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RUSAI APLEIDŽIA PODOLIJA
REVOLIUCIJOS STOVIS LENKIJOJ

VOKIEČIU LAKŪNAI BOMBARDAVO LON 
DONO PRIEMIESČIUS.

NAUJOS VOKIEČIŲ NUO
DU BOMBOS.

Hazelbrock. Pasekminges- 
niam kovojimui vokiečiai išrado 
naujas nuodų bombas, kurias 
pradėjo leidinėti ant francuzų po 
zicijų ir šiaip gyvenamų vietų. 
Armentieres miestelyj, Belgijoj, 
Francuzijos gydytojai pradjjo 
tyrinėti tų nuodų veikimą ir iško 
jie yra padirbti. Toje aplinkėj 
kur tokios bombos buvo numes-

namų. Kas pagimdė ekspliozi- puses kuoveikiausia sutaikintų,I 
ją, nesužinota. J nes kitaip galima bus sulaukti!

-— ! liūdnų pasekmių. Montano vai-j 
M?S IR DIEVAS ATĖMĖM • yra didelės vario kasyklos, į 

GALICIJA. i kuriose darbininkai streikuoja j
Vienna. Pasitraukus Rusams reikalaudami pakerimo algų.

iš Galicijos ir užėmus vokiečio -----------------
austrams černovičius, Austrijos NUSKANDINTAS SUV. VAL- 
ciesorius Karolius iš didelio 
džiaugsmo pasiiuntė vokiečių kai
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neturtingų jau ir turtingos šei
mynos kaip vyrai teip ir mote
ris kerpasi nuo galvų savo plau- neužilgo paskelbs karę Austrijai, 
kus ir pardavinėja juos, kad už 
tuos pinigus nusipirkti gabalą 
sausos duonos. Negeresnis pa
dėjimas yra ir musų brolių liku
sių po vokiečiais.

kad Suv. Valstijos pradėjo 
kariauti netik su Vokietija, bet

TIJŲ LAIVAS. 
Washington, D.C. Suv. Vai.

zeriui telegramą, kurioje buvo karės laivyno departamentas 
pasakyta, kad tik su Dievo pagel 'paskelbė, kad Standard Oil kom-iliuota tapo, kad New Yorke iš

Iš KUR IMTI KAREIVIŲ?
New York, N. Y. Apskaii

PASIBAISĖTINI MŪŠIAI 
MOLDAVIJOJ.

Londonas. Oficiali:

’ ITALAI BOMBARDUOJA 
POLĄ.

Rymas. Italų aeroplanų es
kadra bombardavo Austrijos 
uostą ir miestą Polą gulinti prie 

įAdriatikos jūrių. Viename ka- 
! ’.ų aeroplane buvo ir italų poetas 
D. Anunnzio, kurs liuosnoriu yra 
pasidavęs į kariumenę. Sulyg

žinios oficiališkų skelbimų italai aus- 
skolbia, kad Moldavijoj eina pa-j t nuris tenai padarė didelius nuo- 
sibaisėtini mūšiai tarpe vokiečių stolius. 
ir ruso-rumuiiįi. Vokiečiai deda arsenais 
visas pastangas, kad sulaužyti roplanu stotis,
rusų-rumunų liniją, o pastarieji ja matę didelius gaisrus 
kloja vokiečius kaip dalgis žolę, servacijų austrai šaudė 
Didžiausis veikimas eina prie 
Techutsin, kur randasi geležin
kelio kryžkelis ir svarbios pozi
cijos. Rusų raportai skelbia, kad 
atakuose paėmė 1.200 vokiečių 
į nelaisvę, o vokiečiai giriasi, kad 
paėmė nelaisvėn- G.70U~ ruso-ru- 
munų ir 18 kanuolių.

iubombarduota 
.ibalo sandeliai ir ae- į 

Lakūnai pasako-
Iš 00- • 

3C*l'0p- ■

lanus. be ne vienas suvis nepa-1 
siekė lakūnų. Po bombardavimo: 
laimingai pagi 
las.

RUSAI APLEIDŽIA 
PODOLIJĄ.

Londonas. Oficiališkos žinios 
skelbia, kad rusų kariumenė ap
leidžia Podoliją ir* traukiasi at
gal. Teipgi skelbiama, kad ru
sai apleido jau Proskurov miestą

tapo

Bulgarijai ir Turkijai. Dabar-' 
tiniu laiku Suv. Valstijų kariu
menė yra siunčiama tik į Fran- 
euziją. gi paskui bus siunčiama 
į Rusiją ir Italijos frontą, o gal 
Į Balkanus. Senatoriaus Levis 
manymu yra, kad į Rusiją kuo- 
greičiausia reiktų pasiųsti ka
riumenę, kad sukelti karišką 
ypą rusų sudemoralizuotai ka
riumenei.

PACIFISTAI PRADEDA ‘ 
VEIKTI.

Washington. D. C. Senatą ir 
žemesni kongreso butą pasiekė 
žinios, kad senatorio Chamber- 
lain ofiso kambariuose buvo lai
kytas pacifistų ir jų šalininkų 
mitingas, kuriame tūlas Frank 
Stevens iš Delavare valstijos rei 
kalavo. kad už Įsimaišymą Suv. 
Vai. Į dabartinę karę prezidentas 
Wilsonas butų patrauktas atsa
komybėn ir kad visi reikalai butų 
ne prezidento bet kongreso tvar
komi. Už tokį pacifistams pri
jautimą Cnamberlain bus parau
tas atsakomybėn, o Stevens areš
tuotas.

KYŠIŲ ĖMĖJAI PABĖGO.
New York. N.Y. Išėjo Į eikštę, 

‘kad tūlų Nėw Yorko komisijų 
nariai laike fiziško egzaminavi
mo už kyšius daug jaunų vyru 
paliuosavo išrasdami netiku-RUSIJOS PILIEČIAMS Už- j ! 

DRAUSTA GRĮŽTI I RUSIJĄ.' '
. San Francisco, Cal. Tenikštis ; ■ 
j Rusijos konsuliatas gavo prane- j 
j Šimą nuo Rusijos dabartinės vai; j 
džios. kuriame pranešama, kad' ___________ ______________________

i visiems Rusijos piliečiams, j tos daug žmonių numirė iki ta- ba vokiečiams ir austrams pavy- panijos laivas “Campana” tapo
Į.venantiems užriibežiuose, į po patirta, kad tą daro nuodin- ko atsiimti iš rusv^Galiciją. Te- nuskandintas vokiečių submari-

” j gos bombos. Nuodai yra šutai- legramo gale dadeta sekanti žo- no. Ketures dešimts jurininkų
j syti šiteip. Bombai plyšus iš jos džiai: “Kad Dievas laimintų išsigelbėjo, o kapitonas ir kiti
i pasilieja skystimas, kuriam iš- mus ir musų kariumenę ir su tuo jurininkai nežinia kur dingo,
džiuvus toje vietoj pasidaro lyg palaiminimu galėtumėm toliau Spėjama kad gal vokiečiai pa-

' gazo kvapas, kurs žmogų užnuo- tšsti tokį veikimą”.Atsakydamas ėmė į nelaisvę. Dėlei militariškų tūkstančiai sveikų ir tinkamų į
jdyja. Penkias ar šešias valan- kaizeris ant to telegramo pažy- tiesų platesnės žinios sulaikyta kariumenę. Dabar New Yorko

i das ima laiko iki žmogus lieka mėjo, kad kitaip ir negali būti, Washingtone. 
: bejausmo. Daroma bandymai kaip tik su Dievo pagelba veikti ’ -----

drausta yra grįžti į Itūsiją. 
revoliucijai, kada tapo paskelb
ta liuoši rubežiai įvairiems pra-1 

gulinti prie upes Bub ir Kamenec sikaltėliams, tai pradėjo grįžti \ 
Podolsk. kurs guli prie šmotrič; įvairus anarhistai revoliucijonie I 
upės. Kamenec Padolsk yra Po- riai. kurie liepasigančdinę pir-l
dolijos sostynė. šitas miestas maja revoliucija pradėjo kelti
seniau buvo garsus savo tvirto-' naują. Uždarius rubežius maric-
ve. Prieš karę turėjo 3-1.000 gy 
ventoj ų.
yra netoli nuo Kamenec Podolsk. 
Ikišiol jame nuolatos stovėjo 
stiprus rusų kariumenės garni
zonas. Tokiu budu vokiečiai iš- 
tikro traukia ant Odessos.

Proskurovo miestas
ma įvesti visoj Rusijoj tvarką.

VOKIEČIAI MAITINASI RU
MUNLIOS JAVAIS.

Zurich. Per Šveicariją žinio:

ar galima išgydyti. ’ ir ateityj. KĄ SAKO ROOT PAGRĮŽĘS
----------------- -------------Iš RUSIJOS.

KEREKSKIS SILPNOS NAUJAS KERENSKIO SUDA- M’ashington. D. C. Suv. Vai. 
•RYTYS RUSUOS KABI- komisija su Root priekyje kuriSVEIKATOS.

22.386 vyrų užsiregistravusių 
5 d. Birželio 14.000 yra netinka
mų kareiviauti ne vien dėl silp
nos sveikatos, bet dėl įvairių 
“prieinu.” Laike fižiško egze- 
minavimo rodosi tik vos keturi

siais tarnauti Suv. Vai. kariume- 
'nėje. Susekus tokius darbus val
džia norėjo areštuoti minėtųjų 
kyšių ėmėjus, bet tie gerokai pa
sipelnę pabėgo nežinia kur. žy
dais apgyvehtoj miesto dalyj 
prie Levis ir Revington gatvių 

: darant tyrinėjimus, rasta, kad 
i viename distrikte už kyšinspa- 
leista 235 sveiki žydai. Guberna
toriaus įsakymu pradėta daryti 
peržiūrėjimai visuose miesto dis- 
triktuose.

miesto valdžia suka galvą iškur 
paimti kareivių ir sudaryti tokį 
skaitlių, koks New Yorkui pas-

HOOVERAS GRASINA MAIS-
TO SPEKULIANTAMS.

AVashington. D.C. Perlėktus 
per kongresą maisto bilių. Hoo-

kilias iš Washingtono. Apart 
New Yorko ir kituose didesniuo
se miestuose panašiai yra.

buvo pasiųsta į Rusiją jau pagrį- -------------------
veras pasiliko maisto diktato-
rium. kurs pradeda skelbti mais
to kontroliavimo planus, šiume- 
tiniams javams ir miltams bus 
nustatytos prekės. Maisto spe-

N ETAS.Londonas. Anglijos diploma
tiška komisija, kuri vos tik pa- Petrogradas, 
grįžo iš Rusijos pasakoja, kad kad Kerenskis. Rusijos minisfe- 
Rusijos ministeriu pirmininkas, rių pirmininkas, turi sudaręs pil- 
kuriam dedama visa viltis išgeJ- ną ministeriu kabinetą. Pir- 
bėjimo Rusijos vis labiau prade- miau paskelbtame kabinete įvy- 
da sirguliuoti ir gyvastei gali ko sekančios permainos: Karės 

akunų padarę reitą į Angliją venčią kariumenę, bet dar apie;gr^stj pavojus. Kerenskis buvo ministeriu laikinai nuskirtas.Le- 
ilpnos sveikatos kuomet užėmė bedev. Pinigvno laikinu ministe- 'ra žuvę Kares įauKe. net Ku>ųa

nuskirtas M. Bernackyj. dar milijonus turi kareivių, ku-
■ kada ant jo pečių guli visas Ru- Teisdarystes ministeris Jefre- stos eii? naus kaino laiškanešvs iš vieno
į sijos tvarkymo darbas dar la- mov nuskirtas viešos pagelbos Rusijos republiKa ou> L. >a “• pu!ko j kita Sak!) ka£} karve-
j biau jam pakirto sveikata. Ne- ministeriu. A’alstybės kontro- k!nSa ir galinga.
i tekus Kerenskio Rusija vėl gal lierium nuskirtas prof. Koka- . ~ 7 ’
i atsirastu ant pražūties kranto. šin. Viešnių darbu ministeriu: GATA EKARH DARBINE- ; 

— - ’ ‘ KŲ STRAIKAI.
Lima, O. Nuo tūlo laiko ta- 

____________  me miestelyj tęsiasi gatvekarių 
George, VOKIETIJOS NAUJO KABI- <!ar,b‘ni,nįų. stra,kas'. St™lkl*'

ninkai labai neramiai užsilaiko
„ ir kelia didžiausias riaušes.

..Haaga. šiose dienose vokiečiu x ..... . . . ,, ' Minia straikienu užpuolė einan-kaizens buvo susaukęs naujo vo-

pareina, kad šiųmetinis javu der 
___________ liūs Rumunijoj yra labai didelis.

žieminiai ir vasariniai javai teip
VOKIEČIAI BOMBARDAVO užderėjo, kad sulvg pranešimu.

- LONDONO PRIEMIESč11 S. Rumunija išmaitins netik gyven- 
Londonas. Eskadra vokiečiu tojus ir austro-vokiečių tenai sto

bombardavo. Londono priemies-, 100.000 vagonų galima
čius iš kurių labiausiai nukentė- bus išgabenti į Vokietiją ir Aus- karės ministerio vieta, 

tenai dvide-; triją,nes tose šalyse jjo Southbend, nes
šimts žmonių, tarpe jų devynios yra nedidelis, kur Užkerėjimui
moteris tapo užmušta ir apie pakenkė sausuma.
50 sužeistų. Apart žmonių nema- ■ 
žai nukentėjo ir patįs priemies- į 
čiai, nes daug namų sugriautu ir į 
sunaikinta. Nuostoliaklideli. Ap-* 
skaitliuota, kad vokiečių lakūnai Paryžius,
numetė virš 40 bombų. kiečiams už neperseniai bombar

. ...... — davimą Paryžiaus, du francuzų 
lakūnai nuskridę į Vokietiją 
bombardavo Frankfort miestą. 
Numetę kelias dešimts bombų

TALKININKŲ LAKI NI 
VEIKIMAS

Kad atkeršyti

REVOLIUCIJOS STOVIS
LENKIJOJ.

Kopenhaga. Žinios ateina, kad 
vokiečių užimtoje Lenkijoj yra 
revoliucijos stovis. Varšavoj ir 
kituose didesniuose miestuose 
paskelbta karės tiesos, nes su
kilimai lenkų prieš austro-vokie- 
čius darosi didesni. Vokiečiu ...... - u..... x . , • - , tuvej kilo gaisras ir matyti bu-Kanskas teismas nuteisė kalejr- , ..T . .. . . vo ekspliozija.man Jendrzevica tnms metams 
ir Elavecką penkiems metams 
jž agitacija, kad lenkai sukiltų 
prieš vokiečius. Vokiečiai bijo
dami lenkų revoliucijos iš di
desnių Lenkijos miestų visas 
moteris išveža i Vokietiją. Prie
žastis sukilimų kaip pereitame 
lumeryj minėjome yra areštavi
mas lenkų legijonų gen. Pilsuds
kio, kurį vokiečiai pasodino į ka- 
:ėjimą neva už taj, kad norėjo 
pabėgti į Rusiją ir ten organi
zuoti lenkų legijonus prieš vo-, į trečiųjų teismą ir iš savo pusės 
siečius. Pilsudskio erestavi- nuskyrė legališkus atstovus. Dėl 
mas gali Vokietijai daug nema-, tos priežasties sako Cernov ir bu- 
onumų suteikti. r |vo rezignavęs iš rstoisterijos.

Žinios

o dabar riu

skelbia i $uv- Valstijas. Root kaipo 
komisijos pirmininkas pasakoja, 
kad Rusija palengva tvarkosi ir 

kuomet šalis susitvarkys, tai . .
Vokietijai ištikro pareis galas ir RaclRg Pf«’n Ri
tame nėra iokios abejonės. stJ^ Pa^eloe kad Suv. v alsti- 
Root sako, kad milijonai rusu rą kanumene kun aaoar randa- 
vra žuvę karės lauke bet Rusija si H'ancuznoj. bus neužilgo ap

rūpinta 2000 gerai išmokytų kar
Kiekvienas karvelis tar-

KARVELIAI SUV. VAL.
KARIUMENEI.

San Antonio. Tex. American

Kai pažins vokiečių kareivius i:

kuliantams grasina kalėjimu jei 
gu jie band;
t v bes. Labai gali būti, kad val
džia paėmus savo nuožiuron mai 
sto kontroliavimą padarys ša
lyj tvarką. Manoma, kad su 1d. 
Rugsėjo maisto kainos jau bus 
paskelbtos. Ar žemesnės ar aug- 
štesnės kol kas dar nežinoma.

daryti kokias suk-

 M. Jurjienev ir teisdarystes mi
nisteriu M. JarudnV.

SERBIJA BUS ATSTATYTA. 
Londonas. Lloyd

Anglijos ministeriu priemeras 
laikydamas parlamente prakal
ba. kuria sakė pagerbimui pri- 

„ n n Kaizeris »uvv susaunes nauju v u-,. A , .. .. . , J >imto Serbijos pnemero S. P. Pa- ..... . . . . , . . . - ti gatvekarj ir ji-sustabdę sude-..  ...............................kieti jos ministeriu kabineto pose . _• . .Pasalimems žmonėms bai

NETO POSĖDIS.

sugrįžo atgal j savo stovyKlas., sica pasakė, kad nežiūrint Jcaip vvriausioie ka- gino’
._ , , » « * “f — * KUrIS iv V V • iImUoIvJv Ka

Italų lakūnai nu.škridę į Chąm- 
povano klonįbombordavo austrų 
amunicijos dirbtuvę. Numetę 
keturis tonus torpedinių bombų 
sugrįžo laimingai atgal. Dirb-

MILIUKOVAS PAŠAUKTAS 
TRECIŲJŲ TEISMAN.

Petrogradas, žinios skelbia, 
kad Cernov, žemdirbystės minis
teris, pašaukė trečiųjų teisman 
buvusį užrubežinių reikalų minis
teri ir laikraščio “Rieč” redakto
rių prof. Miliukovą už tai, kad 
Miliukovąs savo laikraštyj bu-

j yo rašęs' jog čemov yra vokiečių 
‘agentas. Miliukovas sutiko eiti

to!o sulyg skirtingų uniformų ir 
tokiu budu vokiečiai negalės jų
nušauti. Tai irgi butų išrady
mas. Vieną karvelį išmokyti;
teip sąprotauti gal ir nesunku Kanadiečiai paėmė kalną No. 
butų, bet priauginti ir išlavinti 170. Po pašėlusio mūšio kurs iš 
jų tokią armiją, tai gal nemažai: tiko rytuose nuo Loos ir į šiau

rius nuo Lens. kanadiečiai atė
mė iš vokiečių svarbų ir labai 
apdrutintą kalną No 70. Sykiu 
su kalnu pateko nelaisvėn ir 300 
vokiečių.

ims laiko.

. - nuris ivvko vvnausioie Ka— — . , * ^^ERADO slRDIE^.
ilgai tęsis dabartinė karė, talki- \ . - su pasirodyti ant gatvių, nes šau Rdlaire Ohio Laike fiziško? , Z ...... ires stovykloj. Apart ministeriu , . ... . ... neiiaire. unio. i-uikc hzisku
ninkai nepadės ginklų iki nepa-. pakviesta ir vakarinio ka- ^- mai nesiliauja. Daugelis egzaminavimo rekrutu imančiu 
matys laisvos ištrauktos iš teu- > v Hin(ijnb straikieriu ir pašaliniu tap.su- į tariun,c„ę. kariškas gydyto- 
tonų nagų ir atstatytos Serbijos. • dinis Bavari;os princas zeISt, ,r guh hgonbuciuose. Kom- jas niekaip negaIėjo rasti tūlo 
Męs matom sako priemeras. j ‘ ‘ ‘ panija sulaikė gatvekarių bėgio- Harry Ij€vis §irdie, būtent ku-
kad Serbija, kuri pirmutinė iš- t‘ t ikišįoj dar* nežinia Policija negali apsidirbti rioj vietoj H ran(iasi. Veltui
vydo Kruppo kanuoles nenaši- ’ ■’
gando, nes žinojo, kad atėjo lai-

Lens ugnyje. Nepaprastai 
žiaurus mūšiai eina už Lens, ku
ri kanadiečiai nori atimti iš vo- 

svarstyta ikišiol dar nežinia. ’*noj vieloj ji ranuasi. veuui kiečių. Apsupę miestą kanadie-
iTeipgi skelbiama, kad Michaelis, s rai lenais. aug 5^ gydytojas liepė bėgioti pusvalan- |^jaj trijų pusių kaip replėmis 

. .. iii,-- Vokietijos kancleriu vra tik lai- ? uo Ų eginimą a . po kambarį ir dūsauti, vienok: <.pau<jžia vokiečius, kurie pama-
kas nusikratyti šmėklą kuri sa- nuskirt^ Sakoma, kad jis ,r PJaustvm* <>lektros širdies plakimo negalima buvo žu traukiasi. Vokiečiai trank-
le jos stovėjo. yra didesnis taikos negu kaizerio jausti. Atrodė lyg prieš gydy-. damiesi griauna savo pozicijas

šalininkas. BADAS VARŠAVOJ. ‘ to-'a stovi levonas. kurio sirdis | ir vįska degina.
jausti. Atrodė lyg prieš

DIDELĖ EKSPLIOZIJA PRIE 
KROKĄ VOS.

BADAS VARŠAVOJ.
New York, N. Y. Maisto si-1 -iau but«? amžinai ^ojus plak- Į ‘ ----------------

tuacija Vokietijoj vra teip bk>- tL Nežiūrint, kad Levis sakę.: Atmetė popiežiaus taikospa- 
jog jis yra sveikas ir tun epeti- siulyjiina Valstybės departa

mentas gavęs iš Rymo nuo 
popiežiaus taikos pasiulyjimą. 
oficiališkai paskelbė, kad Suv. 
Vai. pradėjusios kariauti ir turi 
atsiekti savo tikslą, todėl popie
žiaus taikos pasiulyjimas lieka 
atmestas. Suv. Vai. mano, kad 
ir kitos valstijos talkininkų pu
sėje-tą padarys.

