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Rusijoj Nauji Maištai
VOKIEČIAI SULAUŽĖ RUSU LINIJA

BENUS NAUJA ARMIJA RUDENYJE 
LIETUVOJ BADAS

užima vietą vidurinių reikalų 
ministerio, o teisių ministerių 
laikinai liekasi M. Nekrasov, vie
toj Perevezevo, kurs pereitam 
ketverge rezignavo.

MANOMA APŠAUKTI 
DIKTATORIUM.

Petrogradas. Pradėjus Rusi
joj dalykam vėl pulti, kariumenė 
vėl išėjo iš tvarkos ir pradėjo 
neklausyti savo viršininkų, nes

Vokietijoj užtekės demokratiš
koji žvaigždė, kurią temdė Hol- 
vegas.

PASKOLA VIETON 
TAIKOS.

Amsterdamas. Pastaromis
dienomis Vokietijoj ėjo gana 
plačiai kalbos apie taiką, net 
spaudoje ir susirinkimuose pla
čiai kalbėta, kad Vokietija būti
nai turi baigti karę, be aneksijų

ryba savo sėdybą įsikūrė Taury- 
dos rūme ir šiądien užima svar
bią vietą. Marinsko rūmas, ku
riame būdavo atliekama ministe
rių susirinkimai, pasiliko tuš
čias.

i

KERENSKIS VAŽIUOJA 
Į FRONTĄ.

Petrogradas. Vokiečiams pra
dėjus stumti atgal rusų armiją 

rusų kareiviai

džia už automobilių laisnius su
rinko 25,865,369 dol. 75c., o šį
met manoma surinkti daug dau
giau. Iš tos sumos valdžia kas
met skiria 24 milijonus dolerių 
viešųjų kelių taisymui. Tas ži
nias paduoda Publiškų kelių biu
ras. - „

tai visi vokiečių laivai, kuriuos 
laiko internavusi Brazilija, pe
reis valdžios savastim Vienas 
contos Amerikos pinigais lygina
si 546 dol. Taigi viso Brazilija 
nuo vokiečių reikalauja 8,733, 
000 dol.

Galicijos fronte,

TALKININKAMS TRŪKSTA 
BANDAŽŲ.

Washington, D. C. Centralinė

rios brošiūros, kurios buvo plati
namos tarp Rusijos kareivių.

pasi- 
bet- 
upo

VOKIEČIAI SULAUŽĖ 
RUSŲ LINIJĄ.

Petrogradas. Vokiečiai 
naudodami nauja Rusijos 
varke ir rusų kariumenės
nupuolimu, Galicijos fronte su- 

I laužė rusų liniją ir rusus nustu- 
RERRUTŲ ĖMIMAS. ' mė 30 mylių atgal. Vokiečiai 

Suvienytų Valstijų karės be- atėmė rusų užimtuosius mies- 
siruošimuose pereitoj savaitėj į telius Nastasor, Bieniava, Uva- 
buvo svarbiausiu tai ištraukimas > »a *r Slavintia. Rusų kareiviai 
numerių tų, kurie 5 d. Birželio I atsilaikyt nelabai bando, 
užsiregistravo kariumenėn. I --------------- ;—
Numeriai-ištraukta visų užsire-: SUĖMĖ VOKIEČIŲ AGENTĄ, 
gistravusių ir kiekvienas savo Petrogradas. Petrograde are- 
numerį turi žinoti, kad žinojus gtuota moteris, Madame Bu- 
kuomet bus pašauktas. Išsitei- ; menson, kuri buvo tikruoju Vė
sinimui, žinoma, turi būti paduo-; kieti jos agentu. Pagal surastus 
damos svarbios priežastis, kaip j pas ja dokumentus, pasirodo, 
užlaikymas šeimynos ir kitokį j kad petrogrado bankose ji turė
tam panašus dalykąi. kurie kliu-:jo pasidėjus 460,000 rublių, ku- 
do kareiviavimui. Po numerių Į riu Birželio mėnesi ji* išlei- 
ištraukti, po trijų dienų pras- j do* vokiškai propOgandai 75,000 
linkimui, tie, kurie buvo vardais ! rubHu už kuriuos bpaudinta įvai 
paskelbti laikraščiuose, turi stot į 
pas daktarą ištyrimui sveikatos;

-bus—atsiųsti—paraginimai.—Po 
medikališkų egzaminų yra leisti
na paduot priežastis, dėlei kurių 
manoma ? negalimu kareiviauti,, 
kaip tai užlaikymas šeimynos, 

_ „nf^inkaina sveikąja ir tam.pana- t _ ... . _ ... . . „
šiar. -Vrekas turi boti paduota sutartį, kuria Angliją turtlei- 
raštu, tam tikrose blankose ir 
paliudijus savo distrikto daktaro 
ir rekrutacijos viršininkų, pri- 

- siekt pas notarijušą ir savo pa
rašu patvirtinus, blanką paduot 
savo distrikto rekrutacijos tary
bai. Prie priežasčių priskaito- 
ma ir nepilietybė, neturėjimas 
pirmų popierų. Jeigu šitas pasi
aiškinimas butų atmestas, tai 
galima apeliuot į Draft Board of 
Appeals. Jeigu apeliacija bus 
priimta, distrikto rekrutacija 
duos žinią, o jei bus atmesta, pa-

REKRUTACIJOJ SUTARTIS 
ANGLIJOS SU RUSIJA.

Londonas, žinios skelbia, kad 
Anglijos valdžią.su Rusija pada-

f

DAR VERBUOJA LIUO- ‘ 
SNORIUS.

Columbus, O. Nežiūrint, kad 
neužilgo prasidės egzaminavi
mas ir ėmimas kariumenėn vyrų
užsiregistravusių 5 d. Birželio 
šių metų, generališkas adjutan
tas Ohio valstijos apreiškė vi
soms registracijų stotims, kad 
nepaliautų verbavę liuosnorių į 
Suv. Vai. kariumenę. Liuosno- 
riai gali patįs pasirinkti tarna
vimui vietas bei kariumenės sky
rius, ką negali reikalauti užsi
registravusieji, kurie kaip ir 
prievarta yra imami kariume
nėn.

ĮTARIAMA ŠPIEGAIS.
Cincinnati, Ohio. Policija 

areštavo dvi moteris> kurios b£ 
miesto leidimo pardavinėjo mie* 
sto gyventojams kokius ten ste
buklingai gydančius pleisterius. 
Jas areštavus, jų pardavinėja
mi pleisteriai duoda hemikams 
ištirti, kurie pripažino, kad plei
steriai yra sutaisyti su tūlos rū
šies bakcelėmis. Toki pleiste
riai buvo neseniai pradėta pla- 
tint Kansas valstijoje. Areštuo
tos moters nepasisako savo pra
vardžių, tik sako esą abidvi naš- 
lės. Manoma, kad jos yra špie- 
gais ir mėgina išplatint tarp 
žmonių kokią limpančią ligą.

Vėliausios Žinios.
Rusų kariumenė sudemorali- . 

zuota. Rusų kariumenė galu
tinai sudemoralizuota. Galici
jos fronte Kerenskio komanda 
nieko negelbsti, nes nors bando
ma prieš teutonus atsilaikyti, 
nestengiama. Brusilovo ir 
Karnilovo armijos traukiasi 
prieš teutonus.

generolams ir kitiems augštiems, ir užgrobimo užiMų teritorijų, nustojo ūpo ir nenori daugiau valdyba Raudonojo Kryžiaus 
vaidininkams kareivių -suvaldyt ■ Tikėtasi,kad tos^*kalbos atneš‘kariauti. Apie tai atsiuntus- ži- AVashingtone išleido įsakymą į 

1800 skyrius, kad. kuogreičiau- 
sia prisiųstų visus bandažus, ku
riuos ikišiol laikė atsargoje, nes 
talkininkai Europoj labai daug 
reikalauja. Įsakyta teipgi kiek 
galint dirbti naujus bandažus,

generolams ir kitiems austiems .ir užgrobimo užiMų teritorijų, nustojo ūpo ir nenori daugiau
T M i VM r. *5n_

sę rekrutuoti Anglijoj ir savo 
kolionijose Rusijos pavaldinius, 
tinkamus kariumenėn ir siųsti 
Rusijon, o Rusija tą patį gali 
daryti su anglais gyvenančiai 
Rusijoj. Tai pirma ir nauja yra 
sutartis. Anglija, žinoma, ga
lės daug surekrutuoti Rusijos 
pavaldinių, tik nežinia kaip sek
sis Rusijai esant pačiai pavojaus'
bangose.

NORĖTA NUŽUDYTI

mas nėra prieinamu. Kadangi pageidautą viltį, bet šiądien tos nias, generolas Brusilovas ir 
viskas eina atbulon pusėn.ir ka-( visos kalbos ir viltis pasirodė Karnilovaš paklausė valdžios, 
riumenę nėra kam sutvarkinti. bergždžiomis, nes rehštage paša- kaip ji mano pasielgti su discip- 
tai manoma didį kunigaikšti kius pirmą prakalbą naujam kan . linos neturinčiais kareiviais. Ka- 
Nikalojų, dėdę buvusio caru Ni- cleriui Mihaeliui, reihštagas be rėš ministeris Kerenskį, vieton 
kalojaus Romanovo, apšaukti ginčų nubalsavo užtraukti nau-į atsakymo, jis pats išsirengė į „ 
kariumenės diktatorium ir jam ją paskolą toliasniam karės ve-: frontą, kad ten žodžiu pakelti ka-1 kad nepritruktų, kada jų bus rei- 
pavesti pilną valdžią ant kariu-(dimui 15 bilijonų markių. Tai reivių ūpą ir juos paraginti į to- 
menės, nes jis vienas šiądien ran ; ženklas įrankio kovos prieš tai- j liasnį kariavimą su priešais, 
damas lojališku naujai valdžiai ką. 
ir tinkamu tvarkyti kariumenę.

Kareiviuose ūpą nupuldė žinios 
apie naujus Petrograde sumiši-

kalaujama Suv. Valstijų kariu
menei Francuzijoj.

AREŠTUOJA MAIŠTININKUS.
SOCIALISTAI KONFEREN- muS'

CIJOJ SU KAZERIU.

reis žinia kada reikia iškeliaut 
į logerius. Tam reikalingos blan 
kos yra gaunamos distriktų 
rekrutacijos rodos kontoruose.

Kurie buvo dabar vardais ir 
pravardėmis paskelbti laikraš
čiuose, tie bus egzaminuojami ir 
kurie tiks, bus imami pirmon 
armijon, kuri turi būti sudaryta 
iš 687,000 naujokų. Likusieji 
nuo šio skaitliaus, kaip ir tie, ku
rie dabar savo distriktuose buvo 
laikraščiuose paskelbti tik nu
meriais, be vardų ir pravardžių, 
liksis vėliasniems ėmimams ant- 
ron armijon. Antra armija 
bus rengiama apie 1 d.Lapkričio. 
Antroji armija bus sudaryta iš 
500,000 naujokų; visi likusiejie 
bus palikti vėliasnių armijų su
darymui, kurios, jei bus reika
las, bus paskelbtos vėliaus.

Kariumenėn dabar nebus ima-

KAIZERĮ.
Amsterdamas. Reutero žinių 

agentūra paskelbė, kad iš Holan- 
dijos paeina žinios, jog vyriau
sioj kaizerio stovykloj tapo su
imti du amerikonai, kurie revol
veriais apsiginklavę norėjo nu
žudyti kaizerį. Abu tapo tuo
jau kariško teismo nuteisti su
šaudymui. Egzekucija turėjo 
įvykti po 24 valandų. Prie ži
nios pridėta, kad už nužudymą 
kaizerio tuodu amerikonai turė
jo gauti nuo keliato Amerikos 
milijonierių dideles sumas pini- 
gy-

MEXIKA GAUS Iš SUV. VAL. 
GINKLŲ IR AMUNICIJOS. 
Washington, D. C. Laike kada 

buvo ištikę kivirčiai tarpe Suv. 
Valstijų ir Mexikos, ginklų ir 
amunicijos gabenimas iš Suv. 

valdžios už-

Mušis Lietuvoj. Tarp Krė-

ISPANIJOJ DAR VIS
NERAMU.

Madridas. Ispanijoj revoliu
cija ir sukilimai dar vis neuž
gęsta. žinios praneša, kad par

iš Madrido įllamento nariai iš Madrido į 
mais tie, kurie turi užlaikyti šei- j Barceloną važiuoja į speciališką
mynas, turinti neišgydomas li
gas, sugedusius dantis, akis, rai
ši ir kiti tos rūšies negalintieji, 
teipgi nebus imami ir tie, kurie 
neturi pirmų pilietybės popierų. 
Kas bus daroma su šiais pasta
raisiais, kol kas, nėra aiškių 
žinių, nors yra kalbama, kad 
jiems bus liepta keliaut į savo 
šalį ir.ten įstot į kariumenę; sa
koma yra, kad Vokietijos, Aus
trijos, Bulgarijos ir Turkijos pa
valdiniai bus imami nelaisvėn. 
Bet kol kas nieko tikro nežino^ 
ma. Bet greičiausia gali būti, 
kad kaslink nepiliečių (išimant

susirinkimą, kurį šaukia radi
kalų partijos atstovai. Valdžios 
kariumenei įsakyta neleisti jo
kių susirinkimų. Tikimasi, kad 
Barcelonoj gali iškilti kruvini 
susirėmimai. San Sabestiano 
mieste užsidegė vėl dideli strei
kai, kurių valdžios kariumenė 

, nepajiegia užgėsyti.

A. I. KERENSKIS RUSI
JOS PRIEMERU.

Petrogradas. Oficiališlm' *’ 
nios paskelbė, kad kunigaikštis 
Lvovas, Rusijos priemeras re- 

teutonus), valdžia susitars su ' zignavo ir jo vietą užėmė A. I. 
Europos viešpatystėmis ir į Kerenskis, karės ministeris. 
anoms leidus savo piliečius imti ■ Pildydamas priemero pareigas, 
kariumenėn, bus lygidi imami su' Kerenskis ves reikalus ir toliau 
piliečiais. Bet tai dar tik galima kaipo karės ministeris. Tserte- 
td tikėtis. Ii, pačto ir telegrafų ministeris

Petrogradas, čia tapo areš- Londonas. Vokietijos kaize- STOKA MEDEGOS AEROPLA- 
tuotas vice-admirolas Baltikos rjs sušaukė reihštago narių spe-* NŲ DIRBIMUI,
laivyno, Verderski, kurs tapo ciališką konferenciją, kurion ta- Chicago, III.-Chemikai apskai- 
susektas išdavime vokiečiams po pakviestais ir socialistų at- tliuoja, kad Suv. Valstijos dirbi- i Vai. į Mexiką buvo 
Rusijos valdžios slaptybių ir te- stovai: Friedrich Evert, Philip mui aeroplanų kasmet sunaudo-j draustas. Dabar Mexikos pa- 
legramais perduodamų admira- Scheideman, Dr. Ed. David ir ja 50,000 tonų alumino. Dabar | siuntinys kreipėsi į Suv. Vai. val- 
licijai žinių. Areštuota oficieras J dr; Albert W. Suedekum. Kon- pradėjus dirbti daugiau aerop-,džią su prašymu, kad išnaujo 
Daskevič, kurs kurstė kareivius ferencijoj kaizeris labai daug lanų, alumino greitu laiku gali: butų leista gabenti ginklus ir 
prie maištų, kad kareiviai su- kalbėjo apie reikalingumą vie- pritrukti, kuris yra dirbamas iš! amuniciją Carranzos kariume- 
kiltų ir prašalintų dabartinę vai- nybės. jei norima išgelbėt tėvy- boksito. Kad aeroplanų dirbi- 
džią. Jo kurstymu buvo sukilę nę Buvo tai pirmutinė kaize- mui nestokuotų medegos. Suv. 
jurininkai, kurie nušovė kelioli- rj0 sušaukta konferencija, ku- Valstijos paėmė Vokietijos 
ką ypatų Peterhove. Viborge rjon prileista sacialistus kaipo aeroplanų dirbimo sistemą, kuri 
nugingluota visa “raudonoji sar- į partijos atstovus. Matoma, kad įdirba iš kaolinio molio, 
gyba”, kurios buvo pasigamintą kajzeris mato sau pavojų iš so- kaolinio molio plotai Suv. Val- 
daugybė ginklų vaujiems maiš- cialiątų pusės, tad jiems gerina-' stijose randasi Illinois valstijoj, 
tams. Daugiau 1200 šautuvų, sj -----------------
revolverių ir kulkasvaidžių, pa- ____________
vogtu iš šv. Petro ir Pauliaus . ANARHISTŲ BYLOS PRIEŠ
tvirtovės, laike revoliucijos, ras-. LENINAS, VOKIEČIU APMO- SUV. VAL. TRIBUNOLĄ, 
ta paslėptų Vaailiaus saloje. Vi- KAMAS AGENTAS. Washington, D. C. Pora sa- 
sur, kur tik daroma tyrinėjimus, Petrogradas. Gonerolas Bru- vaičių atgal buvo pagarsinta ko- 
randama ženklus ir besirengi- ‘ silovas pranešė Rusijos valdžiai, į kią baimę Suv. Vai. valdžia uždė- 
mus prie sukėlimo “naujos re- kad žinomas anarhistas Lenin, < jo žinomiems anarhistams Gold- 
voliucijos.” Matyt, kad “drau- kurs po revoliucijai pagrįžo iš manai ir Berkmanui už antimi- 
gai” tarp amerikiečių pradėjo užrubežio ir agitavo sukelti nau- Į litarišką konspiraciją. Dabar 
rinkti aukas ne be tikslo. ją revoliuciją ir veikė norėdamas teisėjas Brandeis iš Suv. Vai.

 padaryti atskirą taiką Vokietijos augščiausio tribunolo davė leidi-

DEMOKRATIZMO IDĖJA 
VOKIETIJOJ. 1

Stokholmas., Vokietijos reih- 
štage įvykus permainoms, pasi
traukus nuo vietos kancleriui 
Holvegui, vokiška spauda gavo 
progą sumesti daug kalčių ant 
Holvego, daugiausia kaltės jam 
užmetant už pradėjimą kariauti 
submarinais. Laikraščiai: 
"Vossische Zeitung”, "Morgen- 
post”, “Pan German Lokal j Petrogradas. Rusijos karės į Washington, D. C. Pereitais 
Anzeiger” ir kiti sako, kad Hol- ministeris Kerenskį, kurs ūžė- į metais ant abelno automobilių 
vegas savo taktika nekariavo su me priemero vietą rezignavus ■ skaitliaus Suv. Valstijose prisi- 
priešais, bet su savo tauta, kurią kunigaikščiui Lvovui, išvažiuo-' dėjo dar 1,037,332 automobiliai, 

i dėlei submarinu marino badu, damas į karės frontą, priemero; o šįmet automobilių skaitlius 
Dabar, girdi, yra viltis, kad ka- pareigas paliko pildyti kareivių i padidėjo dar 43 nuošimčiu. Pe- 
rė turės tuojaus pasibaigti ir ir darbininkų tarybai, šita ta-j raitais metais Suv. Valstijų val-

Tokio

nei, kuri buk jau apsidirbo su 
Vilios plėšikais. Manoma, kad 
ginklų ir amunicijos gabenimui 
į Mexiką iš Suv. Vai. rubežius 
bus adarytas.

vos ir Smargonės rusai buvo 
pakėlę ataką prieš vokiečius 
prie Vilniaus — Dvinsko gele
žinkelio. 1000 vokiečių kliuvo
rusų nelaisvėn. Pozicijas pa
ėmė rusai, bet vėliau vokiečiai 
gavę pagelbą atsiėmė savo po
zicijas ir rusų eiles sulaužė.

Mirties bauda. Rusijos mi-
nisterija, kareivių ir darbinin
kų taryba nubalsavo 252 prieš 
47, kad įvest mirties baudą. 
Kiekvienas dar ąs betvarkę, vo
kiečių špiegas ar kareivis, nek
lausąs savo viršininkų paliepi
mo, bus tuojaus sušaudomais.

FRANCUZIJA TURĖS PARŲ- j 
PINTI KANUOLIŲ SUV.

VAL. KARIUMENEI.
Washington, D. C. Karės mi-į 

nisteris Bėcker paskelbė, kad 
Suv. Vai. negalės aprūpinti sa
vomis kanuolėmis visos kariu
menės, kuri bus pasiųsta Fran
cuzijon. Taikstantį skaitlių ka- 
nuolių Suv. Vai. kariumenei tu
rės parūpinti Francuzija. Išsyk 
Suv. Vai. manė savo kariumenę 

su Rusija, yra apmokamas vo- mą jiems apeliuoti į augščiausį ■ aprūpinti naujausio išdirbimo 
į kiečių agentas. Visas apie Lėni- tribunolą, kuris iš naujo -perkra- j kanuolėmis, bet pasirodo, kad 
’ ną informacijas Brusilovas gavo1 tys bylas. Abu tapo paleisti negalima padirbti tiek kiek jų da 

Fondas t užstačius po 25,000 dol. Apelia- i bar reikalaujama. Visų kanuo-

Rusijoj nauja vėliava. Ru
sijoj panaikinta ikišiol vartota 

! raudona revoliucijos . vėliava. 
; Jos vieton pradėta vartot balta, 
su mėlynu įkampiu kryžium, 
kurio skersai eina nedidelė rau
dona vėliava, kaipo revoliucijos 
simbolis.

Atėmė nuo rusų. Vokiečiai 
atėmė neseniai rusų užimtus 
Galicijoj miestus: Stanislovą. 
Tarnapolį ir Nadvorną. Keren- 
skis atvykęs frontan kiek sulai
kė rusų traukimąsi.

tų randasi Švedijoj. Vyriausiu' socialistai: Becker ir Kramer, 
vokiečiu agentu Rusijoj sako,(kurie teip pat buvo nuteisti už

nuo tūlo Ermolenki. L------------------------r_ —,------------ .
šelpimui vokiškų špiegų ir agen-1 cijos leidimą gavo teipgi ir du lių iš čia Francuzijon išgabenti 

. t „ teipgi Suv. Valstijos negali, nes
reikalingos atsargai, namie.

; yra tūlas Maksim Kozlavski.
-

prieškarišką agitaciją. . -
BRAZILIJA REIKALAUJA

KERENSKIS NEBUS AUTOMOBILIŲ SKAITLIUS NUO VOKIEČIŲ ATLY-
.- PRIEMERU. SUV. VALSTIJOSE. GINIMO.

džia nuo vienos vokiečių laivų 
konpanijos pareikalavo atlygini
mo už naudojimąsi gera prieg
lauda vokiečių laivams Brazilijos 
uostuose. Jeigu kompanija ne
sutiks užmokėti 16,000 contos,

Areštavo Leniną. Ozerke, 
Finijoj areštuota Vokietijos 
agentas N. Lenin ir jo pagelbi- 
ninkas Steklov. Galbūt abudu 
bus sušaudyti.

Paskelbė Vokietijai karę. 
"Liuosybės karalystė” Šiam 
(Azijoj) paskelbė Vokietijai ka
rę. Šiam karalystė skaito arti 
10 milijonų gyventojų.

Rusai atnaujina mūšį Vilniaus 
fronte. Berlynas skelbia, kad 
rusai pradėjo didelį spaudimą 
Vilniaus fronte.

vald%25c5%25bei%25c4%2585.su
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t Iš Lietuvių Gyvenimo i
Redakcija pasilieka sau teisę ko

respondencijas taisyti ir reikalai 
■esarit, trumpinti jas. Už teisingumu 
korespondencijose paduodamų žinių, 
atsakomybėje yra tik korespondentai, 
pasirašanti po savo korespondenci
jomis.

----- o-----
ANGLIJOJ.

Londonas. Gale Birželio mė
nesio oras pusėtinai atvėso ir 
pradėjo lyti. Neseniai čia numi
rė lietuvis, A. Vasiliauskas, kurs 
jau nuo seniai sirguliavo. Ve
lionis Vasiliauskas buvo vedęs, 
tad mirdamas nekokiame gyve
nime paliko žmoną su vaikučiais, 

•nes neprigulėjo prie šv. Kazimie
ro draugijos. Jo žmonai su 
vaikučiais gyvenimas likosi ga
na vargingas ir išsimaitinimas 
be aukų, negalimas. Velionio 
Vasiliausko vienas sūnūs tamąu 
ja anglų kariumenėje, kariauja 
su germanais, Francuzijoj. 
Vertėtų lietuviams rašytis į šv. 
Kazimiero pašelpinę draugiją, o 
labiausia tiems, kurie nėra tau
pus. Lai būna velioniui Vasi
liauskui lengva svetima žemelė.

