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Italai Paėmė Monte Santo
BOMBARDUOJA TRIESTĄ

randa pranešimus grūmojan
čius kareivius sunkiomis baus
mėmis už tyčioms naikinimą šo
vinių. Paaiškėjo, kad Vokieti
joj yra didelė metalo stoka, tai 
valdžia paskelbė, kad kuris ka
reivis surinks daugiau nesunau
dotų šovinių, tai gaus tikras de
vonas. Daugumą kareivių no
rėdami gauti dovanas tyčia pra
dėjo gadinti gerus šovinius. Su
sekta, kad tokiu budu tapo SU

namų pradedama daryti ligon- 
bučiai. Kareivių aprūpinimas 
yra labai prastas, nes stoka gy
dytojų ir slaugotojų.

LENKAI ATSISAKO KA- 
RIAUTL

Kopenhaga, žinios skelbia, 
kad šiose dienose atsisakė ka
riauti vienas lenkų legijono re-Į 
gimentas. Vyriausis austru ka- •

siekusiųjų teisėjų akiveizdoje. 
Pašaukta apie 200 liudininkų 
tarpe kurių ir Rodzianko, Mi- 
liukov, didkunigaikštis Sergiei, 
gen. Palivanov, admirolas Gri- 
gorovič ir kiti. Jiedu kaltinami 
šalies išdavystėje. Kaltininkus 
gina 3 advokatai.

našliai turės mokėti tam tikrus 
mokesčius į speciališkai Įsteigtą 
fondą. Fondas bus sunaudotas 
lėšoms dėl pagrįžtančių iš užru- 
bežių pašauktų kariumenėn rek
rutų.

YRA TAIKOS VILTIS.
Kansas City, Kan. Arkivys

kupas Bonzano, popiežiaus pa
siuntinys Suv. Valstijose, išreiš

kė Lima Ohio miestelyj, 10 my
lių nuo Toledo. Vienas žmogus 
tapo užmuštas, o trisdešimts 
sunkiai sužeista. Priežastis ap- 
virtimo ir susidaužymo nėra 
žinoma. Kaltė metama kelio in
žinieriui.

VINCAS (ŽALI SllSl\
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VOKIEČIAI RENGIASI 
Į OFENSIVĄ.

Petrogradas. Patvirtinančios

SUKILIMAS NEGRU HOUSTOKE

NUSKANDINTAS ANGLŲ

naikinta didėle daugybė šovi- numenės vadas Įsake tą regi-, žinios skelbia, kad vokiečiai ry- kė savo nuomonę, kad popie-

ITALAI LAUŽO AUSRTU 
LINIJAS.

Rymas. Didžiausis ir nar- 
siausis veikimas dabar eina aus- 
tro-italų fronte. Italai eidami 
pirmyn laužo austrų linijas ir: 
šluoja be jokič sustojimo. Tele
gramos praneša, kad italams te- i 
ko jau ir Monte Santo tvirtovė ■ 
gulinti už 7 mylių nuo Gorizijos i 
miesto. , Ta tvirtovė gynė visą ■ 
aplinkę ir jai puolus, italai turi j 
turi liuosą veikimą Isonzo fron-; 
te. Austrai traukiasi atgal su i 
dideliais nuostoliais. Oficialia-1 
kai italai skelbia, kad Į nelaisvę 
patekę yra virš 23.600 austrų. 
Gandas eina, kad austrai jau 
viską gabena-iš Triesto gilumon 
Austrijos.

. RUMUNIJOJ VOKIEČIAMS 
NESISEKA.

4 Petrogradas. Vokiečių kariu- 
menė nepaliauna atakuoti ruso- 
rumunų pozicijų, vienok apie sa- 

, vo pasisekimus nieko nepraneša, 
i kuomet rusai skelbia, kad kęlio- 
I se tapo vokiečiai sumušti. Krend 
įskeni aplinkėje vokiečiai buvo 
i paveržę rumunams tūlas pozici
jas. tečiau rumunai kontratakų 
j atsiėmė.
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NEBUS ŠĮMET ANTROS KA
RIUMENĖS RINKIMO.

VVashington, D. C. Buvo 
skelbiama, kad antras kariu
menės rinkimas Į kurią buvo 
manoma pašaukti 500,000 ^rek
rutų, Įvyks Spalio mėnesyj šių 
metų. Dabar generolas Crovvder 
praneša, kad rinkimas antros ka 
numenės tapo laikinai atidėtas, 
kadangi pirma reikia sutvarky
ti ir viskuom aprūpinti pirmo 

'pašaukimo kareiviai. -

Atlantiko uostas. Trumpa 
telegrama praneša, kad šiose 
dienose tapo nuskandintas dide
lis Anglijos laivas “Trelissick”, 
kurs vežė i Francuziją 350,000 
bušelių avižų. Laivas buvo ap
ginkluotas, vienok negalėjo atsi- 

_______ITALAI PAėMę 20.000 j ginti nuo užpuolusio snbmarino.
AUSTRŲ. Kiek jurininkų išsigelbėjo, neži-Į

Rymas. Vyriausis italų ka- n’a- 
rėš štabas praneša, kad pastaru-1 
jų dienų bėgy j generolo Cadarno 
kariumenė paėmė virš 20,000 
austrų Isonzo fronte. Be to ita
lams teko apie G0 sunkia kanuo
lių. Mūšiai tęsiasi ir toliau be 
paliovos. Austrai deda paskuti
nes pajiegas, kad sulaikyti ita
lus, bet sunku jiems atsispirti 
prieš Įsiutusius italus. Italai 
visu smarkumu gula ant kelio 
vedamo Į Triestą.

MOTERIS DIRBA PARAKO 
DIRTUVĖJE.

AVashington, D. C. Rinkime 
pirmos kariumenės daug jau
nų vyrų tapo paimta iŠ Du Pont 
Pawder dirbtuvės, kurioje yra 
dirbamas parakas dėl Suv. Val
stijų ir talkininkų. Kad nebū
tų sutrukdytas darbas valdžia 
nutarė priimti Į dirbtuvę ir mo
teris. Dabar didžiausioje para
ko dirbtuvėje jau dirbo daugiau 
moterių negu vyrų.

ANGLO-ITALŲ LAIVYNAS

VOKIEČIAI VĖL UŽPUO
LĖ ANGLIJ.Ą

Amsterdamas. Iš Berlyno pra 
nesama, kad eskadra vokiečių 
aeroplanų vėl užpuolė Angliją ir 
bombardavo miestus Kulią, Lin- 
colną ir HumbelĮ. Grįždami at
gal lakūnai numetė keliatą. bom
bų ir ant Anglijos karės laivų. 
Sako, kad Anglijai padaryta yra 
dideli nuostoliai. Smulkesnių 
žinių dar nėra.

niu. menta pasiųsti jos, gilu-! tiniame fronte planuoja ką tai žiaus raštas taikos reikale at- 
mon, kur jis bus išskirstytas, nepaprastą. Mintaujos fronte neš geras pasekmes. Bonzano
Delko lenkai atsisakė kariauti,. yra sutraukta didelė daugybė sako, kad viso pasaulio spauda 
nėra žinių, bet manoma kad tai kariumenės ir didelių kanuolių. gvildena popiežiaus raštą, tik 

.. , . lobalsis visų lenkų judėjimo, Viskas rodo Į vokiečių rengimą- kariaujančios šalįs o ypač talki-
i.ar|i,t1USv .1CJa t kurie pastaruoju laiku pradėjo si didelian ofensyvan Rygos- ninkai dar nieko oficiališko nė-

paske bta, kad v a ariniame a- . bruzdd, prieį vokiečius-spau- Dvinsko fronte, tikslu išvyti ru- ra pasakę. Nežiūrint į tai vie- 
res .fronte siose dienose žuvo jd-jug ■ sus i§ Rygos įr pasidarj.ti atvi. nok uiko3 vUtis yra.

I ra kelią Į Petrogradą. -----------------

ŽUVO DU AMERIKOS
LAKŪNAI.

du Amerikos lakūnai: Chad-

BOMBARDAVO TRIESTĄ.
VVashington, D. C. Italų am

basadorius VVashingtone aplaikė 
žinias, kad anglo-italų laivynas 
iš 15 ir 16 colinių kanuolių bom
barduoja Triestą iš Adriatikos s
jūrių. Griaunamas yra Herma- 
da kalnas, kurs yra kaipo tvirto
vė Triesto nuo nuo jūrių pusės. 
Laivynas stovi teip toli nuo kra
što, kad austrų pajūrio baterijų 
kanuolių šūviai negali pasiekti. 
Submarinų naikintojai saugoja 
laivyną nuo vokiečių submarinų. 
o aeroplanai nurodo kaip toli 
krinta šūviai.

STIURMERIS VOS GYVAS.
Kopenhaga, žinios skelbia, 

kad buvusis Rusijos ministerių 
pirmininkas, dar caro laikuose, 
Stiurmeris yra arti mirties. 
Nežiūrint jo blogo sveikatos 
stovio, dabartinė valdžia nepa
leidžia iš kalėjimo. Stiurmeris 
tapo areštuotas užsidegus revo
liucijai. Jis yra kaltinamas tar
navime vokiečiams ir vedime Ku 
sijos prie pražūties.

wick ir Biddle. Trečias Harold 
Willis pateko vokiečių nelais
vėn. Ikišiol dar nebuvo girdėti.

RUSIJAI STOKUOJA 1 WILSONAS KALBĖS APIE

PRANCŪZAI LAIMĖJO PRIE
VERDUNO.

Paryžius. Atnaujindami ofen 
šyvą Verduno fronte, franeuzai 
turėjo didelius laimėjimus, nes 
po smarkaus mūšio atėmė iš vo
kiečių labai apdrutintą kalną No 
304. Dabar franeuzai randasi 
geresnėje pozicijoj, nes linija 
eina tarpe Avoeourtvood ir mir
ties kalno. Berlyno raportai Į 
pripažįsta, kad tai didžiausis bu-1 
vo mušis Verduno fronte tame 
mėnesyj. Vokiečiai panešė di
delius nuostolius.

VAGONŲ. NEGRAI KAREIVIAI TAIKĄ.

UŽDARĖ SALIUNUS.
Chellieathe, Ohio. Įsakymu 

Suv. Valstijų maršalo Deranney 
tapo uždaryta visi saliunai ir 
paleistuvystės namai netoli sto
vyklų j kurias Rugsėjo 5 d. 
atvyks pirmas Ohio valstijos ka
riumenės korpusas. Teipgi 
iš tos aplinkės tapo prašalinta 
30 -vokiečių ne piliečių. Sargyba 
saugoja stovyklas, kad nebūtų 
pasikėsinta sugriauti.

GARFIELD-ANGLIŲ 
. DIKTATORIUS.

Washington. D. C. Anglių 
diktatorium Suv. Vai. tapo nu-' 
skirtas H. A. Garfield, Willams 
kolegijos prezidentas ir kviečių 
kaimų nustatymo komiteto pir-. 
mininkas. Apart to prezidentas 
jau nustatė kainas ir ant kietų 
anglių. Augščiausia kaina yra 
nuo 4 iki 5 dol. ir 30c. už toną. 
Už pristatymą anglių Į namus 
teip vadinamiems perkupčiams 
ir tapo nustatyta kaina. Jie 

■gali imti nuo tono: minkštų 
anglių 15c.. o kietų 30c. Dabar 
viskas gal bus žmoniškiau.

Washington, D. C. žinia iškad Amerikos kariumenė ar la- i Maskva. Suv. Valstijų gele- 
kunai butų dalyvavę mūšiuose, žinkelių komisionierius John F. Houston, Tex, Negrų karei- VVashingtono išėjo, kad neužil- 

5 speciališkas 
kad Rusijai pulkas beveik visas sukilo, kuo- Suv. Vai. kongreso posėdis, ku- 

j tuojau neišvengtinai yra reika- met policistas areštavo vieną name prezidentas V'ilsonas kal- 
i iinga apie 40,000 vagonų ir apie negrę, kuri buvo su kareiviu su- bes apie taiką ir atsakys Į po-

VAin-frlA į2.500 garvežių. Stolca vagonų sjdėjusi. Sukilę negrai pakėlė Pajaus notą. Dabar laukiama
ivi .h - j;r o-arv-pvin vra nripžasčia neti- _ tik pranešimo nuo talkininkų.

nes Suv. Vai. be talkininkų suti
kimo nieko nemano pradėti. 
Ką talkininkai praneš Suv. Vai..

ŠAUKIA REICHTAGO 
KONFERENCIJĄ.

I.ondonas. Per Daniją ži
nios ateina, kurios praneša, kad 
Vokietijos kancleris Michaelis 
šaukia bendrą reichstago parti
jų atstovų konferenciją. Kon
ferencija sakoma turės išrišti 
daug svarbų klausimų apie ku
riuos kancleris Michaelis dabar 
atsisako kalbėti. Manoma, kad 
konferencijoj ar nebus tik svar
styta naujos Vokietijos išlygos 
taikos pasiulyjime talkinin
kams.

AUSTRAI REIKALAUJA 
TAIKOS.

SUKILO.

Tie du lakūnai tai bene pirma Stevens. kurs dabar randasi vių stovyklose 24 infanterijos go bus sušauktas 
auka Suv. Valstijų karės fron- ,-^Iaskvoje praneša. 1 
te, Francuzijoj.

LEIDŽIA JASSY. ’r ganez*1- - ra Priežascia neti- magįa jreidami miesto gatvė-
Undonas. Iš Odesos prane-1 į“S10 vc'k,m<> fr“nte; “s mis šaodė j visas puses. Vakare 

šama. kad Rumunijos valdžia jku ne«a J* kur tik kokiuose namuose rado-

pamažu pradeda apleisti buvu-. nutrukdvtas. « ^bury-s. negrai įėję šaudė zmo niekas dar nežįno
šią laikiną sostynę Jassy. Se-i * nes. lo žmonių tapo užmušta 
nato ir atstovų buto nariai ke
liauja . Odesą. Teipgi gabena
ma valdiškos popieros ir kiti do
kumentai. Yra manoma, kad 
Rumuniją savo laikiną sostynę 
apsirinks Chersoną. Matyt Ru-

----------------- ir daug sužeista. Tarpe užmu-
IR JAPONIJA PRIEŠINGA štij randasi kapitonas Matte ir ANGLIŲ MAGNATAI DAR 
POPIEŽIAUS SIŪLOMAI du policistai. Kiti civiliai.

Vėliausios Žinios*

VOKIEčIAI ATMETĖ ANG
LUS ANT YPRES.

i, manijoj pasekmingai veikia vo-
kiečiai ir rumunai mano neat
silaikyti.

JAPONUOS MISIJA 
WASHINGTONE.

VVashington. D. C. Japonijos 
diplomatiška misija, kuri kelia
tą dienų ilsėjosi San Francisce 
atvyko jau

Kopenhaga. Atvykę į čia pa
sakoja pasibaisėtiną Austrijos 
gyventojų padėjimą. Dabarti
niu laiku tik ir girdisi šauks
mai: “Taika nežiūrint kainos, 
negu karė tęst dar ateinančią

Paryžius. Netoli Ypres an^‘i žiema”. Austrai reikalauja ati- 
ų kariumenė, kuri bandė pa-1 duot yi GaIidją Rusijai ir 

kelti ofensivą, tapo vokiečių at- Ita|ijai Triest^ su * aplinkė. 
mesta j senas pozicijas. Bavan- mis biJe tik uiką butu žmo_ 
!os pnnco Rupprechto kanume- 
nė gavus sustiprinimą puolė ata- 
l:an ir atėmė iš anglų visą aplin
kę, kurią anglai pereitoj savai
tėj buvo užkariavę. Ant Ypres 
Menin kelio tęsiasi pašėlusi mū
šiai. Vokiečiai pripažįsta, kad 
augščiau minėtas laimėjimas 
jiems brangiai atsėjo.

nės nerimsta ir gali kilti dideli 
maištai priešais valdžią.

VOKIEČIAI NAIKINA
PATRONUS.

Paryžius. Francuzų kariu-
menių vadai iš vakarinio karės 
fronto praneša, kad pas tulus 
paimtus nelaisvėn vokiečius

NENUSILEIDŽIA.
____________ VVashington, D. C. Nežiūrint, 

valdžia1 STATYS LAIVŲ DIRBTUVES ,ka(i Suv- ^ak valdžiai jau pas- 
kJL:
stijose, anglių kasyklų magnatai pakėlus buvo ofensyvą visu fron 
nenori nusileisti ir nesutinka su tu ypač gulo ir vežėsi linkui

Triesto. Vėliausios žinios skel-

TAIKAI.
Tokio. Japonijos ______________ ___________ ______

oficiališkai paskelbė, kad Japo- Kashington. D. C. Sus. Vai. k<9bė anglių kainas įvairiose val- 
nija pasitarusi su savo talkinin- vajd2ja nutarė pastatvti tris di- 
kėmis, atmetė popiežiaus pasiu- ddes laivų dirbtuves ir tam tiks_ 
lyjimą ypač dėlto, kad yra pažy- |uj - paskyrė 35 milijonus 
mėto, jog sugrąžinti reikėss vi- doieriy. Naujų laivų statymui, 
sos užimtos vokiečių kolionijos. va|^žia paskyrė pusę milijardo 
Japonija sako, kad ne ji ne Angį. ;do|eriu. Laivų statymui sako 
nesugrąžins jau Vokietijai ko-1 •■J •__ • •
lionijų, kurias užėmė Afrikoje s^ymo kompanijos, 
ir Ramiame oceane. 

Kelias Į Triestą' adarytas. 
Italų kariumenė vedama gene
rolo Cadarno, kuri neseniai

Wilsono nustatyta kaina. Illi-
,j nois valstijos šalies apsaugos bia, kad po nuožmaus mūšio ita

lai sulaužė austrų paskutinę li
niją ir pasidarė atvirą kelią į 
Triestą. Jei italų neapsilps 
ofensyvas. Triestas bile valandą 
bus paimtas.

komiteto naris praneša, kad 
ačiū VVilsono anglių kainų nusta- 

pagelba duos ir privatiškos laivu : ‘Smui- nli"°is. valstijos gyren- 
‘ tojams angliai per metus atsi- 

' ; eis 77,000,000 dol. pigiau.

NAUJA PASKOLA RUSIJAI.
Washington, D. C. Suvieny

tų Valstijų pinigyno sekretorius
Misijos pagerbi-! .J>ary”’?s\ Vyriausis Francu- Adoo paskelbė, kad Rusijai ------------------,-----

mni Raituose Namuose tano • z^os kar®s štabas skelbia, kad jjasfojjnta iš naujo 100,, ko kuomet kilo nesusipratimai 
suruoštas didelis nokilis. Jano- ‘ vakar*n’ame ^ronte netoli Ma-Iqqo ooo dol. karės vedimo rei-J tarpe Suv. Valstijų ir Mesikos, 
nai anlankė visus šalies denarta- i ™nv’^ers (Champagne apskry’j) kajamg už tuos pinigus Rusija. pačto kursavimas tarpe abiejų 
mentus, žada nuvykti teipgi į • akait]ius vokiečių galės pirkti šioj šalyj amunici-! valstijų tapo pertrauktas ir 

Mount Wemon, kur yra Was- 
hingtono kapas.

į Washingtoną. VOKIEČIŲ NUODAI JIEMS
Svečius patiko valstybinis sek-; PATIEMS TEKO, 
rotorius Lansing ir kiti augšti;
valdininkai.

VOKIETIJOJ STOKA LI-
GONBUČIŲ.

Zurich. Atkeliavę iš Vokieti-- 
jos keliauninkai pasakoja, kad GEN. SUCHOMLINOVO 
Vokietijoj yra didelė stoka Ii-BYLA, 
gonbučių. Tiesiok neturi kur Į 
padėti sužeistų kareivių, kurių- 
kasdieną šimtais atsiunčia iš va- i 
karinio karės fronto. Didės-1 
niuose miestuose iš privatiškų |

PRADĖJO KURSUOTI 
PAČTAS.

San Antonio, Tex. Nuo lai-

vių užsinuodino savo gazais. ja jr kitokius karei reikalinkus (traukėsi iki šių dienų. Dabar 
kuomet francuzų artilerija ge- rejkmenis. Dabar Suvienytos žinios skelbia, kad susinėsimas 
rai nustačius kanuoles subom- ya|stijos Rusijai yra paskoli- 
bardavo didelį nuodingų bombų nusios 275,000,000 dolerių (du 
sandelį. Vokiečiai nuo savų jįjmtu septynios dešimts penkis 
nuodų krito kaip musės. I milijonus dolerių).

Paėmė dar 10,000 austrų. 
Laužant austrų linijas beveik vi
same fronte austrai neteko tvar 
kymąsi kontrolės ir dideliais 
būriais tampa italų apsupti. 
Oficiališkai paskelbta, kad italai 
atmesdami austrus-ant dešimts 
mylių, paėmė nelaisvėn dar 10,
000 austrų.