MOTERIES KALBA
Zarich. Per Šveicariją ateina1 KONGRESE. ga, kad męs jos ir perstatyti sau ... • L. j

žinios, deurios skelbia, kad Kroką Washington. D. C. Montano, negalime, štai neseniai New ą Pno va gymo.Meno gyy 
vos priemiestyj ištiko didelė pa- valstiją Suv. Vai. kongrese at- Yorko sionistų komitetas šelpi- -,as nera ^_s,r* c‘ 1 na
rako sandelių ekspliozija, kurio-, stovauja moteris Rankin. kuri mui badaujančių žydų Varšavoj m0 ,r nePritrne 1 Kariumenę.
je tapo užmušta 48 artileristai ir šiose dienose kongrese pasakė gavo laišką, kuriame aprašomi 
daug sužeista. Nuo ekspliozijos pirmą prakalbą apie darbininkų pasilaisetini dalykai. Laiške SUV. VAL. SIUS KARIUME-
nukentejo ir dalis K roką vos mie- streiką vario kasyklose. Monta- rašoma, kad motinos džiaugiasi, 
sto, nes skeveldros nuo išneštų į no valstijoj. Ji savo prakalboj jog jų kūdikiai miršta, nes jau 
į padanges sudraskytų kariškų reikalavo, kad Suv. Vai. prezi- nubodo joms žiūrėti į verksmą saciją iškėlė Senatorius I^vis iš 
įrankių krito žemyn ant miesto j dentas Wilsonas abi kovojančias ir prašymą duonos. Nežiūrint, Illinois valstijos išreikšdamas.

NĘ I VISUS FRONTUS.
\Vashington. D. C. Didelę šen
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| Iš Lietuvių Gyvenimo |
RUSIJOJ.

Tiflisas. Tifliso Lietuvių 
Laikinas Komitetas (jis šia
me susirinkime jau pavadin
tas: “Tifliso Lietu
vių Tautos Taryba”) sušau
kė susirinkimą. Atsilankė Į 
susirinkimą apie 150 žm., ka
reivių ir civilių- Susirinki
mą atidarė ger. Pašakarnis. 
Jis papasakojo susirinku
siems tai, kas jau yra Liet. 
T. Tarybos padaryta.

Tos dienos pirmininku iš
rinko susirinkusieji kareivį 
Linartą, jo padėjėju prapor
ščiką Petraitį ir sekretoriu
mi junkerį Šlepetį.

Susirinkimas svarstė šito
kią dienotvarkę: 1) Praneši
mas pirmesnio Tarybos dar
bo; 2) Tifliso Lietuvių rink
liavos organizavimas (Nu
kentėjusiems lietuviams nuo 
karės); 3) Lietuvių legijonų 
klausimas: a) kontragita- 
cija lietuvių kareivių tarpe; 
b) reikalauti iš Tautos Tary-

Rockefelerio pinigais Įtaisytas ligonbutis, kuriame chirurgas Dr. Carriel, matomas ant paveikslo 
mokys daktarus darbo kariškuose ligonbučiuose.

i įĄ ■g į J S-i '

-į;

ukes, kurių savininkus jau- Pavyzdžiui, pas daugumą 
nūs vyrus ima i kariumenę, lietuvių duona 
o seni negali apsidirbti, ga
lima nupirkti labai pigiai.

Butų labai malonu, kad 
lietuviai, kurie turi patrau- 
kima gyventi ant ūkių atsi-

Orias. Čia buvo vietinės 
kolionijos susirinkimas. 
Susirinkimo tikslu buvo iš- i 
aiškinti kolonijos lietuviams 
busimo Lietuvos Seimo svar
bą ir paskatinti juos kuo pla
čiausiai dalyvauti atstovų Į' 
Seimą rinkimuose.

Žmonių susirinko apie 300- 
Pirmininkavo J. Neimontas. 
Po trumpos pirmininko kal
bos, vietos choras, p. Mar- 
cinkaičio vedamas, padaina
vo Lietuvos himną. Išbiro 
ne viena nuvargusio tremti
nio ašara, prisiminus Tėvy- vietinės lietuvių kolonijos,' nekartą buvo patvirtinta Į galima sulyg valdžios įsaky-; 
nės praeitį ir dabartį. Pas- Išrinkimas buvo trukšmin- Darbininkų ir Kareivių at-1 mo spiestis į savuosius legi-; 
kui kalbėtojai piešė dabarti- gu delnų plojimu sutiktas-• stovų Tarybos, ir į jonus, butų grąžinami į savo
nį šiapus ir anapus fronto Išrinktasai atstovas rinki- J 4) kad tokiu budu, atidavi-! senąsias dalis.” 
lietuvių padėjimą ir kvietė Į kams paaiškino visus tuos; mas visų evakuotų iš Suval-. Susirinkimo pirmininkas! 
busimą seimą tinkamus žmo- pamatus, kuriuos Seime ginsikų gubernijos valstybės ir i J. Vosbutas, sekretorius S. 
nes. ir savo kalbą baigė šaukda- j visuomenės Įstaigų Lenkų! Zienius.

Bet tvarkos susirinkime mas karštai amžinai rusų de-’Likvidacijos Komisijai yra! 
maža tebuvo. Kuone visą mokratijai būti dėkingiems,' darbu ne tiktai kriaunančiu ■ 
laiką skambėjo pirmininko paskelbusiai tautų apsispren į išreikštą minėtoje deklara- 
varpelis, tvarkai padaryti, dimo teises, kurios lietu- ei joje laisvo tautų apsispren- J v. t . -i• i • • ' . i- __ _•_  i .i-_ i- .2. r___ • • I

suraiko ir 
riekiąs numėtą ant stalo 
arba duonos bakaną padeda 
ant stalo ir kaip reikia tada 
atsiriekia. Stalas niekados 
nėra švarus, nors jį ir geriau

lieptų ir atvažiuotų apsigy- šia butų galima su šlapiu 
venti, nes vieta ištikro yra skuduru nuvalyti, bet jeigu 
puiki ir žemė labai derlinga, pažiūrėtume per mikros- 
o svarbiausia kad nebrangi, kopą, tai pamatytume Įvai- 
Jeigu kas norėtų sužinoti-riausių bakterijų.-Todel duo- 
plačiau apie tas vietas tegul nos riekiąs visados reikia 
kreipiasi Į mane, o aš su mie- sudėjus laikyti ant švarios 
lu noru suteiksiu sąžiningas fcorielkos. Teip jau indus po 
informacijas, nes ir man kiekvieno valgio reikia tuo- 
daug butų linksmiau gyventi jaus išplauti
su savo žmonėmis- Miegojimo kambarys. Pas

K. Sakalauskas, lietuvius galima patėmyti, 
Box306 kad miegamame kambaryj 

Covington, La., Yra daug bereikalingų ra- 
o kandų, kaip tai: bagažinių 

dėžių prikrautą, paveikslų 
i: sienos, kė

džių ir t.t- Tie visi rakandai 
nereikalingi. Kambariai

Patarymas iš hygienos. ;pXb^a ‘tnt" stėnos, kel 
į Beveik kiekviename lietu- džių ir t.t- Tie \....................
jviškame laikraštyje telpa L_____________________
i įvairus straipsniai su paaiš- turi būti tankiai mazgojami. 
; kinimais apie sveikatą. Bet ~ ------
kažin kodėl žmonės mažai 
atydos atkreipia. Daugiau dulksta ir iš to apdulkėjimo 
žmonių mintyse viešpatauja atsiranda įvairaus nešvaru- 
politika. Man rodosi, kad: ni0. Qan buti vienas krėslas 
žmonės pirmiausia turėtų ir kamoda, tai viskas. Rei- 
atkreipti didžiausią atydą į kia žinoti, kad ypata dau- 
sveikatą bei švarumą, o mo- giausia laiko praleidžia mie- 
.terįs, kaip sveikus valgius gamame kambaryj, taigi tas 
gaminti, vaikelius auklėti ir kambarys ir turi būt švarus, 
tt. Antra, susipažinti su Niekados minėtame kamba- 

myliu ūkių gyvenimą, 0 ?^ Pasaulžvaį^ * pi neturėtų būti daugiau 
vpač tenai kur žiemos šal-t^16^ galint su aukštesniu kaip dvi ypatos. Gal nevie- 

.[ čiai nekankina. Atvažiavęs moksiu. o pnskui tiktai užsi- nas ar neviena pasakys, kad 
, i Bogaluso La. miestą, kuris 
, randasi netoli nuo garsina
mos vietos pasiryžau surasti 
Republic Long korporaciją 

į ir po neilgo tyrinėjimo paty
riau, kad ta Republic Long 
korporacija turėjo paėmus . _ .
bnt “Option” netoli 10^)00 Per dieną^34- gramus oro, dar laukia. Jeigu ypata ir 
!akrų žemės, bet ta“Option” y 
I jau mėnesis laiko kaip pasi- > ) •
(baige, nes pinigai nebuvo 
' Įmokėti. Dabar tą vietą turi 
j užėmus Great Southern

Susirinkimo* pirmininkas J Bumber Co., kuri parda--apie 659 Tat aiškiai ga-^ 
j vineja žemę imdama po 10 iima dasiproteti kaip yra 
dol. ir daugiau už akrą. svarbus oras. Todėl visados

Bogaluse ir jo aplinkose < relkla miegamojo kambario 1915 metuose, Suvienyto- 
: yra labai puikių vietų. Dar- langus turėti adarus, nes ki- se Valstijose sunaudota deg- 
bų daug yra prie lentų pjo- te*P žmogaus organizmas tįnės daugiau negu kitais 
vimo ir popieros dirbtuvėse, turės nukentetn metais, iki 1909 my teipgi

• bet dėl ūkių tai vietos nela- asaros laike visados gali- surujįyta papirosų daugiau- 
bai patinkamos, nes žemė kai ™a.v *sus ^a™^arĮ° lanSus

- (“Santara.”) Paveikslai visai nereikalin
gi, nes kambarį šluojant ap-

AMERIKOJ.
Covington. La. Keli me

čia ne varpelis bet didžiu- viams parodė naujus kelius-; dimo principų, bet ir grieštai. nėšiai atgal “Darbininke”
___ ___ ___________ lis varpas buvo reikalingas. į šviesią ateitį. Tuojau po prieštaraujančių teisėms, šie patėmyjau apgarsinimą apie 

bos atsiųsti aficieriu organi-j Be reikalo buvo ir svetimos šito prasidėjo lietuvių karės . kimams ir reikalams visos ukes Louisiana valstijoj,
zatoriu; 4) Aprūpinimas ■ mums tautos ir tikybos žmo- tarnautojų posėdis 2 delega-• lietuvių tautos, Norėdamas dasižinoti ar tei-
laikraščiais lietuvių karei-ines užgaulioti,. k. a. “rusai, tų rinkimui Į Petrogradą! Vitebsko Lietuvių Visuo-singas apgarsinimas, aš 
viu Kaukazo fronte? į kaip žalčiai nori mus prary- šaukiamą lietuvių karininkų I tinis Susirinkimas nutarė: iš Colorado valstijos iškelia- 

Pirmo dienotvarkės punk-!ti’\ “ilgakarčiai popai šven- suvažiavimą. Karštais,! 1) protestuoti prieš tokį vau Į Louisiana valstiją, nes 
to nekartosiu, nes apie tai i tina arklių uodegoms” ir tt. skardžiais žodžiais iš žmo-•Laikinosios Valdžios nūs- myliu ūkių gyvenimą, ~ 
aš jau plačiai parašiau į laik-i Juk mus tokios kalbos bus nių tarpo kalbėtojai šaukė; prendimą, 
raičius. Antruoju punktu 'labai panašios Į rusų Marko- palaikyti tautinių pulkų da- i 2) reikalauti kuo greičiau- 
susirinkimas vienu balsu iš-;vo kalbas Durnoje apie žy- rymą kariuomenės dalys.' šio sustabdymo Lenkų Lik- 
reiškė norą sutaisyti Lietu-i dus, kurs, tarnaudamas ca- Į karininkų suvažiavimą de- į vidacijos Komisijos darbo 
viu diena-rinkliavą ir pavedė! tūžmui, stengėsi supjudyti legatais kareiviai išrinko afi! dėlei Suvalkų gubernijos 
visas formales ir technikos! vienas tautas su kitomis, cierį Paškevičių ir paaficir.; Įstaigų, išskirti šias Įstaigas 
puses atlikti Tremtinių Ko-* Be to, reikia skirti rusų gry- Šatą; jie teipgi dalyvaus ir. iš minėtos Komisijos darbų 
miteto Valdvbai- Trečias j noji demokratija nuo buvu- lietuvių Seime. Rinkimams; srities ir atiduoti jas Lietu- 
punktas~daug-- ir ilgu ginčų ^’os iūnrokratijos ir žandą- pasibaigus, susirinkimas iga vių Tautos Tarybai,

imti politika. Teip butų kur daugelis žmonių guli po lie
kas sistematiškiau. turias, penkias ypatas ir vi-

Pirmu-pirmiausia reikia si sveiki. Sveikumas jų yra 
visados žinoti, kad oras lošia toks, kad sunku iš karto pa- 
svarbiausią rolę žmogaus gy tėmyti, mat gamta tuojaus 
venime. Žmogus dirbdamas žmogaus nenubaudžia, kurs 
vidutiniškai, Įtraukia i save peržengia jos tiesas, bet vis ’

liojo išrinktąją deputaciją 3) reikalauti išleidimo ak- 
ukrainiečius pasveikinti, to dėl Suvalkų gubernijos 
Lietuviai buvo karšti senų nuo Lenkų Karalystės at- 
Lietuvos kaimynų ukrainie- skirimo ir sujungimo tos gu- 
čių sutikti. Vienas delega
cijos narių nedidelėj prakal
boje sveikino ukrainiečių

sukėlė. Veik visą susirinki-; rū
mo laiką jis atėmė. Nors ne-! Kandidatų Į Seimą staty- 
daug, bet buvo karštų balsų į mas teip pat daug netvarkos 
prieš organizavimą lietu- į įnešė — ypač geroka mote
rių legijonų. Kaipo motyvuiriu dalis, kurios stengėsi įs
toki oratoriai statė, kad gir-įstatyti kuodaugiausiai kuni- 
di, surinkus vienon vieton lie i gėlių. . .................. ,
tuvius kareivius, greičiau! Paskum dar buvo atstovų Radą ir prašė priimti broliš-i

22__ m Bet turiuSeimą kelionės išlaidoms ką žilos Lietuvos ranką.!
pažymėti, kad tie visi karšti surinkta apie 114 šimto rub- Atsakydamas Rados pirmi-<
jie bus išmušti.

protestai skendo daugumos Hų aukų ir susirinkimas išsi- ninkas karštai dėojo ir truk- 
patrijotinėse karštose kalbo- skirstė.- smingai delnais plodami lie

tuviai apleido salę.se už batalijonus. Ilgai šiuo 
klausimu besiginčijant ir 
neprieinant prie galutinių iš

F I N I J 0 J. Vitebskas. Vitebske gy-
Helsinkiai- Čia buvo Įvy-. venančių lietuvių Visuotinas

vadų, buvo sis klausimas, ar kęs gyvenančių ir tamaujan' Susirinkimas 1917 m. Gegu- 
crairrr, lomiAmic n v no .... °

T i ‘   — ——  —”— uuiu. uuiare jinai-pastatytas balsuoti, ty dau- brinkimas. Lietuvių drau- sterių Tarybos pirmininkui, 
guma bal&ų (o balsai piies) e:.-os pirmininko d-ro Nese- DorK™!™ ;>• Varohrin at.

reik steigti legijonus, ar ne. čių Helsinkiuose lietuvių su- žio 2 d. nutarė pasiųsti Mini-

bemijos su Lietuva, kaipo 
neskirtina jos dalimi.

J. Grigaitis, sekretorius J. 
Vosylius.

naktį gi du sykiu tiek vis. nesusi tvarko, vis nepri- 
Ypata sunkiau silaiko gamtiškų taisyklių, 

dirbanti sunaudoja rugšta- tada tik pradeda nykti, nyk- 
dario apie 294 gr-. mieganti ti ir pagaliaus turi su. pašau- 
po sunkaus darbo sunaudoja liu atsisveikinti.

J1 šemoliunas, O. D.

ŠIS-TAS.

Tūla. Geguž. 7 d . įvyko 
Tūlos garnizono lietuvių ka
rininkų susirinkimas. Bu
vo svarstoma: 1) organizaci
jos reikalas, 2) Lietuvių le
gi jonai ir 3) šiaip Įvairus su
manymai

Legijonų klausimu susi
rinkimo buvo priimta ši se- 
zoliucija:~ . gijos pirmininko d-ro Nege- Darbininkų ir Kareivių at-

---- * - ... . vįčiaus energingumu, Į susi- sįOVų Tarybos Pildomajam “Tūlos garnizono Lietu-' 
rinkim^at^'kodauguma vie Komitetui ir Lietuvių Tau-viai karininkai (kareiviai, 

Naulvs4uSi sn TiflVol?1'" • Y Tarybai šią vienu balsu afie. ir vald.) savo susirin-
Kareiviu Tar-ba ir sužinoti ;Su-'innkimas bm0 sabAĮa- susirinkusių priimtą rezo- kime Įvykusiame Gegužės 
Kareivių i ar j Pa ir sužinoti, j mas riI)Rirnui arStovų i ne- iiuc;;a. m 7 H vienu halsu nutarė-
ar ji negalės paskelbti visa-ituviu sG1-™a Petrograde i i m. i d. Menu baL .
me Kaukazo fronte, kad lie- j ^dlrnTs 'us rinkimą J t31’ . ? P^stuoti prieš
tuviai kareiviai nestotu i S rin’ • ’ Su?lk,J SU Ienkų el?in,ą31 SU lletuvials'
ku legionus o neliktu h ? - mja yra perdem lietuvių ap- kareiviais, per nesusipratę

Hki .rimt31ąZ“retl J «'ve“ta’ išskirus vien du Patekusiais į jų legijo-
Simus au->io\ų ^eiiran nnzi- pjetjnės pusės pavietus, ku- nūs. nieko bendro su lietuvių 
mus, kadangi šio Seimo bus rjuose įjk iš dalies apsigyve- troškimais neturinčiais, ku- 
rišami svarstomi pagrindi
niai klausimai kaip Lietu
vos, teip ir visos lietuvių tau
tos gyvavimo. Nedidelę pra 

I kalbą pasakė vyr. leitenan- 
'tas Paškevičius, šaukdamas 
Į susirinkimą į darbą gimto
sios šalies ir žmonių labui.
To paties kalbėtojo buvo pa
liestas klausimas apie lietu- apsisprendimo,

nuspręsta — reik steigti.
Išrišus ši kausimą, Įgalioja-,1

kaip ir buvę iki bus išrištas 
lietuvių legijonų klausimas, 
dėl laiko stokos nebuvo visai 
svarstomas, bet atidėtas ar
timiausiam susirinkimui. 
Nežiūrint vėlaus laiko, ket
virtas klausimas nagrinėja-j 
mas, ir susirinkimas ji vienu i 
balsu priima ir gyveniman! 
įvykinti paveda ger Paša- 
karniui, kurį Įgalioja išrašy
ti lietuviams kareiviams 
Kaukazo fronte “Santarą” 
kaipo plačiai liečiantį Lietu
vos gyvenimą apskritai ir 
Lietuvių legijonų. Šiam tik
slui susirinkusieji sumeta 31 
rub. 80 k. pinigų, kurie Įduo
ti Pašakarniui. Jis gi teip 
pat Įgaliojamas organizuoti 
aukų rinkimų būrelį išrašy
ti kareiviams laikraščių, iš
duodant rinkikams lapelius. 
Pinigus rinkikai Įduoda ger. 
Pašakarniui.

Tuo ir pasibaigė susirinki
mas.

vių pulkų formavimą, kad ga q 
Įima butų kovoti su Lietu-
vos ir Rusijos priešininkais. 
Paškevičiui oponavo karei
vis' Zacharką kurs* stengėsi 
išrodyti visišką nereikalin
gumą armijos ir iš dalies lie
tuvių, nes, sulyg žodžių ka- 
riumenė busianti naudojama 
buržuazijos reikalų gyni
mui. Šitais žodžiais ir bai
gėsi kalbos, po kurių prasi
dėjo atstovų Seiman rinki
mas. Kaipir reikėjo tikėtis, 
išrinktas tapo d-ras Negevi- 
čius, tiek daug pasidarbavęs 
prie įsteigimo ir suvilnejimo

bai patinkamos, nes žemė kai n^a v 1SUS Ka™ .rį° lan£us Iu šia, kaip sena yra papirosų 
nuota- rėti adarus iš viršaus ir apa- istorija. Prie papirosų

Praleidęs keliatą dienų čfos. Žiemos laike, kolei didfesnio sunaudojimo prisi- 
Bogaluse nuvažiavau Į Co- yPa^a pripranta prie šalto (|^j0 mot6rS< ..... .... ........
vinofon (28 mylios nuo Bo- oro’ re^kia nors vieną langą tarp moterių labai pradėjo 
goluso) Covinįton yra gar- Praverti iš viršaus apie dvy- platintis.
sus miestas sveikatos žvilgs- ^ka tėliau galimą ii iš
niu, nes čia suvažiuoja dau- aPačios daryti. Garsus komedijantas kru-
gvbė žmonių iš kitu valstijų švarumas. Visados reikia tančiuose paveiksluose Cha- 
praleisti vakarą " Miestas žinoti, kad ant šios žemės pa- ries Chaplin, nėra uzgan.ė- 
mnrlo«i nptnli Pnnt- viršaus yra netik didelių gy- dintas iš savo algos, kurios
ehart'rain ežero,'‘todėl vieta ™ną, kaip tai: karvių, ark- pagal

• vėsi 4plinkė=e teip»i ran- Hą, vilkų, avių, žąsų ete., oet 8750,000 per metus. Uzbai- 
,dasi gražiu miestelių, kuriuo .P* ir mažų gyvūnėlių, ku- gęs savo kontraktą, pristojo 
■se dauguma praleidžia va- riuos tegalima Įžiūrėti kiton firmom Kur gaus vie- 
kacijų laiką. Žemė aplinkė- P®padidmanią, 
se vra derlinga, vpač tose tknama iilikroskopu,

maži gyvūnėliai vadinasivietose kur neseniai tapo iš
kirstas miškas. Norint ga-

nę lenkai ir mozūrai riuose lenkai, kuomet visoms
2) kad Suvalkų gubernija tautoms yra duota pilna tei-

yra neatskiriama Lietuvos sė tautiško apsisprendimo, Įima gauti žemė ir su mišku, 
dalis etnografijos, politikos lietuviams kareiviams užgi- Miškas daugiausia pušis ir 
ir istorijos žvilgsniu, na net lietuviškai šnekėtis ir aržuolai.. Žemė dėl ūkių la-

3) kad Laikinosios Val
džios paskelbtoje Kovo 27 d. nuoti ir 2) reikalauti, kad galima gauti nuo 10 iki 50 
dėl karės tikslo deklaracijoje.
pripažinta teisė laisvo tautų i

, kuri teisė

savo lietuviškas dainas dai- bai tinkama ir nebrangi, nes

lietuviai kareiviai iš lenkų ir i dol. akrą. Teipgi yrarir to- 
latvių batalijonų, jeigu iš-'kių vietų, kurios jau apgy- 
reikštu savo norą, nesant ventos ūkininkais irtas

1 ■ C
' *' -4 V » 1

nes rakimas

švarumas. Visados reikia tančiuose paveiksluose Cha-

kontrakto, gauna

stiklą, va- na milijoną dolerių ■ į me- 
Tie tus.

