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RUSIJA REIKALAUJA SUV 
VAL.KARIUMENĖS.

ministeriai ir atstovai nuo pen-

mence-Podoisk ir eiti tiesiai Į
RUSIJA TALKININKŲ 

SUNKENYBĖ.

KINIJA STOJA I KARŲ.
Pekinas, šiose dienose Kini-

Londonas. Besitraukiant ru

rencija, kurioje dalyvavo visi

vilties talkininkams, kurie mato, 
kad rytiniame fronte rusai-trau- 
kiasi ir traukiasi, o vokiečiai 
kiek galėdami eina pirmyn.

DEZERTERIAI BUS SUN
KIAI BAUDŽIAMI.

Wąshington, D. C. šiose die
nose Suv. Valstijų prezidentas 
Wilsonąs išleido parėdymą kai
po priedą prie priverstino karei
viavimo Įstatymo, kuriame pa-
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Washington, D.
Suv. Vai. laivyno sekretorius pas 
kelbė. kad karės laivyno depar-

lai užšalo. Laivų komunikacija, kietiją. Varšavos miesto ta-

terių direktorius. Į vietą agri
kultūros ministerio Dr. von Se- 
harlem tapo nuskirtas Dr. Essen

Kerenskiu. Visur šaukiama

jau suorganizuotas naujas mo
terių pulkas, kurio vadu yra uni
versiteto studentė Fromenko.

nešimas. Kiti pasisaugokite.

GAUDO I. W. W. ORGANI
ZATORIUS.

Washington, D. C. Federališ- 
ka Suv. Valstijų valdžia išleido 
oficiališkus Įsakymus Oregon, 
VVashington ir Californija val
stijų distriktų advokatams, kad 
butų gaudomi I. W. W. organi
zacijos agitatoriai, kurie pasta
ruoju laiku pradėjo kenkti val-

GENEROLAS KRUSI LOVAS 
REZIGNAVO.

UŽDARYTI RUSIJOS 
RUBEŽIAI.

Christiana. Gauta žinios, kad 
Norvegijoj šiose dienose tapo 
sulaikytas garlaivis “OscarlI”, 
kurs plaukė iš Amerikos ir vežė 
60 pasažierų daugiausia rusų ir 
finų, nes pasirodė, kad Rusija 
nieko neįleidžia. Kadangi Rusi
jos rubežiai yra uždaryti, tai 
pasažieriai turi pasilikti Nor
vegijoj. Gale žinios dadeta per
sergėjimas. kad kas mano da-

pertraukta, nes negalima spėti posėdį aptarimui Pilsudskio li- 
kapoti ledą kanaluose ir upėse, kimą, bet policijos viršininkas ta 
Keturiolika žmonių mirė nuo 
šalčio ir daugybė kenčia badą li
kę be maisto. Sniego daugybė 
neleidžia teikti pagelbą gyven
tojams. Tokios siaučia pūgos, 
kad nieko aplink nematyti. Pa
našus šalčiai Chilę buvo aplankę 
1889 m.

“■LENKAI BRUZDA PRIEŠ 
VOKIEČIUS.

Bernas, žinios skelbia, kad 
Lenkijoj gimė politiškas krizis 
nuo laiko, kada vokiečiai arešta
vo ir uždare į kalėjimą buvusį 
lenkų legijonų vadą Pilsudskį 
neva už šuokalbiavimo prieš Vo-

APIE KAREIVIŲ POLI
TIKAVIMĄ.

Londonas. Iš Petrogrado skel 
biama, kad visi rusų kariume- 
nių rytinio fronto vadai ir gene
rolai pasiuntė karės ministeriui 
Kerenskiui reikalavimą, kad visi 
kareiviai, butų prašalinti nuo vi
sokios vidujinės šalyj politikos. 
Generolai pažymi, kad kareivių 
pareiga yra tik kareiviavimas 
o ne politikavimas šalies reika
luose. Jeigu Kerenskis tų rei
kalavimų nesutiks išpildyti, tai 

į visi generolai paduos rezigna
cijas. Gal dėl tos priežasties ir 
! generolas Brusilovas rezignavo.

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 
KIŠKAS .STOVIS.

Suvienytų Valstijų kari 
stovis eina prie savo tikslo ka: 
kart sparčiau. Pere: 

"tėj -įvyko egzaminavi 
tų. Sulyg ‘‘local 

viršininku

Punta Arenas Chile;> žinios 
skelbia, kad visoj Chile šalyj už
stojo toki šalčiai, kokių niekas

rybai neleido svarstyti # reikalus 
surištus su Pilsudskio areštavi
mu. Sakoma, kad Pilsudskis no
rėjo pabėgti į Rusiją ir orga
nizuoti lenkų legijonus prieš vo
kiečius. Toks lenkų bruzdėji- 

1 mas gali priversti prie tikros re- 
i voliucijos.
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rims parūpinti užtektinai uni
formų ir ginklų. Petrograde

dalyvavo fieldmaršalas Hinden- 
Atlantiko į Pacifiko oceaną ryba buvo sušaukus specialiską burgąs, generališkas kvatermei- 

steris gen. Ladendorf, Vokieti
jos sosto įpėdinis, Bavarijos 
sosto įpėdinis princas Ruppre- 
cht, Wuertembergijos princas- 
Albrecht, karės laivyno ministe- 
ris Cappele ir kiti. Kokį veiki
mą nutarė, nežinia.

paskelbtas po prezidento pasira-
šyrfio.

Prohibicijos bilius per kongre- «Kerenskis išgeibėtojas Rusi- 
są perėjo ir tapo atiduotas sena-

Anglijos ministerių pirminin
kas. kalbėdamas parlamente pa
sakė. kad talkininkai laimės ka
rę. tik reikia turėti kantrybę. 
Prisimindamas Rusiją Lloyd

Petrogradas. Rusijos užrube- 
žinių reikalų ministeris Tėresčen 
ko pasiuntė talkininkams prane
šimą, kuriame pažymi jis, jog 
Rusijos kariumenė neužilgo bus 
galutinai sutvarkyta ir Rusija 
galės kariauti iki vokiečiai ne
bus sumušti. Toks Tereščenkos 
pranešimas mažai vienpk duoda I neatmena. Visos upės ir kana-

to diktatorius von Batochi. Jo 
vieton nuskirtas ex-Pomerani- 
jos prezidentas von Waldo\v. 
Užrubežinių reikalų ministeris 
žimmermano vietą užėmė von

išnešta rezoliucija, kurioje vi- 
sakame pasitikima Kerenskiu ir 
patarta jam sudaryti naują Ru
sijos Kabinetą. Kareivių ir dar-

nisteriu nuskirtas tapo Dr.
VVilriff. Įsteigta tapo nauja

Hartruthe ir į vietą finansų- mi
nisterio Dr. Lendze. tapo nus
kirtas Dr. Hertz.
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Amsterdamas. Dėlei nepasi
sekimu vakariniame fronte.
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FLANDRIJOJ.
. Paryžius. Gavę didelį smūgį1 
vokiečiai nuo anglo-francuzų ka-‘ 
riumenės Flandrijoj ir pasitrau*] 
kę pradėjo stiprinti savo pozici-1 
Jas, kad užpuolus anglo-francu- 
zus galima butų paimti atgal 
prarastas vietas. Bavarijos prin
co Rupprechto vedama kąriume- 
nė prie Ypres-Comines kanalo 
tarpe Ypres ir Whameton buvo 
pakėlus ofensyvą ant anglų po
zicijų. Anglams besigiriant pa
siskubino su pagelba franeuzai 
ir vėl vokiečiams uždavė smūgį. 
Paėmė kelias vokiečių pozicijas 
rr- daug nelaisvių.

tėip būti gali, tai mažai reikia 
abejoti, kadangi pastaruoju lai
ku Austrijoj prasidėjo dideli tau 
tų bruzdėjimai.

džios tvarkymui ir agituoja nes- žymėta, kad visi, tie ųžsiregis- 
toti Suv. Vai. kariumenėn. Su-'travusieji vyrai, kurie šaukiami 
gauti toki vadai ir I. W. W. or- į “local exemption board” biu- 
ganizatoriai bus atiduoti augs- rus nestos dėl fiziško išegzamį

RENGIASI PRIE OFENSY- 
VO JŪRĖSE.

Danels,

NULINCIAVO L W. W. VADĄ.
Butte, Mont. Būrys apsimas- 

kavusių vyrų naktį užpuolė ir iš 
namų išvilkę industrialistų vadą 
Franką Little pakorė už miesto. 
IJttle buvo neseniai atvykęs iš 
Globė miestelio, Arizonos valsti
joj. Jis buvo uolus I. W. W. vei-

. Maisto bilius perėjo per se
natą. Maisto bilius, kurs ilgą 
laiką buvo svarstomas kongrese, 
paskui senate, galiaus perėjo. 
Senate už bilių .balsavo 66 sena
toriai o prieš 7. Bilius įdubtas 
prezidentui Wilsonui pasirašyti, 
kuriam pavesta nustatyti ir iš
misti įstatymas maisto tvaria
me. Dabar maisto spekuliantai

Oklahoma, City, Okla. Pir
mu kartu pasigirdo maištai 
prieš rinkimą naujokų į kariu- 

tamentas gamina planus, kurie menę užsiregistravusių 5 d. Bir- 
vėliau bus perduoti laivyno ad-' 
mirolams ir tada prasidės didelis 
Suv. Vai. laivyno ofensyvas prieš 
vokiečių submarinus. Dabarti
niame laike karės laivyno de-

_ ;--------- neseniai buvo užsidegus. Kini- 
______ . ja nors ne militariška, bet galin- 

-t._________________ e ga valstija. Ji tun didelius gink
lų ir amunicijos sandelius, ku
riais galėtų talkininkai pasinau
doti.

Berlynas. Naujas Vokieti- 
kancleris Michaelis Įvykdė žy
mias permainas Vokietijos ka
binete. Paliosuotas tapo mais-

lakūnai yra nušovę 81 vokiečių 
aeroplanų. Rusijos. Italijos ir 
Balkanų frontuose Vokietija ma
žai neteko aeroplanų.

kiu partijų. Konferencijoj tapo 
darbais ir svarstymais apkrau
tas. Maisto bilius per kongresą 
perėjo ir tapo Įduotas preziden
tui Wilsonui pasirašyti. Bilius 
su visomis smulkmenomis bus

ypač Flandrijoj, Vokietijos kai
zeris buvo sušaukęs konferenci- 
jon visus vakarinio fronto ka- 
ri u menių vadus, kad pasitarus 
kokiu budu galima butų vokie
čiams atsigauti. Konferencijoj: jau negalės turėti gerų laikų.

Washington, D. C. Nuo pra
džios karės Suv. Valstijų su Vo-

KANADIEČIAI ARTINASI | 
PRIE LENS.

Londonas. Kanadiečių pulkas,: 
kurs pastaruoju laiku nemažai 
pasižymėjo iš naujo pakelė 
ofensyvą prieš vokiečius ir pra
dėjo briautis į Lens iš kurio vo
kiečiai jau pradeda kraustytis. 
Vokiečiai negalėdami atsilaikyti 
pradėjo trauktis. Skaitlius vo
kiečių paimtų nelaisvėn laike 

itoje savai- otens.vvo .vra didelis. Po ofen- 
ro'-rn s?'vo kanadiečiai pasivarė pir- . ieA.ru- _ 1

exemption inyn aPslkasė naujoj linijoj ti- 
board” viršininkų pranešimų ;kėd“mk kad vokiečiai bandys 
daug vyrų užsiregistravusių 5 d. -,uos jdakuou, bet atakų nesu- 
Birželio, kurie stovi pirmame ^uke- 
kariumenės ėmime, neatsilanko :
ant fiziško egzaminavimo. Teip- KERENSKIS IŠGELBĖTOJAS 
gi pranešama, kad daug yra to-- RUSIJOS,
kių kurie registruodamiesi pa
davė neteisingas pavardes ir ad
resus ir dabar važinėja iš miesto 
Į miestą ir slapstosi. Sulyg fe- 
derališkos valdžios išleisto Įsa
kymo, kurie liuosu noru ir pas
kirtame laike/ sulyg pranešimo 
nepasiduos egzaminavimui, toki 
anksčiay ar vėliau bus sugauti ir 
nubausti: jei bus sveikas, be jo
kio klausimo *ir pasiaiškinimo 
bus paimtas kariumenėn ir pa
siųstas Į Francuziją, o kurie bus 
nesveiki, tai bausmę turės atlik
ti kalėjime.

Suv. Vai. kongresas ir senatas

parlamentas daro bandymus su 
svarbia prietaisa, su kurios pa- 
gelba lengvai galima bus suras
ti jūrėse vokiečių submarinai. 
Viskas yra laikoma didžiausioje 
slaptybėj.

kėjas ir organizatorius. Savo 
prakalbose visados užsipuldinė- 
jo ant Suv. Vai. kariumenės. 
Vienoj prakalboj pavadino net 
"skiebais uniformese”. Kada jį 
atrado pakartą, tai ant jo kruti
nės rado prisegtą kortelę su pa
rašu : “Pirmas ir paskutinis pra-

AUSTRIJA DUOS AUTONOMI
JĄ MAŽOMS-TAUTOMS.

Amsterdamas. Iš Austrijos 
sostynes Viennos žinios pareina, 
kad Seydler Austrijos ministerių 
pirmininkas "buk parlamentui 
pranešęs, jog jis manąs sutverti 
naują nuolatinį Austrijos kabi
netą. kurs nustatys visoms tau
toms, kurios randasi Austrijos 
globoje, taisykles ir kiekvienai 
duos pilną autonomiją. Nors tos 
žinios nėra oficiališkos, bet kad

Odessą. Jeigu vokiečiai neras 
tonai pasipriešinimu, tai Odessai 
gresia pavojus. Odessa yra žy
mus miestas su didele prieplauka 
prie Juodųjų jūrių.

želio. Oklahomo miesto minia 
jaunuolių apsiginklavę revolve
riais pradėjo kelti maištus, 
net panašus Į tikrą re
voliucija. Vaikščiodami miesto 
gatvėmis šaukė: "Šitoj turtin
goj karėj kariausim męs čia iki 
mirties bet neisime į tranšėjas”. 
Minia susidėjus daugiausia bu
vo iš negrų, indi jonų ir farme- viškos pagelbos, kadangi ji dar 
rių. Aplinkėse tapo sugriauta apsunkina visą talkininkų veiki- 

! keli tiltai, sutraukyta telegramų ma- Suvienytos Valstijos tu- 
, vielos ir padegta keliatas namų. rčs nemažą sunkenybę užsi- 
tarpe kurių ir miesto majoro na- krauti ant savo pečių ir siųsti 

imas. Bijomasi didesnių sumi- į daug kariumenės į frontus. 

Šimų. ! .

kietija apie dvylika vokišku laik- teiaiami karišt° teiamo- rfe tronte Jasiukoviį. pri.

raščiu. išeinančių Suv. Valst,J0' |TAUJĄ NEUŽGANĖDINTA <lu<>t', energijos rusų kariume' 

bar. kada prasidėjo ėmimas ka- SUV. VALSTIJOMIS.
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bar važiuoti Į Rusiją, tai turi 
pirma pasiteirauti apie tikrą 
dalykų stovį.

VOKIEČIAI NETEKO 372 
AEROPLANU.

Paryžius. Jacąue Martane,, 
Francuzijos aeroplanų reikaft 
žinovas skelbia, kad vokiečiai, 
sulyg jo apskaitliavimo. Liepos 
mėnesyj visuose frontuose nete- 

' ko 372 aeroplanų. Tame pačia* 
! me laike Anglija neteko 97 
aeroplanų. Daugiausia vokie
čių aeroplanų nušovė anglai va
kariniame fronte. Francuzijos

Į jo vietą tapo nuskirtas genero
las Karnilov. kurs mano viską 
sutvarkyti. Karnilovo vietą ūžė 
mė 8-tos kariumenės viršininkas, 
generolas čeremisov. Kaip sek- dama jo kalbą pažymėjo, kad bu- 

įvo viena-iš puikiausių, kiek iki- 
Įšiol yra pasakęs. Jo prakalbos

RUSŲ MOTERIS EINA ! klausėsi ir svetimų šalių deplo- 
{ K ARĘ. ! matai.

Petrogradas. Pasklydus gan
dui po visą Rusiją, kad moterių 
pulkas vedamas Veros Buškarw 
pasižymėjo mūšio linijoj, tuojau 
radosi daugybė moterių ir mer
ginų, kurios apimtos patriotiz
mo pradėjo organizuoti naujus 
moterių pulkus, žinios skelbia, 
kad moterių rekrutavimo biurai 
randasi visuose didesniuose mie
stuose. Valdžia prižadėjo mote-

KARŲ LAIMĖTI.
Londonas. Lloyd George,

Nešauks iki Lapkričio 1 d. 
Karės sekretorius Baker paskel
bė. kad vyrai, kurie yra pašauk
ti pirmuose rinkimuose ant fi
ziško egzaminavimo nebus pa
šaukti į kariumenę iki 1 d. Lap
kričio, nes logeriai naujai kariu- 
menei iki tai dienai nebus užbąig 
ti statyti. Pirmoj savaitėj nuo 
1 d. Lapkr. taps pašaukta 100, 
000 rekrutų.

KARĖS VADŲ KON 
FERENCIJA.

kami į kariumenę. Toki paskui išsireiškė, kad jeigu Suv. 
bus gaudomi ir sveiki tuojau Vai. pasiųstų bent dalį savo sky- 
taps pasiųsti į karės frontą be : darnos talkininkams kanumenes 
jokio išsiteisinimo, o nesveikieji į i rytinį karės frontą, tai talki- 
bus sunkiai baudžiami. Reikia mnkU laimėjimas pilnai butų 
žinoti, kad visi dezerteriai bus užtikrintas. Pasirodžius Suv.

Vai. kariumenei rytiniame ka-

tui. Kadangi senatas yra ap
krautas karės reikalais, tai tą 
bilių svarstyti atidėjo iki Gruo
džio mėnesio šių metu.

Londonas. Anglijos karės 
diplomatas, majoras F. Maurice 
peržiūrėdamas karės stovį pas
kelbė, kad pastarųjų diehų Ru
sijoj atsitikimai prailgino da- 

! bartinę karę. Maurice sako, kad 
negalima toliasniai talkinin
kams laukti nuo , Rusijos akty-

bininkų Taryba 147 balsais prieš 
46 bal. irgi išreiškė pasitikėjimą

navicams, Bukovinos sostynei, 
kurią rusai turėjo savo rankose 
nuo Birželio mėnesio 1916 m., vo
kiečių kariumenė radosi gėrės- .Kreslman, Vidurinių reikalų mi 
niose pozicijose ir pasinaudoda
ma rusų besitraukimu eina pir
myn be jokio sustojimo. Pat-; amunicijos ministerija, kurios 
virtinančios žinios skelbia, kad ministerių nuskirtas Dr. Gess. 
vokiečiai Pradėjo brautis Į Ka- Teipgi į vietą instrukcijų minis

terio Dr. von Tratt zu Solz tapo 
nuskirtas Shmidt. buvęs minis-

George pasakė, kad ji yra prie
šinga aneksijoms ir karės atly
ginimams. bet dabar Rusija sa
vo žingsnį apgailestauja, nes pa
darė klaidą kuri sunku yra pa
taisyti. Anglų spauda pamynė-

Petrogradas. Esant didelei 
betvarkei rusų kariu menėje ir 
negalint jos sutvarkyti genero
las Brusilov, vyriausis vadas vi-

savaitraščių žinios ir redakcijos ant to Italijai, Suv. Valstijos pra ta prezidentui pasirašyti. Gali- 
straipsniai būna išversti anglų nešė, kad išpildyti visų Italijos ma tikėti, kad neužilgo dar viena 
kalbon ir duodami Wilsonui per- reikavalimų nėra galima, kadan- valstija įsivels Į karę su Vokiet. 
žiūrėti. Jeigu bus rasta kas gi apsunkintų pagelbos nešimą Tūlas laikas jau kaip Kinija ren- 
nors prieš valdžią,, tai redakto- franeuzams į vakarini frontą į giasi paskelbti Vokietijai karę, 

kur veikimas yra daug sykių tik tą rengimąsi buvo sutruk- 
svarbesnis. džius naminė revoliucija, kuri

Washington, 
militariškos komisijos naris M. 

čiausiam teismui ir bus teisiami navimo, bus pažymėti kaipo tin- ^Jasiukovič atvykęs į V\ashingto-
šaukymui tapo sušaukta konfe-

i Petrogradas. Rusijos prie- 
meras ir karės ministeris Keren- 

fskis kurs, sulyg oficiališkų pra- 
nešimų. buvo rezignavęs dėlei 
didelės betvarkės Rusijoj ypač 
kariumenėje, sugrįžęs iš karės 
fronto į Petrogradą atšaukė sa
vo rezignaciją. Jis sako, kuo- 

’met šaiis randasi pavojaus ban
gose ir ją tykoja priešas, negali- 

ima atsisakyti kadir nuo sunkiau 
j šio darbo. Po rezignacijos at-

kaipo šalies išdavikai.

nei. Tada galima butų rusuose 
pakelti ūpą ir vokiečiams parei- 

riumenėn ir nekuriose vietose Washington, D. C. Žinios skel tu o-alasl 
girdisi bruzdėjimai prieš Suv. bia. kad Italijos valdžia yra ne- 
Vaf. valdžią, prezidento Wilsono užganėdinta Suv. Valstijomis už 
Įsakymu pradėta cenzūruoti visi tai, kad ilgai nepaskelbia karės 
vokiški laikraščiai, nes bijoma, Austrijai ir neišpildo greitai vi- jos parlamentas priėmė rezoliu- 
kad nebūtų varoma agitacija Sų reikalavimų delko Italija ne-;ciją. kurioj suteikia valdžiai 
prieš ėmimą kariumenėn. žy- gali pakelti ofensyvo prieš aus- galę bile kada paskelbti Vokieti- 
mesnių vokiškų dienraščių bei trus savo fronte. Atsakydamos jai karę. Rezoliucija tapo įteik-

sų kariumenių Galicijos fronte 
pasitraukė iš užimamos vietos.
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g Iš Lietuvių Gyvenimo |
---------o--------  ]

Karsas. Kur dabar nėra 
lietuvių? Ištremti iš tėvy
nės išsisklaistę jie po plačią 
Rusiją, pasiekė net tolimiau
sius jos užkampius. Apie 
vieną iš jų Užkaukazyje arti 
senosios Turkų sienos, ren
giuos čionai papasakoti. Tai 
senovėje garsi Turkų, o nuo 
1877 m. Rusų tvirtovė Kar
sas. Rudenyje 1914 m. tur
kai buvo atėję iki jos, bet li
ko atmušti ir stumiami vis 
tolyn ir tolyn, dabar maža 
kas juos ir bemini.

Ne greitai pasiekė Karsą 
užtekėjusios Laisvės Saulu
tės spinduliai. Narami buvo 
kovo m. 6 diena. Kruvinų 
aukų nebuvo, bet areštų, pra 
dedant aukštesniais adminis 
tratoriais ir baigiant atski- 
,rų komandų praporais užte
ko.

Nurimus sujudo visi orga
nizuotis. Neatsiliko ir lietu
viai. Daugumoje stovinčių : 
čionai kariuomenės dalių at- : 
sirado po vieną kitą lietuvi.

Suradome ir tarnaujančių 
prie geležinkelio liuosų nuo 
kariuomenės tautiečių- Bu
vo mėginta sušaukti susirin
kimas Įsakymu garnizonų 
paleisti tą dieną lietuvius, 
bet nepaviko, nes nežinojo 
apie tai geležinkelio tarnau
tojai ir ne visur perskaitė jį 
kareiviams. Tik balandžio 
m. 15 d. pasisekė susirinkti. 
Tartasi apie šiuos dalykus:

-1) Pasveikinimo pasiunti- 
—mas Tautos Tarybai. 2) Pra, 

nešimas apie lietuvių visuo
menės gyvavimą po revoliu
cijos. 3) Apsidėjimas mo
kesniu Tautos Fondo nau
dai. 4) Apie susinėsimą su 
Įsikūrusia Karšė Lenkų 
Draugija.

Buvo Įnešta ir vienu balsu 
priimtas ši formula pasvei
kinimo: “Pirmininkui. Tau
tos Tarybos. Męs saujelė lie 
tuvių susirinkusių tolimame 
Kaukazo krašte, sveikiname 
per jus visas susipratusias 
galiaus. darbuotis išvien lie
tuvių partijai. Tikėdami, 
kad vienybėje galybė, lau
kiame Jūsų darbų gausių pa
sisekimų-...”

