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ITALAI PAĖMĖ 7.500
mylių ilgume mūšiai eina visu 
smarkumu, kurie . vokiečiams 
užduoda naujus smūgius.

naujas pulkas 
vokiečiai buvo priversti trauk- 

s mažesnius vo- 
rumunai lengvai

ITALŲ FRONTE PRASIDĖ- J atėjo į pagelbą 
JO VEIKIMAS.

Rymas. Po ilgos tylos italų i tis atgal. Kii 
fronte kur tik retkarčiais būda- kiečių atakus 
vo maži patrolių susirėmimai, i 
prasidėjo didelis veikimas. Ita- į 
lų kariumenė 35 mylių fronto ii-' 
gurne pakelė ofensyvą prieš aus
trus. Nuo Karšo ir Tolmino iki 
Adriatikos jūrių užbaubė italų 
kanuolės. po kurių priedangai

KAINA 5c. mestai ii (vol. n>.

valdžia jau turi planus, kurie 
bus neužilgo paskelbti kaslink 
paėmimo kontrolėn anglių ka
syklų visoj šalyj. Kadangi 
anglių savininkai nenori gerumu 
nusileisti ir nepaliauna išnaudo
ti žmonių, tai valdžia nutarė 
paimti savo kantrolėn visas ang
lių kasyklas ir juos pardavinėti 
žmonėms. Angliakasių savi
ninkams sakoma bus duodama 
tik 10 nuošimtis uždarbio.

ir jo aplinkės dirbtuvėse, kurio- į Francuziją 890,000 p ikstinin- 
se yra siuvami Suv. Vai. kariu-’ kų ir 400,000 artilerijos 
menei drabužiai viešpatauja di- sykiu 1,200,000 kareivių 

, delis patriotizmas. Didelis skait- siuntimo laiką valdžia 
I liūs jaunų mergaičių ir bernaičių -- ■c- ’
! padeda siūti darbužius. Nekurtos 
dirbtuvės duoda audeklo ir na
muose moteris turėdamos iiuoso 
laiko siuva kareiviams drabužius 
Uždarbis tų moterių ir vaikų, 
sako, yra labai menkas, nes fa
brikantai vardu patriotizmo pa-

arba 
Iš

laiko 
slaptybėje, tiktai tiek žinoma, 
kad neužilgo dalis kariumenės 
bus pasiusta Francuzijon. Da
bartinė Suv. Vai. kariumenė 
vartos šautuvus 1903 m. mode
lio, o paskui bus aprūpinta nau
jais šautuvais. Enfield-sistemos, 
kurias vartoja anglų kariumenė.

geležinkelių straikai, kurie kas- ėmė tai padaryti. Tuo tarpu vi- 
kart labiau plečiasi. Barcelonoj soj Finijoj paskelbta generališ- 
buvo dideli susirėmimai strai- kas darbininkų streikas, 
kininkų su kariumene. Kariu-Į -----------------
menė pavartojo kanuolės. 
Daug streikininkų, užmušta ir 
sužeista. Pasės de Grace mieste 
streikininkai užsidarę vienuose 
namuose pradėjo šaudyti į ka- 

Namai tapo kanuo- 
Daug straiki-

yno Mene konkosc ei 
OtUf vą ee.s SUK' A/ n: 
•vikst a a-š jt .sumušiu. r’L'Kv^ APj,inetŠKt-

ZMO/VėS VUMTC

RUSIJOS EX CARAS IŠ
TREMTAS Į SIBIRĄ.

Petrogradas. Pus oficiališkos 
žinios skelbia, kad Rusijos ex 
caras Nikolai Romanov su Savo 
šeimyna iš Carskoje Selo tapo 
nugabentas Tobolskan, Siberi- 
jon. Nikalojo Romanovo iš
trėmimas Tobolską yra slap
tas veikimas ir dabartinė rusų 
valdžia neduoda jokių paaiški
nimų. Apsaugojimui ex caro 
gyvasties iš rūmų į geležinkelio 
stotį lydėjo 11 kareivių, parink
tų iš kelių pulkų. Sako, kad 
Nikolai apleizdamas Carskoje 
Selo labai nusiminęs. Jam drau
gavo. kunigaikštis Dolgorukov 
ii- grafas Beckendorf. Jis vie
nok sau laiko 50 tarnų.

SMŪGIS VOKIEČIAMS FLAN
DRIJOJ NEPASIBAIGIA.

Londonas. Anglo-francuzų ka 
riumenė, kuri jau tuias laikas

, . . , . , . , . kaip šluoja vokiečius Flandri-pekstminkai puola aiakan ant ...1 . .. T_ . . joi visuose muštuose ima vir.su,austru pozici}u. Kurioje pusėj !, , ,. žinios skelbia, kad anglo-tran-įvyks laimėjimas dar negalima . ...• J . euzams pateao vėl nauja stiprioasakvti, bet negalima abejoti, i .- , . , vokiečiu pozicija i.angermaek,kad austrai atsilaikvs. norssa-;, , .. ., , , . . . . Kurioje vokiečiai buvo drūčiaiko. kad austrai narsiai gvnąsi. e T i .•apsikasę. Su Langermack tran- Į
I euzams pateko Į nelaisvę l,S901 
vokiečių. Ypres fronte devynių

180.090 ŽMONIŲ MAITINASI 
ANT GATVIŲ^HAMBURGE.

Kopenhaga. Per Danija pa
reina žinios, kad 180,000 Ham
burgo gyventojų maitinasi ant 
gatvių tam tikrose įtaisytose vai 
gyklose. Maisto stoka yra to
kia. kad žmonės eilėmis eina Į 
tas valgyklas, kad gauti nors 
zupės. Statistika parodo, kad 
Balandžio, Gegužio ir Birželio 
mėnesiuose į valgyklas lankėsi 
apie 230 ar 240 tūkstančių žmo
nių. . Nežinia__kaip bus žiemos

AUSTRŲ.
Rymas. Vėliausi telegramai 

praneša, kad italai ofensyve ima 
viršų ant austrų ir eina pirmyn. 
Po 24 valandų bombardavimo 
austrų pozicijų italai infanteri-

pulkus, paleido atakan,^kurie 
puolę sunaikino austrų pozicijas 
ir sulaužė pirmą liniją. Austrų 
nuostoliai labai dideli. Apart 
užmuštų ir sužeistų italams pa
teko nelaisvėn 7,500 austrų, 
100 oficierų ir šeip daug kariš
kos medegos. Italų ofensyvo 
uždavinys yra pasidaryt atvirą 
kelią Į Triestą, ant kurio jau ne

L VV. VV. ORGANIZACIJA 
PASKELBĖ STRAIKĄ.

buvom rašę, kad žinomą I. W. W 
organizaciją, kuri nuolatos ken
kė' valdžios veikimui pastaruoju 
laiku pradėta persekioti. Kuo
met nekurtose valstijose pradė-
ta gaudyti I. W. W. nariai ir de
portuoti. tai organizacija pradė
jo gąsdinti generališku .streiku, 

, . , . . . . . vpač tose valstijose, kuriose jossyki kėsinosi. Austrai pripa- . . ... _ ," ‘ nariai yra persekiojami. Dąoar
žinios ateina, kad vVashington. 
Oregon. ldahf> ir Montana val
stijose jau straikas paskelbtas ir 
virš 2000 I. \V. W. narių strai- 
kuoja. Jeigu įvyks kur koki 
susirėmimai valdžia gatavai 

Londonas. Vakariniame fron- -turi pasiųsti kariumene numal- 
te eina be paliovos didelis veiki- sinimui. Keliatas L \\ . \\. li- 
mas, ypač prie Leiis. kur anglų derių jau areštuota, 
kariumenė. žūt būt, nori paimti ------------------
Lens ir vokiečiams užduoti DIDELĖ PARAKO EKS-
kius smūgius, kad negalėtų il
gai atsigauti. Vokiečiai stato 
paskutines jiegas. kad atsilaiky-. 
ti. Anglai apsupę vokiečius be
veik ant trečdalio viso to fronto 
griauna pozicijas ir ima vokie
čius į nelaisvę. Kanuolės ir amu-' 
nicijos sandeliai tenka anglams i 
teip, kad vokiečiai neturi kuo ’ 
gintis. Savo pranešimuose vo-

žįsta, kad šie mūšiai tai yra vie-
ni iš didžiausių, kurie kada nors 
buvo tame fronte.

ANGLAI BAIGIA APSUP
TI LENS.

PLJOZIJA.
Montreal, Kan. šiose dienose 

ištiko didelė ekspliozija parako 
dirbtuvėje firmos Curtis & Har- 
vey. Rigaud miestelyj, kurioje 
manoma, žuvo labai daug dar
bininkų. Dirbtuve buvo labai 
didelė, nes užėmė arti penkių 
kvadratinių mylių žemės plotą. 
Visoj dirbtuvėj dirbo keli tuk-

kiečiai pripažįsta didelius nuo'*stančiai vyrų ir moterų. Dar 
stonus. i nėra tikrų žinių ar daug darbi-

! ninku žuvo ir kiek tapo išgelbė-
MŪŠIAI VERDUNO FRONTE, i ta.

Paryžius. Verduno fronte
ikišiol buvo ramu. Dabar žinios’ NAUJO AREŠTAVO 
ateina, kad ir tame fronte prasi- j GERMERĄ.
dėjo veikimas. Ant abejų pu- Chicago, III. Adolf Germer 
siu Meuse upės franeuzai pra- sekretorius socialistų partijos 
dėjo atakuoti vokiečius. Vienoj ,Suv. VastijdSe, kurs neseniai bu- 
pusėj franeuzai minomis išar- vo areštuotas ir po išklausinė- 
dė vokiečių apkasus. Kiek žuvo jįmui paleistas, šiose dienose 

iš naujo tapo areštuotas už 
špiegavimą ir už sakytas pra
kalbas priešais ėmjmą kariu-

vokiečių, nežinia. Kurie išliko 
gyvi pateko francuzams į ne
laisvę. Skaitlius patekusių j ne
laisvę siekia virš 400 kareivių.

RUMUNAI ATMUŠĖ
VOKIEČIUS.

Londonas. Oficiališkas ru
munų raportas skelbia, kad uža- 
thkavus vokiečius Marašeti aptin 
kėje, tapo atimtas iš vokiečių 
Gražėti kaimas. Vokiečiai ru
munus buvo užatakavę šiauriuo
se nuo Panču 
gal, bet tuo

mu.

menėn. Areštavimas, kaip sa
koma. įvyko prezidento VVilsono 
ir generališko prakuroro įsaky- 

Garmer pasodintas į ka
lėjimą iki teismo. Yra daro- 
doma, kad Gramer 9 d. šio mė
nesio laikė prakalbas, kuriose 
buvo užsipuofęš ant valdžios.

ir jau stūmė at
laiku rumunams *

VALDŽIA PAIMA KONTRO
LEI ANGLŲ KASYKLAS. 
VVashington. D. C. Suv. Vai.

Blogai darosi šios šalies magna- skatina motelis prie siuvimo, ne- CUKRAUS SPEKULIANTAI . VOKIETIJOS NUOSTOLIAI
LIEPOS MĖNESYJ.tams.

laiku, kuomet prasidės šalčiai, 
nes gyventojai dabar jau vaik
ščioja basi ir apiplyšę. Baugu 
ir pamąstyti, kas ten darosi ir 
ką žmonės kenčia.

žiurint, kad jše iš to daro did i. _____________________
*~Į*e*ž bireli? - Washington, D. C. New Yorko i .......... .

IR BITES PALIETĖ KARĖ. ^tikraus ir.kavos; spekuliantus jsutraukos Ljepos mėnesyj Vo-
San Francisco. Cal. Hunter SUFRAGISTEMS NESISEKA. ™eį baime> kuomet. kietija visuose karės frontuose

„ užgirdo, kad rlooveras, maisto. sogfig karoivin km Kansa., valstijos ent.mologtstas ftashmgton D C. Būrys diktat(,fe reg„liuoja cukraa5 "k“,|Lu^A89 “"užnjtai- 
sufragisėių susirinko prie Ba!- k Vėtai atra už nėra ’V”1'3“ ‘T89 yra praustai, 
toio Namo su vėliavomis ant P. ‘letai atffaI uz neia’ arba mirusiais nuo zaizdų arba 
tojo .Namo, u \elia\omi. ant finuotą svara Kiibaniško cuk- kitokiu limi 14 6’>0 nranuolus u
kurtu buvo parašyta: "Kaiše- b„mokam 2c.. „ dabar 
ris ir VViLšonas”. Patėmyjus tai1 mokpH rpiki„ . ar PateKus^ 1 nelaistė.
noliciia isimaišė i bobų tarna ir , U k G -_>c. nors cuk,aus mirtinai sužeistų ir 39,958 leng- 
policij3. Įsiipai-e i bobų tarpą ir tiek pat pristatoma kiek ir pir- viau sužeistu bei ser<renčm 
pradėjo vaikyti jas naikindama miau 'nrafinuota švara enk ' ^uzets.ų oei sei anc.ų.
visas vėliavas Buvo ir snsirė miau; LzratInuotą_ svarą cu.k- uo kares pra(iZiOS Vokietija 
i.a. ela as. Buvo n . usire- raus buvo mokama 5c., o dabar noteko 4-500 000 kareiviuuzmu- 

mimų. kūnuose nekunoms nar- reikia mokėti nu0 9 iki 15c. .XisiaV 
r . . sao}ėrps taP° "braukytos skry- Galima tikėti, kad cukro regu- į nelai;..e ‘ ‘ ’ 
Cahtornijoj belės ir apdraskyti drabužiai. leriSka nrek.a - ne ai

skelbia, kad talkininkai karės 
metu labai pasigenda medaus, 
kurio sandeliai išsibaigė, o bi

JAU PAIMTI.
Londonas. Sulyg oficiališkos

DISCIPLINA RUSŲ KARIU-

tės negali greitai pridirbti. Sa
ko Amerikos bitės dėl padirbi
mo daugiau medaus turės dirb
ti viršlaikį. Sulyg jo sumany
mo, bitės su aviliais bus trans
portuojamos iš Nevados į Cali- 
forniją ir atgal. Caiifornijoj neies ir apurasKyn drabužiai. leriska prekė neužiIgo bus 
bites galės medų- gaminti žie- šefas policijos apreiškė, kad su- kejbta 
mos laiku, o vasarai atėjus bus fragistės gali rinktis ir stovėti 
pargabentos atgal į Nevadą. prie Baltojo Namo, bet niekuo- 
Kasžin ar bitėms bus naudingas met nepavėlys nešioti tokių AŠTRUS ATSAKYMAS ANG- Londonas. Grįžtant Suv. \ ai. 
tas sumanymas. vėliavų ir su tokiais parašais. Lię KASYKLŲ SAVI- garlaiviui iš Anglijos. Irlandi-

------------------ --------------- - i NINKAMS. j°s pakrantėse užpuolė jį vokie-
DEGTINĖS VARYMAS BUS NAUJA UNIJA PIETINĖS ^ashington. D. C. Anglių 'tuTiau^Tiuke’

IMFRIK0S RFPT’PI kasyklų savimfiksi is pietinės y P ■ t .
IVashinrtonDC Suv Vai iv h' t n c dalies Kentuckv valstijos pa.;kanuolę ir paleido keliatą šūvių,

sriju mZo diktorius Ho^ver 'Vash,"gtfn. tD-_ C' Z1™S siuntė Suv. Valstijų senatoriui. Greit tam Pat5m>'io torP^-
1 o diAta tonu s Homer atema. kad pietines Amerikos J- • kurią submarinas buvo palei-

oficialisicu rastu paskelbė, Kad republikos projektuoja sutverti ' K p 'dės. bet ant laimės torpeda lai-
su Rugsėjo 1 diena, visose Suv. nauja unija, kuri gintų tu repub , '0lJfr^o b *ena o maišui, ap|enkė Submarinas pasi- 
Vaistiiosp bus uždarvti deerti ii č > ‘ - * ■' ■ I bilio perleiuimu. nes girdi, tas I • ! , ‘Vaiduose bus uzdarvti degti-, hkų bendrus interesus ir prasa- * £ nėrė į vandenį. Už pusvalandžio
nes varymo bravorai. Visi ja- iintų nesusipratimus. Tam pro- PaLecia lr .anglių K-sykias., 
vai. kurie ikišiol buvo panaudo- jektui visos pietinės Amerikos * 0 e p^ramo onierane j
ti degtinės dirbimui, bus sunau- repUbiikos pritaria. Į tokią 
doti maistui. Dabartiniu laiku unija apart didesnių pietinių 
degtinė žymiai pabrango. Gali- Amerikos republikų įeitų dar 
ma tikėtis, kad uždarius bravo- i (>wta Rica> Necerugua. Salva- 
rųs prekė jos dar augščiau pa
kils. Visgi nemalonus smūgis 
Bacho dievaičiui.

MENEI GELBSTI.
Petrogradas. šioše dienose 

vyriausis rusų kariumenės ry
tinio fronto vadas, generolas 
Karnilov atvyko į Petrogradą 
laikyti su Kerenskiu konferen
ciją. Laikraščių reporteriams 
Karnilovas pasakoja, kad dis
ciplina rusų kariumenei gelbsti 
ir viskas grįžta Į senas veikimo

Buvo ir susirė-

ir patekusiais

VOKIEČIŲ SUBMARINAS Vi- 
PUOLĖ SUV. VAL. LAIVĄ.

SUSTABDYTAS.

atsakė šiteip: “Jūsų telegramai 
mums pasako ve ką: “Anglių.! 
geležies ir visų kitų daiktų ma- l 
gnatai vagia ir plėšia nuo žmo- 
nių vienoje pusėj gatvės, o vai-i

vėl buvo pasirodęs ant paviršo, 
bet laivo kanuolės į 
pasitraukti.

PERMAINOS SUDĖJIMO SUV. 
VAL. KARIUMENĖS.

VVashigton, D. C. įsakymu 
Suv. Vai. generolo Pershingo. 
kurs dabartiniu laiku randasi 
Francuzijoj, pilnas reorganiza
vimas Suv. Valstijų kariumenės 
tapo permainytas ir nustatytas 
sulyg Europos šalių taisyklių ir 
sistemos. Dabar kariumenėje 
yra: vienoj kompanijoj 256 ka
reiviai, vieną regimentą sudaro 
3,600 kareivių. 19,000 eina į
vieną diviziją iš tų 15,000 į in- 
fanteriją. Pershingas tokias 
permainas įvykdė ir savo kariu
menėje, kuri randasi Francuzi
joj.

VISUR PATRIOTIZMAS.
New York, N.Y. FederaliŠka 

valdžia skelbia, kad New Yorke

dar, Gvvatemala ir Hounduras. • ... . . ..
.. ... , ,. . .... . dzia savouzmanvmus ir inesi-Neužilgo kokioj nors republikoj . • -. ' -, .. . . . mus vikius kitoj pusėj gatves.bus suvažiavimas atstovu. _ . • a , • Trumpas ir ai skus atsakymas.

RENGIA GELEŽINKELIUS VOKIETIJOS GENEROLAS 

PRIEŠ TAIKĄ.
DEL PERVEŽIMO SUV.
VAL. KARIUMENĖS.

. r, z’ e x- i Batheuos miestelyj Vo. VVashington. D. C. Suv. Vai. ..... . . , . ..... . ” ... , .. . . kietijoj, generolas Lie-valdziai geležinkeliu kompani-i, 4 . ..."... . . . 'bert, komanduotojas keliu vo-jos pranese. kad rengiasi ir ga- ...... . „ • ,. , . .. kiečiu kariumenės pulku vaka-mina vagonus dėl pervežimo 
_ ..... - , . . nmame fronte, laike prakalba,Suv. Vai. kanumenes, kun bus .... * . , •..... a „ .. _ . kunoje žmonėms apreiškė, kadsumobilizuota Rugsėjo » d. ..... * . ..
« •• oaaaaa i • - vokiečiai nemano taikintis suPervežimui 200,000 kanumenes ... ... .talkininkais iki neuzviespataus

Flandrijos ir ne taps viršinin
kais ant jūrių. Vokiečių spauda

i labai pasipiktino tokia generolo
prakalba. ma, kad riaušės sukėlė ir Fini-

i  jos gabinete krizį. Gabinetas
ISPANIJOS STRAIKAI paskelbė rezignaciją. Genera-

! liškas Finijos gubernatorius
Madrita. Ispanijoj T»ra. t"**“

... . . mento- vjce-pimumnka ir buvusįm urnai nesiliauna. Neseniai . ....
VVashington. D. C. Karės visa šalis buvo revoliucijos ban-

yra reikalinga 6.229 vagonai ar
ba kompletiškų 366 trukių. Iki 
9 d. Rugsėjo mėn. bus pagam*li
tą augščiau pažymėtas vagonų 
skaitlius ir kariumenė į įvairias

vėžės. Turiu viltį, sako Kar- 
nilov, kad neužilgo rusų kariu
menė bus teip militariška kaip 
ir vokiečių. Teipgi išsireiškė.
kad rusai rengiasi j dideli ofen- 
syvą sulaukus žiemos.

KONFISKAVO AUSTRI
JOS LAIVUS.

Pekinas. Tris dideli Austri
jos garlaiviai, kurie tūlą laiką 
stovėjo Kinijos uostuose tapo ki
nų valdžios konfiskuoti po pas
kelbimui karės Vokietijai. Lai
vai nebuvo sugadinti ir jų įgula 
nesipriešino kiniečiams. Dabar 
kinų valdžia daugybę kariu
menės traukia į Chaon aplinkę, 
nes tikimasi, kad vokiečių kariu-

privertė ji menė iš pietinių provincijų gali 
Kiniją užatakuoti. Judėjimas

 kas kart didėja.
GENEROLAS PURGASOV 

NUŽUDYTAS.
Petrogradas. Telegrama Ke- 

renskiui pranešta, kad rusų ka
reiviai rytiniame fronte nužu
dė generolą Purgasov. Priežas
tis nužudymo yra tokia, kad ka
reiviai .nepasiganedino neku
rtomis gen. Pergasovo permaino
mis. Kuomet Pergasov įsakė 
areštuoti visus sukilėlius karei
vius, tai tie tuojau šoko ant ge
nerolo ir šautuvų kolbais užmu-

DIDELĖS RIAUŠĖS 
FINUOJ.

