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pripažįsta žmonių tiesų ir taikos 
išlygos gali paeiti tik nuo cieso
riaus. Seydler yra didelis šaji- 
ninkas vokiečių kaizerio.
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Husai Paėmė 8,581 Nelaisviu
Rusijos Lietuvių Seimas

Vokiečiai Veržiasi Prie Verduno

Panaikins Degtinę.
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rubežiuotam laikui. "Frankfur
ter Zeitung”, veik nuo karės pra
džios buvo Vokietijos kanclerio 
Holvego oficiališku organu, ku
riame buvo skelbiama įvairus 
taikos planai. Kame priežastis 
buvo šio laikraščio uždaryme, 
nežinia.

NAUJOS REFORMOS RUSŲ 
BAŽNYČIOSE.

Petrogradas. Rusijos revo-

jūrių. Priežastis ekspliozijos nė 
ra žinoma, bet galbūt jis užėjo 
ant minos, nes laivas urnai nus
kendo, nespėjus niekam išsigel
bėti.

TVERIA LEGUONUS Iš 
NELAISVIU.

Petrogradas. Ištrukęs iš vo
kiečių nelaisvės 'rusiškas karei
vis, ukrajinas, pasakoja, kad vo
kiečių valdžia tveria ukrajinų

kaip to reikalauja karės laiko 
teisės, nėra skelbiama.

KAZOKAI IŠTIKIMI RUSŲ 
VALDŽIAI.

Petrogradas, šiose dienose 
Petrograde įvyko Rusijos ka
zokų suvažiavimas, kuriame ta
po išnešta rezoliucija, išreiškian
ti pilną užsitikėjimą dabartine 
Rusijos valdžia. Rezoliucija 
valdžią užtikrina, kad visi Rusi-

kė simpatiją Vokietijai ir jos 
talkininkams. Dėlei to franeu
zų kariumenė ir jurininkai, ku
rie saugojo Atėnų uostą, išvai
kė demonstrancijas ir pradėjo 
miestą patįs tvarkinti, iki nesu
sitvarkys Grekijoj valdžia ir 
netaps sušauktas ministerių ga- 
binetas.

IŠVAIKĖ DEMONSTRACIJAS.
Boston, Mass. Iš keliolikos

GREKIJA RENGIASI 
KARĖN.

Atėnai. Naujasis Grekijos 
gabinetas pertraukė diplomati- 

Generolo Bru-ijos ryšius su visomis centralinė- 
„ų kariumenė į mis viešpatystėmis ir sugrąžino

RUSAI PAĖMĖ 8,564 
VOKIEČIŲ,

• - Petrogradas.
silovo vedama rusų
Galicijos fronte uždavė vokie- i pasportus Austrijos, Bulgarijos, 
čiams tokį smūgį, kuriuomi šią- i Vokietijos ir Turkijos atsto- 
dien stebisi visa Europa. Po ii- vams. Tai yra ženklas, kad Gre
go silsėjimosi rusai galutinai ■ kija rengiasi karėn talkininkų 
sujudo ir pakėlė atkaklę kovą i pusėje. Grekija gali statyt gink , 
prieš teuotonus prie miesto Ko- ■ luotos ir išlavintos kariumenės
niuški. Po kelių valandų mūšioį 300,000 vyrų, 
pergalė sviao rusų pusėn, 1 d. 
Liepos. Rusai paėmė Koniuški 
ir prie jo vokiečių stiprias po
zicijas, su kuriomis nelaisvėn 
kliuvo 8,504 vokiečių su aus- 
trais, tame 164 oficierai.

VOKIEČIAI VĖL VERŽIASI
PRIE VERDUNO. ] 

. Paryžius. Kronprinco veda
ma vokiečių kariumenė, surin- < 
kus visas spėkas, su . pagelba . 
degančio skystimo ir nuodijau- i 
čių gazų, pradėjo veržtis prie 
Verduno. Po kelių valandų mū
šio vokiečiams pasisekė nueiti 
pirmyn pusę mylios, bet vėliaus 
franeuzai atidarę artilerijos ug
nį vokiečius nuvijo atgal ir jų 
pozicijas, palikę savųjų 50 už
muštais ir 80 patekusiais ne
laisvėn. Dabar eina ten abiejų 
pusių artilerijos imtynės; vo
kiečių pozicijos yra 10 mylių 
nuo Verduno.

TURI DAUG AMUNICIJOS.
Londonas. Anglijos prieme

ras Lloyd George, lankydamasis 
Dundee, Škotijoj, turėjo prakal- 
Jba, kurioje pasakė, kad Anglija 
turi tiek daug ąmunicijos, jog 
vokiečiai negali tikėtis niekad 
pergalės prieš anglus. Sako, 
vokiečių submarinai kada ne ka
da pasiunčia jūrių dugnan koki 
Anglijos laivą, bet užtai anglai 
kasdien tūkstančiais laidoja vo
kiečių kariumenę tranšėjose.
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liucrja nugriovus seną valdižą, 
įvedė naujas reformas netik val
džios ir šalies rėdymui, bet įvedė 
reformas ir stačiatikių • bažny
čiose. Dabar rusų bažnyčios

NAUJAS TURISTŲ DEPAR-jvra visai atskirtos nuo valdžios 
TAMENTAS.

Paryžius. Karei pasibaigus 
Francuzija tikisi sulaukti daug 
turistų (keliauninkų) iš kitų ša
lių, kurie norės pamatyt mušiu 
vietas, sugriautus miestus ir su
ardytą minomis žemę. Visos 
tos baisenybės patrauks akį ne
vieno piešėjo ir istoriko. Todėl 
Francuzijos valdžia daro planus, 
kad steigti turistų departamen
tą, kurs rūpintųsi vien tik ke
liauninkų reikalais. Belgija ir 
vakarinė Francuzija taps mu- 
zėjus 20 amžiaus civilizacijos 
liekanų.

RUSAI PRADEDA VEIKTI.
Londonas. Rusijos kariume

nė, vedama generolo Brusilovo, 
Galicijos fronte pradėjo veikti 
prieš vokiečius prie Stripa upės 
į Lembergo pusę, iki kuriam 
rusai turi prieš save 45 mylias
tolumo. Rusų veikimo frontas Į 
tiesiasi per 18% mylių. Vokie- Į 
čių raportai pažymi, kad rusai i 
keliose vietose atakavo vokie
čius, bet nieko nelaimėję. 
Generolo Brusilovo tikslu 
yra atkirsti vokiečius nuo 
bėgyje anglai paėmė nelaisvėn 
austrų, kurie gyvuoja tik iš var
do, nes veikime dalyvauja tik 
kaizerio kareiviai.

ANGLAMS SEKASI PRIE 
LENS.

Londonas. Fieldmaršalo Haig 
kariumenė pasivarė pirmyn vie
na mylia į vakarus nuo Lens, į 
vokiečių užimton teritorijom 
I>ens aplinkėse Birželio mėnesio 
bėgyje anglai paėmė nelaisvėn 
8,686 vokiečių kareivius 175 ofi
cierus ir 67 kanuoles, su tomis 
dvi didesias.
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legijona, priverstinai į jį sta-'jos kazokai energingai rems v ai
žydama vfSSS Belaisvius. džios vykinamąją šalyje tvarką, i 
ukrajinus, kurie yra paim- padės panaikinti anarhiją ir 
tais nelaisvėn su rusiškais I suparaližiuoti kontr-revoliuci- 
kareiviais. Šitie - Belais
viai yra rengiami vokiškos ka
riumenės uniformomis ir gink
luojami vokiečių ginklais. Ko-

Kunigai renkami balsavimu. Į manduotojum šito legijono pas- 
Kadangi daugelis arhiriejų ne-įkirta ukrajinų poetas Tarša še-1 
sutiko su tomis naujomis refor-• vojenko.
momis, tai dvylikai iš jų tapo 
atimta diecezijų valdymo teisės Į 
ir net negali būti paprastais ku- į 
nigais.

ir veikia, tvarkosi savim, tik ži
noma, yra po valdžios priežiūra.

ją. Rezoliucija tapo įtekta ru
su valdžiai.

ŽADA UKRAJINAMS AU-

Su BIDVBeĮ 
,) ARį! NE 

iius svečius

nija bėgantis elektrikinio trū
kio vagonas su 50 pasažierų, 
ant tilto per šv* Lauryno upę, 
nušoko nuo šėniu ir nupuolė į. 
upę, 20 pėdų žemyn. 28 pasa- 
žieriai užsimušė ir prigėrė, o 
22 skaudžiai susižeidė. Tarp su
žeistų yra 6 iš Clevelando, kiti 
iš Scrantono, Cincinnati, Kan
sas City ir kitur. Užvesta tyri
nėjimai, kokia buvo priežastis 
kad vagonas nušoko nuo šėnių, 
kadangi kelias buvo gerai apsau
gotas. Monoma, kad kelias buvo 
tyčia pagadintas.

GARLAIVIS “OLYMPIA” UŽĖ
JO ANT SEKLUMOS.

Black Island, N. J. Senas 
Suv. Vai. garlaivis “Olympia”, 
kurs dalyvavo mūšiuose karėje 
Suv. Vals. su Ispanija, užėjo 
ant seklumos netoli Newport 
N. J. Iš priežasties tirštų mig
lų garlaivis knisdamasis į žemę 
sugedo ir visą mašineriją užlie
jo. Ekspliozijai ištikus tapo 
užmuštas mašinistas. Visa įgy
la atplaukė į Nevvport. Nors 
“Olympia” yra giliai žemėn įsi
knisęs, vienok tikimasi jį nuo 
seklumos nuvilkti.

RAUDONAS KRYŽIUS SURIN
KO 114,000,000 DOL.

Washington, D. C. Henry P. 
Davidson, prezidentas Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus paskelbė, 
kad aukų į Raudonąjį Kryžių 
paskirtoje prezidento Wilsono 
savaitėje surinkta viso 114,000, 
OOOdol.arbal4,000,00_0dol._dau- 
augiau negu buvo tikėtasi. Tos 
aukos skiriamos yra nešimui 
pagelbos Suv. Vals. kariumenei, 
sužeistiems kareiviams, o teipgi 
ir talkininkų.

šimtų žmonių, vyriškių ir mote
rių su mažais vaikais, * surengė 
demonstracijas. Minia patrau
kė nuo Park Sąuare į Tremont 
gatvę. Pirmiausia nešta Suvie
nytų Valstijų vėliava, paskiau

— -------------- ėjo benas griežintis Marselietę.
VOKIEČIŲ SUBMARINV Paskiaus nešta paparčiai su už- 

VEIKiiyjAS rašais: “Rusijos darbininkai
T , ... , ... . . turi 6 valandas, kodėl Amerikoj
Londonas, žinios skelbia, kad

: Francuzijos pakrantėse tapo nūs 
kandintas vokiečių submarino 
Suv. Vals. garlaivis “Galena”, 
kurs plaukė į Yrancuziją. Iš 
Kopenhagos pranešama, kad vo-

NENORI PALEISTI 
DESPOTŲ.

Petrogradas. Įgula Petro ir 
Povylo tvirtovės atsisakė palei
sti iš kalėjimo despotą Finų ge- 
neral majorą Leyną ir Wirucha- 
vą, vieną iš Rasputino artimų
jų. Įsakymą paleisti Leyną ir 
Wiruchavą buvo davus Petro
grado tyrinėjimo komisija. 
Dabartinė rusų valdžia Birželio 
30 d. šių metų paskyrė rinkimą 
atstovų į konstitucijinį suvažia
vimą. Suvažiavimas įvyks 13 
d. Spalio mėnesio šių metų.

AUSTRIJA NEPRIPAŽĮSTA 
ŽMONIŲ TIESV.

Amsterdamas, šiose dienose1 
Austrijos parlamentan slavų at
stovai Dašinski, Stojan ir Hru- 
ban, įnešė taikos klausimą. Tie 
atstovai savose kalbose pažy
mėjo, kad slavai nori taikos ir 
nori žinoti kokias išlygas Aus
trija stato talkininkams. Tuom 
įnešimu įsižeidė Austrijos prie
meras Seydder, kurs su prakalba 
išėjo prieš Dašinskį. Prie
meras pasakė, kad Austrija ne-

STRA1KAI VARIO KA
SYKLOSE.

Bisslec, Ariz. Reprezentan
tai darbininkų unijų vario ka
syklose, sušaukė didelį susirin
kimą, kuriame nutarė išeiti į 
straiką, jeigu darbdaviai ♦ nesu
tiks pakelti algų ir išpildyti dar
bininkų reikalavimus. Kasyk
lų savininkai nenori nė klausyti 
darbininkų reikalavimo ir sako, 
kad greičiau kasyklas uždarys 
negu pakels darbininkams algas, 
Visose kasyklose dirba apie pen
ki tūkstančiai darbininkų.

negali turėti”. Toliaus nešta 
daug raudonų vėliavų. Iš mi
nios mėtyta brošiūros, kurstan
čios priešintis karei ir reikalau
ti taikos. Policija minę išvaikyt 
nestengė, tad pagelbon atėjo 
pulkas jurininkų, kurie demons- 

“ trantams-atėmė vėliavas, sunai- 
' kino brošiūras ir beną privertė h-

TONOMIJĄ.
Petrogradas. Pas tuomlaiki-

'nę Rusijos valdžią lankėsi uk- kiečių submarinai nuskandino 
jrajinų delegacija, kuri prašė du Norvegijos laivus “King 
į pripažinti Ukrajiną ir sutrikti Haakon” ir “Maggic” ir vieną

Londonas. Vokiečių submari- i autonomiją. Valdžią delegacija Danijos “Gunhild”. Penki žmo- grježtį guv ya]s himną, 
nu šeimyninkavimas jūrėse ir priėmė ir prižadėjo pasirūpinti nes nuskendo, 
be paliovos skandinimas Norve- į jos prašymą išpildyti. Drie- ’ 
gijos laivų pradeda Norvegijai į gacijai patarė sušaukt konfe- 
jau įkirėti. Vokietija lyg tyčia jrenciją ir joje išrinkti komisiją 
daro Norvegijai nuostolius užjUkrajinos konstitucijos suda- 
tai, kad Norvegija išsiunčia Ang 
lijon nemažai žuvų, geležies, ru
dos ir nikelio, ko Vokietija ne
gali gauti, žinios skelbia, kad 
Norvegijoj jau pradėta areštuoti 
vokiečius, kurie šiokiu ar kito
kiu budu kenkia šaliai.

NORVEGIJA GALI KABIN
TIS I VOKIETIJĄ.

rymui. Konstitucijos projektas 
turi būti pagamintas iki 30 d. 
Rugsėjo.

FRANCUZIJOJ ALKOHOLIUI 
VIETOS NĖRA.

Paryžius. Vidurinių reikalų 
ministeris išleido įsakymą, ku- 
riuom tapo uždrausta pardavinė
ti įvairus gėrimai, turinti savy
je alkoholio kad ir 18 nuošimtį.

SUV. VAL. KARIUMENĖ DEGTINĖ BUS PANAIKINTA, 
ALUS IR VYNAS LIKS.FRANCUZIJOJ.

Francuzijos uostas. Suv. Washington, D. C. Kongre- 
Vals. kariumenės divizija, ku- se ir senate tęsėsi atkakli kova 
riai vadovaus generolas Pers- už panaikinimą svaiginančių gė- 
hing jau pasiekė Francuziją. rimų visam laikui, kuriame eis 

I Vos spėjus išlipti iš transparti-1 karė. Apart ginčų tarp kongres 
nių laivų franeuzai entuzias- monų ir senatorių, atsiųsta ir 
tiškai sveikino ir paskui nuly- daugybės savo rūšies reikalavi-

Vėliausios Žinios.
Chinijoj monarhija. Chinijos 

revoliucija tiek nuėjo, kad ge
nerolas Chang Shun apsišaukė 
Chinijos diktatorium, areštavo 
prezidentą, ant sosto pasodino 
1912 m. prašalintą karaluką ir 
šalį , apšaukė monarhiška impe
rija. Visoj šalyj paskelbta mir
ties tiesos, jei kas bandys prie-

dėjo į parengtas jiems stovyk- mu nuo blaivybės organizacijų sintis įvestai tvarkai. \

NE PRIIMS JOKIŲ 
ATSTOVŲ.

Petrogradas. Ikišiol Valsty
bės Durnoj tankiai lankydavosi 
atstovai nuo darbininkų ir ka
reivių, kurie Durnai statė šio
kius ar tokius savo reikalavi
mus. Gabaus tie atstovai pra
dėjo teip tankiai lankytis, kad 

į Durna savo posėdžiuose nutarė 
darbininkų ir kareivių atstovus 
kaip ir jų reikalavimus ne pri
imti ir pasipriešinant, areštuoti 
juos. Apie tai raštu paskelbta 
kareiviams ir darbininkams.

ADMIROLAS TIRPITZ SUN
KIAI SERGA. 

Geneva. Vokietijos admiro- ,_________
las Tirpitz, buvęs laivyno mini- į Įsakymas išsiuntinėtas tapo vi- 
steris ir šefas admiralicijoS 
štabo, sunkiai serga teip vadina
ma cukrine liga. Jis tapo nu
gabentas į Blasen, Šveicarijon į 
“Juodo miško” kurartą. Ad-

las, kur truputį pasilsėjus, bus ir jų priešų, nuo protestonų 
pasiųsta arčiau karės fronto, bažnyčių, darbininkų organizaci- Rasų teroras. East St. Louis 
kad supažindinus su visu veiki- jos ir tam panašiai, šalia prohi- ir jo aplinkėse viešpatauja rasų

siems Francuzijos provincijų 
gubernatoriams. Gėrimai tu
rinti savyje ne daugiau kaip 18 
nuošimtį alkoholio yra leidžiami 
vartoti prie valgio ir tik suaugu- 

mirolas Tirpitz yra kaip ir deši- į siems vyrams. Nepilnamečiams 
nė ranka kaizerio laivyno vei- ir moterims užginta. Peržengę 
kime. Jis yra užmanęs, kad su

Gen. Pershing atkeliavo bicijos labai arti stovi protesto
nų bažnyčia. Nematant ginčų 
galo, prezidentas Wilsonas besi
ginčijantiems patarė užgint sun- 
kimą ir pardavinėjimą degtinės, 

' paliekant alų ir vyną, o grįžt 
kaizerio prie aptarimo maisto kontrolia-

mu.
teipgi pasveikinti savo diviziją.

įsakymą bus baudžiami. Mano-i
pagelba submarinu reikia badu ma netolimoj ateityj alkoholį ti drabužius laike vaidinimo.

VOKIETIJOJ BADAS ANT 
VISKO.

Haaga. Vokiečių
įsakymu tapo uždrausta visoj vjm0 reikalų. Rodosi šitas pre- 
Vokietijoj didelių ir mažų teat- zidento balsas liks nutarimu.
rų artistams ir artistėms mainy- ----------- -----

teroras. Baltveidžiai degina 
negrus. Sudeginta 250 negrų. 
Pašaukta 12 divizyjų kariume
nės suvaldymui įsiutosis minios. 
Visoj aplinkėj paskelbta mir
ties tiesos. Negrų šeimynos 
slepiasi miestų įstaigose.

Areštuoja spiegus. Maskvoj 
areštuota generolas Nagin, kai
po austrų spiegas, kurs parsida
vęs austrams už 7600 rublių, 
austrams suteikdavo žinias apie 
Rusijos kariumenės stovį. Ki
jeve areštuota austras rusų ofi- 
ciero uniformoj, platinantis pro- 
pogandą atskiros taikos. Mas
kvoj areštuota trįs vokiečiai, 
kurie gatvėse laikė prakalbas ir 
kvietė kareivius mest ginklus.

Priežastis to yra, kad Vokietija NAUJA V’A!UGA. 
neturi jau audeklo ir neturi iŠ ko ’ ^t. Louis, Mo, pi 
jį padirbti. Wuerzburgo univer-1 soury upės apsireiškė nauja li- 

MUŠIS LAIVO SU SUB- ,sįteto studentai atjausdami sto- ga, kurios aukomis krito jau
MARINAIS. ; ką visko, pradėjo dėvėti pap- 40 vaikų. Šitą ligą platina

Londonas. Vienas iš Suvie- rastus drabužius ir vaikščioti' vuodai ir musės, kurių drėgname 
nytu Valstijų kariškų laivų tu-.basi. 'klimate niekad netrūksta Is

■ rėjo susirėmimą jūrėse su tri-1 j----------------- St. Louis išvažiavo 4 dak rų,
į mis vokiškais submarinais. Po vivivir ai įkurie apsistoję kaimuose ir ma-

Paryžius. Ant franeuziško: valandėlės šaudymosi dviem iš TAL,KI\j!pl^|jąVZBOTE žesniuose miesteliuose, tyrinės 
pasažierinio laivo “Himalaya” • submarinu tapo numušta peris- A ® • r- v šitą ligą ir jieškos budo apsi-
ištiko ekspliozija. Laivas nūs- kopai, o trečiasis paleidęs tris Londonas. P-—_ 
kendo, sykiu su juom nuskendo šūvius, panėrė- į vandenį. Mu- ministerių pirmininko Gounari- 
ir 204 pasažieriai. "Himalaya” šyje iš Suvienytų Valstijų laivo s’o šalininkai buvo sukėlę de- i 
plaukė iš Messogeries Mariti- j įgulos niekas ne nukentėjo, monstracijas Atėnuose ir vaikš- 
mes prieplaukos* Mediteraniškų Vardas laivo ir vieta atsitikimo, čiodami miesto gatvėmis išreiš-;

numarinti Angliją. Vokietijoj 
jį vadiną laivyno tėvu. Jo dar- 
bavimuosi dabartinėje karėje 
vokiečių laivynas ilgą laiką bu
vo garsus.

UŽDARĖ HOLVEGO 
ORGANĄ.

Kopenhaga. Vokietijos kai
zerio prisakymu uždaryta 
Berlyno laikraštis “Frank
furter Zeitung”, ne ap-

palikti tik aptiekose.

NUSKENDO LAIVAS 
SU ŽMONĖMIS.

TALKININKAI UŽĖMĖ 
ATĖNUS. 

Buvusio Grekijos i . .: saugojimui nuo jos.

NELAIMĖ ANT TILTO. 
Niagara Falls, N. Y.

Daugiau vokiškų nelaisviu. 
Brusilovo kariumenė dar dau
giau paėmė teutonų nelaisvėn. 
Nuo 1 d. Liepos rusai Galicijos 
fronte paėmė 18,000 teutonų ne-

Belt Ii- Į laisvėn ir užgrėbė 62 kanuoles.
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Iš Lietuvių Gyvenimo
RUSIJOJ

Frontas. Kovo 8 d. lietuviai, 
fronto kareiviai, susirinkę mi
tinge nutarė: 1) Reikalinga 
suvienyti visos lietuvių organi
zacijos, išrenkant iš kiekvienos 
po kelis atstovus į vieną, ben
drą kontrolės kuopą, — Tautos 
Tarybą. 2) Eidami karę prieš 
vidurio valstybes, išmėtyti įvai
riose rusų kariumenės dalyse, 
lietuviai sekmingesniam žygiui 
turi būti surinkti visuose lietu
vių tautos pulkuose. 3) Penkia- 
milijoninė lietuvių tauta Kauno 
Vilniaus ir Suvalkų gubernijų 
žemės gyventojai, turi savo 
tautos ir istorijos teisių ir ypa
tybių, privalo būt sujungti 
atskiroje administracijos viena- 
toje, tikru, istoriniu “Lietuvos” 
vardu vadinamoje. 4) Lietuva 
turi būti autonominė ir nesus
kaldyta Rusų provincijos, turin
ti teisę apsispręsti. 5) Tautos 
Taryba turi paimti į savo rankas 
lietuvių ir jų organizacijų daly
kus ir kiek galima padėti lai
kinajai vyriausybei, kad pagrei
tintų ir palengvintų atnaujina
mąjį darbą, ir sudarytų stiprų 
pamatą republikai. 6) Tautos 
Taryba turi jau dabar kreiptis Į 
lietuvius, prievarta gyvenančius 
įvairiose valstybėse, kad grįžtų, 
kaip Lietuva bus iš vokiečių 
okupacijos išvaduota, į tėvynę 
Lietuvos ekonomijos ir kultūros 
gyvenimui ir augimui sustip
rinti.