Teip gi visiškai pritaria
mai sutikta klausimas apie 
užsidėjimą mokesnių Tautos 
Fondo naudai. Nutarta pa
siskirti kiekvienam pagal 
išgalės mėnesinį mokestį ir 
pradžiai sudėti aukų. Su
mesta buvo 52 r. 55 k. Iš
siuntimui tų pinigų ir rinki
mui mėnesinio mokesnio iš
rinktas išdininkas. Pasvei
kinimą išsiųst; pavesta susi
rinkimo prezidijumui.

mą, teip pat moterių, įgalio
tas karinis kapelonas kun. 
dr. Steponavičius Kaukazo i 
fronte aiškinti lietuviams ka 
reiviams nestoti į lenkų pul
kus. Visa tai išklausęs susi
rinkimas vienu balsu priėmė j 
ir po protokolo " pasirašė. Po 
to susirinkusieji kareiviai at 
skirai nuo civilių, kurių ne- •. 
mažas būrelis buvo, pirmi
ninkaujant kareiviui Šlepe
čiui ir sekretoriaujant karei
viui Šulskiui, pirmiausia iš
rinko iš savo tarpo du atsto-. 
vu ir du jiems kandidatu į g

rui neužmigti amžinu mie- ginti užsisakyti tą knygą, il
gu, bet vėl pradėti darbuotis 
tarpe Detroito lietuvių. Su
laukę vešesnio oro ir ilgesnių 
naktų, galėsim detrojie- 
Čiams parodyti savo gabu
mus.

viešai kelti tą klausimą, kol .4g
tas dalykas Įvyks. !

Kaip greit susirinks rei- \g
kalinga suma pinigų, tai Cen 1
tralis Komitetas galės tuo- |
jau tą knygą išleisti ir pel-

Tautos mylėtojas, nas eis karės nukentėju- 
LIETG'S«ALlKSY‘i šiuomi darkau ragi- f

DOb REIKALE. name, kad sukrustumėte 'j 
Visiems, klausiusiems se- siųsti ^numeratas tai kny-’ 

miaus pasirasiusrųjų per lai- į Centrali Komitet 
skils, kaip stovi Lietuviu v K Račkausko vardu. Kai. 
Dienos knygos leidimo reika na ?1 Adresas
las, negalėdami atsakyti dėl; Centr Kc.mitet 320 Fifth ■ 
daugumo laiškų Kiekvienam A New York N y

Su tikra pagarba
M. šalčius ir

V. K. Račkauskas. - 1
---------o--------

ŠERNO FONDAS. f
Aplinkybės, kuriose šiuo 

laiku randasi visai lietuvių 
visuomenei gerai žinomas ra 3

daugumo laiškų kiekvienam 
atskirai, atsakome viešai per 
laikraščius.

Lietuvių Dienos knyga bu
vo sumanyta išleisti dar pe
reitą metą per musų inicia-! 
tyvą, parėmus didumai Cen- į 
tralio Komiteto narių. !

Lėšų knygos išleidimui nu 
įtarta buvo neimti iš surink- . ojas j g ,
tųjų pmigų_ nukenteju-imusužgiimti-oiikimaKuo_ j 
Šiems dėl kares, bet surinkti met paskelbėme .<2odj j J 
prenumeratos kebu is zmo- vfeuomenę p, šern0 Eaikaluv - r į 

- - gerb. šerno pritarėjai prade- į
tr' . • x -x -i jo siųsti aukų; šitos tai au-Buvo kreiptasi tuo reika- mu3 dabar jr dras-ma «

iki j komitetus ir žmones po atHarvtigeraoFond ■
Izoliorci Izvoc/imc i *■

Liepos 19 d. Šerno Draugų ’ 
Kuopelė laikė savo susirin- •* -į 
kimą Aušros salėje, kuriame 

; nutarta buvo Įsteigti šį Fon- 
’dą.

Pasitikime, kad lietuvių 
visuomenė atjaus vargingą

Lietuvą saugok”. Nuo ryto:tinio pradėjo tancavoti “Vai-;kurioms buvo paduota ap-;^’asTašrioias^n 
buvo renkamos aukos po mie ■ Cą”, vietoj klumpakojo “ma- skaityti, kiek apsieitų tokios ir neat;isakvs Dri
stą- Del blogo oro, žmonių; zurką”, pamatėm, kad jau knygos bent 3.000-4-000 egz. L . ’ , - „ -į
gatvėse buvo visai maža, bet tas ne lietuvių vakaras, o ko- išleiįimas, atsakė, kad pi-i! ‘ ‘ _ 7
aukų surinkta gerokai. Au-. kįos kit$s tautos, nors ir lie- ginusiai spaudžiant apsiei-; ^onev orderiu^ arba če 
kų rinkimo laiku rinkikams j tuviškai tarp savęs visi šner tų nuo $600.00 ligi $800.00. n
teko gana dauk ko girdėti: ;kučiavo, ale dvasioj ne lietu- Tadel, dėl trukumo dar bent j Damijonaičio vardu o 

t“Ašlietuviamsneaukoju,lie- yją^ Męs kareiviai būdami $400, knygos leidimas susi-'T L, - " 4
[tuviams neturiu pinigų.” Tisuose manėm, kad musų ■ trukdė ir trukdysis dar to-; 31^

----- -------------- ---------- ,---- : Is to aišku, kad ir šiądien brolrni ir seselės gyvena, rie-1 liau, kol reikalingoji sumap ,,
100 trl; d7fZt?^^ ^į^etU^Ži'^’inybėi’taimęS labai b“™m'n^.s!rinks-. A I šerno Draugu Kuopelė: 
100 trjs. Į frontą pasiųsti kaip į kokius vergus. Nejau- tsuklydę atvykę Į Petrogradą! Kiti žmones paduoda su- A T nrP
su karės valdžios leidimu ke-i gi jie ir šiądien mano mus, ištyrėm vienybę ir meilę lie- > gestiją, pamesti tos knygos j . >
Ii organizatoriai. Suvažia- :kaip nors sulenkinti. Teip i tuvių. Mieli broliai lietu-! leidimo sumanymą ir sūdė-!
rimui bus pasiūlyta toki klau • sunkiu dabartiniu laiku, ka-! riaL ‘ Jųs pamiršot savo bro-' tus pinigus tam reikalui ati- i x J
simų programą: 1) Lietuvos Į roaudros išmėtyti po plačios varge ir Jus imatės sve- duoti karės nukentėjusiems,! j

timų tautų papročius. Drauįbet mudu griežtai priešingi; 'Visbaras,

Tifliso Lietuvių Laikinojo * okietijos ciesoriška šeimyna. Viduryj, ant kardo pasirėmęs stovi kaizeris, ku- 
Komteto valdybą- Dabar: _____________ ____ riuo pradeda biaurėtis "v Įsas pasaulis.______________
valdyba susidaro iš penkių liais, orkestru; rinkikai uo- (ir ne priverstiną, bet pagei- nai ir tuo baigė pirmąją savo 
žmonių: trijų civilių, auks- liai darbav’osi; pasisekimas: daujama, progresivumo bu- iškilmę.
čiau išrinktų, ir dviejų karei- kuo didžiausias, visas mies- Į du. Įneštoji progresivaus Kareivių Įspūdžiai- lietuviučiau išrinktų, ir dviejų karei-j kuo didžiausias, visas mies- i du. [ „ . _
vių. Dar manoma ją papil- tas tik ir kalba apie lietu- ■ antsidėto mokesnio išskai
dyti atstovais nuo tremtinių, vius. Gavę žinią apie Sei- tymo toblitelė, po ginčų vie-

vakare Petrapilyje-
Artistai vaidino neblogai.dyti atstovais nuo tremtinių, vius. Gavę žinią apie Sei- ’ 

ir moterių. į mo sušaukimą tuoj sudarė-;
Toliau ilgai svarstė klau- me Seimo organizacijos Ko

simą apie lietuvių pulkus, misiją, visos draugijos, parti, 
Šis klausimas dėl to iškeltas,'jos pradėjo ruoštis prie rin- 
kad lenkai ir Tiflise veda kar i kimų, nuolat susirinkimai,' 
štą agitaciją tarpe lietuvių.mitingai. Męs gi karininkai‘__ ___________________  o j.-.
kareivių stoti Į lenkų pulkus, be to esame užsiėmę labai | gos lietuviai gegužės m. 7 d. i artistus Ir teip dideliame bu- 00, kurie dabar yra Č. K. sek 
Buvo perskaitytas lietuvių j svarbiu dalyku. Balandžio: sutiko gana iškilmingai, i relyj lietuvių; buvom nebu- retoriaus, V. K. Račkausko 
kareivių laiškas, is 2 lenkų m. 27 dieną Įvyko didelis Ka-' Bažnyčia buvo išpuošta kuo Į Vę jau metai lietuvių vakare rankose.
Puiko_ °; : nn.in!f? Minsko garnizono ir; puikiausiais vainikais. Prieš' jr labai buvom nudžiugę. Po Tos sumos toli gražu ne- ■;

į bažnyčią, plevėsavo tautos spektaklio šokiai. Irčiala- užtenka pradėjimui darbo,; 
vėliava su parašu: “Dieve bai nuliūdom, kad vietoj suk kadangi visos spaustuvės,: T i-U-_______ I.” . .... , , • , !_ . _

Į xa.1. VXOUvLX . V CtXkXXXXv7 Xak_ž CiX j j/'*’ UtlUvi C4vVO XxvxAv4 1O Zolllv

; nu balsu tapo priimtą. Nuo publikos buvo nemaža. Po nių ir Lietuvių Dienos Komi- •
i Balandžio mėnesio 1 d- antsi- | spektakiio dainavo pp. Kut- 
dėtas mokesnis jau pradėtas. kauskas ir Vaiškienė kelias! 
rinkti daineles; labai buvo mums. 1 . 

kareiviams malonu pasikau-. keliatą kartų per laikraščius ;■
Luga (Petrogr. gub.). Lu- syti teip dailiai išlavintus ir ligšiol jie prisiuntė $160.1

Buvo perskaitytas lietuvių: svarbiu dalyku.

pulko (“Santara” j
Po ilgu ginčų išnešė tokią apie 60 atstovų iš fronto su- 
rezoliucija: į lenkų pulkus sirinkimas, kur buvo nutar- 
nestoti, griežtai atsispirti! ta sušaukti vakarinio fronto
lenkų agitacijai ir platinti lietuvių delegatų suvažiavi- 
savo brolių kareivių tarpe 
susipratimą nestoti.

Riazanę. Visuotinas Ria- 
zanės lietuvių tremtinių su
sirinkimas skaičiuje 180 ypa- 
tų nutarė:__ _____________

1) kadangi lietuviai rusų 
kariuomenėje dalyvaudami 
nuo pat pradžios karės guldo 
ir guldo savo galvas greta 
su kitomis tautomis, ir Įtarti 
lietuvių šiame dalyke nie
kaip negalima; 2) daryti

mą- Organizacijinė komisi- 
i ja išgavo leidimą nuo vyriau 
siojo fronto vado ir jau pa

rsiųsta tam„ tikra oficiališka 
• telegrama Į visas kariuome
nės dalis, kad rinktų delega- 

■ tus. Suvažiavimas —Gegu- 
. žės 20-50 žmonių vienas, nuo

tam tikrus beturiu batalijo-H;Z- * kl *7 ' T - Įįv *“UIUrj .. xi- , j , ,.J,.;Politikinis klausimas, 2) Lie-. Rusijos kampus, o dabar uz- 
nus ir tokiu budu platinti. tuvių g^dminis klausimas, \ tekėjus laisvės saulei, turėtų 
tarp hętuvių mihtanzmo ide. Atsinešimas prie karės, i viešpatauti vienybė, ligybė gai ir draugės, Jus mokėkit tam sumanymui, kadangi mė • 

visokius šokius ir visokių kaiĮ dega tai knygai — anketos iš jnripšaie kurias tikroii —~ r- — —■; v^duiuu VISOKIUS SOK1US ir VISOKIU Kar uega vai nnvgai — aius.ei.us
i^nkraH a nrL Lietuvhj karininkų orga-iir laisvė. Pasibaigus pamal-bų, ale lietuviškam vakare 150 komitetų ir paveikslai
demokratija griežtai pnva- - Tikimės, kad šuva- bu™ c s ™ lw- -__ x_u_______________ . ™ r n ™, , .. ~ ~ . inizacija. Tikimės, kad šuva- (doms 5 vai. po pietų, visi lie-
lo kovoti, randame kenks-’ono L --------  f., -. , . -, . . ziuos nemažiau kaip oUV ae- tuviai įseje is bažnyčios, susminga ir neteisėta, nes armi-1 .f .

ar susirinkime tebūva musų 70 LD. komitetų yra prisius- i 
prabočių pirmutiniai' šokiai įti ir reikėtų tik keliato sa-Į

Patarėjai:

K. Norkus, 
V- Mišeika,'.

A. Lalis, 
Dr. J. Jonikaitis.toję į eiles su vėliavomis ir jr l^lba tegyvuoja; nesi- \ vaičių, kad tą visą medegą; .

----------- orkestru, perėjo per miestą griebkim męs už svetimo;! prirengti spaudom i Šerno Fondui aukavo se- 
Tverė. Tverės lietuviai dainuodami: lietuvių himną į tas tur būt mums miela, kas i Knyga išeitų graži ir nau- p J?1 5 pa U’ ^^0°™ 

voje spręsti; 3) lietuviai ka-f°Y° 20 «en, tarp kitų n^Lietuvos jaunuoliai, dingą - joje tilptų Lietuvių! • * y;— g
reiviai neatidėtinu valdžios'tarimų’ nu5Prende įvesti cija buvo patenkinti ne tik jųs pamiršot Lietuvos pa- Dienos istorija, teip bešaliaie c w
isakvmu privalo būti iš len- tarp aukų antsidėtą. visi lietuviai, bet ir visi.tie, i pročius ir minat po kojom- aprašyta, kaip buvo prie;

1 " rnr‘L'ocn’tantAc a liotnviii manifp<- Matyt k£>.d iš Jūsų tokių pa- Liet. Dienos apyskaitos ir
pročių, tai jųs daug kas esą-. visų vietinių komitetų ir vei-: 

kėjų darbai toje dienoje, su 
pavekslais. Jokių partyviš- 
kumų, siaurumų toje knygo
je nebūtų prileista ir ją butų 
patenkinti visi lietuviai, ku-

jos darymas — tai visos tau- 
tos reikalas, o-tremtiniai ne-! 
turi teisės už likusius Lietu-

. 1 A • • ■«-* * • 1 mokesni kas meno tautos rei; kurie matė lietuvių manifes-‘kų, latvių >r kitų tautinių le- ka]ams; Kad mokesnis : tadjg Lugos mjestelio gatvg. 
gi jonų paeisi jriss irsj i vienodai sunkumu ant vi- se. Baigę manifestacijų prie 
rusu pulkuose, ir ta tvarka . ... ,. . . 1 -• 1 1. a.- -i -i x i- -1 saip pasiturinčiu lietuviu, privalo būti užlaikyta ligi ka . . 1. , . *. .... x ' x L. - kaip sakoma, kam daugiauresgalo; 4) lietuvių tauta ir , x , . . .. . . . . , . duota, nuo to daugiau ir rei-kareiviais, ir manta ir nua- , . ’ „ . . .x , ., .. . , .. kalauta , tai vienas mese suimta teritorija tiek vra šiam... , . ...............manvmą roklevą darvti, kadnelaimingos kares dievaičiui___ \ _ ~

Lietuvių prieglaudos, padė
dami vėliavas, dar sudaina
vo lietuvių himną ir “marsa- 
lietę”, pedėkojo tiems, ku». \ 
pasidarbavo šiai lietuvių die-

te artimi lenkams.
Kareiviai iš pozicijos buvę 

vakare Jonas Kardas, Anta
nas Kulkosvydis.

AMERIKOJ.

Tiflisas. Sekmadienį, bu
vo sušauktas Tifliso lietuvių

aukų sukrovus, kad jos liki
mas privalo būti tautų kon
greso išrištas, kurin būtinai 
Įeitų lietuvių atstovai; 5) Su 
valkų gub., kaipo lietuvių ap 
gyventa, privalo būti iš len
kų likvidacijos komisijos iš-

kolonijos susirinkimas. Iš- skirta ir jos likvidacijos dar- 
iža i______ xi.i=xi__ : __ i.__ i.lipinus prie bažnyčios mažą 

popiereli, kad lietuviai kvie
čiami susirinkti, apsčiai pri
sirinko žmonių, kad vargiai 
sutalpino menkas draugijos 
butas- Tai rodo, kaip gyvai 
visi jaučia dabartinio mo
mento valandos svarbumą. 
Susirinkusiems buvo pers- 
Icaityta balandžio 7 dienos 
posėdžio protokolas, kur tri
jų vietinių draugijų valdy
bų narių buvo nutarta: pa
klausti telegrama Laik. Vai. 
Lietuvos Komiteto, kaip jis 
žiuri į formirarimą lietuvių 
pulkų, sveikinimą LVL Ko
mitetui V. D. nario Januške
vičiaus' vardu (telegramai 
pasiųsti), sušaukti Tifliso 
lietuvių kareivių susirinki-

bas neatidėtinai pertrauk
tas ; pati gi Suvalgų gub. ad- 
ministratyviai turi būt pris
kirta prie Kauno ir Vilniaus 
gub- ir su visomis savo įstai
gomis pavesta Lietuvių Tau
tos Tarybai.

Pildomojo Komiteto pir
mininkas K. Kekiackas, sek
retorius Grikietis.

Minskas. Gyvenimas pas 
mus virte verda. Tenka dau 
gybė darbų atlikti vienu lai
ku. Gegužės 7 ir 8 buvo su
ruošta rinkliava tremtinių 
švi timo reikalams,. Rink-: 
liavą labai gerai rėklia-'

Detroit, Mich. “Dirvos” 
.30 numery j teko man patė- 
myti korespondenciją iš Det
roito, kurioje tūlas Marso 
priešas rašydamas apie Bi-: 

' rutės chorą klausia: Kur. 
i dingo jaunasis Birutės cho
ras, kurs pirmiau lietuvius

mavo lietuvių manifes-1 • Photo by American AasCcUtloa.

tacija su gražiomis vėliavo- Suv. Vai. generolas James Parker, kurs tapo nuskirtas Į , 
mis, papuoštais automobi- Į vietą iškeliavusio Į Francuziją gen. Pe; shingo..

i žavėjo savo meliodijomis, 
giedodamas tautiškas dai
nas? Aš kaipo narys tos 
draugystės noriu’ pranešti 
priežastis delko Birutės cho
ras apsistojo veikime. Pir- 

' ma priežastis yra tai išvažia- 
į rimas iš Detroito musų vedė- 
jjo Kazimero Smalio, kurs 
■dirbo su dideliu, pasišventi
mu choro labui, o antra prie- 

i žastis, tai priverstinas karei- 
' viavimas Suvienytose Val-
■ stijbse, nes prie Birutės cho-
■ ro prigulėjo ir dar priguli 
jauni vaikinai, kurie nevie
nas tikisi, kad bus paimtas 
j kariumenėn. Taigi dėlto 
jaunimas nustojo dirbęs vi
suomenišką darbą. Aš iš sa
vo pusės patariu Birutės cho

rie teip noriai ir pasišventu
siai pasidarbavo L- Dienoje.

Todėl-mudu stoviva už tai, 
kad tą knygą būtinai leisti, 
bet buv. vietiniams skyr. pa
remti tą sumanymą, užsisa
kant tą knygą ir prisiun- 
čiant prenumeratos, o teipo- 
gi dar paduodant savo pa
veikslus ir aprašymus, kurie 
to dar nepadarė. Reikia bent 
dabartės, kada perėjo tas 
darbas, perėjo visoki užsi
puldinėjimai vieni ant kitų

C. K. Acker .
Per Šerno Dr. Kp. surengtą 
koncertą Chicagoje $158.20 
DLK. Gedimino Dr-stė Le- 
\viston, Me.
Jos nariai: D. Repšis 50c., J- 
Dailida 25c., J. Pauliukas 
25c., A. Didžiulis 25c., J. <?o- 
zevičia 25c., J. Sauiiunas 25c- 
ir smulkių aukų sumesta per 
DLKG. Dėstės narius 91c.

dėl tos Dienos, kad darbas 
butų paremtas ir galėtą Į- 
vykti.

Nėra tai vieno žmogaus 
darbas ir nuo jo r.epriguli 
viskas, bet tai yra visuome
nės darbai i r be jos pagelbos 
negalės jis įvykti.

Užtat visiems, kurie jau 
užsisakė tą knygą ir prisiun
tė pinigus ir dabar teirauja
si, kaip stovi LD. knygos rei
kalas, patariame sukrusti ir 
pritraukti buvusius vietų ko
mitetus ir žmones dar nepri- 
sidėjusius prikalbinti, para-

. $10.00

AL&AHDČfil fž KĖRtnSKr

Aleksandras F. Kerens- 
kis. Rusijos karės ministeris 
ir priemeras, kurs buvo ne
seniai rezignavęs, dabar re
zignaciją vėl atšaukė.
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Vienybės nėra. Siaučiant i 
europinei karei ir nematant 1 
jos galo, mažų tautų likimas, < 
kurių turtus ugnis sunaiki- i 
no, kanuoles sulygino su že- ] 
me ir pačius gyventojus pa- 1 
darė elgetomis, kuo tolyn, 1 
tuo darosi skurdesnis iš visų i 
atžvilgių. Vokiečiai užėmę < 
Lietuvą, pradėjo ją išnaudo- : 
ti įvairiais budais ir daėjo : 
iki to, kad šiądien Europos 
lietuviai matydami tautiš
kai, morališkai ir ekonomiš
kai žūstančią Lietuvą ir 
kad vokiečiai baigia ją 
smaugti, patįs būdami elge
tomis, šaukiasi Į Amerikos 
lietuvius prašydami pagel
bės. Pirmiau, kuomet lietu
viai vien badą kentė, buvo 
prašoma amerikiečių aukų, 
dabar gi apart aukų prašo ir 
nurodo reikalą prašyti, kad 
Suvienytų Valstijų valdžia 
leistų lietuviams organizuoti 
Amerikoj legijonus ir siųstų 
Rusijon išgelbėti Lietuvą iš 
po vokiečių jungo.

Gavęs tokias liūdnas ži
nias apie kritišką Lietuvos 

~ padėjimą Dr- J. J. Bielskis, 
Ain. Liet. Tarybos pirm. 
Washingtone, sumanė su
šaukti katalikų ir tautininkų 
atstovus pasitarti apie vie
nybę ir bendrą nešimą pagel- 
bos žūstančiai Lietuvai. Su
sirinkimas Įvyko New Yorke 
27 d. Liepos, kuriame daly
vavo po tris atstovus nuo 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
irAmerikos Liet. Taut. Ta- 
rybos. Pasekmės išėjo to
kios, kad atstovai sugaišo 
tik pusdienį, o vienybė — die 
vai žino kur liko.