Kiek man yra žinoma, čia jau 
daug jaunų vyrų ilsisi po žalia 
velėna, išskyrus moteris su 
mergaitėmis, o vis pusamžiai. 
Ir stebėtinai, kad lietuviai čia 
nesusilaukia senatvės, kokią 
sulaukiama Lietuvoj. Dėl ko
kios priežasties tas yra, nema
tau reikalo apie tai minėti.
, Kalnavertis

Rekrutai sargybon “kasžikur” Atlantiko prieplaukoje.

šimčiais, rengusiais žydų sker
dynes Kišeneve ir kitur, šitą 
kruviną dėmę, kuri sutepė mies
tą E. St. Louis, valstiją Illinois 
ir galiaus visą šalį, jau niekas 
nenuplaus.

Keno kaltė šiame atsitikime, 
sako, dabar negalima žinoti. 
Tame susibėga kelios priežastįs. 

; Darbininkų unijų vadai tame

Vienur tai kitur po porą ar ke
lis, ėjo pas stovintį sargyboj 
kareivį ir nuo to skolino ginklą, 
o jei kareivis nenorėjo pasko
lint, tai prievarta nuo jo atėmė 
ir su ginklu pasislėpė minioje. 
Šūviai poškėjo gana tankiai ir 
nuo tu, daugelyje vietų matant, 
praeiviai puolė sužeistais. Vė
liaus kareivių gatvėse pradėjo
rastis vis daugiau ir daugiau, meta kaltę ant fabrikantų. M, 
bet šaudymai dar nesiliovė. Whalen, prezidentas centralinės 
Pagauta vieną negrą, einantį į. rodos darbo ir pramonės sako, 
geležinkelio stotį, kad pabėgus kad pareitą vasarą 4,500 darbi- 
iš miesto, apdaužyta, suspardy-, ninku firmose “Armour Co” ir
ta ir nušauta, kaip jau su dauge-1 “Morris & Co.” išėjo į straiką. 
liu pirmesnių kad pasielgta. į 800 negrų tada pargabenta iš .

Majoras Mollman sušaukė ofi- j pietinių valstijų, kaipo straik—- 
čierų konferenciją, kurioje nu- laužiu. Straikui pasibaigus, visi 
tarė negrus gabent iš miesto, streiklaužiai negrai likosi prie. . 

1 Ant tiltų per upę Missouri pas- darbo, o streikavusieji baltvei- 
tatyta ginkluota sargyba, kad džiai, daugumoje, likosi be vie- 

! neleist iš miesto gabent ginklus.1 tos. Nuo to laiko negrai pradėjo 
. Kada policija ėmė negrus rinkt | E. St. Louis _važiuot kaskart <> 

kuriame skundžiamasi t “Ver- ir buvo renkamos aukos nuken- girdo pora šūvių ir šefas krito j iš jų namų, kad išgabenus iš į didesniais būriais, 
čiau bučia gyvas žemėse supu- ----- =------- *—--------- -------------r- . . . ... 1...

vęs, negu prie šitų darbų papuo
lęs. Netrivosiu.”

; —z-'.

I — — — ■ ■ ■ ,
K? •?< . r'- ■

AMERIKOJ.
Cleveland, Ohio. 1 d. Liepos 

■ vietinėj šv. Jurgio bažnytėlėje 
atsibuvo didelės ceremonijos 
pašventinimo “Dirvos” ir “Vie
nybės Lietuvninkų”. Pašven
tinimo ceremonijas atliko "ger
biamas kunigėlis”, kurs čia pa
minėtuose laikraščiuose, per 

, abejęs mišias, skaitė korespon
dencijas ir iš jų “pamokslus” 

__ sakė. Taigi dabar patartina lie
tuviams katalikams, kiekvienam 
skaityt “Dirvą” ir “Vienybę 
L.”, nes jie abudu, 1 d. Liepos 
tapo pašventintais gana storai, 
nes buvo šventinti per dvejas 
mišias, gulint jiem ant alto
riaus.

Apart kitko priminė dar apie 
nekurtas draugijas, išgarbino 
jas, bet tikrų žinių nepasakė, 
matyt, kad neturėjo tikrų žinių 
ir tik rėmėsi savo konselmonų 
papasakojimais, kurie tik meluot 
ir tarp vietinių lietuvių neapy
kantą platint moka.

Musų “kunigėlis” pas mus gy
vena jau suvirš 10 metų ir per 
tą visą laiką laikosi tos pačios 
metodos. Pirmiaus keikė mer
gaites ir nekurtas draugijas, o 
labiausia garbavojo Mirtos cho
rą. Dabar prisikabino prie 
“Dirvos” ir kas nedėldienis apie 
ją pasakoja bažnyčion susirin
kusiems pasimelst lietuviams. 
Gėda Clevelando lietuviams, kad 
jie nepasirūpina gauti sau kitą 
kunigą, kurs mokėtų jiems pa
mokslus pasakyti iš Evangelijos, 
o ne iš laikraščių. Jeigu jau rei
kia naudotis “pamokslais” tik iš 
laikraščių, tai kam reikia mo- 
Kėt 6 dol. į parapiją, kad “D._- 
vą” galima patiems užsiprenu- 
meruot už 2 dolerius metam ir 4 
dolerius pasilaikyti kišeniuje, 
saviems reikalams. Juk nėra 
skirtumo, "ar laikrašti pats skai
tai, ar bažnyčioj skaito jį kuni
gas, prie altoriaus, viduryje mi-

per namus ir meldė savo skati
kais gelbėt badaujančius užjū
ryje lietuvius. Nors rinkėjų bu
vo pasižadėjusių prie darbo cie- 
las tuzinas, bet tūli iš jų savo 
prižadus ne išpildė, brangų laiką 
pramiegojo ar kitaip praleido ir 
patingėjo pasidarbuoti, kad pa
rinkus aukų alkstantiems savo 
broliams. Tai mat kokių yra 
lietuvių; išsyk pasižada buti 
tėvynainiais, o paskui apsilei
džia ir prie darbo nepasirodo, 
arba pakįla kaip sakalai, o nu
tupia kaip vabalai.

Bet svarbu paminėti, kad iš
mus brolių yra toki, kurie nesi-' 
gaili pasišventimo prakilniam! ] 
darbui, dirba ir savo darbo vai-' ( 
siais suteikia pagelba badau jan- j, 
čiai Lietuvai. Svarbu čia pa-: ] 
minėti, kad tūli rinkėjai . surin
ko dailias aukas, čia paduodu t 
atskaitą, pažymint, kuris iš rin- Į 
kėjų kiek surinko: Franas Kve- i. 
sėlis surinko 10,70, Jonas Pet- ■ 
kevičia ir Jurgis Aržuolaitis 
6,40, Juoz. Maksimavičius ir 
Jon. Siopis 9,85, Jonas Gruštas 
10,00, Aatanas Leskauskas 5,50,; 
V. Gilevičius gavo nuo dviejų į 
ypatų 1,50. Per Birželio mėne
sį aukų surinkta viso §43,95. 
Aukavusiems ir aukas rinku-į 
siems nuoširdžiai ačiū už pri
jautimą musų badaujantiems 
broliams.

Bufų geistina, kad rinkėjai 
teip darbuotųsi ir toliau, ne im- • 
darni pavyzdžio nuo tų, kurie 
apsileido ir užmiršo išpildyti sa
vo pareigas; kurias buvo priža- apįe Amerikos lietuvius, p* u v-, 
dėję išpildyti. dinėdamas, kad Amerikos lietu-

.X .vxxnax;.v^ . į,.. yviu OIX.X«£ XX O^XCXO XXX X tv ; IO J U X.CXXXXU, XX<XVX XO | UlUVMlldld UULICIIO. , Nevisi jie
tėjusiems dėl karės lietuviams; . ant vietos negyvas- Likusieji miesto, gaujos dar labiau pra- dirbo gyvulių pjovyklose. Juos : 
surinkta $11.00 ir perduota CK. j detektivai tapo pašauti, iš ku- dėjo dykti; išlaužė vieną didelę'’ 
fondui, žmonių buvo labai ma- į rių vienas numirė nugabenus jį ginklų krautuvę ir su iš ten j 
žai, tik apie kokia 80 ypatų. ; į ligonbutį. Dabar negrai pra- paimtais ginklais bėgiojo po 

Vilniaus katalikas.! dėjo bėgti į visas puses ir slėp-: miestą lyg proto nustoję, jieš-

'į darbą ėmė tokios firmos kaip 
: “Missouri Malleable Iron Co.”,: 
“Aluminum Company of Ame
rica”, “Steel. Foundries Co.” ir 
'‘Cottonseed Oil Co”. Daugelis 
atvykusių negrų negalėjo gauti 
darbo. Vagystės, plėšimai,. 
baltveidžių moterių užpuldinė-*’ - 

• jimai pradėjo buti tankesniais. . 
Gyventojai todėl sujudo, kad 
negrus išvaryt iš miesto.

Purvina politika yra svarbiau
sia priežasčia.

Fabrikantai tą darbą aiškina 
kitaip. Jie sako, kad dėlei neg
rų baltveidžiai darbo nenusto
jo, nes nors negrai kasdien plūdo 

i į E. St. Louis, tai vienok darbi
ninkų visuomet buvo stoka.

Vienok yra sunku sukrauti 
visą kaltę ant negrų plūdimo iš; 
pietinių valstijų. Didžiausia 
kaltės svarba turi gulti ant vie
tinės miesto valdžios, kuri yra grūmojo įsiutu-1 ... - - ,-x.-,r* . : , , permirkusi purvinąją politika ir 

kraujo laistyto-; papirkimaig B,}tų gaįima la_ 

bai daug pasakyti, kad paro- 
i džius, jog E. St. Louis yra tvar- 

, _ . ; komas prasčiausia už visus kitus
, džių pasigirdo patarimas, kad ; mjesįus Suvienytose Valstijose, 
eit į negrų distriktą ir jį suoal~ Prieš rinkimus miesto viršinin- 
kloti- Balsas nuskambėjo, tuo- majoras Mollman kelis kar- 

, j'au gauja_ apie iš 5000 tus važinėjo pietinėse valstijose 
ar ten savo prakalbose į padan- 

,, . . , . -------- - negrai. savo mjesta, girdamas
i kampo, kurs visada yra gyviau-. Ten stovinti sargyba gaujai vi-;jf neaprakoma aaugsjte-der—- 

Apie o \aian- !bų-ir gerumu darbininkų sąlygų- -
'Negrai savo stovije buvo žiau- 

*x. i .u- • ' i ■__ - ■ ra Negru bažnyčios varpo sig- , , ‘ ~ -------------- ------ ! rus, pildė vagystes ir kitus bru-Antras kalbėjo kuopos pirmi- : ; ko nesakęs, kirto negrui teip tiems negrams duota 10 mmutu Laxxxx.xx _ xx_.xxx.x^,-mnkas ir vakaro vedėjas, nusi-HU i smarkiai kad tas tuojau sudribk i^^Hr tuX pradėta įtallskūmus’ ° °
ne atsižvelgiant į artimo meilę, skųsdamas ant socialistų ir kle-; tuojaus susirinko apie 300 gmx-iant šaiigatvio Kdo sumišimas. Į namus padegti. Vieni šaudė įiSU m°J°Fu p<4- 
Męs, lietuviai, turime šelpti sa- rikalų, kad tie visokiais budais į kėU” viduroiiestln 'Minia baltveidži’J aPstojo dejuo- ;degžnčius namus, kiti dirbo liep- i ^ntoiai^baltvridžtei patįs grie^
vo tėvynę Lietuvą ir jos reika- mėgina užkenkti tautininkams.; . p . ‘ i jantį negrą, o keli prišokę ėmė! j dar nepadegtus ir teip pa-;,- . " * . -lūs, nes jau rAatome kaip per Socialistai, kurie užvyravo;Policijos vireminkas Hickey, ga-^; p tus 1 dar nepadegtus teip pa savo teismo? kad atkersijus
jautė mus kaimynai, vokiečiai,; LDK. Gedimino draugiją, atsisa- :vęs aPie įskilusias nauses 
amžius mus šelpė ir mums at- kė net duoti salę ir kitais bu-! negrais apgyventoj miesto ua y -

Vietinis.

Rochester, N. Y. 16 d. Lie
pos buvo TMD. 52 kp. prakal
bos, kuriose kalbėjo M. šalčius, 
grįžtantis iš Chicagos. Kalbė
tojas pirmiausia kalbėjo apie 
lietuvius Europoje, nurodinė
damas kaip Europos lietuviai 
pamatė blėdingumą fanatiškos 
kovos tarpe sriovių ir kaip tik 
carą nuvertė ir laisvė užžydėjo, 
tuojaus sutvėrė LT. Tarybą ne
pasekdami Amerikos - lietuvius, 
kurie laisvoje šalyje žino tik

jkant naujų aukų. Patiktas neg- 
' ras, kaltas ar ne, buvo žudomas 
be jokio atsiprašymo. Pasiro- 

Apie ši atsitikimą išgirdęs po- dė šaligatviu einantis senas ir 
.- . iHcijos šefas, išsiuntė skyrių po- šlubas negras; minioje pasigir-

kxuvinos riaušės tarp baltvei- ]icįstu, kuriems prisakė apsupt do balsas: “Tas paukštis galbūt

•O- tis.

KRUVINOS RIAUŠĖS EAST 
ST. LOUIS, ILL.

Mieste East St. Louis iškilo

Keršto augimas pas 
baltveidžius.

džių ir negru, kurios tęsėsi Perjnegry gyvenamus-namus ir nie- nežino kas aplink jį dedasi, eisiu 
nionco Tf-arto naconl'TO lro_ » _ __ . ... _ _____dv 1 dienas. Kada pasaukta ka- < ka ne į§ieįsį g namų, nes gerai: jam pasakyt.” Už poros minutų 

numenė sudraudė įnirtusius žjnojo, kad gavusįs žiniai į kita ■ anas negras gulėjo jau nušau- 
nausimnkus ir gaisrininkai uz-įnegrais apgyventą miesto dalį”,! tas.
gesino degančius triobesius, pa- i ga|j didelis sumišimas, j Vakarui artinantės atvyko dar 
sirodė, kad mažiausia 3 ypa M į f uom patim pasiųsta, telegramas dvi divizijos kariumenės ir tuo- 

, nustojo gyvasties ir 310 namų,; gubernatoriui Lawden, reika-, jaus 600 kareivių pastatyta 
peštis tarpe savęs ir netik tarpe i kuriuose gyveno negiai, sudege.j...-—x _x , - 1 ...... . ------ j— j—-
savęs, bet pasitraukia dar ir baltveidžių žuvo 5 ypatos, o' menę_

■ svetimtaučius, kad tie irgi pa-; ūkusią dalį sudaro negrai. r pusjau įq vak ryto, speciališ- 
žiūrėtų į vidurinių lietuvių gyve-\ Neapykanta tarp negrų. !r kajs trukiais atvyko dvi divizi- 
nimą. Antroje temoje kalbėjo ’ baltveidžių čia viešpatavo jau jos karjumenės, kurios prisidė- 

merikos lietuvius, priro- nuo ^d!enos''<^e^UZI°’Sli^ me‘ jo prie policijos sargybos. Vi-; 
dinėdamas, kad Amerikos lietu- į^- kilusi iš priežasties vy rų. durmjestyje pradėjo rinktis 

V. Gilevičius. viai turi būtinai pasekti Euro-1 muštynių gatvėje, kur buvo su- ■■ 
  pos lietuvius ir sutverti Ameri-ižeista Pora baltveidžių N e- 

Detroit, Mich. 1 d. Liepos kos Lietuvių Tarybą, kuri viena,' apykanta augo ir buvo laukta ti 
buvo susirinkimas Lietuvių Li-- kaipo vieno kūno atstovas galės Pr°£°s’ kad pradėjus keistą.; 
teraturos ir Mokslo draugijos,; atstovauti A. lietuvius ir pagel-| Pėdžią padarė keturi baltyei- 
kuriame nutarta pirkt Lietuvos bes LTT. Lietuvoje. Teipgi sa_ ’ džiai, kurie Fordo aatomobjnum ■ 
Atstatymo Bendrovės Šeru už' kė, kad jau laikas, kad kiekviena ! nuvaziąvę į negrais apgyventą 
--------- „ ....-------------------lietuviu kolioniia turėtu oasakv- da^i mies*0- pradėjo šaudyt is 

ti teip vadinamiems vadovams J revolverių, į visas puses. Šu-j 
kad jau gana pjautis, jau yra viai kliudė bažnyčią, o
laikas eiti prie tvarkos. Ragino ,vienas lšmašė ^?’!nainoJ na®° 
teipgi rengti tam tyčia paga- • kulka įleKe į v idų. Ši- j

mintas rezoliucijas kaslink pra-;kruvL’siu visame mieste’ ra'’sai nesipriešino. _
šalinimo šios betvarkes tarpe. . 1 mei einantis negras. Vienas i da vakare keli negru nameliaiAmerikos lietuvių. j skerdynes ir naikinimo gaiš-: , Na^įose esan-

pasitaikius progai, moka pasi-, Antras kalbSiokuopos pirmi- i Negrą baznyaos varpo sig- , . , . J. . ,liepsnojo. -Namuose esan
rinkti sau tinkamus nuošimčius, • ninkas ir vakaro vedėjas, nusi- •

! gubernatoriui 1 
laujant atsiust valstijos kariu-’ ant sargybos. Vakare dar dau- 

! giau kariumenės atvyko. Kar
čiamos užsidarė, gatvekariai 
paliovė bėgioję, o per tiltus ėjo I 
automobiliai, pilni išvežamų iš i 
miesto negrų. Ore lakstė ak
mens, poškėjo šūviai, o policis-. 
tai tramdė ir grūmojo įsiutu-! 
siems negrų L . 
jams.

Pagieža “Juodam Kloniui.” 
Miniose Įdukusių žmogžu- Į-

mų, kad čia ne draugijos darbas, 
bet vėliaus suprasta, kad lai
kant pinigus svetimtaučių ban- 
kose, svetimtaučiai mus pinigais 
naudojasi, o mus vargstanti bro
liai, savo reikalams pinigus turi
skolint nuo sevtimtauėių, kurie,

lūs, nes jau matome kaip per Socialistai, kurie užvyravo.P°^c^os viršininkas Hickey, ga-

minios baltveidžių; krautuvės 
buvo tuščios, o karčiamose ėjo 
judėjimas kuodidžiausias. Vie
nur ir kitur, ant gatvių kampų, 
susirinkę baltveidžių būreliai, 
kuriuose vienas po kitam rėžė 
prakalbas apie negrų žiaurumą. 
Kareivių toje—mieste dalyje-ne
sant, minios kaskart pradėjo la
biau dūkti. Ir nuo kart, ant! jau traukė į “Juodą klonį”, ku-' 
Broadway ir Colinsville gatvių ;riame gyvena vieni

Kilo sumišimas. Į namus padegti.
a. su mojoru priešakyje, nemokėjo

: .. ; . ---- «----------- r-----°r r oesi savo teismo, saa atkeršijus
i jį spardyti kojomis Galiaus giežos darbas buvo varomas vi- < negramS- nors tie buVo nekaltais, 
prisiartino vienas baltyeidis su su greitumu. Vėjui pasitarnau-; kad -fe čia t p£„-i|ic.tais viso- 

.k. . ,.iti - ....... je, tuojaus išsiuntė detektivus. :,rev°t,v™ ,.r?.nko) lr Jaut, liepsna ir kibirkštįs krito kWs rižadais mstoami. Kad
lenką, ir k’ti da.s mėgina kaip ‘.k galmt uz-;į • J hgatvio gutat, negrą o suvtusIant nepadegtą namu >r te.p per miesto vaWžia yra netikus, na-

Lietuvių Lit. ir Mokslo Drau- kenkti tautininkams ir isdras- 
gija šiuomkart pasirodė su laikyti mus rengiamas prakalbas, 
bai gražiu darbu. Pageidauti- Skundėsi ant kerikalų kaman- 
na. kad ši draugija butų pavyz- dieriaus, kad tas pasamdęs už 
džiu ir kitoms lietuvių draugi- 5C. vaikezą, kad tas atimtų pla- 
joms. - .

kad tie tarp negru įvestu tvar-. i’ — ant nepaaegiu namu ir teip per miesto valdžia yra netikus, pa-
ka. Detektivu šefas su ketu- pale?d°^ku^ dienas kliudė nakt}, kol ugnj gaisrininkai su- rodo dar ir tas? kad net laike 
riais savo padėjėjais, automobi- \ranką’ kltaS k°ją’ J*”*’. kad SvaIdė’ 310 ^mų buvo jau sude- - - - - -------- - -
xx<xxo , notrriK įsu npavvss vsiiitnsi mi. .-cl- . __________

katus, kurie buvo dalinami apie
F. Praškevičius. 500 pėdų nuo bažnyčios.

—-------------  Antru kartu M. šalčius kalbė-
Detroit, Mich. Kur dingo mus jo apie TMD., apie LA. Bendro- 

jaunasis Birutės choras, kurs Vę, apie vienybę, kuri yra reika-
pirmiaus lietuvius žavėjo savo linga dabar A lietuviams. Par- 
meliodijomis, giedodamas tautos duota LA iėTa (2)
himnus ir liaudies dainas?

. . A - - - skerdvniu nebuvo išleista jokių
lium išvažiavo’ pasitikt gink-;negras M pamatu Išdegę veik v- prok„amįcij bg.

I “a Pertrauke ir nuėjo j.eskot sas negru distnktas. kurt rūbe- karčiamos buvo adaros ir 
tam panašiai, kuomet buvo 

. reikalingu tuojaus pertraukt vi- . 
są judėjimą ir mieste paskelbti 
apgulimo teises. Karčiamas, 

. nors pervėlai, uždarė paprasti 
policistai.-sauvaliai, 
kėjo dasiprotėti miesto majo
ras nė policijos šefas.

luotus negrus, ir privažiavus j negrų aismKras sūri ruue-
. .. . I daugiau aukų, o sužeistas neg- žiuoja gatvės Fourth St., Rail-

art, pauepe irtjstar- ras pasMį ir ^ėpė. Girtu road Art, Seventh St. ir Thir-
Sv> H t tat" 'rinklu. (tetek !baltveMžią gaujos vėliaus pa- teenth St. Teatras “Broaduav 
ru tada atstatė ginklus aeteK- - r . _ , .ŽGUTAI* ft

Į lę ir šūviai pleškėjo kas kart vis;vį, buvo pačiame gaisro vidury- 
tankiau.

_ gi -1 rengė formališka negru medžiok Onera” prie Broadwav ir 8 gat-
tivams ir liepie jiems pasitraukt;. .. , .. .. , , , .
iš kelio, šefas Copedge pasi
aiškino, kad jis yra valdininku 
ir turi teisę prašalint mieste 
betvarkę. Iš negrų pusės pasi-

je. Nuostolių panešė iki

Pastaruoju laiku tarp vieti
nių chorų narių iškilo nesutiki
mai ir laikraščiuose prasidėjo 
*barniai. Musų “kunigėliui” ne
rupi tuos nesutikimus prašalinti, 
sutaikant vieno choro narius su 
kito, kad ir vieni ir kiti veiktų 
sutartinai, kad gyvuotų meilė ir 
sutikimas tarp jo kolionijos lie
tuvių. Bet jam rupi sėti nesu
tikimus ir ne apykantą tarp lie
tuvių. Nejaugi jam yra gražu, 
kada lietuviai, vienos tautos vai
kai,

Kiek kartų esu buvęs jo sureng- 
tuose balių ir koncertų vakaruo
se, visuose publikos būdavo pil-; 
na salė, kurioje susirinkusieji 
apkurtinančiais delnų plojimais' 
sveikino šį chorą po kiekvienai į 
dainai ar lošimo aktui. Birutės 
choras duodavo ir perstatymus.' 
pamokinančius ir istoriškus, 
kuriais patarnaudavo ir kitoms 
draugijoms, be jokio atlyginimo. 
Kurgi dabar dingo tie skamban
ti. lyg lakštingalos, balsai, ko
dėl neskamba mus pikninkų dar
žuose ?

