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Prasideda Ėmimas K^ieneii ėmus reikalų tvarkymu. Nelai-įmos drabužiais. Sako, kad tos 
mė tik, kad visa šalis ekonomiš-! moteris paeina iš augštesnės ru-

Europos Lietuviai Veikia
kai randasi kritiškame padėji
me. Apie panašų Ispanijoj ra
mumą skelbia ir Ispanijos amba
sadorius Suv. Valstijose Joan 
Riano.

sų kilmės.

DIDELI MŪŠIAI VAKARUOSE

MAJSTO KONTROLE VALDŽIOS RANKOSE

VALDŽIA APSIDIRBO SU 
ANARHISTAIS IR PLĖ

ŠIKAIS. 
Tomskas.

VĖL AIRIUS KIŠA KA- 
LĖJIMAN.

Dublinas. Pereitos savaitės 
laikraščiuose praskambėjo žinia, 
kad Anglijos kancleris Bonar 
Law vardu visos Anglijos j>as- 

| kalbė amnestija visiems airiams
Vakarinėj dalyj į revoliucijonierianis, kurie buvo

dinta vokiečių submarinų keli 
Anglijos ir Suv. Valstijų laivai, 
kurie vežė Anglijai maistą iš 
Suv. Vai., Anglija prašo Japoni
jos, kad ta dalį savo laivyno per
keltų iš Pacifiko į Atlantiką ir 
padėtų gabenti Anglijai maistą. 
Japonija Pacifiko oceane turi 
virš dviejų milijonų tonų laivų, 
iš kurių tūli plaukioja be jokio 
užsiėmimo. Manoma, kad Japo
nija Anglijos prašymą išklausys

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 
-—KARIŠKAS STOVIS.

Suvienytų Valstijų kariškas 
stovis nore pamaži, bet slenka 
prie savo tikslo. Praleidus re
gistraciją ir laiką surinkimui 
paskolos pas žmones, dabar ren
giamasi prie rekrutavimo. Ku
rie liuosnoriai pasidavė kariu
menėn, tie su pradžia Liepos mė
nesio bus imami į pulkus ir gal
būt bus siunčiami į Francuziją, 
į St. Quentin frontą, kur dabar 
yra generolas Pershing su savo 
štabu. Ten nugabenti kareiviai 
iš Suvienytų Valstijų, bus lavi
namais kareiviškų gabumų, fran 
euziškų oficierų. Apie 5 d. Lie
pos prasidės ėmimas kariume
nėn tinkamų vyrų iš tų, kurie 
užsiregistravo 5 dieną Birželio, 
šitie bus laikorai-rezervose ir la
vinami namie ir reikalui esant 
bus, frontaį siunčiamais gal 
Rugsėjo mėnesyje.

VOKIEČIAI SULAUŽĖ FRAN-

redaktorius lauk, sudraskė visus L. Jonės, užsigeidė susituokti, 
rankraščius ir knygas ir išmetė bet subatos vakare, pavėlavę nu- 

‘Ruskaja Volia” eiti į apsivedimų laisnių biurą 
ir negalėdami todėl gauti laisnį, 
nuėjo į Belevue-Statford vieš
butį ir ten užsiregistravę kaipo 
vyras su pačia, apsinakvojo. 
Vidurnaktyj, Jonės ištikta gė
dos, pasiėmus Aleksandero re
volverį, persišovė. Aleksander 
pabudęg -ir matydamas papildy
tą saužudyštę, tuom patim re
volveriu ir pats persišovė.

ant gatvės. “J
buvo turtingiausias Petrograde 
dienraštis ir buvo labiausia išsi
platinęs. Jis buvo dideliu da
bartinės valdžios šalininku ir sa
vo editorialuose smerkė socialis
tų veikimą.

DIDELIS GAISRAS.
Linden, Ind. Netoli Kirkpat-
_____________________

MŪŠIAI TIES LENS.
Amsterdamas. Anglų field- 

maršalo Haigs vedama kariume-

bet
dar

s laivy-

nieko neveikdami, iš tiesų daug 
gelbsti vokiečiams vakariniame 
fronte.

FRANCUZAI LAIKOSI PRIEŠ 
VOKIEČIUS.

Paryžius. Francuzų kariume
nė gavusi pastiprinimą, stojo 
atkaklan mušin su vokiečiais ties 
Vauxhallon, kurį vokiečiai nese
niai paėmė. Po 12 valandų mū
šio francuzai veik pusę šiuom 
kart vokiečių užimto ploto atė
mė ir toliaus vokiečius varo 
atgal. Prie Hurtabise ir Craon- 
ne eina atkaklus mūšiai, 
francuzai prieš vokiečius 
atsilaiko.

MAISTO KONTROLĖ.
Washington, D. C. Po ilgų 

ginčų galiaus kongresas diduma 
balsų perleido bilių, kad valdžia 
paimtų kontrolėn maistą. Da- 
bar bilius nuėjo į senatą, kuria
me užtruks 10 dienų ir jei pereis 
per senatą, tada maistas ir jo 
prekės bus valdžios reguliuoja
ma. Užbaigus maisto klausimą 
dabar kongresas paėmė svars
tyt bilių, kuriuom pasiūloma už- 
daryt sunkimą ir pardavinėjimą 
svaiginančių gėrimų.

CUZŲ LINIJĄ.
Amsterdamas. Rusams nieko 

neveikiant visame rytiniame 
fronte, vokiečiai tuom pasinau
dodami sutraukė visas savo jie- 
gas į vakarinį frontą, prieš ang
lus ir francuzus. Kadangi anglų 
kariumenė dar nėra išeikvojus 
savo spėkas, tai vokiečiai neką 
labai gali veikti prieš anglus, 
bet užtai jie pasirodė prieš nu
silpusią francuzų kariumenę, 
kurios sulaužė frontą prie Laon 
ir paėmė Vauxhallon, nuo ' kur 
yra tik 60 mylių iki Paryžiui.

ties Lens. Vokiečiai atkakliai 
ginasi ir nenori trauktis, nes čia 
yra turtingos anglių kasyklos, 
kuriomis Vokietija naudojasi 
veik nuo pat karės pradžios, iš 
kur Vokietijon išgabenta 5000, 
000 tonų anglių. šios savaitės 
bėgyje anglai paėjo kiek pirmyn 
ir paėmė 400 jardų vokiečių 
tranšėjų, paėmė ir kiek nelais- 
vių. Nelaisvių dabar nėra pa
imama tiek daug kaip pirmiau, 
nes mūšio sistema persimainė ir 
mūšiai eina tik tranšėjose.

Sltt^rijfflrir Tomsko aplmkėje  ̂sukimšti kalė 
nestija airiai apsi gė,bet neo nas rasis Atlantike.

REIKALAUJA LOKO
MOTIVŲ.

Washington, D. C. Su Rusijos 
ambasada čia atvykęs Rusijos 
kelių ministeris profesorius 
Lomonosov, atsibuvusiuose va
karuose, prirengtuose svečių 
priėmimui, kalba vien apie Rusi
jai reikalingumą lokomotivų ir 
jų vien reikalauja. Sako, tik 

_ duokit mums lokomotivų, o męs
užtikrinsime jums militariškas 
pasekmes ir daugiau nieko Rusi
ja nuo savo prieteliaus-Ameri
kos nereikalauja, tik lokomoti- 
vų.

RUSAI SUMUŠĖ TURKUS.
Petrogradas. Jamur aplinkė

je, užkaukazyje, rasų kariumenė 
netyčiomis užpuolė turkų pozici
jas ir durtuvais privertė turkus 
trauktis atgal. Išsykio turkai 
mėgino atsilaikyti prieš rusus, 
vienok nestengė. Kurie išliko 
gyvi ir nepabėgo, pateko rusams 
nelaisvėn. Prie Serzesht buris 
kurdų buvo užpuolęs rusus, bet 
greitai turėjo trauktis atgal, nes 
rasų jiegos buvo didesnės.

1 ORLAIVIŲ MUŠIS.
Paryžius. Pereitos nedėlios 

dieną, prie Belgijos ir Francuzi
jos rubežiaus, kur yra anglų ka
riumenė, ištiko didelis mušis ang 
lų ir vokiečių orlaivių. Mušis 
tęsėsi 4Į4 valandos. Penki vo
kiški orlaiviai tapo numušti že
mėn ir jie teko anglams, o kiti 
keturi neteko kontrolės, matyt, 
jų vedėjai tapo sužeisti, tad nus
krido šalin nevaldomi. Anglų 
4 orlaiviai tapo pagadintais.

paleisti ištremtiniai, susijungę . _ _ _
su anarhistais, pradėjo plėšti ilgam. Paliuosuoti iš kalėjimų 
aplinkinius gyventojus ir grėsę revoliucijonieriai, Dubline norė- 
pavojum net pačiam Tomsko '-----
miestui. Miesto valdžia . išleido 
įsakymą, kad butų gaudomi visi 
tie niekšai. Ikišiol sugauta ir 
sukišta atgal į kalėjimus apie 
800 tremtinių, 20 plėšikų tapo 
užmušta ir daugelis sužeista. 
Tų plėšikų gauja, sako, buvo su
sidėjus iš apie 1,500 kriminalis
tų ir anarhistų.

3 GREKIJOS EX-KARALIUS 
jo padegti pačto namą ir nudras- ŠVEICARIJOJ
kė valdžios afišas, kuriuose buvo - - - - • • •
atsišaukta, kad jaunuomenė ra- kara|jus Konstantinas jąu atvy- 
šytųsi į kariumenę. Dp revoliu- Šveicarijon. Civilė ir kariška 
cijonieriai vėl areštuoti.

Lugano. Rezignavęs Grekijos 
karalius Konstantinas jąu atvy-i

CHINIJOS REVOLIUCUONIE- 
RIAI RENGIASI Į KARŲ;
Pekinas. Chinijos revoliuci- 

i jonieriai užvaldę piet. Chinijos 
provincijas, smarkiai rengiasi į 
karę su Vokietija. Pietvakari
nių provincijų revoliucijonieriai 

. teipgi prisidėjo-prie pirmųjų ir 
bendrai veikia. Karės diktato- 

;rius gen. Chomg-Hsun pavarė

KOKĮ FRONTĄ UŽIMS SUV. 
VAL. KARIUMENĖ.

Washington, D. C. Suv. Vai. 
kariumenei siunčiamai Francu- 
zijon, kuri vedama gen. Pers- 
hingo, skiriama gana svarbus 
frontas, būtent į pietus nuo St. 
Quentin. Tas frontas skaitosi 
kaip ir centras viso vakarinio 
fronto. Tokiu budu Suv. Vai. 
kariumenė užims svarbų punk
tą ir rasis tarpe francuzų ir ang
lų kariumenių. Ilgumas fronto 
nepažymėtas.

PRASIDEDA MŪŠIAI 
RYTŲ FRONTE.

Berlynas. ■ Rytiniame fronte, 
Karpatuose, prie Kirli-Baba, 
prie Bukovinos ir Galicijoj, prie 
Zlotą Lipa ir Narajuvka upių, 
prasidėjo mūšiai - austro-vokie- 
čių su rusais. Apie pasekmes 
šitų mušiu rytų fronte nors Ber
lynas tyli, vienok matosi, kad 
atnaujinimas disciplinos rusų 
kariumenėje, verčia rusus prie 
veikimo, ypač rusų kariumenėje 
kelia ūpą gandas apie rengimąsi 
prie ofensivo Dvinsko ir Rygos 
frontuose.

PYKSTA ANT SAVŲ SUB
MARINŲ.

Zurich. Tūli valdiški diplo-. 
matai ir beveik visa vokiečių 
spauda, ypač kuri palaiko kaize-i 
rio pusę, smarkiai pradėjo ata- nuo vietų visus prezidento val- 
kuoti kanclerį Bethman-Holwe- dininkus. Pats prezidentas lai- 
gą už tai, kad vokiečių submari- komas lyg kalėjime, nes nė vie
nai nenuskandino laivą, kuriuom I nam ministeriui nevalia lankyti 
plaukė gen. Pershing ir skyrius 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Francuzijon. “Strassburger 
Prese” reikalauja, kad kancleris 
viešai paskelbtų, ką veikia vo
kiečių submarinai.

I Šveicarijos valdžia jį patiko, pas- 
i veikino ir patarė apsigyventi toj 
šalyj. Apart to ex-karalių atlan 
kė ir daugelis žymesnių vokie
čių. Apsistojęs viešbutyj tuo
jau gavo ilgą nuo vokiečių kai
zerio telegramą, kurią perskai
tęs pasakė, kad greitai važiuos 
į Vokietiją atlankyti Vilių.

riek miestelio susidaužė du tru
kiai. Vienu trukiu buvo gabena
ma daug vagonų su nafta, kuri 
tuojau užsidegė. Kilęs gaisras 
sunaikino kelis namus, geležin
kelio stotį ir vieno ūkininko javų 
stotį. Nuostoliai siekia 100 
tūkstančių dolerių. Gaisre žuvo 
vienas žmogus.

VA

AIRIJOJ VĖL REVO
LIUCIJA.

Dublinas. Minia airių, dau
giausia šalininkai Sinn Teino 
sukėlė demonstranciją ir eidami 
miesto gatvėmis su savo vėliava, 
naikino plevėsuojančias Anglijos 
vėliavas. Pradėjus policijai vai
kyti minią, ištiko mušis tarpe 
demonstrantų ir policijos. Are
štuota lafro 18 vyrų-demonstran 
tų ir 5 moterįs.

EX-CARĄ PATRAUKS 
TEISMAN.

Petrogradas. J. Thame ir 
James O’Grady, Anglijos par
lamento pasiuntiniai Rusijon, 
turėjo pasikalbėjimą su Rusijos 
karės ministeriu Kerenskio, 
kurs pasakė, kad bUvusis Rusi
jos caru Nikalojus, bus patrauk
tas teisman už tai, kad prieš nu
vertimą jo nuo sosto norėjo pa
daryti atskirą taiką su Vokieti
ja. Randama dokumentai, kurie 
liudyja ex-caro gaminamą pra
žūtį Rusijai. Nekurie dokumen
tai turi datą 15 d. Kovo mėn. 
šių metų.

VOKIEČIŲ ŠALININKAI 
ROMI Iš GREKIJOS.

Atėnai. Talkininkai apsidirbę i 
su karalium, nusprendė iššluoti 
iš Grekijos ir visus Vokietijos ' 
šalininkus, kurie gali kelti riau- ‘ 
šes. Visi tapo surašyti ir sura-, 
šas paduota vidurinių reikalų 

REKRUTAVIMO SAVAITĖ, ministeriui, kuris praneš, kad 
Washington, D. C. Preziden-ltie kuogreičiausia prasišalintų į 

tas Wilsonas išleido proklamaci- iš Grekijos. Tarpe surašytų 
ją, kuria paskyrė rekrutavimo randasi keli ministeriai, diplo- 
savaitę nuo 22 iki 30 d. Birže- matai ir daug grekų kariumenės 
lio š. m. Reguliškai kariume- oficierų ir augštesnių valdinin- 
nei yra tuojau reikalinga 10,000' -j

kareivių, todėl kariumenėn yra i -----------------
kviečiami liuosnoriai nuo 18 iki • kiek VOKIEČIAI NETEKO 
40 metų amžiaus, nevedę ir ku- KAREIVIŲ,
rie liuosi yra nuo kitų aplinky- Londonas. Oficiališkai vokie- • 

čių valdžios tapo paskelbta, kad 
■ --------------------- , nuo pradžios karės iki šiam lai-•

kui Vokietija neteko 4,356,760 
kareivių, būtent užmuštais;

prezidento ramus.

FRANCUZŲ lakūnaiSUV. 
VALSTIJOSE

Washington, D. C. Dvylika 
pagarsėjusių Francuzijos lakū
nų atvyko į Suv. Valstijas, ku
rie mokys Suv. Valstijų lakūnus 
kaip vesti mūšį, su vokiečių ae
roplanais ore ir kaip iš oro bom
barduoti vokiečių pozicijas. 
Tarpe tų francuzų lakūnų randa
si ir pastaruoju laiku pagarsėjęs 
kapitonas Deboy Riven, kurs 
yra sunaikinęs daug vokiečių 
aeroplanų ir atsižymėjo bombar
davime vokiečių pozicijų.

MOTERĮS ATSTOVĖS WAS- 
HINGTONE.

Washington, D. C. šiose die
nose į Washingtoną atvyko mo
terįs atstovės nuo 59 didesnių 
moterių organizacijų šios šalies. ~ 
Jos įteikė valdžiai planus, sulyg 
kurių turėtų būti visos šalies 
moterims nurodyta kaip pasielg
ti su maistu karės laike ir kaip 
moterįs gali pagelbėti valdžiai 
tame kritiškame momente.

Vėliausios Žinios
Ispanijoj mirties tiesos. Prie- 

meras Dato visoje šalyje pas
kelbė mirties tiesas. Kiekvie
nas keliantis riaušes prieš val
džią, bus sušaudomas. Lau
kiama bile dieną sukįlant revo
liucijos ir apšaukiant Ispiniją 
republika.

Uždarys maisto išgabenimą. 
Suv. Valstijų kongresan įnešta 
bilius, kad maisto gabenimas į 
ne utrališkas Šalis tuomi peni

KONTROLIUOS JAVŲ 
IŠVEŽIMĄ.

Washington, D. C. šiose die
nose prezidentas tVilsonas pasi- Vokietiją. Bilius sutiko skait- 
rašė ant biliaus, kurį neseniai ijngą pritarimą.
kongresas pravedė, kad gabeni
mas javų ir maisto į neutrališ-l 
kas šalis butų kontroliuojamas' 
ir apribuotas. Mat prieš perlei
dimą biliaus per kongresą suži
nota, kad nekurios neutrališkos 
šalįs Suv. Valstijų javais ir mai
stu maitina Vokietiją.

Vokiečiai griauja Lens. Ang
lų kariumenei artinantės prie 
Lens, vokiečiai lyg vilkai sku
bina sugriauti ir vandeniu už
lieti miestą, kad anglai juomi 
nepasinaudotų. Miestas virsta 
krūva griuvėsių.

JUOKIASI Iš RUSŲ.
. Petrogradas. Vokiečių orlai

viai Dvinsko fronte, j rusų pozi
cijas išmėtė daugybę cirkulorų, 
kuriuose vokiečiai “broliškai” 
dėkavoja už pasilsį. Sako, “jus 
nieko neveikdami mums leidote 
sumušt francuzus, su kuriais 
galutinai apsidirbę, broliškai at
simokėsime jums.” Tuomi vo
kiečiai juokiasi iš rusų, kurie mu. Valdžia dabar labai užsi-

ISPANIJOJ LAIKINAI 
RAMU.

Madridas. Eduardo Dato Is
panijos ministeriu pirmininkas 
laikraščių korespondentams ap
reiškė, kad Ispanijoj laikinai ra-

MOTERIŲ PULKAS KA
RĖS LAUKAN.

Petrogradas. Suorganizuotas 
rusų moterių pulkas jau baigia
mas lavinti kariško muštro ir 
neužilgo bus pasiustas į karės 
frontą, šitas pulkas tapo suor
ganizuotas iš moterių nuo 18 iki 
25 metų amžiaus. Pulkas pava
dintas "Mirties Kamanda”, ap
sirengę jos speciališkos unifor-

CIGARAI Iš KOPŪSTŲ 
LAPŲ.

Kopenhaga. Žinios skelbia, 1.069,127, žuvusiais ^arba pate- 
kad visa Vokietijos aristokrati- kusiais nelaisvėn 557,410, ir su- 
ja pradėjo rūkyti cigarus, pa-' 
dirbtus iš kopūstų lapų. Prie
žastis to yra, kad Vokietijoj že
mė tabako auginimui yra nela
bai tinkama o kita, ir ta pati 
pavartota auginimui valgio pro
duktų. Gi iš Turkijos tabako 
jau negalima gauti, kadangi tur
kai įgavę baimės nuo anglų ir 
rusų ofensyvo, tabaką neaugina. 
Tokiu budu vokiečiai jau netik 
neturi ką valgyti, bet ir rūkyti.

žeistais 2,731,223. Laike pasta
rojo anglų ofensyvo vakarinia
me fronte, vokiečiai neteko 
110,956 kareivių. Nors tai ofi- 
ciališkos skaitlynės, bet galima 
tikėti, kad yra žymiai sumažin
tos.

ANARHISTAI SUNAIKINO 
“RUSKAJA VOLIA” NA-

NORI PADIRBTI 100.000 AE-

JAPONIJOS LAIVYNAS
ATLANTIKE.

Londonas. Iš priežasties, kad 
pastaruoju laiku tapo nuskan-

MUS.
Petrogradas. Apie dešimts 

apsiginklavusių anarhistų įsi
veržė į rusiško dienraščio spau
stuvės namą ir sunaikino beveik 
visus spaustuvės daiktus. . įėję 
į redakcijos kambarius, išvijo

ROPLANŲ.
Washington, D. C. Suv, Vai. 

kongresas žemesnio buto mili- 
tariškų reikalų komisija pradė
jo svarstyti sumanymą, kad 
Suv. Vai. dabartinei karei pa
dirbtų 100,000 naujų aeroplanų. 
Senatorius Goethals sako, kad 
valdžia turi paskirti ar diktato
rių, kurs be jokio atidėliojimo 
turėtų užsakyti 100.000 naujų 
aeroplanų, kurie vėliau su lakū
nais Šutų pasiųsti į vakarinį ka
rės frontą. Ar šis sumanymas 
įvyks, parodys ateitis.

Švedijoj riaušės, 
didesniuose miestuose 
kelia riaušės prieš 
Gothenburge, policija 
dama priešvaldiškas
stracijas, nušovė 8 žmones.

Švedijoj 
žmonės 
valdžią.

vaiky- 
demon-

DVISAUŽUDYSTĖS.
Philadelphia, Pa. F. Aleksan- 

der, naris vietinės sargybos ir

Grekijos gabinetas. Kara
lius Aleksandra paskyręs prie- 
meru E. Venizelas, prisakė jam 
paskirti naują gabinetą, vieton 
senojo, kurs rezignavo Kon
stantinui pabėgus nuo karaliaus 
sosto. . i rtf

Agitacija už reformas. Vo
kietijoj agitacija už įvedimą 
reformų, spaudoje'didinasi kas
dien. Reikalaujama, kad kanc
leris butų atsakomybėje prieš 

I reichštagą, o ne prieš kaizerį.
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Parašė Giedrys. 4) Paveikslai. 
_ . p Parašė žemaitė, 5) Lietuvos

Is Lietuviu Gyvenimo į. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7r..... X. . . . . . . žiemos vakaro adynelė. Sura- 
še Jenkų Mertynas. 8) Masko- 
lių valdžia ir žmonės. Parašė 
Š. S. 9) Hygiena arba Moks
las apie užlaikymą sveikatos. 
Sutaisė šernas. 10) žemaičių 
Vyskupyste. Parašė Vyskupas 
Motiejus Volonczaųskas.

Tyčia išvardijau visas knygas, 
bet ne tam, kad parodžius, kaip 
rusų valdžia engė lietuvius ir 
stengėsi juos amžinoje tamsoje 
laikyti, (tai visiems gerai žino
ma). Svarbu, kad net tolimą
sias Petrogrado “ochrankas” 
paliečia. Iš to kįla klausimas, 
kiek gautume be galo svarbios 
medegos Lietuvos Kultūros is
torijai pasirausę po Vilniaus, 
Kauno, Suvalkų gubernijų 
“ochrankas”. Tuom lietuviams

jos delegaciją. Paaiškėjo, kad

pp. R. Karuža ir J. S. Lopatto, 
kuriuodu tenai viską atliks; da-

burio susirinkusiu, pamatė kame 
dalykas ir visą “procesiją” iš- j 
vaikė.

Lietuviai; nežeminkite savo 
vardą!

RUSIJOJ i 
i 

Petrogradas. Petrogrado gar- ( 
nizono lietuvių-kareivių bendras • 
susirinkimas (1917 m. Balan
džio m. 16 d.) pripažino: 1) Ka- , 
daugi busimoji laisva Lietuva . 
nėra susirinkusiųsių manoma, 
kaipo militarinė valstybė. 2) 
Kadangi dabartiniu metu susi- 
dėjusios politikos sąlygos su
painiotos ir neaiškios. 3) Ka
dangi lietuvių legijonų steigimo 
klausimas svarbus visiems lie
tuviams, karininkams ir ne ka
rininkams, nutarė legijonų 
steigimo klausimui spręsti ne 
atidėliojant sukviesti lietuvių 
karininkų atstovų suvažiavimą 
kartu su dabar dirbančių lietu
vių partijų atstovais. Suvažia
vimą sukviesti Petrograde,* kai
po dabartinio politikos Rusijos: 
tautų gyvenimo centre.