Žinome, nes jau ne pirmas 
sykis, kad Amerikos lietu
viai po kiekvieno liūdnes
nio ’* pranešimo apie var
gingą Lietuvos padėjimą su
krunta, pradeda bruzdėti, 
gimsta naujos mintis, nauji 
sumanymai, pradeda kalbėti 
apie vienybę, žodžiu, jau 
rodos viskas bus gerai, 
tik truputį palaukim ir dirb
sim visi išyieno- Bet nusis- 

- tebėti reikia, kad po ilgų 
> skelbimų, norų vienybės ir 

matymą jos reikalingumo, 
kaip tik susirenka atstovai 

pradeda tartis apie vieny
bę, tuoj, žiūrėk, viskas pa
iro ir vienybė tampa padžiau4-

*

y

9

Kiekvienas kalba apie vieny
bę, kiekvienas jos nori, bet 
dauguma iš tų ir bijo tos vie
nybės, nes paskui savo “aš” 
prieš visuomenę nebus teip 
lengva pastatyti ir nebus ga
lima bile kokiame svarbes
niame veikime vienam 
dovauti. Negana to, kad čia 
lietuviai negali susivienyti, 
negali sukoncentruoti savo 
pajiegų bendram veikimui, 
bet pamažu pradeda liesti 
ir europiečių lietuvių veiki
mą. Kad tas yra teisybė, tai 
liudyja faktas kuomet apie 
vienybę tarėsi New Yorke 
atstovai nuo AL Tarybos ir 
ALT. Tarybos- Tenai buvo 
išsireikšta, kad ALT. Tary
ba augsčiausią tautos val
džia stato Petrogrado Tau
tos Tarybą, nes joj mat da
bar sėdi Šliupas, o AL. Ta
ryba už augsčiausią Lietu
vos valdžią, stato Viršiausią 
Lietuvos Tarybą Lousannoj 
Šveicarijoj, nes tos Tarybos 
atstovai randasi net Švedi
joj, Danijoj ir Amerikoj. 
Pasirodo, kad Amerikos lie
tuviai lyg butų galutinai ap
sidirbę su savo reikalais ir 
neturėdami ko veikti prade
da žiūrėti Į Europos lietu
vius kur kokia Taryba ir ko
kioje Taryboj koki žmonės 
sėdi. Galiaus dar pažymi
ma, kad Petrogrado Tautos 
Tarybai, kaipo tremtiniams 
peršama tokia svarbi rolė. 
Mums rodos, kad Europos 
lietuviai neturi tokios Tary- 
bos, kuri susidėtų ne iš lie- 
tuvių-tremtinių. Kaip Pet
rogrado Tautos Taryba yra 
susitverusi iš durnos atstovų

• ir lietuvių pabėgėlių, teip 
Lousannoje, Šveicarijoj, Vir 
šiaušia Tautos Taryba su-

■ sitverus yra iš ten gyvenan-
• čių lietuvių ir lietuvių pabė- 
, gėlių, kurie bijodami karės 
i persikėlė Į užrubežį. Vienas 
i ir tas pats. Savi' reikalai pa- 
i mest ir žiūrėt į Europos lie- 
> tuvių Tarybas kokioj koki

va-

paėmę po 5, kiti po 10 (ir iki I 
40 šėrų:
119) J. Mikalauskas, New ;
Britain, Conn.; i
120) Iz. S. Lingis, Baltimo- < 
re, Md-;
121) P. A. Lukšis, Newark, , 
N. J.;
122) A. Jankauskas, Balti
more, Md.;
123) J. Zimnickas, Homes-
tead,Pa.; ----------- ;
124) J. Augustauškas, Balti
more, Md.;. *
125) Ig- Naruševičia, Balti
more, Md.;
126) J. Ratkis, Newark, N. J.
127) St. Gegužis, Mahanoy 
City, Pa.;
128) A. Povilaika, Waterbu- 
ry, Conn.;
129) K. A. Bakarevičius, 
New Haven, Conn-;
130) J. Žemaitis, So. Bethle- 
hem, Pa.;
131) S. Virkutis, Chicago, Dl.
132) Just. Kulis, Chicago, III
133) K. Kulis, Ccicago, I1L;
134) V. K. Račkauskas, New 
York, N-Y. (antras užsira-j 
šymas);
135) J. Kumpauskas, So. 
Bethlehem, Pa,;
136) P. Kreptavičia, So. Bet
hlehem, Pa.;
137) St. A. Striauskas, So. 
Bethlehem, Pa.;
138) Pr. Kibortas, Chicago, 
I11-;
139) J. Banevičius, Chester, 
Pa.;
140) Dr. A. J.- Ziihontas, Chi
cago, III.;
141) S. Malinauskaitė, Ros- 
hester, N. Y.
142) N. Juodišius, Roches- 
ter, N- Y.;
143) J. Keraitis, Chicago, III.
144) F. Kaziauskas, Chica
go, III.;
145) B. K. Balutis, Chicago, 
II1-;

’ Liet. Atstatymo Bendro
vės nariai pagal miestus yra 
šiteip išsidalinę: 
Chicago, III. 10;
Baltimore, Md. ir New York,

budą rezorsinui-dirbti.
Prie progos pora žodžių 

apie patį rezorsiną. Yra tai 
milteliai, reikalingi dažų iš- 
dirbystėje; apvalytame pa- 
vydale vartojama ineuicino- 
je- Iki karė prasidėjo re- 
zorsinas buvo gaunamas iš 
Vokietijos; dabar gi jo iš ten 
negaunama. Amerikoje jį 
kolkas išdirba tiktai viena 
dirbtuvė ir pardavinėja po 
$8.50 iki $9.00 svarą; paga
minimas svaro jiems apsiei
na arti $3.00, ir gal daugiau. 
Musų viengentis chemikas 
Dr. Rap. Pocevičius, per ke
liatą metų dirbęs prie T. Edi
sono, išrado daug pigesni bū
dą rezorsinui dirbti ir todėl 
tad suorganizuota nauja ben 
drovė tam produktui gamin
ti.

Tai yra bene pirmas Ame
rikos lietuvių gyvenime ap
sireiškimas, kad lietuvių 
įsteigta dirbtuvė lietuvio iš
radimui eksploatuoti- Lie
tuvos Atstatymo Bendrovė 

1 laiko sau už garbę, kad prisi
dėjo prie tokios Įstaigos su
organizavimo.

2) L. Atst. Bendrovė turi 
savo Įgaliotinius ir vietų 
agentus. Jos Įgaliotiniu yra 
p. M. Šalčius; jei kur norima 
sudaryti LA. B-vės kuopelė 
kad ir iš kelių žmonių, p. M. 
šalčius visados pribus ten, 
pakviestas, Į prakalbas, iš
aiškins B-vės tikslus ir suda
rys kuopą. Jo adresas: Mr- 
M. Šalčius, c-o Lith. Develop-

. ment Corporation, 320 Fifth 
Avė., New York, N. Y.

Vietų agentai yra šitie mu 
su viengenčiai: M. Kasparai
tis, 1108 Herrick Avė., Raci- 

7 ne, Wis.;A. Trečiokas, 152 
Ferry Str-, Newark, N. J.; 
J. Ambroziejus, 168 Grand, 
Str., Brooklyn, N. Y>-

Per juos galima prisirašy- 
t ti prie LA. Bendrovės.

3) Visi pajieškojimai gi-

Teisybės pasakos.
Surinko M. š.
Baisi kirmėlė.

Liaudės pasaka).
Ėjo taku du žmogų per mišką ir susiti

ko senį. Tas senis jiemdviem ir sako:
— Neikite, vyreliai, šituo taku!
— O kodėl? užklausė juodu senio*
— Todėl, kad ten toliau skersai tako 

guli baisi kirmėlė, kuri neduoda niekam ra
miai praeiti pro šalį.

— Tai ačiū tau, tėveli, kad perspėjai 
mudu — tarė abudu seniui-

Senis nuėjo toliau, o tuodu žmogų pali
ko ant tako, pastovėjo, pamąstė ir sako:

— Ar žinai ką? ei va taku? Artai 
mudviem bijoti kirmėlės — juk mudu su kir
viais — galėsiva užkapoti, jei ką darys mud
viem ! Ir nuėjo.

Paėjo kiek ir žiuri — guli ant tako did
žiausia pinigų krūva. Apsidžiaugė abudu 
ir sako vienas antram:

— Tai matai, kodėl tas senas melagis, 
mudu teip gązdino — jis pats norėjo pasi
imti šituos pinigus. Ne, bra, dabar pinigų 
negausi! Dabar jie mudviejų!

Susėdo juodu pas tą pinigų krūvą ir 
mąsto, ką čia reikia daryti su tais pinigais. 
Vienas sako:

— Nešti visos krūvos — nepafsinešiva, 
tai žinai ką — nubėk tu namo ir atvažiuok 
su vežimu, tuomet galėsiva viską pasiimti!

Antras sutiko ir sutarė, kad pirmasai 
tuo tarpu, kol jis atvažius, saugos pinigų 
krūvą.

— Pakeliui neužmiršk užbėgti pas ma
no bobutę ir paprašyti ko valgomo, kad tu- 
rėtuva užkąsti, kaip išalksiva — tarė pirma
sai.

— Parėjo antrasai namo ir sako pa
čiai :

Įsinorėjo žmogelis ir valgyti, bet triobo- 
je nieko kito nėra, kaip sausos duonos. Eitų 
sau ko geresnio nusipirkti, bet baisu — ne
įmetus makelio visi pinigai gali šukėmis pa
virsti ir gaila jų palikti. Pavalgė žmogelis 
sausos duonos ir vėl pradėjo imti raudo
nuosius iš makelio. Ėmė visą naktį, nė akių 
nėsumerkė.

Kitą dieną prireikė duonos, jis išėjo 
išsiprašė-išsimaldavo iš gerų žmonių, sugrį
žo ir vėl sėdo prie pinigų. 7

Perėjo savaitė, meno, visas metas, o 
jis vis negali nuo makelio atsitraukti: vis 
ima raudonuosius, vis krauna. Prisikrovė 
visur, kur tik galėjo, visas aplinkui apsikro
vė, bet jam dar vis negana. Jis mąstė sau:

— Kiekvienas, kad ir daug turi, bet vis 
dar daugiau nori, kad yra proga, tai ir imk 1

Ir gyveno jis visą laiką tokiu pat var
guoliu, kaip ir pirmiau. Išmelzdavo duonos, 
tai ir turėdavo, o pats nieko nepirkdavo. 
Užmiršo jisai ir savo prižada, kad pats tu
rėtų, tai ir kitiems duotų-

Susimąsto jis kartais: ■ neš paskandy- 
ti makelį, nueis ligi upei, bet pagailės make
lio ir vėl sugrįš su juo namo. Paseno, iš
džiuvo, pagelto pats kaip auksas, bet raudo
nųjų nesiliovė ėmęs iš makelio ir duoną vis 
nuo kitų išsimalduodavo. Teip ir numirė 
jis tokiu pat vargšu, kokiu ir buvo, ant auk
so krūvos, su makeliu rankoje.

žmonės sėdi, negera. Mums 
reikėtų pirma susivienyti, 
parodyti savo pajiegas, o 
tada pažiūrėti Į Europos lie-
tuvių Tarybas, kuri yra ge
resnė, o kuri blogesnė ir su 
kuria turėtume bendrai veik 
ti ir eiti prie laisvos Lieėu-

N-Y. po9;
Waterbury, Conn. 7;
So. Boston, Mas, 6;
Philadelphiay Pa., Elizabeth, 
N. J., Rochester, N. Y., So. 
Bethlehem, Pa., Scranton, 
Pa. po 5;
Amsterdam, N- Y., Pitts- 
burgh, Pa. po 4;
Shenandoah, Pa., Kearney, 
N. J., Racine, Wis. Cleveland 
Ohio, New Haven, Conn.,

Nors tame susirinkime ir 
buvo statytos abiejų pusių 
vienybės išlygos, sulyg kurių 
butų galima pradėti bendrą 
veikimą, bet kadangi tos iš
lygos susirinkime nebuvo 
nuodugniai apsvarstytos ir 
jeigu parvažiavus atstovams 
namo tos išlygos pradės vėl 
eiti iš peržvalgų į peržval
gas, tai greitos vienybės ne- 

■■ galima tikėtis.
Geriau vėl laukim, kada 

Europos lietuviai praneš dar 
Eudnesnias žinias apie pra
žūties bangose skestarčią 
Lietuvą, tada vėl progą tu
rės kaip kas pasivažinėti, 
sugaišti vieną ar dvi dienas 
ir grįžtant namo pasakyti: 
vienybės dar nėra.

Pittston, Pa. po 3;
vos, nes ten lietuvių Tarynos wilkes-Barre, Pa., Mahanoy 
nėra teip siauros ir jose žmo
nės kaipo inteligentai veiki
me yra pribrendę-

“Darbininkų Balsas’’ vėl 
pradėjo eiti. Gavome 15 nu
merį “Darb. Balso”, lietuvių 
priklausančių prie pusanar- 
histinės I. W. W. organizaci
jos organą, kufš pirmiau iš
eidinėjo iš Baltimores ir vė
liau persikraustęs Į Chicagą 
buvo užgesęs. Įžanginiame, 
į skaitytojus ir rėmėjus, 
straipsnelyj pažymima, dęl 
kokios priežasties buvo sus
tojęs eiti, nes neturėjo savo 
spaustuvės. Toliau, rašo, eis 
kas savaitė. Laikraščio ant 
galvis ir formatas tas pats, 
tik iš tehnikos geriau įsižiū
ri.

City, Pa., Silver Creek, Pa., 
Binghamton, N- Y., Homes- 
tead, Pa. po 2;
Tamaąua, Pa., Brockton, 
Mass., Girardville, Pa., Sun- 
derland, Mass., Simpson, Pa., 
Hartford, Conn., Mt. Car
inei, Pa., Broomfield, N. J- 
Minersville, Pa., Norwood, 
Mass., Montreal, Canada, 
New Britain, Conn., Checter 
Pa. po 1.

minių užimtoj Lietuvoj jau 
išsiųsti, laukiama atsakymų. 
Laukti prisieina kantriai, 
nes ima daug laiko, kol su- 
vaikščioja laiškai.

Pinigai pašelpai giminėms 
užimtoje Lietuvoje siunčia
ma per Ispanijos valdžią.

4) Bendrovė kviečia visus 
lietuvius amatninkus, pro
fesionalus, vertelgas ir tt. 
užsiregistruoti B-vėje, ir rei 
kalauti tam tikrų Amatnin- 
kų Statistikos blankų- Užsi
registravusieji bus skelbia
mi laikraščiuose ir visados 
galės gauti informacijas 
apie Įvairių amatų žmones, 
bendroves ir tt. Padengi
mui spaudos, susirašinėjimų 
ir registracijos ekspensų 
imama 25c. už kiekvieną baln

— Tai, širdute, turime laimiki!
— Kokį?
— Gi pinigų krūvą radova ant tako. 

Užteks jų ir mudviem ir vaikams ir,vaikų 
—vaikams — reikia tik mum nusikratyti 
nuo savo sėbro! Jis man liepė užeiti pas 
jo pačią ir paprašyti ko valgomo, tai, žinai 
ką, iškepk tu blynų su nuodais, aš jam nu
vešiu, — pasakysiu, kad tai nuo jo pačios ir 
viskas bus gerai...

Pati teip ir padarė: iškepė blynų su 
nuodais, tas pasikinkė arklį ir išvažiavo-

Antras gi sėbras, kuris pasiliko pinigų 
saugoti, pamąstė sau:

— Kaip tik jis atvažiuos, — tuojau aš 
jam su kirviu i galvą ir bus visi pinigai ma
no!

Teip ir padarė. Kaip tik tas privažia
vo, šis iš užkrumės su kiniu jam Į galvą, 
o pats pribėgo prie vežimo išsiėmė blynus 
ir valgo. Suvalgė vieną, kitą ir pastatė 
akis... Teip ir pražuvo abudu: baisioji 
kirmėlė nedavė jiemdviem ramiai praeiti 
pro šalį.

IR AKMENS KARTAIS SUMIKŠTĖJA.
(V. Dalio)

Buvo vienas turtingas, viso ko pertekęs 
žmogus. Visokių gėrybių buvo pilna troba 
ir klėtis. Ateina naktis ir tas žmogus vis 
nemiega: vis bijo, kad neateitų vagįs ir ne
išneštų jo gėrybių. Kad tik kur kas krepš- 
tels kieme, tuojau jis kelias ir eina žiūrėti be 
ne tai jau vagiai atėjo.

Vieną naktį išėjo jis laukan ir girdi, kad 
kažin-kas šnabždinasi apie klėtį. Užėmęs 
dvasią, ant galų pirštų priėjo prie klėties 
kampo ir žiuri, kas tai galėtų būti- Anas 
irgi atsistojo ir žiuri i ji pro kampą. Ne
žinia, kaip ilgai juodu teip žiurėjo, bet anas 
pasidarė drąsesnis, priėjo arčiau Į šitą ir 
žiūrėdamas Į akis, sako: '

— O ką brolau, ar ir tu atėjai į čia ant 
pramogos?

— Taigi, atėjau, kaip matai, atsakė - 
tas. . . ■.

— Na, tai gerai — eiva drauge, tegu 
bus visa pusiau: ir laimikis, ir nusidėjimas,

GALYBĖ, KURI GALINGESNĖ UŽ VISA.
(Iš J. Posadovo.)

Iš Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės.

A. 
V 
%

K 
|į 
k

Liečiama Europos lietuvių 
veikimas. Srioviniaknesuti- 
kimai, neapykanta vienų 
prieš kitus ir peštynės Ame
rikos lietuvių tarpe puikiau- 

* šia žydi, nors pastaruoju lai
ku tas žiedas truputį susi- 

< traukė. Ilgas laikas kaip 
Amerikos lietuviai eina į vie
nybę, bet ikišiol 
žingsnio pirmyn

nėra ne 
padarę.

Iš Lietuvos Atsta 
tymo B-vės.

Nauji nariai, prisirašę prie 
Lietuvos Atstatymo B-vės, 

(320 Fifth Avė-, New 
York, N. Y.)

Nuo 10 d. Birželio iki 24 d.
Liepos, 1917 m., prie Lietu
vos Atstatymo Bendrovės 
prisirašė šitie nauji nariai.

Su šiuo pranešame visuo
menei keletas žinių iš Lie
tuvos Atstatymo Bendrovės 
veikimo Liepos mėnesyje.

1) LA. Bendrovės rupes
niu suorganizuota Resorcki 
Manufacturing Company su 
kapitalu $25-0001)0. Res 
Mfg. Co. išdirbinės labai rei
kalaujamą dažų (dyes) iš- 
dirbystėje produktą vardu 
resorcin. Nauja kompanija 
jau inkorporuota 27 d. Lie
pos; dirbtuvė jau baigia 
organizuoti miestelyje Pho- 
enixville, Pa., netoli nuoPhi- 
ladelphijos; dirbtuvę ves g. 
Dr. R. Pocevičiaus, chemi
kas, išradęs naują papigintą

ką.
5) Norintieji pirkti rusiš

kus pinigus, kurie dabar yra 
labai pigus, gali tai atlikti 
per Liet. Atstatymo Bendro
vę.

6) Kas mano po karės grį
žti Į Lietuvą ir ten pirkti že
mę, lai dabar jau užsiregis
truoja LA. B-vėje Žemdir
bių Sekcijoje. Teip užsire
gistravusiems B-vė visados 
suteiks informacijas (kurios 
bus gaunamos iš Lietuvos), 
kur, kokios ir kokiomis išly
gomis žemės galima pirkti. 
Tos rųšies registracijoje ima 
ma po $1.00 padengimui 
spaudos, registracijos ir in
formacijų rinkimo ekspen
sų.

Kas nori pastoti LA B-vės 
nariu ir prisidėti prie jos 
darbų, lai kreipiasi informa
cijų šiuo adresu:

Lithuanian Development 
Corporation,

320 Fifth Avė., New York.

ir kaltybė ir vargas! ų
—. Gerai, tas sutiko: eiva, bet kur? ■:* 
— Tai ir aš pats nežinau — aš pirmu 

kartu, man čia nepažįstama vieta, gal tu čia 
geriau žinai. Sako, kad šis žmogus, kur 
dabar mudu esava, yra labai turtingas, gal 
Į jo klėtį ir pradėti laužti?

— Tu čia pirmu kartu, pamąstė šeimy
ninkas: tai tave reikia pamokyti, kad tu
daugiau i čia nenorėtum vaikščioti ir pa
mąstęs valandėlę tarė vagiui:

— Tai pradėkiva, tik su kuo laušiva?
ar turi ką atsinešęs?

Gyveno sau pavargęs žmogelis- Atsi
gulė jis kartą, bet užmigti negali — vis jam 
maišosi po galvą mintis:

— Kaip tai sunku neturtingiems žmo
nelėms gyventi pasaulyje! Aš nesuprantu, 
kam tie turtuoliai teip renka pinigus? Ki
tas pats savo turtų nesužino, o vis dar jam 
negana, vis dar jis dreba ant pinigo! Kad 
man teip, tai aš visai kitaip gyvenčiau ir sau 
ir kitiems negailėčiau — visiems užtektų!

Staiga girdi, kaž-kas sako iš kampo:
— Kad teip jau nori būti turtingas, 

tai te tau makelis. Jame yra viso tik vienas 
raudonasis, bet kaip tą išimsi, tai tuojau jo 
vietoje kitas atsiras. Išsiimk raudonųjų, 
kiek tau tinka, o paskui įmesk makelį į upę. 
Kol neįmesi makelio, negali išleisti nei vieno 
raudonojo, nes jie pavirs šukėmis. Ko tik 
nepakvaišo vargšas, gavęs tokią dovaną. 
Nė valandaitės nemitęs, pradėjo imti rau
donuosius iš makelio. Išims vieną — žiuri: 
to vietoje kitas yra.

— Tai, dabar bus man gerai, mano sau 
žmogelis: per naktį aš išsiimsiu iš makelio 
raudonųjų krūvą, rytą įmesiu makelį į upę 
ir pradėsiu kitaip gyventi!

Atėjo rytas, o jis pradėjo jau kitaip ma
nyti:

— Kam aš turiu teip greitai mesti ma
kelį į upę? Juk aš jį paspėsiu ir rytoj įme
sti, o šiądien man pravers dar kita tokia 
raudonųjų krūva išsiimti.

Prisikrovė dar antrą raudonųjų krūvą, 
bet makelio dar nemeta, — dar užsimanė 
ir trečiąją krūvą prisikrauti-

— Ne, neturiu, tas atsakė: bet mudu 
čia galiva pasijieškoti kokio Įnagio.

— Palauk, aš turiu čia vitrikų, kai ku
ris tiks, tai nereikės nė laužti, tarė šeimy-
ninkas; išsitraukė iš ant juosčio raktų ryšu-
Ii, atrakino ir Įėjo.

— Štai čia, žiūrėk, stovi kokia dėžė -
gal su pinigais: laužk -tu ją, tarė vagiui, 
o pats pamąstė sau:

— Pasijieškosiu kirvį ar kitokį įnagi 
ir aš jį teip pašventisiu. kad jam nereikės 
daugiau vogti!

— Ne, žinai, aš šitos dėžės plėšti neno-
riu, va. duonos gavus, tai butų geras daly
kas—čia kaip tik ir kvepia šviežia duona—
tarė vagis, uostydamas orą. 

(Darbus!

ARTISTAMS-MEGĖJAMS.

AUJIENA
Tik ką išėjo iš spaudos Z. Bagdžiu- 

niutės verstas puikus ir labai juokin-
4 ’ gaS veikalas vardu:

Grafas Kaimiečio Bernu
1, 6-šių aktų komedija su dainomis ir šokiais 

Veikalas juokingas ir užimantis, ___
< ! perstato grafa panorėjusį tapti kaimiečio

i bernu. Lošti nesunkus ir reikalauja pap

nes

rastų dekoracijų. Kadangi dabartiniame 
*» laike trūksta lošimui tinkamų ir publiką

užimančių veikalų, patariame visų lietų-
> viu kolionijų artistams pastatyti savo sce 

* » noj tą veikalą. Prekė 25c.
Užsakymus siųskite tokiu adresu:

“DIRVA”
2004 St. Clair Avė. Cleveland, Ohio.
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Hayti salų žmogėdžiai.
Tūlas gydytojas, gimimu 

paeinantis iš North Carolina 
valstijos, kurs ilgą laiką pra
leido ant Hayti salų 
dainas tūlų ligų apsireiški
mus ir rinkdamas gyduoles 
pasakoja labai daug įdomų 
dalykų apie puslaukinius tų 
salų gyventojus.

Dvasiškiai-burtininkai, pa 
sakoj a anas gydytojas, vadi
nami “papalois” "pažįsta 
daug žolių su kurių pagelba 
jie žmogų padaro kvailiu, 
idijotu, užmigdo letargišku 
miegu, apnuodyja arba šutei 
kia staigią mirtį. Minėtas 
gydytojas. pasakoja, kad 
Hayti salos ištikro yra tur
tingos gyduolių žolėmis, to
dėl tenykščiai dvasiškiai bui
tininkai žinodami tų žolių 
skirtingą veikimą, pasielgia 
su jiems nepatinkamu žmo
gum kaip tik nori-

Tankus būna atsitikimai, 
kad žmogus iš vakaro atsi
gula sveikas ir normališkas, 
o ant rytojaus atsikėlęs tam
pa kvailiu, idijotu ir to nega
li atitaisyti nė jokios gyduo
lės. Žinoma, bepročiu žmo
gus lieka ne visam amžiui, 
nes po nekurio laiko v ėl at
gauna savo protą ir tampa 
normališku. Teip-pat tūlo
mis žolėmis užmigdo žmogų 
teip, kad niekas negali pri- 
bydyti ir miega bent kelias 
dienas iki pats nepabunda. 
Apart dvasiškių-burtininkų 
žolių veikimo, ypatybes pa-j 
žįsta teipgi ir nekurie svie
tiški, kurie tas žoles pavar
toja atkeršyjimui savo prie
šams.

Vienas įdomus atsitikimas 
yra. toks. Sykį tamsią naktį 
ant kapinių Partan-Prince 
pasigirdo tragiškas riksmas 
ir sudejavimas. Ant ryto
jaus duota žinia policijai, 
kuri nuėjus ant kapinių ra
do adengtą grabą, o sale jo 
gulėjo negyvas moteries la
vonas, kuri tik vakar buvo 
palaidota. Krūtinėj jos bu
vo įvarytas ilgas štiletas, o 
aplinkui matėsi klanai su
krekėjusio kraujo. Aišku 
buvo, kad ta* moterė buvo 
gyva palaidota. Policija už
vedė tyrinėjimą ir buvo are
štavus keliatą įtariamų ypa
tų, bet persitikrinus, kad 
atsitikimas lieka slaptybe, 
viską paleido ant vėjo.