Praeitis parodo, kad žmonės 
jus myli. Todėl, Birutiečiai, ne
apleiskit savo prakilnaus vei
kimo.

Marso priešas.

Rockford, III. Už pasiprie-

tarp savęs nesutinka ir
vienas į kitą žiuri ne apykantos 
akimis? Mari rodosi, kad kuni
gas yra tam, kad tarp žmonių 
palaikyti dorą, meilę ir sutikimą, 
o ne to viso ardymui.

Bažnyčioj buvęs.

New Britain, Conn. Centrali- 
mo Komiteto vietinis skyrius, 
iki Birželio mėnesio gana gra
žiai pasidarbavo. Rinkėjai ėjo

šinimus registracijos dienoje, 5. 
d. Birželio, čia suimta 17 lietu
vių, kuriuos Freeporto teismas 
pasmerkė prie kalėjimo darbų, 
Chicagon. Iš jų yra paminėti
na: Stasys Darginevičius, V. 
Petrokas, J. Sisevičius, A. Mik- 
šis ir Stasys Klastauskas, pir
mininkas SLA. 77 kuopos. Ki
tų pravardės labai sukraipytos, 
tad negalimi išskirt iš pasmerk
tųjų surašo. Stasys klastaus
kas rašo iš kalėjimo laiškelį,

Metė iš gatvekariu moteris §100.000. Sudegė daugybė pilnų 
negres^ * vagonų prie geležinkelio Sout-

j.- x - - hem. Geležinkelio kompani-Is pradžių moterims, negrėms. . . n.;■ & ja savo nuostolius apskaito iki

visai šaliai.

o to nemo- •

Karčiamos ar vokiečių
špiegai.

Illinois valstijos senatorius 
Sherman tame meta kaltę ant 
“prakeiktų” karčiamų. Kada
kongrese imta apkalbėti kruvi
nus atsitikimus E. St. Louis, mi
nimasis senatorius apreiškė, kad 
to viso kaltė yra prakeiktos kar
čiamos ir šis atsitikimas turės 
prisidėti prie įvedimo visuotinos 
prohibicijos. Federališkieji agen 
tai. tyrinėjusieji tą atsitikimą

i nedaryta nieko blogo. Staiga iš-
i kilo barnis, ant gatrtkario. kurs "’aKaus atvvko ir ts 
ituojausperejo i muštynes tarp nator.us benta
mergą taltveulzn. ,r negną; karejvju jr
baltveidems i pagelba tuojaus , . , _ . ,
. . ... • i. *ix -j - • betvarke prašalinta,šoko keli vyriškiai, baltveidziai.. _ r , . -- ____.. . . X 1 1- - E. St. Lous o nauses daro gedąNutraukta kelios negres nuo 
gatvekario, apdraskyta nuo jų 1
drabužiai ir beveik nuogos paleis • Ant 84.000 gyventojų E. St. 
ta gatvėje, prisakant, kad eitų i Louis mieste negrai tvėrė didelį 
namo. Kitose gatvėse bėgio- nuošimti, nes jų skaitlių siekė 
jančiuose gatvekariuose atsitiko 22,000. Sulyg apskaitymo dar-: 
tas pats. Vyrai ir moters lipo vėl aiškina, kad tai vaisiai vo

kiškos propogandos. E. St. 
Louis’e yra amunicijos fabrikai, 

, a.. keli tiltai, čia subėga daug ge-
dė kojomis gulinčias ant žemės. Missoun valstiją ir nors mies- ležinkeUn vislI pug;ų salies. 
Ant vieno gatvių kampo gauja to valdžia juos kviečia grįžt at- atkreipė sav0 ak| v0_
baltveidžių užpuolė senyvą neg- ftak vienok tie bijodami naujų ‘j.p;egaj sakoma, jog yra 

’ ra ir ėmė jį nemilaširdingai mu- persekiojimų, grįžt atsisako. ..^ nec>.ams i^žinkas
šti; vos 5 policistai stengė nelai- į Rasų nauses ir piliečių zudy - buv<į rfavęs surna, 

pirkimui ginklų. Kiti vėl meta 
, .. , .- kaltę ant L W. W. unijos vir-

gulmvbes diena, meta juodą de- .\
• • i * i „• sininku. mę visai amerikonų tautai, kuri 

labai tankiai moka bjaurėtis Ru- .. I ,. , . __■ Paryžiuj padirbta žmogaus

į gatvekarius, iš jų išvilkę neg-, suvažiavo į čia iš kitų valstijų 
res. draskė jų drabužius, mušė i bėgyje pastarų 5 mėnesių. Apie 
kumščiomis ir lazdomis ir spar- 7000, laike riaušių pabėgo Į 

Missouri valstiją ir nors mies-

šti; vos 5 policistai stengė nelai- j 
minga auką atimt nuo pusgirčių mas E- St. Louis parengta prieš 
užpuoliku ir pasiųst į ligonbutį. pat didelę šalies šventę, nepri-

Kariumenė pertraukė

sijos kazoku. Chinijos boxerų - - -
Nuo šio laiko ant gatvių kam- ir Turkijos hažišų barbarišku- pavidalo stovyla, kuo SU pa- 

Jpų pastatyta sargyba, bet ta sar- mu kuomet tuo3 barbarišku- gelba tam tikro motoro gie- 
gyba stovėjo tik is vardo, riau- mus nemato pas save, nes pana- da ir kalba. Šita stovyla

išėms nirto nekenkdama. Ne- jy, dalykai jau yra buvę pir- įus 1)anaU(|ota modeliu pa- 
jtoh tokias sargybos gauja> miau, Springflelde ir kitur. rodj!mui madų

Yorke atrasta- nužudyta”italo i,a:kė gahekarj, lJs,traukė Pasielgimas Šiądien demokratiš-Ruth Cruger, kuri neseniai New Yorke atrasta- nužudyta italo:1 * 15. ■ ’ t • Pasielgimas šiądien demoKratis- nadarvta tpin kad nėr-| pašiurti,. Viršuje moteris advokatas, kuri paėmė šios žudys- ir »>» ko, šalies piiirtiy. papildymas f«>P- *“*l*r

tos bylos vedimą. Jos kairėj pusėj pašiūrė, kurioje rasta la- suskaldė galvą. Pusgirčių gau-Uiek žmogžudysčių, negali būti Simamo J obUU pozų SU atSKUtos bylos vedimą.
vonas, o žemiau vaikinukas, kurs lavoną atrado. jos kas kart vis labiau dūko, sulyginamas su Rusijos juoda-• romis spalvomis. 

I i
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[PERŽVALGA
Lietuvoj badas. Lietuvoj, 

ypač miestuose siaučia didelis 
iadas. Vilniuje dėlei bado kas
dien miršta 20-23 žmonės. Val- 
gio produktai, koki ikišiol dar 
buvo atvežami, nuo Gegužio 
mėnesio ir tie likosi sulaikyti. 
Uuona vokiečių valdžios aprube- 
žiuota iki 200 gramų ant žmo
gaus. Buiza, kuri ikišiol buvo 
veik vienatiniu žmonių maistu, 
dabar ir ta duodama tik sugrą
žinant pusę kortelės, išduodamos 
duonai. Dėlei mirčių iš bado, 
Vilniaus apirubyj tapo uždary
tomis visos mokyklos. Vaikai 

-5s miesto gabenama į kaimus.
Lietuvių, lenkų ir žydų atstovai 
sudarė memorialą, kurį pasiuntė 
**Militaerverwaltung Lituaen” 
-kunigaikščiui Isenburgui. Me
moriale išdėstoma situacijos sto
vis ir skundžiamasi ant valdinin
ku žiaurumo, kurie apart nesirū
pinimo badaujančių likimu, ima 
žmones prie įvairių darbų, gau- 

~ <uant gatvėse ir nakties laiku, 
mainuose, vidurnaktyje, dras
kant iš lovos, be atsižvelgimo į 
žmonių sveikatą, amžį ir lytį. 
Kas bus laimėta šio nemorialo 
skundais, kol kas, nežinia.

Vėl kalbama apie vienybę. 
Tarpe Amerikos lietuvių ikišiol 
ėję peštynės ir barniai, pradeda 
lyg švelnėti. Pastarose savaitė
se laikraščiai, lyg nedrįsdami, 
lyg nenorėdami, pradėjo vėl kal- 
iieti apie sriovių susivienijimą, 
apie sutvėrimą Amerikos Lietu
vių Tarybos, kurioje visos srio- 
vės pradėtų bendrai veikti tau
tos reikaluose. Kol kas tos kal
bios yra dar tik šiaudais, bet jei
gu bus noras, jeigu musų “vado
vai”, kurie ikišiol niekeno nes
kirti mums vadovavo, išsižadės 
savo naravų, išsižadės savo ne
lemtų- darbų (kurstymo vienų 
prieš kitus) ir rimtai pradės žiū
rėti. į dalykus ir šio momento 
svarbumą, tai bus galima tikėtis, 
žad prie tų šiaudų atsiras ir gru
dų. Bet jeigu bus eita senais 
takais, jeigu kiekvienas statys 
tik savo aš, be to “aš” išsižadėji
mo, nepripažįstant kitiems lygy
bės, tad šiaudai ir liksis tokiais, 
kokiais buvo ikišiol. Vienybės 
mintis šiuomkart. matoma, pasė
jo du apsireiškimai — žinios 
apie bruzdėjimą Rusijos lietu
vių, kur visos srioves susivieniję 
stojo prie bendro darbo, reika
laujamo politiškosios Lietuvos 
ateities, ir pritrukimas “amuni
cijos” peštynių vadovams, kurie 
savo nelemtais darbais tamsiuo
sius elementus privedė net iki 
denuciacijų.

Apie vienybės reikalingumą ir 
Baudingumą aiškinti nereikia,

nepasiuntimą pinigų pasiunti
niams į Europą, kuriais buvo 
kun. Baltuška ir dr. J. Bielskis. 
Nutarta k. Bartuškai pasiųst į 
Šveicariją įgaliojimą atstovaut 
“Am. Liet.” tarybą. Nutarta 
dr. Bielskiui mokėt 3 šimtus do
lerių mėnesinės algos, kurs 
Washingtone atstovauja šitą ta
rybą. Bielskiui Washingtone 
leista būti ir veikti iki Rugsėjo 
mėnesiui. Nutarta pasiųst tele
gramą tikrajai Lietuvių Tautos 
Tarybai (Į Petrogradą), kurioj 
prižadama remti LTT. darbus 
jos veikime išgauti Lietuvai ne- 
prigulmybę. Svarbiausiu vienok 
nutarimu buvo "tai tas, kad 
kreiptis į kitas lietuvių srioves, 
čia Amerikoj, kad svarbesniuose 
veikimuose bendrai pasitarti. 
Šitas tarimas dar bus balsuoja
mas tarybos narių ir tuom patim 
kreipiamasi į kitų sriovių orga
nizacijas su pakvietimu prie ben
dro susitarimo.

šitas nutarimas yra labai svar 
bus, jei jis nėra padarytas su gu
drumu, kad tik pasigavus visų 
Amerikos lietuvių autoritetą ir 
Įgijus teisę drąsiai save vadintis 
Amerikos lietuvių taryba, nes 
šiądien nors teip ir vadinamasi, 
tai visgi nedrąsiai, nes ši taryba 
yra susitvėrusi kaipo “Tautos 
Taryba”, tik nežinia kodėl pra
dėta jos vardą keisti kaipo Ame
rikos Lietuvių Taryba. Jeigu 
tarimas padarytas ne su viliu- 
gystės tikslu, męs ji pripažįsta
me labai svarbiu ir linkime, kad 
žodis taptų kūnų.

Pageidauja seimo. Apsireiš
kus naujiems norams, kad lietu- 
tuvių srioves susivienytų ir ben
drai veiktų lietuvių politiškuo
sius darbus, pageidaujama, kad 
įvyktų visuotinas seimas, ku
riame srioves galėtų susitarti. 
Labai gerai. Be seimo, be suva
žiavimo ir be pasitarimo susitar
ti juk negalima. Tik šiuom kar
tu seimą šaukti ir apie vienybę 
tartis reiktų jau kitaip negu iki
šiol tas buvo daryta, kada vieni 
kitiems už akių bėgiojo, kada 
prieš seimus daryta seimukai ir 
tartasi kaip viską sučiupti į savo 
rankas, kada seimuose vaduotasi 
tik savo pusės pasekėjų daugu-

‘Vienybė L.” yra teisingai
patėmijusi, kad šiuom kartu sei
mą reikia šaukti ne draugijų na
rių. bet sriovių. Tai teisingiau
sias pasiūlymas. Draugijų re
prezentantai ikišiol nieko nuveik 
ti nepajiegė. Dabar reiktų pa
mėgint kitaip seimą sušaukt srio 
vių vardu, šiądien tarp Ameri
kos lietuvių yra tris srioves, 
prie kiekvienos yra ir šiokia-to- 
kia taryba. Tegul tad tros tary-

ma.

nes tą supranta kiekvienas, kurs bos tarp savęs pasitaria ir tegul 
suprasti nori. .
asus įvyks, negalima pasakyti, 
nes viltis ir norai mus jau daug 
kartų apvylė ir vienybės reikšmę 
apjuokė.
Iria, kad ji įvyktų bent dabar ir 
parodytų, kad geriau vėliau negu 
niekad.

rikiečių lietuvių tarybas, tuom 
patim neturint vienos tikros. Ir 
tik dabar apsižiurėt pradedama, 
kad daug silpnų negali atstoti 
vieną stiprią ir jau pradedama 
rūpintis apie įsteigimą bendros 
Amerikos Lietuvių Tarybos, i

Geriaus vėliaus negu niekad. 
Gerai kad šiądien suprantame 
reikalingumą tokios tarybos, nes 
ji būtinai yra reikalinga ir tai 
buvo reikalinga nuo seniai. 
Įsisteigus tokia Taryba, galėtų 
atlikti didelius darbus. Ji išblaš
kytų musų visuomenėje tamsiuo
sius debesius, kurie jau nuo se
niai mus baugino ir alino. Ji 
apvalytų mus laikraščius nuo de
moralizacijos rūkų, kuriais skai
tytojai buvo ir šiądien dar yra 
nuodinami. Ji suvaldytų nevyku 
sius “kalbėtojus” ir vietinius lie
tuvių kolionijose “veikėjus”, pju 
dančius vienus musų brolius su 
kitais. Ji nurodytų budus kaip 
Amerikos lietuviams elgtis ir 
kaip rėdytis, šiame kritiškame 
momente, Europai griū
vant ir tam griuvimui briaujan- 
tė Amerikon. šiądien tam vi
sam męs neturime nė įstaigos, 
nė žmogaus, kas tame reikale ant 
mus atkreiptų atydą ir mums 
patėmytų blėdingasias klaidas.

Męs susivaldyt nemokame, ir 
kaip netolima praeitis mus per
tikrino, susivaldyt ir susitvarkyt 
visai nemanome. Męs mat pri
pratę kad mus kas nors valdytų, 
be valdytojų gyvent nemokame 
ir todėl Amerikos Lietuvių Tary
ba yra būtinai reikalinga, kad 
mus, nesakant, kad valdytų, bet, 
tvarkytų. Kol męs neturėsime 
tokios tarybos, męs nesusivaidy
sime ir nesusitvarkysime, nors 
nežinia kiek turėsime Washing- 
tone atstovų, fondų, komitetų, 
nes kuo daugiau męs veisime įvai 
rių komitetų, tarybų ir fondų tuo 
labiau skaldysimės, o kuo labiau 
skaldysimės, tuo labiau silpnėsi- 
me ir dėl silpnybių pinsime savo 
klaidų ir nesusipratimų retežius, 
kurių sunkenybę nešime tik męs

šiądien einame ir kur turime ei- i 
ti. ]

Kad prašalinus iš tarpo savęs 1 
nesusipratimus ir nesutikimus, 
o ypač nesusipratimus musų vei
kėjų, turime visi susitarti tarp 
savęs ir imtis prie bendro darbo, 
reikalingo išgavimui laisvės ir 
neprigulmybės musų tėvynei Lie 
tuvai. Męs ikišiol veikėme tik 
su savo skatiku, kurį nešėm ant 
savo tėvynės aukuro, bet nesant 
vienybės ir sutarimo, tie musų 
skatikai, galima sakyti, nedaug 
ką reiškė.

Rusijoj lietuviai suėjo į vieny
bę ir veikia bendrai. Šveicari
joj, Švedijoj ir kitur gyvenanti 
lietuviai teip pat veikia bendrai 
ir tuomi savo veikimu ragina ir 
mus, Amerikos lietuvius, sekti 
paskui juos, imti nuo jų pavyzdį 
ir imtis prie vienybės. Kodėl 
tad mums nesiimt prie taisymo 
kelio į Lietuvą? Juk žinome ir 
matome, kad be vienybės visas 
trusas ir darbas, nuo seniai vei
kiamas, eina perniek." Tad mes
kime savo ypatiškus nesutiki
mus ir imkimėsi prie darbo, ku
rio nuo mus reikalauja musų 
tauta. Savo ypatiškuos rei
kalus galėsime atlikti vėliaus, 
jei bus reikalas, nors, manau, 
matydami vaisius būtinojo dar
bo ir juos pamylėję, vargiai no
rėsime prie ypatiškumų grįžti.

Kad vienybę įvykinus tarpe 
savęs, mums visiems reikia im
tis prie darbo su didžiausia ener
gija, prie kiekvienos progos»agi- 
tuojant už vienybę laikraščiuose, 
susirinkimuose ir kitur, kvie
čiant visus, ypač musų veikėjus 
ir laikraščius imtis taisymo ke
lio į Lietuvą, atmetus visus ypa-

! tiškumus. Tegul eina prie šio 
darbo ir tautininkai, ir socialis
tai ir katalikai, kaip kad veikia
ma Europoje. Reikalinga yra 
tuojaus šaukti seimas su atsto
vais nuo visų trijų sriovių, kurių 
užtektų sudarymui Amerikos 
Lietuvių Tarybos. Taryba pri
valo paskui veikti tautos darbą 
sutartinai, pagal savo supratimo, j patįs.

Jonas Ulickas.: Pasirodžius norams sriovėms 
—o- i susivienyti, liekasi pasidžiaugti

AMERIKOS LIETUVIŲ TARY- .mažumu gerų norų. Ar tie no- 
BOS REIKALINGUMAS. rai išduos vaisių, parodys tą ne- 

Teisingai neseniai p. J. J. ž Į tolima ateitis, nes laikas yra la- 
pasakė, kad ikišiol musų vado
vai, sauvaliai pasiėmę vadovų 
vadeles vedė lietuviškąją visuo
menę ir ją šokino teip, lyg kad ta 
visuomenė priklauso nuo jų, o ne 
jie nuo visuomenės.
“Vienybė L.” pasakė, kad ikišiol 
pas mus buvo trįs burnos ir visos 
jos vienu sykiu kalbėjo apie vie
nybę ir kalbėjo teip, kad visuo
menė negalėjo girdėti kuri kaip 
kalba. Prie to dar liekasi pridė
ti, kad tos burnos buvo dar ne 
apmokamai perdaug viešose vie
tose išstatytos ir per jas mums 
kalbėjo kas tik norėjo ir kaip no
rėjo. Per jas kalbėjo toki, kurie 
apie dalykus šiek-tiek išmano, 
kalbėjo ir toki, kurie neišmano 
nieko. Ar tokių harmonijų ūži
me stovint, musų visuomenė ro-

reiktų išleisti, 
už draugiją

Nariai gauda- 
patenkinti ir

paagituotų savo

bai svarbiu, tad prie darbo rei
kia imtis laiko negaišinant, be il-
gų derybų. Sudarymui Ameri
kos Lietuvių Tarybos yra reika
lingu seimas. Tarybą sudaryt 

Teisingai [turi visos trįs srioves, lygiomis 
dalimis. Nelaikąs mums mie- 
ruoti šulinio gilumą, kuomet į jį 
kas nors įpuola; nelaikąs mums 
šiądien sverti sriovių autorite
tus, visuomenės jomis pasitikėji
mus ar draugijų ir jų narių skait 
lių. Labui tautos, nusileidimas ir 
savęs išsižadėjimas yra brangia 
auka. Tarybon skirt reikia ypa-

Ar ta vienybė pas šaukia seimą. Į seimą tegul bu-Į^ėsį stovinti lyg kokiame raiste, 
va prileisti atstovai nuo visų tri- į Vadovais vaidinosi laikraščiai, 
jų sriovių po lygią dalį ir seime Į kurįe tarp savęs pešdamiesi vi- 
tegul įsteigia vieną Amerikos i suomenę hipnotizavo kiekvienas 
Lietuvių Tarybą, susidarančią iš į savaip ir visuomenei mirkčiojo, 
visų trijų sriovių atstovų po ly-j teip reikia ir teip gerai, o jei 
g-ą dalį. Kada bus šitokia lygy-.kas tokiems mirkčiojimams ne-

Vienok linkėti rei-

SLRKA. pasveikinimai. Pitt- 
sburge atsibuvęs SLRKA. sei
mas siuntė savo pasveikinimus 

"popiežiui ir prezidentui Wilso- 
mii, nuo kurių vėliaus gavo pa- 
aJėkovajimus už tuos pasveikini
mus.

Kad lietuvių susirinkimai siūn 
čia savo pasveikinimus aug- 
štoms ypatoms, tas labai gražu, 
tik visgi tokiems pasveikini
mams siuntinėti laikas dabar la
bai nepatogus, nes žiauriai pa
saulio karei griaujant tą..ką am
žiai pastatė, ne pasveikinimai 
žinovėms turi rūpėti, tik savoji 
ateitis. Jeigu į tokius pasveiki- 
mmus duodama šioki toki atsa
kymai, tai tik dėl mandagumo, 
bet įspūdžio jie neturi jokio. 
Jau jeigu siųst kam pasveikini
mus, tai greta jų primint ir savo 
politiškuosius reikalavimus.

bė visoms sriovėms pripažinta, i pritarė, jei kas išsireiškė, kad 
tada bus galima laukti darbų [ teip yra netinkamu, tai tam buvo 

primetama neturėjimas nuomo
nių, nes, girdi, gyvenimu yra tik

vaisių, ką šiądien matome iš dar
bų Lietuvių Tautos Tarybos Ru
sijoj.

Seimą šaukt reiktų nevilki
nant, nes laikas labai yra svar
bus. Seimui vieta turėtų būti 
tokioj vietoj, kurion atstovai ga
lėtų suvažiuot iš visų kolionijų 
maž daug lygiomis kelionės išlai
domis, o fteteip kaip ikišiol kad 
.būdavo pašaliuose. Seimui vieta 
tinkamiausia Pittsburge. Cleve
lande ar Detroite. Jei seimui vie
ta butų skirta Clevelande, “Dir.” 
redakcija sutiks prirengt seimui 
vietą. J seimą keliaujanti atsto-

pačiu 
naujų

karės

VOKIEČIV ADMINISTRACIJA i 
LIETUVOJ. i

Vokiečių užimtoji Lietuva, sy
kiu su Kurše priklauso rytų vado * 
(Hindenburgo) valdžiai (Ober- ‘ 
befehlshaber Ost). Dalįs, ar- 
čiausios mušiu frontui tveria ; 
veikimo tereną (Operationsge- 
biet); plotai, kiek toliasni nuo 
fronto į vakarus, skaitomi val
džioje veikimo etapų arba vei
kiančiosios armijos. Abelnai 
Lietuvos ir Kuršės šalis skaitosi 
valdžioje vyriausio rytų vado 
(Vervvaltung dės Ober — Ost), 
kuriam paliepus veikia 11 iš- 
pildančiųjų skyrių (Abteilun- 
gen fuer) : 1—4 kariški; 5 fi
nansų ( f Finansen), 7 ukinin. ir 
girių (f Landwirtschaft und 
Forsten), 8 tikybos (f Kultus), 
9 teisybės (f Justiz), 10 pačto 
(f Post), 11 pirklybos ir darbų 
(f Handel und Gevverbe). Ober 
Ost savo veikime vaduojasi tei
sėmis, užgirtomis IV konvenci
joj, Haagoj. Valdiškuoju orga
nu valdžia turi “Befehls und 
Verordnungsblatt.”