Remdamiesi faktais ir apsvar-' 
stę sunkų ir vargingą lietuvių i 
karininkų padėjimą kitų tautų į 
legijonuose ir batalijonuose, su- ‘ 
sirinkusieji protestuoja prieš i 
lietuvių ėmimą į kitų tautų le- 
gijonus ir grieštai reikalauja 
‘tuojau paleisti lietuvius karinin
kus iš kitų tautų legijonų li
ko! lietuvių legijonų klausimas į 
nebus nuspręstas, lietuviai ka- į 
rininkai privalo būti išskirstyti į 
rusų pulkuose. Be to, susirin-: 
kimas mano, jog lietuviai kari-i 
ninkai neturi moralės teisės da- į 
lyvauti kitų tautų legijonuose : 
ir tuom remti kitų tautų reika- . 
lūs, ypač tuom momentu, kaip; 
pačios Lietuvos dalykai reika-į 
lauja visų lietuvių smarkiausio: 
jiegų įtempimo. i

Susirinkimo pirmininkas, Al.! 
(K.) žiliųskis, pirmininko pa- į 
dėjėjas K. Puida, sekretorius J. Į rištos 
Kumpis, sekretoriau^ padėjėja?- vk-'riz 
V. Marma. iiatvin

santikiai su kaimynėmis tauto
mis; 3) Rusijos Laikinoji Val
džia ir Darbininkų • bei kareivių 
Taryba.

Nutarta: 1) kad Centro Komi
teto Lietuvių Draugijos dėl ka
rės nukentėjusiems šelpti įga
liotinis p. Tankunas kreiptųsi į 
jos pirmininką Yčą, prašyda
mas išrūpinti, kad butų duoda
ma butui samdyti ir maistui 
pirktis tiek, kiek buvo duodama 
L X, 1916 m., prašyti visam 
tremtinių skaičiui apdarui po 
30 r. metams, gaunamos sumos 
bus dalinamos tiksliai; įsteigt 
ir laikyti vaikų prieglaudas ir 
mokyklą; 2) Pripažindami Įvai
rių partijų buvimą sveiku vi
suomenės gyvenimo apsireiški- tuojau reikia pasirūpinti ir tą 
mu, laikome butinu, kad savo 
darbe partijos neišleistų iš akių 
ir bendrųjų visiems lietuviams 
tikslų ir pirmoj vietoj Lietuvos 
nepriklausomybės iškovoj imą.
Draug džiaugiamės, kari Įsikūrė 
Lietuvių Tautos Taryba ir Lai
kinas Valdomasis Komitetas, ir 
linkime kuo sėkmingiausių dar
bų ir pasižadame visa savo iš
gale paremti;
stijų grapavimasis 
darymasis netik 
prievartos ir daro 
niais, tariame 
sioms tautoms neatidėtinai jung 
ris Į viso pasaulio valstybinę 
federaciją, pasitikint, kad vė
liau prisidės prie jos ir didžio
sios, kol kas mąstančios vien 
apie užgrobimus. Jeigu ‘bai
giant dabartinę karę Lietuvai 

i prievarta neleista bus virsti fe- 
; deraryvine republika, tai pagei- 
i daujame, kaipo minimumo, su-

ti juos New Yorke. Atkreipi
mui anglų spaudos domos p. 
Jankauskas išreiškė, kad butų 
gera parinkti buri mažų mer- 
gaičių-lietuvaičių, kurios sutiks ikatos” “Varpo” draugija, gy- iumas rėmėsi i nolitlkos 
delegaciją ir įteiks nuo N. Y. L. yuoja labai gražiai. Narių turi 
Tarybos memorandumą. Me- į suvirš 50, iš kurių yra daugiau
morandumą pagamins p. V. F.,kaip 29 gabių mergaičių ir su- 

į Jankauskas; tolimesnius rei ‘ 
kalus aprūpins V. Daukšys, B. į iš kurių 
Jankus, P. S. Vilmontas, K.; šviesios ateities, 
Jankevičius. Jie teip gi susinės 
su kitais vietos žmonėmis tame 
reikale.

New Yorko Lietuvių Tarybos 
vardu pp. V. F. Jankauskas ir 
S. P. Vilmontas pasiųs telegra
mą S. V. valdžiai kaslink Liber-

■ ty Bonds, kaip lietuviai tą su- 
! manymą remia ir tt. 
j Įnešta pagaminti rezoliuciją 
i prieš lenkus, vokiečius ir rusus,
■ kurie tankiai pasisavina lietu- 
Ivius, kaipo savo žmones ir aiš- 
. kiną visiems, kad lietuviai — 
įtik jų žmonės ir gana. Komisi
ja rezoliucijai: K. S. Karpavi-

žmogelis.:
Pramonė.

į Waterbury, Conn. Neseniai New yorko piniginėj 
atsižymėjus perstatymu “Vai- pereitos savaitės bėgyje 

‘Varpo” draugija, gs'- i------ - -•

rinkoj
veik

Rusijos naminė betvarkė ir jos 
ne veiklumas karėje, parodė, 
kad Rusija tuomi yra padariusi 
didelius nuostolius vakari
niams talkininkams ir Suvieny
toms Valstijoms, kodėl liekasi 
tik susiraminimas pramonės ir 
piniginėje rinkoje, kad Rusija 
tokių nuostolių daugiau pada- 

' ryti jau ne gali. Bet todėl pra
monės horizonte apsireiškę du 

; tamsus taškai,

Angliakasių atstovų konfe
rencija.

Washingtone atsibuvo Penn- 
sylvanijos angliakasių atstovų 
konferencija, kurioje dalyvavo 
ir darbų ministerijos sekreto
rius. Konferencijoj buvo kar
štų ginčų iš atstovų pusės, kurių 
norėta pertraukti kasyklose 
darbus, visiems anglekasiams 
išeinant į straiką. Sekretoriui 
Wilsonui vienok paaiškinus ka
rišką stovį, diduma balsų nu
balsuota darbus nepertraukti. 
Už, darbų pertraukimą stovėjo 
75,000 anglekasių, balsavusių 

' visuose kasyklų distriktuose.

J si

$
virš 39 jaunų ir pamokytų vyrų, 

tikimėsi gražios ir 
jei tik kokia 

nelaimė juos ne išblaškys. “Var 
po draugija pabaigoj šio mėne
sio ruošia scenoj pastatyt dar} 
keturių aktų Vargšo veikalą i 
“Pirmi žingsniai”. Tikimėsi, į 
kad atlos gerai. tamsus taškai, iš Japoniios ir

Mexiko» pusių, nušvito. Ja- 
ponija, kiek paaiškėjo, Suvieny
toms Valstijoms jokių pinklių ne 
stato ir todėl geltonasis pavojus 
šiai šaliai ne gresia ateinantiems 
metams per 2—4 metus, o tiems 
praslinkus, Suvienytos Valsti
jos bus jau miiitariškai sustip
rėję, kaip jūrėse, teip ir ant 
sausžemio, todėl apie pavojų iš 
Japonijos pusės kalbos būt šią
dien jau negali. Kaslink Mexi- 
kc-s tai pasirodo irgi tas pats, 
nes AIexikoj Suvienytų Valstijų 
pirk’yba savo šaknis yra sulei- 

„ , ... „ į. dusi giliai ir šaliai miiitariškai
^ntloyv.ile. Pa. Trecią die- prbirengus. pavojaus būti ne ga- 

;ną Birželio. Lietuvių saleje at
sibuvo prakalbos, kuriose kal- 

pp. V. J. Jankauskas, J. Ambra-; ska’-tė, neseniai pribuvusi iš betojum buvo kun. J. žilis. Kai-į 
ziejus, J. Treigis, P.’S. Vilmon-i Vi’niaus’ papasakojo keliatą betojas apipasakojo Lietuv&s biausia valanda, k; 
tas, M. J. Vinikaitis, A. B.! svarbių dalykų apie užimtąją. padėjimą ir ten gyvenančių 
Strimaitis, P. Norkus, Pr. Bajo- į Lietuvą ir kad tenai žmonės žmonių vargus. Kalba visiems 
ras, St. Vitaitis, V. Daukšys, > miršta badu. patiko. Buvo rinkta aukos, ku-
K. S. Karpavičius, A. Martus.' teipgi atkreipė domą Į vo- rįų surinkta 26 doleriai su cen- 
B. S. Jankus ir kt. i kiečių šiurkštų elgimąsi su tais, šėrų žemės banko par-

pjrmininku išrinkta p. A. B įž-monėms, vertimą juos dirbti duota apie už 400.dolerių.
10 d. Birželio, toj pačioj salėj 

kalbėjo mokslaeivis Račkus.

“ochrankų” turtą parsinešti 
grįštant į Lietuvą ir perduoti 
Lietuvių Mokslo Draugijai Vil
niuje.

(“Santara.”)

AMERIKOJ.

Amerikoj. 5 d. Birželio atsibu
vo registracija jaunų vyru, tin
kamų, kariumenėn. Gaila, kad 
tą dieną lietuviai daugiausia 
užsirašė rusais, nors laikraščiai 
iš anksto ragino, tiesiok sakant, 
liepė užsirašyti lietuviais. Ne
suprantu, kodėl mus broliai teip 
daro, ar tai nesuprasdami, ar ne 

čius, Pr. Bajoras ir A. Martus. paisėdami, ar todėl, kad daugu- 
Tą rezoliuciją > pagamins anglų ma nesupranta angliškos kalbos, 
kalboje ii- patalpins Amerikos tad kaip juos rašo, teip jiems 

. Gaila.

Rusijos užsakymai.
Rusijos agentai Suvienytų Vai 

stijų fabrikuose užsakė padirb
ti 10,000 plieninių vagonų, ta- . 
vorų pervežimui ir 500 loke- ‘ 
motivų. šitas užsakymas Rusi
jai kaštuos 20,000,000 dolelių. 
Darbai prie išpildymo šito už
sakymo turi prasidėti kelių die
nų bėgyje.

1

3) Kadangi val- 
ir koalicijų 

ne pašalina 
pražutinges- 

butinai mažo-

New YosR. N. Y. Birželio. - - . —--
11 d SLA- Name įvyko vietos i ^tuvių laikraščiuose; ją, pagal gerai, 
veikėju susirinkimas', sušauk-' sumanymo, lietuviai visuose 
tas sumanvmu keliatos žmonių, i miesteliuose ir miestuose pasi- 
pasirodžiuš nekuriems domos! ^gs perduoti į angių taiKras- 
vertiems dalykams. Daly vavo įci“®- . •
apie 20 žmonių. Ju tarpe buvo: ’ Po susinnKjmo, p. G. Skap-

— - - - ‘ - - - - -1--;a", neseniai
j Vilniaus, papasakojo keliatą betoj as apipasakojo

g i svarbių dalykų apie užimtąją padėjimą ir 
žmonės žmonių vargus.

, kiečių šiurkštų elgimąsi

Ignu Jonas.

Strimaitis ir sekretorium p.; sunkius darbus, rekvizavimą 
K. S. Karpavičius. i maisto ir lauko produktų. Lie-

ungti vienan kunan etnografi- Klausimai paimta svarstyti, tuviai gauna tik menką dalelę žmonių buvo pilna salė. Jo kal-
apie garsinimąsi Amerikos laik- i maisto ant dienos, sykį savaitė- ba visiems patiko, išskiriant ke-

