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Kontr-revoliucija Rusijoj
Rusai Kraustosi iš Petrogrado

Krizis Francuzijos Kabinete

tarų jų dienų mūšy j italai paėmė 
apie 30,00 austrų. Abelni aus
trų nuostoliai yra apie 120,000 
kareivių.

VOKIEČIŲ LAIVYNAS FI
NUOS UŽLAJOJ.

Londonas, žinios iš Gelsing- 
forso praneša, kad skaitlingas 
vokiečių laivynas buvo pasiro
dęs Finijos užlajoj. e Manoma, 
kad vokiečiai rengiasi užpulti

o ypač dideliuose miestuose la
bai platinasi. Viename Berlyne 
tik per pastaruosius tris mėne
sius džiovininkų skaitlius pašo
ko net ant 56 nuošimčio. Stoka 
gydytojų ir ligonbučių duoda 
progą platintis epidemijai.

MAISTO STOVIS NOR
VEGIJOJ.

Kopenhaga. Iš tūlų šaltinių
sužinoma, kad maisto stovis

jku visoj Švedijoj eina smarkus 
> politikos lenktiniavimas prieš 
rinkimus parlamentam Kam
panija vedama su tikslu panai
kinti rinkimų privilegijas tur
tuoliams ir duoti moterims ly- 

' gias balsavimo tiesas.
...‘ -

1 ANGLAI BOMBARDAVO 
BRUGES.

į Londonas. Anglų lakuriues- 
• kadra šiose dienose buvo, užpuo-

GENEROLAS GURKO IŠ
TREMIAMAS.

Petrogradas. Buvęs pietva
karinio fronto- kariumenių va
das, generolas Gurko tampa 
ištremtas už suokalbį prieš da
bartinę Rusijos valdžią. Ištrė
mimo vieta leista pasirinkti pa
čiam Gurkai. Jam duota tris 
dienos laiko sutvarkymui savo 
privatiškų reikalų. Beto Gurkai 
tapo atimta generolo titulas.

Hayvvood su savo pagelbinin- 
kais. Iš paminėtų biurų paimta 
knygos ir visoki raštai, rekordai 

I narių surašai, galybė visokių 
pampletų ir-atsišaukimų. Vis
kas nugabenta fedęrališkos val
džios biuram

NEGALĖJO PASIMATYTI ŠIT 
PREZIDENTU.

AVashington, D. C. Liaudies
Tarybos įgaliotinis prof. H. Du-
na buvo atsilankęs į Washingto- 
ną ir norėjo pasimatyti su prezi
dentu Wilsonu, bet privatiškas 
prezidento sekretorius Tumulty 
apreiškė Dana’i, kad su prezi
dentu negali pasimatyti, nes yra 
užimtas svarbesniais reikalais.“

HASTU (FRA; TrV 
rAS IčflŠKIA, KAD 
Kšs TiiKėiiNi Art- i sciJtfiirjtA

Kareivių likimas nėra žinomas. 
Manoma, kad visi nuskendo!

bystės ministeris, teipgi ir dar 
keli Rusijos kabineto nariai, ku
rie yra priešingi konservatys- 
tams, ypač Ukrainos reikaluose.

A p R! K A
W J i JI d (.MUįHi Ai

Petrogradas. Didžiausia bet
varkė siaučia dabar Rusijoj ir 
virsta į naminę karę. Genero
las Komilov sugautas konspira
cijoj prašalint Kerenskį ir apsi
šauki save diktatorium tapo 
Kerenskio prašalintas iš vyriau
sio kariumenių vado ir Įsakyta 
rezignuoti, bet Komilov Kerens
kio nenori klausyti, nes šalę jo 
stovi kunigaikštis Lvov. Milukov 
su savo partija, dalis kariume
nės simpatizuojančios Korniio- 
vui ir visi kazokai. Kerenskis 
Įsakė teipgi rezignuoti ir gen. 
Lakomskiui, vienam iš didžiau
sių Kornilovo šalininkų, bet tas* 
ne klausyti nenori. Nežiūrint, i 
kad Kornilov nepasitraukė nuo > 
vyriausiojo vado vietos, Kerens-I 
kis vadovavimą rytinio fronto; 
pavedė gen. Klemkovskiui (šis i 
su dvylikta kariumene buvo vo- '■ 
kiečių sumuštas šiaurraoyeirao 
Rygos). Dabar nežinia kas bus. 
Kornilov ne'pasitraukia nuo vie
tos'ir jo štabas randasi gerame 
atstume nuo Petrogrado, o Ke
renskis su valdžios leidymu ap-

REZIGNAVO FRANCUZIJOS 
KABINETAS.

Paryžius. Gauta iš Pary
žiaus telegrama praneša, kad 
Francuzijos kabinetas kurio pir
mininku yra Ribot nutarė prezi
dentui Įteikti savo rezignaciją.! 
Prezidentas paprašė, kad kabi- į 
netas dar palaikytų savo režig- ; 
naciją iki bus sušauktas nepap-; 
rastas parlamento posėdis. Del i 
kokios priežasties kabinetas re
zignavo telegrama nepraneša.

sišaųkė save caru- ir pasiryžo 
žūt būt numalšyti -Kornikrvą ir 
sunąikinti jo planus.
durnos haris (ne kunigaikštis)
kurs atnešė Kerenskiui nuo Kor-

M. Lvov.

DALINTIS KODfL N!FS
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F AT i MĄ

KINIJA MOBILIZUOJA 
KARIUMENĘ.

San Francisco, CaL Išeinan
tis tenai kinų laikraštis gavo is 
šangajaus pranešimą, kad Kini
ja skubiai mobilizuoja kariume- 
nę Mongolijoj, kurią žada tuojau 
pasiųsti Į rytinį karės frontą, 
Rusijon. Kariumenė susidės, 
sako, iš apie penkiolika tuksian
čių kareivių.

RUSAI VIS DAR TRAUKIASI.
Petrogradas. Rusų karės šta- j 

bo pranešimai sako, kad visa ru- 
sų kariumenė vis~dar—traukiasi 
nuo,wokiečių. Nekuriose vietose 
rusų traukimasis virsta tiesiok 
betvarkišku bėgimu. Vokiečių 
kariumenė jau persikėlė per 
upe Aa ir veja rusus toliau į 
Livonijos gilumą., . j.-----

APSIVERTĖ MEXIKOS 
LAIVAS.

Los Angeles, Cal. Telegrama 
pranešė, kad Califomijoj užlajoj 
apsivertė Mexikos laivas gabe
nęs 200 kareivių iš Point Isa- 
bela į La Baisa. Laivas buvo sta

ITALAMS TEKO SAN 
GABRIELE.

Londonas. Iš Rymo praneša-
nilovo ultimatumą tapo areštuo- į ma. kad Isonzo fronte italai po 
tas. Petrograde dabar paskelb- į didelių mušiu paėmė San Gab- 
ta karės stovis. Visko gali bu- rielę, žinomą kalną-tvirtovę, ku- 
ti. Komilov būdamas gerame iri stovėjo ant kelio linkui Tries- 
atstume nuo Petrogrado gali i to. Jeigu italai nepaliaus dar 
atsukti kanuolės Į Petrogradą ir ofensyvo, tai gali neužilgo rastis 
bombarduoti Kerenskio pozici- prie Triesto tvirtovių sienų, 
jas. Tai ko susilaukė vargšė Gorizijos aplinkėje eina dideli

ant Rusijos laivyno ir pradėti I Norvegijoj yra tiesiok apverk-pus Bruges miestą Belgijoj, ku- PREZIDENTAS ATLANKĖ 
bombarduoti RevrJj ir Kronštad- tinas. Visi norv^^ų*‘laikraščiai: riarae randasi vokiečių submari- 
tą. Kronštadtas yra didelė ir Į skatina vyriausybę -paimti kon- nų prieplauka ir geležinkeliu su- 
stipri ant jūrių tvirtovė, kuriitrolėn visus maisto sandelius iri bėgimas. Numesta daug bom- 
gina Petrogradą nuo užpuolimo į prižiūrėti, kad nebūtų gabena- bu. Prieš anglų lakūnus buvo

i iš jūrių pusės. Į mas į užrubežį, nes kitaip Norve- pakilę vokiečių lakūnai. Vienas
------------------ Į giją patiks badas. nušautas.

Rusija. O vokiečiai tik mirksi' mūšiai, 
ir juokiasi. !

Vėliasni telegramai praneša., 
kad generolas Karnilov su savo 
kariumene traukia linkui Petro-, Londonas. Pirmu syk žinios 
grado ir bombarduoja Kerens-' paskelbė, kad Armentieres aplin- 
kio pozicijas kanuolėmis. Gen.; kėje, Flandrijoj, portugalai bu- 
Klembovskis, kurį Kerenskis bu-įvo vokiečių užatakuoti ir kad 
vo išrinkęs vyriausiu vadu į vie- visus vokiečių atakus pasekmin- 
tą Kornilovo atsisakė ir perėjo; gai atmušė. Ikišiol nebuvo gir-

PORTUGALAI ATMUŠĖ
VOKIEČIUS.

rodos į Kornilovo pusę. Jo vietą 
užėmė buvęs karės ministeris 
Saginov. Dalis Kornilovo kariu
menės užėmė jau Gatčiną (35

dėti portugalų veikimo vakari
niame fronte.

mylios nuo Petrogrado), o kita 
dalis eina ant Tosno su tikslu 
perkirst visus Petrogrado gele-

VOKIEČIAI SULAIKYTI 
DVIEJOSE VIETOSE.

Paryžius. Aisne ir Champag- 
ne aplinkėse, vokiečiai bandė ūž

žinkelius. Telegramų ir teiefo-* atakuoti francuzus ir pasivaryti
nų susinėsimai su vidurine Rusi- pirmyn, bet franeuzai juos at-
ją pertraukti.

PAMAŽU APLEIDŽIA
PETROGRADĄ.

Petrogradas. Bijodami vo
kiečių užpuolimo civiliai žmonės 
ir išdalięs valdžia pradeda krau
stytis iš Petrogrado. Pačto ir 
telegramų ministeris gavo įsa- 
kymą, kad visą savo biurą per
keltų į Maskvą. Nors yra tik
rinama, .kad Petrogradą žmonės 
apleidžia dėlei maisto stokos, 
vienok! ištikrųjų išsikraustymo
priežastis yra tai bijojimas vo
kiečių.

KRIZIS RUSIJOS KA-
BINETE.

AMERIKONIŠKĄ STO
VYKLĄ.

Paryžius, šiose dienose Fran
cuzijos prezidentas Poincare su 
savo palydovais atlankė Suv. 
Vai. kariumenės stovyklą. Pre- 

RENGIASI SUSKALDYT { ----- _ zidentą patiko Suv. Vaf. kariu-

‘ POPIEŽIUS GAMINA NAU- , VOKIEČIAI BOMBARDAVO . ™enes vynausis vadas, genero- 
Zurich. Gauta žinių, kad Vo- JĄ TAIKOS NOTĄ. ' ANGLIJOS PAKRAŠČIUS, flas Pershin^- Su P1 ridentu

kietijos ir Austrijos valdžia ta
riasi suskaidyt Rusijos Lenkiją. į raštis “Vossische Zeitung” pas- ša. kad vokiečių submarinas ’ ■ petajn 
Sulyg žinių, tai Vokietija paims kelbė žinią gautą iš Lugano, bombardavo Anglijos pakraščius 
dešimtą dalį Lenkijos, o visa ki- Šveicarijos, kurioje sakoma, kad ir miestą Searboraugh, kursran

LENKUĄ.

ta turi tekti Austrijai. Lenki
jai Austrija duos autonomiją 
su seimu ir pats Austrijos cieso
rius apsišauks Lenkijos kara
lium. žinios kol kas dar nepat
virtintos.

mušė ir sulaikė. Vokiečių lakū
nai bombardavo franeuzų ligon- 
bučius, kurie laikinai yra pasta
tyti karės lauke. Nuostolių pa
daryta daug.

REITAS ANT VE
NECIJOS.

VOKIEČIŲ LAIVYNAS RY-
GOS UŽLAJOJ.

„ *. T , . „„„ stovyklas apžiurėjo teipgi ir Ver
Kopenhaga. Vokiškas dien- Londonas. Telegramos prane , .. . J. . duno gvnejas, francuzu genero-

popiežius Benediktas XV gami- dasi rytiniuose Anglijos pakraš- REIKALAUJA PASKELBTI 
na naują notą ’ kariaujančioms čiuose. Oficiališkai paskelbta,
valstijoms. Sako, kad nauja no- ta. kad 3 žmonės užmušta ir 5 su Washington, D. C. Organiza-

■ ta veikiai bus išsiuntinėta vai- žeista. Teip nuostolių nedaug cija vardu Patriotic Education 
• stijoms.

KARŲ AUSTRIJAI.

Society” išleido brošurą, kurio
je reikalaujama. kad Suv. Vai. 
paskelbtų karę ir Vokietijos vi
soms talkininkėms, ypač Austri- 

Kopenhaga. Vokiški laikraš- Petrogradas. Pabėgėliai iš ja’’ ^ak0, k~ad Austrijos p<«val

PIGIAI ATSĖJO RYGOS
PAĖMIMAS.

padaryta.

DIDELI NUOSTOLIAI PA
DARYTI RYGAI.

TRAGEDIJA DEL ĖMIMO 
KARIUMENĖN.

Havtkinsville, Ga. Tarnas Si- 
manos Syrus pašauktas ant eg- 
zeminavimo ir pripažintas tinka
mu kariumenėn pradėjo teisin
tis, kad jis yra svetimžemis ir 
kad turi brolį Turkijos kariume
nėje. Kuomet Syraus nepaliuo- 
savo, tai ji? sumušė vieną komi
sijos narį ir pabėgo. Parbėgęs 
namo ir žinodamas, kad bus are
štuotas. su savo pačia ir broliu 
apsiginklavę pesislėpe namuose. 
Kuomet atėjo oficierai jo areš
tuoti ir aplink namus susirinko 
daug žmonių, Syrai visi tris pa
leido į publiką šuvius, kurie kliu
dė ir tris žmones sužeidė. Ofi
cierai teipgi atsakė jiems šū
viais. Tomas Syrus ir jo pati 
tapo nušauti, o brolis pabėgo.

Petrogradas. Ne oficiališkos ' čiai rašo, kad vokiečiai labai leng Rygos pasakoja, kad Ryga labai au?iau sniP,ae^
vai ir be didelių nuostolių paėmė nukentėjo nuo vokiečių bombar- ciams ne?u pa ls '<>*ieciai. 
Rygą. Sako, kad tik 150 karei- davimo. Pradėjus bombarduoti, 
vių persilaužiant per Dauguvą mieste kilo didžiausia panika. SUV. VAL. PASKOLINO 
žuvo. Pirm tiesimo tiltų per į Gyventojų minios maišėsi gatvė- 
upę vokiečiai sunaikino visas ru- se, o tuo tarpu nauji šūviaikri- * Washington, D. C. Suv. Vai., n „„„
sų pozicijas anapus upės ir be jo- to ant miesto. Tūkstančiai yra 5ždo sekretorius Mc Adoo pas-' roįado Karnilov trakia tiesiai 
kio vargo persikėlę pradėjo mar- užmuštų ir sužeistų. Sugriauta kelbė kad Suv Vai dar įoo . Splo Petroirrada mr-

tapo Su^rovo viešbutis tata- doleriu paskolino Angii-1 į^aidaos kariumenė, taiai va

mų paveikslų teatras n daugier jai ir FrancUzijai.----Dabar Suv. ldovau;a gen. Saginov. Visoj Ra
tingų budinkų. ---- ’ ’•----- a 1 -

žinios skelbia, kad vokiečių lai
vynas yra atplaukęs į Rygos 
užlają. Su kokiu tikslu, nėra 
žinios. Bijomasi, kad vokiečiai 
neišsodintų savo kariumenės kur 
nors užpakalyj rusų linijos. 
Tuomet galėtų lengvai apsupti 
rusų kariumenę.