Helorssingfas. Visoj Fini
joj pradėjo siausti didelės riau
šės dėlei stokos maisto. Sako-

stovyklas tuojau bus pervežta.

1,200,000 KAREIVIŲ SIUS
SUV. VAL. J FRANCUZIJĄ

PLEČIASI.

seimo pirmininką M. Tokai. 
, . , ... ji * -j - - i • patardamas sutverti nauja so-dcpartamen,aiplanuo ..pKM1;.ti gose, rav «lH-dldW1( šitie apai.

Vėliausios Žinios.
Anglai laimėjo prie Ypres. 

šiaurrytuose nuo Ypres anglai 
užatakavę vokiečius po. nuož
maus mūšio atėmė iš vokiečių 
apdrutintas pozicijas ir paėjo 
pirmyn 500 jardų vienos mylios 
fronto ilgume. Mūšiai tęsiasi 
toliau.

Triestas pavojuj. Italai ofen 
syve visu smarkumu gula ant 
kelio vedančio į Triestą. Aus
trai negalėdami atsilaikyti trau
kiasi. Valdiškos įstaigos archy
vai ir visi dokumentai iš Tries
to gabenama į Vienna.

Anglių prekė nustatyta. Pre
zidentas VVilsonas jau nustatė 
anglių prekę. Perkant tiesiok 
iš mainų tonas anglių prekiuos 
apie 2 dol. 23c. Kiekvienas mie
stas turės anglių diktatorių, 
kurs prižiūrės kiek prekiuoja 
atvežimas iš mainų.

vir.su
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i tuos
lietuviai turime

MAŽAS FELJETONAS.
cma.

mo.

Kareivis.

Suv. Vai. kariumenė anglų helmuose Francucijoj.

Photos by American Press Associatlon.
Bevielinio telegrafo stotis Sharcham, N. Y., kurią valdžia tyčia sugadino bijoda

ma, kad vokiečiai negautų jokių žinių apie Suv. Vai. laivyno ir kariumenės judėjimą 
ir nepraneštų Vokietijai. •

Mokam — atsako. Jau ne-

ma už politines teises savo 
tautiečių tegul pamato musų 
šalyj vykdomą ligybės prin-

yra rusiškos ir kaip kuriuose 
arsenaluose ir lauko sandė
liuose guli dar neišnaudotos.
Oficierų, kalbančių lietuvis- tiek truso veltui bekovoda- 
kai atsiras ne tik pėkstinin- 
kams, bet ir artilerijai. Apie 
kareivius negali buri nė kal-

kaip va: 
Pranas dažnai akimis žiūrė
damas Į suflioriaus budelę 
nurodė kaip nemoką rolės 
P. Prano draugai buvo be
veik visi gerai prisirengę; 
tik už vis geriau atliko rolę 
Edvardas (p-nas Šlepetys). 
Jis drąsiai tarė žodžius, aiš
kiai buvo visiems girdėti; 
vaikščioja supykęs ant Pra- 
no ir sarmatija už toki pasi-, čielas. 

:elgimą su tėvais...
• Paskui buvo choras. Pa
dainavo kelias dainas. Ma- 

įno manymu, visos pavyko. 
■Kai kurias turėjo pakartot 
per didelį delnų plopimą.

i žodžiu, iš artistų mėgėjų paleido

Rodos jau laikas butų sup
rasti ir mesti tokį blogą įpro
tį. Lietuviai, lietuviai, kada 
jus išbusit iš apsileidimo mie 
go. Aš išbuvęs tiek ilgai

austrų “8,5 cm.” Vis tai pui
kų, geistina duoti rusiškos

Armotos mušti artilerijai,
Nepaiso kad koks ten K. 
Kliubietis bando kenkti mu
sų tam veikimui, bet įstoja 
į kliuba ir veikia visi ben-

— klausia su nekantrumu.
Štai ką atsakiau. Jeigu 

medžiagiškos aplinkybės pa
vėlina Aurelei ant tokių iš
laidų, tai tegul įtaiso savo 
sužiedotiniui dvi medines

pestyj ir kreipiasi prie ma
nęs patarimo. Dar vis myli 
Breckinridge ir geriaus sa
kant tą kas jo liko, bet jos 
giminės priešinosi tokiai že-

Tiflisas. Gegužės 19 die
ną buvo Tiflise lietuvių va
karas; vaidino “švarkas ir 
Milinę”. Artistai mėgėjai 
atliko savo roles neblogai, o 
ypač pasižymėjo savo gabiu 
lošimu vaidinimu Magdė 
(Bliudžiaus žmona) p. Da-

» * Žlii* ❖ i H: ?■ II 11 i i
Iš Lietuvių Gyvenimo

jam net aukščiaus kelių.
Aurelė buvo desperacijoj, 

bet vienok paliko ištikima 
savo sužiedotiniui, turėda
ma viltį, kad jis ateityje pa
sitaisys. Bet nelaimė nesi
liovė pei<$3kiojus jaunikai
čio. Per kokias ten iškilmes 
per arti atsistojo palei ar-

■ žvilgsniai buvo panašus į motą iš kurios šaudė ant vi- 
drąsios miesto mergaitės.-vat ir tai tuo laiku kulka 
Kiti visi atliko roles viduti- nutraukė jam ranką. Ke- 

iniškai. Tik.... kaip va: liatą mėnesių paskui antrą 
ranką sutruškino jam maši
na. Aurelei bemaž širdis ne- 

. plyšo; matė, kad jos sužie- 
• dotiniui kūno dalis šmotelis 
i po šmoteliui nyko ir jei teip 
: toliau trauksis, jo laimė ne- 
persimainis, tai neilgai jis 

įgalės ištesėti. Gailėjosi da
bar, kad nėjo už jo kuomet 
jisai buvo visas sveikas ir

Suorganizuokite mus. Duo 
kit mums ginklą, ir męs nesi- 
sarmatysime stovėti greta 
su užartuotais mūšiuose pul
kais! Savo ir priešininko 
kraujo negailėsime.

Artilerijos brigados pod- 
poručikas Vaclovas Griga- 
navičius.

ir paskambino Noktumą, 
tikrai gražų dalyką liaudies 
motyvais sukomponuotą. 
Choras gerai išlavintas g. 
Kavaliausko vedamas gra
žiai padainavo kai kurias 
liaudies daineles. Kaip vi
skas ir Naujalio gražiai l 
suharmonizuota kiekvienas i 
balsas liuosai sau ulioja, o 

nes buvo to kokia ga!inga teip gražiail 
suharmonizuota daina. Bur 
tai tikrai tai jau nuo scenos 
niekad nenueis, burtai tie
siog sužavėjo publiką, ploji- 
mamni nebuvo galo, turėjo 
kartoti po kelis kartus. Dar 
svarbu ir tas, kad męs gali- 
mc ne tik savo—kompozito- 
rių dainų vakarus ruošti, 
bet vieno muziko ištisus 
koncertus taisyti, tai pasiro
do, kad ir lietuviška muzika 
yra aukšto laipsnio.

Baltimore, Md. “Dirvos” 
31 num. tilpo korespondenci
ja K. Kliubiečio, kurioje 
tarp kitko buvo pasakyta, 
kad Lietuvių Amerikos At
letų Kliubas buk yra išdi- 
gęs iš vyčių. Mums tas nes
varbu, iš kur kas išdigo ar 
atsirado. Bet štai kame da
lykas. LAAK. susitverda
mas užsibrėžė gana gražų 
programą, kurs ir yra pil
domas, kaip tai lavinimosi 
atletikos, dainavimo, muzi-

Vėrta pamėgintu panelė 
Aurelė. tai toks mano pata- 
uzijoj.

Verte Troškūnietė.

jais rūpinsis, tais nesukal
bančiais nepiliečiais, kas 
juos užtars? Ko tylit? L. 
kur dingot jus sukalban
tieji tautos patrijotai! Ko
dėl nesikreipiat prie auk
štesnės valdžios,? Virš mi
nėti darbai yra prieš įsta
tymus šios šalies ir nėra pra 
vesti per kongresą. Bet 
jeigu su tuo sutiksit ir tylė- 
sit, tai galėsite tiktai kau
lais džiaugtis o ne Lietuvos 
plakančia širdies gysla—jau 
nimu. ridge už ją vyresnį šešiais 

metais. Gavus ieidymą nuo 
savo gimdytojų ir giminių, 
abudu susižiedavo ir per tu
ją laiką rodėsi, kad joks de
besėlis nepridengs judviejų 
laimės. Bet deja, netrukus

svvią ir aktvvia rinkimo .... . ,. . , ,. T . . .. karei ir uz tiek daug verstųteisę i Lietuviu Steigiama]! , , , x i •c r r , . * atvykau, kao patenkinus sa-Susinnkimą. * ... . . ... . .
Ev. Pankeherst padėjusi ]'e hetuY,skals !spudzla,s lr 

ka randu?

linkevičienė ir Ona p-lė Žup-j Vieną dieną pirm šliubo 
kaitė Jurgio Šaltenio žmona. į Breskinridge, bežiūrėdamas 
Jos buvo tikros lietuvių kai-augštyn į skrajojantį orlai- 
mietės moterįs. Pats vaikš- vį įpuolė į šulinį ir nusilau- 
čiojimas ir judėjimas primi- žė sau koją; turėjo nupjauti 
nė visus Lietuvos kaimo mo- 

į terų vaizdus. Marytė, • jh j 
■ duktė, vidutiniškai atliko 
’ savo rolę. Matyt buvo, kad 
ji silpna lietuvaitė, su baime 
tarė žodžius, ir judėjimas 
buvo ne kaip sodietės mer- 

! gairės, bet kaipo inteligen
tiškai išauklėtos. Ir akiu

Ištikrųjų K. Kliubietis ne
žino ko nuo LĄAK. jieško. 
ALLK. pirko Šerą SBB. Bir
želio 20 d. 1916 m. O namą 
pirko Kovo 29 d. 1917 me-

pilnateisiais nariais į Did
žiosios Rusų Kariumenės 
korpusus arba į divizijas.
“1900 m.,” arba japoniškos 
“Arisoka”, arba paimtos iš

Vienok jos geroji širdis 
neleido atsitraukti nuo li
kučių mielojo Breckinridge 
teip, kad šliubo diena ir vėl 
liko nuskirta. Bet jos naba
go sužiadotinio giliukis ne

nepersekiojęs jo. 
viskas pasirodė neblogai, Keliatą dienų persirgęs ro- 
teip pat ir iš dainininkų. žės liga neteko akies. Tuo- 

Tik labai nemalonų įspūdį met giminės ir draugai pra- 
į mane padarė baisus lietu- dėjo jei įkalbinėti, kad jau 
vių, o ypač lietuvaičių su- ji galutinai su juom persis- 
rusėjimas. Kur tik pasi- kirtų. Vienok Aurelė po 
klausysi, ten vis kalba rusiš- trumpam abejojimui, aprei- 
kai, nes negalėjau beišken- 
tėti nieko nesakęs, vienos 
lietuvaitės paklausiau: Ar 
tamista rusė, kad rusiškai 
kalbi? Ne — atsakė, aš 
lietuvaitė — lietuviškai at
sakė. Sakau ar tamistai 

I nesarmata rusiškai šnekėti 
lietuvių vakare. Ji nurau
donavusi nieko neatsakė. 
Teip pat daug mažų vaikų 
ir vaikinų ir mergaičių visi 
kalba rusiškai. Paklausiu 
ar mokat lietuviškai? —

kos ir prakalbų sakym o irį 
tas viskas yra veikiama pa
sekmingai. Ištikro, jeigu K. į 
Kliubietis iki šiam laikui to | 
nežinojo, tai gėda jam, kad į 
Baltimoreje ir gyvena.

K. Kliubietis toliaus rašo, į 
buk kliubiečiai apart kaži-; 
ravimo ir bolių daužymo nie 
ko geresnio neveikė. Mums 
rodos, bus visiems aišku, 
kad męs veikiame kas yra 
virš pasakyta. Toliau K. 
Kliubietis rašo buk LAAK. 
tautiškas klausimas stovi už 
pečiaus, tas netiesa, LAAK. 
visi reikalai yra vedami gry
nai lietuviškai, nes K. Kliu
bietis ir pats pripažįsta gar
be LAAK. lietuvių rėmimo 
reikaluose. Dar K. Kliubie
tis-rašo buk LAAK. tautiš- 
kas-politiškas klausimas 
yra svetimas. Štai ką męs 
ant to turime pasakyti, kad 
LAAK. suorganizuotas ne 
politikos varymui, bet atleti 
kps ir kitokių žaidimų la
vinimuisi. Toliau K. Kliu
bietis mums užmeta buk tū
las lenkas vadovauja LAAK. 
ir kur jis nori ten nukrei
pia, o už tai gavo dovaną, 
žiedą vertės 8.00 dol. Tiesa, 
gavo dovaną.
vertas už savo darbą. Jei
gu K. Kliubietis mato nu- 
kripusiu LAAK., tai tegul 
parodo, o męs jam teipgi 
nepasiliksime skolingais. 
Toliau mums užmeta buk 

_ LAAK. pirko namą užkeng- 
damas svetainės budavoji- 
mo bendrovei, o paskui pir
ko vieną šėrą pasirodydami 
ir jie rėmėjais statymo sve 
tainės.

laike, kaip girdėti, tai dar
bai ne vienodai eina. Sako, 
buk visose uodų dirbtuvėse 
darbai lyg sustojo. Tose 
dirbtuvėse dirba daug lie
tuvių, kurie, žinoma, laukia, 
kad darbai pradėtų geriau 
eiti. Bet visgi čia su dar
bais bėdos dar nėra, nes jei 
ne vienur, tai kitur darbą 
greit galima gauti. Tatai 
lietuviams ikišiol nėra teip 
blogai o gal ir nebus jokio 
blogumo. Oras Liepos mė
nesyj ne vienodas; tankiai 
mainosi ir lyja. Kitą sykį 
parašysiu plačiau apie Lon
dono lietuvių judėjimą.

Kalnavertis.

Štai kas jei atsitiko: 
šešioliktuose metuose 

savo amžiaus pamylėjo visa 
širdžia Wilhelmą Breckin-

Apsiėjimas su legijonieriais ■ 
lygus kaip ir su kitais karei- ■ 
viais. Kaip viršininkai teip ; 
ir kareiviai guodoja legijo- ‘ 
nierių patrijotizmą ir nelai- j 
ko jų svetimais. Visi, kurie: 
muša vokietį, — draugai, 

i Žodis “svetimas” yra vieno- ! 
i das ir rusų pulkams- Kada i 
1 susideda kovos dalykai teip,: 
; jog reikia skaldyti vienas pul' 
\ kas pastiprinti kitam, o skal- . 
‘ dytam pulkui niekas nepavy- j 
idi. Pulko vadas stengiasi' 
i visada nurodyti negeistingu- 
mą šio dalyko ir, tik gavęs 
aiškų tam įsakymą, sutinka. 
Taigi žodis “svetimas” rei
kia suprasti ne kaipo svetim- 

! tautis, bet kaipo kareivis ki
tos kaliės. Kad netektų visą 

i laiką būti svetimais karėj, 
' prašykime valdžią, kad butų 
iduota mums legijonų artile- 
j rija. Geistina legijonų orga 
nizacija pagal dabartinės ru
sų “opolčenskos” organiza
cijos su artilerija. Pagal 
musų skaičiaus, tikrai turė
dami artileriją, galėsime už
imti fronte dalį, arba įeiti

Legijonus steigiant. Kai
po artileristas ir senas ka
reivis prašau žodžio. Apie 
reikalingumą legijonų čia ne 
kalbėsiu: daugybė nutarimų 
musų išblaškytų brolių ka
reivių ir ne “kareivių” po vi-

jaunus vyrus į kariumenę. 
Gal kam butų ir juokai. 
Bet čia męs turim truputį 
pagalvoti. Tie kurie dirba 
už algą, o kartais jiems toli 
gražu jos ne užtenka, tie ty
koja kyšių. O jeigu tų nėra, 
tai nors ir ne pilietis vis vien 
"būna paimtas į kariumenę be 
jokios “ekskiuz”. Na, paskui 
kiek bėgiojimo, kiek berei
kalingai mėtoma sunkiai 
uždirbti centai. Bet kas

jos sužiedotinis apsirgo rau
pais, kurie po savimi paliko 
baisias žymes; žražus jauni
kaičio veidas paliko baisus 
ir nemalonus. Iš pradžios 
Aurelė norėjo pertraukti ry
šius ir sugražinti jo duotąjį 
žodį, bet pasigailėjimas per
galėjo jos širdį ir tik vestu
vių diena likosi atidėta ant 
toliaus.

škė, kad dalaikys žodį, nes 
Breckinridge nieku nekaltas 
savo nelaimėse.

Netrukus askum nulau- 
. žė kitą koją, kurią irgi rei
kėjo nuimti. Pasišventusi 
mergaitė ir dabar jo neap
leido nors jos meilės esybė 
kas-kart mažinosi. Dar kar
tą šliubo diena liko nuskirta, 
nelaimė vienok teip norėjo, 
kad pirm keletą dienų kely
je užpuolė jį indijonai ir 
visą galvą nupliko. Nebagas 
liko be plaukų ant savo gal
vos, keikia raudonskurius, 
kad kam jau paliko tą liku
sią jo galvą.

Aurelė vra dideliame ru-

kojas, nepaprastas rankas, 
stiklinę akį ir peruką ir lai 
liepia jam laukti dar tris 
mėnesius, jeigu per tą lai
ką nenusisuks sau sprando, 
tai galima rizikuoti ir pa
imti šliubą. Breckinridge 
jau nieko neturi, kad ko ne
tekus apart savo gyvybės.

Todel-gi pirmas nelaimin
gas atsitikimas paliuosuos 
ją nuo vyro, kuris daug ge
riaus butų padaręs jei iš syk 
butų nuo to pradėjęs. To-

RUSIJOJ.
Petrogradas. Miesto Du

rnos salėje Gegužės 22 d. bu
vo J. Naujalio dalykų kon
certas. Garsus Petrogrado 
dainininkas g. Kačanauskis 
savo gražiu balsu padainavo 
sonetą apie Kauno senovės 
bokštą ir lopšinę. G. Katistiš 
kaitė padainavo Barkarolių

AMERIKOJ. 1
Baltimore, Md. Čia pas

kutiniu laiku pradėjo žmo- i 
neliai dektinės prisikaušę 
viens po kitam sau galą 
darytis. Štai nežinia dėl ko
kios priežasties J. 'Rašimas 
įsikaušęs pusėtinai, nuvė- 
jęs įstojo liuosnoriu į Suv. 
VaL kariumenę. Pabuvęs 
ten savaitę laiko pamatė, 
kad didelę klaidą padarė, 
pabėgęs iš pulko nuėjo pas 
savo gerą draugą, ir dar ge
rai įsitraukęs pas ji apsinak
vojo. Naktyj matė, kad jo
kiu budu negalės jis iš to 
išsisukti, tai nusivilkęs ka
reiviškus drabužius sukišo 
į pečių, o pats pasiėmęs re
volverį persišovė. Tai koki 
girtuoklystės vaisiai. Šeip 
liuosnoriais apart J. Raši
nio, kurs jau atsitarnavo, 
pastojo šie lietuviai: A. 
Dziginskas, K. Ulionis, J. 
Aštašauskas, J. Černius, S. 
Žėkas ir P. Krakauskas. 
Tiek man teko patirti. Ant
ras P. Akelaitis, teipgi tą 
savaitę nusišovė. Pastara
sis irgi mylėdavo pusėtinai 
buizyti. Dar prieš nusišo- 
vimą, nuėjęs į smuklę išsi- 
gėrė ir pasakė ten buvu
siems, kad šiądien pripuola 
jo dukters diena gimimo, o 
mano, sako, turi būti šią
dien diena mirimo. Po tam 
nuėjo į savo šapelę ir įsiki
šęs į ausį reyilverį paleido 
šūvį, kurs ant vietosužmig- 
dė. Laiškas buvo paties pa
rašytas, kuriame buvo pa
sakyta, kad sunku jam buvo 
gyventi. O antra tai šeimy
noj nebuvo gero sutikimo. 
Kas čia kaltas, tai jau ži
nia. Dabar, kada prasi
dėjo ėmimas kareivių į Suv. 
Vai. kariumenę, tai tiesiok 
pas visus matytis suirutė 
ir didelis nusiminimas. 
Liūdna ir nesmagu darosi 
žiūrint į dalykus 
ponaičius, kurie verbuoja

į Petrogradas. Ev. Pank-
■ cherst važiuoja Rusijon, i 
įGeg. 28 d., “Ruskoje Slovo”’
praneša, kad žinoma anglų; 

jsufragistė, pirmininkė “Tau!
■ tinės Socialės — Politinės'
• Moterų Sąjungos” (N. W.
• P. S. Ū.) p. E v. Pankeherst' 
žada atvykti Rusijon. Ke-

■ lionės tikslas išaiškint ru- į 
‘sams reikalingumą kariauti! 
'su Vokietija, nes šiai pasta-' 
įrajiai laimėjus, rusai virs
i didesniais vergais, negu jie 
buvo carui valstybę beval- 
dant. Anglų sufragistės 
nors ir rimtos revoliucijonie 
rėš paliovė savo revoliuci- 
jinį judėjimą, idant pašvęstų 
savo laiką tėvynės gynimui. 
Jos kentėjo kalėjimuose; ir 
kada tikslui pasiekti imda- 
vusios badauti, tai griuda- 
vosi ant jų visa priverstino 
maitinimo baisybė — teip 
sako apie save ir savo drau
ges Ev. Pankeherst ir ji ti- 
•kisi atrasianti rusų tarpe 
klausytojų, kurie ją supra
siu ir jos idėją paremsią.