P. V. F. Jankauskas įje gauna pirkti bulvių. 
~~~ • • * ’ Jai išvažiuojant iš

kaip galima Įsigauti Į anglų G men. atgal,—lietuviai vei- kalbėtojas ir tuos nuramino. 
spaudą: tam reikalinga surink- kėjai prašė pranešti Amerikos 
ti medega, paveikslai, paduoti; lietuviams, kad Lietuvoje reikia 
visa tai apdirbti tinkamai, tada • didelės paramos, daug pinigų, 

;___ _______ .______ _ ____ ____ T tik bus galima matyti rašant: kad palaikius žmpnių gyvastį,
reika-us i rubežių. kad taikos kongrese apie lietuvius. čia paaiškėjo ines, netik kad^į^auna daug ką

sąiy sj je su šiuom momentu, j besikivirčytume; 6) palaikyti daugelis l<3fikų pastangų užkir-; pirkt, bet nė už ką. parkL Kadangi diena buvo la-
apie organizacijos formą ir apie į Darbininkų ir Kareivių Atstovų timui lietuviams kelio garsini- ■ Teipgi, sako, žmonių iš
Steigiamojo Susirinkimo rinki- i Tary-Oa į. Laikinąją Rusijos muisi ar bent įėjimui su žinio- 
nams pasirengimą. Valdžią tol, kol ji vykins pas- mis Į anglų laikraščius. P.

Del pirmojo dalyko visi tarė,)kerotąją programą. Reikalau- Vitaitis pasakojo kaip lenkai nu
kąri Lietuvos žemė butų išvaduo- tj y. jos neatidėliojant paskelb- slopino lietuvių reikalus Bosto- 
ta iš vokiečių kariumenės ;r etnografinės Lietuvos ne: kuomet ten surengta baza-
kad ateityje butų toliau varo- autonomiją b) teisę šaukti lie- ras, lietuviams pavesta atskira 

diena, tai sužinojusi tūla įtek
minga lenkė, pasistengė rengė
jams “išaiškinti”, kad “tokių • Michigano ir Ohio valstijose 
žmonių, kaip lietuviai, esą, visai. TMD. kuopų apskričio. Sekre- 
ant žemės nėra — jie — tai tie i torius paaiškino, kad su cleve- 
patįs lenkai ir jų, esą, nuo len-1 landiečiais susirašinėjo ir gavęs 

,kų negalima skirti.” Rengėjai i prielankų atsakymą kaslink tvė- 
buvę priversti lietuvius sudėti rimo apskričio. Kadangi kores- 

v, sykiu su lenkais. Nuo to Bosto-į pondencijiniu budu veikti toj 
ipatį kairį rusų sparną; 7) skai- ne aP5e lietuvius negalima buvę srityj nėra teip paranku ir pa- 
i tydami butinu pašalinti prievar- -^4 ners parašyti. sėkminga, tai vietos kuopa vien
etą ir militarizmą ir nelaukdami ' Nutarta publikuoti anglų balsiai nutarė viešai, (per “Vien.

■ -- -...................... - spaudoje, pagaminti reikalin- Liet.” ir “Tėvynę") atsišaukti į
gas brošiūras ar ką kitą. , Mich. ir Ohio vais. TMD. kuopas,

Išlaidas tam tikslui turėtų , kad Rugsėjo mėn. sušaukti suva- 
padengti Liet. Neprigulmybės' žiavimą (suvažiavimui vietą 
Fondas, kurs yra tam ir toly- j detrojiečiai proponuoja Cleve- 
gieins tikslams. Pradžiai dar- landė).
bo nutarta prašyti paskirti iki į Suvažiavimas, beabejonės. su- 
$300.00, nes tas labai reikalin-1 keltų entuzijazmą ir priduotų 
ga prirengimui tinkamo veikalo ; impulsą aplinkių kuopoms in- 
ar veikalų. : tensyviškiau veikti visame, ka-

Keliatas. išsireiškė ir pasiro-; me yra nauda. Prie pozityvio 
dė teisingu, kad dabartinis LN. darbo reikia sukoncentruoti spė- 
Fondas ne ką nuveikė dėlto, j kų, o tą męs 
kad jo valdyba išsimėčiusi po 
visą Ameriką; kada ateina grei
tas reikalas, jokiu budu negali
ma darbo paskubinti; prie to, 
tolimas susižinojimas dalykus 
visada neparodo teip, kaip butų 
galima žodžiu išaiškinti; teip, 
daug reikalų praeina be domos.

Sumanyta sutverti New Yor
ko Lietuvių Tarybą, kuri aprū
pins visus matomus reikalin
gus lietuvių ir Lietuvos klausi
me reikalus ir stengsis infor
muoti ir visą Ameriką apie tai.

Kcmisijon pagaminimui to- 
Petrogradas. Į “Santaros” re kios Tarybos taisyklių, progra- 

dakciją kareivis J. Pakalka, mo ir sušaukimui sekančio vei- 
kurs buvo kartu su kitais karei- kėjų susirinkimo išrinkta: pp. 
viais pasiustas į Taurydos Ru- V. F. Jankauskas, V. Daukšys, 
mus Petrograde tvarkyti iš- A. Ramanauskas, P. S. Vilmon- 
gelBėtą nuo gaisro ugnies “oc- tas ir K. S. Karpavičius. Susi- 
hrankos” turtą, rado ten ir Pet- rinkimas nutarta šaukti ne vė- 
rograde lietuvių studentų drflu- liaus dviejų savaičių; kviesti 
gijos konfiskuotų knygų. Pa
duodu jų sąrašą:

1) Morkus ir Aurelionas. 
Apysaka iš pirmų amžių krikš
čionystės. 2) Pavasario bal
sai. Parašė St. Maironis. 3) 
Kaip įgyti pinigus ir turtų.

tavos, autonomiškai su-
u Rusijos valstija; 4) su raščiuose.
is ir—ypač—su—plačiai paaiškino apie budus, i 
tauta palaikyti kuoar-

- ~ į čiausius ryšius ir tautų santi-
Charkovas. Socialistų liau- į kjU5 jr politikos sritvse remti ju 

dininkų inicijatyva. Kovo m. 25 Į įkalus; 5) su lenkais ir gu
ri. buvo sušauktas mitingas. į dajs nustatyti aišku valstybinį 
Tartasi apie lietuvių j-oit-Urtcl ... , . .

su šiuom

mas kultūros ir ekonomijos au-[tavia Steigiamąjį Š-ma c) teisę 
girnas kartu su demokratine į 
Rusų republika. Kaip dėl Lie
tuvos politikos sutvarkymo, vie
ni norėjo autonomijos, kiti fe- 
daratyvinės republikos. Pasi
aiškinus buvo priimta ši rezo
liucija:

“Charkovo bendras lietuvių Į 
mitingas laiko reikalinga reika
lauti 
teisės susitvarkyti savo gyve
nimą te?p, kaip lietuvių daugu-į^ Vokietijos Lietuvai laisvės, 
ma spręs steigiamajame susi-f^^^ vfeomis išga]€rnis 
rinkime, irgi reikaiauti leist da-; pasidėti, kad Vokietija ir ios 
yvauti lietuvių atstovams tai-^^ ne batu plėtojai, 

kos konferencijoje.” įKad ,;etuviaį kareiviai
Apie organizaciją kalbant, iš-Įsav0 pulkas> nerandame 

reikšta noras, kad patįs dar la-1 j0

tautai, valstybei apsispręsti Vil
niaus Seime d) teisę rinkti at
stovus ir moteriškėms; e) teisę 
rinkti atstovus ne vien iš tarpo 

Į savojo rajono žmonių. Iki ne- 
Į paskelbus Lietuvos autonomijos t 
ar teisės valstybinio apsispren
dimo. rinkimuose palaikyti vien

i pati kairi rusu sparna; ' 
kariaujančių valstybių

biau susispiestų į tam tikras po
litikos partijas ir kad palaikytų 
dalyvaudami rusų darbo klesti 
organizacijose, kur stovima už 
mažųjų tautų išvadavimą. Dėl 
Lietuvos atstovų dalyvavimo 
Steigiamajame Susirinkime pri
imta ši rezoliucija:

“Kadangi šiuom metu Lietuva 
yra vokiečių užimta ir nežinia, 
ar bus ji iki steigiamojo susi
rinkimo išvaduota, todėl ir 
abejojama, kad galima butų rin
kti iš teritorijos. Bendrasis 
Charkovo mitingas laiko reika
lingu, kad Lietuvių Tautos Ta
ryba, aptarusi, pasiūlytų rinkti 
į Steigiamąjį Susirinkimą nuo 
partijų organizacijų proporci- 
jonaliaja sistema.”

darytų
reika-

Ekate-Lietuviams atstovauti 
rinodaro Piliečių komitete iš
rinkta p p. Kazys Gimtnskis ir 
jo pavaduotojas Petras Layins- 
kis. Darbininkų ir Kareivių At
stovų Taryboj — pp. Stasys šo- 
pys ir jo pavaduotojas Petras 
Jankūnas, šiuos nutarimus pri
statyti :

1) Vietiniam Kubanės Srities 
komisarui p. Bardižui, 2) Vieti
nio Dari), ir Kareivių Atstovų 
Tarybos pirmininkui, 3) Lietu
vių Tautos Tarybai, prašant 
įteikti kun. Lvovui ir Cheidzei.

Susirinkimo pirmininkas Do- 
jmas šidlauskis, susirinkimo sek- 
įretorius Petras Lapinskas, Pet- 
!ras Tankunas.

Ekaterinodaras. Ekaterino- 
daro lietuvių kolionijos visuoti
nis susirinkimas. Susirinkimas 
atidarytas "žvaigždės” bio
grafo salėje 1917 m. Balandžio 
m.'3 d. 11 v., dalyvaujant apie 
200 žm. Atidariusia susirinki
mą paaiškino, kad įgytoji laisvė 
yra ilgų metų lietuvių lais'fės 
kovos su prispaudėjais vaisius. 
Susirinkimas atsistodamas pa
gerbė jų atminimą. Gvildenta 
žitoki dalykai: 1) vietinės kolio
nijos reikalai; 2) Lietuvos poli
tikos perspektyvos ir lietuvių

j Amerikos, kūne , atvyktų ten Į 
[ pagelbą. nes nėra kam apdirbti 
j savitarpinių reikalų.

Koresp.

Detroit, Mich. Birželio 10 d. 
vietinė TMD. kuopa savo susi
rinkime svarstė apie sutvėrimą

Vidurinėje politikoj irgi vis
kas eina ramiai, nes veik svar

ia buvo rek
rutų registravimas, praėjo
Buvo laukta sumišimų ir gink
luotų susirėmimų, vieno' 
viskas praėjo ramiai, kas 

: menėje yra gana svarbiu, 
kiu budu pramonė mato 

.ateitį normališkoje vagoje.
Pereitos savaitės kursas’ nė 

kiek ne nupuolė, dargi biskuti 
pakilo, ypač pakilo vertė akcijų

Kiek kaštuoja kariški 
laivai.

Didžiausias ir greičiausias7, 
'skraiduolis kaštuoja 20,000,000 
; dolerių, o mažesni kaštuoja po 
; 6,000,000 dolerių. Dideli;" 'bei'~
įplaukime lengvesni mūšio laivai 
kaštuoja po 18,090,000 dol. 

i Torpedų naikintojai kaštuoja po 
$1,300,000. Didesni submarinai 
po 81,200,000, . o mažesni po 
$600,000.

pra- į 
To-į 

savoj

«ę-

|

Emiratura ir pašelpa lai
ke ligos.

Su. pirma diena Liepos įeina 
veikmėn naujos teisės, paliečian
čios darbininkus, dirbančius 
Bei' telefono kompanijoj. Kiek
vienas darbininkas turės teisę 
reikalauti emiraturos ir pašelpos’ 
žigoje,.__ Pašelpą ir emiratura
skirs tam tikra komisija, susi- ' 
dedanti iš penkių kompanijos 
valdininkų. Bell kompanijos 
telefonas yra sistematiškiausias

- - 'Visame pasaulyje.
ą, nors tikima, kad preziden-į

i Didina automobilių fabrikus.
Dvylika didelių automobilių 

fabrikų Detroite Mich. yra žy- 
___ _______ __  Padidinimas vi-

hs nenuoramas, kurie m&gsta __ - ,( , .. - , >
t - .... nheno, vario. aiKohoiio ir skaros:i^ieiuxos visur save pirmaeiviais vadintis.- • - įsairhyscių. Geležinkelių Kcm-1

—r naniiu akcijos irgi biskį pakilo/ 
Geležinkelių kompanijos su ne-' 
kantrumu laukia, kuomet vai-' 
džios paskirtoji komisija iš-! 
tirs viską ir pripažins leidimą I 
pakelti prekes už tavorų perve-i 
Šimą, 
tui Wilsonui šiądien daugiau ru-Į 
pi reikalai šalies, negu geležiu-' 
kerių kompanijų ir todėl tarne5 
geležinkeliai negali turėti didelę į7aYįidh)ami.

su šitų fabriku kaštuos suvirš 
Užrubežinė pramonė pradėjo miUjonus doleriu, Užbai.

rodytis gyvesne Suvienytose gus darbus prie šitų fabrikų 
valstijose, nes išgabenimai pra- reikalinga penki
dėjo didintis. Atgabenama iš į tuksįančiai nauiu darbininku su .
užrubežių vien žalia medega, o ‘ D£tvriraais šiokio ar tokio ama- 
išgaoenania išdirbiniai. Isga- t 
benimas Įgabenamus žymiai vii-- i 
sija, ypač išgabenimai Į Angliją 
ir Francuziją, kurių atlyginimas 
siekia porą milijardu dolerių 

pinigais.

sėkminga, tai vietos kuopa vien- 
anglų balsiai nutarė viešai, (per “Vien. 

* ’• -r • i •• • um- _ _?

galime vykdint 
sutverus apskritį. Kuomet ki
tos organizacijos bujoja, veikia 
išsijuosusios, TMD. kuopos tuni 
sau... šį detrojiečių sumanymą 
turėtų TMD. nariai apsvarstyt ir 
nepraleist pro ausis. Paimkime 
pavyzdį nuo Naujos Anglijos 
draugų.

Detroit, Mich. 10 d. Birželio 
jaunutė 79 L. Vyčių kuopa tu
rėjo savo išvažiavimą į Palmer

:>

liau® dvieju savaičių 
bus Ncw Yorko ir apielinkių vei
kėjai (ne būtinai draugijų de
legatai) . Tame susirinkime bus 
aptarta pilnas veikimas ir iš
rinkta Tarybos vedėjai.

Pasirodė reikalingu sutikti 
New Yorke atvykstančią Rusi-

bai graži, tai vietinis jaunimas 
nepraleido - progos, suvažiavo 
labai skaitlingai. Suvažiavusie
ji buvo labai užganėdinti gra- 
žiai žaliuojančiomis, pavasario 
papuoštomis pievomis ir gamtos 
gražiai aprėdytais medžiais. 
Jaunimas žaidė, juokavo ir link
sminosi. o apie 3 valandą atsibu
vo pietus, kuriuos pavalgius, 
visi išreiškė jaunoms lietuvėms, 
vytėms, dėkingumą už priruo- 
šimą gardžių pietų. Galiairs 
kalbėjo p. A. Aleksandravičius, 
dr. D. čiapas, kun. P. Daniunas 
ir mokslaeivis J. Baraišis. Kai- Tr -
bėtoiai nors trumpai, bet aiš- V . P1‘"^ darbininkai Įsteigė blaivininkų
kiai, kalbėjo apie L. Vyčių orga- ____ v_.____________ _ * .___ o„ s>««jungą.
nizacijos mierius ir tikslą.

Galiausia pbotografas V. 
Stankevičius visus nuphotogra- 
favo. Paskui visi linksminosi 
iki sutemstant ir tada sugiedo
jus Lietuva Tėvyne musų, visi 
patraukė namų link.

Arškėtėlis.

DARBININKAMS

— Duluth, Minu, organizuoti

j GilbertviBe, Mass. čia lietu
vių nors ir nedaug, bet visgi at
siranda kartais tokių, kurie 
kuom nors “atsižymi”. 10 d. 
Gegužio buvo čia atsitikimas, 
kurio pasižiūrėti net svetimtau
čių minia susirinko. Mat tūla 
lietuvė atvažiavo čia j ieškot sa
vo yyro, pabėgusio su svetima 
motere. Vyro nerado, bet rado 
moterį, su kuria jos vyras pabė
go. Susiėjusios prie geležinke
lio stoties pradėjo “pasikalbėji
mą”, kurį išgirdę pradėjo rink
tis praeiviai ir jų,susirinko dide- 

įlis buris. Lietuvės to ne paisė- 
I damos, plūdosi vis labiau ir gar
siau. gal ir prie peštynių butų 
priėjusios. Bet policistas, žingei
dumo patrauktas, priėjęs prie

aii meius, tai balansas taip Su- — Londone 1000 moterių vra 
vienytų Valstijų' ir vakarinės,^
Europos, stovėtų vi& varne pa — Francuzijoj kas kart didu
čiame Svarume. .Anglija L pasj skaįĮĮjus moterių darbinin- 
Francuzija dar apie už du,nuli- kįa prje gefežmkelių darbų.
jai dus turi Suvieny tų VaistijŲ — Japonijoj darbininkai dir- 
abngii, kuine ateityje varės per- •ja - dienas į savaitę; daugu- 
svarą sulyginti, o vėliaus bus ]na ja djrba nuo sau|ės užtekėji- 
galima skaitytis vakarinių tai- ,no iki nusaeid5m0.
kininkų užtraukta paskola. I _ Valdiška spaustuvė Was- 

Kursas užrubežhnų PcP^rį*;ki»igtOHe dirba dabar dienomis 
nių pinigų veik ne persimainė, ų. naktin>įs. su trimis darbinin- 
apart Rusijos rubiiaus, kurs ka atmainomis. ■ Direktorius 
nupuolė ant 25’- centų. prie darbo priėmė dar 1.200
.. Produkti-’ turguje pakilo kvie- nauja darbininkų.
čiai, bet jie yra daug pigesni. — Joliet, Iii. molderiams 
negu bu v o Kovo, Balandžio ’’ visuose fabrikuose’ pakelta al- 
Gegužio mėnesiuose, šiaip g«u- gOS_ Dabar molderiai čia už
dų turgus ne kįla. nes kaip Su-• dirba po 25 j dieRą.
vieny vose ‘Valstijose, teip L'ana- — Atsišaukus Anglijos val
doj ir Indijose javų . sėja labai Anglijoj. Airijoj ir

i pasitaisė ir žada didelį derliu, visos pievutės prie
; Bovelna, skūra ir metalas .".y- namu> kiemai ir gėlynai pavers- 
miai pabrango. Bulvės, sviestas o į diilžus Taomi vboj- Ang. 

; ir žirniai žymiai atpigo, noi> šalyje padaryta 750.000 ak- 
, detališkai tas dar nėra jaučiama į a -.Teip pat buvo ir pana?-,.,- . . , ll? aeningos žemes, manoje a«-

dekliamavo eiles: M.

o vėliaus bu; 
vakarinių tai-

I

Montello. Mass. Birželio 17 
d. buvo surengtos tautininkų 
prakalbos. Kalbėjo St. Šimkus. 
Kalbėtojas daug įdomių dalykų 
nušvietė link tautiško judėjimo, 
paimdamas iš praeities, kuomet 
dar Lietuva nebuvo pakilus kul
tūriškai. Teip pat ir apie sup
ratimą dailos, ir iki šiądieninio 
gyvenimo, kuomet tas judėji
mas žymiai pakilo. Visa kalba 
buvo rišama su dalios reika
lais ir patraukianti mei’ėn link 
tėvynės. Kalba vietomis buvo į 
įspūdinga ir populiariška. žmo- į 
nių ant prakabų buvo suvirš 
500. 
ginimų;
Skučaitė apie karę ir Zose Vait
kus padekliamavo. Vakaras nu
sisekė kuogeriausia.

Birželio 27 d. buvo paskaitos. 
Skaitė Bagočius iš So. Bostono. 
Paskaitos tema buvo apie žemę. 
Kadangi paskaita moksliška, tai 
socialistams Įas nelabai tiko; 
hekurie sako, kad Bagočius ly
gus tautininkams. atiut, IVUAJ- > . T R ’ -vi- J X” t t » » 1 ••ES Į ka7 Sf’jrzz

prakalbos labai patinka.' ' ' t’
„ .. jos fabrikai irgi pnto saie tun tema samdymo nemecių vaikų
Zamaitis. žymę perspektyvą. Afcelnai sa-į prie fabrikų darbų. Vaikai turi 

kant. kapitalas pramonėje žydi į lankyti mokyklas ir karės meni 
ir neša gausius vaisius. I teip. kaip buvo ramumo metu.

*Mčsa stovi dar augstame ginama valgio produktai, 
laipsnyje. — Anglijos amunicijos fab-

Plieno tinstąs turi milžinišką į rikuose saugiai yra užginta rū
pėtas ir užsakymais užsivertęs kynias. Pereitą savaitę viena 
pilnai dviem metam, Fabri- mergaitė, dirbanti amunicijas 

’’ kai. dirbanti geležinkeliams reik fabrike, teismo tapo nubausta 6 
meni®, pelno 100 nuošimtį nuo mėnesiais kalėjimo, už pypkės 
įdėto kapitalo.. Anglių ir varixi rūkymą prie darbo.
kasyklos, teipgi naftos retine-i — Visi organizuoti darbinin-- 
rijos turi prieš save aukso lai- kai. dirbanti pačiuose, susijungė 
kus bent 3 ateinantiems me-; galiaus vienon organizacijon.

Mat, kuo- tama Tabako išdirbystė tapo j M



šnervės išsipūtę, bet veiklumo 
nerodo.

riant su Europos Lietuvių Tau
tos Taryba.

Męs esam 
labai sus- 

net šnekėt 
ir spaviedin

ir paraginti

----------- O-----------
ŠŪVIŲ TRENKSMAS IR JO 

PASEKMĖS.

Gydymai speciališkuose li- 
gon bučiuose.
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Lietuvių Tautos Taryba. Pa
sirodė ne aiškios žinios, pagau
tos iš svetimų laikraščių, jog 
Petrograde įsisteigė Lietuvių 
Tautos Taryba, kurios pareiga 
yra rūpinimasis Lietuvos poli
tiškąją ateičia. Iš tų žinių vie
nok ne buvo mums aišku, kas ta 

• Lietuvių Tautos Taryba, ir ar 
ji ištikrųjų yra. Dabar gavę iš 
Petrogrado naujai pradėjusį eiti 
Lietuvišką laikraštį “Santara”, 
aiškiai matome, kad Lietuvių 
Tautos Taryba ištiesų yra susi
tvėrus. Jos pirmasis susirinki
mas įvyko 13 (26) dieną Kovo, 
kur dalyvavo atstovais nuo: 
Demokratinės Tautos Laisvės 
Santaros — Leonas, Petkevičius, 
šilingas, Mašiotas, Skipitis ir 
Šalkauskas. Lietuvių Katalikų 
Sąjungos — Januškevičius, 
Rėklaitis, žilevičaitė. Lietuvių 
Krikščionių Demokratų — Stra
zdas, Tumėnas, Vailokaitis, Du- 
binskas, Narijauskas ir Opuls- 
kis. Lietuvių Social-demokratų 
— Digrys, Liutkevičius, Požėla 
ir Netupskaitė. Socialistų Liau
dininkų — Balys, Bakanauskas 
ir Bielskis. Tautos Pažangos 
Partijos — Yčas, Noreika, Tu
mas, Kubilius, Linartas ir 
Charževskis. Visų šitų partijų 
atstovai susirinkę, bendrai ta
rėsi apie politiškuosius Lietuvos 
reikalus. Tai ne teip kaip Ame
rikos lietuviai kada tarėsi prie 
-‘Lietuvių Dienos” ir koalicijos 
suėjimo, kada kiekviena grupelė 
tempė į savo pusę ir dar šiądien 
nesiliauja prasivardžiavę ir pe- 
šęsi už dryžinių ne vienodumą.

Susitvėrimas Lietuvių Tautos 
Tarybos Europoj ir jos veiki
mai, kuriuos galėsime dabar 
aiškiai matyti, turėtų paakinti 
amerikiečius

įsta'igų, lenkų ir rusu-stačiati- 
kių bažnyčios bijodami, pasida
vė ne lietuviais, gausime kur 
kas didesnį skaitlių lietuvių, 
trijose Lietuvos gubernijose ta
da gyvenusių.

Europos lietuvių bruzdėji
mas. Ikišiol męs nieko nežino
jome apie Europos lietuvių vei
kimą. nes apart pajieškojimų, 
kitokių žinių veik nematėme 
laikraščiuose. “Lietuvos Balsą” 
nors gaudavome retkarčiais, tai 
ir ten mažai ką galėjome rasti. 
Dabar gavę pluoštą “Santaros”, 
randame ten daugybę įdomių ži
nių, kurių šiame numreyje pluo
štelį perspaudiname ir skaityto
jams patariame akyvai perskai
tyti skyrių “Iš lietuvių gyveni- 

' mo Rusijoj”. Ten pamatysite, 
kaip europiečiai inteligentai, so
cialistai, tautininkai, klerikalai, 
profesionalai, kareiviai ir kitų 
skyrių žmonės, visa siela rūpi
nasi Lietuvos politiškąją ateičia, 
jos laisve ir savivalda.

Matant tokius lietuvių veiki
mus Europoje, jeigu amerikie
čiai ir dabar nemes savo pešty
nes ir blevyzgas laikraščiuose, 
jie ant savęs užsitrauks ne iš
pildomą dėmę prieš tautą, kurią 
nuo savęs jie nusikratyti ne ga
lės jokiais pasiteisinimais.

Musų laikraščiai. Gavome 
pirmuosius 8 numerius Petro
grade pradėjusio eiti dukart — 
savaitinio lietuviško Demokrati
nės Tautos Santaros Laikraščio 
“Santara”. Yra tai politiškas 
lietuvių laikraštis, susidedantis 
iš 4 puslapių, po 4 plačias špal- 
tas su iliustracijomis iš Lietuvos 
reginių. Visais atžvilgiais šitas 
laikraštis (išimant rašybą) yra 
gražus ir turtingas. Vertas 
skaitymo kiekvienam lietuviui. 
Prenumerata 8 rubliai metams 
(“Santara”, Baskov per. 32,6 
Petrograd — Russia).

Gavome tris numerius muzi- 
kališko laikraščio “Kanklės”, 
kurį lėidžia Lietuvių Muzikos 
Konservatorija (395 W. Bro- 
adway, So. Boston, Mass.). Tai 
p. M. Petrausko trusas. Eina 
kartą per mėnesį, prenumerata 
1.00 metams. Patartina visiems 
chorams ir muzikams “Kankles” 
užsirašyti.

“Naujoji Lietuva”, einanti 
Petrograde, visai subiednėjo. 
3, 4 ir 5 numeriai išėjo lyg ant 
juoko, vienlinkais lapeliais 
11 XI5. Turiniu labai netur
tinga. Geriaus tokį laikraštj 
ne leisti, nes iš jo jokios naudos 