‘bakterijos”. Geras bakte- Prityrę franeuzų orla'ivi-
riologas kaip ir geras ūki- ninkai padirbo naują oriai- 
ninkas kurs gali atskirti vf su 10 eilindiriniu motoru,
karves nuo avių, žąsis nuo kurs duoda jiegą 100 arklių, 
vystų, teip ir jis atskiria *
kenksmingas bakterijas, ba- Bostone patirta, kad išva- 
cillus tuborkoloso nuo karšt- žiojant anglius vežimais, 
liges arba “gonocaccus” nuo varomais elektra, parsieina 
“pyohrea” ir it. Tat aiškus pigiau 3-2 centai nuo tono 
daiktas, kad gamtoje yra ant mylios kelio ir 7c. nuo

airių bakterijų, kurios tono pigiau, negu išvažio-
kenkia žmogaus sveikatai jant vežimais, varomais ga-
Todėl ir reikia nuo jų apsi- salinu.
laugoti. Apsisaugojimas.
tai yra švarumas. Brazilijoj pradėta augjn-

Gaminant valgius visados ti gurno medžius. įsteigia 
reikia prisilaikyti švarumo viena plentacija. kurioje 
taisyklių. Virtuvė ir valgo- pasodinta 50,000 jaunų gu- 
masis kambarys turi būt ko mo medelių.
švariausia. Valgio nerei- *
kia blaškyti ant stalo ar kur Me.xikoj *. išleista įstaty- 
kitur; jeigu liko tmputis mai. sulyg kurių ofieiališka 
valgio nuo valgymo, tai rei- kalba pripažįstama tik ispa- 
kia padėti Į ledyne šėpąjar niška. o valdiškose vietose 
kitur, kad negalėtų prieiti darbininkais priimami gaiš

škotu kompanija tautiškuose rūbuose atsiųsta Amerikon, kad na skatinti anglus stoti j kariumenę . musės ir įvairios dulkės, būti lik mexikonai.
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RUSIJOS LIETUVIŲ SEIMAS bus pamatas naujos Lietu- dis.
Atvedė galvažudį atgal į senelio namus, 

parodė jam liktorių ir paklausė:
— Ar jūsų šis liktorius?
— Mano — jis atsakė.
Tai štai liktoriaus vagis — tarė sargy

biniai, rodydami į galvažudį. Gi tas stovėjo 
nuleidęs akis.

Nieko neatsakė senelis, nuėjo į kitą 
kambarį atnešė dar ir antrą liktorių, to po
rininką ir tarė galvažudžiui:

— O kodėl tu nepasiėmei ir šito. Juk 
aš tau abu dovanojau!

Galvažudžiui pradėjo birti iš akių aša
ros ir jis sušuko:

— Aš vagis ir galvažudys! Veskite 
t mane, o paskui atsigrįžęs į senį tarė:

— O tu atleisk man mano kaltybę — 
1 aš niekadmeužmiršiu tavo širdies!

tų partija ne vėliau pradėjo 
dirbti, kaip kitos partijos, vos ir visas tautiškas sunku- 
Krikščionys demokratai yra mas kris ant Amerikos lie- 
ne mažesni demokratai kaip i 
kairieji. Kur jūsų nuosek
lumas?— klausia kalbėto
jas kairiųjų? Jeigu jus ko
vo jat dėl laisvės, tai deko tik 
sau ją pripažįstate. Krikš- 
čionys demokratai dirbo Lie
tuvoje, savo principus vyki
no ir kitiems’ pripažino lais-

Teisybės pasakos.
Surinko M. š. 

(Tasa)
tuvių pečių pasirodo visai 
atbulai ir Lietuvos atjauti
mas Amerikos lietuvių yra 
labai mažas sulyginus su to
kiu koks privalėtų būti. 
Amerikos lietuviais mažai 
galima pasigerėti kaipo tik
rais lietuviais tėvynainiais, 
kurie butų ką nors veikę su 
gerais širdies prijautimais 
tėvynės labui. Jeigu Ameri
kos lietuviams priseina at
likt koks svarbesnis reikalas 
liečiantis Lietuvą, tai pirma 
net būtinai turi ar tai per 
laikraščius ar per prakalbas 
vieni kitus išsikoliot, surast*pirmą kepalą, nusitvėrė už antro ir tarė: 
partijai naujų prikaišioji-i —.Dabar, tai ačiū tau, brolau! Nuva- 
mų, pravardžiavimų, ir tada! riau savo alkį ir dar namo parsinešiu! ir 
nors eina jau prie būtino dar Į norėjo namo eiti. Bet šeimyninkas jam ta- 
bo, vienok ne su gerais no- • rė:
irais. Bet’ kaip tik atliektii — Palauk, kurgi tu eini? Juk čia yra 
i darbą, tuoj vėl skubina kad daugiau visokių gėrybių — imkiva dau- 
Itą darbą sudraskyti nelygi-giau!
! nant ‘"šorkininkai” savobu- 
! dėlės, kad tas nuveiktas dar
bas negalėtų būti naudingu 
ateityj. Teip . buvo su laik
raštininkų susivienyjimu, 
teip su Centraliniu Komite
tu, aukų rinkimui nukentė- 
jusiems nuo karės lietu- 

i vi’ams. Dabar kada atėjo rei 
■ kalas padaryt sriovinius san 
! tikins, matant Lietuvą pra- 

•; žūties bangose, kurių reika-

Nao Redakcijos. Baigiant vo 150, prieš 31 (s-d), SUSilai- 
gaycme ke- 82 (social-liaudininkai).

Už antrąją formulą balsa
vo 110 (social-demokratai ir 
socialistai liaudininkai), 
prieš 140, susilaikėo. Tokiu 
budtrJbuvo priimta pirmoji 
formula.

Priėmus formulą, pirmi
niu. pasiūlė padaryti pert
rauką, kad partijos galėtų 
tarp savęs pasitarti dėl sta
tomų 5 prezidijumo kandi
datų. Tokiu budu pusiau de
vintą valandą atstovai išėję 
iš Seimo salės nuvyko kiek-1 Kokios gi tos socialistų par- 
vienas į savo frakcijos kam
barį tartis dėl šio reikalo.

Po pertraukos kalbėjo vi- 
. sa eilė kelbėtojų iš vienos ir 
. kitos pusės, kurie išrodinė-
■ jo, kuriom partijoms tegali 
, būti duota teisė statyti savo 
• kandidatus į prezidijumą.
■ Glemža Social-demokratų 

frakcijos vardu praneša, kad 
jų frakcija reikalaujanti pre 
zidijumo iš tų partijų, kurios 
dirbo Lietuvių Tautos Tary
boj, butant: social-demokra
tų, socialistų liaudininkų, 
Santaros ir Tautos Pažan
gos. Toliau kalbėtojas nuro
do, jog dabartinis momentas 
reikalauja, kad dešiniųjų 
partijų darbas nesiplėstų. 
Kalbėtojas siūlo iš šitų 4 par
tijų rinkti po 3 atstovus į 
prezidijumą.

Avižonis sako, jog social
demokratai dalyvaus rinki
muose į prezidijumą tuomet, 
kada susirinkimas pasakys, 
jog turi būti renkamos ]>ar- 
tijos, kurios dalyvavo Tau
tos Taryboje. Nupasakojęs 
apie klerikalų, ir apskritai, 
pačių dešiniųjų darbus pra
eityje, kalbėtojas pasakė, jog 
kramolos malšintojams pre- 
zidijume neturi būti vietos.

Sugintas (soc-liaudinin- 
kas,) teip pat išrodinėjo, jog 
į prezidijumą tereikią rinkti 
nuo 4-rių Tarybos dirbusių 
partijų. Katalikų Sąjunga 
esanti fiktyvė partija, kurio- 
je susispietė dešiniausieji, partijos uirw lautos Kuom sKynasi nuo Ame-1 iįmintjes ir gerum0 Pamatęs adarusvar-
elementai. Dešinieji Tau-'boję, kuri susidėjo nedęmo-įrfkos lietuvių. Dabartiniu j tu įbėgo i senelio kiemą. Tarnas paklau- 
tos Taryboje pasirodė anti- Į kratiškai, nes tiK buvo vie- lajfcu ateinanti laikraščiai iš i ko jam’reįkia.
visuomeniniais gaivalais, kno Petrapilio išrinkta. į Europos liudyja, kad pas i ’ 
Su jais dirbti išvieno nega- j

statyti “Dirvą” į,-----  —
liatą naujų numerų “Santa
ros”, kuriuose telpa aprašy
mas Rusijos lietuvių Seimo 
Petrograde. Norėdami savo 
skaitytojus supažindinti ar
čiau ~šu~Rusijos lietuviirvei- 
kimu ir manydami, kad tas 
aprašymas ne vieną užinte- 
resuos, šiame numeryj aplei
džiame peržvalga, o į jos vie
tą talpiname tą aprašymą, 
kurį patariame kiekvienam 
atydžiai perskaityti.

Pirmoji Gegužės 27 diena. ’
Demidovo gimnazijos sa- 3 

len, prie Moikos gatvės Pet. ’ 
rograde Geg. 27d. 5 vai. vaka ' 
to, pradėjo rinktis Seimo at
stovai ir daugelis svečių, s 
7-tą vai. Taut.Tar. pirminin
kas S. Šilingas atidarė Sei- , 
aną, pasakydamas prakalbą, 
kuri buvo lydima karštu dėl- ! 
aų plojimu. Atsistojimu bu- • 
vo pagerbta žuvusieji dėl lai
svės. Po to Taut. Tarybos 
pirmininkas pranešė, jog iki

* išrinksiant Seimo prezidiju- 
‘ mą, pirmininkaus tarybos

pirmininkas, nes teip jau bu
vo nutarta, iš anksto Lietu
vių Tautos Tarybos.

Del prezidijumo sąstato 
kalbėjo Vokietaitis, Marma, 
Bučinskas, Smolskis, kun. 
Vailokaitis, kun. Daugelis, 
Šimoliunas, Milašauskas.

Šie kalbėtojai nurodė, kad 
socialistų-liadininkų Santa
ros, Tautos Pažangos ir 
Krikščionių demokratų arba 
Katalikų liaudies sąjungos 

—partijos stovi už tai,-kad Sei- 
mo prezidijumas butų koali
cinis, t. y. kad į jį įeitų apsi
reiškusių partijų atstovai. 

wViena tik Socijal-demokratų 
frakcija per Smolskį prane
šė, jog priešinga yra koalici
niam prezidijumui; Smols
kis pasiūlė į predijumą rink
ti- tiktai cocialistų partijų 
žmones.

Prezidijumui rinkti buvo 
pasiūlyta 2 formules: 1) Ru
sijos Lietuvių Seimas renka 
koalicinį prezidijumą, į kurį 
Įeina atstovai atskirų parti
jų ir kuopų tarp Seimo narių 
apsireiškimų ir 2) Seimas 
renka koalicinį prezidijumą 
aš socialistinių partijų.

Pirmininkas siūlo balsuoti 
*• įlėl formalų sulyg to kaip 

tos formulos buvo įnešta, t. 
y. pirmiau 1-mą formulą.

Del balsavimo motyvų kal
bia nuo socialistų liaudininkų 
Marma, kurs pasakė, jog so
cialistai liaudininkai susilai
kysią nuo balsavimo, jei ne
arus pirmiau balsuota social- 
<demokratų frakcijos pasiū
lyta 2-ji formula.

Del paties balsavimo budo 
kyla ginčų. Daugumas už 
tai, kad butų balsuojama at
virai rankų pakėlimu. Vie
ni nurodo, jog rankų pakėli
mu gali būti nesusipratimų. 
Kiti tam keblumui prašalinti 
pataria kartu su ranka iš
kelti ir raudoną atstovo bi
lietą. Besiginčijant dėl bal
savimo budo, pasigirdo pa
čiame salės gale iš svečių 
tarpo buvusio Durnos atstok 
vo A. Bulotos žodžiai, kurie 
daugelį atstovų nustebino 
nuo, kad nežinojo, jog jis jau 
parvažiavęs iš Amerikos. A 
Bulota pastebėjo, jog neužsi- 
tikima svečiais. Pirminin
kas pastebėjo kalbėtoju’, jog 
prieš kalbant reikia pirma 

4 pasiprašyti balso, o paskui 
Jau kalbėti.

Pagaliau nutarta daugu-
* sna balsų balsuoti atvirai, pa 

kėlus rankose raudonus at
stovų bilietus.

Už pirmą formulą balsa-

Kun. Juodvalkis. Męs Lie 
tuvos reikalus norime tvar
kyti, o čia yra elementų, ku
rie nori netvarkos. Visi ži
no, kad krikščionys demokra 
tai dirbo naudingą darbą.

— Duonos, sakai? Tai eik prie šios 
lentynos, čia yra duonos, tarė šeimyninkas 
ir, nuėmęs kepalą, padavė vagiui. Vagis, 
nusitvėręs su abiem rankom, tuč-tuojau. 
pradėjo tą kepalą pinoti.

— Tai ar buvai neėdęs kelias dienas, 
ar ką, kad teip pinoji tą duoną? užklausė 
šeimyninkas, o pats jau laiko rankoje šer- 
dekšninką.

— Kur čia busi — atsakė vagis su pilna 
duonos burna: trečia diena, kaip nė trupi
nėlio neturėjau burnoje!

Nusileido šeimyninko ranka su šer- 
idekšninku- Vagis tuo Jtarpu, baigdamas

tijos?! Jos daro didžiausia 
neteisingumą. Męs visi esa
me demokratai.

Varnas užsipuola ant kai
riųjų, kad jie esą darbą truk i 
do ir triukšmą kelia. Ar ma ! 
ne šuniukai rinko, o ne dar-! 
bo žmonės! — pasakė kalbė
tojas.

Šimoliunas nurodo, jog 
dar prieš pertrauką aiškiai 
buvo nubalsuota, kad į pre- 
zidijumą turi būti renkama 
nuo visų partijų ir kuopų, 
taigi šitas klausimas yra vi
sai naujas ir jis reiktų nukel
ti.

■ Endžiulaitis protestuoja 
už maišimą, anot jo, socializ- 
mo su laisve. Aš protestuo-; lauja Informacijų Biuras ■ 
ju prieš painiojimą Lietuvos, Šveicarijoj, tai musų broliai Į 
ateities su Rusijos ateitimi.; amerikiečiai susirinkę New! 
Aš pretestuoju prieš painio-Į Yorke tik prašneko po pen-1 
jimą dešiniojo ir kairiojo kis žodžius, tuoj susipyko: 
sparno. Kas kelia kontrevo- į dėl sriovinių Tarybų ir nieko' 
liuciją: ar bolševikai, ar de- i naudingo ne nuveikę pasi- 
šinieji?
maišymą su kramola. Pa-! kirsto kas sau, o tėvynė-te-
baigoj savo kalbos kalbėto-: gul žūsta, nes jiems tas ne-' ti, neik į svetimas klėtis, 
jas nurodo, jog ir šocial-de-■ apeina. Jiems apeina tik i mano namus!
mokratų tarpe buvo provo-! sriovė ir iš tos sriovės bijo! 
katorių. • išeit, kad žmonės nesupras-I

Kun. Česnys išrodinėja,:tų, jog sau tik biznį darė, o, 
kad katalikų partija ekzis- ne tautai ir ne savo šaliai ge-į

— Ne, tegul bus jau gana! Man dau- 
i giau nereikia — aš per keliatą dienų turė- 
' siu ką valgyti su pačia ir su vaikais — atsa- 
'kė vagis.
į — Tai eikš dar Į čia ir imkis šį miltų
■ maišą ir neškis namo ir eik su * juo drąsiai 
'gatve, jei kas užklaus kur gavai maišą, tai 
Į sakyk, kad pats šeimyninkas tau dovano
jo!

— Kokis šeimyninkas? Kas 
; ninkas ? bailiai užklausė vagis.

•Į — Gi čia štai prieš tave stovi
. • ninkas ir matai šitą šerdekšninką laiko ran- 
ikoj ant tavo galvos! Vagis, kaip stovėjo,
■ teip ir griuvo jam po kojų.

— Dovanok, dėdute! Matai, tris die
nas pats su paliegusią pačia ir vaikais išbu
vau nevalgęs! Nežudyk manęs!

— Stokis! tarė šeimyninkas: imkis 
Protestuoju prieš!ėmė sau skrybėlės ir išsis-• kepalus duonos ir miltus,ir eik sau sveikas 

.. .eturėsi ką valgy- 
o ateik stačiai i

šeimy-

šeimv-

Ir paleido vagi namo.

ŠIRDIES PRAKILNUMAS VISA

tuoja. Tokį gyvą ekzistavi- ro neše- Na ir iš amerikie-■
PERGALI.

(Iš V. Hugo).

SPANGAS ARKLYS. 
(Vokiečių pasaka).

Viename mieste gyveno lobingas pirk
lys. Atsitiko teip, kad jam reikėjo būti pas 
kitą pirklį tolimame mieste atsiimti pinigų. 
Jis turėjo arklį, su kuriuo visur važinėdavo 
ir šį kartą sėdo ant to arklio raitas ir išjojo. 
Gavo pinigus ir grįžta namo. Kaip jojo per 
mišką, kur bus buvę užpuolė ant jo plėšikai. 
Jau buvo bepasiekią jį ir butų dingęs pats 
pirklys ir jo pinigai. Bet arklys išgelbėjo jį 
— pajutęs pavojų, kaip žaibas, pasileido ke
liu ir laimingai parbėgo namo. Iš to džiaug
smo, kad arklys jam išgelbėjo gyvybę, pirk
lys prižadėjo gerai užlaikyti ir šerti arklį iki . 
-gyvai galvai. .

Gi arklys nuo didelio bėgimo pradėjo 
eiti menkyn ir menkyn — sulyso, apšlubo ir 
pagalios apspango. Dabar iš to arklio pirk
liui nebuvo jokios naudos ir jis liepė mažiau 
jį šerti, o dar už kiek laiko liepė darbininkui 
išvesti arklį už vartų ir palikti. Darbinin
kas išpildė pirklio paliepimą.

Tai buvo žiemos laike. Stovi išvestas 
spangas arklys, visas dreba nuo šalčio ir 
laukia, kada jį čia įleis į kiemą. Atėjo ir nak
tis. Arklys visai sušalo, išalko, bet nuleidęs 

Tgalvą vis stovi dar ir laukia, kada jį čia įsi— 
leis. Bet kaip niekas neleidžia, teip nelei- 

! džia. Suprato, pagalios, nabagas, kad jam 
i čia nėra ko ilgihu laukti, niekas jo čia nerei
kalauja ir pasileido silpnu žingsniu miesto 
gatve.

mo faktą negalime dabar iš- čių nieko gero negalima ti-! _ ’ ' ’Y '
Pagaliaus paties kėtis ne Lietuvai ne lietu- žudęs daug žmonių ir ji visur gaudė. Per- 

Seimo jau buvo nutarta, kad viams. Dabar geresnio tė-! sirengęS jįs atėj0 kartą į miestą, 
rinkti nuo visų partijų. - - ---------- '

traukti.

Kun. Giedrys nurodė, jog pos lietuvius, 
nesą reikalo žiūrėti, kokios • ]~ 
partijos dirbę Tautos Tary-jsu kuom skyriasi nuo Ame-į

Natkevičius

Ėjo jis ištiesęs sprandą, uostydamas 
žemę ir jieškodamas lupomis šieno, šiaudų 
ar kitokio maisto, bet visur buvo tik grynas, 
šaltas sniegas. -Teip besigraibydamas ark
lys atėjo į miesto piečių. Viduryje pleciaus 
buvo varpas tarp dviejų stulpų. Nuo seniai 
tame mieste buvo tokis paprotys, kad jei tik 
kam atsitikdavo kokia nelaimė, ar kildavo 
kitokis reikalas, tai eidavo pas tą varpą ir 
suskambindavo. Žmonės, išgirdę varpo bai 
są, tuojau subėgdavo iš visų pusių miesto ir 
apspręsdavo ką reikia daryti.

Priėjo arklys iki stulpų, apčiuopė virvę 
ir pradėjo iš bado ją krimsti. Varpas liūd
nai suskambino. Žmones sukilo iš miego, 
subėgo ir pažino pirklio arklį. Pasiuntė pa
kaukti pirklį. Tas atėjo ir jam papasakojo, 

— Aš esu galvažudys! mane vejasi ir Į kaip jo spangasis arklys skambino.