MOKESČIAI DEL NEVEDU

Petrogradas. Kasacijiniame 
senato departamente prasidėjo 
nagrinėjimas bylos buvusio ka
rės ministerio Suchomlinovo ir 
jo žmonos. Byla vedama pri-

ŠIŲ IR NAŠLIU.
Ottavva, Ont. Australijos

pačtu Suv. Valstijų su Mexika 
tapo vėl atnaujintas. Carran- 
zos valdžia matyt Vilią jau nu
slopino, kad negirdėti jau ne plė
šimų ne užpuolimų.

TRŪKIS APSIVERTĖ.
Toledo. O. Pasažierinis tru-

kis, kuriuo grįžo nuo ekskur-finansų ministeris skelbia, kad
netolimoj ateityj visi Australi-; sijos Columbus. miestelio pra
jos nevedę 1vyrai ir bevaikiaij moninkai, apsivertė ir susidau-

Wilsonas atsakė popiežiui.
Prezidentas Wilsonas atsaky
damas ant popiežiaus Benedik
to XV taikos pasiulyjimo. pra
nešė, kad taika lieka ant rankų 
visos Vokietijos žmonių, o ne 
kaizerio. Padavė tiesiok pasiu- 
lyjimą Vokietijai baigti karę nu 
metant nuo sosto kaizerį ir ap
valant Vokietiją nuo kaizeriz- 
mo. ,
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įlšLietuvių Gyvenimo!
Cleveland, Ohio. “Var

po” choras. “Varpo” choras 
susitvėrė Kovo 18 d. 1917 m., 
kurs pasiliko po globa ALT 
S. 18 kuopos Cleveland, 0.

“Varpo” choro tikslas tai 
dailė iš dainų ir muzikos, ku
ri skambės tarpe Clevelan
do lietuvių ir savo gabumais 
puoš sceną.

“Varpo” choras yra vie
natinis choras, kurs suside
da vien tik iš vyrų ir kurs 
buvo pageidaujamas tarpe 
Clevelando lietuvių.

“Varpo” choras savo už- 
duočia ir pasišventimu at
liks savo darbą kaipo varpas 
skambėdamas tarpe lietuvių 
žadins kiekvieną užsnūdusį 
prie darbo, linksmins nuliu- 
dusius, ramins pavargusius 
vesdamas prie tautiško su
pratimo, aiškins tėvynės Lie 
tuvos judėjimą, skelbs lietu
viams, kad męs visi lietu
viai esam vienos motinos 
Lietuvos ir, kad męs turim 
vienybėje ir sutikime gy
vent.

“Varpo” choras kviečia 
kiekvieną lietuvį kurs kuom 
nors gali prisidėti prie dailės 
ir turi norą kame nors la
vintis k. a. dainose, muzi
koj ir teatrų perstatymuo
se.

Lietuvi jaunikaitį! Buk 
geru lietuviu neleisk veltui 
laiko, o stok į varpiečių eilę 
prie dainos. Daina tai aš- 
trus ginklas apsigimimui nai suvargusius brolius link-

Balionai parduodami naudai Raudonojo Kryžiaus.

, .. ... buvo surengus išvažiavimą 
(pikniką) Mettapen Rugby 
Parke. Išvažiavimas buvo 
gana įvairus ir ganėtinai! 
linksmas. Buvo ir gerbia
mas komp. M. Petrauskas, 
teipgi 
Montello Mokslo Draugijos 
(turbut gabijiečiai buvo 
juos užkvietė) gana skait-! 
lingas būrelis jaunuomenės.; 
Apart tų buvo ir iš kitų mie
stelių svečių kaip iš Lawren-; 
ce, Cambridge teip ir iš ki
tur. Vakare visi skirstėsi 
gana linksmi ir išreikšdami! 
gabijiečiams kad ir vėl tokį 
išvažiavimą surengtų.

Rekrutavimas.
Kaip visur teip ir pas mus { 

prasidėjo ėmimas į kariume- 
nę. Daug ir iš lietuvių pa
puolė. Ūpas tarp jaunuo
menės visai yra nupuolęs, 
vaikščioja visi nuliūdę lauk-į vių choras, vedant p. L. Bū
dami tos dienos kada reikės įtaikini, 3 kartus pagiedojo 
stoti į kareivių eiles. himną “Lietuva Tėvynė mu-

Reikia pastebėti teipgi su”, “Ant tėvelio dvaro”, 
liūdną regini, kad gerb. “Močiute širdele” ir pabai- 
komp. M. Petrauskas atsi- giant dar kartą himną, 
sveikino su “Gabija”, kurs Vaidinimas, dainos, ypatin- 
rengiasi važiuoti į Lietuvą, gai himnas, — kuriam išrei- 
Atsisveikindamas linkėjo škė savo pagarbą stovėda- 
visiems geros kloties ir kad mi, — spėjant iš “bravo” 
po šios karės galėtų pasi- ir gausaus delnų plojimo, 
matyti Lietuvoje. Ištikro matyt į susirinkusius pada- 
liudnas reginis, širdis suso
pėjo kiekvienam ir ne vienas 
apsiverkė iš gailesčio. Lai
mingos jam kelionės ir, 
kad sugrįžęs Į Lietuvą te-

nuo blogo pasielgimo, o yra 
gerų žaislų geram užsiėmi
mui. Kas nori būt gerame 
pasielgime, tas turi prisidė
ti prie “Varpo” choro. Var
pas prie savęs šaukia kiek
vieną lietuvi: Ateikit! Atei
kit! Ateikit!

K. Aksomaitis.

laikraščių, reikia tikėtis, du. Piano balsai pasklydo 
kad toji kliūtis, pačių lietuvių po plačią erdvę, o ta kuri pa 
bus prašalinta. gimdė tuos akordus klausi-

-- idama nykstančio tolumoje 
Į Voronežas. Šiais metais aido užsisvajojo. Rods ji 
“Saulės” Draugijos Įstaigo- ko tai jieškojo praeities al
se Voroneže baigė mokslą— minimuose, rods ko tai at- 
Mokytojų kursus: Adomai- minti norėjo iš praeities gy- 

Julė, Atlasevičaitė1 venimo. Užstojo tylos va-

1
jau vienminčiai norėjo pasių 
sti. teip svarbų musų tautai 
Paaiškėjus rezultatams, kas 
likosi išrinktas, ne maža da
lis musų tautiečių likosi la
bai nepatenkinta ir tiesiog 
jautėsi esanti apvilta, nes 
darbininkai buvo pasiryžę iš 
vesti kandidatą iš savo tar- tytė 
po ir tik jame tematė tikrą Agota, Bindokaitė . Elena,, landėlė. Urnai jos veidas 
savo reikalų gynėją savo su- Bagdonavičius Justinas, Kai į atsimainė ir nežinoma jiega 
vargusios tėvynės naudai., ryte Anelė, Karia Petras, ją užviešpatavo. Neilgai 
Ir nežiūrint, kad tarp išsta- Keršulytė Barbora, Natke- laukus ištiesė ji savo pirštus 
tytujų trijų pasaulinių kan- vičaitė Izabelė, Popikaitytė ant kleviaturo ir iš po jų 
didatų buvo gana tinkamų Viktorija ir Vasiliauskaitė pasipilė meliodija liūdnos 
žmonių, o buvo išrinktas ku- Hiuminata. ■ dainos, meliodija vienos se-
nigas, tai tiktai dėl to, kad Buhalterių kursus: Bars nos atminimų dainos.. Ma- 
tarp rinkėjų didesnė dalis čiauskas Bladas, Dulinskis lonus meliodijos aidas atsi
buvo kaimo* moterų, o jau Vincas, Križanauskas Sta- mušė kur tai toli ir nyko ne- 
moterėlės ką gi daugiau ’sys, Danevičaitė Viktorija, matomoj ir tamsioj berybėj 
rinks, jei ne kunigėlį. 0" ant- Kairiunaitė Paulina, Kibi-: erdvės.
ra, ir patys rinkimai buvo šaitė Jųžė, Mackevičaitė Sta-į Antra moterė pasikėlė ir 
atlikti ne kaip reikia. “Lie- sė, Mednytė Livija, Mižuta- priėjus prie piano pradėjo 
tuvių Balso” 33 numeryje vičaitė Kazė, Meškaitė Ele- atydžiai klausyti Jai rodė- 
paaiškinimuose, kaip rinkti na, Rusitytė Olga, Silenytė. sj? kad pasaulis persimainė, 
atstovus į Rusijos Lietuvių Pranė, Čėsnytė Kastė ir Jus- kad atgijo jaunystės sapnai 

ir lyg užžavėta sekė kiek- 
: vieno uzgavimo tonus. Me
liodija tylo pamažu....

! — Mariute_ ta daina iš-
tikro... Niekad jos ikišiol 
tu neskambinai — pratarė 
drebančiu ir sujudinančiu

, balsu.
; — Teip Vandziu, bet ir 
i vakaro tokio nebuvo kaip 

tvkaus vėjalio pagautas bu- šiądien atsaKė sėdėdama 
i vo blaškomas į visas puses. ' Prie Piano ramu ir Pilnu jau’ 
! Šalę vieno didmiesčio, tarp: smo_balsu. Jis tą dainą teip 
{žaliuojančių medžių stovėjo —
i eilė namelių, aplink kuriuos { — Tavo vyras?
į buvo prisodinta įvairių gė-į Senutė prasijuokė.
lių. Ant gonkų matėsi dau- { — Ne, tai mano mylimas. 

' gybė vazonų, kurie dar la- įDabar, kada viskas jau pra- 
biau dabino namelius, besi-ėjo galiu tau be baimės pa
raudančius saulės spindu- ■ pasąkoti.
liuose. Linksmas ir svei-. — Tavo mylimas-----už
kas gyvenimas tenai. Vara-klausė anirojt—Stebėtina...

i — tas malonus, gamtos į Ta daina teip mažai žinoma. 
Pirmininkaujant gomeliečiams lietuviams te-j peri jodas, kiek ji suteikia {Mano vyras teipgi ją mylė-

Tautos Fondo klausymą, 
bus išsiųsti Tautos Fondui.

Tiek šiuo kartu iš musų 
padangės.

Seimą, buvo aiškiai pasaky- kevičaitė Julė, 
ta, kad kandidatus stato vi- ‘ 
suotinis susirinkimas, pas; 
mus gi tų taisyklių visai ne-' 
silaikyta. A. Narmontas, i 
S. Blažys ir kun. Giniatas į 
buvo išstatyti kandidatų sa- j

(“Liet. Balsas”

rė gerą Įspūdį.
“Lietuvių Diena”, Gegužės' 

7 d., pas mus, palyginti su į: 
kitomis lietuvių kolionijomis 1 
— pavyko gana gerai. Tam 
tikslui,_ inicijatyva_ kun. J.

Žalmiško Paukštis. Skinkio, susidarė specijal 
“Sunaikintajai Lietuvai au-!

RUSIJOJ. kų rinkimo komisija”, Į ku-!
Dono Rostovas. Užėjus rtą Įėjo Įvairių partijų žmo- j 

laisvės dienoms ir musų ap- nių, kurie ir suruošė “Liet, f 
linkės lietuviai linksmiaus Dienos” rinkimus.
sukruto darbuotis. Tiesa, ir Rostovo-Nachičevanės gat-

-smintų muzika ir dainomis.

Nors

seniaus, nors ir labai sun- Vėse aukų skardinėmis rin- 
kiose aplinkybėse, vis tik kimai beveik kasdieninis da- 
buvo šis tas veikta, paruoš- lykas, vienok “Liet. Diena’ 
ta, nors plačiai ir nesigar- buvo kokia tai vpatinga die- __ ------------- --- i ---- t ——*-- -- r-.. A c . .

prigulėt prie ALTS. mokant 
po 5c. mėnesyje. Susirinki
mus laiko kas trečias nedel- 
dienis kiekvieno mėnesio 2 
valandą po pietų K. Ba-

P. S. Įstojant į “Varpo” 
chorą reikia mokėt 10c. įsto
jimo ir po 10c. kas mėn. cho
ro reikalams. Teipgi turi

čkmio krautuvėje, po No. 
2209 St. Clair avė.

K. Aksomaitis, raštiniu.

ATMINIMŲ DAINA. 
Novelė.

(Mintis skolinta).
Šiltas buvo vasaros dienosi 

rašė iš anksto ir jau iš va-Į pavakarys. Žaliuojanti me- ' 
. karo prieš rinkimų dieną tas džiai ir žydinčios gėlės gim- j 
sąrašas buvo prikabintas, dė ir leido aromatinį kvapą,Į 
prie susirinkimo salės durų, kurs gamtoje skleidėsi ir i 
o susirinkimo dieną kun. 
Giniatas bažnyčioje po pa
mokslo, pranešdamas lietu
viams apie busiantį susirin- 

' kimą, draug pranešė, kad su
sirinkimo bute prie durų ra
site ir kandidatų sąrašą. 
Reikia pažymėti, kad kan- 
didatų sąraše buvo išstaty-

' tas ir K. Levandauskis, net 
i šis savo kandidatūrą nu

lėmė;—

Gomelis MogiL gub. Rin- 
{kimai atstovo į lietuvių Sei
mą. Sekmadienį gegužės 21 
d. Sekminių pirmą dieną 
Gomelio lietuviai rinko at
stovą į visos Rusijos lietuvių 
Seimą, šaukiamą šių 1917 
m. gegužės 27 d. Petrapilyje.

Susirinkiihan atvjko 243 
žmonės, bet prieš balsavimą 
dėl lietaus ir kitokių priežas
čių 26 žm. išėjo namo. Ka
dangi jie jau buvo Įrašyti 
rinkikų sarašafiTiravo palai- 
kyti susilaikiusiais nuo bal- Prie tokių tai aplinkybių {ra 
savimo.
daktarui K. Pautėniui, rin- ko rinkti savo atstovas į Lie- 'džiaugsmo ir skatina prie; jo... reiškia... syki, kada aš 
kimai buvo atlikti slaptu tuvių Seimą. i gyvenimo net ir tuos, ku- i jam dainavau...

i balsavimu. Balsavosi 4 kan-' -------------- iriems jau gyvenimas nieko j —Tavo vyras?.. Vandziu,
didatai: A. Narmontas, S. j Vladivastokas. Gegužio {nežada. teip mažai męs kalbame apie
Blažys, P. Daugelevičius ir 21 d. vietinėj bažnyčioj Po- j Vienų namelių mažame, tą, kas brangiausia buvo gy- 

‘ kun. J. Giniatas, vietos Lie- piežiaus paliepimu įvyko au- kambarelyj, kurio langai {venime.
tuvių Centro Komiteto n. kų rinkimas nuo karo nuken buvo nustatyti žydinčiais!

“t i v • . • • TI 1 * : j — • • • T * X. * T) — I • 1 — J —
tuvių Centro Komiteto n. kų rinkimas nuo karo nuken buvo nustatyti žydinčiais { _  Ar negeriau, kad tą
d. k. š. įgaliotinis. Paskai- tėjusiai Lietuvai Po vieti- vazonais, supamose kėdėse nešiotumėm paslėpę kiek- 
Čius sumestuosius kamuolė- nio klebono pamokslo prasi-j sėdėjo dvi moteri. Sėdėjo; vjena savo širdies gylumoje?

... - liūs, pasirodė, daugiausia įdėjo rinkimas aukų, surink abi gyliair užsimasčiusios ir i Gedinčio ji prie piano vėl
bartimu laisves .aiku — ma- šventė, kurioje įvairių tautų balsu gavo kun. J. Giniatis ta tam tikslui 500 rublių. -
tyli didelė pažanga. Kur geraširdžiai piliečiai, sūdė- _nį balsu ir 101 kamuolė-' ...
sutiksi būreli saviškiu tuoj j0 aukų “Sunaikintajai Lie- H juoda> jis ir Kkosi atsto- tinė lietuvių draugija suk- 

savo kruti-į lietuvių Seimą. Kiti vietė lietuvių susirinkimą.
’’ nes lapeliais su Lietuvos kandidatai gavo balsų: A. Susirinkiman apsilankė apie
i. • Narmontas 62 balsu 157 juo- 50 žmonių, ' ’ ’ '

sinta, bet sulyginus su da- na? kokia tai musu tautos

vą, Lietuvių Seimą, Fondus, 
draugijas, partijas. Deja, tautos gerbu. 
kad męs vis dar neišmoksta- _. . .
me nuosekliai darbuotis . Rinkimų vaisiai gana gra-

So. Boston, Mass. Teko . 
man skaityti keliatą nume
ry “Dirvos”, kuriuose ne
užėjau ir nepatėmyjau ne jo
kios žinutės iš So. Bostono, 
manytum, kad čia visai to
kio miestelio nėra nė visa
me Amerike arba visai lie
tuvių ten nėra. Bet visai ki
taip yra.

Šis miestelis guli ant jūrių 
kranto. Pietuose nuo Bos
tono, daugiausia yra apsigy
venę lietuviai ir airiai. Už-

bendram labui; nesupran- padengus rengimo iš- 
tame, ar nenorime suprasti įaJ^as '
tvarkos jungimosi, ir jei kurie pinigai Aukų
kiek jungiamės, tai dauginus nnkimo Komisijos laikinai

ron-n vra sudėti i banka. ir Lietu-Kovai. su bendrais musų • \ . ■ .
vju Seimui įsrisus Lietuviu sitėvynės pnesminkais, kurie - *1

šiokiu ar tokiu budu tyko 
musų nežvalumu naudotis.

Gegužės 1 d. šventėme kar I 
tu su visu pasauliu. Rosto- 
vo gatvėse pirmą kartą pa- 
sirodė eilės Lieturių sūnų 
ir dukterų, pasigirdo lietu- 
vių balsai ir sublizgėjo lie- 
tuviški parašai ant vėliavų.

dubiai gana geri; galima Nws daina melodij(:>s ir ’l 
uždirbti nuo 3 iki 6- i dol. ir 
daugiau sulyg žmogaus! 
amato. Dirbtuvių yra viso-
kių.

Gyvuoja keliolika pašai
piųjų bei idėjinių kaip tau
tiškų teip katalikiškų drau
gysčių. Tarp tų visų ge
riausią rolę lošia tai dramos 
ir muzikos draugija “Gabi
ja”, kuri labiausia užintere- 
suoja žmones kaip lietuvius, 
teip ir anglus. Jeigu gabi- 
jiečiai kur pasivertė išvažia
vime, ant piknikų ar kitokių 
pramogų, tai jie atsižymi 
savo žavėjančiomis daino
mis, gražiais tautiškais šo
kiais ir žaislais.

Išvažiavimas.
Rugpjūčio 19 d. “Gabija’

pasirėmusios ant rankų žiu- {prasijuokė.
Pasibaigus pamaldoms vie rėjo per langą į tolumą į ža- i — O aš norėčia pakalbėt 

liuojančius krumus ir klau- ^ar sykį apie mano laimę su 
sėsi netoli ūžiančio upelio kuom nor:
meliodijų. Pradėjo temti, pergyvent — nors atmini- 
Vasaros vakaro sutemą kas roe/Kk parodysiu jo pa
galėtų tinkamai aprašyti, veikslą.
Kas galėtų sutraukti Į vieną 
minti visą gamtos grožę ir { _ Tejp. o tu parodysi 
suprasti muziką kun gamto- g^vo wro?

tai mažesnioji
dus, Daugelevičius 60 baltų dalis Vladivostoke gyvenan- 
157 juodus, Blažys 57 balt, čiųjų lietuvių.
160 juod.

Skaitantieji šias eilutes kauja nt p.
apie gomeliečių lietuvių rin- svarstė pranešimą apie lie- 

' kimus, tenemano. kad tai vi- tuvių seimą Petrograde ir 
Gomelio lietuviai teip vienu balsu nutarė pasiusti

Susirinkimas, pirmimn-
Vaitiekaičiui.

Dar syki ją

— Savo mylimo?

je liūliuoja? Vasaros va- _ Gerai, jei tik rasiu jo 
paveikslą.

Mariutė išėjo į kitą kam
barį ir išėjus iš komodos gra 
žiai suvyniotą paveikslą.

— Syki gyvenime jieško- 
jau laimės ir radau ją — 
tykiai pratarė išvyniodama

karas kiekvieną užžavi, pa
gauna mintis, neša Į berybę 
Į praeities laikus ir paskan
dina atminimų bangose.

Sėdėjo jos tyliai. Nesena

tokį pasveikinimą: “Nega
lėdami pasiųsti visuotinan 
Seiman Gegužės 27 d. savo 
atstovo delei vėlyvo apturė 
ijimo pranešimo, Tolymujų gyvenimą, nes vaikai paaugę 
Rytų Lietuvių Draugija išėjo kitur uždarbiauti ir 
“Rūta” sveikina Pirmąjį

pažintis suvedė jas Į bendrą

Rusijoj Lietuvių Seimą, gei
džia pasisekimo ir vaisingo

dėlto jos nutarė pasiimti sau 
nameli ir vesti ramų gyve
nimą. Tame bendrame gy
venimo vienintelė jų laimė| darbo kovoj dėl laisvos de- 

i mokratiškos Lietuvos su stei 
| giamuoju Seimu Vilniuje.”