Kijevas. Kijeve Lietuvių Ta
rybos susirinkimas 1917 m. Ko
vo mėn. 19 d. nutarė kreiptis į 
Tamistas ir paklausti, ar Petra- 
pilio Lietuvių tarpe buvo pakel
tas klausimas apie Lietuvių ka
reivių , tarnaujančių rusų pul
kuose, suorganizavimą į atskirą 
lietuvių legijoną.

Teipgi meldžiame pranešti, 
ką, apskritai, petrapiliečiai ma
no dirbti lietuvių kareivijos tar
pe. Iš savo pusės męs norime 
atkreipti Tamistos mintį į šį 
apsireiškimą. Neseniai Kijeve 
reformavosi lenkų pulkai, į ku
riuos rusų valdžia, paskutinį lai
ką, pradėjo skirti ir lietuvius, 
turėdama omenyj tiktai tikėji
mą, nežiūrint į tautą. Taigi 
meldžiame Tamistų pranešti 
apie tai rusų valdžiai ir reika
lauti, kad lietuvius kareivius 
paleistų iš lenkų pulkų. Kijevo 
lietuvių Tarybos vardu Jonas 
Paltarokas ir Jokūbas Baub- 
lauskas.

reikalingumą, laukia greito lie-! 
tuvių kariumenės suorganizavi-Į 
mo ir nurodymų momento uždą- i 
viniais.”

2) Rezoliucija vienu balsu pri- i 
imta ir nutarta telegrama nu- • 
siųsti Tautos Tarybai; darbą! 
atliks Kijevo Lietuvių Tautos j 
Taryba. 3) Organizavimosi l 
reikalui — pripažinta reikalin- į 
gumas lietuviams kareiviams j 
susiorganizuoti. Kijevo Lietu-: 
vių T. Tarybon išrinko du karei- j 
viu atstovu: kareivį šlymą at-' 
stovu ir jam kandidatu kareivį! 
Tamošiūną.

Kijevo kareivių ir darbininkų 
atstovų Tarybon (Soviet Rabo-i 
čih i soldatskih Deputatov ■ 
gor. Kieva), išrinkta veterino- 
rius Nastopka ir kareivis volon-; 
teris Marcinkevičius. Įgalioji
mą jiems parašys Kijevo L. T. 
Taryba. 4) Visi kareiviai pri-, 
pažino reikalingu kreiptis Į Kije
vo L. T. Tarybą, kad greitu lai
ku butų ruošiama paskaitų, va
karų, pasilinksminimų,. kad bu
tų platinami tarp kareivių lietu
vių laikraščiai ir raštai. Jaun. 
unt. afic. Kerys pasisiūlė padėti 
ir tarpininkauti norintiems 
susirinkusi jų surasti savo gi
mines ir pažįstamus. Iš paklau
simų ir susirinkusiųjų šnekų 
paaiškėjo, kad lenkų legijono 
1-me pulke lietuvių yra arti 
490, taigi ir kituose pulkuose, ir 
antrame busią arti 1000 lietuvių 
kareivių. Paminėta buvo ir tai, 
kad latvių pulkuose nemaža esą 
lietuvių.

Pirmininkas kr. J. Elisonas, 
pirmininko padėjėjas jaun. unt. 
af. Pr. Kerys sekretorius jun
keris J. Pupkis.

DARBAS IR PRAMONE

Protokolas. Kijevo garnizono 
ir lenkų legijono lietuvių karei
vių ir karininkų susirinkimas, 
universitete, 1917 m. Kovo m.

Susirinkiman atvyko 146 žmo
nių, karininkų ir keliatas paša
linių, studentų ir viena studen
te. Susirinkimą pradeda Kije
vo Lietuvių Tarybos narys, ka
reivis Kerys.

Pupkis papasakojo kokią reik
šmę turi kariumenė tautų gyve
nime. Pakelta lietuvių legijono 
klausimas ir jo reikalingumo mo 
tyvai ir reiškmė. Kareiviai vie
nu balsu visi tarė, kad legijonas 
reikalingas būtinai. Nuomonė 
reikalingumo duoti progos lie
tuviams kareiviams susispiesti 
vienan daiktan, vienaton, iš ko 
pamatys svetimtaučiai, kad ir 
lietuviai turi politikos ir visuo
menės siekimų ir pajiegos, susi
pažins su savo tautiniais reika
lais ir geriau jie bus galima sut
varkyti; karės pabaigoje žymią 
rolę galėtų suvaidinti lietuviai 
milicijos kadras; išreikšta pa
geidavimas busimame lietuvių 
legijone naudotis lietuvių kal
ba. Rezoliucija:

“Kijevo garnizono ir lenkų 
legijono kareiviai ir karininkai 
lietuviai susirinkę universitete 
1917 m. Kovo m. 26 d. ir apsvar
stę lietuvių legijono reikalingu
mą, nutarė: 1) Lietuvių, legijo
nas būtinai reikalingas politikos 
ir tautiniams lietuvių siekimams 
aprūpinti; 2) Lietuvių legijono 
aumanyman įvykinti, susirinki- 

' mas prašo Tautos Tarybą būti
nai ir ne atidedamai kreiptis į 

, laikiną vyriausybę ir prašyti 
į ją išrišti lietuvių legijono klaų- 
I armą; 3) Kijevo lietuviai karei

viai pripažįsta Tautos Tarybos

delio smūgio.
Finansistai turi didelę vikį sa

vo šakose, tai valdžios statymą 
laivų, priežiūroje generolo Goet- 
hals; pirmiąus buvo manoma 
statyt medinius laivus, bet ge
nerolas Goethal užsispyrė, kad 
laivai butų statomi iš plieno, ku
rie galės būt pabaigtais . tik ka
rei pasibaigus, (yra tokių, kurie 
Goethal’ui, kaipo paeinančiam 
iš vokiškos giminės, daro daug 

■priekaištų). Pasiryžimas sta-

Pinigų rinkoje šią savaitę ap
sireiškė. menkas judėjimas; die
ninė apivarta ne atneša net 
850,000 stukių, kuomet gale 
1916 m. dieninė apyvarta siek- 

:davo iki 2 milijonų. Kursas 
,vienok stovi savoj vietoj ir todėl 
: nuostolių nėra. Abelname pini- 
į giniame sūkuryje, nekalbant 
apie piniginį krohą, didelio pini
gų nupuolimo tikėtis negalima, 
nes užrubežių pinigų kursas nie- 

, kad nesusilygins su pinigais
Suvienytų Valstijų. j tyti plieninius laivus, geležin-

į Valdžios paskola pas žmones ■ kelius pastūmė į didelį kėblu- 
i (Liberty Loan) surinkta dau-; mą, nes tikintės didelio plieno 
giau negu reikėjo; pusę pasko-!reikalavimo iš valdžios pusės, 
los sudėjo New Yorko miestas,' prie tam laukiant milžiniško’ 
o kitą pusę kiti miestai. Nors! pelno, plienas tapo tiesiok ne 
spauda labai džiaugiasi tokio-' įperkamu ir todėl geležinkeliai 
mis pasekmėmis, bet tas nėra! negali gaut pHeno savo reika- 
reikalingu, nes ateityje tokių ijams. Projektuojama geležin- 
paskolų galima laukti daugiau, kelių kompanijų šauktis į val- 

i nes šios pirmosios toli ne už- džią, kad tuoj savo kaštais pa
teks; nebus dar apsieita ir be už- dirbtų 100,000 vagonų ir tuos 
dėtinų pagalvių ant šios šalies; parduotų geležinkelių kompani- 

Trečiame skyriuje aiškino per gyventojų. Reikia priminti, kad! joms. Toks geležinkelių šiądie- 
ką, kada ir kaip Tautos Fondas Francuzijoj karės reikalams iš-1 ninis stovis yra labai arti ban
gavo savo pradžią ir kaip pra- duota 20 milijardų, o Anglijoj! kruto ir aiškiai parodo, kad ank- 
dėjo rinkti pinigus. Paiškino, dar daugiau, tai spaudos kryk-1 ščiau ar vėliau geležinkeliai su 
kad Tautos Fbndas turi 87 sky- štavimai, kad Suvienytos Valsti-1 visais aprūpinimais turės pa- 
rius. Pinigų surinko ikišiol į jos yra Europos iždininku, ne- reit į valdžios rankas. 
$90,000.00. Potam aiškino, kad į turi pamato. Tie du milijardai 
lietuviai nereikalauja kovoti su eis ant pirkimo karei reikalingų 

____ o_______ _____„___ _______ t ginklais, tik eit prie apšvietos , įrankių, jie eis į trustų kišenius. 
kyti lietuviai po plačią Rusiją,; nebuvo to valsčiaus nė sodžiaus, ir prie bendro susipratimo ir plieno, vario, anglių, naftos ir 
kenčiantieji vargą, nesurado už- Į kur nebūtų ėję po kelias dešim- i bendro veikimo. skuros trustų, teipgi amunicijos
tarimo anų gubernijų nuo buvu-. tis lietuviškų laikaščių, kada Potam kalbėjo kun. Jakaitis.; fabrikantams. O kur kariume- 
sių senųjų valdininkų; reorgani- Rusijoj randasi daug tokių vals- Išpradžių daug juokų prikrėtę , nes palaikymas? Ikišiol visuo- 
zuoti valdininkus Lietuvos ne- čių, kur nė vieno laikraščio ne- ir žmones prijuokino, paskui menės prisirišimas prie paskolos 
užimtose dalyse ir įstaigose, kad buvo. Nurodinėjo, kad lietuviai apipasakojo apie savo kelionę buvo menkas, tad ir ateičiai vil- 
tolesniai teip nepasiliktų, ir ga- nėra teip apsileidę kaip kitos grįžtant atgal į Ameriką, apie tis liekasi tik prie finansinių 
lop su savaisiais lietuviais Komi- tautos, kurios turi ir laisvę, ir kun. Kraujalį, Londono, Angli- į įstaigų, ką parodo ir tas, kad 
sarais galėtume visi sugrįžti į savo valdžią, kad lietuviai daug; jos, Chicagos seimą, kad 300 at- privatinės bankos numušė išmo- 
laisvą ir nepriklausomą musų greičiau šviečiasi ir gabesni yra; stovų buvo suvažiavę, kąjiekamus nuošimčius iki 21/ 
Tėvynę—Brangią Lietuvą. 1 ' ’ ’ ’ ’ J »-*-•- >----- —x -.-—X. > x

Susirinkimo: pirmininkas Jul. nereik abejoti, kad lietuviai ga- Apipasakojo apie Saulės Namus ima po 31/* nuo šimto, 
švamburgis, vice-pirmininkas J. vę laisvę, . negalėtų valdytis. Kaune, apie darbavimąsi Tau- Į Galiaus parsiėjo laikai, 
Kaupis, sekretorius Magdelena 
Černiutė.

----------------- (“Santara")

M. B. BACHMATIEV’AS. <**?•*-* •
Laikinos Rusijos vyriausybės ambasadorius Suv. Valstijose su savo štabu, kurią paprastai 

vadiname Rusijos misija.

į Tautos Tarybą, idant reikaiau- Į savos gub. 37 nuoš., o Lietuvoj, 
tų, kur. pritinka, suvienijimo , Vilniaus gub. 39 nuoš. lietuviš- 
visos Lietuvos (suPrusų) ir. pil-! kuose miestuose kaip Suval- 
nos jai nepriklausomybės; 2) įkuose, Panevėžyj ir kituose, 
kad kuo greičiausiai butų pas- skaitlius mokančių rašyti ir 

visuomenės darbi- skaityti lietuvių siekė iki 89 
nuoš. tuom pat laiku, kada lenkų 

nuo rusų dar ma-

iš kirti žinomi
ninkai lietuviai Komisarais:
Vilniaus, Kauno, Gardino ir Su- vos 23 nuoš.
valkų gubernijoms, nes išblaš- i žesnis nuošimtis. Prieš karę

DARBININKAMS

nuo

nuo
prie visokių darbų. Tokiu budu ten darė ir kaip viską sutvarkė, šimto, kuomet iš valdžios jos

Rževas. (Lietuvių Tautos Ta
rybai). Rževo ir jo apilinkės lie
tuviai tremtiniai kartu su Rževo 
Garnizono kareiviais lietuviais 
susirinkę 1917 metų Kovo m. 26 
d. posėdžio nutarė:

1) Pasveikinti Lietuvių Tau
tos Tarybą, kaipo vyriausią, tei- p- _ 
sėtą organizaciją Tautos reika- dįena šv.___  _
lams spręsti; pasveikinti pirmus salėj buvo vaidinamas veika- 
Tautos Tarybos žingsnius išgau- jas “Manigirdas”, 
ti Lietuvai nepriklausomybę.
2) Išreikšti, kad Lietuvos nepri- Vaidino: Manigirdas”"— A. 
klausomybė, tai lietuvių amžiais Marcinkonis, kurs savo rolę at- 
įgimtas troškimas. 3) Reika- liko gerai Rusna — M. Kaunai- 
lauti. a) kad be Kauno, Vilniaus lošė neblogai, tik išpradžių 
ir Suvalkų gubernijų prie Lie- ]abaį silpnai kalbėjo, bet pas- 
tuvos butų prijungta, kaipo ne- kjau pasitaisė. Rūtelė — J. 
atskiriamoji buvusios Lietuvos MarČiukoniutė, atliko gerai. 
Kunigaikštystės dalis, Gardino Lėla — A. Sutkaičiutė, lošė pu- 
gubemija ir Kuršo ir kitų gre- Setjnaį. 
timų gubernijų lietuvių gyvena
mos dalis, b) kad Mažoji Lie-'y Miliauckas, atliko gerai, 
tuva butų suvienyta su Didžiąja Rai]a _ v Sadauckas, irgi ge- 
į vieną nepriklausomą Valsty- rai Kuno rolė irgi gerai atlik-' 
bę. Visų vardu įgalioti pasira- -^ Kareiviai: S. Petrauskas, 
še: M. Augustinavičius, prapor- s Simanavičius, V. žyžys ir 
sčikas Vacį. Adamanis, kun. J. j Krikštolaitis, savo roles atfi- 
Luckas, J. Jarumbavičius. ko gerai. Tarnai: V. Petraus-

Dvinska^ (Tautos Tarvbai). kas ir P- GarHauckas, atliko ge- 
susirinkimas rai Užbaigus vaidinimą, A.

Sodeika, Scrantono vargoninin
kas sudainavo tris daineles, ly
dint planu vietiniam vargoni
ninkui p. J. Jankevičiui. Pub
likos buvo daug ir ji buvo la
bai užganėdinta. Delegatų 
SLRKA. buvo 52. Manoma, kad 
pelnas bus nemažas. Viskas

AMERIKOJ.

Pittsburgh, Pa. Birželio 18 
__„ __  Kazimiero parapijos

kitaip žino
mas — Liudo Giros “Kerštas”.

Manigirdas — A.

Gailutė — M. Puida, 
savo rolę atliko gerai. Gelbuta 

atliko gerai.

Dvinsko lietuvių
Kovo 12, 19 ir 26 dd., apsvarstęs ' 
Lietuvos padėjimą, nutarė įteik- 1 
ti Tautos Tarybai šitokia rezo- ’ 
liud ją:

Kadangi Lietuva geografijos, j 
etnografijos, ekonomijos, kultū
ros žvilgsniais ir gyvomis lietu
vių tautoje savos valstybės tra
dicijomis sudaro atskirą vienatą PavyĮ«> Jaba^ gerai, 
ir kadangi nuspręsti savo likimą . ~ 
teturi teisės tik pati tauta — rei 
kalaujame Lietuvai nepriklau
somos valstybės demokratiniais 
pamatais ir plačiomis visiems 
Lietuvos gyventojams teisė
mis.

Tą pat Kovo 26 d. susirinki
mas išsiuntė Kareivių ir Darbi
ninkų atstovų Tarybos pirmi
ninkui rusų kalba tokio turinio 
telegramą: Didelis Lietuvių — 
karininkų, tremtinių ir vieti
nių susirinkimas, Kovo m. 26 d. je‘ 
Dvinske siunčia nuoširdų pas
veikinimą kareivių ir darbininkų 
atstovų Tarybai, kovojančiai 
dėl laisvės ir teisės visoms tau
toms laisvai plėtotis ir tikisi, kad 
Taryba išsitars, jog reikalinga 
leisti lietuvių tautai, kad turėtų 
teisę būti nepriklausoma valsty
bė. Susirinkimo pirmininkas J. 
Burba.

Tverė. Visi Tverės rajono lie
tuviai, apie 1600 žmonių, susi
rinkę virš 400 žmonių Kovo 19 d. 
apsvarstę šių dienų atsitikimus 
vienu baisu nutarė: 1> kreiptis

kad

— Hąmmond Packing Co. 
firma, kuri turi dideles gyvulių 
skerdyklas Chicagej, apreiškė 
Illinois valstijos valdžia, kad 
padidina savo kapitalą
$1,750,000 iki $2,500,000. Tai 
ženklas, kad šios firmos sker
dyklos bus padidinamos.

— Island Steel Co., kurios 
savastyje yra didelės, plieno lie
jyklos Whitting, Ind., atsisakė 
priimt naujus užsakymus, nes 
pirmesnių užsakymų turi teip

Jie daug geriau galės valdytis tos labui Rutkausko Čhicagoj, savininkai liuoso kapitalo gali daug, kad jų išpildymui ims apie 
negu rusai ir lenkai, nes lietu- dr. Basanavičiaus, Smetonos, atsisveikinti su žymiu savo pel- 
viu skaitlius siekia netoli aštuo- Banaičio ir kitus Lietuvos vei- nu ant visados. Net ir labai 
niu milijonų; poduosiū čia su- kėjus, kaip kun. Tumą, kanau- turtingiems—žmonėms—parsieis  ______________________ .
rašą tokių pat arba mažesnių ninką 01szewskį ir kitus visuo- dirbti, nes kapitalas neš labai nėjo rezoliuciją visoms darbi- 

ninkų unijoms, priklausančioms 
prie federacijos, kad į unijas ne
būtų priimama darbininkai atei
viai, kurie nėra Suv. Vals. pifie-, 
čiais.

— Valdžia išdavė autuvų fab
rikams kontraktą, sulyg kurio 
turi būti pagaminta 3,450,000 
porų čeverykų, tinkamų karei
viams, po $4,50 už porą. Šitas 
kontraktas turi būt išpildytas 
bėgyje 8 mėnesių, šituom užsa
kymu pasidalino 27 firmos ir 
darbus varo dienomis ir nakti
mis.

no apie xwiuuunąjĮ neutrausKose saiyse jų verte nu- — 1913 m. kasyklose dirbo dar 
ietinės valdybos atsi- puolė net žemiau Italijos lirų ir bininkų valstijose:

šalių kaip Lietuva, kurios turi meniškus veikėjus, teipgi šiek-1 mažą nuošimtį.
savivaldą arba kurios dar kovo- tiek apipasakojo apie “Lietuvių Kursas užrubežinių popierinių 
ja dėl savivaldos: Balsą” ir jame nekuriuos prane- pinigų nieko nežada. Rusijos

1) Absinija —_8,000,000, 2) Šimus. Baigdamas kalbėti, ra-į rublis nupuolė iki 2314 c. Suvie- 
Siamas — 8.149,487, 3) Belgi- gino žmones prie aukavimo į nytų Valstijų pinigais, šitą Ru
ja — 7,571,387, 4) Argentina Tautos Fondą, ir kada kelios ypa sijos rublių puolimą pagimdė 
— 7,978,259, 5) Rumunija —Į

Afganistanas —;
Niderlandai —'

Columbija —,
Portugalija —

Bulgarija —
4,752.997, 11) Chile — 4,500,
000, 12) Grekija — 4,821,300,
13) Peru — 4.620.201, 14) Ser-

pusantrų metų.
— Centralinė unija Bostono 

apyrubės darbininkų, išsiunti-

tos perėjo per salę, surinkta Rusijos naminė betvarkė. Vie- 
į $56,12. Po rinkimui dar pa- nok yra viltis, kad rublių kursas 
rodyta pakvitavojimai už pa- pasigerins nes žydai pradėjo 

i siųstus paskučiausiu laiku pi- juos labai pirkti, turėdami tikslą 
nigus į Lituanios Draugiją po karei grįžti Rusijon ir ten pel- 
810,000.00, rašytą švedų kalbo- nyti, kada rublis pasieks norma- 
je ir ragina prie aukų ir nuola- lišką savo stovį. Vokietijos 
tinio veikimo. Potam dar kalbė- markės yra panaikintos Ameri- 
jo J. Sutkaitis, vietinis klebo- kos piniginėje pramonėje, todėl

biją — 4,547,992, 15) šveicari-• nas, aiškino apie Raudonąjį neutrališkose šalyse jų vertė nu- 
ja — 3,886,430, 16) Bolivia — I Kryžių ir vi . ,___
2,889,970, 17) Danija — 2,757, šaukimą į parapijoms, kad au- lyginasi 12c. Suv. Vals. pinigais, vania 405,685, Illinois 86,389,
076, 18) Guatemala — 2,003, kautų Raudonajam Kryžiui. Austrijos koronai šveicarijoj W. Virginia 28,808, Ohio 62,
579, 19) Haiti — 2.500,000, Paskui dar kalbėjo Miliauckas. yra skaitomais tik po 8:i^c. Suv. *874, Michigan 42.133, Alabama
20) Liberija — 2.100,000, 21) žmonių buvo daug ir visi gra- Vals. pinigais. Tai yra Centrą- i 32,642, Missouri 32,462, Indiana
Norvegija — 2.500,000, 22)

> Venezuela — 2.755,683, 23) 
Ecuador — 1,500,00. 24) Salva- 
dor — 1^25335, 25) Urugvay 
— L315.714, 26) Paraguay — 
850,000, 27) Santo Domingo — 
708,000, 28) Ničaraguay —
703,540, 29) Švedija — 6,000. i choras, po vadovyste vietinio, j.artišrod; ganagerai. Tankus j Zaikų. 
000,30) Hondūras — 562,000, į vargonininko J. Jankevičiaus. ijetUs žymiai pataisė sėjas ir so-1 
31) Montanegi-o — 516,000, 32) Į sudainavo kaliatą puikių daine- dybas> * Ačiu tam kviečiai ąt-’iiškos komisijos, kurios riša įvai 
Monaco — 22,956. 33) San Ma- j lių. Sale buvo pilna žmonių ir pjg0 yco kįti grudai 4-6c. ant | rįus darbininkų reikalus. Dar-
rino — 11513. Lietuviai turi visi gražiai užsilaikė. bušelio, šieno šiuosmet tikima- bininkai, pirmiau negu stato
tik vienoj Amerikoj suvirš 30 Į Birželio 24 McKees Rocks sj surinkti daugybę, jei tolimes-1 kokius reikalus savo užvei-
lietuviškų laikraščių ir Europoj Pa. buvo prakalbos A. J. Sut- vasara pasitarnaus tinkamu • zdoms, turi kreiptis prie šių ko-
apie 10 arba daugiau, o rusų,kaus. Žmonių atsilankė suvirš oru Bovelna vėl pabrango.1 misijų, 
daug daugiau randasi Amerikoj . 150, 1914 metais Europoj rengtasi .
ir jie tik biskutj daugiau negu , Soho dalyje, Pittsburge, kaip „y/jaryt igabenima bovelnos iš 
puse lietuviškų laikraščių skait- girdėtis, tveriasi nauja vyčių Amerikos, tad Amerikoj ji bu
lių turi. kuopa. Atsiranda daug agita- vo nupuolusi iki 6č. už svarą, o

Antrame skyriuje kalbėjo: į torių ir veiklių vyrų. šiądien už svarą mokama 25 cen-
Lietuviai tik tada gaus laisvę,; Homestead. Pa. randasi vyčių taj Apart bovelnos pabrango* 
jei jie patįs ją parūpins, jei per kuopa turinti 70 narių. South. vjPOks metalas ir skūra. Mil- 

i._ gį^ Pittsburghe. vyčiai nori |ak bulvės, kiaušiniai ir svies-;
jišnaujo pradėt darbuotis. atpigo, bet smulkieji pramo- 
Bradocke, kaip girdėtis, vyčiai njnkai, kurie šių produktų buvo 
gyvuoja gerai, turi net $300.00 pirmiau prisipirkę ir brangiau 
ižde. Soho dalyje daugiausia uį juos mokėję, laikosi senos pre 

kės ir todėl paprasti žmonės to 
pigumo ne jaučia.

i Sidabras pabrango iki 77c. už' 
unciją. Priežastis sidabro pab
rangimo tame kad Suv. Vals. i 
valdžia nupirko už 12 milijonų 
dolerių sidabro, iš kurio nukals 
už $25.000,000 sidabrinių pini
gų, uždirbant 50 nuošimtį.