Vienas galvažudys buvo apiplėšęs ir nu-

Mieste
vynainio viltis yra pas Euro-, g^gybiniai jį pažino ir pradėjo vytis. Bė- 

., ! go jis nuo jų ir atbėgo pas vieno senelio var- 
Europos lietuviai daug vi-; tus, kurs mjeste buvo visų mylimas dėl jo

Galvažudys nežinojo ką atsakyti, tik
pranešė, jog! juos daugiau nieko nėra kaip spėtinai tarė f 

Urna, priešingai: greičiau-Į Santara siūlo į prezidijumą i tik darbas Lietuvos labui.! 
šia kova reikia vesti su jais.| rinĮ<ti iš šių partijų: sočiai-j Rusijoj gyvenanti lietuviai
t ^v~ eįjnokratu> socialistų liaudį- turi iš visų sriovių sudarytąį iauSė fc0 jis nuo jo nori,

ninku. Santaros, Tautos pa- Tautos Tarybą, Rusijoj gy-j kė;
Jeigu musų pasiūlymas, sako! 
kalbėtojas, butų atmestas. {
socialistai liaudininkai atsi- žangos ir krikščionių demo- venanti lietuviai organizuo-į 
sakys statyti į prezidijumąįkratų; teip pat rado reika-įjasi, kad pasekmingiau bu-! j 
savo kandidatus. f

Pasiūlius kun. Bumšai ap
riboti kalbėtojams laiką, dau

— Man reikia šeimyninko!
Senelis isikvietė galvažudį i vidų ir pąk-

Galvažudvs atsa-

- - - - . . tu turi mane paslėpti, o jei ne, tai aš tave! Susigėdo pirklys, pagailo jam arklio,
i linga įleisti ir nuo beparty- j tų pakelt balsą ir stot į kovą užniUšiu ; kad jis gailėdamas saujalės maisto, išvarė

; už tėvynės laisvę. Na, o pasviu. 'uz tėvynės laisve, r? a, o pas
, Smoskis (social-demokra- Amerikos lietinius tas \is- man taVęs gaila. Eikš i ši kambarį, tu nail-įir išgelbėjusį jo gyvybę, 

guma balsų nutarta duoti ^as^ pasakoja apie klerikalų 1—1 *" w ’* ’ ”

— Aš jau senas ir mirties nebijau, bet! spangą arklį, teip jam ištikimai tarnavusi
iš savo kiemo to-

kiekvienam kalbėti 3 minu- 
tas.

Gružinskas kalba beparti- 
vių vardu. Jis sako, kad 
esant tokiems nesutikimams, 
nieko negalima bus nuveikti. 
Keista yra reikalauti, kad į 
prezidijumą butų renkama 
tik nuo 4 partijų. Męs, sako 
kalbėtojas, ne partijų klausi
mą rišam, bet rišam visos 
Lietuvos klausimą. Toliau 
kalbėtojas nurodo, jog ir de
šinieji prie visuomenės dar
bo buvo prisidėję; katalikų 
partija visada buvo* tik kei- 
rieji nenorėjo jos matyti.

Oleka stebisi kairiųjų sam 
protavimu dėl naujos katali
kų partijos. Jeigu apsireiš
kė nauja partija, sako kalbė
tojas, tai reikia tik džiaug
tis. Musų bepartyvių kuo
pa turi 50 atstovų, ji siūlo 
į prezidijumą rinkti nuo visų 
partijų ir kuopų.

Kun. Vailokaitis konsta
tuoja, kad vėl jau keliama 
incidentas dėl katalikų par
tijos. Krikščionių demokra-

darbus. Tarp kita ko prime
na kun. Antanavičių ir kun. 
Laukaitį.

Rakašius (social-dem.) nu 
rodo, jog į šitą seimą dešinie 
ji praėję dėlto, kad dar mi
nios yra nesuorganizuotos.

(Toliaus bus)

Žiurint į dabartinį lietu
vių judėjimą tankiai ateina 
į galvą mintįs, kurios stato 
klausymą: Kas bus su Lietu
va jeigu patįs lietuviai tarpe 
savęs teip nesutinka, kuo
met reikalinga yra išgaut 
laisvė ir kaip butų jeigu lie
tuviai gautų laisvę, ar galė
tų patįs savo šalį valdyti? 
I tokį klausymą sunku yra 
atsakyti ir ve delko.

Sekant Amerikos lietuvių 
darbavimasi kuomet užside
gus europinei karei buvo ma 
nyta, kad Amerikos lietuviai

kas lyg butų baidyklė ir jo- j sęs, tai pasnsėk, 0 aš tau liepsiu atnešti vai-1 kiame šaltame laike, ir jis jį parsivedė at- 
kiu budu prie to negalima! , i —i: —
prieiti. Amerikiečiams rupi 
daugiau biznis, būt pakri
kusiais, nes tada yra proga 
ir gerai pirštais badytis ir 
savotiškais prasimanymais 
koliotis.

Gyvenančių šioje šalyj 
musų brolių tarpe yra daug 
kurie mano po karės grįžti 
į Lietuvą. Kurie turi norus 
grįžt, tie turi norus ir dirbt 
dėl tėvynės. Kiekvienas pri
valo aukaut savo mintis, 
galvot budus kaip galima bu
tų geriau gyvent sugrįžus į 
Lietuvą, šelpt badaujančius 
brolius ir remt tuos, kurie 
dirba Lietuvos laisvės dėlei.

Kaip greit karė pasibaigs 
sunku pasakyti, bet galas tu 
rėš kada nors būti- Pilnai 
turim tikėt, kad po karės 
Lietuva bus laisva. Europos 
lietuviai su didžiausiu pasi
šventimu dirba ir riša visą 
dabartinės Lietuvos laisvės 
klausymą. Taigi: Kas iš
gelbės Lietuvą?

A. Aksomaitis.

j gal į savo kiemą.
O kad ir kiti žmones atsimintų, jog suGalvažudys įėjo ir atsisėdo. . . _

Kuomet jis pasivalgė, pasilsėjo, senelis; gyvuliais reikia gražiai apsieiti, miestečiai
tare jam:

— Man gaila tavęs, kad tu esi alkanas 
ir nuvargęs ir kad tave kaip kokį laukinį 
žvėrį turi vaikyti, bet gailiausia, kad kitus 
žudai ir darai jiems pikta, Pamesk savo 
pragaištingą paprotį!

Galvažudys atsakė:
— Ne, jau'aš nuo to neatprasiu. Gal

važudžiu gimiau ir galvažudžiu mirsiu!
Senelis paliko jį pas save nakvynei ir 

pats nuėjo gulti. Naktį galvažudys atsikė
lė, pamatė, kad visos durys buvo nerakytos 
ir pradėjo vaikščioti po kambarius ir dairy
tis — kas čia jam pavogus. Pagalios, užėjo 
didelį sidabrinį liktorių ir pamąstė sau:

— Šis liktorius tik yra šio-to vertas,

davė iškalti ant akmens arklio paveikslą 
skambanačio su varpu, apačioje paveikslo 
padėjo parašą:

“Kieta širdis nelabųjų, o gero žmogaus 
širdis pagailės ir gyvulėlio.’’

Ir padėjo tą akmenį ant pleciaus pas 
varpo stulpą.

(Dar bus)

ARTISTAMS-MEGĖJAMS.

Tik ką išėjo iš spaudos Z. Bagdžiu- 
niutės verstas puikus ir labai juokin
gas veikalas vardu:

pasiimsiu aš jį sau ir išeisiu’ Ir išėjo.
Gi sargybiniai visą laiką lauke jo tyko

jo. Kaip tk jis iškėlė koją iš namų, tuojau 
kapt! jį pasigavo ir po skernu rado sidabri
nį liktorių.

Galvažudys pradėjo gintis, kad jis nieko 
nekaltas. Tuomet sargybiniai jam tarė:

— Jei tu neprisipažįsti prie kitų savo 
darbų, tai negalėsi išsiginti nuo šio likto
riaus pavogimo. Eime į senelį, jis tai paliu-

6-šių aktų komedija su dainomis ir šokiais
Veikalas juokingas ir užimantis, 

perstato grafa panorėjusį tapti kaimiečio i 
bernu. Lošti nesunkus ir reikalauja pap 1 
rastų dekoracijų. Kadangi dabartiniame y 
laike trūksta lošimui tinkamų ir publiką 1 
užimančių veikalų, patariame visų lietu- J 
vių kolionijų artistams pastatyti savo sce y

. . Prekė 25c. •
Užsakymus siųskite tokiu adresu: į
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(gražią Rachaelę sau už mo
nterį ir vėliau pe 7 dienas La

delis pavojus.
Abdurrachman Bei, turtin 

gas Smirnos pirklys, sykį pa- 
sigirė, kad jis vienas bile ka
da sutikęs Čarkirdžali suims 
ir savo laivu uuvež į Konstan 
tinopolį ir ten atiduos į val
džios rankas. Praėjus tū
lam laikui Čarkirdžali atvy
ko į Smirną ir naktį įėjęs 
į pirklio namus priėjo prie 
lovos miegančio Abdurrach- 
mano ir pažadinęs tarė: 
“Esu Čarkirdžali. Nebijok, 
aš atėjau ne užmušti tavęs ir 
ne apiplėšti tavo namų, bet 
noriu tik tau padaryti ženk
lą, kaipo lengvamineiui, kad 
ateityj niekados teip drąsiai 
prieš mano nekalbėtum- Nie
ko iš namų neimsiu apart ta
vo ausies, kurią noriu paro
dyti savo draugams, kad 
anie žinotų, jog čarkirdžali 
nėra teip lengyai paimamas. 
Kadangi savo dešynėj ausyj 
laikai ypatingo gražumo žie
dą, tai aš kaipo Antolijų ka
nų karalius noriu ji nešioti

Garsiausis pasaulyj 
žmogžudys

Keliatas metų atgal tra
giška mirčia žuvo -Čarkird- 
žali, garsiausis pasaulyj 
žmogžudys, šmelką Anatoli
jų kalnų, kurio vardas buvo 
žinomas visoj Turkijoj ir Al
banijoj. Prieš Čarkirdžali 
drebėjo maži būriai karei
vių, visa atnatolijų kalnų ap- 
linkė, o ypač keliauninkai 
albanai, čarkirdžali gimi
mu ne paėjo iš žmogžudžių, 
bet buvo sunum doro ramaus 
ūkininko ir jaunas čarkird
žali augo prie tėvo ir buvo 
tokio karakterio, koki turė
jo jo tėvas.

Vieną kartą, kada Čar
kirdžali turėjo jau 12 metų, 
jo tėvas susiginčyjo su vienu 
Turkijos valdininku ir gin
čai pasibaigė tuo, kad Čar
kirdžalio tėvas to turkų val
dininko, kurs gimimu buvo 
albanas, tapo kardu perdur
tas. Matydamas tėvą su per 
durta krutinę, jaunas Čar
kirdžali užsidegė atkeršyji- ant savo pirštų.” Ir išsitrau 
mo jausmais ir ant tėvo ka- kęs blizganti peilį nupjovė 
po sudėjo prisiegą, kad ker- pirkliui ausį, pasiėmė tą žie
stas už nužudymą tėvo per dą ir be baimės apleido pirk- 
visa gyvenimą užsiliks jo lio namus, 
širdyj. Jausmai jo įaugo į 
tokią neapykantą ir atkeršy
sima, kad vėliau žudė alba
nus be jokio pasigailėjimo. 
Pirmiausia jis nužudė aną 
albaną, turkų valdininką, 
kurs buvo nužudęs jo tėvą ir 
bijodamas kad dėl negudru- 
nio nepatekti į turkų rankas^ 
pabėgo į Anatolijų kalnus ir 
tapo žmogžudžiu tokiu, kad 
trumpu laiku jo vardas pa
garsėjo po visą Mažąją Azi
ja- .

Gubernatorium miesto 
Smirna, Mažoj Azijoj buvo 
tuomet Kiamil-Paša, kurs 
žiurėjo į gresiantį pavojų vi 
sai Albanijai nuo vieno kal
nų karaliaus, čarkirdžalio. 
Ne vienas pirklys, ne vienas 
žandaras, net ir maži kariu
menės būreliai, jei kartais 
pasitaikydavo, turėdavo žūti 
nuo bejausmio čarkirdžalio. 
Bet sugauti ji nebuvo gali
ma, kadangi laikui bėgant 
teip išgųdrėjo, kad rodos ir 
žinodavo kuriame krašte ir 
koks jam grėsdavo pavojus. 
Apskaitliuota tapo, kad bė- 
gyj trijų metų Čarkirdžali 
nužudė virš keturių šimtų 
įvairaus luomo ypatų ir dau
gybę atliko apiplėšimų-

Čarkirdžali buvo dievo
baimingas žmogus, 
vieną dieną eidavo į mečetą 
melstis ir išpildyti Korano 
įstatus. Vieną kartą Čar
kirdžali ėjo į mečetą su ploš- 
čium, ant kurio buvo matyti 
kraujo lašai ir už juostos tu
rėjo užsikišęs kruviną štile- 
tą. Vienas drąsuolis priėjęs 
prie čarkirdžalio ir užklau
sė jo: “Kaip tamista drįsti 
įeiti į šventą vietą su kruvi
nu ploščiu ir kraujuotu štilė- 
tu? čarkirdžali ant to at
sakė: “Allahas nepatėmys 
kraujo mano priešų, bet nie
kados nedovanotų man, jei
gu aš praeičia jo namą ne
užėjęs į vidų ir ne pasimel
dęs.”

Moteris visos Anatolijų 
kalnų aplinkės laikė Čarkir- 
džalį už šventą. Nebuvo 
girdėti, kad moterims kada 
nors butų blogo atsitikę. AI- 
banės ir tos pas jį rasdavo 
užuojautą ir prieglaudą ne
laimingame atsitikime. Už 
tokį moterių gerbimą, Čar
kirdžali rasdavo pas jas 
prieglaudą ir nepavojingą 
vietą, kada jam gręsdavo di-

v ** i bano buvo persekiotas. Fa- 
; raonas sapne matė 7 karvės 

***& riebias ir 7 blogas; 7 varpas
pilnas grudų ir 7 dykas.

Čarkirdžali buvo didvy-p 
riu greito persirengimo, mai 
nymo veido malevos bei įvai
rių maskų, teip kad retai 
kas jį galėdavo pažinti. 
Ginklų niekados niekur ne
palikdavo. Štiletas už juos
tos dieną ir naktį buvo už- 
-kištas, o šautuvą laikydavo, 
rankose net ir laike valgio.

Perėjus keletui metų Kia- 
mįl-Pašo, Smirnos guberna
torius. matydamas, kad api
plėšimai keliauninkų ir per
sekiojimai albanų nesiliauja, 
sudaręs pulką gerai išlavin
tų ir apginkluotų kareivių 
pasiuntė į Anatolijų kalnus, 
kad sugautų čarkirdžali, 
kas vienok nepavyko- Čar
kirdžali turėjo labai ištiki
mą draugą Mahmedą, kurs 
visados buvo pasirengęs

Kiek-

pirmu buvo paskelbta, kad 
kiekvienas kinietis nusikrip- 
tų kasą ir neva pasiliuosuor . 
tų iš Mandžų nelaisvės. Ir 
nuo to laiko kasų nešiojimas 
pas kiniečius pradėjo nykti 
ir išeiti iš papročių.

Nereikia manyti, kad ka
sų nešiojimas pas kiniečius 
paliko be pėdsako. Tas pap
rotys į jų gyvenimą teip / 
įaugo, kad atsiskirimas su 
ja ne įvyko teip staiga. Ne-

pėse vandenį, kurs bėgo 7 
dienas. Salemonas turėjo 7 
šimtus pačių ir 7 metus statė 
Babiliono bokštą. Tobio- 
šius turėjo 7 anukus, Danie
lius buvo įmestas į duobę, ku
rioje buvo 7 liūtai ir po 7 die-, žiūrint ant to, kad ta kasa 
nų atėjo karalius pažiūrėti kiekvieną rytą reikėjo supin 
koks likimas patiko Danie- ti, kliuvo laike greito ėjimo . - 
iių. Apokalipse randame ap priverdavo durimis, žodžiu, į 
rašymą apie 7 žvaigždes, 7 kiniečiui nesykį pasitaikė j 
šventusius ant mėnesio, šiokių ir tokių nemalonumų1 
apie 7 ragus, apie 7 akis, Į patirti, o vienok persiskirti į -- 
apie 7 aniuolus su 7 triubo-|su ja buvo sunku. Šiądien: 
mis, apie didelį smaką su 7 i nors jau Kinijos nėra papro- i 
galvomis ir 7 karūnomis, čio auginti vyrams kasas, 
Dovydo arfa turėjo dusyk bet dar randasi tokių užkam 
po 7 stygas. Kristus ant pių, atsiskirusių visiškai nuo; 
kryžiaus ištarė 7 žodžius, pasaulio civilizacijos, kur! 
Katekizme yra 7 sakramen- gyventojai gerbia ir vyrai! 
tai, 7 krikščiokiškos prie-i nešioja kasas.
dermės, 7 didžiausios nuo-' Paliovus vyrams auginti! 
dėmės- Maldaknygėse ran--kasas, persimainė ir many- 
dame 7 Dovydo psalmas. jmas europiečio apie kinus-

Pereinant į svietiškus daik' ir jų būdą, nes pirmiau euro- Į 
tus randame teipgi įvairumų: pietiš tik tą laikydavo už ki- 
po 7. k. a. 7 pasaulio stebuk- nietį, kurio užpakalyj kabo- Į 
lai, lira turėjo 7 stygas, Teby į jo ilga kasa, 
turėjo 7 vartus, Grekija tu-į ---------------
rėjo 7 filozofus, Nilas 7 sako- i r- — - į
se įteka į jūres. Rymas ta-1 A f |
po pastatytas ant 7 kalnelių.; < W ;
7 ciesoriai valdė Romos im- i ---- 2 —-e»- —-

peri ją. Ant dangaus yra 7; . Nepatinka-
Plejados žvaigždės, Satur-— Tavo vyras yra advo-; . 
nas turi 7 žiedus, Kolonos! katu. O, kaip puiku!
katedroj yra 7 skyrių pagra-‘ — Nelaimė. Man tas ne-! 
žinimai, dvejose eilėse yra po patinka. , • j ■

7 stulpus ir sienos iš oro turi į — Kodėl ? !...
7 įlankimus. 7 elektoriai ki-j —Nes jis tiek kalba, kad; 
tmios išrinko Vokietijoj cie- man^risados reikia tylėti.---- j_
šorių. Mylią sudaro 7 ver----------------
štai, savaitėj yra 7 dienos, 7 Nėra perdaug.
savaitės prieš velykinio pas-i Gydytojas: — Paskutinį! 
nyko ir tt- ■ kartą aš tamistai sakau, kad:

Į negertum perdaug alaus. Į 
(Niekad nepagysi!Nešiojimas kasų pas ki

niečius. - į

. Ligonis:--Tamista! manį 
Pabaigoj’ 1911 metų iš; Pe- į nėkuomet nėra perdaug-

Į kino, Kinijos sostinės, išėjo Į
įsakymas, kad kiekvienas į 
kinietis turi nusikirpti kasą!
ir daugiau jos neauginti. <jejgU ateina į jūsų bučernę 
Tas įsakymas paliete net įmoterės ir paprašo keturių*' 
civilius gyventojus, bet ir pa !svarų mėsos, ką tada tėtis;

Išdavikas. l

— Pasakyk man, Juozuk, :

•—v- ' Į O V C41 ’ W ;į

kaip galėdamas gelbėti savo ti prezidentą su jo visu dva- i dar0, jei turi tik tris svarus. Į - 
poną ir didžiausiame pavo-iru ir visais valdininkais, nesi _  Nieko. Padeda rankąs
juj. Kada kareiviai apsupo j revoliucija kokia tuomet bu— lgyjęjQ su mėsa ant svarstyk—s 
Anatolijų kalnų dalį, kurioj į vo užsidegus prie to vertė ir 1^ ir buna jaugiau <įar negu; 
buvo nuolatinė čarkirdžalio1 kiekvienas, kuriam buvo moteris reikalauja.

poną ir didžiausiame pavo-iru ir visais valdininkais, nesi _  Nieko. Padeda ranką:
--j. Kada kareiviai apsupo Į revoliucija kokia tuomet bu-j -- - . . t

stovykla, Čarkirdžali turė
jo prie savęs tik Mahmedą, 
ir kitus tris draugus. Kuo
met tie tris draugai pabėgo 
ir pasislėpė, Mahmedas ma
tydamas, kad nėra kitokio 
išėjimo, žaibo greitumu išsi
traukė kardą ir vienu moste- 
jimu nuėmė čarkirdžaliui 
nuo pečių galvą, o sau su 
tokiu vikrumu ir smarkumu

brangesnė gyvybė už kasą, 
turėjo nusikirpti. UKelioms: Mokyklos inspektorius at-f 
savaitėms praslinkus ir Eu- ]ankęs vienos mokyklos mo- 
ropos šalių sostynėse pasiro-. kinius ir paaiškinęs ir ge-: 
dė visi Kinijos ambasado- j ografijos, kad žemė yra ap- 
riai ir pasiuntiniai be kasų,Įvali> klausia artimiausio 
Įsakymas nusikirpti kiek- mokinio:
vienam kiniečiui kasą nebu-, _ pasakyk man dabar, 

[ vo teip sau ismišlas, bet bu-1 ar tavo tėvas galėtų apeiti 
iVO skaitomas simboliu nau- * aplink. žemę?
jas Kinijoj eros, kadangi ka- j 

dūrė į krutinę, kad kardas sų nešiojimas pas kiniečius
—Ne, nedrąsiai, žiūrėda

mas i akis, atsakė mokinys.
tiesiai per širdį išlindo į už-i reiškė pasidavimas indais- —Dėlkone?
pakalį. įvę, b nusikirpimas pasilhio-

Tokia tragiška mirčia žu- ■ savimas iš nelaisvės, 
vo čarkirdžali, žmogžudys, i.— ~-
kurio vardas žinomas buvo

Paprotys auginti vy

— Dėlto, kad jis prieš me
nesį laiko nusi laužė koją.

rams kasas Kinuose pats sa- Restauracijoj.
Svečias: — Po šimts vel-netik Albanijoj, bet ir kituo- vaimi ne įvyko. Buvo teip.

sis pasaulyj žmogžudys ir ka niją užpuolė Mandžų tauta, guziką nuo kelnių. ;
a «o t r>i ■ inc Vaimi. imi’? mio-nlpiiis anėmė Kini- Savininkas. Tai labai,

se kraštuose kaipo garsiau- Septinioliktame amžiuje Ki-įnių. Žiūrėk, radau sriuboje

ralius Anatolijos kalnų- kuri nugalėjus apėmė Kini-

Kabališka skaitlinė 7.
Numeris 7 yra kabališka 

skaitlynė. Ją galima rasti 
visupirmiausia šventraštyje 
beveik ant kiekvieno pusla
pio. Ir teip. Dievas pasaulį 
tverė per šešias dienas, o 
septintoje ilsėjosi. Noe lai
ke tvano į savo arką įsivedė 
po 7 poras gyvulių ir 7 poras 
paukščių. Noe arka susto
jo ant Ararato kalno po 7 
mėnesių. 7 dienas praleidęs 
Noe išleido karvelį apžiūrėti 
ar nėra kur sausos žemės- 
Vaivorykštė susideda iš 7 
skirtingų šmorų. Jokūbas 
tarnavo 7 metus, kad gauti

jos valdymą ir naujas cieso- puiku. Buk tamista geras,
pajieškok dar ir kito, nes* 
man du ištruko

rius šuntši įsakė, kad kiek
vienas kinietis užsiaugintų 
kasą kaipo ženklą pasidavi
mo’į nelaisvę. Barzdasku
čiams buvo įsakyta, kad kiek 
vieno kiniečio butų viršugal- _ _ 
vis nuskustas, o palikti tik riuos anasyk daviai pelėms? 
pakaušį. Kas nenorėjo klau Kaimietis: — O, teip ponu-. 
syti, tam gręse mirtis. To- li Kad suriebėjo, tai su-į 
kiu budu auginimas kasų pas į riebėjo, net olos joms pasida- i 
kiniečius pamažu įėjo į pap- i rė mažos ir visos negalėda- 
ročius ir užsiliko ilgainiui mos sulysti, pasidavė katei 
kaipo ženklas Mandžų vieš- ———
patavimo. __ . BM ~ }

Kuomet 1911 m. tapo pas-' — Neseniai buvai nebylis, 
kelbta Kinijoj revoliucija ir o dabar jau nuduodi kurčiu, 
ją vedė kiniečiai apsipažinę1 — Mat praeiviams reikia 
su Europos civilizacija, visu [rodyt įvairumai-

Aptiekoj.
Aptiekorius: — Na kaip, 

ar pagelbėjo tie nuodai, ku-

Gatvėje.

