Apsaugoja nuo ugnies namus 
baldus. Atlieka prisegos patvirtinimo (Notary Public) darbus.

DU BANKINIAI SKYRIAI: 
1783 W. 25th Street,

573 W 3rd Street. Elyria, OLia

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

Pamėgink mus.“ Geležinio Vyno”.

MARKET PHARMACY-APTIEKA
L. S. KREJCI,

gj 2601 LORAIN AVĖ,___________
Savininkas

CLEVELAND. OHIO

"$10.ooX-Ray Egzaminavimas už $l.oo
Su $1,000.00 vertės masina 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 : 
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
niolika metų savo praktikos aš pagydžiau tūkstančius žmonių iš nesuga- 
lėjimo: pilvo, kepenų, inkstų, kraujo, odos, reumatizmo, akių, ausų ir ger
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 naudotu išra
dimą profesoriaus Ehriich. 606 (Salvarsan) ir 914 (Neosalvarsan) kaipo 
vaistą.

Aš kalbu lietuviškai, lenkiškai ir slaviškai.

Dr.BAILEY. “SPECIALISTAS”
’ 5511 EucHd Avė. (arti 55 gatvės), antros lubos kambaris 222. •

Ofiso valandos: 9:30 r. m. iki 8:00 v. m. Ned«>»oh lki 1:00 T’ ”*
CLEVELAND, OHIO.

fr1ii!n,Tn!m«Į|ĮiilĮnmĮ.mi|||y|tllir!!m,l"mwll’"»11........ .
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GYDAU SPECIALIŠKAI NUO:
Pilvo ligas — Neveiklumo pilvo ir inkstų.
Nervų ligas — Melanholija, Neurasthenia, Insomnija, Nuomaris ir 

Epilepsija.
REUMATIZMAS, SPUOGAI, NOSIES KATARAS, PŪSLĖS KA
TARAS, Odos ligos — Eczema, Acne, Psoriasis ir tt. Kaklo įdubi
mo, Gilaus tinimo, be peilio.
Kojų — sutinimas, raudonumas, skilimas ir uždegimas.
Raudonoji gisla — Raikštinė Kirmėle.

Abudu 
Telefonai

Imk 
Madison 

Gatvekerį

1840 
W. 44th St

n »«♦♦«■»»*♦♦♦»
R. Kumža, tūkstančiai išdegintų namų.

APIE LIETUVOS ATSTA- Gyvenimui grįžus prie nor- 
  malių sąlygų, žmonės stver

sis prie sayo namų atstaty
mo, prie visų tų nuostolių 
išlyginimo, atnaujinta Lie- 

, _ . . .------------tu va turės pasikelti iš pele-dotimusų nelaimes! Musą Bus reaaKBga tverti 
priederme, jei norime iš
likti kaipo tauta gyvybėje, 
išpirkti visą tą žamę, kuri 
po karei bu£ ant pardavimo. 
Reikalas yra Įsteigti Žemės 
Banką, kurs galėtų visą tą 
darbą teip atlikti, kad žemės 
plotai, šiądien priklausanti 
neskaitlingam svetinių ba
jorų būreliui, galėtų musų 
žmonėms sugrįžti nedidelių 
ūkių pavydale. Nuosekliai 
butų išrištas tuomet, svar
bus musų bežemiu ir maža
žemių klausimas, kas ga
lingai pakeltų tėvynės ger
būvį. Kur gauti pinigus, 
reikalingus Žemės Banko 
Įsteigimui? Karei užsibai
gus, užsimegs Lietuvoje vi
sa eilė Įvairių ekonominių 
ištaigų, tarpe jų ir Žemės • 
Bankas, prie to spirs pats! 
gyvenimas. Ištikrųjų, jau i 
ir dabar žemės bankas yra i 
organizuojamas. Tačiaus, i 
kelios dešimtįs ar koks šim- > 

t tas tūkstančių dolerių ne- į 
"užteks tokiam dideliam dar

bui. Pinigus turės suteikti 
Amerika. Bet kaip? Ne
suorganizuota mūsiškė Ame 
rika, aiškus dalykas, daug 
negalės tuo žvilgsniu atsiek
ti. Čia ir iškįla Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės svar
ba. Bendrovė išplėtojusi 
kaip reikia savo- veikimą ir 
turėdama savo ižde užtek
tinai pinigų, galėtų užpirkti 