Abelnai pramonės dirvoje ti-l 
kimasi dar ilgo karės tęsimosi. 
kas leidžia tikėtis didelio pelno; 

i fabrikų išdirbiniuose. Vienok 
; iš kitos pusės pramonei gramo- j 
ja stoka darbininkų ir tų truk-Į 
stant, pramonė gali tikėtis di-į

7,508,009, 6) 
6,000,000 7) 
6,339,705, 
5,071,101,
5,957,985, 10)

8)
9)

Pennsyl-

žmonių buvo daug ir visi gra- Vals. pinigais. Tai yra Centrą- i 32,642, Missouri 32,462, Indiana 
žiai užsilaikė, išskiriant kelis linių viešpatysčių pinigų nupuo-; 31,292.
vyrus, kurie dėl karščio (buvo limas, kokio niekas ne atmena Į __  Tekinimo fabrikų savinm-
šiltas vakaras) ardei kitko. o dar tikimasi, kad nupuls la-<kaj s. Carolinoj. kasmet išduoda 
išėjo laike prakalbų laukan. biau. į po milijoną dolerių pagerinimui

Birželio 20 toj pačioj salėj Produktų turguj didžiausia j darbininkų vietų. Pastaraisiais 
atsibuvo operetė Adomas ir Je- aįy^a kreipiama į šiųmetinį der-, laikais čia Įėjo aštrios teisės 

j va” ir vietinis šv. Kazimiero kurs lyg ant laimės, šiuom- prieš ėmimą prie darbų nemečių

— Anglijoj dabar yra specia-

Birželio 19 buvo prakalbos 
toj pačioj salėje. Susirinkus 
žmonėms į salę, pirmiausia ant 
estrados pasirodė vietinis kle
bonas J. Sutkaitis ir paskui jį 
išėjo Tautos Fondo sekretorius 
K. Pakštas. Sutkaitis persta
tos publikai kalbėtoją p. Pakštą 
ir pakvietęs, kad užimtų jo 
vietą, apleido estradą. P. Pakš
tas padalina savo prakalbą į 
3 skyrius: Pirmame skyriuje 
kalbėjo: Pradžia karės Lietuvo-

. Antrame skyriuje: Kokiu 
budu lietuviai gali gaut laisvę. 
Trečiame skyriuje: Tautos 
Fondo pradžia ir jo veikimai 
tarpe lietuvių. Pirmame sky
riuje kalbėjo apie vargingą lietu
vių praeitį, lietuvių spaudą, lie
tuviškas draugijas, blaivinin
kus, kurie turėjo prieš karę 
apie 50.000 narių, šv. Kazimie
ro Spaudos draugiją, kuri na
rių turėjo apie 5900 ir kitas ma
žesnes draugijas ir draugijėles. 
Aiškino, kad lietuviai daug dau
giau buvo apsišvietę prieš karę 

!negu lenkai arba rusai. Lenki- 
! joj mokytų vyrų skaitėsi Var

tiek laiko mums nieks neparu- 
pino tai be abejonės ir toliaus 
mums nieks laisvę nesuteiks. 
Tokiu budu prašė lietuvių, kad 
kaip kas išgalėdamas, prisidėtų 
prie šio didelio darbo, ir nuro
dinėjo, kaip šis darbas yra jau 
pradėtas, tik reikia jį ne aplei
sti ir toliaus pradėtą darbą va
ryti. Nurodinėjo kaip kitų tau
tų žmonės darbuojasi, kad jie 
leidinėja tam tikrus laikraščius 
ir brošiūrėles, kuriose nurodinė
ja savo tautų vargingą padėji
mą. šaukdamiesi pagelbos, prie 
tokių žmonių, kurie gali jiems 
į Tautos Tarybą, idant reikalau
tame jų darbe prigelbėtl Tas 
viskas kainuoja pinigas, tokiu 
budu kiti žmonės deda pinigus 
dėl išleidimo raštų ir kitiems 
visokiems reikalams.

skaitytojų turi šie laikraščiai 
“Dirva”, “Keleivis” ir “Laisvė” 
Pas vietinį laikraščių agentą, 
Joną Katkų (2204) Forbes st. 
pareina kas savaitė visokių laik
raščių pavieniais numeriais po 
300, o žiemos laiku pareidavo po 
600.

Soho Tautietis.

SKAITYKITE VISI 
“DIRVĄ” IR SAVO 

DRAUGAMS.
PATARKITE SKAITYTI - H. HOOVER.

Maisto diktatorius Suv. Val
stijose. .
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peržvalga
vėliavos. Valdžia sanprotauja, kad tie 

žmonės yra neteisingai vadina
mi belaisviais, kadangi jie nėra 
kariavime dalyvavę ir todėl 
jiems turėtų būti suteikti pa
lengvinimai. Bet, kad karė yra 
apžiojusi veik visą' pasaulį ir 
todėl tokius civilius nelaisvius 
negalima persiųst Į jų gimtinį 
kraštą, tad valdžia rengiasi juos 
kaip nors kitaip sušelpti. Ma
noma, kad jiems bus leista liue
sai gyventi. Kadangi apart aus
trų ir vokiečių, kuriuos rusai 
yra paėmę civiliais nelaisviais, 
yra daugybė lietuvių, paimtų 
nelaisvėn iš Mažosios Lietuvos, 
tad gal ir tie nelaimingi mus 
broliai sulauks kiek lengvesnio 
gyvenimo.

Dėlei Lietuvos
Rusijos laikraščiuose buvo pas
klidusios žinios, kad susidariu- 
riems lenkų kareivių pulkams 
2tusijos kariumenėje, Rusijos 
■saldžia tiems lenkų kariumenės 
pulkams išduos Lenkijos vėlia
vas, kurios nuo Lenkijos dalies 
priskyrimo prie Rusijos viešpa- 
•Jystės, buvo paslėptos Rusijos 
azseanaluose. Kadangi su Len
kijos vėliavomis Rusijos arse- 
analuose yra paslėpta ir Lietu
vos vėliavos, tad, kad per klaidą, 
sykiu su lenkiškomis nebūtų len
kams atiduota ir lietuvių vėlia
vos. Maskvos lietuvių susirinki- 
saas išrinko komisiją iš advoka
te Leono, oficiero Liaudanskio, 
anter-oficiero žeromskio ir ef- 
seiterio Mickevičiaus, kurią 
pasiuntė pas Maskvos komiso- 
xių, prašyti, kad lenkams nebūtų 
išduodamos Lietuvos vėliavos. 
Komisorius atsilankiusiai komi
sijai paaiškino, kad lenkams vė
liavos nebus išduotos kol tai 
padaryt nepalieps tuomlaikinė 
Rusijos valdžia. Susirinkimas 
komisiją paliko ir ant toliaus 
pridaboti, kad Lietuvos vėliavos 
nebūtų lenkams išduotos.

suva-
Mas-

Apie lietuvių kareivių 
. _?_iavimą. Tame pačiame

Avos lietuvių susirinkime at
kreipta atyda, kad Rusija skelb- 
ožama Lenkijai nepriklausomybę, 
•£uom patim pamiršta Lietuvos 
•saldymosi klausimą. Kad šis 
(žalykas lietuviams butų aiškes
niu, susirinkime nutarta: Su- 
ifuošt lietuvių kareivių atstovų 
suvažiavimą, pakviečiant atsto
tais iš visų karės apygardų, kur 
■žik yra lietuvių kareivių, suva
žiavimui vietą paskirt Maskvoj. 
Viso to dalyko aprūpinimui pas
iirta komisija iš 3 oficierų ir 
keturių paprastų kareivių, lietu- 
vių.

Kadangi dabar Rusijos kariu
menėn pradėta grąžint discip- 
lūna, tad be abejonės, kareivių 
laisvė bus suvaržyta ir jiems 
įsebus leista liuesai važinėtis. 
Uokiu budu negalima žinoti, ar 
pasiseks Įvykdint čia paminėtą 
Ssetuvių-kareiviu suvažiavimą.

išradimą. O jau laikraščiuose I dariusių Seimo Organizacijos
straipsniams galo nebuvo. Ir Komisijų tuoj savo adresus pra- 
teip besistebint, išradėjas su nešti ir pažymėti kas i tas Komi- 
savo išradimu dingo nežinia sijas įeina.
kur, lyg butų žemėn sulindęs, " Lietuvių Tautos Taryba jau 
ir šiądien apie jį niekas nežino. į išrinko iš savo tarpo tam tikrą 
Tam dingus pasirodė visa eilė 
naujų “išradėjų”. Vienas išra
do dudukę, kitas spynelę, tre
čias raktą, ketvirtas armoniką 
ir dar kitokių. Ne ilgai vienok 
laukus, visi jie su savo išradi
mais irgi dingo. Dabar laik
raščiuose vėl lietuviški “išradė
jai” dygsta; vienas išrado 
“Pertuum (ar perpetum) mobi
le” (irgi “sausa jiega”),o kitas Ikun. J. Tumas, 7) R. Skipitis ir 
labai greitą orlaivį, šis pastara- 
sis dargi tikisi gerai pasipel
nyti iš valdžios, nes dabartinėje 
karėje toki orlaiviai labai reika
lingi. Tik kasžin, ar šitie nauji 
lietuviški išradimai nebus to
kiu fiasco kaip ir anametiniai 
kad buvo.

komisiją — Lietuvių Tautos Ta
rybos Seimui Sušaukti Komisi
ją, kuriai ir pavedė Seimo su
šaukimu. rūpintis. Į Lietuvių 
Tautos Tarybos Seimui Sušauk
ti Komisiją įeina šie piliečiai:

1) V. Bielskis, 2) F. Bortke- 
vičienė, 3) M. Yčas (V. Durnos 
narys), 4) M. Januškevičius (V. 
Durnos narys), 5) L. Požėla, 6)

Lenkų nugastavimai ir susi
raminimai. Vilniaus lenkai iš
leido atsišaukimus į Lietuvoj 
gyvenančius lenkus, kuriuos 
graudina žinia apie lietuvių de
putaciją, atsilankiusią Berlyne 
pas valstybės sekretorių Zim- 
mermaną ir prašiusią Vokieti
jos atminti Lietuvos politišką 
ateitį. Su prašymu butų dar 
tiek bėdos, bet bėda tame, kad 
Zimmermanas išsireiškė, jog 
Vokietijos valdžia labai rūpinasi 
apie Lietuvą ir prižada taikos 
derybose karštai užtarti Lietuvą 
ir stengtis kad Lietuva įgytų 
plačią . autonomiją. Toliaus 
tame atsišaukime išdėstoma, 
kad Lietuvos gyventojais dau
gumoje yra tik lenkai, kurie sa
vo inteligentiškumu ir kultūra 
tik ir palaiko Lietuvos vardą ir 
teip viską apsprendus, nusigą- 
stama, kad Lietuva, likus sa- 
vistove. prapuls ir bus po vis
kam. Galiaus vienok susirami
nama dar žodžiais žymaus vokie
čių administracijos nario von 
Beckerath. kurs lenkų delegačių 
jai yra pasakęs, kad lenkai liks 
Lietuvos j iega ir kultūra, nes, 
girdi, Rusijos despotizmas per 
100 metų lenkus iki tiek užarta- 
vojo, kad turi but jų viršus. Ir 
sako, kad šis vokietis sako tei
sybę.

8) St. šilingas.
Lietuvos Tėvynės Laisvės var 

dan, tos laisvės, dėl kurios am
žių amžiais galvas guldėm, Lie
tuvių Tautos Taryba kreipiasi 
i visus lietuvius busimosios 
Laisvos Lietuvos laisvus pilie
čius. Tedalyvaują' kiekvienas 
lietuvis atstovų į Seimą rinki
me. Teatsimena kiekvienas lie- 
t.ois, kad ir nuo jo balso prik
lauso Lietuvos 
tėviškių gerovė, 
vienas lietuvis, 
gerai ir rimtai išrinktas Seimas 
mokės"rasti kelius Lietuvai Lais
vę išgauti. Atsiminkime musų 
protėvių galią ir laisvės žygius 
ir laimėjimus. Atsiminkime 
didžią Lietuvos skriaudą ir gran 
dinius, kuriais Lietuvių Tauta 
buvo sukaustyta per penkis 
amžius. Atsiminkime lietuvių 
baudžiauninkų kančias ir aukas 
ir lietuvių liūdesio dainas. At
siminkime visus, kurie kaipo per 

i keturiasdešimt metų atkaklios 
kovos dėl spaudos ir savo gal
vas Siberijoj dėjo už lietuvišką 
raštą. Atsiminkime Aušros ir 
Varpo darbus ir Lietuvių Tau
tos laisvės giesmes. Atsiminki- 

i kovos erškėtkeli. į

Rusijos Lietuvių Seimas.
Seimo posėdžių vieta — Pet

rogradas. Seimo posėdžių pra
džia — Gegužio mėnesio 27 d. 
penktą valandą po piet. Seimo 
svarstytini ir spręstini dalykai:

1- Lietuvių Tautos Tarybos 
darbai; 2) Laikino Lietuvos 
Valdomojo Komiteto darbai;
3) Lietuvos politikos ateitis;
4) Karės tremtinių medegos ir
kultūros reikalai ir tų reikalų 
tenkinimas; 5) Lietuvių tautos 
rinkliava; 6) Nutarimai dėl at
skirų uždavinių, kurie bus Sei
mui Lietuvių Tautos Tarybos ir j 
Laikino Lietuvos Valdomojo Ko
miteto pasiūlyti; 7) Nutarimai 
dėl atskirų uždavinių, kurie bus 
Seime, Seime narių duodami ir 
8) Lietuvių vietos Tarybos. __ _______

Atstovų į Seimą renkamosios| me 1995.^ 
dienos visoj Rusijoj Gegužio ; jaįSVę besiveržiančios Lietuvos 
mėnesio keturiolikta, dvide-: gyvybės aukomis nuklotą. At- 
šimts pirma ir antra, žiūrint ku sjminkime, kad ten anapus fron- 
rią dieną kur patogiau. Atsto- tranšėjų — Lietuvos musų 
vus į Seimą renka visi dabar Ru-, bro]jaį jr seseris kenčia vargą 
sijoj gyvenantieji lietuviai. nes-‘ir bada ir balsa pakeIti negali 
kiriant—kareivių.____Atstovų Į ir |aiikįa musų užtarimo. Atsi-

likimas, musų 
Težino kiek- 

kad visų musų

Amerikos Lietuvių Tautinė

Lieiuvių-kareivių sąjunga. 
Petrograde Įvyko lietuvių karei
viu susirinkimas, kuriame daly
vavo 100 kareivių, iš Įvairių pul
kų, kuriuose yra lietuvių. Su
sirinkime nutarta įsteigt lietu- 
vių-kareivių 
gniklausytų visi lietuviai, tar
naujanti Rusijos kariumenėje. 
Sąjungos Įstatų išdirbimui iš
rinkta komisija, kurion įėjo ka
reiviai: Byla, Damijonaitis, 
V. Marma. J. Kviesta, S. Miliau- 
<ekas (Amerikos lietuviams ge
rai žinomas). M. Miliauskas. P. 
(Griškėnas S. Samunas. K. Dau- 
jsora. K. Laurynaitis ir K. Pui
da. Susirinkimas teipgi pripa
žino reikalingu prie rusų kariu
menės steigti lietuviškus pulkus, 
Šaipo pulkus Lietuvos kariume-

Taryba. “Vienybė Lietuvnin
kų” paskelbia, kad New Yorke 
susitvėrė “Amerikos Lietuvių 
Tautinė Taryba,” kuri skiria sau 
tikslu garsint. lietuvių ir Lietu
vos vardą didžiuose New Yorko

Seimą renka visi lietuviai, vyrai;minkime. kad gyvename demo- 
ir moteris, kuriems yra suėję į J<rati.jos amžiuje, kuriam lemta 
aštuoniolika metų. Du šimtu, išvaduoti žmogus iš nelaisvės, 
lietuvių paprasta balsų daugu- i skriaudimo ir skurdo letenos, 
ma renka vieną atstovą į Sei-| Atsiminkime kad gyvename die
nių. Atstovai rinkti Į Seimą ma- ;nas< kurioms lemta išausti bran- 
žesnės lietuvių kolionijos — nuo gįausja žmonijai dovana: TAU- 
penkių dešimtų iki dviejų šimtų Tų LAISVĖ ir. gal but. Amži- 
turės Seime irgi visą balsą. Ren noji žmonių Taika. Ir ateikime 
kant į Seimą atstov us balsax i-. j Seimą__kurti _
mas turi būti teisus, lygus ir j kratinės Lietuvos.

Laisvos Demo-

slaptas. Balsavimas turi būti: 
teisus, tad reiškia kiekvienas' 
lietuvis, renka stačiai patį at-!
stovą Į Seimą, o ne atstovo rin-j DAR APIE LIETU\OS AT- 
kikus.

Lietuvių Tautos Taryba.

-O

STATYMO BENDROVĘ.

sąjungą, kurion

angliškuose laikraščiuose, su
teikiant tiems
nias apie lietuvių troškimus iš
gauti Lietuvai laisvę, ir tam pa- 
šiai. šitos tarybos valdybon 
įėjo: Sirvydas Jankauskas,

laikraščiams ži-

L. T. Taryba ir šelpimo reika
lai. šelpimu dėl karės nuken- 
lėjusių lietuvių, išvarytų Į Ru- 
friją, pirmiaus rūpinosi Lietuvių 
IDraugija Nukentėjusiems dėl 
Saręs Lietuviams šelpti. Ga
liaus Rusijoj naminiams reika- 
3ams susidrumstus ir tos drau- 
jęijos nariams su įvairiais reika
lais išsiblaškius po tolimus Ru
sijos miestus, veikimas apmirė. 
Kad nukentėjusių dėl karės šel
pimo darbas yra būtinu, tad vi
są tą darbą Lietuviu Tautos Ta- 
ryba, kaipo aukščiausia lietuvių 
įstaiga, paima į savo rankas ir 
■tolimesniu dėl karės nukentė
jusių lietuvių užsiims L. T. Ta
ryba. Ji jau rengia visą eilę 
atsišaukimų į visuomenę, kad 
3>utų renkama aukos.

Račkauskas, Daukšys, Bučins
kas ir dar 5 kandidatai, kurie 
galės užimt vietas iŠ Valdybos 
pasitraukiančių dėl kokių nors 
priežasčių.

Kas tik yra daroma su gerais 
norais ir geru, naudingu tikslu, 
viskas yra pagirtinu, todėl ir 
įsteigimas šitos Tarybos yra ir 
turi būti pagirtinu. Tik vienas 
pas mus keblumas, kad “kaip 
kas išmano, teip save gano”. 
Teip ir čia. New Yorko lietu
viai įsteigė visos Amerikos lie
tuvių vardu tarybą, net nepasi
klausę apie tai Amerikos lietu
viškos visuomenės. O juk tei
singiau buvo pavadint šitą Tary
bą New Yorko Lietuvių Taryba. 
Dabargi. kuomet pavadinta A. L. 
T. Taryba ir klerikalų Tautos 
Taryba krikštijama Am. Liet. 
Taryba, tai pasirodo du grybai 
barščiuose, o nė vienas, nė ant
ras neturi teisę vadintis Ameri
kos lietuvių tarybomis, nes jos 
įsteigtos tik kelių ypatų susi
rinkimuose.

Balsavimas turi būti lygus, ta | Kadangi ši baisi pasaulinė 
reiškia — kiekvienas
rinkdamas atstovą į Seimą, gali i žmonijos, kadangi jt naikina 
paduoti tik vieną balsą, neturi; žmonių turtą, išgriauja ir suar- 
teisės paduoti dviejų arba dau-1do viską kas tik žmonijai yra 
giau balsų. Balsavimas turi j reikalinga, nuo kurios musų 
būti slaptas, tad reiškia baisa-Į tauta daugiausia nukentėjo, 
vimas eina kamuoliais arba už-i nes musų tėvynėj viską išgrio- 
dengtais raščiukais, žiūrint kurįvė; dvarus, miestus ir kaimus 

, kaip patogiau. ; išdegino. Viena dalis musų
Lietuvių Tautos Taryba aiš-j brolių ir seselių, bijodami vo- 

kiai supranta, kad Seimo sušau- kiečių baisenybių, išbėgo į gi- 
kimas ir atstovų į Seimą- rin- himą Rusijos ir ten 
kimas — dabar sunkus, ypač vargus 
šiuom sunkiu metu.

Skirdama Seimui Gegužio m.
27 d.. Lietuvių Tautos Taryba 
aiškiai supranta, kad laiko ma
žoko. bet kitaip negalima — 
yra pavojaus pasivėlinti. Kiek
vienos dienos sugaišimas gręsia 
dideliu pavojum Lietuvos Lais
vei. Taigi Lietuvių Tautos Ta
ryba prašo visų lietuvių atsi
minti, kad Seimas įvyks ir pa-

si esame lygus sūnus vienos mo- ’ 
tinos Lietuvos. Ačiū Ameri- i 
kos lietuvių veikėjams, už jų pa- 1 
sidarbavimą savo brangiai tė- : 
vynei, už pravedimą plataus 
kelio lietuvių visuomenei, ku- j 
riuomi galime visi lygiai keliau
ti, nešdami didžiausią naudą pa- : 
tįs sau ir savo tėvynei, drauge 
ir visai žmonijai. Tas kelias, 
kuriuom męs galime visi lygiai 
naudotis, tai yra “Lietuvos At- 
statymo Bendrovė”. •

Amerikos lietuvių visuomenė 
matė reikalingumą tokios ben
drovės, nes be tokios bendro
vės musų žmonės mažai galė
tų ką nuveikti. Bendovės tiks
las yra užimti svarbiausią daly
ką, atstatyme Lietuvos, t. y., 
atpirkt dvarus, užvest plytų, 
cymento ir kitokias reikalingas 
dirbtuves Lietuvoje, organizuoti 
visokios rūšies amatninkus, 
tverti jų atskiras kuopas ir su 
pagelba bendrovės Įsteigti jų 
amatų dirbtuves Lietuvoje.