NAŠLAITĖ.
Augštai padangėse 
Plauko debesėliai, 
Tarpe jų sau spindi

- Skaistus mėnesėlis.
Paslaptingą šviesą 
Skleidžia ant laukeli“, 
Puošia jis grožybę 
Lietuvos girelių.

Tylu teip aplinkui 
Vien tik jis sau šviečia, 
Kiekvieną gėrėtis 
Spindulėliais kviečia.

Tik nesuramina 
Jaunos našlaitėlės, 
Kuri gailiai rauda 
Tėvo motinėlės.

Kuri kaip gegutė 
Per dienas kukuoja, 
Sunkų našlaitėlės 
Likimą rokūoja.

Oi tu mėnesėli
Tu gamtos tėveli, 
Kode! neapšvieti 
Našlaitės langelį.

Svieski mėnesėli '
Ir ant tų takelių, 
Kuriais ein našlaitė 
Ant kapų tėvelių.

Tenai pasilsėti 
Ramumo jieškoti, 
Prie tėvų kapelių 
Naktį pernakvoti.

Oi tu mėnesėli 
Būdams tarp žvaigždelių, 
Man visuomet švieski 
Ant tėvų kapeli“.

O aš ten raudosiu 
Kaip ta gegutėlė, 
Gal ir pasilsėsiu 
Kas mielą naktelę.

Gal užmigt galėsiu 
Ten miegu saldžiausiu, 
Vargų šio pasaulio 
Nors miege nejausiu.

Gal tik širdies skausmą 
Tada numaldysiu,

--------- Kada aš rankomis-------  
Kryžių apkabinsiu.

Oi kelkis tėveli, 
Sena motinėlė, 
Raminkit beraudant 
Savo dukružėlę.

Jus sunkų vargelį 
Čia mano atjauskit, 
Prie savo krutinės
Našlaitę priglauskit.

Iš vargų pasaulio
Jus mane paimkit
Prie savo šelelės
Mane paguldykit.

Vyturėlis.

SUGRĮŽK PAVASARĖLI.
Sugrįžk miels pavasarėli 
Tavęs laukiam męs labai, 
Tegul tavo žaliumėliu
Pasipuošia beržynai.

Užtekėk skaisti saulute 
Ant vargingos Lietuvos 
Suramink vargšų širdelę, 
Kurie žūsta ten varguos.

Sugrįžk mielas vyturėli
Ir padangėj užčiulbėk,
Mums lietuviams vargdienėliams, 
Griaudžią dainą tu sudėk.

Juk matai tu, kaip męs vargstam 
Ir kaip sunkiai reik kentėt, 
Nieks nenori to atjausti 
Ir varguose mums padėt.

Taigi tu miels vyturėli
Augštai į orą pakilk,
Apie vargus musų brolių 
Savo dainoje prabilk.

O aš eisiu į girelę,
Kur žaliuoja beržynai, 

Atsisėdęs ant pievutės
Pasilsėsiu gal tenai.

O tu mielas vyturėli 
Pačiulbėsi man tenai, 
Kur malonų gardų kvapą. 
Leidžia girios, žolynai.

Ir dainelę uždainuosiu
Tarp berželių ošiančių, 
Apdainuosiu aš grožybę 
Žolynėlių žydinčių.

Kaip bus linksma ir malonu, 
Skausmai širdies nekankins, 
Kaip pavasario saulutė 
Mus vargdienius aplankys.

Sugrįžk miels pavasarėli
Tavo gražiu žal’umeliu

Tavo gražiu žalumeilu 
Lai didžiuojas’ beržynai.

Vyturėlis.

VASARAI ATĖJUS.
(Pikninkas)

Štai sulaukėm vasarėlės, 
Skamba dainas, žydi gėlės 
Kiek čia varsų, kiek dažų, 
Kaip malonu, kaip gražu!

Laikas bėga, dienos teka, 
Kol širdis krūtinėj plaka,

. Nepraleiskite dienos, 
Bėgkim prieglobstin gamtos!

* Vis poporą, vis po porą, - ~
Pagal savo širdies norą, 
Iš troškių miestų aplink 
Čia jaunime susirink:’ *

Čia žolynai kvapus skleidžia, 
Ir drugeliai liuosai žaidžia,

I Šlama ūksmingi šilai, 
Kaip smagu čia, kaip gerai!

į Kaip vėjalis čia bučiuoja, 
Valtį vanduo sau liūliuoja, 
O prie muzikos dainų, 
Sukas rateliai porų.

A. J. Našlaitis-
! LYG VĖJAS.
; Pagal A. Tolstojų ). •

Lyg vėjas dvelkentis lengvai
■ Lapus užgavo, paiitėjo,

Tu mato dvasią užgavai,
Į Ii- ji lyg kanklės suskambėjo.

Piktas gyvenimo audras, 
Sukėlę vėjas, js^ marino, 
Garsiausias draskė jos stygas 
Ir užpustu sniegu ketino.

Kalba-gi tavo maloni
Ir lengvas tavo palietimas, 
Kaip nekalti sapnai jauni, 
Kaip rytmetyj gėlių kvėpimas.

A. J. Našlaitis.
i ■ 

NERIMASTIS.
Kur laimė, kuri mus tėvynę

į Gaivino per metų metus, 
Kur jos taliuosybė ką gynė 
Būrys mus didvyriiį garsus?

H Kur spėkos jaunų j y galingos,----- :—~
Kur silos garsios Lietuvos, . . . 
Kur dienos gadynes laimingos, 
Kur laimė svajota tautos?
Ar dingo jau laisvė auksinė, 
Ar liks jau tauta be vilties?....
Kada sugrįž vėl ta galybė, 
Kada švies takams ateities?
Ar jautrios jau širdis pražuvo, 
Ką gimdė karščiausius jausmus, 
Kur gale jaunėju pakliuvo, 
Kad eina liuosai į kapus_

A. J. Našlaitis.

KODĖL?..
Kodėl tyli teipnulfudus, 
Nei žodelio nesakai?
Gal meilė jau užsnūdus^.
Gal širdelę praradai?L.
Mano sielą užžavėjai. 
Meilės pančiais surašai— 
Kaip tik širdį pergalėjai 
Tuomet mane pamiršai !...

A. J. Našlaitis.

ORINIS PAČTAS.
Dvidešimtas amžins, tai naujų išrady- 

mų, laikai. Nadaugiau kaip dvidešimts me
tų atgal niekas nemanė, kad ateityj žmogus 
nematydamas didelio pavojaus galės skra
joti ore su aeroplanais nelyginant paukštis 
ir nuskristi iš vienos vietos į kitą, šiądien 
jau žmogus netik gali skrajoti ore ir skristi 
iš vienos vietos i kitą, bet gali net ir žmo
nėms patarnauti, pav. siuntimas pačtos 
aeroplanais.

Siuntimas pačtos aeroplanais pirmiau
sia tapo įvestas Anglijoj pabaigoj 1911 m. 
'Besiplėtojant pirklybai laišku persiuntimas 
greitu laiku iš vietos i vietą turėjo labai di- 

! dėlę svarbą. Tatai dėl greitesnio žinių per* 
siuntimo Anglijos valdžia sumanė įsteigti 
orinį pačią, kurs surinkdavo lengvesnius 
laiškus ir siųsdavo juos oru aeroplanais.

Hendon mieste, Anglijoj, yra generališ- 
i ka pačto stotis ant viešo pleciaus, kur aerop
lanai daro savo bandymus. Ten įtaisytos 
tam tikros dėžutės į kurias yra metama 

i lengvus laiškai. Atėjus paskirtam laikui 
atskrenda aeroplanas ir paėmęs laiškus 
paukščio greitumu išnyksta ore. Toks oru 
laiškų persiuntimas Anglijoj pasirodė labai 
praktiškas. Kaip kada vienas aeroplanas 

į Į kokį nors miestą atneša virš milijoną 
i laiškų. Pastaruoju laiku buvo girdėti, kad 
i ir Amerikoje bus įsteigtas orinis pačtos sky- 
Įrius, bet kol kas dar nieko nesigirdi.
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L Mr. Henry Wood.

Rytų Pylis.
į Drama 5-se aktuose 14-je atidengimų.
1 Lietuvių kalbon vertė
Į Br. Skripkauskiutė.
• (Tąsa)

Izabelė: Dabar jau pervėlu, bet sa
kyk, Jonai, aratleidiman už visas mano

Reikalaujame Agentų. j
Reikalaujame ’kožname mieste lie- ; | 

; tuviškų agentų rinkimui orderių ant' j 
į j 

kriaučiams pristatome sampelius ir ; I

miausia musų kieman užėjęs; o kad teip bu
tų pas šemetus iėjęs, .tuojaus butu toji pa-

7.. tuvissų agentų rinkimui orcerią ant isaipa Mare nusipirkus, O man butų smps. vyriškų siutų, teipgi agentams ir i 

Tikra pašaipa! Užsiriš brangią skarelę, i

pasistatys didžiausį kuodą, kad atsistos ų reikia pris;ųst 4 “^kes po 

bažnyčioje šalę didžiojo altoriaus, kad ims 
kraipytis, akis vartyti, mirksėti, čiaupytis;; 
o amerikonai abudu, labiausia Kligis, įbe
dęs akis | ją žiuri, kad jai akis__

Galinienė: Tai ir tu, dukrel,

MĘS UŽLAIKOME APARTAMENTĄ SU DIDŽL4US1U PASIRIN
KIMU VISAME MIESTE

IR ĮVAIRIŲ PRIETAISŲ.
Rašykite lietuviškai adresu:

J. F. RICHARO, 
136 Maple St-, 

H0LY0KE. MASS.

pasis- H ,
kaltybes ir užmiršti viską, kas buvo praei- dar augštesni kuodą ir atsistok dar g Bramley ir Suims

arčiau altoriaus, tada ir tave amerikonai =
Jonas: Viską užmiršti negaliu, bet tau Pamaty3.

Juzė: Bet sau kalbi; statyk stačius 
kuodą ir nors ant altoriaus užlipus atsis
tok, kai skarelė prasta, niekas nepamatys, 
o ir pamatęs nežiūrės.

Galinienė: (Tvarko savo darbą, eina 
prie Juzės, varto gniaužo skarelę ir glosto 
Juzę). Graži gi graži! Bent jau turėsi. 
Gal tik per atlaidus ją ryšėsi.

Juzė (piktai): Kad tu nesulauktum! 
Kada norėsiu, tada ryšėsiu, o tau, motut, 
šnipš! ir dar kartą šnipš!

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

FRANKEL LIGHT COMPANY 
5016 Woodland Avė. - Cleveland, Ohio

ELEKTROS ŽIBURIŲ APTA1SYMŲ, ĮRENGIMŲ LEMPŲ

tyj?

seniai jau viską atleidau.
Izabelė: Jonai, pamąstyk, kaip man 

sunku buvo žiūrėti į tą, kuri dabar yra tavo 
pati. Įsivaizdink motinišką meilę, kada ma
čiau sergantį savo tikrą vaiką, vėliaus jo 
mirti. Gailestis buvo neapsakoma. Tu ra
minai dabartinę savo žmoną nors jos gai
lestis buvo tik paviršutinė, o aš paskendus 
gailestyj ir skausmuose turėjau žiūrėti lyg 
su ramia širdžia Į savo mirštanti vaiką.

H 
g 
S
H

- KVIETKIAI -
Gėlėmis puošimai ir dekoravi
mai įai musų speciališkumas. 
Męs auginame namie gėles. Ne

turime filijų savo pramonės
Telefonuokit Rosedale 1499 

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

H:
h:

AUKSINĖS ĮL .
______ s Tadas

Jonas: Nereikėjo čia sugrįžti, Izabele.
Izabelė: Žinau, kad negerai pasiel

giau, kad sugrįžau, bet užtai atleisk man. 
'Tegul tas būna išbraukta iš tavo minčių. 
Ak, Jonai, kad mudu dar šiądien galėtu
me nors sapnu sugrįžti Į tą praeitį, kad ga
lėtume, mudu nuskristi į tuos laikus, kada 
aš buvau jauna, graži, kada tu mane paži- 

.nai, paskui kada buvau tavo mylima ir 
vėliau pati. Ar nenorėtum, Jonai, kad tas 
laikas sugrįžtų? Ar nenorėtum?

Jonas (graudžiai): Norėčia, Izabele, 
nerėčia.

Izabelė: Aš neužilgo eisiu ten, kur 
nuėjo mano Vincukas, bet prie tavęs lieka 
dar kiti mano vaikeliai, neapleisk juos.

Jonas: Izabele, jie yra man teip mei
lus, kaip kad buvo mudviem gyvenant. ' .

Izabelė: Jonai, aš jau esu pas gyveni
mo slenksti.
mirties valandoj tapti tavo ir numirčia kai
po tavo pati.

Jonas: Mano širdis plyšta iš gailesčio, ausimis girdėjau, kaip Kligis kalbėjo, 
matant tave dabar._ Tegul" tauDievas teip____ir Galinienė: Ne, sakyk gi, sakyk,
atleidžia kaip aš atleidžiu. ką jis kalbėjo! Ar gi iš tikrųjų žadėjo?

Izabelė: Einu | jo karalystę. Jonai, Barbora: Iš tikrųjų agnon tu mano, iš 
tu apleidi mane. " tikrųjų, dėdėnyt tu mano! Kad butų, ne iš

Jonas (apkabina): Tu alpsti, Izabele, tikr^’ Lai ko čia budia bėguS Pridusus>lie’ 
leisk man pašaukti daktarą. žiuvį iškišus.

Izabelė: Nenoriu. Tas silpnumas, tai 
mirtis..... Ak, kaip sunku yra atsiskirti su sakyk, kur jį matei! Ogi žmonės sako, 
tais, ką širdis, amžinai myli. Sudiev mano es4s labai didžiulis, ne bet su kuo ir kalbąs.

Barbora: Kur tau ne! Yra kuo ir pa-

Scena II. 1
Barbora (apysenė juokinga bobelė £ 

įeidama): Ne šnipš, ne ko, aguon tu mano. 
Ką aš išgirdau, ką aš išgirdau, dėdėnyt tu j 
mano, aguon tu mano, ką aš išgirdau!

Galinienė: Ir ką ten tokio negirdėto s 
iš girdai, šnipš tai šnipš, maža kas šinpš pa
sako, tau tuoj rėkauti visam kaimui: — ; 
ką aš išgirdau? ką aš išgirdau! !■

Barbora: Ne, ne tai dėdėnyt tu ma- 4 
no, ne tai, kas man, kad šnipš. AŠ išgirdau, - 
kad amerikonas Kligis šiądien pas-tamistas J 
Į piršlius atvažiuoja! (Juzė ir Galinienė * 
net pašoka, nustebusios. Galinienė nut- * 
verdama Barbę už paties). $

Galinienė ir Juzė sykiu: Kligis Į priš- J 
. iius atvažiuoja? Barbor, Barboryt! sa- * 

;Į. Ištark meilės žodį, kad galėčia kyk greitai, greičiau sakyk, kur girdėjai, £
kas tau sakė!

Barbora: Pati girdėjau, pati savo

Juzė ir Galinienė: Ne, sakyk gi, sakyk,

Galinienė ir Juzė sykiu: Tai sakyk gi,

numylėtas vyre (miršta. Už scenos gir-
sididžiuoti; namai kaip stiklinė, su priegrin-dėtis silpna muzika).

Jonas: Iki teismo dienai (apkabinęs du (gonkomis), su dviem kaminais, langai 
glaudžia ją prie krutinės ir apsikniaubęsdideli, langinės išrašytos, atšlajimas platus, 
pradeda verkti). ’ o klėčių gražumėlis! Ai, ai!

(Uždanga)
—Galas—

Galinienė: Ką čia sakyti, ką męs visi 
žinom; bet apie tavo piršlius sakyk! Sakei,
kad šiądien atvažiuoja.

DR. L. E. SIEGELSTESN
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.

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

Tel. Broadway 1248-1 
Tel. Cuy.- Union 89-W 

7211 Broadmav N. E.
CLEVELAND. OHIO.

T«l. Pririetus 985

Dr. E. A. Marlewski

Laikančios sa
vyje rašalą, yra 
dabar plačiau
siai vartojamos 
ir tai vienas iš 
parankiausiu ra 
somą jų įrankių. 
Todėl visi jas 
ir perka. Bet 
jei neri turėti 
tą parankųjį da 
lyką, niekad ne
bandyk pirkinė
ti pigią, kurios 
yra parduoda
mos po 25c., 
50c., $1.00 arba, 
kad ir $1.50, 
nes bus veltas 
pinigu išmeti
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, 

į kaip $2.00 ir 
Į tai tik šios kom- 
į panijos, nes bė-

. --------- ...v_ ją

Užlaikau skaniu saldainiu, 
šaltos kešės ir minkštu gė

rimų. Už stiklą tik 3c.

2047 Hamiltca A?e., 
CLEVELAND, OHIO.

Užlaiko
ir Srosernę

TAIPGI

TADAS NEUHA

Del susirinkimų, repeticiją 
vestuvių ir t.t.

204! {bmiltsa, Av&, 
CLEVELAND, OHIO.

Savininkas

Saždažmų 
Krautuves

JĄS BALSAMUOJA IR BĖ NUODU L '.'Z-

I Užtikrintas darbas yra musų spe- 
eia'.iškumu.

Pirkti galima po. numeriu:

2122 E. 2nti Sir. Cleveland, Ohio
i Tel. Kala 1152 Central S19?K

’uo 9:00 12:00. nuo

<!t &yje 3 m. daug
! ( esame m<->s ją

į Pardavę ir visi
(j a'Z g mus viengenčiai
!j kostumieriai y-

> ! w ra patenk;nti ir y?) užganėdinti.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen

Seredoms nuo ryto iki 12:00 viiiuriHe.

11G0 E. 7Slh SI. Clevsland, Ohio

ĮDĖKIT JUS PINIGUS I LORAIN.
Ateities geležies ir plieno centras 

šiaurinėj dalies Ohio Valstijos. — 
Milijonai doleriu bus praleista į Lora- 
in ateinančius kelis metus.—Daugybė 
lietuvių perka sau nuosavybę Lorai- 
nę. Ir Tamista bukit vienas iš lai
mingų. Del pilnos informacijos ra
šykit: 
Koch & Shimman. Honecher Bldg. 
Lorain. O. arba M. Cibula, 3125 W. vjį 

50-th St. Cleveland. Ohio. i 
 134) 1

Prospet 2420

PREK£
nuo $2.oo

iki $7.oo.

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.

Products.
Uompany

J. W. JCFJES, 

Generališ Manadžerius.

DIDELIS OLSĖLIS
visokiu dažų ir dažams aliejų.

414 Superio 8Idg. (E^
PHONE CUY. CENTRAI. S2S3-L

Teisingai ir praktiškai atlieka ,į 
visokių tiesų reikalus visuose į; 
valstybiniuose ir federaiiškuo- >j 
se atsitikimuose. Kreipkitės 'i 
prie jo: į
418 Society for Savings Bldg. įj

Tel. Main 257—Central 1502 R •>

Didžiausis rinkinis randasi į/j 
W ‘"'Dirvos'’ Krautuvėje. Meldžia- 
{.-į me atsilankyti apžiūrėti, o per- ;» 

<( sitlkrinsite.-------—-------------------------
1! ‘DIRVOS’ KRAUTUVĖJE, įj 

i 2004 St.CIair av. Cleveland. I» 

iii -

Central 1766 |u;

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Generališk’ perkraustytojai,vinduotojai ir statytojai p
bankspentų ir mašinerijų. Rakandus pakuojant, išle*

džiam ir sukraujam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland. Ohio.

VISI NAMŲ FORNIŠ1AI

. - ■ - ■ "■■■■i

Dabok Savo Automobilio Ratus.
Mažas nubrukimas ar pradūrimas nebus atkreipia atyda. gali pada 

ryti ga»x 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. z 

Kelly- Springfield- Goodyear-Goodricb.
1824 Euclid Avė. Tel. Prospect 3240

TRUMPAS PASIKALBĖJIMAS

Nupiginta ketvirta dalis prekes per Rugpjūti mėnesį &Barbė: Taigi, dėdėnyt tu mano, kaip 
tamista žinai, dukrelė mano Agotytė Pa
beržiuose pas Bilėną žąsis gano...

iVieno akto komedijėlė iš liaudies gyvenimo. ♦ ^uzė (piktai): Štai visą svietą sušaukti.
Galinienė: Tu, Barbor, kalbėk apie 

tuos Kligio piršlius.
Barbora: Aguon tu mano, palauk, dė- . r7 1 . Bucksteins Aptieką. Kur per pereitus dešimts metu tarnavo Jums isti-dėnyt, palauk, aš visa nuolatos pasakysiu, kimai, 2407 St. Clair Avė. persikeis tiesink skersai gatvę ant kampo St.

. j , Clair Avė. ir E; 24 St. Būt labai malonu man matyt visus mano pažįsta- Taigi sakau sau viena: dienele graži, darbo mus naujoj vietoj.

ne kiek turiu, eisiu Paberžiuos Agotytės ap- Musu so,b ir
lankyti. Einu aš, einu, ra žanrui kalbeda- st. ciair Avė., kampas e. 24 st. cleveland. ohio.