__ už kelis šimtus tūkstančių 
dolerių Lietuvos Žemės 
Banko akcijų, ir reikalingas n^n brt’'nė'’“k2bos:“i 
Žemės Bankui kapitalas su
sidarytų. Lietuvos Atstą- [ 
tymo Bendrovė galėtų ir ki
tokiu budu patarnauti Že
mės Bankui. Galėtų už tam 
tikrą atlyginimą išparduoti 
tarpe Amerikos lietuvių Že
mės Banko šėrų ' tokiame 
skaitliuje kaip butą reika- į. -užsibai -m0.
hnga. Gal kas užmesti, kad 
Žemės Bankas galės reika
lingus sau pinigus surinkti 
pardavinėjant savo Šerus 
tiesiok Amerikos lietuviams, 
be jokio tarpininkavimo. 
Toks pinigų rinkimo būdas 
nėkuomet rimtai negalėtų 
pasisekti. Yra tai taisyk
lė, kad žmonės yra labai at
sargus s.u savo pinigais, ir 
deda, Įvesdina juos tik ten, 
kur raginimas yra paremtas 
ant organizuoto veikimo vi
suomenei pažįstamos jau 
Įstaigos. Užtatai užrubeži- 
niai užmanymai ir reikalai 
visuomet yra ir visur finan
suojami su pagelba vietinių 
Įstaigų to krašto, kuris su
teikia pinigus. Pavyzdžiui, 
J. P. Morgan and Co. New 
York'e, Amerikoje, surenka 
reikalingus pinigus anglams 
ir franeuzams, išparduoda
mas jų skolinamas popie- 
ras... Anglai ir francuzai 
patįs negalėtų surinkti Ame
rikoje nė vieno cento.' Grįž
tant prie Lietuvos Žemės 
Banko, musų žmonės tik 
tuomet rimtai parems visą ^7^ p]n7giniame^ dalyke £ 
tą reikalą, jei jo užpakalyje jęe]jomg ypatoms užsitikėti? O

sitikijnuose musų žmonės, £ Už mažą pinigą, kokiu yra vienas doleris, X-RAY eg- 
paprastai, ir neužsitiki. g zaminavimas ir pasakymas kame skausmo priežastis 
Dailydžių Bendrovės nariai/- 
todėl, greičiausia nuspręstų 
visi nuvažiuoti į Lietuvą,

TYMO BENDROVĘ
(Tąsa)

iriuose- Nevalia mums duo
ti progos svetimiems išnau-

Dr. A. Simpson SPECIALISTAS 
Įsisenėjusių ligų

Clevelandė

t

visą eilę Įstaigų, dirbtuvių 
statymo medegos gamini
mui, k. a. plytnyčios, cymen- 
to, medžio apdirbimo ir t. p. į 
dirbtuvės. Mums apsilei- 
dus, užsiims tuomi greičiau
sia vokiečiai ar žydai spėkų-1 
liantai, kurie tokiu budu 
Įgis sau musų krašto nuola- į 
tinęs pozicijas ir trauks iš i 
musų krašto pelną, dabo; 
jant savo ypatingų tautiškų! 
reikalų, ir nieko negrąži
nant musų tautai. Galėtų,' 
tačiaus, visus tuos reikalus 
paimti Į savo rankas musų; 
amatninkai, musų žmonių 
kapitalai. Visur, kur tik 
reiks Lietuvoj kokių tos rū
šies dirbtuvių, dirbtuvėlių, 
galėtų būti jos Įsteigtos la- 

i bai lengvai lietuvių jiego- 
mis. Kalbėkime pavyzdžiu, 

i Prieš porą mėnesių musų 
i laikraščiuose pasirodė • ži
nia, kad viename Amerikos 

i medžio apdirbimo centre 
' lietuviai dailydės užmanė su

Ofiso valandos
Panedėlyj 9:30 iki
11 ryto; Seredoj 
9:30 iki. 11 ryto; 
Ketverge 2:30 iki 5 
po piet; Petnyčioj 
9:30 iki 11 ryto; 
Nedelioj nuo 8 iki
12 pietų; Panedė
lyj ir Seredoj va
karais nuo 5 iki 8. 
Ofisas uždarytas 
Utarninke ir Suba- 
toj. Už pa tarną - 
vimus prekė $2 pri 
skaitant vaistus.

Cuy. Lorain 629 L
Bell — Edgewater 
2049 J.

Dr.-E. A. Marimki =:
= DANTISTAS =

OCiao Valandos: *
Nuo 9^)0 1230. nuo L-00 iki L-00 popietų ir **

nuo6SX* iki 8:00 vakare. . ,
Seredom* nuo 9M ryto iki 12M vidurdie. ’
HMIl. 7Mb Sii Miie į

*-i"i’*****'i"i'
taupinimui

• Rose 4420-W Princeton 1369-L

: Dr.LMJARZYKSKI
I GYDYTOJAS, CHIRURGAS.
J . IR AKUŠERIUS
" Ofiso Valandos: Nuo 1:00 iki 
m 3:00 popietų ir nuo 7:00 iki 8:30
* vakare. Nedehoms nuo 10 iki 12
J dienos.
I 1155 E. 79th Street.

1SE

L. Bednarski
parduoda ©įt

Namus ir Farmas
Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI, 

2110 Prospect Avenue.

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

*±/o
St Clair ir East 55-ta gatvė,

Prospect ir Huron,
^uperior ir Addison,
St Clair ir East 125-ta gatvė

12090 Superior Avė.

NUOŠIMTIS
SKAITOSI NUO TOS DIENOS,

Skonis |
Paaiškina. į
‘Užsisakyk Keisą”,

TheDiebolt Bręvvibg Cc 
?“GS-3S3~ Ce'tjt .?30u.