Gegužio 24 d. susirinkime! 
{lietuvių kareivių nutarta or 
i ganizuoti kuopą lietuvių ka
reivių. Kuopos tikslas iš
aiškinti skaičių lietuvių ka
reivių ir jurininkų, pritrauk
ti juos prie kuopos, kad ben- 

{dromis pejėgomis remtų Ru 
{sijos demokratiją, kovojan- 
jčią už visų tautų laisvą ap-

rašai, išskyrus priedą “Lie- 
į tuviai Demokratai” ir ne iš 
lietuvių sielos yra gimę, nors 
ir stoka buvo to, kas ryš
kiau parodytų musų skir
tingumą nuo svetimtaučių, 
vis tik malonu, kad męs ne- 
atsiliekame nuo pažangos.

Balandžio 30 d., vietos 
“Lietuvių Draugijos” triū
su, “Ogniwo” salėje suruo
šta lietuvių vakaras. Vai
dinta “Gyvieji nabašnin-, 
kai”. Vaidinime dalyvavo:

: Z. šimašius (Žindulio rolė- 
1 je), p-lė B. Jasutytė (Žindu-,

lienė), p. S. Juodelė (Kvai-į
’ levyčia), p. A. Verkys (Ta-j - TttE CZAU UND^C. Guąqd mams ir remti revoliucijos

das), p. Žiurys (advokatas), Ar pažįstat keno tas paveiks las?_ Tai buvusio Rusijos iškovojimams.
p-lė M. šerniute (tarnaitė). 1 caro, Nikalojaus Romanovo, kurs dabar yra išsiųstas į Nuosekliam lietuvių tarpe 

’ Po vaidinimo, vietos lietu- j

v;
A THE. CZAC2. GUĄQD

Tobolską (Sibire).

iš popieros paveikslą.
Pažvelgus Vanda į paveik 

slą krūptelėjo. Veidas jos 
•Persimainė ir rankos pradė
jo drebėti. Ji pažino savo

buvo, tai atsiminimai, kurie vyrą.
; nelyginant jūrių vilnis ban- — Ar neparodysi man sa- 
: gavo iš tolimos praeities. vo \yro paveikslo — prabilo 

Ir šiądien, kuomet gamta Mariute, patėmyjus truputi 
'vakaro melodijomis žavė- susijudinusią X andą.
jo kiekvieno sielą, kuomet — Man regis, kad as jos 
jaunystės gyvenimas aplink paveikslo neturiu. Mano

Ssisprendimą. Klausime le- 
; gi jonų, susirinkimas nutarė 
įtverti steikti idėjišką lietu
sių legijoną, aiškinti svar-
i blausiems dienos klausi-

darbui kenkia stoka knygų,

virte virė, prieš jų akis slin- sūnūs paėmė ir išsivežė pas- 
ko jau tik paveikslai atmi- kutini — atsakė drebančiu 
nimų iš prabėgusios jaunys- nervuotu balsu. Gal man 
tės laikų. Tie atminimų pa- dar sykį paskambinsi me’io- 
veikslai slinko vienas po ki-,diją tos atminimų dainos? 
tam lyg kinimatografo apa- 
rato varomi ir jos žiurėjo Į

— Su mielu noru.
Ir vėl prasidėjo muzika ir

juos nepratardamos viena meliodija plaukė vakaro 
kitai ne vieno žodžio, kad tyloje toli, toli....
nesugadinus gražios ir malo 
nios vaidentuvės.

Staiga viena pasikėlė nuo 
kėdės ir priėjus prie piano 
pirštais užgavo keliatą akor

Vanda priėjo prie lango 
ir idėbus akis į tamsos ap
glebtą mišką užsisvajojo. 
Per veidą riedėjo ašaros.

Pilaitė.
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ĮgPERŽVA
Kaip tik pataikyta. Tūlas galutir

R-nas “Santaroj” rašyda- ma kui
mas Įspūdžių žiupsnį apie uk le kur
irainiečių manifistaciją Pet
rograde, gėrisi ukrainie
čiais, kad suėję Į bendrą vei
kimą daro manifestaciją sa-
vo politiškiems reikalams pa _ 
remti ir Centrąlinei Radai® 
pasitikėti. Ant galo prisi-® 
mindamas lietuvius sako: B

O męs? ®
Pas mus kalbama apie® 
“bendrą darbą” ir žodžiais® 

„ jis visų pripažįstamai, o® 
tuo tarpu kiek tik galint® 
kasama praeities “meš-® 
las” ir savo taikiniu-® 
kams po nosia kišamas, fl 

Na, žinoma, ir kalbama,® 
kalbama, kalbama... ir®
susirinkimuose ir “garbiu® 
guose,posėdžiuose” (opas® 
mus Amerikoje suvažiavi-K 
muose) ir mitinguose. Ir® 
jeigu pasidarytų senovės 1 
stebuklas, kad nuo garsų I 
griuvo žydų bombarduo- I 
jamas Erichonas, tai jau I 
ir męs butume turėję ne I 
tik žodžiais Laisvą Lietu- I 
vą... bet ir gyvenime.
Tą mintį autorius gal tai- I 

kė Europos lietuviams, bet I 
kaip tik pataikyta ir ameri
kiečiams. Europos lietuviai 
neturėjo tiek progų ir nega
lėjo viešai savo posėdžiuose 
tartis apie Lietuvos reikalus 
žr bendrą veikimą, nes žino
me, kad neseniai dar žanda
ras stovėjo prie durių kiek- I 
viename susirinkime, bet Į 
Amerikos lietuviai.... oi, tu- I 
rejo gerų progų susitarti ir I 
sueiti Į vienybę bendram dar I 
bui. Sutinkant su autorių, I 
gal ir ištikro laukiama seno- I 
vės stebuklų. |

e j' e * I
Ar ne per anksti. Keliū

tas savaičių atgal Amerikos 
lietuvius pasiekė praneši- j 
mas Šveicarijos lietuvių vei
kėjų apie kun. Dr. A. Vis— 
konto išdavikiškus darbus, I 
kad vienbalsiai tapo pripa—j 
žintas sunkiai nusidėjusiu I 
musų tautai ir nuspręsta 
patraukti lietuvių tieson. 
Pagavę tą pranešimą lietu
viški laikraščiai visaip vartė 

» ir kiekvienas išreiškė skir 
tingą nuomonę. Mums ro
dos, kad užteko sykį pažy
mėti apie kun. Viskontą kai
po Lietuvos išdaviką ir lauk
ti kol dalykai tikrai paaiš
kės, nes apkaltinimas ypatus 
dar nėra pripažinimas tik
ros kaltės kol tam tikras 
teismas nenusprendžia. Bet 
neatsižvelgiant į tai kun. Vis 

į konto vardas pradedamai 
laikraščiuose vartoti ir be 

‘ jokios abejonės sakyti, kad 
jis kaltas už tą, kad jis kal
tas už tą. “Lietuva”, kuri 

| bene plačiausią nuomonę 
išreiškė apie kun. Viskontą., 
dar ikišiol stovi bepusiškoj 
pozicijoj ir nedrįsta sakyti, 
kad jau kun. Viskontas tik
rai kaltas ir yra Lietuvos iš
davikas. Štai kaip ji pa-

rniant 
tininki 
kontas 
bavęs.

fi

tai busiančiam teisme liu
dijimais prirodyti teisin
gumą tų tvirtinimų, kurie 
teip stipriai yra pažymėti 
apkaltinimo akte. Kol to 
nebus padaryta, visuome- 
nė neturi teisės kun. Vis- 

* kontui primesti išdaviko 
vardą, bet turi teisę laiky-

< ti jį po nužiurėjimu.
Męs “L” pritariam ir dar 

kuo savęs pažymime, kadį 
kol dalykai nėra ištirti ir



Tik

mojo.
Kartą sėdėjo motina po langu ir gailiai 

verkė. Priėjo keleivis ir užklausė ko ji

DIRVA

negali- 
ardo bi- 

pasire- 
;iau kąl- 
:un. Vis- 
pasidar-

rienas savo frakcijoj.
Kitos frakcijos išsireiškė 

teip pat prieš davimą sve
čiams balso. Tokiu budu šis 
pasiūlymas dauguma balsų 
buvo atmestas.
nymą išrinkti iš frakcijų 
į Endziukaitis įnešė suma- 
Komisiją, kuri Seimo vardu 
'siuntinėtų pasveikinimus
Seimo nurodytiems žmo
nėms ir įstaigoms.

S.-d. ir s.-l. frakcijos nuo 
balsavimo atsisakė.

Tokiu budu nuo kitų frak
cijų į šitą komisiją nutarta 
rinkti po vieną žmogų.

Besiginčijant ir besikal
bant apie sveikinimus žmo
nes ir įstaigas, į Seimo šalę 
atėjo lietuvių karininkų de
legacija, kuri raudona vė
liava nešina priėjo prie pat 
estrados. Vienas karininkų 
delegatų karštais žodžiais 
sveikino Rusijos Lietuvių 
Seimą. Delegatas išreiškė 
kaip ir pasigailėjimą, kad iš
rinktame prezidijume nesi
mato tikrųjų demokratijos 
reiškėjų, socialistų atstovų, 
ir kad tokiu budu nėra kam

Teisybes pasakos.
NET ARKLYS PAGAILĖJO.

(Iš V. Huęo).
Buvo gražus vasaros pasakaris. 

ką buvo perėjusi perkūnija ir ant žemės vi- ; 
sur buvo valkos vandens. Saulutė leidos ir ] 
paskutiniai jos spinduliai atsimušė šlapiuo- i
se medžių lapuose ir lietaus lašuose. Ap
linkui buvo tylu.

Kažin iš kur išrėpliojo ant kelio rupū
žė, atsitūpė pas valką ir pakėlusi galvą, 
žiurėjo į dangų, tarsi, grožėjos besileidžian 
čia saulute. Nejautė ji fiei savo biaurumo, 
nei niekam pikto netroško.

Pamatė ją vaikų būrelis.
— Žiūrėkite, ana kokia pamatinė, 

kaip kepurė, tupi — sušuko vienas vaikas.
Ar matote, kaip akis į mus pastatė! 

Palauk tu, biaurybe, męs tau parodysime ! 
Vaikai duokime jai — sušuko antras.

RUSIJOS LIETUVIŲ (•įduoti brangioji raudona
vėliava. Delegatas tai pasa
kęs, Įdavė atsineštąją raudo
ną vėliavą socialistų liaudi
ninkų ir social-demokratų 

atidaryda- frakcijoms išreikšdamas pa-

SEIMAS.
(Tąsa)

Trečioji gegužės 29 diena.
Pirmininkas :

mas 12 vai. posėdį, pranešė, geidavimą, kad ją išlaikys 
jog suvažiavo į Seimą lygiai nesuteptą.
300 atstovų.

Vienas sekretorių, būtent bėti, atstovai padaro ovaci- 
Burba, perskaitė vakaryks- ją ir susispietę aplink raudo- 
čios dienos pesėdžio proto- nąją vėliavą dainuoja mar- 
kolą. Su kaikuriomis patai- salietę. Padainavę marsa- 
somis protokolas buvo pri- lietę visi lietuvių himną už

traukia._ Himną bedainuo-
M. Yčas siūlo Seimui išsi- jant kai-kas ir susigraudino, 

rinkti vadinamą presos ko- nes buvo matyti, kaip šliuo- 
misiją, kuri butų reiklingą1 stėsi kaikurie birančias iš 
tam, kdd musų balsas butų akių ašaras.
ir kitose šalyse išgirstas. Pirmininkui padėkojus ka

Seimas tokį pasiūlymą rininkų deletams už pasvei- 
priima ir išrenka presos ko- kinimą, dėkojo dar Durnos 
misiją iš kehatos asmenų. atstovas Januškevičius nuo

Buvo dar pakeltas klausi- soc.-liaudininkų ir Digrys 
mas, ar galima įsileisti į pre- nu0 soc.-demokratų frakci- 

Isos komisiją Seimo tebesan- jos.
čius korespondentus. Bal- Ant estrados pasirodo so- 
savimui pastačius šį dalyką cialdemokratas bolševikas 
didžiuma stovėjo už tai, kad Rekašius. Jis skaito iš ras- 
reikia įleisti laikraščių ko- to Seimui soc.-demokratų 
respondentus i presos biurą. Petrogrado lietuvių rajono

M Yčas patarė išrinkti va- dekliaraciją, kurioj paaiš- 
dinamąją kelionės komisiją, kinta, delko bolševikai Sei- 
kuri palengvintų atstovams ma boikotuoja.
po Seimo išvažiuoti iš Pet- deklaracijoj Rekašius Sei- 
ro^rado. Pavadino burzuazų liz-

Seimas pavedė šiuo reika- 1 kurį įeina be kitų Par- 
lu pasirūpinti Durnos atsto- ir^socialistai 
vams. 1

Svarstoma klausimas apie - . —
Seimo kvorumą. Vieni at- tarl2 diktatūra.
stovai siūlo kvorumui suda- mef^sus boikotavusius Sei- 
ryti vieną trečdalį visų atšto ma‘....................
vų, kiti — pusę. Dauguma __K^a didžiausis truksmas.

Pabaigus delegatui kal-

Toj savo

LYGUS PALIKIMAS.
(Iš L. Tolstojaus)

Vienas pirklys tūrėjo du šunu. Vy
resnįjį tėvas labiau mylėjo ir jam ketino 
užrašyti prieš mirsiant visą savo turtą. • 
Motina gailėjo ir jaunesniojo ir maldavo 
vyro, kad jis paliktų turtą nerašęs ir tegul 
sunai pasidalina jį po lygiai. Pirklys iš
klausė jos maldavimo ir nerašė vyresniajam 
turto, bet_ nenustojo graižęsis ant jaunes-

Ir vaikai, prisilaužę rykščių — nu
plakti, badyti ir naivoti rupužę. Vienas iš
dūrė jei akį, kitas perdrėskė šoną. Rupužė 
šokinėjo ir norėjo nuo jų pabėgti, bet jie 
neleido jei ir juo ji labiau silpnėjo, juo la
biau vaikai norėjo ją mušti.

Vienas vaikas užsispyrė nukapoti su 
rykšte jai galvą, apvertė ją augštieninką 
ir tik kapojo, tik kapojo su rykšte. Rupužė 
spardėsi, voliojosi, pagalios, atsivertė ir tik 
šilta-gyva pradėjo rėplioti nuo vaikų šalin. 
Berepliodama per kelią įkrito į gilią pro
vėžą ir kiek šliaužė, korėsi iš provėžos iš
lipti negalėjo: buvo labai nusilpusi, o vai
kai stovėjo ir žiurėjo, kas bus toliau.

Vienas jų sušuko:
— Aš žinau ką reikia padaryti — pasi- 

ješkosiu aš didelį akmenį ir kaip smogsiu 
jai, tai tuojau atliks nereikės nei kepurnė- 
tis po provėžą! ir nubėgo jieškotis akmens.

Tuo tarpu keliu važiavo žmogus iš ma
lūno. Vežimą traukė sena, nuvaryta ku
melė. Vežimas buvo sunkus. Kumelė, 
jį-traukdama, klupo ir, rodos, jos dtojos iš 
tp įsitempimo drebėjo. Ratai sunkiai girg
ždėdami giliai rėžė šlapią ke’lią. Vaikai, 
pamatę atvažiuojant, nustojo naivoję ru
pužę ir pasitraukė iš kelio, sakydami:

— Nereikės mums jos nei mušti — da
bar ją suvažinės!

Privažiavo vežimas — kumelė pamatė 
rupužę, staptelėjo, pauostė ją. Žmogus rė
žė kumelei su botagu, kam sustojo. Ta pa
kėlė galvą, truktelėjo vežimą ir stenėdama 
pradėjo sukti vežimą iš tos provėžos, kurio
je buvo besibaigianti dupužė.

— Na, kur tu suki — sušuko ant kume
lės žmogus ir sudavė su botagu, kreipdamas 
į senas vėžias, bet kumelė pagreitino žing
snį ir laimingai prasukus vežimą pro su
žeistą rupužę, vėl sugrįžo į senas vežas.

— Nai, ko čia šita sena lupena prasi
suko — užklausė vienas vaikas.

verkia.
Ji atsakė:
— Kaip aš neverksiu I Man abu sunu 

lygus, o tėvas nori vienam sunui palikti vi
są savo turtą, o kitam nieko. Aš prašiau, 
kad jis nerašytų turto visai ir jis paklau
sė, bet vis nenustoja graižęsis ant jaunes
niojo ir aš nežinau, ką reikią daryti?

Atsakė keleivis:
— čia labai lengva ir greita pagelbė

ti — eik ir pasakyk savo sunam, kad vienam 
teks visas tėvo palikimas, o kitam nieko ir 
pamatysi — juodu turės po lygiai.

Motina teip ir padarė:
Jaunesnysis sūnūs, kaip tik sužinojo,

kad jis visai negaus tėvo palikimo, išėjo 
į svetimas žemes ir išmoko ten gero amato, 
o vyresnysis paliko prie tėvo, ir tikėdama
sis, kad jam paliks visas turtas, nieko ne
pramoko.

Kuomet tėvas numirė, vyresnysis nie
ko nemokėdamas, tuojau praleido visą 
tėvo turtą, o jaunesnysis savo amatu pel
nydavo gerą duoną ir pragyveno visą am- 
žį laimingai.

TIKROJI DRĄSA.
(Iš X. aut.)

Buvo labai snieginga žiema. Kaip atė
jo pavasaris, staiga atšilo ir palijo. Upės 
ir upeliai baisiai patvino ir pradėjo semti 
aplinkinius sodžius ir miestus.-

Viename mieste patvinusi upė pasėmė 
daug namų, o ledo lytys juos griovė ir nešė. 
Žmonės išsigelbėjo, tik viename namelyje, 
kuris dar buvo sveikas, pasiliko moterė 
su dviem mažais vaikais. Ji pačiupo vai
kus ant rankų, išsikišo pro langą ir pradė
jo balsiai šauktis pagelbos. Aplink name
li buvo jau giliai vandens ir plaukė lytys. 
Išrodė, kad va, va jau nuvers nemelį.

Visa tai matė žmonės, susirinkę pas 
ištvinusią upę. Vieni jų šaukė, rėkė, bėgi
nėjo. o kiti verkė iš gailesties, bet niekas 
nedrįso paduoti pagelba, nors čia pat buvo
valtelių: visi bijojo paskęsti.

kai. Tarp kita ko Rekašius i pai*gjo namo 
I-A • i/v in

— Gi, turbut, rupūžės pagailėjo, ty
liai atsakė antras.

Ir vaikams pasidarė gėda. Paliko nu
tilusią rupužę provėžoje ir nuleidę galvas,

pasakė: “Tegyvuoja prole-
Sveikina-

balsų pripažinta, kad esant nepatenkinti. Girdėtis 
salėje vienam trečdaliui at
stovų sudaroma kvorumas.

Toliau statoma svarsty
mui klausimas apie balso da
vimą Seimo svečiams.

Kun. Tumas pasisakė, jei i 
Seimas nepripažino buvu
siems Durnos atstovams bal
so, tai tuo, labiau negalima 
jo pripažinti svečiams.

Balys (soc.-liaudininkas) 
sako, kad svečiams reikia 
duoti nors patariamasis bal
sas, nes daugelis svečių atė
ję Čia ne į koncertą .kokį pa- vikais. 
sižiurėti, todėl uždaryti Smolskis pranešė, jog 
jiems burnų nereikia.

Vienožinskaitė praneša, Seimo socialdemokratų f rak 
jog socialdemokratų f rak- ei jos.
cija nutarė neduoti balso ne Seimo prezidijumas daro 
tik Durnos buvusiems atsto- nepaprastą pranešimą. Ka- 
vams, bet ir svečiams. idangi, sako pirmininkas, žy- 

Kun. Česnys pastebi, jog mi dalis nepasitiki prezidi- 
geri iš svečių tarpo orato- jumu, ką šios dienos inciden- 
riai gali čia labai daug pri- tas su karininkais yra paro- 
kalbėti ir tokiu budu kartais dęs, prezidijumas randa ne
gali trukdyti Seimo darbą, begalima toliau vesti posė- 
Kai*oėti svečiai tegali kiek- (Dar bus)

balsai: “šalin”. Atstovai 
protestuodami prieš Reka
šių dainuoja lietuvių himną 
ir paskui marsalietę.