5) Kligis, buvęs Amerikoje, turtingas ber- ma; išėjau tartum anksti, o čia žiuriu — jau
naitis. žmonės pusryčio paleidę kiūtina namo.

B) Barbora, kampininkė iš Varnalaukių. Dievuliui ačiū sakau ir Agotytė bus pargi-
7) Pranys, Galinienės giminaitis,^ pusbrolis nusjf jr gaspadorių namie užspėsiu, gal sy-

is Paberžių, kelelį rugių Agotytės algon išprašysiu; mat,
8) Kastė dabar užsidirbti nėra kur, o duonelė pa-
9) Nastė jaunos Varnalaukių mergaitės, brango.

Paskubėjo
Parašė Žmona.
Veikiančios ypatos:

1) Galinis, Varnalaukių ūkininkas.
2) Galinienė, jo pati.
3) Juzė, jų duktė, 36 metų.
4) Bilėnas. Paberžių ūkininkas.

AKTAS I.
Juzė (piktai): Tu suruktum boba, su 

savo pasakom! Klausau, klausau, o ji vis
Viskas dedasi Varnalaukiuose Galinių tą patį ir tą patį.

troboje. Galinienė šalipečyj verpia, ar gi- Barbora: Nepyk, nepyk, aguon tu ma- 
jasveja. Juzė užustalėj siuloja gražią šil- no, aš. jau, jau prie galo! Palauk, ką aš 
kinę skarelę. Siuloja, varto, derina sau ant sakiau?
galvos užsigaubus prieš veidrodėli, ant 
sienos kabantį.

Scenai

Galinienė: Visa sakei, tiktai apie Kli- 
gį nieko nepasakei. (Supykus stveria savo 
darbo).

Barbora: Nugi taigi, einu takeliu 
. .. .. tiesiai i Bilėno kiemą, einu, žiuriu —gi pat-Galiniene: Tai bent jau turen gražią voryj tupi

Galinienė Ir Juzė.

skarelę! mat ir nupirkau.
I Juzė: Nupirkai tai nupirkai, bet kiek . Q
laš prisilaukiau! Kaulijau, kaulijau gal kas’ai 
bent metus, ir šiądien gal ne butum pirkus, 
tai tik Ickus geras, kad pirma musų kieman 

t Užėjo.
• Galinienė: Tu čia Tekų garbavosi!
Sukčius tasai! Visus šerius išmonyjo, dar

7 ir penkis kiaušinius pridėjau: sako — 
skarelė graži, skarelė brangi- Nors ada
tos* sakau, pridėk, o jis negaliu, negaliu!

1 .fazė: Be reikalo, motut, Ickų kolioji.
Sakau ir sakysiu, kad gerai padarė, pir-

Juzė ir Galinienė: Kas tupi patvoryj,

THE CLAYTON FURNITURE CO.
St. Clair Avė. Kampas E. 75th Street. Cleveland, O. $

TAI į METUS LAIKO. HESKAiTART NUOTOLIO LAIKO LAUKIMUI PAS BARBERĮ

Išmokate $15 ir 60 centy Veltui.

Tas štai kaip atsieina. Tamista neturėdamas britvos, priver-
stas eit pas barberį barzdos apsiskusti. Ar ne? Žinoma, kad teip.
Juk neapsiskutes negali būti. Na, leiskim sau, Tamista skuties SS i 
vienų sykį į savaitę, tai kas savaitė mokate 15c., o juk metai susi- Įįv?

§3deda iš 52
savaičių.
tai Tami- 

ista išmo
kate bar. 
bėriai per

[OI

APIE ELEKTROS ŽIBURIUS

ELEKTRIKO ŠVIESA YRA LIUOSA NOG DULKIŲ

TAS SUMAŽINA NAMŲ VALIMO DARBA IR SUTAUPI-

NA PUSĖTINAI ATPUOšIMO ISKASCTUS. TAVO LUBŲ 

POPIERA LAIKYS ILGIAU. TAVO SIENOS IR LUBOS 

NEIŠRODYS SENOS TEIP GREIT.

THE ILLUMINATENG COMPANY
ILLUMINAIT1NG BLDG. PUBLIC SQUAER

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ'
AMERIKOJE 1886 METAIS |

Kapitalas t Sausio, 1917. $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų ...........  $52813

Moka pomirtinių S r 50. $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 Į savaitę.

Barbora: Nebebuvę? Ko jis tenai tu
pės. Tupi mano Agotytė, tupėdama dilges 
kiaulytėms raško, raško ir verkia, bėdulė: 
dilgės rankeles kanda...

Juzė (nusispiauna): Tfu! (ir išeina 
kamaron durimis trenkdama).

Barbora: Išbėgo, tiek to, tamistai dė
dėnyt pasakysiu. Pamačius Agotytę dilges 
beraškant ir beverkiant, net ir aš pradėjau

I metus laiko $7.80 Bet jei Tamista nori užsilaikyti švariai, tai pri- t 
įverstas esi skustis bent du sykius j savaitę, tai Tamista kas savai- t 
Itė barberiui išmokate po 30c. vien tik už barzdos skutimų, kas [Ę 
[meto bėryje susidaro $15.60. O kiek laiko praleidžiate belaukda- F 
Imi? O juk laikas veltui praleistas žmogaus gyvenime jau niekad f 
'negrįžta. Jis prisiskaito prie žmogaus gyvenimo. Taigi liogiškai b 
'apmąsčius ir apkainavus tų brangų, veltui praleidžiamų laikų, £ 
įskaitant pinigais prisidės mažiausia trys sykius tiek, kiek išmoka- & 
Imame tų bėgyje gyvais pinigais. |

Tki apsistokie čia ir apmųstykie, argi ne laikas sustabdytie to- F 
ikias pragaištingas Jė.-as, kurios nesvarstant išrodo nedidelėmis. r

Tad nelauk nieko, o tuoj paėmęs keletu dolerių užmokėk tik ■= 
vienų sykį, nusipirkdamas gerų britvų, o ant visados nuo augs | 
Ičiaus išskaitliuotų nuostolių bust liuosas. E

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

kus ir kulturiškus reikalus.

ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitrašti ..TĖVYNĘ" su iliųs- 
“ truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą

Ijamos visapusiškai, neskyriant kad ir sudužtų.

DIRVOS** KRAUTUVĖ
2004 St. Clair Avė. Cleveland, Ohio.

(Dar bus)

gauna dovanai. Leidžia kningas. kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

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

organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba r.orėdamas^pla-* 
tesnių informacijų, rašyk pas Centro, Sekretorių? Šiuo’adresu'^

A. B. STRIMAITIS
307 VVEST 3OTH STREET. NEVV YORK CITY,
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Šitos Durys
smuisru

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

nos, iriu 2 iki S vai. vakare. 
NedėJdieniais nuo 9 iki 12 dienos.
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Amcriks Atmoks istorišką parūpiname 
skolą Francuzijai 
(Tąsa.)

perniek, jeigu kita kokia
šalis nesuteiks greitą pagel
bą. Kitokio išėjimo jau ne
simatė.

irm

loti bus sląnkščiu tavo ateities Įj 
ir pasiganėdiuimų- Pradėk savo Į’ 
tempimo reikalus su mumis nuo §

;< MĘS TURIME DEPOZITŲ 
į; SUVIRš 87.000.000,09.

Clark Avenue

Dr. I. E. D0WNEY
DANTISTAS

g M 
g a_ _ _ _ _
>< 1172! E.79th

Servuoms m

Cuy. Central S473-R

S. Bonchorek
Specialistė

Baigusi šitų mokslą .uropoje,

2007 St. Clair Ave.

k

Edvardas B. Smialek, i
TAIKOS SUOŠIA

(Justice of the Peaee)
lt) ! Sutaiko civiliškas ir kriminaiiš- ;

• kas bylas ir išriša kitokius teisnto’į 
— 1* reikalus, kurie rišasi su šituom Į 
;n Į urė ix Teipgi veda •;

REJENTALIKSĄ KANCELIARI-;

»Į J
R! i

R 
S« 
K 
M

Pagelbos laukta iš Francu- 
zijos.

Lee iš Virginijos ir sužinojo ilfl | įj Į| K |J V jį H | 
kas dedasi Amerikos kolioni- J J 1
jose. Sužinojęs blogą padė-: B1™iBafiSK^3aEa^3,3saBE2aE 
jimą Amerikos revoliucijo- i Vyrams ir moterims. Su- 
nieriu tuojau apleido Ang- randame darbus je 
lija ir pagrįžęs Francuznon, . , , - ?--------  .
su pagelba užrubežinių rei- aiZdOte- P11^
kalu ministerio, grafo Ver- kambarių valymo, bliudų 
gesmes, pradėjo apeliuoti Į mazgojimo ir viešbučių. Dar 
karalių Liudviką XVI, kad bai laukiniuose kliubuose, su 
kuogreičiausia siųstų pagel- pragyvenimu. Reikalaują- 
ba Amerikos revoliucijonie- me greitų mergaičių prie sta

SANTARA’!
DEMOKRATINES TAUTOS LAIS
VES SANTAROS LAIKRAŠTIS.

Iš visų Europos valstijų la 
blausia ir tikriausia laukta 
pagelba iš Francuzijos, dėl
to, kad Francuzi ja tadabu-j .... . _ - _
vo autokratinė monarhija irimams ir ji, Beaumarchais, lų ir špižernės darbo, teipgi 
dėlto galima buvo tikėtis, į ^skiltu slaptu agentu ga- greitų vaikų prie patarnavi- 
kad jos valdžia 
konams, kurie 
prieš anglus-spaudėjus, ne
gu Anglijai. Francuzija ma

ameri-' Genimo ginklų ir amunicijos, 
sukilo Poe Washingtono kariu

menė butų dingus. Tas pro
jektas galutinai tapo priim-

ta’i>.\rpi-si jinnin ta kad de- tas Liudviko 10 d. Balandžio!____________________
šimts^metu atgil Amerikos i1776 m- ū’fancuzų valdžia

kolionistai padėjo f rančų- Į Beaumarchais davė vieną Naujas išradimas 
zams išrauti iš Anglijos na- i frank^> 0 tulas tur’.
gų Kanadą ir kelias kolioni- i f ^nSas Ispanijos dvaras per

mo.
THE CLEVELAND CATE- 
RERS ASSOCIATION CO. 

412 Superior Ave. N. E.

k a t ra a
Astuoni (8) rubliai

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

1 mėnesiui.....................1.WJ
N. 10k.(2psl.) 15k.(4pst)

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.

i
i
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20 amžiaus.
Dėlei panaikinimo blakių, bamba- 

dierių ir kitų vabalėlių, koki tik ga- I 
Ii atsirasti jūsų stuboje. Tą-viską 
panaikinsite tik į dvi dieni, tik pasiųs- • 
kitę savo adresą, o visi nurodymai ....

ant adreso:
J. W. SAKAŲSKAS & CO.

Box 42, Sta. E., Cleveland. Ohio.'

Francuzijos tarpininkystę 
davė kitą milijoną frankų. 
Su tuom kapitalu Beaumar
chais bėgyje pusmečio Įstei-iV1 s^šyfc 
gė pirklybini amunicijos fa
briką Hortalezf Co. ir bėgy
je kito pusmečio Beaumar-

jas Vakarų Indijoj. Fran- 
cuzija gerai žinojo, kad Ang 
lija viešpatauja ant jūrių ir 
kad kada nors gali atimti 
Francuzijos savastį, Kasi- 
bėjų užlają. Be to Francu- 
zija buvo suvargus nuo pra- , . , >
laimėjimo septynioliktos ka-icheisišsiyntė 'Amerikai as-, 
rėš, kurioje Francuzija tapo ituonis didelius laivus, pri- 
nugalėta ir todėl visas Liud-1 ^u°duotus amunicijos ir 
viko XVI gabinetas nebuvo i SinklŲ vert^ penkių milijo-h 
priešingas suteikti pagelbą ’ ni2 ^ran^Ų- Tų ginklų ir; 
Amerikai ir padėti apgalėti ■ amunicijos pilnai užteko 
anglus, kurie apsidirbę su į 25>000 žmonių. Medegos 
Amerika, pirmai progai pa-j pirkimui amunicijai, Beau- 
sitaikius galėtų užpulti ir j marcheis išleido visą savo 
ant Francuzijos. Revoliuci-; turtą ir visas aukas, kurias j 
jos pradžioje Francuzija bu- - atjausdami revoliucijos svar 
-vo—neutrališka__ teip, kaip aukavo francuzai, Ne-
Suv. Valstijos užsidegus eu-; Sana to> Beaumarcheis zmo- 
ropinei karei, bet pamačius,: damas reikalingumą gabių 
kad amerikonai-revoliucijo-1 vyru, iš valdžios išprašė 
nieriai negalės nugalėti prie- ’ penkiolika oficierų,_ tarpe

„ jpira kontraktų ir pardavimo:;
M iį ar pirkimo aktus, apdirba " ’ 
“ t dus”, n-argičius. abstraktus, 
p it ramentus ir teip toliau.

KANCELIARIJA:
303 SUPERIOR BU1LDING 

Cleveland. Ohio.
Tel. Bell Main 1963.
Cuyahoga Central 8290—R.

Valandos: ' nuo 9 ryto iki 4 
pietų.

REZIDENCIJA:
St. 16 Rerea Rd.. Brook Park O. 

Tel. Mario 110—R.

K J
uee- 
tęs-

H
M M

5 1172 E. 79th Mr. v teve'.ana.n. H
ixxxxxxxxixxxrxxxxxxzxxxxxi

Galinta susikalbėti lietuviškai.
Cleveland.O.

]0[
L. Bednarski 

parduoda $^0 

Namus ir Farmas
Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI.

6700 Fleet av. Union 7/2.-R

p patarnavimu.
užganėdintais

po;

J®

80

JSE
PATENTUOTOJAI

—L’ŽLIAKO DIDELĘ—

NAKŲ: RAKANDŲ KRAUTUVĘ

DR. D; IH. GARUOS, D. D. S.
ATSAKANČIAUSIAS 

DANTISTAS.

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

813 Superior Ave. N. E., 
, Vienos durys nuo Colonial Teat.

Main 6166

sI
H

FTelep.——Cuy. Central 7.~97 K;

| John Tidd ii
*^KOSTUMERSKAS<*

: Lietu vys kr jaučius i

•i Kurie mylite dėvėti gražius; 
;) siutus ir kitus drabužius, tai užsi-; 
Jį sakykite pas atsakantį kriaučių. Į 
! Aš gyvenu pačiame miesto centre Į 

'!i ir turiu bidelę Šapa, todėl ir viso- j 
;;;kius drabužius atsakančiai pasiu-.;

vu, dailiai pritaikau ir gero tavoro.;
•i '

Kreipkitės Antrašu: ;

ji 1377 E. 9-tos gat. Cleveland, Ohio

Rosedale 496-W. Princeton R

LOUIS EISENBERG
Geležiniai tavorai, pečiai 
ir gazo Įrankiai. Granito 
tavorai ir porceliniai indų 
stiklai parsiduoda pas 

Įkali nuo jam ir
šmirkštuojam.

1169 E. 79 St. X. E. 
Cleveland; 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 Ave„ kampas 
Norvrood.

i Tel: Central 2356. Harvard 286. Ii

•I <*»«> Kate Pjmrnmcy
! ■■■....... -n , ,................ T ■ ... r .... ■■■

i j išradimu ir patentavin

406-7 Cuyahogo Bldg, 
CLEVELAND. O.

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

Apar to čia didelis pasirinkimas visokių ge- | 
lažinių dalykų, visokių dailydėms Įrankių, sudynų r 
ir t. t. Teipgi įvairiu-įvairiausių rusiu maliavos, še į 
petų, smalinės ir robrinės stogų dengimui popieros E

2155-57 St. Clair Ave. Cleveland, Ohio **

H s

« 
n i

Central 1518

J. F. SAWICKI
->ADVOKATAS K-

32S Society f«r Saviems BoiMiif'e

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

Namų tel. Union 251-L.

Rosedale 265 J. Cuy. Princenton 1241-L

THE RUPPEL HARDWARE COMPANY
Cinuoiam. cazo įtaisymas. nečiu taisymas, fomišus statom. Ska- 

linius ir žviruotus stogus taisoni. Parduodam visokius pečius.
6510 Superior Ave.
Arti Narwood. Cleveland, Ohio.

i

B

B
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šo. pasiuntė savo kariumenę kurių randame toki Pulaski, 
po vadovyste generolo Ro-;Be Kalb. ir Von Stenben, I 
chambean ir dali laivvno su kuriems Beaumarcheis da- 
admirolu De Grose. ~Atvy-= vęs6,000 frankų ir išsiuntė ! 
kus Francuzijos kariumenė Amerikon. Teipgi pusėtiną 
ir susijungus su amerikonais j sumą pinige gavo ir La- j 
revoliucijonieriais, išėjo Į fayette Philadelphijoj, kurs j 
atvirą muši su anglais prie slapta šelpė Amerikos j 
Yorktovvn, kur anglai tapo ’ kariumenę. Jeigu ne ank- > 
nugalėti. Naujas pasaulis, styras Beaumerheiso pasis- 
atsivėrė Amerikoj ir ačiū kubinimas su pagelba, nėia 

Gyvenimo abu du telefoną:. tam revoliucijonieriu laimė- abejones, kad Washingtono k= 
Ofiso Telefonas: Cuy. Central 1017-VV jimui garsus francuzii po- kariumenė nieko nebūtų Jai-

Dr. FRANCIS KENNEOY,
DANTISTAS
OFISO V> LNfX«
» iki di-r.

vakaro
Patnedėl - v. U ramink v ir vakarai# ,

nu©6:00 iki
8e:!lūesaie 2377-w Csy. Cest. S57S-8

5402 Superior Avenue 
Cor. E. S5th Str. CLEVELAND. O.

Dr AVm Rasine etab rašytojai ir filozofai mėjus. Negalima užginčyti 
vr. wm. Rasmg nonolerizuodami visame pa- faktą, kad Washmgtonas 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS naują demokratišku netekęs amunicijos negalėjo
of:>o \aiand.--s Ameriką, pirmi Įleido šaknis gauti ir vyrų liuo>norių, ku-

demokratijos franeuzų tau- rie butų ėję ko\ oti už demo- 
tai, kurie prigijo teip, kad kratiskus principus. Ap- 
vėliau monarhiškoj Francu--ginklavimas ir pristatymas 
zijoj užsidegė revoliucija to- amunicijos Amerikos revo- 
kia pat, kurią demokratija j liucijonieriams, ačiū Beau-

JO va
die-

Ni" i iki 3 popiety ir nuo 6 ik: 
kare, šventadieniaš nuo II ik; 
!■'><. Seredoms popiety ir Dčtny 
karais nėra ofiso xabūdų.

Ofisas 139' E 9 St.
Vienas ploka: nuo Nortk Superior 

( LEVELAND. OHIO.

® Bell Main 3514 Gyvenimo @ 
@ Cuy. Cent. 1505 Cuy. Union 26d @

t C.J.Benkoski S
® ADVOKATAS ® 
© ■ © 
zis. 120 Society For Savings B!dg..x^, 
S' CLEVELAND. O. X

Męs savo ofise turime kas per- 
kalba lietuviškai.

—PRAŠYK—

----------------------------------------------------------------- --

REIKALAUJA VYRŲ 
Mokintis Barzdaskučių > į 

AMATO.
Instrukcijos admokamos S25.oo 

Algos apsimoka, užsiėmimas gva- 
rantuotas.

Tri-Čity Barber College $
’r

211 Prospect N. E.
CLEVELAND, OHIO.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
Vasaros sezono čeveryku 

šia savaitę

S
PRIE ŽENKLO BALTO KRYŽIAUS GERIAUSI VAISTAU

Muilas, perfumos ir daugybė iš Europos pargabentų vaistinių žolynų.
Pamėgink mus.“ Geležinio Vyno”.

MARKET PHARMACY-APTIEKA
L S. KREJCL Savininkas

•ii 2601 LORAIN AVE 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. Par

duoda lotus, namus ir farmas Apsaugoja nuo ugnies namus ir namų 
Eiklus-. Atlieka prisegos patvirtinimo (Notary Public) darbus.

1783 VV. 25th Street.
573 W 3rd Street.

SKYRIAI:
Cleveland. Ohio.

Elyria. Ohio

• Atsinešk pas mus savo reunia-
• tizmo keblumus, męs juos prašahn- •;
• sime. Išgydymą grarantuojanie, ‘ 
J o jei ne, tai užtikriname pinigų su-
l grąžinimą, jei mus vaistai negelbė- 
; to
ji 3502 Clark Ave, Cleveland. Onio.

įe

■

A. ORDINĄ
Graborius ir Manąsias
GENERALIAKA STOTIS: 

6127 St, Clair Ave. 
Fili ja:

6017 — 19 St. Clair Ave. 
Telefonai;

Ohio State, Princton — 1381, 
Bell — Rosedale 1881

ir laimėjo.
Pagelbos teikime Ameri

kai laikė revoliucijos žymią 
rolę lošė ir ypač pasižymėjo 
žmogus, kurio vardas yra 
daugeliui nežinomas, vienok 
jo karjiera yra žingeidi. 
Tuom žmogum buvo Petras 
Cason, sūnūs vieno Pary
žiaus laikrodininko, kuris 
istorijoj žinomas po kita 
pavarde kaipo Beanmar- 
chais Jo karjiera prasidėjo 
nuo 1750 metų ir buvo tokia 
Įvairi, kokias tik galima ras
ti Dumas’o fantaziškose apy 

BITERIO sakose. JĮ galima pavadinti 
auksiniu žmogum, atgimimo 

puse stiklo laikuose, nes jis buvo gabu- 
pataiso skil- mais: dramaturgas, apysa- 
v j ir inkstus rašytojas, publicistas, kai 

' betojas. finansistas ir diplo- 
P' vlsuose* matas, žodžiu sakant, buvo 

cinkuose* politikas.

mercheiso pasidarbavimu: 
ir vėliau atsiuntimas dar 
gabių oficierų, kurie Įstojo Į 
eilę Amerikos laisvės kovo
tojų, sveria tiek, kiek vėles
nis susijungimas Amerikos 
su Francuzija ir Francuzijos 
atsiuntimas kariumenės su 
generolu Bochambean ir 
laivyno su admirolu De Gro- 
sse.