Rymas. Oficiališkai paskelb
ta, kad austro lakūnai nulėkę 
ant Venecijos numetė daug bom
bų. Viena bomba nupuolė ant 
Damulo palociaus vieną iš gra
žiausių liekanų 14 amžiaus. Ra
iname laike tame palociuje tan
kiai viešėdavo vokiečių kaizeris. 
Bomba nupuolus sunaikino kam
bariuose daug autografiškų 
paveikslų.

PLANAVO SUMUŠTI
ANGLIJĄ.

Stockholmas. Buvusio Rusi
jos caro slaptuose arhivuose ta
po atrasta sensacijiniai doku
mentai, kurie liudija, kad 1904, 
6 ir 7 m. Vokietijos kaizeris su 
pagelba Rusijos ir Francuzijos 
planavo sumušti Angliją. Do
kumentai rasti Carskame Sele.

šuoti į Rygą.

PASIPIKTINO PREZIDEN-
TO NOTA.

Amsterdamas. Vokiečių spau 
da labai pasipiktino prezidento 
Wilšono nota, kam jis savo atsa
kyme paniekino kaizerį, už kurį 
stovi visa vokiečių tauta. Neku- 
rie laikraščiai sako, kad dabar 
Vokietija pradės smarkiau veik
ti, gyventojai parems kaizerį ir 
stos už toliasnį karės vedimą.

PERSHINGAS KARĖS į
i .REMIA VVILSONO POPIE-FRONTE.

ŽIUI ATSAKYMĄ.

DAR PINIGŲ.

Karnilov traukia į Petrogradą. 
Kamilov su savo kariumenė ei
na pirmyn į Petrogradą. Užval
dęs Gatčiną, 35 mylios nuo Pet-

’ Vai. turi paskolinusios talkinin
kams 2,266,400.000 dol. (du mi- 

SERBIJA PROTESTUOS lijardus, du šimtus šešios de- 
PRIEš POPIEŽIŲ. . šimts šešis milijonus ir keturis

Nice. žinios skelbia, kadSer- : šimtus dol.).

sijoj paskelbta karės tiesos.

bijos ministerių pirmininkas ir Į
užrubežinių reikalų ministeris GATVEKARIŲ DARBININ- 
M. P. Paschitch, neužilgo ren- kų STRAIKAS.
giasi pasiųsti popiežiui protestą San Franctsko, Cal. Nuo tūlo 
už tai, kad popiežius savo noto- laiko čia straikuoja gatvekarių 
|je} kariaujančiu ir neutraliskas . darbininkai. saikuojanti tan- 
šalis ignoravęs Serbiją irneskai kelia riaušeg jvairiose
tęs lygiai su kariaujančiomis sa- !gt() daly$e Bavo tokjų riau-ių> 
^m*s- kuriuose tapo keliatas žmonių

užmušta ir daug sužeista. Darb- 
SAKO, KAD LENINAS YRA daviai kol kas nenori nusileisti.

. Karnilov nori karaliaus. Iš 
Londono skelbia, kad Karnilov 
nori pasodinti ant Rusijos sosto 
karalium kunigaikštį Dolgoruki. 
Dolgorukis sykiu su buvusiu 
caru ištremtas yra j Tobolską.

Petrogradas. Rusijos minis- 
terių kabinete įvyko krizis, kuri 
pagimdė rezignavimas maisto 
ministerio M. Pečenkonovo, ku
rį privertė prie rezignavimo kon

Suv. Vai. stovykla Francuzi-
joj. Associated Press gavo te- Amsterdamas, žinios ateina, 
legramą, kad vyriausia Suv. Vai.' kad nekurie Vengrijos laikraš-, 
kariumenės vadas Francuzijoj. čiai labai remia Suv. aal. prezi- 
gen Fershing atvyko į savo sto->dento Wilsono atsakymu kurį. \^v^bės KRATOS SOCIALISTU IR AI-
vyklą. Manoma, kad dabar ne-; pasiuntė popiežiui ant taikos pa-1* uri;kevič pasakė ži-! DOBLISTŲ BIURUOSE,
užilgo prasidės mūšiai Suv. Vai. Į siulijimo. Tokiu budu dalis va,s Punskevic parake, Kaa . 

kariumenės su vokiečiais.

MIRĘS.
Petrogradas. Pasikalbėjime

DIDELI MŪŠIAI ITALŲ 
FRONTE.

Rymas. Dideli mūšiai ita- 
lo-austrų fronte nesiliauja, ypač 
San Gabrele aplinkoje, kur ita-

servatyvų vadas ir buvęs užru- iaj nori sulaužyti austrų linijas, 
bežinių reikalų ministeris Milu- 0 austrai nenori pasiduoti, te- 
kov. Dėlei to turės paduoti re- čiau jų jiegos pamažu eina silp- 
zignaciją ir M. čemov, žemdir- nyn ir italai juos stumia. Pas-

BERLYNE SIAUČIA 
DŽIOVA. .

Kopenhaga. Iš Berlyno pra
nešama, kad džiova Vokietijoj,

jokiu ouuu aans ---- --------------- <.
a nripA Vokieti io<» kai nomas bolševnkų vadas N, Lėni- Chicago, III. biose dienose 

nas jau yra seniai miręs. Sulygr Chicagos valdžios agentai pada- 
____  ' ' jo tvirtinimų. Leninas mirė rė kratą socialist Party ir In- 

Zuriche Šveicarijoj 1916 m. Da- dustrial Workers of the World 
RINKIMAI GEDUOS bartinis Leninas tai yra tikras biuruose. Buvo areštuotas, bet

PARLAMENTO. Lenino draugas, tūlas Zuderblu-' paskui paleistas aidoblistų or-
Stockholmas. Dabartiniu lai- nas. jganizadjos centro sekretoriui

Tokiu budu
Vengrų eina.
zerį ir remia Suv. Valstijas.

Ukraina priešinga Kamitevui. 
Ukrainos parlamentas (Rada) 
formališkai paskelbė, kad visa 
Ukraina yra priešinga Karnilovo 
kontr-revoliucijai. Ukraina iš 
dalies yra neužsiganėdinas ir 
dabartine Rusijos valdžia.

Moterjs kila prieš savo vadą. 
Rusijos moterių “Mirties pul
kas” sukilo prieš savo vadą Buč- 
karevą (moterį) už tai, kad ji 
per daug žiauriai elgiasi. Viena 
mergina, ane užklausimo kokia 
yra disciplina “Mirties pulke” 
atsakė, kad Bučkarva tankiai 
muša per veidą.
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| Iš Lietuvių Gyvenimo f
gėrimais LAA. kliubas nėra 
surengęs ne vieno vakaro , 
su lošimu. Kada tik nueisi ■ 
į kliubą, tai randi viename! 
kampe penkis stalus apsėdu-' 
siais jaunais vyrais, pasken
dusiais cigarų dumuose ir 
lošiančiais pinaklį, o kitame 
kambaryj vėl darant gim
nastiką prie bolių daužymo. 
Visas prakilnumas būna ta
da, kuomet choras daro dai
nų repeticijas ir nekurie 
choristai netingi gimnasti
kos pasilavinti. Aš pilnai 
tikiu, kad neramųjų kores
pondentų plunksnos LAA!
kliubą iš nerangumo ir pas-! A j,iikaiauskas, M.
tumes jį prie tautiško veiki- y

Bittimore, Md. “Dirvos” j 
34 mun. LAAK. presos ko- ! 
misija bando prirodyti ne- i 
teisingumus mano korespon- j 
dencijos, tilpusios “D.” 31 ! 
num., bet negalėdama priro- i 
dyti neteisingumų, vietomis < 
patvirtina mano korespon- ! 
denciją, o vietomis teisinasi. 
Pirmiausia sako, kad LAA 
kL užbriežtas programas 
yra veikiamas pasekmingai. 
Aš pirma sakiau ir dabar sa
kau, kad išskyrus chorą ir 
dar keliatą vyrukų, kurie 
myli gimnastiką, daugiau 
visi praleidžia laiką prie 
pinaklio ir bolių daužymo. 
O jeigu ir yra dar vienas ar
ba du, kurie mokynasi gra- 
jiti, tai tas kliubui neduoda 
garbės. Tiesa, išsykio buvo 
pradėję mokytis grajiti ir 
/Jaugiau neva po vardu 
LAAK. Benas, bet tas jau 
seniai‘yra išėjęs. Aš pripa
žinau kliubui garbę tik rė
mime Lietuvos šelpimo klau 
sime, o kad. Lietuvos poli
tišką klausimą neremia, tai 
ta ir presos komisija pripa
žįsta, tik norėdama išteisin
ti sako, kad kliubaš nėra 
suorganizuotas ant politikos 
pamatų. Nejaugi musų at
letams negali rūpėti Lietu
vos klausimas ir jos ateitis? 
O jeigu kliubas bijo politi
kavimo, tai gali ir nepoliti
kuoti, tik remti politiškus 
klausimus savo aukomis 
kaip remia Lietuvos šelpi- 
mą, Bet to LAA. kl. nėra. 
Kad kliubas pirko lenkui žie
dą, tą pripažįsta ir pati pre
sos komisija, tik nepasako 
už kokį darbą tas ponas už- 
starnavo. Presos -komisija 
užgina, kad netiesa, jog kliu 
baš pakenkė SBB. pirkda
mas nuosavų namą, bet iš to 
atšaukimo galima matyti, 
kad pakenkė, nes šėrą iš 
SBB. pirko pereituose me
tuose, o šįmet jau nusipirko 
savo namą, išeina teip, kad 
ką pirmiau rėmė, tai dabar 
ardo. Bando užginčyti, kad 
ne vienas naris iš kliubo ne- 
ištojo. Istikrųjų turbut ta 
presos komisija nėra kliubo 
nariais, kad nežino kas kliu-

• be dedasi. Sako, kad į kliu- 
* bą įstojo daugiau narių ir 

visi bendrai veikia neužkenk 
darni ne vienai organizaci
jai. Čia apsilenkta su tei
sybe. Štai faktas. Išstoju
sieji iš kliubo nariai sutvėrė 
Liet. Taut. Atletų Pasil. 
kliubą, kurs jau daug kuo
mi pralenkė LAA kl., nes 
trumpame laike savo gyva
vimo nupirko du šėrus iš 
SBB. ir Rugpjūčio U d. bu
vo surengęs pkniką, nuo ku
rio pusę pelno buvo - skirta 
SBB. Pamatę tai LAA kl. 
nariai net lermą pakėlė 
SBB. direktorių susirinki
me, kam LTAP. kliubas 
rengdamas pikniką vartoja 
SBB. vardą ir vėliau tą pik
niką boikotavo. Ar ne ken
kimas kitoms organizaci
joms? Ant galo turiu pasa
kyti, kad LAAkl. norėdamas 
save išsigarsinti pasiėmė 
“Vien. Liet.” už organą ir į 
ją rašo melagingas žinias. 
Viena karespondencija tilpo 
“V. L.” 33 nunL, kurioje ne 
vieno teisybės žodžio nebu
vo. Toje korespondencijoj 
kliubas girėsi, kad jis užima 
pirmą vietą platinime ap- 
švietos ir lošia teatrėlius. 
Gi ištikro apart vieno, kon
certo, trukšmingų balių ir 
piknikų su svaiginančiais

Photo by American Press Association.

mo.
K. Kliubietis.

Nuo redakcijos. Šiuomi 
ginčus užbaigiame.

’ Negana tai, kad jau ir teip Į MUSŲ AMATNINKUS.
> maža visuomenės darbinin- Visi, kas manote po karės 
kų, bet dar ir beširdė mirtis grįžti Lietuvon, kas mokate 

. renka sau aukų. Kovo 9 die
ną Tiflfeiečiai palaidojo vie
ną savo žimesnį visuomenės 

. darbininką draugą Joną Za- 
borskį. Po neilgos tifo ligos 
Kovo 4 dieną jis mirė. Jis 
buvo visų trijų draugysčių 
naris, aktyviausią darbą ap- 

, a ypač Sa - 
vitarpinės ir Dramos drau
gystėse.

Į LA. B-VĖS NARIUS.
GERBIAMIEJI TAM.:—

Lietuvos Atstatymo Ben
drovės Direktorių Valdyba, 
pasitarus su Lietuvos Žemės

kokius darbus, kuoveikiau- 
siai užsiregistruokite Lietu
vos Atstatymo Bendrovėje 
—Lietuva Jūsų laukia!