Trečioji Gegužės 29 diena.
Po Rekašiaus kalbos ir 

incidento su juo buvo pada
ryta pertrauka, po kurios 
pirmiausiai kalbėjo kari
ninkas Rasikas (soc.-dem.). 
Jis savo kalboje pabrėžė, 
jog Karininkų Sąjunga nie
ko bendra neturi su tokiais, 
nesenai kalbėjusiais, bolše-

Rekašius jau vakar išėjo iš

ANGLAS IR INDUONAS.
(Iš L. Tolstojaus)

Žinoma, kaip pirmiems ateiviams į 
Ameriką reikėjo sunkiai kovoti su indijo- 
nais.

Kartą indijonai sugavo vieną jauną 
anglą ateivį, pririšo prie medžio ir norėjo 
užmušti. Priėjo senas indi jonas ir tarė:

— Neužmuškite jo — atiduokite ge
riau man! Tie atidavė.

Senas indijonas atrišo anglą nuo me
džio, nusivedė į savo palapinę, pagirdė, pa
valgydino, pernakvino. Ant rytojaus prisi
kėlė ir išsivedė jį su savim. Ilgai juodu 
ėjo, kol priėjo anglų ateivių sodybą. Tuo
met indijonas tarė:

— Jūsų gyvybę, eik pas saviškius ir 
žudyk mus!

Didžiai nusistebėjo anglas ir tarė:
— Kam tu tyčiojiesi iš manęs, aš ži

nau, kad mūsiškiai užmušė tavo sūnų, tai 
užmušk mane greičiau, tik nesityčiok iš 
manės!

Indijonas tuomet tarė:
— Kuomet tave mūsiškiai norėjo už

mušti, aš atsiminiau savo sūnų ir man pa
gailo tavęs ir tavo tėvų, kurie butų tavęs 
taipo-pat gailėjęsis, kaip ir aš savo sunaus. 
Ne, aš nesityčioju iš tavęs, eik pas saviškius 
ir žudyk mus, jei gali!,

Ir indijonas paleido anglą. Tas sugrį
žęs ne tik pats nėjo daugiau žudyti, bet ir 
saviškius atkalbinėjo.

Tuo tarpu iš minios išėjo vaikinas, ku
ris visų aplinkinių vyrų buvo vadinamas 
bailiu, už tai, kad jis niekuomet neprisidė- 
davo i jų vaidus ir muštynes. Jis priėjo 
prie kranto ir atsikabindamas valtelę, ta
rė:

— Kas bus, tas bus. o aš plauksiu — 
ar tai galima duoti gyvam žmogui pražūti?

Sėdo į valtelę ir nuplaukė. Visa minia 
nutilo ir sekė akimis, kaip vaikinas kovojo 
su lytimis ir srauja. Vanduo jį nešė, lytys, 
rodės, štai, štai — sudaužys valtelę, bet vai
kinas iš visų pajiegų kabino su irklu ir pa
galios priplaukė prie namelio, įsisodino mo
terį su abiem vaikais ir vėl su tokiu pat 
vargu grįžo atgs\

Tuo tarini didžiulė lytis sudavė į name
lį ir pradėjo jį nešti.

Kuomet vaikinas su motere laimingai 
priplaukė prie kranto, visų džiaugsmui ne
buvo galo. Visi gyrė vaikiną, sveikino, 
bučiavo, pinigų siūlė, bet jis nieko neėmė.

Nuo to laiko visi nustojo vadinę jį bai
liu ir žiurėjo į jį su pagarba.

UŽMOKĖJIMAS BLOGU UŽ GERĄ.
(Liaudies pasaka.)

Jojo žmogus per dykynę. Jisai turė
jo ilgą durklą. Vienur šalę kelio jis pama
tė kažin keno paliktą, begęstančią ugnį. 
Ant ugnies raitėsi didelė kirmėlė, pamatė 
žmogų ir pradėjo melsti jo:

— Gerasai žmogeli, išgelbėk mane iš 
ugnies — neduok man gyvai pražūti!

Žmogus atkišo durklą, kirmėlė užsika
bino ant jo, užšliaužė augštyn ir apsiraitė 
jam apie kaklą.

— Palauk, ką darisi. vos galėjo pra
tarti žmogus.

— Ar nematai ką darau — gi tave 
pasmaugti noriu — atsakė kirmėlė.

— Už ką? Ar tai už tai, kad aš tau
gyvybę išgelbėjau?

— Žinoma, kad už tai! Ar tu nežinai, 
kad visi už gerą piktu užmoka?

(Darbus)

B
I



snų.

Jonai.

zven.
už atsižymėjimą kryžių.

Už ką vokietis turiventojų.

Butų gerai.
Mažas Kazukas su tėvu

nuodėmė?
Gauti kulką į kaktą.

kad turko-
SVIETUR.

Nors sunkiai kovosi

JEI.

jau pirmiau

kūno, negu marškiniai.

Bet užvis brangiausia ir

Kiek gaidys turi pluksnų?
Kiek gaidys turi pluksnų?

Toki klausimą neseniai bu

dei darbą mylėsi... 
Jei dirbsi kratėsi,

virvės kilpa užneria žmogui 
per pusiau ir kitą galą priri
šęs prie arklio uodegos, pa
leidžia arklį. Už kokio pus
valandžio sugrįžta arklys

kandžiodami žvėrį ar žmo-

Jonas: — Marškiniai ar

kitur nėra. Turkomanai

manui nugalėti bile kokį

Po lietui.
Šiądien toks gražus

. Mokinis: — Po mirties 
Aleksandro Makedonsko....
(po valandėlės). Palaidojo

melstis?
At.: Už tą, kad Dievas

Prabalbose.
Kalbėtojas (su užsidegi-! 
u): — Gerbiamieji! Jau:

redakcija 
pati pirmiausia suskaitė 
kiek maždaug vidutinio ūgio 
gaidys turi plunksnų. Suži
nota tapo, kad mažiausia1 
gaidys turi 8000 plunksnų. 
Po apgarsinimui pradėjo 
plaukti laiškai su praneši
mais. Vieni rašė, kad gai
dys turi 50 tūkstančių plunk 
snų, kiti rašė, kad 100 tūk
stančių ir teip, žinoma, nie
kas nepadavė • tikro skait- į 

; liaus. Po tūlo laiko viena 
i to dienraščio skaitytoja pra-; 
1 nešė, kad ji ištikro suskaitė 
ir rado, kad vidutinio ūgio

■ gaidys turi 8000 pluksnų. 
i Redakcija pripažino jai do-
■ vaną ir paskelbė, kad gaidys 
i turi mažiausia 8000 plunk-

Prislegs tavo kūną 
Žemė svetima, 
Sugrįžtančio brolio’ 
Sesės nesulauks.

Nieks ant tavo kapo 
Neužsės gėlių, 
Apleistas kapelis 
Vien žole apaugs.

visų šalių valdžiai, perku-’džio plunksnų, 
' rias turėjo pereiti telegra
ma, kad vienų ir kitų stočių 

į butų gatavai sujungtos vie- 
llos/

visas gerybes, išsivaro visus 
gyvulius ir padega namus. 
Nelaimė jeigu turkomanui 
pasipriešins kas nors. Tuo
jau paima suriša rankas,

muša per pečius, o man 
kuomet lazda mokyklos pra- 
fesorius.

Mokykloj.
PasakykMokintojas

man, Vincuti, kas dėjosi po 
mirties karaliaus Aleksan
dro Makedonsko?

stu.
Bėgime su turkomanų ark 

Iiais niekas negali susiligin- 
ti. Yra sakoma, kad Rusi
jos kazokų yra labai greiti 
arkliai, tečiaus toli gražu ne 
gili susiliginti su turkoma- 
ną arkliais.^
Norėdamas turkomanas pa
ti ’ryti greitą arklį pirmiau
si a jis arklį nugana. Pa
sijau užsėdęs turkomanas 

to arklio pradeda lak- 
srvti po. aplinkę iki tol, kol 
a' 'Jis visai pavargsta. Ant

►jaus mažiau, duo-’a esti 
ugiau jodinėja ir kuo to- 
arklys nulekia, tuo ma- 

i dtoda ėsti. Supranta- 
kad tokiose aplinkybėse 

arklys su blogsta, 
. ir išauga tik 
Išauginęs tokį arklį 
'aš nieko nebijo ir 
avė didvyriu.

Azijos turkomanai.
Senovės Azija, lopšys mu

sų civilizacijos, o gal lopšys 
ir žmonijos, slepia savyje 
daug nežinomų liekanų ir 
turi ypatingą niekur nema
tytą gyvenimą. Nepasie
kę ne žemiausio civilizacijos 
laipsnio žmonės yra lauki
niai ir žiaurumu savo pra
lenkia net nekuriuos žvėris.

Gylumoje Azijos, nuo am
žių apgyventose žmonėmis 
vietose, kurie ikišiol nepa
žįsta jokios civilizacijos ir 
gyvena tik tuo, kuo juos 
gamta apdovanoja,. randasi 
daug kaip ir tautų, žmonių, 
kurie'nors dauguma ir ne
nešioja jokio vardo, bet vie
ni nuo kitų skyriasi ypatin
gu gyvenimu ir papročiais.

Tarpe tokių, neva tautų gy 
venaneių Azijoj, yra viena 
tauta vadinama turkomanai, 
kurie Persijoj ir Hirkanijoj 
(Hirkanija randasi pietuo
se ir pietrytubse nuo Kaspi
jos jūrių) niekuo daugiau 
neužsiima kaip tik medžiok
le ir žmonių apiplėšimu. 
Medžioti jie eina su tam tik
rais dideliais prijaukintais 
sakalais vadinamais Gurk. 
Tie sakalai yra labai narrųs 
ir su jų pagelba turkomanai 
netik primedžioja daugybę 
paukščių, bet nepaleidžia ne 
antilopes ne laukinių asilų. 
Išėjus medžioti su vienu ar- 
ba dviem tokiais sakalais,

Hirkanija, yra šalis lauki
nių žvėrių. Pikčiausių tig
rių tenai tėvynė. Medžioti 
tų žvėrių turkomanas eida
mas neima šautuvo, bet už
tenka jam peilio. Pasiėmęs 
šunų ir užsidės ant arklio jo
ja, rods kad koks didvyris, 
šunis bėgdami greitai suuo
džia žvėrį ir tam pradėjus 
bėgti, šunis pradeda vyti. 
Medžioklė ant vieno tigrio 
arba kitokio žvėries yra ne
lengva ir tęsiasi kartais net 
ištisą dieną. Šunįs žvėrį 
tol vaiko, kol žvėris visai 
pailsta. Paskui šunis pa
liauna vaikę. Turkomanas 
užsėdęs ant arklio kaip kul
ka pradeda bėgti linkui žvė
ries. Žinoma išgąsdintas 
žvėris matydamas naują pa
vojų pradeda bėgti, o to tur
komanui tik ir reikia. Ar- 
klis pavyjęs nuvargusį žvėrį 
pradeda pirmutinėmis ko
jomis griebti. Kuomet žvė
ris bando šokti ant arklio, 
turkomanas vikriai ilgą pei
lį tuojau suvaro ir žvėris 

j lieka nugalėtas.
Turkomanai neprileidžia 

ne užpuolė ir ramių gyven
tojų. Kartais atsitinka, kad 
būrys turkomanų užpuola 
persus ir visą aplinkę paver
čią į dykynę. persų valdžia 
silpna yra, kad galėtų stoti 
Į kovą su laukiniais turko- 
manais. Užpuolę turkoma- 
nai persus pirmiausia paima

lietus lijo — sako Baltrus, 
kad tiesiok viskas galės iš 
žemės išaugti.

— Apsaugok Viešpatie — 
sušuko Jokūbas. Aš turiu 
palaidojęs tris savo žmonas.

Pasakojama, 
manų arkliai yra garsiausi 
visoj Azijoj. Jie yra pana
šus į Arabijos arklius tik 
daug negražesni. Išvaizda 
jų yra labai nesimpatiška, 
nes blogi, ploni, su, labai il
gomis kojomis ir ilgu kaklu, 
kurs nuolat laikomas užrie

čia tarp svetimų, 
Tau menkas kapelis 
Ir grabas lentų.

Bus tavo ramybė 
Ir viena tik ta, 
Tu ją užkariausi 
Po metų, kitų.

Negalima.
— Žiūrėk, Vladai — sako 

žmona savo vyrui. Radau 
laišką dar nuo laiko, kuo
met mudu buvom susižie
davę. Tame laiške prižadė
jai mane visada ant rankų 
nešioti. Bet nelaimė.... Kur 
tie prižadai?...

— Bet mano brangioji— 
atsakė vyras. Argi aš tuo
met tikėjau, kad ateityje tu 
sversi 285 svarus? Tavęs 
ir pakelt negalima.

pasakys man kitą panašų?
Antulis: — Purvai arčiau

Kaimo mokykloj.
Mokintojas 

sakyk man bile koki tinka
mą kaimo žmonių priežo-

Jauna pora.
Ji : — Mano brangutis, 

aš jau savo atlikau. Nuvar
gau baisiai iki tuos pietus 
tau pagaminau. Dabar im
kis tu už darbo ir valgyk.

Jis: — Mano dušyt! Toki 
pietus lengviau yra paga- 
mint negu valgyt.

įmes šiądien nėasam suvar
pyti, bet laisvi žmonės!

Balsas iš publikos : — 
Duok tamista ramybę. Čia 
visi yra vedę žmonės.

v išdr liūdnumas 
Mane apsiaučia.
Nors to nepaisau. 
Dirbu-kovoju, 
Bet širdis, tarsi, 
Kaž ką prijaučia.

vo pakėlus viena Amerikos 
dienraščio redakcija, kuri 
paskyrė nemažą dovaną 
tam, kurs teisingai paduos 
skaitlių, kiek vidutinio ūgio 
gaidys turi pluksnų. Kad iš
vengus suktybių ir neteisin
go skaitliaus ir kad netektų I 
dovana tam, kurs neskaitęs; 
galėtų pasakyti skaitlių gai-

juos panaudoja tik svarbuo- 
se atsitikimuose: k. a. ko
kiame nors užpuolime arba 
atake. Arkliai turkomanų 
yra toki, kad matydami ko
kį pavojų patis padeda nu
galėti priešą mindžiodami ir

KL: Kelios yra mirtinos 
nuodėmės?

At.: šešios. 1) Išdavimas 
priešui planų įvairių forti- 
kacijų. 2) Ne špfegavimas." 
3) Buti prielankiu francu-

Sumigę žmoneliai.
Tiktai aš be miego 
Lieku per naktelę, 
Bet man ji įkvepia 
Ramumą širdelei.

SIELOS DAINA. ’
Sielos daina begalinė, 

Plauk ir kilki iš širdies:

tik su viena virve, o žmogaus 
kūnas liekas ištaškytas po vi 
są aplinkę.

Tokių tai yra Azijos gy-

laikraščio redakcijos, kuri 
sustačius telegramą iš devy
nių žodžių, panašią trumpai 
žiniai, pasiuntė ją pirmiau
sia į Honilulu (ant Sand- 
vich salų. Ramiame oceane), 
iš ten į Manilą (ant Filipinų į 
salų), iš (en į Hankong (sa
la Kinijos jūrėse), iš ten į 
Singapare (sala pietiniame 
gale Malakkos pussiasalio), 
iš ten į Bambajų. Iš Bam
ba jų per Suezo kanalą i Gib
raltarą ir per Azarų salas 
sugrįžo j New Yorką. Te
legrama padarė kelio 28,618 
angliškų mylių. Kadangi 
nebuvo jokių pertraukų nors 
ji buvo sustojus Šešiose sto
tyse, vienok sugrįžo į Ne\v 
Yorką už 16*« minutos. 
Rei*šk;a telegrama per vieną 
minutą darė apie 1740 ang
liškų mylių. Tas telegramos 
greitumas negalima priskai- 
ty ti prie greičiausių. Pana- 

|Šus bandymas
i buvo darytas laike iškilmin
go adarymo kabio ant Ra
miojo oceano. Tada sužino
ta, kad telegrama aplink že- 
nės kamuolį apibėga į 91 

minutos, tiktai tada nebuvo 
niekur jokio sustojimo, nes 

■ tokį bandymą darė valdžia 
* ir išanksto buvo pranešta

VASAROS NAKTIS 
Saulė motinėlė 
Štai jau nusileido, 
Dangaus horizontas 
Užslėpė jos veidą.

Jau gražios dainelė 
Nutilo skambėti 
Ir laukų paukštelia) 
Paliovė čiulbėtu

Vakarinė žvaigždė 
Tuojau užžibėjo, 
Ramioji naktelė 
Ant žemės atėjo.

Tarp žvaigždžių da' 
Meno pilnutėlis, 
Apšviečia žemelę 
Aukso spindulėliais 

E. tenai berybėj 
Tik mirga, švitruoja, 
Tarsi, lyg žvakutes 
Tenai kas degioja.

Per kiaurą naktelę 
Žiba, mirga, dega. I 
Debesėliai draikos^ 
Su jomis rods šnek;

O, kaip yr maloni 
Vasaros naktelė! 
Visur rami t via.... /-

čiau guno, negu kailiniai.
Mokintojas: — Gerai. Kas

geriausis turkomano drau
gas, tai arklis, kokio niekur

Vokiečių katekizmas.
Tūlas publicistas parašė 

vokišką katekizmą, kurį 
jam vienas vokietis padik
tavo. Tą katekizmą šią-! 
dieną kiekvienas vokietis; 
žino ir nesimokinęs. Ant | 
klausymų atsako be jokio; 
mikčiojimo, čia paduodu! 
vertimą to katekizmo.

Kl.: Delko Dievas sutverė 
žmogų? . i

At.: Kad butų kareivis,; 
nešiotų užtaisytą šautuvą Į 
ir užmuštų daugiausia žmo- I 
nių.

KL: Delko žmogus turi; 
užmušti kitą žmogų?

At.: Dėlto, kad užgriebti’ 
jo žemę ir turtą.

Kl.: Iš ko susideda Vokie-; 
tijos pavaldiniai?

At.: Iš kūno ir uniformos.
KL: Delko Dievas žmogui 

davė kūną?
At.: Kad butų cielius sau- • 

tuvui ir kanuolei ir kad butų: 
kuo apginti Vokietiją. j

KL: Delko vokietis nėšio-Į 
ja uniformą?

At.: Kad buti skirtingu; 
nuo civilių žmonių ir žvėrių.;

KL: Kas tai yra žmogaus 
vielę (dūšia) ? . i

At.: Tai yra tam tikras; 
valdžios įstatymų paragra
fas, sulyg kurio kiekvienas! 
vokietis privalo tvarkytis,1 
kad nori buti išganytu.

KL: Ką turi daryti kiek
vienas vokietis, norintis ue- 
pat rot vii išganymo ?

’At.: Reikia mąstyti, kad 
visas pasaulis yra sutvertas 
dėl Vokietijos. Kad saulė 
šviečia tik dėl vokiečių ka
reivių, kurie gerai mank
štinasi, kad Bismarkas buvo 
išganytojas Vokietijos, kad 
jis išvedė Vokietiją iš neva
lios ir įvedė į militarizmą.

KL: Kas tai,yra dangus?
At.: Laikas kuomet gausi

Jausies laimingu, 
Žmonėms naudingu.

Jei laiką teip leisi, 
Snaust sau dasileisi.

Visuomet skursi, 
Laimės nerasi.

turkomanas nebijo jokio 
pavojaus. Pamatęs žvėrį, 
paukštis tuojau puola kaip 
akmuo, suleidžia nagus, pra 
deda sparnais ir snapu kapo
ti iki žvėris nenusilpsta. 
Nusilpusį žvėrį turkomanas 
pribaigia savo ilgu aštru 
peiliu. Apart sakalų, turko
manai augino tūlos rūšies

visą pasaulį permainytų į 
paraką, visus žmones į vo
kiečių kareivius, visą mede- 
gą į kanuolių kulkas ir visą 
plieną į Kruppo kanuoles.

KL: Kokia didžiausia yra

Telegramos greitumas.
Nelabai seniai New Yorke 

buvo padarytas labai įdo
mus ekspirimentas. nes nore 
ta sužinoti, kiek telegramai 
ima laiko iki apibėga ap
link žemės kamuolį. Ban
dymas buvo darytas vieno

zams. 4) Blogas šaudymas 
ir netaikymas priešui. 5) 
Blogos kalbos apie Bismar
ką. 6) Giedojimas francuzų 
marsalietės.

KL: Kas tai yra amžina 
laimė?

A t.: Tapti aberleuteriantu 
buti ajidovanotu kaizerio 
geležiniu kryžium ir padėti 
gyvastį už Vokietijos auto
kratiją.

KL: Ką dirba vokiečių par 
lamentas?

At.: Tą ką valdžia liepia.

nuėjo į žvėrinčių. Pamatęs 
slonių greit sušuko:

— Tėte! Vaje kokia jo 
stora skūra. Butų gera mu
dviem !