žmonės ne turi.

Petrograde pradėjo eiti socia
listų laikraštis “Tiesa”, bet 
mums matyt jį neteko. Phila- 
delphijoj pradėjo eiti pample- 
tukas “Galvočius”, kurs užsiima 
vien pinimu erškėčių vainikų 

’ socialistams ir—tautininkams. 
Michigano valstijoj buvo pasi
rodžius mėnesinė brošiūra 
“Michigano ūkininkas”, neva 
ūkiškas laikraštis. Daugiau ne 
pasirodo. Grand Rapids’e ėjo 
“Pasaulis”, neva dukart — sa
vaitinis laikraštis, bet apie jį 
jau nieko nesigirdi. Galbūt 
užgeso.

kareiviai daugelyje vietų skun- Lietuvos valdymo reikaluose, 
džiasi prieš tai. Iš Barispoliaus . 4) Lietuva turi būti atskirta ad 
lietuviai kareiviai rašo, laišką ministratyvė vienata.
Lietuvių Tautos Tarybai: 5) Lietuva privalo turėti iš sa-

“šaukiamės, mieli lietuviai.į vo gyventojų tarpo savą valdžią, 
ir meldžiam duot mums atsa-1 savo šalies reikalų tvarkymui, 
kymą: mažum kur renka lie- 61 Lietuvos valdymo nam 
tuvių kareivius, 
polskoj divizijoj 
pausti, čia mums 
lietuviškai gina, 
varo, kad spaviedotumės pol- 
skai arba ruskai. Męs norim 
važiuot į ruską armiją, bet 
mus neleidžia. Męs girdėjom, 
kad-buvo atėjęs prikazas, bet 
načalstva mus ne išdavė, čia 
mus yra labai daug lietuvių, 
apie keli tukstainčiai, visi esa
me iš Kauno gubernijos. Jei
gu galit, tai pasistorokit, ir 
męs pasistorosim. Kodėl su
rinko kareivius visokios vie- 
ros į vieną vietą, o apie mus 
nėra kam storotis? Męs ne
norim dėt galvas už Polščią ir 
nenorim, kad .mus mokintų 
polskai. Mus adresas: Bo- 
rispol, v Poltavskoj guberni- 
Ji, 2 Polskij str. polk, 4 rota, 
polučit........ .........................

Tai tau. Lietuviai priversti
nai laikomi lenkų legijonuose, o 
lenkų spauda skelbia, kad lietu
viai noriai stoja į lenkų kariume
nę.

Lietuvių delegacija pas kuni
gaikšti Lvovą. Lietuvių dele
gacija, susidedanti iš M. Ja
nuškevičiaus. M. Yčo ir V. Biels
kio, lankėsi pas ministerių pir
mininką kunigaikštį Lvovą, 
kuriam įteikė Lietuvių Tautos 
Tarybos nutarimus ir išsireiškė, 
kad yra geidžiama, idant lietu
viams butų leista savo tautos 
reikalais rūpintis. Kunigaikštis 
Lvovas pasveikinęs delegaciją 
ir susipažinęs su L. T. Tarybos 
nutarimais, prižadėjo tuojaus 
L. T. Tarybos nutarimus per- 
statyt yaldžios posėdžiuose, prie 
tam delegacijai patarė, kad ne
laukiant valdžios posėdžio, pa
žymėtų kandidatus Lietuvos 
gubernijų (Kauno, Vilniaus ir 
Suvalkų) reikalų sutvarkymui. 
L. T. Taryba tokiais kandidatais 
užkalbino: Ciplijauską Vilniaus 
gubernijon vice-komisaru, Čepą 
Kauno gubernijon teismo pirmi
ninku, Grinių Suvalkų guberni
jon teismo pirmininku. Krikš
čiukaitį Suvalkų apygardos tei
smo pirmininku, Leoną Vilniaus 
teismo rūmų augščiausiu pirmi
ninku. Mašiotą Vilniaus apygar
dos globėju ir Šleževičių Kauno 
gub. komisaru.

Prie to dar kun. Lvovas klau
sė delegaciją, ar gauna žinių iš 
vokiečių užimtos Lietuvos, ko
kiame upe ten lietuviai yra ir 
kokios ateities jie laukia. Dele
gacija paaiškino, kad ten lietu
viai tikisi savistovumo, o vokie
čiai rūpinasi įsteigti Lietuvos 
karaliją.

Lietuvos rubežiai. Dėlei gin
čų su lenkais už Lietuvos rube- 
žius, Europos lietuviai mano va
duotis pernai P. Leono apibrėžta 
Lietuvos autonomija ir įteikta j 
konstitucijinių demokratų par-' 
tijos centro komitetui. Ten buvo į 
pažymėta Lietuvos rubežiai: 1) 
Vilniaus gubernija be Vileikos 
ir Disnos pavietų, 2) Kauno gu
bernija, 3) Suvalkų gubernija, 
4) Gardino gub. šiaurinės dalįs 
iki Nemunui ir 5) Kuršo guber
nijos dalįs: a) piet-ryčių juosta 
tarp Kauno gubernijos ir Dau- -
guvos, į šiaurius nuo Dūkštos, • Pabėgėlių tėvynėn 
ant Kauno gub., Subačių mieste
lio ir b) pietvakarių—ploto tarp 
Kauno gubernijos ir Baltikos 
jūrių, atidalinant nuo kitų Kur
šo gubernijos plotų tiesia linija, 
einančia-nuo Kauno gubernijos,! 
Lenkimų miestelio. į šiaurę nuo 
Kuršo gubernijos, Rekijavos so
džiaus, iki Baltikos jūrių. Tik 
dar abejojama, ar ne reikia iš 
Lietuvos žemės išskirti kurias 
dalis Suvalkų gubernijos (pav. 
Augustavo ir dalį Suvalkų pa
vietų). Apie tai Lietuvių Tau
tos Taryba mano tartis su Lenkų 
taryba, bet lenkai sako, kad L. T. 
Taryba susideda iš emigrantų 
Rusijoj ir jie nemato jokio rei
kalo su emigrantais tartis.

Lietuvių skaitlius. Mus kai
mynai lenkai, savo spaudoje 
nuolat zurza. kad Lietuva nega- 
3 skaitytis kaipo šalis, kadangi 
lietuvių labai mažas nuošimtis 
yra, nes Lietuvos gyventojais 
yra tik lenkai, žydai ir rusai. 
Dabar “Santaroj”, p. Liūnas pa
duoda ištraukas iš rusų valdžios 
statistikos, darytos 1897 me
tuose. pagal kurios Kauno, Vil
niaus ir Suvalkų gubernijose 
tais metais gyventojų buvo. 
3,718,686. Tarpe tų buvo: Lie
tuvių 1,694.042. Rusų 1,136, 
38"). Žydų 548.408. Lenkų 
328.831. Latvių 35,188. Toto
rių. vokiečių ir kitų - tautų ka
reivių 65,365. Taigi lenkų tvir
tinimai apie lietuvių mažumą, 
yra tikru fiasco. - Prie to dar 
primintina, kad tais metais buvo 
tai rusinimo ir lenkinimo gady
nė. kuomet bažnyčia ir valdiška 
įstaiga lietuvystės dvasią slo
pino kiek galėdama, ir tai dar 
radosi tokių drąsuolių, kurie 
ne bijojo nė bažnyčios keiksmų, 
siunčiamų ant pagoniškos lietu
vystės. nė valdiškų grūmojimų, 
net 1,604.042. Pridėjus dar Ru
sijos kariumenėj tada tamavu- Kai tikėjimus, pradėta brukti ir 
20US lietuvius, ir tuos, kurie kareivius lietuvius. ' Lietuviai

Tuščias pasigyrimas. “Santa
ra” patalpino laišką rašytą Eu
ropos lietuviams M. šalčiaus, 
kuriame laiško autorius labai gi
ria amerikiečių lietuvių kultū
rišką kilimą. Girdi, pas jus ten 
dabar kanuolės baubia, tai mū
zos tyli, o čia, lyg iš jus viskas 
persikėlę, tarpsta, auga. Na ir 
tomis mūzomis yra tik tas. kad 
SLA. paaugo nuo 4000. iki 
15.000 narių. Bet jeigu anie 
europiečiai ištisai galėtų skai
tyti amerikiečių laikraščius, ir iš 
tų matytų kaip čia musų mūzos 

! pešasi, koliojasi piemeniškai 
besipravardžiuodami (žiopliais, 
laisvamaniai, social-patriotais, 
cicilikais ir tt.), tai jie pasaky
tų : Gana jau, gana, su tokiu ki
limu ir su tokia kultūra; ge
riaus kad tokios kultūros ne 
butų........

Lietuviai lenku legijonuose. 
Kaip vokiečių, francuzų, teip ir 
rusų kariškoji valdžia leido 
prie savo kariumenių tvertis 
legijonams, reiškia, darytis pul
kus iš kareivių, lenkų. Rusų 
kariumenėje į tokius lenkų le- 
gijonus, turbut dėl kariumenės 
viršininkų nesupratimo skirtu
mo tautos, ar tik skirstymo pa-

Lietuvių Tautos Tarybos 
nutarimaai.

Leituvių Tautos Taryba, susi
rinkusi Petrograde 13 (26) Ko
vo, 1917 m., kur dalyvavo ir Ru
sijos Valstybės Durnos atstovai, 
M. Januškevičius, M. Yčas, P. 
Keinis ir kun. J. Laukaitis, nu
tarė:

1) Lietuva yra atskira, etno
grafinė, kultūrinė, ekonominė ir 
politiška vienata.

2) Lietuvių tauta yra skai
tliaus, kultūros ir ekonomijos 
žvilgsniais, pamatinis Lietuvos 
gyventojų elementas.

3) Lietuvos gyvenimą tvar
kant, visos, Lietuvoje gyvenan
čios tautos, turi naudotis lygio
mis tiesomis if kad butų joms 
gvarantuota laisvė plėtojimosi ir

zavome kapitalus musų gyveni Į yra . suvirs 100 žmonių, kurie 
kenčia nervų suirimą, paeinantį 
nuo kanuolių šūvių trenksmo. 
Ligonbutis šitiems ligoniams 
yra įrengtas vianame iš dailiau
sių šio miesto rūmų, prie parko. 
Kiekviename iš 20 apskričių, 
į kuriuos Francuzija yra pada
linta, yra speciališkas ligonbutis 
nerviškiems kareiviams. Iš vi
sų tokių ligonbučių didžiausias 
yra mieste Lyons ir iš visų at
žvilgių jis yra labai įspūdingas. 
Daktaras, kurs gydo nerviškai 
sergančius kareivius, randa 
daug įvairumų, kurie kankina 
ligonių nervus, žinoma, pap
rastai ir visuomet yra daugybė 
žmonių, nerviškai sergančių, 
kokių ne stokuoja ir tarpe karei
vių, tik ramumo laiku nerviš
kiems kareiviams pataikoma są
lygos, kurios ne erzina jų nervų, 
o karės laiku, ypač dabar, kuo
met kareivių yra stoka, nedaro
ma išėmimo ir sykiu su sveikais 
siunčiama į frontą 'ir nęrvomis 
sergančius. Tad nieko stebėti
no, kad papuolus į frontą, prie 
šūvių trenksmo isterija didina
si ir ligonių skaitlius žymiai au- 
ga.

šūvių trenksmas ardo nervus.
Daktarai, gydanti ligonius, 

sužeistus ir kitaip sergančius, 
kartais mažai atydos atkreipia 
į kitus ligonius, bet daboja ir 
saugoja nerviškai sergančius, 
kuriuos ligoniais daro ne šūviai, 
ne durtuvai, tik šūvių trenks- 
mąs. šitos kategorijos ligonių 
Francuzijos ligonbučiuose yra 
šimtai tūkstančių. Nervų suiri
mo ligą Francuzijos daktarai 
vadina smegenų sutrenkimu. 
Jau pirmiaus skaitėme žinias, 
kad po mūšio, kuriame veikė 
smarki priešo artilerija, tranšė
jose atrasta gulinčius kareivius, 
kurie ant savęs neturėjo jokio 
sužeidimo ženklo, o vienok jie 
buvo jau į eiles ne tinkamais, 
nes buvo negyvi. Mat mirtis 
juos nusmaugė, kuomet ne to
limame atstume plyštanti ka
nuolių šūviai sukrėtė orą. Oro 
sukrėtimas yra smarkesniu ir 
tuomi veiklesniu, jeigu šūvis ply 
šta nupuolęs į tranšėjas. Ir li
gonbučiuose jau persitikrinta, 

’ kad didesnė dalis nerviškų ligo
nių randasi iš tų kareivių, ku
riems esant tranšėjose, arti jų 
puolė ir plyšo priešo kanuolių 
šūviai. Kartais tokių šūvių 
jiega pagriebia kareivi ir nu- 

t meta ant žemės už kokių varsnų 
tolumo, o kartais pakelia nuo 
žemės, meta į tranšėjų krantą 
ir užmuša ant vietos. Egzami
nuojant lavonus teip žuvusių ka
reivių. patirta, kad kūne, visos 
gįslos. visos silpnesnės dalįs. 
yra sutraukytos. Pirmiausia 
nutrūksta plaučiai ir viduriuose 
atsiranda kraujo plūdimas.

! Smegenyse visos gįslelės sutrūk
sta. kraujas aplieja smegenis ir 
I tuomi nervu veiklumas susto- i.ja.

mams atstatyti? Ar męs jau L 
suspietėm į krūvą musų amat- 
ninkus, kurie tų gyvenimų at
statymu užsiimtų ?

Abiem tais klausimais rūpina- : 
si Lietuvos Atstatymo Bendro
vė. Ji stengiasi suorganizuoti 
kapitalus ir suspiesti krūvon mu 
sų amatninkus, manančius po 
karės grįžti Lietuvon ir tenai 
imtis Lietuvos atstatymo darbo.

Reikia suprasti vienas daly
kas, būtent: męs neprivalome 
užleisti Lietuvos atstatymo dar
bų svetimiems žmonėms. Tuom 
norės rūpintis svetimi žmonės. 
Vokiečiai, žydai, rusai, lenkai 
—jie visi bematant suskubs į 
musų turtingą žemdirbių kraš
tą ; suneš ten savo kapitalus, pa
jungs musų žmones ir liks, teip 
sakant, vėl ekonominio musų 
gyvenimo viešpačiais, kaip buvo 
iki karei. Ir vėl musų žmonės 
galės būti prasiskolinę įvairiems 
svetimtaučiams spekuliato- 
riams. Męs negalime ir nenori
me prie to prileisti. Męs turime 
rūpintis, kad bent dalis musų 
krašto atstatymo darbų butų at
likta musų pačių trusu ir skati
kais. Juo platesnis bus pama
tas, ant kurio pastatysime tą 
darbą, tuo bus geriau.

Prie Lietuvos atstatymo dar
bų reikia priskaityti sekančius, 
kaipo vyriausius ir svarbiau
sius :

1. Supirkimas žemės iš sve
timtaučių ; 2. Steigimas įvai
riausios rūšies dirbtuvių; 3. At
gaivinimas žemdirbystės ir jos 
tobulinimas; 4. Paėmimas į sa
vo rankas prekybos, kad ji ne
būtų vien žydų, ar vokiečių, ar 
lenkų rankose; 5. Grįžimas Lie
tuvon svietur iškeliavusių žmo
nių.

Apie visus tuos darbus męs 
turėsime kalbėti atskyriam eilė
je straipsnių apie Lietuvos At
statymo Bendrovę. čia tuom 
pakartosime pakvietimą rašytis 
prie Bendrovės, kad karės pa
baiga neužkluptų mus neprisi- 

” rengusiais:—Gi—tas—gali—būtiL 
Gal būti kad karė tęsis dar du 
ar tris metus, kaip kaikurių yra 

i kalbama. Bet teip pat gali būti, 
. kad ji užsibaigs labai greitai.

6) Lietuvos valdymo pama
tuose turi būti piliečių laisvės 
gvarancija- visų piliečių lygybė 
prieš įstatus; tautos, tikybos, 
sąžinės pažiūrų laisvė; spaudos, 
žodžio, draugijų ir susirinkimų 
laisvė; ypatos, namų ir kores
pondencijos nepaliečiamybė; bau 
dos skiriamos tik teismo keliu.

7) Sudaryti laikiną Lietuvos 
valdymo komitetą iš 12 Lietuvos 
žmonių, visuomenės darbininkų, 
Lietuvių Tautos Tarybos renka
mų.

8) Pasiūlyt kitoms tautoms, 
kaipo Lietuvos gyventojams, 
beje: baltrusiams, lenkams, ru
sams ir žydams kandiduot į lai
kiną Lietuvos valdymo komite
tą.

9) Laikinam Lietuvos valdy
mo komitetui tuojaus pradėt 
darbą, ne atsižvelgiant į tai, kad

■ kurios iš Lietuvoj gyvenančių 
tautų nenorėtų prisidėti su savo 
atstovais į Lietuvos valdymo ko-

i mitetą.
10) Laikinam Lietuvos valdy- 

• mo komitetui paimt savo žinion
visas evakuotas, laikinai sulai
kytas ir naujai įsteigtas, Kauno, 
Vilniaus ir Suvalkų gubernijose, 
teismo, administracijos, kultū
ros, ūkės, pramonės ir labdary
bės įstaigas, išblaškytas Rusijo-

i je‘
t 11) Laikinam Lietuvos valdy- 

i mo komitetui paimt savo žinion 
i reorganizavimą ir administravi
mą, Laikinos Rusijos valdžios 
programų reniiantės, tų vietų, 
Vilniaus, Kauno ir Suvalkų gu
bernijų, kurios nėra vokiečių už
imtos.

12) Laikinam Lietuvos valdy- 
į mo Komiteto paimt savo žinion 
i ruošimą: a) Lietuvos tremtinių

i grąžinimą,
i b) Lietuvos ūkės ir pramonės at
gaivinimą, c) Lietuvos namų

i atstatymą ir d) Lietuvos 
| nuostolių atlyginimą.

13) Laikinam Lietuvos vajdy- 
]mo komitetui paimt savo žinion
ruošimą steigiamojo Lietuvos 
susirinkimo, visuotino, be skir- i teip greitai ir netikėtai, kaip ir 
tumo lyties, lygaus, teisaus ir I prasidėjo. Tatai reikia žiūrėti, 
slapto balsavimo pamatais, kurs j kad męs butume prisirengę pasi- 
nustatytų Lietuvos vidaus tvar-įtikti tą galybę Lietuvos darbų, 
ką, ir Lietuvos santikius su kai-Į koki musų laukia, 
mynėmis tautomis. |

14 Atskirt Suvalkų guberniją 
nuo lenkų karalijos. Abejoja
moms Suvalkų ir Augustavo pa
vietų dalims rubežių tarp Lietu
vos ir Lenkijos nustatoma ple
biscito keliu.

15) Sujungt Vilniaus. Kauno
ir Suvalkų gubernijas į vieną 
administratyvę vienata — Lie
tuvą. . .

16) Lietuva valdymo reikalu į labai pelningą resorsino (che-j
laikinai lieka padalinta į Vii-Į miško preparato, vartojamo da-j 
niaus. Kauno ir Suvalkų guber-;žams gaminti) išdirbystę. Iri 
nijas. (kaip tik atsidarys keliai į Lietu-.

17) Kiekvienai gubernijai 
skirt po komisarą ir vice-komi- 
sarą.

18) Atskirt Suvalkų guberniją 
nuo Varšavos teismo rūmų, o 
Vilniaus ir Kauno gub. nuo Vil
niaus teismo rūmų apygardos.

19) Vilniaus. Kauno ir Suval
kų gubernijoms sudaryti L i e- 
t u v o s Teismo Rumus.

29) Vilniuje. Kaune ir Suval
kuose palikt apygardos teismus.

21) Atskirt Suvalkų guberni
ją nuo Varšavos švietimo apy
gardos, o Vilniaus ir Kauno gub. 
nuo Vilniaus švietimo apygar
dos.

22) Sujungt Vilniaus. Kauno Avė., New York. N. Y 
i ir Suvalkų gub. į vieną Lietu
vos švietimo apygar
dą.
i 23) Duot žinią J. Augštouliui 
ir L šeiniui-Jurkunui Stockhol- 
me (Švedijoj). J. Savickiui Ko-* 
penhagoj (Danijoj), kad . jau 
yra susidariusi Lietuvių Tautos 
Taryba ir prašyt ’ jų. kad su vi
sais reikalais jie kreiptųsi į Lie
tuvių Tautos Tarybą, o ne į pa
vienius žmones.

----------- 0-----------
AR ESAME PRISIRENGŲ.

Jau baigiasi treti metai, kaip 
musų tėvynė yra prispausta 
skaudžios karės letenos. Sako
ma kad keli šimtai tūkstančių 
triobų Lietuvoje sunaikinta. 
Kaip tiktai pasibaigs'karė. Lie
tuviai turės grįžti Lietuvon ir 
atstatyti savo gyvenimus. Ar 
męs, lietuviai, esame prie to pri
sirengę? Ar męs jau suorgani-

Pinigai. įdėti į Lietuvos Atsta
tymo Bendrovę, nėra tai jokia 
auka, kaip jau nekartą sakėme. 
Bendrovė yra suorganizuota ant 
grynai biznio pamato ir, kaipo 
tokia, užtikrina šėrininkui jo 
įdėtą sumą ir pelną. Ikišiol 
dėti šėrininkų pinigai yra įves-j 
tinami į vertybės popieras—j 
bonds’us. nešančius 5 nuošimti: į 
dalis pinigų netrukus bus įdėta.

va. eisime su tais musų pinigais 
savo krašto žmonėms gelbėti 
svarbiuose jų darbuose.

M ūsų Bendrovės narių jau 
yra 125. tai pradžia Lietuvos 
atstatytojų armijos. Lietuvos 
atbudavotojų pionierių. Kvie
čiame į musų tarpą kiekvieną 
lietuvį, kurs nori naudingai ap
versti savo skatikus, kurs nori, 
kad jie neštų naudą jam pačiam 
ir jo viengenčiam.

Informacijų kaslink prisirašy
mo prie Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės klausti reikia šituo 
adresu: Lithuanian Develop- 
ment Corporation. 320 Fifth

Nuovokos sugrįžimas.
Visuose šiuose atsilikimuose, 

persitikrinimui, ar ligonio krau- 
jatakiai ir smegenų dėsniai yra 
•suardyti, yra vartojama metodą 
kasymo padų. Jeigu gįslos sme
genyse nėra sutrukę, tai kasant 
padus kojos nykštys kruta ši
toks ligonis, kurs į ligonbutį at
gabenta, be nuovokos, po 24 va
landų pradeda atgauti nuovoką, 
ašaros mažėja ir galiaus visai 
apsistoja. Ne pavojinguose at
sitikimuose šitoki apsireiškimai 
įvyksta greičiau. Pavojinguose 
atsitikimuose, o kartais ir labai 
lengvuose, tenka patirti daug ste 
bėtinų apsireiškimų. Kada ne
laimingasis atgauna nuovoką, jo 
protas randasi didelėje netvar
koje. Mintis yra labai nusilpu
si. Kartais tas laikosi kelias 
dienas, kartais kelis mėnesius, 
o naktimis nelaiminga auka yra 
kankinama klejojimais, sapnais 
apie mušius frontuose, kas jam 
trukdo atsilsį. Tokiame stovyje 
ligonius labai tankiai yra sun
ku atskirti nuo histerikų. Kar
tais jie yra kankinami konvuF- 
sijų, kurias veik nėkuom negali
ma atkirti nuo augščiau aprašy
tų apsireiškimų.

Kenčia paralyžiaus kanki
nimus.

Vienok tankiau „ nustojimas 
proto veiklumo, apsireiškia ko
kios nors kūno dalies, abiejų ko
jų, abiejų rankų arba visos išil
ginės pusės kūno suparalyžiavi- 

. mas. Tankiausia paralyžius ge
ma nuo kraujo takų sugedimo 
smegenyse ir pareina į kokią ku- 

! no dalį, kuriai atima jauslus; 
veik visuose tokiuose paraly
žiaus apsireiškimuose, kaip ir 

’ pas histerikus, randasi raumenų 
sutraukimas. Pėda, kartais, su
sisuka,- kumščia stipriai susi
traukia, arba ranka per alkūnę 
susilenkia ir teip pasilieka. Sut
raukimas raumenų vienoj išil
ginėj pusėje kūno, padaro krei- 
vą sprandą ir galvą nusveria vie
non pusėn; sprandas, laikui be- 
gant, gali visai susisukti ir teip 
pasilikti ant-visados, o kreivi pe
čiai liekasi veik visada pasek
mėmis paralyžiaus. Daktarams 
yra labai stebėtinu tas, kad su
paralyžiuotam ligoniui taisant 
pečius, ar tai lovoj, ar tai prie 
sienos, visuomet ligonį atakuoja 
ne pakenčiamas kosulys. Bal
so stygos paralyžiaus irgi yra 
pagadinamos, o liežiuvis tan
kiausia liekasi negalimas gerai 
suvaldyti. Prie taisymo pečių, 
ligonis visai nustoja balso, ne
gali kalbėti, nė šnabždėti; net 
lupas pajudinti negali. Atsidu
simo. mat. raumenai yra sut
rauktais ir todėl kvapo vaikščio
jimas nėra galimų. Ne teip pa
vojinguose atsitikimuose, para
lyžiaus užgautas gali kalbėti, tik 
tankiai jo kalba užkliūva, žo
džius tardamas mikčioja, kartais 
net negalima suprast kas yra 
kalbama. Prie to dar prisideda 
narių drebėjimas. Drebėjimas 
kartais būva lengvesnis, kartais 
labai didelis, rankos arba kojos 
teip dreba, kad vaikščiojimas ar 
koks nors judėjimas yra tiesk k 
negalimu.

Nustoja regėjimo ir girdėjimo.
Sužeidimas ausies kartais yra 

sujungtas su kurtumu; kartais 
ligonis nustoja girdėjimo, nors 
ausys išrodo visai sveikos. Nu- 
stojimas girdėjimo tankiai pri
veda prie apkvaitimo, kas leidžia 
suprasti, kad ausų vidurys yra 
sužeistu. Nustojimas regėjimo 
apsireiškia įvairiuose laipsniuo
se; kartais nelaiminga auka turi

i Nustoja nuovokos pagal 
sužeidimo.

i Šūvių trenksmas tankiai ka- 
! reivius užmuša ant vietos, bet
• randasi gana daug už tuos nelai
mingesnių. kurie liekasi gyvais, 
šie pastarieji turi kentėti krau
jo plūdimą iš ausų, plaučių, pus
tės ir kitur. Kartais kraujo plū
dimas randasi po akių plėve, o 
kartais ausų kraujo plūdimas, 
kraujo takais pasiekia akis ir jas 
užlieja po sieteliu. Kada krau
jas užlieja smegenis, tai kad ir 
šiaip teip kraujo plūdimas ir

• sulaikoma, ir smegenis apvalo
ma. tai vienok likęs kraujo garas i 
smegenyse pagimdo šiapiavimą' 
ir tokiu budu. net po kelių mė
nesiu. kuomet ligonis skaitomas . , . ,. .