Lietuva ir Kuršė yra paskir
styta į 3 skyrius: 1) Kuršė, 2) 
Lietuva (“Militaervenvaltung 
Litauen”), susidedanti iš Kau
no, Vilniaus ir Suvalkų'gyberni- 
jų ir 3) Balstogė—Gardinas, 
kas dalinasi į pavietus (Land- 
kreise). Lietuva dalinasi į šiuos 
pavietus: 1) Kretingos 2)
Šeduvos 3) Ašmenos, 4) Joniš
kio, 5) Joniškėlio, 6) Biržės, 7) 
Telšių, 8) Kuršėnų, 9 šaulių-Bei- 
sogalos, 10) Vyžaičių, 11) Kel
mės, 12) Kėdainių, 13) Pane
vėžio, 14) Kupiškio, 15) Utenos, 
16) Pajurės, 17) Raseinių, 18) 
Vilkmergės, 19) Rokiškio, 20) 
šilgudiškio, 21) Kauno, 22)

■ Košedario. 23) Malėtų, 24) Aly- 
I taus. 25) Vilniaus, 26) Vilniaus
■ miestas. 27) Mariampclės , 28) 

Naumiesčio (Wladislau), 29)
i Seinų, 30) Vilkaviškio, 31) Su- 
i valkų, 32) Augustavo. Balt- 
!• stogė-Gardinas: 1) Gardinas, 
» 2) Gardino pav., 3) Plentai, 4) 
i Lyda. 5) Raudonė, 6) Vasiliškis.

-—Skyriai—dalinami—į pavietui 
(Landkreise). Pavietų yra vo
kiški viršininkai (der deautsche 
Kreishauptmann) ir miestų vir
šininkai (der deautsche Stadt- 
hauptmann), kurie veda mies
tų tvarką, 
storostijas 
sidedančias 
mų turtų ir
valdžią užstoja starostos (Amt- 
svortseher) ir 
(Buergemeister)

"Amerikos Lietuvių Tarybos” 
sutarimai. “Am. Liet. Taryba” 
(kuri mainosi kartais į Tautos 
Tarybą) turėjo savo konferenci
ją Pittsburge, kur nutarta pri- 
nnt Rutkausko pasiteisinimą už

tas išmintingas, kad dalykų tvar 
kyme elgtųsi sąžiningai. Tary
bon nepageidaujama fanatikų, 
vienpusių, nepageidaujama ir 
tokių, kurie daug rašo laikraš
čiams ar garsiai rėkauja. Toki 
yra tik saumyliais ir labai grei
tai tampa pataikūnais ne vienai, 
tai kitai pusei. Nėra reikalo 
drebėti, kad Tarybon pateks ku
nigas ar kunigafobas, bile butų 
tik žmogus, kurs į tautos, į lietu
vių visuomenės. Į Lietuvos, savo 
tėvynės reikalus žiūrėdamas už-

reikalus kontroliuoja Ober 
tas, kad susitarus Vatikanui su 
Petrogradu, vokiečių valdžia lei
do Kauno vyskupui sugrįžti į 
savo vietą, prie to pasiėmė val
džia dvasiškiams mokėti tas 
pačias algas, kokias mokėjo ru
sų valdžia.

------- o--------
KONFISKAVO ROMANO

VO TURTUS.
Tuomlakinė Rusijos valdžia 

konfiskavo buvusio Rusijos ca
ru Nikalojaus Romanovo turtą. 
Tas turtas apskaitoma iki 700 
milijonų rublių. Komisija tyri
nėja; ar galės dar būt konfiskuo- . 
jamu ir tas jo .turtas, kaipo pri- 
vatiška Romanovo nuosavybė, 
kurios jis turi iki 48,000,000 
rublių rūmais, žemės plotais ir 
kitokiomis nuosavybėmis. Ta 
komisija teipgi galvoja, ar ne
būtų galima konfiskuot ir visų 
didžių kunigaikščių turtų, kurių 
vertė siekia iki 210 milijonų 
rublių, kurie galėtų eit šalies 
reikalų pagerinimui. - Pagal . 
profesoriaus Okunievo apskaity
mą, Nikalojaus Romanovo ir jo 
giminių turtai siekia vertę 958 
milijonų rublių.

Turi turto Anglijos 
bankose.

Tas pats prof. Okuniev tikri
na, kad Nikalojus Romanovas 
Anglijos bankose turi depozitų 
35 milijonus rublių. Ta suma 
tapo sudėta prieš senesnį laiką, 
su tikslu, kad užėjus “juodai 
dienai” turėti užtektiną pragy
venimą. Miręs Nikalojaus dėdė 
Aleksiejus Prancūzijos bankose 
turėjo pasidėjęs 10 milijonų rub
lių. Tose pat bankose yra dar 
du įdėliai, kurie priklauso Roma
novam. Vieną padėjo Aleksan- 

. dra antrasis, kuris neša 24 mili- 
, jonus rublių, o antrą Aleksan

dra .trečias, su 7.800,000 rublių, 
šitie įdėliai negali būti konfis- 

. kuotais, nes tuomlaikinė Rusi- 

. jos valdžia neturi tam galės. 
Konfiskuotuose Nikalojaus Ro
manovo tunuose daugiausia 
yra teip vad. “Apaneže”. Yra 

; tai turtingi žemės plotai su gi- 
riomis, aukso, sidabro, platino ir 
vario kasyklomis, 100 popieri
nių fabrikų, daugelis verpyklų, 
stiklo fabrikų ir 1.500 malūnų. 
Nikalojus Romanovas, iš šitų 
turtų kasmet turėjo gryno pelno 
po 3,000,000 rublių.

tankiau, netik lengviau žmones 
prikalbinti prisirašyti, bet tuo
met ir patįs savaimi, be agitavi- 
mo rašosi prie TMD. Knygų 
nereguliaris, retas leidimas, 
stabdo draugijos augimą. Tą 
gali patirti kiekviena veiklesnė 
TMD. kuopa ir permatyti, kadT 
su tokiu retu knygų leidimu to
liau tenkintis negalimi Jeigu 
jau dabar teip greitai negalima 
jokios knygos išleisti TMD. na
riams, tai nors reiktų paaiškinti 
nariams, kaip dalykai stovi su 
knygų leidimu ir kodėl jau ne
toli metai, kaip jokios knygos 
neišleidžiama. Tas visgi butų 
daug geriau negu nežinia dalykų 
stovio.

Knygas būtinai tankiau reiktų 
leisti negu dabar yra leidžiama. 
Jau nors kas trįs mėnesiai būti
nai vieną knygą 
Tuomet agitacija 
pati savim augtų, 
mi knygas, butų 
prie progos
draugus prigulėti prie TMD. Gi 
pašaliniai matydami, kad gali 
nemaža naudingų ir gerų knygų 
už mažą mokestį įsigyti, prigu
lint prie TMD., rašytųsi jon. 
Kad teip butų, tai yra faktas, 
nes kuomet knygos būna išlei
džiamos, tai tuom laikotarpiu 
TMD. narių skaitlius žymiai 
pakįla. Todėl aišku, kad TMD. 
leidžiant knygas tankiau ir re
guliariai, narių skaitlius teipgi 
žymiai pakiltų ir tuomi 
pasididintų įeigos vėl 
knygų leidimui.

Dabar, šios pasaulinės
laiku, kuomet knygų parduoti 
daug negalima, butu galima spau 
sdinti Tėv. MyL. Draugijai po 
mažesnį egzempliorių skaitlių— 
tik nariams, tai butų kiek ma
žesnes išlaidos jų leidimui. 
Persimainius aplinkybėms, vėl 
butų galima po didesnį egzem
pliorių skaitlių spausdinti.

Kaip ten nebūtų su kitomis 
priežastimis, bet greitai ir gerai 
TMD. sutvarkyti knygų leidimą 
verčia dar ir tas, kad yra po 
kairiai ir po dešinei dar dvi 
draugijos knygų leidimo^tikslais 
Įsteigtos. Tiesa, nors tos dvi 
draugijos, būdamos partyviškos, 
rūpinasi tik savo partijai nau
dingas knygas leisti, kaip socia
listų vedama “Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugija’’ 
stengiasi išleisti tik socialistų 
partijai naudingas knygas, teip 
katalikų-klerikaių “Liet. Kata
likų Spaudos Draugija”, kunigų 
Vedama, stengiasi išleisti tik ku
nigų luomui naudingas knygas. 
Dėlto jos nė viena, nė kita TMD. 
veikimo dirvos užimti nėkuo- 
met negalės. Bet mums TM. 
Draugijoje nedirbant, anodvi 
partyviškos draugijos gali vieną 
kitą narį savo veikimu patraukti her).

Iš apyrubių, pavietų, miestų 
ir viensėdijų būva sušaukiami 
rodininkai, apkalbėjimui mais-

;, mo
vę už savo partyviškas draugi- j kyklų ir kitokių reikalų. Tokiuo- 
jas ir užsipuldinėjimui antise susirinkimuose rodininkais 
TMD. ; turi būti po vieną nuo tų tautų.

Partizantų tušti užsipuldinė-; kurių kaiba yra vartojama jų 
jimai, tokiais ir pasilieka. TMD. [ pavietuose ar valsčiuose. Greta 
kaip ikišiol griežtai laikėsi, teip [ oficiališkos vokiečių kalbos, su- 
ir toliau laikysis savo užbrėžto i sitarimui su valdininkais, lei- 
tikslo. būtent, platinimo apšvie- į džiama vartoti lietuvių, latvių, 
tos ir lietuvių literatūros, stip- į baltgudžių. žydų ir lenkų kalbas, 
rinimo savo Tėvynės meilės, kė- i “Ober-Ost” krašte valdžia nuo 

Nėra reikalo i limo savo narių doriškai ir pro- i žmonių ima mokesčius. Mokes- 
tiškai. Tie visi prakilnus tiks-;čių yra visokių: nuo gaivos, nuo 
lai, tai patįs pamatiniai ak-: žemės, nuo triobų. nuo pramo- 
menis TMD. šių tikslų atsieki- 4ies. nuo amato, nuo sinkų, nuo 
mui TMD. pirmon vieton stato 1 pasilinksminimų ir žaislų, už 
moksliškų knygų leidimą. Ki- į šunis ir už druską. Paskui dar 
taip ir būti negali, šiądien,: imama akčyžė už bendaroles ir 
kuomet męs gyvendami svetim-! monopolių degtinės, papirosų ir 
taučių tarpe, negalime turėti degtukų.
savų mokyklų, negalime net nė Valdininkai kiek galint rami- , _ .
knygynų įsisteigti visur, mums [ na žmones, prižada parūpint už- džią. kad leista butų jam ir jo 
kaip tik ir lieka vien knyga., tektinai maisto, pakelt pramonę, šeimynai nusipirkt šitų “Liuo- 
Todėl TMD. pareiga gana sunki. ’ pagerint uždarbius ir pristeigt jsybės abligu . Jis savo turtą, uz

Pavietai dalinasi Į 
(Amtsberzirk), su- 
iš viensėdijų, kai- 
žemės. Starostijų

burgomistrai 
miestuose.

Starostijos dalinasi Į viensėdijas
valsčius ir kaimus. Juos valdo 
pavietų viršininkų paskirti vai
tai (Ortsvorstehev). dešimti
ninkai ir staršinos (Gutsvarste-

į savo pusę. Reikia neužmiršti, 
to, kad kaip socialistų, teip kata- 
likų-klerikalų vadai nepralei
džia nė vienos progos nepaagi- [ to. higienos, ekonomijos.

miršta savo “aš”. 1 
bijoti, kad į Tarybą gali patekt 

[socialistas ar tautininkas, nes ši-
kova. Na ir pasirodė, kad gyve-Į ta taryba pageidaujama vesti 
nant kovos dvasia, prisiėjo susi-'lietuvių tautos reika- 
laukti net denuciacijų, kuriose!tas. o.ne socialistų sąjungos ar 
ne apsieita net be svetimtaučių [ tautininkų sądaros. Jeigu męs 
patarnavimo. Galiaus jau priėjo- ■ nešiojame lietuvių vardą, jeigu 
me prie to, kad patįs . pamatėm,I męs esame lietuviais, tad atmin- 
jog nueita labai toli ir pradėta kime, kad mus visus riša ne par- 
abejoti, ar bus galima sugrįžti i tijos, ne tikėjimas, bet tauta ir 
be'tam tikros įstaigos, kokia gali; todėl tautos reikaluose kiekvie- 
buti tik Amerikos Lietuvių Ta- nas lietuvis, kokiai partijai ar 
ryba, kuri turėtų susidėt iš visų; kokiai bažnyčiai jis nepriklausy- 
sriovių. [tų, tautos reikalų klausime j h

Biskį gėda butų dabar galvoti [yra visiems kitiems savo vien- 
... : apie Amerikos Lietuvių Tary- taučiams lygus.

vai neturi jaustis, kad jie keliau
ja vakacijų atbuvimui, “gerų 
laikų” praleidimui, bet turėtų 
jaustis, kad jie keliauja su svar- susirinkimų, pralenkė Europos į 
biu, tautos reikalu. Kitaip el
giamės, męs nematome, kad sei
mas galėtų pavykti ir geri norai 
išsipildyti.

bos reikalingumą, kada mus gy- Motiejus M.
venančius laisvės šalyje, turin-, --------  o----------
čius laisvę spaudos, žodžio iri TMD. KNYGŲ LEIDIMO 

REIKALE.

turin-1

lietuviai, kentusieji persekioji
mus ir kenčiančius didelius var
gus dėlei karės sautimo, kuomet 
mums reikėjo padaryti pirmybę.

Buvęs caras turėjo dideles 
išlaidas.

Buvusio caro metinės įeigos 
buvo sumoje 65,000,000 rublių. 
Durna asignuodavo kasmet ca
ro dvaro reikalams po 8.500.000 
rublių, bet dėlei netikusio šei- 
myninkavįmo. dvariškių vagys
čių ir išdykavimų, caro dvaro
palaikymas paimdavo po 20.000, 
000 rublių. Apart turtų žemės 
plotais, didžiu kunigaikščių nuo
savybę skaitėsi 200 vasarinių rū
mų ir rezidencijų.
apskaityta 70.000.000 rublių.

kurių vertė

Prie nekuriu iš šių rūmų, arti 
Krimo ir Kaukaze, priklauso bai
siai dideli plotai derlingiausios 
žemės. Tuos žemės plotus pasi
savino Romanovų giminės, ka
da Krimas ir Kaukazas tapo 
užkariautais, ne užmokant nė 
vienos kapeikos buvusiems šios 
žemės savininkais.

Nikalojus norėjo pirkt 
“Liuosybės abbgų.”

Rusijos revoliucijos valdžiai 
prireikus pinigų toliasniam ka
rės vedimui, išdav ė “Liuosybės 
abligus". kurie buvo žmonėms 
pardavinėjami, kaip kad ir Su
vienytų Valstijų valdžia kad ne-

: seniai darė. Nikalojus Roma-
novas kreipėsi Į tuomlaikinę val-

lociei imu. pareiga gana suimi. pagerini. uz.uaruius n ■ -—..........  —
Jai reikia užimti netik knygynų, liaudies mokyklų. Maisto rei-į kurį galėtų pirkti abligų. paduo- 
bet ir mokyklų vietą čia, Amen-' kalai priklauso Wirtschaftsau-[ da tik 990.000 rublių, žmonos 

! koįe. sschus’o. kurs yra vienatiniu j 10.000,000 rub.. sunaus Aleksie-
i Tikiuosi, kad žmonės stovi maisto monopolium. Mokyklų Į jaus pusantro milijono, duktės 
i prie TMD. vairo irtą visą la- Ošt "Nermen zur IVierderhers-! Olgos 3 milijonus ir visos kitos 
; bai gerai supranta ir žino, kad tellung dės normalen Unterri- 
; šiądien kaip švietimuisi, lavini- chtsbetriebes”. Mokyklos dali- 
;muisi, pakilimui doriškai ir pro- narnos į tris skyrius: liaudi-

i dukters, nuo vieno iki 3 milijo
nų rubliu, už kuriuos jie visi gei-

Jau slenka antras pusmetis1 tiškai, teipgi ir susilaikymui nes, vidurinės ir augštesnės. 
šių metų ir noroms, nenoroms, [ nuo ištautėjimo yra vienas ir Mokyklose mokinama mokinių 
turime prisiminti, kad dar; vienintelis įrankis mums lietu- prigimta kalba, su vokišku iš- 
TMD. netik jokios knygos savo! viams, tai gera, mokšliška kny- guldymu, kad mokinis užbaigęs
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šiądien, kada jau Taryba susi- leistos ir už praeitite metus. Toks ga. Dėlto, malonieji, kaip ma- mokyklą galėtų kalbėti vokiečių 
tvėrė Rusijoj, tai ir tai dar grei- nereguliaria knygų leidimas‘no, teip ir kitų TMD. narių kalba. Rusų kalba mokyklose 
tai nesusiprasta, kad tokia Tary- [ tus, bet dar rodosi, nevisns iš- j karštu noru yra, kad TMD. kny-. užginta; ją leidžiama vartoti tik 
bakuogreičiausia reikalinga, bet i Toks nereguliaris Žnygų eidimas gų leidimas butų veikiai kuo-. tarpsaviniam susikalbėjimui.

(kiekvienų imtasi pamėgdžioti eu- ■ nekaip atsiliepia į pačios drau-[ geriausiai sutvarkytas ir nuo- Vokiečių valdžia pasiryžo nu- 
kiekvieno musų ausyse, turėtų ropiečiams, tverti tarybas, na ir'gijos plėtojimąsį. Nauji na- lat leisdami knygas galėtume statyti reguliaciją ir trijų Lie- 
paskatint kiekvieną mus prie sutverta tokių tarybų net dvi, j riai labai sunku prikalbinti rašy-1 nors iš dalies atlikti prakilnas tuvos decezijų. žemantijos (Kau 
bendro darbo. Pagalvokime ge- o nUo seniau gyvuojant neišmin-! tis tuomet, kuomet knygų nėra’TMD. užduotis. , no). Vilniaus ir Seinų vyskupi-

knygų leidimas‘no, teip ir kitų TMD. narių kalba. Rusų kalba mokyklose

Tie žodžiai turėtų .atsimušt

rai, kur męs ikišiol ėjome, kur tingumui, turime net tris ame-j leidžiama. Išleidžiant knygas j J. Žemantaitis. josel Taja reguliacija vadinama

džia pirkti abligų. Ar leis 
jiems tų abligų pirktis valdžia, 
dar nežinia.

O-

I V AI R U M A I,
Kepenis yra labai jausliu 

organu, todėl greitai genda. 
Kada kepenis sugenda, tada 
tulžis išsilieja j skvilvį ir 
žmogų daro ligoniu. Liga, 
paeinanti nuo kepenų suge
dimo, yra labai pavojinga.
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'Panorimas ■ rankos į ver
dantį vandenį, aliejų ar iš
tirpusį šviną, Anglijoj, tęip- 
gi buvo forma “Dievo teis
mo?* Tankiausia kaltina
miems buvo liepta panerti 
ranką į verdantį vandenį ir 
iš ten išimti įmestą akmenį 
arba žiedą. Tokios ordeli- 
jos atsibūdavo bažnyčioj. 
Liudininkai, paskirstyti po 
lygią dalį tarp skundžiamo
jo, skundėjo ir jų prietelių, 
buvo sustatomi prie dviejų, 
priešingų bažnyčios sienų. 
Tarp jų kurinosi ugnis, kuri 
turėjo išteisinti ar apkaltinti 
skundžiamąjį. Visi tuom- 
kart liudininkais esanti, tu
rėjo būti dievobaimingi ir 
be mirtinos nuodėmės žmo
nės. Kunigas, eidamas vi
duriu bažnyčios, šlakstė liu
dininkus pašvęstu vandeniu 
ir kiekvienam iš jų davė po 
lašelį švęsto vandens, para
gauti, paskui kiekvienam 
kunigas davė pabučiuot bib
liją ir kryžių, ant kurio bu
vo paveikslas nukryževoto 
Christaus. Galiaus keturi 
teisėjai, po du iš abiejų pu
sių, apreiškė, kad verdantis 
vanduo jau pasiekė reika
laujamo karščio laipsnį; 
susirinkę liudininkai tada 
karštai meldėsi, prašydami 
Dievo, kad tas apreikštų sa
vo valią. Tada prie verdan
čio katilo artinosi kaltina
masis, turintis storai, skar
malais apvyniotą ranką, ku
rią turėjo panerti į vandenį

Dievo teismas.
Stebėtinu randame vieną 

Anglijos advokatą, gynusį 
suokalbininkus, pasikėsinu
sius ant gyvybės Lloyd Ge
orge, kad kaltinamiems pri
taikius teip vadinamą ’or- 
dalija arba “Dievo teismas”, 
kurs galėtų išteisinti kalti
ninkus tuomi, kad tas advo
katas, pravardė Riža, yra 
indas. Keliose vietose, In
dijos provincijoj Burma dar 
ir šiądien yra vartojama or- 
dalijos, nors ir švelnesnėj 
formoj, negu pirmiaus.

Ordalijos vartojimas Ang
lijos teismuose jau išėjo 
iš gyvenimo dar 15 amžiuje. 
Ordalijų buvo keli skyriai, 
bet visi jie buvo paremiami 
tikėjimu, kad Dievo apveiz- 
da stebuklingu budu parodo 
kaltinamojo kaltybę, ar ne
kaltybę. Šiaip, ar kaltas, ar 
ne kaltas, labai retai kada 
galėjo tikėtis paliuosavimo 
nuo primetamos jam kaltės.

Viena forma “Dievo teis
mo” rėmėsi ant to, kad kal
tinamasis turėjo nešti šmotą 
geležies, įkaitintos iki rau
donumo, 9 žingsnius tolumo. 
Pagal Anglijos tų laikų ko
dekso, toks šmotas geležies 
turėjo sverti 3 svarus. Jei
gu kaltinamam pasisekdavo 
tą geležies šmotą nunešti į 
pažymėtą vietą be išmetimo 
iš rankų ir be rankų apside- 
ginimo, toks be jokių tolias- 
nių tyrinėjimų buvo tuojaus 
paliuosuojamas nuo bau
dos, nes pagal tos gadynės iki alk 
būdą, Dievo apveizda parodė 
jo nekaltybę. Jeigu kalti
namam geležis išpuolė iš 
rankų, ar rankos nudegė, 
tada kaltininmasis buvo kal
tu ir atiduodamu kankini
mui torturomis; kankinimų 
didumas paeidavo nuo to, 
kaip didelė kaltė buvo pri
metama.

Antras skyrius “Dievo 
teismo” buvo tai kaltinamo
jo varymas į ugnį, " apvilkto 
vaškuotais marškiniais. Ši
tokią šerengą yra perėjusi 
žmona Francuzijos kara
liaus Karolio Storojo. Mo
teris buvo kaltinta ne ištiki
mybėje, savo vyrui. Ji per 
liepsnas perėjo ugnies ne
kliudyta ir tuomi ji buvo pa- 
liuosųota nuo primetamos 
jai kaltės.

Trečias skyrius “Dievo 
teismo” ir Anglijoj papras
čiausias buvo tai kaltinamo
jo varinėjimas baso po iki 
raudonumui įkaitintas pa- 

•, lyčias. Advokatas Riža 
reikalavo panaudojimo šitos 
metodos kaltininkams, kalti
namiems už pasikėsinimą 
ant gyvybės Lloyd George. 
Prie šitos metodos, kaltina
masis turėjo pereit per rau
donai įkaitusias palyčius, be 
sustojimo, be sudejavimo ir 
be prisvilimo padų, jeigu 
norėjo prirodyti savo nekal
tybę. Tradicija pasakoja, 
kad Anglijos karalienė 
Emma, Edvardo Išpažinto
jo motina, buvo apskųsta 
paleistuvavime su Winches- 
tero vyskupu Alvinu. Pri
rodymui skundų neteisingu
mo linksma perėjo įkaitytas 
palyčias, be apdeginto padų 
ir tokiu budu buvo paliuo- 
suota nuo jai užmetamo pa
leistuvavimo su vyskupu 
Alvinu. Atminčiai to ste
buklo, karalienė Emma do
vanojo Westministerio baž
nyčiai 7 uolaktis baltos dro
bės, primenant 7 palyčias, 
kurias ji perėjo.

dančiu vandeniu išimti ak
menį. Ranką leisti ir iš
traukti reikėjo be trūkčioji
mo, be kraipymo ir neparo
dant jokio skausmo. Durnai 
iš besikurinančių po katilu 
malkų ir garas, garuojantis 
iš katilo, nelaimingą auką 
kankino iš viršaus. Pras
linkus trims dienoms po ši
tai ordalijai, susirinkus liu
dininkams ir teisėjams, buvo 
nuimta kaltinamam nuo 
rankos raiščiai ir ištiriama, 
ar ranka nėra nušutyta. 
Jei nesirasdavo nušutimo 
ženklo, kaltininkas buvo pa- 
liuosuojamu, bet jei nors 
mažiausia pūslelė nuo karš
čio buvo patėmyta, kaltina
masis buvo žudomas galvos 
nukirtimu.