Malonus K. Aksomaitis ana
me “Dirvos” numeryje kviečia 
visus amatninkus susiorgagani- 
zuoti savo vietinėse kolionijose, 
kas be abejonės, privalėtų Įvyk
ti, o paskiau, kada jau busime 
visi susiorganizavę savo kolioni
jose, tada jau bus nesunku su
šaukti suvažiavimą ir aptarti 
drauge visų reikalus.

Kadangi klevelandiečiai nė
maž nesame atsilikę nuo ki
tų lietuvių kolionijų veikime ir 
darbuose, taigi ir šiame darbe, 
mano nuomone. ne vertėtų 
atsilikti ir ne atsisakysime nuo 
to teip naudingo ir būtinai rei
kalingo darbo. Aš manau, kad 
trumpoje ateityje męs susiorga
nizuosime. Aš gi maloniai prie 
to kviečiu visus. Męs čia, Cle- 
velande. jau esame 3 prisirašę 
prie Lietuvos Atstatymo Ben
drovės. Į bendrovę gali prisi
rašyti be skirtumo, kaip vyrai, 
moteris, pavieniai ir draugijos. 
Bendrovės šėrai po S10.00 vie
nas, bet negali mažiau pirkti 
šėrų kaip už S50.00. tai yra. 

; 5 Šerus.__ Už šėrus galima už-
; mokėti antsyk ir išmokesčiu.
Malonieji, nereikia manyti, kad 

! mus pinigai. Įdėti į bendrovę. 
I pražus, arba męs juos dovano- 
į sime; jie kaip buvo teip ir pa- 
Įsilieka musų savasčia ir jie 
'mums neš didelę naudą, kaip 
' mums teip ir musų visai tautai. 
•Dabar turime geriausią progą 
pirkti bendrovės šėrus. nes 

'visi gerai dirbame ir pinigų tu- 
i rime, todėl aš maloniai kviečiu 
' klevelandiečius rašytis prie Lie- 
įtuvos Aastatymo Bendrovės ir 
‘pirkti jos akcijas, kuodaugiau- 
■ šia. Bendrovė turi išleidusi

TU V I A I S. nes lietuviai pa- ; 
siduodami kitokiai, atsakys ne 
teisingai. Prie surašo reikia at- • 
sakyt i šiokius klausimus:

1) Neme in full (vardas ir <
pavardė). <

2) Residence (vieta gyveni- . 
mo).

, 3) Age (amžis).
4) Height (dydis; kiek pėdų 

ir colių neša didumas).
5) Weight (svarumas).
6) Cedor or race (rasa. Rei

kia atsakyt — kaukaziška).
7) Nationality (tauta — lie

tuvis).
8) Of what country you are 

a citizen or subject? (kokios 
šalies pilietis ar pavaldinis).

9) Nationality of father (ko
kios tautos tėvas). .

10) Nationality of mother 
(kokios tautos motina).

11) How many persons are 
vvholly dependent upon you for 
support? *(kiek ypatų priklau
so tavo užlaikymui).

12) Have you attended ele- 
mentary school ? (ar lankiai ele 
mentarinę mokyklą).

13) High school? (augštesnę 
mokyklą).

14) Technical school? (teh- 
nikos mokyklą).

15) College? (kolegiją).
16) What languages other 

then Ehglish can you speak 
well ? (kokiomis kalbomis, 
apart angliškos, gali gerai kal
bėti).

17) What your present occu-. 
pation? (kuom dabar užsiimi).

18) Name former occupation 
in order of importance? (kokį 
užsiėmimą turėjai pirmiau).

Have you ever been in the 
. military or navai service, or 
. had military or navai training at 
. college. school, samp or cruise? 
. (ar tarnavai kuomet kariumenėj 
. ar laivyne, ar mokinaisi kada 

kariško lavinimosi kariumenėj, 
laivyne, mokykloj, logeryj, ar 

. kelionėje jūrėmis).
i 19) In what country? 

kioj šalyje).
29) When? (kada).

pirmąsias pilietystės popieras) ?
47) If so, iri vrhat year (jei 

teip. kokiuose metuose) ?
48) Ar you an employer or 

director of labor (other than 
domestic service) (ar esi darb
daviu. ar1 direktorium darbų, 
apart savo namų) ?

49) State approximate num- 
ber under your charge (pažy
mėk skitlių kiek žmonių turi sa
vo valdžioj).

50) Do you claim exemption 
from military service (ar geidi

kariškos

(ko-

lietuvis, i karė yra didžiausia nelaime
brošiurėlę. apię Lietuvos Atsta
tymo Bendorvę. kuriose yra ap
rašyta visas Bendrovės tikslas, dėl).

21) How long (Taip ilgai).
22) In what organization? 

(kokioj draugijoj).
23) Highest grade held? (ko

kiame laipsnyje).
24) Are you in military or 

navai service now? (ar esi ka
riškoje ar laivyno tarnystėje 
dabar).

25) Have you an application 
for enlistment pending?. (ar- 
padaviai aplikaciją kariškon tar- 
nystėn).

26) Have you ever been re- 
jected for enlistment? (ar bu
vai kada ne priimtu kariškon 
tarnystėn).
27) If so, vvhy? (jei teip, ko-

Kurie interesuojatės minėta 
bendrove, manote prisirašyti Į 
prie jos ir nešti naudą sau ir sa- i 
vo tautai, reikalaukite brošiure-’į
lės.

Can you (ar moki):
28) Drive an automobile? 

(valdyt automobilių).
29) Operate’ a telegraph (te- 

i legrafą operuot) ?

from military service 
but paliuosuotu nuo 
tarnystės) ?

51) Why (kodėl)?
52) Give name of 

sent employer (pažymėk vardą, 
dabartinio savo darbdavio).

53) Employers business ad- 
•ress (darbdavio užsiėmimo ad
resą).

54) Employers business (darb 
davio užsiėmimas).

How many of each of the 
following do you 
daugelio savininku 
lykų):

55) Automobiles 
lių) ?
56) Give name, year of manu- 
facture, horsepower, and carring 
capecity o feach (pažymėk var
dą, išdirbimo metus, jiegą, sva
rumo pakėlimą, kiekvieno).

57) Auto trucks (darbininkų 
automobilių) ?

58) Give name, year of manu- 
facturer, horse-power and car
ring capacity of each (pažymėk 
vardą, išdirbimo metus, jiegą ir 
svarumo pakėlimą).

59) Vans (didelių vežimų) ?
60) Where located (kur jie 

yra) ?
61) Wagons and trucks (veži

mų ir darbinių automobilių) ?
62) Where located (kur jie 

yra) ?
63) \Vireless outfit (bevieh- 

nio telegrafo prietaisas) ?
64) Where located (kur jos 

yra) ?
65) Motorcycles (motorcik- 

lių) ?
66) Motorcycles with side car 

attachet (motorcikliu su šonine 
sėdyne) ?

67) Where located (kur yra ?
68) Draft horses (arklių dar

bininkų ?
69) \Vhere located (kur jie 

yra?
1 70) Light draft horses (važi

nėjimosi arklių?
71) \Vhere located (kur jie 

■ yra)?
72) Saddle horses (jodymui 

arkliu) ? .
73) Where located * (kur jie 

’ yra)?
1 74) Mules (mulų) ?

75) \Vhere located (kur jie 
’ yra) ?

16) Milch cows (melžiamų 
kar ių) ?

77 \Vhere located (kur jos 
yra) ?

your pre-

own (kaip 
esi šių da-

(automobi-

7$) Beef cattle (raguotų gai

Rūpinasi civiliais nelaisviais. 
Tuomlaikinė Rusijos valdžia at
kreipė atydą į civilius nelais- 
■vius, kuriuos ru«ų kariumenė 
paėmė nelaisvėn 1914 ir 1915m., 
kaipo pavaldinius savo priešų.

Lietuviai išradėjai. Apie 
prieš 10 metų buvo kilęs didelis 
trūkimas, kuomet tūlas lietuvis 
(rodosi Sutkaitis) Union City 
gyvenantis, išrado "sausą j Jė
gą", reiškia, varymą mašinos 
be garo, vandens, elektros ir ki
tokios jiegos. Kiek tai buvo pa
sistebėjimų iš "ne apšviesto”

jie kenčia 
nelaimes, tarpe sveti- 

imujų. Jie laukia su nekantry
be. kada pasibaigs ši baisi karė, 
kada jie galės sugrįžti į savo 
mylimą tėvynę ir pradėti gyve
nimą ant griuvėsių ir pelenų. 
Kita gi dalis mus brolių pasiliko
po vokiečiais gyventi ir vargti 
po sudegintais griuvėsiais ir jie 
ten kenčia sunkiausias priespau- 
das nuo tironų vokiečių. Jie 
teipgi laukia kuogreičiausio pa

_ ,. . i • . I- 39) Ride a motorcycle (va-Pas mane ganma gaut Lietu-:.. wiAtzifr*! L'Iltį i * 
vos Atstatymo Bendrovės 
kacijas ir visas 
Reikalaukite 
kreipdamiesi 
avė. Cleveland. Ohio. 
liai. visi, kas gyvas, 
veikime mus tautai ir mus tėvy

Įžiuot motorcikliu) ?
31) Operate a vireless (ope- 

mtormaci.ias. • ' ...... - . oruot beviehm telegrafa) ?
iu pas mane. ,, ,, „ ■ , . . ,
■ " -r.L- oi i ■ i 32) Handle povver boats (val- i »91b Pulaski- , ’1 -..-vo

-n j u įdvt uega varoma vailti) ?iad oro-1 ‘ *. A, . . 33) Onerate a stationary ste-stokime iri .* ...am engine (garu sukama cilin-

nei naudingą darbą
R. Kruopis. !

; deri)

-O-
KARIŠKAS CENZAS.

Nuo 11 iki 25 dienai Birželio.

34) Operate an aeroplane (or
laivį)?

35) Handle electric machinery 
(elektrinę mašiną) ? .

36) Operate a steam locomo-

visų toje valstijoj gyvenančių 
vyks tik visiems gyvai pajutus sibaigimo karės, kad jie galėtų žmonių, abiejų lyčių, nuo 16 iki

New Yorko valstijoj atsibuvo the (garu varomą lokomotivą) ? 
kariškas cenzas, arba surašąs' 3<) Do you hold o license as 

enginner (ar turi mašinisto; 
laisnį)?

38) Pilot (laivo vedėjo-sty- 
rininko) ?
' 39) Navigater (esi jūreivis)?

didį Seimo reikalą. Lietuvių i susieiti su savo broliais ir visi iki 51 metų amžiaus. Dabar 
Tautos Taryba neturi atliekamų drauge pasidalinti savo vargais planuojama toki pat surašą pa
kastų išrinktiems į Seimą atsto-iir nelaimėmis. Kaip pabėgusio- ■ Vengt i Ohio valstijoje. Galbūt 
vams kelionės išlaidas grąžinti. .H. teip ir likusieji po vokiečiais, jje bus rengiami ir kitose valsti- 
Taigi Lietuvių Tautos Taryba;visi jie laukia galo karės ir jie jose. Kam toki surašai yra rei- 
kviečia visus rinkikus per rin-Į tikisi, kad užsibaigs kada nors (kalingi, negalima aiškiai žinoti, 
kimus sumesti savo išrinktiems i jų vargai, sulauks užtekančios bet New Yorko valstijos surašo 
atstovams, kiek reikia kelionei! šviesios saulutės. blankose paaiškinta, kad toks
Į Petrogradą ir atgal, teip pat: Girdime iš laikraščių, kad jie .surašąs nėra daroma su tikslu

vijų?
79) Where located (kur jie 
yra) ?

89) Other small live stoek 
(kitokių gyvulių) ?

81) \Vhere located (kur jie 
yra) ?

82) Rifles (šautuvų)?
83) \Vhere located (kur jie 

yra)?
84) Do you own a ship. 

yacht. motor launch or power 
’boat (ar esi savininku laivo, 
luoto, ar motorinės valties) ?

85) State particulars (įvar
dink).

86) Give nemes, ages. sex re- 
lationship and residence of de- 
pendens if any (including all 
chilren under sixteen years of 
age). In case of hushand and 
vvjfe living together. the tus-

49) Have you ever been cm- barni alone is to list all depen- 
ployed in shipbui'.ding (buvaį dens of both husband and wife 
kada darbininku prie laivų sta- including children under srtteen 

years (pažymėk vardą, amži.tymo) ?
41) Have you any serious j giminystės ir vietą gyveni- 

phisical defect (ar turi :ni0 tų ypatų, kurių užlaikymas 
kūno sužeidimus) ? I tau priklauso (priskaitant ir vai-

4z) If so. name it (jei teip. 1^. jaunesnius 16-metų am- 
įvardink). Ižiaus). Jei vyras su savo mote-

4->) Are y<»u marriod. single, i gyvena draugėje, tai tik vy- 
widower or <Uvbrced (esi vedęs-, gaĮi ivardyti ypatas. kurios 
tekėjus, vienutis-vierutė. 1reikalauja jo užlaikymo, pris-

gyventi Petrograde trims, pen-iten visi darbuojasi kiek kas iš- ėmimui žmonių kariumenėn. ne 
kioms dienoms. Lietuvių Tau-' manydami dėlei musų tautos1 uždėjimui uždėtinų mokesčių, 
tos Taryba mano, kad kiekvie- ir tėvynės Lietuvos naudos; visi, tik tam. kad butų galima ap- 
noj vietoj, kur tik bus renkami musų broliai mato galą prieš- skaitliuoti, kiek valstijai bus rei- 
atstovai į Seimą, reikia sudary-, paudos ir žengia prie Lietuvos į kalinga maisto. Kadangi tiki- 
tį tik tam tikslui tam tikros I laisvės. Męs gi Amerikos lie-; masi panašaus surašo ir kitose 
Seimo Organizacijos Komisijos. į tuviai, matydami musų pačių į valstijose, tad musų skaitytojų 
Todėl Lietuvių Tautos Taryba • svarbiausią reikalą, neprivalo-1 žiniai čia paduodame blankos 
prašo tuojau, neatidėliojant, į me tylėti ir laukti, sudėję ran- į formą, kuri buvo vartota New- 
visur, kur tik esama lietuvių,'kas,.geresnės ateijies, bet sto-jYorko valstijoj, kur į kiekvieną 
sudaryti Seimo Organizacijos'kime visi kaip vienas, senas ar klausimą reikia atsakyti tei- 45) If not. how many yers

Ypač šiuomi norime at- have you lived in the UnitedKomisijas, kurioms ir teks at- * jaunas, didelis ar mažas, mo- į singai.

lys-naslė ar persiskyręs-rus) ? įkaitant ir vaikus, jaunesnius 16 
44) Are you a citizen oftheĮnk>Ul

L'nited States (ar esi pilietis 
Suvienytų Valstijų)?

■O

darbininko gabumo. Mehanikai, | - . ... , , ,. . i. - .. . . . • . , • • , ■ ■ •__
. . , . . ’ . . stovų i Seimą rinkimai organi- kintas ar paprastas darbinin-: kreipt atydą lietuvių, kad pne States (jei ne. kaip seniai gj\e-

profesionalai ir prasti zmone- . ... 1. .... . __ Z— _____ = _• __
liai, traukė i Union City lyg į
šidlavą, kad pamačius lietuvio ‘

zuoti ir už rinkimų teisingumą i kas, socialistas, tautininkas ar į klausimo kokios tautos, ne pas i- ni Suvienytose Valstijose)?
, ‘ ; nešti. Lietuvių' klerikalas ir visi turime darbuo- ■ sakytų esą rušais. lenkais, vo- ■ 46) If not. have you taken out 

Tautos Taryba prašo visų susi-‘tis naudai mus* tėvynės, nes vi-:kiečiais ar kitokiais, bet LIE įfirst papers (jei ne. ar išsiėmiai

Tūlas Anglijos okulistas 
(akių daktaras) tikrina, kad 
jeigu panaikinus baltus dra
bužius mažiems vaikams, 
tai 20 nuošimtis žmonių 
daugiau turėtų sveikas akis.



Elzė,

Žuvininkaimums

savo uz-

buvo matoma tyri laukai su rodydami tuom priešui savo

tinka-

vieškeliu. Prancūzams bu- se Turkijos miestuose.

tuos siunčia į orą Ilgomis 
sriovėmis, nes žemė nėra 
karšta. Ir tokiu budu ilgieji 
spinduliai užsilaiko atmos
feroje ir negali teip lengvai 
nuo męs pabėgti, kaip leng
vai pas mus ateina saulės 
spinduliai. Tokias pat ypa
tybes turi ir stiklas, apie ką 
jau yra patyręs kiekvienas 
■daržininkas. Vandens ga
rui suteikia pagelbą ir kitos 
ypatybės, kurių ore yra ga
na daug, tai anglių rūgštis.

Liuosą laiką praleidžia 
žaislams.

Photo by American Press Assoclatlnn.
EMMA GOLDMAN IR A. BERK MAN.

Garsus anarhistai, kuriuos dabar teisia New Yorko teismas už prieškarišką agitaciją.

Moteris, pirkit vyrams 
saldainius.

Girtybė turi būt užka
riauta.

mas. Saldainiai turi savyje 
tokią ypatybę, kad užmuša 
žmogui norą pasinerti al
koholio bangose. Daktarai 
tvirtina, kad saldainiai ati-

‘Mokslinčius
savo Nazradyn nupirko tris sva

ri’ jau 
Mote- 

užganė-

Vandens garas ir žmonių 
gyvenimas.

Drėgnumas ere paprastai 
yra vadinamas vandens ga
ru. Tas vandens garas yra 
maža daug lengvesnis negu 
sausas oras, prie tos pačios 
'temperatūros. Tas skirtu- 
j mas paeina nuo ta, kad ga
ras susimaišęs su sausu oru, 
kpa augštin. Bet vandens 
.garas, palyginus jį su oru, 
yra labai veikliu tempera
tūros atmainoje. Užtenka 
ne žymaus temperatūros pa- 
simažinimo, kad padaryt orą 
drėgnu, liet augštumoje bent 
kelių tūkstančių pėdų, kur 
temperatūra yra keliais laip 
sniais žemesnė negu ant 
žemės paviršiaus, garo lašai, 
virsta vandens lašeliais, ku
riems padidėjus, puola jie

■ ant žemės pavidale lietaus.
Jeigu butų kitaip, ty. jei 

butų vandens garas sunkes
niu už orą, musų žemė tada 
išrėdytų kitokia. Tada męs 

i paskęstume miglų jūrėse, 
i Debesiai tada gulėtų ant 
Į žemės, vieton kaboti ore, 
i augštai, ties musų galvomis, 
s Jeigu garas būdamas leng
vesniu už orą, ne susilietų 
i lašus teip lengvai prie 
temperatūros atvėsimo, tad 
kas kart kiltų vis augščiau i 

į orą ir tokiu budu vandens
■ garas pasikeltų labai augš- 
• tai. Tada musų žemė, nete- 
i kusi vandens, nustotų drėg- 
inumo ir liktųsi vienu dide- 
! liu tvru.

riuose turkai kariavo su 
Europos tautomis, rods, yra 
atsižymėję savo barbarišku
mais ir nuo tų laikų apie 
turkus kalbama kaipo apie 
barbarus. Primenant dar 
prie to ir veliasnę gadynę, 
kurioje turkai yra atsižymė
ję skerdynėmis armėnų ir 
sirijonų, rodosi, kad turkai 
nėra vertais pasigailėjimo, 
kaipo beširdžiai žmonės. O 
vienok teip nėra. Vėliausia 
buvusios armėnų ii* sirijonų 
skerdynės nebuvo tai dar
bas reguliariškos turkų ka- 
riumenės, tik sudemorali- 
zuotos policijos ir gaujos 

Tarpe dvieju plėšikų, nepriklausančios 
linijų gulėjo P1**6 reguliariškos kariume- 

" Nakties noūrs šitos gaujos buvo 
apginkluotomis ir priruoš
tomis prie kariavimo, kaip 
ir kareiviai. Amerikoniško
jo laivyno paručninkas, 
S. F. Briant, kurs per pus
trečių metų Konstantinopo- 
lyj pildė pareigas Suvienytų 
Valstijų—ambasadoriaus ir 

turkišku ka psas juos yra kasdieniniu rei
kalavimu. Valdžia karei
viams parūpina užtektinai 
papirosų, parduodant jiems 
be pelno, už 3 centus pakelj

ma epetitą prie svaiginan
čių gėrimų. Dėlto daktarai 
pataria toms moterims, ku
rių vyrai, arba mergoms, 
kurių berniokai yra šalinin
kais Bacho (girtuoklystės) 
dievaičio, pirkti kuodau- 
giausia saldainių, o patėmy- 
sit, kad vyrai paliaus lanky
ti karčiamas. Moteris ir 
mergos, pabandykit. Geras 
ir pigus vaistas atpratmi- 
mui nuo girtuoklystės vyrų.

Kepant pečiuje mėsą 
reikia ją kepti ilgai ir atsar
giai, kad nebūtų sausa ir ne
prisviltų prie įdo. Norint, 
kad mėsa neprisviltų, reikia 
ją tankiai aplaistyti tam 
tikru sosu, bet tik ne van-

tikrais elgetomis, nors tūli 
musų šiaudadvasiai savo 
spaudoje begėdiškai girtasi 
dvasiškais turtais. Neturi
me męs nė vakarinių mo
kyklų, nė tinkamų kliubų, 
kuriuose vakarais ar kito
mis liuosomis valandomis 
butų galima praleisti laiką 
ar bent ko pasimokinti.
Mano manymu yra, kad viso 
se lietuvių kolionijose turėtų 
būti organizuojami bendri 
kliubai, vyrams ir moterims 
(kaip kad neseniai Baltimo- 
rėje susiorganizavo). To
kiuose kliubuose butų gali
ma praleisti liuosas valan
das. Nu, žinoma, toki kliu
bai nieko nesuteiks tiems, 
kurie jau yra primirkę gir
tybėje, bet jie neleis niekais 
nueiti musų jaunimui, ku
rie šiądien nors prie girtavi
mo daugumoje ir nesiriša, 
tai vienok tik malkoms gali 
tikti, nes apart gužynių, šo
kių ir glamžymusi vienos ly
ties su kita, daugiau niekam 
netinka. Tokiuose kliubuo
se, tie nariai, kurie ką nors 
moka, galėtų mokinti tuos, 
kurie nieko ne moka. Ir esu 
tikra, kad jei lietuvių kolio
nijose toki kliubai butų tve
riami ir palaikomi -su šiuomi 
tikslu, musų jaunimas iš
augtų Į žmones, priprastų 
prie blaivumo ir girtybė 
butu užkariauta.

paveiksiąs pastatyta gale 
kaimo. Francuzų kariume
nė, užsislėpusi už ano pa
veikslo, perėjo kiton vieton 
ir netikėtai prisiartino prie 
vokiečių pozicijų.