Vėliaus paaiškėjo, kad ta 
moterė, kurią atrado negy
va šalę grabo, buvo tūlo jau
nikio sužiedotinė- Kita mo
terė, kuri teipgi buvo įsimy
lėjus į aną jaunikį ir maty
dama, kad tas jaunikis la
biau myli pirmą moterį negu 
ją, sumanė atkeršyti pirmai- 
Ji nežiniomis uždavė žolių 
vadinamų “mamalais”, nuo 
kurių ana moterė užmigo 
ir buvo paskaityta, už miru
sią. Sulyg Hayti gyventojų 
papročių, mirusiųjų kunus 
tuojau nekasa į žemę, bet 
ideję į grabą nuveža ir pas
tato ant kapinių. Ta moterė 
bijodama, kad ta užmigdy
ta nepabustų ir neišduotų 
slaptybių, naktį nuėjo ant ka 
pinių ir adarius grabą štiletą 
įvėrė anai krūtinėn. Kada 
buvo ^pildyta žmogžudystė, 
užmigdytoji jau budo iš mie
go ir pajutus krūtinėj didelį 
skausmą tragiškai sušuko. 
Jos šauksmą girdėjo teipgi 
ir keli Jamajaus negrai, ku
rie vienok laikydamiesi savo 
papročių, kad ant kapinių 
nevalia vaikščioti nė užeiti, 
bijojo tuojau eiti pažiūrėti.

miestį, prie artimiausio na- tistikos matome, kaip rūbe-, 
mėlio pririšę arklius įėjo į žiuojasi žmonių amžis ir ko-' 
vidų. Mažame namelyj ra- kioje šalyj žmonės gyvena i 
do du vyrus ir vieną seną = ilgiau- Dabar gali kilti kau-Į 
moterį. Prancūzo pati tuo
jau paprašė vandens atsiger
ti. Prašymą moteriškė grei
tai išpildė. Kada audra ap
stojo ir franeuzas rengėsi 
jau keliauti, jo žmona pradė
jo skustis ant didelio galvoje 
skausmo.. Franeuzas maty
damas, kad gali būti blogai, 
paliko ją namelyj ir pats už
sėdęs ant arklio nulėkė pas 
artimiausi gydytoją- Sugrį-; kų mokslas nepasako. Neži- j 
žęs už valandos su gydytoju ■ nia ar reikia žmogui valgyti j 
namelyj savo moteries jau ‘ vien mėsa, ar daržovės ar- 
nerado. Kada paklausė kur į gert vanduo ar vynas to ne i 
jį yra, tai ta senutė pasakė, i vienas mokslo vyras nėra;

dar paskelbęs. Mums pa-i 
tiems galima dasiprotėti, •0 
kad norint gyventi ilgiau, i 
reikia gyventi normališkai 
ir tokį gyvenimą pradėti iš 
jaunystės. Reikia atminti, 
kad prie sutrumpinimo žmo
gaus amžio prisideda gėri-i 
mas alkoholišku gėrimų, per!■““““8^ 
dideli kavo; ir!Kad “ekuomet tavęs nenuskriaustų

Netekėk sesė už tokio bernelio, 
Kurs tiktai myliu moka pasakyti,

Į vienybę uoliai

Moterė mirė nuo perdidelio 
kraujo bėgimo. Viena veng
re gyvenanti Brizonton mies 
telyj pasakoja, kad tos nu
žudytos moteries tapo išplė
šta širdis su plaučiais, ku
riuos iškepę suvalgė dvasiš
kiai “papalois.”

Tą atsitikimą pamini teip
gi savo veikale apie Hayti- 
jiečius ir Sir John Spencer, 
kurs smulkiai su faktais apie 
tai aprašo.

Augščiau minėtam gydy
tojui vienas civilizuotas 
Haytijietis papasakojo tokį 
atsitikimą- Viena labdarin
ga francuzė užgirdus, kad 
jos kaimyno haytijiečio su
sirgo vaikas, . nuėjo pa
žiūrėti. Apžiūrint sergantį 
vaiką persitikrino, kad tas 
vaikas neserga, bet tyčia pa
darytas sergančiu. Ant ry
tojaus nuėjus pažiūrėti su
žinojo, kad jau tas vaikas 
yra miręs. Kada ją nuvedė 
pažiūrėti lavono, kurs gulė
jo pašarvotas, tai francuzė 
persitikrino, kad vaikas nė
ra miręs, nes nors pulsas ir 
širdis neplakė, bet kūnas bu
vo šiltas ir atrodė, kad vai
kas gardžiai miega. Parė
jus namo ir apipasakojus 
apie tai savo vyrui, kuris už
siinteresavo irgi pažiūrėti. 
Kada sugrįžo abudu, jau vai
ko nerado. Pranešė, kad jau 
tapo ant kapinių palaidotas. 
Prancūzas pasiėmęs keliatą 
vyrų nuėjo ant kapinių ir su-

" jieškojęs grabą adarė. Gra- 
bas buvo tuščias. Vėliau 
paaiškėjo, kad motina užsi
norėjus žmogaus mėsos 
“mamolois” žolėmis kudukį 
užmigdė ir paskelbė, kad 
kūdikis mirė- Paskui pa
ėmus tuščią grabą, neva su 
kūdikiu, nuvežė ant kapinių 
ir pastatė, o kūdikį papjo
vus ir išsivirus suvalgė.

Viena protestonė, kurios 
vyras buvo misijonorium 
ant Bahama salų ir tenai 

( jam mirus, ji atvažiavo ant 
Hayti salų ir apsigyveno ry
tuose nuo Gonaixes, pasa
koja, kad gilumoje Hayti sa
lų, kaimuose šalę kelio ei
nanti iš Gonaixes į Cape 
Haytien, rinkuose atvirai 
yra pardavinėjama žmonių 
lavonai ir jų prikrauta yra 
pilnos mėsinyčios.

Vienas pirklys pasakoja, I štų panagiai, 
kad keli metai atgal teko 
jam važiuoti iš Cape Hay
tien į Gonaixes. Keliatą my
lių atstume pirklys pavyjo 
pulką kareivių, kurie teipgi 
pamažu ėjo į Gonaives. Pa-i gaudo vaikus. Iškilmingose 
ėjus truputį, kareiviai suti-jų šventėse, kada būna su
ko žmogų nešantį ant pečių ........
krepšį. Tūli užsiinteresavę 
norėjo pažiūrėti ką tas žmo
gus krepšyj neša. Staiga 
užsii&teresavimas perėjo 
ant visų kareivių, kurie 
viens pro kitą brukęs norė
dami pažvelgti kiekvienas į 
krepšį.. Pirklys paklausė 
seržanto delko kareiviai ap
supo tą pakeleivingą žmogų. 
Seržantas privedęs pirklį 
paėmė krepšį ir liepė pažiū
rėti kas jame yra- Krepšyj 
buvo sukapotas dalimis vai
ko lavonas, kuri, matomai.

symas kodėl žmonės vienoje 
šalyj gyvena ilgiau, o kitoje 
trumpiau, neatsižvelgiant 
jau į tai, kad žmogaus gy ve
nimas privalo būti daug ilges 
nis, nes kaip tūli tvirtina, 
kad žmogaus amžis turi būti 
ne trumpesnis kaip 175,216 
ir 240 metų. Kokiu budu 
galima žmagui išgyventi i 

1175, 210 ar 240 metų, šių lai-;

kad greitai po išjojimui pas 
gydytoja moterė pradėjo la
bai nerimauti ir išėjo iš na
melio nežinia kur. Prancū
zas neva tikėdamas tam ap
leido nameli, sugrįžęs į Go- 
naixę pasiėmė keliatą vyrų 
ir atjojo pareikalavo, kad pa 
sakytų kur yra jo moterė. 
Po ilgo vertimo moteriškė 
prisipažino, kad jo pačią, 
kada jis išjojo pas gydytoją, 
papjovė ir sukapoję į gaba
lus užsudė. Desperacijos 
apimtas franeuzas išsitrau
kė iš kišeniaus revolveri ir 
keliais šūviais paguldė ant 
vietos aną moteriškę ir du 
vyrus. Paskui bijodamas 
arešto ir nesmagumų pabė
go i San Francisco.

Vieno pirklybinio Brazili
jos laivo kapitonas pasakoja, 
kad Jacmal miestelyj, prieti- 
niame Hayti salų krašte, sun 
kiai susirgo sena botutė- 
akušerė. Nujausdama, kad 
jau artinas mirties valanda,- 
pradėjo labai nerimauti. 
Saugotojai jos pradėjo klau- 
synėti priežasties tokio ne
rimavimo, ant ko ji atsakė: 
— Negaliu ramiai mirti, ka-
dangi savo sąžinėj jaučiu

Žiaurų likimą turėsi matyti.
Netekėk niekad už tokio, kurs žiuri, 
Kad pavilioti tave dėl gražumo, 
Jis tikros-meilės širdyje neturi— 
Saugokis sesut vilingo gabumo.

‘ Neikie už tokio, kurio nepažinsi, 
j Kokią tur širdį, nes paskui pražūsi, 
Savo jaunystę po kojų paminsi, 
Vargo bangose visą amžį busi.

Neikie už tokio, nors jis turtus žada 
Ir čia ant žemės jisai rengia rojų, 
Gal ne iš meilės jisai tave veda—

• Busi vėliau tu paminta po kojų. 
Turtai, gerybės ir kas tiktai yra, 

I Ant šio pasaulio, ar ką akis mato, 
į Nieko brangesnio nėr už meilę tyra, 
Į Ji tiktai laimės gy venimų stato.

Jei jau bernelį sesut pamylėjai 
Širdies jam greitai tu nepažadėki, 
Pažink jį pirma ar galvoj ne vėjai, 
Nors tave žada visados mylėti.

Nežiūrėk turtų, bet kad būt protingas, 
. ! Kad tave paskui varguose užjaustų, 

Į Visas gyveninis, kad butų laimingas,

Ant tyros padangės 
Jau šviečia saulelė, 
Jau skamba vienybės ■■

Argi męs visuomet 
Atšalę žiūrėsim . 
Ir garbę tėvynei 
Atgaut nepadėsim.

Nes garbė tėvynės
Yra nepražuvus, ■ ~
Tik po priešo jungu 
Jau seniai pakliuvus.

Jeigu męs broleliai 
Stosim į vienybę, 
Pražys tarpe musų 
Pajiega, stiprybė.

Ir tada sustoję 
Jautriai uždainuosim, 
Visi kaip didvyriai. 
Męs į eilę stosim.

Tada męs sutrinsim 
Priešo nedorybę, 
Atgausim tėvynei 
Garbę ir liuosybę.

Vyturėlis.

f

didelis vartojimas kavos ir j 
arbatos, rūkymas tabako ir 
nereguleriškas valgis. Tūli 
pypkės mylėtojai užginčyda
mi, kad rūkymas nieko žmo
gui nekenkia pasakoja apie 
kokį tai Brown, kurs kas-; 
diena surūkydavo po kelias! 
dešimtis cigarų ir dagy veno' Suužė jūrės, bangos putoja, 
iki 120 metų. Kavos amato-1 Mano širdelė graudžiai vaitoja, 
riai pasakoja, kad koks tai; Nes reikia sesti man į laivelį 
Prancūzijos apysakų rašy-1 Ir plaukt į kovą už laisvės šalį, 
tojas gyvendamas kava iš-, Nors čia ne mano yra gimtinė, 
gyveno tiek metų, kiek nė į Nors čia liūdesys spaudžia krutinę,

Bet ta šalelė visus priglaudžia, 
Nes čia carizmo jungas nespaudžia, 

Čia neužginta savaip kalbėti, 
Čia nieks neverčia išsižadėti,

Jeigu kas myli kalbą tėveliu,______

O kaip pažinus jį gerai jau busi, 
Kad jis yr vertas jaunos širdies tavo, 
Veskis su juomi, niekad nepražūsi, 
Eikie už tokio — rasi laimę savo.

Pilaitė.

SUUŽĖ JŪRĖS.

didelį išmetinėjimą. Ati
traukit mano lovą ir kaskit 
po ją žemę- Kada saugoto
jai truputį prakasė žemę, 
tai rado užkastas dvidešimts 
dvi vaikų galvas. Paskiau 
prisipažinus, kad ji tuos vai
kus pavogė ir suvalgė, su 
ramia sąžine tada numirė.

Hayti salų kanibalai arba 
žmogėdžiai yra kieto karak- 
terio ir prie prisipažinimo 
sunku juos priversti. Paša-, 
kojama, kad sykį sugauti 
keli kanibalai neprisipažino 
prie kalties iki tol, kol jiems 
nepradėta ylomis badyti pir-

vienas žmogus tuose laikuo- j 
se neišgyveno. Ar tas atsi-; 
tiko ar ne, faktų nėra, bet 
jeigu ir atsitiko, tai nepa- 
miršti reikia, ka d ta i 1 abai 
retas atsitikimas. Gali būti, 
kad tų dviejų didvyrių orga
nizmai buvo toki stiprus, 
kad nepajiegė jų sugadinti 
nuodai, kurie yra svaiga
luose bei perdideliame var
tojime kavos. Daleiskim, 
kad senesniuose laikuose 
žmonės ir turėjo tokius or
ganizmas, bet kodėl aniems' 
panašų nesiranda musų lai
kuose? Jeigu jau kur senu
kas yra išgyvenęs 90, 100, 
101 metus, tai męs labai ste
bimės- šventųjų gyveni
muose randame, kad šv. An
tanas yra išgyvenęs 105 me

Haytijiečių dvasiškiai “pa 
palois”, kurie myli valgyti 
žmogieną, jeigu niekas jiems 
neatneša auką, tada vaka
rais eina į priemiesčius ir

rengtos didelės puotos net 
būtinai turi rastis ant stalo 
žmogaus mėsos.

Gali darbuotis kiek tiktai gali. 
Bet nuožmiai karei pradedant kilti 
Jos išvengimo žuvo jau viltįs,

Šiądien mus laukia baisus likimas, 
Baisingos karės audrų siautimas. 

Sudiev jums draugai, kuriuos mylėjau, 
Gyvent su jumis drauge norėjau.

Ilgai laikysiu aš jus mintyse, 
Bet slėpsiu skausmą jūsų akyse. 

Mintims atskrisiu prie tų namelių, 
Kame praleidau daugel dienelių,

Nors tiek męs laimės tada turėjom, 
Kada tarp savęs meiliai kalbėjom. 

Ir jums sudiev, jaunos sesutes, 
Jus laimingesnės nors be»močiutės, 

Nes jums nereikia į karę stoti 
Tenai gyvybę savo aukauti.

NAMAI MEILESNE
Ar šviečia saulutė 
Ant dangaus skaisti, 
Ar žydi lelija 
Darželyj graži, .

Širdis nesidžiaugia 
Grožybėmis to,
Nerand čia ramumo—
Aš grisiu namo.

Nepuikus čia rūmai 
Ne jūrių krantai, 
Širdis čia nerimsta 
Ilgis’ kur namai.

Čia vien nuliūdimas, 
Ilgu čia labai,
Skrendu aš mintimis
Kur mano namai-

Aš vystų kaip gėlė
■—Šalyj svetimoj,---------------

Čia skausmo daugybė, 
Širdis čia vaitoj.

Gal būt prie savųjų 
Skausmai lengvesni, 
Nes mano nameliai

Vyturėlis.

ČIAUDĖJIMAS.

a

Čiaudėjimas yra paprastas žmoguje 
apsireiškimas, vienok turi savo istoriją ir 
įvairius manymus. Kiekvienas iš musų ži
no, kad turint slogą arba kuomet esti nosis 
nešvari, žmogus čiaudėja ir tai keliatą sy
kių į dieną, o vienok ne vienam gal iš musų 
niekad neatėjo mintis, kad čiaudėjimas įvai
riose šalyse turi šiokią tokią reikšmę ir 
jam apsireiškus nevisur žmonės vienaip 
į jo apsireiškimus tiki.

Šiądien pas mus jeigu kas sučiaudėja, 
tai tuojau tam linkime sveikatos. Tas pap- 
rotis nėra savaimi užgimęs, bet paeina nuo 
burtų žemesnio civilizacijos laipsnio žmo-

tus. Jis maitinosi duona,: Sudiev jums brangus mano tėveliai, 
šaknimis ir vandeniu, bet j Kurie seniai gal gulit žemelėj, 
šiuose laikuose mažai rastu-; Nes jau suėjo treji meteliai,

Kada nuo jūsų gavau laiškelį- 
venti duona, šaknimis ir van Jus ten didžiausi vargą turėjot 
deniu. Geriausia butų, kad Badą, nelaimių daug iškentėjot, 
kiekvienas “Dirvos” skaity
tojas pradėtų vesti normališ- 
ką gyvenimą, o tuo užtikrin
tų savo gyvenimą ilgesniam 
amžiui.

Šiuose laikuose mažai ran
dame tokių žmonių, kurie 
butų išgyvenę virš 100 metų, 
apart Tamošio Pąrre, kurs 
gyveno 157 metus ir Harsa- 
no Kelo Beay, kurs turėda- 

• mas 148 m. dar jodinėjo ant 
I -.-vi:.. rrol I
gyvenęs ir ilgiau dar, bet sy
kį nupuolė nuo arklio h* ant 
vietos užsimušė. į

me tokių, kurie sutiktų gy-

Kiek metų gyvename ir kiek ‘ 
galėtume gyventi.

Vienas Italijos augšto 
mokslo vyras sumanė^pra- 
dėti tyrinėjimą, kiek kurio
je šalyj žmogus išgyvena me 
tų. Po ilgų tyrinėjimų mi
nėtas mokslo vyras paskel
bė, kad vidurinis žmogaus 
amžis kiekvienoje šalyj yra 
nevienodas. Sulyg paduo- 

i tos jo statistikos vidutiniš-
žmogus nešė ant rinkos par- kai žmogus gyVena; ŠVedi- 
duoti. joj 64 metus, Danijoj 63 me-

Tulas francuzas drauge ,tUs, Norvegijoj 62 m-, Belgi-1 
su savo žmona raiti ant ark-j joj 57 ^ Irlandijoj 56fh. ir 
lių pasirįžo atlikti kelionę 9 mėnesius, Prancūzijoj 56 
iš Gonaives į Cape Haytien. m. ir 9 mėnesius, Anglijoj 54: tau valgyti tą obuolį ką 
Išsirengę kelionėn ir išjoję m., Italijoj 53 m., Holandijoj j da darytum — klausia jos; 
iš miesto užklupo juosaud-!
ra, kurie priversti buvo grį- joj 43 m. ir 4 mėnesius, Vo- — Ką daryčiai... Tada tą 
žti į priemiesti ir palaukti iki kieti joj 40 m. ir 7 mėnesius.! obuolį, iš piktumo, suvalgy- 
pereis audra. Įjoję į prie- Iš tos augščiau paduotos sta-| čia.

šiądien ir musų laimė pražuvo, 
Nes karės audra ir čia pribuvo.

Šiądien jau reikia apleist nameli 
Ir stot Į karę už kitą sali.

Jūrių bangose gal aš paskęsiu 
Ir ten gyvybę savo prarasiu.

Suužė vėjas, bangos putoja,
Rods su manimi drauge raudoja, 

Rodos atjaučia mano širdelę 
Ir žemai lenkia savo bangelę, 

Bet aš skausmuose esu paskendęs, 
Šios baisios karės aš išsigandęs, 

Žiuriu į melsvą jūrių gilybę, 
Kuri turėtų praryt gyvybę.

Vyturėlis.

[juokai J
* I VIENYBĘ.

Išaušo aušrelė 
Ir saulutė šviečia, 
Mus lietuvius, brolius,

Moteriškas karakteris.
— Mane — sako Marytė, j 

perskaičius istoriją apie. 
Adomą Ir Jievą, žaltys nie-: 
kados nepriverstų suvalgyti, 
užgintą obuolį, nes aš obuo- j
lių nemėgstu. , r _ i

— O jeigu žaltys užgintų i

52 m. ir 8 mėnesius, Austri- mažesnė sesutė.

’ J vienybę* kviečia.
Mus saulutė žadin 
Iš'miego tanfsybės
Ir kiekviena ragin • 
Stoti prie vienybės. 

Reik visiems mums dirbti 
Del tėvynės labo, 
Keiti mūšų broiiufr

Atgal į tamsybę, 
f 1 Kad daugiau ne žengti, 

Ir vargų sunkybę, 
Reikėtų mums vengti. 

Taigi visi broliai 
Iš miego pabuskim,

nių.
Zulusai (Afrikos negrai) tvirtina, kad 

žmogus kada pradeda čiaudėti, tai yra pa
laimintas ir tada protėvių šventa dvasia jį 
užviešpatauja. Čiaudytojas tada privalo 
atsiduoti dievobaimingoms mintims ir pra
šyti nuo savo dievų kitiems tokio palaimi
nimo- -<*.

Gvinėjoj (vidurinėj Afrikoj) dar aštuo
nioliktame amžyj buvo daroma, kad jeigu 
kokia žymesnė ypata pradeda čiaudėti, tai 
aplink jį esanti puldavo prieš jį ant kelių 
ir bučiuodavo žemę.

Naujoj Zelandijoj kuomet mažas vai
kas pradeda čiaudėti, tai tėvas ar motina 
to vaiko meldžiasi, kad atsitrauktų nuo 
vaiko prakeikimas.

Europoj, beveik visuose kraštuose yra 
isiplatinęs paprotys, kad žmogui, kurs pra
deda čiaudėti .sakoma: “į sveikatą” arba 
“ant sveikatos”. Aristoteles, grekų filozo- 
fas, gyvenęs prieš Kristaus užgimimą sakė, 
kad čiaudėjimas yra dieviškas daiktas, o 
kada žmogus sučiaudėjęs pradeda kosėti, 
tai tuomet čiaudėjimas yra nelaimingas.

Žydų papročiuose laike čiaudėjimo yra 
sakoma: “gero gyvenimo.”

Muzulmonai, kuomet pradeda čiaudėti, 
sako “garbė Allahui.”

Przemislio aplinkėj, Galicijoj, žmonės 
tiki, kad jeigu kas besirengdamas į kokią 
kelionę sučiaudėja, tai kelionė bus laiminga.

Goraliai yra įsitikinę, kad kuomet vai
kas pradeda čiaudėti, tai jam į nosį velnias 
įlenda. * * s* , iltį
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O, kad

•nas pirmiau manęs. Viskas butų gerai,' 
•tik vienas dalykas, kad mane kankins ir 
neduos ramumo tavo bjaurus snukis/ 

i Sudiev, Anele, aniuoliška grožybe (ironiš
kai juokiasi). Tra-la-la (policistas jį tem- 
pia, jis į policistą). Žinau, kad man reikia! 
įeiti, bet nebūk toks žiaurus, nesistumdyk, 
'kuomet kalbu su merga (Anelei). Beje, 
Anele, kaip galva skaudės, nepamiršk savo i
raudono sijono (išeina). - ™ . p

Anelė: Tas paleistuvis su manim dar | Braniley ir hunus 
nori kalbėti. Aš jam parodysiu, bjaurusis g - kvietei ai- 
latras (išeina grūmodama kumŠČia). | Gėlėmis puošimai ir dekoravi-

S maitai musų speciališkumas.(uždanga) H Męs auginame namie gėles. Ne-

> Reikalaujame Agentų. Į.
Reikalaujame kožname mieste lie- ; 

tuviškų agentų rinkimui orderių ant:{ 
vyriškų siutų, teipgi agentams ir: i 
kriaušiams pristatome sampelius ir,! 
kitus reikalingus daiktus. Gavimui > j 
sampelių reikia prisiųst 4 markes po i 
2 centu.

Rašykite lietuviškai adresu:
J. F RICHARD, ‘,

136 Maple St., 
HOLYOKE. MASS.

KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZX1ZXXXXXXXXXXXXX3XXXXXXZXXZZXXXXX: 
męs užlaikome apartamentą su didžlausiu pasirin

kimu VISAME MIESTE
ELEKTROS ŽIBURIŲ APTAISYMŲ, ĮRENGIMŲ LEMPŲ 

IR ĮVAIRIŲ PRIETAISŲ. “

i

Scena IV.
Izabelė,. Anelė ir Agota.

Miegojimo kambaris. Izabelė gulilo-
I

turime filijų savo pramonės 
Telefonuokit Rosedale 1499 

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

ar- IiIi t

r

Tadas Neura
Savininkas

Įį Jąs balsamvoja ik be nuodų už- 
MUŠA VISOKIUS VABALUS

| Užtikrintas darbas yra musų spe-:;; 
ciališkumu.

I Pirkti galima po nnmeriu: ;

2122 E. 2nd Str. Cleveiand, Ohioj:
Tel.!taa 115S Gretai 8199K $

j. Saldainių 
{Krautuves

Užlaikau skanių saldainių, 
šaltos košės ir minkštų ge- 

‘ rimų. Už stiklą tik 3c.