Slaptybės užlaikyti ne
lengva.

Tūlas Huntsman, Angli
joj gyvenantis Sheffielde, 
įtaisė fabriką, kuriame dir
bo plieną, pagal savo išradi
mo. To fabriko darbininkai 
buvo prisiegdinami, kad 
niekam ne išduos slaptybių 
to plieno dirbimo, o fabriko 
vartai buvo saugiai daboja
mi, kad niekas iš pašalinių 
ne įeitų į fabriką. Vieną 
audrotą naktį, nuo šalčio 
drebėdamas, apdriskęs val
kata atėjo prie vartų ir verk 
damas panaktinio prašė, kad 
tas susimiltų ant jo ir leis
tų jam susišilti fabrike. 
Prašymas buvo perniek, nes 
nepermalduojamas panak
tinis nė girdėt jo prašymo 
nenorėjo. Galiaus vienok 
panaktinio širdis suminkštė
jo ir pasigailėjęs jo, įleido 
į fabriką. įleistasis valkata 
priėjęs prie pečiaus, tuojaus 
puolė ant grindų ir užmigo. į tas klioštorius savo laiku 
Miegojo jis tik viena akia, 
o kita dabojo kaip darbinin
kai dirba. Kada jam žinių 
užteko, neva pabudęs, dėka- 
vodamas panaktiniui už 
prieglaudą, išėjo, o išeida-

mas išsinešė ir Huntsmano 
slaptybes.

Netoli nuo Templer Bur, 
gyveno vienas chemikas, 
kurs tik vienas žinojo slap
tybes padirbimo citrinos rug 
šties chemijų. Jis savo iš
radimą teip slėpė, kad į savo 
labaratoriją nieko ne įsi
leisdavo ir joje dirbo tik 
pats vienas. Vieną vakarą 
labaratoriją rūpestingai už
daręs, išėjo. Tą pačią naktį 
koks tai netikėtas svečias 
įlindo per kaminą ir pasi
naudojo teip, kad išeidamas 
tuom patim kaminu, išsinešė 
ir slaptybes padirbamosios 
rūgšties.

Panašiu budu Anglijoj pra 
siplatino būdas dirbimo či- 
ninių bliudų, kurių dirbimas 
pirmiau buvo žinomas tik 
Holandijoje. Tūlas James 
Sherman, nuvykęs į Holan- 
diją, po daugelio selinimų, 
patyrė slaptybes ir jas par
gabeno į Angliją.

Vienok ne visos slaptybės 
patirta. Niekas dar ikišiol 
nėra patyręs slaptybių dir
bimo “benediktinos” Pran
cūzijoje. Apart Francuzijos 
dar niekas kitas šitą degtinę 
nemoka padirbti. (Užjos pa
dirbimo slaptybes siūlyta 
vienuoliams 200,000 svarų 
sterlingų (milijonas dole
rių). Bet tas nieko negelbė
jo ir slaptybės slepiasi Fran
cuzijos vienuolynuose.

Ikšiol dar niekas ne išga
vo slaptybių, kaip yra pada
romas parcelionas, kurs 
yra dirbamas Meissene, 
Saksonijoj. Ten Į fabriką 
neleidžiama netik paprastą 
žmogų, bet nebūtų fleidžia- 
mas nė augščiausias pasau
lio monarchą.

rituališkiems tikslams.
Perdėtiniai šito klioštoriaus, 
atjausdami laisvei, ar bent 
teip nuduodąmi, įvedė skau
džias imnikams baudas, ku
rie norėtų ar bent mėgintų 
laikytis senosios valdžios lie-

Kazaniuj, darbininkų ir 
kareivių komitetas susekė 
moterių klioštoriuje esant 
daugybę kurstančių brošiu-" 
rų, kuriose agituojama už 
palaikymą reakęijonieriško- 
sios valdžios. Kada kamite- 
tas pagrūmojo įsilaužimu į 
vidų ir konfiskavimu pavo
jingos literatūros, minikės 
nusigando ir pabijoję, kad 
“griešninkai” įsilaužę ne pa
žemintų jų sanktuarijum, 
pačios visą tą literatūrą su
naikino.

Naujas gaisrininkų ve
žimas.

Gaisrininkų departamen
tas Los Angeles, Kilifomi- 
joj, aprūpino savo stotis 
naujais gaisrininkų veži
mais, naudojamais prie gai
sro gerinimo, kurie yra vadi
namais “sauad wagon”. To
kio vežimo motoras yra ap
rūpintas penkiais reflekto
riais, kurie pasitarnauja 
šviesiais žiburiais, kuriems 
pasidėkavojant, yra šviesu 
kad ir tirščiausiuose du
rnuose. Du iš tų žiburių yra 
pritaisytais ant 300 pėdų il
gų vielų, kuriuos gaisrinin
kai gali su savim neštis į de
gančių triobą, ant teip toli 
nuo vežimo, ant kiek viela 
yra ilga. Toks vežimas tu
ri prietaisas, kurios tuos ži- 
burius gali gaminti per 7 va
landas, visiems 5 reflekto
riams (ant tiek baterijos 
yra didelės). Žiburius gali
ma reguliuoti kaip norint, 
visiems penkiems ar mažiau 
reflektorių, vienu sykiu. 
“Ssuad wagon”, apart žibu
rių reflektorių yra aprūpin
tas dar prietaisomis kapoji
mui metalo, pulmotorais 
gelbėjimui užsinuodinusių 
gazu, helmomis gaisrinin
kams apsisaugoti nuo troš
kinančių durnų ir gazų, įvai
riomis prietaisomis ir che
mijomis gesinimui ugnies ir 
gelbėjimui žmonių, supyto
mis gazalinui, reikalingam 
vežimų varymui, čirškynė- 
mis, vandens traukimo dū
domis ir viskuom, kas gais
rininkams yra reikalingu. 
“Sauad” vežimas yra labai 
rūpestingai padirbtas ir 
praktikoje pasirodo labai 
naudingu. Reikia tikėtis, 
kad toki vežimai tuojaus pra 
siplatins ir kituose miestuo
se, gaisrininkų departamen
tuose.

Klioštoriai prieš patval
dystę.

Laisvės spindulis, kurs 
pasirodė po nuvertimui des
potiškos valdžios Rusijoj, pa 
siekė net apsamanojusius 
stačiatikių klioštorius ir su
judino juose užsidariusius 
minikus, kurie pradėjo rei
kalauti sau lygių teisių poli
tikoje, lygiai su visais Rusi
jos piliečiais. Pirmaiusia 
jie reikalauja balso, kurio 
ikišiol neturėjo. Kad paro
džius, jog jie yra vertais pi
lietybės teisių, pradėjo nai
kint ir degint visus pample- 
tus ir brošiūras, kurias

Geras atsakymas.
Ligonis (gydytojui): — 

Pašaukiau tamistą, vienok 
turiu prisipažinti, kad abel- 
nai aš gydytojams netikiu.

Gydytojas: — tas nieko 
nekenkia. Timista žinai 
kad veterinarius ir asilą 
gydo, nors tas nė kiek neti
ki.

jiems atsiųsdavo policijos ir 1 
žandarų viršininkai. Tie vi
si pampletai ir brošiūros sa
vo turiniu yra kurstanti 
tamsius elementus prieš lais 
vę, kurie buvo įrankiais se
nos, despotiškos valdžios 
Rusijos viešpatystėje. Mi- : 
nikai, turtingiausiame ir 
garsiausiame klioštoriuje 
Troickoje Lavra, kurs 17 
amžiuje atlaikė totorių ap
gulimus, savo kieme sukurė 
ugnį ir sedegino visus jiems 
įteiktus reakcijonieriškos 
valdžios spaudinius, kuriems 
degant, minikai šoko aplink 
degantį laužą. Maskvos 
klioštoriaus Dievo kankės, 
perdėtinis prisakė sunaikin
ti visus raštus, kuriuose agi
tuojama buvo palaikyti pat
valdystę, užgindamas net tų 
spaudinių lakštus naudoti 
pakų apvyniojimui.

Dar didesnį entuziazmą 
parodė klioštorius Pečers- 
kaja Lavra, Kijave, kuriame 
yra palaidoti kūnai stačiati- „ ., . ...
kių bažnyčios šventųjų, ši- “ « metus Įtkau 

(JUOKAI j

Komplementas.
— Bijok Dievo, Elena,

buvo svarbus tuom, kad iš jo 
ėjo surengti planai sukėli
mui žydų skerdynių, teipgi 
buvo čia sufabrikuoti skun
dai ant rabino Beilis, už nau
dojimą krikščionių kraujo

našle. Paskui už metų ir vėl 
gavau vyrą, o tu jau baigi 
auksinį, o dar.....

— Mano mainyte — atsa-
kė duktė. Pirmiau buvo 
daug kvailių, todėl ir tėvelis' 
su mamyte apsivedė.

TĖVYNĖS ĮSPŪDŽIAI
Tenai Saulė rausva teka 

Pro puikų pušyną,
Girios paukščiai čiulba, šneka, 

Aplinkui beržyną.
Laukuos’ pempės ten gyvuoja, 

Viturėliai ulba,
Gegutės sode kukuoja, 

Lakštingalos čiulba.
Vėjalis medžius linguoja, 

Nuo jų lapus peša, 
Karveliai kieme burkuoja, 

Šapus lizdan neša.
Ten garnys lizde, ant stogo 

Sau linksmai klegena,
Nemanydam’s nieko blogo— 

Šakeles gabena.
Gerai lizdą susitvarkęs, 

Tuoj kiaušinius deda,
Su pataite susitaikęs, 

Jauniklukus veda.
Ten bėgioja overaitės 

Tarp medžių girelės, 
Lizdelius pina kielaitės, 

Ant lizdo šakelės.
Jos ten deda kiaušinukus 

Viduryj lizdelio,
Išperėt žada paukščiukus 

Viršūnėj berželio.
Tenai gieda vyturėlis 

Vasaros rytelyj,
Kad pabustų artojėlis 

Dirbt lauko darbelį.
Jau reik žemė art, akėti, 

Išsiplakt dalgelį,
Bulves sodyt, miežius sėti, 

Užvaduot tėvelį.
Kelia mažą piemenėlį, 

Nes jo kas rytelis—
To didžiausio vargdenėlio, 

Nepraustas veidelis;
Jo akutės vos tik žiba, 

Rytais, užmiegotos,
Rankos, kojos, ką tik kliba, 

Rasos sukapotos.
Daržuose dūzgia bitutės, 

Sau maista gamina,
Rasodą laisto matutės, 

Barštelius sodina.
Ten sesutės drobes audžia, 

Visos tur darbelio,
Dirba, trusia, bet nesnaudžia— 

Tai sau dėl kraitelio.
Teipgi laukuos’ linus rauja, 

Dainuoja daineles,
Trisyk griebė, štai ir sauja, 

(Palenkę galvelias).
Ten mus sesers eina basos, 

Baltyt audeklukų,
Kad ir lyja arba rasos, 

Vis be kamašiukų.
Daug upelių tenai teka— 

Ežerai liūliuoja, 
Nemunėlis, ir, Šešupė,

I jūres banguoja.
Ten pavasario sulaukę 

Darbuojas’ paukšteliai,
Kiek tik gali visi kruta, 

Ir seni tėveliai.
Darbo niekam ten netrūksta^— 

Kaip laik’s kirst’ rugelių, 
Visi dirba, kad net rūksta 

Pėdai po kojalių.
O nukirtę rikes stato, 

Pina vainikėlį,
Kad už jį namo parnešę 

Gautų rūblužėlį;
Jai kas darbo ten neturi, 

To niekas nekenčia,
I tą visi šnairiai žiūrį, 

Kuris kasdien švenčia.
Vasarėlei ten atėjus, 

Džiaugiasi tėveliai, _
Kad laukuos ten prakaituoja, 

Tarnai ir vaikeliai.....
Darželiuose kvietkas sėja 

Ten mūšų seselės, 
Kad turėtų iš kur maistą 

Semt mažos bitelės.
Štai Radastos pirmutinės— 

Jos grožė darželio, 
Nes jos tinka ant krutinės 

Sesers ir brolialo.
Ten jų kvepiantį žiedelį 

Kiekvienas bučiuoja,
Jas jaunimas susirinkęs, 

Dailiai apdainuoja.
Žydi, klesti Pinavijos, 

Viduryj darželių,
Astrai, Tulpės ir Lelijos, 

Vis globoj seselių;
Sinavadai, čiabatukai, 

Kaip meilužiai tyli,
Aplink juos sukas’ Zirnukai, 

Jie viens kitą myli.

Ten Saulutės kaip vainikai, 
Labai gražiai žydi, 

Žalios Mirtos ir Gvazdikai, 
Joms grožės pavydu

Devinšarvės ir Verbinos, t
Pilnos įvairumo,

Jomis puošiasi merginos, 
Tik dėl išdykumo.

O Brolukai ir Bijūnas,
Tai kvietkų valdonas,

Jis Brolelių tikras kūnas, 
Ir kaip jie raudonas. *

Uzareliai ir Jurginės, 
Razetos ir Rožė,

Šios kvietkelės kasdieninės
Tai rudenio grožė. 3

Lapkonijos, Floksai, Vikiai,
Žinomi kvietkęliai,

Diemedėlis irgi Grikiai, 
Visi kaip broleliai. ~ ....

Rūta, tautos musų kvietkas, 
Ir žiemą žaliuoja,

Ją neminėt, būt man griekas, 
(Teip mintis diktuoja).

Gražiai žydi ten tos kvietkos, 
Laistomos seselių,

Jas bučiuoti nenustoja, 
Tūkstančiai bitelių. (

Nakčia medžiai prieš jas linksta, 
Augštai meno šviečia,

Darželyje skausmai dingsta, 
Pinti dainą kviečia.

Nėr teip smagu man atminus 
Dienas kūdikystės,

Kaip kvietkeliai numylėti, 
Iš pačios jaunystės.

Šilkadiemedžio šakutės,
Dėlto, kad kvepėtų,

Jums už darbą, aš, sesutės, 
Pridėsiu ir mėtų.

Negaliu teip greit atminti 
Dar vieną kvietkelę,

Kad galėčia tuoj įpinti 
Į skambę dainelę.

Pinkit Rūtų vainikėlį, 
Vargo nematysit,

Gausit dorą bernužėlį— 
Jei Lietuvon grįšit.

Čia nėr kur tverti darželių....------------
Apleidus gimtinę,

Nepažįsta nieks Rūtelių— 
Vargai spaudž’ krutinę!...

Visi grįšim į Lietuvą, " -
Po Tėvynės stogu,

Kur Lietuva mus brangioji— 
Ten gyvent patogu.

Mintįs skrenda iš to krašto....
Skausmus pavaduokit,

Štai dainelė jums ant rašto, 
Visi ją dainuokit__

J. Svyrūnėlis.

L A š A L
Ko nėra pas kitus, to yra pas mus. 

Visi turi Finiją su finais," męs turime “fin- 
landiją” su suomais. Visi turi Rusiją su ru
sais, męs turime “rosiją” su maskoliais. 
Visi turi Francuziją su francuzais, męs tu
rime “franciją” su prancūzais. Visi turi 
Švediją su švedais, męs turime Švediją be 
švedų, tik su žuvėdais (gal jie ėsdami žuvis, 
suėdė ir švedus). Visi turi Germaniją su 
germanais ir Vokietiją su vokiečiais, męs 
turime “vokę” su “vokais”, žodžiu sakant, 
męs turime muzėjų, prikrautą nebūtais 
ir nesamais daiktais.

Stebuklai, stebuklai! Klerikalai su
mažėjo! Ar girdėjot? Pirmiau kas buvo 
katalikas, tas buvo klerikalas; kas buvo 
klerikalas, tas buvo katalikas.
Paskui jau buvo katalikas viena, o 
klerikalas kita. Jų ir minia buvo didelę, 
ir aukų jie surinko daugiausia, o dabar, 
kad žinotumėt, katalikų arba klerikalų 
(reiškia, jau vėl katalikai *ir klerikalai tai 
vienas ir tas pats) yra tik 5 nuošimtis, o 
šiaip visi (Amer. lietuviai) tai laisvamaniai. 
Tik tie laikai ir mainosi! Ir tai dar teip 
urnai-----

Rusijoj buvo revoliucija (Vasario mėn.y, 
revoliucija laimėta. Rusijoj buvo revoliu
cija (Liepos mėnesyje), revoliucija nelai
mėta. Kaip kam patinka, teip turi būti, nes 
faktai liudija ir vienaip, ir kitaip. Na, o 
sakoma, kad faktai turi tik vieną pusę. Ne
teisybė. f’

TasJohimas Hohenzelernas, kaizerio 
sūnūs, turi būt niekam netikęs, kad tėvas 
jam niekur nesuranda vietą. Lietuvai 
skyrė jį karalium, netiko, Rumunijai sky
rė, netiko. Dabar norėjo pavesti jam savo 
kėdę, palikt Vokietijai kaizeriu, ir Čia neti
ko. Ar neprisieis jam liktis “amžinu žy
du”? 4

L . ' 1 Taškas, f
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į Mr. Henry Wood. 3

•RytųPylis.
i Drama 5-se aktuose 14-je atidengimų. 

Lietuvių kalbon vertė 
Br. Skripkauskiutė.

1 , (Tąsa) _________
Izabelė (pašokus): Prašau eiti lauk.:tam\ , . , . , ■ , ,!?-?. Nuo Skvero imkit Larain

Nors tu mane akyse visų pažįstamų paže-J Anele: Jei bus tavo teisybė, duosiu! ant iiinud^ ■

minai, vienok esu kunigaikščiutė, Sever-tukstantl ’JTkS)- *** ■
Jonas (juokdamasis): Pasilaikyk sau,, 4 vp j. ž.!

. Levisonas: Tai reiškia, dabar busimi1* Svki rirdėiau kalbant kad vie-1
-yięns kitam priešai ? I Anete. oj kį giraejau Kainam, Kau vie- 5 Rugpjiučio Fiynn nemuose,

Izabelė: Nuošiolaiko busim mu<lu . na ponia pabučiavo tūlą kalvį už tai, kadjos’^^n^įg^
vienas kitam nepažįstami. v-vras taP'J trinktas užveizdą Žalios Pylies. irius, bet ir parimus i susi-,

Levisonas (keldamasis duoda ranką Jeigu tu, Jonai, dabar taptum užveizdą, tai| ** ■ — i
Izabelei): Pasakyk man nors paskutini aš netik Ry*» pylies> * Žalios Pylies vi-, 
«a-ev • ' ; sus gventojus pabučiuočia (išeina). » _______ ___ ,______ „____
' kibelė'(išdidžiai): Verčiau ranką įki-i Dan^s (pašokęs): 0 aš tai visas mer-
žti į Ugnį negu tau paduoti. ^aS Vseina)- L.Bedn*rski,

Levisonas: Gerai, kaip sau nori (eida-, 
mas nuo scenos dainuoja): Da, da, da, tra i 
la, la (išeina). į

DRAUGYSČIŲ REIKALAI į
IŠVAŽIAVIMAS. 1

i mis.
Barbora: Teisybė, teisybė, brangusis

(įeina Anelė). 1
Anelė: Jonai, ar girdėjai naujieną?
Jonas: Kokią?
Anelė: Aš girdėjau, kad Levisonas

taps išrinktu užveizdą Žalios Pylies. ,__ _____ _. .
Jonas: Negalimas daiktas, aš netikiui & te^y^^p^n^51 * 

tam.

k visokiu valgių ir tt. Vietos l 
linkės lietuviai nepamirškite I

PARDAVIMAI.
Parsidu.ria naujas 9 rūmų namas ■

6700 Fleet Avė., 
Cleveland, OhioScena II. 

Jonas ir Barbora.
Barbora: < 

; ’ Scena IV. pasikalbėti
Izabelė viena. Jonas: Sakyk, ką nori, brangioji.

Izabelė: Ak, kas man lieka dabar da-‘ Barbora (atsisėdus sale Jono): Ar at
lyti! ' Aplink tik vieni vargai ir nelaimės. men^ v akai ą, kada aš čia bu\ au su sa-,
O, kaip bučia laiminga, kad galėčia matyti i vo broliu Petru? Ar atmeni, kada Izabelė 
.vėl Rytu Pvli, savo numylėtą vyrą; vaike- aP’eiuo tavo namus ir pabėgo nežinia kur; Parsiduoda pigiai daili 55 akrų; 

Kus.... Bet .ne, ne..... Tai butų (apsigaubia ■ ^a v akai ą Petras man pasakė, kad jis pa- Sųuare. Galima šių ’ ūkę ir mainyt 

-rankomis ir pradeda verkti, tuom tarpu jei- i ^ta tikrą žmogžudį. Juom yra ne Taurai- ant ^geste.^.^ . 
__ itis, bet Franas Levisonas. Tuos dalykėlius Union <33^r arba į namus:
"<* OcVtJi 7 2 • 1 • • 7600 Flpet Avė S E.as tau seniai norėjau pasakyti, kaipo praei- cieveiand, oko.

ties nuotikius, bet ikišiol nedrįsau. '--------------------------------------
Jonas: Man irgi nesykį buvo atėjus ■ Geras Pirkimas.

Prie 7018-20 Whįtney Avė. par
siduoda 5 kambarių vienoj pusėj, į 

’ namai, aprūpinti elektros žiburiais ir i
Barbora: Ar ištikro tu manai, kad Le- su lotu 40 x 60. Bandos neša 36,00 

. ,.. o per mėnesi. Prekė $3,600.00
.i Prie 1352 Giddings Road 2 šeimy- 

Jonas: Apie tai dar neseniai pradėjau' n?ms r ■ r- j nes, elektros žiburiais, garu sirao-.
mais skalbimui kubilais ir lotu 
36 X 140 pėdų.

Prie 1372 Russell Road 2 namai su 
lotu ir 7 kambariais ir maudynėmis, «...
kitas su 6 kaihbariais ir maudynėmis, vvrišku siutu, teipgi acentams ir

- ------------------ ----------------- --------„---------- ------ 50 X 330;
Tonai aš nnr^čia <=n tavim Pėd^ tarp dviejų gatvių. Namas ir j jonai, as norecia SU tavim daržinė. Kurie lietuviai manote'

Parsiduoda namas

_____ ____________ lietuviai manote' 
į pirkti narna, tai greitai atsišaukite, i 
; nes namas yra dėl savęs budavotas, 
tai nenorečia svetimtaučiui parduo
ti.

; Atsišaukite šiuo adresu: 
South Euelid, Ohio.

Prasee Rd. v-
Karas gatvės Mills

3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXinXXXXIXXXXXXXXXXXXZXXXZXXXXXXXX37'
MĘS UŽLAIKOME APARTAMENTĄ SU DIDŽIAUSIU PASIRIN

KIMU VISAME MIESTE
ELEKTROS ŽIBURIŲ APTAISYMŲ, ĮRENGIMŲ LEMPŲ 

IR ĮVAIRIŲ PRIETAISŲ.1 Scena V. i
Izabelė ir Severinas. . . - . . .

Izabelė (pakelia galvą ir pamačius Se- mmtls> kad tau aP'e tai prisiminus, bet vis' 
veriną pašoka išsigandus): O, kunigaikšti, te’P traukėsi. ___
Severine! Kam reikėjo manęs jieškoti?! . • “
Palik mane vieną čia, nes aš tavo vardui pa- visonas^yra žmogžudžiu. 
dariau gėdą. į

Severinas: Tiesa, kad nadariai gedą ganyti.
Barbora: Kas dabar daryti ?
Jonas: Nežinau.
Barbora: Aš irgi

mano vardui, gėdą teipgi ir Daumantui.
p. Kam tu apleidai Rytų Pylį ir savo vyrą su 

vaikais?
Izabelė (verkdama): Aš maniau, kad kokiu bud“ pagelbėjus Petrui. 