Panašiais paveikslais fran 
cuzams yra pasisekę apvil
ti vokiečius tose vietose, kur 
francuzai rengė atakus ant 
vokiečių. Prieš vokiečius

; vienok valdžiai pagailo ar-nešaudytais medeliais, iš drąsą. Rusai tokiu budu 
tįstų, ypač tepliorių, tad visi griautomis tranšėjomis ir juos laiko didžiausiais prie- 
■senesni tapo ištraukti iš ka- geležinkeliais, kuomet po šais, o turkai rusus irgi lai- 

* ' * francuzų ko sau ne geresniais, tik to- 
paveikslų, kurie kariumenės ėjo didžiausias kiais jau priešais kokiai* 

judėjimas, gabenimas pro- skaitomi yra anglai, kurioj 
vizijos ir ginklų. Francuzų vieni ir kiti spriaudžiasi, kad 
baterijos visuomet yra pri- sunaikinti jų šalį ir religiją, 
dengtos tam tikrais sietais, Turkijos armija dalinasi į 
teip, kad iš orlaivio žiūrint, tris dalis. Mūšio armija, ku 
išrodo lyg akmuo. ri paprastai susideda iš kai-

--------------  miečių. Antra dalis suside- 
TURKIJOS KAREIVIAI, da iš žydų ir grekų, Turki-

Pagal supratimo pas civi- ios Pavaldinių, kuri yra ski- 
lizuotus žmones, Turkijos r^airLa taisymui ir saugoji- 
kareiviai visur yra skaito- kelių ir išpildymui ad- 
mi didžiausiais barbarais ir hiinistracijos norų. Trečia 
nuožmiausiais — brutalais.; tveria armėnai, kurie, 
Senos praeities laikuose, ku- subTg valdžios manymo, dė

lei savo negabumo prote, 
nėra tinkamais kitokiam vei 
kimui, kaip tik kasimui 
duobių ir laidojimui mūšio 
laukuose kritusių kareivių. 
Maistu kareiviams tankiau
sia duodama juoda duona, 
alyvos ir mėsos sriuba. 
Pradžioje šiądienines karės, 
valdžios buvo mokama dar 
ir pinigais po 8 centus i mė
nesi kiekvienam kareiviui. 
Vėliaus, stokuojant pinigų, 
vieton tų buvo duodama kas 
dien viena bandelė duonos 
daugiau negu paprastai, lei
džiant tą duoną išmainyti 
ant pinigų. Kareiviai šitą 
duoną pardavinėjo Konstan
tinopolio bazaruose, imda
mi po 24 centus už bandelę. 
Kareiviai turi perkęsti daug 
nepatogumų savo kazermė- 
se, dėlei stokos daugelio sau 
reikalingų dalykų. Lepu
mai ir puikybė mahometo
nams nėra žinoma, girtybė 
tarpe jų yra labai retu atsi- 
tikimu. Tabako rūkymas

Rusai turi turkus pavojin
giausiais priešais.

Turkiškas kareivis savo 
Įsitikinimuose turi paprastą 
ramumą ir priimnumą net 
iki tai valandai, kurioje sto
ja i kovą apginti savo šalį ir 
savo religiją. Laike kovos jie savo pačiai 
nepajudinamai stovi vieto- Jeigu čia yra mėsa, tai kur 
je, viduje šūvių siutimo, pa- katilas, o jeigu čia katinas, 

(Toliaus bus)

Kaip artistai tarnau
ja tėvynei.

Pradžioje baisiosios Euro
pos karės, Francuzijos ar
tistai viską metę į šalį, stojo 
į eiles kareivių ir kariavo 
už tėvynę. Daugelis jų žuvo 
mūšio laukuose. Vėliaus

Jeigu atydžiai ir vienpu
siškai peržvelgsime girty
bės priežastis, tai lengvai 
galėsime surasti budus gir
tybės užkariavimui, kaip 
lengvai šiądien matome prie 
žastis, didinančias girtuok
lių skaitlių. Imkime .žmogų, 
kurs neturi gabumo ko nors 
naudingo pašimdkinimui 
Jeigu tbks žmogus, parėjęs 
iš darbo, randa savo moterį 
plepant su jai panašia “kū
mute”, o vakarienę dar die
vai žino kur gyvenant, tai 
pats šiaip-teip apsitvarkęs 
ir ką nors užgraužęs, eina 
pas kaimyną ir su tuom 
traukia į karčiamą. Ten nu
ėję susieina su puse tuzino 
sau panašių ir visi “pasikal
bėdami” apie vienus niek
niekius, ragauja alų ir degti
nę, be pertraukos. Tokiame 
atvėjuje nieko stebėtino, 
kad tas pirmasis “džiovas” 
užmiršta, kad nėra dar va
karienės valgęs, ir tik atsi
minęs kada apie 10 valandą 
ar vėliaus, traukia namo. 
Parėjęs namo jis randa sė
dinčią nubudusią moterį, at
šalusią vakarienę 
miegančius vaikus, 
ris, žinoma, nėra 
dinta tokia vėlyva savo vy
ro vakariene, ką mėgina jam 
paaiškint savo pasiputusią, 
lyg kalakutas, mina, tran
kymu pečiaus pabuklių ir 
nervišku trūkčiojimu kė
džių per grindis. Toks pa
sielgimas išrodo lyg nepasi- 
ganėdinimu pirmu tokiu 
apsireiškimu žmonių šeimy
noje. Už valandos, ant vyro 
“nelaimingos galvos” pra: 
deda pulti moteriški plūdi
mai, pravardžiavimai ir ki-

moterims ir mergoms pirk
ti vyrams saldainius, ypač 
tiems, kurie mėgsta karčia-

gyvemmas.
juos iš olų išimti negalėtų, 
be olų išdraskymo, bet, kad 
vėžiai gindamiesi.
puolikus baidydami, iški
ša iš olų savo kojas, tad žu
vininkai suima juos už kojų, 
išsitraukia iš olų, nuplėšia 
jiems kojas ir paleidžia. 
Bet čia apsireiškia dalykas, 
kad vėžiams kojos nėra nu
plėšiamos; jos lengvai tik 
nurimau ja, lyg kad vėžys jas 
iš liuoso noro savo priešams 
padovanotų. Mat vėžio kū
nas yra teip subudavotas, 
kad jam atplėšus kokią kūno 
dalį, sužeistoj vietoj tuojaus 
per lukštą išsiveržia rau- 
menai, be jokio kraujo plū
dimo ir iš tų raumenų tuo
jaus pradeda augti nauja 
kūno dalis, ta, kuri tapo at
plėšta. Kadangi vėžiams 
patarnauja toks jų kūno su- 
budavbjimas, tad jie nelabai 
ir priešinasi savo priešams; 
žuvininkai juos ima į ran
kas, nuplėšia kojas ir juos 
paleidžia, o jie, tartum nie
ko ne jausdami, skubinasi 
namo, į savo olas.

deniu. Sosas turi būti pa
dirbtas iš miltų ir atskiestas 
vandeniu arba rašalu. So
sas privalo turėti rudą iš
vaizdą ir užtektinai taukų. 
Tokiu sosu kartas nuo karto 
aplaistant mėsa būna gar
di, nes gerai iškepa. Apart 
mėsos tokiu sosu galima 
aplaistyti ir smožyjant bul
ves. Prie dabartinio bran
gumo patartina šeimynin- 
kėms daugiau dirbti soso. 
nes jis priduoda skonį kad 
ir pigesniai mėsai.

reivių eilių ir pristatyti prie tais reginiais 
piešimo j 
žmonėse keltų dvasią ir ža
dintų juose kerštą prieš ne
prietelius. Toki paveikslai 
buvo Francuzijoj visur lip
domi, prie kelių, geležinke
lių stotyse, prie vagonų, 
vežimų ir tam panašiai. 
Vėliaus sugal vota panaudoti 
piešėjų darbus suklaidmi- 
mams neprietelių, kaip gi
riose, teip ir laukuose. Ir 

j ačiū tam išmislui, šiądien 
; aeroplanui suradimas fran- 
jcuzų baterijų, nėra galimu. 
Apmaskavimas bėgančių tru 
kių yra francuzams nusise
kęs daug kartų, o stovinčių 
vagonų nutėpliojimas aplin- 
kių spalvomis, ir šiądien

• Francuzijoj yra naudodoja- 
j mu. Šiądien Francuzijoj
• dailos teorijos" yra naudo- 
I jama toje pačioje prasmė
je, kurioje buvo pirmiaus 
i pas indi jonus, kurie save 
tepliodavusi, kad tuomi pa
sislėpti nuo žvėrių ir kito
kių priešų. Francuzijoj 
šiądien daila panaudojama 
net pasislėpimui nuo priešo 
patrolių. Vieną kartą pa
naudota negyvą arklį, gu
lintį “niekam ne priklausan- 

■ čioj žemėj.” 
i priešų mūšio 
Į nušautas arklys.
' laiku francuzų žvalgai ne- 
i gyvąjį arklį atėmė, o jo vie- 
i ton paguldė skulptoriaus pa
dirbtą ir teplioriaus tinka- 

, mai nutepliotą, medinį arklį, 
kurio viduje buvo pasislėpęs 
žvalgas. Kadangi šitas dirb 

j tinis arklys gulėjo biskį aug- 
! ščiau vokiškų tranšėjų, tad ten pažinojo 
jame pasislėpusiam žvalgui reivių gyvenimą, pasakoja 
labai lengvai buvo matoma daug Įdomių dalykų, kuriuos 

I vokiečių judėjimas ir girdi- jis tarp kareivių yra paty- 
ma jų besitarimai. Žvalgas ręs. Sulyg p. Brianto paša- 

’ gerai viskam prisižiūrėjęs ir kojimų, turkų reguiiariskoji 
prisiklausęs, sulaukęs nak- kariumenė susideda iš ra- 
ties, Į savo tranšėjas parne- mių ir normališkų kaimie- 
šė aiškias žinias. eių , kariumenėn paimtų

Ataugintas vėžiams kojų.
Keleiviai, kuriems tenka 

keliauti per Sevvelli, tan
kiai mato moteris, kašikais 
ir pintinėmis nešant kojas j 
vėžių, vadinamų “krabai”.; 
Tas kojas verdama ir paskui 
jas žmonės kramto ir čiuL 
bia, ne tarkad iš jų turėjus 
.maistą, bet, kad nuvarius 
nuo savęs nuobodumą, kaip 
kad rusai kramto sauliažo- 
lių sėklas, arba Amerikoj 
gyvenanti “išmintingi” žmo
nės, ypač “išmintingos” 
mergelės kaip čiulbia “gu
mą”. Bet kas liekasi su li
kusia dalia anų vėžių, kra
bų, kuomet jiems neplėšia- 
ma kojas? Visur žinoma, 
kad vėžiai ne lošia jokią ro
lę pasaulinėje pramonėje. 
Morocca pakrantėse, Ispani
joj ir Portugalijoj, žmonės 
naudojasi vien krabų kojo
mis. Krabai gyvena poro
mis, urvuose, ir, turbut pa
žindami būdą vakarinių žmo 
nių nuožmumo, savo gyvenU 
mo drauges laiko uždarę 
urvuose, patįs stodami ko
von už būvį. Kuomet go
daus žmogaus ranka prisi
artina prie urvo, krabas iš
skečia savo kojas, kad jomis 
įskaudinti ir tuomi nuvyti 
nuo savo gyvenimo angos 
užpuoliką.

Kada jūrėse vanduo nu
puola, tada žuvininkai lauk
dami, kol vanduo sugrįš, 
puolasi prie krantuose esan
čių olų, kuriose gyvena vė
žiai. Olos yra tokio didumo, 
kokio reikalauja vėžių poros

Tarpe daugelio atsitiki- iš vidurinių Turkijos pro- 
mų, galima paminėti kaip vmcijų, kurie nėra dvasiš- 
su dalininko-artisto pagelba kai sudemoralizuoti vienval- kojant kokias balabaikas. 
francuzams pasisekė vokie- diškosios, kurios nenorma- Turkų Humoras, savo leng- 
čius nuvesti ne tikru kaimo liškumas viešpatauja visuo- stilium moka kiekvieną 

Ne užganėdinti. Tarp karei-

toki ne malonus epetrtai. 
Tokiame atsitikime, jei vy
relis yra “tik Dievui dūšią 
kaltas;” tai jam švystelia 
mislis: “Jei boba sako, kad

labai šaltas. Tada net ir 
dienos laiku, kada saulė už
eina už debesio, ant žemės 
pajustume didelį vėsumą. 
Yra apskaitliuota, kad pra
šalinus iš oro vandes garą, 
temperatūra nupultų iki 36 
laipsnių, i-r tokiu budu, že
mei besisukant, ant žemės 
visada turėtume niekad ne 
pasibaigiančią žiemą.

Kodėl tad teip yra. Saulė 
kaipo labai karštas kūnas, 
išduoda labai daug karštų 
spindulių, kuomet kiti kū
nai, ne toki karšti kaip sau
lė, leidžia savo spindulius 
tik ilgomis sriovėmis. Ka
da saulės spinduliai pasie
kia atmosferą, tai jau trum
pesnės srioves, dideliame 
skaitliuje, beveik 35 nuo
šimtis, yra jau pasibaigusios 
ore, pirmiaus negu pasiekia 
žemę. Kitos srioves, arba 
spinduliai, kurie yra ilgais, 

: pasiekia atmosferą, ir van
dens garas jiems yra ne įvie- 
kiamu.

Nuo daugelio metų yra 
įsigyvenęs paprotys , kad 
vyrai mylėdami mergas, ar
ba vyrai moteris, tankiai 
nuperka saldainių, tuomi 
išreikšdami joms giliasnį sa
vo jausmą ir prisišimą. Da
bar tūlų daktariškų laikraš
čių skiltyse pasirodė straip
sniai, kuriuose patariama

vo reikalingu perkelti savo išsilavinę, teisingi, religiški Yra laikoma už popu- 
kariumenę per kaimą, bet ir pripratę vargą vargti, liariską pasaka apie vieną 
vokiečių kariumenė buvo to- turkiški kaimiečiai, turinti pelgrimą, vadinamą Nazra- 
kioje pozicijoje, kad per pa- savyje daug brangių karei- dyn. Šitos pasakos turinis 
didinantį stiklą gerai galėjo viams zalietų. Yra nuolan- štai koks 
matyti visą kaimą ii’ per jį kiais ir paklusniais
einantį vieškelį. Tad tėplio- perdėtiniams. pradedant rus mčsos ir juos pasiuntė 
riai, ant milžiniškos paklo- nuo seržento ir baigiant sav0 pačiai, kad ta iš mėsos 
dės nupiešė visą kaimą ir ant Allaho, kurs, jų many- priruoštų vakarienę, 
vieškelį, ir laike artilerijos mu. Rojui yra surengęs ka- Kada pats parėjo, mėsos jau 
šaudymų, kada per durnus reiviams amžinas linksmy- nebuv o. Pasišaukęs pačią, 
nebuvo nieko matyti, tas bes. paklausė ją, kur yra mėsa.

Pati jam paaiškino, kad 
mėsą suėdė katinas. Už
sirūstinęs Nazradyn ant ka
tino. liepė jį pagauti, kad 
nubaudus. Pagavus katiną, 
pasirodė, kad katinas sve
ria lygiai tris svarus. Nu
sistebėjęs Nagradyn sušuko 

Moteriške!

aš girtas, tai teip ir yra . 
Bet už valandos jam žybteli 
kita mintis: “Jei boba va
dina mane girduokliu, tai 
kodėl aš juom negaliu būti ?” 
Ir jis pasistatęs sau tokį 
klausimą, pradeda praktika
vimus. Pradeda kas vaka
ras lankytis Į karčiamas ir 
ten vis giliau bristi į girty
bę. Perstoją būti geru vy
ru, mylimu tėvu ir galiaus 
nustoja žmoniškumo. Bet 
jei moteris butų turėjus 
supratimą, ji galėjo savo vy
rą iki tam ne prileisti, galė
jo pripratinti liuosas valan
das praleist namie, o ne 
karčiamoje. Iš kitos pusės 
vėl, jeigu vyras butų turė
jęs supratimą, butų iš ank
sto matęs, ar gerais, ar blo
gais takais jis mėgina eit 
butų permatęs blogumus, 
kuriuos apvertinus, juk bu
vo galima jų išvengti. Ly
giai ir moteris, jei butų sup
ratus savo pasielgimo pa
sekmes, butų galėjus vyrui 
neleisti pradėt kelionę pra
pulties takais.

Rašymas kad 
miausių straipsnių šioje te
moje, ne duos pasekmių, nes 
tie, apie kuriuos dalykas čia 
eina, arba yra analfabetais, 
arba jeigu motina prie vin- 
delio kad ir išmokino skai
tyti, tai laisvoje šalyje jie 
būdami, tinkamus straips
nius, kuriuose jiems nešama 
nauda, neskaito, nes skaityt 
nenori. Prie to męs esame

Žemės gyvenime vandens 
garas lošia labai svarbę ro
lę. Dėkingumas priklauso 
atmosferai, kuri lyg kaldra 
yra apsupusi žemę ir nelei
džia nuo žemės atsitolinti 
šilumai, kurią suteikia sau
lės spinduliai. Garas yra ne 
matomu, skystu ir leidžian
čiu per save pereiti saulės 
šviesai ir jos spindulių šilu
mai be jokių keblumų, bet 
tuom patim yra ne perlei- 
džiančiu ne šviečiančių spin
dulių, susidariusių iš šilu
mos, paeinančios nuo saulės 
spindulių įkaitintos žemės. 
Jeigu šiluma, kokią 
saulė suteikia, galėtų teip 
lengvai pereiti per atmosfe
rą, kaip lengvai ateina pas 
mus, tai su saulės nusileidi
mu ant žemės užstotų dide
lis šaltis ir naktis turėtume

, Daugelis iš trumpųjų spin 
dūlių yra sunaikinamais že
mės. Bet kad žemė yra 
šilta, tai ji iš savęs išduoda 
ilgus šilumos spindulius ir

Turkijos kareiviai yra la
bai užganėdinti, kuomet 
mato žaislus ir girdi paša-
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Tarp juros bangų.
(Eilių rinkinėlis.)

Mr. Henry Wood.

Darbininkas sunkiai dirba, 
. Prakaitas jam kūną vilgo, 
. Namon grįžt’ silsėt negali, 

Netekliai spaudžia bedali.
Sunk'am varge tur gyventi, 
Vos dar jaunas, praded’ senti, 

. Dėl gudruolių keisto svieto—
Tempk varguoli būvį kietą.
Tu po mirties laimę gausi,
Jei tylėsi, kantriai lauksi, 
“Buk nuolaidus ir prielankus, 
Tau bus rojus ir tau dangus”....

. • Čia besočiams tik lėbauti,
Iš silpnųjų turtus krauti, 
Dangaus, rojaus j’ems nereikia, 

. Mat kitiems jie tai suteikia...
Gobšams rojus čia ant svieto,

- Prasčiokui tik vargas lieka, 
Kaip tik sveikatos pristinga, 
Ir dirbtuvėj jau netinka.
Todėl vargše, snausti liaukis, 
E po turčių jungo traukis,

- Šviesos, mokslo tu įgyki, 
Smuklių visai nelankyki.
Gražią spėką, protą jauną, 
Kaip girtybė pasigauna,

. Sunkią naštą turčių trauki, 
~fr baisių dienų sulauki.

- Knygoj, laikraščiuos šviesybė, 
Skaityk, prašalink tamsybę,

’ Nereiks blogų valdininkų, 
Tarp apšviestų darbininkų.

» Taigi, broli, brangų laiką 
Neleisk tuščiai jo be saiko,

; Mokslas, apšvieta — galybė, 
Visos pasaulės puikybė.
Gana vargše, snausti, liaukis, 
Iš prietarų tamsos traukis,
Jieškok supratimą sveiką, 

- Ir sulauksi gerą laiką.

BŪT SMAGU.
(1915 ii-1916 m.) 

Būt smagu vaikštinėti 
Gyrelėj tarp medelių, 
Kiff čiulbesiai skambėtų 
Giesmininkų paukštelių.
Jei raiboji gegelė 
Beržynėlyj kukuotų,
Ir .draugėj, jei sesutė 
Jautrią dainą dainuotų.
Dabar ten jau pražuvo
Linksmybe mus Tėvynes
Ir minčia grįžti baugu, 
Tapti auka skerdynės.
Liūdnai ir aržuolynas 
Aplaužytas jau snaudžia, 
Lyg kaž kokią teip keistą 
Pasaką mums audžia.
Žmones, durtuvai, badas! 
Kanuolių kulkos rieda, 
Nėra ten nė paukštelių, 
Kurie giesmeles gieda.
Mąstai, žiuri į laukus— 
Jau ten matyt pustynė, 
Net girdi šūvių treksmus,

Matau klevą senuti 
Ant gimtinio kiemelio, 
Nudegusi, vienutį
Tarp griuvėsių namelių.
Ir koks baisus likimas 
Palietė mus Tėvynę! 
Sunkus, skaudus gailėsis • 
Spaudžia, slegia krutinę.

SIELOS STYGOS.
Vėl paliestos sielos stygos,

Kaip jautringi tie garsai!.

Kurie liejas iš skausmų,— 
Net sužeistą širdį gundo—
Slaptai pinas’ tarp jausmų...
Sielos stygos suskambėjo,
Suvirpėję teip liūdnai,

- Vėl aptilo, apsistojo, 
Ir išnyko lyg sapnai...

PAJIEŠKOJIMAI.
Aš Magdelena Ališaukiutė, pa- į NAUJA ERA EINA PRIE

SINGTON GIMK
NEVLINNDALE

©
©jau, kad viens gyvena New Yorke, 

N. Y. o kitas Boston, Mass. Kas 
kitas ar patys malonėkite atsišaukti, 
nes turui labai svarbų raikalą.

M. ALIŠAUCKIUTĖ, 
769 W. Gorman st., 

Baitimore, Md.

Drama 5-se aktuose 14-je atidengimų.
Lietuvių kalbon vertė 
Br. Skripkauskiutė.

(Tasa)
riau pakalbėsim (įeina Anelė ir šnairiad žiu
ri į Levisoną. Levisonas jai lenkia galvą). ;

Anelė: Izabele, atėjau apreikšti, kad aš 
nenoriu duot siūti vaikams naujų jakučių, i 

mes jie dar turi užtektinai nesunešiotų.
i Izabelė (piktai): Anelę, aš matau, kad > 
Į tu jau perdaug pradėjai šeimyninkauti i 
mano namuose. Aš geriau žinau, kam ko 
reikia, o ypač mano vaikams. Turi žinoti, 
kad aš esu motina ir namų šeimyninkė.

Levisonas (išeidamas): Negaliu klausyti 
tų bobiškų barnių (įeina Jonas).

į Anelė (į Joną): Jonai, pasakyk man,
1 ko ta Barbora čia lankosi? Ko ji nori?
Į Jonas: Svarbus reikalai privertė ją at
lankyti mano nemuš. Tai viskas.

Anelę; Kodėl nesakai, koki reikalai?
Kam slėpti?

! Jonas (piktai): Anele, duok man ramy- 
. bę. '

Anelė: Gerai jau, gerai, neklausinėsiu 
daugiau (į Šalį). Vargšas tas Jonas. Dir
ba kaip jautis, o ji tuos pinigus praleidžia 
vaikams parėdus pirkdama (išeina) !•

Izabelė (artindamasi prie Jono): Jo- nys-
. , , , ••oi- in- i Prie 6912 Whitney Avė. dviem Seinai, pasakyk man, ko nori Barbora Minkė- m ynom namai po 5 kambarius ir mau- 

vičiutė?
i Jonas: Nieko tokio, brangioji. Ji tik 
atnešė žinią nuo savo motinos.

Izabelė: Ar ta žinia yra slapta ir nega
li man pasakyti?

Jonas: Mano miela, nebusi nė kiek 
linksmesnė, jeigu aš pasakysiu, nes tau ji 
yra nesvarbi (žiuri Į laikrodi).. Bet žinai, 
aš turiu skubintis, nes jau laikas. Tu imk 
arklius ir važiuok į pakviestą vakarienę, o 
aš atvažiuosiu truputį vėliau. Sudiev, ma
no brangi (eina Į duris).

Izabelė (rankas ištiesus): Jonai! Jonai!
Kaip tu gali teip eiti?!__________

Jonas (atsigrįžęs): Nusiramink, mano 
miela (sugrįžta ir pabučiavęs ją, išeina).