.. j . .. .. . . pritemusias akis ir negan tohišgydytu, per akis veržiasi balti __ _
pūliai, arba toki pasirodo po ke- j 
lių mėnesių vėliau, kuomet ligo
nį pagydžius to ne buvo. Toki 
ligoniai labai retai atsimena ko
kiu budu ir kur jie tapo sužeis
tais. - Daugiausia atmenama tik 
šūvio atužimą ir trenksmą jam 
plyšus, šitie ligoniai, kuomet 
kiek pagyja, nestengia patįs 
vaikščioti, o kada juos nešama.

Jie dejuoja, nes visame kurie 
.jaučia skaudėjimus. Visi na- 
: riai tokio ligonio yra nevaldomi, 
galvą svįra į šalį, net pasodinus 
lovoje, reikia laikyti, nes kitaip

Dailus Francuzijos . meistasJ išpultų iš lovos ir nusiverstų ant 
Lyons, gulintis prie Rodanti ir ■ žemės. Veidas tokio ligonio yra 
Saone upių, yra svarbiu Francu
zijos ligonbučių miestu. Ten 
visada yra suvirs 35.000 sužei
stų ir sergančių. . kuriems daro- 
ma kuracija. Tarpe kitų ligonių! žemyn ir akys be jokio judėjimo,

P. S. Prie progos pranešame 
kad atliekame pa.rieškojimus gi
minių likusių po vokiečiais ir 
išsikrausčiusių į Rusiją. Pajieš
kojimus darome per Ispanijos 
ambasadą jr kitokius mums pri
einamus šaltinius, kaip tai Liet. 
Komitetus ir laikraščius Euro
poje. Teipgi persiunčiame pini
gus likusiems Lietuvoje ir pa
bėgusiems j Rusiją.

Reikalaukite blankų.

panašus veidui vaiko, sergančio 
smegenų paralyžium. Lupų 
kampeliai nudribę, liežiuvis ne
suvaldomas, skruostai nusisvėrę

matyti kaip pirmiau, o kartais 
regėjimo netenka visai. Paga- 
dinimas akių šviesos, veik vi
suose atsitikimuose paeina nuo 
pagadinimo akių sietelio. Kiek 
tyrinėjimais susekta, nustoji- 
mas girdėjimo ir regėjimo, vi
suomet paeina nuo nervų suiri
mo.

Sužeidimai, kartais tveria juo
kingus reginius.

Nuo tūlų ligonių Lyons ligon- 
buėiuose nuimta paveikslai, ku
riuos kartais ir čia. Amerikoj, 
galima-matyt krutančiuose pa
veiksluose. Matome grupas 
vaikštinėjančių suparalyžiuotų 
žmonių, turinčių sutrauktus rau 
menis, bet skaudu darosi matant 
tuos, kurie yra sukreivintais iš 
priežasties suparalyž.iavlmo nt - 
garkaulio, arba tuos, kurie d.v-
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sakyti, kol Įgis šv

•:

Žmonių širdis, 70 metų am

(3

nešė apie pusantros mylios 
tolumo ir ten savo auką pa
dėjo ant žolės. Medžiotojas 
pasijuto turis kairiąją ran
ką nulaužtą ir nors tiesėje

šitokio pasišnekėjimo, tig- j matytas ir Rusijos carų ru- pumo ir pačėdumo, nesjau- 
rukai prisiartinu prie me- i muose, kur matyta dvasią nystėje surinkti, sutaupyti 
džiotojo ir pirmiausia pra-Įva^ščiojant kambariuose, skatikai, senatvėje gali at- 

______ i...;.. .... tai sii/lint sint parn cnctn- _____tt -i_______

Mokinkime vaikus 
taupumo.

Viena iš svarbiausių, ge
rų motinų priedermė yra 
mokinti savo vaikus tau-

* ; bai nusigando. Bet tigrė vėl
į New Yprko mieste, publiš- i tokiu balsu sustaugė ir savo 
koše mokyklose, mokintojų.auką paėmus į glėbį, pakra- 
vietas užima 800 ypatų^ne: tė ir pradėjo mėtyti iš vie- 

. piliečių. inoslopos į kitą, žaisdama,

kad tuom syk jis negali pa- mokesčiu 
sakyti, kol Įgis šv. Dvasios nės neturėjo ką pavalgyti, 
Įkvėpimą. Nuo tos valan.-įkuom apsirengti

lyg katė su pele. Urzgimu 
ir judėjimu ji ragino savo 
vaikus, kad tie ateitų ar
čiau ir pradėtų ėsti medžio- j dieną.
tojo termą. Po valandėlei L Dvasios vaidinimasis yra

ba. Nors gailestis spaudžia šir- rimas viename pokilyje, kur 
dj žiūrint i tuos tikrai nelaimiu- jis prasitaręs: “Aš Rusijai 
gus, vienok yra tokių žmonių, ku j daviau valdžios SOStO įpėdi- iįt 
rie tame mato j uokingą reginį. ' j 
kuomet tie žmonės, kurie priver- *’ 
stinai tapo amžinais elgetomis, 
eina krypuodami, kojos po jais 
pinasi, jie svyruoja vis vienon 
pusėn, klumpa ir....... žinoma, iš
tokių nelaimingų žmonių juokia-

SLAPTIBeS c ARŲ į krauju sunkdavo iš vargina-
DVARE. - - -

(Užbaiga.)

kad vaikų paralyžius, pačio
je ligos apsireiškimo pra
džioje, lengvai yra išgydo
mas kraujo surumu (se- 
rum). Kaip gydytis, tą ga-

kus kokiai nelaimei, vargas j ii nurodyti tik daktarai.
j Mums einasi tik apie atkrei-

Mį

: mėnesiams praslinkus, cie-__________ __ _____________ _ _

S”“ ’ jlUOTERIMS PASISKRITYMAl I
Caras aklai klausė Ras- 

putino. KaiP gyvūnai susikalba.
Netik carienė Aleksandra, Kada sau persistatome

bet ir caras Nikalojus H tarP susikalbančius
- - - 1 * 2_-------“"Y nesitikime, kad

pildė jo norus. Kada caras turistam tinkamą liežiu- 
buvo persergėtu link gali- vi kalbėjimui kaip žmones, o 
mos iškilti Rusijoj revoliuci- tik teip sau susipranta. Ark- 
jos, ne atkreipė jokios į tai kalbasi tarp savęs, o 
atvdos, nes Rasputino poli- kartais net stengiasi, kaip 
tikavimas užmušė visas mokėdami, kad ir žmogus jų 
mintis, kurios kada kartais kalbą suprastų. Šunias 
galėjo būti aiškiomis ir pro- daugybe kitokių gyvūnų 
tiškai nenormališkoje caro; susikalba tarpe savęs, dargi 
galvoje. Nikalojus gerbė tą stengiasi kalbėti ir su žmo- 

; žmogų, kurs ant juoko pas- nėmis, tik žmonės juos ne
statė nevien caro dvarą, bet t supranta. • «
ir visą Rusijos viešpatystę! ra pasakojama apie, vie- 
,ir tai daryti nesiliovė, kol na ^v0 rūšies beždžionę, 
suokalbininkai jį nužudė ir kuri Londone yra atsižy- 
jo lavona imetė i Nevos upę. mėjusi Įvairiais šposais. 
Kada Rasįutino lavonas iš- kartą ji nuėjo pertoli 
imta iš aketės užšalusios!nu0 savo klėtkos, toliau ne- 
Nevos, caras suteikė jo pa-!Su > uzveizdo buvos pnsa- 
laidojimui sidabrini grabą, kyla, tad užveizda ją rūsčiai 
o carienė ir jos keturios dūk- subarė- Beždžionė tada už- 

iterįs prisidengė storais gai-!šoko jam ant peties ir į ausį 
j lės nuometais. kasžinką nesuprantamo

Pasielgimai didžių kuni- į šnypštė teip ilgai, kol buvo 
gaikščių buvo nemažinus i tikra, kad-užveizda jai dova- 
skandališki. Armijos fran-;noia prasižengimą.
euzu išdykėliu buvo aodova-; Vokietijoj garsus keleivis 
notomis' milijonais rublių !r natūralistas Brehem, kar- 
didžių Rusijos kunigaikščiu. užgjo dideli buri Oezazio- 
Parvžiaus šokikė Arlete ni1- Kada 3° sunlas šoko 
Dorįere, kuri Franeuzijoj, į P™.be^z!“n,ų;
dėlei savo vardo nupuolimo, 
negalėjo užsidirbti sau pra- 

SOdienaiačiū Rusijos did- 
i žiu kunigaikščių rubliams, 
i susilygino su garsiausiomis

si tik tie, kurie neturi širdgėlos, .šventai tikėjo Rasputinui ir 
pasigailėjimo jauslų arba žmo
niško išauklėjimo. Paralyžiaus 
auka turinti sutrauktus raume
nis, neturi jokio jautimo; jis net 
nejaučia užgarinto elektros srio- 
vės. Tūli iš tokių nelaimingų 
apsidegino, apsišutino, kiti lei
džia daktarams net savo kūno 
narius laužyti, vienok jokio skau 
smo jautimo ne parodė, nėgi su
dejavo.

! sosto. Grafas Montholon 
pasakoja, kad Napoleonas 
gulėdamas mirties lovoje, 
jam prisipažino, jog jis matė 
dvasią Raudono Vyriškio, 
kuri jam apreiškė mirimo

dėjo graužti nuo jo kūjų au-: tai sėdint ant caro sosto; 
tuvus. Nelaimingamjam i dvasia turėdavo išveizdą tos 
tuom kart pasisekė suimti [ypatos, kuri turėdavo apleis- 
gerai šautuvą ir paleisti šūvi i ti šį pasauli. Y ra aprašy- 
Į senę tigrę, kuri nuo kart ,m&s» sulyg kurio, savo laiku 
krito ant žemės, negvva, o i Rusijos care Ekatarina,

nešti didelę naudą. Vaikas, 
kurs iš mažens pripranta, 
kad gautuosius pinigus tuo
jaus praleisti - ant nieknie
kių, budavoja sau ateitį 

■tamsią, nes vėliaus sunku
-------- o--------

Atyda.
Šiomi apreiškiame, kad 

dėlei brangybės popieros ir 
kitokių spaudos reikmenų, 
dėlei ko visi laikraščiai kelia 
prenumeratą ir pavienių 
numerių prekę, Ohio Lietu
vių Spaudos Bendrijos di
rektorių susirinkimas, 12 d. 
Balandžio nutarė pakelti Į j J- 
“Dirvos” prenumeratą. Tad' 
su pirma diena Liepos mene- į 
šio šių metų, “Dirvos” meti
nė prenumerata bus 82.00 
Suv. Vai. ir Kanadoje, o už- 
rubežiuose $3.00 Pavienių 
numerių prekė liekasi ta pa
ti. Kas “Dirvą” prenume
ruos prieš 1 d. Liepos šių 
metų, tas gaus dar už šiądie-1 
ninę prenumeratą, $1.50, kas 
prenumeruos po J----------
Birželio šių metų, tas mokė; 
jau 82.00. _ .

-------TmTkviečiama visur, liotu jEgsa^-O akiotėmis, o my- 
vius, norinčius sučėdvti
centų, pasiskubinti “Dirvą” > 5raŽUS ka,maS ?treina’ 
užsiprenumeruoti prieš Lie-^:ur; «<!įa užgyvenę yen caro 
pos mėnesį, kol prenumerata i didžių kunigaikščių nu-

■ nėra pakelta. Pasiskubin-! mriėcmes.- Tie žmonės, pa- Kada* beždžionės ii
ilaikvmui savo gyvosios fan- nuii- Kada nezdzioneb j,

• • X •• Mziioš ka~nw išleisdavo Pamat^ pradėjo rėkti, Bre- Adimiustracna.p-azijo., Ka lUeMa^o įleido i ia^ šūvi Pa- 
milijonus rubliu, kuriuos: nem Palewo 1 Jas ^1- 

su prakaitu, ašaromis ir Algirdus suviui, patelės ęei- 
1 tai pasigriebę .jaunikles bez-
mu žmonių, Rusijos pavaldi- džionaites pabėgo j kalnus, 
niu, luuant nuo ju Įvairius 0 kainai ėmė kaszmką tarp 

kuomet tie žmo- sav^ ur®sti-
darni pasitarimą, o po valan- 
dėlės, šoko ant uolų krantų 

1 ir pradėjo versti ant Brehem 
ir jo draugų, akmenis ir 
uolas, o vienas senis patinas,

bėgo, savo vietoj pasiliko tik 
. viena jauna bezdžionaitė, 
kuri iš vietos nesijudindama 
pradėjo garsiai rėkti. Kada 

: šunias grižo nuviję bėgan- 
įčiasias, iš kalnų atbėgo sena 
-Le^džinnp pagriebė pasili- 
kusią ir greitai nusinešė pas
kui bėgančiąsias. Dviem 
dienom praslinkus, Brehem 
vėl užėjo tą pati beždžionių

krito ant žemes, negyva, o Rusijos
jaunikliai nubėgo Į tanku-į kuomet vakare savo biblio-|bus atprasti nuo to, prie ko 
myną. tekoj buvo užimta skaitymu ; nuo mažens priprato, ir nie-

Kada iš tolo matome buri i romanso, i biblioteką Įpuolė, kados neturės pinigų, nežiu- 
vaikų, sukišusią galvas kru- persigandusi tarnaitė, kuri į yjnt kiek jų uždirbtų. 2i- 
von ir paskui juos išsis- apreiškė, jog matė į ramus' noma yra, kad žmogus netu- 
kirsčius pradedant ką nors;Įeinant dvasią, panašią carei Įrėdamas pinigų, gyvenime 
veikti, dasiprotime, kad jie I Ekatarinai, kuomet dvariš- į praleidžia daug gerų apim
tam darbui susitarė. Prie! ki^i žinojo, jog care yra vi- Į kybių, kurias butų įgijęs 
to paties supratimo prieina- [sai kitoj rūmo dalyje. Care! savo naudai, jeigu butų su- 
me ir tada, kada matome ko- nusigando, nes dvasios apsi- į taupinęs nors mažą kapitalą, 
kius nors gyvūnus toje pa-1 reiškimo prasmė jai buvo į Bet pats svarbumas yra ta- 
čioje pozicijoje. Vieną kar-iaiški. Pertraukus skaity-ime, kad žmogus netaupyda- 
tą dvi gudrios lapės lipo že- pasišaukus dvaro tar-lnias jaunystėje pinigų, su- 
myn nuo stataus kalno, Į gi- i nūs, nuėjo į didėja salę ir ■ laukęs senatvės turi elgetau
ju rėvą. Kada nusileido že-ten pamatė ant sosto sėdint • ti ir melsti žmonių pagelbos, 
mumon, surėmė snukiais ir į Į save panašią žmogystą.! o numiręs toks žmogus yra 
lyg padarė kokią sutartį.' Paklausus kas drįsta įeiti į sunkenybe kitiems. Ly- 
fr už valandėlės, viena pasi-4 ir atsisėsti ant sosto, ;giai ir moteris, kurios turi 
kavojo į krūmą, o kita nuėjo dvasia ramiai sėdėjo, nieko[įpročius, kad ant niekų leis- 
tolyn. Staiga iš krūmo iššo-:',ie atsakydama. Pašaukta Jti pinigus, vyrui yra did-
ko zuikis, kurį antroji lapė sargybą ir tai liepta šauti lūžiausias smūgis. Kiėkvie- 
p'radėjo vytis. Kada persi- dvasią. Sargybai pakėlus Į nas vyras, turintis jtokią mo- 
gandęs zuikis bėgo pro kru- šautuvus, dvasia sunyko. ■ terį, niekados nepajiegs su
mą, kuriame kita lapė buvo I Praslinkus 10 dienų po šito. budavoti geresnę ateitį, nė 
pasislėpusi, ši iš čia šoko atsitikimo, care ' Ekatarina ■ sau, nė savo šeimynai. Iš to 
tiesiok ant bėgančio zuikio, numirė. Tūla anglė, tania-! atžvilgio dauguma vyrų gal 
tik tam pasikreipus Į šalį, vusi carą dvare, pasakoja, [ įr liekasi ne vedusiais, dėl- 
viena sakunda pavėlavo ir 
nespėjo jį nugriebti. Nenu
sisekus medžioklei, pirmoji 
lapė prišoko prie antrosios 
ir piktai suurzgė, lyg barda
ma ją, kad nemokėjo pasi
naudoti iš gudriai sugalvoto 
plano.

" dos caras ir jo žmona likosi i šviesti.
Įrankiu Rasyiutino rankose. į _____ 0.
Tuom laiku carienė Rasputi
nui parašė laišką, kurį nese
niai paskelbė Petrograde 
einantis dienarštis “Utro 
Rosi ji” (Rusijos rytas). 
Laiškas tas buvo šiokio turi
nio: “Mano numylėtasis, 
globėjau, išganytojau ir mo
kintojau! Man labai ilgu be 
tavęs. Esu sieloje rami tik 
tada, kada esu tavo drau
gystėje, valdytojau mano 
sielos. Kada sėdžiu sale ta
vęs, bučiuoju tavo ranką ir 
savo galvą atremiu į tavo 
krutinę, tik tada jaučiuos? 
laiminga. Vienatiniu mano 
troškimu yra, tai numirti! 
ant tavo kelių ir tavo glėb į- 
je. O, kaip laiminga, diev >- 
baimingas mistre, tavo Įteką 
mė ir ištikimybė! Kur esi? ' 
Kur pasitraukia? Esu labai 
nubudus ir mano širdis ne
rimsta be tavęs. Kaip greit 
rasiesi arti manęs, ateik 
kuogreičiausia. Trokštu ta
vo palaiminimo ir bučiuoju 
tavo palaimintas rankas. 
Visuomet tave mylinti — 
Motina.”

Kada 1904 m. carienė 
Aleksandra pagimdė sūnų, 
Rasputinas caro dvare liko*- 
si palaikytas- dievaičiu. Po i turi žmonių 175,000,000, o ■ ni tigrukai ir atbėgo pas 
to, nors šnabždomis, bet vi- Suvienytos Valstijos Šiau-1 savo motiną. Pamatę pas 
soj Rusijoj buvo kalbama, rinės Amerikos, 102,000,000.) jos kojas gulintį žmogų, la- 
kad gimusio Rusijos sosto 
įpėdinio Aleksiejaus, tik
ruoju tėvu yra Rasputinas. 
Tą paskalą buk patvirtino 
ir paties Rasputino išsita-

Į V AIR U M A I. pasiėmė Į savo leteną akme- 
Liuosybės stovyla New nj ir su tuom lipo Į medį, kad 

Yorko prieplaukoje yra ap- is ten metus Į savo priešą, 
šviesta 250 elektrikinių lem-1 Žinome gerai, kad liūtas 
pu. kurių kiekviena duoda rėkia griausmingu baisu, 
250 žvakių šviesą. kada nori išgąsdinti savo

* ' auką, arba Į kovą iššaukti
Suvienytose. Valstijose,;kitą liūtą. Tigro kalba yra 
1916 m. iškasta 1,941.900. sunki aprašymui, bet gali- 

586 svarų vario, 672,300 to- ma apie ją kiek supratimo 
nų zinko. 61,675,438 svarų gauti iš pasakojimo kaip 
nikelio ir 583,497 tonai ala- tigrai susikalba. Prieš kiek 
vo. metu, vienas Indi jų medžio-

* Žmonių širdis, 70 metų am ės darbo per visą dieną, at- 
■ žiaus, yra išmušusi pusę mi- j i Įgulė pasilsėti. Užsnūdęs 
lijardo pulsų, arba kitaip [taškelį, pajuto, kad kasžin- 
sakant, tiek yra užgavusias jį spaudžia. Prabudęs 
to amžiaus žmogaus jaus-/persitikrino, kad didelis 
lus^______ _______ _~~-tigras mėgina ji paimt Į sa-

* vo glėbį ir pakelti nuo že- 
Tulas inžinierius skelbia, mės. Galiaus paėmęs nusi-

kad jis yra išradęs elektro
chemišką aparatą sumaišy
mui karasino su naturališ- 
kuoju gazu, iš ko pasidaro la 
bai pigus gazalinas. Savo 
išradimą dar nėra užpaten-Į turėjo suspaudęs šautuvą, 
tavęs. i vienok nedrįso pasijudinti.

* Tigras čia stovėdamas, pa-
Didėji Britanija su viso-1 kėlė galvą ir sustaugė ilgu, 

mis savo kolionijomis skaito i plonu balsu. Ant jo balso, 
žmonių 438,000,000. Rusijai iš tankumyno iššoko du jau-

daėjęs Į pilnus metus ir pra
dės sau užsidirbti duoną, 
reikia tėmyti ar uždirbtų 
pinigų nepraleidžia ant 
niekniekių. Taupyti pini
gus negalima mokinti vaiko 
jau tada, kada užsidirba 
sau duoną, nes vis vien tėvų 
neklausys, bet to išmokinti 
reikia kada dar būna mažu. 
Kiekviena motina privalo 
apie tai galvoti. -

Juzė.

Keli žodžiai apie vaikų 
paralyžių.

Nesulaukę pavasario, su- 
sulaukėme jau vasaros. Už
stojo gražios, saulėtos die
nos, kuriomis besidžiau

pasikreipus Į šalį, rusi carą dvare, pasakoja, į jr liekasi ne vedusia:
kad prieš užsidegimą šią- to, kad nesitiki vedęs sučė- 

■ dieninės kares, caro TTimuo-^yti skatiką nežinomai 
|se irgi buvo matyta dvasia, ateičiai. Bet jeigu ir pasi- 

ra pasakojama, kad Ro-1 taiko, kad apsiveda su tokia; 
■manovų rūmuose vaidinda-: kuri turi įpročius leisti ant 
iVosi, kelios dvasios, kurių niekų pinigus, žiūrint iš ša- 
viena panaši i buvusį caru, rods, ta pora sugj’vena 

‘Povilą I. Įjr laimingai, vienok tokia
Anglijos karalienė Elz- moterystė yra nelaiminga 

bieta, prieš pat savo mirti dėlto, kad moteris, praleis- 
. irgi matė savo paveiksle dama ant niekų pinigus, už- 
dvasią. Karališkame rūme i miršta apie ateiti, o atsiti- 
VVinsor matyta dvasia prieš

giant ne vienas užmiršta, 
kad nėra gėlės be erškėčio, 
nėra džiaugsmo be ašarų. 
Ne viena motina galbūt jau 
užmiršo &pie paralyžiaus 
rykštę, kuri pernai pavasa
ryje, vasaroj ir rudenyje, 
tūkstančiai šlavė vaikų nuo 
motinų kelių į tamsius 
kapus. Baisi tai rykštė vai
kų paralyžiaus. Daktarai 
pasakoja, kad jis mėgsta 
lankyti vaikus šiltose dieno
se. o ypatingai tose vietose, 
kur jo nesitikima. Todėl 
manome esant reikalingu 
priminti, kol epidemija pa
ralyžiaus dar ne pradėjo 
siausti, kad butų kiek leng
viau galima nuo jo ap
sisaugoti. Pirmiaus dakta
rai manė, kad vaikai, palies
ki paralyžiaus, yra—ne išgy
domi ir, arba turi mirti, ar
ba turi liktis amžinu žeidu- 
liu. Vienok vėliasni tyrinė
jimai tuos manymus sumu
šė. šiądien jau yra žinoma,

Dvasių persergėjimai.
“Chamber Journal” rašo, 

kad Europoje nedaug yra 
tokių šeimynų, kurias laikas 
nuo laiko ne atlankytų virš- pat mirti karaliaus Jurgio 
gamtiški apsireiškimai. Vo
kietijoj yra vienas iš gar
siausių apsireiškimų tai pa
sirodymas Baltos Moteries 
Hohenzollemų giminėje, 
kuomet viena ypata Hohen- j 
žolienių giminės turi mirti.' 
Ta Balta Moteris, kaip sako-j 
ma, yra dvasia Bertos von; 
Rosemberg, gimusios Che- 
kijoj, 1425 metuose.

Giminėj Francuzijos ka-j 
ralių vaidindavosi dvasia 
Raudono Vyriškio. Tokia 
dvasia Franeuzijoj buvo ži
noma per daugelį metų. 
Pasakojama yra, kad šita j 
dvasia visuomet pasirodyda- i 
vo prieš mirtį karalių, arba 
prieš koki nelaimingą vieš
patystėje atsitikimą. Yra 
faktas, kad tokia dvasia pa
sirodė karaliui Henrikui IV 
prieš pąt tą dieną, kurioje 
jis tapo nužudytas, o Liud
vikui XVI pasirodė prieš pat 
tą dieną, kurioje iškilo Fran 
euzijoj revoliucija. Neku- 
rie iš karališkos giminės tą 
dvasią matė prieš pat užsi
degimą francuzų-vokiecių 
karės. Ta pati dvasia buvo 
pasirodžius karaliui Čamot, 
tik pora valandų prieš savo 
mirtį, kada jį anarhistas nu
žudė, ir nors apsireiškimui 
tikėdamas, įvairiais budais 
stengėsi apsisaugoti, nie
kas negelbėjo.

Napoleonas tą dvasią ma
tė kelis kartus, bet jam nie- sti. ......
ko neatsitiko. Ilgiausiaat- — Tavo teisybė, mylimo- tis, kad jų vaikas čėdytų ir 
šimenamu šitos dvasios pa- ji, — atsakė vyras. Dar: dėtų į krūvą bent tuos pini- 
sirodymas buvo dienoje peranksti, reikia truputį Tiu- Į gus, ką gauna nuo tėvų, arba 
Naujų Metų, 1814 m. Trims! snusti. [pažįstamų. Kada vaikas j

i namuose viešpatauja.
Tas blogąsias ydas ir įpro-' pimą tėvų atydos. kad kaip 

čius lengvai galima butų Į tik vaikas pradeda šitąją 
prašalinti, jeigu motina nuo Į liga silpnėti, reikia tuojaus 
mažens pratintų savo vai-j pašaukti daktarą. Vilkini- 

’kus taupumo. Jeigu kiek- 
' viena motina išrodinės kenk
smingumą leidimo pinigų 
ant saldumynų, jeigu išmo- 

,kins vaiką, kad dėjimas į 
krūvą skatikų ir dešimtukų

III. Londono bokšte daug 
kartų matyta dvasios, tu
rinčios išveizdą keno nors 
iš karališkosios giminės, 
prieš prasidedant šiądieni- 
nei karei, tik šiądien žmo
nėms nepaisant dvasių pasi
rodymams. ne atkreipta Į 
tai atyda.

Austrijos ciesorienė Elz
bieta. prieš savo tragišką 
mirti 1898 irgi matė savo 
dvasią, miegojimo kamba
ryje. Vidurnaktyje, kuo
met mėnulis per langą švie
tė i jos kambarį, prabudus 
pamatė mėnulio šviesoje ver 
kiančią moteriškę. Už ke
liolikos valandų, kuomet ji gy tuoj praleisti, yra labai 
nuvyko Į Geneva ir ėjo ant sunku, bet jeigu motina bus 
laivo “Lucchini". jai Į kru- gera ir vaikas ją mylės, vi- 
tinę Įsmigo italo anarhisto tsuomet klausys jos. Daug 
štilietas ir nuo to ji numirė.. randasi tokių tėvų, kad ma

žai uždirbdami vos ne vos 
aprūpina savo, gyvenimo rei
kalus, kartais dar ir stoka 

i būna, bet žiūrėk, vaikai nuo-
Pasisėkė. datos mėto dešimtukus, už