Lietuvos; Atstatymo Ben
drovė pradėjo labai svarbų 
musų tėvynei darbuotai yra 
organizavimas lietuvių amat 
ninku ir įvairių profesijų 

Į žmonių, ypatingai gi tų, ku- 
Įrie mano grįžti Lietuvon, 
pasibaigus karei. Svarbiau
sieji to organizavimo tiks 

[lai yra sekanti:
j 1) Sužinoti, kur ir koki 
į yra musų amatninkai ir pro
cesijų žmonės? 2) Susižino
ti su jais tikslą grįžimo Lie
tuvon, pasibaigus karei. 3) 

• Turėti jų surašus pagal ama----------------------------  ---- — t------2—— ' ---  i J. Žilinsku, nusprendė leisti
tapo sudaryta artistų-mėgė- padagogikos reikalavimo ae- Į periodinį Ieidinį (kas mė_ - .p yietas 4) p^teti 

i . . snių pašauna paklausiama, i nu0) 16 pusiapių, pašvęsta atskirų amatų žmonėms su
neš mokytojas, kuris auko- gvildenįmui pramonės, ama- sižinoti terp savęs, kad su- 
ja laisvą nuo tarnystes laiką t pirklybos ir įvairių klau- sitarę, galėtų kuopelėmis ap 
(nuo 4-7 v. vak.) šiam svar- - - - • ■ 1 s r
biam dalykui fizikai, didžiau į 
šių ir geriausių norų ir ga
bumų vedamas, negali atlik
ti : į visas puses traukiamas 
draugysčių visuomenės dar
bo. Padėt, užvaduoti nėra 
kam. O vaikų lietuvių Tif- 
lise nemaža susirinktų, jei 
butų tiesioginėj prasmėj 

| įsteikta mokykla. Dabar i 
i tie visi lietuvių vaikai (bent.ir

jų kuopelė, kuri iš karto tai
sė vakarų Savitarpinės drau 
gystės vardu. Pabaigoje 
metų buvo patvirtinti kuopė 
lės įstatai, sukviestas steigė
jų steigiamasis susirinki
mas, į kurį susirinko visi ar
tistai mėgėjai, įsirašiusieji 
kuopelėm Tokiu budu įsi-

Purskis, J. Maksimavičia, 
R. Petrauskas, A. Petraus
kas, K. Giedraitis ir M. Dau- 
nis. Po 1 dol. 50c.: M. Nei- 

• monas, J. Ragialis, J. Pas- 
. . i venckas. Po 1 dol.: J. Pet-

Ne'h Britain, Conn. P a-; kevjčia> F. Krikštanavičia, 
sibaigus vasaros karščiams:v Gūevičia, M. Gilevičia, 
ir užstojus vesesnioms die- j^ Klapatauskas, L. Rama- 
noms girdėti, kad nekunos nauskas> j Klimas, L. Mo- Įkūrė trečia dr-ja. —Tifliso 
draugystes bei kuopelės ren-1tejunas p0 50c.: A. Čepli-[Lietuvių Dramos-Muzikos 
giasi prie surengimo vakarų kjeng^ j Giciavičia, K. Da- Kuopa”. Ji jau savo vardu 
su vaidinimais veikalų. musevičia, J. Liutkauskas.
štai vienastoks vakaras jau Viso 43 dol 50c

V. Gilevičia, 
CK. skyriaus rašt.

atsibuvo Rugpjūčio 25 d. į 
Tautiškoje lietuvių salėj, ku
rį surengė draugystė Šv. 
Onos, moterių ir merginų. 
Sulošta tapo labai žingeidus' 
veikalėlis (Meilė). Loši-Į 
mas nusisekė gana puikiai. 
Lošėjai ir lošėjos atliko savo 
užduotis gerai, nes kaipo i 
iš darbininkų žmonių nega-> 
Įima—reikalauti geriau. 
Apart lošimo, buvo dar ir 
kitokių pamarginimų, kaip

RUSIJOJ.
Luga (Petr. g.) Lugoje lie 

' tuvių yra nemaža, bet gyvu
mo jų nematyti. Politikos 

i dirvoje darbininkų beveik vi 
i sai nėra. Nors daromi ir su- 
: sirinkimai, bet ten tik per- 
: šama žmonėms Liaudies Są- < 
i junga. Įsikūrė Liaudės Są- 

Kiumią i„n£ro« kuona nariu ansčiaitai dainų, monologų, dėklė- į ?ung?_S ?
maeijy ir kitokių juokų kas į socialis-
publiką labai prijuokino.! .. ’ . .
Patyriau, kad visi, kurie ,tm?.drozla’ ™*?daim Juos 
tik buvo atsilankę j minėtą | “^viajs, tikejuno griovi- 
vakarą buvo labai užganė- j kais, truksmo darytojais ir 

i.- n um u žmones dar gąsdina sa-dmtu Publikos buvo labai . , ... .& .. .. ,, ■ . . • -i -i kydami, jeigu kas issizadadaug ir visa užsilaikė ra- ,J. J , ,.• • u j bažnyčios, tai tik tas gan su-miai, nes matyti buvo, kad: J . 6,. . , L „ tikti su socialstų programo-kiekvienas temyjo losimą . r &

simų, surištų su Lietuvos ? įgyventi Lietuvoje ir steig- 
Atstatymo darbais. Leidi-'tenai įvairių išdirbisčių ben- 
nys pavadintas bus, tur buti i Sroves. 5) Turėti jų visų 
“Lietuvos Atstatymas”. Pa • adresus tam tikrose knygo- 
vyzdinis numeris išeis rug- se, g) Tarpininkavimas at
sėjo mėnesio pabaigoje arba skjrų amatų žmonėms suži- 
Spalių mėnesio pradžioje. : noti, kokiose Lietuvos vie- 

šiuomi prašome Tamis-; tose yra tinkamiausia ir pa- 
tos, kaip T.A, B-vės nario,.!Tankiausia jų amatu užsi- 
paremti šį musų užmanymą: imti. 7) Suteikti informaci- 
* * kuoveikiausiai pranešti ' J35? kuri ir kaip parankiau- 

į daiuguma'lankančiumokyk- j mums šituos dalykus: šia įsteigti Lietuvoje kokios

.lą> ema lenkų mokyklon. Į i) Adresus žinomų Tamis!. isteigti) priduos planus, 
Kalėdoms buvo surenkta 'tai lietuvių biznierių, amat-;t ‘ininkaus pristatyme ma

vaikučiams eglelė. Lankan- į ninku, tokių žmonių, kurie, -r 4 t
tieji mokyklą tuomet 20 vai- interesuojasi Lietuvos At- į vi^as tas darbas kaip ma- 
kų, mokytojo pamokyti pa- i statymu ir mano po karės tote/reikalauja tam tikros

surengė du vakarus, išgavo 
Miesto Liaudies Namuose 
sekcijos teisę. Ten (namuo
se) darbuojasi dvylika sek
cijų — 12-ka tautų. (Lat
viai dar neturi). Lietuviai 
nemažą jau pasisekimą na
muose turi, šiame sezone 
Liaudies Namuose du pas
kutiniu vakaru — Balandžio
24 d. (“Švarkas ir Milinė”) mavo. Svečiai vaikučiai, ku 
ir Gegužės 19 d. (“Gedimino rių gana didelis būrelis bu- 
šspiuv?”) Iš viso vis3ni6-sc~ j vo pasižiurėjo žsiidiinu, pili 
zone lietuvių sekcijai Liau-kios eglelės. Visi dalyvauti 
dies Namuose skiriama 4-5 į žaidimuos negalėjo dėl vie- 
dienos. Be Liaudies Namų, , tos stokos. Galebuvo pada- 
Kuopelė rengia vakarų Lab-1 lyta visiems dovanų: saldai- 
darių draugystės namuose, ! nių,'riešučių, obuolių.
kameyranedidelėirnepato-i uikrašči -draugijasdar 
g! scena, čia rengiami va-, ėjo; „Nau.
karai su sakiais ir žaislais,,,j j Lietnva. .<L, Balsas»

žaidė, padainavo, padekla- keliauti į Lietuvą. [sistemos ir tvarkos; prie
2) Parinkti užsakymų mu[to> žinoma, yra irekspensai, 

sų sumanytam laikraščiui. kaip taj: susirašinėjimai,

kuriuos labai mėgia jauni
mas.

dyką, kaipo pavyzdinį nume- skelbimas, etc. Tam tikslui 
rį-

3) Pakalbinti prie Lietu
vos Atstatymo Bendrovės 
naujų narių.

4) Įsteigti savo mieste 
Lietuvos Atstatymo Ben
drovės kuopą.

Laukdami iš Tamistos ma
lonaus atsakymo, pasilieka
me,

Su augšta pagarba,
Lietuvos Atstatymo B-vė.
P. S. Gal malonėsite pa

kalbinti savo draugus-amat- 
ninkus ir profesionalus, kad 
jie prisidėtų prie musų ren
giamos statistikos. Sudary- 
kyte savo mieste Amatninkų 
kuopą. Money Orderiai ir 
Čekiai reikia išrašyti vardu 
Lithuanian Development

turime laikyti ir žmones 
raštinėje. Taigi, Gerbia
mieji, suprantate, jog mes 
to darbo dirbti negalėtume, 
jei patįs musų amatninkai 
ir profesijų žmonės nepri- 
gelbėtų padengti papras
čiausiu raštinės vedimo 
(statistikos reikalais) iškaš-

“R. Garsas”, “Rieč”, “Rus- 
skije Viedomosti” ir “Kau- 
kazskojo SIovo”, visų po vie
ną ekzempliorį. Tik gaila,

Tremtinių draugystės 
darbas tik tiek galima pami- 
nėti, kad šelpia keHatąmote-,“^'^“^^ s*“ 0‘

,.. jt imis,ir kitas programo dalis. . .
Ne prošalį bus pažymėti,[ Jausmas pabudo, įsikūrė, išduodama skiriami' 
kad tarpe merginu lošėjų jaunimo draugystele. Is-jreI^ išduodama skiriaim ( 
buvo ir čia augusių. Reikiavaizba iš4 žmonių,, _ 
ištarti ačiū tiems tėvams,'™* >r darbuojasi, bet 
kurie nepatingėjo savo dūk- p daug.nematyti,, priežas- 
relių išmokyti gražiai lietu-'^s stoka laiko valdy- 
viškai kalbėti Teipgi garbė ^os nariams. O 
ir toms mergaitėms, kurios jaunimas maža atjau- 
netingi darbuotis ant lietu- “a reikalingumą steikti kuo 
viškos dirvos. Geras pavyz- P33’ daryti susirinki- 
disyra kitoms išdykėlėms mus.ir šviestis. Laikraščių 
mergaitėms bei vaikinams, ^eveik visai neskaito.
kurie laiko už gėdą pasiro- Į 
dyti tikrais lietuviais, neno-

bos nariams. 0 antra, tai

čius. Todėl meldžiame Ta- 
mistų gražinant mums amat 
ninku statistikos’lakštą, pri
dėti 25c. statistikos ekspen- 
sų padengimui.

Iškirpkite čia įtalpintą 
Amatninkų Statistikos lak
štą, išpildykite ir gražinkite 
mums drauge su nurodyta 
mokestimi.

Už perėmimą niusų visuo
meniško darbo iškalno ta
riame Tamistai širdingai 
ačiū ir pasiliekame su aug
šta pagarba,

Lietuvos Atstatymo B-vė.

maistpinigai. Jokių amatui Apskritai pasakius, visų 
2 ' ~ ■ — Per (draugysčių gyvavimas snu-
metinį visuotinį susirinkimą duliuotas. Gal, žinoma, did- 
buvo keliamas jau aukščiau žiausia kaltė ta, kad nėra 
tartas klausimas įkurti skal- veik visai inteligentų atsida- 
byklą. Bet tai tik klausimu: vėlių.
ir paliko: gyveniman neį-: Viena negaliu vis gi nuty- 
vykino.

Vaikams, pabėgėliams ir 
vietiniams, nominaliai yra 
mokykla, bet faktiniai — jos 
nėra. Vaikams susirinkus

lėti: didžiausią nuopelną vi
same Tiflisiečių-lietuvių

Tiflisas. Seniausioji iš tri-f ____ ■ .LLL2.2__
ri darbuotis ir šalinasi nuo jų čia esančių draugijų “Tif- 20 dabar —*aple 10), atsitik 
tų, kurie kelia augštyn lie- ]iso Lietuvių Savitarpinės tinai, be jokios sistemos ir
tuvių vardą. Minėta drau-: 
gystė už surengimą tokio 
vakaro užsipelnė garbę, nes 
paskatino prie veikimo dau
giau jaunuomenės, kurios 
nemažas būrys buvo atsi-

(pirmiaus jų prisirinkdavo

Pašalpos Draugystė”. Ji jau 
gyvuoja arti penkerių metų. 
Turi keliatą šimtų kapitalo, 
nemažą būrelį narių. Nu
mirus jos nariui, išduodama 
pešalpa laidotuvėms, įsta-

(čž 
t .

j { įzvžOIcllUVvU Y VIUmj

lankęs. Daugiau tokių va- tais skiriama. Kol nebuvo 
karų. įsteikta “Tifliso Lietuvių

V. Gilevičia. Dramos-muzikos Kuopa”,
-------------- Sasitarpinė draugystė buvo

New Britain, Conn. Ne- tiflisiečių-lietuvių centras, 
seniai įvyko susirinkimas ir darbsčiausioji. Ji surenk 
CK. skyriaus, kuriame ras- davo keliatą vakarų kas me- 
tininkas išdavė atskaitą iš tai.
surinktų aukų Liepos iri Atpludus 1915 metais ne- 
Rugpjučio mėnesiuose. Pa- dideliam tremtinių būreliui, 
sirodė, kad aukų surinkta kurių tarpe atsirado darbš- 
43 dol. 50c. Nutarta 43 dol. tesnių žmonių, buvo atidary- 
pasiųsti į CK., o 50c. sugra- tas tremtiniams skyrius, 
žinti raštininkui už atviru- Skyriaus oficialiu pirminin- 
tės dėl sušaukimo susirinki- ku yra karo kunigas dr. 
mo ir markes už persiunti- Steponavičius. Jis retai esti 
mą. Tuos pinigus suauka- TifMse. Atsilankęs retkar- 
vo sekančios ypatos: Po 4 čiais Tiflisan, pasako tauti- 
dol.: J. Skritulskas. Po 3 nių tikybinių pamokslų.
■dol.: K. Janušauskas. Po 2 1916 metais ger. liaudies 
dol.: J. Aržuolaitis, A. Ar- mokytojo Pašakarnio ir kitų 
žuolaitis, J. Mikalauskas, P.[vietinių lietuvių rupesniu

, . . i Corporation ir kartu su Am.draugysčių gyvenime, vi-1 
suomenės darbuose reik pri
pažinti ger. tautiečiui mo
kytojui Pašakarniui. Jo ini 
ciatyva, rūpesčiu ir energija 
daug kas daroma.

Stat. Lakštu atsiusti į Ben
drovės ofisą, 320 Fifth Avė., 
New York N. Y.

Forrn 15.Rusijos moteris iš “Mirties pulko.’

->
O

Parašas .
Adresas

2) Pavardė
4) Amžius .

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ.
Amatninkų Statistikos Lakštas.

1) Vardas ...........................
3) Amatas.........................
5) Kaip senai Amerikoje?
6) Ar mokinotės amato mokykloje?......... .
7) Jei teip, tai kur ir kokioje?...............................
8) Ar manote grįžti Lietuvon?..............................
9) Kur manytumėt apsigyventi? ..........................
10) Ar sutiktumėt prisidėti prie savo amato Bendrovės

Lietuvoje? .......................................... - •.......................
11) Gal norėtumėt Lietuvoje užsiimti kitokiu darbu? Jei

teip, tai kokiu?..................................... ...
12) Kiek pinigų galėtumėt įnešti į tokią Bendrovę

Lietuvoje? ..................................  ........
13) Kokį turtą galėsite parsivežti Lietuvon: pi

nigais $.............................................. -

14) Ar turite šeimynų? 
kiek Jūsų Šeimynoje narių ?

mašinomis, įrankiais $............
kitokio turto

............................... 15) Jei teip, tai
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RPERŽVALGALdl
Kas kaip mano. “Ateitis” ^‘Draugo” redakcijoj vyksta 

rašydama apie “Dirvą”, kad permainos. Kun. Bučys iki- 
įos leidėjai privertė pasi- šiol redagavęs “Draugą” pa
traukti nuo laikraščio p. Jo- sitraukia nuo vietos. Sako, 
kubyną, už tai kad nepatiko į 
jo vedama laikraščio pakrai
pa ir apie kokio tai laikraš
čio išvedimą, kad “katalikų” 
visuomenė šituom parodžius 
si savo susipratimą ir pri
brendimą, nes jau, girdi, 
'‘Dirva” buvo “besirabantuo 
jjanti Į laisvamanių dausas”, 
sako:

“Mes pažindami p. Jo- 
kubyno redaguojamąją 
“Dirvą” skaitėme ją prie 
ramiausių laikraščių, ku
riame nebuvo liečiama nei 
vyčių veikimas, nei katali
kų reikalai, nei laisvama
nių ir tautininkų srovei, 
kuriai prigulėjo p. Joku- 
bynas, ir gi_nieko nenešė. 
Taigi pasigyrimas didelė
mis pergalėmis yra visiš
kai tuščias”.

u Dabar nežinia kokioj pak
raipoj “Dirva” ėjo pirmiau, 
jei jos bepartiviškumo ne
pripažino ne katalikai ne 
•tautininkai. “At.” sako, kad 
“Dirvą” pažino, bet nepasa
kė tikrai už ką p. Jokubynas 
buvo priverstas pasitraukti. 
Bet keisčiausia yra, kad 
“A.” pripažinus “Dirvą” 
prie ramiausių laikraščių sa
ko, kad vienų nelietė ir kitai 
srovei nieko nenešė. Vadi
nas, jeigu laikraštis ramus, 
tai jis srovėms nieko neneša.