Izabelė: Aš nežinau, kas čia tokio yra. 
Kokios tai gali būti slaptybės, kad negalima 
sakyti man. Ak, negaliu jau to perkęsti 
(sėdai. Įeina Levisonas).

’ i

------------Z----- 7- ’•©
- Pa j ieškau Petro Komičiaus ir Ant. zįj. 

Dalinevičiaus. Paeina iš" Vilniaus i 
gyb., Trakų pavieto, Sodžiaus Skrai- į (§) 
šienų. Prieš 12 metu jie gyveno 
Yunker, N. Y. Turiu labai svarbų/'©' 
reikalą. Jie patis ar kas kitas ma- i 
lonėsite atsišaukti šiuo antrašu:* —

JUOZAS ZTNEVičIUS.
1207 Superior Avė., 

Cleveland, Onio.

PARDAVIMAI.
Parsiduoda naujas 9 rūmų namas j 

dėl 2-jų šeimynų, 5 ruimai ant pirmų • SY 
grindų, o 4 ant antrų. Prekė 3,400. ; 'S' 

L. Bednarski, ~
6700 Fieet Avė., 

Cleveland, Ohio

Vakar — vienas iš Clevelandą 
rubežiuojančių miestų.

Ryt — statoma didyn Linndale 
ir tūkstančiai Clevelando gyvento
jų, linksmai jame apsigyvena ii* čia 

i .s. balsuoja, su privažiavimu iki Pub- 
' lic Sųuare. tik už 3 centus.
į © Jeigu pirmiaus ne buvai Linnda- 
I le, tai — atvažiuok dabar — o čia 

tau patiks apsigyvenimo vieta.
<© Neapvertinami lotai atneša 100 
• — nuošimtį savo vertėje, kaip tik tin

ka namų statymui.

DIDELI LOTAI 

$275.00 
IKI 

$650.00GATVEKARIAIS,

© 
© 
© 
©

Pragyvenimo kaštai galima čia © 
sumažinti iki pusei. Geriausią įdė- 
Ii gali padaryti ŠL^DIEN įgyjant S/ 
savo žemę ir namus, kurio vieta (g) 

... © 
luoses uz save vien

____ _____ .. Žemė čia turtinga (g) 
gamtiškomis trąšomis ir drėgnu- (§) 
mais, kiek reikiant. SY

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

Ii gali padaryti ŠIĄDIEN įgyjant

laukia šiądien.
Šitie lotai išmokės už save vien 

daržovėmis. f

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

ne© 
© 
© 
© 
©©

©
ATKELIAUK ŠIĄDIEN. IMK LORAIN GATVEKARJ, SU TRANSPORTU PAS GATVEKARIU

'ž' STOVYKLAS, IKI LINNDALE GATVEKARIUI IR ATVYKĘS SPRĘSK PATS, ARBA. TELEFO-
> NUOK NEAPMOKAMO AUTOMOBILIAUS, AR RAŠTU REIKALAUK PA AIŠKINIMU

p™ 7on.»o Afe „r.® THE H. A. ST A H L COMPANY siduJda 5 k^mterių@ Main 5566 613 CUYĄHOGA BLDG. __________

su'Votū 40T60? elŽStosŽiSs6,00 ©©©©©©®©©©©®®©©®^®©W©©©©©©©©©©©©©©©©©© 

per mėnesį. Prekė $3,600.60 j ‘
Prie 1352 Giddings Road 2 šeimy- : 

noms namai po 6 kambarius, maudy- m 
nės, elektros žiburiais, garu šildo- i M 
mais skalbimui kubilais ir lotu; □ 
36 X 140 pėdų. M

Prie 1372 Russell Road 2 namai su 1M 
lotu ir 7 kambariais ir maudynėmis, i H 
kitas su 6 kambariais ir maudynėmis.. S 
Lotas 50 X 80. Labai geras pirki- į M

----------------------------------------------@

Oeras Pirkimas, i®

Prie 6912 Whitney Avė. dviem šei- 

dynės ir su 35 X 110 lotu. Randos 
neša po 50 dolerių kiekvienas per mė
nesį.

Prie 6914 Whitney avė. kampinis į 
namas su 45 X 110 lotu ir 3 šeimy- ■ 
noms kambariais, per mėnesį neša 
randos $70.00

Jeigu interesuojiesi šitomis gero
mis progomis, paklausk apie jas pas j 
mus per telefoną, Princ. 1766-R. arba t 
Garfield 7214-T. Čia paminėtos vie- į 
tos randasi arti Superior avė. ir 68 ; 
gatvės. • Pasinaudokite šiomis progo
mis.

THE SIGNAL RE A LTV CO 
8502 Superior Avė., 

Cleveland. Ohio.

RAPORTAS STOVIO THE SOCIETY 
FOR SAVINGS MIESTE CLEVE
LAND, valstijoj Ohio skaitant su 20 

_ _________d. Birželio 1917 m:_________

Paskolos ant nejudina
mos nuosavybės............
Pašalinės paskolos.... 
Kitokios paskolos ir at- 
rokavimas................. — .
Valstijos ir pavieto 
bondsai. be rezervos..
Kitoki bondsai ir atsar-

812,419.359,17 
5,354,892,78 ;

349,67 i 

16,823^961,43 

21.690.039,02 
, ___ . , , . , , Bankos namai ir žemė l,05t‘,000,00Levisonas: Stebėtina ir labai stebėti- Kitokia nejudinama 

ne, ką tas Jons turi bendro su Barbora rn^as ’bankoš'’rė- 

Minkevičiutė. Neseniai girdėjau jų kalbą, S££L^oj^7aSS 

kurioje sutarė eiti i koki tai kliubą. Gal po- - - -......
. T U,. , T Aukso pinigų 26.->00,00ma Izabele norėtų matyti su Kuom Jonas sidabro pinigu 2.630.25 

praleidžia ištisus vakarus? su^^s1”?^^^

. Izabele (sumišus): Janas... su kuom?.. Sls^S rezeta/.
Levisonas: Prieš valandėlę mačiau 11.882.188,72

kaip per užpakalines duris išėjo vyras su 
motere. Pažinau, kad Jonas su Barbora F 
Minkevičiute. Kur jiedu nuėjo, nesekiau.

Cent. 1534

IR ĮVAIRIŲ PRIETAISŲ.

AUKSINES

3

PREKĖ
nuo $2.oo

iki $7.oo.

$69^37^90,79 
.ATSAKANTYSIS STOVIS.

___ iršiaus fondas.... $4,000,000,00 
Nepadalinta nauda ma
žiau išlaidų, nuošimčių

Izabelė (užsidegus): Mano vvras! Ne- ir mokesčiu išmokėta.. 1,752,901,47
, . . . . . .... .. 1 j. • Depazitą certifiKatai. .gali būti teisvbe! Dieve, jei zmocia, kad tei- ............. $13.024,99

v - j • • 1 ji '■'•Taupymo depozitai.. 63,471.364.33—sybe, tuojau apieiscia jo namus, kad ir si py 63,484^89,32

vakarą. $69.237.290,79
Levisonas: Izabele, pasakysiu atvirai, s^S’foJSK

kad Jonas tamistos niekad nemylėjo. Pa- Clevelando mieste, prisiekiu, kad čia 
, . • - • paduotos skaitlynės yra teisingos pamesk JO namus, vargų ir ašarų pastogę ir gal mano geriausio persitikrinimo.

eik į linksmybę, kokia tavęs laukia. Leisk state of 0hio. c^SyrfCuyahoga: 

man parodyti visą teisybę. ' .
Izabelė (verkdama) : Tik parodyk man (Signed) F. a. Leisenhehner, Notary 

teisybę, o aš ji apleisiu ant visados. Eisiu 1C’
Kas iš New Britain, Conn. ir jo 

SUU.... apielinkės nori užsirašyti “Dirvą” ar

Levisonas (pertraukdamas) : Su ma- gaut* pavieniais numeriais, gali krei- 
! • T r 1 • ptis prie musų agento Vaclovo Giie-mm, Izabele, su manim. John st_ Xew Coim.
į Izabelė (sumišus): Su tavim, SU bile ir prenumeratą galima jam užmokė- 

“Dirvos” Adm.kuom ,tik parodyk man teisybę. 
(Uždanga nusileidžia).

Scena VH.
Petras ir Barbora.

(Gatvė. Barbora laukia Petro. Pet-.

©
©

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

FRANKEL LIGHT COMPANY
5016 Woodland Avė. Cleveland, Ohio

MĘS UŽLAIKOME APARTAMENTĄ SU DIDŽIAUSIU PASIRIN
KIMU VISAME MIESTE

ELEKTROS ŽIBURIŲ APTAISYMŲ, ĮRENGIMŲ LEMPŲ

Dabok Savo Automobilio Ratus.
Mažas imbrakimas ar pradūrimas- nebus atkreipta atyda,_gali pada 

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

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

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

Laikančios sa- 
vyje rašalą, yra /] 
dabar plačiau
siai vartojamos 
ir tai vienas iš 
parankiausių ra ; J 
šomuiu Įrankiu. J 
Todėl visi jas 
ir perka. Bet . i 
jei nori turėti E' 
tą parankųjį da E 
lyką, niekad ne- » I 
bandyk pirkinė- KJ 
ti pigių, kurios 
yra parduoda- 
mos po 25c., vi 
50c., $1.00 arba, 
kad ir $1.50, Kį 
nes bus veltas P 
pinigų išmeti- fe 
mas ir tos pluk- k J 
snos niekad ge- S; 
rai rašyti negal, J ' 
nes jos padary- t I 
tos tik dėl ap- 5 j 
gavystės. Ir L 
todėl norėda- 
mas turėti ge- ® 
rą plunksną, t- 
nepirk pigesnės, e~ 
kaip S2.00 ir L- 
tai tik šios kom- nv 
panijos, nes bė- fe4, 
gyje 3 m. daug fcį 
esame męs jų 
pardavę ir visi 
mus viengenčiai 
kostumieriai y- i ‘ 
ra patenkinti ir K'y 
užganėdinti.

i g;

Didžiausis rinkinis randasi 
j “Dirvos” Krautuvėje. Meldžia- 
( me atsilankyt? apžiūrėti, o per- 
< sitikrmsite.
i ‘DIRVOS’KRAUTUVĖJE,

< 2004 St.Clair av. Cleveland.

A. Bukas, iš Philadelphia, Pa. /‘Dir
vos” yra įgaliotas agentas užrašynėti 
“Dirva” po Philadelphiair apielinkės. 
Todėl, kur tik jis atsilankys, be jokios 
abejonės galite užsirašyti “Drivą” ir 
užsimokėti jam pinigus, lygaii, kaip 
musų ofise. “Dirvos” Administracija.

CIGARAI ir PAPIROSAI
‘ras skubiai ateina).

Barbora: Petrai, mudu negalim čia il-
į gai būti, nes gali tėvelis užeiti. Mamytės, ag Superior Avė. 

. i negali matyti iki rytdienai.
. į Petras (bailiai dairydamasis): Aš ne- 

i norėčia teip ilgai lauktu. Barbora. Tu ii 
nai, kad manęs policija jieško.

Barbora: Neką padarysi, turi laukti
Tas žmogus, kurs papildė žmogžudystę, yr;

« SALDAINIAI IR SUŠALDYTA SMETONA

$40,000,000 TAI PA
PRASTAS DAIKTAS

Tai paprastas daiktss už
kurt gazu kūrinamą pečiy, 
kas imą vieną tik minutą lai-

Tai yra paprastas daik-

fomesą po lietui, kad praša* 
liut drėgnumą iš kambariy.

Tai yra lengvas daiktas 
šutint skalbiamus drabužius

riam viskas kas reikalinga 
pora degtuky užkurimui. O 
kambaryj bus vėsu, nors va
saros karščiai.

rengtas naudojimui

West Virginijos gazą
atves ir jums į rankas pa
duos apie 3000 moldnty ir

<Žalioj Pylyj. Ar tu jį pažintum?
Petras: Kaip savo tėvą, mamytę 

tave. Barbora, jį pažinčia. Dėmė jo bjau
raus darbo krauju yra užrašyta mano at
mintyje. Bet pasakyk man, kaip aš galiu jį 
matyti.

Cleveland, Ohio.

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

vienas dirba jps gerovei.

Barbora: Aš nežinau. Nieko tau, 
Petrai, negaliu daugiau sakyti iki ne ateis 
Jonas Daumantas (įeina Jonas).

(Toliaus bus)

į žinrngos.

Ir jv įrankiai, kuriais 
jums atveda jie gazą. Gazo 
patarnavinasjcaštuoja tą pa
prastą daiktą $40,000,000.

The East Ohio Gas Co.
7043 Superior Avė.

Kampas Addraon Road N. E. Cleveland. Ohio.
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DIRBTUVE.
3035 St. Clair avė 
CLEVELAND. OHIO

Prospect SS t
Central 4253

Baigusi šitą mokslą Europoje, 
teipgi ir čia Amerikoje.

2007 St. Clair Avė.,

xAKIŲ GYDYTOJAS^
1172 E. 79-th SL, Cleveland, Ohio. 
Ofiso valandos: Nuo 9 iki 12 ^ie

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

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

$1.00 ar daugiau.

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

The Pearl SLSavings 
& Trasi Gompany
Cor. West 25th Street and

Dirbame visokius audeklinius 
stokelius apsisaugojimui nuo sau
lės.

Apsteliavimus duokite iš anksto.
Tel. Harvard 747 Centr. 5595.

!ji Telep. - - Cuy. Central 7597-K ;jjj lelop. • “ Ųziiy. Uzdiurai

i John Tidd Į
ii • . . s
j Lietuvys Kriaučius I
;; Kurie mylite dėvėti gražius «i 
siutus ir kitus drabužius, tai užsi- ;j 

i;; sakykite pas atsakantį kriaučių. Jį 
. į Aš gyvenu pačiame miesto centre !: 

ir turiu bidelę šapą, todėl ir viso- jį 
j! kius drabužius atsakančiai pasiu- j! 
;! vu. dailiai pritaikau ir gero tavoro. ;į

t^KOSTUMERSKAS<- ii

LIETUVIS

Cuy. Central 8473-R

S. Bonchorek
Specialistė

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
; REJENTALIKŠĄ KANCELIARI- 
; JĄ (Notary Public).
i Parūpina kontraktų ir pardavimo 
; ar pirkimo aktus, apdirba “dee-
• dus", margičius, abstraktus, tes- 
; tamentus ir teip toliau.
• KANCELIARIJA:
• 303 SUPERIOR BUILDING
j Cleveland,. Ohio.
; Tel. Bell Main 1963.
; Cuyahoga Central 8290—R.
! Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po 

pietų.
; REZIDENCIJA:
• St. 16 Berea Rd., Brook Park O.

Tel. Mario 110—R.
—Scnvisokiai reikalais—kreipkitės 

•'prie jo, o busite užganėdintais jo 
Si patarnavimu.

W.E.&J.J.Donnell?
PATENTUOTOJAI

Kreipkitės Antrašu:
1 1377 E. Mos gal. Cleveland. Ohio

^Sienoms PopieraĮ
Nuo 5 centų augštyn už rolę<£ 

^Didžiausis pasirinkimas tinkamų S? 
y margumynų. Pamieruokite savo^T 
^kambarius ir atėję pasirinkite 

tinkamiausio tavoro pas mus
£ WaII’Paper &’Paint Store,

1338-40 St. Clair Avenue N.E.<^ 
Centr. 6189-R Prospect 2892

==• DANTISTAS-------
Ištraukia dantis be jokio 

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

Valandos priėmimo: 9 ryto 
iki 9 vai. vakare.

6127 St. Clair Ave„ kampas
Norwood. •

Tel: Central 2356. Harvard 286. ||

Cul KiitcPliarimuy

I? Atsinešk pas mus savo reuma- ;i 
|f tizmo keblumus, męs juos prašalin-j, 
I; sime. Išgydymą grarantuojame.ĮĮĮ 
So jei ne. tai užtikriname pinigų su- J 
Jigrąžinimą. jei mus vaistai negelbė-ljj 
|tą-
į; 3502 Clark Avė., Cleveland, Ohio. lj

......................................... .............

A. ORDINĄ
totorius ir Ambulancistas
GEN'ERALIŠKA STOTIS: 

6127 SL Clair Are.
Fili ja:

6017 — 19 St. Clair Are. -
Telefonai:

Ohio State, Princton — 1381.
Bell — Rosedale 1881

----------------  —  —-  —M ^^ilIlillliHiHiHtmlihilliihiimitHHiiiiH

ŪKININKŲ DIRVA ĮW ji PARŪPINAME
3

■ ■

i

Trįs dešimtys mstų musu patyri
mo darbas įvairiose šakose, viso

kių išradimų ir patentą vintų.

406-7 Cuyahogo Bldg, 
CLEVELAND, O.

Dr. FRANCIS KENNEDY,
DANTISTAS
OFiso VaT-NDOS:

Nuo 9^K> ryto iki 12:00 d ir nos ir nuo !:«> 
iki 5:30 vakaro.

Panedeliy. Utaminkv ir S*-redy vakarais 
nuo 6:00 iki 7^0.

Bell Reseflale 2377-W Csj. Cent. 6678-R
5402 Superior Avenue

Cor. E. S5th Str. CLEVELAHD. O.

Geros karvės.
Pastaraisiais laikais pra

dėjo vaikščiot žinios apie 
• teip vadinamas rekordines 
karves, kurių pieningumas 
jukininkus veda tiesiok prie 
nusistebėjimo. Yra tai dau
giausia karvės holandiškos 

i veislės. Šitos veislės viena 
. karvė, bėgyje 7 dienų davė 
suvirš 40 svarų Smetonos. 
Ta karvė senumu yra nuo 

. 1913 m. 15 d. Kovo, vadinasi 
‘topsy”. Pirmu kartu ji 
veršiavosi turėdama 3 me
tus. Pirmose 7 dienose po 
apsiveršiavimui davė 24. 15 
svarų sviesto, iš 454.1 svarų 
pieno. Jos pienas turėjo ta
da 4(4 Smetonos, tinkamos 
sviesto darymui. Kada ji 
buvo senumu 3 metų, 11 mė 

; nėšių ir 24 dienų, ji turėjo du 
veršius, kurių vienas svėrė 
80, o antras 100 svarų. Pir
mose 7 dienose ji davė 36 
svarus sviesto ir kasdien jos 
pieningumas didinosi po 1 
svarą, kol pasiekė 40 svarų 
į dieną. Didžiausia jos pro
dukcija buvo kada davė 
87(4 svarų pieno vienoj die
noj. Pienas tada turėjo 5 
svarus Smetonos.

Kita karvė, kuri Įeina ei
lėn rekordinių karvių, kuri 
per 7 dienas davė 40 svarų 
sviesto, yra karvė Glen 
Alex Queen de Kol, paeinan
ti iš Tietje Queen de Kol, 
kuri neseniai parduota už 

! $5000. Šita karvė yra jau- 
j niausią karvių giminėje, 40 
į svarų sviesto produkcijoj 

(pripažinta Carnella uni
versitete, Ithaca, N. Y.), 

' duotoj 7 dienų bėgyj 42.36 
iarba 10% daugiau negu pir- 
' m iaus aprašyta. Ji po apsi
veršiavimui pirmose 7 dieno
se davė 369 svarus pieno, 
iš kurio gauta 23. 19 svarų 

, sviesto. Antru kartu ji ver 
■ šiavosi senume 2 metų ir 11 
mėnesių ir dabar pirmose 7 
dienose davė 603 sv. pieno, 

1 iš kurio gauta 42.36 sv. svie-
sto.

Darbus Dykai
Jei Tamista Neturi Britvos

apnyksta agrastas, serben- . |JQ| |Jį|Q |Jf|\(l| 
tas, kopūstus ir tuos užėsti- *
nai naikina. Vaistus reikia;
suvirint: galionas minkšto Vyrams ir moterims. Su- 
vandens, 2 galionai karasi-; randame darbus prie . virtu. 
no,1/* svaro kieto muilo.; , , ,
Kada' muilas verdančiame 1daAų’ dyzuose. P™ 
vandenyje pasileidžia, reikia | ^ambanų valymo, bliudų 
supilt karasiną ir viską ge- mazgojimo ir viešbučių. Dar 
rai maišyt per 10 minutų,; bai laukiniuose kliubuose, su 
kol viskas gerai susimaišys. į pragyvenimu. Reikalauja- 
Kada reikia naudot, Į10 ga- me greitų mergaičių prie sta 
lienų šitos saliucijos reikia lų ir špižemės darbo, teipgi 
pridėt 20 galionų minkšto ■ greitų vaikų prie patarnavi- 
vandens ir tuomi krapint au- mo.
galus. ■

Triubelės iš kietos popie- rers ASSOCIATION CO. 
ros, apsuktos apie augalus, 412 Superior Avė. N. E. 
apsaugoja juos nuo “cut-i 
warms” (vabalai, kertanti 
javus pagal žemę). Triube- Z I ~ T 
lės privalo būti 2 coliais su- ■ Naujas išradimas 
lyg žemės paviršiaus. Šitie 20 amŽi&US.

THE CLEVELAND CATE-

Škadadarlai, nugraužę vieną Dėlei panaikinimo blakių, bamba- tys
diegą eina prie kito ir SU dieriQ ir kitų vabalėlių, koki tik ga- . . . . . . t • 1* atsirasti jūsų stuboje. Tą viskątUOm elgiasi teip pat. J eigų panaikinsite tik į dvi dieni, tik pasiųs- 
pajieškotume žemėje, artil^i^2a?drcs’’ °visi nurod>’mai 
nukirsto augalo, visuomet Į Rašykite ant adreso:

tuos bjaurybes rastume pa- Box 42, su. e^ cieveiand, ohio. 

sislėpusius žemėje, nes jie 7 ‘ ~~

I
 TAI į METUS LAIKO, NESKAITAIT IUOTCUO LAIKO LAUKIMUI PAS BARBĖKI 

Išmokate $15 ir 60 centy Veltui.
Tas štai kaip atsieina. Tamista neturėdamas britvos, priver

stas eit pas barberį barzdos apsiskusti. Ar ne? Žinoma, kad teip. ■ 
Juk neapsiskutes negali būti. Na, leiskim sau. Tamista skuties 
vieną sykį į savaitę,, tai kas savaitė mokate 15c., o juk metai susi
deda iš 52 
savaičių, Į

tai Tami- "

sta išmo
kate bar
berini per

metus laiko $7.80 Bet jei Tamista nori užsilaikyti švariai, tai pri- Į 
verstas esi skustis bent du sykius į savaitę, tai Tamista kas savai- I 
tė barberiui išmokate po 30c. vien tik už barzdos skutimą, kas Į 
meto bėgyje susidaro $15.60. O kiek laiko praleidžiate belaukda
mi? O juk laikas veltui praleistas žmogaus gyvenime jau niekad į 
negrįžta. Jis prisiskaito prie žmogaus gyvenimo. Taigi liogiškai ! 
apmąsčius ir apkainavus tą brangų, veltui praleidžiamą laiką, j 
skaitant pinigais prisidės mažiausia trys sykius tiek, kiek išmoka- I 
mametų bėgyje gyvais pinigais.

Tki apsistokie čia ir apmąstykie, argi ne laikas sustabdytie to- j 
gSkias pragaištingas lėšas, kurios nesvarstant išrodo nedidelėmis. : 
ag] Tad nelauk nieko, o tuoj paėmęs keletą dolerių užmokėk tik 
įS vieną sykį, nusipirkdamas gerą britvą, o ant visados nuo augs . | 
^^čiaus išskaitliuotų nuostolių busi liuosas.
^5 Geriausių britvų ir didžiausį rinkinį, kurios tikrai gvarantuo- I 
eiįujamos visapusiškai, neskyriant kad ir sudužtų. r . I

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

savo pragaištingus darbus ' International Pharmacy ■ f 
veikia naktimis ir dienai terptautiška aptieka.