2047 Hcmiiton Avė.,
CLEVELAND, OHIO.

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

FRANKEL LIGHT COMPANY
5016 Woodland Avė. - • Cleveiand, Ohio

AUKSINĖS

PLUNKSNOS
TADAS NEURA

Užlaiko

Bučarnę Ir Grosernę
TAIPGI

Žvaigždės Svetainę
Del susirinkimų, repeticijų 

vestuvių ir 1.1. •...

2041 Eamilton, Avė., 
CLEVELAND, OHIO.

k Mr. Henry Wood.

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

Lietuvių kalbon vertė 
Br. Skripkauskiutė.

* (Tąsa)
. Izabelė: Jis bus laimingesnis,

męs visi galėtume mirti su tokiomis tyromis 
širdimis kaip jis. Butume laimingi....

Jonas: Gulėk ramiai, Vincuti. Aš ei
nu atvesti tavo sesutę (išeina).

Izabelė: Ak! Kaip sunkiai aš esu nu
sidėjus. Jonas, mano vyras, nuėjo atvesti 
tą moterĮ, kurios aš teip nekenčiu. Ji čia 
ateis, glamonės ji lygiai kaip tikra jo moti
na, o aš.... aš turėsiu iš tolo žiūrėti Į jį, į sa
vo tikrą vaiką, su veriama skausmais šir- je ir sunkiai vaitoja. Retai kalba, silpnu 
džia (Vincukui). Vincuti, brangus mano, balsu (lazbelei kalbant, gali už scenos pri- 
nors paskutinėj tavo gyvenimo valandoj ti- tarti tyki muzika).
kek man, kad aš esu tavo motina. Izabelė: Jau mirštu... viena..- apleista.

Vincukas (silpnu balsu): Tėvelis nuėjo Aplink nesiranda nė vieno, kurs galėtų ma
jų atvesti. ne suraminti. Ak, kad aš galėčia dar Joną

Izabelė: Vincuti, ta moteriškė nėra matyti nors savo gyvenimo paskutinėj va- 
tavo motina (nusiima akinius). Vincuti, landoj...- Prašyčia jo atleidimo... tada butų 
žiūrėk i mane, argi nepažįsti, kad aš esu lengviau mirti (įeina Anelė).
tikra tavo motina (ima jį savo glėbin). Anelė: Jeigu ta Agota butų girtuoklė,

Vincukas: Mano mamytė (numiršta tai ištikro manyčia, kad sukvailėjo (žiuri į 
Izabelės glėbyje)- lovą, pamačius ir pažinus Izabelę, puola

Izabelė (laikydama jį glėbyj ir balsu prie lovos). Dėl Dievo meilės, Izabele, tai 
merkdama): Jis jau mirė... Jis paliko mane tu čia? Kada gi čia atėjai?!
vieną... Vincuti, kelkis ir vadink mane savo ’ izabelė: Ak, Anele, aš jau mirštu, man 
motina... Vincuti, kelkis... Ak, jis jau yra jabai silpna.
mnniręs (Įeina Agota). % i Anelė: Vargšė Izabelė, ar labai silp

na?
Izabelė: Silpna man labai, bet aš nebi

jau mirti, Viešpats nemirė už gerus žmo
nes, bet už tokius nedorėlius kaip ir aš. 
Savo gyvenimo kryžių nešiau kiek galėjau, 
bet toliau eiti jau negaliu.

Anelė: Ar aš buvau priežastim to, 
kad tu apleidai Rytų Pylį ?

Izabelė: Ne, Anele, ne. Man linksma 
buvo su tavim gyventi, bet atleisk man, aš 
noriu matvti Joną- Prašysiu jo atleidimo, Milijonai dolerių bus praleista'į Lora-

• - J J 7 m ateinančius kelis metus. Daugybe
opa skui m irsiu SU ra m ia ši r d Žia---- Pras įau -lietuvių perka sau_nuosavybę Lorai-...
, , , , . . . nę. Ir Tamista bukit vienas iš lai-Agotos, kad jį čia atvestų, bet nesulaukiu. mingų. Del pilnos informacijos ra- 1 

Anele, buk gera, leisk man nors v alandelei & shimman. Honecher Bidg. <
pamatyti Joną. n ’*■'*“ M rih"1’ w “

Anelė: Kodėl ne, pamatysi (eina prie 
durių ir šaukia) Agota! Agota!

i Scena XII.
* * Tie patis ir Agota.

Agotą (lyg bijodama): Ak, Izabele, 
pažins tamista. Leiskit man nuvesti jus Į 
savo kambarį.

Izabelė: O, Agota, palik mane čia, ma
tai mano tikras vaikas mirė, o vienok jis 
nežinojo, kad aš esu jo motina. Nors esu 
didžiausia nusidėjėlė, bet aš esu jo motina- 
O, Vincuti, mano brangus Vincuti, širdis 
man plyšta iš gailesčio (puola ant lovos).

(Uždanga)

OR.L.E. SIEGELSTEIH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
— Kraujo ir Chroniškų Ligų. —

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

7 iki 8. Nedėldieniais nuo 
10 iki 12 vidurdienio.

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

CLEVELAND, OHIO.

Dr. P. S. SMEGEL
Ofiso valandos: Nuo 8 iki 9 

rytų, nuo 1 iki 2 ir nuo 
7 iki 8 po piet.

Tel. Broadway 1248-J 
Tek Cuy. Union 89-W 

7211 Broadmay N. E. 
CLEVELAND. OHIO.

PARDAVIMAI.
Parsiduoda namas ir 50 

pėdų tarp dviejų gatvių. Namas ir 
daržinė. Kurie lietuviai manote 
pirkti narna, tai greitai atsišaukite, 
nes namas yra dėl savęs budavotas, 
tai nenorečia svetimtaučiui parduo
ti.

Atsišaukite šiuo adresu:
South Euclid, Ohio.

Prasee Rd.
Karas gatvės Mills

ĮDĖKIT JUS PINIGUS J LORAIN.
Ateities geležies ir plieno centras 

šiaurinėj dalies Ohio Valstijos. —

in ateinančius kelis metus. Daugybė

AKTAS V.
- Scena I.

: Agota, Barbora, ir Petras.
1 Gatvė. įeina Barbora ir Agota. - ± .. - .. . , .
> i . 4 A -j- 1 • • „ Agota (įeidama): Anele, ar gerai bus,Agota: Ar šiądien paleis jūsų brolj 8 '■ksiučiajona,
Petrą iš kalėjimo ir ar žinote, kad Vingu- P . - . .

Anelė : Eik ir daryk tą ką as liepiau.
Ar tu manai, kad čia ponia esi ant manęs

Lorain. O. arba M. Cibula, 3125 W. 
50-th St. Cleveiand. Ohio.
- (34)

vienė labai serga?
Barbora: Apie brolį Petrą girdėjau, .. . 

kad paleis, kaslink Vinguvienės, tai nežinau (ASota išeina. Izabelei). Dabar galėsi
XVO.OIXIXXX V lUCUVlUllUCy iiV"*****1* - . y

ar ji serga, ar ne, nes neturėjau laiko ją at-;ma 1 sav° on^* .
lankyti (girdisi klyksmai). Kas tai gale- Izabelė: Tegul tave Dievas laimina, 
tų būti? Agota, tu eik pažiūrėti ir sykiu Anele, tu esi tokia gera (Anelė bučiuoja 
atlankyk Vingiivienę, o aš lauksiu savo bro- Izabelę). Ir dar mane pabučiavai-
lio (Agota išeina. Įeina Anelė). Anelė (pasitraukus): Kasžin, argi aš

Anelė: Viskas' pabaigta. Žinai ką, ją ištikrųjų pabučiavau. Jeigu ištikrųjų, 
Barbora, Petras yra liuosas- O, kad pama- tai jau Agotos yra kaltė (išeina).
tytum kaip ta Ona yra pasirėdžius! Mane Izabelė: Linksma, kad galėsiu matyti 
labai juokina jos žalia su raudonomis juos- savo vyrą, brangu Joną. Prašysiu jo at

leidimo ir tada ramiai užbaigsiu savo gyve-

Kastai gale- Izabelė: Tegul tave Dievas laimina.

tomis skrybėlė. ,
Petras (įbėga ir puola prie Barboros): nimo dienas (Įeina Jonas).

Barbora,-mano miela sesele, nors sykį esu 
jau liuosas ir nieko nesibijau.

Barbora: Ačiū Dievui, kad viskas išė-
Scena V.

Izabelė ir Jonas.
Jonas (eidamas prie lovos): Labaijo ant gero.

Petras: Viskas užbaigta. Franas Le- man yra gaila tamistos (priėjęs žiuri ir pa- 
visonas kaipo žmogžudys, teismo tapo nu
teistas į kalėjimą visam gyvenimui.

Anelė: Tik tiek?
Barbora: Anele, tai yra sunki bauda, 

sunkesnė ir už mirtį (Petrui). Eikim da
bar, brolau. Visa baimė pražuvo (išeina).

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 
tą parankųjį da 
lyką, niekad ne
bandyk pirkinė
ti pigių, kurios 
yra parduoda
mos po 25c., 
50c., $1.00 arba, 
kad ir $1.50, 
nes bus veltas 
pinigų išmeti'- S 
mas ir tos pluk- 
snos niekad ge
rai rašyti negal, 
nes jos padary
tos tik dėl ap
gavystės. Ir 
todėl norėda
mas turėti ge
rą plunksną, 
nepirk pigesnės, 
kaip $2 00 ir 
tai tik šios kom
panijos, nes bė
gyje 3 m. daug 
esame męs jų 
pardavę ir visi 
mus viengenčiai 
kostumieriai y- 
ra patenkinti ir 
užganėdinti.

PREKĖ 
nuo $2.00 
iki $7.oo.

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

bfK’n žiurkių r 
illUv U balsamast;

tas

J. W. JONĖS, 
Generalis Manadžerius.

DIDELIS OLSĖLIS
visokių dažų ir dažams aliejų.

414 Superio Bld?.®^
PHONE CUY. CENTRAL 8280-L

' ‘DIRVOS’ KRAUTUVĖJE.

< 2004 St.Clair av. Cleveiand.

.766 Į

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
statytojai i

Prospet 2420 Central 17

Generališki perkraustytojąi,. vinduotojai ir 
bankspintų ir mašinerijų. Rakandus pakuojam išleid

žiant ir sukraujam.
Cleveiand, Ohio3400 St. Clair Avenuo,

VISI NAMŲ FORNIŠIAI
Nupiginta ketvirta dali prekės per Rugpjūčio mėnesi.

THE CLAYTON FURNITURE CO.
St. Clair Avė, kampas 75-th Street, Cleveiand, 0hioi|

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen 
£ DANTISTAS 7=7 

o valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street 
Cleveiand, Ohio.

(j L. A; Kujawski r
A D V O K A T A S.

Teisingai ir praktiškai atlieka Į 
>! visokių tiesų reikalus visuose i 
ji valstybiniuose ir federališkuo- ; 
Ij se atsitikimuose. Kreipkitės į, 

Prie jo:
j 418 Society for Savings Bldg. j* 

i( Tel. Main 257—Central 15Q2 R įj

11 '1,1 j,,|,ni y, ■■ ■

Dabok Savo Automobilio Ratus.
v

—Mažas nubrukimas ar pradūrimas nebus atkreipta atyca, gali pačia 
ryti ga'14 geriausia padarytam ratui. Tad pirmiau negu atsitiks koks 
blogumas, reikia žinot kur jieškot pagelbos.

Jei esi.nelaimėje, šaukis pas mus.
THE INGERSOLL TIRE &SUPPLY CO.
•Kelly- Springfield- Goodyear-Goodrich.

1824 Euclid Are. Tel. Prospect 3240

TRUMPAS PASIKALBĖJIMAS

»Za4PER

APIE ELEKTROS ŽIBURIUS

Bucksteins Aptieks, kur per pereitus dešimts metų tarnavo Jums išti
kimai. 2407 St. Clair Avė. persikėlė tiesiok skersai gatvę ant kampo St. 
Clair Avė. ir E. 24 St. Būt labai malonu man matyt visus mano pažįsta- 1 
mus naujoj vietoj.

Musų soda ir gerymo kambarys yra pavyzdingas.
RUCKSTEIN'S DRUG STORE

St. Clair Avė., kampas E. 24 St. CLEVELAND. OHIO.

ELEKTRIKO ŠVIESA YRA LIUOSA N0G DULKIŲ 

TAS SUMAŽINA NAMŲ VALIMO DARBA IR SUTAUPI- 
NA PUSĖTINAI ATPUOŠIMO IŠKASCIUS. TAVO LUBŲ 

POPIERĄ LAIKYS. ILGIAU. TAVO SIENOS IR LUBOS 

NEIŠRODYS SENOS TEIP GREIT.

žinęs Izabelę pašoka L Dėl Dievo meilės, 
Jzabele, ar tu čia?!

Izabelė: Silpna man, Jonai-.. Negalė
jau numirti nepamačius paskutinį kartą 
tavęs, ir neprašius atleidimo. Jonai, sakyk, 

; ar atleidi man už tą gėdą ir visus nemalonu
mus, kuriuos, esu tau padarius?

f ' Jonas (atsisėda ant lovos): Izabele,
Anelė: Tegul jiedu sau eina, o aš tru- jėlko gi tu čia atėjai?

pūtį palauksiu (ironiškai). Noriu pama
tyt ir pasakyti sudiev ponui Lėvisonui (įei
na Levisonas su policistu)-

Scena II.

Scena III.
Anelė, Levisonas ir

>. p o 1 i c i s t a ą.
,K' Anelė (ironiškai): Labų dieną, ponas 
levisone! Na, kaip gi patinka šitie bran- 
■zalietai, kuriuos policistas uždėjo ant ran
kų?
' Levisonas: Labai gražus. Kadgalėčia 
tai tuojau juos tau atiduočia. Pasakyk savo 
broliui Jonui, kad aš jam siunčiu labas die- 
nas.

< Anelė: Begėdi, Levisone! Laikai per
simainė. Dabar jau nebus teip, kaip pir
miau buvo Rytų Pylyje. Bet pasąkyk man, 
kur tu dėsi tuos deimantinius žiebus, sku
jines pitštinaites ir perfumuotą skepetaitę, 
Jcada tave visam gyvenimui Įkiš Į kalėjimą? 
i Levisonas: Tą darysiu, ką darė nevie-

Izabelė: Negalėjau gyventi viena ir 
būti atskirta nuo savo vaikų ir nuo tavęs. 
Nuo laiko, kada tave apleidau, neradau nie- i 
kur ramumo savo sąžinei ir visokios mintįs 
kaip koki erškėčiai draskė mano širdį.

Jonas: Izabele, kamgi reikėjo apleisti1 
Rytų Pylį ir mane?

Izabelė: Ar tu dar nežinai...
Jonas: Nežinau. Tas dalykas man

ikišiol buvo kaip sapnas.
Izabelė: Aš maniau, kad tu manęs ne

myli, aš maniau, kad tavo meilė jau buvot 
paskirta kitai; aš maniau, kad tu su manim 
jau nenorėjai gyventi, dėlto ir prasišalinau į 
iš tavo namų, o prie to dar prisidėjo ir me
las, suvadžiojimai nedoro Levisono. Da
bar matau, kad viskas buvo neteip.

Jonas: Tugi, Izabele, žinojai, kad my-Į 
įėjau tave iš visos širdies, kad niekada tau j 
nemelavau nė vieno žodžio.

** r < (Dar bus)

Tas štai kaip atsieina. Tamista neturėdamas britvos, priver
stas eit pas barberį barzdos apsiskusti. Ar ne? Žinoma, kad teip. 
Juk neapsiskutės negali būti.' Na, leiskim sau, Tamista skuties 
vieną sykį į savaitę, tai kas savaitė mokate 15c., o juk metai susi
deda iš 52 
savaičių, 
tai Tami.- 
sta išmo
kate bar
berini per

Jei Tamista Neturi Brituos
TAI J METUS LAIKO, HESKAITAKT NUOTOLIO LAIKO LAUKIMO! ?AS BiRBERį

Išmokate $15 ir 60 centp Veltui.

metus laiko $7.80 Bet jei Tamista nori užsilaikyti švariai, tai pri
verstas esi skustis bent du sykius j savaitę, tai Tamista kas savai
tė barberiui išmokate po 30e. vien tik už barzdos skutimą, 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 Logiškai 
apmąsčius ir apkamavus tą brangų, veltui praleidžiamą laiką, 
skaitant pinigais prisidės mažiausia trys sykius tiek, kiek išmoka- 
mametų bėgyje gyvais pinigais.

Tki apsistokie čia ir apmąstykie, argi ne laikas sustabdytie to
kias pragaištingas lėšas, kurios nesvarstant išrodo nedidelėmis.

Tad nejauk, nieko, o tuoj paėmęs keletą dolerių užmokėk tik 
vieną sykį/ nusmilkdamas gerą britvą, o ant visados nuo augs 
čiaus išskaitlidMąTbuostolių busi liuosa*.

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

DIRVOS” KRAUTUVĖ
2004 St. Clair Avė. i Cleveiand, Ohio

THE ILLUMINATING COMPANY 
1LLUMINAITING BLDG. PUBLIC SQUAER

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
ĮSTEIGTA^ AMERIKOJE 1886 METAIS

Kapitalas i Sausio, 1917, $143.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų .................. $52.813

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 S9.00 ir $i2.co į savaitft

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

kus ir kulturiškus reikalus.

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

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

organizacija. .
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas* pla^į 
tesnių -informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, Šiuo*adresu^

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

Kuopos yra visuosemiestuose. Norėdamas

- •' .........- -
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Šitos Dury?
UfcTVVlŠ mcillSUS

lanksčiu tavo ateities 
v < ir pasiganėdininių. Pradėk savo 
j! taupinio reikalus su mumis nuo 
į j S1.00 ar daugiau.
|| MĘS TURIME DEPOZITŲ 
G SUVIRŠ $7.000,000.00.

q The PearlSLSavings 
h & Trust Company

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

nos. nuo 2 iki S vai. vakare.
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 dienos.

J8
ii

! Amerika atmoka istorišką

Cor. AVest 25th Street and 
Clark Avenue. Jj

OCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXErXXl

3 Dr. I. E. D0WNEY B
M DANTISTAS 2

H Seretioms nuo 9:00 iki 12:00 vidurdienio.
2 Nedeldieniais uuo 10:00 iki. 121» vidurdie- 
£> ir nuo 2:00 iki 5:00 popiety.
□ Prineeton 2377-Rm Galima susikalbėti lietuviškai.
H 1172 E. 79th Str. Clevėland.O. iiTinntnnrnmnm

10C
L. Bednarški

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

- ba ypatiškai.
L. BEDNARŠKI.

6700 Fleet ar. Union 733-R 
=ii ■ ■=irai^-^=ni=

Edvardas B. Smialek, 
TAIKOS SUDŽIA 

(Justice of the Peace)
Sutaiko civiliškas ir krhninališ- 

ij.kas bylas ir išriša kitokius teismo 
'• reikalus, kurie rišasi su šituom 
jj; urėdu. Teipgi veda
ii! REJENTALIKŠĄ KANCELIARI

JĄ (Notary Public).
iii Parūpina kontraktų ir pardavimo 

Hjiar pirkinio aktus, apdirba "dee- 
1 ;j|dus”. margičius, abstraktus, tes- 

litamentus ir teip toliau.
S KANCELIARIJA:
1 303 SUPERIOR BUILDING

; Cleveland. Ohio.
1 Tel. Bell Main 1963.
įl; Cuyahoga Central 8290—R.
jl‘ Valandos: nuo 9 ryto iki 4 

pietų.
| REZIDENCIJA:

jS Telep. - - Cuy. Central 7597-K'jl

t John Tidd t 
^KOSTUMERSKAS^

Ji! Lietuvys Kriaučius iji
j; Kurie mylite dėvėti gražius ;• 
(Jlsiutus ir kitus drabužius, tai užsi-ĮĮĮ 
jjsakykite pas atsakantį kriaučių. įjj 
l! Aš gyvenu pačiame miesto centre lį 
ji ir turiu bidelę šapą, todėl ir viso-Jį 
R kius drabužius atsakančiai pasiu-'j: 
S vu. dailiai pritaikau ir gero tavoro.-į

Kreipkitės Antrašu:

Cleveland. Ohio į:

^Sienoms Popiera>

‘SANTARA7!
DEMOKRATINES TAUTOS LAIS-1

VES SANTAROS LAIKRAŠTIS, f

incuzijai nnrhiso Hukoi 
buvo teipgi didelė ir galiaus, II fl! ĮjįjS |jvį(4| 
daejo iki . to, kad pradėta; _

Washingtonas nebūtų buvęs 
pergalėtojam jei ne 

Francuzija.
i Nepaprastai perimanti 
žmogų buvo scena, kada lai
ke buvimo Amerikoj, Arth- 
ur’as Jemes Balfour, Angli
jos užrubežinių reikalų mi- 
nisteris ir garbingas Fran
cuzijos didvyris, maršalas 
Joffre, pergalėtojas vokie
čių prie Marny, atlankė gra
bą garbingo Amerikos did
vyrio Washingtono įsteigėjo 
Amerikos republikos. Ir 
nuo to laiko Amerikos isto
rijos bėgyj lyg kokioj dra
moj prasidėjo naujas, veiki
mo aktas,, užstojo nauja era. 
Tas naujas aktas yra labai 
svarbus ir begalo užimantis, 
bet galima spėti, kad jame 
gal bus scenų, kuriose sun
kus bus lošimas, nes niekas 
nežino ir vargiai kas gali 
teisingai šiądien pranašauti, 
ką slepia savyj ateitis ir ką 
męs sulauksime. Faktas yra, 
kad Amerika permainius sa- j - ‘ .
vo politiką padavė ranką tai amerikonai turėjo savo ran- 

ji kininkams ir susijungus su;kose- Anglijo? kares guber- 
il vakarų Europos tautomis; pitonus Gage matydamas,

1 
s

poli

ij; St. 16 Berea Rd, Brook Park O.
! Tel. Mario 110—R.

Su visokiai reikalais kreipkitės 
’l prie jo. o busite užganėdintais jo 
Ii patarnavimu.

Dr. FRANCIS KENNEOY,
DANTISTAS
OFlSO V A UNfX>S

Pagedėliu, Uiairninku irSt-reay v ai. arai* 
nuo4>5X> iki

Bell Roseaale 2377-W Caj. Ceat S678-R
5402 Superior Avenue

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

tų lieti kulkas, o iš malda-' Vyrams ir moterims. Su- 
knygių piešta POP^.,įr randame darbus prie virtu- 
dirbta dezes kulkų sudeii- •
mui. Pirmas pasiryžimas a* ^uose, pi re 
jaunos republikos buvo ban- kambarių valymo, bliudų 
dymas gabenti salietros iš mazgojimo ir viešbučių. Dar 
Vakarinės Indijos parako bai laukiniuose kliubuose, su 
dirbimui. Sunkus ir tiesiok pragyvenimu. Reikalauja- 
negalimas būdas užtektinai me greitų mergaičių prie sta 
parsigabenti salietros iš In- lų ir špižernės darbo, teipgi 
dijos, privertė amerikonus greitų vaikų prie patarnavi- 
pasitenkinti namine, kurios mo.
mažai kur buvo. Truputį vė THE CLEVELAND CATE- 
liau tapo atrasta porą švino RERS ASSOCIATION CO. 
kasyklų ir tada jau kiekvie- 412 Superior Avė. N. E.
na miestelio ar kaimo kalvė i ■
virto amunicijos fabriku,
nors tas “amunicijos fabri- Naujas išradimas 
kąs” ir pati kulkų ir parako 
išdirbimo sistema daug pa
vojingesnė buvo pačiam ka
reiviui, kurs tą amuniciją H atsirasti jūsų stuboje.

. , _ panaikinsite tik į dv»vartojo negu priešui. Didės kitę savo adresą, o visi 

ni kiek amunicijos fabrikaii 
buvo miestelyj Lancester, j 
Pa., kurį revoliucijonieriai

20 amžiaus.
Dėlei panaikinimo blakių, bamba- 

dierių ir kitų vabalėlių, koki tik ga- i 
' ’ .. ' ’ Tą viską;

panaikinsite tik į dvi dieni, tik pasiųs-

visai dykai.
Rašykite ant adreso:

J. W. SAKAUSKAS & CO.
Box 42, Sta. E., C

ni, tik pasiųs- ; SS 
>i nurodymai Ss

KAS & CO. §§ 
Cleveland, Ohio.

KAINA

Astuoni (8) rubliai
6 mėnesiams................5-50
3 mėnesiams.............2 80

1 mėnesiui..................... 1.03
N. 10k. (2psl.) 15k.(4psl,)

Užsieniuose du kartu brangiau.