-Matyt-turi mintyj tiksluos 
laikraščius nešančius ką 
nors -srovėms, kurių špal- 
tose randasi šių laikų perlai, 
kaip liberalai, klerikalai, ki
tų kerėblinis vapėjimas, nu
susėliai, - klyšas zyliojimas, 
nusmukeliai, melagiai ir 
daug kitokių pravardžiavi
mų sau nepatinkamų ypatų 
ar priešingos srovės, tartum 
tie žmonės butų keturkojai 
su ragais. Labai negražu.

kad tos permainos Įvyko lai
ke kunigų seimo Niagara 
Falls, N. Y., kur butą dvie- 
jų nuomonių. Vieną palaikė 
kun. Kemešio šalininkyste, 
o kitą kun. Bučio. Kun. 
Kemėšis gavo viršų ir dėlto 
kun. Bučys rezignavo iš 
“Dr.” redaktorystės, o jo 
vietą žada tuojau užimti 
kun. Kemėšis. Prie “Darb.” 
liko pp. J. Karosas ir Pr. Gu-! 
das.

Tuščias burbulas. “Am. 
Liet, rašydamas apie nepasi- 
rodymą pažadėto paskelbi
mo vardų lietuvių šnipų, 
sako, kad visa ta šnipų isto
rija, kuriai Įtikėjo didžiuma 
musų laikraščių ir dėl kurios 
prirašyta tiek prasergėjimų 
ir pasipiktinimų, liks tuščiu 
burbulu. Rašydamas tą 
‘“Am. Liet.” remiasi ant 
straipsnio tilpusio tame pat 
numery j tūlo “Viską Girdė
jęs”, kuri ir mes dėlei žingei
dumo savo skaitytojams per 
spaudinę talpiname Į ši nu
merį. Ant galo “Am. Liet.” 
sako:

“Musų profesoriams ir 
prokurorams reikėtų pir
ma ištirti dalykus; su
rinkti aiškius prirodymo 
faktus ir tik tuomet vie- 
šai skelbti tokius musų vie 
ša gyvenimą bjaurinan
čius apkaltinimus.”

Baisi “šnipų“ is
torija.

Kaslink straipsnio “Tėv.” 31 
num. “Ir tarpe lietuvių 

yra, parsidavėlių.”
“Tėvynėje” numeryje 31

Geras užmanymas. Lie
tuvos Atstatymo Bendrovė 
atsiliepdama Į savo narius 
(Žiur. šiame “Dirvos” num.) 
praneša, kad LAB-vės Di
rektorių Valdyba pasitarus 
su Lietuvos Žemės Banko or 
ganizatorium gerb. kun. J. 
Žilinsku nusprendė leisti pe
riodinį leidinį (kas mėnuo) 
16 puslapių, pašvęstą gvil
denimui pramonės, amatų, 
pirklybos ir įvairių klausi
mų, surištų su Lietuvos At
statymo darbais. Leidinys 
bus pavadintas, sako, tur 
būt “Lietuvos Atstatymas”. 
Pavyzdinis numeris išeis pa
baigoj Rugsėjo . arba pra
džioj Spalio mėnesio
' Gerą ir naudingą užmany

mą pagimdė LAB-vė. To
kio leidinio lietuviams jau se 
niai reikėjo. Šalę Lietuvos 
atstatymo, pirklyba lietu
viams privalo labai rūpėti, 
nes toje šakoj lietuviai iki
šiol stovėjo ir stovi žemai. 
Po karei sugrįžus į Lietuvą 
ir užvedus naują gyvenimą, 
kad ir visa smulkioji pirkly
ba, kurią prieš karę turėjo 
žydeliai, patektų į lietuvių 
rankas.

tilpo straipsnis, kaip man 
išrodo, visai be jokio pama
to. Tame - straipsnyje, nėra 
jokių faktų, jokių darody- 
mų, vien tik skamba kol kas 
tuščiais žodžiais. Jeigu tas 
tiesa ir “Tėv.” turi surinkus 
tokius faktus, tai privalo pa
sidalinti su visuomene, kad 
mes visi žinotume tuos 
“priešus” ir reikalui esant 
galėtume kovoti su jais.

“Tėv.” visai tų faktų ne-

: Redakcija nuo savęs pada- mas bus įvykdintas. i 
rė pastabą, kad ji žinanti, “Veikėjas” pinigus pri- i 
kad tasai “agentas” lankėsi ėmė ir užbaigimui dalyko i 
ne tik į vieną redakciją, bet abudu išsigėrė magaryčias i 
į kelias ir kad vienoje kance- ir \dskas sekėsi kuopuikiau- ] 
liarijoje didžiulės lietuvių šiai. į

organizacijos vienas iš tar- Kas link pirmojo veikėjo, 
nautojų, daręs jam vertimus kuris buvo apsiėmęs važiuo- 
straipsnių įvairių laikraščių ti, tai derybos iširo dėlei pi- 
į anglų kalbą. nigiško klausimo.

Toliau p. K. šliupas, tvir- Kas link rašančiojo straip 
liną, kad jis greitu laikupas-^snio, tai “agehtas” pasakė 
kelbsiąs net vardus tų agen- tiek: “Aš žiuriu į tą straip- 
tų. snį su ta panieka, kokios jis

Ant kiek žinoma, tai “Tė- yra užsipelnęs.” Pasakęs 
•vyne” yra nepolitiškas laik- šiuos žodžius pasiėmė skry- 
raštis, bet fraternalės or- belę ir apleido susirinkimą, 
ganizacijos organas, todėl Vėliaus buvo diskusijos, 
pagal mano nuomonės, pa- ginčai ir kalbos. Galų gale 
našus straipsniai neturėtų prie nieko neprieita ir pasi- 

Į sau rasti vietos. Ypatingai rodė, kad tą “agentą” niekas 
dar tokiam, be jokių argu- negalėjo apkaltinti, kad jis 
mentų straipsniui. butų ką nors blogo padaręs

Dabar kilą klausimas, ko dėl Lietuvos, 
kią naudą norėjo atnešti 
skaitytojams organizacijos 
be faktų savo straipsniu? 
Jeigu jis naudos neatnešė, 
tai bent aiškiai matoma, kad 
su patalpinimu to straipsnio 
norėta atkeršyti kam nors 
ypatiškai. Dėlei didesnio 
apšvietimo šio viso dalyko, 
turiu paminėti sekanti atsi
tikimą : .

Po patalpinimo viršminė- 
to straipsnio “Tėv.” kilo ne
mažas triukšmas tarpe Bro- tą kurios stengėsi neva už- 
oklyno ir New Yorko lietu- imti tą vietą nors per intri- 
vių. Tartasi, kalbėta ir pa- gas. Kila klausimai: Kuo 
galiaus sušaukta susirinki- pamatavo savo viršminėtą 
mas iš keliolikos žymių vei- straipsnį jo autorius?! 
kėjų. Ant kiek pamenu su
sirinkimas įvyko 14 Rugpjū
čio “V. L.” redakcijoje. 
Apart vietinių veikėjų, buvo 
ir iš toliaus vienas atvykęs, giems tikslams? Gal išgir- 
o teipgi dalyvavo ir tasai sime ir vardus tų “parsida- 
“agentas” su savo pagelbi- vėlių.” 
ninku-. Dalykas išeina * 
toks: tūlas žmogus “viešas, 
žymus veikėjas” apkaltino
‘‘agentą” už tai, kad jam da- RUSIJOS CARAS TURĖ- 
vė 100 dolerių. Bet už ką?! JO 80,000 ŠPIEGŲ.
Jam rodėsi, kad toks žmo- Nuvertus nuo sosto Rusi- 
gus, kaip tas “agentas”, nė- jos carą Nikalojų Romano- 
turėtų dalyvauti viešame su- vą, naujos valdžios pirmas 
sirinkime, kad toks žmogus žingsnis buvo išrinkti tam 
neturi būti įleistas į jokias tikrą komisiją, kuri sujieško 
draugijas bei organizacijas, tu “ohranoje” dokumentuo- 
Bet pinigus paimti nuo jo, se visus buvusio caro špie- 
tai galima! gus, kurie visokius donosus

Antru kalbėjo straipsnio sudėdavo ištikimai caro val- 
autorius ir prie visų prisipa- džiai. Komisija išduodama 
žino prie jo. savo raportą paskelbė, kad

Trečias kalbėjo, daręs pa- ikišiol prirašė vardų ir pa
staba po žinomu straipsniu vardžių trisdešimts tris di- 
ir jis pasakė, kad “agentas” delius lapus ir kad tokios me 
jį kalbinęs važiuoti į Petro- degos surašymui dar reiks 
gradą agituoti už naująją virš 50 didelių popieros lapų. 
Rusijos valdžią ir kad suma- Yra manoma, kad tokių slap{

nurodo ir “pamatuoja” “par 
sidavimą” tuomi, kad buk 
Anglijos valdžiai rupi,, kad 
Lietuva negautų neprigul- 
mybės, tik dėlto, kad po Lie
tuvos nereikalautų nuo Ang
lijos ir Airija.

Kun. Kemėšis prie “Drau- 
, go” “Darb.” paskelbė, kad
* kun. Kemėšis apleido Bosto- 

*ą ir išvažiavo į Chicagą,
į. kur apsigyvens prie šv, Jur-
* gio bažnyčios. Priežasties 

nepaskelbė. Gi “Lietuvoj” 
nndame pranešimą, kad

vo pasikėsinimas ant gene- • vimo amatą vedė tūlos trįs 
rolo Dziunkosko, Maskvos seseris, kurios nemažą skait- 
gubernatoriaus gyvasties, 
tai buvo daromas su žinia to 
paties gubernatoriaus. Kad

ti į valdžios rankas visą anar 
histų šaiką. Nušovęs minė
tą oficierą, Turchanov išsi
suko nuo mirties, nes tapo 
pripažinta, kad jam neteisin; ««
gai caro špiego vardas buvo {turėti didesnę įtekmę ant 
primestas. Nužudymas did- 'caro vienas “ohranos” sky

rius su žinia paties guberna
toriaus už tris šimtus rub
lių pasamdė špiegą, kad tas 
šautų neva į gubernatorių,

lių jaunikaičių atidavė į val
džios rankas. Jaunikaitis 
įsimylėjęs, žinoma, viską pa
pasakodavo, o mylima tuo
jau pranešdavo žandarams. 
“Ohranos” peržiūrėjimo ko
misija skelbia, kad tie špie- 
gai netik buvo menkai ap
mokami, bet dar ir patis lai- 

_ komi priežiūroje.—Kiekvie- 
Špiegas savo išpildė. Šovė nas “ohranos” skyrius turė- 

• į gubernatorių, bet į vietą jo ištisas knygas koks ir 
kuom yra špiegas. Vieni 
buvo rašomi “geri”, kiti 
“abejotini”, vieni “suvedžio
tojai revoliucijonierių”, kiti 
“energiški”, dar kiti “neužti 
kiami” ir t.t. Galima tikėti, 
kad ateityj bus pranešta tik-

primestas. Nužudymas did- 
kunigaiksčio Sergiejaus 
Maskvoje 1905 metuose irgi 
paėjo nuo to, nes kiekvienas 
špiegas labiau brangino sa- 
vo gyvasty negu kokio auto
krato. Toks špiegas Įkliu
vęs Į revoliucijonierių ar 
anarhistų tinklą nušautų ir 
pati carą kuriam tarnauja, 
bile tik išgelbėti savo gyvas
tį.

Randama žinios, kad toki 
sniegai dalyvavo ir politiška 
me judėjime, kurs nebuvo 
ne joks pavojus caro gyvas- 
tei. Susekta, kad kuomet bu randama. Maskvoje špiega- ‘ bernų.

gubernatorio, tai nušovė ki
tą praeivį. Pasikėsintojas 
nors ir buvo sugautas, vie
nok užteko tik paslėpti ji 
nuo žmonių ir paskelbti, kad 
tapo pakartas arba išsiųstas 
i Sibirą.

Moterių špiegais nedaug.ras skaitlius buvusio caro

Asmuo, kuris daręs verti
mus, prisipažino ir pasakė, 
kad ji daranti Įvairius verti
mus, bet tokių straipsnių, 
kurie kenktų Lietuvai jai ne 
pasitaikė matyti. Pasitaikė 
versti straipsniai, kurie ma
tomai gali atnešti šiokią to
kią naudą Lietuvai, bet ne 
blėdį.

Kiek girdėti, tai ir vertė; 
jos vieta buvo šilta ir todėl 
buvo “kandidačių” ir į tą vie

Kokiu tikslu buvo talpin
tas “Tėv.”?!

Kur dingo ta “šimtinė”! ?
Gal sunaudota labdarin-

Viską Girdėjęs.
(Iš “Am. Lietuvio.”)

----- o-----

žirniukas: ar žinote ką? Man ding, kad už 
sim ir pabalsim — tarė visų vyriausiasis 
musų ankšties yra kitas pasaulis. Ištikro 
yra! Ir nejaugi mes visą laiką busime šio
je ankštyje?. -Kad kaip nors greičiau išsi- 
įgavus iš jos į platųjį pasaulį! Ir jo troški- 
; mas išsipildė.
j Vieną dieną buvo labai karšta ir troš- 

Prijojo šaltinį. Žmo- 'ku jų mažame namelyj. Visi penki žirniu
kai buvo labai susiraukę ir didžiai nobodžia- 

Aš išgelbėjau vo- Staigu jie pajuto kažin kokį sutrenki-

(Tąsa)
— Ne, ne visi teip daro, tarė žmogus: 

tai tik tu teip darai!
t — Gerai, atsakė kirmėlė: paklausime 

kitų ar visi teip daro?
Nujojo toliau. 1 

gus tarė:
— Klausyk, šaltinėli! j

šitai kirmėlei gyvybę, o ji sako, kad visi užjm3> tarsi kas metė su visa ankštimi, net jie 
gerą piktu užmoka ir nori mane pasmaugti.'subraškėjo. Nusigandę žirniukai sušuko: 
Ar tai tiesa? —Kas čia dabar su mumis daros?