Tėvas: — Delko?
Kazukas: — Tėtei butų ge 

rai, kuomet mamytė pagaliu
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aušružė rytmetinė 
sk i kelią ateities.

i >

SIAURU TAKELIU.
us ir pilka naktis— _ <
tiku per miglą žiūrėti, - Į- 
pirmyn žengti, skubėti, - >
ekio kur šviečia viltis.

(Toliau bus-

__ LIETUVOJE.
irgiai kur nors tokia f.
HB' galėtų, 
H|B paukšteliai, 
^nčBžiai čiulbėtų.
^■kur nors teip gražus 
■■heliai buliųoja? £
^^■.iai, vasarojus, 
H^lp jūrės banguoja.
n^Kiors seselių, 
[g||Bnos skambėtų, . i" 
HBobes audžiant 
^^B. dundėtų, 

musų tėvynėj.
|§|B gyventi miela, 
||||Hai rods ir vargas ,

‘:B nespaudžia sielą. i
||||Ben išgirsi ' /

■ vyturėli, >
|^M'i-ės dainuojant

artojėli.
^B godose čiulba ** *

BHBkšteliai mažiukai, t
Bute kukuoja,

B|BiOsi ėrukai. 1
^^Bėr tiek upių— 
^^■iais kranteliais . . 
g|||Bų pakrančių, . .
|||Miais krūmeliais.
■m daugybės 
-•■k puikų sodelių. y

|j||B*iuose skraidytų . - * 
Bastančiai bitelių.

^^B gegutė, 
J||Btriau kukuotų, ’ ■ 

B artojaus

|B’s visą pasaulj 
Bšvaikštinėtum,

daug grožybių, \
t '■kur neregėtum. j

iB’k, kad sviete 
yum gražesnę, ,
JBivą brangia 
.Brlingesnę. f
B duonos ir vaisių

^^Bkados netrūksta, 
■tai ir vokiečiai 
■iktumo dūksta.
Bl.ieruvą 
Bius valdyti. 
Bor jai laisvės
■ sugrąžinti. 
Bus ežerėliai 
Bai mėlynuoja,
■ ink juos nendrelės, . !
Braščiais linguoja.
Bk ten gražumo, 
Blai ramybės,
■ aunu upelių. 
Bu. daugybės:..
B žaliuos žolynuos '
■ežlelės girgždena 
■nu nakties laiku ?
Btinę kutena.
Bkie lietuvi. 
B gražumėlis: 
B tėvynę.
Biip kūdikėlis...
:Bai Lietuvoje, 
B brangioj šalyje. 
Bgu dainas pinti, 
Baros naktyje. 7
B. ten viskas,
■ naikinta, . .
■ grožybė 
■suminta....
1 J. Svyrūnėlis.

■pasaulyj drugys.
Įejoj yra tūlos rūšies dru- 
laitomi didiausiais drugiais 
Į Walter Rotshild kuriam 
[drugiai pasakoja, kad dru- 
roides chimaera” yra neap- 
Tenykščiai gyventojai tuos 
didokais, nes kitaip jie ne- 
b kita jie retai pasirodo ant 
niškų tankumynuose.
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Galinis (nustebęs): Kligis i piršlius?

Juzė ir Galinienė (sykiu): Barbora sa- 
yieno akto komedijėlė iš liaudies gyvenimo, kė, Barbora, tėveliuk!

Parašė Žmona. Galinis: Bet surinkusi iš kitų bobelių
 ir kalba sveika: nėr ko tikėti į niekų kalbą.

(Tąsa) Barbora: Ne niekai, dėdyt tu mano,
ašaroti. Eik, sakau, dukrel, namo, pasil- ne niekai. Aš tuoj taraistai papasakosiu, 
sėk, aš tau dilgių priskinsiu daug, daug, bent kaip ten buvo. Žinai tamista, Agotytė, 
du kašelius, priskinsiu. Parėjo,bėdulė, o mano dukrelė. Paberžiuose pas Bilėną.....

Juo anos man Juzė (suturi Barborą): Gana, Barbor,aš skinu dilges bjaurybes. ___ ______ ____________
rankas kanda, juo pikčiau aš jas skinu, ki- nebekalbėk, męs pačios pasakysim.
tas net su šaknimis raunu. Štai, atėjo Bi- Galinienė: Barborai reikia duoti ru
lonas, pats šeimyninkas. Judina varčią gių sykelis, ji, žmona, užsipelnė.
—varčia juda. E bra, sako, čia negerai, Galinis: Kad jau reikia, tai ir duosiu; 
varčia juda, mat, papuvus, greit sugrius, da ką daryti, duosiu.
gali Dieve, neduok, vaiką ar kokį gyvulį Barbora (bučiuoja Galiniui alkūnę, Ga- 
užmušti, reikia ją būtinai pataisyti. (Bar- linienei ranką): Ačiū, dėkui dėdytei ir dė- 
bora, pasakodama, daro juokingiausius dienytei.
giestus. Galinienė tai klauso, tai skubinai
dirba). E, čia be kirvio neapsieis.
tyt, šaukia, Agotyt, atnešk man kirvį!
Agotyt, šaukia dar balsiau, kirvį, greitai
nešk man kirvį! Agotytės kaip nėr, teip ninkė.

Juzė (pajuokdama): Dar pasakyk 
Ago- ačiū ir dėdės kumelei, tai bent bus kaip iš 

•ašto.
Barbora: Ai tu, Juziut, kokia tu štuki-

Ohioj Dužiausia ir PRAŠYK
fėriausia krautuve EAGLE STAMBŲ 4

loterų Saržo(audimo) Suknios Ru-< 
denio Geriausios Mados. 1

SOS IR PAJIEGAS BENDRADARBIAUTŲ SU KOMPA
NIJA UŽLAIKYMUI ILLUMINATING TARNAVYMO 
KOGERIAUSIA.

nėr, gal kur užvirto bėdulė. Agotyt, tu var-
liukšte, rėkia supykęs Bilėnas, kirvi grei- parėjau pietų valgyt, gal duosit?
čiau! Lyg butų jos vardą Įspėjęs: atbėga, Juzė ir Galinienė: Su pietupis paspėsi. 
atridena ir duoda kirvi šeimyninkui. Rupi Reikia greičiausia joti miestelin, cukraus 
žinoti, kas čia dabar bus, stovi ir žiuri. Ko nė kruopelytės namie neturim. Toki sve
čia dabar vėpsai, suriko Bilėnas, net krup- čiai atvažiuoja, gi reikės užkaisti samavo- 
telėjo bėdulė, kad suriks vėl: Eik namo dil- ras. Kaip regis, ar tai męs paskutiniai, 
gių kapoti, tu tinginių maiše! Dievuli, atsi- Galinis: Žinoma, žinoma, bet teip la- 
dusau, koks tai sunkus vargšės našlaitėlės bai valgyt noriu.

„.gyvenimas! Kad bent algą užmokėtų. Ei- Juzė (paėmusi iš šėpos gabalą sūrio ir įdainavo 
siu pasidrąsinus, tegul nors sykeli rugių ragaišio, kiša tėvui užandin): Va, tėve- Marė čižauskienė 

duoda! štai tik girdžiu: Padėk Dieve! Pa- liuk, valgyk jodamas, kad bent nepasivė- E3192 cSdaiS  ̂

keliu galvą, gi Kligis, apsirėdęs, apsidabi- lintum. Marė čižauskienė

nęs: katilėlis ant galvos, rankos kišenėse. Galinis: Ak tu lapė, lapė, kad ko už- E3291 fį^ė Sdnlaive!is 
papirosas dantyse—ponaitis, tikras ponai- simės, tai nors žmogus iš kailio nerkis, o čia 
tis (Barbora rodo, kaip Kligis eina). Pa- ar kas atvažiuos ar ne.
dėk Die! sako — Bilėnai, ką čia, sveikas, Juzė ir Galinienė: Atvažiuos tikrai, E3244 
meistruoji? Varčią taisau. 0 tamista, svei, atvažiuos; gerai, kad Barbora pasiskubino, į E3190 
kas, sveikas, dykas sau vaikštinėji, kaip o tai nebūtumėm turėję kuo priimti teip 
novabrancas, arba kaip jaunikis prieš ve- grangų svečią.
stuvės. Cha, cha, chą! — juokias Kligis. Galinis: Brangų tai brangų, bet man 
argi ne metas man apie vestuves pamąsty- valgyti noris — išalkau.
ti? Metas, metas, sako Bilėnas. aš dar galiu Juzė: Jok, tėveliuk, jok, pavalgysi 

___ ir piršliu būti._ Ačiū, dėde,_ saka,_ Kligis. sugrįžęs.—(Ima iš indaujos da-g-abalą pyra- 
balsiai, tik žvilgt i tvorą, ir parodė mane, go, užtepa sviestu ir kiša užantin). E3188
Tai niekis, ta musų piemenėlės močia, sako, Galinis: Joju, jau joju. Eik, Barbor, 
Bilėnas. Bet Kligis ėmė pašnibždomis kai- duosiu bent rugių sykelį. E3189
bėti. Aš klausau, ausis pastačiusi, net ska
rą numečiau.

Juzė (įeina): Sakyk, Barbor, sakyk.

Galinis: Jums gana visų juokų. Aš

NepaprastosŠaržo suknios — stulpuota bluza 
virš sijonas suvienytas su atlošu (satinu),4 
combinacijos tamsiai mėlynas, su raudonu < 
arba šviesiau mėlynu ir airiškai rusvas ( 
su gelsvai rusva. Gražus metalo guzikais 
išvadžiotas, skurihis diržas, kaunieriai už- < 

y sisega augštai ant kaklo arba žemai. Ve-. 
L rta $39.00; specialus |i29.50

Prancūziško Šaržo Suknios — Airiškai rus
vas. miškai rusvas, mėlyno arba juodo sar- ' 
zo, padaryta emperiškoj madoj su apva- • 

“1 džiovimais aukso metalo išsiuvinejimu, ap 
rašomas diržas ir rankovės, ir šonai suk
nios iki klubų iš satino pritaikančio spal
vai suknios. Žiūrėk j paveikslą. Specia
lus už $29.50.

Storo, Smulkiai Austo Šaržo Suknios—Airiš
kai rusvas, miškai rusvas, mėlynos arba 
juodos, padarytos iš vien linijos; diržuo- 
tos mados, stulpuotas sijonas, išsiuvinėta' 
su “soutache” pynę, su kaunieriu ir ran
kogaliais balto šilko $22.50. ' .

Šaržo Suknios — išvadžiota su franeuzišku 
mėlynų šilku, didelis keturkampis kaunie- 
rius šilko, juodo satino rankovės, paprasti 
arba kiipuoti kišeniai,, box stulpuo tas sijo
nas $14.95. Ant antro augšto.

Nauji Lietuviški Columbia | Central 1699

REKORDAI!
Maine 2063.

B JOHN L. MIHELICH
M ADVOKATAS

I
 Praktikuoju visuose teismuose, 

lietuviškai kalbame, 
902-4 Engineers Bldg.

Branch ofisas — 5514 St. Clair 
Avė. Adaras vakarais.

Tel. Central 5821-1V. 
CLEVELAND. OHIO. gS K M H xxzxxx£

E3191

E3245

Marė ir Jonas čižauskai 
Tu mano Motinėle 
Skambančios Stygos.
Tris berneliai
Vakarinė daina.

ĮDAINAVO
Jonas čižauskas Baritono.

Ant marių krantelio 
Saulelė Tekėjo.
Gimtinė šalis 
Sunku gyventi.

' Kas iš New Britain, Conn. ir jo1 
apielinkės nori užsirašyti “Dirvą” ar 
gauti pavieniais numeriais, gali krei
ptis prie musų agento Vaclovo Gile- 
viėio. 98 John st. N*ew Britain, Conn. 
ir prenumeratą galima jam užmokė
ti- “Dirvos” Adm.

Karalienės Aniuolų par. choras 
Ant Kalno Karklai siūbavo 
Pasisėjau žalią rūtą.
Oi matulė
Matus, Matus.
Beauštant! aušrelė 
Saulelė Raudona.

Phone, Residencija, Eddy 890-J

Galinienė: Paskui, paskui, dabar Bar- E3243 

borą padės mums apsiruošti. Jok jau ne- E3249 Oželis 
“ Mes Padainuoštm.gaišavęs. (Galinis išeina).

Barbora: Mat, ne visą girdėjau. Tik
girdžiu, sako Bilėnas: Ogi Varnalakiu n .. . _ „ ena, T
7. r ♦ r . 4.-t . • 4. • .-i f x- i ” Galiniene Barbora ir Juze.Galinio kaip tik tamistai tiktų. Isieko, sau, _ ,T ■ > tt-i i i 1-11 1 ’ ’ Galiniene (Juzei): Eik, dukrel, pagulėk

pamiegok valandėlę, nes kaip svečiai užsi- 
! šnekės lyg pusiaunakčiui, tai neteks tau nė 
akių sumerkti, eik, pamiegojus busi skai
stesnė. (Juzė išeina kamaron).

Galinienė: Ruoškis greitai, apsišluok, 
stalą suolus nutrink, nušveisk, kad visur 
butų gražu.

Barbora: Gražiai padarysiu, dėdienyt 
tu mano, kiemą nušluosiu, aslą iššluosiu — 
ajerais (ar eglelėmis) išbarstysiu, gėlėmis 

cha! Kligis sakė: ugninga! Jisai sakė: ug- aPkaišVsiu «ražiai’ kaiP kuni«° bukiant-

nieko, sako Kligis, ji man labai patinka... 
Tai ja metai—klausia Bilėnas? Ogi Kligis, 
mačiau, mačiau,—sako. 0 Bilėnas: Koksai 
tamista vikrus! Kurgi teko matyti? Kada? 
—Ogi andai per atlaidus. Stoviu sau ant 
šventoriaus, sako, ir dairaus, sako, ogi, sa
ko, atvažiuoja atatrenkia, net žemė dreba. 
Ogi kas? sako, gi Varnalakiu Galinis su 
dukterim, čia, supliaukšėjęs liežiuviu ir sa
ko: Ugninga bestijėlė, ugninga!

Juzė (balsiai juokdamosi): Cha, cha,

Galinienė: Padaryk, Barbor, gražiai.gal! . , _ .
Barbora: Sakė:, aguon tu mano, sakė Padan’k;° aa eisiu pasilsėti. .

Barbora: Eik, dėdienyt tu mano, eik

r,9Qn Loja šunis ant kiemo t.d_yv Ko liudi putinėli

i Dr. J. F. EVANS•J*
* Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas St. Clair ir E. 103 St.
•> Savoy Theatre’ Bldg.
* Valandos: Nuo 8 iki 9 rymetj, 
į nuo 3 iki 5 po piet, nuo 7 iki t 8 vakare.

-i- Residencija, 10604 Gooding

NAUDOK KIEK REIK, BET NEEIKVOK, JĄ. NA
MIE IR KRAUTUVĖJ, IRGI OFISE UŽSUK ŠVIESAS, 
KURIOS NEREIKALINGOS; DIRBTUVĖJ, NUMAŽINK 
PAJIEGOS IKI AKTUALIŠKO REIKALAVIMO. TAMIS- 
TA DARYSIT BENDROVEI VISUOMENIŠKĄ TRNYS- 
TĘ IR SYKIU IšPYLDYSI PATRIOTIŠKĄ AKTĄ.

THE ILLUMINATING C0MPANY
ILLUMINAITING BLDG. PUBLIC SfįUAER

Dabok Savo Automobilio Ratus.
Mažas nutrūkimas ar pradūrimas nebus atkreipta atyda gali pada 

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

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

Kelly- Springfield- Gbodyear-Goodrich.
1824 Euclid Avė. Tel. Prospect 3240

Tadas Neura
Savininkas

Saldainių
Krautuves
Užlaikau skanių saldainių, 
šaltos košės ir minkštų gė

rimų. U ž stiklą tik 3c. .

2047 Hamilton Avė.,
CLEVELAND, OHIO.

Del susirinkimu, repeticijų 
vestuvių ir t.t.

2041 Hamilton, Avė.,
CLEVELAND, OHIO.

TADAS NEURA
Užlaiko

ir Srosernę
TAIPGI

Žvaigždes Svetainę

VISI NAMŲ FORNIŠIAI |
Nupiginta ketvirta dalis prekės per Rugpjhiti mėnesi «<

Kur bėga Šešupė 
~ Karvelėli mėlynasis

E3350 P.ainius r . - 
Naujoji Gadyne. 
Vaila ValužėE3348 Suktinis.

Kur tas šaltinėlis 
t>rb4.4iprjro<iinio seni žmonės man 

jaunam mergelę.
“Dirvos” krautuvėje randasi dide

lis rinkinis ir šeip įvairiausių rekordų.
Gaunami

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

'Bfpesisnntupv w9Oaūq„ -astjo fisntu 
dtėjf 'neš.t’i ‘snžruid mef tjąjjounszn 
Jt „tAŪQ„ pAsnjišzn ojtĮEŽ souofaqu 
sopjot aq ‘s.iąucpšjė stf jĮtą jną ‘Įąpox 
•sa^aiptde utmųdiapeĮiųj od „fe.ūta,, 
UouAŠ'ejzn sėiūažte seioTĮBgt 14soa 
TgT’M ‘siųdĮopejiųj št ’s^na y

(Juzė juokiasi). .
Galinienė: Bent tu Barbor, ar tin ne- (Galmiene išeina kamaron ir

vėl sugrįžta).
Barbora: Nemeluoju, dėdienvt, ne- K Galinienė: štai, Barbor, staltiesė ir 

meluoju. Tai nuvažiuokim f Varnėlakius, abrusas Ar moki bent samavorą užkaisti? 
sako Kligis,sekmadienyje ar kada. O Bile-. . Barbora: doku, dedienyt, moku: as 
nas jam: Ko ten laukti sekmadienio, gali P"e samavoro bu™s, prie samavoro ir uz- 

augus. Nebijok, dedienyt tu mano.

meluoji? Bramley ir Sunūs Į
— K VIETKIAI —

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

AUKSINĖS
SVARBUS APRASIMAS!
Rasputino Veikiu.a s Caro Paroduose, Apgavingos

Maldos, Naodinimas Caruko.

išsmukti, geram tavorui pirkėjų yra, važiuo
kim šiądien pavakaryj ir gana. Važiuokim, ..
sako, Kligis. Aš greit už kaselio ir na.,«a nelandyk, dabokis, kad jie tavęs čia ne- 
mo. Agotytei dilges nesviedusi sakau. Panlat>tll.
~ ----- Barbora: Nebelandžius! kas man iš

Galinienė: Tik tu, Barbor, prie svečių

Gėlėmis puošimai ir dekoravi- g I 
mai t»i musų speciališkumas. g ■

• Męs auginame namie gėles. Ne- g j
turime filijų savo pramonės g j

• Telefonuokit Rosedale 1499 ar- g
ba Prinčton 320 H

1181 E. 71 gatvė N. E. g
CLEVELAND, OHIO. g

Kapok skubėk, bandelę atnešiu, ir kai pasi
leidau bėgti, tai nė nesustojusi atsidūriau kad jie mane Čia pamatys! negi aš nuota
kia. (Juzė linksma vaikštinėja).

Galinienė: Tu, Barbor, ar tik nepra
simanai. ar bent tik teisybė?

Barbora: Teisybė, dėdienyt mano tei
sybė ( (muša i krutinę). Dali ba neprasi- 
manau ir nemeluoju. (Galinienė Juzei ty- f >

ka. (Barbora išeina kieman).
(Dar bus)

ARTISTAMS-MEGĖJAMS.

DR. LE.SIEGELSTEIN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
— Kraujo ir Chroniškų Ligų. —

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

7 iki 8. Nedčldieniais nuo 
10 iki 12 vidurdienio.

308 The Rermaneut Bildg.
746 Euclid Avė. asti E. 9 gatvės 

CLEVELAND, OHIO.

Laikančios sa
vyje rašalą, yra 

šiai 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 I t yra parduoda- ] 

i mos po 25c., 
į 50c., $1.00 arba, 
Į kad ir $1.50, 
' nes bus veltas 
į pinigų išmeti- 1 

mas ir tos pluk- 
snos niekad ge-

I rai rašyti negrai, 
I nes jos padary- 
| tos tik dėl ap- 
I gavystės. Ir 
| todėl norėda- 
F mas turėti ge- 
I rą plunksną, 
l nepirk pigesnės, 
I kaip $2.00 ir 
S tai tik šios kom- 
I panijos, nes bė- 
■ sryje 3 m. daug 
į esame męs jų R pardavę ir visi 
H mus viengenčiai 
įl kostumieriai y- 

ra patenkinti ir rį užganėdinti.

f j vyje rašalą, yra 
j dabar plačiau- 

šiai vartniarYwv«

PREKĖ 
nuo $2.oo 
iki $7.oo.