Ne tik išklausyt ją ir ne 
tik rusai turi priedermę, 
bet ir męs, 
pagerbti žinomą kovotoją 
už moterų teises. Lietuvės 
moterįs turi pasakyt Ev. 
Pankeherst, kad jų tauta, 
bent Lietuvių Tautos Tary
ba pripažino moterims pa-

K. K. toliau užmeta buk 
priežasčia pirkimo namo ne- 
kurie nariai išėjo iš LAAK. 
Tas netiesa. K. K. atbulai: są plačiąją Rusiją, gražiai 

nupirkimui apie tą sako. Jeigu pakeltas 
klausimas apie legijonų stei
gimą, tai reikia nurodyti ir 
koki legijonai yra reikalingi. 

Ikišiol fronte buvo kelia
tas lenkų legijonų. Legijo- . . 
nai neturėjo savo artilerijos Jei»u neatsn as r.aUjų. 

drai, neužkenkdami nė jo- *r buvo duoti į divizijas kai- 
kiai organizacijai. P° penkti pulkai, arba penk-

LAAK. Presos Komisija. batalijonai į pulkus, karėj 
___  kiekvienas viršininkas yra, 

ANGLIJOJ. tariant, savo dalies patrijo-
Londonas. Dabartiniame Turėdamas svetimą 

batalijoną, jis labai rūpinasi 
ir labiau myli savo batalijo- 
nus. Teip kelionėje “savie-

žinau kas čia kaltas ar mo
kytojas ar tėvai. Net baugu 
pasidarė, kad tie kūdikėliai 
jau nemyli savo prigimtos 
kalbos.

medines 
kojas, nepaprastas rankas, 
stiklinę akį ir peruką, o 
prie to dar dalelę nabašnin-

ji” gauna geresnius butus 
poilsiui, mūšyje svetimai
siais stengiasi užkišti “sky
les” ir šeip jau nepatogias 
vietas. Sakau tai ne nurodi
nėdamas nepalankų apsiėji
mą su svetimais. Visai ne.

natvei, kadangi jis neturi 
jokio turto ir nėra tikęs prie 
jokio darbo. Ji irgi neturi 
tiek, kad užtektų ant abejų 
užlaikymo. Kas? pradėti

Aurelės sužiedotinis.
Gavau laišką nuo visai 

man nepažįstamos jaunos 
mergelės vardu Aurelė. Ra
šo man, kad esanti labai ne
laiminga ir pati nežino ką 
daryti, prašo manęs patari-

mato, nes po 
namo LAAK. dikčiai pasi
daugino skaitlius narių.
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PERŽVALGA
Dėlei “Dirvoje” permainų šiokios tokios koresponden- 

ir laikraščių pastabų. Įvykus cijos kituose laikraščiuose 
“Dirvos” redakcijoj permai- neva kaip ir polemikos kata
moms, pirmame po tų per- likų su vadinamais laisva- 
znainų numeryj buvom apie 
tai pažymėję. Iš sykio ro
dos ne vienas laikraštis to 
“nepatėmyjo”. Vėliau kuo
met kituose laikraščiuose pa 
sirodė korespondencijos, 
kurios buvo keno nors sa
vaip nukaltos, o tūlos re
dakcijos gavę ypatiškus pra
nešimus, pažymėjo, kad p. 
V. S. Jokubynas pasitraukė 
nuo redegavimo “Dirvos” ir 
kad “Dirva” papuolė po vy
čių ir kun. Halaburdos spar
nu, kad “Dirvą” dabar veda 
vyčiai ir t. p. Męs gerbdami 
žmones arba kaip ir nenorė
dami pažeminti ypatos tūlą 
laiką redegavusio “Dirvą” 
ne kėlėme nieko Į eikštę. Bet 
matydami neteisingą ir me
lagingą kitų laikraščių “Dir
vos” pašiepimą, esame pri
versti paaiškinti kaip, del- 
do ir už ką tas Įvyko.

Pirmi “Dirvos” žingsniai 
buvo grynai bepartiviški, ką 
liudyja ve ir redakcijos 
Įžanginio straipsnio ištrau
ka:

Kiekviename visuome
niškame darbe ar apsireiš
kime kokio nors tikslo, 
męs visuomet žiūrėsime Į 
dalyką bepusiškai, t. y. 
mums rūpės kas yra vei
kiama, o ne keno veikia- 

” ma. Mums nerūpės ko- 
kios sriovės ar. kokių pa
žiūrų žmonės (Red. pabr.) 
šitą ar aną veikia, bet 
kaip veikia. Todėl dary
dami peržvalgas ar pla
čiau apkalbėdami vieną ar 
kitą dalyką visuomet bu
sime neutrališkais ir savo 
simpatijas ar neprielan
kumus išreikširae lygiai 
(Red. pabr.) visiems be 
skirtumo, kas ir kokios 
spalvos drabužius dėvėtų.

Nuo polemikų ir barnių, 
kurie šiądien yra užvieš
patavę musų laikraštiją, 
męs stovėsime toli ir jų 
neprileisime, vengsime jų 
ant kiekvieno žingsnio, 
nes žinome gerai, kad tos 
polemikos musų visuome
niško gyvenimo ramumą 
suardė iki pamatų.

Tai toks “Dirvai” buvo nus
tatytas kelias kuriuom ji ir 
turėjo eiti. Bet deja, “Dir
va” tuo keliu nėjo. Pradė
jus išsykio eiti bepartiviu 
keliu, nieko neardant ir nie
kam nepataikaujant, jos 
vedėjas būdamas partiviš- 
ku, gerbdamas tik tą kas yra 
pas tautiečius o žeminda
mas, kas yra pas kitus, pra
dėjo “Dirvą” traukti vienon 
pusėn ir vienai pusei duoti 
kreditą. Kas atydžiai skai
tė “Dirvos” peržvalgas ir 
vietos iš lietuvių gyvenimo 
žinias, tas aiškiai matė, kad 
**D.” kuo tolyn tuo darėsi 
siauresnė ir partiviškesnė. 
Tokiu budu Įžanginis žodis 
ir “Dirvos” uždaviniai tapo 
paminti. Galiaus daeita iki 
to, kad pradėta užsipuldinė
ti ant kitų žmonių ir pradė
ta žiūrėti jau kas ir kokius 
drabužius nešioja.

Prie progas reikia šis tas 
pažymėti ir apie Clevelando 
lietuvius. Vietos lietuviai 
yra skirtingi nuo kitų kolio- 
nijų lietuvių. Jie skyriasi 
tuom, kad nėra suskaldyti į 
partijas ir gyvena didesnia
me sutikime negu kur kitur. 
Nors retkarčiais ir pasirodo

maniais, bet tai yra pavienių

Lenkiški Mozūrai lietuvių 
tarpe. Ikišiol lietuvių tar
pe buvo tik partijiniai nesu
tikimai, kurie daugiausia 
ėjo per laikraščius. Nauda 
iš jų žmonėms buvo tokia ’ 
lygiai, kad alkanų pasodin-Į^^ tokias 
tum pne tuščio stalo. Apsi- u . 
reiškus Europos lietuviu veii ,
kimui ir kuomet tas veiki-Į P atsisakymas nuo kon-

Amerikos socialistų tai
kos programa. “Santara” 
praneša, kad atvažiavusieji 
iš Amerikos Stokholman so- 

įcialistų delegatai išdėstė 
; tarptautinei socialistų kon-

todėl atsisakė statyti i pre- Į žįsta gyventi, dalyvauti gy-; kontas ir 
zidijumą savo kandidatus. į venime“

'Negevičius tarp kita ko i Salačius. Toms

mauiaio, uui tcii via pavluinų v .
žmonhi išsireiškimai ir ma- mas pasiekė Amerikos lietu-itn^u<:1J®s’..“^ ® sisakymas 

vius, viskas truputi apgesoj?u®.aneks1^’ .®> kolonuos 
nes pamatyta, kad peštasis k;tos tentonjos, išskyrus 
už tuščią maišą. Toms tru-'UnklK’ tur? b?t.1 
putį aprimus, pradeda vaik- tos ?!a.'s,ty fms’ kurias 
ščioti gandas, kurs jau pla-i^as va~8 lkl k^T^, ^Aepn- 
čiai laikraščiuose skelbia
mas, kad lietuvių tarpe ran
dasi agentų, kurie dirbdami 
kitu viešpatijų naudai ken-

I kia Lietuvai.

■ju Endziulaitis.
Čepas dėkodamas už iš- 

parti- rinkimą i pirmininkus pasiu- 
primena, jog kunigams ir joms, kurios nedirbo Tautos lė išreikšti padėką Tautos 

Tarybos pirmininkui S. Ši
lingui. /

Atstovai karštų denių plo
jimu išreiškė S. Šilingui pa
dėką.

Skaitoma atsiųsti Seimui

nereikia dabar griebtis eiti i Taryboje, neturi būti vietos

žai atsiliepia i šaltesnio 
kraujo žmones. Faktas yra, 
kad Clevelando lietuviai ka
likai su tautininkais, išsky
rus socialistus, veikia iš vie
no ir vieni kitus paremia 
kokiuose darbuose bei už
manymuose. Tą matė “Dir
vos” redaktorius, tą matė 
ir kiekvienas, kuriam tik 
apėjo visuomeniški reika
lai. Iškrypus “Dirvai” iš ke
lio, kuriuo ji buvo pradėjus 
eiti ir galiaus pradėjus už
sipuldinėti ir talpinti Į laik
rašti toki dalykai, kurie laik 
raščiui neturėjo ne kiek ap
eiti, vietinių tarpe kilo di
delis nepasitenkinimas ir 
prasidėjo žmonių kiršinimas 
vienu prieš kitus, kuris su-

Į prezidijumą, nes dabar,ir prezidijume. Dešiniosios 
revoliucijos metas, jiems ne į partijos turi katalikų spal- 
vieta, kur stovi raudona vė- ■ va. Juk męs visi esame ka- 
^ava- talikai. Pas mus nekriks-

Avižonis atsakinėja i pa-;čionių nėra. Męs nenorime _ _____
darytus iš dešmėsės prie-! būti po klerikalų sparnu,, no- pasveikinimai: iš Stockhol- 
VoioFlTC? Iro irno inm onoM-ini . • •____ 1__ ___________  t__ A --- -______kaistus kairiajam sparnui. ■ rime būti demokratiški.
Čia buvo, sako kalbėtojas, į Bužinskas praneša, kad 
nesenai pasakytas protestas | Tautos Pažangos Partija siu 
prieš tą poziciją, kūną va- ‘ Jo j prezidijumą po 1 kandi- 
kar buvo užėmusi socialde-. datą nuo visų partijų, 
mokratų frakcija. Sočiai-į Kundrotas stengiasi pri- 
demokratai neina prieš var-. rodyti, jog demokratiškiau- 
žymą kieno-nors asmens, nei ■ sias yra kairysis sparnas, 
na prieš kitas politines lais-!pas rusus, anot kalbėtojo, 
ves. Socialdemokratai eina ■ dešiniausi yra kadetai, deši- 
kartais ir su kunigais, kuo-. nesnių už juos nėra. Į Sei- 
met yra rišama bažnyčios'm0 prezidijumą tegalima 
klausimai. Dvasios kulturo-Į rinkti kandidatus iš 4 dir- 
je socialdemokratai vieny- Į busiu Tautos Taryboj par- 
bėje eiti negali. tiju.

Toliau kalbėtojas nupasa-; Rasikas (s.-d.) pataria dė
kojęs keliatą faktų apie ku-: šiniesiems susitarti su San- 
nigų veikimą Lietuvoje, nu-į tara ir Tautos Pažanga ir 
rodė, jog socialdemokratai; eįt i išvien. Toliau kalbėto- 
negali.eiti kartu su buvu- jas nurodo, jog kareivis šią- 
siais ir busimais kramolo dien turi daugiau teisės va- 
malšintojais. i dintis piliečiu, o ne tie, kurie

Įnešama pasiuiymas apri- sėdi šiltose klebonijose.
boti kalbėtojams laiką ligi; Del prezidijumo sąstatos 
3min. Seimas tai priima. į dar buvo kalbėję Marma, 

*■ * • i j , Į Taškunas pasakoja, jog ■ Ambrazaitis, kun. Vailokai-
tokią sensaciją, turėtų viską nmkų, 9) sudarymas tarp-, važiuodamas i Seimą pro

j klausomos ir suvienytos Len 
ikijos atstatymas, sulyg len- 
jkų tautos norų, išreikštų 
balsavimo budu visose trijo- 

l.:a Lietuvai“. ^Pasirodo’ se Lenkijos dalyse, 4) pri- 
kad Amerikos lietuvių tarpe taikymas to paties principo 
randasi lenkiškų Mozūrų. kias^J’ kaiP, Pa~
Nelabai seniai Amerikos len T- . . ...
kai išvilko Į eikštę biaurus taringijos, 5) piipazmimas 
darbus .tūlo Mozūro, New kiekvienni tautai apsispren- 
Yorko dienraščio “Telegra- dimG teisės’ 6) atstatymas 

leidėjo, kurs sugriautų šalių, kaip antai:my Codzienne”
už pinigus dirbo naudai Aus
trijos, o Lenkijai nešė did
žiausią blėdi. Lenkai tuo 
jau išvilko jo darbus j eik-

vyzdžiui, prie Elzaso ir Lo-

mo Aukštuolio, Rimkos ir 
Šeiniaus; d-ro Aleknos, 
Pankausko, Samajausko ir 
Voronežo Moterų Kuopos 
Valdybos.

Pasirodžiusi estradoje ži
nomą Prūsų lietuvių veikė
ją Martyną Jankų, kurs se
nosios rusii valdžios buvo 
ištremtas i Rusijos rytus, 
Seimas karštu delnų plojimu 
sveikino ji. Martynas Jan
kus sveikindamas Rusijos 
Lietuvių Seimą išreiškė pil
ną viki, kad Didžioji Lietu
va išgelbės Mažąją Lietuvą 
ir sudalys stiprią vienatą.

Prūsų lietuvių belaisvių 
vardu sveikino Seimą Z. Va
laitis.

Pradedama svarstyti klau 
simas apie tai, ar Tautos 
Tarybos nariams ir jų pava
duotojams gadina duoti 
Seime sprenažiamasai bal- 

. sas.
Burba nuo Santaros frak

cijos praneša, jog ji balsuo- 
. sianti už šitą pasiūlymą.

Glemža soc.-demokratų 
vardu pasakė, Jog balsuosią 

. prieš.
Marma nuo socialistų liau 

; dininkų praneša, jog bal
suos už balso davimą tary- 

. bos nariams, bet tiktai tiems, 

. kurie Tautos Taryboje fak
tiškai dalyvavo, t. y. šių ke- 

. turiu partijų: soc.-demokra- 

. tų, soc.-Iiaudininkų, Santa- 

. ros ir Tautos Pažangos.
t Kun. Česnys Katalikų Są

jungos vardu išreiškia pro- 
( testą prieš tai, kad esą ne- 
. teisėtai buvo katalikai išme-

Serbijos, Belgijos ir Galici
jos, 7) sutartis dėl nusigink
lavimo visų valstybių ir dėl 
laisvės, 8) slaptosios diplo
matijos panaikinimas. Tai
kos kengresas turi susidėti 

neutra-

judino ir Ohio Lietuvių Spau i štę ir parodė visuomenei 
dos Bendrovę. Po tūlo lai-'kuom yra. Mums lietu- . ...................

' viams irgi tas reikia padary-11S kariaujančių ir
ti. P-nas K. Šliupas, kurs l»» valstybių atstovų, o ne
pirmas pranešimu sukėlė v'en ^'k diplomatų ir valdi-

ko bendrovėje pradėjo eiti 
sumanymai ir kalbos, kad 
reikia jieškoti kito redakto
riaus, kadangi p. Jokubynas 
neišlaikė ir negali išlaikyti 
“Dirvos” tokioje pozicijoj, 
kokioj ji pradžioj ėjimo buvo 
Įstatyta. Sužinojęs p. Jo
kubynas, kad manoma jieš
koti kito redaktoriaus, Lie
pos 28 d. paliovė redaguoti 
“Dirvą” ir paglemžęs visus 
rankraščius, kurie buvo “zo-
pustui” pagaminti ar iš ki- 
tur atsiųsti, pasišalino. 
Apart to dar p. Joku
bynas parašė laiškus tū
liems bendradarbiams 
suklaidindamas ir sulaiky
damas nuo toliasnio rašynė- 
jimo “Dirvai”, kas parodo, 
kad dar neišėjus “D.” iš 
spaudos, pradėjo plaukti 
laiškai su tyrinėjimu ir pa
barimais delko p. Jokuby
nas paliovė redeguoti “Dir
vą”. Tokiam atsitikimui
Įvykus laikiną “Dirvos” re- 
degavimą turėjo užimti p. 
Ig. Sakalauskas. Jeigu p. 
Jokubynas butų savu noru 
pasitraukęs nuo “Dirvos”, 
butų pasitraukęs be keršto 
ir apie savo pasitraukimą 
butų pats per laikrašti pra
nešęs. Męs išsyk neminė
jome ir nebūtumėm minėję 
kaip tas Įvyko ir delko p. 
Jokubynas pasitraukė, bet 
dėlei, kaip sakoma, už gera 
atsimoka blogu ir dėlei ki
tų laikraščių “Dirvos” pa
šiepimą bei pažymėjimo, kad 
pasitraukus Jokubynui “Dir 
va” papuolė po vyčių ir kle
bono globa, esame priversti 
dalykus per laikrašti paaiš
kinti.

Kaslink vyčių ir kun. Ha- 
laburdos kuriuos tūli “Dir
vai” prikiša, turime prane
šti, kad kaip su vyčiais teip 
ir su kun. Halaburda “Dir
va” nieko bęndro neturi. 
Ji nepataikavo jiems ir ne
pataikaus, bet teipgi ir ne- 
šmeiž. Gerus sumanymus 
rems bile kurių, naudingą 
nuveiktą darbą visų lygiai 
pažymės savo špaltose, nes 
“Dirvą” skaito ne vienos 
sriovės žmonės. Už prasi
žengimus ar nereikalingus 
užsigauliojimus negailės tar 
ti tiesaus žodžio visiems ly
giai, nežiūrint kas ir kokio
mis akimis į “Dirvą” žiūrės. 
Kas “Dirvą” pašiepė, pri
kaišiojo ir mano prikaišioti 
vyčius ar kunigus, tegul ge
riau savo laikraščiui pasilie
ka tą medegą šmeižimui. ,,

atvirai pasakyti. Nėra rei- tautinio organo, kurs gintų 
kalo slėpti, nes tas gimdo visų tautų reikalus. Delega- 
spėliojimą ir manymą ant cjja pasiūlė sutverti tarp- 
visaijaekaltų^ žmonių^ Gy- £au£jnj socialistų komitetą, 

, kurs vykintų gyveniman 
konferencijos išneštas rezo- 

jliucijas.

vename svarbame momente, 
reikia viskas vilkti j eikštę, 
kad parodžius žmonėms suK( 
kuo reikalus turi. H

tis, Oleka, kun. Andziulis. 
Jie dar daug pakartojo ar
ba pasakė tą pat, ką buvo pa
sakę pirmieji kalbėtojai.

Pereina prie balsavimo.
Marma nuo socialistų liau

dininkų praneša, kad bal- 
į suos už 4 partijas, t. y. už 
J s.-d. pasiūlymą.

(Tąsa.)

Ne veltui šitas seimas yra 
boikotuojamas. Męs sveiki
nam kitą, revoliucijinį Sei
mą, o ne šitą — pasakė kal
bėtojas.

Ambrazaitis. Męs atva
žiavome Į Seimą ne girtis. 
Aš žinau,-kad buvo ir kuni
gų, kurie buvo ištremti už 
lietuviškus raštus. Lietuvo
je yra minios, yra žmonės, 
ariantieji laukus; ar jie gali 
būti kalti, kad neorganizuo
ti. Duokite laisve naudotis 
ir tiems, kurie jos nori.

Kun. Bumša. Kančio dar 
mums reikia... (Trukšmas ir 
balsai: šalin). Dar nesenai 
męs gavome laisvę, nemoka
me ja naudotis... (trinkimas 
ir riksmas).

Pažangos. Už šitą pasiūly
mą balsavo 92, prie 125 ir 
sulaikė 11.

Krikščionys demokratai 
pasiūlė rinkti iš visų partijų 
ir kuopų, Į kurias Įeina be 
tų 4 partijų dar krikščionys 
demokratai, katalikai arba 
Liaudies sąjunga ir beparti- 
niai. Už šitą pasiūlymą bal-

Karpatus buvo manęs, kad 
ras Seime lietuvius. Ma
niau, kalbėjo jis, kad jie visi 
bus susivieniję, kaip vienas 
žmogus, čia radau parti
jas. čia minima buvo zak
ristijonai ir kunigai, buvo 
pasakyta, kad minios neor
ganizuotos. Męs kareiviai,; Už šitą pasiūlymą balsa- 
vargdami apkasuose, nega-jv0 112, prieš 128, susilai- 
lėjome patįs susiorganizuo-Į 12.

Toliau balsuojamas San
taros pasiūlymas: i prezidi
jumą Įeina s.-d., s.-l., Santa
ra, Tautos Pažanga, kr.-dem 
ir bepartyviai.

Už šitą pasiulyma buvo 
balsų 152, prieš 110, susilai
kė 9-.

ti, nes nebuvo kada.
Kun. Krupavičius polemi

zuoja su kairiaisiais. Po 
mano sutana, sako jis, irgi 
yra pilietis. Socialistai ne
žino krikščionių demokratų 
platformos. Męs nuo kai
riųjų skiriamės tik tikyba.

Žilevičaitė gina katalikus. Tokiu budu buvo priimta
Katalikų tautos sąjunga su
sideda ne iš vienų kunigų, 
bet ir šiaip žmonių ir moterų

f savo 118, prie 108, susilaikė Į (balsai iš kairės: davatkų).
g * j Prieš toki elgimąsi moteris

' Už Santaros pasiūlyta for |turi čia P^tu’oti. Prašy
mui^ balsavo 42, pri'eš dau-1clau S"btl raus> ka,P męs 
guma. . ■

Tokiu budu buvo nubal-l ,P.lk Sant?r? S.'U,°! pre’

sti iš Tarybos.
Kun. Andziulis dar pridu

ria, jog Romnų lietuviai 
Tautos Tarybą, pripažysta 
vien tik Petrogrado Tautos

paskutinis pasiūlymas.
Toliau prieinama prie kan 

didatų statymo Į prezidiju
mą.