Bravoro 3 TriampaZ

Patraukiantis
kiekvieną Į

E=JE
i CIGARAI ir PAPIROSAI Dr.LE.j)OWNEY

[yš Saldainiai ir sušaldyta smetona

i HUEFNERS CONFECTIONERY
7031 Superior Avė., Cleveland, Ohio

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

» 8:00 vakare.
Seredoms nuo 9:00 iki 12:00 vidurdienio. 

Nedėldieniais uuo 10:00 iki 12:00 vidurdie- 
ir nuo 2:00 iki 5:00 popiety.

JPrinceton 2371-R
Galima susikalbėti lietuviškai. 
1172 E. 79th Str, Cleveland.O.

daryti dailydžių bendrovę, DRAUGYSTĖS, KŪMOS POPE VULCAHIZIIIG CO.
’ ‘“Dirvos” L. P. i Goodyear & Pennsylvania auto-zk

i Y mobilių guminius ratus ir dūdas 
. Y nataisome. Už savo darbą męs>r

TURI “DIRVĄ” UŽ 
ORGANĄ. 

DETROn\"ŠlICH.

kuri po karei galėtų persi
kelti i Lietuvą ir ten Įsteigti 
medžio apdirbimo dirbtuvę.1 
TT'/mai-ivirm Jifrvil Lietuvių Literatūros ir Mokslo Drau-uzmanymas visais atzui- DRAUGIJCS viršininkai: 
giais puikus, pilnai praktis- Pirmininkas Juozas Tribulas, 

kas ir tam tikrose sąlygose ^Š^tiSSAbyS“8’ 

pilnai Įvykdomas, nes daly
kas reikalauja tiktai supran- iždkiinkas“A“ iiTrikas, 

ii j • i Iždo elobx“‘ Z?tancių savo darbą amtnmkų Katonas.
ir keliolikos tūkstančiu dole- Tv^rkdaris J- Vaitekūnas. 

. *■ Mėnesiniai susirinkimai laikomi kasnu, kuriuos nesunku butu pirmas nedėldienis kiekvieno meru, I
, ... ‘ antrą valandą po pietų “Dom Polski”susispietusiam būreliui SU- Salele, ant Forest ir kamp. Chene st. ■ 

dėti.

DRAUGIJOS VIRŠININKAI:

Pirmininko pagelbi. F. Milickis,

295 Greeley Avė., 
Finansų raštninkas K. Jarušunas,

Iždo globėjai: Jonas Balčiūnas ir J.

Apie jo naudingumą LietLiter. ir Mokslo Dr-jos nariai 
‘■v . - maino knygas kas antras nedelsiems: IT pa- kiekvieno mėnesio savam knygyne, po 

, . . , . . T • No. 204 Cardoni Avė., tarpe 12 ir 2tiems uzmanytojams ir Lie- vai. po pietų.
tuvai ir musu tautiniam gy- K.njTai: J. Bandža ir A Stanislo- 

i . 0,7 valtis, knygyno ižd. J. Mitnkasvemmui butų tai stambus Literatiškas Komitetas A. Abyshell 
, . ... “ ----- ir F. Proškevičius.
laimikis. ■■ .......... -■

- j -i j- LIETUVIŲ PILIETINIO KLIUBOBet... kaip musų dailydės valdyba detroit, mich.
žengs prie savo to tikslo pi™‘ini±3pįgeL>KitiNausieda. 
vykdinimo? Visu pirmiau- Rekordų'sekr St. Ganiprauckas, 

J - 1 17.i Cardoni Avė.,šia, veikimo negalima prade- F«n. sekret. b. simanavičia,

vicia,

Užrašytojas organo ‘ _
Kliubo nariams Jokios Naujokas,

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

P. S. Kliubo susirinkimai būna lai- ; 
komi antrą nedėlę kožno mėnesio ant, 
2:30 po piet Schulte Svetainėje, 273 į 
Gratiot f
VALDYBA L. S. K. ŠV. KAZIMIE- 

RO GVARDIJOS.
Pirmin. Klem. Urbšaitis,

1087 E. 68 St.,
; Vice- Pirmin. A. Deresevičia, 

1942 Oregon Avė.
; Nutar. rašt. F. Sakalauskas,

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

6202 Heisley Avė. S. E., i
Į Tždin. J. Miškinis. ________________

Goodyear & Pennsylvania auto-/k 
■’ V mobilių guminius ratus ir dūdas - 
. r pataisome. Už savo darbą męs - 
■ 4/ gvarantuojame. Atidaryta \F 

vakarais ir nedėldieniais.
6934 St. Clair Avė.

(Kampas E. 70 gatvės) 
CLEVELAND, OHIO.

f
O o 
^Cuy. Telefonas Princeton 539

O 
O

LIETUVIS

REIKALAUKITE JO

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

AKIŲ GYDYTOJAS
1172 E. 79-th SU Cleveland, Ohio.
Ofiso valandos: Nuo 9 iki 12 die

nos, nuo 2 iki 8 vaL vakare.
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 dienos.