— Tiesa, atsakė šaltinis: matote ma-' — Kas ^aros’ daros — tarė visų
no grynąjį vandenį. Ateina pas mane žmo- maziausiasis žirniukas.
nės ir gyvuliai ir aš visus juos pagirdau. į Staiga trekšt! Subraškėjo ankštis ir v? 
Be manęs jie visi dingtų šioje dykynėj. O|S1 penki žirniukai išsirito į šviesųjį pasaulį, 
kaip jie man už tai atsimoka? Ištrypia, Jiems pasirodė teip smagu dabar, kad net 
apžarsto, apibarsto, apteršia su mėšlu, su! V1S1 penki sušuko iš džiaugsmo.
likučiais valgio. Jie buvo ant vaiko delno. Vaikas sky-

Išgirdusi tokią šaltinio kalbą, kirmėlė11® ankštis ir rinkosi pilnius savo šaudyklei, 
dar labiau suspaudė žmogaus kalbą. Joja i ~ Tai puikios kulkaitės — tarė jis, 
toliau._ Prijojo prie augšto medžio, žmo-užtaisydamas su jomis visomis savo šau-
gus išpasakojo medžiui, kaip buvo. Medis dyklę ir prisidėjęs prie peties, pradėjo tai- 
tarė: - ’kyti į karvelius, kurie tupėjo ant stogo.

— Tiesą — sako kirmėlė. Šitai, kad ir! —-Kas dabar bus su mumis? — pak-
aš — duodu prieglaudą savo paūksmėj, pa-‘ lausė vienas kito žirniukai.
peniu savo vaisiais žmones ir gyvulius, o jie I /— Kas bus, tegul būna — atsakė visų
kaip man už tai atsimoka? Laužo šakas,;lūžiausiasis žirniukas.

Tik spragt šaudyklė iššovė ir visi pen-skina lapus, raižo žievę ir dar ko gero nu-Į
kirs mane, kaip daugeli mano brolų ir se-: ki žirniukai išlėkė augštai, augštai.

— Zin — aš lekiu pirma visų — tarėserų nukirto.
Dar smarkiau suspaudė kirmėlė žmo-{vienas žirniukas.

gui kaklą. Jau jis vos-vos pašneka. Joja 
toliau. Žiuri bėga pro šalį lapė. Žmogus 
parodė su pirštu kirmėlei lapę. Ta atleido 
jo gerklę ir jis teip sušuko lapei:

-— Sustok, lapute, man reikia su tavim

— Tai puiku, tai smagu 1 Aš norėčia
teip visuomet lakstyti — tarė antrasis. '

Vaje, kaip baisu! Kad tik bent 
greičiau, kur nusileistume — tarė trečias.

— Aš lekiu augščiau už visus — tiesiai
' ant saulės išdidžiai—tarš visųvyriausispasikalbėti!

— Gerai — sustosiu, tik tu nejok arti žirniukas.
— Kas bus, tegul būna — pamąstė vi-i manęs, tarė gudri lapė. f

žinus įtekmę įvairių karšta- tų legijonistų ex-caras turė- 
galvių. Jam ta propozicija Į jo apie 80,000. Komisijos 
ant tiek patikusi, kad jis rekordai parodo, kad Nika- 
tuoj sutiko, bet po ilgesniam lojaus Romanovo viešpata- 
pasikalbėjimui atsisakęs. vimo laikuose, Rusijai špie- 

Ketvirtas kalbėjo, patsai gija žydėjo teip kaip Turki- 
“agentas”. Jis susirinkimui joj laike kuomet ant šalies 
pasakė, kad esąs Anglijos valdymo sosto sėdėjo šachas 
pilietis, ir turįs ryšius su Abdul Hamida Antrasis, 
aukštesniais Anglijos valdi- Pasirodo, kad tie slapti Ru- 
ninkais. Pasakė, kad jisai sijos ex-caro agentai buvo 
tarnavęs Anglijos valdiško- labai menkai apmokami, 
je tarnystėje ir prasidėjus Vidutinė alga tokio špiego 
karei pasidavė į karės minis- buvo nedidesnė kaip 50 rub. 
teriją, ir tapo paskirtas prie ant mėnesio. Toki špiegai 
laivyno ministerijos, kaipo Į visados gaudavo įsakymus 
patarėjas. Jis tęsė: “Aš iš-;prigulėti ar prie revoliuci- 
gyvenau Anglijoje 20 metų, jinių ar prie anarkistinių or- 
ir visą laiką buvau tarpe lie- ganizacijų, ir visą tų organi- 
tuvių, kur nėra nei vieno zacijų veikimą pranešti caro 
žmogaus, kuris galėtų užme- valdžiai. Nekurje špiegai 
sti ant manęs tokią kaltę, buvo tiesiok uolus revoliuci- 
Vos spėjau atvažiuoti į Ame jonieriai ir vėliau suradę sa- 
riką, kaip likau apsmerktas vo pasekėjus išduodavo juos 
ir tai bjauriausiu budu, per, valdžiai. Vienas toksšpie- 
žmones, kurie vadina save į gas buvo tūlas “Turchanov” 
inteligentais.” (jo tikra pavardė rasta Mi

Žmogus išpasakojo lapei visa kaip bu-į su mažiausiasis.
vo. Bar, bar. sudavė žirniukai į stogą ir

— Ar tai gali būti, kad tu butum iš-{nusirito žemyn. Karveliai pabūgę pakilo, 
gelbėjęs šią kirmėlę iš ugnies? Kaip tu {bet pamatę kasžin ką besiritant stogu, nuši
lai galėjei padaryti? Įleido ir pradėjo lesti žirnius. Visus sulešė,

Toliaus rašoma buk Ang
lijos valdžia tam tikslui už
laikanti daugybę “agentų”, 
tarpe kurių yra ir lietuviai. 
Vienas iš tų lietuvių “parsi
davėlių” neva sėdi rytuose, 
idant sekti lietuvių judėji
mą.

Rašoma, kad vienas žy
mus lietuvis veikėjas tapo 
pasiųstas Skandinavijon, bet 
kokiu tikslu nežinąs.

Kalbama; kad vienas as
muo (ant kiek patirta mote
riškė) už jo užmokestį sėdi 
kanceliarijoje vienos didžiu
lės lietuvių organizacijos. 
Ant kiek žinoma, ta moteriš
kė, liuosu laiku užsiima ver
timais įvairių straipsnių* ra
štų ir tt. už tam tikrą už
mokestį — bet ne kuo kitu, 
kas yra jei inkriminuojama gradą. “Veikėjas” apsiėmė, caro špiegas ir, kuomet buvo

Kalbama teipogi, kad ta- bet nusiskundė, kad mažai apsuptas ir matė, kad mirtis 
sai “rytų agentas” turįs sa- turįs pinigų. Po to nusis-! netoli, turėjo nušauti žan-

Žmogus pradėjo pasakoti kaip, bet lapė i tik du bepaliko: didžiausis ir.mažiausis.
jam tarė: Į Visų didžiausis nusirito nuo stogo ir

— Ne, tu man nepasakok, o geriau pa-{įkrito i baliją su vandeniu, kuri buvo pasta- 
rodyk kaip ten buvo, tai aš geriau supra- ;tyta po lašais. Pulkininkas žirnaitis kurs 
siu! sakė pakilusias ant saulės, o čia nukrito ant

Žmogus nuleido durklą, kirmėlė nuš- dugno kokios šlapios balijos. Gerai dar, 
liaužė juo žemėn. Į kad vandens nedaug buvo, tai nepaskendo

— Dabar, tai tu gali padaryti kirmėlei visai — makaulė paliko bekyšanti iš van- 
ką nori! sušuko lepė. dens.

— Ne — atsakė: teip gyvuliškai dary- Guli vandenyje žirniukas dieną, guli ki
ti nenoriu. Žmoniškai yra tai visiems dova-tą ir žiuri, kad pradėjo brirfkti, storėti ir 
noti. Lik sveika, kirmėle, ir atmink tai! pasidarė tokis minkštas, sultingas. Nu- 

. Ir žmogus nujojo savais keliais. . džiugo kvailelis ir mano sau:

Papasakojo apie tą “šim- kitin), kurs prigulėdamas 
tinę’.* ir kad jis kalbinęs tą I prie anarhistiškos organiza- 
“veikėją” važiuoti Į Petro- cijos buvo susektas, kad esą

sai “rytų agentas” turįs sa
vo sądart)ininkų net Chica-kundimo, “agentas” pasiūlė i darmerijosoficierą, suku- 
goję ir kituose miestuose. — i-----jam 100 dolerių, kol sumany-Įriuo buvo suokalbyj atiduo-

— Tai išaugsiu didelis, tai bus gerai ir 
PENKI ŽIRNIUKAI. (]ar pradėjo labiau didžiuotis, kaip pirma.

(Iš H. Andersono)....................į Perėjo dienos, savaitės. Pradėjo lyti
Vienoje ankštyje buvo penki žirniukai. į ,r Vanduo paskandino žirniuką visai. Iš- 

Ankštis buvo žalia, žirniukai buvo žali ir to- Į brinko, išputo jis dar labiau kaip buvo, 
dėl jiems rodės, kad ir visas pasaulis buvo l jštyž0) kiautelis jo atmirko ir atstojo, 
žalias. ! Suprato nabagėlis, kad dabar atėjo jam

Saulutė juos šildė, lietutis pagirdė, {galas. Išplaukė ant vandens paviršiaus, 
Nuo to brinko žirniukai, ėjo sultingyn, ir Į dar kartą pasižiurėjo į platųjį pasaulį, 
augo ir didėjo. Linksma ir smagu buvo 
žirniukams jų mažame žaliame namelyje — 
dieną buvo šviesu, naktį — tamsu. Ir 
teip ėjo diena iš dienos.

Perėjo kelios savaitės, saulutė pradėjo 
labiau šildyti. Pagelto ankštis, pradėjo gel-

liūdnai atsiduso ir mirė: kiautelis perspro
go, branduolis pasileido ir supuvo.

— Kur gi dėjosi visų mažiausias žir-

sti ir žirniukai, pradėjo kietėti.
— Visas pasaulis gelsta! pagalvojo 

sau žirniukai ir tai buvo jų teisybė, nes jie 
nieko daugiau, kaip jų ankštis nežinojo.

Pradėjo žirniukams darytis ilgu.
— Kaip matau, tai mes visai sukietė-

niukas?
Kuomet jis skrydo su kitais žirniukais 

iš šaudyklės ant stogo, tai pasiliko visų už
pakalyje ir nusiritęs užkrito už palangės. 
Tarp lentų ten buvo samanų ir minkštos 
žemės. Buvo tamsu ir drėgna. Tik pro 
vieną skylutę ėjo saulės spindulys, bet ma- 
žasai žirniukas buvo ir tuomi patenkintas.

(Darbus).
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Carskoe Selo. 1 
Prieš ištrėmimą į Tobol- j 

ską, Sibire, buvusis Rusijos 3 
caras Nikalojus Romanov ] 
po saugia priežiūra gyveno : 
sykiu su savo šeimyna Car- J 
skame Sele. Carskoe Šė
lo yra viena iš gražiausių re- ! 
zidencijų vasarinių namų, 3 
kuriuose ex-caras su visa 3 
savo šeimyna ir didkunigaik 
ščiais praleizdavo vasaros 
laiką. Aristokratija Rusi
jos, kariški dignitarijušai 
ir civiliška buržuja norė
dama rastis arčiau caro, 
CaskameSele pradėjo sta
tyti puikiausias rezidenci
jas, ir tokiu budu trumpu 
laiku Carskoe Selo išaugo į 
nemažą miestą. Pirmutinis Į 
Carskame Sele paločius, va
dinamas didžiuoju tapo pas
tatytas 1744 metuose su dau
geliu pagražinimų, kurs vie
nok neturi savyj didelio pat
raukimo. Tame palociuj 
randasi šimtai salių, kurios 
išpuoštos įvairių stylių pa
gražinimais. Viena iš tų sa- 

. lių verta paminėjimo, kuri 
yra išpuošta burštinu. Tar
pe kitų pagražinimų toje 
salėje randasi samovoras, 
kuri Rusijos carų giminei 
padovanojo Fredrikas Di
dis. Apart to yra teipgi 
daugybė kitokių auksinių 
ir sidabrinių daiktų, kuriuos 
padovanojo Rusijos carams 
įvairių valstijų valdonai, 
laike atsilankymo.

--------- Parkas~Carskame—Sele 
užima 40 valakų žemės. 
Aplink didi jį ir mažąjį palo- 
cių, gražiais krūmais apso
dintais yra daugybė altan- 
kų, mažų namelių, pavilio- 
nių ir koplyčių. Labai įdo
mus yra vienas pavilionas 
dėl slaptų svečių, kurs dar 
tebera užsilikęs nuo Kateri
uos IĮ laikų. Žemutinę dalį 
paviliono užima sargyba ir 
virėjai, o ant pirmo augšto 
randasi didelė salė su juda
momis grindimis. Kiekvie- 
jiame tos salės kampe yra 
’ dar atskiros salės dėl at
skiro pasitarimo. Į palocių 
negalima kitaip įeiti, kaip 
tik tam tikro slaptai padirb
tu eleveiteriu, trepu ne jo
kių nėra. Būnant sve
čiams, kuomet duodama val
gyt toje salėje, nežinia iškur 
atsiranda stalas apkrautas 
visokiais valgiais ir gardė
siais. Tai yra mechaniškas 
įtaisymas, kad pirmą sykį 
pamačiusiam rodos it koki 
stebuklai buvo pasidarę. 
Stalas su valgiais atkelia
mas iš virtuvės paspaudus 
tam tikrą guzikelį. Sve
čiams valgant jokių tarnų 
prie stalo nėra. . • Prireikus 
kokio indo arba atmainyti 
torielkas svečiui užtenka 
šalę savęs paspausti guziką 
ir viskas nudarda galvotruk 
čiais žemyn. Nespėjus at- 
sipekėti kas čia pasidarė, 
jau viskas vėl randasi ant 
stalo: naujos torielkos, švie
žias valgis ir t.t.

Parke randasi daugybė 
puikų sodų su gražiais ta
keliais ir koncertinėmis sa
lėmis. Vienoje vietoj yra už 
silikę griuvėsiai gražios go
tiško styliaus koplyčios, ku
rioje yra marmurine Kris
taus stovyla. Ta stovyla ta*- 
po nupirkta Ryme už 100, 
000 rublių.

Truputį nuošaliau randa
si šunų kapai su įvairiais 
paminklais ant kurių para
šai daugiausia rašyti fran- 
cuzų kalba nurodanti šunų

tas viskas jūrių gelmėje tu
rėtų dingti arba jau dingo? 
Argi jau nėra galima to vis
ko išimti? Bet veltui butų 
tos svajonės, nes šiądien jau 
“Titanico” nėra. Šiądien jei 
gu galima butų nusileisti ant 
jūrių dugno į tą vietą kur 
nuskendo “Titanic”, tai ga
lima butų pamatyti tik vie- 
ni “Titanico” griuvėsiai 
nors jis buvo padirbtas iš 
kiečiausio plieno. Kas ma
tė “Titanicą” plaukiojant 
ant jūrių ir jeigu tas pama
tytų koks likimas dabar pa
tiko jį ir kaip jis išrodo, tai 
be abejo nenorėtų tikėti sa
voms akims. Gal nelabai 
norėsit tikėti tam mano pa
sakymui, kad šiądien niekas 
nepaliko iš “Titanico’’, bet 
tai ištikrujų teip yra. Gal 
ne vienas užklaus delko gi i 
nieko neliko iš “Titanico” ir 
kokia priežastis tame yra?