E____ Jonas manęs nemylėjo, kad jo meilė buvo;  Jonas: Mano miela, r

axxxxxxxxxxxxxxxxxx2cxxxxxxxxxxxx:
Reikalaujame Agentų.

Reikalaujame kožname mieste lie- į 
tuviškų agentų rinkimui orderių ant'

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

Ę FRANKEL LIGHT COMPANY 
| 5016 Woodland Avė. - Clevelamd, Ohio

negaliu sugalvoti Lotas 50 X 80. Labai geras pirki- kriaučiams pristatome t 
kitus reikalingus daiktus.nys. , _____ _____________

Prie 6912 Whitney Avė. dviem šei- ■ sampelių reikia prisiųst 4 markes po 
Jonas: Mano miela, atmink, kad Le- mynom namai po 5 kambarius

7 7 • aynes ir su Jo A. 11 u lotu. Kanuos
skirta kita? ~ --------------------------- ~vison<re~yra^agar$ėjęs visoj aplinkėj-kaipo neša po 50 dolerių kiekvienas per mė-

Severinas: Izabele, kas tave Įvedė i atigštos kilmės žmogus. Prie s,,, wbitn.y avė. kampini,
tokią pagunda? i Barbora: Atleisk, mano brangusis, aš “^7%”

Izabelė: Kunigaikšti, jau pervėlu.... nieko panaraus nemaniau. Laukiu tik at-
: Severinas: Kur dabar gyvensi? važiuojam reti o. : mis progomis, paklaūsk* apie jas pas '

Izabelė: Kur akįs nuves.... Apleisiu Jonas: Kalbi teisingai. Dabar, Bar- Garfield 2714 čia paminėtos vie-

2 centu.
Rašykite lietuviškai adresu: 

_________ J. F RICHARD,
136 Maple St.,

H0LY0KE. MASS.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXKŪ

| Tegul Aš Busiu Tavo Aptiekorius!
aireniams ir S  —-------------------- ------------ : ~~  —:---------------------------------- --------------------- :------------------------------ ♦*
sampelius ir I H K.GERLACH, g
4 markes po g 1653 St. Clair Avė, N. E.Cleveland, Ohio- g

TRUMPAS PASIKALBĖJIMAS

Izabelė: Ne, bet visi mano, kad aš esu
jo pati.

mano tėve.

“Dirvos” Adm.

AKTAS IV. Cm!>. 1MM

Scenai.

Scena IV.

Izabelė: Aš visuomet teip atrodau, bet'

i
Į

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 Euelid Avė. aiti E. 9 gatvė* 

CLEVELAND, OHIO.

t si. Dabar ji yra save pasivadinus mokytoja 
Vinguviene, kurią Jonas pasamdė mokyti 

i vaikus. Apsirengus juodais drabužiais, su

Severinas: 0 kiek jis turi tarnų?
Izabelė: Vieną.
Severinas: 0, Izabele, kunigaikštytėj

Nuo n iki 12 v*L vidurdivnio. irnvožik 
v*l. po pietv. NedHieini* ant parvikalavtet 

latras Ofisas, 1374 E. 25-tes Gahts.
valandos:

Nno &00 iki vai. ryto. nt» 12 iki 1:30 po

L. A. Kujawski !

Tamista neturėdamas bntvos, priver

deda iš 52
savaičių, '
tai Tami-
sta išmo
kate bar
benai per

tuojau tuos namus, kaip tik busiu sveikesnė, borą, padainuok man. ‘
Severinas: Tusu juom gyveni? S-! Earbora: Sutinku (apkabina Joną ,r ^. Co

lieyisonu? pradeda dainuoti): 8502 Supėrior Are.,
Aušta, čiulba vyturėliai Cleveland. ohio.

Daros’ tėviškėj gražu, 
Ant dangaus jau žiburėliai 
Gęsta, gęsta pamažu. 

Aš važiudama per lauką 
Savo gimtiniu keliu 
Ir žiurėjau Į nameli 
Tarpe krūmų, tarp žalių.

kaip tu esi pražuvus!
Izabelė (dar graudžiau verkdama): 

Prašau man daugiau apie tai nekalbėti. 
Skausmai ir gailestis drasko mano širdį., 
Negaliu daugiau nieko sakyti!... mažu Praveria duris ir atsistojus klauso-

Severinas: Tai kaip gi tu gyvensi?
Izabelė: Kaip Dievas duos.
Severinas: Kiek tau pinigų reikia?
Izabelė: Negaliu nieko imti nuo tavęs, iploščium ant pečių. Turi žilus plaukus ir su 

mėlynais akiniais. Baigiant Barborai dai
nuoti, ji išeina ant scenos ir ją pamato Jo-

(Pradėjus Barborai dainuoti Izabelė pa-'

Severinas: Tau ant pragyvenimo už-’nuoti, j! įsema ant scenos ir ją pamato Jo- 
zašau po keturis šimtus dolerių ant mėne-'nas su Barbora), 
šio. Tuos pinigus galėsi gauti kada tik bus - 
tau reikalingi. 0 dabar, sudiev. Lik svei- Scena III.
ka (išeina. Izebelė seka paskui jį iki durių, į Jonas, Barbora ir Izebelė. 
paskui sugrįžta ir atsisėdus vėl pradeda' Barbora (pašokus): 0, musų mokyto-1 
yerkti). pa, ponia Vinguviene. Meldžiame arčiau
į (taiso kėdę). Labai blogai išsižiurint, matyt1

Scena VI. • pavargot. Meldžiu sėstis.
Izabelė viena. Į Izebelė: Ne, aš nėsu suvargus.

Izabelė (verkdama): Dabar aš viena; Jonas: Barbora, pasakyk Agotai/kad 
apleista ant visados. O Dieve!... Kodėl ne- atneštų užkąsti ką nors, teipgi tegul atne- 
Jeidi man numirti? Kodėl?... ,ša pastiprinančio vyno. Atleiskit man, kad

Uždanga. . Įa® ant valandėles prasišalinsiu. Neužilgo
sugrįšiu (eidamas žiuri į Izabelę. Į šalį): 
Ta moteriškė yra man rodosi pažįstama, bet 
negaliu greitai atminti kur ir kada aš ją 
mačiau (Išeina).

y (Gražus kambarys. Viduryj stalas. 
JAplink, pasieniais minkštos -supančios ke
ities. Jonas su Daneliu sėdi).

Danelis, Jonas, Barbora 
ir Anelė.

Danelis: Jonai, ką tu sakysi, kad Fra-I
nas Levisonas yra nominuotas kandidatu į 
užveizdą Žalios Pylies?

Jonas: Tegul sau būna. Mažai man 
tas apeina.

Danelis: Bet vistiek jis netaps išrink
tu (įeina Barbora, dabar Jono pati).

Barbora: Jonai, tu nebijok to nedorė
lio. Jis netaps užveizdą Žalios Pylies. :

Jonas: Aš jo nė kiek nebijau. Jis ma- 
jięg yra vertas tik tiek, kiek dulkė po kojo-

Barbora ir Izabelė.
Barbora: Ponia Vinguviene, aš paliep

siu tarnaitei atnešti ką nors užkąsti.
Izabelė: Tamista, meldžiu nesirūpin

ti, aš nieko nenoriu.
Barbora: Išsižiurit labai / suvargus. 

Gal sergate?

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

Dr. T. A. Hanlen
dantistas :=:

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.

AUKSINES

Kas iš New Britain, Conn. ir jo 
apielinkės nori užsirašyti “Dirvų” ar 
gauti pavieniais numeriais, gali krei
ptis prie musų agento Vaclovo Gile- 
vičio, 98 John st. New Britain, Conn. 
ir prenumeratų galima jam užmokė
ti. —

A. Rūkas, iš Philadelphia, Pa. “Dir
vos” yra įgaliotas agentas užrašynėti 
“Dirvų” po Philadelphiair apielinkes. 
Todėl, kur tik jis atsilankys, be jokios 
abejonės galite užsirašyti “Drivų” ir 
užsimokėti jam pinigus, lygaii, kaip 
musų ofise. “Dirvos” Administracija.

DR. L E. JASINSKI
607 ROSE BLDG.

Laikančios sa
vyje rašalų, yra 
dabar plačiau
siai vartojamos 
ir tai vienas iš 
parankiausių ra 
šomųjų įrankių. 
Todėl visi jas 
ir perka. Bet 
jei nori turėti 
tų parankųjį da 
lykų, niekad ne
bandyk pirkinė
ti pigių, kurios 
yra parduoda
mos po 25c., 
50c., $1.00 arba, 
kad ir $1.50, 
nes bus veltas 
pinigų išmėži
mas ir tos pluk- 
snos niekad ge
rai rašyti negal, 
nes jos padary
tos tik dėl ap
gavystės. Ir 
todėl norėda
mas turėti ge
rų plunksnų, 
nepirk pigesnės, 
kaip $2.00 ir
tai tik šios kom
panijos, nes bė
gyje 3 m. daug 
esame męs ji* 
pardavę ir visi 
mus viengenčiai 
kostumieriai y- 
ra patenkinti ir 
užganėdinti.

(

mano sveikata yra gerame stovyje,
Barbora: Mano giminaitė rekomen-i 

duodama labai gyrė, kad esate gera moky-' 
toja, tai mums visiems bus dabar linksma. 
Ar ilgai buvot Anglijoj?

Izabelė: Ne, neilgai.

Didžiausia rinkinis randasi 
"Dirvos” Krautuvėje. Meldžia
me atsilankyti apžiūrėti, o per
sitikrinsite.

‘DIRVOS’ KRAUTUVĖJE.
2004 St.CUir av. Clevehnd.

PREKE 
nuo $2.oo 
iki $7.00.

APIE ELETROS ŽIBURIUS

Jeigu žinoma, kad elektros žiburio šviesa ap
saugoja žmogaus akis nuo įvairių ligų, tai žinomas 
daiktas, elektros žiburius verta naudoti, nepaisant 
ir to, kad jie kaštuotu kiek brangiau. Atmint rei
kia dar ir vaikus, lankančius mokyklą. Jeigu jie na
mie, vakaro valandomis mokinasi savo lekcijas prie 
netikusio žiburio, jie savo akis labai greitai gali pa
gadinti ir tuomi padaryti jas netikusiomis visam am 
žiui.

THE ILLUMHNATING COMPANY
ILLUMIMTI^G BLDG. PUBLIC SOUAER

Jei Tamista Neturi Britvos
Hl I METUS LAIKO.IESUITANT BUOTOLIO LUKO LAUKIMUI PIS BIRBERį

Išmokate $15 ir 60 centu Veltui.

Tas štai kaip atsieina.
stas eit pas barberj barzdos apsiskusti. Ar ne? žinoma, kad teip.
Juk neapsiskutes mgali buti. Na, leiskim sau, Tamista skuties
vienų sykį į savaite, tai kas savaitė mokate 15c., o juk metai susi

metus laiko $7.80 Bet jei Tamista nori užsilaikyti švariai, tai pri
verstas esi skustis bent du sykius į savaitę, tai Tamista kas savai
tė barberini išmokate po 30c. vien tik už barzdos skutimų, kas 
meto bėgyje susidaro $15.60. 0 kiek laiko praleidžiate belaukda
mi? O juk laikas veltui praleistas žmogaus gyvenime jau niekad 
negrįžta. Jis prisiskaito prie žmogaus gyvenimo. Taigi liogiškai 

praleidžiamų laikų,apmųsčius ir apkaitams tų brangų, veltui
skaitant pinigais prisidės mažiausia trys sykius tiek, kiek išmoka-
mametų bėgyje gyvais pinigais.

Tki apristokic iia ir apm»»tykie, argi ne laikas sustabdytie to
kias pragaištingas lėšas* kurios nesvarstant išrodo nedidelėmis. •

Tad nelauk nieko, o tuoj paėmęs keletu dolerių užmokėk tik
vienų sykį, nusipirkdamas gerų britvų, o ant visados nuo augi
čiaus išskaitliuotų nuostolių busi liuesas.

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

"DIRVOS” KRAUTUVĖ
2004St. Clair Avė. Cleveland, Ohio.
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Šitos Durys

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

$1.00 ar daugiau.

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

ThePearlSt.Savings 
STrust Company
Cor. West 25th Street and 

Clark Avenue.

^.J.ŠEMOLRty

LIETUVIS

^AKIŲ GYDYTOJAS*?

trauiaus

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

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

Cuy. Central 8473-R,

S. Bonchorek
Specialistė

; AK U S E R Ė
Baigusi šitą mokslą Europoje, 

teipgi ir čia Amerikoje.

2007 St. Clair Avė., 
CLEVELAND, OHIO.

ilnuitidHmiiUHliiiUlĮinmHimniiimin
' PARŪPINAME

Dr.LE. D0WNEY E
DANTISTAS į

OFISO VALANDOS: - E ]
Nuo 9:00 ryto iki 6:00 vakare ir nuo 7:00 iki £ • ‘ 

8:00 vakarė. g i
Seredoms nuo 9:00 iki 12:00 vidurdienio. £ 

Nedėldieniais uuo 10:00 iki 12:00 vidurdie- C 
irtiuo 2:00 iki 5:00 popiety. C

jPrinceton 2371 -R E .
Galima susikalbėti lietuviškai, p 
1172 E. 79th Str. Cleveland.O. g

ai^=)Q[
=j L. Bednarski

parduoda Sįc

Namus ir Farmas
Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI,

ii 6700 Fleet av. Union 733-R 
----------------------

!iį Telep.

John Tidd
| ->KOSTUMERSKAS<-

Lietuvys Kriaučius

Cuy. Central 7597-K!;j

Edvardas 8. Smialek,
TAIKOS SUDŽIA

J —; (Justice of the Peace)
! Sutaiko civiliškas ir kriminališ- 
; kas bylas ir išriša kitokius teismo 
; reikalus, kurie rišasi su šituom 
; urėdu. Teipgi veda
5 REJENTALIKŠĄ KANCELIARI- 

JĄ (Notary Public).
! Parūpina kontraktų ir pardavimo 
; ar pirkimo aktus, apdirba “dee- 
; dus”, margičius, abstraktus, tes- 
i tamentus ir teip toliau.
! KANCELIARIJA:
; 303 SUPERIOR BŲILDING
i Cleveland, Ohio.
; Tel. Bell Main 1963.

Cuyahoga Central 8290—R.
! Valandos: nuo 9 ryto, iki 4 po 
• pietų.
; REZIDENCIJA:
•I St. 16 Berea Rd., Brook Park O. 

Tel. Mario 110—R.
;i Su visokiai reikalais kreipkitės 
Ji prie jo, o busite užganėdintais jo 
JI patarnavimu.

SI 
•į'
i

;a
•; Kurie mylite dėvėti gražius];!
į: siutus ir kitus drabužius, tai užrfi- ;i 
iii sakykite pas atsakantį kriaučių.!:] 
!ŠAš gyvenu pačiame miesto centre# 
!!| ir turiu bidelę šapą, todėl ir viso-S 
i;’kius drabužius atsakančiai pasiu-įj: 
:;i vu. dailiai pritaikau ir gero tavoro.ljĮ

■ Kreipkitės Antrašu:

jįį 1377 E. 3-tos gal. Cleveland. Ohio

W.E.& J.J. Donnelly
PATENTUOTOJAI

Trjs dešimtys mstų musų patyri
mo darbas {vairiose šakose, viso

kių išradimų ir patentavimų.

406-7 Cuyahogo Bldg, 
CLEVELAND, O.

^Sienoms Popiera>
Nuo 5 centų augštyn už 

j'Didžiausis pasirinkimas tinkamų^? 
j'margumynų. Pamieruokite savoST 
jękambarius ir atėję pasirinkite^T 
^tinkamiausio tavoro pas mus.

WaIl’Paper &’Paint Store,

Dr. FRANCIS KENNEDY,
DANTISTAS
OFiso Va lndos:

Nuo 9:00 ryto iki 12^0 dienos It nuo 1XX) 
iki 5:30 vakaro.

Panedėliy. Utaminku ir Seredy vakarais 
nuo 6:00 iki 7:30.

Bi'.l Rosetfale 2377-K Ciy. Ceol. 6673-R
5402 Superior Avenue

Cor. E. S5th Str. CLEVELAND, O.

Prausimas burnos.
Prausimas burnos su mui- 

i lu yra reikalingu tik tiems 
m žmonėms, kurie susiteršia 

į prie darbo, nuo dulkių ar du- 
.. .. _________ mų, o kitiems užtenka bumą 

nuprausti tik vandeniu, arba 
maudytis. Tam yra atsakan 
čiausiu lietaus vanduo. No
rint gauti vandenį ne užter- 

ištą, reikia lietaus vandenį, 
' pasėmus pastatyti kelioms 
■ valandoms, kad nešvarumai 
i nusistotų ant dugno, paskui 

.... —tą vandenį semti nuo viršaus 
SIETINIŲ DURIŲ kiek reikiant, lengvai, kad 

Flangų ir Moldingg nesudrumstus. Tokiu van- 
DIRBTUVE. deniu pripildžius pusę bliu- 

3035 st. ciair avė i do, burną reikia į vandenį pa 
Prospect 551, nerti teip, kad vanduo ap- 
_____ -3' semtų visą burną. Norint

į kiek atsikvėpti, galvą reikia 
;' pakelti, kad burna nesiektų
• į vandens. Šaltas vanduo bur 
Į nai priduoda šviesesnę išvei- 
: zdą ir parodo kraujo bėgio- 
:, jimą, prie tam burnos oda 
:1 pasidaro dailesnė, pasidaro
• švelnesnė ir minkštesnė. 
į Tokia burnos maudynė, da- 
i s romą tris kartus per dieną, 
: vandenyje prie temperatu- 
: i ros 75 laipsnių Fahrenheito, 
: yra labiau naudinga žmo- 
: nėms, turintiems pasmėlusį 
Į veidą ir kudos išveizdos bur- 
: ną. Tokia burnos maudy- 
; nė žymiai prisideda prie at-
• naujinimo odos. Muilavimas 
: i burnos kasdien nėra patar- 
: tinu todėl, kad nors ir švel-

---------------- 1 niausiąs muilas, nušveičia 
—z~ nuo-burnos_ jaLceikalingus

į riebalus ir tokiu budu pelie- 
ka odą lyg nuzulintą. ' Bur
nos prausimui muilas yra 

' tinkamiausiu toks, kurs sa- 
i vyje turi daug riebalų ir ne
turi sodos. Kas saveitė, vie
ną ar du kartus muilavimas 
burnos, ausų ir kaklo, švel
niu ir riebiu muilu, nieko 

1 ] nekenks, o to užtenka užlai- 
—— i kymui tos dalies kūno šva

rume.

Darbus Dykaines tokios yfa lengviausia d
užlaikyti švarume. Rakan-Įi ___
dai vaikų kambariuose turi j
būti pigus irtai nedaug,; yrams ir moterims. Su- 
kad vaikai turėtų daugiau randame darbus prie virtu- 
vietos.

Vaikai ir peršalimas.

t

‘SANTARA’
DEMOKRATINES TAUTOS LAIS
VES SANTAROS LAIKRAŠTIS.

. * Tokiu van
deniu pripildžius pusę bliu- 
do, burną reikia į vandenį pa

vių darbų, daržuose, prie 
kambaiaų valymo, bliudų

Tik viename New Yorke; mazgojimo ir viešbučių. Dar 
kas metai miršta apie 3000 kai laukiniuose kliubuose, su 
vaikų, nuo plaučių ir gerklės •! 
ligų. Vienas iš vietinių dak-; 
tarų duoda šiokius patari-1 
mus, kad kovoti su peršali-' 
mu, kurių randame kiekvie
nuose namuose:

1) Nežumirkite, kad per-i 
šalimas yrą limpančiu. Sau' 
gokite vaikus nuo snarglia-i 
vimo kitų vaikų ar suaugu- i 
šių. Vengkite naudojimo tų 
pačių abrusų ar skepetaičių.

2) Vaikai neturi gauti ad- 
rą ar kokliušą, nes nuo to 
vaikus ne apsaugojant, pa
sekmėmis būva mirtis. To
dėl saugokite savo vaikus1 
nuo šių ligų.

3) Tos ligos paprastai pra
sideda nuo peršalimo. To
dėl užsjkrėtimas yra pavo
jingiausiu.

4) Nebučiuokit savo vai-į 
kus į lupas, nes tuomi galite Į 
juos užkrėsti savo ligomis.

5) Ne eiaudėkite ir ne ko
sėkite vaikams į veidą, nes 
tas platina ligas.

6) Kuomet vaikas serga 
peršalimu, nereikia jį versti i 
prie valgio.

7) Vaikams drabužius tai-' 
kykite pagal oro. Persiltai 
nereikia juos—rengti. Lai- 
kykite vaikus sausai.

8) Kada vaikai yra sveiki,; 
laikykite juos kuodaugiau-. 
šia tyrame ore. Kada serga, 
laikykite juos kambariuose 
prie vienodos temperatūros, 
tik ne prie peraugštos. Vie-. 
nok reikia atminti, kad ir 
kambaryje oras turi būti 
šviežias ir tyras. Vaikus į 
reikia mažiausia du kartus: 
per dieną išnešti į kitą kam
barį, kad jųmiegojimo kam
bariai išsivėdintų.

Astuoni (8) rubliai
i pragyvenimu. Reikalauja- 
; me greitų mergaičių prie sta 
lų ir špižernės darbo, teipgi 
greitų vaikų prie patarnavi
mo.
THE CLEVELAND CATE- 

; RERS ASSOCIATION CO.
i 412 Superior Avė. N. E.
iiiiiijiiiiiijiituiiiniiiJiLiiiiimiiiiintiiiii

Naujas išradimas
20 amžiaus.

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

Rašykite ant adreso:
J. W. SAKAUSKAS & CO.

Bos 42, Sta. E, Cleveland, Ohio.

DR.fi. TU. GANNOS, D. D. S. I
ATSAKANČIAUSIAS i

DANTISTAS. g

f; Ofiso valandos: Nuo 9 ry- i 
t; to iki 12 dienos, nuo 1 po 
|; pietų iki 8 valandai vakare. i 

|; 813 Superior Avė. N. E^ 5
g Vienos duiys nuo Colonial Teat. j

Main 6166 Central 1518

J. F. SAWICKI
ADVOKATĄ S <

325 Sodety fsr Savings Building'e

REIKALAUJA VYRŲ 
Mokintis Barzdaskučių 

AMATO.
Instrukci jos admokamos $25. oo 

Algos apsimoka, užsiėmimas gva- 
rantuotas.

Tri-City Barber College

6 mėnesiams................ 5-50
3 mėnesiams................ 2 80

1 mėnesiui.
N. IGk. (2psl.) 15k.(4psl.)

Užsieniuose du kartu brangiau.

J 
t

t

Redakcijos ir Administracijos adresas: Petro- K 
grad, Baskov per. 32, 6, Tel. 484-04 ~ į į

Skelbimo petito (1-6) eilutė 1 puslapyj — 1..;; 
rublis, 4-ame puslapyje — 75 kap. Adreso pamai- i' 
nymas — 40 kap. ’’
“SANTARA” eis antradieniais ir penktadieniais. :į

—UŽLIAKO DIDELĘ—

NAMŲ RAKANDŲ KRAUTUVĘ
B PEČIŲ, KĖDŽIŲ , PATIESALŲ

(KARPETŲ), STALU, lovų, mat- 
RASŲ IR DAUGYBĘ TAM PANA- 
ŠIŲ dalykų reikalaujamų 
PRIE GASPADINYSTeS IR KAM- 
BARIŲ PAPUOŠYMAMS. «

■
 Apar to čia didelis pasirinkimas visokių ge- Ij 

lažinių dalykų, visokių dailydėms įrankių, sudynų Į° 
ir t. t. Teipgi įvairių-įvairiausių rųšių maliavos, še įg 
petų, smalinės ir robrinės stogų dengimui popieros je

b 2150 S t. Clair Avė. Cleveland, Ohio

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

Namų tel. Union 251-L. .
n

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

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

...... Cuy. Central 3080-L

PRIE ŽENKLO BALTO KRYŽIAUS GERIAUSI VAISTAI s
Muilas, perfumos ir daugybė iš Europos pargabentų vaistinių žoljnų.iuas, penumos ir uaugyue is nuropos pargcu>eni,ų vaisumų zuiyui*. l 

Pamėgink mus.“ Geležinio Vyno**.