Jo galybe Rusijos politikoj, priartinimas revoliucijos, p-asidės tilpti “Ameri
kos Lietuvyje“. Užsirašyk “Amerikos Lietuvį“ dabar ir perskaityk šitą 
aprašymą, nepraleisk progos, nes už šį aprašymą brangiai užmokėta autoriui. 
Siųsk šiądien pinigus ir gauk "AmerikosLietuvį“, jis talpina tik svarbiausius

Kaina metams $2.00, pusei metu $1.00. Adresuok taip:

AMERIKOS LIETUVIS”,
15 Millbury Street Worcester, Mass.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
ĮSTEIGTAS AMERIKOJE : 1886 METAI S

Kapitalas 1 Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų .................. $52.813

Moka pomirtinių $r$o, $300, $6co 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir S 12.00 Į savaitę.

lomis pasako, kuri išėjus atneša iš kaina- 1 
ros duonos kepalą ir iš šėpos lašinių bryzą (» 
išėmus, duoda Barborai).

Barbora: Ačiū, dėkui, dėdienyt tu 
mano, tatai nebebus sausa burna (įeina ‘ ’ 
Galinis. Galinienė kumsteri Barbei, ta pa- 1

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

6-šių aktų komedija su dainomis ir šokiais 
Veikalas juokingas ir užimantis, nesj j j . , »eiitaias juuaiugas ir užimantis, nes

deda di-.cną ir lašinius ant suolo ir užmeta <» perstato grafa panorėjusi tapti kaimiečio
TnnouiAciA l ' , ' . ■ ....priejuoste).

Scena III.
Tie patįs ir Galinis.

: bernu. Lošti nesunkus ir reikalauja pap 
rastų dekoracijų. Kadangi dabartiniame 

4 » laike trūksta lošimui tinkamų ir publiką

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

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

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

7211 Broadmay N. E.
CLEVELAND. OHIO.

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

‘DIRVOS’ KRAUTUVĖJE, 
2004 St.Clair ar. Cleveland.

ęELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanld- 
mus, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus. »-
ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su
“ truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama 'už 

pusę kainos.

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

organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas' 

prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla-j 
tesnftį, inlormacijų. rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresui

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

Galinis: Ar tai bobų kermošius: kad 
jau rėkauja, tai rėkauja, net už versto gir
dėti.

Juzė: Tėveliuk! Kligis šiądien pas 
* mane į piršlius atvažiuoja.

1 užimančių veikalų, patariame visų lietu- 
vių koiionijų artistams pastatyti savo sce

* ’ noj tą veikalą.

•M-i-f-K < H t H t H I»* 
7 IM. PriKMM Mt

Prekė 25c.
Užsakymus siuskite tokiu adresu:

( . T M. rri«c«M Nf

’ ‘ j Br. E. A. Marlewski
> v —11 n A'%;*rT«'V'Afiz =

: Męs UŽLAIKOME APARTAMENTĄ SU DIDŽIAUSIU PASIRIN- jn
i Į KIMU VISAME MIESTE

: ELEKTR0S ŽIBURIŲ APTAISYMŲ, ĮRENGIMŲ LEMPŲ
J IR ĮVAIRIŲ PRIETAISŲ. ^0

“DIRVA
* viair nve, uieveiano, vmo.2004 St. Clair Ave„ Cleveland, Ohio.

= DANTISTAS == 
Ofiao V*lM»>w.

Noo 9M mm IMIkiaM pcpj«tg ir

Męs pirkėjams sugėdijame daug pinigą Jtrkant pas mus reikmenis. Pir
miau negu pirkiite, ateikite pas mus pasiteirauti.

FRANKEL LIGHT COMPANY
5016 Woodland Avė. Cleveland, Ohio

t 1108 E. 7Mb Si. Clinliad. 8hii t
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No. 35 RUGPJŪČIO 31 d. 1917.

I.ai bus slankščiu tavo ateities {! 
ir pasiganėdinimų. Pradėk savo I1Į 
taupimo reikalus su mumis nuo 

$1.00 ar daugiau.

MĘS TURIME DEPOZITU 
SUVIRS $7,000,000,00. į!

The PeariSt. Savings į 
& Trust Company jį
Cor. West 25th Street and į <

A vnmi a < «

DIRVA

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

Šitos Durys S 3. SEMOUv^

L SFČCUU$n$

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

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

Atradimas Amerikos.
Keturi šimtai ir dvide-'cijoj, nes pas Kastilijoska- 

’ šimts penkti metai eina nuo: ralių, Kolumbas su sunum 
laiko kada tapo atrastas nau• leidosi kelionėn i Francuzi- 
jas pasaulis — Amerika.; ją. Apsistojęs laikinai vie-

PARŪPINAME

Darbus Dykai!
Vyrams ir moterims. Su-

—UŽLIAKO DIDELĘ—

NAMŲ RAKANDŲ KRAUTUVĘ

Cuy. Central 8473-R

S. Bonchorek
Specialistė 

AKUŠERĖ

Baigusi šitą mokslą Europoje, 
teipgi ir čia Amerikoje.

2007 St. Clair Avė., 
CLEVELAND, OHIO.

l'lkAL WWHEY
H DANTISTAS

l| Edvardas 8. Smialek,
TAIKOS SUDŽIA

(Justice of the Peace)!»•
j«! Suta.iko civiliškas ir kriminališ- ,, 
i ji kas bylas ir išriša kitokius teismo Ji 
•;i reikalus, kurie rišasi su šituom ji 
Iii urėdu. Teipgi veda ' - !Į

ofiso valandos:
Nuo 9:00 ryto iki 6:00 vakare ir nuo 7:00 iki 

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

Nedėldieniais uuo 10:00 iki 12:00 v idurdie- 
ir nuo 2:00 iki 5:00 popietų.

Princeton 2371 •R
Galima susikalbėti lietuviškai.
1172 E. 79th Str. Cleveland.O.

•ŠREJENTALIKŠĄ KANCELIARI- ji 
JĄ (Notary Public). ;

Į ji Parūpina kontraktų ir pardavimo;!; 
•jar pirkimo aktus, apdirba “dee-|!i 
lldus”. margičius, abstraktus, tęs- ji 
•Jltamentus ir teip toliau. ‘
I!

L. Bednarski
^3 parduoda

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

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI,

6700 Fleet a v. Union 733-R

KANCELIARIJA: .
303 SUPERIOR BUILDING 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 
pietų.

,;! REZIDENCIJA:
!}| St. 16 Berea Rd., Brook Park O. 

Tel. Mario 110—R.
•; Su visokiai reikalais _ kreipkitės 
}: prie jo, o 1 
Ji patarnavimu.

po

•Kiai roi Knisu s KreipKiies 
busite užganėdintais joj!;

W.E. & J. J. Donnelly
PATENTUOTOJAI

Cuy. Central 7597-Kjji Telep.

II John Tidd |
♦MOSTUMERSKAS*-*

Lietuvys Kriaučius ii
Kurie mylite dėvėti gražius!}; 

siutus ir kitus drabužius, tai nžsi-iS 
sakykite pas atsakantį kriaučių. L 
Aš gyvenu pačiame miesto centre;!; 
ir turiu bidelę šapą, todėl ir viso-;j; 
kius drabužius atsakančiai pasiu- !•; 
vu. dailiai pritaikau ir gero tavoro.!})

Kreipkitės Antrašu:

Tris dešimtys mstų musų patyri
mo darbas įvairiose šakose. v:so- 

kių išradimų ir patentavimų.

406-7 Cuyahogo Bldg. 
CLEVELAND, O.

Dr. FRANCIS KENNEOY,
DANTISTAS

A.reipiui.es Aiicrasu.

Į 1377 E. 9-tos gat. :-: Cleveland. Ohio įjį
OFiso Valsuos:

Nuo 9:00 ryto iki 12:00 dieno* ir nuo 1:00 
iki 5:30 vakaro.

Panedėlių. Utaminkų ir Seredų vakarais 
nuo 6:00 iki 7:30.

Rosedale 490-W. Princeton 1337-K

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

1169 E. 79 St. N. E. 
Cleveland. Ohio.

Dr.J.V. Zupnik
DANTISTAS

Ištraukia dantis be jokio 
skausmo. Sugedusiui dantis už
taiso ir padilba sudėtinius dan
tis.

Valandos priėmimo: 9 ryto 
iki 9 vai. vakare.

6127 SL Clair Ave^ kampas 
Norwood.

APTIEKA

A. ORDINĄ
IkAonus ir AuriHMstss
GENERALIŠKA STOTIS: 

•127 St. Clair Are. 
'FiUja:

6017 — 19 St. Clair Are. 
Telefonai:

Ohio State, Princton — 1381.
Bell — Rosedale 1881

Btn Rosedale 2377-W Cuy. Cent. 66? 8-R
5402 Superior Avenue 

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

B
 PEČIŲ, KĖDŽIŲ , PATIESALŲ 

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

Apar to čia didelis pasirinkimas visokių ge- ■ 
lažinių dalykų, visokių dailydėms įrankių, sudynų J 
ir t. t. Teipgi įvairių-įvairiausių rųšių maliavos, še ? 
petų, smalinės ir robrinės stogų dengimui popieros J J

2155-57 St. Clair Avė. Cleveland, Ohio

jas pasaulis — Amerika yra • ne, rado vieną vienuolį, su 
laikina tėvynė ne vieno ir;kurio pagelba rado paramą randame darbus prie virtu- j 
musų brolio lietuvio, prieš pas Kastilijos karalienę Iza-, da b n™
keliatą metų, pabėgusio iš belę. Po ilgo tarimosi Ko-1 U’ daržuose prie. 
despoto nagų, verta suteikti lumbas išgavo tris nedide- .Va^?'ln0\. 1U^||
nors trumpas žinias apie liūs laivus ir 120 jurininkų. | mazS°Jimo h* viešbučių. Dar 11 

. atradimo Amerikos, nes ne Rugpjūčio 3 d. 1492 metuose kai laukiniuose kliubuose, su, L 
visi gal “Dirvos” skaityto- Kolumbas išplaukė iš Polos pragyvenimu. Reikalauja-1 
jai žino kaip ir kada tapo at- uosto linkui Kanareliškų me greitų mergaičių prie sta' 6 
rastas tas naujas pasaulis ■ salų, o iš ten pasileido plauk- lų ir špižernės darbo, teipgi I 
—Amerika. j ti į vakarus.. Plaukiant ii- greitų vaikų prie patarnavi- į

Atradėjęs Amerikos kaip gą laiką ir nepriplaukiant m<>.
žinoma yra Kristofas Kolum ■ ne jokio žemės krašto, juri- THE CLEVELAND C ATE- ’ 
bas. Gimė jis 1456 m. Ge-| ninkai pradėjo nerimauti, 
nujoj. Tėvas jo Dominikas Pusiau Rugsėjo mėnesio Ko 
Kolumbas buvo gana tur-: lumbas pradėjo jurininkus 
tingas ir paėjo iš augstesnės tikrinti, kad už trijų dienų I 
kilmės Genue šalies piliečių. ■ jau laivai pasieks kraštą,
Ne visų žmonių prigimimas Į naujos žemės. Praėjus Naujas Išradimas ’
patraukia prie vienokios i trims dienoms jokio krašto o a •
profesijos ar užsiėmimo, nesimatė ir jurininkai sukilę . ....
T Tr . , . . T. , , DeIel Panaikinimo blakių, bamba-
Jaunysteje Kolumbas my-;pnes Kolumbą reikalavo, dienų ir kitų vabalėlių, koki tik ga
lėjo plaukioti laivais ant van | kad juos parvežtų atgal į įSsi^uk į drtdiįni, tik Van
dens ir vėliau panorėjo tap- Ispaniją. Bijodamas Ko-i visai Sdykardresą’ ° visi nurodymai 
ti nuolatiniu jurininku. R o- lumbas, kad sukilę jurinin-1 * Rašykite‘ant adreso: 
dos 1470 metuose Kolumbas kai neatimtų jam gyvybės box 4J2,^taS^AŲSctevete2 ohio.i 

pirmą sykį išplaukė laivu jau manė laivus atsukti į ry- n^.,..'T.. . —-I
ant plačių jūrių, kad apsi-įtus ir plaukti atgal. Staiga; a ‘ 
pažinti su jūrininkyste ir į pasirodė žemė ir Kolumbas: H "K. U. In. uAmluo, v. U. o. g i 
priprasti prie gyvenimo ant j priplaukęs rado salą, kurią f I ATS*dxntist4sIAS 
vandens. Pirma Kolumbo tuojau priskirė prie Ispani-r 
jūrėmis kelionė buvo į Le-' jos ir pavadino San Salva-ii; 
vanty, kuri randasi Mažo-1 dor. Radęs tą salą leidosi 11 i 
joj Azijoj, paskui iš ten nu-; tolyn ir priplaukė prie kitųifi ___ _
plaukė į Angliją. 1477 me- ■ salų, kurios tapo pavadintos 
tuose aplankė Islandiją ir1 Kuba ir Hayti. Hayti sala / 
nežinia kokiu budu radosi jurininkams labai patiko ir 
Portugalijoj. Pabuvęs tūlą | nekurie norėjo pasilikti. Iš | 
laiką Lisabonoj, Kolumbas. vieno sudužusio laivo tapo' 
susipažino su donna Filipa pastatyta Navidad prieplau-' 
de Perestrello, duktere tur- ka, kurioje pasiliko 30 juri— 
tingo italo, kuris buvo gu- ninku, kaipo naujoj Ispani- 

; bematorium Madery salų? jos kolionijoj, okitaisjuri- 
Tas italas būdamas guberna-Į ninkais Kolumbas grįžo at- v 

įtorium buvo teipgi geras 
jurininkas ir kolonizatorius 
salos Porto-Santo. Paėmęs 
už pačią donną Filipą de 
Porestello, Kolumbas gavo 
progą plaukioti laivais tai Į 
vieną tai Į kitą salą. Liuosą 
laiką pašvęsdavo studijavi
mui geografijos ir atydžiai I joti apie naują kelionę. Ga- 
žiurinėjo ant‘ žemlapių iš-jvęs nuo valdžios tris dide- 
braižytus jūrių kelius. Pa-1 liūs laivus ir daugiau juri- įjL 
z_---------- ---------„„ ninku, Rugsėjo mėnesyj_________

1424 m. apleido Ispaniją ir

gal į Europą, kurios kraštus 
pasiekė Kovo 15 d. 1493 m. 
Atplaukęs į Pafos uostą Ko
lumbas buvo i iškilmingai 
sutiktas ir su dideliu trium
fu nuvežtas i* Barcelioną. 
Aprimus pirmam džiaugs- ■ 
mui, Kolumbas pradėjo sva- į

žinęs gerai georafiją ir ga
vęs daugiau žinių iš seno ju-

Dr, Wm. Rasing rininko Pedro Correo, pa- išplaukė jieškoti daugiau 
j čios giminaičio, Kolumbas ■ ■ ~ A~i •“ T“ 
- pradėjo mąstyti, kad Į Indiją Jlionėj Kolumbas atrado šias 

Nio i iki 3 popietų ir nuo 6 iki 7:30 va galima nuplaukti ne plau- Į salas. Domenico, Gvadelu- 
kare, šventadienias nro 11 iki 12 die- Įjjant Afrika, bet VI-. " * ’-------

Sorpdnms nnmotn ir retuvciu va- A * n •
sai kitu keliu ir pradėjo ro
kuoti kokį ilgumą turi nau- 

' jas kelias. Kad tas yra gali- 
Įmu, Kolumbas ėmė faktą iš 
to, kad jūrių vilnis plaukda
mos iš vakarų pusės į Por- 
to-Santo salos krantus at
nešdavo medžius, kurie su
lyg geografijoj aprašymuo
se turėjo paeiti iš Indijos. 
Retkarčiais pasitaikydavo, 
kad su medžiais jūrių vilnįs 
atnešdavo ir lavonus žmo
nių, kurių oda buvo ne balta, 
bet raudona. Tie apsireiški
mai Kolumbui nedavė ramu
mo ir jis svajojo surasti nau 
ją šalį. Visupirmiausia Ko
lumbas nusidavė pas Por
tugalijos karalių Joną II, iš
pasakojęs savo mintis ir už
manymus norėjo, kad kara
lius jam suteiktų galę ir duo
tų laivų su kuriais Kolum
bas plauktų jieškoti naujos 
žemės. Karalius vienok pa
laikė jį už neišmintingą ir 
atmetė visus prašymus. Ta
me laike Kolumbas neteko 
pačios ir likęs vienas su su
num pradėjo eiti iš dvaro į 
dvarą, perstatydamas savo 
planus ir reikalaudamas 
medžiagiškos paramos. Ne
radęs niekur paramos savo 
pienams ne Genui, ne Vene-

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS naujų žemių. Antroje ke-i

Ofiso Valandos —

nos. Seredoms popietų ir Pėtnycių va
karais nėra ofiso valandų.

Ofisas 1395 E 9 St.
Vienas plokac nuo North Superior 

CLEVELAND, OHIO.

© Bell Main 3514 Gyveninio © i 
© Cuy. Cent. 1505 Cuy. Union 289 (@)!

$ C J. Benkoski t
® ADVOKATAS ©
© ... @
zis 420 Society For Savings Bldg..^ i 

CLEVELAND, O.
Męs savo ofise turime kas per- ©

© kalba lietuviškai. @

—PRAŠYK—

CEREBRUOTOTel: Central 2356. Harvard 286.

GROSSMAN 
Cut Rate Phiirmncy

Atsinešk pas mus savo reniną 
tizmo keblumus, męs juos prašalin
sime. Išgydymų grarantuojame 
o jei ne, tai užtikriname pinigų su
grąžinimų. jei mus vaistai negelbė 
tų.

3502 Clark Ave^ Cleveland, Onio.

LASH’S
BITERIO

PUSfi STIKLO 
PATAISO SKIL
VI IR INKSTUS

PARSIDUODA 
VISUOSE 

ŠINKUOSE

L. A. Kujawski
ADVOKATAS.

Teisingai ir praktiškai atlieka 
visokių tiesų reikalus visuose 
valstybiniuose ir federališkuo- 
ae atsitikimuose. Kreipkitšs 
prie jo: -
418 Sodety for Savings Bldg.

Tel. Main 257—Central 1502 R

RERS ASSOCIATION CO.
412 Superior Avę. N. E.

juimuuiĮinfiniiiiiiiiini_iĮ(nini įmini)

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. .

Main 6166 Central 1518

J. F. SAWICKI
^ADVOKATAS

325 Sodety for Saviafs BmMiag'e

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

Namų tel. Union 251-L.

REIKALAUJA VYRŲ 
Mokintis Barzdaskučių 

AMATO.
Instrukcijos admokamos $25. oo 

Algos apsimoka, užsiėmimas gva- 
rantuotas.

Tri-City Barber College
211 Prospect N. E.

CLEVELAND, OHIO.

PASKUTINĖ SVAITĖ IŠPAR
DAVINĖJIMO VASARINIŲ 

ČEVERYKŲ.

Musų Kostumeriams
Primenam musų kostumeriams, kad dabar artinantės 

rudenio sezonui iš anksto reikia apsirūpinti ir to sezono dra
panomis, užsisakant pas mus siutus ar overkotus. Musų ko- 
stumeriai visada būna pilnai užganėdinti musų darbu, todėl ir 
Tamistos jeigu nori turėti gerai padarytą siutą ar over- 
kota, tai kreipkitės pas mus.

J. V. ir V. BRAZIAI,
6710 Superior avė., Cleveland, Ohio.

Prospet 2420 Central 1766

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Generališki perkraustytojai,vinduotojai ir statytojai ; 
bankspentų ir mašinerijų. Rakandus pakuojam, išlei 

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

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

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

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

Rosedale 965 J. Cuy. Princenton 1241-L

THE RUPPEL HARDWARE COMPANY I
"Cniuoiain, gazo- įtaisymas, pr-čių-^taLtymag, fomišns statom. Ska- 

linius ir žviruotus stogus taisom. Parduodam visokius pečius. '
6510 Superior Avė.
Arti Narwood. Cleveland, Ohio.

PRIE ŽENKLO BALTO KRYŽIAUS GERIAUSI VAISTAI.
; Muilas, perfumos ir daugybė iš Europos pargabentų vaistinių žoljnų.
! Pamėgink mus.“ Gelažinio Vyno”.

i! MARKET PHARMACY-APTIEKA
L. S. KREJCI, Savininkas

; 2601 LORAIN AVĖ :-: :-: CLEVELAND, OHIO

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

TVYERGES BROTHERS
Siunčia' pinigus ir parduoda laiavkortes į visas dalis pasaulio. Par

duoda lotus, namus ir farmas Apsaugoja nuo ugnies namus ir namų 
baldus. Atlieka prisegos patvirtinimo (Notary Public) <?-rbus.