SPECIALISTAS

savo skaitytojams duoda labai daug naudingų'raštų 
U I r* i I I apie žmon'v sveikatą ir ligas, taipgi apysakų, juokų, ■ t ! L 5 I i ^7 Paveikslu. Turi savo korespondentus visoje 

Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj. Vokietijoj, Fran- 
cijcj, Anglijoj ir kt. “Ateitie*" kaina metams 52.00, pusei metų-Sl-00. Už
sieniuose metams $2.50. Pasižiūrėti viena numeri siunčiame dovanai.

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

SIETINIŲ DURIg 
Holdingą 

DIRBTUVE.
3035 St. Clair-avė 
CLEVELAND. OHIO

Prospect 551

1532 E. 32 St.

KAIRŠKA VYRIAUSYBĖ:
Kapit. J.Rakauskas, 7028 Superior av. 

OFICIERIAI:
P. šarkauskas, 1301 E. 55th Street
J. Maksimavjčius, 1279 E. 60th Street 
F. Piečažtis, 1399 Giddings Rd., 
J. Urbšaitis, 1087 East 68th Street, 
J. Gaidelis, 1402 Oregon Avė.
Signalistas J.Šalčius, 1399 E. 41st Str.

L. S. Šv. Kazimiero Gvardijos su
sirinkimas atsibus kožno mėnesio 

į antrų Utaminką vakare, nuo 7:30, 
i Povilausko svetainėje, 2452 St. Clair 
i Avė.

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI f

Į iTik VyramslĮ Ofiso valandos: Nuo 2 iki 4 
• po pietų, nuo 7 iki 9 vakare.

| Ofisas ir gyvenimas: Gar- 
> fTeld’ Bank Buildinp Cor St.

Clair Av. and E. 79-th.

Reikalaujame Agentų.
Reikalaujame kožname mieste lie- 

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

Rašykite lietuviškai adresu:
J. F. RICHARD, 

136 Maple SL 
HOLYOKE. MASS.

2

Žmonės, turėdami prieš sa
ve daug laiko mąstyti, gin
čytis apie tą savo užmany
mą, kelių mėnesių begyje 
teip nusidėvės ir atšals prie 
jo, kad, patogiai valandai 
atėjus, jau gal nenorės apie 
jį -nė kalbėti. Daleiskime, 
kad žmonėms nepritruktų 
ištvermės laukti iki galui. 
Reiktų tuomet kam nors iš 
jų būrio nuvažiuoti i Lietu
vą, susipažinti, su vietinė
mis sąlygomis, apipirkti rei-: 
kalui tinkamą vietą, reika
lingas mašinas, užmegsti 
tam tikrus bizniškus ryšius, 
žodžiu — ant vietos visą rei
kalą sutvarkyti. Aišku, kad 
visam tam išsyk reikalinga 
pinigų. Užsimezgusios Dai- 
lydžių Bendrovės nariai tu
rėtų, todėl, sudėti reikalingą 
sumą ant vienos ypatos (ar 
neskaitlingo komiteto) ran-, 
ar awirastųankompetePntiškų 

žmonių visą tą prirengiamą-,» ___ a y F „...".moulmoA ...X-Ray Egzaminavimas nz Si^sii
ar praktiška tokiame stam- ^txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnxxxxxxxxxxxxxxx!^

SVARBUS APRASIMAS!
Raspatino Ve&auas Caro Paloduose, Apgavingos 

Maldos, Nuodirūmas Caruko.
Jo galybe Rusijos politikėj, priartinimas revoliucijos, prasidės tilpti “Ameri
kos Lietuvyje“. Užsirašyk “Amerikos Lietuvį“ dabar ir perskaityk šitą 
aprašymą, nepraleisk progos, nes už šį aprašymą brangiai užmokėta autoriui. 
Siųsk šiądien pinigus ir gauk “Amerikos Lietuvi“, jis talpina tik svarbiausius 
raštus. Kaina metams $2.00, pusei metų $1.60.

"AMERIKOS LIETUVIS",
15 MiUbary Street Worcester, Mass.

Adresuok taip:

*

t j

GYDAU nervai,| 
chroniškas ir kr-|

t

J DR. Ik-TH. GAIIItOS, D. D. S-
H ATSAKANČIAUSIAS

12 __________ DANTISTAS.________

' g Ofiso valandos: Nuo 9 ry- 
: g to iki 12 dienos, nuo 1 po 
! H pietų iki 8 valandai vakare.

§ 813 Superior Avė. N_ E^
g Vienos durys nuo Colonial Teat-

ros ir medicinos t
<♦

kombincijomisj

„JEIGU

gTegul' Aš" Bosiu' Tavo AptiekoriusI

II. R. GERLACH,
>1653 St. Clair Avė., N. E. Cleveland, Ohio.

TODD’O ČEKIŲ PROTEKT OklUS.' 
Apsaugojia nuo nuostolių ir apgavysčių, padi
dinant čekį. Jgyk vieną tuojau ir buk tikras, 
kad niekas nenuskriaus. Gauna m i šeri pfjrd 

Edward C. Hunt. manadžeris

• TODD PROTECTOGRAPH CO.
349 The Arcade Cleveland, O.