MARKET PHARMACY-APTIEKA
I._ S. KRF.TCI. Karininkas

CLEVELAND, OHIO į
L. S. KREJCI, Savininkas

2601 LORAIN AVĖ :-: :-:

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

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

nanius ir namų 
darbus.

Cleveland, Ohio. 
Elyria, Ohio

211 Prospect N. E. 
CLEVELAND, OHIO. diodą lotus, namus ir farmas Apsaugoja nuo ugnies 

bildus. Atlieka prisegos patvirtinimo (Notary Public)
DU BANKINIAI SKYRIAI:

1783 W. 251 h Street,
573 W 3rd Street.

Guolis,
Miegojimo kambaris turi 

, būti į rytus arba į pietus, ir 
turi sodos. Kas savaitė, vie
šus. Dienos laiku, jei kasi 
veikiama, geriausia veikti 

_ kituose kambariuose, o ne 
miegojimo kambaryje. Mie- 
gojimo kambaryje oras turi 

r\ 1X7 D • i būt! tyras, be jokių kvapų, 
Dl*. Wm. Kasing : todėl draustina miegojimo 

GYDYTOJAS !R CHIRURGAS j kambaryje laikyti gėles ar

1338-40 St. Clair Avenne N.E.<^ ___ ____ __________ _____ __
Centr. 6189-R Prospect 2892<^ _________ _

. Gyvenimo abu du telefonai.
_____ ę_____;Ofiso Telefonas: Cuy. Central 1017-W ■

Dr. J. V. Zupnik
= DANTISTAS ZZZ

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 Are, kampas 
Norwood.

— Ofiso Valandos — I VaiStUS. 

Nlo 1 iki 3 popietų ir nuo 6 iki 7:30 va . —-
kare, šventadienias r.uo 11 iki 12 die
nos. Seredoms popietų ir Pėtnyčių va
karais nėra ofiso valandų.

Ofisas 1395 E. 9 St.
Vienas j I /

CLEVELAND. OHIO.

Perviršinis kavos nau
dojimas.

Kas geria daug, reiškia, 
po kelis puodelius tirštos 
kavos kasdien, gali užnuody
ti organizmą kava. Toks 
kavos naudojimas gimdo 
tankų galvos skaudėjimą 
ir skrepliavimus ryto metu, 
ir naikina apetitą. Vėliaus 
randasi nemiga ir drebėji
mas rankų ir kojų. Palio
vus gerti kavą, šitie apsireiš
kimai nyksta. Tad patarti
na negerti daug kavos.

Plaukams slenkant.
Dvi uncijas kantaridinės 

tinktūros, keturias uncijas 
glicerinos, astuonias uncijas 
druskinio spiruto (spiritus 
mariatico aetherus), ketu
rias kvortas distiliuoto van
dens. Viską tą gerai sumai 
šyti ir tuom mišiniu vilgyt 
galvą kas antra diena, su pa- ‘ 
gelba kempinės arba mink-, 
što šepečio.

Kitas būdas: - Keturias; 
dalis galesinės tinktūros, de- į 
šimts dalių koloniško van- i 
dens, 40 dalių rožinio van- Į 
dens.

LIETUVIAI!
Jei norite turėti 

GERUS ČEVERYKUS Musų aptieka yra prisirengusi viskuom aprū
pinti Tamista. Musų tavoras yra tikras ir prireng
tas, mus patarnavimas užganėdintas ir prekės san- 
žiningos.

THE GEGENHELMER DRUG. CO., 
7043 Superior Avė.

Kampas Addison Road N. E. Cleveland, Ohio.

Miegojimo kambariuose, 
kaip žiemą teip ir vasarą, 
reikia nors porą valandų 

piokas nuo North Superior : langus laikyti pravirus, kad 
! išsivėdintų. Miegojimo kam 

— bariuose yra leistina laikyti 
Įjk reikalingiausius daiktus, 

© Bell Main 3514 Gyvenimo © kajp tai vieną ar dvi loVBS, 
(®)Cuy. Cent. loOo Cuy. Union 289 (g) ,
© r I D 1 1 • @ ;toalet^ maz3 staleli, komo-© V. J. Benkoskl © dėlę ir porą kėdžių. Prie lo- 
® ADVOKATAS ©:vos ant grindų yra reikalin- 
t .20 skirty For Sa,io,. turėti nedidelį divonėlj.
5? cleveland, o. Į Lovos gali būti mahani- 

lIęLsar°.ofisei,t“rime kas per‘ W i nės, riešutinės, bet praktiš- 
©@©@©©©©©©©©© kiausiom,s yra geležines. 
______________________ _ Šienikai, padirbti iš plaukų 

ar jūrių žolės, labai naudin
gi. Viena ar dvi pagalvės ir

- ©

Tai juos galite gauti pas 
CHAS. R. SEEL, 

7026 Superior Avė. 

CLEVELAND, OHIO.

$ Tel: Central 2356. Harvard 286.

APTIKKA.

Atsinešk pas mus savo reniną-•< 

.•sime. Išgydymą ’grarantuojame,į 
į; o jei ne, tai užtikriname pinigų su-įg 
i] gražinimą, jei mus vaistai negelbė- ji 

ji 3502 Clark Ave^ Cleveland. Ohio. (g

i; tizmo keblumus, męs juos prasaiin-į

-PRAŠYK—
PFnEDRIinTn ka^ra pripildo paklodus, 
utntDnUul-U kurie kasdien turi butiuž-

A. ORDINĄ
Graborius Ir AdMiancistas
GENERALIŠKA STOTIS: 

6127 St. Clair Are.
Filija:

6017 — 19 St. Clair Are.
Telefonai:

Ohio State, Princton — 1381.
1881 .

I A Q IP Q dengti tam tikra antkloda, 
L n U H u i mažiau ar daugiau pagra- 

ižinta. Vaikamspaklodai tu- 
“ ’ b-iNlO r* kietesni negu suau

gusiems žmonėms, kas yra 
reikalingu jų išaugimui.

Vaikų miegojimo kamba
riai irgi privalo būti ruimin
gi ir šviesus, su langais į ry
tus ar pietus, su grindimis 
dažytomis aliejiniais dažais,

PUSĖ STIKLO 
PATAISO SKIL
VI IR INKSTUS

PARSIDUODA 
VISUOSE 

CINKUOSE

Vaistas nuo didervinių.
Sutarkuot kiek krienų, 

įpilt gero acto, sudėt į bon- 
ką, gerai užkimšti ir padėti, 
tegul stovi 24 valandas. 
Nusistojusiu skystimu maz- 
got didervines einant gul
ti, o rytmetyje didervines 
numazgoti šiltu pienu.

’ * Uc±4 uCdJ -==J Ut=U UCXl uc=J uc=a uo h=j —> -—•

| CIGARAI ir PAPIROSAI j
,® ---------------------------z--------- a

SALDAINIAI IR SUŠALDYTA SMETONA
HUEFNERS CONFETIONERY

Cleveland, Ohio.7031 Superior Avė.

Su $1,000.00 vertės mašina X—Ray aš galiu tikrai ištirti tavoj 
nesveikatos ar ligos priežastis. Mano X—Ray mašina mato viduje: 
teip gerai, kaip tamista gali matyti iš lauko. Ji parodo man visas prie-; 
žastis; aš galiu matyti priežastis, kurios kenkia tamistos organizmui.: 
Aktuališkai matant ir tuomi lengvai ištiriant visas 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. Per septy-; 
nioliką metų savo praktikos aš pagydžiau tūkstančius žmonių iš nesuga- 
lėjimo: pilvo, kepenų, inkstų, kraujo, odos, reumatizmo, akių, ausų ir ger-į 
klės skaudėjimo, plaučių neveikimo ir jsesenėjusių kitokių ligų. Ateik; 
pas mane ir duok save išegzaminouti. Aš suteikiau pagelbą tūkstančiams 
žmonių, suteiksiu ir tamistai.

Atsitikime užsinuodinimo kraujo vyrų ar moterių, aš naudoja išra
dimą profesoriaus Ehrlich. 606 (Salvarsan) ir 914 (Neosalvarsan)Jcaipo 
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. m. Ncdelioj: 10:00>r. m. iki 1:00 v. m. 

CLEVELAND, OHIO.
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MOTERIMS PASISKAITYMAI |
Viešpatavimas ant savęs, s 
Labai mažai svarbos de- 1 

dame jiegai viešpatavimo i 
ant savęs, o juk tas gali at- 1 
nešt didelę naudą moterims, i 

: kasdieniniame gyvenime, i 
Tas reiktą mums, moterims, i 
labai apkainuoti, nes be to 
negalima sau išaiškinti tei
singą žmogų. Pažinimas 

; viešpatavimo ant savęs yra 
šaltiniu, iš kurio teka visa 
eilė dorybių. Žmogus juk 
yra tiek vertas, kad turi tie- 

; są viešpataut ant savęs, ant 
““fefvo~gabumų ir negabumų.
1 Priešingame laike žmogus 

yra traukiamas prapultin, 
kurios sukurin patekęs, turi

„ prapulti pats sau. Žmogys
ta turi jaustis augščiau sto- 

: vinti už gyvuli, turi įgyti 
gabumus ir galę atsilaikyti 
prieš instinktus, o taja gale 

r y«a tai mokėjimas viešpa
taut savęs. Iš pasistengimų 
gema pripratimas, kurs per 
sistematišką lavinimą dva
sios ir proto, per darbavi- 

. mąsi, suteikia stebėtinas pa
sekmes. - ~ •

; “Jiegoje mokėjimo viešpa
taut ant savęs, yra. tobulu
mai ideališkojo žmogaus” — 
pasakė tūlas mokslininkas. 
Ir tas tiesa, nes ką vertas 

? toks kareivis, kurs mūšio 
lauke nemoka viešpataut ant 
savęs, nemoka savim valdy
tis? Jis jokios naudos savo 
tėvynei nesuteikia ir suteikti 

Į negali. Jis yra niekas dau
giau kaip dezerteras. Tą 

į. patį galima pasakyti ir apie 
: moterį, stovinčiu šeimynos į 
į priešakyje. Prieš viešpata- ' 

vimą ant savęs ji suteikia ' 
varga auklėjamiems vai- ' 

Į kams, . nepaisydama > jokių 
atsitikimų, kurie iš priežas- ■ 

3 ties nemokėjimo viešpataut 
ant savęs, kasdien daro ją žy 
mesneauka kasdieninių rū
pesčių ir tuomi šeimyna ne
tenka gyvenimo tamprumo. 
Kaip svarbiu yra naminė 
kontrolė, parodo pasakoji
mas tūlos moteries, kuri yra 
atlankius veik visus Angli
jos beprotnamius, kuriuose 
ji patyrė, kad didesnė dalis 
bepročių susideda iš tokių 
žmonių, kurie jaunystėje 
augo niekeno nevaldomi, ar
ba valdomi netikusiai, ne iš
mintingai. Žmonės auklėti 
išmintingai, iš mažens įpra
tinti viešpataut ant savęs ir 
save valdyti, į beprotnamius 
pakliūva mažumoje ir tai la
bai retai.

Viešpatavimas ant savęs 
abelnai vystosi politiškame 
gyvenime, kur mažiau tikslo 
atsiekiama talentu ir genia- 
liškumu negu karakteriu. 
Vienatos, turinčios karakte- 
rį ir valios stiprumą, drąsiai 
žengia per gyvenimo ban
gas, paskui save traukiant 
minias silpnesnių, o kartais 
ir mažiau prasilavinusių 
žmonių.

Kada kalbant susirinkime 
žymių žmonių apie dalykus, 

*, reikalingus ministerijos pir
mininkui, vieni tikrino, kad 
.jam reikalinga iškalba ir 
darbštumas, tad vienas mok
slininkas pasakė, kad apart 
visko yra reikalingiausiu 
kantrybė ir mokėjimas vieš
pataut ant savęs.

Supratimui teisingumo 
šių žodžių- męs galime statyt 
liudininku faktą, imant net 
musų paprastų draugysčių 
pirmininkus, kuriems yra 
reikalingas taktas, kantrybė 
ir mokėjimas viešpataut ant 
savęs, kad tinkamai vesti

Kad pirštai neslystą. -
Kada taisoma mėsa, ypač 

i ar žuvis, tankiai 
įgipyksta, nes slysta iš pirš
tą. Apibarstykite pirštus 
druska, neslys. . _

DRAUGYSTĖS, KURIOS- tik ką i§ėjo iš spaudos

'Visos Lietuvos Žemlapis
Sutaisė ir išleido M. Šalčius. 

Žemlapis parodo sienas, kokios turi 
būti laisvos Lietuvos.

Kauniečiai, vilniečiai, suvalkiečiai 
ir Prūsų lietuviai ras ant jos savo 
bažnytkiemius, miestelius ir miestui.

Žemlapis didumo: 24 colių ilgio ir 
20 pločio, spalvuotas, spauda aiški ir 
įskaitoma.

Kaina 60 centų.
Pinigus siųskite money orderiais 

arba stampomis.

- “DIRVOS” ADMINISTRACIJAI, 
2004 ST, CLAIR AVĖ., 
CLEVELAND, OHIO.

TURI “DIRVĄ” UŽ 
ORGANĄ. NUOŠIMTIS

SKAITOSI NUO TOS DIENOS, 
kada pinigai padedami 

tąupinimui

S. Ribėti T. Gebbart, N.9.
Akių specialistas 

Per 30 dienų
Suteiks patarnavimų 

pritaikyme akinių ir davime pata
rimų DYKA-I.

Aš gvarantuoju už savo darbą, 
akinių pritaikyme.

7035 Wade Park Avė.

DETROIT, MICH.
Lietuvių Literatūros ir Mokslo Drau-

DRAU.GUOS VIRŠININKAI:
Pirmininkas Juozas Tribulas, _ 
Pirmininko pagelbi. F. Milickis, 
Užrašų raštininkas Abyšhell,

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

Mėnesiniai susirinkimai laikomi kas 
pirmas nedėldienis kiekvieno mėn., 
antrą valandą po pietų “Dom Polski” 
Salėje, ant Forešt 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 
yal. po pietų.

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

Literatiškas Komitetas A. Abyšhell

susirinkimų tvarką, nes ki- 1 
taip, susirinkime ne išsilavi
nę nariai sukeltų trukšmą ir 
tuomi įvyktų betvarkė, kuri 
nevien susirinkimą, bet ir vi
są draugiją galėtų pakrik- 
dinti.

Viešpatavimas ant savęs 
yra būtinai reikalingas, kai
po kontrolė ir valdymasis, 
kad ir savo ypatiškos laimės 
dėlei, nes yra žodžiai, kurie 
skaudina labiau negu įran
kis, kurie vienam ar kitam 
labai lengvai išsprūsta, nors 
vėliaus jie • yra apgailimi, 
bet jau nesugaudomi.

Kiek pas mus yra moterių, 
turinčių storą būdą, dėlei i 
kurio jos mėgsta' drėbti ne-j 
Švarų, šiurkštų žodį, koliO-Į. prašytojas organo u

tis, bartis, meluoti ir pykti! įir. Mmnesotos valstijose de- j Kiiubo  ̂nariams Jopos Naujokas, 
Yra daug atsitikimų, kad ‘lei šalto oro ir ir lietaus, ja- j j. šuica u
tnlciną mntprs savn būda ?vai ir daržovės yra Vėles- iJos- šnipas.TOKIOS moiers savo ouaą . . . : P. s. Kliubo. susirinkimai būna lai-
Draktikuoia ant savo vaiku nl^is veik VISU menesiu, ne- i komi antrą nedėlę kožno menesio ant 
“lupant kailį”, kuomet tie/«« kitais..metais buvo.~ Ru-1 1 Jratiot 

^ilrimičiai -neturėdami su- ’^ai, miežiai ir šienas išrodo;silpnučiai, netureoami su n;uti= bus: valdyba l. s. k. šv. kazimie-pratimo apie dalykus, prasi- ‘ gražiai, oei pjūtis jų nuo, R0 gvardijos.
kaista kuomi nors. Toki pa- yėlyva. Bulvėš daųge-. 
sielgimai motinos, tankiau- nedygo, nes dėl į
šia labai blogai atsiliepia daugybės lietaus, sėkla su- j 
vaikų supratime, kuomet Puvo- į
jie mato savo motinos netei-i “ V1,siems darbininkams plie • 
J. . -KT - no ir geležies liejyklose, Tren-!
smgą elgimąsi. Neteism- įon> j., pakelta • algos 5-10 Į 
gai ar bereikalingai nubau-1 nuošimčiu.

1 sti vaikai ilgai tą turi savo — Tenessee valstijoj’ išėjo' 
1 atmintyje ir kartais nors tei- i teisės, kurios verčia savininkus į 

singai jie užsitarnauja bau- PIien° ir geležies liejyklų, kad
. J darbininkams butų įrengtosdg, tai jie visgi sa® mano, maudyIlės.
' kad motina juos baudžia tik. — Viešbučių ir restauracijų: 
1 dėlei savo klaidingo humo- patarnautojai Newark, N. J., 

ro. ateityje dirbs tik 10 valandų.,
Todėl, motinos, kiek galė- ?i^au jie dirbo 14-16 vaIand^ Į 

damos stengkimėsi valdyti 7 ieną' 1
save, viešpataut ant savęs, 
pažint savo klaidas ir jas ne 
auklėt savo vaikučiuose, jei 
norime jaunuomenę išauk
lėti sveikais ir teisingais žmo ’ 
nėmis. i

SMULKUS PATA- 
RIMAL

— Norint išsunkti dau
giau skystimo iš citrinos, 
reikia ją pirmiau sušildyti. 
Sušildyta citrina duoda 
skystimo du ar tris syk dau
giau negu nešildyta.

—■ Suvytusias salotas ga
lima atgaivinti pasielgiant 
teip: Iš vakaro gerai išplau
ti šaltame vandenyje ir pas
kui sudėjus j lėkštę (toriel- 
ką) uždengti moliniu įdu ir 
pastatyti nuošaliai. Ant 
rytojaus salotos bus kaip 
šviežiai nuskintos.

-------- o--------
- Michigano, Wisconsino i

I DU. ADOMAS SZCZYTKOWSKl 
g GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j; 
g 982 E. 79 St., Cleveland, Ohio. | 

g Telefonai: Rosedale 5758, Princ- z 
S ton 431 J

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

Valandos: Nuo 1 iki 8 kas^^Mfe 
dien. Galvos skaudėjimas 
išgydoma su akiniais. <

ir F. Proškevičius.

LIETUVIŲ PILIETINIO KLIUBO 
VALDYBA DETROIT, MICH.

Pirmininkas A Locaitis, 
Pirmininko pagel. K. Nausieda, 
Rekordų sekr. St. Ganiprauckas, 

175 Cardoni Aye., 
Fin. sekret. B. Simanayičia, 

! Iždininkas V. Milkevičia, 
2163 Russell St.,

i Užrašytojas organo ‘‘Dirvos” L.

Valandos: Nuo 2 iki 4 po piet 
ir nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėlioj: Nuo 2 iki 4 po

po piet. | :
St. Clair ir East 55-ta gatvė,

Prospect ir Huron,
Superior ir Addison,
St. Clair ir East 125-ta gatvė

12000 Superior Avė.

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems 
,. Lietuvoj bei Amerikoj

VIENYBE LIETUVNINKU
Eina jau 3C-tus metus.

Prenumerata $2.00 metams; $1.00 
pusei metų. Kanadoje $2.50 metams; 
$1.25 pusei metų. Anglijoj, Lietuvoj ir 
kitur $3.00 metams; $1.50 pusnim. 
Pamatiniui vieną r.um. siunčiam dovanai 
Knygų katalogą siunčiame ant pareika

lavimo dovanai.

P.

•f* T#l. FriKMM 985

| Dr. E. A. MarMI Į
? = DANTISTAS = T

J. Ofiso Valandos: J*
V Nuo9KM) 12^», nuo 1:00 iki 4:60 popiety ir T 
Ž nuo 6:00 iki 8:00 vakare.
v Seredomš nuo 9:00 ryto iki 12:00 vidurdie. T •
J 1100 E. 7Rth St. Clmlsnd, Ohio J

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

įVice- Pirmin. A. Deresevičiaą- 
1942 Oregon Avė.

i Nutar. rašt. F. Sakalauskas, 
2136 Lakeside Avė.,

' Fin. rašt. Cipr. Selickas, 
6202 Heisley Avė. S. E.,

: Iždin. J. Miškinis, 
1532 E. 32 St.

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

OFICIERIAI:
šarkauskas, 1301 E. 55th Street 
Maksimavičius, 1279 E. 60th Street 

_ . Piečaitis, 1399 Giddings. Rd., 
J. Urbšaitis, 1087 East 68th Street, 
J. Gaidelis, 1402 Orėgon Avė. 
Signalistas J.šalčius, 1399 E. 41st Str.

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

1 Avė. >..

p.
J.
F.

K. K.

Maišytos salotos.
Visiems jau turėtų būt 

žinoma naudingumas daržo-, 
vių, kurių kiekviena atlieka 
savo veikmę žmogaus orga
nizme ir sveikatos dėsniuo
se. Todėl yra patartina ne. 
valgyt vienodas daržoves, 
bet kiek galint, valgyt, vienu 
kartu įvairių. Tada visos 
jos veiks organizme ir teiks 
hemišką maistą. Tam yra 
labai tinkama teip vadina
mos maišytos salotos (com- 
bination salad). Geriausia 
ir naudingiausia maišytos 
salotos yra šiokios: Keli la
pai salotos gaivinęs. Ant tą 
keli ritinėliai tameitės 
(pamidoriaus). Trečia eilė 
plonai pjaustyto agurko. 
Ant viršaus pora ritinėlių, 
arba laiškų jauno cibulio. 
Ant cibulio biskelis žalio pi
piro. Tas viskas užpilama 
franeuzišku skystimu, kurs 
susideda iš valgomos alyvos 
ir citrinos sulčių, bet bus 
geriau jeigu prie to prisidės 
muštardos miltų, išvirtų iki 
tamsaus geltunumo; tą išvi
rus gerai sumaišyti su salo
tomis.

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

SVARBUS APRASIMAS!
Rasputino Veikimas Caro Palociuose, Apgavingos

Maldos, Nuodinimas Caruko.

t POPE VOLCANIZIHGCO.
Goodyear & Pennsylvania auto- zk 

^mobilių guminius ratus ir dūdas'T
V pataisome. Už savo darbą męs^T
V gvarantuojame. Atidaryta *

vakarais ir nedėldieniais. •
6934 St. Clair Avė.

(Kampas E. 70 gatvės) 
CLEVELAND, OHIO.

OO Ô
Cuy. Telefonas Princeton 539

O 
O 
.o

BJtl DANTISTAS BitS

Ofiso valandos: Nuo 9 ryto iki 
8 valandai vakaro.

Geriausi patarnavimai už sąži
ningą užmokestį. 

1935 St. Clair Avė.

Jo galybė Rusijos politikoj, priartinimas revoliucijos, prasidės tilpti ••Ameri
kos Lietuvyje“. Užsirašyk “Amerikos Lietuvį“ dabar ir perskaityk šitą 
aprašymą, nepraleisk progos, nes už šį aprašymą brangiai užmokėta autoriui. 
Siųsk šiądien pinigus ir gauk "Amerikos Lietuvį“, jis talpina tik svarbiausius 
raštus. Kaina metams $2.00, pusei metų $1.00. Adresuok taip:

**AMERIKOS LIETUVIS”,
15 Millbury Street Worcester, Mass. .

ijTik Vyramai
anl. 4* * ** •i*

Nauji Lietuviški Columbia S
REKORDAI®

I DAINAVO
Marė Čižauskienė

r„G.-> Gegužinė Daina 
Giedu dainelę. 
Marė čižauskienė 
Plaukia sau laivelis 

. Lopšinė daina.

GYDAU nervy,*! 
chroniškas ir kr-| • 
aujo ligas, elekt-t į 

ros ir medicinos t. 
kombincijomis* '

.JEIGU t
t jauti savyje sveikatos suirimą, ateik pas mane t 
? ir leisk man ištirti nesveikatos kliūtis, ne atsis-t

Marė ir Jonas čižauskai į žvelgiant į tai, kas gydė ir negalėjo tave išgydy-* 
t ti. Jeigu mano opinija bus, kad negalima išgy-t 

fu^į t dyti, aš visai gydymo darbą nepradėsiu. *
E3‘»44 *^n mano Motinėlė
JMZ Skambančios Stygos.