Socialdemokratai ir socia
listai liaudininkai pranešė, 
jog jie savo kandidatų Į pre
zidijumą nestatysią ir laike 
balsavimo išeisią iš salės.

Tarybą.
Balsuojant pasirodė, jog 

didžiumą balsų stovėjo už 
tai, kad duoti Tautos Tary
bos nariams sprendžiamąjį 
balsą.

i zidijumą rinkti šių partijų j Tą jie ir padarė/'
---- —: soc.-demokratų, į prieinama prie paties pre- 

Santaros, zidjjumo rinkimo.
- . ’ Išėjus kairiajam sparnui

nių demokratų ir beparty- saiės, pasiliko dar 158 at- 
viu.

suota krik.-dem. formula. i.
Tada soc.-demokratų irizmoi?.es’ . . 

soc.-liaudininku f rakei jos' ^c’’iau ’n.in ‘ ..
(Tautos Pažangos, krikscio-

Toliau pasiūlyta buvo duo
ti sprendžiamąjį balsą pir
mųjų trijų Durnų atsto-

pranešė, kad savo kandidatų 
Į prezidijumą nestatys ir 
per rinkimus iš salės išeis.

Nutilus kiek salėj, kalbė- Santara pranešė, kad ji 
tojas atsiėmė savo pirmutinį 
žodį atgal ir paskui pasako
jo, kad revoliucijos aukos 
žuvo dėl visų laisvės.

Serbentą (soc.-liaudin.) 
kalba apie bepartinius; pal- 
bėtojo nuomone, jeigu žmo
gus nenusimano, neturi sa
vo pažvalgos, tai jis jokios 
kuopos negali daryti. Kuo
pos tik galimos su tam tikra 
platforma. Bepartiniai gi 
daugiausia suorganizuoti 
dešiniais pamatais.

Čepas išrodinėja, jog var-' 
dan ligybės reikia ir ligiai 
elgtis. Mane, sako, kalbėto
jas, iš Čitos siuntė visi į 
Seimą, t. y. žmonės visų sro- j 
vių.

D-ras Matulaitis (s-d.) j 
pasakė, jog su tokiais kalbė-Į 
ti, kurie šmeižė, ėjo su reak
cija, visa slopino, nenorime.

Pasibaigus kalbėtojų eilei 
prieiname prie paties balsa
vimo.

Soc.-demokratų frakcija 
pasiūlė rinkti iš 4 partijų: 
socialdemokratų, soc.-liaudi- 
ninkų, Santaros ir Tautos

! rinkimuose nedalyvaus.
Tokiu budu augsčiau pa

minėtos 3 frakcijos išėjo iš 
salės. Likosi mažesnė pusė, 

! 111 atstovų, kurie negalėjo 
i sudaryti kvorumo, nes rei- 
! kia kvorumui 115 žmonių.

Apie 12 vai. nakties pir- 
.mininkas apskelbė, jog ne
sant krorumui negalima ir 

j prezidijumo rinkti, todėl 
! kitas posėdis prasidės rytoj 
!2 vai. po pietų.

; Antroji gegužės 28 diena.
S. Šilingas adarydamas 

posėdį pranešė, jog reikės 
vėl pereiti prie neišrišto va
kar klausimo dėl koalicinio 
prezidijumo. Viso iki 3 va
landai yra išduota 295 atsto
vų bilietai, taigi kvorumui 
reikalinga 148 atstovai.

Kun. Česnys Katalikų tau
tos sąjungos vardu pranešė, 
jog sąjunga protestuoja 
prieš kairiųjų užsispyrimą 
neduoti vietos prezidijume 
ir prieš Seimo ardymą. 
Katalikų sąjunga pro duris 
nebėgios, darbo netrukdys,

Išėjus kairiajam sparnui

stovai, kurie sudarė kvoru- 
Sugintas sacialistų liau-ina, nes reikalinga jam ma- 

dininkų frakcijos vardu pra-j žiausia 148 atstovų.
• neša, kad laikysis tose pa- į 
čiose pozicijose, t. y. stovės j 
už tai, kad Į prezidijumą 
Įeitų 4 partijos. '

Smolskis nuo socialdemo
kratų frakcijos praneša, 
kad teip pat pasiliekanti va
karykščios dienos pozicijo
se ir balsuosianti už 4 parti
jas. Kalbėtojas protestuoja 
prieš katalikų sąjungos da
romus priekaištus socialde
mokratams atstovams, kad 
jie esą Seimą boikotuoją.

Leonas siūlo rinkti 4 žmo
nes Į prezidijumą ir 4 Į sek- 
retorijatą, po 2 žmogų nuo 
Santaros, Tautos Pažangos, 
Krikščionių demokratų ir 
bepartyvių.

Pasiūlymas priimta. Nu
tarta balsuoti atvirai ir vi
sus kartu.

I prezidijumą peteko šie 
žmonės: Lisauskas nuo 
Santaros, Čepas nuo bepar
tyvių, Bukontas nuo Tautos

Endziulaitis užsipuola ant i T3.?3”?08.’ Andziulaitis nuo 
kairiojo sparno už tai, kadįkr’k^,on’U demokratų.^ 
jis sakęs, jog katalikai esą j I sekretorijatą Įėjo šie 
revoliucijos priešininkai, žmonės: Burba nuo Santa- 
Katalikai nėra principialiai ros’ Bažinskas nuo Tautos 
priešininkai, sako kalbėto- Pažangos, Biržys nuo kr.- 
jas, revoliucijai, tik priešin- demokratų ir J. šimoliunas 

nuo bepartyvių.
Išrinkus prezidijumą bu

vo padaryta pertrauka (nuo

gi kruvinai revoliucijai. 
Musų partija padėjo kad ir 
tam pačiam socialdemokra
tui Smolskiui bėgti iš val-
džios nagų.

Micuta sako, jog dišinieji 
visiems pripažįsta pilietines 
teises. Socialistai visur no
ri užmauti ant kaklo savo 
virvutę, jie ne visiems pripa-

51,2 vai. iki 9 vai,).
Po pertraukos S. Šilingas 

pirmininkavimą atidavė Į iš
rinkto prezidijumo rankas 
ir pasakė, kad pirmuoju 
pirmininku bus M. Čepas, 
antruoju Lisauskas, 3-ju Bu-

vams.
Smolskis praneša, jog so

cialdemokratų frakcija nu
tarė neduoti sprendžiamojo 
balso buvusiems Durnos at
stovams, nes jie neatstova
vo plačioms minioms.

Sugintas prirodinėja, jog 
rinkimai Į 2 arba 3 Durną 
buvę kiek žmoniškesni, to
dėl . socialistai liaudininkai 
pripažįsta sprendžiamąjį 
balsą pirmųjų trijų Durnų 
atstovams.

Už šitą pasiūlymą balsavo 
113, prieš 120, susilaikė 25. -

Po to socialistų liaudinin
kų frakcija ir socialdemo
kratų frakcija ranešė Sei
mui, jog jokios atsakomybės 
už Seimo darbus ir nutari
mus nesiima ant savęs. 
Svarbiausieji motyvai — did 
žiuma Seimo atstovų esą bur 
žuazų ir klerikalų gynėjai.

Atstovą mandatams pa
tikrinti nutarta išrinkti tam 
tikra mandatų komisija, į 
kuria Įeitu po 3 žmones nuo 
kiekvienos frakcijos. Ka
dangi yra 7 francijos, tai 
išrinkta buvo 21 žmogus.

Užbaigiant šios dienos oo- 
sėdi Seimas nutarė dirbti 
kasdien iki 11 vai. vakaro.

(Dar bus)
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Pačtas ir jo istorija. j

Berno mieste, Šveicarijoj, • 
netoli nuo parlamento ru- , 
mų ir valdiškų įstaigų ant J 
didelio ir gražaus piečio , 
stovi labai puikus pamink- 
las pastatytas pačto pager
bimui, nes Šveicarija pripa
žino, kad pačtas tautų gyve
nime, civilizacijos skleidi
me ir žmonijos patarnavi
me užima pirmą vietą ir lo
šia svarbią rolę. Kiekvie
nas keliauninkas, kurs at
lanko gražiausią Europoje 
šalį Šveicariją ir jos gražų 
miestą Berną, ypač užsiin
teresuoja tuo paminklu, nes 
jis žmogui gimdo nepapras
tas mintis ir ne vienas iš sy
kio negali dasiprotėti keno 
pagerbimui tas paminklas 
stovi. To paminklo išvaizda 
r.aždaug yra tekia. Ant iš 
vario nulieto kalno lyg de
besyse matosi žemės kamuo
lys, kurį laiko rankomis ap
kabinę tris žmogystos, ku
rių galvas puošia nežinia iš 
ko nupinti vainikai. Visas 
tas kalnas su debesyse že
mės kamuoliu yra labai įsta
bus ir kiekvieną užintere- 
suoja. Šalę to kalno teipgi 
i:- vario nulio i milžiniško 
didumo sėdinčio pozoje ma
tosi moteriška stovyla, kuri 
reiškia Šveicariją.

Kuomet žmogus žino ką 
reiškia tas paminklas, ir įsi
gilina i ji, tai tuojau gema
mintis kuo yra pačtas. Ir į 
štai. Parašau laišką, įdedu ' 
į konvertą, užlipinu, para- 1 
šau adresą ir nunešęs dežu- ‘ 
ten įmetu. Laiškas kam Į 
kokį kraštą ar šalį siunčiu, 
žinau kad nueis ir tame esu 
tikras. Siųsdamas laišką 
be markės dar galiu abejoti, 
bet kuomet siunčiu su mar, 
ke, žinau, kad niekur ne
dings apart, nelaimei išti
kus, kokios atsitinka kelio
nėje. Ir riša pačto institu
cija, visa sistema yra teip 
sutvarkyta, kad žmogui tie
siok stebėtis reikia. Kultū
ros kilime pačtas lošia bene 
svarbiausią rolę.
~ Pačtas nėra nauja institu
cija bei jaunu organizacija. 
Pradživ jo randai’1'? žiloje 

’ senovėje, tiktai pirmiau ne
buvo teip pagerintas, kaip 
dabar. Musų laikuose nors 
jis yra labai pagerintas ir 
patogumo laipsniu, vienok 
patarnavimą žmonėms tokį 
atlieka kokį atlikdavo ir se
novėje

Pačto išradymą randame 
ketvirtame šimtmetyj prieš 
Kristaus užgimimą senovės 
Persijoj. Pačtas anuose lai 
kuose buvo toks, kad šalies 
valdonai laikė sau tam tik
rus pasiuntinius, kurie ne
šiodavo žinias Truputį vė
liau panašus pačtas atsirado 
Rymo imperijoj viešpatau
jant Augustui. Dar randa
me žinias, kad pirm to pas 
senovės grekus buvo papro
tys nešioti žinias iš vieno 
krašto į kitą. Vėliau pačto 
sistema Persijoj pasigerino 
ir šachas (karalius) jau !>ė- 
gyj 20 dienų gaudavo žinias 
iš visos savo viešpatystes. 
Tokiu' pactu senovės laikuo
se galėjo naudotis tik cieso
riai ir jo artimieji, o paša
liniams žmonėms buvo už
drausta. Trečio šimtmečio 
bėgyj po Kristaus užgimi
mui pačtu naudotis leista 
ir privatiškiems civiliams 
žmonėms, vienok svarbesnių 
žinių persiuntimui turėjo

gauti nuo ciesoriaus pavely- 
jimą.

Vėliau Astrogotsko kara
lius Teodorik pačtą pageri- 
no ir pirmesni susinešimai, 
kurie buvo skaitomi prak
tiški pamažu perėjo į naują 
sistemą. Vidurinių amžių 
pirklyboj pačtas lošė labai 
svarbią rolę ir kur tik pačto 
sistema buvo geresnė, ten ir 
pirklyba augsčiau stovėjo.

Vokietijoj pirmutinis pač
tas atsirado Tyrolyj, kurį 
Įsteigė Rogerų kunigaikštis 
Turn-Taxi. Vėliau jo sū
nūs 1515 m. įsteigė pačtą 
tarpe Brukselio ir Viennos.

Anglijoj pačto pradžią 
randame viduryj keturiolik
to šimtmečio. Aštuoniolik
to šimtmečio pradžioj pač
tas perėjo karaliaus nuosa
vybėn ir tuo pačiu laiku lei
sta naudotis jaja visiems

To pačto šimtmečio pabai
goj tapo išrasti tam tikri 
vežimai į kuriuos buvo mė
tomi laiškai.

Lenkijoj pačtas atsirado 
laike viešpatavimo Zigmun- 
to Chrobro, kurs buvo įsa
kęs savo pavaldiniams, kad- 
visi dokumentai ir valdžios 
pranešimai butų pervežami 
arkliais iš miesto į miestą. 
1564 metuose viešpataujant 
Zigmuntui Augustui pačtas 
tapo pagerintas ir karalius 
jau gaudavo žinias iš užru- 

’ bežio.- Paskui Stanislovo 
Augusto-laikuose pačtas-dar- 
labiau tapo pagerintas ir 
juomi galėjo naudotis netik 
karalius ir jo artini,i bet ir 
visi žmonės.

Devynioliktam amžiui bė
gant pačto sistema persi
mainė ir tapo išgalvota visi 
šiądieniniai gerumai. 1839 
m. anglas Hils apskaitliavo 
kiek lėšuoja persiuntimas 
laiškų. Pasiremiant tuo 
Hils’o apskaitliavimu tapo 
sumažinti persiutimo mokės 
čiai. 1840 m. tapo išrastos 
markės, kurios vėliau prasi
platino po visas pasaulio ša
lis ir sulaukė musų laikų.

niekam netikęs akmeninis 
kraštas pilnas keliauninkų, 
sumanė paduoti valdžiai įne 
Šimą, kad butų įtaisytas te
nai pačto skyrius. Jo ma
rumas buvo toks, kad kiek
vienas turistas ar šeip ke
liauninkas atvykęs pažiūrė
ti gražių vietų su mielu no- 
rujiorės kuodaugiausia ra
šyti laiškų bei atvirlaiškių 
savo .draugams bei pažįsta
miems. Jo įnešimą valdžia 
neatmetė ir po tūlo laiko ta
po tuose urvuose įvesti ke
liauninkams pagerinimai ir 
įsteigtas požieminio pačto 
stotis. Kiekviename urve 
yra įtaisyta tam tikros dė
žutės į kurias įmetus laišką 
arba atvirlaiškį tuojau pa
gauna vėjas ir tam tikro
mis triubomis nuneša į arti
miausi miestelį iš kurio iš- 
sunčiama paskui į visas ša
lis.

Tokiu 
mutinė 
pačtą.

gyj priversti prie bankroto j. 
visą Vokietiją, kuri pirkly-: 
boj prieš karę stovėjo antį 
pirmo laipsnio. Jie galėtų 
nupirkti turtingą. Škotiją, 
kurioj yra miško už 20 mili
jonų dolerių, žodžiu, tie tur
čiai galėtų pasaulį valdyti 
teip kaip jiems patiktų, bet 
šiądien tik vardai jų gassųs 
o turtai nejudomi rudyja. T

A. J. Našlaitis.

Tarp juros bangų.
(Eilių rinkinėlis.) 

, l

PASKUTINIS SUDIEV.
Sudiev paskutini tariu tau matute • 
Nors.gal jau žemelė pridengus juodoji, 
Sudiev tau broleli ir jauna sesutė, 
Lai jums nuolat laimė šviečia augštumoje.

budu Austrija pir- 
įsteigė požeminį

MUOKAŲ
i 

Paaiškino.
Mažas Kązukas: — Tetų-' 

ši, pasakyk man, koks skir-Į 
tumas yra tarp jaučio ir ver-: 
šio?

Tėvas: . Hm... Jautis, tai i 
yra veršio tėvas, o veršis...-,
hm.... veršių dėdė.

Linkėjimai.
Ji: — Aš labiausia myliu' 

veršio mėsą.
Jis: — Ah, kaip gaila, kad. 

aš negaliu būti veršiu.
Ji: — Ale kur jau! 

mista esi tikras jautis.

Matai kamuolėlį, 
Kurs padangėj skrieja, 
Šypsodamas balta 

. Šviesa mus aplieja L..
---- Ištiesk man rankytę^

Ir lėksim prie jojo, 
Žiūrėk kaip jis mudu 
Prie savęs vilioja!...

Augštai terp žvaigdučių 
Teip linksma, teip miela!
Vargai musų žemės 
Neslegia ten sielą.

Ten džiaugsmas neniaukias 
Ir laimė ne’pgauna...
Neskiria ten amžiai, 
Ar seną, ar jauną.

Eik, lėksim, sesyte,

Sudiev paskutinį tariu tau tėveli, 
i Nes jau mane šaukia į karės laukelį,
Tenai kaipo vergas surakintas busiu 
Ir kraujuos paplūdęs su kitais pražūsiu.

Sudiev tau tėvyne nors tu šiądien toli, 
j Nors ir tu kraujuose paplūdus vaitoji, 
j Nors ir tu šiądien neturi grožybės,
Visi musų broliai neteko gerybės. P"

į Sudiev tau gamtuže, sudiev galingoji,
Į Sudiev tau saulute, dangaus' augštumoje, 
' Sudiev jums dainelės, daugiau nedainuosiu 
' Ir meilių žodelių jūsų nerokuosiu.

Požeminis pačtas.
Pietų daly j Austro-Ven

grijos yra kraštas vadina
mas Krasem. Visas tas 
kraštas yra nuklotas akme
nimis, todėl tenai nėra ne 
miestų ne kaimų ne gyven
tojų ir didžiausi žemės plo
tai perstato akmenyne dilgy
nę. Gal niekados nieko ne
būtų užinteresavęs tas kra
štas, jeigu nebūtų buvę už
eita požeminiai urvai, teip 
gražiai gamtos sutvarkyti, 
kad vaikščiojant juose jau
ties lyg kokiojo ypatingoje 
salėje, kuri butų paremta 
akmeniniais stulpais.

Vienas iš tų urvų vadina
mas Adelsberka yra bene 
gražiausio pasaulyj urvas 
ypatingu išsivingavimu. 
Jo gražumo aprašymui reik
tų pašvęsti labai daug lai-
ko.

Prieš užsidegsiant euro
pinei karei tas akmenuotas 
Austrijos kraštas visados 
buvo pilnas atsilankusių iš 
įvairių šalių turistų bei 
šeip įvairių keliauninkų, ku 
rie mėgsta liuosą laiką pra
leisti gražiose vietose. Tas 
požeminis urvas vadinamas 
Adelsberka ypač patraukia, 
kiekvieno akį, nes jame toki 
yra akmeniniai stulpai, ku
rie lyginasi Egypto pyra- 
midoms.

Austrijos prekybos mi
nisteris nužiūrėjęs, kad tas

Turtingiausi pasaulyj 
žmonės.

Ant viso žemės kamuolio 
yra šeši turtingiausi žmo
nės iš kurių penki gyvena 
Amerikoj, o vienas Europoj.. z _ 
Jais yra milijonieriai gy- Į mažą miestelį, 
venanti Amerikoj: Rockefel į 
ler, Morgan, Astur, Straco- i 
na, Carnegie ir žinomas Eu- j 
ropoj Rotšyld. Beje, prie ■ 
tų dar buvo priskaitytas ir < 
N ik olai Romanov, Rusijos ' 
caras, bet kada šįmet tapo ; 
numestas nuo sosto, tai ir 
dalį jo turtų valdžia konfis
kavo.—Turtas, kokį turi tie į 
šeši milijardieriai savo ran
kose, siekia 24,000,000,000 
dol. Tie ponai prieš karę 
savo turtais galėję butų iš
mokėti skolą, kokią turėjo 
Vokietija ir Anglija. Jeigu 
jie butų teip milaširdingai 
pasielgę, tai netik nebūtų 
subankrutiję, bet dar butų 
Likę kiekvienam po vieną 
milijoną dolerių gerų laikų 
praleidymui. Jeigu tie po
nai butų sutikę apmokėti 
savo turtais skolą tik Angli
jos, tai po apmokėjimui dar 
galėję butų nupirkti visus 
Anglijos muzėjus ir visą 
Anglijos karės laivyną. Jei 
gu tie milijonieriai savo 
turtus butų pavertę karės 
reikalams ir jos vedimui, tai 
viso pasaulio valstybės prieš 
juos nebūtų atsilaikę, nes jie 
galėję butų už pinigus pas
tatyti 15 milijonų kareivių 
ir tęsti karę 15 ar 20 metų. 
Jie galėję butų, pabudavoti 
tokį laivyną, kokio prieš šią- 
dieninę karę neturėjo visos 
pasaulio valstybės sykiu.

Ąpskaitliuota yra, kad 
visoj Anglijoj miestai ir kai
mai yra verti 5,200 milijonų 
dolerių. Viename tik Lon
done namų vertė išneša 
1,000,000,000 dol. Taigi še
ši turčiai galėtų nupirkti 
visus Anglijos miestus ir 
kaimus ir dar butų milijo
nieriai. Apart to, jie galė
tų skirti kiekvienam Angli
jos gyventojui po 500 dol. 
Kalėdų dovanoms.

Juokinga yra, bet tikras 
faktas, kad tie šeši turčiai 
galėtų nupirkti visą Austro 
Vengrijos imperiją ir per še
šis metus jų užlaikyti savais 
pinigais.

Tie šeši pasaulio turčiai

Ta-!

Viens po kitam. ■ 
Henrikas IV, Francuzijos 

karalius, sykį važiavo per
Spėjus jam 

įvažiuoti, tuojau patiko jį 
miestelio delegacija. Vie- į 
nas valdininkas karaliaus 
vardu pradėjo kalbėti į su
sirinkusią žmonių minią.Į 
Tuom tarpu netolimais butą 
asilo, kurs pradėjo bliauti, j 
Karalius atsistojo ir tarė:

— Vienas po kitam, ta- 
^nistos, vienas po kitam kaLi 
bėkit, nes aš visų negaliu 
sykiu klausyti.