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

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

—L’ŽLIAKO DIDELĘ—

NAMŲ; RAKANDŲ KRAUTUVĘ

t

t

B

stojo į bendrą veikimą, į ben
drą kovą prieš germanų 
tautą. Jeigu kas šiądien 
mus paklaustų, kas privertė 
Ameriką permainyti politi
ką ir padaryti tokį pavojin
gą žingsnį, įsimaišant įeu- 

■ ropinės karės sukurį, be abe
jonės atsakytume, kad prie
žastis paskelbimo karės 
Amerikos Vokietijai, buvo

ka’d revoliucijonieriai tuom 
fabriku pasinaudoja, keliais 
atvejais su savo kariumene 
bandė tą fabriką atimti, bet 
visi anglų besistengimai nu
ėjo perniek. Balandžio mė
nesyj šių metų suėjo šimtas 
keturiasdešimts metų nuo 
laiko kada generolas Gage iš 

i Bostono pasiuntė dvi kom- 
.-panijas i Concord, kad ten

DR. D. TU SANUOS, B. D. S. I i
ATSAKANČIAUSIAS H 

DANTISTAS. »--- -------------------------------------- - jj :
Ofiso valandos: Nuo 9 ry- S ■ 
to iki 12 dienos, nuo 1 po f 
pietų iki 8 valandai vakare. L

813 Superior Avė. N EL, ~
Vienos durys nuo Colonial Teat. H :

PEČIU. KĖDŽIŲ , PATIESALŲ 
(KARPETŲ), STALU, LOVŲ, MAT- 
RASŲ IR DAUGYBĘ TAM PANA
ŠIU DALYKŲ* REIKALAUJAMŲ 
PRIE GASPADINYSTĖS IR KAM
BARIŲ PAPUOŠYMAMS.

> čia didelis pasirinkimas visokių ge-
H S§ lažinių dalykų, visokių dailydėms įrankių, sudynų
2 ir f. t. Teipgi įvairių-įvairiausių rusių maliavos, še

Main 6166

. . Gyveninio abu du telefonai.
„a ,,1.,^ Ofiso Telefonas: Cuy. Central 1017-W az Nuo o centų augštyn uz rolę X

Y Didžiausis pasirinkimas tinkamų Xmargumynų. Pamieruokite savo^ U1T» W III.

^kambarius ir atėję pasirinkite J GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ją tinkamiausio tavoro pas mus ________
y Wall Paper & Paint Store, <> ~ Ofiso Valandos - _
V _ r . , .. „ X Mo 1 IKI 3 popietų ir nuo 6 iki . :30 va

1338-40 St. Clair Atenue . . ..<£ kare, šventadienias m o 11 iki 12 die-
^>Centr. 6189-R Prospect ^2892ni>s Seredoms popietų ir Pėtnyčių va- 

karais nėra ofiso v abudu.
Ofisas 1395 t 9 St.

--------------- .------------ "* ' " Vienas ploka: nuo Nort’.. Superior 
< LEVELAND. OHIO.

==* DANTISTAS
Ištraukia dantis be jokio 

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

Valandos priėmimo: 9 ryto 
iki 9 vai. vakare.

6127 St. Clair Are, kampas 
Norwood.

© Bell Main 3514 Gyvenimo ® 
(@) Cuy. Cent. 1505 Cuy. Union 289 @

barbariškas vokiečių subma- 
rinų veikimas jūrėse, kurie 
neatsižvelgdami koks gar
laivis, pasažierinis ar pirkly-; 
binis ir keno jis yra, kariau
jančių ar neutrališkų šalių, 
skandino kiekvieną. Bet 
apart barbariško vokiečių 
submarinų veikimo jūrėse, 
amerikonų sielos atjautė 
Francuzijos vargą ir karės 
sunkumą, kuri jau tris me
tai kaip velka ant savo pe
čių viena tiek sunkumo, kiek 
turi panešti jos talkininkės. 
Vidujinis balsas amerikonų, 
lyg koks varpas prabylo, kad 
kaip praeityje Lafayetto sū
nus kritiškame momente pa
siskubino su i

amunicijos sandėlius, bet li
kimo buvo lemta kitaip, už
virė dideli mūšiai, kurių ai
das pasiekė visą pasaulį.

Stoka amunicijos tokia 
buvo didelė, kad Washingto- 
nas norėdamas lyg nuramin
ti revolucijonierius ir kad pa 
rako yra užtektinai, slapta 
įsakė pripilti kelias dešimtis 
baškų smilčiė ir laikyti savo 
abaze. Galiaus, kada visos 
kolionijos pasiuntė Was- 
hingtonui amuniciją, tai nuo 
Balandžio iki Rugsėjo mėne
siui beveik nieko neliko.
Washingtonas parašė atsi- 
šaukimą ir išdėstė blogą pa-

L;iuU..v ..u pagelba Ameri- revoliucijonierių, ka-
kai, teip dabar Washingtono dan^ jau liko tik tnsdesimts 
sūnus su pagelba turi sku
bintis Francuzijai, kad sulyg 
Lincolno žodžių: “Valdžia 
žmonių, žmonėms ir per 
žmones nieks nedingtų nuo 
paviršiaus žemės.”

1 C. J. Benkoski ©i
© ADVOKATAS ©I
(§) i @)

420 Society For Savings Bldg..^ 
X CLEVELAND, O.

Męs savo ofise turime kas per- j 
(©) kalba lietuviškai. (©) j

15APTIEKA

frį______________________-----------------
3 Tel: Central 2356. Harvard 286. j! 

Igrossm a N i 
ll Cm Itntf I*liarmiw»,v į

—PRAŠYK—

PUSĖ STIKLO 
PATAISO SKIL
VĮ IR INKSTUS

IĮ Atsinešk pas mus savo reuma- 
Stizmo keblumus, męs juos prašalin

sime. Išgydymą grarantuvjame. 
o jei ne. tai užtikriname pinigu su
grąžinimą, jei mus vaistai negelbė
tų.

!j 3502 Clark Avė, Cleveland. Onio.

CEREBRUOTO

LASH’S
BITERIO

REIKALAUJA VYRŲ 
Mokintis Barzdaskučių 

AMATO.
Instrukcijosadmokamos $25.oo 

Algos apsimoka, užsiėmimas gva- 
rantuotas.

Tri-City Barber College
211 Prospect N. E. 

CLEVELAND, OHIO.

pelų, smalinės ir robrinės stogų dengimui popieros 
h 2155-57 St. Clair Avė. Cleveland, Ohio

Central 1518

J. F. SAWICKI
-^ADVOKATAS «

325 Society for Stviaįs Buildiag'e

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

■ Namų tel. Union 251-L.

PRIE ŽENKLO BALTO KRYŽIAUS GERLVUSI VAISTAI

Ohio Baby Carriage Repair Co. i
H

Taisome Vaikų Vežimukus, Skėčius (parasonus)ir tt.
Pataisytus daiktus pristatome į namus, jei yra rei- 

kalaujma. Savo darbą męs gvarantuojame.

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

Jji Muilas, perfumos ir daugybė iš Europos pargabentų vaistinių žoljnų. 
Pamėgink mus.“ Gelažinio Vyno”.

MARKET PHARMACY-APTIEKA
i L. S. KREJCL Savininkas

j; 2601 LORAIN AVĖ :-: CLEVELAND, OHIO

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

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

ri jodą lotus,” namus ir farmas Apsaugoja nuo ugnies namus fr namų 
Lildus. Atlieka prisegos patvirtinimo (Notary Public) darbus.

DU BANKINIAI SKYRIAI: 
1783 W. 25th Street,

573 W 3rd Street,
Cleveland. Ohio.

Elyria. Ohio

Kampas Addison Road N. E
7043 Superior Avė. t

Cleveland, Ohio.

VYRŲ ir MOTERŲ 
Geriausi rudenio sezono, 
naujos mados čeverykai Musų aptieka yra prisirengusi viskuom apru- g 

pinti Tamista. Musų tavoras yra tikras ir prireng- 
tas, mus patarnavimas užganėdintas ir prekės san- £ 
žiningos.

THE GEGENHELMER DRUG. CO.,

Nou S3.«50 iki $12.00
CHAS. R. SELL
7026 Superior Avė.

CLEVELAND, OHIO.

t

Cleveland, Ohio.

5511 Euclid Avė. (arti 55 gatvės), antros lubos kambarisį222.
Ofiso valandos: 9:30 r. m. iki 8:00 v. oh?O k 1,00

Su $1,000.00 vertės mašina X—Ray aš galiu tikrai ištirti tavo ; 
nesveikatos ar ligos priežastis. Mano X—Ray mašina mato viduje : 
teip gerai, kaip tamista gali matyti iš lauko. Ji parodo man visas prie- : 
žastis; aš galiu matyti priežastis, kurios kenkia tamistos organizmui. > 
Aktuališkai matant ir tuomi lengvai ištiriant visas klintis, aš tamistai : 
galiu lengvai pagelbėti ir pagerinti sveikatą. Su pagelta j 
reguliariško egzaminavimo su pagelba X—Ray už $1.00, aš mikroskopis- ; 
kai ir chemiškai galiu patarnauti be speciališko atlygniimo. Per septy- : 
nioliką metų savo praktikos aš pagydžiau tūkstančius žmonių iš nesuga- • 
įėjimo: pilvo, kepenų, inkstų, kraujo, odos, reumatizmo, akių, ausų ir ger- ■ 
klės skaudėjimo, plaučių neveikimo ir jsesenėjusių kitokių ligų. Ateik i 
pas mane ir duok save išegzaminouti. Aš suteikiau pagelbą tūkstančiams į 
žmonių, suteiksiu ir tamistai.

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

dvi bačkos parako. Vasario 
mėnesyj 1777 metuose Was- 
hingtonas vėl paskelbė, kad 
revoliucijonierių padėjimas 
yra ant bedugnės kranto, 
nes iš visų pusių pradėjo 
plaukti reikalavimai para
ko. Matydami, kad nėra jau 
kitokio išėjimo, generolas 
Lee įsakė dirbti kuodaugiau- 
sia saidokų ir vilyčių, o ge
nerolas Franklin patarė var
toti pikes, kokias vartoja 
mūšiuose indijonai. Galiaus 
Washingtonas pamatė, kad 
kitokio išėjimo jau nėra, 
ir kad gręsia pavojus priešo j 
apsupimo, nutarė su visa re
voliucijonierių kariumene 
persikelti anapus Alleghany į 
kalnų, kad ten rasti pasislė
pimą. Tokioj tai sunkioj vei ; 
kimo valandoj, ant laimės i 
revoliucijonieriams pavyko į 
užgrėbti anglų garlaivįj; 
“Nancy”, kurs iš Anglijos 
gabeno angly kariumenei 
2,000 šautuvų, 100,000 kara
binų, 30,000 šovinių ir 30 to
nų kulkų. Apart to grėbė-, 
žiaus vienok reikalavimo pa
rako nebuvo galo. Netekę 
revoliucijonieriai amunici-* 
jos, o ypač parako, manė, 
kad visi pasistengimai pasi- 
liuosuoti iš vergijos nueis

(Darbus)

CIGARAI ir PAPIROSAIUž ką Amerika dėkinga 
Francuzijai-

Revoliucija, - kuri suteikė 
Amerikai neprigulmybę, bu
vo nuo syk kaip ir nepasek- 
minga ir nuo pat pradžios 
užsidegimo buvo permato
ma, kad baigsis nepasiseki
mu. Visa revoliucijos situ
acija nebuvo teip bloga iš 
priežasties, kad ne stoka bu
vo žmonių, bet dėlto, kad 
anuose laikuose karė jau bu
vo išsivysčius mehaniškame 
procese, nors neteip kaip 
šiądien, ir neturint ginklų 
nė amunicijos, negalima bu
vo stoti j kovą su savo prie
šu. Tą ginklų ir amunici
jos stoką Amerikai gerai per 
matė Anglija, kuri jau tada 

: viešpatavo ant jūrių. Ame
rika neturėdama tada fabri- 

! kų dirbimui amunicijos, ne- 
• tekus tos ką turėjo pasiga
minus, likosi visai bejiegė ir 
Anglija juokais galėjo staty
ti Amerikai išlygas tokias, 
kokias tik norėjo. Medegos 
amunicijos dirbimui stoka

'S 
SALDAINIAI IR SUŠALDYTA SMETONA g 
HUEFNERS CONFETIONERY g

7031 Superior Avė.,

yaistų.
Aš kalbu lietuviškai, lenkiškai ir slaviškai.

DR. I.E. JASINSKI
607 ROSE BLOG. 

▼ALANDCMTT
ftx> II iki 12 vai. vidurdienio, ir nuo 2 iki 3 
vai. po tnetu. Nedėliomii ant pareikalavimo.

Antras Ofisas, 1374 E. 25-las Galvis.

PARSIDUODA 
VISUOSE 

ŠINKUOSE

•dMiomic nao 8 iki * ryto ir boo* iki? vale



TIK KĄ IŠĖJO Iš SPAUDOSBUK SAVININKU IR NE-

MOTERIMS PASISKAITYMAI MOKĖK RANDOSKI. yjjjj IjetUYOS 
TIEMS BET SAU.

DRAUGYSTĖS, KURIOS 
TURI “DIRVĄ” UŽ 

ORGANĄ.

No. 22. RUGPJŪČIO 10 d. 1917.

Moterįs prie darbų 
Francuzijoj.

Francuzijoj moters, dėlei 
karės reikmenų išdirbimo 
daugybės, susispietė į fabri
kus, kur greta vyrų dirba 
amuniciją. Užtenka atlan
kyti Francuzijoj bent vieną 
amunicijos fabriką, kad pa
mačius ten moteris “gelbs
tint tėvynę”. Algas jos gau
na gana dideles, tad pasinau
dodamos geromis algomis, 

'ten moters, nors ir fabrikuo
se dirbdamos, yra tikros “po 
nios”, nes į darbą ateina pa
sipuošę madinėmis šlebemis, 
brangiomis skrybėlėmis, šil- 

, kinėmis pančiakomis ir ap- 
'sevę brangiais čeverykais. 
Atėję į fabriką jos nusivelka 
šilkines šlebes, nusiima skry
bėles ir nusiauna šilkines 
pančiakas su dailiais čevery
kais, o to vieton, galvas ap- 

, mauja tam tikromis kepurė
mis, apsimauja rudomis, iki 
kelių trumpomis kelnėmis 
Vapsiauna sunkiomis, medi-

^-Jieįnis klumpėmis. Prie ne
kuriu darbų dėvi akinius, 
tokius kaip oriaivininkai ar 
šoferai, o jei dirbama prie 
kokių gazų, ar teškančio .me
talo, tai ant burnos užsideda; vyzdžių- Jeigu motina už- 
respiratorius, panašius mas- 
koms, kurias dėvi frontuose 
kareiviai, kad apsisaugoti 
nuo nuodingų gazų. Mote
ris, kuri ten dirba prie tekė
lo, ar tekinimo mašinos, iš
rodo lyg (atsiprašant skai
tytojų) didelis meitėlis, nes 
maska daro reginykiautėT 
šnipo, akis ir veidai prideng
ta akiniais, o ant rankų dėvi 
ilgas, juodas, skurines pirš
tines. Matant tokią regyk
lą, niekan nesinorėtų tikėti, 
kad už valandos ar kitos, iš

DETROIT, MICH.
Lietuvių Literatūros ir Mokslo Drau-

. . ___ .. , • - i DRAUGIJOS VIRŠININKAI: |
vyrui tas apeitų, jei mato, Pirmininkas M Vošviia, 
kad jai tas daiktas yra nebu- Pirmininko pagelbi. A Bagdonas, 

. ~ , Užrašų sekretorius J. Dikcis,
tmai reikalingas pasako vy-j 295 Greeiey Avė., 
rui, kad tas daiktas jau pusę Finansų sekretorius F. Praškevičius, j 

metų atgal kaip buvo pirk- Iždo globėjai: Jonas Balčiūnas ir J. ■ 

tas. Žinoma vyras ant to nie Tvarkdaris J. Vaitekūnas.
kO nesako ir praleidžia nie- Mėnesiniai susirinkimai laikomi kas 
, • -j n- -i • pirmas nedėldienis kiekvieno mėn.,ko nepaįsėdamas, (ji vaiku- 3.čią vai. po pietų Lietuvių šv. Jur- ; 
čia i m:ito ir yino kad mama ' «io ParaP‘j‘nei svetainėj, ant _West- ciai mato 11 žino, Kau mama minster ir kampas Cardoni avė.
tą daikta pirko vakar ar UŽ- Liet. Liter. ir Mokslo .Dr-jos nariai

, maino knygas kas pirmas nedeldienis vakar, O tėtei sako, kad jau taikia susirinkimo, nes knygynas ran- 
xt t dasi susirinkimo svetainėje.pusę metų. Nevienas gal;

, , -2 . . Knygiai. J. Bandža ir J. Skeneristada norėtų perspėti ir paša- knvgyno ižd. j. Mitnkas.
kyti tėtei, kad mama meluo- ir p^SčS.mitetas A' Abyshe“ ■ 
ja, bet bijodamas, kad kuo-;

X x-x- - J v ' .'LIETUVIŲ PILIETINIO KLIUBO met tėtis įseis darban, nuo valdyba detroit, mich. 
mamos gaus labai mušti, na i Pirmininkas A Locaitis, 

ir nieko nesako. Čia tai ir Rekordų sekr. st. Ganiprauckas, 
apsireiškia diegas melagys-1 Ave?..

tęs, kurs greitai prigyja vai- Iždininkas V. Milkevičia, 
v • . 2163 Russčll St.yko mintyse, O sykį pabandęs Užrašytojas organo ‘‘Dirvos” L.

Kliubo nariams Jonos Naujokas, pameluoti mamai ar tetei 217 Cardoni Avė., 

jeigu ir tas puikiai pa vikst,a, J0°sre|^i^sntai taislkllų J‘ ^uIca į 
tada Vaikas jau tampa gud- P. S. Kliubo susirinkimai buna lai-: 

komi antrą nedėlę kožno mėnesio ant ] resniu ir teisybes tėvas ai 2:S0 po piet Schulte Svetainėje, 273 j 
motina nuo savo vaiko jau Gratiot J 
neišgirs. Senas priežodis sa valdyba l. s. k. šv. kazimie- 
ko, kad koki tėvai, toki ir vai R0 GVARI>IJGS- 
kai. Ir tas yra teisybė. Pirmin-
Visko Vaikai mokinasi nuo jVice- Pirmin. A. Deresevičia, 
savo tėvų. Jeigu tėvai sugy- „ 1?42_oIe?o° A'’e- i!

vens gražiai, be melavimų is 2136 Lakeside Avė., 

ko neįskila barniai ir. nesu- Fin- raš^He^ylve. s. e., 
tikimai, vaikai neturės pa- iždin. j. Miškinis,

!-z__ifjZT. t.: • 1532 E. 32 St
KAIRŠKA VYRIAUSYBĖ: 

tėmyjus vaiką apie ką nors Kapit. J.Rakauskas, 7028 Superior av.! 

meluojant, ne su piktumu, ne oficierlai:
SU rykščia tuojau, bet SU ge- ^rkauskas, 1301 E. 55th Street J J ® J. Maksimavičius, 1279 E. 60th Street >

F. Piečaitis, 1399 Giddings Rd., 
J. Urbšaitis, 1987 East 68th Street, 
J. Gaidelis, 1402 Oregon Avė.
Signalistas J .Šalčius, 1399 E. 41st Str.

L. S. Šv. Kazimiero Gvardijos su- ‘ 
sirinkimas atsibus kožno mėnesio 
antrą Utarninką vakare, nuo 7:30,, 
Povilausko svetainėje, 2452 St. Clair ■ 
Avė.---------------------- —_ __________________ L

p.l

Parsiduoda pigei3namai 
ant vieno loto, 4 šeimynų, su 
elektros šviesa, Šiaudinėms 
ir f omišįąis. Lotas 45 ir 

1144. Randos $150.00 į mėne
sį. Prekė $11,000-00. Gali- 

: ma nupirkti su įmokėjimų 
$1,500.00, o likusieji ant 
lengvų išligų. 

1 

j 2 šeimynų namas po 5 kam 
barius ir'maudinėms, prakė 
$5,000.00, su 
$500.00. Likusieji ant leng
vų išligų. t

. 3 šeimynų du namai, prakė | 
$4500.00. Su įmokėjimų 
$500.00- Likusieji ant leng- 

i vų išligų.

A. B. BARTASZEWICZ, 
2006 St. Clair A ve., 

Cleveland, Ohio.

Sutaisė ir išleido M. šalčius.
Žemlapis parodo sienas, kokios turi 

buti laisvos Lietuvos.
Kauniečiai, vilniečiai, suvalkiečiai 

ir Prūsų lietuviai ras ant jos savo 
bažnytkiemius, miestelius ir miestus.

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.

NUOŠIMTIS 
skaitos: motos dienos, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

LAKE
SHORE S

S.R'hrtT.6$ttart, N.I.I;
ii

Akių specialistas 
Per 30 dienų

Suteiks patarnavimą
t pritaikyme akinių ir davime pata
rimų DYKAI.
; Aš gvarantuoju už savo darbą, 
pakinių pritaikyme.

1
 7035 Wade Park Avė.

Valandos: Nuo 1 iki 8 kas 
dien. Galvos skaudėjimas

■ išgydoma su akiniais.

r

jos* išsivystys “lėlė” su juo
dai dažytais antakiais, su- 
garbiniuotais plaukais, šilki
nėmis šlebemis ir pąnčiako- 
mis, o dar ko gero, ir su pa
pirosu dantyse. O vienok 
teip yra.

Mokykime vaikus teisybės.

K

Skaitydama “Dirvoje” Mo 
terių skyrių radau daug pa
mokinančių moterims straip 
snelių apie auginimą vaikų 
ir jų mokinimą. Pasiryžau 
ir aš pabraukti keliatą žo
džių apie vaikų auklėjimą. 
Mano nuomonė yra, kad no
rint gerai išauginti ir išauk
lėti vaikus, visupirmiausia 
turime mokyti juos teisybės. 
Neviena motina gal pasakys, 
kad niekados nemokina vai
kus meluoti, bet patįs išmok
sta. Tas yra tiesa, bet vai
kas nematydamas pavyzdžių 
savaimi ne išmoks ir jeigu 
jam bus aiškinama, kad me
lagystė yra negeras papro
tys ir jo kiekvienas privalo

ramu pasistengs vaikui aiš
kiai išaiškinti blėdingumą 
melagystės, vaikas gaus ge- 
rų'pamokinimą ir kitą syki 
jau ’atmis, kad meluoti yra 
negerai. Vaikai visados ga- 
tavi yra viską išpildyti ką. 
tiktai tėvai palieps, bet jei- ! 
gu tie paliepimai bus duoda
mi su meilumu. Teip pat 
valkas niekados nemeluos tė 
vams jeigu motina ar tėvas 
klaus jo su gražumu, kur bu
vai, ką veikiai ir t.t. Mokyti 
vaikus teisybės yra nesunku, 
tik visupirma privalo tėvai 
buti teisybės mylėtojais. 
Taigi, jei norima, 'kad vai
kai ateityj butų musų para
ma, naudingi savo broliams 
ir tautai, mokykime juos 
teisybės.

‘Dirvos” skaitytoja.

t

I

IX | DR. ADOMAS 5ZOTWSKI I 
imokėjinra' § gydytojas ir chirurgas S 
— . . H 982 E. 79 St, Cleveland, Ohio. g

ji ant leng- H ------------- ------------------ g

Rose 4420-W Princeton 1369-L R

Dr. I.M. JARZYNSKI
GYDYTOJAS, CHIRURGAS, 

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

dienos.
1155 E. 79th Street.

H Telefonai: Rosedale 5758, 
it ton 431 
a ——---------------------------------

Princ-

i s
Valandos: Nuo 2 iki 4 po piet 

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

tz1I
s

T»l. Frinettoc S85 .£

Dr. E. A. Marlewski i
----- dantistas = |

Ofiso Valandos: 
Nuo 9d» 12:00. nuo 1:00 iki 4:00 popiete ir 

nuo 6:00 iki 8:00 vakare.
Seredoms nuo 9:00 ryto iki 1200 vidurdie.

1100 E. 79fh St Cleveland, Ohio £

I t POPE VULGANIZIN6 CO. g 
į 4\Goodyear & Pennsylvania auto-/k 
! T mobilių guminius ratus ir dūdas ' J'pataisome. Už savo darbą męs^P 
i 4/ gvarantuojame. Atidaryta 
Į vakarais ir nedeldieniais.

6934 St. Clair Avė.
(Kampas E. 70 gatvės) 
CLEVELAND, OHIO.

»iO- o
_ <>-

O <>
■ —. ■ T\ f i d\Cuy. Telefonas Princeton 539 w5ą
Dovanos! Dovanos!;

i . i

l Duodu dovaną 50c. ver- į 
tės, kuris užsirašys Dirvą; 
ant metų. Tik vieniniams

• gyventojams. {
JUOZAS SAUNORAS.