įtaiga Tris berneliai
Vakarinė daina. _____ __________ __ ___________________________

Baritono. S t X-RAY CHEMIŠKAS IR MIKROSKOPIŠKAS Į
rotai Ant marių krantelio 

Saulelė Tekėjo.
roojr Gimtinė šalis

Sunku gyventi.
ĮDAINAVO

Karalienės Aniuolų par. choras
E3188 Ant Kalno Karklai siūbavo 

Pasisėjau žalią rūtą.
Oi matulė
Matus, Matus.
Beauštant! aušrelė
Saulelė Raudona.

ir'ioio Ozelis
"" Mes Padainuosim.

Loja šunis ant kiemo 
Ko liūdi putinėli.

vo>aa Kur bėga Šešupė
Karvelėli mėlynasis

■•c-’ri-n Dainius
** Naujoji Gadynė, 

trolio Vaila Valužė 
Suktinis.

EGZAMINAVIMAS.-- ----- --- - -------- s 
±----------------------------------------- —-------------- ----- 1 :
X Mano prekės yra sąžiningos ir nereika-Ž ■ 
* lauji pasiduoti šitos metodos gydymui, jai to ❖ 
f nenori.

E3189

. t
Ž Aš gydau visas chroniškas kraujo, nervu * 
t ir odos ligas, nupučkavimus, atvirus skaudu- J 
| liūs, išbėrimo, voties, nervą silpnumo, nustoji-? 

H | mo ambicijos, strėnų skaudėjimo, reumatizmo, į 
j skausmo šonuose, skilvio neveiklumo, inkstą ? 

Se J ir kitokias ligas. į
Bį Ateik Į ofisą, ypatiškai, nes aš ne užsiimu * 

gydymais per laiškus. į

Kur tas šaltinėlis 
Prirodimo seni žmonės man
jaunam mergelę.

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

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

i
Cleveland, Ohio J

DR. F. G. LESLIE,
1

g J 413 Prospect Avė. S.E.
S ? OFISO V0LAND0S:
H į šiokiomis dienomis: nuo 9 ryto iki 8 va-Į
H ? karo. *
ęŽ J Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 2 po pietų. į

Kaip smožyti silkes. !
Prieš smožinant silkes rei

kia vandenyj, maišytame su 
pienu, gerai išmirkyti ir pa
skui nulupti. Padžiovinus 
truputį, išvolioti gerai iš- 
plaktame kiaušinyj, apibert 4 
tarkuota bulka ir smožyt j 
skauradoje ant sviesto. Ka- o 
da abu šonai išsismožiję, 
nuimti nuo ugnies ir apdėjus X 
smožytoms bulvėms duoti į x

lih“ X-Ray Egzaminavimas uz
^axxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxicxxxxxxxxxxxxxxx:^

Vyrai ir moters! Kodėl jus kenčiate diena po dienai, mėnesis po mėnesiui, metai po metų, kad jus
Y galite išsigydyti pas daktarą Brown,kurs turi 35 metų patyrimą gydyme moterių ir vyrų, kurs išgydė 4/ 

tūkstančius žmonių ir prašalino jų skausmus. V

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

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

DAKTARAS BROWN
2573 ĖST 55 GATVE. ARTI VVOODLAND AVĖ.

2 lubos, kambaris 15 
CLEVELAND, OHIO.

^=APCARSINIMU

paskleidEjas
Visokius apskelbimus išnešio

jame po stubas. 
Narys'iš E. D. A.

Lengva* kelia* i pharmaeinc Tframone.
1547 St. Clair «»i, Clavaland. Ohio 
PfW«p#H ?ia*-J Citrai 7324-K & R

Gourley & KellyrĮ
RAPORUYIMy STEKO GRIFAI. TTFC- Ji

GRAFAI IR MURT1GRAFII S 

Magina paraiome laišku#. kontraktu for- jį 
i man. rando* aktu*, tctamentna ir kitokiu# S į 
raštišku, darbu, ^atliekame typevraiteriu K- 
ar multiarrafu. Diktacija reikalaujant. A- 2$ 

•MCeneija suteikiama jei reikaiinsa. > j 

Lobby American Trnst Bldg. ■ 
39 Public Sou.re. T(i. 22*I-W A

■ skaitytojams duoda labai daug naudingų raštų j
n I L Į | I V apie žmonių sveikatą ir ligas, taipgi apysakų, juokų, 
“ I k I I I O Pa'«‘kslu. Turi savo korespondentus visoje !

Amerikoje, taipfi Lietuvoje. Rusijoj. Vokietijoj, Fran- j 
rijoj, Anglijoj ir kt. “Atriti##’’ luuaa metams $2.00. pusei metų $1.00. UB- ' 
sieniuose metams $2.50. Pasižiūrėti viena numeri siunčiame dovanai.

stalą.
~ Valandos: Šiokiomis dienomis nuo 9 iki 8. Nedėldieniais nuo 10 iki 1 po piet. V Ateitis”, 366 Broadway, So. Boston, Mass.



IVVVfli No. 30, LIEPOS 27 d„ 1917 M.

VIETINES mos
Liepos.

28 S. Nasarijaus
29 N. Mortos 9 po S.
30 P. Germanno
31 U. Igno.

Rugpjūtis.
1 S. Petro kalinyje
2 K. Alfonso
3 P. Step. kūno atradimo.

komis galūnėmis. Bet užtai męs 
čia negalime' paminėti tuos lie
tuvius, kurie yra pasidavę suk- 
raipytomis pravardėmis ir ku- 

j riuos negalima iš surašo išskirti, 
; o tokių yra didesnė pusė. Taigi 
lietuvių- šiuokart iššaukta Cle- 
velande gana daug. Iššauk
tiems įstrukcijas nurodome pir
mame puslapyje “Rekrutų ėmi- 

i mas.”

ta, kad vieton ką laimėt strai- 
kuojant, ar negalima susilaukt 
ko kito.

Reikia gaut leidimą. Kas no- APREIŠKIMAS
šiuomi maloniai apreiškia savo tautiečiams Juo- 

j zapatave, kad nuo 1 d. Balandžio 1917 m. atsidariau

rėš ardyt ties savo namais bruką 
ar šalitakį, turės gaut leidimą 
iš miesto valdžios. Ikišiol mies
tas į tokius dalykus nesikišo, bet 
atsitikus kelioms nelaimėms, už 
kurias buvo kaltinta miestas, 

į dabar viskas turi būt miesto ži-
Atsargiai su maudymaisis. | nioj.

Užstojo didėlės šilumos, tad dau-! ----------------—
guma nusilpusių nuo nepripras- Pasirinko kitą vietą. Pirmiaus 
tos šilumos ir dar sušilusių eina Public Sąuare turėjo vietą viso- 
į ežerą maudytis. Kadangi eže- kios rūšies “oratoriai” ir agita- 
re yra didelis ir nenusistovėjęs į toriai, kurie ten praleisdavo va- 
vanduo, tai sušilusius vandenyje karus ir šventas dienas. Dabar 
greitai pagauna mėšlungis ir Public Sįuare įrengus rekrutavi- 
žmogus turi prigerti. Pereitą, mo stotį, oratoriams neliko ten 
savaitę tik prie' vieno Gordon vietos. Jie pasirinko sau vietą 

I parko išimta 18 lavonų. Todėl prie Euclid ir E. 9 gatvių.

^bukite atsargiais ir sušilę neikite j -------------------
į ežerą maudytis. Clevelandą tas neliečia. Buvo

-* išleista prisakymas, kad pusėje 
Areštavo.vokietį. Fritz Bau-:mylios nuo kareivių stovyklų 

maertner, supredentas Lake: piečių jų mankštinimo ir kazer-
• Erie Iron Works firmos, tapo Į mių visos karčiamos turi būt pa- 

areštuotas ir Įmestas Į kalėjimą. naikintos. Pereitą savaitę atėjo 
' kaipo Įtartas gabenime ginklų į' nuo gubernatoriaus paaiškini- 

; ; Mexiką. Kada valdiški agentai mas, kad šitas prisakymas yra 
Kun J Žilinskas ; atėjo daryt kratą fabrike, jis i visiems miestams Ohio valstijoj, 

Kunigas J. Žilinskas šį va- atsisakė juos Į fabriką Įleisti, bet Clevelandą jis neliečia.

karą, petnyčioj, kalbės Cleve
lando lietuviams apie ] 
politikos reikalus. 1_________
jam surengė SLA. 14, TMD. 20 
ir ALTS. 18 kuopos. Prakalbos 
atsibus Popovičo salėje, 7:30 va
kare. Lietuviai privalo skaitlin
gai susirinkti ir pasiklausyti pir
mų politiškų, prakalbų ir žinių 
apie Lietuvos politišką ateitį.

— Pereitame nedėldienyje!
TMD. 20 kp. turėjo Bedforde sa
vo išvažiavimą, kurs labai dai
liai pavyko. Apart kitų žaislų 
išvažiavime buvo lenktynės. Lai
mėjusiems lenktynes buvo skir
ta dovanos: T. šimkunienė skyrė 
moterišką kepurę, M. Vasiliaus-: 
kas “Dirvą”, B. Rimkus “Kank
les”, J. žemantaitis “Dirvą”, i 
Dovanas laimėjo: C. Pakelčiutė I 
kepurę, O. Keršiutė “Dirvą”, T. j 
šimkunienė “Kanklės” ir P. J.

—Žiuris “Dirvą”.—Viskas nusise
kė puikiai, tik namo keliaujant, • 
laukiant gatvekarių, buvo nes- i 
mągumų su valkatomis, airiais, 
kurie užgavo porą lietuvių. Vė
liaus vienok valkatas policija su- j

Baumaertner yra buvęs vokiškoj į -------------------
Lietuvos kariumenėj oficiefu. Amerikoj • Antras terminas. Kada buvo 

Prakalbas yra agentu Kruppo ka- j pardavinėjama Liuosybės pas-

APTIEKĄ No. 2652 Saperior Avenue
ir 27 gatvės, ant kampo.

kurią rūpestingai pripildžiau visais aptiekai tinka- ’ 
ųiais dalykais. Reikalaujant įvairių vaistų, kvie- r 
ciii kreiptis į ■'

ZIGMUNTO W. KOBIELIANSKIO APTIEKA
: kurioje yra gaunama viskas, kaip tai: PLASTE- 
RIAI, GAZAI, VISOKIOS RŪŠIES BANDAŽAI, 
RUPTUROS DIRŽAI, MOSTĮS IR PROŠKOS 

i DANTIMS, ŠALTA SMETONA, VAISTAI SU
MINKŠTINIMUI IR SUŠVELNINIMUI > ODOS, 
KRIMAS PRIE BARZDOS SKUTIMO, GILĖS 
NUO KOSULIO, PASTILOS NUO KOJŲ PRA
KAITAVIMO, MUILAI, PERFUM0S, ČEKOLA- 
DA, CIGARAI IR RAŠYMUI REIKALINGI DA
LYKAI.

' Reikalaujant, telefonu pašaukiame daktarą 
DYKAI. Receptus išpildo registruoti aptiekiai.

L ATMINKITE ZIGMUNTO W. KOBILANSKIO. !

Jeigu Tamista Dirbi
TAI TURI PASISTENGTI, KAD DALIS 
TAMISTOS UŽDARBIO DIRBTŲ UŽ TA- 
MISTĄ, IR JIS DIRBS, JEI BUS PADĖTI 
TAUPIMO BANKON, KUR DIRBS DIE
NA IR NAKTĮ, KAD TIK UŽDIRBTI DĖL 

TAMISTOS ' 

5%
THE ST. CLAIR AVĖ.

Savings & Loan Co.
2006 St. Clair Avė. Cleveland,Ohio

nuolių fabriko. Clevelande gy-į kolos bonsai, žmonės juos pirko 
veno 7 metus ir nėra piliečiu. į daugiausia išmokėjimu per. tris 
Jis galbūt bus paimtu nelaisvėn, terminus. Įmokėjo vieną treč-

----------------- dalį, antra liko užmokėt Liepos,
Kongresmono nepasiganėdini- trečia Rugpjūčio mėnesiuose, 

mas. Clevelande lankėsi kon- Tie, kurie turi mokėt antrą ter- 
gresmonas Emirson, kurs iške- miną, turi mokėti ateinančiame 
liaujant, išleistuvių susirinkime 
išsireiškė savo nepasiganėdini- 
mą rekrutavimo sistema, nes 
pagal jo persitikrinimo, tūluose 
distriktuose užsiregistravusių 
surašuose randasi 50 nuošimtis 
svetimtaučių vardų, kas suteikia 
daug liuosybės čia gimiams. Sa- 

! kė, kad kaip tik nuvyks Was-
hingtonan, protestuos prieš prez. ir ledo daug eina perniek, nes su 

i \Vilsoną ir karės departamentą, mažuma darbininkų vežimai tu- 
- ri ilgai stovėt ant gatvės ir to-

! Sugriuvo’du namai. Prie ve- dėl ledo daug sutirpsta.
i damo tunelio Į naująjį tiltą S. W.___________ _______________________
I Superior skersgatvio, truko 10 
colinė vandens dūda. Vandeniui 
smarkiai plakant, tuojaus tapo 
ašplautas krantas prie W. 25 
gatvės ir ant jo stovėjusieji du 

į mediniai nameliai tuojaus šu-
Darbi- 

ninkai prie tunelio kasimo kaip

Lietuvišką Aptieką,
Cleveland, Ohio.2652 Sepęrior Avė

Dabok Savo Automobilio Ratus. z
Mažas nubrakimas ar pradūrimas nebus atkreipta atyda, gali pada 

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

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

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

panedėlyje, 30 d. Liepos.

Bėdos su ledu. Užstojus žilu
moms radosi bėdos su ledu. Per
nai stokavo ledo, žmonės negalė
jo jo gauti, šią vasarą ledo yra 
užtektinai, bet nėra darbininkų 
jo išvažiojimui, tad netik žmo
nėms apsunkina ledo gavimą, bet

Dovanos! Dovanos!
Duodu dovaną 50c. ver-;| BlSlUlej I! SllllUS 

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

JUOZAS SAUNORAS. 
829 Cliffbrd Avė. 

ROCHESTĖR N. Y. 
. - y ■

KVIETEI AI- g J 
Gėlėmis puošimai ir dekoravi- H J] 
mai tai musų speciališkumas. g m 
Męs auginame namie gėles. Ne- g ' [j. 

turime filijų savo pramonės ~ M
Telefonuokit Rosedale 1499 

ba Princton 320
, — 1181 E. 71 gatvė N. E.
į g CLEVELAND, OHIO.

a i
1

ar- «

H g
H

Pereitą savaitę atsibuvo tuneli.

vekrutų numerių traukimas, tar
pe kurių randame ištraukta ir
daug lietuviu, kuriu pagal pra-
vardes surandame: O. A. Prakš-, . u au e. C1^ones; augę is
Haitis, P. Garbus, J. M. Kazlausd zm0"el,'f ema pas c'.gones?

sti savo ateities. Nuėjo detek-

tik Į laiką spėjo pabėgti.

kas, N. Skuolis, A. Garvauskas, . , .
N.Kostakis.J.Gašėiulis. s. Ja- tlvas Sn> der- kunam <"'goncs 

siškis, S. Makauskis, 1.
Jias, J. Klimavičius, M. Brakus, a5
V. Lenkaitis, F. Sapkalskis,- H. ^um’ . . _ .
Protkiensis (Pratkevičius?), A. IDetekt,vas tbld" aresta™- .Te,‘ 
Stasiuliunas, F. Marėiulaitis, V./s.mas ->as nubaude “ "’l01?"” 
Barauskas, A. A. Žukas, V. Pa-!18 P° 100 bau-

labas, K. Matulaitis, A. Simi- 
aias, E. Pastovą, P. Rumpus, 
M. Bokas, F. H. Smetona, V. Dū
da, J. Būras, A. Zaremba, A.
Jaras, A. E. Skodis, F. N. Dabis, 
X. Darvus, J. Puskas, P. Dūdas, 
3f. Lekas, J. Marvuskis, Ig. Vi- 
Hznaitis, T. Zaremba, J. Pango
nis, J. Bradas, J. Pazauskas, 
Prėcukaitis, K. Petukauskas, J. 
Sutkus, A. Adomaitis, V. Dū
das, J. Vojtas(?), P. Gaižunas, 
J. Pesalis, T. Kalvaitis, F. Gar
ais, J. žaleduonis, V. Vanagas, 
M. Balenskas, A. Tarozas, A. S. 
Liras, M. Miškinis, K. Zaremba, 
V. Stepšys.

Galbūt šiame surašė yra kelia- 
x tas ne lietuvių, ypač grekų, ku

riui, pravardės baigiasi lietuviš-

F ’ Marku- įpasakojo, kad jis vienos valan- 
’dos bėgyje gali liktis milijonie-

SVARBU DEL VIETINIŲ 
LIETUVIU.

Gal tamista nežinai, kad Salės 
Bendovės Direktoriai laikys savo 
mėnesinį susirinkimą panedėly
je, Liepos 30 d. ant 7:30 vakare, 
1934 St. Clair avė. N. E. ant 
kurio ir tamista esi kviečiamas 
su savo draugu norinčiu pirkti 
šėre (akciją) tik už $10.45c. 
Teipgi katrie dar esą nepaėmę 
sertificatų ir nuošimčio už me
tus 1916, tai yra meldžiami pasi
imti.

mėsininku ir advokatu.
. Reikalingas vaikas ar mergai 

tė nuo 8 iki 15 metų su žvairon 
akims, krupkytas;

dos ir po 60 dienų kalėjiman, bet 
nesitikint.pinigų, teismas sus
pendavo nuosprendi ir paliepė 
apleist miestą.

J. ŠEMOLUNAS, O. D. 
1'172 E. 79 St., 

Cleveland, Ohio.

AR TAVO KOJOS PRA 
KAITUOJA,

Miesto sukaktuvės. Pereita
me nedėldienyje sukako 121 me
tai nuo Clevelando miesto prasi
dėjimo. Public Sųuare atsibuvo 
prakalbos prie Moses Cleveland 
stovylos, kuriose kalbėtojais bu
vo senatorius Clark ir kun. Mar-
tindale. Po prakalbų stovyla pa- kad nervams susinaikinus, 
puošta vėliava ir vainikais.

Jei prakaituoja, tuojaus 
užsisakyk Pedisino. Ar ži
nai, kad prakaitavimas nai
kina kojų nervus. Ar žinai,

K; '

F •

J. Daudžiutė-Klimavičienė.
— P. Juozas Klimavičius vedė 

■mi už moterį mergelę J. Dau- 
džiutę. Abudu jie yra nariais 
<XT Choro. P. Klimavičius yra

L ■ vienas iš rimtųjų Clevelando lie-

NusipirkGramafonaF
Į olamisttts nata iš ncpaKcnčiamy,paims įrojannainytiėslietą |b fleura

>- a eA H
{J Savininkas

Direktorius

gyvenimo

kojos negali dirbti? Ar ži- 
„ ,. nai, kad žmogus geromis 

Sugrįžo prie darbo. Penkių , . . uždirba daugiau?
fabrikų “Drop Forge” darbinin- R0J0m^ UZOiroa daugiau. 
kai, kurie buvo išėję j streiką pe- zinaĮ, tai kode! nesigy- 
reitoj savaitėj, sugrįžo prie dar- dai savo ligos? Užsisakyk 
do, atsisakydami nuo savo reika-! tuojaus didelę Šeimyninę 
lavintų, šiuose fabrikuose dirba1 krabelę Pedisino UŽ vieną

J. Klimavičius.

ii kankina, jis tau pa
gelbės juos pernešti. O ’ tavo gyvenimo linksmybės va
landose jis pritardamas, padės juos dar linksmiau praleisti.

Kodėl visos svetimtaučių ir šviesesnės lietuvių šeimynos jau 
■ —.................apsirūpino tąja muzika? Todėl kad jie greičiau suprato

, dolerį-
Pedisin tai vienintelis vai

stas kojoms. Jis neleidžia 
kojoms prakaituoti, smirdė
ti, atima pailsimo jausmą ir 

(neleidžia darytis pūslėms, 
Inarikauliams ir vištakiams. 
• Užsisakyk jo tuojaus. Ra
šyk šiądien šituo adresu:

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

CLEVELAND, OHIO.
(Apgarsinimas.)

Geriausi vaistai nuo viso- 
. kių ligų galima gauti su ge- 
' riausiais patarymais tik

tuvio ir daugumai žinomas kaipo UseviHaug Aptiekoie, 1172 
režiSienus pne scenoj statomų „ „ >*.____J®’. n

E. 79-th St, Cleveland, O.veikalų. Mergelė Daudžiutė gi 
žinoma kaipo solistė. Linkime Bell Rosedale 2417 
abiem ilgo ir laimingo gyvenimo. ICuy Princeton 1539-R,

jos vertę ir svarbumą.

Jie suprato, kad nuolatinė muzi- .
ka stiprina ir tobulina žmogaus 'la&gSnSB 
dvasią, švelnina jausmus ir tuomi MG
didina žmoniškumą.

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

U kiose aplinkybėse, kur yra kasdie- 
M na girdima garsiausių pasaulio
H kompozitorių muzikališki tvary- Q
Ji niai, išaugs, jei ne muzikais, tai
” bent kitais dvasios milžinais, silp- 

nesnių. kurie guodos tautą ir klos 
kelią žmonijai prie šviesesnės atei- 
ties.Prekė $75.00 _

— ii— Pagaliaus, jie suprato, kad tu- p_.v- —rint tokią muziką savo stuboje, $2d 0° 
' motinoms su dukrelėmis nereikės

teip tankiai vaikščioti miestan ant ______  5
teatrų ar operų, kur kiekvienas va- Jpr — 

IBBEnTTH karas lėšuoja apie porą dolerių, o 
(■■siU I I ! U sunlažės bereikalingi žygiai
I^UhJ-LLĘ| karčiamosna.

Ir galiaus. jie suprato ir tą, kad 
jauni jų sūnūs. esant stuboje tokei 

^muzikai, neturės laiko tsovėti ant 
kampo ir studijuoti tą amerikonų 
pradinę kriminalą mokyklą. Prekė $35.00

B ' TODfiLEI PIRKO JIE, VIEN TIK D£L TO 
Prekė »100.00 P"tK ,K TAMISTA. ---------- -

Geriausia yra tokia muzika

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

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

Todėl, kas norite būti sveiki, ateikite Į 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 
provizorius, baigęs mokslą Lietuvoj ir čia Amerikoj.

___________PAKELČIO APTIEKA -

g g

TADAS NIŪRA
Užlaiko

Saldainių
Krautuves
Užlaikau skanių saldainių, 

i šaltos košės ir minkštų gė- 
■ rimų. Už stiklą tik 3c.

2047 Bamilton Avė, j
CLEVELAND, OHIO. 1

žiurkių]
iĮnUv U balsamasj

l a---------------------

r
ĄS BALSAMVOJA IR BE NUODŲ UŽ

MUŠA VISOKIUS VABALUS

Užtikrintas darbas yra musų spe- 
{Iciališkumu.
!Į Pirkti galima po r.nmeriu:

;2122 E. 2nd Str. Cleveland. Ohio
C»tnlTtllfai. 1152

BuSerptj ir Srosernę
TAIPGI

Del susirinkimų, repeticijų
vestuvių ir t.t.

2041 Bamilton, Ave_ 
CLEVELAND, OHIO.

Products
Company

J. W. JONĖS,
Generalis Manadžerius.

DIDELIS OLSELIS
visokiu dažą ir dažams aliejų.

414 Superio
PHONE CUY. CENTRAL 8290-L

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ Į 
isTEiOT.s AMERIKOJE

Kapitalas x Sausio, 1917, $145.000
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715
Ligoje pašalpų .................... $52-813

1886 METAIS !

Moka pomirtinių $150, $300, $6oc 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir ?i2.oo j savaitę.

ŠELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki-r 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiŠ-• 

kus ir kulturiškus reikalus.

ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitrašti „TĖVYNE" su ilius^ 
“ truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai.. Leidžia kningas. kurias nariams duodama ^užl 

pusę kainos.

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

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

DIRVOS” RAUTUVEJE , :
CLEVELAND, OHIO ; 

»*l!MHHlll!llimm£
2004 ST, CLAIR AVĖ.

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

V - ---------------