Kad butų karaliais.
— Ką tu, Stasiuk, dary-į 

tum, kad tave aprinktų ka-; 
raliūm? ' *

— Ką daryčia?... Ot, mie-' 
gočia sau minkštoj lovoj po 
patalu, o valgyčia tik deš- i

O tu,!ras ir kiaušiniesnę.
Juozuk, ką darytum, kad' 
liktum karalium? '

— Aš?... Ot, gerčiau kas-; 
dien kavą, išsinescia kėdę 
ant gonkų ir atsisėdęs žiūrė- į 
čia kaip žydas nešą skurasi
ir kaimiečiai važiuoja į!
turgų. Aš bučia geresnis! 
karalius.

Įspėjo.
— Klausyk, kurna!- Mies-

te pirkau 30 sūrių. Įspėkit • 
kiek aš dabar turiu sūriui 
tame gurbelyj ?

— Kiek? Hm... Tai gal; 
30!

— O tai įspėjai, kurna, tai:
įspėjai

Teisme.
— Kur gimei?
— Kaime.
— Kiek turi metų?
— Dvidešimts aštuonis.
— Moterystėj?
— Teip.
— Su kuom?
— Su motere.
— Netauzik 'niekų. Vi

si žinom, kad jeigu vedęs, 
tai gyveni su motere.

— Atsiprašau! Aš tu
riu, daleiskim, seserį, kuri 
yra moterystę} su vyru.

Žinoma.
A: — Nuo keturių metų 

nerūkau nė geriu ir nebu-
galėtų nupirkt visas anglių vau jokiame viešame pasi- 
kasyklas Vokietijoj, iškast linksminime.
visą iš žemės anglį bėgyj B*: — Ką. Tai ma. , 
dviejų metų, nutiest geležin-kad nuo keturių metų esi 
kelį į šiaurinį žemės polį jau vedęs.
ir ten išvežti visą Vokieti
joj iškasta anglį. Pirklyboj, 
varydami konkurenciją tie 
šeši turčiai galėtų metų be-

SKAITYKITE VISI 
“DIRVĄ” IR SAVO 

DRAUGAMS. 
PATARKITE SKAITYTI

Į ramų tą plotą, 
Apleiskime žemę 
Vargais viėn nuklotą.

Užmirškim tuos žmones 
Ką viens kitą ėda, 
Ką lobti šalę vargo 
Neskaito už gėdą!

Pamiršim tad skurdą
Ir keiksmą jo skaudų...
Pamiršim ir žemę,
Jos amžiną raudą!....

Dviveidis gyveninis 
Tik širdį kankina, 
Ir proto ir sielos 
Kiltybes naikina.

Svajosim kaip žengti
Prie tikslo barbingo,
Kaip reikia pakelti
Tą liaudį vargingą.

Ko mąstai nuliudus,
Ko veid’s teip aptemęs?.. 
Gal baimė kankina, 
Ar gaila tau žemės?!...

Matai, kad šis svietas, 
Brolybės neteko...
Keisto egoizmo
Pelkynan prasmego!...

Ar tu vis dar tiki, 
Kad žmonės ne žvėris, 
Kad kito nelaimę 
Atjaus ir pagerįs,

Tuščia būt svajonė!
Duok’ velyg rankytę, 
Ant balto mėnulio 
Nelėkkim sesyte!...

Apleiskim pasaulį
Gerybes ir turtą 
Ir tą fanatizmą 
Žmoniją užburtą!.

Eikim iš tamsybių, 
Į liuosybės vietą, 
Nes tik farizėjams 
Čia tarp skurdžių vieta...

Šviesą į tamsybę 
Savais darbais mina, 
Geras žmonių širdįs 
Kerštais padabina...

Teisybės nerasti, 
Dorybė suminta, 
Tranai ir siurbėčiai 
Vargšų krauju minta!...

Išvydę padangęs, 
Sugryšim ant žemės,
Visus tuos skriaudėjus
Naikinsim nuo žemės'...

Žmonijai sutversim 
Ateitį męs jauną, 
Naikinsim gobšuolius 
Kurie mus apgauna!...

VIETA RAUDU.
Sunku tam kurs giliai jaučia, 
Keno širdyj audra siaučia. 
Jei tik siela ir tu vienas, 
Obalsių jieškok per dienas.
Keno širdis yra kieta
Tas laimingas ant šio svieto, 
Tas, kurs laimę sekti bando 
Dar didesnį vargą randa.

Sudiev jums žvaigždelės, ką danguje mirgat, 
i Nakties tamsumoje kaipo auksas žibat, 
’ Neužgeskit niekad ant dangaus platybės, 
f Apšvieski! kiekvieno kelionę teisybės, 
į* ■i Sudiev visiems sykiu, sudiev paskutinį, 
• Nes man reikia eiti į baisią žudynę 
į Ir tenai galvelę turėsiu padėti, 
■■ Kas šiądien miela, reiks išsižadėti.

' Sudiev jums paukšteliai, ačiū kad čiulbėjot, 
Dainelėmis savo mane užžavėjot,

; Atlankyki! manė kaip kapuos gulėsiu,
■ Gal skardžią dainelę ir tada girdėsiu.

4

4

Jei slėgs tave, vargše, nelaimės vargai, 
Gyveninis jei skaudžiai kankins, 
Jei kova už būvį sunki bus labai 
Ir badas jei nuolat baugins...
Tai tu nenuliuski, beturti, visai, 
Neverk prieš visus, nesiskųsk, 
Kovok už būvį, laikykis tvirtai! 
Buk tvirtas, kovoj neužsnusk!

(Dar bus.)

Vyturėlis.

NAKTIS.
Nyksta paskutinis- 
Saulės spindulėlis, 
Į langelį šviečia 
Skaistus mėnesėlis.

Artojas nuo žagrės 
Grįžt prie pailsėlio, 
Neskamba dalgelė 
Jauno šienpjuvėlio.

Sidabro rasele
Puošiasi gojalis, 
Tyliai rcds sapnuodams 
Sriovena upelis.

Paukšteliai nutilo, 
Užsnūdo girelė,

-——Visiems pailsėti-----
Atnešė naktelė.

Visi ramiai ilsis, 
Kol išaus dienelė, 
Kaip tik vyturėlio 
Suskambės dainelė.

O po poilsėlio
Visi prie darbelio
Dirbt ims, prakaituoti, 
Per visą dienelę.

Vyturėlis.

Į KARĘ.
Rytas debesuotas 
Saulutė aptemus, 

-Spindi žiburėlis
Vargdienio nameliuos.

Ten jaunam broleliui 
Nėr ramaus miegelio, 
Nes reikia jau skirtis
Nuo motės, tėvelio.

Šiądien reik apleisti
Sesutę brolelį,
Nes reikia skubėti
Į karės laukelį.

Kur kanuoles gaudžia 
Kaip smarkus perkūnai,- 
Kur kraujuose plauko 
Musų brolių kūnai.

Kur bėri žirgeliai
Kojoms žemę ardo, 
Kur žun musų broliai, 
Nuo mirtino kardo.

Sūnelis jau eidams 
Nuo senų tėvelių, 
Kurie jį augino 
Ant savo rankelių. 

Ant močiutės rankų. 
Galvelę padėjo, 
Graudingais žodeliais 
Į ją prakalbėjo:

— Neverk metinėle, 
Neliek ašarėlių, 
Gal prašvis saulutė 
Ir ant mus bernelių.

Jeigu reiks pražūti 
Svetimoj šalelėj, 
Paskutinę mintį 
Siųsiu jum tėveliai.

Nuo manęs jums žinią 
Gal parneš vėjalis, 
Jog kraujuose plauko 
Jus brangus sūnelis.

I tėvų šalelę
Akimis pažvelgsiu.
Sudiev paskutinį 
Mintims pasakysiu.

Vyturėlis.
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Teisybes pasakos.
> Ir nuo to laiko tas senis pasidarė tur

tingas ir lamingai išgyveno visą amžių.

Surinko M. š.

VIENUOLIS.
(Iš Haenle)

Savininkas

Saldainių
Krautuvės

RIES Painters
1 i —  — ■   - - !

j i;į Jas balsamuoja ir be nuodų už- tl ' J. W. JC

iTadas Neura

Del susirinkimu, repeticijų 
vestuvių ir 1.1.

2041 Basilton, Avė., 
CLEVELAND, OHIO.

Užlaikau skanių saldainių, 
šaltos košės ir minkštų gė

rimų. Už stiklą tik 3c.

2047 Hamilton Avė., 
CLEVELAND, OHIO.

Reikalaujame Agentę.
Reikalaujame kožname mieste lie

tuviškų agentų rinkimui orderių ant 
vyriškų siutų, teipgi agentams ir Į 
kriaučiams pristatome sampelius ir į 
kitus reikalingus daiktus. Gavimui Į 
sampelių reikia prisiųst 4 markes po 
2 centu.

Rašykite lietuviškai adresu:
J. F. RICHARD, 

136 Maple St„ 
HOLYOKE. MASS.

MĘS UŽLAIKOME APARTAMENTĄ SU DIDŽIAUSIU PASIRIN-

LAIMINGOJO MARŠKINIAI.
(Iš L. Tolstojaus).

Vienas karalius turėjo vienturtę duk- 
įteri. Ta jo duktė sunkiai susirgo. Ką ka
ralius nedarė, kaip negydė, vis negalėjo iš
gydyti. Sušaukė jis savo karalystės visus 
galvočius ir prižadėjo atiduoti pusę savo ka 
ralystės tam7 kas išras kaip išgydyti jo 
dukterį.

1 Niekas nežinojo. Pagalios vienas gal- | Gėlėmis puošimai ir dekoravi- 

vočiustarė:
■ Reikia surasti laimingą žmogų, užmau
ti jo marškinius ant karalaitės ir ji pas
veiks. * „

i Karalius išsiuntinėjo pasiuntinius. Į vi- Įi 
sus karalystės pašalius jieškoti laimingo 
žmogaus. ] 
vis negalėjo rasti: vienam visa butų gerai, 
bet pati negera, kitam pati gera, tai vaikai 
negeri, trečiam ir pati ir vaikai butų geri, 
tai turto neužtenka, ketvirtam ir turto ne
truks ta ir pati ir vaikai geri, bet nėra svei
katos ir visi teip vis kuo-nors nusiskųsdavo

Ėjo kartą vėlai vakare karaliaus pa 
siuntiniai pro mažą trobelę ir išgirdo iš jos 
balsą:

— Nusidirbau, pasivalgiau, tai dabar 
galiu gerai pasilsėti ir ko man daugiau rei
kia!

KIMU VISAME MIESTE
ELEKTROS ŽIBURIŲ APTAISYMŲ, ĮRENGIMŲ LEMPŲ

1
Viename vienuolyne gyveno vienuolis, 

kurs kasdien vakarais skundės labai pavar
gęs ir nusilpėjęs esąs. Vienuolyno vyresny- i 
sis kartą pasikvietė ji pas save ir užklausė 
delko su juo teip yra.

— Ak, atsakė vienuolis: aš kasdien tu-' 
riu tiek daug darbo, kad tik, tik galiu apsi
dirbti. . |

Kasdien aš turiu jaukinti du vanagu, 
suturėti du zuikiu, priversti Į darbą du tin
giniu, apgalėti slibiną, supančioti liūtą ir1 
ligonį slaugyti.

— Et, ką tu čia man niekus tauziji, ta
rė rūsčiai vyresnysis paklausęs tos vienuolio 
kalbos: tokių darbų nesu girdėjęs, kad kas 
vienuolyne dirbtų.

— 0 vienok aš ištikrųjų kasdien toki 
■ darbą dirbu, atsakė vienuolis: ir čia ne ko

kis tauzijimas, bet tikra teisybė: tuodu va
nagu, tai mano akys, aš turiu jas todėl ser
gėti, kad jos nežiūrėtų, kur nereikia; tuodu 
zuikiu, tai mano kojos, aš jas turiu užlai
kyti, kad jos mane kur prie nuodėmės nenu
vestų; tuodu tinginiu, tai mano rankos, aš i 
jąs turiu priversti prie darbo, kad jos da- 
rytų tai. ko reikia mano paties ir mano ar- j Pasiuntiniai tuojau Įpuolė Į trobelę ir ji
timii pragyvenimui; tas slibinas, tai mano;sako: ;<
liežuvis, aš ji turiu nuolatos laikyti pažabo-j — Parduok mums savo marškinius— J
jęs, kad jis nekalbėtų kokių niekų, tuštybių i užmokėsime tau, kiek tik norėsi!
ir nepadorumų; Hutas — tai mano širdis, 
aš turiu ją pančioti, kad ji nepamylėtų kokių 
pasaulio tuštybių ir menkniekių, o mylėtų 
tik tai kas dora, gražu ir amžina; ligonis 
— tai mano kūnas, kasdien aš turiu ji pa
šerti ir apliuobti, kad jo gyvybę palaikius — 
šitai visa mane ir nuvargina!

i Bramley ir Sūnūs
H — KVIETKIAI —

H mai tai musų speciališkumas.
H Męs auginame namie gėles. Ne- 
g turime filijų savo pramonės 
S Telefonuokit Rosedale 1499 ar- E i 
H ba Prineton 320 — ;
H 1181 E. 71 gatvė N. E. 

CLEVELAND, OHIO.

stes pasalius jieskoti laimingo ■ m hmim imi ihii—hh iian■ h 

Kiek tie pasiuntiniai jieškojo, S Qff |_ F SIEGELSTEIN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
— Kraujo ir Chroniškų Ligų. —

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

7 iki 8. Nedėldieniais nuo 
10 iki 12 vidurdienio.

308 The Permanent Bildg. 
746 Euciid Avė. arti E. 9 gatvės 

CLEVELAND, OHIO.

— Tai mano mielieji, atsakė jis jiems: 
turėjau kadaisia marškinius, bet jie suply
šo, nudriskę, aš juos išmečiau ir dabar ne
beturiu !

IR MENKIAUSIAS DAIKTELIS 
TURI SAVO VERTĘ.

’___ ■.________(Iš Barikovos.)________
Ėjo per girią pavargusi moterėlė ir ne- į binti jo stabus, 

sėsi ant pečių žagarų naštą. Ėjo ir skundė
si savo karčiu likimu. Beeidama sutiko 
keleivi šviesiu veidu. Pažvelgė jis i ją mei
liomis akimis ir širdingai užklausė:

i IŠTIKIMYBĖ.
(Iš F. Krummacher’o).

Seniai vienas stabmeldžių (pagonų) 
valdovas pagavo krikščionių kunigą, atsi- 

■ vedė pas .save ir pareikalavo nuo jo, kad 
_Jis_išsižadėtiLsavi

f Dr. P. S. SMEGEL
(į| Ofiso valandos: Nuo 8 iki 9 

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

Tel. Broadv.-ay 1248-J 
Tel. Cuy. Union 89-W 

7211 Brcadmay N. E.
CLEVELAND, OHIO.

Te!, fnecetoa 985

===== DANTISTAS =
Ofiso Valandos:

Nuo 9:00 12:00, nuo 1:00 iki 4:00 popiety ir 
nuo 6:v0 iki 8:00 vakare.

Seredcms nuo 9XėO ryto iki 12:GC vidurdie.

1100 E. 7Sih Si. Cleveland, Ohio

5016 Woodland Avė.

AUKSINĖS

MUŠA VISOKIUS VABALUS
Užtikrintas darbas yra musų spe-į;l i 

ciališkumu. I
Pirkti galima po numeriu:

•2122 E. 2nd Sfr. Cleveland, Ohio Ii1
& iTeL SMi 1152 Cetlr.i S1SSK * Į

IR ĮVAIRIŲ PRIETAISŲ.

PREKĖ 
nuo S2.oo 
iki $7.00.

< Didžiausis rinkinis randasi 
į “Dirvos” Krautuvėje. Meldžia

si me atsilankyti apžiūrėti, o per-
< .sitikrinsite.

( ‘DIRVOS’ KRAUTUVĖJE,

i 2004 St.CIair av. Cleveland.

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

FRANKEL LIGHT COMPANY
Cleveland, Ohio

h:
H;

Laikančios sa
vyje rašalą, yra 
dabar plačiau
siai vartojamos 
ir tai vienas iš 
parankiausių ra 
šomųjų įrankių. 
Todėl visi jas 
ir perka. Bet 
jei nori turėti 
tą parankųjį da 
lyką, niekad ne
bandyk pirkinė
ti pigių, kurios 
yra parduoda
mos po 25c., 

‘ 50c., $1.00 arba, 
kad ir $1.50, 
nes bus veltas 
pinigų 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, 
kaip $2.00 ir 
tai tik šios kom- 

! panijos, nes bė
gyje 3 m. daug 
esame męs jų 

i&ąį-’įiį Pardavę ir visi 
mljS viengenčiai 
kostumieriai y- 
ra patenkinti ir 
užganėdinti.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen 
i: dantistas
o valandos: Nuo 8 ryto- 
iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street * 

Cleveland, Ohio.
ĮDĖKIT JUS PINIGUS Į LORAIN.

Ateities geležies ir plieno centras ■ 
šiaurinėj dalies Ohio Valstijos. — ' 
Milijonai dolerių bus praleista į Lora- . 
in ateinančius kelis metus. Daugybė 
lietuvių perka sau nuosavybę Lorai- :

Ir Tamista bukit vienas’ iš* lai- : 
mingų. Del pilnos informacijos ra-

KunigaS atsakė: Koch & Shimman. Honecher Bldg.;
— Ne, valdove, aš to negaliu padaryti! Lorain50?th sL’cteveia^ohŽ!25 W'L,
Valdovas didžiai užsirūstino ir tarė: (34)

— Ar tu žinai, kad tavo gyvybė yra ~~

TADAS NEURA
Užtaiko

Bučernę ir Sroserng
TAIPGI

Žvaigždės Svetainę

Products-
Company

JONĖS,
Genbralis Manadžerius.

DIDELIS OLSĖLIS
Isokių dažų ir dažams aliejų.

PHONE CUY. CENTRAL S280-L

i L. A. Kujawski I
II ADVOKATAS. Ji

Teisingai ir praktiškai atlieka 
M visokių tiesų reikalus visuose 

valstybiniuose ir federališkuo- P 
Ijį se atsitikimuose. Kreipkitės •> 

prie jo: K
418 Society fcr Savings Bldg. i?

jį Tel. Main 257- -
Od.lUgS DiUg.

257—Central 1502 R )Į

— Ko teip susirupinusi? Ko užsi-mano rankose ir ką aš noriu, tą galiu su ja 
mąsčiusi? Papasakok man — gal aš tau padaryti — pamėgink tik dar pasipriešinti, 
kuo galiu padėti ?

Moterėlė susiraukusi tarė: — Tai aš gerai žinau, atsakė kunigas:
— Kam tu, vyreli, kalbini ant kelio bet teikis pirmiau išklausyti manęs — aš 

svetimus žmones? Kam tu klausinėj! apie tau papasakosiu vieną palyginimą!
jų rupesnius — juk žinai, kad tie jų rūpės- (
niai ne apie ką kitą, kaip tik apie sunkią i sias tarnas kliuvo tavo didžiausiojo prieši- 
yargdienių dali — apie gyvenimo vargus, i ninko rankosna ir ji pradėta versti išsiža-

; tuojau liepsiu tave nužudyti!

— Dek sau, kad tavo visų ištikimiau-

Nuliūdo keleivis, išgirdęs teip moterė- .^ti tavęs ir pereiti jo pusėn, persimetėliu 
lę kalbant, apsiniaukė jo šviesus veidas, Į ®et *-avo tarnas buvo nesulaužomas 
palingavo jis galvą, išsinšo savo pundą: ištikimybės tau ir nenorėjo prisiimti smur- 
išėmė mažiuką ryšulėli ir paduodamas mo- i ^aus pasiūlymo. Tuomet tavo priešininkas 
terėlei tarė: ! liepė nudraskyti nuo jo rubus ir paleisti iš <

— Priimk nuo manęs šią dovanėlę ir1 juokimui ir paniekinimui pliką. Sakyk, vai 
neškis namo. Tik žiūrėk ankščiau negu d°ve, ar tu neapdovanotum tokio savo tar- 
sutems neišrišk jo, jei išrisi, tai visa dovana jno didžiausiomis dovanomis, ar neapvilk- 

; tum jo brangiausiais rūbais ir ar nepalai-niekais nueis! ......
Tik spėjo moteris paimti "ryšulėli, kaip įgytum toki tavo tarno nužeminimą už did- 

keleivis išnyko iš jos akių. žiausią jo garbę?
— Tai kam tu man šitai pasakoji?Eina moterėlė, skubinasi namo, nešasi!

dovanėlę žiurkste ir vis mąsto: . užklausė valdonas.
— Ką tas keleivis čia dovanojo man? Į 

Sunkaus kažin ko... ar nebus tai tik pini-' . , . , . . .. . ,
gai? Tai bučia laiminga, kad tai.butų pi-ite!P Ma*?“. kaip anas tavo pr.esmmkas 
nigu ryšulys! Galėčia sau kaip kokia ponii3u tax0 tarnu padarė „ir nori nuvilkti nuo 
gyVenti j manęs mano žemiškąjį rūbą. Bet ar tunu

.... ............ ............. . savo Valdoną, kuris mane aprengs geres- Mąsto ji seip, nešdamos, ir jei istikro • , Jr. , , , , 1 b J r• I- i j <. • • • • \ i ,- • , .mu rubu. Tai pagalvok dabar: ar as galiu pasirodė, kad tai pinigai, net suskambėjo! , , . . , t . ................ j-4.-. ’ . , , i dėl tavo rūstybes ir grūmojimo issizadeti
Neiškentėjo moterėlė, nesulaukusi su-l^vo Dievo?

temos išsirišo ryšulėli, pažiūrėti kas ten ' Tarė stabmeldžių valdovas:
jame buvo ir pamatė, kad ta! grybų butą.... —Paleiskite ji! Tegu jis sau sveikas 

Apsiruo boba, kad ne tą rado, ko laukė. eina _ aš dovanojį jam gyr

Kunigas jam atsakė:
— Gi tam, kad ir tu su manim nori

ir pradėjo rugoti ant keleivio:
— Matai, koks svieto pereiga — apga-!