B CIGARAI ir PAPIROSAI

E.vtracto Corn Remoner. vis vadovaujantis komų naikintojas. 
Ir šioms dienoms, kuomet naujai kornu naikintojai yra garsina > 
m: kiekvieną dieną, yra gerai atmint, kad Ektracta yra geriausias, 
dėlto, kad pinigai gražinami jei jis nepatinka. Negali jį pralaimėt .> 
—jis" tuojaus panaikina tavo kornus. Dėlto tu jį turi bandyt. Pi- J 
nigai gražinami, jeigu Extracto nepanaikys.

THE GEGENHE1MER DRŲG. CO.,
‘ 7043 Superior Ave.

Kampas Addi^on Road. N. E. Cleveland. Ohio

Beveik už pusę prekės.
CHAS. R. SELL
7026 Superior Ave.

CLEVELAND, OHIO.

DUOK MUMS TĄ KORNĄ!

SALDAINIAI IR SUŠALDYTA SMETONA į
HUEFNERS CONFETIONERY |

H 7031 Superior Ave„ Cleveland, Ohio. g

CEREBRUOTO

LASH’S

DR. I.E. JASINSKI
607 ROSE BLDG.

▼Af.ANDOV:
Nuo H iki J2 vai vidurdienio, ir 2 liti 3 
vai. ptety. NecMliomfo ant pareikaUviaay.

Aitris Ofisu, 1374 E. 25-tos Gthts.
NoogflO iki9-30 vai. ryu>, rnu> (Žilti t » po 
pieta ir noo t iki 7 vai. vakaro.
Nedaliom!#: nuo 8 ik i 9 ryta ir nuo 8 iki 7 vak

IW#H1M TMI-I

Francuzija slapta rėmė 
Ameriką.

Viešėdamas Londone Be- 
anmarchais 1775 m., kaipo 
slaptas pasiuntinys Francu- 

įzijos karaliaus Liudviko 
|XVI, susitiko su Arthuru

Amerika teisingai atsimoka 
Francuzijai.

Tokia tai istoriška skola 
Amerikos užsiliko iki musų 
laikų. Tik pastaruoju laiku 
Amerika pradėjo atsimokėti 
Francuzijai- Jeigu kitados 
Francuzijos kanuolės, para
kas, kariška medega ir kariu 
menės atsiuntimas padėjo iš 
kovoti amerikiečiams ne- 
priguimybę, taigi Amerika 
dabar privalo be jokio išsi
kalbėjimo padėti Francuzi
jai, kada ta jau yra beveik be 
jiegė, išeikvojusi visą ką tu
rėjo, besigrumdama su nuo
žmiu priešu. Suprasdami

(Toliaus bus)

S7’

Mirai

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-: : 
žąstis; aš galiu matyti priežastis, kurios kenkia tamistos organizmui.; 
Aktuališkai matant ir tuomi lengvai ištiriant visas kliūtis, aš tamistai : 
galiu lengvai pagelbėti ir pagerinti sveikatą. Su pagelta ; 
reguliariško egzaminavimo su pagelba X—Ray už $1.00, aš mikroskopiš-: ; 
kai ir chemiškai galiu patarnauti be speciališko atlygniimo. Per septy-; :

. nioliką metų savo praktikos aš pagydžiau tūkstančius žmonių iš nesuga- : 
Įėjimo: pilvo, kepenų, inkstų, kraujo, odos, reumatizmo, akių, ausų ir ger-; :

' klės skaudėjimo, plaučių neveikimo ir jsesenėjusių kitokių ligų. Ateik : 
pas mane ir duok save išegzaminouti. Aš suteikiau pagelbą tūkstančiams ■ 
žmonių, suteiksiu ir tamistai.

Atsitikime užsinuodinimo kraujo vyrų ar moterių, aš naudoju išra-: 
d imą profesoriaus Ehrlich. 696 (Salvarsan) ir 9U (Neosalvarsan) kaipo ; 
vaistų. i į

Aš kalbu lietuviškai, lenkiškai ir slaviškai.

Dr.1JAIL.EY
5511 Euclid Ave. (arti 55 gatvės), antros lubos kambaris 222. ,
Ofiso valandos: 9:30 r. m. iki 8:00 v, m. Nedčlioj: 10:00r. m. iki 1:00 v. m.

CLEVELAND, OHIO.



No. 33, RUGPJŪČIO 17 d.. 1917. 7 i

kyti. O kasgi butų, kad vai
kas prie tokio arba kitokio 
darbo praleistų metus ar dvė 
jus. Jis jau nebūtų vaikas, 
bet žmogaus kreatura su 
neišvystytu protu, be jokių 
gabumų ir nieko nemanan
čiu. Tokia bent mano nuo
monė yra kaslink žaislų vai
kams. Aš manau, kad vai
kui reikia duoti kuodaugiau- 
sia žaislų, kad jis žaisdamas 
galėtų lavintis savaimi protą 
ir nuolat mastytų ką nors 
naujo.

DRAUGYSTĖS, KURIOS
TURI “DIRVĄ” UŽ 

ORGANĄ.
DETROIT,’MICm

Lietuvių Literatūros ir Mokslo Drau-
DRAUGUOS VIRŠININKAI:

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. 
batonas.
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.

Liet. Liter. ir Mokslo Dr-jos nariai 
maino knygas kas pirmas nedėldienis 
laikia susirinkimo, nes knygynas ran
dasi susirinkimo svetainėje.

Knygiai. J. Bandža ir J. Skeperis turėtie gerus paliudijimus. Atsi- 
' knygyno ižd. J. Mitrikas. — ‘ ‘

Literatiškas Komitetas A. Abyshell 
ir F. Proškevičius.

NEBŪK SERGANTIS.
Aš galiu padėt tau būt sveikam. Mano Chiropatiškas sutai- 
sy’mas padarys tavę SVEIKU ir LINKSMU. Aš išgelbėjau 

daug Lietuviu. Kodėl neleidi man išgelbėti tave.

Ar gali būti vaikai be 
žaislų.

Gydytoja Marija Montės- 
sori yra neužginčiamai gar
si moterė. Jos vardas yra ’ 
žinomas visame pasaulyj kai 
po suradimui būdų tinkamų 
vaikų auklėjimui. Ir ačiū 
jos darbavimuisi, šiądien ne
tik Amerikos, bet ir Europos 
mokyklose yra Įvesti toki 
pagerinimai kokių ikišiol 
dar nebuvo. Keliatas mėne
sių atgal gydytoja Montes-

- šori laike paskaitas Bostone, 
kurias surengė susivieniji
mas moterių Tose paskaitoše 
Montessori smulkiai išrody- 
nėjo, išdėstė, kad ateis, sako 
ji, toki laikai, jog žaislai vai
kams nebus žinomi, o jų vie
toj vaikai atlikinės Įvairius 
darbus sulyg didumo metų ir 
proto suaugimo. Be to gy
dytoja Montessori papasa
kojo ir dar daugiau Įdomų 
dalykų, bet man ne vienas 
teip neužsiliko galvoje, kaip 
pasakojimai jos, kad ateity
je vaikai nepažins jokių žais 
lų ir turės būti patenkinti 
darbo atlikimu. Jeigu tikėti 
Montessores tvirtinimams, 
kad ištikro prieš mus stovi 
toki laikai, kurie atėję pa
naikins vaikų žaislus ir žiū
rint į dabartini kultūriškai 
besivystantį laiką, tai gali
ma sakyti, kad netik męs, bet 
vargiai ir musų vaikai tokių 
laikų sulauks. Ištikro pašau 
lis atrodytų kitonišku ma
tant vaikus visokio amžiaus, 

—vietoj praleisti—laiką prie 
žaislų, užsiimančiais kokias 
temdei jų skyriamais dar
bais. Jeigu jau teip Įvyktų, 
kad dingtų vaikų visokios 
lėlės, arkliukai, vežimėliai ir 
t. p., tai turėtų paliauti eg
zistavęs ir visur tradiciškas 
užsilikęs nuo senovės papro
tys laukti “Kalėdų Dėduko” 
arba kaip- vadina Santa 
Claris, kurio vaikai juk Ka
lėdoms besiartinant už vis 
labiausia laukia- Realizmas 
tada vaikų gyvenime permai 
nytų visus siekius, visas vai
kų vaidentuves, kada žais
damas ar matydamas gražų 
žaislą savo menku protu Įsi
giliną i jam tik suprantamą į gera mėsa yra gardi ir val- 
fantaziją. šiuose laikuose 
męs matome netik vaikus 
žaidžiančius, bet ir suaugu
sius, kurių _ protas yra jau 
pribrendęs. Juk artistas- 
piesėjas irgi turi žaislųs-še- 
petukus, malevą ir audek
lą. Jeigu piešėjas bus visa
dos užimtas labai realiu gy
venimu, jis negalės nupiešti 
teip dailių, paveikslų turin
čių tiek minčių, kad galėtų i daryti .ją skania, privalo ži- Į! 
užžavėti žiūrėtoją. Jis tą1 noti, kad viename vandenyj jį 
daro žaisdamas ir kuo tan- išvirta mėsa niekados nebus jį 
kiaū piešia tuo labiau tobuli-1 gardi. Skirta virimui mė- 
na savo mintis ir tveria gra- są, reikia virti rašale primai ! 
žesnę vaidentuvę. Tas &ats šyt visokių daržovių su kve- 4 
ir su* vaikais. Atimk nuo 'pinčiaislapeliais, iško paskui * 
jo žaislus, jis pasidarys tin- pasidarys gardi zupė. Mė- 

gus paniuręs, jo protas nesi-sa-gi kada išverda reikia pas <► V H T "
tobulins ir mintis bus vieno- kui taukuose smožyti su ei- k Qf7Q|JW
dos. Permainius vaikų žais- buliais, pipirais bei kitokiais Ji liti J
lūs Į kitokius daiktus, ku- primaišymąis. Reikia nepa- ^cxxxxxzxxxxxijdez3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
riais jie neva žaisdami gale- miršti, kad mėsa skrita smo-
tų ką nors padirbti, neužin- žymimi nereikia visai išvir- tukstaneius žmoni, ir prašalino j, skausmus,
teresuos teip vaiko, kaip žai-,ti, bet priežalią smožyti ant -- - - - - -
slas, kuriuo nieko negalima skaurados. <

Jadviga S. 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. P. 
Kliubo nariams Jonas Naujokas, 

217 Cardoni Avė.,
j Korespondentai taisiklių J. Šulcą ir 
. ’ Jos. šnipas.

P. S. Kliubo susirinkimai būna lai
komi antrą nedėlę kožno mėnesio ant

a

Aš padarisiu atsargų ir rūpestingą * j ą— ■ I I ■ V I 
išdestimą-analizą, tavo atsitikimo ir F“ I__ ■ | į
pasakysiu kas kenkia tau.________________ w ~~____________________ Į

Phone Eddy 1356 > Valandos: Nuo 2 iki 5

GEO. M. THOMPSON, 7 iki «
Chiropatas, I namus irgi taukaus

SLITE 22, SAVOY BLDG.
E. 103 ir St. Ciair Avenue, Cleveland. Ohio

EXTRA! EXTRA!
Pajieškome gaspadoriaus dėl 

korporacijos vedinio. Turi atsa
kančiai suprasti apie bučernę ir 
grosernę kaip biznį vesti ir turi

šaukite greitai.
AKRON LITHUANIAN KORP.

J.J. Bagdonas, Pres.
582 Wooster Avė. Akron, Ohio.

Pajieškome gero kriaučiaus, 
kuris yra gerai apsipratęs su vy> 
riškų drabužių siuvimu.

Gera alga ir darbas ant visa
dos. Atsišaukite tuojaus:

J. ir V. BRAZIAI, 
6710 Superior Avė. Cleveland,O.

Ant randos labai pnikųs du .sto
rai ir tinkami visokiam bizniui

šutinta mėsa.
Gabalą jautienos, kad bu-i 

tų be kaulų, gerai išmušti,. 
pasūdyti, apibarstyt pipi
rais ir Įdėti i indą. Sykiu, 
Įdėt šaukštą šviežio sviesto, 
Įpilt truputi vandens ir už-

kitn indn ’'dėiuš i no- komi antr^ nedėlę kožno mėnesio ant ral lr
UengUS KILU mau .aejus Į pe 2:30 po piet Schulte Svetainėje, 273 ir labai puikioj apilmKej.

ri-i__ t___ j_________ i_i. ■ .čių šutint iki mėsa taps mink Gratiot _____________ j Triobėsys pastatytas tik metai
šta. Dusinant mėsą reikia valdyba l. s. K. šv. k aztmip-j v>e«i atgal- Taigi snlig naujau- 
tankiai apversti ant kito šo- " RO gvardijos.
no, kad neprisviltų. Atski- Pirmin- ggša^is’
Tame Įde padaryt sosą iš vau j Vice- Pirmin. A. Deresevičia, 
dens ir miltu ir tuo SOSU ap- 1942 Oregon Avė.

laistyt baigiančią issusti me- 2136 Lakeside Avė.,

są. Aplaisčius sosu reikia Fin- Seiickas,
1 6202 Heisley Avė. S. E.,

dar truputi pačiuje palaiky- " ‘ 
ti- Duodant Į stalą reikia pa 
rūpinti salotų.

“Sidabrinis” blynas.
Padaryk toki mišinį iš: vie 

ną filižanką cukraus, pusę 
filižankos sviesto, keturis 
kiaušinio baltymus, pusę 
šaukštuko vanilijos, dvi fi- 
Ližankas miltų, pusę šauk
štuko druskos, tris šaukštu
kai proškų, vieną filižanką 
angliškų riešutų (valnuts) ir 
pusę filižankos pieno-
Visupirma reikia sumaišyt 

cukrus su sviestu, riešutų 
branduoliai reikia sutrinti. 
Paskui visą mišinį sudėti Į

Iždin. J. Miškinis,
1532 E. 32 St.

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

OFIC1ERIAI:
P. Šarkauskas, 1301 E. 55th Street
J. Maksimavičius, 1279 E. 60th Street 
F. Piečaitis, 1399 Giddings Rd., 
J. Urbšaitis, 1087 East 68th Street.
J. Gaidelis, 1402 Oregon Avė.
Signalistas J.šalčius, 1399 E. 41st Str.

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

Kas iš New Britam, Conn. ir jo 
apielinkes nori užsirašyti “Dirvą” ar 
gauti pavieniais numeriais, gali krei
ptis prie musų agento Vaclovo Gile- 
vičio. 98 John st. New Britain, Conn. 
ir prenumeratą galima jam užmokė
ti. “Dirvos” Adm.

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.

siu reikalavimų ir visais paran-
■ kūmais. 6712 Superior Avė. ir
• 1306 E. 68th Str. P ’ ’ ”
:6710 Superior Av. Cleveland, O.

A. Rūkas, iš Philadelphia, Pa. “Dir
vos” yra įgaliotas agentas užrašynėti

; “Dirvą” po Philadelphiair apielinkes.
Todėl, kur tik jis atsilankys, be jokios 
abejonės galite užsirašyti “Drivą” ir

■ užsimokėti jam pinigus, lygaii, kaip ^sCuy. Telefonas Princeton 539 W

t POPE VULCANIZIN6 G04 
Kreipkitės: | ^Goodyear & Pennsylvania auto-zK 
1-----1... j za j ^.mobilių guminius ratus ir dūdas

’ I ^pataisome. Už savo darbą męsj£ 
gvarantuojame. Atidaryta \F 

vakarais ir nedėldieniais.
6934 St. Ciair Avė. 

(Kampas E. 70 gatvės) 
CLEVELAND, OHIO.

e 
o <► 

<► o

Rose 4420-W Princeton 1369-L

Dr. I.M. JARZYNSKI
GYDYTOJAS. CHIRURGAS. 

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

dienos.
M55 E. 79th Street.

^5r!^ran^F?Hapiyy
B DANTISTAS iiXt3

J Ypatingas Paskelbimas.

indą ir gerai išmaišyti iki pa 
sidarys tešla. Tešlą sudėt Į į 
blėkinį istaukuota indą ir pa ! 
dirbus blyną pastumt Į pečių, 1 
kad pakeptų kokias 35 mi- 
nutas. Bus baltas, gražus j 
“sidabrinis” blynas.

Virimas mėsas.
Daugelis pasako, kad tik

gosi su epetitiL Gal tas ir 
tiesa, bet žiūrint iš kitos pu
sės, rodosi, ir tikrai teip yra, į 
kad mėsos gardumas paeina \ 
nuo šeimyninkės. Gera šei- ;>
myninkė, kuri moka gerai = h 

' valgius gaminti ir iš prastos
■ mėsos padarys toki skanų ( 
: kepsnį, kad valgysi ir dar no 
rėsi šeimyninkė norėda- J' 
ma gerai išvirti mėsą ir pa- 15

Daktaras Cowdrick, didelis specialistas, į Clevelandą pargabe
no ypatingas mašinas tyrinėjimui ligų moterių ir valkų. Čia jis 
duos dddelias pasekmes, kokias duoda didžiausios ir garsiausios Eu-' 
ropos klinikos. Primint reikia ir tai, kad atlyginimai 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.

gas?

kumą. jsisenėju-|Į į 
sias ligas Piau- g

AR TURI
Pilvo skausmą, 

katarą ? Skilvis 
ar pūslės kliūtis? 
Reumatizmą ir

vos skausmą, kon 
stipaci ją ? Suge
dusį kraują, aieg-y 
liūs ir šonų skau-H
dėjimą ? Nerviš

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 CIevelande. 
Męs patariame 
leist save egza- 
mituon tuojaus. 
Ne atidėliok, nes 
atidėliojimai di
dina pavojų.

SIOeO.OO 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-

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 
taupinimui

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

4%
St. Ciair ir East 55-ta gatvė, 

Prospect ir Huron, 
Superior ir Addison,

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

t S.RohertT. Gebhart, M. B. į
Akių specialistas J

Per 30 dienų ’Į
Suteiks patarnavimą >;

’t; pritaikyme akinių ir davime pata-į<
11 rimų DYKAI. S

i; Aš gvarantuoju už savo •darbą, S
į; akinių pritaikyme.

už savo

7035 Wade Park Are.
Valandos: Nuo 1 iki 8 kas j 

dien. Galvos skaudėjimas « 
išgydoma su akiniais. J!

S Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems £ 
n> Lietuvoj bei Amerikoj S 
e VIENYBE LIETUVNINKU a

Hju Ema jau 3C-tus metus. aj 
jų Prenumerata $2.00 metams; $1.00 įg 
Įįj pusei metą. Kanadoje $2.50 metams; *g 
g $1.25 pusei metų. Anglijoj, Lietuvoj Ir «g 
g kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m, g 
g Pamatimui vieną num. siunčiam dovanai “j 

j g Knygų katalogą siunčiame ant pareika- 3 
i Cį lavimo dovanai. 3
| £ J. J. Pauksztis & Co. §
į g 120-124 Grand Str.,
i g Brooklyn, N. X. Ej

SVARBUS APRASIMAS!
Rasputino Veikituas Caro Palotinose, Apgavingos

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

-AMERIKOS LIETUVIS”,
15 Millburg Street Worcester, Mass.

JTik Vyramsi
i
 Ofiso valandos: Nuo 9 ryto iki ■ ĮtĖ į- 

8 valandai vakaro. ■ •>
Geriausi patarnavimai už sąži- ■ ĮyS t 

ninga užmokestį. ■ 5r3 <•
1935 St Ciair Avė. ■ į. 

^^^Viršu^Pekelči^aptiekos^^Z}/ -Į- 

?

Nauji Lietuviški Columbia s I
REKORDAI! t m* -

GYDAU nervy

Marė Čižauskienė 
roiao Gegužinė Daina 

. Giedu dainelę.
Marė čižauskienė 
Plaukia sau laivelis 
Lopšinė daina.

aujo ligas, elekt-: 

ros ir medicinos: 

kombincijomis

♦ JEIGU
E3291

Mare ir Jonas čižauskai
4 Tu mano Motinėle

• Skambančios Stygos.
E3190 Tris berneliai 

Vakarinė daina.

+ jauti savyje sveikatos suirimą, ateik pas mane $ 
H t ir leisk man ištirti nesveikatos kliūtis, ne atsis-* įtg .y 7 . į.
gš 3 žvelgiant Į tai, kas gydė ir negalėjo tave isgydy-*

t ti. Jeigu mano opinija bus, kad. negalima išgy-$
Įyūj £ dyti, aš visai gydymo darbą nepradėsiu. 5

t--------------------------------------------------------------£
Jonas čižauskas Baritono. g t X-RAY CHEMIŠKAS IR MIKROSKOPIŠKAS?

po.n. Ant marių krantelio ? EGZAMINAVIMAS. t
Saulelė Tekėjo.
Gimtinė Šalis 
Sunku gyventi. E

Karalienes Aniuolų par. choras 
r-v-ioa Ant Kalno Karklai siūbavo 

Pasisėjau žalią rūtą.

c-žioa O> matulė
Matus, Matus.

r,.,,, Beauštant! aušrelė 
‘ “ Saulelė Raudona.

py>4<> Oželis
“ Mes Padainuosim.

F^ŠO šunis ant kiemo 
Ko liūdi putinėli.

Karvelėli mėlynasis
Dainiusdės tave gydyt, pildyk jo paliepimus, o pamatysi, kaip tuojau pajų- | ESooO 

į E3348 

y “‘■‘■•d Prirodimo

si sveikatoj atmainą. Tas jau buvo nevieną kartą. Matykis su d 
tarų ir pasitark su juom, papasakojant jam visas kliūtis.

2047 E 9 St. TA . . 1 • 1 Tarpe Euclid
4 Ur. Coiodnck

Specialistas w Cleveland. Ohio. 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 1 ir 6 iki 8.

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

. Mano prekės yra sąžiningos ir nereika-$ § 
į lauji pasiduoti šitos metodos gydymui, jai to į g

nenori.
Aš gydau visas chroniškas kraujo, nervų * g 

ir odos ligas, nupučkavimus, atvirus skaudu- £ 
liūs, išbėrimo, voties, nervu silpnumo, nustoji-? i 
mo ambicijos; strėnų skaudėjimo, reumatizmo, * g

|| * skausmo šonuose; skilvio neveiklumo, inkstų
ir kitokias ligas.

' i

Naujoji Gadynė.
Važia Valužė 
Suktinis.