Atsakant ant to reikia pa
žymėti, kad jūrių vanduo 

i turi didelį sunkumą. Jeigu'

tarnavimą. Teip pat netoli 
yra ir arklių kapai, ant ku
rių matosi daug toblyčių su 
parašais keno ir koks buvo 
arklis. Ant tūlų toblyčių 
randasi net visas arklio gy- 
venimo aprašymas. Reikia 
pažymėti, kad carų arkliai 
nebuvo šaudomi ir užmuša
mi. Sulaukęs senatvės ark
lis brangioj kūtėj yra šeria
mas iki pat nudvėsimo. Pas 
kui gražiai būna palaido
tas.

Vienas iš įdomiausių įtai
sų carų išdykumams tai 
speciališkas viaduktas, ku
riuo caras liuosiai nuo kiek
vieno augšto privažiuoda
vo prie gonkų arba prie 

• balkono. Tas viaduktas sa
koma ex-carui Romanovui 
labai buvo naudingas ir vei
kė jmt jo sveikatos. Tuo 
viaduktu caras teipgi gale-; j tą vietą, kurioje nuskendo 
davo privažiuoti prie savo j “Titanic” įleistumėt papra- 
buduaro arba įvažiuoti į „ai

miegamąjį kambarį.
Šokiams salė yra teipgi 

labai graži. Visos sienos: 
pagražintos marmuro, jas- 
pisu, parfiru ir lazuro ak
menimis. Grindis sudėtos 
iš tam tikro medžio, kurias 
dėjo speciališki inžinieriai. 
Vakarais salė būna apšvie
sta daugybėmis pajonkų.

Tokiuose tai gražumuose 
ir išdykavimuose gyveno 
ex-caras Nikalojus, despo
tas ir engėjas Rusijos gy
ventojų. Jis valdydamas 
Rusiją__savo_ nusprendimu
daug žmonių išvarė į Sibirą, 
daug į katorgą, daug pako
rė. Dabar vargšas pats ta
po ištremtas į Sibirą į tuos 
tyrlaukius. Nors gal nėra 
surakintas į retežius ir ne
pristatytas prie sunkaus 
darbo, bet netekęs laisvės 
vis vien skaitomas yra kaipo 
ištremtuolis.

Kas pasidarė su 
“Titanicu.”

DIRVA

ko į Sibirą daryti atgailą už 
nužudymą savo tikro tėvo švelnus vėjalis, medeliai sprogsta, 
Povylo Pirmo. Yra parašy- 2emę dabina jau žolynai, 
ta daug darodymų apie tik- ^alią gojalį -paukšteliai lanko, 
rymą, vienok iš kitos pusės puošiasi lapais ten karklynai.

Laukuos girdėtis penpių gyvumas, 
Pulkais sulėkę tarias strazdai....
Gamtos gražumais džiaugiasi širdįs, 
Vasaros laiko laukia linksmai.

Vasaros naktyj, skaistus mėnulis,
-Šešupė plaukia paukščių keliais—-----------
Ir geltonkasių dainelių garsas, 
Skamba erdvėje tonais švelniais.

Ten kaip meilužiai paukšteliai gaudos, 
Pina dėl savęs jie lizdelius, 
0 vasarėlei šiltai užėjus, 
Žada jie vesti ten vaikelius.

Kiek ten gyvumo, meilės tyrosios, 
Tarpe medelių girios tankios, 
Kiek ten slėpingų dainelių skamba, 
Jog prašvis akis darbo minios.

Gamta matutė visus gaivinkie, 
Tarpe varguolių meilę paskleisk, 
Lai jie tuoj tampa laimės tvėrėjais— 
Tamsoj glūdėti jiems ne daleisk.

I Švelnus vėjalis lai tuos gaivina, 
' Kurie nuliūdę vis amžinai ‘ -
, Ir namų laimę lai tiems gabena— 
Į Saulės giedriosios aukso sparnai.

J. Svyrūnėlis.

randame griežtą užginčyja- 
mą, kad buk tai tik išmislas. 
Tokių budu viskas lieka ne- i 
žinystėje. Yra faktai, ku
rie rodo, kad Tomske ilgus 
metus gyveno koks tai die- 
vobaimingas pustelninkas 
labai panašus į Aleksandrą 
Pirmą, kurs buvo laikomas 
šventu. Pas tą pustelninką 
suvažiuodavo ne sykį caro 
giminės ir šeip augštesnio 
luomo žmonės, kurie atiduo
davo pagarbą tam pustelnin 
kui ir laikė už šventą. Ar 
tuo pustelninku buvo caras 
Aleksandras Pirmas ar ne, j 
sunku pasakyti. Vienok tu- 

' Ii ir tvirtina, kad tai ištikro
Rusijos caras Sibire “paku- 
tavojo.”

stą akmenį ir paskui vėl jį 
ištrauktumet, tai akmuo bu
tų toks pats, bet jeigu įlei- 
stumet pavyzdžiui kokį di
delį namą, tai ištrauktumet 
tą namą jau sulaužytą ir pa
verstą į griuvėsius. Delko 
teip? Dėlto, kad slegiant 
vandeniui namas negalėtų 
išlaikyti to sunkumo ir tu
rėtų sulūžti. Vieta, kur 
“Titanic” nuskendo turi 
3.300 metrų gilumo arba ne
toli 3 ir pusę kiliometrų. 
Tokioje gilumoj vanduo turi 
sunkumo ant kiekvieno kva- 
-dratinio centimetro 20,000 
kilogramų, reiškia, 'kad jei
gu žmogus nusileistų į to
kią jūrių gilumą, tai jis butų 
po tokiu sunkumu lygiai kad 
ant jo užgrotų didelis muro 
namas. Galima dabar sup
rasti, kad kas gali išlaikyti 
tokį sunkumą. Išsykio

PAVASARIS LIETUVOJE.

į JUOKAI j
Klebonijoj.

Kunigas (rašydamas ve
lykinei išpažinčiai korteles): 
— Tamistos jau gatava, o 
žmona?

N. N.Kad jos čia nėra.

Jau prinokus.
Onutė: — Veronika, 

kokio vyro norėtum labiau 
išeiti, Už blondino ar bru-. 
neto ?

Veronika: — Mano bran
gioji, aš jau nepaniekinčia 
nė pliko.

UŽ

KVIETKELIAI.
Linksmai laukuose žydi kvietkeliai, 
Juos atgaivina naktį rasa, 
Diena glamonėj’ sparnai saulelės, 
Linksmai žiuri į juos visata.

Su drugeliais ir mažoms bitutėms, 
Miela su vėju jiems pakalbėt, 
Vasara linksma laukuos kvietkeliams, 
Gamtos grožybe jiems pas’gerėt!

J. Svyrūnėlis

Juk ir tu turi pačiutę,
Nori ją matyti, 
Pasakyk už ką. gi tave 
Aš turiu žudyti1?

Bet neklauso širdies balso, 
Sąžinės žodelių,
Puola kaipo narsus liūtai * s 
Broliai ant brolelių.

Perveria jis brolio širdį
Sumina purvuose,
O žiūrėk tik už minutos__________
Pats plauko kraujuose.

Gal ir mums ateis ta diena— 
Turėsim ten būti
Ir nuo aštrų priešo kardų, 
Visiems reiks pražūti.

Baisu yra pamąstyti, 
Širdis im drebėti, 
Kad ir mums baisi žudynė, 
Gal reiks paregėti.

Gana gal bus čia gyventi, 
Ir linksmai dainuoti, 
Gal ateis liūdna dienelė, 
Kada reiks raudoti.

Sudiev tau skaisti saulute— 
Mums daugiau ne šviesi, 
Nes į jūrių gilumėlį 
Spindulių neleisi.

Gana tavimi mums džiaugtis, 
Ir besigėrėti, 
Nes į jūrių gilumėlį 
Mums reikės ilsėti.

Vyturėlis.

Turi tiesa.
Motina: — Ir vėl mačiau 

tave ant gatvės su vaiki
nais. Saugokis, nes gausi į 
kailį.

Duktė: — Mano mamyte, 
ką-gi aš darysiu, kad apie 
mane vaikinai suka ir seka 

“Titanic” žinoma nebuvo j paskui.
tuojaus vandens sunkumo į Motina: — Melas ir išsisu- 
sutriuškintas, bet neilgai jis. kinėjimai. Delko jie paskui 
buvo ir cielas. Sūrūs jūrių! mane neina ir nesuka aplin- 
vanduo pradėjo ėsti geležį kui.

žinoma nebuvo

SKRYSKIT.
Skryskit greitai mano dainos, 

Į gimtinę šalį,
Ten nuskrydę apdainuokit----

Jos vargingą dali.
Apdainuokit vargus brolių,

Tėvų ir seselių,
Joms padėkit gailiai verkti 

Prie augštų kapelių.
Ten matutės vaikų raudą,

BERŽELIUI.
Pasakyk berželi, ko tu teip vaitoji, ; 
Šakelėmis nuolat teip liūdnai linguoji, 
Kodėl vakarelyj ant tavo šakelių, 
Nekrinta raselė ir nėra paukštelių, 
Kad vėjaliui pučiant tu liūdnai siūbuoji, 
Tartum mums dainelę griaudingą dainuoji 
Kur dingo linksmybė, pasakyk berželi, 
Kodėl dabar liūdnas palikai, medeli?
Kaip man linksmam būti kaip man neliūdėti 
Nes savo lapelių negaliu turėti.
Smarkus šiaurės vėjas šakeles man laužo— 
Ir žalius lapelius nuo manęs nudaužo. „ 
Ant juodos žemelės lapelius suklojo, 
O ten juos žiemužės sniegelis užklojo.
Turiu aš raudoti, turiu aš liūdėti, 
Nes nuo žiemos šalčio man reikia drebėti

*

Didžiausis ir gražiausis 
pasaulyj pasažierinis laivas 
vardu “Titanic”, kurs susi- 
mušdamas su lediniu kalnu 
Atlantiko oceane ir nusken
do Balandžio 17 1912 m. i 
Apie nuskendimą “Titani- į 
co”, kurs į jūrių dugną nusi
nešė su savim virš 1,600 žmo 
nių yra gal kiekvienam ži
noma, nes po tai baisiai jū
rių katastrofai žaibo grei
tumu žinios apibėgo aplink 
visą pasaulį. Šiądieną gal 
ne vienam gali kilti klausi
mas, kas pasidarė su “Tita
nicu” po jo nuskendimui ir 
kaip jis šiądien jūrių dugne 
atrodo. Gal ne vienas žin- 
geidautų užgirsti, argi tas 
milžiniškas laivas jau am
žius ilsės jūrių dugne ar gal 
kada nors jis bus ištrauktas 
ant jūrių paviršio. Japonai 
po karei su Rusija ištraukė 
keliatą kariškų laivų, ku
riuos rusų laivynas nuskan
dino laike mūšio jūrėse. Ja
ponų karės laivai nors buvo 
dideli ir brangus, bet negali
ma buvo sulygnti su “Tita
nicu”, kurs atrodė lyg koks 
miestas sau plaukiojantis 
ant jūrių. Yra žinoma, kad 
kuomet “Titanic” skendo, 
ant jo buvo grynais pinigais 
15 milijonų dolerių, apie 3 
milijonus vertės deimantų ir 
brangakmenių, kuriuos tu
rėjo pasažieriai ir virš 60 
milijonų dolerių vertės pre
kių, kurias vežėsi “Titanic”, 
tas jūrių siaubūnas. O kiek 
brangumynų buvo kajutuo- 
se ir puikiose salėse? Argi

ir plieną, medis supuvo ir 
milžinas “Titanic” pavirto
į griuvėsius. Reikia pažy
mėti dar ir tas, kad į tokią 
gilumą grimzdamas “Tita
nic” neskendo povaliai, bet 
turėdamas sunkumo 14,000 
kilogramų skendo greitai ir 
sudužo jūrių dugne. Šią
dien puikus laivas “Titanic” 
guli ant jūrių dugno pavir
tęs ir griuvėsius,, kurių tar
pe randasi milijonai pinigų 
ir milijonai vertės visokių 
gerybių. Į tokią gilumą šių 
dienų ne vienas nardytojas 
nebuvo nusileidęs ir galima 
sakyti, ir ateityj vargu ra
sis toks narūnas, kurs nusi
leidęs į tokią gilumą pažiū
rės kas pasidarė su milžinu

Prie turtų aprašymo.
— Pons advokate, savo 

pačiai užrašau 15 tūkstančių 
dolerių.

— Bet jeigu pati po'mir- 
ties apsivestų su kitu, kas 
tada — paklausė advokatas.

— Tokiu budu užrašau 15 
tūkstančių dolerių ir tam va- 
rijotui, kurs apsives su ma
no pačia.

Sesutės brolelių
Tų, ką karės laukuos žuvo

Be globos tėvelių.
Dabar nieks jų negaivina,

Nuvargintą sielą,
Ne gegutės, ne paukštelių,

Joms dainos ne miela,
Nes jų dainos laike karės

Vien raudą gaminą,
Jie apleidę mus tėvynę,

Svetur lėkt ketina.
Bent jus mano širdies dainos,

Skryskit į tą šalį— 
Apdainuot ten jos likimą

Ir artojaus dalį.

Neraudok berželi, nors ir be lapelių, 
Nes pavasarėlio jau šviečia saulelė, 
Jau žiemos sniegelį saulutė tarpina, 
Ir juodai žemelei linksmumą gamina. 
Atgyja žolynai, im žaliuot laukeliai, 
Ir tau miels berželi sugriž tuoj lapeliai. 
Tada ramus busi ir linksmai žaliuosi
ir audrų siautimo tada nebijosi.
Tada vėl daineles linksmas mums dainuos. 
Kaip vėjaliui pučiant tu tyliai liuguosi. 
Ir vėl po lietučiui linksi prie žemelės,
Riedės tavo lapais sidabro raselė.

J. Svyrūnėlis ARTOJĖLIS.

GAL GANA.
Jau saulutė leidžias

“Titanicu”.

Nereikia suflerio.
— Kodėl tamista, Mata- 

ušai, lošdamas teatrą ant sce 
Inos buvai užsimerkęs?

Gal gana bus mums broliukai 
Linksmintis kasdiena, 
Baisios audros jau užėjo— 
Gsdina kiekvieną.

Gal gana bus tų linksmybių

Pro žalią girelę. 
Jaunas artojėlis 
Dainuoja dainelę, .

— Anava, gi todėl, kad 
norėjau pasirodyti publikai,; 
kad moku rolę teip, jog net | 
nereikia ne suflerio.

Kurią mes turėjom, 
Gana garbės ir puikybės 
Kurių mes norėjom.

Gana laimės kuri švietė 
Kiekvienam iš musų,

Mintimis paskendęs 
Jausmingoj dainelėj, 
Užmiršta vargelį— 
Prakaitą dienelės.

Laiminga tad jaučias 
Varguolio širdelė, 
Kuomet namo grįžta 
Nuo sunkaus darbelio.

Žingeidi Zosia.
— Mamute, pasakyk man. 

kaip vardas mano broliu- 
. .ko, kurį sakei mano broliu- ro Nikalojaus Romanovo j .’ 

mvIIvmv •

Legenda apie vieną Rusi
jos carą Sibire.