Vincas parėjęs namo tre- kuriuos paskui eina Į krau- 
čią valandą nakties ir Įėjęs tuvę pirkti “kendžių" arba 
į miegamąjį kambarį pra- į tėvams nežinant į “niekei 
dėjo patyloms rengtis gul-‘(show”. Tankiai matosi ir 
ti. Tame laike nubudo jo \ tokių, kad tėvas ar motina 
žmona ir pamačius savo-!neturi švaresnio drabužio ir 
vyrą besirengiant nustebus šventadieniui, o žiūrėk, duk- 
sušuko: tė išeina iš namų naujausios

— Ką, jau tu keliesi? Bi- mados paroduose ir su “gu- 
jok Dievo! Nenaikink savo Įma” burnoje. Tai didžiau- 
sveikatos. Gulkis ir pamie- sias tėvų neišmintingumas 
gok, nes dar yra labai ank-lir mokykla juodai ateičiai.

! Todėl gi tėvai turi rupi n-

nis už pirkimą kasdien nau
jų žaislų, tokiu budu Įskie
pys vaikui pačėdumą ir tas 
užaugęs taps daug laimin
gesnių. Pertikrinti vaikus, 
kad gautą dešimtuką arba 
ir daugiau geriau padėti, ne-

mas laiko ir lūkuriavimas, 
kad “mažu pereis”, tan
kiausia gali baigtis liūdno
mis pasekmėmis.

Galbūt rasis ne viena mo
tina ir tėvas, kurie paklaus, 
kaip galima pažint, kokia 
liga vaikas serga, kaip gali
ma žinoti, kad tai nėra pap
rastas galvos skausmas, 
kurs po .kelių minutų perei
na be daktaro pagelbos? 
Už atsakymą Į panašius 
klausimus primename svei
katos departamento virši
ninko argumentą: “Pasiro
džius ligos ženklams, leng
vai galima pažinti kuomet 
vaikas serga paralyžium. 
Karštis, nerviškumas, kaklo 
stengimas, skausmas prie 
galvos lenkimo priešakiu, 
drebėjimas raumenų rankų 
ir kojų pirštuose, narių nu
silpimas, labiausia kojų, gal
vos ir pilvo skaudėjimas, vi
duriavimas ir užkietėjimas 
— tai aiškiausi ženklai pa
ralyžiaus.”

Tad jeigu tėvai patėmys 
jjas savo vaikus šiuos apsi
reiškimus. tegul tuojaus 
šaukia daktarą. Vasara at
sineša paralyžiaus epidemi
jas. todėl reikia būti labai 
atsargiems, švarumas yra 
reikalingu apsisaugojimui 
ir nuo paralyžiaus.

SKAITYKITE IR.
PLATINKITE

DIRVĄ
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A. J. Našlaitis..

Tarp juros bangų.
h (Eilių rinkinėlis.)

NAIKINAMAI TĖVYNEL 
(1915 ir 1916 metams.)

O, brangi Lietuva! Žemele tėvų!
Tu šiądien kanuolėms apsėta... 
Pasriuvus kraujuos vaikelių sūnų! 
Tarsi, kaip raistas suakėta!...

Kur tavo galybė senesnių laikų, 
Tvirtybė, garsieji vaikai?!
Kur spėkos pražuvę narsių milžinu, 
Kad esi apleista visai? !...

Kuom prasikaltai prieš tuosius priešus, 
Kad baisią pragaištį tau gamina? 
Protėvių pilis, brangius dievnamius, 
Paverčia tik štai į pelenyną !?....

(į šalį). Aš negaliu jam pasakyti, ką nuo 
tarnų girdėjau (atsigrįžus). Jonai, dabar 
aš paliksiu tave vieną. Eisiu į savo kamba
rį -(išeina).

Jonas (vienas): Aš nesuprantu, kas 
galėjo tokį kvailumą įvaryti į mano žmonos 
galvą (įeina Anelė).

Scena IV.
Jonas ir Anelė.

i Anelė (piktai): Jonai! Aš tau sakau, 
kad to Levisono visai negaliu apkęsti.

Jonas: Anele, kągi daryti? Jis yra 
musų svečias. Turime su juom mandagiai 
elgtis.

Anelė (aštriai): Kaipgi mandagiai, kad 
jis yra bjaurus. Turi jam tai į akis pasaky
ti (greitai išeina)

Jonas (vienas): Aš nežinau, kas tai 
Tu broli, skriaudžiamas žiaurių žmonių Anelei yra. Jos budui niekas negali įtikti 

(įeina Barbora).

NAUJA ERA EINA PRIE
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© Vakar — vienas iš Cleveland* 

rubežiuojančių miestų.
Ryt — statoma didyn Linndale 

(©) ir tūkstančiai Clevelando gyvento- 
jų, linksmai jame apsigyvena ii- čia 

ik’i Pnh-
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Ryt — statoma didyn Linndale
DIDELI LOTAI 

$275.00 
IKI 

$650.00 
3c. PRIVAŽIAVIMAS 

GATVEKARIAIS.
. Nauji Lietuviški Columbia
REKORDAI®
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Pragyvenimo kaštai galima čia © 
sumažinti iki pusei. Geriausią įdė- 
Ii gali padaryti ŠIĄDIEN įgyjant 
savo- žemę ir namus, kurio vieta (§) 
laukia šiądien.

Šitie lotąi išmokės už save vien W 
daržovėmis. Žemė čia turtinga 
gamtiškomis trąšomis ir drėgnu- 
mais, kiek reikiant.

Pamislyk ir apmastyk gerai ką v© 
tas viskas reiškia per metus, kurių (©) 
ateitis žmogų daro ’ laimingu — 
vienai dienai. .

Pažvelg į savo Tėvynę!
Giliai atsikvėpk, tverk spėkas ainių 

' Ir jieškok liuosesnę sau gadynę!
Stok, skubyk darban, greičiau, ne tingėk, 
Snaudulius mesk, ve, Į šalį,
Visomis pajiegoms šventai prisidėk— 
Sutverkime naują dvasios galę!

Perkūne dievaiti, sudrebink laukus!
Prikelki didvyrius iš kapo, 
Ilsėję ikšiol, tegul jie pribus 
Pageibon, kad gintis nuo priešų.

Gana mums miegoti! Darban turim stot, 
"Tėvynę savo reik apginti.
Vienybėn visi! Dideli, maži, 

__ Tik dvasią turim atgaivinti...

ĮDAINAVO

Marė čižauskienė
Gegužinė Daina 
ęįedu dainelę.
Marė čižauskienė
Plaukia sau laivelis 
Lopšinė daina.

©
©

PAUKŠTUTEI.
(Iš liaudies lupų)

Oi tu lakštingėle, garsingas paukšteli, 
‘ Kodėl nečiulbi ištisą dienelę?

O kaip aš čiulbėsiu ištisą dienelę— 
Piemens išdraskė mano lizdeli
Aš girdžiu kalbant kaime berneli, 
Buk aš išmindžiau pievoj žolelę.
Buk aš išmindžiau pievoj žolelę

_ _ Ir kad išlesiau rūtų sėklelę...
Aš ne išmindžiau pievoj žolelę 
Ir ne išlesiau rūtų sėklelę. 
Lazdyno krame rytais čiulbėjau 
Elksnių kelmelyj vaikus auklėjau
Krumti kelmelyj lizdeli dariau, 
Nieksfd iškados kitiems nedariau. 
Ryt’s vakarėlis tiktai čiulbėjau, 
O per dienelę vaikus penėjau.

Scena V.
Jonas ir Barbora.,

Jonas: Labą rytą, Barbora. Esu link
smas matydamas tave savo namuose. Ar 
viena atėjai?

Barbora (nedrąsiai): Meldžiu man at- 
, leisti, kad aš teip anksti atėjau. Mamytė 
sunkiai serga, tai viena turėjau pas tamistą 
ateiti. Ar mudu galime pasikalbėti teip, 
kad niekas negirdėtų?

Jonas: Buk rami, čia niekas negirdės 
(paduoda kėdę). Prašau sėstis (Barbora 
sėdasi). Su kokiais reikalais tamista čia 

{atvykai?
Barbora: Petras yra Rytų Pylyje.
Jonas (nustebęs): Rytų Pylyj?!
Barbora: Jis vakar buvo atėjęs arti 

mus namų. Aš labai nustebau jį pamačius.
Sakė, kad Londone valo arklius ir yra vežė
ju. Jis man sakė, kad nėra žmogžudžiu.
Tikras žmogžudys yra Tauraitis.

Jenas: Tauraitis! Kas jis pervienas?
Barbora: Aš jo irgi nepažįstu. Petras Hs rinkinis ir šeip įvairiausių rekordų, 

papasakojo, kad jis visada lankėsi pas Oną.
re. . Cleveland, O.

Marė ir Jonas Čižauskai 
Tu mano Motinėle 

r.o-4-i skambančios Stygos, 

vnon Tris berneliai 
Vakarinė daina.

KAD IR NELAUKIANT.
Kad ir nelaukiant, ruduo atėjo, 
Vėl medžių lapai, štai, nubyrėjo. 
Žolynai rausta, nyksta, ruduoja, 
Mirtina skraiste apsišarvuoja.

Žiūrint Į laukus neramu daros:
Debesiai niukso, viens kitą varos...

• Vėjas tik siunta, viesulą sukas’, 
Miglota jure, kilnojas’, supas’...

Saulė močiutė, veidą paslėpus, 
Tarsi nuo mirties ji kur pabėgus... 
Gamta apsnūdus, dienos suniurę, 
Visur nuobodu, kur tik pažiūri...

Jau ir<paukšteliai šilus apleido, 
Šalčio pabūgo, nutilo gaida....
Gal jie pabėgo Į šiltą kraštą, 
Pasibijoję nešt šalčio naštą?

Štai ir mergelė šalti kentėjo, 
Pasidabinus, langan žiurėjo, 
Kad pamatyti savo vaikiną, 
Kuris širdelės šaltį ramina.

Ramus gal butų šis kambarėlis, 
Kad tik matytų’s jai jo šešėlis. 
Nebūt nuobodus tas rudenėlis,

f Kad butų draugėj jos bernužėlis.

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

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

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

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

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

THE H. A. STAHL COMPANY
613 CUYAHOGA BLDG. . Cent. 1534Main 5566

Męs pirkėjams, sučėdijame daug pinigų, perkant pas mus reikmen 
miau negu pirkaite, ateikite pas mus pasiteirauti.

FRANKEL LIGHT COMPANY
5016 Woodland Avė. - Cleveland, Ohio
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MĘS UŽLAIKOME APARTAMENTĄ SU DIDŽIAUSIU PASIRIN
KIMU VISAME MIESTE

ELEKTROS ŽIBURIŲ APTAISYMŲ, {RENGIMŲ LEMPŲ 

IR ĮVAIRIŲ PRIETAISŲ.
S
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Dabok Savo Automobilio Ratus. į 
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lažas nubrukimas ar pradūrimas nebus atkreipta atyda. sali pada

AUKSINES

PLUNKSNOS

Prospect 202.

tos-

VYNAI 
KORDIALAI 
DEGTINĖS
LIKIERIAI

PREKĖ 
nuo S2.oo 
iki $7.oo.

Jonas čižauskas Baritono.
Ant marių krantelio 

b31J1 Saulelė Tekėjo.

Gimtinė Šalis 
0 Sunku gyventi.

ĮDAINAVO
Karalienės Aniuolų par. choras 

™1SS Ant Kalno Karklai siūbavo 
pas,sįjau žalią rūtą.

t?*mco Oi matule
Matus, Matus.
Beauštant! aušrelė 
gau]ejg Raudona.

p-o91<> Ozelis
“ 2,fes Padainuosim.

T-ooon Loja šunis ant kiemo o_90 j£0 jiu<jį putinėli.

ttooso Kur bėga Šešupe
Karvelėli mėlynasis

? “Dinos” krautuvėje randasi dide-

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.
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DIRVOS

SPAUSTUVEI

A

Siųsdami užsakymus ir pinigus, visados 
adresuokite šiteip:

“DIRVA’'
2004 St Clair Avė. Cleveland, Ohio

Cuy. Central 8473-R

S; Bonchorek

Atlieka Visokius

•^SPAUDOS

DARBUS

Mažas nubrukimas ar pradūrimas neb.us atkreipta atyda. gali pada 
ryti galj geriausia padarytam ratui. Tad pirmiau negu atsitiks koks 
■blogumas, reikia žinot kur jieškot pagelbos.

Jei esi nelaimėje, šaukis pas mus.
THE INGE R SOI. L TIRE &SUPPLY CO.

Kelly- Springfield- Goodyear-Goodrich.
1821 Euclid Avė. Tel. Prospect 3240

A. Rūkas, iš Philadelphia, Pa. “Dir
vos” yra įgaliotas agentas užrašynėti 
“•Dirvą” po Philadelphiair apielinkes. 
Todėl, kur tik jis a*. slankys, be. jokios 
abejonės galite užsirašyti “Drivą” it 
užsimokėti jam pinigus, lygaii, kaip 
musų ofise. “Dirvos” Administracija.

Meldžiu ateiti ir jį suraminti. 0 gal tamis
ta galėtum jam tame pagelbėti?

Jonas: Ne viską žinau.
Barbora: Jis man sakė, kad be kitų pa

gelbos jis netaps išteisintu, nors ir savo šir
dį rodytų. Bet, aš atėjau pas tamistą pra-
šyti kad pasMinrum šimtą- doleriu. Męs p J Į)OyanOSĮ
visi butume uz tai dėkingi. ’ v <

_  Ar jums tuojau pinigų reikia? Duodu dovaną 50c. ver- 
. Jeigu tuojau, tai turiu siųsti Daneli Į banką, tės, kuris užsirašys Dirvą !
nes namie tiek neturiu. ant metų. Tik vieniniams

Barbora: Labai tamistai ačiū. gyventojams.
Jonas: Vargšas Petras! Kokiais dra- JUOZAS ^\UNOR\S 

bužiais jis yra pasirėdęs? ' ^ciifford^Ave.
Barbora: Jis yra panašus Į \ežėją. ROCME^TERN Y

Turi juodus usus ir rankoj nuolat laiko bo- * ------..............
tagą.

Jonas: Gerai, šį vakarą galėsiu su 
juom pasimatyti. Nors man reikėtų va
žiuoti Į miestą su svarbiais reikalais, bet 
tą gal atliks Izabelė. Savo motinai pasa
kyk, kad aš busiu pas jus vakare.

Barbora: Labai męs busime tamistai 
dėkingi už padalytą mums tokią molonę 
(keliasi nuo kėdės ir eina per duris).

Jonas (lydėdamas): Tai nieko. Tas 
viskas, tai yra dėl meilės tavo brolio (išei
na).

Jenas

Scena VI.
Izabelė, Levisonas, Agota, 

Anelė ir Jonas.
Izabelė (skubiai įeidama): Kas pervie- 

na yra ta moteris, kuri čia kalbėjo su mano 
vyru (po valandėlės). Ak, tai dabar sup
rantu, kad manęs Jonas ištikrųjų jau nemy
li. Dabar matau visą teisybę (įeina Levi
sonas).

Levisonas: Po šimts velnių! Ak, ko
kia graži yra ta Barbora Minkevičiutė. 
Matyt, kad tamistos vyras gerai su ją susi
pažįsta. Jau kiek sykių mačiau juos vaikš- 
čiojant sode.

Izabelė (lyg apalpus, sėsdama): Ką 
tamista sakai?

Levisonas: Nieko, sau. Kalbėjau apie 
tamistos vyrą, bet nenoriu įžeisti (išeina).

Agota (įeina): Ponia Izabele, Jūsų duk-

\ Mr. Henry Wood.

Rytų Pylis.
’ Drama 5-se aktuose 14-je atidengimų. 

Lietuvių kalbon vertė
Br. Skripkauskiutė.

j (Tąsa iš num. 441916 m.)
Izabele: Aš žinau, kad aš tavo dabar, 

bet kuomet aš numirsiu, neleisk užimti jai 
mano vietą.
; Jonas: Apie ką tu kalbi, Izabele? • - -________ , ___

Izabele: Aš kalbu apie Barborą Min- re]į jau norj miego. Prašo, kad pabučiuo- 
kevičiutę. tumet ją ant labos nakties.

Jonas: Aš nekaip negaliu suprasti, ką Izabelė (nervuotai): Pasakyk auklei,
tas reiškia. Juk tu žinai, kad aš niekad ne- paguldytų. Duokit man nors sykį ra-
myiėjau Barborą. Ką tas reiškia? Paša- mybę.
kyk man. i Agota (įšalį): Paguldyti, mergaitę ir

Izabelė: Bet ji tave myli. nieko ant labos nakties? čia jau kas nors
Jonas: Kągi aš padarysiu, kad ji mane negerai (išeina)

jnyii ? Bet tu žinai, kad aš ją ne myliu. Į Levisonas (įeidamas): Dabar ga! ge- j
Izabelė: Tikiu tau ir užmirštu viską į (Darbus.)

Dr. T. A. Hanlen 
dantistas

Nuo 1885 metu

Užganėdino kritiškiausius
1 tus. Visur ir visada pripažinta 
L gerais ir užganėdinančiais. Jų 
1 vertė visiems yra žinoma, kaipo 
; gera.
! THE SCHUSTER COMPANY, 

2214-16-18 E. 4 gatvė
! (Ties Sheriff st. Marketu) 

Cleveland, Ohio.
Main 4040 — Erie 135.

Si S.Robtrt T. Getai ft, N.D.F
Aki* specialistas 

Per 30 dienų
Suteiks patarnavimą't 

pritaikyme akinių ir davime pa ta-[S 
rimų DYKAI

Aš gvarantuoju už savo, darbą.į 
akinių pritaikyme.

7035 Wade Park Avė.

dien. Galvos skaudėjimas, 
išgydoma su akiniais.

Laikančios sa
vyje rašalą, yra 
dabar plačiau
siai vartojamos 
ir tai vienas iš 
parankiausių ra 
šomųjų įrankių. 
Todėl visi jas 
ir perka. Bet 
jei nori turėti 
tą parankųjį da 
lyką, niekad ne
bandyk pirkinė
ti pigių, kurios 

mos
50c., $1.00 arba, 
kad ’ V 
nes bus veltas

parduoaa- 
po 25c.,

_ $1.50, 

pinigų išmeti
mas ir tos niuk
suos niekad ge
rai rašyti nesral, 
nes jos padary
tos tik dėl ap
gavystės. Ir 
todėl norėda
mas turėti ge
rą plunksną, 
nepirk pigesnės, 
kaip $2.00 ir 
tai tik šios kom
panijos, nes bė
gyje 3 m. daug 
esame męs jų 
pardavę ir visi 

t mus viengenčiai 
kostumieriai y- 

£į ra patenkinti ir 
užganėdinti.

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

‘DIRVOS’ KRAUTUVĖJE, 

2004 St.Clair av. Cleveland.

Kauno
-dJKIERIŲt-

KRAUTUVĖJE
Didžiausia sandelis 

butelinio Vyno, Degty- 
nės ir kitokiu Likieriy dėl 
švenčiu, kur yra parduo
dama speciališkai nupi
gintomis kainomis.

2273 St. Clair avė.

A K U d E R £

Baigusi šit* moks!* Europoje, 
teipgi ir čia Amerikoje.

2007 St. Clair Are. 
CLEVELAND, OHIO.

SALDAINIAI Ht St ŠALDYTA SMETONA

HUEFNERS CONFETIONERY ffi _  • įg 
gg 7031 Superior Avė., Cleveland, Ohio.
įni , __ gję

Tegul Aš Busiu Tavo AptiekoriusĮ
II. R. GERLACH, I

16-53 St. Clair Avė., N. E. Cleveland. Ohio. ~

Męs esame prisirengę viskuomi aprūpint Tami
stos aptieką. Musų tavoras yra tikras ir prireng
tas, mus patarnavimas užganėdintas ir prekės san- 
žiningos.

THE GEGENHEIMER DRUG. CO.. 
7043 Superior Avė.

Kamnas Addison Road N. E. Cleveland. Ohio.

MUSŲ SPAUTUVe SPAUSDINA įi 
knygas, konstitucijas, plakatus, cirku- | 
liorius, visokias kvitas, laiškams ant- « 
galvius, kopertus, tikietus, vizitines I 
korteles, ir t.t. Kadangi musų spaustu- j'i 
vė įrengta sulig naujausios mados ma- |Į 
šinomis ir raidėmis, todėl ir spaudos S: 
darbus atliekame dailiai, greitai ir pigiai |

JI S

S1
I
I

i
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Valandos: hud~9~ryto iki 4—poįjt
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PARSIDUODA 
VISUOSE 

ŠINKUOSE
Gyvenimo abu du telefonai.

Ofiso Telefonas: Cuy. Central 1017-W

,3 Tel: Central 2356. Harvard 286.

Trįs dešimtys mstų musę patyri
mo darbas Įvairiose šakose, viso

kių išradimu ir patentavimų.

406-7 Cuyahogo Bldg, 
CLEVELAND, O.

Dirbame visokius audeklinius 
stokelius apsisaugojimui nuo sau
lės.

Apsteliavūnus duokite iš anksto.

I
2937 W25T—-ST.Į

PUSĖ STIKLO i -
PATAISO SKIL- jįf 
Vj IR INKSTUS ! !;j

•!
Ib, iji 2601 LORAIN AVĖ

DIRVA

u

No. 26 BIRŽELIO 29, 1917 M.

H

f

Šitos Durys!

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

$1.00 ar daugiau.
MĘS TURIME DEPOZITŲ 

SUVIRS $7.000,000,00.

The Pearl SI. Savings 
& Trust Company
Cor. West 25th Street and 

Clark Avenue

/iSTRup

KI lllhhjUUHtanjiiii.lHitlitrtiiiHiH.m.UĮ.j

ŪKININKŲ DIRVA |į jį PARŪPINAME

Gold 
Bond

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

ŠIAURIUOSE AUGINTŲ MIEŽIŲ 

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

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

Brewing Co.

Jei Tamista Neturi Brituos
Darbus Dykai UI į METUS LAIKO. NESHIUIT NUOTCLIO LAIKO LAUKIMUI PAS BARBERJ

Išmokate $15 ir 60 centy Veltui.
kosulio didumo yra šonų 
plakimas, šonus reikia ištep
ti atskiestu muilu.

Karvės kosulys su trošku
liu labai naikina karvę ir 
gimdo vidurių perviršinį 
liuosumą; jeigu karvė bėga 
greitai, kad pasivyti negali
ma, tai yra ženklas, kad ji 
turi troškulį ar gerklės 
graužimą. Tokią karvę rei
kia parduoti ant mėsos, nes me greitų mergaičių prie sta 
ji užkrečia kitus gyvulius sa ly ir špižernės darbo, teipgi 
vo liga, o jos pienas yra nes- greitų vaikų prie patarnavi- 
veiku kaip žmonėms, teip įmo- 
ir gyvuliams. < THE CLEVELAND CATE-

Pilki plėmai aplink akis RERS ASSOCIATION CO. 
ir galvą, pas jaunus gyvu- 412 Supėrior Avė. N. E. 
liūs jie pranyksta patįs sa-1 
vim, nors pas jaunus gyvu
lius jie retai ] 
Atsiradus jiems pas suau- 
gusius gyvulius, galima juos 
išgydyti tepant mosčia ir .. . . -, , .... , A.,

... r . . dienų ir Jutų vabalėlių, koki tik ga-gerai įtnnant ja; m ošti to- Ii atsirasti jūsų stuboje. Tą viską 
i . v i • panaikinsite tik į dvi dieni, tik pasiųs-Kią galima padaryti iš vie-, kitę savo adresą, o visi nurodymai 

nos'dalies kreozoto ir 10 da
lių muilo.

Duodant gyvuliams 
vaistus.

Duodant gyvuliams vais- 
' tus, reikia elgtis labai atsar
giai, kad kartais nepaken
kus gyvuliui. Arkliui duo
dant skystus vaistus, visuo
met reikia arklį teip pasista- 

• tyti, kad tas užpakaliu atsi
remtų į ėdžias. Žmogus, 
duodantis vaistus, turi pa
sistoti ant ko nors augščiau, 
kairiaja ranka, praskečiant 
arklio žiotis, pakėlus snukį, 
dešiniąją supilti iš bonkos 
vaistus į žiotis, per tarpą 
pirštų kairėsės rankos. 
Toks elgimasis yra reikalin
gu tam, kad arklys neturėtų 
progą dantimis sukąsti bon- 
ką. Geriausiu yra vaistus 
pilti po vieną gurkšnį, nes 
pilant viską ant syk, kol bon- 
ka liks tuščia, arklys gali 
paspringti. Su raguočium 
yra lengviau. Vienam rei- 

; kia paimti gyvulį už ragų ir 
i patraukti į save, stovint kai- 
Į ręje kaklo pusėje, tada gy- 
: vulys pakels snukį augštyn. 
Į Kitas žmogus tada kairės 

rankos su pirštu deda į snu- 
| kį, pražiodina ir dešiniąją 
! ranka pila vaistus į snukį. 
' Blogai elgiasi tie, kurie duo

dami gyvuliams vaistus, 
suima liežiuvį ir jį ištraukia 

Į laukan, arba peraugštai pa- 
i kelia snukį. Vienaip ir ki- 
! taip darant, gyvulys negali 
!■ vaistus nuryti.

%
&

Edvardas B. Smialek,
TAIKOS SUDŽIA

(Justice of the Peace)
Sutaiko civiliškas ir kriminališ- 

kas bylas ir išriša kitokius teismo 
reikalus, kurie rišasi su šituom 
urėdu. Teipgi veda
IREJENTALIKŠA KANCELIARI

JĄ (Notary Public).
i Parūpina kontraktų ir pardavimo 

J ar pirkimo aktus, apdirba “dee- 
Jldus”. margičius, abstraktus, tes- 
Įjtamentus ir teip toliau.

KANCELIARIJA:
303 SUPĖRIOR BUILDING

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

Tel. Harvard 747 Centr. 5595. |
——™™1“ ii pietų.

- -----------------------------------------------------------  “ REZIDENCIJA:
St. 16 Berea Rd„ Brook Park O. 

Tel. Mario 110—R.
Su visokiai reikalais kreipkitės 

įprie jo, o busite užganėdintais jo 
■ patarnavimu.

-

==? DANTISTAS “

liiTelep. - - Cuy. Central 7597-K

John Tidd 
♦^KOSTUMERSKAS^* 

jį Lietuvy s Kriaučius
$

Kurie mylite dėvėti gražius';! 
;l siutus ir kitus drabužius, tai užsi-ljį 
J sakykite pas atsakantį kriaučių.|i| 
į! Aš gyvenu pačiame miesto centre ŠĮ 
Bjir turiu bidelę šapą, todėl ir viso-ilį 
Į; kius drabužius atsakančiai pasiu-RĮ 
■j vu. dailiai pritaikau ir gero ta voro. W 
i* <•!
i; Kreipkitės Antrašu: .
į:į 1377 E. 9-tosgat. Cleveland. Ohio i:’

^Sienoms Popiera»
Nuo 5 centų augštyn už rolę$£ 