Main 1393 Central 2160.R

DR. I.E. JASINSKI
607 ROSE BLOG.

V AI. ANGOS:
Nuo 11 iki 12 vai vidurdienio, ir nuo 2 iki S 
vai. po pietų. NedėliomiMaM pareikalavimų.

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

Nuo SHM> iki vai. ryto, nuo 12 iki l:3(b po 
pietų ir nuo 5 iki 7 vai. vakaro.
Nedėliomia: nuo 8 iki 9 ryto ir nuofi iki 7 vak

Main 351UI Centr. 7S4M

Main 6166 Central 1518

J. F. SAWICKI
-^ADVOKATAS

325 Sadety far'Siviifi BaiHiat'e

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

Namų tel. Union 251-L.

stovės žinoma vietinė, ame
rikoniška Įstaiga. LA. Ben
drovei Žemės Bankui tarpi
ninkaujant, galėtų susirink
ti tam reikalui stambesnis 
kapitalas, su kurio pagelba __
galėtume tikėtis tinkamai ten ben^raį tvarkyti sa- 
išrSti žemės klausimą Lie- vo rejkai^ pasekmės butų 
tuvoje. tokios, kad per kelis mene-:

Ir netik vienas ^emės žmonės veltui dairytųsi 
klausimas reikalauja išrisi- aplink, kenktų vieni kitiems, 
mo. Atminkime, kad Lie- ginčytųsi, -susipeštų ir, 
tuvoje šioje valandoje yra (ToHaus bus)

Vyrai ir moters! Kodėl jus kenčiate diena po pienai, mėnesis po menesiui, metai po metų, kad jus V 
galite išsigydyti pas daktarą Brown,kurs turi 35 metų patyrimą gydyme moterių ir vyrų, kurs išgydė 
tūkstančius žmonių ir prašalino jų skausmus.

Męs padarome šitų egzaminavimų 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
kalaujame plačiai garsintis. Mus prekės yra kuožemiausios ir už gydymų męs gvarantuojame. Ateik 
pas mus šiądien. Męs kalbame lietuviškai.

DAKTARAS BROWN
2573 ĖST 55 GATVE. ARTI VVOODLAND AVĖ.

2 lubos, kam baris 15 
CLEVELAND, OHIO.

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

t jauti savyje sveikatos suirimą, ateik pas mane 11 
•> ir leisk man ištirti nesveikatos kliūtis, ne atsis- + ! 
g žvelgiant Į tai, kas gydė ir negalėjo tave išgydy-1 i 
t ti. Jeigu mano opinija bus, kad negalima išgy-J i 
t dyti, aš visai gydymo darbą nepradėsiu. * i 
❖ •* ! 
| X-RAY CHEMIŠKAS IR MIKROSKOPIŠKAS J 
t EGZAMINAVIMAS. ?
t------------------------------------ --------------------- -—J
| Mano prekės yra sąžiningos ir nereika-J 
f lauji pasiduoti šitos metodos gydymui, jai to* 
X nenori. $

o - ■ *5* ■* Aš gydau visas chroniškas kraujo, nervų* 
t ir odos ligas, nupučkavimus, atvirus skaudu-^
* liūs, išbėrimo, voties, nervų silpnumo, nustoji-* 
$ mo ambicijos, strėnų skaudėjimo, reumatizmo, * 
J skausmo šonuose, skilvio neveiklumo, inkstų*
* ir kitokias ligas. f
* * 
? Ateik Į ofisą, ypatiškai, nes aš ne užsiimu ?
* gydymais per laiškus. *

f DR. F. G. LESLIE, f
* , *
* 413 Prospect Avė. S.E. Cleveland, Ohio*
į OFISO VOLANDOS: t
t šiokiomis dienomis: nuo 9 ryto iki 8 va-į
* karo. *
* Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 2 po pietų. į
Ž *

^=APGARSTRIMŲ SS
paskleidEjas
Visokius apskelbimus išnešio

jame po stabas.
Narys ii E. D. A 

l*nffva* kelta* j pharmacir.e pramone- 
1547 Si. Clair ava. ClMtland, Bkie

Gourley & Kelly’
RAPORTAVIMy STEI0GMF4I. TTPO- i 

GRIFAI IR RRHITIORAFAI J
Mašina parašome ia&ks*. kontrakto Yor- 

i ma«. rando* aktu*, teatammtua ir kitokiu* 
' raštišku, darbus ^atliekame typevraitericr
ar multiffrafu. Diktacija reikalaujant. A-]

UUy AanricM Trasi BMf.
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Birželis.
23 S. Zenono
24 N. Jono, 4 po S.
25 P. Prospero
26 U. Povilo
27 S. Vladislovo
28 K. Leono
29 P. Petro ir Povilo.