Čia yra didžiausias sądelis ir pa- KSs švintant, slepiasi į žemę, arti sinnkimas . įvairiausių naminių gy- į RS§j 

nukirstų augalų. Augalus pat' gyauoiif*™. H
nuo jų galima apsaugot, ap- ■
tveriant juos kietos popie- i galėjimo valgit ir užsisenėjusių ronų ||| 
ros triubelėmis. Senesnius ar ^LlSkas^avininkas I 
augalus šitie škadadariai ne jonas zvalskis, O 
Įkanda, bet jaunus kerpa 4a01 st-Clatr Avc> cieveiand. Qh><>- g 
kaip žirklėmis; didelėms i ||
sausumoms pasitarnaujant,. Reikalaujame merginų prie skal- ■ f|lj 

jie nukapoja net jaunų avie- i bimo darbų. Pageidaujama anglišką : 
Čių ataugas. ‘ Sma^s . darbas ir S-

v 0 atsakanti alga. Mus uzveizda man- ■ —
. dagus žmogus ir sąžiningai apsieina 
: su darbininkais.

THE PUBLIC HAND LAUNDRY 3 
i CO. PROSPECT IR 14 GATVĖS, H.

CLEVELAND, OHIO. «

ŪKININKAMS 
ŽINIOS. .

— Pietvakarinėse valsti
jose, dėlei užtektino lietaus; 
ir šilto oro, žymiai pasitaisė į 
kukurūzai. Ūkininkai tikisi į reikalauja 500 vyrų. 
didelio kukuruzų derliaus.

— Texas,
Kansas valstijose, pradėjo 
tankiau palyti ir oras vidų- tuo,^,“aĮs

Pavienių ir su šeimynomis, prie 
Cukrinių Burokų sodinimo darbų.

Oklahoma ir i Reikalaujame anglekasių ir pap
rastų darbininkų. Už rekomendavi
mus neimame nieko. Atsišaukite

tiniškai atšilo, kas žymiai
pataisė vėlesnės sėjos javus.!

— Suvienytos Valstijos

Wa!sh Employment Agentūra, 
615 Superior Avė. N’. W. 

CLEVELAND, OHIO.

Naudingi patarimai.
- Vaistas nuo ragų augimo.

šiuose metuose rengiasi pri
statyti Francuzijai, Angli
jai ir Italijai 100,000,000 bu
šelių kviečių daugiau negu ,

REIKALAUJA VYRŲ 
Mokintis Barzdaskučių

AMATO.

—UŽLIAKO DIDELĘ— j

NAMŲ RAKANDŲ KRAUTUVĘ

B
 PEČIŲ, KĖDŽIŲ , PATIESALŲ . 
(KARPETŲ), STALU, LOVŲ, MAT- j

RASŲ IR DAUGYBĘ TAM PANA- • 
ŠIŲ DALYKŲ REIKALAUJAMŲ 
PRIE GASPADENYSTgS IR KAM
BARIŲ PAPUOŠYMAMS. 5=

Apar to čia didelis pasirinkimas visokių ge- 
lažinių dalykų, visokių dailydėms įrankių, sudynų ĮR 
ir t. t. Teipgi įvairių-įvairiausių rųšių maliavos, še Ig 
petų, smalinės ir robrines stogu dengimui popieros |E

2150 St. Clair Avė. Cleveland, Ohio

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

Pataisytus daiktui pristatome į namus, jei yra rei- 
kalaujma. Savo dari>4 męs gvarantuojame.

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

: The John E. Mannen Co. 
į   —'= BLEKORIAI IR KONTRAKTORIAI ===== 
m Dirbame Cornesus, geležines kopėčias, atliekame rynų ir dūdų
J sujungimo darbą, įstatome fornesus į naujus ir senus namus, padirbame 
m drabužių džiovinimui grėdus (dryers),. sudedame blekines lubas ir atlie- 
« kame sienų pagražinimo darbą. 
: ‘ 2-
* Bell Tel. Prosnect 450Exxxxxxxxxxxxxxxx

2241-57 ST. CLAIR AVENUE
Tel. Central 1788Cuv. TeL Central 1788 ?xxxxxxxxxxxxxxxxn

Kad neleidus veršio ragams: jų pristatė pernai, 
augti, galima padaryti vais- 
tus iš nuodų (caustic po- 
tash), kurių galima gaut 
kiekvienoj aptiekoj.

Arklių . akims vaistas.
------------- - j Gydymui arklių akių užde-

—i gimo vaistus galima padary-
i ti iš: 6 gramų “Sulphate of

S sinc”, >2 uncijos “Gum ara-
— - Se bic”, 61 2 kvortų lietaus van-

. Koy UneekS s denio ir viską gerai sumai-
1 ADVOKATAS^ p ’
! 312-314 SUPERIOR BLDG j
I 314 Superior avė. Cleveland, O.i 
blusų ofise yra lietuviškas ver-

sius, tuom mišiniu mazgot
• skaudamas arklio akis. Lie- 
itaus vanduo turi būti tyras,
• išvirtas ir tik tada j jį gali

įdintos ingrediencijos. Maz-

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

Dr. Wm. Rasing
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

got skaudamas arklio akis 
ryto ir vakaro metu, mazgo- 
jant suvilgytu, švelniu audi
mo šmoteliu, kurį po kiek
vienam naudojimui reikia
perplauti.

Žaizdos nuo jsidurimo.— Ofiso Valandos — 
Nio 1 iki 3 popietų ir nuo 6 iki 7:30 va ; , . ___
kare, šventadienias nuo 11 iki 12 die-[ ŽaiZfloS, JSldlll LIS
nos. Seredoms popietų ir Pėtnyčių va- i įgjdrėskus dygliuotu dratU, 
karais nėra ofiso valandų. ,

ofisas 1395 e. 9 st. i turi būt mazgojamos alko- 
vicra cleveland,^hioT^ į holium, nors tas žaizdas la- 

------------- --------- - ------------ j skaudina. Po išmazgo- 
—-------- ------ ------------------ tjimui žaizdą reikia aprišt

kiek galint geriausia ir teip 
@ Bell Main 3514 Gyvenimo © nalikt. Alkoholiui išėmus 
©Cuy. Cent. 1505 Cuy. Union 289©) :, . . , .

i*©,s visus nesvarumus, 
C. J. Benkosld ©■žaizda greit užgis.

ADVOKATAS ® Saliucija iš muilo ir biskio 
<2. s.,iW karasino. yra geru vaistu

cleveland, o. « augalų utėlėms, arba sau- 
Męs savo ofise turime kas per- j gėms raudoniems vorams 

©jcaiba^iietu^k*i^^A• įkitokiems.vabalams, kurie

— Federališkoji valdžia 
rengiasi konfiskuoti visuo
se miestuose didesnius ir 
mažesnius magazynus, ku
riuose spekuliantai laiko su
krovę valgio produktus ir 
juos neleidžia Į rinkas, kad 
tuomi Įkėlus augštesnėn pre
kėm

— Waubeeh aplinkėse, 
Iowa valstijoj, kelias dienas 
siaubė ukėse iš cirkaus klėt- 
kos pabėgęs tigras, kurs su
draskė daug besiganančių I 
gyvulių.

— Iowa valstijoj šiuos- 
met javų pasėta apie 15 
nuošimčiu daugiau negu per 
nai, o bulvių pasodinta dau
giau negu pernai 30 nuošim
čiu. _

— Šiaurinėj dalyj Michi-1 
gan valstijos atsirado dau- g 
gybė prigavikų agentų, ku- a 
rie ateiviams parduoda 
ukes, o už kelių dienų jas 
atima ir parduoda kitiems.

— Oklahomos ir Texas 
valstijose ciklionai padarė j 
baisius nuostolius. Ukėse 
javų sėja veik visa sunai-; 
kinta, triobos išgriauta.

— Dėlei drėgnos ir šaltos 
vasaros Michigano valsti
joj, augančius javus užpuolė 
augalų rūdys, kurių nuosto
liai apskaitoma 8 milijonais 
dolerių. Toki nuostoliai ten 
buvo ir pernai.

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

Tri-City Barber College
211 Prospect N. E.

CLEVELAND, OHIO.

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

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

atliekama už žemiausią prekę visame mieste. Išduodama raštiš
ka gvarancija 20 metų.
717 EUCLID AVENUE(Ant “Star" teatro) CLEVELAND, O.

—PRAŠYK—
CEREBRUOTO Ofiso Tel-Cuy- ^entral 458°-l
LASH’S!
BITERIO

Reziden Tel. Cuy. Lorain 493-W

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

d jodą lotus, namus ir farmas Apsaugoja nuo ugnies namus ir na.aų 
bildus. Atlieka prisegos patvirtinimo (Notary Public) darbus.

DU B A N K 
1783 W. 25th Street, 

573 W 3rd Street.

PUSĖ STIKLO 
PATAISO SKIL- !;[ 
VJ IR INKSTUS

Cleveland, Ohio.
Elyria. Ohio

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

Pamėgink mus.“ Gelažinio Vyno".

MARKET PHARMACY-APTIEKA
V lo V vOJEo * į|| - —--------- — - - -

ŠINKUOSE j:! 2601 LORAJN ave

,-jg-------------

L. S. KREJCI, 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 i 
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 klintis, 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. P« 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 įsesenėjusių 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 Ehrlich. 606 (Salvarsan) ir 914 (Neosalvarsan) kaipo ; 
vaistą.

Aš kalbu lietuviškai, lenkiškai ir slaviškai.

■ 5511 Euclid Avė. (arti 55 gatvės), antros lubos kambaris 222. -
Ofiso valandos: 9:30 r. m. iki 8:00 v. "?.Nedėlioi: 10:00 r. m. iki 1:00 v. m.

CLEVELAND, OHIO.
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MUSŲ BEGfJVJAI. j O jeigu Drauge apskelbimus
Šiądien musų žmoneliai mekas neskaito, ir Draugas 

yra ds n gurno jp teip -susidp- :«apie tai žino, tai kam talpina 
moralizavę, kad kartais jie '^uos -apskelbimus ir vž tai I 
net nesi junta kaip viešai pa- ^ma «fak_ ,^ra ‘

nevien teip elgiasi žmonės, ^k®lhiant apmoKamus ap; 
bet ir tokiu žmonų vedami f^lbinras kuomet ją me-į 
laikraščiai, karie, rodosi tik . ... fir yra tam, kad prisidengus £?H
šiokia ar tokia ličyna, pju- 01Btjky u ~ 
dyki žmones, sėt tarpe Ją ne- «es -atšaukimą patalpmo sa- 
sutikimus, platint jnelagvs-,v 0 . tos.e" „ ,. i,
tęs ir tuomi sau medžioti in- ■ 
drumstame vandenyje, be sa- alamstą
atsižvelgimo atgal, be pagal- ’^^n! priklauso, nes ji. 
vejimo, kokiais takais eina
ma ir ką daroma. Ir kas la
biausia, kad tokiems elemen
tams kartais rupi svetima 
dora. Prie tokių elementų 
priklauso Draugas , ku
riam parupo “Dirvos” dora 
ir todėl jis savo editoriale, 
“pagautas dvasioj” štai ką 
papasakoja: 1) “Dirva iš-; 
kraipė dr. Rutkausko pas
kaitą, 2) Rutkauskas prašė 
“Dirvos” prirodyt “šmeiž
tų” teisingumą, 3) “Dirva” 
užtai atsidūrė teisme, 4) 
“Dirva” atšaukimą patalpi
no tarpe apgarsinimų, kurių 
niekas neskaito, 5) “Dirva”- 
tuomi sunkiai nusidėjo prieš; 
publicistiką ir 6) “Dirvai”' 
užtai neturėtų būt vietos 
taip lietuviškų laikraščių, 
tik tarp šlamštų. _

Kadangi Draugas tą viską 
kalba su įnirtimu, su piktu
mu, su ironija, iššokdamas 
iš laikraštinės etikos vėžių, 
męs skaitome sau pažemini
mu su juom kalbėti ar daly
kus jam paaiškinti, kaipo 
ne rimtam elementui, nes 
matoma, kad ne dalykų aiš-

------kumas jam rupi.—Męs tuos- . .fc . 
dalykus matome reikalingu ’0S upe būdamas, riša su vi- 
paaiškint tik “Dirvos” skai- su°m8niškais reikalais, tal-

- tytojams, nes iš jų vienas-ki- pm^amas J11®8 ‘ne^ savo edi- 
tas kartais nusiperka ir pa- tonaluose. Antra jo klaida 
Varto Draugą, kuriame ga- ^ra tame, kad jis skelbia tų, 
Įėjo matytf ir Draugo pri- nGžino, pasiremdamas 
metimus “Dirvai” išvirkščin an^ heno ten papasakojimo, 
dalykų. Todėl, kad -“Dir- Ir tas’ kurs_Draugą infor- 
vos” skaitytojai žinotų, jog 'mav?. ^gščiau pažymėto- 
Draųgas rūpindamasis sve- ir^6 žiniomis, pasakojo me
timą ir ne paisėdamas -apie 0 ^rauSas tą papasakoji- 
savo dora, skelbia melą, čia skelbdamas savo _skai- 

tytojams faktu, papilde me-

.prie to darbo niekas nesky
rė. Prie tara tas yra dar ir; 
boikotu. Bet boikotavinra 
Draugas nieko ne atsieks, 
nes lietuviai pergerai pažį
sta ir. supranta dalykus, 
pažįsta “Dirvos” vertę ir ją 
rems kaip iki šiol rėmė., 
Tokiuose skirstymuose 
mums dar atmenama 
ir nesena praeitis, kuo
met tūlas laikraštis “Vie
nybei L.” pasitarnavo baiko- 
-tavimu, skelbdamas jos 
bankrutą, ėjimą ant licitaci- 
jos/ skaitytojų kasdieninį 
mažėjimą ir tam panašiai. 
Pasekmėmis to viso šiądien 

ivra, kad “V. L.” gyvuoja 
i kaip gj’-vavo, o jos “prięte- 
lius”, atsistojęs ant kranto 
savo iškastos duobės, rankas 
iškėlęs augštin, šaukiasi į; 
žmones, kad tie užgriautų; 
tą duobę savo aukomis. Teip j 
elgiasi tik musų begėdžiai. '

Draugas gi rūpindamasis' 
apie mus dorą, daro dvi što-' 
ras klaidas. Jis kišasi į pri- 
vatiškus reikalus, kurie bu
vo tarp mus ir tarp dr. Rut
kausko, ir tuos privatiškus 
reikalus, didžiausiame ironi-

'K

-H- t********

Daktaras Covvdrick, didėlis specialistas, j Cleveiandą pargabe
no ypatingas mašinas tyrinėjimui ligų moterių ir vaikų. Čia -jis 
duos didelius pasekmes, kokias duoda didžiausios ir garsiausios Eu- 
ropos -klinikos. Primint reikia ir tai, kad atlyginimas yra veik 
nieko, -sulyginant su gydymo pasekmėmis, kokias galima atsiek per 
jo X—SRąy -egzaminavimų, kiekvienam ligoniui. Nedaro skirtumo 
kokius -egzaminavimus perleidai ar kaip seniai sergi, leisk apie sa
vo ligų ištirt jr pamatyk ką jis gali.

-------- DANTISTAS =
Ofiw Valanda.:

Nuo M012S0. nuo lė0.iki4d» popiet? ir 
nuo 6:00 iki 8:00 vakare.

Seredoms nuo 9^10 ryto iki 12d00 vidurdie.

1100 i. 70th3t. Clemtad. Ofch)

NUOŠIMTIS
SKAITOSI STOTOSDIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

E 'SI S-R8hert T-6tl,lart’ M-1L 
Akių specialistas 

Per 30 dienų 
Suteiks patarnavimą 

pritaikyme akinių ir davime pata
rimų DYKAI.

Aš gvarantuoju už savo darbą 
akinių pritaikyme. '

AR^TURl
Pilvo skausmą, 

katarą? Skilvis 
ar pūsles kliūtis? 
Reumatizmą inf 
kepenų ligą? Ga® 
vos skausmą. kon® 
stipaciją ? Suge-M 
dusi kraują, dieg- M 
liūs ir šonų skau- h 
dėjimą ? Nerviš- j| 
kūmą, įsisenėjų- J 
sias -ligas Plau-įi 1 
čių ir kitokias li-C,

1 Tvo Proga
Štai tavo proga « 

ir pareiga kreip
tis -pas specialis
tą ir duot jam sa
ve išegzaminuot 
X—Ray aparatu. 
Nebuvo tokio pa- 
rankumo ikišiol 
sergantiems žmo
nėms Clevelande. , 
Męs patariame ' 
leist save egza- ‘ 
mituon tuojaus. 
Ne atidėliok, nes 
atidėliojimai di- 

; dina pavojų.

fnZZZXQXXXZXZS3QZXXX^E
' * Bose 4420-W Princeton 1369-L ,

j ©r.LM.JARZYNSKI
] S GYDYTOJAS, CHIRURGAS.

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

: J dienos.
1155 E. 79th Street.

£XXXXX2XS3XZZ33XXXXXXXXX3

3EE

SHORE
BANKOJ 
iir subjektas fiidyg reguleci- 
jos išmokama šiki tai dienai, 
kurioje atsiimi savo pinigus.

Valandos: Nuo 1 iki 8 -kas 
dien. Galvos skaudėjimas, 
išgydoma su, akiniais.

$1000,00 X—Ray vartojamas -egzaminavimui ir gydymui

Jeigu Sergi
Eik tuojaus ir leisk šitam specialistui save ištirti, tada tikrai 

žinosi savo ligą ir esi galimu išgydyt, nes jo gydymas yra davęs ge
riausias .pasekmes daugelyje atsitikimų. Daugybė gydančių maši
nų, iš -viso .pasaulio sugabentų, randasi jo gydykloj. Nieko nereiškia 
kokia ir kaip sena tavo liga, bet tuojau eik ir jei daktaras pra
dės tave gydyt, pildyk jo paliepimus, o pamatysi, kaip tuojau paju
si sveikatoj atmainą. Tas jau buvo nevieną kartą. Matykis su dak
taru ir pasitark su juom, papasakojant jam visas kliūtis.

- 7 • 1 Tarpe Euclid Lzi*• (^OliDClTlCR ir Prospect
2047 E. 9 St.

4-tos lubos

Specialistas w -Cleveland, Ohio.
- -Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 4 ir 

Nedėldieniais -nuo 10 iki 1.
6 iki 8.

Dr. A. Simpson SPECIALISTAS

Suvirs 20 metų 
Clevelande

Ofiso valandos

Oj@ parduoda Sjc

Namus ir Farmas
Išmaino visokias- nejudinamas 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypatiškai.
L. BEDNAR8KI,

6700 Fleet av. Union 733-1
=IF==1QE==]E

St. Clair ir East 55-ta gatvė, 
Prospect ir Huron.
Superior-ir Addison, 

St. Clair ir East 125-ta gatvė 
12000 Superior Avė..

p] Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems S 
m Lietuvoj bei Amerikoj

sVIENYBE LffiHIVMNKUa
Įįj Eina jau 3C-tus metus.
-g Prenumerata $2.00 metams; $1.-09 S 
gpuseinnetų. -Kanadoje $2.50-metnms: S 
g $1.25 pašei metų. Anglijoj, Lietuvoj ir 
JĮ} kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m. įJJ 
JĮ} Pamatinuii vieną num. siunčiam dovanai 3 
K Knygų katalogą siunčiame ant pareikš- § 
In (avimo dovanai. 3

120-124 G r and StrM
Brooklyn, N. X. >

Abudu 
Telefonai

Imk 
Madison 
Gatvekerj

1-840
W. 44th St.

Panedėlyj 9:30 iki
11 ryto; Seredoj t 
9:30 iki 11 ryto;1 
Ketverge 2:30 iki 5 
po -piet; Pėtnyčioj 
9:30 iki 11 ryto; 
Nedėlioj nuo 8 iki
12 pietų; Panedė-j 
lyj ir Seredoj va- '■ 
karais nuo 5 iki -8. - 
Ofisas uždarytas 
U.tarninke ir Buba- , 
toj.’ Už patarna
vimus prekė $2 pri! 
skaitant -vaistus, i

Cuy. Lorain 629 Ei 
Bell — Edgevvater- 
2049.J. f

aGYDAU SPECIALIŠKAI NUO:
Pilvo ligas — Neveiklumo pilvo ir inkstų. }
Nervų ligas — Melanholija, Neurasthenia, Insomnija, Nuomaris ir

Epilepsija.
REUMATIZMAS. SPUOGAI, NOSIES KATARAS, PŪSLĖS KA-
TARA-S, Odos ligos— Eczenta, Acne, Psoriasis ir St. Kaklo jduM- 
mo, Gilaus tinimo, be peilio.
Kojų — sutinimas, -raudonumas, -skilimas ir uždegimas.
Raudonoji gisla — Raikštinė Kirmėlė.

paaiškiname:
1) “Dirva” netik ne ikrai- didesnį (už tą,

pė niekad Rutkausko pas- htii’s jam tai papasakojo), 
kaitą, bet net nė neminėjo, egzempliorių jo buvo .
tik patalpino reporterio su- atspausdinta su tuom straip- 
teikta žinutę anie io nrakal- Skelbdamas melą, pirmininkas Juozas Tribuias, _
. —. “iiK nprzpngp TMpvo 8 ivritu- ^>ti'IIiitiinko pagelbi. F. Milickis,bas Clevelande. J*s perzenge lyievo o pnsa užrašų raštininkas Abysheii,

kymą (ne įkalbėk netėisin- _. 295 Greeiey ^e..
- . . . Finansų rastmnkas K. Jarusunas,gal) ir tuomi papildė dlfleįj Iždininkas A Mitrikas,

Iždo globėjai: Jonas Balčiūnas ir J.

Tvarkdaris J. Vaitekūnas. .
- i „ , . ,. Mėnesiniai susirinkimai laikomi kasasam pakalnes , bet ir ana- pirmas nedėldienis kiekvieno mėn., 

antrą valandą po pietų “Dom Polski”
i Salėje, ant Forest ir kamp. Chene st.

Liet. Liter. ir Mokslo Dr-jos nariai 
maino knygas kas antras nedėldienis 
kiekvieno mėnesio savam knygyne, po 
No. 204 Cardoni Avė., tarpe 12 ir 2 
vai. po pietų.

ORGANĄ.
DETROIT, M1CH.

Dr.LE. DOWNEY
DANTISTAS

OFISO VALANDOS:
Nuo 9:00 ryto iki 6:00 vakare ir nuo 7:00 iki 

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

Nedėldieniais uuo 10:00 iki 12:00 vidurdi<8- 
ir nuo 2:00 iki 5:00 popietŲ.
t Princeton 2377-R

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

t POPEVOLCAMIZItiGCO. g
! ^Goodyear & Pennsylvania auto-./k 
T mobilių guminius ratus ir dūdas

i ją pataisome. Už savo darbą męs jįE 
4z gvarantuojame. Atidaryta 

vakarais ir nedėldieniais.
6934 St. Clair Avė.

(Kampas E. 70 gatvės) 
CLEVELAND, OHIO.

SVARBUS APRASIMAS1
Rasputino Veikii^as Caro Palotinose, Apgapingos

Maldos, Nuodinimas Carukd.
■

kos Lietuvyje4'. Užsirašyk "Amerikos Lietuvį“ dabar ir iperskartyk -šitą ’j 
aprašymą, nepraleisk progos, nes už šį aprašymą brangiai užmokėta autoriui. ; 
Siųsk šiądien .pinigus ir gauk “AmerikosLietuvį'*,įj>sttalpina tik svarbiausius 
įrašius. Kaina metams $2aOiO, ąiusei -meti} -S-LUO. Adresuok taip: t

15 Millbury Street Worcėster, Mass.
■<

O o o
z1J\Cuy. Telefonas Princeton 539 Ln.i ĮĮTik Vyramsl

j? m. adomas szczmowsm> I 
’ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS į j

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

___s ir gyvenimas: Gar- 
field Bank Building Cor St.

Clair Av. and E. 79->th.
< I.Q.3totrM»<itlre431 *»:U«w<Ul»S«32-J.