j^Didžiausis pasirinkimas tinkamųpT 
margumynų. Pamieruokite savo^f 

ją kambarius ir atėję pasirinkite^? 
ją tinkamiausio ta voro pas mus.

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

d>Centr. 6189-R Prospect 2892<> 
V------------------------------

ht -

S
T.

W.E. & J.J.Donnelly
PATENTUOTOJAI

Dr. FRANCIS KENNEDY,
DANTISTAS
OFiso Valndos:

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

Panedelių. Utaminku ir Seredv vakarais
• nuo 6:00 iki 7:30.
Bell Raudale 2377-W . Cuy. Cent. 6678-R

5402 Supėrior Avenue
Cor. E. 55th Str. CLEVELAND. O.

Ištraukia dantis be jokio 
skausmo. Sugedusiui dantis už
taiso ir padirba sudėtinius dan
tis.

Valandos priėmimo: 9 ryto 
iki 9 vai. vakare.

6127 St. Clair Avė., kampas 
Norwood.

1
C?ut Kato Plitirmncy 

APTIKKA
I; Atsinešk pas mus savo reuma-Įjį 
j;įtizmo keblumus, męs juos prašalin-S 
ksime. Išgydymą grarantuojame,';į 
i!;o jei ne, tai užtikriname pinigų su-ja 
ijlgrąžinimą, jei mus vaistai negelbė-J! 
S*’- E

3502 Clark Avė., Cleveland, Ohio.

A. GRDINA
Graborius ir Ambulaucistas
GENERALIšKA STOTIS: 

6127 St. Clair Are.
Filija:

6617 — 16 St. Clair Are.
Telefonai:

Ohio State, Princton — 1381.
Bell — Rosedale 1881

Vyrams ir moterims. Su
randame darbus prie virtu
vių darbų, daržuose, prie 

; kambarių valymo, bliudų 
mazgojimo ir viešbučių. Dar 
bai laukiniuose kliubuose, su 

: pragyvenimu. Reikalauja-

UlIlHIIlUUJlllllIltllIlllLLLtlIJJUJLUJJLlLLLlini

pasitaiko. Raujas išradimas 
įas suau-: * •

20 amžiaus.
Dėlei panaikinimo blakių, bamba- 

dierių ir Jcitų vabalėlių,

panaikinsite tik į dvi dieni, tik pasiųs- 
. kitę savo adresą, o visi nurodymai 
I visai dykai.
; Rašykite ant adreso:

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

ŪKININKAMS 
ŽINIOS. International Pharmacy
---------- ---  _ . TERPTAUTIŠKA APTIEKA.

--- Ukininkystės komisija Čia yra didžiausias sądėlis ir pa-
, ... sirinkimas įvairiausių naminių gy-padave prašymą preziden- duolių, visokių šaknių, žolių, trajan- 

tui Wihonui kad valdžia ir tx Te?? pat- syduolhi nuo lui vv HsUlllU, KdU VdlUZld džiovos, neveikimo jaknų, ramatiz- 
pargabentu iš Pietvnės imo’ ?° ^ru^’ne Skaudėjimo, arba ne- 1 & . .... ^ galėjimo valgit ir užsisenėjusių ronų
Amerikos už KLmilijonų do- ar kokią lytiškų ligų.

lerių salietros, kuri butų ^oTITzVaTsI"^’8 
sunaudota ukėse prie Atlan- 4501 st. ciair Avė., cieveiand, ohio. 

tiškojo Oceano. t} {
— Ukininkystės depar-' - ~ ‘

tamentas skelbia, kad šiais' k. Rei^laujam: prie, . . i bimo darbų. Pageidaujama angliškų
metais bulviu derlius bus: kalbą turinčių. Smagus darbas ir 

didesniu už pernykštį 25 atsakanti ai^- Mt’s užveizda man- w. m t • , t .. dagus žmogus ir sąžiningai apsieinanuošimčiu. Tokiu budu tl- , su darbininkais.

kimasi šiuomet bulvių pri- > the Public hand laundry 
kasti apie 26,500,000 bušelių i co. prospect ir u gatvės, 

cleveland, ohio.

Leidimas karvės prie 
buliaus.

Prityrę gyvulių auginto- 
... jai pataria karves leisti prie 
Jį buliaus tik aštuoniose savai- 
-jtėse po apsiveršiavimui, nes 

to reikalauja pieno dėsnių 
atsilsis. Telyčias gi lei
džiant reikia žiūrėti, kad lei
dimas butų ne perankstyvu, 

i negi pervėlyvu. Gerai už
laikomos telyčios kartais 
bėgasi pusėje metų ar de
vyniuose mėnesiuose savo 
amžiaus. Perankstyvas lei
dimas telyčios yra tuom ne
naudingas, kad veršis būva 
labai menkas ir negali 
suaugti į didelę karvę. Jei-'jau baigia smaugti smul-1 
gu telyčia bus ilgai nelei- 
džiama, tai pasekmės bus 
irgi negeistinos, nes ji nuo 
bėgimosi labai atsitolins. 
Praktikon galima paimti, 

: kad gerai užlaikomas tely- 
j čias reikia prie buliaus leis-

kasti apie 26,500,000 bušelių 
daugiau negu pernai.

— Ūkininkų suvažiavi
mas Fargo, N. D., nustatė 
šiems metams kviečių prekę 
po $2,50 už bušelį, su prista
tymu Į bile vieną iš magazy- 
nų šiaur-vakarinėse valsti
jose.

— Grosernytų suvažia
vimas Toledoj, sustatė rezo
liuciją, kuria būtinai reikia 
laujama ,kad valdžia paim
tų savo kontrolėn valgio 
produktus, nes spekuliantai

■

Bell Main 806 Gyvenimo t 
Cent. 2251-L Garfield 2756-M [

® R.RoyCheeks Į 

g S.ADVOKATAS* | 
Be 312-314 SUPĖRIOR BLDG

314 Supėrior avė. Cleveland, O. 
^S.Musų ofise yra lietuviškas ver- 
anjtėjas.

- ti ne ankščiau 5 bertainių 
' ir ne vėliau dviejų metų jos 
amžiaus. Leisti jas reikia 

i tokiu laiku, kad apsiveršiuo
tų rudenyje, arba žiemos 
pradžioje, nes rudeniniai 
veršiai labai gerai auga, o 

, ir pienas tuom laiku yra la
bai brangus. Karvės nešio- 

i jimasis tęsiasi 9 mėnesius, 
’ į tad norint rudeninio ver
ši šiavimosi, leisti jas reikia 

žiemos laiku. Bėgimosi no
rą galima pažinti ant karvės_ __ - — . rą ganma pažinti ant Karves

L'F* Wm. Kasmg neramaus užsilaikymo, blio- 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS: vimo ir šokinėjimo ant kitų 

“i gyvulių.— Ofiso Valandos — ; gyvulių.
Nlo 1 iki 3 popiety ir nuo 6 iki 7:30 va ; ________
kare, šventadienias nuo 11 iki 12 dic- ■
nos. Seredoms popietų ir Pėtnyčių va- Gyvuliu IlgOS.
karais nėra ofiso valandų.

ofisas 1395 r 9 st i Veršiams turint kosuų, 
Vienas^lo^n^North Supėrior į reikia jiemg duo(j auks]nę 

--------— ------------ > į sierą, šaukštelį sieros rei
kia sumaišyti su 30 šaukšte
lių smulkaus cukraus. Su
maišius viską gerai, šauk
štelį tokio mišinio įdėjus į

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

©
— ---------------------- (S)

420 Society For Savings Bldf..^ 
CLEVELAND, O. f.

Męs savo ofise tarime kas per- x 
i C0) kalba lietuviškai.

C. J. Benkoski
ADVOKATAS

kvortą pieno, duot kostin- 
tiems veršiams du kartu per 
dieną. Jeigu kosulys yra 
didelis, reikia šaukštelį ad- 
varo su kvorta pieno duoti 
kartą per dieną. Jeigu nuo

9™ Tas štai kaip atsieina. Tamista neturėdamas britvos, priver- 
anlstas eit pas barberį barzdos apsiskusti. Ar ne? Žinoma, kad teip. 
J2ni Juk neapsiskutes negali buti. ’ Na, leiskim sau, Tamista skuties 

vieną sykį į savaitę, tai kas savaitė mokate 15c., o juk metai susi- 
ĮUE deda iš 52 
ye savaičių; 
Rį=tai Tami- 
sQsta išmo- 
Snlkate bar- 
Sg bėriui per 
įmetus laiko $7.80 Bet jei Tamista nori užsilaikyti švariai, tai pri 
ĮUS verstas esi skustis bent du sykius į savaitę, tai Tamista kas savai- 
ĮUcįtė barberiui išmokate po 30c. vien tik už barzdos skutimą, kas 
RSmeto bėgyje susidaro $15.60. O kiek laiko praleidžiate belaukda- 
=pmi? O juk laikas veltui praleistas žmogaus gyvenime jau niekad 
anl negrįžta. Jis prisiskaito prie žmogaus gyvenimo. Taigi liogiškai ■ 
^apmąsčius ir apkainavus tą brangų, veltui praleidžiamą laiką, 
įskaitant pinigais prisidės mažiausia trys sykius tiek, kiek išmoka
me mametų bėgyje gyvais pinigais.
lyg Tki apsistokie čia ir apmąstykie, argi ne laikas sustabdytie to- 
SĮ|kias pragaištingas lėšas, kurios nesvarstant išrodo nedidelėmis, 
ag Tad nelauk nieko, o tuoj paėmęs keletą dolerių užmokėk tik 

vieną sykį, nusipirkdamas gerą britvą, o ant visados nuo augs 
Erčiaus išskaitliuotų nuostolių busi Kuosas.

Geriausių britvų ir didžiausį rinkinį, kurios tikrai gvarantuo- 
Žįujamos visapusiškai, neskyriant kad ir sudužtų.

“DIRVOS” KRAUTUVĖ
2004 St. Clair Avė. ' Cleveland, Ohio.

—UŽLIAKO DIDELĘ—

NAMŲ RAKANDŲ KRAUTUVĘ
PEČIŲ, KĖDŽIŲ, PATIESALŲ 
(KARPETŲ), STALU, LOVŲ, MAT- 
RASŲ IR DAUGYBĘ TAM PANA
ŠIU DALYKŲ REIKALAUJAMŲ 
PRIE GASPADINYSTgS IR KAM
BARIŲ PAPUOŠYMAMS.

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

2150 St. Clair Avė. Cleveland, Ohio

Ohio Baby Carriage Repair Co

REIKALAUJA 500 VYRŲ.
Pavienių ir su šeimynomis, prie 

Cukrinių Burokų sodinimo darbų.
Reikalaujame anglekasių ir pap

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

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

CLEVELAND, OHIO. '

kiuosius pramoninkus.
— Čhicagos marketuose 

pasirodė bulvės, pargaben
tos iš Australijos, kur jos 
iškastos Vasario mėnesyje. 
Šitos bulvės ikišiol buvo 
laikomos, laukiant didesnio 
bulvių pabrangimo, bet toms 
pradėjus dygti ir prekėms 
ne kįlant, pradėta jas parda
vinėti.

— Scioto, Ohio aplinkėse 
siautė didelis ciklionas su 
ledais, kurs išnaikino cibu
lių plentacijas. Čia yra did
žiausios cibulių plentacijos 
visose Suvienytose Valsti
jose.

— Čhicagos grudų turgu
je nupuolė kviečių prekė iki 
1,95 už bušelį. Miltai irgi 
atpigo. Atpigimo priežas- i 
tis tame, kad Texas ir Okla-. 
homa prasidėjo kviečių pjū
tis, kuri duos daug derliaus.

— Aplinkėse Holland, 
Michigano valstijoj, siautė 
ledų audros. Ledai puolė 
vištos kiaušinio didumo, ku
rie išmušė daug naminių 
paukščių ir išnaikino daržo
vių plentacijas.

— Vėlyvame Gegužyje ir 
ankstyvame Birželyje, Ka
nadoj buvusios didelės šal
nos ir gruodai pakenkė ank
styviems javams. Dauge
lyje vietų reikia dirva atarti 
ir užsėti vėlyvais javais.

REIKALAUJA VYRŲ 
Mokintis Barzdaskučių 

* AMATO.
Instrukcijos admokamos $25.oo 

Algos apsimoka, užsiėmimas gva- 
rantuotas.

Tri-City Barber College
211 Prospect N. E.

CLEVELAND, OHIO.

CEREBRUOTO

LASH’S
BITERIO

—PRAŠYK—

Taisome Vaikų Vežimukus, Skėčius (parasonusjir tt.
Pataisytus daiktus pristatome į namus, jei yra <ei- 

kalaujma. Savo darbą męs gvarantuojame,

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

xxxxxxxxxxxxzxxzzžxę

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

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

2241-57 ST. CLAIR AVENUE
Bell. Tel. Prosnect 450 Cuv. Tel. Central 1788

Sudeda 22 karato aukso dantis už $ 3.00 nuo dančio. 22 ka
rato “Gold Crowns" $3.00.

Sidabru užtaisymas 50 centų. Visoks dantų tt.isymo darbas 
atliekama už žemiausią prekę visame mieste. Išduodama raštiš
ka gvarancija 20 metų.
717 EUCLID AVENUE (Ant “Star" teatro) CLE5 ELAND, O.

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

NYERGES BROTHERS
Siunčia pinigus ir parduoda laiavkortes į visas dalis pasaulio. Par

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

DU BANKINIAI SKYRIAI:
1783 W. 25th Street, Cleveland, Ohio.

573 W 3rd Street. Elyria, Ohio

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

Pamėgink mus.“ Geležinio Vyno".

MARKET PHARMACY-APTIEKA
L. S. KREjOl, Savininkas

CLEVELAND. OHIO

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

nesveikatos ar ligos priežastis. Mano X—Ray mašina mato viduje 
teip gerai, kaip tamista gali matyti iš lauko. Ji parodo man visas prie
žastis; aš galiu matyti priežastis, kurios kenkia tamistos organizmui. 
Aktuališkai matant ir tuomi lengvai ištiriant visas kliūtis, aš tamistai 
galiu lengvai pagelbėti ir pagerinti sveikatą. Su pagelta
reguliariško egzaminavimo su pagelba X—Ray už $1.00, aš mikroskopiš
kai ir chemiškai galiu patarnauti be speciališko atlygniimo. Per septy- 
nioliką metų savo praktikos aš pagydžiau tūkstančius žmonių iš nesuga- 
lėjimo: pilvo, kepenų, inkstų, kraujo, odos, reumatizmo, akių, ausų ir ger
klės skaudėjimo, plaučių neveikimo ir jsesenėjusių kitokių Hgų. Ateik 
pas mane ir duok save išegzaminouti. Aš suteikiau pagelbą tūkstančiams 
žmonių, suteiksiu ir tamistai.

Atsitikime užsinuodinimo kraujo vyrų ar moterių, aš naudoju išra
dimą profesoriaus Ehrlkh. 606 (Salvarsan) ir 914 (Neosalvarsan) kaipo; 
vaistą.

Aš kalbu lietuviškai, lenkiškai ir slaviškai.

KRil Fuclid Avė (arti 55 gatvės), antros lubos kambaris 222.Ofiso^valandos: 9:30 r. m. iki 8:00 v. m Nedčįi^j: 10:00 r. m. iki 1:00 v. m.
VI. L V L L A ML Ultlv._________ _______

........    linui   t-t—r-—■....... tt—



R. Kuruža. me. Tokia Įstaiga turime DRAUGYSTĖS, KURIOS 
APIE LIETUVOS ATSTA- Lietuvos Atstatymo Ben- TURI “DIRVĄ” UŽ

TYMO BENDROVĘ drovę. ' ORGANĄ.
.. (Tasa) . .. Lietuvos Atstatymo Ben-> “DETRoif/MiCH.
išaikvotus po kelis šimtus dl’OVė negali apribuoti savo kfetoviu Literatūros ir Mokslo Drau- 
dolerių kelionei bei pragyve- veikimo vien tik Lietuva. J
mniui Lietuvoje, nusiminę Jos uždavinys yra veikti rirmininko pageibi. f. Miiickis, 1 
sugrįžtų Į Ameriką, keikda--- - -- - -I------- UzrasųrašttnhĄas AbysheB,

mi savo negudrų patriotišką 
užsidegimą I...

Įsivaizdinkime sau dabar 
tokį dalyką. Yra Ameriko
je plačiai žinoma, visuome
nės remiama ir užginama i 
Įstaiga kuri po karei įsteigia 
savo skyrių Lietuvoje, leis
kime sau, Vilniuje. Bendro
vės vilniškis skyrius apsi- 
pąžįsta su Lietuvos vieti
niais reikalais, renka tinka
mą medegą, ir suranda kur 
koks reikalas^ kokia dirbtu
vė yra reikalinga, kur tokios 
ar kitokios rūšies reikalas 
labiau užsimoka ir tt. Sura
dus Lietuvoje tinkamą me
džio apdirbimui vieta, Ben
drovės Skyrius savo pinigais 
užperka reikalingą žemę, 
mašinas, sutvarko legalę rei
kalo pusę, užmezga tam i 
tikrus bizniškus, ryšius, su
randa tinkamą reikalui ve-; 
dėją. ir, visą tą prirengiamą-' 
jį darbą atlikus, praneša 
Lietuvos Atstatymo Ben-; 
di’ovės skyriui Amerikoje,: 
kad Dailydžių Bendrovė vi
soj savo sąstatoje gali jau 
persikelti Į Lietuvą ir pradė
ti ten savo veikimą. Visos 
persikėlimo smulkmenos, 
pinigų pervedimas, legalių 
reikalų sutvarkymas ir tt. 
butų atlikta Lietuvos Atsta
tymo Bendrovei tarpinin
kaujant. Tokiu budu žmo
nės,- sugrįžę Į Lietuvą ir ant 
vietos 
tuoj praaėti <Įarbą, be laiko - ;0 amato? apart savo spe- 
ai spėkų gaišinimo. Sup- ejajumo> įOks darbininkas 
ląntania, už saio patarnavi- nesupranta,
mą Lietuvos Ątstatvmo Ben 
etrovė. imtų tam tikrą- atly
ginimą, ar pinigais, ar Dai
lydžių Bendrovės Šerais, 
bet tas atlyginimas nesuly
ginamai pigiau apsieitų, ne
gu jei Dailydžių Bendrovė 
pabandytų visą tą darbą at
likti pati.

Tai tiek su pavyzdžiu. 
Nėra, rodos, reikalo aiškin
ti tokio veikimo budo pato
gumų ir nuoseklumų, tai sa- 
vaimi aišku. Išpuola tik 
-pabrėžti kaikuribs smulk
menos. 
Bendrovė, 
virsiaus pažymėtus veikimo 
budus, jau pradėjo rinkti ir 
tvarkyti Amerikos lietuvių 
amatninkų statistiką. Vil
niškiam Bendrovės skyriui 
ateityje suradus Lietuvoje 
tinkamą tam tikrai pramo
nei vietą ir suorganizavus 
prirengiamąjį darbą, Ben
drovės skyrius Amerikoje 
rinks iš savo surašų tinka
mus amatninkus ir ragins 
juos įstoti Į suorganizuotą 
Lietuvos įstaigą. Eis tuo
met ekonominis tautos orga
nizavimas sulyg tam tikro 
plano ir nereiks tame pasi
tikėti upui ar aklam atsiti
kimui. Išdigs tuomet po 
visą Lietuvą savytos pramo
nės įstaigos, kuriose savi
ninkai bus musų amatnm- 
kai.- SubiTs tuomet Lietu
vos veikimas, ir musų ekono- 
min’s gyvenimas atsistos 
ant tikrų, tautiškų pamatu.- 
Aiškas dalykas, kad tokios 
rųšies darbas galės būti va
romas tik rimtos, plačiai ži
nomos įstaigos, turinčios sa
vo skyrius būtinai Lietuvoje 
i r A meri koje, tur rnčivs už
tektinai kapitalo, ir besi- 
spieciančios išimtinai pra
monės I 
organizavime bei finansavi--

_ ______________NEM HAVEN, CONN. •> T«l. rnauua M5 ■?
Mart. Valinčius, 36 Valant su .:. n r* 1 ■■ l Xm aWas“sc* | Dr. E A. Martaki f 
--------------------------------------------------------- - -- !A

KUR GALIMA GAtTI VISADOS ' < 
NUSIPIRKTI “DIRVĄ” KAS SA- | 
VAITĖ UŽ 5c. ARBA UŽSIRAŠY- *
TI

visoje musu ' tautos ekono- 295 Greeley Ave„ 

minėj dirvoje, todėl ir Ame- iždininkas a Mitrikas, 

rikos lietuvių tarpe. Jei L. Jonas J-
A. Bendrovei pasiseks SU- ' T'’arkdaris J. Vaitekūnas.

.... , , Mėnesiniai susirinkimai laikomi kasriilktl Visą milijoną dolerių, pirmas nedėldienis kiekvieno mėn., 
tai tn ninio-n hponln hntn vaiand« P<> P^tų “Dom Polski” lai lb IU pinigų. Degalo DU.ų Salėje, anlį Forest ir kamp. Chenest. 
naudinga du-tris Šimtus Liet- Liter. ir Mokslo Dr-jos nariai 

. .. .. maino knygas kas antrąs nedėldienistUkStanČlU apversti ant mu- kiekvieno mėnesio savam knygyne, po 

sų pramonės plėtojimo Ame- . Jat^pS?0" Ave’ 

rikoje. Veltui mums svajo- ’ Knygiai: J. Bandža ir A. Stanislo- 
. , - , . ... . valtis, knygyno izd. J. Mitrikastl, kad po karei VISI Amen- i Literatiškas Komitetas A. Abyshell 

, ,. . . . - , . • ... ir F. Proškevičius.kos lietuviai tuoj sugnzs 1 ------------------ ----------------- —
T • , v : LIETUVIŲ PILIETINIO KLIUBOLietuvą. Daugelis delei valdyba detroit, mich.
t.Pirmininkas A Locaitis, 
ĮV airių-B airia Ilsių pi lezas- Pirmininko pagel. K. Nausieda.

čių negalės to padaryti, kiti; Rekord1ųT5se(^otniG^,neiprauckas’ 
nenorės. Pagaliaus, pats Fin. sekret. B. Simanavičia, 

... . . ... , Iždininkas V. Milkevicia,
gnzimas; no pirmai diaes-j 2163 Russeii st.,
niai bangai, greičiausia eis S?S?X,L' p"
išlėto, su atsargumu. Pa- j. Suk. ir

sėkmėje, per ilgus metus tų- Jos-
- • j » -i - 1- P. SI Kliubo susirinkimai būna lai-resime dar Amerikoje lie- komi antrų nedėię kožno -menesio ant ? 

tuvišką. visuomenę. Pakelti piet Schulte Svetainėje, 273' 
tos visuomenės medeginį gy- valdyba l. s. k. šv kazlmue-' 
venima. tautišku žvilgsniu, . ®°— ’ Pirmm. Klem. Urbsaitis,

1987 E. 68 St.,
Vice- Pirmin. A. Deresevičia,;

1942 Oregon Ave. j
Nutar. rast. F. Sakalauskas,

2135 Lakeside Ave.,
Fin. rašt. Cipr. Selickas,

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

1532 E. 32 St. Į

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

OFICIERIAI: " ?
Šarkauskas, 1301 EL 55th Street j
Maksimavičius, 1279 E. 60th Street 
Piečaitis, 1399 Giddings Rd., 

Urbšaitis, 1087 East 68th Street. 1 
Gaidelis, 1402 Oivgon Ave.

Signalistas J.Šalčius, 1399 E. 41st Str. i 
I.. S. šv. Kazimiero Gvardijos su

sirinkimas atsibus kožno mėnesio 
antra Utarninkų vakare, nuo 7:30, į 
Povilausko svetainėje, 2452 St. Ciair ■ 
Ave.

musu

labai svarbus dalykas.
Yra dar viena priežastis, 

dėlei kurios LA. Bendrovė 
turės plėtoti savo veikimą ir 
Amerikoje; priežastis., arti 
surišta su amatninkų orga
nizavimu. Kalbame labai 
entuziastiškai apie
amatninkų grąžinimą Į Lie
tuvą, bet užmirštame, kad 
daugelis jų. sugrįžus i Lie
tuvą tuoj po karei, nebūtų 
ten naudingais. Pavyzdžiu, 
turime Amerikoj lietuvius 
audėjus. Dirba jie papras
tai didelėse dirbtuvėse, kur 

. atlieka vieną kokią nors spe-
susitj arkę, “ galėtų e;atgS rūšies TūhLčijąt^AiF^

F.

J.

“DIRVOS” AGENTAI.
Pas kuriuos galima visados užsi

sakyti “Dirvų” ir užsimokėti prenu-

Toks 
amabainkas, ..nors labai pa
geidaujamas Amerikoje, 
sugrįžęs Į Lietuvą, kur dide
lės audimo dirbtuvės išsyk 
negalėtų Įsisteigti, butų vi
sai nenaudingas. Kitoks 
dalykas, jei tokiam musų 
audėjui pasisektų išbūti kuri 
laiką kokioj nedidelėj dirb
tuvėj, gi dar geriau, jei butų 
jis prisidėjęs prie jos su sa
vo Įdėliu. Tuomet musų 
amtninkas išmoktų audimo 
nuo pat pamatų. Tuomet m. s. Aiyta, 

T. . jis taptų tokios rūšies spe-
Lietuvos Astatvmo - r , T s e,,,...... . . - cialistu. kokio Lietuva rei-uzorėzusi sau . . • •.kalauja ir, sugrįžęs Kuomet 

nors i Lietuvą, galėtų leng
vai kad ir pats ant savęs 
Įsteigti mažą dirbtuvėlę.

Grįžtant prie audėjų rei
kalo, kaip jau pirmiau pab
rėžta, turime Amerikoj gan 
dideli audėjų skaitlių, tarpe 
jų, keliatą labai savo šakoj 
išlavintų žmonių, kurie leng
vai galėtų užimti vedėjų vie
tas. Tie specialistai plačiau 
nėra žinomi, nes paprastas 
pas mus dalykas, kad musų 
specialistai, nerasdami sau 
pripažinimo musų visuome
nėje, vengia jos. 
tačiau dalykas. Daugelis 
tų audėjų amatninkų ir spe
cialistų yra gan pasiturinti 
žmonės, kurie, susispietę i 
ratelj ir sudarę Audėjų 
Bendrovę, lengvai galėtų 
sudėti po kelis šimtus dole
rių ir Įsteigti audimo dirbtu
vę. Labai didėlių pinigų to
kiam dalykui nereikia, ka
dangi didesniuose Amerikos 
miestuose visuomet galima 
surasti ir pasisamdyt tinka
mus audimo dirbtuvei na
mus su visais prietaisais.
Sulyg žinovų žodžių, nuo 
20 iki 30 tūkstančių dolerių 
užtektų, kad Įsteigti ir vesti

DETROIT, MICH.
Gudinąs F. 83 Kendall avė.

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

T. Vegela, 1029Lockwood ave. 
BROOKLYN, N. Y.

J. J. šlikas, 31 Hndson Ave.