DU BANKINIAI SKYRIAI:
1783 W. 25th Street

573 W. 3rd Street,
Cleveland, Ohio.

Elyria, Ohio

pa. Jamaice ir keliatą An- 
tylų salų. Antroje kelionėj 
Kolumbas turėjo daugiau 
nesmagumų, nes tarpe juri
ninkų buvo du blogi apsi
reiškimai : religiškas fana
tizmas ir aukso norėjimas, r

1498 m. Kolumbas trečią 
syk j leidosi kelionėn ir toje 
kelionėj priplaukė Amerikos 
kraštus. Radęs Ameriką, 
nuplaukė j Hayti. Pavydė
dami žmonės Kolumbui gar-, 
bės neteisingai jį apkaltino, 
surakino retežiais ir par- 
siuntė į Ispaniją. Čia nors j 
Kolumbui pavyko išsitei-, 
sinti, bet užmesta neteisiu-i 
gai juoda dėmė nepridavei 
jam garbės. Galiaus dar iš- • 
prašė nuo valdžios tris ma- j 
žus ir netikusius laivus su, 
150 jurininkų ir leidosi į į 
Ameriką. Kelionėje laivai 
sugedo ir Kolumbas vos 
spėjo nuplaukti ant Hayti 
salos. Tenai savo locnais 
pinigais nusipirkęs laivą ant 
visados apleido Ameriką ir 
sugrįžo į Ispaniją. Nežiū
rint, kad Kolumbas atrado 
žemes, kurios priklausė ne 
prie Azijos, bet prie tuomet 
dar nežinomos pasaulio da
lies, garbės jau neužsipelnė. 
Pagyvenęs dar pusantrų me
tų didžiausiame varge ir 
skurde, mirė.

Vyrų $7.50 vertės žemi čevery- 
kai (šliperiai) dabartės $4.85 — 

Juodi arba rusvi.

CHAS. R.SELL 
7026 Superior Avė.

CLEVELAND, OHIO.

DUOK MUMS TĄ KORNĄ!
Extracto Corn Remoner, vis vadovaujantis komų naikintojas. 

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

THE GEGENHEIMER DRUG. CO.,
7043 Superior Avė.

Kampas Addison Road N. E. Cleveland, Ohio

I C/GARA/ ir PAPIROSAI

g SALDAINIAI IR SUŠALDYTĄ SMETONA
| HUEFNERS CONFETIONERY

|| 7031 Superior Avė., Cleveland, Ohio.
n «

-- — -------- ----- — -------

Su $1,000.00 vertės mašina X—Ray aš galiu tikrai ištirti tavo) • 
nesveikatos ar ligos priežastis. Mano X—Ray mašina mato viduje;: 
teip gerai, kaip tamista gali matyti iš lauko. Ji parodo man visas prie- ; 
žastis; aš galiu matyti priežastis, kurios kenkia tamistos organizmui. ■ 
Aktuališkai matant ir tuomi lengvai ištiriant visas kliūtis, aš tamistai ; 
galiu lengvai pagelbėti ir pagerinti sveikatų. Su pagelta '■ 
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- ; 
M] įėjimo: pilvo, kepenų, inkstų, kraujo, odos, reumatizmo, aidų, ausų ir ger- j 
n klės skaudėjimo, plaučių neveikimo ir jsesenėjusių kitokių ligų. Ateik į 
y pas mane įr duok save išegzaminouti. Ak suteikiau pagelbų tūkstančiams : 
< žmonių, suteiksiu ir tamistai.
„ Atsitikime užsinuodinimo kraujo vyrų ar moterių, aš naudoju išra

dimą profesoriaus Ehrlich. 606 (Salvarsan) ir 914 (Neosalvarsan) kaipo 
vaistų.

Aš kalbu lietuviškai, lenkiškai ir slaviškai.

lengvai

5511 Euclid Avė. (arti 55 gatvės), antros lubos kambaris 222.
Ofiso valandos: 9:30 r. m. iki 8:00 v. m. Nedšlioj: r- “• W 1:00 v" “*

CLEVELAND, OHIO.

A.reipiui.es


SH
Gedgaudas.

Brooklyn, N. X.

SANTARA’
STEVERDING

VELTUI!]

Cleveland. Ohio

Tikras faktas ir

Tel. Princeton 1834-K ir Princeton 1958-K.
Dr. T. A. Hanlen

THE WILLIAM SITTER CO,

atkreipimas atydo;

Nuo senų laikų Japon

Tas metai po metų. kad$101.494.47Viso iki 31 d. Liepos, 1917 m.
kuriuos išmoksta nuo

$101.494.47Viso
Sekretorius S. Zaborskis.

(Toliau bus)

6 mėnesiams.
3 mėnesiams.

DEMOKRATINES TAUTOS LAIS
VES SANTAROS LAIKRAŠTIS.

1 mėnesiui................... 1.01
N. 1Gk. (2psl.) 15k.(4psl.)

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

12000 Superior Avė.

Matote koks žiedas kė-

Rose 4420-W Prineeton 1369-L

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

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

Triobėsys pastatytas tik metai 
vieni atgal. Taigi snlig naujau
siu reikalavimų ir visais parah- 
kumais. 6712 Superior Avė. ir 
1306 E. 68th Str. Kreipkitės: 
6710 Superior Av. Cleveland, O.

iš — tęsė to- 
prisipažinsiu 

esu didelė

ciasi musų visuomenei

Aukšto Laipsnio Ccvcryktj. 1 
Cleveland. Ohio,

Ofiso valandos: Nuo 9 ryto iki 
8 valandai vakaro.

dienos.
1155 E. 73th Street.

su kuo mergaites praleidžia 
laiką.

5) Nežinojimas motinos ar

) Leidimas ant visokių
šokių be vyresnių priežiu 
ros.

4) Pat:

Dovanos! Dovanos!
Duodu dovaną 50c. ver

ges, kuris užsirašys Dirvą 
ant metų. Tik vieniniams 
gyventojams.

JUOZAS SAUNORAS. 
829 Clifford Avė.

i ROCHESTER N. Y.

Gourley & Kelly 
RAPORUVIMy STEMGRiFil, TYPfl-

GRAFA! IR StURTlSRAFAI ;
Mašina parašome laiškus, kontraktų for
mas. randės aktus, testamentus ir kitokius 
rašffškuo darbus ^atliekame typevraiteriu 
ar mullhęrafu. Diktacija reikalaujant. A-. 

sistencija suteikiama jei reikalinga.

Lobby Aaerican Trast Bldg.
39 Public Square. TgL Mais 2297-4

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valanda: vakaro.

Geriausi patarnavimai už sąži
ningą užmokestį.

1935 SL Clair Avė.
Viršuj Pekelčio aptiekos.

DRAUGYSČIŲ REIKALAI 
PRANEŠIMAS.

Pašei pinės draugystės Dr. V. Ku
dirka susirinkimas įvyks nedėlioj, 
2-rą d. Rugsėjo (Septeniber), Ply
ną namuose (ant 4-tų lubų) 5309 
-5311 Superior Avė., antra vai. po 
lietą. Draugai kviečiu visus nesuvė
luokite, teipgi nepamirškite atsive
sti ir pašalinius žmones j susirin-

OSCAR LAWSO.X
Pardavinėtojas 

27-29 St. Clair Avė.

& Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems S 
ru Lietuvei bei Amerikoj uj

E VIENYBE LIETUVNINKUS

kos netik šoka įvairius šo-

' S.Rshn T. GooUri. N.8. i
I TĮl '■ Akių specialistas
‘ \ ^er dienų
I Suteiks^- patarnavimą |
[pritaikyme akinių ir davime pata-| 
rimų DYKAI.

Aš g varomuoju už savo darbą,: 
akinių pritaikyme.

[ 7035 Wade Park Avė.
Į Valandos: Nuo 1 iki 8 kas
I dien. Galvos skaudėjimasęrąBy 
'išgydoma su akiniais.

Dr. Frank F.Happy
Bt:i! DANTISTAS gJJ!

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

būti laisvos Lietuvos.
Kauniečiai, vilniečiai, suvalkiečiai 

ir Prūsų lietuviai ras ant jos savo 
bažuytkiemius, 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 AVE^------------

CLEVELAND, OHIO.

$1000.00 X—Ray vartojamas egzaminavimui ir gydymui

fu Eina Jau 30-tus metus. g 
qj Prenumerata $2.00 metams; $1.00 g 
Įjį pusei metų. Kanadoje $2.50 metams: g

$1.25 pusei metų. Ąng'lįoj, Lietuvoj ir g 
[įj kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m. g

Pamatiniui vieną n u m. siunčiam dovanai įg 
[ū Knygų katalogą siunčiama ant pataika- “] 
S lavinto dovanai. H
£ J. J. Pauksztis & Co. {0 
ru 120-124 Grand Str., B

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

pas mus šiądien. Męs kalbame lietuviškai.

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 RusseU SL,
Užrašyto jas organo ‘‘Dirvos” L. P.
Kliubo nariams Jenos 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

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

Skelbimo petito (1-6) eilutė 1 puslapyj — 1 
rublis, 4-ame puslapyje — 75 kap. Adreso pamai- 
nymas — 40 kap.
“SANTARA’’ eis antra dieniais irpenktadieniais. + Ave 

m**:*v*:**:-v-:—:*4—5-5*4—i-.—i—i—i—i—i—i—i-?-:—

čių ir kitokias li
gas?

!
 VALDYBA L. S. K. ŠV. KAZIMIE

RO GVARDIJOS.

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

4 Vicė- Pirmin. A. Deresevičia,
4 1942 Oregon Avė.
4 Nutar. rašt. F. Sakalauskas,
4 2136 Lakeside Avė.,
4 Fin. rašt. Cipr. Selickas,
J 6202 Heisley Avė. S. E.,
4 Iždin. J. Miškinis, 
t 1532 E. 32 St.
4 KAIRŠKA VYRLYUSYBĖ:

!
Kapit. J.Rakauskas, 7028 Superior av.

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

4 J. Maksimavičius, 1279 E. 60th Street
4 F. Piečaitis, 1399 Giddings Rd.,
T J. Urbšaitis, 1087 East 68th Street,
4 J. Gaidelis, 1402 Oregon Avė.
4 Signalistas J.Šalčius, 1399 E. 41st Str.
4 L. S. Šv.Yčažimiero Gvardijos su-
1 ■ sirinkimas atsibus kožno mėnesio 
4 antrą Utarninką vakare, nuo 7:30, 
4 Povilausko svetainėje, 2452 St. Clair

2573 ĖST 55 GATVE. ART! VVOODLAND AVĖ
2 lubos, kambarin 15 

CLEVELAND, OHIO.

^—APGARSINIMU -i- — 

PASKLEIDEJĄS 
Visokius apskelbimus- išnešio

jame po stubas.
Narys iš E. D. A.

Lengvas kelias j pharmacine pramonę.
1547 St. Clair are, Cleveland, Ohio 
Prospect 2132-J Central 7624-K & R

savo skaitytojams duoda labai daug naudingų raštų 
n R 3b į S R apie žmonių sveikatą ir ligas, taipgi apysakų, juokų,

B ba S B 3 eilių, paveikslu. Turi savo korespondentus visoje
Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj. Vokietijoj, Fran- 

cijoj, Anglijoj ir kt. “Ateitie*’' kaina metams $2.00. pusei metu $1.00. Už
sieniuose metams $2.50. Pasižiūrėti viena numeri siunčiame dovanai.

1395 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.

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

daug Lietuvip. Kodėl neleidi man išgelbėti tave.
Aš padarisiu atsargų ir rūpestingu 
išdestimą-analizą, tavo atsitikimo ir 
pasakysiu kas kenkia tau._____________

Phone Eddv 1356 Valandos: Nuo 2 iki 5

CEO. M. THOMPSON, t iki s
Chiropatas, Į namus irgi laukaus

SUITE 22, SAVOY BLDG.
E. 103 ir St. Clair Avenue,

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

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

. $802.94 
94,661.53 

. 2.480.00' 
. . 300.00
3.250.00

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

Vyrai ir moters! Kodėl jus kenčiate diena po dienai, mėnesis po 
galite išsigydyti pas daktarą Broivn.kurs turi 35 metų patyrimą gydyme moterių ir vyrų, kurs išgydė 
tūkstančius žmonių ir prašalino jų skausmus. *Išduotas Turtas

Rankoj ant čekių............... .................
Paskolintą ant morgicių .. ................
Paskolinta ant akcijų ......................
Nupirkta Liuosybės Bondsų .......
Draugijos namas............. ......... . . . .

Japonijos moteris.
Be maž ko ne iki galu 

devvniolikto šimtmečio Ja-

. 5.503.00 
58.403.41 
.. 766.00
.. 397.81 
. 1000.00

DRAUGYSTES, KURIOS 
TURI “DIRVĄ” UŽ 

ORGANĄ. 
detroitTmich.

Lietuvių Literatūros ir Mokslo Drau-
DRAUGIJOS VIRŠININKAI:

Pirminis. M. Vošvila, 169 Greeiey avė., 
Pirmininko pagelbi. A. Bagdonas, 
Užrašų sekretorius J. Dikėis,

86 Finley avė..
Finansų sekretorius F. Praškevičius, 
Iždininkas A Mitrikas,
Iždo globėjai: Jonas Balčiūnas ir J. 
Latonas.
Tvarkdaris J. Vaitekūnas.

Mčnesiniaisusirinkimailaikomikas 
pirmas nedėldienis kiekvieno men., 
3-čią vai. po pietų Lietuvių šv. Jur
gio parapijinei svetainėj, ant West- 
minster ir kampas Cardoni avė.

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

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

’ Literatiškas Komitetas A. Abyshell 
ir F. Proškevičius.

pažindinti lietuvius 
svetimtaučiais.

NUOŠIMTIS 
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

LAKE

Lietuvai.
kad tokių pavyzdingų jaunų 
lietuvaičių, Amerikos lietu
vių tarpe, mažai yra.

Tvo Proga
štai tavo proga 

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

; dina pavojų.

t Ofiso Valandos: Nuo 1:00 iki 
>< 3:00 popietų ir nuo 7:00 iki 8:30 

vakare. Nedėlioms nuo 10 iki 12

Dr.I.M.JARZYNSKI
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR AKUŠERIUS

ponijos moterių gyvenimas .--r^y
nebuvo toks koks buvo tuose T t uy < ‘?n,ral
talkuose »as Europos mote- f METVVIAII 4«wi norite pirkt serus ėerery 

. . - . i kus uz vidutunską kainą, tai ateikite pas ma-ris n- oaug kuo skyrėsi, f „ iums ,,u3 wurnauta niandagiai įr „.j.
singai. .

europiečių, bet.sykiu su vy
rais eina i teatrus, balius ir 
tam panašiai. Tą eminaci- 
patiją ypač pasiekė jauni
mas ir galiaus daėjo iki to, 
kad Japonijos švietimo mi
nisterija pamatė pavojų is 
morališko atžvilgio. Kadan
gi Japonijos jaunimas kaip 
ir Suv. Valst. priverstinai 

i turi lankyti mokyklas^ tai 
i švietimo ministerija dėl

naziją (haig school) ir ga 
vau stipendiją ‘ universitete ‘ _ _____
mieste N. Turiu dideli pat- i3G kuopa sla. Likys susirinkimą 

raukimą prie mokslo. Mano v“l“ž žvaigždės "lalės8 žmi 
norai pamažu pildosi. Trok- Ė
Štu pasiekti augštesnio mok- ateinančio baliaus, teipgi bus rinki- 
, , . . . / • • sias darbininkų. Atsiveskit naujų

-10 lai’isnį ir tame umversi- narių prirašyti.—TeipgMiepamirškit 
i susirinkimai tapo perkelti iš ant-RljllSU Ibtotl į literatu- seredos ant pirmos seredos koz- 

ros fakultetą (skyrių). Jei- uoJ^Šorius 

gu laimingai užbaigsiu uni
versitetą, tada važiuosiu Į 
Lietuvą ir Įstojus Į augstes- 
•nę mokyklą studijuosi Lie
tuvos^ istoriją, kalba ir t.t, 
kad galečia atsiduoti litera
tiškam darbut Ah, jeigu 
man tai pavyktų! Atvažiuo- 
čia tada Į Ameriką ir pradė- 
čia pasakoti apie Lietuvą, 
jos praeiti, garbingus didvy
rius ir duočia amerikonams 
supratimą, kad musų žmo
nės nėra tamsus, kad musų 
tauta nestovi ant špato, bet 
stovi ant augšto kultūros 
laipsnio ir apšvietoj neatsi
lieka nuo kitų tautų.”

— Iš kur tamistai tas i 
galvą atėjo — klausia redak
torius Elenos.

— Knygų skaitymas — 
atsakė ji. A 
liau, atvirai 
tamistai, kad 
knygų skaitymo mylėtoja. 
Nėra musų mieste knygy
no iš kurio aš neimčia kny
gų. Mane interesuoja ypač 
moksliškos knygos ir aš jas 
nariai skaitau. Vakacijų. 
laike mano liekamas liuosas 
laikas visas pašvęstas knygų 
skaitymui. Skaitydama to- 
kias knygas labai daug ran- 
du pamokinimų. Nekurios 
mane, net tiesiok, ragina 
siekti augstesni mokslą. 
Šiądien skaičiau vienoje kny 
goj, kad lietuviams trūksta 
literatų. Aš gerai apgalvo
jus ir sumaniau studijuoti 
literatūrą, kad paskui galė- 
čia netik raštu pasidarbuoti

tėvo, kad mergaitėms rei
kia tiek mokslo,-kiek ir ber
naičiams.

Tokios 4*Hatties”, “Mam- 
mies”, “Minies”, kramtan- 
čtQs-.‘'gumas”, vartojančios 
svaiginančius gėrimus ir 
trindamosios naktimis ant 
gatvių kampų su savo rūšies 
Lomeliais tik ir baigia savo 
karjierą teip kaip augščiau 
aprašiau anų trijų redakto- 
rietiš simpatikų.

Nemanykit gerbiamosios, 
kad tai visos tokios musų 
mergaitės kaip ta “trojko” 
apie kur'ą nūn tas redakto
rius pasakojo. O, i 
redaktorius matyt turėjo 
daug pritirymų ir pažįsta 
žmonių gyvenimą. Jis man 
papasakojo apie tūlą Eleną, 
kuri turėtų būti pavyzdžiu 
visoms musų mergaitėms.

Buvo tai tiesiok stebėtinas 
atsitikimas, sako man anas 
redaktorius, nes persistati- 
kit sau, kad jaunutė, 16 metų 
mergaitė, atėjo i redakciją 
ir drąsiai man teip sako:

“Gal tamista man netikėsi, 
kad aš vakar pabaigiau gim-

kokius egzaminavimus perleidai ar kaip seniai sergi, leisk apie sa
vo ^gą ištirt ir pamatyk ką jis gali.

Ypatingas Paskelbimas.
Daktaras Cowdriek, didelis specialistas, į Clevelandą pargabe

no ypatingas mašinas tyrinėjimui ligų moterių ir vaiku. Čia jis 
duos didelias pasekmes, kokias duoda didžiausios ir garsiausios Eu
ropos klinikos. Priminį reikia ir tai, kad atlyginimas yra veik 
nieko, sulyginant su gydymo pasekmėmis, kokias galima atsiek per 
jo X—Ray egzaminavimą, kiekvienam ligoniui. Nedaro skirtumo

//.i sų Mergaites.
(Užbaiga)

— Atvažiuok tamista ir 
užntžkek už tą veistę, tai ma 
nu paleis. Aš neturiu pinigų.

Nuvažiavo redaktorius ir . 
užmokėjęs už pavogta veis
tu, liepė Mammei ant ryto
jau pas ji ateiti. Sulaukęs ry 
tojaus sulaukė ir Mammię 
Pradėjęs jai išmėtinėti ne
gražus darbus ir ragino pa
grįžti ant tiesaus kelio. Pa
baigus jam kalbėti, Mammie 
prabilo sekančiai:

“Stebėtinas iš tamistos 
žmogus. Pasišaukei mane 
pas save. Aš ėjau manyda
ma, kad mane nuvesi ant 
“ice čream”, paskui truputi 
pažaisim ir.... nupirksi man 
sijoną prie tos veistės, kurią 
bandžiau veltui pasiimti, o 
tamista ant manęs užsipuoli 
ir rugoji.”

Redaktorius nieko neat
sakęs liepė jai išeiti iš re
dakcijos. Keletui dienų pra
ėjus rytiniame anglų dien
rašty j buvo patalpintas pa
veikslas jaunos mergaitės. 
Apačioj buvo parašyta: 
“Mammie Fatz sugauta va
giant krautuvėje muftą užsi 
mokėjo baudos 25 dol. ir ta
po atiduota Į pataisos namus 
ant neaprubežiuoto laiko.”

Gal žingeidausit, kas atsi
tiko su anom dviem: Hattie 
ir Minie? Istorija trumpa.