Ištrėmimas Rusijos ex-ca-

Sibirą žmonių kalbose yra 
pasakojama, kad tai jau ant
ras Rusijos caras pabaigs j 
savo gyvenimą tolimame Si-1 
bire. Legenda sako, kad 
Aleksandras PJrmas, kurs 
visakuom buvo labai pana
šus į dabartinį Nikalojų Ro
manovą atsisakęs nuo val
džios ir sosto Lapkrityje 
1825 m. tris dešimts metų 
dar gyveno Tomske, Sibire, 
kaipo pustelninkas pasiva
dinęs save Feodar Kuznič. 
Caras Aleksandras Pirmas, 
kaip legenda sako pats iš sa
vo noro pasitraukė nuo Ru
sijos valdymo sosto ir nuvy-

— Nežinau — atsakė mo- 
I tina.

— Tai kaip garnys žino
jo, kad jis mums priguli?

Štai padangė apsiniaukė 
Nuo nelabų prūsų.

Tenai kila stulpai durnų 
Virš melsvų jūrelių, 
Tenai skęsta tėvų sunai 
Tarp šaltų bangelių. 

Dreba ten augšta padangė, 
Nuo trenksmo kanuolių. 
Kurios, reiškia, neša mirtį, 
Del musų varguolių.

Mokykloj.
Mokintojas: — Kuo buvo 

Kolumbas?
Mokinis: — Paukščiu.
Mokintojas: Kas tau

sakė?
Mokinis: — Aš pats sugal

vojau, nes jeigu Kolumbas 
nebūtų buvęs paukščiu, tai 
nebūtų ir kiaušinio sudėjęs. 
Juk žmonės kalba apie Ko 
lumbo kiaušinį.

Tenai žudo brolis brolį 
Be širdingo jausmo, 
Ne atjausti jie nenori. 
Jų griaudingo šauksmo.

Norint širdįs slaptai kalba: 
Už ką tave mušti?
Lyg ir kokį baisų žvėrį 
Kardu kamgi durti

Džiaugias kad laimingai, 
Praėjo dienelė, 
Ir neša malonų 
Pasilsį naktelė.

Gamta jau užmigo,
Tyla viešpatauja, 
Vien sode lakštutė 
Čiulbėt nepaliauja.

Pro miškelį teka 
Skaistus mėnesėlis, 
Ilsisi nuvargęs 
Jaunas artojėlis.

Nes rytoj rytelyj
Reikės anksti kelti, 
Vėl eit prie žagrelės . 
Ir laukelį arti.

Vyturėlis.

Juk ir tu turi matutę 
Ir seną tėvelį, 
Turi brolį ir sesutę
Ir miela namelį.
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sos Sibiro tvirtovės liko be kariumenės ir i 
be jokios įgulos. Paliko tik keliatas komen
dantų ir sauja užveizdų. i

Tatrov: Komendantų, kurie už carą 
galvas guldo.

Gravičin: Tas tiesa, bet aš manau, 
kad mažesnis pavojus Rusijai yra Anglijos 
'laivynas ir Francuzijos kareivių durtuvai

Galinienė (niūkteri pąšonėn). Tylėk, bezle- i Kryme, negu pabėgimas tremtinių iš Sibi-
pyčia, gal Amerikoje tokia mada. j ro. Jie kaip skruzdelės išbėgiotų po plačią,

Galinis (kasydamas pakauši): Du šim- ■ Europą ir papasakotų musų žiaurus apsėji- 
toku, neblogai, bet gi— 1 mus.

Galinienė (pešteri jį): Ar da tu nety- Į Tatrov: Gal tas ir teisybė, majore.
lesi?! " Gravičin: Jūsų Didybe, atleiskit man,

Bilėnas (gerdamas): Sveikas! Du bet aš manau kad didžiausis Rusijos žiau- 
šimtu — geri pinigai, nesibrangink tamista rūmas, kurį jai visi primeta, tai yra ištrė- 
:(paduoda Galiniui pripiltą taurelę). Sa- ’ mimas nepatinkančių carui. žmonių į Sibi-

- kyk, sveikas, Kligiui. Kligi, eik šen, bai- i rą, o ypač lietuvių ir lenkų. Kaip tris sau
giam dermę — baigiam magaryčias, eikš lės negali šviesti ant dangaus, teip ir tos

'arčiau. Sveikas. (Kligas priima nuo Ju-trįs valstijos negali santaikoj gyventu Tik 
zės arbatos stiklinę, eina prie stalo. Juzė grabas padirbtas Lietuvai ir Lenkijai gali 
šypsos, žiuri į jį, po to vėl pila arbatą). suteikti Rusijai galę.

Kligis: Tamistos gal jau busit sude- Tatrov: Nesu diplomatas, tik karei-
rėję ir be manęs? ' vis. Pripratau išpildyti vyresniųjų prisa-

Bilėnas: Tai jau, kaip buvai sakęs, du kymus, bet sykiu stengiuos nenuskriausti
šimtu įsiūliau, tartum gerai. ir mano globai pavestų tremtinių. Su ka-

’ Galinienė ir Galinis (juokdamiesi, juo- iiniais elgiuosi teipgi visuomet žmoniškai.
kiasi ir Juzė): Gerai! gerai! (Bilėnas ke-- Gravičin: Šventa teisybė. Visi Sibiro
lias iš užustalės, Kligis teip pat.). tvirtovių kaliniai jau pasidarė drąsus.

Bilėnas: Eime, reikia gerai apsižiurę- Kasyklose darbas irgi eina labai silpnai už
ti. i tai, kad negauna per pečius. Už tat ir gu-

Galinienė (juokdamosi): Žiūrėkite, sve. bernatorius laike paskutinio atsilankymo
< teliai, žiūrėkite! gana aiškiai išreiškė savo nepasiganėdini-j R D Al

Galinis: Ko ten bežiūrėti.
Kligis: Kaip gi? Kaip gi? Mes to-

. Paskubėjo.
gVieno akto komedijėlė iš liaudies gyvenimo. 
J Parašė Žmona. -

r (Užbaiga)
(nustebęs): Du šimtu duodat?

Ohioj Ddžiausia ir 
geriausia krautuve

ir

THE ILLUMINATING COMPANY
ILLUMINAITING BLDG. PUBLIC SQUAER

ir moteris kuri nori 
______ Jr__ _______ , ras išdėstymą musų 
ant antro augšto, visiškai dėl jos

Moteris kuri nori tik ‘'ankstyba” kepurę
► kepurę, kuria gali dėvėt dabar ir per žiema,
► skrybėlių departamente, ant antro augšto, visiškai dėl jos noro,
► teipgi iki išgalės mokėjimo jeigu jos prisilaiko ekonomijos visur.
L Yra graižų aplinkinių, suktais bryliais, trikampių ir stebuklin- 
. . gai didelių su pakeltais ar nuleistais bryliais ir' stulpais apvadžio

tų. Ateik rytoj ir leisk vienai mus arristėms-moterims parodyt
► tau kelis modelius, kurs tau pritiktų.Atmink tik 84.95 ir $6.95.

' Suaugusių mergaičių šnuruoti čeverykai, žibančio kailio, bal- 
r to kailio viršeliai, žemos kurkos, didumai 2 iki 7 už $6.00.

MES MELDŽIAM MUSŲ RgMĖJUS BENDRA- 
DARBIAUTI SU MUMIS UŽLAIKYMUI____ ILI-UMINA-
TING TARNAVIMA* ANT AUGŠTO LAISNIO VEIK
MĖS IR SANKROVOS, PER EKONOMIJĄ NAUDOJI
MO ELEKTRIKO ŠVIESOS IR PAJIEGOS,

NAUDOK KIEK REIKIA, BET NE DAUGIAU. TAS 
PAGELBĖS DEL ATSARGOS PRIEŠ TRŪKIMĄ ELEK
TRIKO PAJIEGOS, TEIP REIKALINGOS MIESTO NAU
DAI IR GEROVEI ŠALIES.

UŽSUK NEREIKALINGAS ŠVIESAS.
NUMAŽINK NEREIKALINGĄ PAJ1EGĄ.

EAGLE ŠTAMPŲ

Skrybėlės dėl Rudens 
$42i >r $6B

Maine 2063.Nauji Lietuviški CoMia 1 Central 1690

JOHN L MIHEL1CH

Cascara Liuosuojąs Sirupas dėl Vidurių

žžžžžžžž±^ APT1E KORIUS
1103 E. 79 GAT. KAM. MEDINA CLEVELAND, OHIO.

mą.
Tatrov: Niekuomet neturėjau tokios 

lauš pinigus mokėdami kad neapžiurėtu- širdies, kad botagu arba kuom kitu trem- 
mem. > tinius versti prie ne žmoniško darbo, juk jie

Bilėnas: Reikia apžiūrėti, reikia pa- ir teip Jau yra nelaimingi, o kaslink keno 
ir už dovanotą 
sąžinės. Tokiu

ne užsiganėdinimo, o nors
medalį, neparduosiu šapo 
budu matai, kad aš mažą atkreipiu atydą 
į gubernatoriaus ūpą.

Gravičin. Neatsargus
Tai! Tatrov: Ir kas čia gali tuos žodžius 

užgirsti. Juk tik mes abu čia esame. Majo-

- varinėti, prajodinėti.
Galinis ir Galinienė (nustebę): Ką pa

varinėti? prajodinėti?
Bilėnas ir Kligis: Nagi, bėrąją, tamistų 

bėrutę kumebę.
‘ Galinis ir Galinienė (nusiminę):

kumelės pirkti atvažiavot? __ o
Bilėnas: Tai kaipgi, dar klausia, tarsi, re T Tavimi aš pasitikiu, nes esi mano ge- 

nežino. riausis draugas.
_______ Jnzė (numeta žemėn stiklinę su arbata į Gravičin (bailiai) : Manimi Jūsų Di- 

ir bėga kamaron): Kad jus perkūnas! (su- dybė galit užsitikėti, bet čia, Sibire, kartais 
sunka durimis trenkdama). ir sienos girdi.

Kašte ir Nastė (juokias): Chi, chi, chi! Tatrov: Teisybė. Nelabai geromis 
Kumelės piršliai — kumelės piršliai. Tai akimis žiuri į mane ir caro dvaras, gal del- 
Barbora pasiskubino — pasiskubino. (Vi- to, kad paeinu š prasto kareivio ir niekuo- 
si sumišę kalba tylomis, juokais).

Barbora (duris pravėrusi, įkiša galvą)::
Ką Barbora? ko nuo Barboros reikia? kad....

tie žodžiai!

Mare čižauskienė 
iroiao Gegužinė Daina 
r.313- Giedu dainelę.

Marė čižauskienė
E3991 Plūkia sau laivelis 

Lopšine daina.

ĮDAINAVO 
Marė ir Jonas Čižauskai 
1'u mano Motinėle 

£"5- Skambančios Stygos.
Tris berneliai

* Vakarinė daina.

Jonas čižauskas Baritono.
r,.Ant mariu krantelio
tuiLV1 Saulelė Tekėjo.

Gimtinė Šalis
Sunku gyventi.

M ADVOKATAS □ ---------- ---------------------------"■P Praktikuoju visuose teismuose, JJ =========================: M lietuviškai kalbame, pH 902-4 Engineers Bldg. T 1 WTM Eranch ofisas — 5514 St. Clair U į į HuSS JlCUrd 2 Avė. Aaaras vakarais H j w*>*^*^ * ’B Tel. Central 5821-W. g •
g CLEVELAND. OHIO. m Į Savininkas

■ • I Saldainių
Kas iš New Britain, Conn. ir jo I 1-1—™ r.

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

Užlaikau skaniu saldainių, 
šaltos košes ir minkštu gė

rimu. Už stiklą tik 3c. «

2047 Hamilton Avė.,
CLEVELAND, OHIO.

TADAS NEURA
Užlaiko

Snčirnę ir Grosernę
TAIPGI

Žvaigžtišs Svetainę
Del susirinkimu, repeticijų 

vestuvių ir 1.1.

2041 Hamilton, Ave^
CLEVELAND, OHIO.

_______ Karalienės Aniuolų par. choras

E3188

Phone, Residencija, Eddy 890-J J i

E3189

E3243

Ant Kalno Karklai siūbavo 
Pasisėjau žalią rūtą.
Oi matulė
Matuš, Matus.
Beauštant! aušrelė
Saulelė Raudona.

roo.o Oželis
Mes Padainuosim.met dvarponiu nebuvau.

Gravičin: Ar Jūsų Didybe manot E-onan Loja šunis ant kiemo 
Ko liūdi putinėli.

Gydytojas ir Chirurgas -> 
Ofisas St. Clair ir E. 103 St.

Savoy Theatre Bldg. <• 

Valandos: Nuo 8 iki 9 rymetį, J 
nuo 3 iki 5 po piet, nuo 7 iki

8 vakare.' %

ą- Residencija, 10604 Gooding

PARSIDUODA PIGIAI. LIETUVIAI KREIPKITĖS.

THECLAYTON FURNITURECO.
St. Clair Avė. Kampas E. 75th Street, Cleveland, O.

Mergaitės (juokdamos): Nieko — nie- i Tatrov (pertraukdamas): Nepyk ma- 
ko, Barbora pasiskubino. . jore. Nemanyk, kad aš teip sakydamas

. turiu mintyj tave, nors žinau, kad buvai 
1 Petrograde arti caro dvaro ir radai sau man 
! nežinomą praktiką. Kaslink manęs, tai aš 
j beveik visą savo gyvenimą praleidau kariu
menėje. Buvau ant Kaukazo ir Persijoj, o 

■n *> - i,* 4 • ; dabar ant senatvės atgabeno į tuos ledus ir
Drama 3-jų aktų, 4-n, atidengimų gęrai žinau> kad generolo „tai

Vertė I. Augštaitis. I nėra sunku apmainyti į prasto kareivio ši-
To užtenka,

Leopold Hr. Starzenski.

roooo Kur bėga Šešupė 
Karvelėli mėlynasis 
Dainius
Naujoji Gadynė. >
Vaila ValužėL3348 Suktinis.

_ „ Kur tas šaltinėlis 
M’SUdprirodimo seni žmonės man 

jaunam mergelę.
“Dirvos” krautuvėje randasi dide-

lis rinkinis ir šeip įvairiausių rekordų, i 
Gaunami

2004 St. Clair avė. .Cleveland, O.

f

Veikiančios ypatos.
Tatrov — generolas
Olga — jo duktė 
Gravičin — majoras
Kunigaikštis Anzelmas
Kazimieras
Zdislovas Sibiro tremtiniai
Aleksandras J
Viktoras

Stanislovas
Du Rocher—francuzų laivo kapitonas

Užveizda L
Užveizda II.

AKTAS I.
Scena I.

AUKSINES

i nelį arba patekti į katorgą.
* jeigu tik bent vienas kalinis ar tremtinis 
i pabėgtų. Saugoju juos kiek mano spėkos 
i neša, juk žinai, kad viskas eina už mano 
galvą ir laimę dukters. O kitą vertus nela- 

: bai bijau ir gubematorio, nes įsakymus ge
rai išpildau.

Gravičin (ironiškai juokdamasis): Ar
jau visi įsakymai?