.829 CHfford Avė.

Ypatingas PaskelbiTnas.
Daktaras Cowdričk, didelis specialistas, į Clevelimdą pargabe

no ypatingas mašinas tyrinėjimui ligų moterių ir vtfikų. čia jis 
duos didelias pasekmes, kokia? duoda didžiausios ir garsiausios Eu-
ropos klinikos. Primint' reikia ir tai, kad atlyginimas yra veik 
nieko, sulyginant su gydymo pasekmėmis, kokias galima atsiek per 
jo X—Ray egzaminavimą, kiekvienam ligoniui. Nedaro skirtumo 
kokius egzaminavimus perleidai ar kaip seniai sergi, leisk apie sa
vo ligą ištirt ir pamatyk ką jis gali.

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

4%
St. Clair ir East 55-ta gatvė,

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

12000 Superior Avė.

nj Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems 
ru Lietuvoj bei Amerikoj m

g VIENYBE LIETUVNINKU g
g Eina jau 30-tus metus.
N Prenumerata $2.00 metams; $1.00 m 
jjj pusei metų. Kanadoje-$2.50 metams; «g 

Į g $1.25 pusei metų. Anglijoj, Lietuvoj ir “j 
i kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m. g 

[J* Pamatiniui vieną num. siunčiam dovanai įjj 
I Qį Knygų katalogą siunčiame ant pareika- 3 
I Čj lavimo dovanai. £
! js J. J. Pauksztis & Co. § 
i ffl 120-124 Grand Str., S
i ru Brooklyn, N. X. tn

T
.1

I

SVARBUS ATRASIMAS!
Rasputino Veikalas Caro Paloduose, Apgaoingos

Maldos, Nuodijamas Caruko.
Jo galybe Rusijos politikoj, priartinimas revoliucijos, prasidės tilpti “Ameri
kos Lietuvyje“. Užsirašyk “Amerikos Lietuvį“ dabar ir perskaityk šitą 
aprašymą, nepraleisk progos, nes už ši aprašymą brangiai užmokėta autoriai. 
Siųsk šiądien pinigus ir gauk “Amerikos Lietuvį“, jis talpina tik svarbiausius 
raštus. Kaina metams $2.00, pusei metiį $1.00. Adresuok taip:

“AMERIKOS LIETUVIS'
15 Millbury Street Worcester, Mass,

vengti. Melavimui pavyz
džius vaikai gali rasti net ir 
pas tėvus, na, kad ir toki ar
ba tam panašų. Vyrui ne
matant moterė nusiperka 
dėl savęs koki nors ‘daiktą, 
kad ir iš drabužių. Kada

Žiūrė iš ruginių miltų.
Kvortą miltų atskiesk šal

tu vandeniu moliniame puo- j 
de ir tegul teip stovi per ke- | 
turias dienas, kurioms pras- ; 
linkus, naudok pagal reika-J 
lo; gaiimadėti šito mišinio 
porą, ar kelis šaukštus i ver
danti, užsudytą vandeni. 
Išsirus (turi buti skysta) ga
lima užsudyt kiek reikia ir 
pridęt smožyto, smulkiai 
pjaustyto cibulio ir žiūrė 
bus gatava. Prie žiūrės bul
ves, cielas ar trintas, reikia 
paduot skyrium. Su žiūre 
galima virt kiaulių ausis, 
vuodegas, šnipus, niky tą 
kumpį arba dešrailes.

liūs ir šonų skau
dėjimą? Nerviš-lpi 
kurną. įsisenėju-h j 
sias ligas Plau- j 3 5 
čių ir kitokias Ii- * 
gas?

AR TURI
Pilvo skausmą, 

kata ją? Skilvis' 
ar pūslės kliūtis? 
Reumatizmą ir 
kepenų ligą? Gal 
vos skausmą, kon 
st i pači ją ? Suge
dusį kraują, dieg-

Tvo Proga
Štai tavo proga 

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

$1000.00 X—Ray vartojamas egzaminavimui ir gydymui

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

Dr. CotodrickDr. Cowdrick iTJZr
Specialistas; w Cleveland. Ohio.

Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki I ir 6 iki 8. 
Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

Tik Vyrams
GYDAU nervy

JEIGU.

DR. F. G. LESLIE,

ĮDAINAVO
Marė Čižauskienė

Ofiso valandos: Nuo 9 ryto iki 
8 valandai vakaro.

Geriausi patarnavimai už sąži
ningą užmokestj.

1935 St. Clair Avė.

Nauji LiMski Cotumbia

REKORDAI

aujo ligas, elekt

ros ir medicinos 

; kombincijomis
Gegužine Daina 
Giedu dainelę.
Marė čižauskienė

E3291 520 laivelis
Lopšinė daina.

ĮDAINAVO
Marė ir Jonas Čižauskai

£<>244 Tu mano Motinėle 
Skambančios Stygos.

roion Tris berneliai 
Vakarinė daina.

® t jauti savyje sveikatos suirimą, ateik pas mane | 
H t ir leisk man ištirti nesveikatos kliūtis, ne atsis-š 

į žvelgiant į tai, kas gydė ir negalėjo tave išgydy-1 
|| | ti. Jeigu mano opinija bus, kad negalima išgy-t 

? dyti, aš visai gydymo darbą nepradėsiu. *
U Į X-RAY CHEMIŠKAS IR MIKROSKOPIŠKAS | 

J EGZAMINAVIMAS.
Jonas čižauskas Baritono.

Ant mariu krantelio 
pdiyi Saulelė Tekėjo.

Gimtinė Šalis 
" , Sunku gyventi.

ĮDAINAVO
Karalienes Aniuolų par. choras 

poica Ant Kalno Karklai siūbavo 
Pasisėjau žalią rūtą, 

j poioo Oi matule 
; Matus, Matus.

Beauštant! aušrele 
: Saulelė Raudona.
Į Oželis
j “ Mes Padainuosim, 
i ttoooo Loja šunis ant kiemo 
į Ko liūdi putinėli, 
pooaa Kur bėga Šešupė 

Karvelėli mėlynasis
Dainius

) jęaujoj. Gadynė. 
■ < o ana Y alužeSuktinis

t
Mano prekės yra sąžiningos ir nereiks-* 

lauji pasiduoti šitos mėtodos gydymui, jai to t
nenori. t.4* Aš gydau visas chroniškas kraujo, nervų*

* ir odos ligas, nupučkavimus, atvirus skaudu- * 
ai t liūs, išbėrimo, voties, nervų silpnumo, nustoji- 5

j mo ambicijos, strėnų skaudėjimo, reumatizmo, t 
t skausmo šonuose, skilvio neveiklumo, inkstų t
* ir kitokias ligas. T

t
Ateik Į ofisą, ypatiškai, nes aš ne užsiimu |'į Ateik Į ofisą, y pat 

? gydymais per laiškus.
S v

: Kur tas šaltinėlis .

i J 413 Prospęct Avė. S.E.jaunam mergelę.
‘Dirvos” krautuvėje randasi dide- OFISO VOLANUOS:

šiokiomis dienomis: nuo 9 ryto iki 8 va 
karo.

----------- <► 
Ryžių kotletai.

Ryžius reikia sušutint ir <► 
virt sūdytame, su sviestu , s
•n 1 nvi ’ o •Irni nrirlčt Vyrai ir moters! Kodėl jus kenčiate diena po diedai, mėnesis po mėnesiui, metai po motų, kad jus 4/

parsineša namo pasitaiko, I^‘infien\.je, pa. pn. ei galite išsigydyti pas daktarą Brown,kurs turi 35 metų patyrimą gydyme moterių ir vyrų, kurs išgydė C* 
kad tuojau ateina kaiminka, !smu^’a’ sukapotų grybų, tūkstančius žmonių ir prašalino jų skausmus. ,

’: imušt du kiaušinius, skai- ---- ‘ " ---pradeda žiūrinėti pirkini, i 
klausia kada pirkai, kiek 
mokėjai ir tt. Moterė, žino

tina, kaiminkai nieko nesle
pia, o šalę stovėdami vaiku
čiai girdžia. Kada ant ryto
jaus arba už kokių dviejų tri 
jų dienų vyras pamato nau
ją pirkinį ir klausia kada jis 
buvo pirktas. Moterė gi, ar 
tai bijodama vyro išmetinė
jimo, ar nenorėdama, kad

Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

j lis rinkinis ir šeip įvairiausių rekordų.
I į Gaunami
j į. “DIRVOS” KRAUTUVĖJE 

.į,' 2004 St. Clair avė. .Cleveland, O.

Cleveland, Ohio

Mfc.'ina parašome I»iSkn». kentraktv fnr- || 
ma*. randos aktu*, ir kitokiu* g :t

darbu* ^atliekame typevraherhi X
ar muhitttafu.-Diktaci.ia reikalaujant. A-

®*tenr iša *u teik iauvu jei reikalinga. J

Lobby American Trust Bldg. 4
3S Public S^uar*. T*. 22F-J «".

OO o

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

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 garsintls. Mus prekės yra kuožemiausios ir už gydymą męs gvarantuojame. Atėik 
pas mus šiądien. Męs kalbame lietuviškai. ,

tant ant dviejų puodelių ry
žiu, išmaišyt ir daryt knt- 

, lėtus, kuriuos paskui reikia 
smožyt svieste arba taukuo
se. Sosą padaryti reikia iš 
vandenio, kuriame virė gry- <► 
bai, pridedant Smetonos, iš- X __ _
plaktos su biskiu miltųč už- X 2573 ĖST 55 GATVE. ARTI WOODLAND AVĖ. 
sūdant, pridedant pipiru 2 lubos, kambarį® 15. . ’ į cleveland, ohio.
UZV irUS tą ' ą^ uzpi 1 an Į Valandos: Šiokiomis dienotais nuo 9 iki 8. Nedėldieniais nuo 10 iki 1 po piet.

kotletų, sudėtų j pusbhudj. | <

DAKTARAS BROWN

STEVERDING
^=APGARS!NIMU 

PASKLEIDEJ AS
Visokius apskelbimus išnešio

jame po * tūbas.
Narys iš. E. I). A.

i pharmM-ne t-ramont.
1547 St. Clair are. Cleteland. Ohi# 
Prnwt*«-t 2IS2-J C»ntm! TSSS-K X- R

4/b***^^* Q 
Gourley & Kelly1 

RiPOaiHIKU STEKOGRAFAI. TYFt- jį 
SRlFilIR KURTIGRIF1I S

į savo skaitytojams duoda labai daug naudingų raštų 
apie žmonių Sveikatą ir ligas, taipgi apysakų, juokų, 

J eilių, paveikslu. Turi savo korespondentus visoje 
Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj. Vokietijoj. Fran- 

ctjoj, Anglijoj ir kt "Ateitie*’' kaina metams $2.00, pusei metų Už
sieniuose metams $2.50. Pasižiūrėti viena numeri-siunčiame dovanai.

“Ateitis”, 366 Broadway, So. Boston, Mass.
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DRAUGYSTĖS, KURIOS 
TURI “DIRVĄ” UŽ 

ORGANĄ.

vyrui tas apeitų, jei mato,1 
kad jai tas daiktas yra nebū
tinai reikalingas pasako vy- ( 
rui, kad tas daiktas jau pusę 
metų atgal kaip buvo pirk
tas. Žinoma vyras ant to nie 
ko nesako ir praleidžia nie- j 
ko nepaisėdamas. Gi vaiku
čiai mato ir žino, kad mama 
tą daiktą pirko vakar ar už
vakar, o tėtei sako, kad jau 
pusę metų. Nevienas gal 
tada norėtų perspėti ir pasa
kyti tėtei, kad mama meluo
ja, bet bijodamas, kad kuo
met tėtis išeis darban, nuo 
mamos gaus labai mušti, na 
ir nieko nesako. Čia tai ir 
apsireiškia diegas melagys
tės, kurs greitai prigyja vai
ko mintyse, o syki pabandęs 
pameluoti mamai ar tėtei 
jeigu ir tas puikiai paviksta, 
tada vaikas jau tampa gud
resniu ir teisybės tėvas ar 
motina nuo savo vaiko jau 
neišgirs. Senas priežodis sa 
ko, kad koki tėvai, toki ir vai 
kai. Ir tas yra teisybė. 
Visko vaikai mokinasi nuo 
savo tėvų. Jeigu tėvai sugy
vens gražiai, be melavimų iš 
ko neiškila barniai ir nesu
tikimai, vaikai neturės pa- iždin. j. Miškinis,

Moterjs prie darbų 
Francuzijoj.

Francuzijoj moters, dėlei 
karės reikmenų išdirbimo 
daugybės, susispietė į fabri
kus, kur greta vyrų dirba 
amuniciją. Užtenka atlan
kyti Francuzijoj bent vieną 
amunicijos fabriką, kad pa
mačius ten moteris “gelbs
tint tėvynę”. Algas jos gau
na gana dideles, tad pasinau
dodamos geromis algomis, 

'ten moters, nors ir fabrikuo
se dirbdamos,, yra tikros “po 

. nios”, nes į darbą ateina pa
sipuošę madinėmis šlebemis, 
brangiomis skrybėlėmis, šil- 

, kinėmis pančiakomis ir ap- 
'sevę brangiais čeverykais.
Atėję į fabriką jos nusivelka 
šilkines šlebes, nusiima skry
bėles ir nusiauna šilkines 
pančiakas su dailiais čevery
kais, o to vieton, galvas ap- 
mauja tam tikromis kepurė
mis, apsimauja rudomis, iki 
kelių trumpomis kelnėmis 
ir apsiauna sunkiomis, medi

kėmis klumpėmis. Prie ne
kuriu, darbų dėvi akinius, 
tokius kaip orlaivininkai ar 
šoferai, o jei dirbama prie 
kokių gazų, ar teškančio jne-. 
talo, tai ant burnos užsideda vyzdžių- Jeigu motina už- 
respiratorius, panašius mas- 
koms, kurias dėvi frontuose

BUK SAVININKU IR NE
MOKĖK RANDOS KI

TIEMS BET SAU.
DETROIT, MICH. 

Lietuvių Literatūros ir Mokslo Drau- 
DRAUGIJOS VIRŠININKAI: t 

Pirmininkas M. Vošvila, 
Pirmininko pagelbi. A. Bagdonas, 
Užrašų sekretorius J. Dikčis, 

295 Greeley Avė., 
Finansų sekretorius F. Praškevičius, 
Iždininkas A Mitrikas, 
Iždo globėjai: Jonas Balčiūnas ir J. 
La tonas. 
Tvarkdaris J. Vaitekūnas.

Mėnesiniai susirinkimai laikomi kas 
pirmas nedėldienis kiekvieno mėn., 
3-čią vai. po pietų . Lietuvių šv. Jur- . 
gio parapijinei svetainėj, ant West- • „ . _____ - ,
minster ir kampas Cardoni avė. • 2 Šeimynų namas po 5 kam
maVS’kŽSs k^°pi^a? ŠiŠl barius irmaudinėms, prakė Į 
laikia susirinkimo, nes knygynas ran- $5000.00, SU įmokėjimų ! 
dasi susirinkimo svetaineje. ’ . 7 . *

„ . • T • $500.00. Likusieji ant leng-knygiai. J. Bandža ir J. Skepens ; °
knygyno ižd. J. Mitrikas. VU išilgų.

Literatiškas Komitetas A. Abyshell 
; ir F. Proškevičius.

Parsiduoda pigeiSnamai 
ant vieno loto, 4 šeimynų, su 
elektros šviesa, maudinėms 

j ir f omišiąis. Lotas 45 ir 
■ 144. Randos $150.00 į mėne
sį. Prekė $11,000-00. Gali- 

: ma nupirkti su įmokėjimų 
$1,500.00, o likusieji ant 

i lengvų išligų.

mster ir Kampas caraoni avė. i 2 šeimynų namas po 5 kam 
aVSSs^pi^af^dėidteliŽ barius irmaudinėms, prakė;

LIETUVIŲ PILIETINIO KLIUBO 
VALDYBA DETROIT, MICH.

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

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

2163 Russell St.,
Užrašyto jas organo ‘‘Dirvos“ L.
Kliubo nariams Jonos Naujokas,

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

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

P. i

TIK KĄ IŠĖJO 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 miestus.

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.

S E 
i 3 šeimynų du namai, prakė 1| 
$4500.00. Su įmokėjimų 

’ $500.00- Likusieji ant leng- 
; vų išligų.

j A. B. BARTASZEWICZ, 
2006 St. Clair Avė., 

Cleveland, Ohio.

Ih. įmins Šimoni I 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS H 

982 E. 79 St, Cleveland, Ohio. g

Telefonai: Rosedale 5758, Princ- S 
X---401 *•

Rose 4420-W Princeton 1369-L P

|

2
o piet H

i
ton 431

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

-M«i-H*****************J^*l’

DANTISTAS = $
Ofiso Valandos: ❖

4" Nuo 12110. nuo 1:00 iki popietų ir 4- 
nuo .6:00 iki8:00 vakare.

Seredoms. nuo W ryto iki 12:00 vidurdie. S
t 1100 E. 79th SL Cleveland, Ohio. f

NUOŠIMTIS
SKAITOSI NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 
taupinimui

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

St. Clair ir East 55-ta gatve,' 
Prospect ir Huron, 
Superior ir Addison, 
St Clair ir East 125-ta gatvė 

12000 Superior Avė.

A K V Š"*
S.Ribtrt T. Grthart, :

9

Per 30 dienų
Suteiks patarnavimą 

>i pritaikyme akinių ir davime pata- 
įrimų DYKAI.
•j Aš gvarantuoju už savo darbą, 
{iakinių pritaikyme.

7035 Wade Park Are.
; Valandos: Nuo 1 iki 8 kas 
; dien. -Galvos skaudėjimas 
Įi išgydoma su akiniais.

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems 
Lietuvoj bei Amerikoj

g VIENYBE LIETUVNINKU 
g Eina jau 30-ius metus.
3 Prenumerata $2.00 metams; $1.00 
ju pusei metų. Kanadoje$2.50 metam; 
g $1.25 pusei metų. Anglijoj, Lietuvoj ir 
g kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m. 
į“ Pamatiniui vieną num. siunčiam dovanai 

| Knygų katalogą siunčiame ant pareika- 
Į K (avimo dovanai.

129-124 Grand Str.,
Brooklyn, N. X. jg

SVARBUS APRASIMAS!
Rasputino Veikb^as Caro Palotinose, Apgavingos

Maldos, Nuodijamas Caruko.

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

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

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

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

Fin. rašt. Cipr. Selickas,
6202 Heisley Avė. S. E-, i

1532 E. 32 St.
KAIRŠKA VYRIAUSYBĖ: 

Kapit. J.Rakauskas, 7028 Superior av.!
OFICIERIAI: Į

kareiviai, kad apsisaugoti i su rykščia tuojau, bet su ge- ^kauskas, 1301 e |?th Street7 r- o v v —7 o Maksimavičius GDth R+rpot

tėmyjus vaiką apie ką nors 
meluojant, ne su piktumu, ne

Dr. I.M.JARZYNSKI
GYDYTOJAS, CHIRURGAS, 

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

dienos.
1155 E-79th Street.

POPE VULGANIZIHG CO. g
Goodyear & Pennsylvania auto-zK 

' mobilių guminius ratus ir dūdas 
r ^pataisome. Už savo^ darbą męs^P 

<> ’

Ô
Cuy. Telefonas Princeton 539

Goodyear & Pennsylvania auto-zK
Y vYirtkiKn an-vminmc iv I
Z paUAlSUme. uaiuą -r
4/ gvarantuojame. Atidaryta 
■^> vakarais ir nedėldieniais.

6934 St. Clair Avė.
(Kampas E. 70 gatvės) 
CLEVELAND, OHIO.

Jo galybe Rusijos politikoj, priartinimas_ręvoliucijos. 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 metij $1.00. Adresuok taip:

‘'AMERIKOS LIETUVI S' \
15 Millbury Street Wdrcester, Mass.

nuo nuodingų gazų. Mote
ris, kuri ten dirba prie tekė
lo, ar tekinimo mašinos, iš
rodo lyg (atsiprašant skai
tytojų) didelis meitėlis, nes 

““maskardąro—reginį kiaulės 
šnipei akįs ir veidai prideng
ta akiniais, o ant rankų dėvi 
ilgas, juodas, skurines pirš
tines. Matant tokią regyk
lą, niekan nesinorėtų tikėti, 
kad už valandos ar kitos, iš

J. Maksimavičius, 1279 E. 60th Street 
F. Piečaitis, 1399 Giddings Rd., 
J. Urbšaitis, 1087 East 68th Street.
J. GaideHs, 1402 Oregon Avė.
Signalistas J .Žalčius, 1399 E. 41st Str.

L. S. Šv. Kazimiero Gvardijos su- 
„'.čT. kožno mėnesio 

antrą Utarninką vakare, nuo 7:30,

ramu pasistengs vaikui aiš
kiai išaiškinti blėdingumą 
melagystės, vaikas gaus ge- v 
ra pamokinimą ir kitą sykį sirinkimas atsibus 

jau atmis, kad meluoti yra Povilausko svetainėje, 2452 St. Clair

Dovanos! Dovanos! i
‘ ■■ i

1 Duodu dovaną 50c. ver- i 
tės, kuris užsirašys Dirvą i 
ant metų. Tik vieniniams 
gyventojams. į 

. JUOZAS SAUNORAS. 
i .829 Clifford Avė.

ROCHESTER N. Y.

jos“ išsivystys “lėlė” su juo
dai dažytais antakiais, su- 
garbiniuotais plaukais, šilki- 
nėmis šlebemis ir pančiako
mis, o dar ko gero, ir su pa
pirosu dantyse. 0 vienok 
teip yra.

Mokykime vaikus teisybės.

negerai. Vaikai visados ga- Ave’ 
tavi yra viską išpildyti ką 
tiktai tėvai palieps, bet jei
gu tie paliepimai bus duoda
mi su meilumu, Teip pat 
vaikas niekados nemeluos tė 
vams jeigu motina ar tėvas 
klaus jo su gražumu, kur bu
vai, ką veikiai ir t.t. Mokyti 
vaikus teisybės yra nesunku, 
tik visupirma privalo tėvai 
būti teisybės mylėtojais. 
Taigi, jei norima, 'kad vai
kai ateityj butų musų para
ma, naudingi savo broliams 
ir tautai, mokykime juos 
teisybės.

Ypatingas Paskelbimas.
Daktaras Covvdrick, didelis specialistas, į Clevetndą pargabe

no ypatingas mašinas tyrinėjimui ligų moterių ir vkikų. Čia jis 
duos didelias pasekmes, kokia? duoda didžiausios ir garsiausios Eu- I 
ropos klinikos. Primint reikia ir tai, kad atlyginimas yra veik ’ 
nieko, sulyginant su gydymo pasekmėmis, kokias galima atsiek per 
jo X—Ray egzaminavimą, kiekvienam ligoniui. Nedaro skirtumo 
kokius egzaminavimus perleidai ar kaip seniai sergi, leisk apie sa
vo ligą ištirt ir pamatyk ką jis gali.

i

DANTISTAS

AR TURI

O <► 
O

Tik Vyramsj
Ofiso valandos: Nuo 9 ryto iki 

8 valandai vakaro.

Geriausi patarnavimai už sąži
ningą užmokestį.

1935 St Clair Avė.

Nauji Lietuviški CoMia
REKORDAI

Skaitydama “Dirvoje” Mo 
terių skyrių radau daug pa
mokinančių moterims straip 
snelių apie auginimą vaikų 
ir jų mokinimą. Pasiryžau 
ir aš pabraukti keliatą žo
džių apie vaikų auklėjimą. 
Mano nuomonė yra,. kad no-jįUrias dienas, kurioms prai 
rint gerai išauginti ir išauk
lėti vaikus, visupirmiausia 
turime mokyti juos teisybės. 
Neviena motina gal pasakys, 
kad niekados nemokina vai
kus meluoti, bet patįs išmok
sta. Tas yra tiesa, bet vai
kas nematydamas pavyzdžių 
savaimi ne išmoks ir jeigu 
jam bus aiškinama, kad me
lagystė yra negeras papro
tys ir jo kiekvienas privalo 
vengti. Melavimui pavyz
džius vaikai gali rasti net ir 
pas tėvus, na, kad ir toki ar
ba tam panašų. Vyrui ne
matant moterė nusiperka 
dėl savęs koki nors ‘daiktą, 
kad ir iš drabužių. Kada, 
parsineša namo pasitaiko/ 
kad tuojau ateina kaiminka, 
pradeda žiūrinėti pirkinį, 
klausia kada pirkai, kiek 
mokėjai ir tt. Moterė, žino-

^^ma, kaiminkai nieko nesle; 
r ęia, o sale stovėdami vaiku

čiai girdžia. Kada ant ryto
jaus arba už kokių dviejų tri 
jų dienų vyras pamato nau
ją pirkinį ir klausia kada jis 
buvo pirktas. Moterė gi, ar 
tai bijodama vyro išmėtinė- 
jimo, ar nenorėdama, kad

“Dirvos” skaitytoja.