. Hattie privertė savo ka
vai teri imti korte šliubą, nes 
jau buvo—blogame—stone, o 
Minie bomų išvalkiota, gavo 
džiovą ir tapo nugabenta Į 
džiovininkų ligonbuti. Ar 
ne liūdnas ir graudus paveik 
sielis? Nemanykit, kad tas 
aprašymas yra koliorizuo- 
tas.
daugiau nieko.

Tokių paveikslelrų kiek
vienoje lietuvių kolionijoj j lietuviams, bet plačiai 
yra labai daug, o priežasčių1 
tokiems paveikslams nerei
kia.jieškoti kur nors už kal-

AR TURI
Pilvo skausmą, 

katarą? Skilvis 
ar pūsles kliūtis ? 
Reumatizmą iri 
kepenų ligą? Gal 
vos skausmą, kon 
stipaci ją ? Suge
dusį kraują, dieg
lius ir šonų skau
dėjimą ? Nerviš
kumą, įsisenėju
sias ligas Plau-

Viršminėta Draugija moka 5 nuošimti už padėtus 
pinigus depozitoriams ir 6 nuošimtį akcijonlenams. Taip
gi iškolektuoja pinigus iš kitų miestų Bankų ir yra užtik-

ir esi galimu išgydyt, nes jo gydymas yra davęs ge
riausias pasekmes daugelyje atsitikimų. Daugybė gydančių maši
ną. iš viso pasaulio sugabentų, randasi jo gydykloj. Nieko nereiškia 
kokia ir kaip sena tavo liga, bet tuojau eik ir jei daktaras pra- 

Dnnr ntn n 1 vil’F** nn ZN Hl dČ5 Uve P‘ia-vk j° paliepimus, o pamatysi, kaip tuojau paįu- 
I Urt VULuANUlRb bu. j; si sveikatoj atmainą. Tas jau buvo nevieną kartą. Matykis su dak-

Goodyear & Pennsylvania auto-T <!' tarų ir pasitark su juom. papasakojar.t jam visas kliūtis.

.mobilių guminius ratus >r dūdas 
pataisomo. Už savo darbą męs^F .u ’ftiT F 9 St . J * Tarpe Euclid

. Atryta O į j“*' į)?. COWanCR
> vakarais ir nedelcier.ia.s. <6, 4-tos lubos ,r 1 rosp.ci

Specialistas w Cleveland. Ohio.
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 4 ir 6 iki 3.

Nedėldieniais nuo 10 iki L

t Slovenski auksoriai ir laikrodioin- 
I kai, Inkorpuruoti per teises Ohio val- 
Į stijos. Didžiausia sankrova geriauso 

aupso. laikrodžių, deimantų ir t.t. už 
vidutiniškas kainas.

Gramafeoų ir rekordų lietuviškoj 
kalboj. Męs esam laikrodininkai iš 
Europos ir sutaispm bile kokį laikro
dį. aa.erikanska ar europinį ir garan- 
tuojam ant vieno meto'.

Ateik pamatyt-jujįs, ir busi užtik-

1) Ankstyvas leidimas 
mergaičių į dirbtuvės.

CLEVELANDO LIETUVIŲ NAMŲ IR PASKOLOS 
DRAUGIJOS (BANKOS) 

Suimtas Turtas 
Bėgantis kapitalas............................
Sumokėtas kapitalas ir nuošimtis ..

, . , Suimta ant knygučių (Deposits) ...
kioliKą metų negalima buvo 
matyti, kad Japonijos nv>te-

Paskolinta iš Bankos

' Įstatymuose buvo užsilikę 
'moterims Įsakymai, kuriuos 
Į moteris Jajionijos turėjo 
šventai pildyti. Tiktai apie 

į pabaigą davyniolikto šimt- 
i mečio, kada Į Japoniją pra
dėjo leisti savo spindulius 

į Europos civilizacija ir papro 
;čiai. greitu laiku viskas 
į ėmė keistis. Prieš koki pen-

Atsargos fondas ..
. , , . . , . Neišdalintas turtasris šoktų su vyrais teip kaip 

pas mus. Gi šiądien Japon-
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VIETINES ŽINIOS
Rugsėjis.

1 S. Irenos
2 N. Stepono Kar.
3 P. Saraf ino
-1 U. Rozalijos
5 S. Laurino

K. Zakarijaus
■į? P. Reginos.

po padarytas surašąs, kiek Cle
velande yra bučernių ir groser- 
nių. Padarius surašą tapo pas
kelbta, kad visame Clevelande 
yra 2,343 grosernės ir 1,180 bu- 

. Černių. Toms krautuvėms išsių
sta tam tikros blankos, kurias 
groserninkai ir bučerninkai tu
rės išpildyti pažymėdami kiek 
kokio maisto laiko krautuvėje. 
Už neišpildymą blankų arba suk
tybes bus baudžiami ar 1,000 do
lerių arba kalėjimu ant vienų ar

Kuri pasaKius, xaa apie toKius 
nieko nežino, padėkavoję išeina. 
Patėmyję, kad motere išėjo į 
storą arba kur kitur, drąsiai įlen 
dą į namus ir pasiėmę kas patin
ka be baimės nueina savais ke
liais. ,

Bus baudžiamu Federališka 
valdžia praneša, kad bus bau
džiami visi saliuninkai ir įvairių 
sandelių savininkai, kurie prisi
pirkę degtinės “zopostui”, laiko 
paslėpę, kad išvengti valdžios

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

Neišgydomu Rheumatizmu, peršaldimu, kosuliu, nulispnėjimu 
kraujo, nerviškumu, akių skaudėjimu, inkstų ir pūslės ligomis, vene- 
riškomis ligomis, gerklės skaudėjimu, vidurių užkietėjimu ir kitomis, 
kaip urnomis tajp 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.
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dviejų metų.

Negrų seimas ir paroda. Apie 
15,000 negrų suvažiavo į Cleve- 
landą ant negrų draugystės sei- 

: mo Independent and Protective 
: order of Eikš, kurio sesijos yra

vaškoms draugystėms. Su Rūg
ščio 1 d. prasideda sezonas ren
gimo vakarų, balių bei kitokių 
pasilinksminimų. Iš praeities 
Sūrime patyrimų, kad daugelis 
(draugysčių parugoja ant vieti-j _
nio laikraščio Dirvos , ’ iaįkomos Grav’s armory’j. Pe-
ssepatalpino pranešimo. Kad tą Į <=«;_
išvengti, “Dirvos” redakcija: 
prašo kiekvienos draugystės, ' 
&uri rengia vakarą iš anksto į 
saštu pranešti. Reikia žinoti, Į 
kad redakcija neturi laiko teirau : 
tiis bei klausinėti kada ir kokios 
(draugystės bus vakaras. Pra
nešimai turi būti priduoti ne 
vėliau kaip utarninko vakare, 
jeigu vakaras yra rengiamas 
ateinančią nedelią.

Redakcija.

Koncertas. Ateinančią nede
gą Germania Turnverein Vor- 
varts salėje, 1610 E. 55 st. ir 
Mariem Ave. bus pirmas dideįis 
koncertas Clevelando Liet. 
Teatrališko Choro draugystės. 
Programas susidės iš dainų, solų 
ir duetų. Pradžia 5 vai. po pie- ’ 
€n. Draugystė kviečia visus Cle i 
velando lietuvius paklausyti gra- ■ 
žfų dainų.

Suvažinėjo vaiką. Ant St. Cla- na ir daugiau nieko.
. žr Ave. ties E. 24 g-ve tapo au
tomobilio suvažinėtas lietuvis, į 
vaikas 3 m. amžiaus, Edvardas 
Petkunas. Vaikas su tėvais at
važiavo iš Youngstown, O. ant 
išleistuvių einančio Į karę gimi
naičio ir viešėjo pas Albertus. 
Automobilio savininkė, tūla Jo- 
sephime Borrys, 1265 E. 125 st.,

uždėtų mokesčių. Valdžia pra- .-----
Reikalaujant telefonu pašaukiame daktarą DYKAI. Recep- : 

tus išpildo registruoti aptiekiai. At minkite ZIGMUNTO N. KO 
BILANSKIO Ph. G.

Autografiškas I 
Kodakas Specialus’ 

Pioto-tolio atradėjas.
Kaina šį mėnesį tiktai $1.59 

$5.00, $7.50
ir $10.00.

ra. Sulyg miesto tiesų, vaikams 
ški 12 metų nevalia vieniems pe
reiti skersai gatvę, ant kurios 
yra didelis judėjimas.

farmeriams turgą.
komitetas

i reito utarninko vakare, prieš sei- 
a I mą, buvo surengta mieste didelė 

| paroda, kurioje apart suvažia- 
i vusių svečių, dalyvavo tukstan- 
ičiai Clevelando negrų vyrų ir 
i moterių. Muzikai griežiant kaip 
koks debesis traukė E, 9 gatve 
į Gray’s armory. Apie 400 au
tomobilių aptaisytų visokiomis 
vėliavomis ir draugyščių karū
nomis dalyvavo parodoj. Per 

i pusvalandį buvo pertrauktas 
karų bėgiojimas.

i Darys revizija policijoj. Pas
taruoju laiku Clevelande žmog
žudystės, apiplėšimai praeivių 
ant gatvių, vogimas automobi
lių ir merginti puikiausia žydi, 

! o susiorganizavusius bomų ir 
valkatų gaujos teip ir turi ap- 

: stoję nešvaresnius miesto gat
vių kampus. Tokiame nenaudė
lių veikime policija retkarčiais j 
tik vieną, kitą teki bomą sugau- 

’ . Matydami 
tai miesto konsu Įmanai laikyta
me susirinkime nutarė, kad butų 
peržiūrėtas policijos departa
mentas ir padaryta revizija vi
sose nuovadose, nes patirta, kad 
policijoj nesimato jokio veikimo.

Ekspiiozija. Lake City Ice į 
kompanijos dirbtuvėje eksplio-; 
davo sandelis, kuriame buvo 200 ; 
galionų amoniako. Nuo trenk- 
smo neteko sąmonės du darbi
ninkai, kurie tapo nugabenti į 
ligonbutį. Trenksmas sudrebi
no visą aplinkę. Nuostolių pa
daryta nedaug.

neša, kad senatas nubalsavo pa
keiti mokesčius ant degtinės. 
Ikišiol mokesčiai buvo 1 dol. 10c. 
nuo galiono, o dabar tapo pakel
ta ant 3 dol. 20c. Valdžia darys 
revizijų saiiunuose bei sankrovo
se ir kur ras paslėptą degtinę — 
savininką baus.

PRANEŠIMAS SUARDYMO.
Bendrinykystė ikišiol buvusi 

tarpe žemiaus pasirašiusių, po 
pirmos vardu ir mada Palonis ir 
zitkewicz, yra šiądie suardyta 
per savitarpini sutarimą.

Krautuvė ir toliaus laikysis 
toj pačioj vietoj, 2012 St. Clair 
ave., Cleveland, Ohio, per minėta 
Zitkewicz.

Zitkewicz yra užtvirtintas su
vest Į tvarką ir apmokėt visas 
skolas prigulinčias į ir per minė
ta bendrinykystę.

M. Palonis,
R. Zitkewicz.

Cleveland, Ohio. Rugp. 21 1917.

Įsteigs
Jliesto veikiantis Komneias 1§važiavo> Pereita nedelią ap- 
salikė karės komisijos .nešinų, cleveIanda antr0 artile- 
tad butu įsteigtas mieste tame- o A pu).
nyturgus Nutarta paskirti Ant stoties susirinko dau- 
X000 dol. ir Įsteigti toks turgus kw.ie nosinamis ir
jne Summer Ave ir E. 9 g-yes. skrvM]ėn,is nlosikuo(lamj saukė 

galės suvažiuoti is visur far- ,.Goo(1 bve„ UudnaS reginjs
Meriai ir pardavmet. iva.nus b ;tant kareiviu5 kaip su
^ISK, produktus ir uarzovK. aj>aron!is atsisveikin0 53V„ tė- 
Tokiu budu Clevelanao gyven- r>ačij« ir. ... vus, brolius, sesei iŠ, pačias ir
Sajai galės- sutaupyti tuos pini-

, . .., , . - mvlimas.gus, kuriuos aUduoda viršaus - o žm0„ii;di šiose die. 
ant marketo ir gatvių vsokiems areštuotas tūlas Vilim
odeliams. Smūgis bus ir gro- p stone. kurs ^1^, prfsipa- 
šerniukams. žino, kad Battle Creek. Mich. nu-

Gudrus vagįs. J. Huetterio, šovė savo pačią, vieną vyrą ir
saliune vagįs panorėjo suplaišin- Į atvyko Į Clevelandą nušauti dar 
ti geležinę šėpą, kurioje tikėjo- į vieną vyrą. Pranešus Battle 
si rasti nemažai pinigų. Kad ne-j Creek Mich. policijai, detektyvai 
Ibutų girdėti kuomet sprogs di- atvažiuoja jį pasiimti, 
iiamitis, vagis atnešė iš skiepo j 
15 bušelių bulvių, jomis apdėjo ■ 
šėpą ir apdangstė šlapiomis kai
tromis. Sprogus dinamitui ne-
T-L- 1 A. Gladmski. 1044 E. 79 st. irtik sepa, bet ir bulves su kaldro- t. . ................... 'V. Ziehnski. 3(02 E. 69 st.. ku-sms j mažiausius sipuhus nuėjo. ■ . . . ...„ . . , ne nemažai yra namu apiplėšę.Vagis pagriebę (00 dol. pabėgo.

Areštavo plėšikus, šiose die
nose policijai pavyko areštuoti 
du sistematiški lenkai plėšikai:

I-------—Kampas St. Clair Ave. ir 20-mos gatvių. ------- J
axxxxxxxxxxxxxxxxxxnxxxxccxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

Tegul Aš Busiu Tavo Aptiekoriuss
‘ iiII. R. GERLACH,

1653 St. Clair Ave., N. E. Cleveland, Ohio. g;

Erxxxxxxxxxxxxxxxxxxax±xxxxxxxzxxxxxxxxxxx:

Nusipirk Gramafona
Į o Tamistos namai iš liflisnčiamįĮ, patirs Į rojalis ramybes viclfį

Lietuviška
2652 Superior Ave.,

Aptieks,
Cleveland, Ohio.

AR TAVO KOJOS PRA
KAITUOJA,

Jei prakaituoja, tuojaus 
užsisakyk Pedisino. Ar ži
nai, kad prakaitavimas nai
kina 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 vieną 
dolerį-

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

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

CLEVELAND, OHIO.
(Apgarsinimas.)

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

Cuy Princeton 1539-R.

BUK SAVININKU IR NE
MOKĖK RANDOS KI

TIEMS BET SAU.
Parsiduoda pigei 3 namai

S Jei tave gyvenimo nepasisekimai kankina, jis tau pa- 
gelbes juos pernešti. 0 •—tavo gyvenimo linksmybės va- 

•jlandose jis pritardamas, padės“ juos dar linksmiau praleisti.
_______   :_______ :__________ —_________ ____ ; — ; ' ~ ; z__________ i     -   

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

jos vertę ir svarbumą.
/SZSS9' J’e suprato, kad nuolatinė muzi- 

stiprina ir tobulina žmogaus 
dvasią, švelnina jausmus ir tuomi HMeSe

Įį| L__——--M didina žmoniškumą. JįjSpSį
| 4 | liį Jie suprato, kad jų vaikai nuo

LfeaLLįl pat dienų kudykystės, augdami to- Prekė $15.00 
Lose aplinkybėse, kur yra kasdie-

i II na "irdima. garsiausių pasaulio
II kompozitorių muzikališki tvary- g— 

niai, išaugs, jei ne muzikais, tai
v T1L-—-Ar/^ bent kitais dvasios milžinais, silp- 

Ii" M nesnių. kurie guodos tautą ir klos 
kelią žmonijai prie šviesesnės atei- JĮKSM

Prekė $75.00 ti€s’

Jeigu Tamista Dirbi
TAI TURI PASISTENGTI, KAD DALIS 
TAMISTOS UŽDARBIO DIRBTŲ UŽ TA- 
MISTĄ, IR JIS DIRBS. JEI BUS PADĖTI 
TAUPIMO BANKON, KUR DIRBS D1E- 

-NA IR NAKTĮ, KAD TIK UŽDIRBTI DĖL 
/ TĄMISTOS 

5%
THE ST. CLAIR AVE.

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

Pagaliaus, jie suprato, kad tu- —
rint tokią muziką savo stuboje, * reke $_o.00 
motinoms su dukrelėmis nereikės
teip tankiai vaikščioti miestan ant 

’’ teatru ar operų, kur kiekvienas va
karas lėšuoja apie porą dolerių, o 
tėvų sumažės bereikalingi žygiai 
karėiamosna.

TJI/f'T' A T 4 T* F? CTaptšmyio h cainyio pacapocTpaneH- 
* <1 > Ail 1 Hyio b C. UlTaTax n b Kasant npo.

 : Ve kokia buvo jų procesija. Įeida
Maisto kontrolė pradės veikti, vo j bile kokį gražesni namą ir 

Įsakymu federališkos valdžios paklausdavo ar čia tas ir tas ne- 
siaisto agento L. B. Trosto, ta- gyvena. Radę vieną moterį.

GERB. K. M. PET

RAUSKAS, KURIS 

NEUŽILGIO IŠVA

ŽIUOJA Į EU

ROPĄ.

Gerbiamas Kom. 
prieš išvažiavimą į 
Europą, važinės su j 
koncertais po Ame- j 
rikos lietuvių kolio- i 
sijas. Clevelande 1 
gerb. kom. M. Pet-3 
rausko koncertas ■ 
atsibus 11 d. Lap-M 
kričio. Tas koncer-B 
tas yra rengiamas 3 
ant 9 gatvės Acme I 
salėje.

Kiekvieno’ lietu
vio ir lietuvaitės 
yra neatbūtinas rei
kalas atsilankyti 
ant gerb. kom. M. 
Petrausko koncerto, 
ir tuomi paremti g. 
31. Petrauską.

M. V-kas.

ant vieno loto, 4 šeimynų, su I 
elektros šviesa, maudinėms 
ir fomišiais. Lotas 45 ir 
144. Randos $150.00 į mėne
sį. Prekė $11,000 00. Gali
ma nupirkti su įmokėjimu 
$1,500.00, o likusieji ant 
lengvų išligų.

2 šeimynų namas po 5 kam 
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.

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

• Cleveland, Ohio.

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

Telefonai: Rosedale 5758, Princ- 
ton 431

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

Ir paliaus jie suprato ir tą. kadĮTMĮijauni jų sūnūs, esant stuboje tokei 
neturės laiko tsoveti ant 

kampo ir studijuot i tą amerikonų
f pradinę kriminalų mokyklą. Prekė $35.00

U J T0DĖLEI PIRKO JIE, VIEN TIK DĖL TO 
Prekė $100.00 P,RK 1R TAMISTA.

rpecci’BHyic n EHtnapTMHyio HafOįFyio rasety

„PYCCKOE C/IOBO“
Geriausia yra tokia muzika

npn yųar ; i!' i;L

BMxo.inf b Hr.m bų-'.t-.
nOA PEflAKUIEH ,1. M. nAČBO.IbCKArO

VKpainH-KHA.

© Columbia Grafonola @
Jas galima pirkti su mažu įmokėjimu ir ant lengviausių išmokėjimų

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

cTan.li noMt.mgMica i,.ik na pjccnov'. t.zk n i.a

«PyccKoe C.ioeo»e)KeaHeBKo HaxcjnTcn b 40000 pyccKi!x. ynpanH. 
ckhx h n<-.n>CKiix Aoaax.

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

-------- llpooHbie HVMepa BMCu.iatoTcs oesn.iaiHo----------

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 skaudėj’mo ir kentėjimo. Mes Žmo
nių N epj austom ir Operacijų Nedarom. Męs gydom visas užsisenėjusias 
ligas greitai ir ant visados su pagelba Europiškos sistemos. Ligos Pripa
žintos už Neišgydomas, pas.Mus bus išgydytos ant visada. Jeigu kenčia
te nuo kokios ligos, tad nevilkinkite iki liga Įsisenės, bet tuojaus atsišau
kite prie mus. Męs gydom nuo ligų kaip vyrus teip ir moteris. Apžiūrėję 
jus, pasakysim jums viską kas link jūsų ligos, o tada datirsit, kad mes 
galim jus išgydyti geriau negu kiti. Nekentėkite nė vienos valandos il
giau, bėt tuojaus ateikit prie mus: Jeigu dirbate dienomis, tad atei
kit j musų gydyklą tiesiog einant iš darbo vakaro, šimtai ligonių tapo 
išgydyti per* mus, teip ir tamista gali būti išgydytu, jeigu atsišauksi 
tuojaus. Neužmiršk: Konsulacija ir Egzaminavimas Dykai. Įsitė- 
myk musų antrašą:

DR. WARREN CLINIC
216 Superior Avenuę W.

Chronic Diseases a Specialty
2-nd floor Cleveland, Ohio.