'vintį svetimą automobilių, krabelę Pedisino už vieną 
pabėgo, tikėdami, kad vali-į dolerį-
želėje buvo pinigai, paskirti* Pedisin tai vienintėlis vai- 
išmokėjimui darbininkų al
gų. Plėšikai vienok tuomi 
nieko ne laimėjo, nes valizė
lėje buvo tik tušti kopertai, 
sudėjimui pinigų.

Be
būti

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

GERAS PAVYZDIS
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:
Pasirūpinkit žiemai ang- CR0WN PHARMARY, 

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

(Apgarsinimas.)

lių. Paskirta komisija iš-h 
tyrimui priežasčių, dėlei ku- ■ 
rių pereitą žiemą truko ga-; 
zo, išdavė savo raportą val
stijos kapituloj, Columbus,; 
kuriame paaiškinama, kad, 
naturališkojo gazo sluogs- j 
niai yra sumažėję ir gazo jo- .“J 
kiu budu negalima gauti už
tektinai, kiek jo reikalau
jama mieste, kad naudoti 
valgių virimui ir namų ap- 

. šildymui. Komisija pataria 
gyventojams pasirūpinti žie 
mai anglių namų apšildy
mui, o kad angliai bus bran
gus, pataria jų pirkti dabar, 
kol kiek pigesni.

Iš lietuvių judėjimo, 
seitoj subatoj turėjo 
prakalbos Tautos Fondo 
gyriaus, bet prakalbos ne 
Įvyko, nes kalbėtojas negalė
jo atkeliauti į pažymėtą lai
žą.

Pereitą numerį buvome 
paminėję apie atsibuvusį iš
važiavimą visų chorų,, tame 
5r “Varpo” choro, bet vė- 
Haus pasirodė, kad męs bu
vome informuotais klaidin
gai, nes “Varpo” choro išva
žiavimas atsibus ateinančia
me nedėldienyje.

Pereitame nedėldienyje 
atsibuvo šv. Jurgio parapi
jos mokyklos vaikų vakaras. timąs. Master 
Publikos atsilankė labai Association 
daug, nes tėvai geidė pama- Shorts paskelbė, kad plaukų1 
lys savo vaikų gabumus, kirpimas pabrangs iki 40 
Šalis susirinkusios publikos centų, o barzdų skutimas iki 
tvarkoje užsilaikyti ne mo- 20 centų. Pakėlimas prekės; 
kėjo. Kunigui gražiai kvie- už skutimą ir kirpimą gal
ėsiant prie ramumo, nieko būt įeis veikmėn nuo atei
tas negelbėjo, tik kuomet tas nančio panedėlio. Shorts 
pats kunigas iškoliojo labai aiškina, kad pragyvenimo 
nemandagiais žodžiais, tada brangumas verčia darbinin- 
nusiramino; mat musų žmo- kams mokėti didesnes algas, 
sieliams tik kolionės yra o didesnės algos verčia kelti 
suprantamos. prekes.
Draugijų Sanryšis rengiasi --------------

sssiųsti aukas, surinktas nu- Priversti grįžt prie darbo.

Pabrango kirpimas ir sku-I
Barbers:

prezidentas:

surinko^4 dieną Ko\ o. Siųs, ^-r^ama va]j2iai orlaivių 
motorai, slakerių pakurstyti- 
darbininkai buvo išėję į 
straiką, be jokių reikalavi- 

Nubaudė plėšiką. Į namus mų. Duota žinia į Washing- 
Bietuvio S. Lazicko, po nu- toną ir iš ten parėjo prisa- 
sneriu 2031 prie Hamilton kymas straikininkams tuo- 
skersgatvio, 2 valandą nak- jaus grįžti į darbą. Strai- 
lies Įsilaužė per langą plėši- kininkai paklausė, 
kas ir atrakinęs duris bandė ------ --------
įleisti savo sėbrą, kad ap- ^-==i i i x ž. 2 ž i 11 ==į==

Redakcijos Atsakymai

rodosi, kablegramu, Į Švedi- 
ją, vardu p. Augštuolio.

Kas nori gerą darbą ir už
darbį. Yra reikalaujama 

i tinkamų ir norinčių dirbti 
žmonių naudai. Lengvai ga
lima uždirbti 50-100 dolerių

4

THE ILLUMINATING KOMPANY
ILLUMINAITLNG BLDG. PUBLIC SŲUARE

Turėk savo namus sujungtus 
vielomis elektros žiburianrs.

Kiekvienas namas gali būti apšviestu už $1.25 ar ma- 
‘ žiaų, per mėnesį, šita skaitlynė remiasi ant mus re
kordo visu bilų, kurias moka Clevelando namai.

“Nevien tik elektros žiburiai. bet ir iliuminacijos patarnavimas'
Tai yra skirtumas <

DR. L. E. SIEGELSTE1K
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
— Kraujo irChroniškų Ligų. .—

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

7 iki 8. Nedėldieniais nuo 
10 iki 12 vidurdienio.

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

CLEVELAND, OHIO.

XZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXZXXZXZZZZZZZXX^XX

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

Neišgydomu Rheumatizmu, peršaldimu, kosuliu, nulispnėjimu □ 
kraujo, nerviškumu, akių skaudė jimu, inkstų ir pūslės ligomis, vene- Q 
riškomis ligomis, gerklės skaudėjimu, vidurių užkietėjimu ir kitomis, M 

. kaip urnomis taip ir užsenėjusiomis ligomis. R
Todėl, kas norite būti sveiki, ateikite j musų aptieką, o gausit gy--D 

duolių nuo viršminetų ligų, kurios tikrai pagelbės ir pasveiksite. Ne- K 
kentėkit skausmų. M

Kampas Sotvipski ir E. 82-ra gatvėj šioj aptiekoj dirba lietuvis 
provizorius, baigęs mokslą Lietuvoj ir čia Amerikoj.

PAKELČIO APTIEK A
-----Kampas, St. Clair jA ve. ir 20-mos gatvių. ----------------

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

Cuy Princeton 1539-R.

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 pieš sutaupina- 
me. Žmogus daug draugų gali turėti, bet nieks negali suprasti, kad nėra 
nieks teip greitas pagelbos reikale, kaip taupymo bankos knygelė. Dėlto 
taupymas yra geriausiu draugu, nes reikale greit pagelbsti.

Teipgi mus Banka moka (5) penktą nuošimtį.

THE ST CLAIR AVĖ.

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

Užtvirtinta 1914 m. per Valdžią Ohio Valstijos.
AUTORIZUOTAS KAPITALAS $100.000.00.
Atdara nuo 9:00 Valandų Ryto iki 9:00 Valandų VAakare *fl

L. A. Kujawski
ADVOKATAS.

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

Tel. Main 257—Central 1-502 R

Nusipirk Gramafona
į oTamistos namai iš ncpakcnčiamtĮ, pavirs j rojaus ramybes vičtFj

X

krausčius namus, šeimy- 
ainkas pabudęs pamatė ne
prašytus svečius ir paleido 
šūvį, kuriam pataikius į plė
ške ranką, anas pamatė 
tanpukę ir pradėjo bėgti. nes šjame itrukome vfe. 
Tuomet antrasis plėšikas so- 1
vė į miegojimo kambarį, bet 
pataikė tik į patalus ir nieką 
nesužeidė. Ant ryt p. La- 
zickas davė žinią į policiją, 
kuri po poros dienų pašau
tąjį plėšiką susekė Akrono 
3įgonbutyje besigydant, nes ' 
turėjo pašautą koją ir ran- 

Antrasis plėšikas nesu-1 
sekta. Pašautąjį plėšiką 
teismas pasmerkė vieniem 
metam į kalėjimą.

Geriausia pramonės panaudo- 
jimo proga naujoj Lietuvių pa- 

... . . i rapijoj. Fabriku ištaigos čiaAtsiprašome visų tų, ku-1 yra sujungjamos su krautuvių 
nų raštai netilpo šiame nu- retališka pramone, kurios ran-, 
meryjea Tilps sekančiame, dasi naujoj Lietuvių parapijoj.

Apyvartos daroma iki $15,000 
Į metus. Tuomi gali pasinau-tos.

Ignų Jonui. Iš Tamistos ?oti kiekvienas, kurs tuomijn- 
žinutės tik dalį galėsime su
naudoti, nes kita dalis buvo 
jau kitos ypatos . atsiųsta ir

teresuojasi, tik turi pasiskubin
ti tuojaus, nes ši proga atidary
ta tik trumpam laikui.

Dailus ir švarus darbas, ne- 
sustatyta, kuomet nuo Ta- reikalaujantis mokinimosi ama- 
mistos gavome. Rašykite t0- Priverstinas pardavimas.' 
tankiau Priežastis pardavimo — sveika- ■

, B. Darb. Tamistos žinutę T? trcikala"mas permainyt, 1 
- klirnHtHsunaudosime kitame nume- .. ... . „ r.. , , . Atsišaukite i “Dirvos” ofisą
ryje, bet eiles sunaudoti ne- t> «
galėsime, nes trūksta eilia- „ ... .
vimo formos. Malonėkite CLEVELAND, OHTO. 
mums tankiau suteikti žinu
čių ar šiaip straipsnelių.

J. Kudašiui. Jeigu Rymo 
katalikų bažnyčia yra žmo
nių išnaudojimo ir mulkini-J 
mo įstaiga, tai juk neprigul- 
minga bažnyčia geresne bū
ti negali. Bereikalingai Ta
mista vadinate ją “tautiška”! 
bažnyčia, kadangi ji tautai 
nieko suteikti negali, nes tai, 
yra “biznio” įstaiga. Rašte-1 

Nostitz prisipažino, kad šio- jj nesunaudosime, 
je šalyje jis gyvena nuo 36  

anetų ir nėra piliečiu šios ša- AR TAVO KOJOS PRA- 
lies, net ir ne mano juomi KAITUOJA, 
Imti, kadangi jo tėvynė yra 
lik Vokietija. Jį galbūt teis 
iederališkas teismas.