PITTSTON, PA.

C. Yaneltmas, 101 Narth Main st.
■ T. F. Ruseckas, 1403 South Main st.

SHEBOYGAN, WIS.
Ch. Yutįs. 1317 Centre Ave.

5VILMERDING. P.
VL Barauskas. 119 Niddle st.

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

PITTSBURGH. PA.
■ F. Vali^iuskas, 1330 Reesdalle st.

Kl. Vidžys. 48 16-th st.
Mot. Kupcinkeviėius 445 Stadium st.

. K. Zykus, 33 Ojox st
SCRANTON. PA.

Petrikys J.
Court & Albright Ave.

WATERBURY. CONN.

Ne tame

ANT METU.
NEW BRITAIN, CONN.

V. Gilevičia,
98 John St..

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

10 Swan St.
LONDON, ENGLAND.

J. Naujokaitis,
47 Planet St., 

Commercial Road E.

BROOKLYN, N. Y.
A Struminski, 

184 Grand St.

WATERBURY, CONN.
K. C. Kezemekas,

97 Bank St., 
MONTELLO, MASS.

B. P. Miškinis,
35 Arthur St.,

LEVVRENCE, MASS.
A. Ramanauskas,'

101 Oak St.,
SHENANDOAH, PA.

T. P. Križanauskas,
102 E. Centre SL,

PHILADELPHLA, PA.
A. Yuškauskas,

1503 \Vood St..
PITTSBURGH, PA.

A. Ignotas,
46 So. 22 St.,

A. Katkus.
2204 Forbes St:, 

BRADDOCK, PA.
Petkurias,.

910 Talbot Avė.,

J.

J.

== ‘DANTISTAS = t
Of« V. lando*: . 4-

Nuo 9:00 12:00. nuo 1:00 iki 400 popiety ir *£ 
nuo 6:00 iki SXM» vakare.

Seredoma-nuo 9:00 ryto iki 12:00 vidurdie. *
11ŪD E. 79th St. Cltvelnd, Okio |

Rose 4420-W Princeton 1369-L

Dr. I.M. JARZYNSKI
GYDYTOJAS, CHIRURGAS, 

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

dienos.
1155 E. 79th Street.

1 “ 
SHORE

□ EI—"r! Eį
L. Bednarski r

parduoda S&
Namus ir Farmas
OMaMengaiMiin m ........
Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI, L 

2110 Prospect Avenue.

! SXXXXXXXXXXXZX3XEKXXXZXa
!u is r n U

IS-

įm

Kas iš Nevv Britain, Conn. ir 
apielinkės nori užsirašyti “Dirvų’ 
gauti pavieniais numeriais, gali krei
ptis prie musų agento Vaclovo Giie- 
vičio, 98 John st. New Britain, Conn. 
> prenumeratą galima jam užniokč- 
ti.

jo

“Dirvos” Adm.

DANTISTAS

Nuo 9:00 ryto iki vakare Ir nuo 7:<t» i! 
6:60 vakare.

Sercdoms nuo 9:00 iki vidurdienio.

Galima susikalbėti lietuviškai.
1172 E. 79ih Str. Cleveland.O.

\ g POPE VULCARIZiKe 60. g 
j y\ Goodyear & Pennsylvania auto-/v
X mobilių guminius ratus ir dūdas T 

i Y pataisome. Už savo darbą męs^r 
: 4/ gvarantuojame. Atidaryta \F 
Į <£> vakarais ir nedėldieniais.

O

Tdr. adomas
I GYDYTOJAS IK CHIRURGAS H

O o <► -O
6934 St. Clair Avė. 

(Kamnas E. 70 gatvės) 
CLEVELAND, OHIO.

J\Cuy. Telefonas Princeton 539 WX

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

PAJIEŠKOJLMAL
Du JAUNI VAIKINAI PAJIEŠ- 

KO KAMBARIO .PRIE GEROS LIE
TUVIŠKOS ŠEIMYNOS. TURI BŪ
TI N EA RČIAU . J?RI----------------------- ‘
38 GATVĖ IR TOL 
TOKĮ KAMBARĮ 
KAD IP. VIENAM. 
GREIT AI PRAN EŠT1J 

IKI SUBATAI" TURI 
VIETĄ.

BUTU PAGEIDAUJAMA. KAD 
VALGYS BUTU NAMIE GAMY-

—Ofisas ir gyvenimas: Gar- ; 
fieid Bank Buildmg Cor bt. i

Clair A v. and E. 79-th. k
1.0. Sat»?ri«eeĮtn 431 StHl»seta^5*32.6Ą

Reikalaujame Agentų.
________  Reikalaujame kožname mieste lie- 
DVIEM ARBA tuviškų agentų rinkimui orderių ant 

MALONĖSITE j vyriškų siutų, teipgi agentams ir 
_________   TZ j “DIRVOS” ' kriaučiams pristatome sampelius ir 
KRAUTUVĘ. NES TIE VAIKINAI i kitus reikalingus daiktus. Gavimui 
...._____________ ._____________.GAUTIE į sampeiių reikia prisiųst 4 markes po

: 2 centu.
Rašykite lietuviškai adresu:

J. F. RICHARD, 
136 Mapie St_ 

HOLYOKE. MASS.------------------------------------------------------------------- --- ,
S Užsirašyk sau ar savo pažystamiems K ! ‘■t‘?!tllTT‘188T*??*m*!!i'!!l'!il-!!!1-iPn:!!i

g Eina jau 32-tus metus. in į S DANTISTAS.

e Prenumerata $2.00 metams; $1.00 tn i ~ ------------- 7—7-------7- 77
, . . iw -. S Ofiso valandos: Nuo 9 ry-

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

SO MANCHESTER. CONN.
R. Zokaitis 98 Eissell st. '

W1LKES B.’.RKE, PA.
J. Vaišnis 326 Hazle st

VALPARAISO. IND.
J. Martišius, 405 Union avė

BINGHAMTON. N. Y.
Pet. šaučjulis, 266 Clinton st

A.

g pusei metų. Kanadoje $2.50 metams: bj 

g $1.25 pusei metu. Anglijoj. Lietuvoj ir “j į 
g kitur $3.00 metams: $1.50 pusei m. “J i 
g Pamatimui vieną nutn. siunčiam dovanai “j :

Knygų katalogą siunčiame ant pareika- 3 : 
K iavimo dovanai. }3

£ J. J. Pauksztis & Co. 3
S 120-124 Grand Str., S
S Brooklyn, N. X. g

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

813 Superior Avė. N E, 
Vienos durys nuo ColcniaI Teat.

DR. I.E. JASINSKI
607 ROSE BLDG.

čklurdiemo. ir nuo:

SVARBUS APRASIMAS!
Rasputino Veikir^as Caro Palyčiuose, Apaaūtngos 

Maldos, Nuodinimas Caru ko.
Jo galybe Rusijos politikoj. priartinimas revoliucijos, p*asidės tilpti "Ameri
kos Lietuvyje". Užsirašyk “Amerikos Lietuvį" dabar ir perskaityk šitą 
aprašymą, nepraleisk progos, nes už ši aprašymą brangiai užmokėta autoriui. 
Siusk šiądien pinigus ir gauk "AmerikosLietuvį“, jis talpina ilk svarbiausius 
raštus. Kaista metams $2.00, pusei metsį $1.00 Adresuos taip:

"AMERIKOS LIETUVIS’
15 MUTbary Street Vforcester, Mass.

Antras Ofisas, 1374 E. ž5-ios Gairei,
VALANDOS:

NedĖliomij*: nuo S iki Szyto ir Titro* ik: T rak
Ma.n 3514-4 CMir. 7M3-5

Main 6166 Central 1518

J. F. SAWICKI
^ ADVOKATAS <-

325 Scciety lgr Smag,

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

Namų tel. Union 251-L.

<> 
O 
o 
o 
o 
o 
<> r paine resygyayii pas 
T tuksiančius žmonių

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

Męs padarome šitą egzaminavimą pažymėta laiku, tik už 81.00, kas užjranėdina žmones ir mus. 
'J "Kiekvienas bus užganėdintas musą metodą, kurs patirs kaip daug gero męsgalime padaryt'- Męs nerci- 
pT kalaujame plačiai garsiatis. Mus prekės yra kuožemiausios ir už gydymą męs gvarantuojame. Ateik 

pas mua šiądien. Męs kalbamo lietuviškai

00

Vyrai ir moters!- Kodėl jus kenčiate diena po dienai, mčnesis po mėnesiui, metai po metų, kad jus 
galite išsigydyti pas daktarą Brown,kurs turi 35 metų patyrimą gydyme moterių ir vyrų, kurs išgydė 

i ir prašalino jų skausmus.

SL Clair ir East 55-ta gatvė, 
Prospect ir Huron, 
Superior ir Addison, 
SL Clair ir East 125-ta gatvė 

12000 Superior Avė.

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

NUOŠIMTIS
SKAITOSI NUO TOS DIETOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

‘Užsisakyk Keisą’

Skonis

Paaiškina,

Bravoro * Triarnpas

Patraukiantis
kiekvieną j

Th ę Die k oi t Bręyviną'-G
■ 23-06

,0V. J. ŠE«OLW<ę
REIKALAUKITE JO

I „KAUNO“ KRAUTUVĖJE
i 2273 St. Clair avė. Clevelasd, Ohi«

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

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

cijoj, Anglijoj ir kt.

III iiIii!

SIETIKiy OUfity 
ni-aggu ir Moiėings 
4 DIRBTUVE, 
J ,3035 SL Clair avė 

CLEVELAND. OHIO
Prospect 551 
Cėatral 4253

į savo skaitytojams duoda- labai daug naudingu raštų 
apie žmonių sveikatą ir ligas, taipgi apysakų, juokų, 

| eilių, paveiksiu. Turi savo korespondentus visoje 
Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj. Vokietijoj, Fran- 

‘Ateities’" kaina metamspusei metų Si.00. Už- 
5<). Pasižiūrėti viena neneri siunčiame dovanai.

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

Tik Vyrams
GYDAU nervy,: 
chroniškas ir kr-: 
aujo ligas, elekt-: 

ros ir medicinos: 

kombincijomis:

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

X-RAY CHEMIŠKAS IR MIKROSKOPIŠKAS 
EGZAMINAVIMAS.

Si

aru

11 į O
-O 
O 
o 
O 
O

o 
o 
o

2573 ĖST 55 GATVE,. ARTI VVOODLANDAVE. X
. -- - — ~ 2 lubos, knmbari* 15 Y

bei pirkiytais įstaigų audimo dirbtuvę, kur rastų J cleveland, ohio. . X
rot-imz. Kai , /Trtlintic hiiel t * Aalandos; šiokiomis dienomis nuo 9 iki 8. Nedėldieniais nuo 10 iki 1 po piet

i; . I

| Mano prekės yra sąžiningos ir nereika-t 
į lauji pasiduoti šitos metodos gydymui, jai to * 
Ž nenori. |
* Aš gydau visas chroniškas kraujo, nervų* 
X ir odos ligas, nupučkavimus, atvirus skaudu-1 
J liūs, išbėrimo, voties, nervu silpnumo, nustoji- 5
* mo ambicijos, strėnų skaudėjimo, reumatizmo, į 
| skausmo šonuose, skilvio neveiklumo, inkstų |
* ir kitokias ligas. *

| Ateik i ofisą, ypatiškai, nes aš ne užsiimu $
* gydymais per laiškus. *

DR. F. G. LESLIE, I
Clevelasd, Ohio** 413 Prospect Avė. S.E.

| OFISO VOLANUOS:
Į šiokiomis dienomis: 
? karo.
* Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

nuo 9 ryto iki 8 va-

STEVERDING
^^APGARSINIMU

PASKLEIDEJAS
Visokius apskelbimus išnešio

jami- po stabas.
Narys iš E. D. A. 

fintmi kelia, i phanracinc ;>rarr.wne. 
1547 SI. Clair C!ere4i«<i. 8W« 
Prospect Orira' 762I-K P

Gourley & Kelly
» RAFORUVIMR STEW6Rlfll,TTP8-

6MHI IR MURTIGRAFil ‘
Į Margina pmraftoYrc lAmkuių kentraktv for-
* rande^ aktuių ir kitokiu^
r raktuku* tSarlmp ^acitrktnnr t?pevrA:twriu
» mr muftljrmfu. T>iktwu* ivikaUujant. A- (

MStėncuit rolei k juda jei reikalauta.

f Lokky Aaericu Trost BHg.
E 30 Pab!ic Sųuare. Tel. W>ie <
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nių informacijų , reikia pasi
klausti pas M. J.’Žmuidzina-

Jei žinai, tai kodėl nesigy- žmonių naudai. Lengvai ga- į- 
’ *-----“—0 TT-~—»- nma uždirbti 50-100 dolerių murna uzuirvii uv-xw uuituų M| f Hl SS

isavaitę Fabrike niekad.g t tlEilV. AD lAV I £■ 1710 F » 
tiek neuždirbama. Aiskes-> —mmwBerželis.

30. S. Emilijos
Liepos.

1 N. šv. Kraujo 5 n. po S.
2 P. Atl. Marijos 
SU. Helidoro
4 S. Berto
5 K. Agatono
$ P. Izajošiaus.

Seredoj, 4 d. Liepos, ne- 
prigulmybės diena. Įstai
gos, pramonės ir darbavie
tes bus uždarytos.

1 Nusirito nuo pylimo. Ne
toli nuo Broadway gatvės,, 
bėgdamas cilinderis geležin
keliu “Newburg & South 
Shore” nusirito nuo pylimo 
10 pėdų žemyn. Pečkurys 

! C. Rowland ir senių kontro
lierius J. Hughes pateko po 

, nusiritusiu cilinderiu ir tapo 
: skaudžiai sužeistais. Row- 

‘ land turi sulaužytus šon- 
; kaulius ir perskeltą galvą, 
o Hughes nugabentas šv. 
Alexijaus ligonbutių, numi
rė.

Mano, kad apvogė tėvus. 
Mali teatre, 12 metų Wac- 
law Ozimek, pakėlė trukšmą 
ir verkdamas pasiskundė 
publikai, kad nuo jo kas pa
vogė $102. Rodymas tapo 
sulaikytas ir prasidėjo jieš- 
kojimas žuvusių pinigų. 
Rasta jie' ant grindų. Jau-

dai savo ligos? Užsisakyk 
tuojaus didelę šeimyninę 
krabelę Pedisino už vieną 
dolerį-

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

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

! CLEVELAND, OHIO.
(Apgarsinimas.)

vičių, generaljšką man. The 
Home Building Corporation b 
742 Rockefeller Building’e, Q 
Clevelande. Matyt jį galima 
kasdien nuo 9 iki 12 vai.
(ąpsk.)

Iš lietuvių judėjimo. Pe
reitą nedėldienį lietuviai dau 
gelyje vietų kėlė “Jonines”. 
Tūlose vietose iškilmės buvo 
girdimos ne.t per kelis blio- 
kus: giedojimai prikimu
siais balsais, šokimai ir tam 
panašiai. nas Ozimek su džiaugsmu ■

Pereitame nedėldienyje, pasigriebęs atrastus pini-Į 
^Varpo” ir lietuvių parapi-gus, nubėgo į rekrutacijos į 
jos chorai turėjo savo išva- stotį, kad pasiduot į kariu- i 
žiavimus Betfordo aplinkė- menę, bet čia jį policistas su- j 
se. Sako, kad viskas gražiai ėmė ir grąžin tėvams, gyve- • 
nusisekė. nantiems ant ūkės, netoli

Ateinančiame nedėldieny- nuo Talmadge. Manoma, 
je atsibus mėnesinis susirin- kad jis pabėgo juos apvo
gimas draugystės Dr. V. Ku- gęs. 
dirkos. i ■ 

Kas nori gerą darbą ir už
darbį. Yra reikalaujama 
tinkamų, ir norinčių dirbti

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

Cuy Princeton 1539-R.

TRUMPAS PASIKALBĖJIMAS

APIE ELETROS ŽIBURIUS

Ne ilgai džiaugėsi laisve. 
C. Backer kurs buvo areš
tuotas už prieškarišką agi
taciją, teismo tapo išteisin
tas. Paleistas laisvėn Bac-

Ciklionas. Pereitos suba- 
tos vakare Clevelandą kliu
dė ciklionas, arba kitaip sa
kant, audra su debesių ply- 
— T. . ,- , . _ uis. raieistas laisvėn Jtsac-srniu. Lietus su ledais apse- , - ... ., . , .. . . ...1 . ker, is džiaugsmo, atsistojęsme gatves, o viesulą išlauže 
ir iš šaknų išvartė daug me
džių, keliose vietose, pramo
nių įstaigose išlaužė net lan
gus.

prie 103 gatvės ir St. Clair 
skersgatvio, pradėjo pra
kalbas, kuriose agitavo klau 
sytojus nestoti kariumenėn. 
Čia pasisuko policistas ir vėl 
jį areštavo. Dabar jis bus 
teisiamas prisiekusiųjų teis
mo.

—Apsileidimas.—1915—m. 
Miesto rodoj nutarta pra
vesti gatvekarių liniją tarp 
Madison ir W. 117 gatvės. 
Planai užtvirtinta, darbas ^ž tilto mokesčius. Mies- 
tuojaus pradėta ir turėjo to r°doje prasidėjo tarimaisi 
aut rudenyje užbaigtu. Bet apie surinkimą išduotų pini- 
darbas ir šiądien dar nėra SU prie pravedimo naujo til- 
užbaigtu, o kam nors pak- to ir tunelio prie S. W. Supe- 
lausus inžinieriaus, kada r^or skersgatvio. Svarsto- 
karai šia linija pradės bė- ma> ar kėlę per tunelį ir til- 
gioti, tas paprastai atsako: pasamdyt gatvekarių
"šį rudenį”. Tikras apsilei- kompanijai, ar palikt mies- 
dimas miesto valdybos. to kontrolėje, imant nuo pa-

--------------sažierų muitą. Gatvekarių!
Rengiasi prie parodos. Vi-, kompanija norėtų pasisam- 

soš draugijos, chorai, benai dyt tiltą su tuneliu ir pati 
ir tt. rengiasi prie paro- imt nuo pasažierų muitą, 
dos, kuri atsibus 4 d. Liepos, bet miesto rodą nenori su (į

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

Teipgi mus Banka moka (5) penktą nuošimtį.

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.

15?*Atdara nuo 9:00 Valandų Ryto iki 9:00 Valandą VAakare “ŠI
Gali apšviest bile vieną kambarį arba visus, vie

nu krumplio paspaudimu. Valkata ar vagis gali bū
ti greitai pamatytas prie durių, uždegus ant gonkų 
žiburį. Pamislyk kaip tai lengva ir paranku apsi
saugoti nakties metu.

THE ILLUMINATING COMPANSV
ILLUMINAITING BLDG. PUBLIC SQUARE

■i

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

ateinančioje seredoje. Apart tuom sutikti, nes tada be ^0*^4 
parodų miesto gatvėse, bus muito liktų automobiliai ir 
didelės parodos Bropkside vežimai, o pasažierams butų 
ir Gordon parkuose, kur perskaudu. 
apart kitko, ežere bus mote- --------------
rmių laivų lenktynės. 4 die- šeimyniška tragedija. J. 
^Liepos yra svarbiausia Nosik, gyvenantis prie La- 
švente Suvienytose Valstij0-1 keside skersgatvio, ponu- -;
se, kaipo pamnėjimo diena, meriu 3403, išvaręs savo ke- 
Suvienytų Valstijų nepri- turis vaikus laukan, įsiveržė 
gulmybės.

;xxxxxxxxr

Tixxxrx^

L. A. Kujawski

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

Tel. Main 257—Central 1502 R

| KAS NORI SVEIKAS IR DRŪTAS BŪTI? |

Nusipirk GramafonaH
I oTamtstos namatiS ncMkenčiamŲ^pavirs irojaiis ramybės vict^ |t '

KURIE KENČIA LIGOM KAIP KAD: 3
Neišgydomu Rheumatizmu, peršaldimu, kosuliu, nulispnėjimu □ 

kraujo, nerviškumu, akių skaudė jimu, inkstų ir pūslės ligomis, vene- M 
riškomis ligomis, gerklės skaudėjimu, vidurių užkietėjimu ir kitomis, H 
kaip urnomis taip ir užsenėjusiomis ligomis.

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

Kampas Sowinski~ir E. 82-ra gatvė. Šioj aptiekoj—dirba lietuvis 
provizorius, baigęs mokslą Lietuvoj ir čia Amerikoj. M

PAKELČIO APTEKA S
--------—Kampas St. Clair A ve. ir 20-mos gatvių.' - - ■' '— □

REIK A LAUKIT IR GAUKIT 
ORIGINALIŠKA IR TIKRĄ

Visur žinomi nuo trisdešimt®
metų.

GINGERBRAMDY

ĮSĮItGER BRANgĮj

Parduodame senkuo-e ir likie- 
rv krautuvėje.

IŠDIRBA

tam geriausiu vaistu ir 
per*įeina nebrangiau už 
pigius ir nuduotus.

Kaino i1,1,0 *E6RUMutiniM0R 'DIE6LHĮIR
Vaistą I pilvo skaudėjimo
G1NUERAS IR BRENDfi yra

Tadas Neura
Savininkas

Saldainių

Užlaikau skanių saldainių. į 
šaltos košės ir minkštų gė

rimų. Už stiklą tik 3c.

2047 Hamilton Avė., 
CLEVELAND, OHIO.

Krautuves

TADAS NEURA
Užlaiko

Bučernę Ir Grosercę
TAIPGI

Žvaigždes Svetainę
Del susirinkimų, repeticijų 

vestuvių ir 1.1,

2041 Hamilton, Avė..
CLEVELAND, OHIO.

----- ...—
onę’n žiurkių i 
IlUO U baisamas;

Į<t1 PaintersPr’";

į savo pačios kambarį, ją pa- 
pijove ir nerėdamas išvengti 

Trumpos vakacijos. Pap- žmogžudystės baudos, per- 
yastai, vasaros metu, teisė- pjovė sau gerklę, tuomi vie- 
jai imdavo sau vakacijų 10 nok ne užbaigdamas savo ne 
savaičių, kurias praleisdavo * ' -----
tyrame ore ir mėgstamuose 
resortuose. šiuosmet gi vie
ton 10 savaičių jie pasiganė- 
dma tik šešiomis savaitėmis.
JKakacijos sutrumpinama to
dėl, kad išvengus didelių iš
laidų, kurių reikalauja va- statytas prieš teismą už 
kacijos, ir kad šią vasarą žmogžudystę ir pasikėsini- 
leismai turi daugybę darbo, mą ant savo gyvasties. Jo 

pačios lavonas nugabenta 
pas graborių.

lemtą gyvenimą. Vaikai su
grįžę grinčion ir radę savo 
tėvus kraujo latake, davė ži
nią kaimynams, kurie pa
šaukė policiją. Nosik nuga
benta ligonbutin, kur, jei pa
siseks pagydyti, bus vėliaus

•nFraniHFJHapp^^ ■

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

Jąs balsamuoja ir be nuodų už- ;
MUŠA VISOKIUS VABALUS l»

Užtikrintas darbas yra musų spe-'| 
ciališkumu.

h!
Pirkti galima po nnmenu: !

S = 2122 E. 2nd Str. Cleveland, Ohio| 
į Si TelSiui 1152 tani 819«X

J. W. JONĖS,
Cetieralis Manadžerfus.

DIDELIS OLSĖLIS
visokiu dažu ir dažams aliejų.

414 Superio Bldg. (Igvelapd
FHONE CUY. CENTRAL 829O-L

• Negauna medegos. Kon- 
iraktorius R. G. Dun & Co. 
skundžiasi, kad pradėjus 
darbus prie statymo Cleve- 
land Hotel, Public Hali ir 
Public Librarary, prie kurių 
reikalinga medegos už 12 
milijonų dolerių, tos mede
gos negalima gauti ir todėl 
darbo paskubinimas jokiu 
tudu nėra galimu. Medegos 
gavimo trukdymas esą dar- 
J»ninkų stoka.

AR TAVO KOJOS PRA
KAITUOJA,

Jei prakaituoja, tuojaus 
užsisakyk Pedisino. Ar ži
nai, kad prakaitavimas nai
kina kojų nervus. Ar žinai, 
kad nervams susinaikinus, 
kojos negali dirbti? Ar ži
nai, kad žmogus geromis 
kojomis uždirba daugiau?

PARDAVIMUI
Geriausia pramonės panaudo

jimo proga naujoj Lietuvių pa
rapijoj. Fabrikų įstaigos čia 
yra sujungiamos su krautuvių 
retališka pramone, kurios ran
dasi naujoj Lietuvių parapijoj.

Apyvartas daroma iki $15,000 
į metus. * Tuomi gali pasinau
doti kiekvienas, kurs tuomi in
teresuojasi, tik turi pasiskubin
ti tuojaus, nes-ši proga atidary
ta tik trumpam laikui.

Dailus ir švarus darbas, ne-

Ofiso valandos: Nuo 5 ryto iki 
8 valandai vakaro.

Geriausi patarnavimai už sąži
ningų užmokestį.

1935 St. Clair Are.
Viršuj Pekelčio aptiekos.

reikalaujantis mokinimosi ama
to. Priverstinas pardavimas.! 
Priežastis pardavimo — sveika- Į 
tos reikalavimas permainyti 
klimatą.

Atsišaukite į “Dirvos" ofisą 
Box No. 2

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

jos vertę- ir svarbumą.

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

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

„ . - _ ties.Preke $<5.00
Pagaliaus, jie suprato, kad tu- p_ . _ S0t. „ - 

rint tokią muziką savo stuboje, rTeKe 
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 studijuoti tą amerikonų 
pradinę kriminalę mokyklą. Prekė $35.00

' TODfiLEI PIRKO JIE, VIEN TIK DfiL TO 
l-reM S100.00 I‘,SK "* TAMISTA.

Geriausia yra tokia muzika

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
ĮSTEIGTAS AMERIKOJE 1886 METAIS

2004 SL Clair Avė., 
CLEVELAND, OHIO.

Kapitalas x Sausio, 1917, $i4S-o°° 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų ..................... $52.813

Moka pomirtinių $150, $300, §600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 Į savaitę.

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

kus ir kulturiškus reikalus.

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

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

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

“DIRVOS” KRAUTUVĖJE,
; 2004 ST, CLAIR AVĖ. CLEVELAND, OHIO
oxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3333CC

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

...........- - " -7