Pilvo skausmą, 
kata ją ? Skilvis 
ar pūslės kliūtis? 
Reumatizmą ir 
kepenų ligą? Gal 
vos skausmą, kon 

: stipaciją? Suge
dusį kraują, dieg
lius ir šonų skau
dėjimą? Nerviš-j

Žiūrė iš ruginių miltų.
Kvortą miltų atskiesk šal

tu vandeniu moliniame puo
de ir tegul teip stovi per ke-

j 
linkus, naudok pagal reika-.iį 
lo; gaiima dėti šito mišinio ji 
porą, ar kelis šaukštus į ver- į 
dantį, užsudytą vandenį. » 
Išsirus (turi būti skysta) ga- u 
įima užsudyt kiek reikia ir 
pridęt ' smožyto, smulkiai h 
pjaustyto cibulio ir žiūrė o 
bus gatava. Prie žiūrės bul- « 
ves, cielas ar trintas, reikia I 
paduot skyrium. Su žiūre K 
galima virt kiaulių ausis, 
vuodegas, šnipus, rūkytą 
kumpį arba dešrai les. >

kurną. įsisenėjų-} 
sias ligas Plau- į? 
čių ir kitokias li
gas?

Tvo Proga
Štai tavo proga 

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

ĮDAINAVO
Marė Čižauskienė 

ro1Q., Gegužinė Daina 
Giedu dainelę.
Marė Čižauskienė 

rgpoi Plaukia sau laivelis 
Lopšinė daina..

ĮDAINAVO
Marė ir Jonas čižauskai 

FgojA Tu mano Motinėle 
Skambančios Stygos.

roion Tris berneliai 
Vakarinė daina.

ti 
---------------- j 

GYDAU nervai ■
1 •'*,1 1 4-cnronisnas

aujo ligas, elekt-| 
ros ir medicinos | 

L' kombincijomisĮ

...JEIGU.

$1000.00 X—Ray vartojamas egzaminavimui ir gydymui

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

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

<zr2st' Dr. Cowdrick
Specialistas w Cleveland. Ohio. 

Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 4 ir 6 iki 8.
Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

Dr. Cotodrick

_ . . i
® t jauti savyje sveikatos suirimą, ateik pas mane | 
ag t ir leisk man ištirti nesveikatos kliūtis, ne atsis- ❖ 
gjjl Į žvelgiant į tai, kas gydė ir negalėjo tave išgydy-1 

g t ti. Jeigu mano opinija bus, kad negalima išgy- * 
dyti, aš visai gydymo darbą nepradėsiu. *

Baritono, ffi j X-RAY CHEMIŠKAS IR MIKROSKOPIŠKAS? 
potot Ant marių krantelio Ą EGZAMINAATMAS. 1
|Saulelė Tekėjo. •> ______________________________________________________s------------------------*

Gimtinė Šalis njg
Sunku gyventi.

ĮDAINAVO
Karalienės Aniuolų par. choras

E3188 Kaino Karklai siūbavo
Pasisėjau žalią rūtą. Aš gydau visas chroniškas kraujo, nervų*

i E31S9 ?I,aS1"UMatuš. °^os ^gas» nupuekavimus, atvirus skaudu-1
❖ liūs, išbėrimo, voties, nertu; silpnumo, nustoji-? 

mo ambicijos, strėnų skaudėjimo, reumatizmo,*
H t skausmo šonuose, skilvio neveiklumo, inkstų t

* ir kitokias ligas.

Mano prekės yra sąžiningos ir nereika-* 
lauji pasiduoti šitos metodos gydymui, jai to* 
nenori. *

i i •> Beauštant! aušrelė
i " Saulelė Raudona.
Įjpooio Oželisj Mes Padainuosim.
’ t-Loja šunis ant kiemo
, Ko liūdi putinėli.
iroooa Kur bėga Šešupė
j ~ Karvelėli mėlynasis
i i a Dainius
. Eo-o0 Naujoji Ga(]ynė.

I ■ aila \ alužė
{ Suktinįs.
( > tas šaltinėlis

Dainius

ffi

T
Ateik Į ofisą, ypatiškai, nes aš ne užsiimu |

gydymais per laiškus.

|| DR. F. G. LES U E,
; jaunam mergelę. || * 413 Prospect Avė. S.E.

! “Dirvos-’ krautuvėje randasi dide- £5 ❖ QJ?JSO VOLANDOS!
i lis rinkinis ir šeip įvairiausių rekordų. !
t Gaunami SS
!. “DIRVOS” KRAUTUVĖJE
2004 St. Clair avė. .Cleveland, O.

, Prirodimo seni žmonės maa- Cleveland, Ohio

karo.
Šiokiomis dienomis: nuo 9 ryto iki 8 va-

Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

<►
II.............................................................. ■ -..................................................

<>co3xiicDcnxrxxxxxxxxxzxxz!xaxxxErzxxEErxxEaxxxxxxxxxxxxxx:
Vyrai ir moters! Kodėl jus kenčiate diena po dienai, mėnesis po mėnesirfi, metai po metų, kad jus

X galite išsigydyti pas daktarą Brown,kurs turi 35 metų patyrimą gydyme moterių ir vyrų, kurs išgydė 4/ 
tūkstančius žmonių ir prašalino jų skausmus. v

X-RayEgzaininatiinasuz$l=^|ORyžių kotletai.
Ryžius reikia sušutini ir 

‘virt sūdytame, su sviestu 
j vandenyje, paskui pridėt 
smulkiai sukapotų grybų, 
įmušt du kiaušinius, skai
tant ant dviejų puodelių ry
žiu, išmaišyt ir daryt kot
letus, kuriuos paskui reikia 
smožyt svieste arba taukuo
se. Sosą padaryti reikia iš 
vandenio, kuriame virė gry
bai, pridedant Smetonos, iš
plaktos su biskiu miltųč už- 
sudant, pridedant pipirų ir 
užvirus tą viską užpilti ant X , , ' ... . , X oivuuiiiis meuvuita uuu » uu o. iscucMucuuua uuv »v ui a yv wkotletų, sudėtų i pusbliudj.

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

Męs padarome šitą egzaminavimą pažymėtu laiku, tik už $1.00. kas užganėdina žmones ir mus. 
Ki<*kvicTms bus užganėdintas musų metodą, kurs patirs kaip daug gero męs galime padaryti. Męs nerei- , , 
kalauiame plačiai garsintis. Mus prekės yra kuožemiausios ir už gydymą męs gvarantuojame. Ateik

mus šiądien. Męs kalbame lietuviškai. L
>O DAKTARAS BROWN

2573 ĖST 55 GATVE, ARTI WOODLAND AVĖ.
2 lubos, kambaris 15 

CLEVELAND, OHIO.
Valandos: Šiokiomis dienomis nuo 9 iki S. Nedėldieniais nuo 10 iki I po piet o

STEVERDING
===APGARS!NtWlU

PASKLEIDĖJ AS
Visokius apskelbimus išnešio

jame po stabas.
Narys iš E.

I.ęnsrva* į phrunacint raminę.
1547 St. Clair are. Cleveland. Chio
Pnmrert 3132-J Ontrul TH24-K X R

Gourley & Kelly 
RAPORTĄ VIMU STEK08RAFAI. TYFC- 

6RAFAI IR KURTI6RAFAI
Ma-ir.a laiAku-*, kontraktų for-
ma*. rar.d<»* aktu*, tes»tn meniu* ir kitokiu* 
ržltikku!* darbu* Zatliel am<* typevratteriti 
ar multijrraftti Dįktac.ia reikalaujant. A-

Lobby American Trust Bldg.

■ savo skaitytojams duoda labai daug naudingų rašt^
fu I L* g B apie žmonių sveikatą ir iigas. taipgi apysakų, juokų,

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

‘Ateities’' kaiaa metams <*). pusei metų $!.<XL UB-djoj, Anglijoj ir kt. 
sieniuose metams Si

Ateitis”, 366 Broadway, So. Boston, Mass.
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riumenėn, tegul su blanką nuei
na tiesiok į savo distrikto biurą 
ir tenai teisingai bus viskas iš
pildyta ir veltui.

kis. Thomo pati teisinosi, kad ji 
net priverstinai turėjo pamest 
kūdikį, kadangi neturėjo tiek 
turtų, kad išlepini ir išaugint

Rugpjūtis.
31 S. Zuzanos
32 N. Kliaros
33 P. Vigberto
34 U. Nnastazijos
35 S. Dangun ėmimas šv. P. M.
36 Roko
37 P. Julijono.

Išvažiuoja pasiviešėti. “Dir- 
■vos” operatorius p. M. Vasiliau
skas 11 d. Rugpjiučio išvažiuoja 
amt trumpų vakacijų. Važiuo
ja į Detroit, Mich. ir jo aplinkes, 
kur mano atlankyti visus gimi
nes ir pažįstamus.

Ravyzdis kitiems. Pereitą ne- 
ėtelią viename Clevelando ligon- 
Ibutyj pasimirė lietuvis, tūlas A. 
Naujokas, kurs kaip pasakojama 
išgyveno Amerikoj apie 16 me
tu. Visą savo gyvenimą pra
leido teip, kad mirus jam visi at
sisakė nuo palaidojimo, nes 16 
artėtų gyvenimo' uždarbis visas 
yra paliktas saliunuose. Girdė
ti, kad .tūlą laiką dirbo Otis 
Steel Co. dirbtuvėj, kurios kom
panija sutiko padengti palaido
jimo lėšas. Iki tapo sutaisyti 
palaidojimui reikmenis, Naujoko 
škunas gulėjo vieno graboriaus . 
automobilių šendėje. Vakar t. į 
y. ketverge po pietų tapo palai
dotas be jokių ceremonijų. Tai 
pavyzdis kitiems, kurie veda pa- 
Tiašų Naujokui gyvenimą, o lietu- į 
vių tarpe tokių daug yra.

Ims ir ne piliečius. Clevelan- 
do drafto komisijos paskelbė, 
kad į kariumenę bus imami ir ne 
piliečiai, kuriuos gydytojas laike 
fiziško egzeminavimo pripa
žins sveikais ir tiems tuojau bus 
išduota pirmos pilietystės popie
ros. Vienok bus žiuroma ir į tau 
tas, nes turbut ne visų tautų vy
rai, apart teutonų, bus imami 
kariumenę. Kaip kurių drafto 
komisijų nariai tariasi ar ne bu
tų gerai sutaisyti rezoliuciją, 
kad visos Clevelando dirbtuvės 
nepriimtų ne piliečių, ir kad to
kiu budu priversti svetimžemius 
išsiimti pirmas pilietystės popie- 
res.

Didelis gaisras. Ant Prospect 
avė. dideliame penkių augštų 
Kershaw bildinge užgimė gais
ras. kurs sunaikino Kershayv ir 
aplink ji penkis didelius murus 
padarydamas nuostolių ant 100, 
000 dol. Gaisras užgimė skiepe 
todėl jo nepatėmyta iki nepasie
kė penkto augšto. Gaisrininkams 

j negalima buvo į vidų Įeiti, ka- 
- dangi degant luboms mašinos 
į viena po kitai krito žemyn. Kas 
gaisrą pagimdė, nežinia.

“ideališkai.’

Kriaučių straikas pasibaigė. 
Tūlas laikas kaip kriaučiai ren
gėsi išeit ant straiko. Matyt nė
ra gerai susiorganizavę, nes ke
liems išėjus į straiką kiti pasili
ejo dirbti. Dabar jau paskelbta, 
kad straikas pasibaigė. Ar strai 
kieriai ką laimėjo, nežinia. Nors 
štraikieriai užsilaikė gana rim
tai, bet policija stovėjo ir dar 
stovi prie kiekvienos dirbtuvės 
kampo. .

Darbo dėl 500 darbininku. Mc 
Myler Interstate Foundry Co. 
išdalies reorganizuojasi i Island 
Ordinance Co., nes gavo nema
žus užsakymus iš Suv. Vai. ka
rės departamento. Ikišiol toje 
dirbtuvėje buvo dirbama amuni
cija. Dabartiniu laiku dirbtuvė 
žada paimti dar 500 darbininkų 
vyrų ir moterių nuo 18 iki 45 
metų amžiaus.

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

Kampas St. Clair Avė. ir20-mos gatvių.

fTegulAš Busfa
g II. R. GERLAČH,
H 1653 St. Clair Avė., N. E. Cleveland, Ohio.

R

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

Todėl, kas norite buti sveiki, ateikite i musų aptiek?, 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 mokslų Lietuvoj ir čia Amerikoj.

PAKELČIO APTIEK A

II Jeigu Tamista Dirbi
TAI TURI PASISTENGTI, KAD DALIS

M V TAMISTOS UŽDARBIO DIRBTŲ UŽ TA-
K BM 5b . MISTĄ, IR JIS DIRBS, JEI BUS PADĖTI
H MM vi TAUPIMO BANKON, KUR DIRBS DIE-
H Fa M Ji NA IR NAKTĮ, KAD TIK UŽDIRBTI DĖL

° v TĄMISTOS r- rr-Z
ŠS 5%
H M THE ST. CLAIR AVĖ.

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

įa A

<

i
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Rado ežere lavoną. H. Shef- 
.} fend namų tarnaitė. Lake Srore 

Blvd, priešais namus pamatė 
Erie ežere plaukiojanti žmogaus 
lavoną. Davus žinią kaimy- 

; nams, kurie ištraukę Į kraštą pa- 
• žino Augustą Metz’ą. Jo brolis 

! F. Metz tvirtina, kad saužystė 
; papildyta dėl nenorėjimo stoti į 
Suv. Valstijų kariumenę. nes jo 
pavardė buvo paskelbta pirmuo
se rinkimuose.

Ekspliozija. Naktį po Angel- 
lo Serra aptiekos durimis prie 
Woodland Avė. ir E. 27 st.. ne
žinomų piktadarių tapo padėtas 
dinamito gabalas, kurs eksplio- 
duodamas sunaikino visą aptieką 
ir pakratė namą. Mieganti žmo
nės ant antrų ir trečių lubu tapo 
išmesti iš lovų. Vienas žmogus 
sužeistas. Policija jieško pikta
darių.

■EnMMHMNUKBMSEnSMBBNNliNNNmaSMKaNMnaBMBl

į o Tamstos narni iš iičiakcĮičiaiiig,pavirs į rojalis ramykės vietą |
•62.

''A

gi

Kareivių išleistuvės, šiądien, 
tai yra Petnyčios vakare, prie
šais City Hali rengiama iškilmin 
gos išleistuvės kareivių, kurie 
apleidžia Clevelandą. Progra
mas susideda iš prakalbų ir dai
nų. Dainuoti yra pakviesti dide
li Clevelando chorai. Atsisvei- į Nusinuodino. Mai garėta Alės 
žinimo prakalbą pasakys miesto zuros. 19 metų amžiaus, tarnaitė 
nmainras H. W. ,W. Weidemano. 12220

' Cliffton Blvd buvo pasirengus 
šią vasarą vestis. Bet sužinojus.

Reikalingas vaikas ar mergai
tė nuo 8 iki 15 metų su žvairom 
akims, krupkytas.

ŠEMOLUNAS. O. D.
1J72 E. 79 St., 

Cleveland. Ohio.

AR TAVO KOJOS PRA
KAITUOJA,

M 
S 
S 
H 
M 
M 
H 
M 
M 

. M
H 
M M 
H

M H 
Jei prakaituoja, tuojaus £ 

Konkursas. Clevelando piešė-‘ šią vasarą vestis. Bet sužinojus. • užsisakyk Pedisino. Ar Ži- 
įai yra užkviesti dalyvauti kon- kad jos numylėtinis bus paimtas : n.aL_kad_J>rakaitavimas na.l- 
kurse. nupiešti patriotišką pieši- i Į kariumenę ir negalėdama per- kiną kojų nervus. Ar Žinai, 
au, dėl garsinimo ir patraukimo Į kęsti širdperšos, išgėrė nuodų ka(į nervams susinaikinus, 
pirkti antrus Liuosybės bondsus! bonkutę. Rastame pas ją laiške 
(Liberty Bonds), kurie apie ru- ; buvo pažymėta priežastis saužu- 
denį bus pradėta pardavinėti, i dystės.
Už tinkamai nupieštą piešinį sky -------------------
riama dvi dovanos 100 ir 150 dol. žmogžudystė dėl viščiuko. Ke- 
TŠnkamą piešinį valdžia nupirks . lėtas dienų atgal F. Heinzo katė 
už 250 dol. Jeigu butų pripažin- papjovė Povylo Young viščiuką, 

tinkamas'piešinys moteries Dėlei to kaimynai labai susipyko, 
pieštas, tai apart konkurso dova- Heinzas iš piktumo netekęs kan
čios dar gautų 250 dol. dovanų, trybės pasiėmė revolverį ir per 
Norintieji dalyvauti konkurse, langą nušovė Youngą. Youngas , 
tegul piešinius siunčia į Art Al- buvo nevedęs, gyveno po num. 
ISance of America, 10 E. 47 st. 3626 E. 120 st., Heinzas vedęs. 
New York. Piešiniai bus pri- turi pačią ir vaiką. Gyvena šalę 
imami iki 1 d. Rugsėjo šių metų. Youngo.

, . _x ... . ' kojos negali dirbti? Ar zi-
buvo pazvmeta priežastis sauzu- . . , .nai, kad žmogus geromis 

kojomis uždirba daugiau?
Jei žinai, tai kodėl nesigy-

Jei tave. gyvenimo nepasisekimai kankina, jis tau pa
gelbės juos pernešti. O ' tavo gyvenimo linksmybės va- 

. m landose jis pritardamas, padės juos dar linksmiau praleisti.

t?
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TJ T/Ž T1 A T* T~? CTaptrtUjyio a cavyio pacnpccTpane»«_
*1 <1 JL Z**1 4 JC hvw b C. UiTarax a b KanaĄb npo- ~

rpaccrBHyic n EHtnapjMHVK) napo^vio rasery

„PYCCKOE CJIOBO“
BHSrt.TUT b H:.*’ T««px-h.

HOA PEAAKUIEM J. M. nACBOJbCBArO
lų-ii y'iscTir rtuiatMieises Į>ycw:x, y1,j-:saHcK:..x..,«w.iMKnx- ii

«PjccKoe C.-.OBO»e»:eaH£BHO hsxo4«tcs b 40000 pyccK,ix. ynpane. 
CKk.X U UC4bCKSX 43«ax.

RUSSKOYE SLOVO
31 East 7th Street New York, N. Y.

—— fipooHbie HVMtpa EMCbt.iaicTcs ėesiuarHo----------

APREIŠKIMAS.
Šiuomi maloniai apreiškiu savo tautiečiams Juo- j

1 ~ - L 1zapatave, kad nuo 1 d. Balandžio 1917 m. atsidariau Į ; 

APTIEKA No, 2652 Saperior Avenue j 
ir 27 gatves, ant kampo.

kurią rūpestingai pripildžiau visais aptiekai tinka- ; 
mais dalykais. Reikalaujant Įvairių vaistų, kvie- '

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

jos vertę ir svarbumą. M

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

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

Prekė $75.00 t!eS’

Pagaliaus, jie suprato, kad tu- „ , 
rirtt tokių muziką savo stuboje, 1 reKe 
motinoms su dukrelėmis nereikės 
teip tankiai vaikščioti miestan ant 
teatrų ar operų, kur kiekvienas va- W
karas lėšuoja apie porą dolerių, o 
tėvų sumažės bereikalingi žygiai

H M M M a čiu kreiptis Į.

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

Pedisin tai vienintelis vai
stas kojoms. Jis neleidžia 
kojoms prakaituoti, smirdė
ti, atima pailsimo jausmą ir 
neleidžia darytis pūslėms,

... , narikauliams ir vištakiams.
Saugokitės apgavikų. Rekru- Surado kūdikio tėvus. Pra- TTycicoVvk in fnoians Ro

tacijos biurų viršininkai prašo dioj Liepos mėnesio viena iš slau 7, t. *5 JO tuojau., na 
paskelbti, kad kiekvienas, kurs gotojų East Cleveland ligonbu- syk S1^dien Sltuo adresu, 

yra iššauktas stoti kariumenėn įj0 naktį prie durių rado dviejų CR0WN PHARMARY, 
pirmuose rinkimuose, jeigu turi djenų kūdikį. Kūdikis buvo ap- 2812 79-th St. D. D. 
kokią priežastį dėl kurios gali bu suptas antklode, kurios viename CLEVELAND OHIO 
ti paliuosuotas nuo ėmimo kariu- kampe buvo išsiūtos raidės G. H. ’
jnenėn, neduotų blankų išpildyti j Policija pradėjo jieškoti ku
bile kam, nors ir advokatu va- dikio tėvų ir ta antklodė jai 
dintusi, nes susekta, kad visuose 
distriktuose yra daugybė “Shy- 
ster”, kurie pasivadinę save ad
vokatais daro biznį ir išpildyda- 
yni blankas vylioja pinigus, ypač 
»uo nemokančių anglų kalbos. 
Kurie turi šiokias tokias prie
žastis dėl kurių negali stoti ka-

(Apgarsinimas.)

H 
M 
M

Ir galiaus jie suprato ir tų, kad 
jauni jų sūnūs, esant stuboje tokei 
muzikai, neturės laiko tsovėti ant 

sa kampo ir studijuot i tą amerikonų g pradinę kriminalę mokyklą. Prekė $35.00

TODfeLEI PIRKO JIE, VIEN TIK DĖL TO 
Prekė $100.00 rlRK' IR TAMISTA.

S

kurioje vra gaunama viskas, kaip tai: PLASTE- 
RIAI, GAZAI, VISOKIOS RŪŠIES BANDAŽAI, 
RUPTUROS DIRŽAI, MOSTĮS IR PROŠKOS
DANTIMS, ŠALTA SMETONA, VAISTAI SU

ODOS, 
KRIMAS PRIE BARZDOS SKUTIMO, GILĖS 
NUO KOSULIO. PASTILOS NUO KOJŲ PRA
KAITAVIMO, MUILAI. PERFUMOS, ČEKOLA- 
DA. CIGARAI IR RAŠYMUI REIKALINGI DA
LYKAI.

MINKŠTINIMUI IR SUŠVELNINIMUI

patarnavo, nes peržiurėjus visus Geriausi vaistai nuo V1SO- 
gimimo rekordus užėjo tulą kių ligų galima gauti SU ge- 
Charles H. Thomas. 11627 Eudid Gausiais patarymais tik 
Aro., kurio 19 <1. Liepos Kimė.ku- Usevižiaus Aptiekoje, 1172 
dikis. Nuvažiavus policijai į Ch. _ „ o, L. . .
H. Thomo namus ir ii sykiu su E. 79-th St., Cleveland, O. 
žmona areštavus, jie prisipažino. Bell Rosedale 2417 
kad tai jų buvo pamestas kudi- Cuy Princeton 1539-R.

Geriausia yra tokia muzika

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

ATMINKITE ZIGMUNTO W. KOBILANSKIO.

Jas

2004 ST, CLAIR AVĖ. CLEVELAND, OHIO

Lietuvišką Aplieką,
; 2652 Seperior Avė Cleveland, Ohio.

SALIN SU PEILIU IR OPERACIJA!
Didžiausia Pagelba Sergantiems Vyrams ir Moterims.

Nėra kentėjimo, nėra ligos, kad ir labai užsisenėjusios, kad negalima butų išgydyt su pagelba musų sistemos be skaudėjimo ir 
kentėjimo. Mes Žmonių Nepjaustom ir Operacijų Nedarom. Mes gydom visas užsisenėjusias ligas greitai ir ant visada su pa
gelba Europiškos sistemos. Ligos Pripažintos už Neišgydomas, pas Mus bus Išgydytos ant visada.

' Jeiga kenčiate nuo kokios ligos, tad nevilkinkite iki liga jsisenės, bet tuojaus atsišaukite prie mus. Mes gydom nuo ligų kaip 
vyrus, teip ir moteris. Apžiūrėję jus, pasakisim jums viską kas link jūsų ligos, o tada datirsit, kad mes galim jus išgydyti geriau 
negu kiti. Nekęntėkite nė vienos valandos ilgiau, bet tuojaus ateikit prie mus: Jeigu dirbate dienomis, tad ateikit £ musų gydy
klą tiesiog einant iš darbo vakare. Šimtai ligonių tapo išgydyti per mus,teipirtamista gali buti išgydytu, jeigu atsišauksi tuojaus.

Neužmiršk: Konsulacija ir Egzaminavimas Dykai. Įsitėmyk musų antrašą:

DR. WARREN CLINIC Chronic Diseases a Specialty
Cleveland, Ohio216 Supėrior Avenue W. 2nd floor
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