.Kur tas šaltinėlis

* Ateik Į ofisą, ypatiškai, nes aš ne užsiimu t 
S { gydymais per laiškus. ?
S

. . - v=seni žmones man Sji
jaunam mergelę.

b “Dirvos” 1 _
d lis rinkinis ir šeip įvairiausiij rekordų.

Gaunami
Į . “DIRVOS” KRAUTUVĖ JE g 

2004 St. Ciair avė. . Cleveland, O.

DR. F. G. LES U E,
«... I? * 413 Prospect Avė. S.E.
krautuvėje randasi dide- ❖ OFISO VOLANUOS:

Cteveland, Ohio*

. šiokiomis dienomis: nuo 9 ryto iki 8 va-: 
karo. •

Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

-

’8< a 

K Vyrai ir moters! Kodėl jus kenčiate diena po dienai, mėnesis po mėnesiui, metai po metu, kad jąs H
pelite išsipydyti pas daktarą Brown,kurs turi 35 metų patyrimą gydyme moterių ir- vyrų, kurs išgydė K

£ Už mažą pinigą, kokiu yra vienas doleris, X-R A Y eg- < | 
Sid'SiSi1 Amerikoniškos bandeles, o zaminavimas ir pasakymas kame skausmo priežastis ė g 

t; -A i Puodelis sviesto, puodelis X - pairome šitą egzaminavimą pažymėtu laiku, tik už Sl.OO, kas užganėdina žmones ir mes.
U JUtn i .rauKyuJ muiu^ 31*- ’ ’1 /K Kiekvienas bua užganėdintas musų metodą, kurs patirs kaip dau^r gero męs galime padaryti. Męs neroi-
dėklo ir sakvt kad tai vra * SCSI puodeliai mil- kalaujame plačiai garsinti*. Mus prekės yra kuožemiausios ir už gydvmą męs gvarantuojame. Ateik 4>
žaislas. Vienok pabandę ** kel’i!"0 I!’’1* i 

.» . . , , ,. ku. ir šaknelių pndavnnui <>,vaikas greitai pajus, kad čia .* .. \ - -X’ • skonio. Getai viską įsmai-
jau nėra žaislas, bet darbas tirštj)i> išminkyfi i51iočėt g 
Ir už dienos arba dviejų ma- jr supjaustyt j 100 lygių šmo 
tysim, kad vaikas verks ka-J tolių. Kept pusėtinai karš- 
da jam liepsi eiti siūlų trau-itame pečiuje.

00
L’^ĮSUi

ccxxxxxxxxx
i===APGARSlNIMŲ

PASKLEIDĖJAS
Visokius apskelbimus išnešio

MP1JRTAVIMU STEK06RIFII. TTPO- 
GRAFAHR MURTIGR1FII

jame po stubns.
Narys iš E. I>.

Lengva* krlww į pbnnr.arinę
1547 St. Ciair avė. Clmland. 6Mo Loboy American Tnist Bldg.

39 Pubire Sou-r.. T«i Mi.« KIT-rf

kalaujame plačiai gamintis. Mus prekės yra kuožemiausios ir už gydymą męs gvarantuojame. /Ateik 
pas mus tįądicn. Męs kalbame lietuviškai. 4>

O o 
o

2573 ĖST 55 GATVE. ARTI VVOODLAND AVĖ.

O

DAKTARAS BROWN
2 lubos, kambaris 15 

CLEVELAND, OHIO.

A saw skaitytojams duoda labai daug naudingų raštų
1 L I I 14^ apie žmonių sveikatą ir 'iga.«. taipgi anvsakų, juokų.

| ei'::ų, paveikslu. Turi savo ko^espi>.wientus visoje
Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj. Vokietijoj, Fran- 

rijoj. Anglijo; ir kt. "Ateities’’ kaina metams $2 i»\ pusei metų Už- 
tieniu<>se metams Pasiturėti viena numeri siunčiame dovanai.

„ Valandos: šiokiomis dienomis nuo 9 iki 8. Nedėldieniais nuo 10 iki 1 po piet. 4> Ateitis”, 366 Broadwayr So. Boston. Mass*

---------- - A
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Rugpjiutis.

lė į mašiną, kun dirba vielas ir 
tapo labai sužeistas, apskundė 
kompaniją reikalaudamas 100, 
000 dol. atlyginimo.

Redakcijos Atsakymai

18 S. Helenos
N. Donato
P. Bernardo
U. Jonas Franciškus
S. Timotiejuas
K. Pilypo

22 S. Timotiejaus

20
21
22

Sugrįžo. P-as A.. Kranaus- 
Yas, pramonininkas, ir vienas 
□š direktorių Ohio Lietuvių Spau 
dos Bendrovės, kurs buvo išva
žiavęs pasiviešėti pas gimines Į 
7A'. Virginia valstiją, šiose die- 
3K>se. sugrįžo Į Clevelandą. 
Teipgi p. M. Vasiliauskas, 
-“Dirvos” operatorius, kurs pe- 
ireitą subatą buvo išvažiavęs 
^pasisvečiuoti į Detroit, Mich. 
sagrižo ir užėmė savo vietą.

Rado lavoną. Kareiviai J. Ho- 
malo ir Step. Blaško, penktos 
Ohio infanterijos pulko prie E. 
149 arti Kinsman road, rado la
voną vyriškio vidutinio amžiaus 
senumo. Šalę jo gulėjo šautuvas 
ir atvirlaiškis su Columbus pač- 
to ženklu. Kas buvo parašyta ta
me atviriaiškyj, nesužinota, nes 
raštas buvo lietaus nuplautas. 
Lavonas nepatėmytas buvo arti 
mėnesio laiko.

Mano priešuL Detroit, Mich. 
Korespondencija netilps, ka
dangi nepadavėt savo tikros pa
vardės ir adreso. Rašydami 
žinutės apart slapivardės pa
duokit-ir savo tikrą adresą.

Bridgeporto klebonui, žinu
tė nėra įdomi. Netilps.

J. Ulickui,
Tamistos straipsnelis netilps. 
Tas pats pirmiau buvo “Garse”. 
Neužmirškit musų ir ant to
liau.

Elsworth, Pa.

•Reikalingas vaikas ar mergai
tė nuo 8 iki 15 metą su žvairom 
akimis. Kreipkitės:

ŠEMOLUNAS, O. D. 
1172 E. 79 St., 

CIeveiand, Ohio.

Saugokitės kokliušo. Sveika
tos komisijonierius Dr. R.H. Bi- 
shop išleido atsišaukimą į Cleve- 
lando gyventojus o ypač į mote
ris, kad kiek galėdamos dabotų 
savo vaikus nuo gavimo kokliu
šo, nes ta liga Clevelande yra 
labai prasiplatinus. Dr. R.H. Bi- 
shop persergsti motinas, kurios

Susirinkimas. ALRK. Mo.- turi vaikus, kad neleistų sykiu 
-ferų Sąjungos 26 kp. įvyks mė- žaisti su kitais vaikais, sergan- 
mesinis susirinkimas ateinan- čiais. kokliušu. Teipgi Įsako mo
kiame utarninke Bačionio krau- tinoms. kurių vaikai serga kok- 
■tuvės kambariuose, 2209 St. 
Clair avė. Susirinkimo pradžia 
Y:30 vakare. Narės ir norinčios 
prisirašyti prie Sąjungos yra 
^kviečiamos atsilankyti.

liušu, kad pasistengtu iki rude
niui išgydyti, nęs sulaukus žie
mos vaikai dar labiau kosės. 
Nuo Vasario mėnesio šių metu 
kokliušu mirė 32 ypatos.

Saugokit savo pinigus. Pe
reituose numeriuose persergė- 
jom savo skaitytojus, kad butų 
atsargus su savo pinigais kuo
met važiuoja gatvekariu arba 
randasi kokiame didesniame 
žmonių susikimšime, nes kišenių 
iraustytojai kaip koks maras 
siaučia po visą miestą. Nėra 
tos dienos, kad nebūtų girdėti 
atsitikimų, kad tam ar anam 
ištraukė pinigus iš kišenės. 
Jurgis Dudonis, 1521 Lakeside 
avė. mums ypatiškai pranešė, 
kad važiuojant gatvekariu jam 
ištraukė arti 20 dolerių. ♦ Bukit 
atsargus.

Didelis užsakymas. Firma 
j Pockard Motor Car Co. gavo di

deli iš Washingtono nuo karės 
departamento užsakymą. Bėgy-
ie dešimts dienu turi padirbt i •

AR TAVO? KOJOS PRA
KAITUOJA,

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

Jei žinai, tai kodėj nesigy
dai savo ligos? Užsisakyk 
tuojaus didelę šeimyninę 
krabelę Pedisino už vieną

3000 trekų. Neseniai ta pati fir
ma buvo gavus i 
dirbti 1800 trokų. 
šitų trokų vali 
16,000,000 dolerių.

užsakymąp a- 
. Padirbimas 
Idžiai lėšuos

Saužudystė. Jonas Steiniekis 
gyvenantis po num. 15401 Hun- 
mere Avė. revolveriu papildė 
saužudystę. Saužudikas dirbo 
New York Central geležinkelio 
ofise ir nuo tūlo laiko sirguliavo.

-----------Gaudo slakerius.------ Clevelan— 
de prasidėjo tikra rugpjutėf 
gaudyme slakerių ir neužsire- 
gjstravusių ą d. Birželio. 500 
liuosnorių iš Apsaugos Susivie- 
fiijimo padeda federališkiems 
agentams medžioti slakerus.

Gatvekaris nušoko nuo relių. 
Gatvekaris vaikščiojantis tarpe 
Clevelando ir Gatės Mill, Ohio 
pilnu greitumu bėgdamas prie 
dvylikto stapo užvažiavo ant di
delio tavorinio automobilio ir nu

Jų vardai ir. gaudymo planai šoko nuo relių. Iki tapo sulaiky 
yra laikomi didžiausioje slapty- tas išvertė keliatą telegrafo 
"bej. Šiose dienose tarpe kitų ta- stulpų. Laimė, kad gatvekaris 
■po areštuotas ir tūlas J. Vens- nebuvo pasažerinis. bet tavori- 
lovas (turbut lietuvis) gyve- nis. kurs buvo priliuoduotas bon 
pantis 1631 Orengon avė., kurs kų su pienu. Pienas žinoma vi- 
;oėra užsiregistravęs ir laikomas sas pasiliejo. Automobilio šo- 
Naipo slakeris. feris sunkiai sužeistas mirė.

M

KKampas St. Clair Avė. ir 20-mos gatvių.
XXXXXXXXXXXXXXXXXkJCXXXXXXXX

Tegul Aš Busiu Tavo Aptiekoriusj

j o Tamistos namai iš ncpaMamy, pavirs į rojaus ramybes vietą

2652 Seperior Avė.n

Jeigu Tamista Dirbi

jis pritardamas, padės juos dar linksmiau praleisti.

M
M 
H

Jei tave gyvenimo nepasisekimai kankina, jis tau pa- 
[jgelbės juos pernešti. O ■> tavo gyvenimo linksmybės va-

teip tankiai vaikščioti miestan ant 
teatrų ar operų, kur kiekvienas va
karas lėšuoja apie porą dolerių, o 
tėvų sumažės bereikalingi žygiai 
karčiamosna.

K

r

CLEVELAND, OHIO

KAS NORI SVEIKAS IR DRŪTAS BŪTI?
KURIE KENČiAfLIGOM KAIP KAD:

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

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

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

. PAKELČIO APTIEKA

i H. R. GERLACII, 1
g 1653 St. Clair Avė., N. E. CIeveiand, Ohio. H♦♦   z 7 ti

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

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

__ CLEVELAND, OHIO.
(Apgarsinimas.)

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

Cuy Princeton 1539-R.

APREIŠKIMAS
Šiuomi maloniai apreiškiu savo tautiečiams Juo- ; 

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

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

AanTą i*upestingai“pripildžiau visais aptiekai tinka
mais dalykais. Reikalaujant Įvairių vaistu, kvie
čiu kreiptis Į

ZIGMUNTO W. K0BIEL1ANSKI0 APTIEKA
kurioje yra gaunama viskas, kaip tai: PLASTE- 
RIAI, GAZAI, VISOKIOS RŪŠIES BANDAŽAI, 
RUPTUROS DIRŽAI, MOSTĮS IR PROŠKOS 
DANTIMS, ŠALTA SMETONA, VAISTAI SU
MINKŠTINIMUI IR SUŠVELNINIMUI 
KRIMAS PRIE BARZDOS SKUTIMO,
NUO KOSULIO, PASTILOS NUO KOJŲ PRA
KAITAVIMO, MUILAI, PERFUMOS, ČEKOLA- 
DA, CIGARAI IR RAŠYMUI REIKALINGI DA
LYKAI.Nusipirk Gramafonal

įjge-ues j 
blandose

JjKodėl visos svetimtaučių ir šviesesnės lietuvių šeimynos jau 
^apsirūpino tąja muzika? Todėl kad jie greičiau suprato 
Q jos vertę ir svarbumą.
M 
M Jie suprato, kad nuolatinė muzi

ka stiprina ir tobulina žmogaus 
dvasią, švelnina jausmus ir tuomi 
didina žmoniškumą.

ODOS, 
GILĖS

"”"300 nauju oficieriu. Clevelan- Bulvės atpigs. Spėjama, kad 
Jas didžiuojasi, kad iš 1,200 už savaitės laiko Clevelande bul- 
sficierių Ohio valstijos, kurie vės atpigs kokiu doleriu. nes

M 
M 
M 
M 
S 
M
H

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

ATMINKITE ZIGMUNTO W. KOBILANSKIO 4

Lietuvišką Aptieką,
CIeveiand, Ohio

BUK SAVININKU IR NE
MOKĖK RANDOS KI

TIEMS BET SAU.
n
M H 
S 
K

„ _ _ ties.Preke $7a.G0

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

TAI TURI PASISTENGTI, KAD DALIS 
TAMISTOS UŽDARBIO DIRBTŲ UŽ TA- 
MISTĄ, IR JIS DIRBS, JEI BUS PADĖTI 
TAUPIMO BANKON, KUR DIRBS DIE-- 
NA_I.R NAKTĮ. KAD TIK UŽDIRBTI DEL 

TĄMISTOS 

5%
THE ST. CLAIR AVĖ

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

užbaigė lavinimosi mokslą East Ohio valstijoj jau pradedama 
Benjamin Harrison, Indiana vai- kasti šiųmetinės.
stijoj, 300 radosi clevelandiečių. -----------------
Šitie nauji oficieriai užims vie- Ne|aimjnffaS muštras. Ruth 
žas dabar renkamoj naujoj ka- g0ujĮ0n devynių metų amžiaus 
riumenėj. su savo dvylikos metų broliuku

užsimanė padaryti kareivišką 
Naujai vedusiems naujiena., muštrą. Berniukas pasiėmęs 

Komitetas susidedantis iš 20 tėvo šautuvą pradėjo su juo mu- 
ypatų prižiūrintis visus Cuya- štruotis.
hoga. Country rekrutacijos biu- vė ir mergaitei tapo nutraukta 
rus vienbalsiai nutarė, kad visi galva.
jauni vyrai, kurie norėdami iš
sigelbėti nuo paėmimo kariume- 
nėn apsivedė po 6 d. Baiand. šių villeje Ohio randasi senatorija, 
metų, bus ligiai imami kariu- kurioje gydosi ligoniai turinti 
menėn kaip ir nevedusieji, jei džiovą. Dabar prie senų sana- 
tik bus sveiki ir tinkami. Reiš- 
^kia apsivedimas po 6 d. Balan
džio nepaliuosos nuo kariume-

Staiga šautuvas iššo-

Didina senatoriją. Varens-

Parsiduoda pigei 3 namai 
ant vieno loto, 4 šeimynų, su 
elektros šviesa, maudinėms
ir foroišiais. Lotas 45 ir
144. Randos $150.00 Į mėne
si. Prekė $11,00000? Gali
ma nupirkti su Įmokėjimu 
$1.500.00, o likusieji ant 
lengvų išligu.

M 
M

Pagal iaus, jie suprato, kad tu- _ ,_ -
rint tokią muziką savo šluboje, 1 reKe 
motinoms su dukrelėmis nereikės

Ir galiaus jie suprato ir tą, kad 
jauni jų sūnūs, esant šluboje tokei 
muzikai, neturės laiko tsoveti ant 
kampo ir studijuot i tą amerikonų 
pradinę kriminalę mokyklą. Prekė $35.00

po 5 kam £2 šeimynų namas ] 
barius ir maudinėms, prakė

Įmokėjimu 
$500.00. Likusieji ant leng
vų išligu.

S5.000.00, SU

TT f 4'T' A I/ITE? CTapti-iuyio h ca*iy» pacnpocTpaHeH. 
*"1*1 1 /Viri 1 EZ Kyio b C. UlTaTax m b npo-

rpeccesavie u eHtuapTMHyio HapoAeyio rasety

„PYCCKOE C/IOBŪ“
TODĖLEI PIRKO JIE. VIEN TIK DĖL TO 

Prekė $100.00 P,RK ,R TAMISTA.
nOA PEAAKUIEH JI. M. nACBOJlbCKArO

Geriausia yra tokia muzika
pyccK'.:x, jKpaiiHCiinv. ui.u-ckuk ii

laMTCH K»K HA pycCilėn. 1HK II HS
anijineKūM

«P»ccKoe C.ioBO»e»eaHeBHO Haxcaw:c3 b 40000 pyčaw«x. yKpaitH.
ckkx k nc.ibCKax Aosax.

3 šeimynų du namai, prakė m 2004 5T, CLAIR AVĖ.
K___________________ _$4500.00. Su Įmokėjimu

į Jas galima pirkti su mažu įmokėjimu ir ant lengviausių išmokėjimų M

!g “DIRVOS” KRAUTUVĖJE
i H 2004 5T. CLAIR AVE. CLEVELAND,

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

-------- npooHue Hyviepa BMCM.ia»Tca oeanaaiKO--------

torijos namų pradėjo statyti ant 
rą namą. Tokiu budu senatori- 
ja bus žymiai padidinta. Teip
gi yra statoma mokykla dėl vai
kų. kurie gydosi senatorijoj. 
Padidinimas senatorijos ir pas
tatymas mokyklos lėšuos 100, 
000 dol.

$500.00- Likusieji ant leng
vų išligu.

A. B. BARTASZEWICZ.

Gelbėdama vaiką pati žuvo. 
Antanina Latos, 33 m. amžiaus, 
pamačius, kad jos yaikas . žai
džia ant relių geležinkelio Nevv 
York Central ir užgintus atū
žiant truki bėgo jį paimt. Spėjus 
sugriebti vaiką ir bėgant jai nuo 
relių trūkis ją pagavo ir ant 

. ..... . varrigaii .»iv niuiiv; oc w. pia-vietos užmušė. Vaikas išliko gy- ... , , . . . , ,... . , ■ x . dėjo girtis darbininkams, kadvas tik viena koja tapo nulauz- ? * - •uz 300 dol. išsipirko nuo paemi- 
mo kariumenėn. Darbininkai 

. 7 ' pranešė apie tai policijai, kuri
Didins miestą. Firma The įuojau susekė ir areštavo Dr. 

CIeveiand Home Co. inkorporavo Codesino cappola, 2408 Marion 
naują bendrovę su kapitalu dvie- Ave ir GiusCppi žacerle, 2489 
jų milijonų dolerių. Tie pinigai E gt, kurie prisipažino, kad 
bus apversti pastatymui mieste nuo Gautuso paėmė 300 dol. ir 

pažymėjo, kad nėra tinkamas 
kareiviauti. Jiedu buvo komi
sijoj fiziško rekrutų egzamina
vimo. Policija Gautusui sugrą
žino 300 dol. ir paėmė kariume- 
nen, o gydytoją ir komisijos na
rį įkišo į kalėjimą, kurie laukia 
teismo.

Rekrutas j kariumenę, o gy
dytoją į kalėjimą. Paul Gautusa, 

t 2510 E. 31 st. užveizda dirbtuvės 
. Carrigan Mc Kinney & Co. pra-

ir aplinkėse 10,000 namų, nes 
dabartiniu laiku jaučiama jų di
delė stoka, žmonės negauna 
rentų.

Skundžia kompaniją. Nekoks 
W. Jarkwač, kurs dirbtuvėj A- 
merican Steel & Wire Co. papuo-

2006 St. Clair Avė.
CIeveiand, Ohio.

Dovanos! Dovanos!
Duodu dovaną. 50c. ver

tės, kuris užsirašys Dirvą i 
ant metą. Tik vieniniams 
gyventojams.

JUOZAS SAUNORAS.
829 Clifford Avė. 

ROCHESTER N. Y.

DR. ADOMAS SZCOTKONSKI 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
982 E. 79 St., CIeveiand, Ohio.

Telefonai: Rosedale 5758, Princ- 
ton 431

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

| Nedėlioja Nuo 2 iki 4 po piet 
iiuiiiiiiiiiiintniliininmmmumttu

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

Nėra kentėjimo, nėra ligos, kad ir užsisenėjusios, kad negalima butų- 
išgydyt su pagelba musą sistemos be skaudėjimo ir kentėjimo. Mes Žmo- 
nią Nepjaustom ir Operaciją Nedarom. Męs gydom visas užsisenėjusias 
ligas greitai ir ant visados su pagelba Europiškos sistemos. Ligos Pripa
žintos už Neišgydomas, pas.Mus bus išgydytos ant visada. Jeigu kenčia
te nuo kokios ligos, tad nevilkinkite iki liga įsisenės, bet tuojaus atsišau
kite prie mus. Męs gydom nuo ligą kaip vyrus teip ir moteris. Apžiūrėję 
jūs, pasakysim jums viską kas link jūsų ligos, o tada datirsit, kad mes 
galim jus išgydyti geriau negu kiti. Nekentėkite nė vienos valandos il- 
fiau, bet tuojaus ateikit prie mus: Jeigu dirbate dienomis, tad atei- 

it i musą gydyklą tiesiog einant iš darbo vakare. Šimtai ligoniu tapo 
išgydyti per’mus, teip ir tamista gali būti išgydytu, jeigu atsišauksi 
tuojaus. Neužmiršk: Konsulacija ir Egzaminavimas Dykai, 
myk musą antrašą:

Įsitė-

DR. WARREN CLINIC
216 Superior Avenue W.

Chronic Diseases a Specialty
2-nd floor

f

CIeveiand, Ohio.