“ ' c ARTISTAMS-MEGĖJAMS.

NAUJIENA
Tik ką išėjo iš spaudos Z. Bagdžiu- 

niutės verstas puikus ir labai juokin-

yikas! Dovanų davė grybų.... O kas tie Į 
grybai, pas mus visų kiaulės grybus ėda! < 
ir kaip svies tuos grybus Į žemę — tie tik pa-1 
biro ant tako, o ji pati namo nužingsniavo.. _

TT-i . i .. , , , -- S gas veikalas vardu:Vėlai vakare grjzo tuo taku per giną i 
iš 'larbo senas žmogelis. Pamatė išmėty
mu- grybus, susirinko, nešasi namo ir pats< 
džiaugiasi:

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

Veikalas juokingas ir užimantis, nes— Kazin, namie ir paliko kokia plutele .» v*Ikalas juokingas ir užimantis, nes 
__  o * -• t ss i • > perstoto grafa panorėjusį tapti kaimiečio onos. ar ne? npf.iirAiPS mirran kn ir va-’ 1 - ... ......duonos, ar ne? neturėjęs bučiau ko ir va

karienės valgyti, o dabar čia radau ant
bernu. Lošti nesunkus ir reikalauja pap 

v uauai vi<* xauau auv < rastų dekoracijų. Kadangi dabartiniame 
kelia kažin-keno išmėtytų grybų, tai bent | < > laike trūksta lošimui tinkamų ir publiką 
turėsiu ką išsivirti! Į ! užimančių veikalų, patariame visų lietu-jturėsiu ką išsivirti! j ’

Parsinešė senis namo grybus, išsidari- j 4 u 
tėjo ir užkaitė. Tuo tarpu jau visai šute- i , 
Ino. Nespėjo grybai nei pradėti virti, žiuri, 
kad jie pavirto geltonais, blizgančiais auk- ‘ ► 
po kąsniais... I

vių kolionijų artistams pastatyti savo sce
noj tą veikalą. Prekė 25c.

Užsakymus siųskite tokiu adresu:
. “DIRVA”

VISI NAMŲ FORNIŠIAI
Nupiginta ketvirta dalis prekės per Rugpjūti mėnesi $

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

Stampų

► Naminiai Išdirbiniai Lininiai Audimai.
Angliškas audimas paktodėnts. 

► 2’i masto pločio, lininis ap- 
k dirbimas, verta 75c., specia-
7 las 65c. už mastą.

Vis lininis damaskas. sidabri
niai baltintas. 70 colių pločio, 
gražus išmušti raštai; verta 
$2.50 už mastą; specialiai

“Seneca" paklodės be srutų. kainuoja $1.79.
► . 81 x 90 colių, nepripyldytas
. audimas, pieštas ir apdyrbtas
7 su 3 colių atsulėjimu, verta
► ' $1.20 kiekviena; specialas
. $1.05.
7 “Hill" priegalvio užvalkalai.

Airiškos lininės staltiesės, pil
nai baltintos, gražus žibantis 
airiškas damaskas, 72 x 72 
colių, verta $6.00; specialas
$4.89.

► 45 x 38*2 colių, padaryti 
t iš “Hill” bovelno. su 3 colių

Atsiulėtos staltiesės, storo pus 
lininio baltinto damasko,

7 atsiulėjimu. verta 30c. kiek-
► viena; specialas 2:3c.

72 x 27 colių, verta $2.98; 
specialas $2.39.

k Puikus lovoms užtiesalai (pak
lodės); dubeltavų lovų didu-

► ma, iškirpti kampai, karpuo-
k ti kraštai, Marseilles spalva

Čystų linų abrusų audimas, 
pilnai baltintas,. nešuntanti 
raudoni kraštai — žinomas 
ruskas audeklas, verta 27c. 
už mastą; specialas 24c.(raštas), verta $5.00; specia- 

► las $4.25.
k Vilnoni užklotai (blanketai), 
) kletkuotas audimas, visokių

Atsinlėti abrusai. baltintas au
deklas, su baltais ir raudonais

gražių dažų, verta $15.00
► porai; specialas $12.00.
► Pirmų grindų

kraštais. 21 x 44 colių, verta
29c. už vieną, specialas 23c.

Pirmų grindų

Skalbiami
šilko sijonai
$2.95 

Vertės
$3.95 

Vertės

b 2004 St. Clair Ave„ Cleveland, Ohio. | , 
i^ftu i^įh i^iii^ii

Pabaigoj sezono pirkti— per
viršis pirkinys įžimaus dirbėjo, 
priverčia nuleist šiuos skaito
mus šilko sijonus ant stebėtinai 
žemos kainos.
Pu $2.50 — balti skaitomi šilko 
sijonai, puikus brindzai, (pal- 
bonai) su šilko pamušalu, viso
kio didumo (sizo) verta $3.95.
Po 1.96 — balti skaitomi šilko 
sijonai, kaikurie su atlošu vir
iais ir šilko brindzais; puikios 
mados; visokio didumo (sizo); 
verta $2.95. Antro augšto

Vaikų Apatines Nusli- 
ninės Drapanos.

Kombinacijos mušlinės, stone- 
lis ir kelinės su atsinlėjimu 
ir kvoldukais, nuo 2 iki 10 m. 
didumo, 25c.

Su išsiūtais brindzais (palbo- 
nais) 50c.

Kelinės muslinės su išsiūtu 
brindziu. nuo 2 iki 12 m. di
dumo 25c.

Su karbatkuotais brindzais, nuo 
2 iki 14 m. didumo, 39c. -

Kelinės, trumpos mados, su 
išsiuvinėtais brindzais, nuo 
2 iki 10 m. didumo 35c.

Su karbatkuotais brindzais 39c.
Geresnes kelines, trumpos ma

dos, dailiai apvadžiotos, 59c. 
ir 69c.

Mergaičių kelines, muštines su 
išsiūtais brindzais, 35c. ir 50c.

Palaidi sijonai (su stoneliu), 
mušliniai, kraštai brindziu 
apvadžioti su karbatkais. raik 
ščiais pertrauktas per karbat- 
kus apie kaklą, nuo 4 iki 14 
m. didumo, 89c. ir $1.00.

Palaidi sijonai (su stoneliu), 
puikaus mūšio, įstatyta iš- 
siuvinėjimas, ir išsiūti brin- 
dzai. nuo 6 iki 14 m. didumo, 
$1.50.

Vaikų drapanų departamentas 
— antro angšto.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
ĮSTEIGTAS AMERIKOJE 1886>1ETAIS |

oELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius. Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių’tautiŠ-' 

kus ir kulturiškus reikalus.
•

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

Kapitalas'i Sausio, 1917, $145.000 Moka pomirtinių $150, $300, S6cc
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 ir $1.000. Moka ligoje pašalpos—
Ligoje pašalpų ................ $52.813 $6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę.

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

organizacija. Kuopos yra'visuose' miestuose. Norėdamas^ 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuoposTarba~noredarnas*pla?J 
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių? Šiuo*adresuul

A. B. STRIMAITIS
307 VVEST3OTH STREET, NEVV YORK CITY.

-----------------
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Šitos Durys! . ŠEMOU^

LIETUVIS

AKIŲ GYDYTOJAS *ž>

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

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

s?e:iali$t*s

Amerika atmoka istorišką

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

S1.00 ar daugiau.

MĘS TURIME DEPOZITU 
SUVIRS $7.000.000.00.

m

'S

& Trust Company t
Cor. West 25th Street and (<(

Clark Avenue_ Įp

^XTJXXXJXTTY£TTTXXJXXXXXJa

a Dr. L E. D0WNEY
M DANTISTAS

H 
H 
HM N uo ShOO ryto iki 6:0U vakare, ir nuoM - vakare.

M Seredoms nuo 9.00 iki 12:00 vidurd
Q Nedėldieniais uuo 10dX> iki vii
£ ir nuo 2ĮO ikko^U popiety. ,

Princeton 2377-R M
M Galima susikalbėti lietuviškai. M 
M 1172 E. 79th Str. Cleveland.O. Q 
ftyxrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxri

1EI

L. Bednarski r
Namus ir Farmas
Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI.

6700 Fleet av. Unio
]E[

■‘jTelep. - - Cuy. Central 7597-Kiį

| John Tidd
♦^KOSTUMERSKAS«*

S kietuvys Kriaušius
ijj — •------------------ ?------ " ------------------  -

27
’• siutus ir kitus drabužius, tai užsi-j;j
(įsakykite pas atsakanti kriaučių, i1

Kurie mylite dėvėti gražius ;:

Cuy. Centrai S473-R

S. Bonchorek
Specialistė

AKUŠERĖ

Baigusi šitų mokslą Europoje, 
teipgi ir čia Amerikoje.

2007 St. Clair Avė., 
CLEVELAND, OHIO.

rinkęs didelę minią savo 
pasekėjų užpuolė Mekką ir 
po neilgo apgulimo miestas 
turėjo Mahometui pasiduo
ti. Likęs pergalėtojam pa
sikėlė į puikybę. Savo pa
siuntinius skelbti Mahome
to sektą paleido po visą Ara
biją. Pagrįžęs į Medyną 
apsišaukė save valdonu ir’ 
suvienijęs visas sektas, svie-' 
tišką ir dvasišką valdžią pa- ‘

Sulau--

NAMŲ RAKANDŲ KRAUTUVĘ I;
(Užbaiga.5) jriumenei tapo Įsakyta sto

tą amerikiečiai ir atjausda-:v®ti ne arčiau kaip už šešių 
mi Francuzijos vargus, kai-įmyEy savo teriterijoj. 
po pradėdami atmokėti sko-lFrancuzija turėjo laukti tol, 
lą ir pasiuntė savo-pulką-ka- vokiečių kanuolės atsuk-, 
riumenės su generolu Per- "lOS i pradėjo baubti, nes 
shingu į vokiečių karės fron-^inojo, kad sunku jai bus at- 
tą. isilaikyti prieš vokiečius.

Francuzija, kaipo prakilni Užbaubė vokiečių kanuolės. 
ir civilizuota tauta, visados!Francuzijos kariumenė pat- 
užstojo už skriaudžiamas;riotizmo prisigerus, narsiai 
šalis. Kaip 1776 metais pa-'grūmėsi už savo tėvynę ir 
dėjo iškovoti Amerikai ne-,n01*s su dideliais nuost-o- 
prigulmybę, teip 1914 m. pir liais turėjo trauktis atgal, 
mutinė stojo už civilizaciją vienok vilties nenustojo, kad 
ir apgynime nekaltos Serbi- vokiečiams užduoti smūgį, 
jos. Vokietija su Austrija Tą smūgi francuzai vokie- 
pasidavusios viena kitai ran 
ką, nutarė sunaikint mažą 
Serbiją. Francuzija palai-: 
kydama civilizaciją pirma 
išėjo ir reikalavo, kad Aus
trijos su Serbijos reikalai, 
svarbiausiu buvo vieno ser
bo nužudymas Austrijos 
sosto įpėdinio, butų išrišti 
civilizacijos teismu, t. y. 
tarptautiško tribunolo Ha- 
agoj, ant ko Vokietija su 
Austrija nesutiko. Fran
cuzija žinojo, kad visa karės 
sunkenybė ir pirmos Vo
kietijos kanuolių kulkos pas- 

kreipkitėsSĮ; veikins ją. Francuzija žino- 
dintais io;,; • J

:į

ii

j Edvardas B. Smialek,
TAIKOS SLIDŽIA

(Justice of the Peace)
1 Sutaiko civiliškas ir kriminališ- ;!
; kas bylas ir išriša kitokius teismo'*; 
fj-reikalus, kurie rišasi su šitaiom E 
J urėdu. Teipgi veda
1 REJENTALIKŠĄ KANCELIARI-s 

JĄ (Notary Public). ;
; Parūpina kontraktu ir pardavimo

H

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

Apar to čia didelis pasirinkimas visokių ge- 
lažinių dalykų, visokių dailydėms įrankių, sudynų

1 o T ir t- t- TeiPgi įvairių-įvairiausių rųšių maliavos, šeįme I SaVO raUKaS. Otliau- ■ petų, smalinės :r robrinės stogų dengimui popieros
kęs senatvės dar sykį buvo 1 2155-57 St. Clair Avė. Cleveland, Ohio 
nuvykęs į Mekką, kad kai-į g 
po vyriausis dvasiškis ma-!^ 
hometo gyvu žodžiu pase- '■ | 
kėjams išdėstyti paslaptis' i 
savo mokslo. Sugrįžęs at- | 
gal į Medyną 632 m. apsir- j 
go ir mirė ant rankų savo į 
antros pačios Aišy. Palai- • 
dotas tapo tame name, ku- J 
riame gyveno -ir šiądiena1 j 
ant tos vietos stovi didžiau- į

Penkių dienų mušis prie sia Mahometų šventinyčia.
Mamos.

Penkias dienas tęsėsi prie 
Mamos tas baisus mušis. 
Jeigu francuzai tą muši bu
tu pralaimėję, nėra abejo- ?.icr^.ir vabalėlių, 

. nes, kad šiądien visaFran-
• ■ i . i . -. Kitę savo a<cuzija butų vokiečių ran- visai dykai, 

koše. Galima šakyti, kad 
jeigu ateityj grius Vokieti-; 42> Sta-
jos imperializmas, jeigu ■_------------
talkininkai su triumfu: S WL D. TH. GANDIS, D. D. S. 
laimės kare, tai tik ačiū | atsakančiausias
e _ j- , » DANTISTAS,francuzų kanumenes did
vyriškumui, nes jeigu Fran
cuzija butų tapus sutraš
kinta, Vokietija lengvai bu
tu apsidirbus su Rusija.! 
Tūli apskaito, kad '• Francu
zija prie Mamos paguldė; 

! 150,000 savo sūnų vardu lai- j

Musų Kostumeriams

čiams ir uždavė prie Mai
nos.

; Primenam musų kostumeriams kad dabar artinantis 
J rudenio sezonui išanksto reikia apsii upinti ir to sezono 
drapanomis, užsisakant pas mus^siųtus. Musų kostu- 
meriai visada būna pilnai užganadinti musų darbu, 
todėl ir tamstos jeigu norit turėti gerai padaryta siutą 

ar overkota kreipkitės pas mus.
J. V. ir V. BRAZIAI,

6710 Superior avė.. Cleveland, Ohio.
Naujas išradimas

20 amžiaus.;
Dč-lei panaikinimo blakių, bamba-

. ’ . ' koki tik ga
li atsirasti jūsų stuboje. Tą viską . 
panaikinsite tik į dvi dieni, tik pasiųs
kite savo adresą, o visi nurodymai i

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

Cleveland, Ohio.

j Prospet2420 Central 1766

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
< Generališki perkraustytojai,vinduotojai ir statytojai
! bahkspentų ir mašinerijų. Rakandus pakuojam, išle» 

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

|! ATYDA!
~ Bucksteins Aptieką. kur per pereitus dešimts metų tarnavo Jums išti- 
S kimai, 2407 St. Clair Avė. . persikėlė tiesiok skersai gatvę ant kampo St. 
SS i Clair Avė. ir E. 24 St. Būt labai malonu man matyt visus mano pažįsta- 
q mus naujo į vietoj. -
2. Musų soda ir gerymo kambarys yra pavyzdingas.
S: RUCKSTEIN’Š DRUG STORE

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

jįąr pirkimo aktus, \ apdirba ‘'dee- 
ijfdus". margičius, abstraktus, tęs- 
i’;ramentus ir teip toliau.
t KANCELIARIJA:
1 303 SUPERIOR BUILDING
•; Cleveland, Ohio.

Tel. Bell Main 1963.
!' Cuyahoga Central 8290—R. 
J. Valandos: nuo 9 ryto iki 4 
«> pietų.
; * REZIDENCIJA:
;; St. 16 Berea Rd., Brook Park O. 

Tel. Mario 110—R.
; Su visokiai reikalais 1 - - - -
į prie jo. o busite užganėdintais jos;: ,
j: patarnavimu. j;; jo Vokietijos planus, kad

pirma sutraškinti Francu- 
ziją, o paskui užgulti Rusi
ją. Francuzija žinojo vo
kiečių barbariškumą, nesat 
mena Bismarko 'išsitarimą, 
kad iš nugalėtų išgerti pas- 
kūtinį lašą kraujo: Toliau 
Francuzija žinojo, kad nė ji 
nė Rusija nėra prisirengu
sios prie atrėmimo vokiečių 
užpuolimo, o Anglijos inter
vencija teipgi nebuvo tikra. 
Per keturias dešimts meti! 
Francuzija nedrįso stiprini 
kalnų aplink Nancy ir arti 
Vokietijos rubežių, nes ne-i 
norėjo matyti Vokietijos 
šnairavimą, kada ta stiprino 

,kiek galėdama savo milita-
rizmą. Teipgi Francuzija 
iš anksto nemobilizavoka-; 
riumenės iki pamatė aiškų; 
pavojų, o sumobilizuotai ka-i

][

Iii

Tris dešimtys mstų musu patyri
mo darbas įvairiose šakose, viso

kiu išradimų ir patentavirr.ų.

406-7 Cuyahogo Bldg, 
CLEVELAND. O.

po-

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

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

W.E. & J. J. Donnelly
PATENTUOTOJAI

Main 6166 Central 1518

J. F. SAWICKI Rosedale 065 J.

sakykite pas atsakanti kriaučių. T 
Aš gyvenu pačiame miesto centre;!: 
ir turiu bidelę šapą, todėl ir viso-L 
kius drabužius atsakančiai pasiu-i; 
vu. dailiai pritaikau ir gero tavoro.;;:

Kreipkitės Antrašu: į;į

1377 E. 3-tos gat. Cleveland, Ohio d

Rosedale 490-W. Princeton L 7-K

LOUIS EISENBERG
Geležiniai tavorai. pečiai 
ir gazo Įrankiai. Granito 
tavorai ir porceliniai indų 
stiklai parsiduoda pas 
mus. Skalinuojam ir 
šmirkštuojam.

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

Dr. Wm. Rasing
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1169 E. 79 St. N. 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 
Norvvood.

Dr. FRANCIS KENNEDY,
DANTISTAS
OFiso V* i.noos:

cuo 6:W ikr
Bell RsssiJie 2377-W Csj. Ctat. 6578-B

5402 Superior Avenue
Cor. E. 55tt> Str. CLEVELAND. O.

nustos baubę kanuolės, pra
eis šios karės šmėkla, demo
kratija užviešpataus, pašau- , 
lis gerbs tuos, kurie už ją I 
kovojo, bet jaunoji karta, 
skaitydama istorijos bėgį 20 T .
amžiaus, užvis gerbs didvy- REIKALAUJA VYRŲ į 
rišką Francuziją. Francu- Mokintis Barzdaskučių > 
zijos kareivis yra tikras ka- < AMATO. > 
reivis laisvės, kareivis teisy- I 
bės ir amerikiečiai šiądien! 
turi didžiuotis tuom, kad! 
Suv. Vai. kariumenės divi-i ’ 
zija su generolu Perhingu I 
turi progą stoti į bendrą I 
kovą sale didvyrių francuzų. lįL

325 Socitty f«r Savin-s Bnildiaj’e

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

Namų tel. Union 251-L.

Instrukci josadmokamos S25.oo | 
Algos apsimoka, užsiėmimas gva- į 
rantuotas. į

į Tri-City Barber College > 
211 Prospect N. E.

CLEVELAND, OHIO. > 
---------------------------------- ---------—Jį

— Ofiso Valandos —
Nlo 1 iki 3 popiety ir nuo 6 iki 7:30 va 
kare, šventadienias nr.o 11 iki 12 die
nos. Seredoms popietų ir Pėtnyčių va
karais nėra ofiso valandų.

Ofisas 1395 k 9 St.
Vienas plokac nuo Nortk Superior 

CLEVELAND. OHIO.

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

Cliat Itntc I*liMrmn<»y

Tel: Central 2356. ITarvard 28b

IŠPARDAVIMAS TĘSĘSI

Vasariniu eeveryky. žymiai 
numažinta prekė ant BAL
TU TA VORŲ, taipgi ant ru 

du ir juodu sliperiy.

Cuy. Princenton 1241-L

THE RUPPFJ. HARDWARE COMPANY
Cinuojam, gazo įtaisymas, pečių taisymas, fornišus statom. Ski

limus ir žviruotus stogus taisom. Parduodam visokius pečius.
6510 Superior Avė.
Arti Nanvood. Cleveland, Ohio.

PRIE ŽENKLO BALTO KRYŽLAUS GERIAUŠI VAISTAL
IJs
gi Muilas, perfumos ir daugybė iš Europos pargabentų vaistinių žoljnų.

Pamėgink mus.“ Gelažinio Vyno”.

MARKET PHARMACY-APTIEKA
L. S. KREJCI, Savininkas 

 CLEVELAND, OHIO2601 LORAIN AVĖ

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

Siunčia pinigus ir parduoda laiavkortes į visas dalis pasaulio. Par- 
djoda lotus, namus ir farmas Apsaugoja nuo ugnies namus ir namų 
bildus. Atlieka prisegos patvirtinimo (Notary Public) d .rbus.

DU BANKINIAI SKYRIAI:
Cleveland, Ohio.

Elyria, Ohio
1783 W. 25th Street.

573 W 3rd Street,

DUOK MUMS TĄ KORNĄ!
Estracto Com Remonęr. vis vadovaujanti^ kornų naikintojas. 

Ir šioms dienoms, kuomet naujai kornų naikintojai yra garsina 
rai kiekvieną dieną, yra gerai atmint, kad Extracta yra geriausias, 
dėlto, kad pinigai gražinami jei jis nepatinka. Negali jį pralaimėt 
—jis tuojaus panaikina tavo komas. Dėlto tu ji turi bandyt. Pi
nigai gražinami, jeigu Extracto nepanaikys.