GYDAU nervy,|’ -

Tf Ofisas
I r field Ba: 
d ck

Užrašytojas organo ‘‘Dirvos” L. P. 
Kliubo nariams Jonos Naujokas,

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

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

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

Pirmin. Klem. Urbšaitis,
1087 E. 68 St.,

Reikalaujame Agentą. i
Reikalaujame kožname mieste lie- j 

tuviškų agentų rinkimui orderių ant ] 
vyriškų siutų, teipgi agentams ir 1 
kriaučiams pristatome sampelius ir ; 
kitus reikalingus daiktus. Gavimui -1 
sampelių Teikia prisiųst 4 markes po 1 
2 centu.

Rašykite lietuviškai .adresu:
J. F. RICHARD,

436 M apie St., 
H0LY0KE. MASS.

j OR.D. m. tMHOM.M
DANTISTAS.

•X -Ofiso valandos: Nuo 9 ry- 
to iki 12 dienos, nuo 1 po

• | pietų iki 8 valandai vakare.

813 Superior Avė. N. Sį 
Vienos durys nuo Colonial Teat.

t 
t

ros ir medicinos} ] 
Rombineijomis| j 
,...............*>^4 į

t
? ir leisk man stirti nesveikatos klintis, ne atsis-3 į,
į žvelgiant i tai, kas gydė ir negalėjo tave išgydy-* 
JtL Jeigu mano opinija bus, kad negalima išgy-1 
| dyti, aš visai gydymo darbą nepradėsiu. *

t

2) Rutkauskas mus nie
kad-ne prašė jokių ^‘ŠmėiŽ- ,, . n - ... . izao gioo
tą" teisingumo prirodymo. ’ “z k“rį 
net niekad neprisiminė, tik Pakuta™s netlk ant8>“ 
Rutkausko švęgeriš prašė ta .. ..
žinutę atšaukti, ka męs ir me amzmame gyvenime, 
padarėme.

3) “Dirva” nebuvo, nėra
ir nebus užtai atsidūrusi A. (į piešėją):— Žinai ką Knygiai: j. Bandža ir a stanisio- 
teisme, nesi Draugo nerimtas Umi6t zinau toH 
ir ne mandagus klslmas>s i kurs pamatymą ^■ry.aąrey.-------------------
pavokus reikalus, ar -dr nuveiksiu mukto lktuviv PILIETINIO KLIUBOR. -ŠVOiMPrio-advokatn mM?LOS PavelK^W mOKefą VALDYBA DETROIT, MICH.K. svogerio-ad-yokato rasy- 4^ ,dol , Pjrmininkas A

^:nCTair Piešėjas: — Ar jis yra 
ne^h jokni teismu. toks didelis žinovas. Fi„

4) Draugas kompromituo- - - • - ” f.’?. s.manąv.č.a,

ja savo “dorą”, kuomet sa
ko, jog apskelbimus niekas' manėsi Anranamo. sg
neskaito, nes pasirodo, kad Numirė Jono pati. Ate- <> 
jis pats juos skaito, nes ki-jęs Petras ir radęs Joną W Drtll T
taip ano mus atšaukimo ne- verkianti, ramindamas A"J1HV 1 JT/fl
butų matęs ir nebūtu savo .sako: ^paiBfcSr f t liti J
editoriale citavęs, f ai vie- —Gana jau tau verkti. £ «»x ixctxxxti 1 x 1 x inmiiimm 
na, o antra, jis sako ne tei-' Jai aname pasaulyje yra ge- <► !Lmot€rs\ ?s ke,įiate di€™ po ?iena\mėnesis motai mevtM’kad Jf-

, , j arw 11c tet j * J •' b X( galite išsigydyti pas daktarą Brown,kurs trm 3a metų patyrimą gydyme moterių ir vyrų, kurs išgydė jz
tuksiančius žmonių ir prašalino jų skausmus. C*

| Mano prekės yra sąžiningos ir nereika-1 j 
| lauji pasiduoti šitos metodos gydymui, jai to* Į
£ nenori.'

JUOKAI 
Pas piešėją.

A •___ Npf Jisvra aklac Iždininkas V. Milkevičia,a. . -įve. e ib yi a aKias, , 2i63 RusselI St (

Vice- Pirmin. A. Deresevičia, 
1942 Oregon Avė.

Nutar. rast. F. Sakalauskas, 
2136 Lakeside Avė.,

Fin. rast. Cipr. Selickas,
6202 Heisley Avė. S. E., 

Iždin. J. Miškinis,
1532 E. 32 St.

KAIR6KA VYRIAUSYBĖ: 
Kapit. J .Rakauskas, 7028 Superior av.

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

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

DR. L E. JASINSM
607 ROSE BLDG.

Nuo 11 iki.12 vai. vidurdienio. irnuo2iki3. 
vai. po pietų. Nedaliomis ant pareikalavimu.

Antr’as Ofisas, 13741.75-tos Batas.
valandos:

Nuo 8^0 Ucr 930vai. ryto. nuo 12iki 1:30 po, 
pietų rr nuo 5 iki 7:val. vakaro. f
Nedaliomis: nuo8 iki 9 ryto ir nuo 6 iki 7 vak

«am2atS4 CMitr. H4UC <

Main j6166
J. F. sawicki

Central 1518

-.♦ADVOKATAS <-
325 Socirty for Saviop BaUdinc'e

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

Namų tel. Union 2S1-L.

ixx«x:

, sybę, nes jeigu apskelbimus riau, nes ilsisi globoje Abra-!^ —______ , -
1‘iai^t h°—°Gaiiaman vargšo Ab | Už maž^ PW4> kokiu yra vienas doleris, X-RAY eg- 

čius ne dėtų ir užtai pinigus rahomo verkdamas pra- g zanunavimas ir pasakymas kame skausmo priežastis <>
------ - T - - T - - IT i- A Trwmtfnemokėtų; apskelbimus skai hilb Jonas. Prie pirmų ki-<► Męs padarome šitą egzaminavimą pažymėtu laiku, tik už $1.00, kas užganėdina žmones ir mus. 

• tytojai skaito ir todėl pra- virčų ji jam akis išdraskys, j Kiekvienas bus užganėdintas musų metodą, kurs patirs kaip daug gero męegalime padaryti. Męs nerei- 
kalaujame plačiai gamintis. Mus prekės yra kuožemiausios ir už gydymą męs gvarantuojame. Ateik 

pr pas mus šiądien. Męs kalbame lietuviškai.z moninkams apskelbimai 
lafliraščinose apsimoka, nes 
žmonės Apskelbimus pers- 
kaitą laikrašouose, eina atneėė •
pirkt sau reikalingą dalyką , KaraHukas: - Labai pui- 
į tas vnetas, kurias jie mato’kui o mama ar- jau žino 
laikraščiuose paskelbtas, apie tai?...

/ ,

Narvas.
Tėvas: Karai DAKTARAS BROWN

2573 ĖST 55 GATVE. ARTI WOODLAND AVĖ.
2 lubds;kamberis 15

CLEVELAND, OHIO.
X Valandai: Šiokiomis dienomis nuo 9 iki 8. Nedėldieniais nuo 10 iki 1 po piet. 4>

* Aš gydau visas chroniškas kraujo, nervų * i 
t ir odos ligas, nupučkavimus, atvirus skaudu- £ ] 
t liūs, išbėrimo, voties, nervų silpnumo, nustoji-❖ 
4 mo .ambicijos, strėnų skaudėjimo, reumatizmo,į j 
| skausmo šonuose, skilvio neveiklumo, inkstų* į 
| ir kitokias ligas. ' 1
t Ateik i ofisą, ypatiškai, nes aš ne užsiimu į
* gydymais per laiškus. *

DR. F. G. LESL.1E,
1413 Prospect Avė. S.E. 
į OFISO VOLANDOS?

t
Cleveland, Ohio J

T i šiokiomis-dienomis: nuo 9 ryto iki 8 va- g | 
karo. ? i

Nedėldieniais: nuo 10-ryto iki 2po pietų. £ j

STEVERDING
=E==APCAR8!NIMŲ
PASKLEIDĖJAS
Visokius apskelbimus išnešio

jame po stubas.
Narys iš E. D. A.

Tx*njrv3» kėliau į pharmacnjc pramonę.
1547 St.Ulairare. Ctaehmd. Ohio 
PnMpect 2IS2-J Central ?t2-l-K t R

t

Gourley & Kelly
MPORTMHHy STEKOGIUFAI, TTFD-

: t GRAFU IR MURT1GRAEAI
Magins paraSosne lašAtus. kontraktv f«r- 
maa. rando* ak tua. teatanrentua ir kitokius 
raštišku, darbu* Ta t liekamo typevraitcriu

X ar multųtrsfu. Diktaeva reikalaujant. A-( 
I smtencira .ureik-ama jei reikalinga.

36 Public Squ«r®.

B^PFPPIA savo skaitytojams duoda laitai daug naudingų raštų 
N I LI I I V apie žmonių sveikata ir ligas, taipgi apysakų, juokų.

g H ] llj eilių, paveikslu. Turi savo korespondentus visoje 
Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj. Vokietijoj, Fran- 

djoj, Anglijoj i riet. '‘Ateities’' kaina metams 52.00. pusei metų $l .fiO. Už
sieniuose metams S2.30. Pasižiūrėti viena -numeri siunčiame dovanai.



‘ No. 27. LIEPOS 6 <L. 1917 M.

Liepa.
*. 7 S. Kliaudijaus «

S N. Elzbietos, 6 n. po S.
3 P. Zenono
JO U. 7 brolių miegančių
31 S. Pijaus
32 K. Gvalberto
13 P. Margarietos.

'vagiant $666^0 pinigais ir dai savo ligos? Užsisakyk žmonių naudai. Lengvai ga- 
Gatvėse < tuojaus didelę šeimyninę Įima uždirbti 50-100 dolerių 

ąpiplėšta 8 žmonės ir nuoįkrabelę Pedisino už vieną į savaitę. Fabrike niekad
-J.___ęci,“ „ 3 įtiek neuždirbama. Aiškes-

laikrodėliai. ’ Apiplėšta 11 1 Pedisin tai vienintelis vai- Į nių informacijų reikia pasi- 
rezidencijų ir krautuvių, iš stas kojoms. Jis neleidžia ■ klausti pas M. J. Žmuidzina- 
kur paimta $118,42 pinigais kojoms prakaituoti, smirde- vičių, generališką man. The 

Home Bųilding Corporation 
742 Rockefeller Building’e, 
Clevelande. Matyt jį galima 
kasdien nuo D iki 12 vai. ryto 
(ąpsk.)

tris laikrodėliai.

jų atimta $62,80 pinigais ir 5 dolerį-
GERAS PAVYZDIS

kur paimta $118,42 pinigais kojoms prakaituoti, smirdė- 
ir $100 brangesnės vertės į ti, atima pailsimo jausmą ir 
daiktais. Tai tik vieno pėJ neleidžia darytis pūslėms, 
reito nedėldienio rekordas, narikaiuliams ir vištakiams. 
O juk daug atsitikimų yra Užsisakyk jo tuojaus. Ra- 
buvę, apie kuriuos policija šyk šiądien šituo adresu: 
neturi žinių.

Iš lietuvių judėjimo. Drau 
įystė Dr. V. Kudirkos ren
gia pikninką 29 Liepos, kurs minališkame teisme užsibai- 
aetsibus West Baulevard gė nuosprendis 26 metų va- 
»Garden darže. Visi rengiasi giliaus Jame Faulkner, kurs 
važiuot, kas gyvas. neseniai pavogė nuo S. Schu- Kas nori gerą darbą ir už-

TMD. kuopa rengia irgi listo 5 kvortas degtinės, 20 darbį. Yra reikalaujama 
Jškninką, bet kol kas, nėra dolerių pinigais ir tris re- tinkamų ir norinčių dirbti

. Netikus kombinacija. Kri,

kombinaciją. Vagilius pa- ■ 
siųsta prie kalėjimo darbų: 
tik 30 dienų. t

Bijomasi pavojaus. Cle-:

*

Pereitame nedėldienyje 
lietuviškas ‘pamokslinin
kas” “blagaslovijo” “Dirvą” 
ir jos barzdotąjį redaktorių, 
« apgailavo pirmiaus čia 
ėjusi vyčių 
‘sfSantaiką”. Ot,

i ikrų žinik, kada ir kur tas veiverius. Teisėjas Vickery į 
3»kninkas įvyks. išsireiškė, kad degtinė, pi- i
“ Musų sandarbininkas p. nigai ir revolveriai yra vie-į 
Vyturėlis atsiuntė mums at- nas kitam labai tolimi gimi- Į 
^sveikinimo laišką, nes tu- nės, kurie sudaro netikusią; 
iri stot kariumenėn.

CLTCh. ruošiasi prie su- 
Tengimo didelio koncerto, 
Isurs atsibus 2 d. Rugsėjo. 
Šis choras yra tarp clevelan- 
žiečių atsižymėjęs savo ga- velande labai didinasi negrų 
tomais, tad be abejonės jų skaitlius. Per pereitus 181 
koncertas duos geras pasek- mėnesių, iš pietinių valstijų 
snes, nes visi jam simpati- čia persiklė 10,000 negrų su 
suoja ir publika skaitlingai šeimynomis. Dėlei didelio 
renkasi į jo suruoštus vaka- negrų plūdimo, trūksta 

jiems vietos, tad didesnė pu
sė jų čia atvykstančių turi 
apsigyvent tvartuose ir tam 
panašiose vietose. Dabar 
vaikščioja gandas, kad neku- 
rie politikieriai, rengdamie- 

semi-organą si P™6 besiartinančių rinki- 
______ . v zaunija mų, verbuoja sau balsuoto- 

žmogelis ir tiek. O geriaus jus negrų, o kad palaikyt 
Imtų, kad jis pazaunytų lie- juos sav0 distriktuose, sten- 
luviškiems bomeliams, pa- Siasi tuose juos apgyven- 
tardamas jiems neskalyt per diut. Bijomas^—kad su lai- 
jsaktis po ramių žmonių lan- ku čia ne iškiltų rasų suim
tais ir tuomi nežemint lietu- Šimai, kaip kad apie St. Lo- 
7«ų vardą.________________ uis ir kitur.
. Nors Lietuvių salės ben- “
parovė jau seniai rengėsi pra Atkasta trįs lavonai. Ber- 
^ėt darbus prie salės staty- wick upelyj atrasta lavonas 
»o, vienok nepradėjo ir iki be galvos. Kišeniuose rasta 
ižai dienai. Tas pats ir su peilis, 30c. pinigų ir laikrodė- 
statymu naujos bažnyčios, lis, kurio numeris buvo nu- 
Matoma, karės šmėkla atė- drožtas. Turbut lavonas prik 
SEiėupą. lauso kokiam italui. Antras 

lavonas atrasta prie E. 14 ir
Kaziminkai parkuose. Woodland gatvių, matomai 

Pradėjus policijai persekiot, gatveksirio auka. Trečias 
Aaziminkus mieste, jie žy- lavonas atrasta prie ežero 
įsriai sumažėjo. Bet dabar kranto, ties E. 9 gatve. Kam , 
susekta, kad kazirninkai su- tie lavonai priklauso, prie jų 
tikraustę j parkus ir ten va- nerandama jokių ženklų, 
iro savo amatą, prisivilioda- --------------
Tsi lengvatikius žmonėlius ?===■==?-:=:•-=■=s

Į Hedakcijos Atsakymai!
Tona parke. Policijos vir- 
šininkas žada kazirninkus Gailučiui. Ačiū. Sunau- 
^rankiot iš visų parkų. i bosime kitame numeryje.

-------------- ALTS. Apskričiui. Gavo- 

G1NGERAS IR BRENDfi yra 
tam geriausia vaistu ir 
per^ieina nebranjriau už 
pisriu* ir nuduotus.

Visur žinomi nuo ttisdeSimts 
metų.

Parduodame Senkuose ir likie- 
ry krautuvėse. •

IŠDIRBA
LASH’S BITTERS COMPANY 

New Yorke, Chicagoj, San Franciscoj

?INbER BFANIH

LT±XmiŠnp^ Redakcijos Atsakymai

Slakerių teismas. Pasi- me apyvėliai, tad i ši nume- 
feigė teismo tyrinėjimas ri nespėjome patalpinti, 
areštuotų už nesiregistravi- Tilps kitame.
»ą 5 d. Birželio. Tyrinėji- ALTS. Apskričio organi-
7»nose pasirodė kaltais J. zatoriams. Gavome, tilps 
fivaseyič, J. Cchulin (iš Ak- kitame numeryje.

Vincukui. Bus aiškiau | 
kaip atsiusite mums iš to1 
laikraščio iškarpą.

Karosui.. “Vasaros metu”
gavome, bet trūksta užbai- DoVaROS! DOVaROS! 
gos ir beto negalime sunau
doti, Duodu dovaną 50c. ver-

o . .... ... tės, kuris užsirašys Dirvą S. Grigaičiui. Aciu uz pa- ’ .c , . . lant metų. Tik vienmiamstarimus. Sunaudosime prie . .1 gyventojams.progos. J *
t I JUOZAS SAUNORAS.

AR TAVO KOJOS PRA- ' 829 Clifford Avė.
KAITUOJA, ROCHESTER N. Y.

wmo) ir V. Happanen. 12 
atrasta nekaltais, tarpe ku
rių yra ir vienas lietuvis, 
Baleslovas Bundžius. A. W. 
Gili iš Youngston, pasirodė 
atestuotu bereikalingai. Vi- 
8»s juos vienok dar tyrinės 
prokuroras ir teismas išduos 
«perndimą. Von Nostitz, 
redaktorius “Waechter und 
Zritung”, išgabenta į nelais- 
vin stovyklas.

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

CLEVELAND, OHIO.
(Apgarsinimas.)

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. aiti E. 9 gatvės

CLEVELAND, OHIO.

REIKALAUKIT IR GAUKIT 
ORIGINALIŠKĄ IR TIKRĄ

GINGERBRANDY
Kaino i*uo hegrumuliavimo diegliu IR
Vaisia < pilvo skaudėjimo

r.Frank F.Happy
I DANTISTAS 771

Ofiso valandos: Nuo 9 ryto iki 
8 valandai vakaro.

Geriaūsi patarnavimai už sąži
ningą užmokesti.

1935 St. Clair Are.

Vagių ir plėšikų darbai.
Xiek pasidarbuoja Clevelan- Jei prakaituoja, tuojaus 
da yagįs ir plėšikai, galima užsisakyk Pedisino. Ar ži- i 
»tyt iš policijos suteiktų nai, kad prakaitavimas nai-1 
žinių, sulyg kurių tik vienoj kiną kojų nervus. At žinai, 
yereito nedėldienio dienoj kad nervams susinaikinus,, 
pavogta 9 automobiliai. 15 kojos negali dirbti? Ar ži- 
amonių, gatvekariuose, par- naj, ^a(j žmogus geromis 
kuose ir tam panašiose vie- kojomis uždirba daugiau? j" 
ieae iškraustyta kišenini, pa- Jei žinai, tai kodėl nesigy-

Prospect 202.

Dr.T.A. Hanlen 
:z; dantistas ;s:

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

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

Cuy Princeton 1539-R.

TRUMPAS PASIKALBĖJIMAS

ĮlisŠIraAHj 
y/a4PER/

APIE ELETROS ŽIBURIUS

Gali apšviesi 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.

P ■

THE ILLUMINATING COMPANY
1LLUMINAITING BLDG. - PUBLIC SQUARE *

L. A. Kujawski
ADVOKATAS.

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

Tel. Main 257—Central 1502 R JĮ

Nusipirk Gramaf ona
Į oTamistos namąijž ncpakenfcįamy, pavirs į rojaus ramybės vietą M 

X

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

todėl visos svetimtaučių ir šviesesnės lietuvių šeimynos jau 
ipsirupino 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 
Bl kiose aplinkybėse, kur yra kasdie- 
H na girdima garsiausių pasaulio 
II kompozitorių muzikališki tvary- 

Jį niai, išaugs, jei ne muzikais, tai 
" bent kitais dvasios milžinais, silp- 

nesnių. kurie guodos tautą ir klos 
kelią žmonijai prie šviesesnės atei- 
ties.

Pagaliaus, jie suprato, kad tu- p. . s.,. „ ~ 
rint tokią muziką savo stuboje, rTeKe »~o.w 
motinoms su dukrelėmis nereikės 
teip tankiai vaikščioti miestan ant ________  a

” teatrų ar operų, kur kiekvienas va- 
karas lėšuoja apie porą dolerių, o 
tėvų sumažės bereikalingi žygiai 
karčiamosna.

[ ir galiaus jie suprato ir tą. kad 
L jauni jų sūnūs, esant stuboje tokei 
^muzikai, neturės laiko tsovėti ant 
į kampo ir studijuot i tą amerikonų 
f pradinę kriminalę mokyklą. Prekė $35.00

TODftLEI PIRKO JIE, VIEN TIK Dfil, TO 
Prekė $100.00 PIRK IR TAM,STA-

Prekė $75.00

Geriausia yra tokia muzika

1395 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.

Jas galima pirkti su mažu jmokėjimu ir ant lengviausių išmokėjimų

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

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, nės reikale greit pagelbsti.

Teipgi mus Banka moka (5) penktą nuošimtį. v

THE ST. CLAIR AVĖ.

SAVINGS & LOAN C0.

!
xxxxxxed 2006 St. Clair Avė. Cleveland, Ohio aizxzxna

1 Užtvirtinta 1914 m. per Valdžią Ohio Valstijos. m

E AUTORIZUOTAS KAPITALAS $100,000-00. B ||||
-—i—. ? Atdara nuo 9:00 Valandų Ryto iki 9:00 Valandų VAakare M I j 
TTITUnl _ _ _ _ ____ _ —

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

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

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

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

PAKELČIO APTIEKA g
------ —Kampas St. Clair Avė. ir 20-mos gatvių. Q

TADAS NEURA
Savininkas Užlaiko

Bučernę ir Sroseriię
TAIPGI

Saldainių 
Krautuves
Užlaikau skaniu saldainių, 
šaltos košės rr minkštu gė- 

nmy. Už stiklą tik 3c.

2047 Hamilton Avė.,
: CLEVELAND, OHIO.

Del susirinkimu, repeticijų 
vestuvių ir t.L

2041 Hamilton,'Avė., 
CLEVELAND, OHIO.

iROS’OS Painters^įS!

Jąs balsamuoja ir be NUODŲ UŽ
MUŠA VISOKIUS VABALUS

Užtikrintas darbas yra musy spe- 
ciališkumu.

Pirkti galima po nnmeriu:

J. W. JONĖS,
Generalis Manadžerius.

DIDELIS OLSELIS

visokiu dažų ir dažams aliejų.

2122 E. 2nd Str. Cleveland, Ohio
Tel Hiii 1152 Cntral S1S3K PHONE CUY. CENTRAL 8290-L

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU j 
,>™o„s AMERIKOJE 1886 METAIS

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų ................. $53.813

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

AELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius. Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš-* 

kus ir kulturiškus reikalus.
C

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

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

organizacija. Kuopos yra visuose miestuosę. Norėdamas* 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdan^ts pla-’ 
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu

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

- ------ ----- '