PARDAVIMUI Savininkas

M

lūs

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

žiuRKivii 
ItUv U balsamasl 

j—----- ------- -—-j JĄS BALSAMIOJA IR BE NUODŲ UŽ- .J | 
MUŠA VISOKIUS VABALUS

,!i Užtikrintas darbas yra musų spe-i; j 
;:cia’.iškumu.

Saldainių

Tadas Neura

Krautuves
Užlaikau skaniu saldainių, 
šaltos košės ir minkštų gė

rimų. Už stiklą tik 3c,

2047 Hamilton Ąve., 
CLEVELĄND, OHIO.

TADAS MA
Užlaiko

TAIPGI

Del susirinkimų, repeticijų 
vestuvių ir 1.1.

2041 Hamilton, Ave^
CLEVELAND, OHIO.

Bučernę ir Grosams

Painters Pr£;
J. W. JONĖS,

Ceneralis Manadžerius.
DIDELIS OLSĖL1S

Pirkti galima po nnmeriu:
; 2122 E. 2nd Str. Cleveland. Ohio 

!
>1 Tel F.«i» 1152 CeatnI 8199-K

i visokią dažą ir dažams aliejų.

414 Superio Bldįfe^
PHONE CUY. CENTRAL 829O-L

Areštavo redaktorių. Po
rcija areštavo Waldemar 
von Nostitz, redaktorių vo
kiško laikraščio “Waechter 
und Anzeiger”, kurs savo 
laikraštyje visaip peikė Su- 
-sienytų Valstijų valdžią ir 
jgyrė Vokietijos kaizerį kaip 
Sr jo visą veikimą; džiaugė
si net ir nuskandinimu laivo 
'“Luzitania”. Areštuotas

REIKALAUKIT IR GAUKIT
ORIGINALIŠKĄ IR TIKRĄ

GINGEIVBRANDY
Kaino i,D0 kohvmolihimo 

.7 8IE6UU m
hisfylnuo SKAUDĖJIMO

G1NGERAS IR BRJCNDP. yra 
tam Keriaužiu vaistu ir 
pertiems hebranriau už 
pigiu* ir nuduotu*.

Vinur žinomi nuo trinde^mta 
metu.

Parduodame Senkuose ir lik te-

Nieko ne laimėjo. C. Bas- 
lenek, narys kriaučių fir- 
snos, kada išėjo iš bankos su 
valizėle, plėšikai nusekę pas
kui iki 55 ir B/oadway gat- 
*»ių, ištraukė jam iš rankų 
•jsalizėlę ir susėdę į arti sto-

M

Prekė $75.00

Jei prakaituoja, Maus commst
užsisakyk Pedisino. Ar ži- New ySS, cESf s«n FrueM 
nai, kad prakaitavimas nai- — - --------- ;
kiną kojų nervus. Ar Žinai, j Seredoj, 17 d. Birželio, 7:30, 
kad nervams susinaikinus, vakare, Clev. Liet. Draug. Sąry- 
kojos negali dirbti? Ar ži- šk> Komitetai laikys savo mene-1 
nai, kad žmogus geromis »u«»nnkimą^A. Žitkevičiaus Į
kojomis uždirba daugiau? Kv,X

Jei žinai, tai kodeinesigy- ma vįsj komitetai susirinkti pa
dai savo ligos? Užsisakyk j žymėtu laiku,
tuojaus didelę šeimyninę

liontM

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

jos vertę ir svarbumą.

Jie suprato, kad nuolatinė muzi
ka stiprina ir tobulina žmogaus 
dvasią, švelnina jausmus ir tuomi 
didina žmoniškumą. .

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

Pagaliaus, jie suprato, kad tu- p .
rint tokią muziką savo šluboje, r,»Ke 5-o.W 
motinoms su dukrelėmis nereikės 
teip tankiai vaikščioti miestan ant 
teatrų ar operų, kur kiekvienas va
karas lėšuoja apie porą dolerių, o 
tėvų sumažės bereikalingi žygiai 
karčiamosna.

Ir galiaus jie suprato ir tą. kad 
jauni jų sūnūs, esant stuboje tokei 
muzikai, neturės laiko tsovėti ant 
kampo ir studijuot i tą amerikonų 
pradinę kriminalę mokyklą. Prekė 835.00

TOnftLEI PIRKO JIE, VIEN TIK DftL TO 
Prekė ».00,«0 P,IIK IK TAMISTA.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
ĮSTEIGTAS AMERIKOJE 1886 METAIS

Kapitalas x Sausio, 1917, $145.000 
pomirtinių išmokėjo    $93.715 
Ligoje pašalpų ................   $52.813

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos—■ 
$6.00 $9.00 ir $i«.oo į savaitę, j

Geriausia yra tokia muzika

•'•••r ........... -- --------------------------- (
photografiškos studijos .kamba-j 
ryje, 2105 St. Clair Avė. Kviečia-

•A. Zdanavičius, raštin.

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

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

kus ir kulturiškus reikalus. i

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

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

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

A. B. STRIMAITIS
- 307 WEST 3OTH STREET, NEW YORK CITY 

VY J