THE GEGENHEIMER DRUG. CO.,

Šis tas apie mahometus
šis tas apie mahometus. > po tūlo laiko su ta našle ap- 
Kas met, kada tik išaušta Į sivedė. Tapęs turtingu ir 

gražus pavasaris iš visu ša-! gyvendamas be jokio vargo, 
lių mahometo išpažintojai; jis tankiai buvo atsidavęs 
dideliais būriais traukia į! religiškoms refleksijoms, 

{šventa Mekkos miestą, va-Į Sulaukęs 40 metų, Mahome- 
f dinama, .“motina miestų”. {tas sumanė sujungti visas re 
i Ta miestą mahometai bran- ; ligiškas sektas į vieną sek-

® gina ir laiko šventu dėlto, į tą, nes tuomet Arabijoj bu- 
@ kad jame gimė pats Maho-1 vo prasiplatinę tris sektos: 

© C. J. Benkoski © metas, uždėtojas mahometo J sabeizmas, judaizmas, chri- 
® ADVOKATAS ©sektos. Apie patį Matome- Į štiaizmas. Iš sykio savo idė- 
ž 42. sU., 'tą ir jo karjierą randame ; jas skleidė slapta. Vėliau

CLEVELAND.O. j šiek tiek platesnių žinių,; tris metus gyveno tyruose
W ofis1tarime ka3 per‘ W: kurias dėl žingeidumo pa-
(g) kalba lietuviškai. (g) y .
©©©©©©©©©©©©© " “ """ "

Atsinešk pas mus savo reuma-jp 
tizmo keblumus, męs juos prašalin--į 
sime. Išgydymą grarantuojame.'H 
o jei ne. tai užtikriname pinigu su-į| 
grąžinimą, jei mus vaistai negelbe- * 
tų.

I 3502 Clark Are., Cleveland, Onio.

A. ORDINĄ
Oratorius ir Arn&ulanGistas
GF.NERALIŠKA STOTIS: 

6127 SL Clair Avė.
Filija:

6917 — 19 SL Clair Ava.
Telefonai:

Ohio State, Prineton — 1381.

—PRAŠYK—

7043 Superior Avė.
Kampas Addison Road N. E. Cleveland, Ohio

S

CIGARAI ir PAPIROSAI
SALDAINIAI IR SUŠALDYTA SMETONA
HUEFNERS CONFETIONERY

7031 Superior Avė Cleveland, Ohio.
ir tenai mokinosi pranašys
tės. Sugrįžęs iš tyru j Mek
ką, kaipo pranašas, viešai 
pradėjo skleisti savo idėjas 
ir stojo pamatu naujos ma- 
hometo sektos. Išsyk ne
daug rado šalininkų. Vie
ni iš jo juokėsi, kiti laikė už 
beprotį, bet vėliau kuomet' 
jau savo pusėn patraukė ne-j 
mažą skaitlių žmonių, Sa
turno garbintojai pradėjo ■ 
ji persekioti. Bijodamas 
pavojaus savo gyvybei jis iš 
Mekkos prasišalino ir nuvy
ko į Yatreb (tuomet vadina
ma Medyną, 662 m. po Kris
taus užg.) čia Mahometui 
labai sekėsi ir po tūlo laiko 
įsteigė šventinyčią, o už mek 
kiečių persekiojimus, kaipo 
atkeršyjimui, nutarė už
pulti Mekką ir visus gyven
tojus priversti prie išpažini
mo mahometo sektos. Su-

CHAS. R. SELL 
7026 Superior Avė. 

CLEVELAND, OHIO.
duodame skaitytojams, j 
Mahometas gimimu paėjo iš 
Kureišitų tautos. Jaunys-j 
tę savo praleido Mekkos 
mieste dideliame varge ir 
skurde, nes vaiku dar būda
mas neteko tėvų ir jį augin
ti paėmė dėdė, kurs buvo 
vyriausiuoju užveizdėtoju 
Kaabs, didžiausios to mie
sto šventinyčios. Tašven- 
tinyčia buvo anų laikų stab
meldžių, kurie garbino Sa
turną. Sulaukęs 12 mėty 

PA visuose' - Mahometas su savo dėde at- 
šinkuose, liko pirmą kelionę į Barrą 

— ----  ir tenai susipažinęs su tulu
vienuoliu Bahiru pasirodė 
dideliu mintytoju. Kur ir
kaip jis praleido vėlesnį lai
ką, žinių neturime. Būda
mas 25 metų amžiaus, Maho
metas pradėjo tarnauti pas 
turtingą našlę -Kadydži ir

GEREBRUOTO

LASH’S
BITERIO

PUSĖ STIKLO 
PATAISO SKIL
VĮ IR INKSTUS

DR. L E. JASINSKI
607 ROSE BLDG. 

valandos:
Nuo H iki 12 vai. vidurdienio, ir nuo 2 iki 8 
vai. po pieta. NaMiomia ant pareikalavimų.

latras Ofisas, 1374 E. 25-tos Satm.
VALANVom

Noot-OOnrl M0 raL ryto, nuo 12 iki t J# po 
ptoto ir noo S iki 7 vai. vakar*.
NadJHoaiU: naollki » ryto ir aoo* ik!7 vak
Manila toirtUM

Su $1,000.00 vertės mašina X—Ray aš galia tikrai ištirti tavo:: 
nesveikatos ar ligos priežastis. - Mano X—Ray Vnašina mato viduje i: 
teip gerai, kaip tamista gali matyti iš lauko. Ji parodo man visas prie- . 
žastis; aš galiu matyti priežastis, kurios kenkia tamistos organizmui.; ■ 
Aktuališkai matant ir tuomi lengvai ištiriant visas kliūtis, aš tamistai : 
galiu lengvai pagelbėti ir pagerinti sveikatų. Su pagelta Į 
reguliariško egzaminavimo su pagelba X—Ray už $1.00, aš mikroskopiš- * 
kai ir chemiškai galiu patarnauti be speciališko atlygniimo. Per septy- i 
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 pagelbų tūkstančiams ■ 
žmonių, suteiksiu ir tamistai.

Atsitikime užsinuodinimo kraujo vyrų ar moterių, aš naudoju išra- ; 
dimų profesoriaus Ehrlieh. 606 (Salvarsan) ir 914 (Neosalvarsan)_kaipo į 
vaistų. j

Aš kalbu lietuviškai, lenkiškai ir slaviškai.

5511 Euclid Avė. (arti 55 gatvės), antros lubos kambarin222.
Ofiso valandos: 9:30 r. m. iki 8:00 v. m- Negilioj: 10:00r. m. iki 1:00 ▼. m. 

CLEVELAND, OHIO.
LHiiwj<ni,iniiinoHH!iiii......................
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TURI "DIRVĄ” UŽ 
ORGANĄ.

DETROITMICH.
i Lietuvių Literatūros ir Mokslo Drau-

MOTERIMS PASISKAITYMAI Į
Į DRAUGYSTĖS, KURIOS

Musų^mergaitės.
Apipasakosiu aš jums, 

gerbiamos “Dirvos” skaity
tojos labai žingeidų bet tik
rą atsitikimą. Perekaity- 
kit su atyda.

Keli metai atgal pas tūlą 
laikraščio redaktorių, kurs 
labai mylėjo vaikus ir jiems 
rašynėjo pasokaitės atbėg
davo mokyklos vaikai: ber
niukai’ir mergaitės, kurie 
tikėdavosi ką nors naujo 
nuo jo išgirsti. Tarpe to 
būrio vaikų, ypač simpatiš
kos buvo tris mergaitės: 
Jadvyga N.. Marytė N. ir 
Emilė N.

Tos tris Jevos dukteris
buvo gražios, labai links.- 
mios ir tankiai didžiuoda
vosi, kad esą lietuvaitės. 
Praėjus porai ar trims me
tams, redaktorius žinoda
mas, kad jos baigia mokslą 
toje mokykloj, kurioje moky 
nosi; tankiai joms priminda
vo ir Įkalbinėjo, kad kuo
met užbaigs tą mokyklą, 
nepaliautų mokintis ir to
liau ir kad pradėtų lankyti 
kokią augštesnę mokyklą. 
Atėjo vakacijų laikas ir at
silankymas Jadvygos, Ma
rytės ir Emilės pas redak
torių pasibaigė.

Žinote, koks užsiėmimas 
yra laikraščio redaktoriaus. 
Jam nėra ne vakacijų. ne 
poilsio, ne nieko. Mąstyk ir 
rašyk Įgulęs, tai viskas. 
Tatai ir ne nuostabu kad ir 

—anas—redaktorius—pamiršo- 
apie savo tris simpatijas, 
kurios pirmiau tankiai ji 
atlankydavo.

Rodos, tai buvo apie Kalė
das, kada Į redakcijos kam
barį; atėjo mokinys tos mo
kyklos, kurioje pirmiau mo
kinosi ir ta simpatiška re-

Santa- “Kn norit?” I DRAUGIJOS VIRŠININKAI:bJUke. KO norit. Į Pirmininkas M. VAŠviU,
Redaktorius nusipirkęs Rraūninko pagelbi. A. Bagdonas,

... w a . m ... . i Užrašų sekretorius J. Dikcis,porą barcekių priėjo prie į 295 Greeiey Avė., 
baro ir paprašęs “papso” U'nansų sekretorius F. Praškevičius, 

pradėjo dairytis po pilna Iždo globėjai: Jonas Balčiūnas ir J. 
, , , ” Latonas.durnų kambarį. Staiga vie- Tvarkdairis J. Vaitekūnas. 

name kampe
___ _  • pirmas neaeiaiems Kiesvieno men., KODipSDlja 1 klll'lH 3-čią vai. po pietų Lietuvių šv. Jut-

pęs domą net. pašoko. Gal 
jau suprantat kas toje kom-: 
panijoj sėdėjo.... tai tris se
nos redaktoriaus pažįsta- i 
mos mergaitės, tris jo sim-' 
pati jos ir visos sėdėjo su ka
valieriais. Priėjo arčiau, nes 
žiūrint iš tolo Į karšta gele
že surangytus jų plaukus, 
pauderiu apipiltus veidus,. 
kramtant “guma” ir varto-1 
jant anglišką žargoną, teip
gi sale jų sėdint papras
tiems gatvių bomeliams su 
išputusiais nuo “čiu” žan
dais ir laikančiais dantyse 
cigarus, negalėjo persista- • 
tyti ir pažinti, kad tai sėdi 
tos tris mergaitės, tos ka
daise linksmutės, kurios su 
pasididžiavimu vadinosi sa
ve lietuvaitėmis. i

Reikia žinoti, kad laik
raščių redaktoriai panašiose 
vietose nenusigąsta, teip ir 
tas redaktorius priėjęs ar
čiau pradėjo žiūrėti Į tas 
mergaites, kurios tuojau pa
raudo, nes stalas buvo ap
krautas alaus bonkomis, 
kurios be jokios baimės sau t- P’ę«aids. 1399 GiddinįTRd“

-t- j j i j J- Urbsaitis, 1087 East 68th Street,ji srėbė. Nuduodamas, kad j. Gaidelis, 1402 Oregon Avė. 
nieko nepaiso pradėjo kai- S^na’i3tas Raičius, 1399 e. 4ist str. 

beri SU tomis mergaitėmis sirinkimas atsibus 
ir gHT-innin___ kad Hattip___ ix ™ntr? Utaminką vakare, nuo 7_l3(LIT SUZIIIOJO, h.aci natlie ts Povilausko svetainėje, 2452 St. Clair 

“šapos” gavo “lejofa”, nes Ave- 
už ką tai prasikalto, bet 
jos Maik žadėjo surasti ge
resni “pleisą”. Mammie ir 
Minie dar dirba, bet pas-

Aš galiu padėt tau būt sveikam. Mano Chiropatiškas sutai- 
symas padarys tavę SVEIKU ir LINKSMU. Aš išgelbėjau 

daug Lietuviu. Kodėl neleidi man išgelbėti tave.
Aš padarisiu atsargų ir rūpestingą y P—B TKI1.1 
išdesrinią-analizą, tavo atsitikimo ir W . E
pasakysiu kas kenkia tau.w j

Phone Eddy 1356
GEO. M. THOMPSON,

Chiropatas,
SL’ITE 22, SAVOY BLDG.

E. 103 ir St. Clair Avenue,

Valandos: Nuo 2 iki 5 
vai. vakare, 
po piet ir nuo 7 iki 8 
J namus irgi laukaus

Cleveland. Ohio

daktoriaus “trojka”. Pa
kalbėjęs redaktorius su tuo 
mokiniu, paklausė ar neži-
no ką nors apie tas mergai
tes ir kur jos dabar randa-

— Jos jau šapoj dirba —
atsakė berniukas. Norėjo
toliau mokintis, bet motinos
neleido ir dabar jau kiek
viena turi kavalierių.

— Ką? Ar tai jos jau ir
po kavalierių turi? — nu-
stebės - paklausė redakto
rius.

— O ką ponas manai — 
greit atsakė berniukas.
Hattie jau turi ir “diamond 
ring.’”

— Kokia Hattie?
— Gi ta Jadvyga. Ji, sa-

ko, kad nenori vadintis Ja
dvyga, nes tas vantas tik 
grinorkoms tinka.

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinūnui

f S.RebcrtT.Gebhart, M. B- 
tjmI Akių specialistas 

Per 30 dienų 
Suteiks patarnavimą 

pritaikyme akinių ir davime pata
rimų D Y KAI.

Aš gvarantuoju už savo darbą, 
ių pritaikyme.

7035 Wade Park Avė.
Valandos: Nuo 1 iki 8 kas

dien. Galvos skaudėjimas įfjĮB 
išgydoma su akiniais.

i?

• 1.uztemyjo Mėnesiniai susirinkimai laikomi kas 
. .. . pirmas nedėldienis kiekvieno mėn.,' \ r

gio parapijinei svetainėj, ant West- 
minster ir kampas Cardoni avė.

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

Knygiai. J. Bandža ir J. Skeperis 
knygyno ižd. J. Mitrikas.

Literatiškas Komitetas A. Abyshell 
ir F. Proškevičius.

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

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

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

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

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

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

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

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

Iždin. J. Miškinis, *
1532 E. 32 St.

KAIRŠKA VYRIAUSYBĖ:
Kapit. J.Rakauskas, 7028 Superior

OFICIERIAI:
P. Šatkauskas, 1301 E. 55th Street

’ J. Maksimavičius, 1279 E. 60th Street" 2“: 2:221_ r„i,
, J. Urbšaitis, 1087 East 68th Street.

■ av.

L. S. šv. Kazimiero Gvardijos su- 
kožno mėnesio 

antrų Utaminku vakare, nuo 7:30.

DRAUGYSČIŲ REIKALAI
DETROIT, MICH.

Lietuvių Literatūros ir Mokslo 
Draugija rengia didelį vasarinį išva- 
žiavima, kurs bus 2 dieną Rugsėjo Su- 
gar Island Parke. Laivas atsitrauks 
nuo Grisvvold st. Dock’o 8:30 iš ryto. 
Daržą paliks 6 vai. vakare. Tikietai 
suaugusiems 50c., vaikams 25c. Bus 
smagus pasivažinėjimas White Star 
linijos laivu, o nuvažiavę atrasite link
smumo be galo.

Todėl kviečiame Detrojiečius ir iš 
apielinkės važiuokite koskaitlingiau- 
siai. Tikietus galite nusipirkti pas 
dr-jos narius iš laiko arba tą patį ry
tą, nes Liet. Lit. ir M. Dr. nariai par
davinės daugelije vietų, bet meldžiam 
pirkti pas savuosius.

P. Si Dr-jos narių žiniai. Liet. 
Lit. ir Mokslo Draugijos mėnesinis 
susirinkimas atsibus panedėlyj, 3-čią 
d Rugsėjo ant 10 vai. prieš pietus 
«>apnii.t<7 vietoj, bazi.vtinfi s.-etainėj. 
V;si Irinai kviečiami atsilantyri.

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

Triobėsys pastatytas tik metai 
vieni atgal. Taigi snlig naujau
sių reikalavimų ir visais paran
kamais. 6712 Superior Avė. ir 
1306 E. 68th Str. Kreipkitės: i 
6710 Superior Av. Cleveland, 0.

■ I — ■ I I -1. ■
A. Rūkas, iš Philadelphia, Pa. “Dir

vos” yra įgaliotas agentas užrašynėti 
“Dirvą” po Philadelphiair apielinkės. 
Todėl, kur tik jis atsilankys, be jokios 
abejonės galite užsirašyti “Drivą” ir 
užsimokėti jam pinigus, lygaii, kaip 
musų olise. “Dirvos”'Administracija.

JXXXXXXXZZXXXZXXXXXXXXXXX 
•4 Rose 4420-W Princeton 1369-L h 
ĮlhU.M JARZYNSKI Į 

I*" GYDYTOJAS, CHIRURGAS, I
IR AKUŠERIUS Į

Ofiso Valandos: Nuo 1:00 iki J 
3:00 popietų ir nuo 7:00 iki 8:30 x 
vakare. Nedėlioms nuo 10 iki 12 *:

dienos. J
------------1155 E. 79th Street.----- --  J;

XXZX»1 '. XXXXZXXXXXXXXXXXXX

| Ypatingas Paskelbimas.

Kas iš New Britain, Conn. ir ’ jo ĮUE T

apielinkės nori užsirašyti “Dirvą” ar w
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 K A -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 
bažnytkiemiūs, 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.

t POPE VUt&AMZIKG CO. g 
^Goodyear & Pennsylvania auto-/K 
^.mobilių guminius ratus ir dūdas 
^pataisome. Už savo darbą męs^P 
v gvarantuojame. Atidaryta \r 

vakarais ir nedėldieniais.-----------
O 
-O

e
<>o
OCuy. Telefonas Princeton 539 WX

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

U[g=
i

Dr. F rankF.Hnppy
DANTISTA-S K j

Ofiso valandos: Nuo 9 ryto iki 
8 valandai vakaro.

Geriausi patarnavimai už sąži
ningą užmokestį.

---------- 1935 St. Clair Avė.-----------  
Viršuj Pėkelčio aptiekos.

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

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

12000 Superior Avė.

tarė ji. sakė “kvitins”, nes 
tankiai kosti.

Po pasikalbėjimo redak
torius Mimmei pasakė, kad 
jĮ atsilankytų Į jo ofisą, bet 
nesulaukė. Metams pra
ėjus, redaktoriaus kambaryj 
suskambino telefonas; Ir 
žiūrėkit koks buvo pasikal
bėjimas:

— Ar redaktorius kalba ?

Daktaras Cowdrick, didelis specialistas, į Clėyelandą pargabe
no ypatingas mašinas tyrinėjimui ligų moterių ir vaikų. čia jis 
duos didelias pasekmes, kokias duoda didžiausios ir garsiausios Eu- 

j ropos klinikos. Primint reikia ir tai, kad atlyginimas yra veik 
nieko, sulyginant su gydymo pasekmėmis, kokias galima atsiek per 
jo X—Ray egzaminavimą, kiekvienam ligoniui. Nedaro skirtumo 
kokius egzaminavimus, perleidai ar kaip seniai sergi, leisk apie sa
vo ligą ištirt ir pamatyk ką jis gali.

AR TURI
Pilvo skausmą. 

( katarą ? Skilvis
i : , ’-ZI 
į Reumatizmą n 
5 kepenų ligą? Gal|a?',d£?r.

ar pūslės kliūtis?

vos skausmą, kon 
stipaciją? Suge
dusį kraują, dieg-

— Teip, jis.
— Ar tamista žinai kas 

kalba? ® ■
— Galiu tik konstantuot.

Į« liūs ir šonų skau-! 
j}! dėjimą? Nerviš-

kumą, įsisenėjų-! 
sias ligas Plau-

f Tvo Proga
Štai tavo proga 

ir pareiga kreip
tis pas specialis
tą ir duot jam sa- 
ve išegzaminuoti 
X—Ray aparatu. 
Nebuvo tokio pa- 
rankumo ikišiol 
sergantiems žmo
nėms CIevelande. 
Męs patariame 
leist save egza- 
mituon tuojaus.

• Ne atidėliok, nes 
atidėliojimai di
dina pavojų.

kad ne vvras.
— Tai aš, Mammie..,
— Mammie? Kokia

mie? «
— Ta, kuri vadinosi pir- « 

rniau Marytė. '£
— O ko reikalauji?

$1006.00 X—Ray vartojamas egzaminavimui ir gydymui

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

žinosi savo ligą ir esi galimu išgydyt, nes jo gydymas yra davęs ge- į 
riausias pasekmes daugelyje atsitikimų. Daugybė gydančių maži- į 
nu. iš viso pasaulio sugabentų, randasi jo gydykloj. Nieko nereiškia j
kokia ir kaip sena tavo liga, bet tuojau eik ir jei daktaras pra-
dės tave gydyt, pnddyk jo paliepimus, o pamatysi, kaip tuojau paju
si sveikatoj atmainą. Tas jau buvo nevieną kartą, Matykis su dak- 

h tarų ir pasitark su juom, papasakojant jam visas kliūtis.
— Tamista, redaktoriau, jį

j gelbėk mane (balsas buvo" sode. 9.st.i gelbėk mane (balsas buvo ffi " ' ~ f)r CfYlIlfll'icl? Tarpe euci» 
! drebantis), tamista toks ge- h ,ubos ^OIVŪITICR ir Prospect

tė sau redaktorius. Pažiu-Įras....
Pradžia graži - pamąs-i

Specialistas w Cleveland. Ohio.

rėšiu kas bus toliau. Ir ne- — Bet kuo ir kaip? 
reikėjo ilgai laukti. | — Tamista,

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

nežinau
Prieš pačias užgavėnes įkas su manim atsitiko. Dir- 

buvo surengtas kokios tai i bau 
draugystės balius ir redak-

& Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems S 
ru Lietuvoj bei Amerikoj » 
ĮšVIENYBE LIETUVNINKU| 
3 Eina jau 30-tus metus. w 
g Prenumerata. $2.00 metams; $1.00 w 
g pusei metų; Kanadoje $2.50 metams ; 3 
B $1*25 pusei metų. Anglijoj, Lietuvoj ir W 
į“ kitur $3.00 metams; $1.50 puselei.

Į fe Pamatiniui vieną num. siunčiam dovanai jg 
S KnY91 katalogą, siunčiame ant pareikš- 3 

B lavimo dovanai. 3
S J. J. Pauksztis & Co. Į? 
g 120-124 Grand Str., ?

R.AnU,™ M Y ŠB

Rasputino VeikihMs Caro Palotinose, Apgavingos
Maldos,. Nuodinimas Caruko.

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

“AMERIKOS LIETUVIS* \
15 Millbury Street Worcester, Mass..

Nmiji Lietumki Cotumbia s i 
REKORDAI || 

i
i

; • ĮDAINAVO
Marė Cižauskienė 

F3192 Gegužinė Daina 
Giedu dainelę.

Plaukia sau laivelis

ĮDAINAVO 
Marė ir Jonas Čižauskai 

r«>.><< Tu mano Motinėle
■ Skambančios Stygos.
’ E3190 Tris berneliai

i . Vakarinė daina.

į?

Tik Vyrams
GYDAU nervai

aujo ligas, elekt

t

ir leisk man ištirti nesveikatos-kliūtis^ ne atsis-4
Š žvelgiant į tai. kas gydė ir negalėjo tave išgydy-
| ti. Jeigu mano opinija bus, kad negalima išgy- 
❖ dyti, aš visai gydymo darbą, nepradėsiu.

ĮDAINAVO 
j Jonas Čižauskas Baritono.

Ant marių krantelio 
Saulelė Tekėjo.

i E3045 Gimtinė Šalis
I Sunku gyventi. •? -

įdainavo 13 t lauji pasiduoti šitos metodus gydymui, jai to*
Karalienės Aniuolą par. choras rlonnv:

c-««co Ant Kaino Karklai siūbavo jųe <-nenoil. 4.
t'J188 Pasisėjau žalią rūtą.

E3189 "Matus, Matus. 
Beauštant! aušrelė

• Saulelė Raudona.
. ^*0049 Ožeiis

Mes Padainuosim.

* X-RAY CHEMIŠKAS IR MIKROSKOPIŠKAS

Mano prekės yra sąžiningos ir nereikar

’ t-32<w» Loja šunis ant kiemo 
Ko liūdi putinėli.

• Aš gydau visas chroniškas kraujo, nervų į 
| ir odos ligas, nupučkavimus, atvirus skaudu-£ 

liūs, išbėrimo, voties, nervų silpnumo, nustoji-? 
mo ambicijos, strėnų skaudėjimo, reumatizmo,* 
skausmo šonuose, skilvio neveiklumo, inkstų t
ir kitokias ligas.

Foo«9 Kur bėga Šešupė
Karvelėli mėlynasis
Dainius ®

f Xaujoji Gadynė.
iroora Valia ValužėSuktinis. į

-^.„„Kur tas šaltinėlis 
o» ' <>vlprjro,į.;ni0 sen: žnĮonės man įį-

Suktinis.-

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

jaunam mergelę. gg 413 PfOSpCCt Avė. S.E.
“Dirvos" krautuvėje randasi dide- įg ❖ OFISO VOLANDOŠ: 

hs rmfams ir seip {vairiausių rekordų, jy
Gaunami

“DIRVOS” KRAUTUVĖJE * ’Karf)>
šiokiomis dienomis: nuo 9 rvto iki 8 va- K

^'2004 St. Clair avė. .Cleveland, O.
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 2 po pietų. į

departematiniame

a: t-ysas-far* I-Rm FpimlnMiMit už
liuoso laiko nuėjo pažiūrėti, aš nežinau, po kotu pasiki-
Salė buvo pilna jaunimo, Į sau veistę ir ' ........ ...       

o 
€> 
4>

l • .. ti „■ ‘ . 1"" G Ipa , \ yrai ir moters! Kodėl j'ųs kenčiate dibna po dienai, mėnesis po mėnesiui, metai po metu, kad jus 4^
Kuris muzikai tvo Steep į ne. Rengias atlfiuot JlOlici- galite išsigydyti pas daktarą Brown, kurs turi 35 metų patyrimą gydyme moterių ir vyrų, kurs išgydė 
rėžiant šoko kiek tik porų! jai. O kaip aš nelaiminga T o tukstanciua žmonių ir prašalino jų skausmus. 4>

rados, teip kad negalimai 
buvo ne jierciti. Kituose ■ ti?

— Tai ką aš turiu dary-
O

kambariuose buvo pristaty
ta-stalų, kuriuos per ciga
rų ir cigaretų durnus vos 
galima buvo patėmyti. Tuo 
se kambariuose užimąs bu
vo toks iigiai kaip kuomet 
suerzintos bitės pradeda 
nerimauti. Aplink stalus 
buvo prisėdę porų i kuriuos 
už. baro stovintis tankiai

(Dar bus)

Dakotos senatorius
McCumber sako, kad butųy <> 
labai naudingu, jeigu Su- <> 
vienvtoso Vaisi i Ivnfvienytose Valstijose bent 
dešimčiai metų butų uždary
ti teatrai, koncertai, operos- 
ir kitos vietos, kuriose žmo-

zaminavimas ir pasakymas kame skausmo priežastis
Męs padarome šitą egzaminavimą pažymėtu laiku, tik už $1.00, kas užganėdina žmones ir mus. 

Kiekvienas bus užganėdintas musų metodą, kurs patirs kaip daug gero męagalime padaryti. Męs nerei- 
kalaujamc plačiai garsintis. Mus prekės yra kuožemiausios ir už gydymą rnęs gvarantuojame. Ateik C* 
pas mus šiądien. Męs kalbame lietuviškai « 4>

DAKTARAS BROWN
2573 ĖST 55 GATVE. ARTI VVOODLAND AVĖ.

2 lubos, kambaris 15 
CLEVELAND, OHIO.

Gourley & Kelly
RIPORUIIMUSTEHOGUFII.TYP0- 

GRlFil IR MDRT’.GRIFil

oatenciia jei nikai.nmk.

Lokby American Trust Bldg.
F^bMic Syuare. Tri Kitę 229?-^

Valandos: šiokiomis dienomis nuo 9 iki 8. Nedėldieniais nuo 10 iki 1 po piet. Ones mėgsta praleisti laiką. Valandos: Šiokiomis dienomis nuo 9 iki 8. Nedėldieniais nuo 10 iki 1 po pie!

***” ,lca’tytoj*ms duoda labai daug naudingų raštų 
■ | E aP’e įmonių sveikatą ir ligas, taipgi apysakų, juokų, 

padriksiu, Tbri savo ko^espondemtM visoje 
Amerikoje. :aip%i Lietuvoje, Rusijoj, V..kieti joj. Kran- 

.rijoj, Anglijoj ir Lt, "Ateities’’ kaiaametams pusei metų Už
sieniuose metams $2.Sk Pasihureti viena numeri siunčiame dovanai.

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

jjB£i
A
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P. J. Baltimore, Md. Tanūs-

JUOZAS SAUNORAS.
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Redakcijos Atsakymai

KAS NORI SVEIKAS IR DRŪTAS BŪTI?
KURIE KENČIAJ.IGOM KAIP KAD:• _ i

Neišgydomu Rheumatizmu, peršaldimu, kosuliu, nulispnėjimu
kraujo, nerviškumu, akių skaudėjimu, -inkstų ir pūslės ligomis, veng
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
----------Kampas St.Clair Avė, ir 20-mos gatvių.

Truks gazo ateinančią žiemą. 
3L B. Dūly, prezidentas East 
Ohio Gas Co. praneša, kad atei
nančią žiemą truks miestui

ra vardą ir pavardę, teipgi aiš
kią slapivardę, nes tos negalime 
išskaityti. Laukiam.

J. Svirunėliui, Baltimore. Md.
Eilių pluoštą gavome. Ačiū.

jo, kad Goldbergo tėvas nerei
kalauja nuo sunaus ne jokios 
pagelbos. Policija areštavo abu
du ir patupdė Į kalėjimą. Už 
kreivą prisiegą Goldbergą lau
kia dvejų metų kalėjimas arba 
užsimokėti 5000 dol.

“Dirvos” skaitytojui Cleve
land, Ohio. Tamistos eilės 
tinka. Patalpinsim į “Dirvą”.

No. 34, RUGPJŪČIO 24 d. 1917.
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AR TAVO KOJOS PRA 
KAITUOJA,

Jei prakaituoja, tuojaus
j . Rugpjūtis.

L 25 S. Liudviko
| 26 N. Viktoro
p. 27 P. Juozapo K.
f c 28 U. Augustino
K 29 S Jono krikštytojo 
k :30 K. Rožės
K 31 P. Raimundo.

E Piknikai. Ateinančią
Ų «delią t. y. Rugpjūčio 26 d. 
s _ SLA. 14 kp. rengia didelį išva- 
■į -ūžavimą į Bedford Glens^ Ohio. 
{ Išvažiavime tarp kitko bus Įvai- 

jrių žaislų bei kitokių pamargini- 
3oų. Važiuoti reikia Cleveland- 
JJedford karu iki 22 stapui. Iš-.

? Spus eiti po dešinei nuo Park 
* Street, kur tuojau bus matoma 
į išvažiavimo vieta.

Pereitą nedėlią C LT. Benas 
turėjo išvažiavimą Gatės Mills 

| Ohio aplinkėse. Buvo šilta die- 
■ na todėl kaip be kitko teip ir be 
v -“ledų” neapsieita.

Valkatas varo dirbtu Teisė
jas Keough įgaliavo policistą 
Hesaon, kurs areštavo apie 40 
valkatų, kurie dienomis ir nak
timis valkiojosi ir trinesi ant 
gatvių kampų, išsiųsti visus 
prie darbų ant geležinkelių. Ku
rie nenorės dirbti ant geležin
kelių, tuos išgabenti Į Warens- 
ville prie lauko darbų. Tokiu 
budu gal miestas nors truputį 
apsivalys nuo valkatų, nes mies
te yra ciela armija.

Prakalbos. Rugsėjo
Goodrich House prie E. 31 g-vės 
(tarpe St. Clair ir Superior) at- j 
įsibus prakalbos ir paskaitos, ku- 
3ias rengia Clevelando Lietuvių' 

Į Jaunimo Lavinimosi Ratelis.
* Kalbės p. J. žiuris, Syracuso

universiteto studentas, temoje: 
"Mokslas, kaipo išvaduotojas, 
žmonijos ir Lietuvos”. P-nas J.! 
šemoliunas turės paskaitą:, 

r "Mokslas apie namų darbus’. į 
>- F-as A. Z. Vaičiūnas, Northern!

universiteto studentas, kalbės ■ 
. apie Lietuvos jaunimą. Apart • 
į prakalbų bus dar ir kitokių pa- i 
» - marginimų.

kare.

Dar apie kokliušą. Siaučiant 
mieste kokliušo epidemijai, 
sveikatos departamentas pas
kelbė, kad tėvai, kurių vaikai 
serga kokliušu ir nesirūpina jų 
gydyti, bus areštuoti. Gydyto
jams Įsakyta, kad kur tik suži
nos kokliušu sergančius vaikus, 
tuojau praneštų policijai. Da
roma dėlto, nes tėvai nesirūpina 
gydyti vaikus nuo kokliušo.

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 kodėl nesigy
dai savo ligos? Užsisakyk 
tuojaus didelę šeimyninę 
krabelę Pedisino už vienų 
dolerį-

Pedisin tai vienintelis vai
stas kojoms. Jis neleidžia 
kojoms prakaituoti, smirdė
ti, atima pailsimo jausmų 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.)

Iškilmingos laidotuvės. Virš i 
2000 žydų dalyvavo laidotuvėse 
J. Klein, Sherith Jokob sinago
gos rabino. Grabas Kleino buvo 
padirbtas iš stalo lentų ant kurio 
jo vaikai mokinosi talmudo. 
Klein buvo 71 metų amžiaus. 
Paliko pačią. 10 vaikų. 40 anūkų į 
ir 2 proanukuš.

APREIŠKIMAS

§ Tegul Aš Busiu Tavo AptiekoriusĮ
I H. iR. GERLA-CHT i
| 1653 St Clair Avė., N. E; Cleveland, Ohio. g

Nusipirk Gramafona

Šiuomi maloniai apreiškiu savo tautiečiams Juo- ■ 
zapatave, kad nuo 1 d. Balandžio 1917 m. atsidariau į 

APTIEKI No. 2652 Superior Avenue 
ir 27 gatves, ant kampo.

kurių rūpestingai pripildžiau visais aptiekai tinka
mais dalykais. Reikalaujant įvairių vaistų, kvie
čiu kreiptis i

ZIGMUNTO W. KOBIEL1ANSKIO APTIEKA 
kurioje yra gaunama viskas, kaip tai: PLASTE- 
RIAI, GAZAI, VISOKIOS RŪŠIES BANDAŽAI, 
RUPTUROS DIRŽAI, MOSTIS IR PROŠKOS 
DANTIMS, ŠALTA SMETONA, VAISTAI 
MINKŠTINIMUI IR SUŠVELNINIMUI 
KRIMAS PRIE BARZDOS SKUTIMO, 
NUO KOSULIO, PASTILOS NUO KOJŲ PRA
KAITAVIMO, MUILAI, PERFUM0S, ČEKOLA- 
DA, CIGARAI IR RAŠYMUI REIKALINGI DA
LYKAI.

: su- 
ODOS, 
GILĖS

Geriausi vaistai nuo viso
kių ligų galima gauti su ge- 

i riausiais patarynlais tik 
Usevičiaus Aptiekoje, 1172 
E. 79-th St., Cleveland, 0. 
Bell Rosedale 2417

Cuy Princeton 1539-R.

Slaugotojos išvažiavo.
... - jslaugotoju iš Lakeside ligonbu-

Pradžia 6:30 išvažiavo Į \ieną Atlantiko
uostą iš kur laivu plauks į Base 
Hospital No 4. kur nors Fran
cuzijoj.Lietuviai pašaukti kariume- 

fc uėn. Organizuojant pirmą ka- 
riumenę, kuri bus pasiųsta Į pa- 

U- gamintas stovyklas Rugsėjo 5 
i- d. šių metų, tarpe kitų yra se- 

kanti lietuviai: A. Baltakis, M. 
fe; Beliauskas, J. Chuberkis, J. 

Dūda, V. Gaidukauskas, St. 
Gremba, J. Knizeris, J. Kundro- 

■' tas, F. Kalvaitis, K. Naujokas, 
< 31. Andrejus, F. Stankevičius.

J. Židonis ir F. Garnis. Ar jie 
■eisi bus paimti, tikrai dar neži
nia. Vėliau bus paskelbta pa
vardės tų, kurie bus pašaukti 
15 ir 30 d. Rugsėjo.

gazo. Priežastis to yra įvedi
mas 10,000 naujų miterių, o 
teipgi dirbtuvės dirbdamos amu
niciją sunaudoja daugiau negu 
paprastai. Daly pataria Cle- 
•ęelando gyventojams iš anksto 
pasirūpinti pečius ir anglių, kad 
užstojus šaltesniui orui, turėtų 
kuo namus apšildyti. Kompani
ja iš anksto apie tai praneša, 
kad paskui nebūtų rugojimų.

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

ATMINKITE ZIGMUNTO W. KOBILANSKIO

Lietuviška Aptleka,
2652 Superior Avė., Cleveland, Ohio

Dingo mergina. Centraliniam 
detektyvų biurui pranešta apie 
dingimą tūlos Chrzanovksos, 
6812 Gertrude avė. Sako išėjo 
iš namų ir nepagrižo. Mergai
tės pasisaugokit.

BUK SAVININKU IR NE-
i MOKĖK RANDOS KI

TIEMS BET SAU.
' Parsiduoda pigei 3 namai
■ ant vieno loto, 4 šeimynų, su 
elektros šviesa, maudinėms 
ir fornišiais. Lotas 45 ir 
144. Randos 81-50.00 į mėne- 

|sį. Prekė $11,00000. Gali- 
įma nupirkti su Įmokėjimu 
i $1,500.00, o likusieji ant 
j lengvų išligų.

2~šeimynų namas po 5‘kanr 
barius ir maudinėms, prakė 
$5,000.00, su Įmokėjimu 
$500.00. Likusieji ant leng
vų išligų.

3 šeimynų du namai, prakė 
$4500.00. Su Įmokėjimu 
$500.00- Likusieji ant leng
vų išligų.

Prasidės mokslas. Naujas mo
kyklų supretindentas Spaul- 
ding praneša, kad Clevelando 
viešosios mokyklos atsidarys 
Rugsėjo 10 d. Manoma, kad šį
met viešas mokyklas lankys 
100,000 vaikų.

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

Cleveland, Ohio.

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

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

jos vertę ir svarbumą.

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

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

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

—---------------- - TĄMISTOS

tas. su žinute pasivėlinote. Tą 
pačią gavome pirmiau nuo kito 
musų korespondento. Neužmir
škite musų ir toliau.

K.‘ Aksomaičiui, Cleveland.
Ohio. Tamistos straipsnelis 
tilps sekančiame numery j. Ačiū. 
Prašome daugiau.

Prekė $75.00

M -a THE ST. CLAIR AVĖ,

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

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

Našlaičių piknikas. Pereitą 
atarninką tam tikras komitetas. 
Euclid Beach parke surengė 

- našlaičių pikniką. Iš visų mies
to prieglaudų tapo suvežta 3000 
vaikų-našlaičių. 540 automobi
lių savininkai pasišventė tą die
ną. pavežioti vaikus po parkus 
miestą ir parvežti atgal Į prieg
laudas. Tą dieną vaikai gavo 
visokių užkandžių ir saldumynų. 
Serganti vaikai, kurie negalėjo 
dalyvauti tame piknike, buvo 
apdovanoti kendėmis ir “pap- 
kornais.”

829 Clifford Avė. 
ROCHESTER N. Y.

Dovanos! Dovanos!

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

Pagaliaus, jie suprato, kad tu- n _ —
rint tokią muziką savo stuboje, 1 reKe 
motinoms su dukrelėmis nereikės 
teip tankiai vaikščioti miestaft ant 
teatrų ar operų, kur kiekvienas va
karas lėšuoja apie porą dolerių, o 
tėvų sumažės bereikalingi žygiai 
karėiamosna.

tj 1 J|,T' A LlTr? ,CTapfc»tujyio ii caMyio paccpocTpaHeH- 
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Už neteisingą prisiegą. Už 
neteisingą prisiegą tapo areštuo
tas 25 metų Benjaminas Gold- 
bergas ir jo tėvas. Goldbergas 

< buvo pašauktas j kariumenę,
* kurs pranešė, kad turi maitinti

savo tėvą. Sudėjęs prisiegą ir 
V tėvui pasirašius Goldbergas tapo

paliuosuotas. .. Vėliau paaiškė-

Naujos knygos
Eilės ir dainos. Parašė ir sa

vo lėšomis išleido Joanna Tama
šauskaitė (Lakštutė) pusi. 64. 
Spauda “Lietuvos” 814 W. 33 
st. Chicago, III. Prekė nepažy
mėta.

Paskendusis Varpas. Pasakos 
drama penkių aktų. Iš Ger
hardo Hauptmano, lietuvių 
scenai taikydamas vertė A. La- 
lis. Išleido J. Klevas ir J. Siru
tis Chicago, III. Prekė nepažy
mėta.

C SVARBU DEL VIETINIU 
LIETUVIŲ. | 

Gal tamista nežinai, t 
| kad Salės Bendrovės Direk- f 

toriai laikys savo mėnesi n j 
susirinkimą panedėlyje,i 

t Rugp. 27 d. ant 7:30 vaka-f I 
t re, 1934 St. Clair avė. N. E.
į; ant kurio ir tamista esi

kviečiamas su savo draugu 
į. . norinčiu pirkti šėrą (akci- 
Ė 5ą) tik už $10.45c. Teipgi
k” • katrie dar esą nepaėmę ser- 
| tžficatų ir nuošimčio už metus 1916, tai yra meldžiami pasi- 
Er imti. Direktorius.

DR. ADOMAS SZCZYTKOHI 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
982 E. 79 St., Cleveland, Ohio.

Telefonai: Rosedale 5758, Princ- 
ton 431

PARŪPINAME

TODĖLEI PIRKO JIE, VIEN TIK DĖL TO 
Prekė $100.00 PIRK 1R TAMISTA.

Geriausia yra tokia muzika
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Jas galima pirkti su mažu įmokėjimu ir ant lengviausių išmokėjimų

“DIRVOS” KRAUTUVĖJE,
CLEVELAND, OHIO h

CKKX H nCAbCKtU ^o«ax.

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

32004‘ST, CLAIR AVĖ.
U . _________ -_________ z_________cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:
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Vyrams ir moterims. Su
randame darbus prie virtu
vių darbų, daržuose, prie 
kambarių valymo, bliudų 
mazgojimo ir viešbučių. Dar 
bai laukiniuose kliubuose, su 
pragyvenimu. Reikalauja
me greitų mergaičių prie sta 
lų ir špižernės darbo, teipgi 
greitų vaikų prie patarnavi
mo.
THE CLEVELAND CATE- 
RERS ASSOCIATION CO.

412 Superior Avė. N. E.
L

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

Nedėlioi: Nuo 2 iki 4 po piet.

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

Nėra kentėjimo, nėra ligos, kad ir užsisenėjusios, kad negalima butų- 
išgydyt su pagelba musų sistemos be skaudėjimo ir kentėjimo. Mes Žmo
nių Nepjaustom ir Operacijų Nedarom. Męs gydom visas užsisenėjusias 
ligas gre’tai ir ant visados su pagelba Ėuropiškos 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 ligų kaip vy rus teip ir moteris. Apžiūrėję 
jus, pasakysim jums v»skų kas link jūsų ligos, o tada datirsit, kad mes 
galim jus išgydyti geriau negu kiti. Nekentėkite nė vienos valandos il
giau, bet tuojaus ateikit prie mus: Jeigu dirbate dienomis, tad atei
kit j musų gydyklų tiesiog einant iš darbo vakare, šimtai ligonių tapo 
išgydyti per mus, teip ir tamista gali būti išgydytu, jeigu atsišauksi 
tuojaus. Neužmiršk: Konsulacija ir Egzaminavimas Dykai. Įsitė- 
myk musų antrašų:

DR. WARREN CUNIC
Chronic Diseases a Specialty

216 Superior Avenue W. - 2-nd floor Cleveland, Ohio.