Tatrov: Majore! Ką reiškia toks už-

A. Rūkas, iš Philadelphia, Pa. “Dir- ' 
vos” yra įgaliotas agentas užrašynėti, 
“Dirvą” po Philadelphiair apielinkes. Į 
Todėl, kur tik jis atsilankys, be jokios i 
abejonės galite užsirašyti “Drivą” ir ■ 
užsimokėti jam pinigus, lygaii, kaip ■ 
musų ofise. “Dirvos” Administracija. 1

Bramley ir Sūnūs I
— KV1ETKIAI -

į klausimas?
Gravičin: Jūsų Didybe, leiskit man 

i padaryti vieną patėmyjimą. Tas senelis jau 
į nuo tiek metų uždarytas kairėje pusėj to^ 
, bokšto..;..

Tatrov (lyg pamišęs ir užpykęs): Ma- 
jore! Dar neperžiurėjom visų telegramų 
iš Tobolsko. Pažiūrėsim ką praneša va šita 
paskutinė (sėda prie stalo).

(Dar bus)

Tatrov ir Gravičin.
Gravičin (sėdėdamas prie stalo ir per-

• žiūrėdamas telegramos): Tiesiok stebėti-
na ir negaliu suprasti. Jau trečias telegra
mas atėjęs iš Tobolsko praneša, kad butume 
atsargus su tremtiniais ir kaliniais, o tuo 
tarpu musų laivai ir visa įgula gavo įsaky-

ARTISTAMS-MEGĖJAMS.

i » gas veikalas vardu: 
' i “ • •

tarpu musų laivai ir visa jguia gavo jsaKy- 
mą, kad kuogreičiausia išplauktų į Bomer- < ► ( 
jsundą.

Tik ką išėjo iš spaudos Z. Bagdžiu- 
niutės verstas puikus ir labai juokin-

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

Tatrov (stovėdamas sale Gravičino): ■ < » perstato grafa panorėjusį tapti kaimiečio 
Matyt, kad audra eina didyn ir suvienytos 1 ’ bernu. Lošti nesunkus ir reikalauja pap 
vakarų valstijos rengiasi užpulti Rusiją. rastų dekoracijų. Kadangi dabartiniame

Gėlėmis puošimai ir dekoravi
mai t^i musų speciališkumas. 
Męs auginame namie gėles. Ne

turime filijų savo pramonės 
Telefonuokit Rosedale 1499 ar

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

DR. L. E S1ESELSTE1 JI
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
— Kraujo ir Chroniškų Ligų. —

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

7 iki 8. Nedėldieniais nuo 
10 iki 12 vidurdienio.

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

CLEVELAND, OHIO.

Jo galybe Rusijos politikei, priartinimas revoliucijos, prasidės tilpti “Ameri-

AMERIKOS LIETUVIS”,
Mbrcester, Mass.15 MiUburg Street

SVARBŪS APRASIMAS!
Rasputino Veikūt^as Caro Palociuose, Apgavingos

kos Lietuvyje“. Užsirašyk "Amerikos Lietuvį" dabar ir perskaityk šitą 
aprašymą, nepraleisk progos, nes už šį aprašymą brandai užmokėta autoriui. 
Siųsk šiądien pinigus ir gauk "AmerikosLietuvį", jis talpina tik svarbiausius 
raštus. .Kaina metams $2.00, pusei metų $1.00. Adresuok taip:

Maldos, Nuodinimas Peruko.

organizacija. Kuopos yra visuose * miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla-^ 
tesniu informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu: -

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

kus ir kulturiškus reikalus.

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

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 Į savaitę.

nuo $2.oo 
iki $7.oo.

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

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

‘DIRVOS’ KRAUTUVĖJE, 

2004 SLClair av. Cleveland.

yMONIŲ apšvietai leidžia savaitrašti „TĖVYNĘ” su ilius-^ 
" truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama'už 
pusę kainos.

Laikančios 
vyje rašalą, yra 
dabar plačiau
siai vartojamos 
ir tai vienas iš 
parankiausių ra 
šomųjų įrankių. 
Todėl visi jas 
ir perka. Bet 
jei nori turėti 
tą parankųjį da 
lyką, niekad ne
bandyk pirkinė
ti pigių, kurios 
yra parduoda
mos po 25c., 
50c., $1.00 arba, 
kad ir $1-50, 
nes bus veltas 
pinigų išmeti
mas ir tos pluk- 
snos niekad ge
rai rašyti negaf, 
nes jos padary
tos tik dėl ap
gavystės. Ir 
todėl norėda
mas turėti ge
rą plunksną, 
nepirk pigesnės, 
kaip $2.00 ir 
tai tik šios kam
panijos, nes bė
gyje 3 m. daug 
esame męs jų 
pardavę ir visi 
mus viengenčiai 
kostumieriai y- 
ra patenkinti ir 
užganėdinti.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
AMERIKOJE .

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

*

OCEXXXXXXXXXX
męs užlaikome apartamentą su didžiausiu pasirin-

KIMU VISAME MIESTE
ELEKTROS ŽIBURIŲ APTAISYMŲ, ĮRENGIMŲ LEMPŲ

IR ĮVAIRIŲ PRIETAISŲ.
Prekė 25c.

K no 12<j0, nuo 1:00 iki 4:00 popįctų ir * *

FRANKEL LIGHT COMPANYnuo &00 iki 8:00 vakare.

Cleveland. Ohio5016 Woodland Avė.
2004 St. Clair Avė., Cleveland, O hio.

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

11591.79tb St. Cleveland, Obia '

viy kolionijų artistams pastatyti savo sce 
noj tą veikalą.

Užsakymus siųskite tokiu adresu:
“DIRVA”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxixxaxxxxxxxxęccxxxD

^•****»*-^ užpulti viumuiv

Yra žinių, kad priešo laivynas jau išplaukė 5 laike trūksta lošimui tinkamų ir publiką T

linkui Bomersundb, raktą Kronštadto, o J i | j)j į M()TteWSki
f === DANTISTAS == • ’į
4- Ofieo Vnlnndne: «•

• linkui Bomersundb, raktą Kronštadto, o 
Kronštadtas yra raktas Petergurgo, širdies ’ 

z visos Rusijos. Todėl nėra dyvų, kad švie- 
aiausis caras nori užleisti geležinę uždangą 
prieš šalies priešus.

Gravičin: Tai dėlto gal šiądien irvi-1
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Šitos Durys |

I

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

$1.00 ar daugiau. j
MĘS TURIME DEPOZITŲ j 

SUVIRš $7.000,000,00. Į

TiiePearlSt. Savings | 
& Irusi Company Į 

Cor. West 25th Street and j 
Clark Avenue.

| Dr.LE7b0WNEYl
« ‘ DANTISTAS t

I
 OFISO V ALANDOS: M

Nuo 9:00 ryto iki 6:<X) vakare ir nuo 7:00 iki F 
vakare. ę

Seredoms nuo 9:00 iki 12:00 vidurdienio. E 
Nedėldieniais uuo. 10:00 iki 12:00 vidurdie- L 

ir nuo iki 5:00 popiety. L

Princeton2371-R K
Galima susikalbėti lietuviškai, r 
1172 E. 79th Str. Cleveland.O. g

jj[

L. Bednarski
parduoda SįO

Namus ir Farmas

jrgr

Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI,

6700 Fleet av. Union 733-T
]0[

IUfaiiUJ i u u nnirnjTTUTnniiiiinni muni

LIETI'VIS SKCULIST1S

sakių gydytojas^
1172 E. 79-th SU Cleveland, Ohio. 
Ofiso valandos: Nuo 9 iki 12 die

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

Skriauda.
(Apysaka.)

Vertė Z. Bagdžiuniutė.
(Tąsa.) -

Kalboje su sūnumis motina dažnai prisimindavo apie

PARŪPINAME

Darbus Dykai! —UŽLIAKO DIDELĘ—

NAMŲ RAKANDŲ KRAUTUVĘ

Cuy. CenTraT 8473-R

S. Bonchorek
Specialistė

AKUŠERĖ ~į .

Baigusi šitų mokslų Europoje, 
teipgi ir čia Amerikoje.

2007 St. Clair Avė, 
CLEVELAND, OHIO.

I Edvardas B. Smialek, j 
Į; TAIKOS SUDŽIA iii (Justice of the Peace) i;! Sutaiko civiliškas ir krimina’iš- 
•Skas bylas ir išriša kitokius teismo 
!• reikalus, kurie rišasi su šituom 
iiį urėdu. Teipgi veda 

REJENTALIKŠĄ KANCELIARI
JĄ (Notary Public).

i« Parūpina kontraktų ir pardavimo 
I; ar pirkimo aktus,- apdirba “dee- 
ijidus”. margičius, abstraktus, tes- 
i'tamentus ir teip toliau.

KANCELIARIJA: 
303 SUPERIOR BUILDING 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 
pietų.

REZIDENCIJA:
St. 16 Berea Rd, Brook Park O. 

! Tel. Mario 110—R.i;i Su visokiai reikalais kreipkitės 
Jį prie jo, o busite užganėdintais jo 
Įlipa tarnavimu.

po

W. E. & J. J. Donnelly
PATENTUOTOJAI

Telep. - - Cuy. Central 7597-K JĮ

John Tidd :
«KOSTUMERSKAS K-

Lietu vys Kriaučius |
Kurie mylite dėvėti gražius 

siutus ir kitus drabužius, tai užsi
sakykite pas atsakantį kriaušių. 
Aš gyvenu pačiame miesto centre 
ir turiu bidelę šapų, todėl ir viso
kius drabužius -atsakančiai pasiu
vu. dailiai pritaikau ir gero ta voro.

Kreipkitės Antrašu:g
| 1377 E. 9-tosgat. Cleveland, Ohio

Rosedale 490-W. Princeton 1337-K

LOUIS EISENBERG
Geležiniai tavorai. pečiai ' 
ir gazo įrankiai. Granito 
tavorai ir porceliniai indų 5 
stiklai parsiduoda pas J 
mus. Skalinuojam ir 
šmirkštuojam. tį

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

Dr. J. V. Zupnik
= DANTISTAS

Ištraukia dantis be jokio 
skausmo. Sugedusiu! dantis už
taiso ir padirba sudėtinius dan
tis. .

Valandos priėmimo: 9 ryto 
iki 9 vai. vakare.

6127 St. Clair Avė., kampas 
Norwood.

Trjs dešimtys mstų musų patyri
mo darbas įvairiose šakose, viso- 

kių išradimų ir patentavimų.

406-7 Cuyahogo Bldg, 
CLEVELAND, O.

Vyrams ir moterims. Su-

jųjįi ateities puolančias dalis. Grudai ir Diediskiai ture- ‘ K !
|jo pagal jos paskyrimo tekti Henrikui, o Kalneliai su Smė- V1^ darbų, daržuose, prie 
lynais Ipolitui. Priprato broliai prie to padaiininio irkuo-'^am^ar^ valymo, bliudų 
met jau tapo suaugusiais, Ipolitas ant užklausimo moti- mazgojimo ir viešbučių. Dar į 

: nos, kuriuos sau folvarkus iš tėvo dalies pasiskirs, at- bai laukiniuose kliubuose, su! 
sakydavo be jokio abejojimo:

— Jog Kalneliai ir Smėlynai yra mano?
Sulyg tiesų tų dalių paskirimas paliko prie vyrės- lų ir špižernės^darbo, teipgi 

nio, bet išsirinkimas tai jau prie jaunesnio. Žinojo Ipo- greitų Vaikų prie patarnavi- 
litas apie tai ir pažino vertę paskirtos jam dalies, bet mo. 
žinojo teipgi, kad tai motinos buvo noras ir tam neno- THE CLEVELAND CATE- i 
■rėjo priešintis. - ■ RERS ASSOCIATION CO. :

Apsigyvenęs Kalneliuose ir Smėlyne pradėjo ne- - .
muistančiai dirbti. Ir štai po trilikos metų pavyzdingo UI>eriOr Ave‘ 
ūkininkavimo, gerai išdirbta žemė pradėjo duoti gerą i •
derlių ir kaipo šimteriopą užmokesnj už jo padėtą triu- —-------------------------- ----- -  i
są. Vietos po išverstais kelmais -pasidarė gera pieva, Naujas išradimas 
apleisti ežerai tapo išvalyti ir atnaujinti, kuriuose atsi- nn I1C j
rado daugybė žuvies. Iš to viso plaukė nemažas pelnas dlllZlallb.

* Dėlei panaikinimo blakių, bamba-
Į ipOllcO Kišenių. dierių ir kitų vabalėlių, koki tik ga- '

Karolina visuomet bijojo nupuolimui Grudu gerybė- . viską iJ J 1 * & j panaikinsite tik j dvi dieni, tik pasiųs-!
mis, o dabar kuomet Kalneliai ir Smėlynai tapo atskirti,' kite savo adresų, o visi nurodymai 

JOS baime ir abejojimas, pasididino. ’ Rašykite ant adreso: ; I
— Bet Ipolitas ne apsives — murmėdavo Grudaus- Rox 4J2, sta^^^ '^kvetaSJ ohio. j 

kienė teip save ramindama... Anksčiau ar vėliau sutur- — 
tėję Kalneliai ir Smėlynai teks irgi Henrikui. Į t

Ir mate Karolina, kad jos vyresnis sūnūs įsikinkė ii 
jungą sunkaus prakaito darbo, kuomet mylimasis Henri- E 
kas atidavė viską į užveizdėtojų rankas. Ipolitas ne ant t i 

; valandžiukės neapleido savo priežiūros ant ūkės, kuomet f;
Henrikas važinėjo užrubežiuose į visokius kurortus ir L 
tenai flirtavo su moterimis. Ipolitui užteko tyro oro sa- J Į 
vo gimtinio krašto. Tyras oras pridavė Jam dar didesnes:58 
spėkas, gi Henrikas užrubežiuose-kurortuose nyko ir! / 
silpnėjo.

Abu broliai buvo skirtingi, kaip morališkai teip ir| 
i fiziškai. Gamtos dovanomis buvo abu gerai apdovanoti, i 
tik blogas išauklėjimas iškylo ant pa viršaus pas Henriką.'

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 
ir t. t. Teipgi įvairių-ivairiausių rusiu maliavos, še 
petų, smalinės ir robrinės stogų dengimui popieros

2155-57 St Clair Avė. Cleveland, Ohio -

pragyvenimu. Reikalauja-
me greitų mergaičių prie sta g.;Uš.^a'žžii !̂žiž.=žžžžažažžža^-ž:žžžžgį i = ■. = = =■::: ... s

MUSu Kostumeriams
Primenant musų kostumeriams, kad dabar artinantis 

j rudenio sezonui iš anksto reikia apsirūpinti ir to sezono dra- 
į panomis, užsisakant pas mus siutus ar overkotus. Musų ko- 
j 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. Princ. 1257-K.

Central 1766

DR. D. TU. GANNOS, D. D. S.
ATSAKANČIAUSIAS 

DANTISTAS.
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 Sadety for Saviafs BūMiag'e

i

Prospet 2420

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

džiam ir sukraujam.
Cleveland, Ohio.

Bucksteins Aptieka, kur per pereitus dešimts metų tarnavo Jums ištik 
i 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.
j 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 RŪPPEL HARDWARE COMPANY
Cinuojam,—gazo-itaisymas^ą>ečiij taisymas, fomišns statom. Ska- 

linius ir žviruotus stogus taisom. Parduodam visokius pečius.
6510 Superior Avė.
Arti Narwood.

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

Namų tel. Union 251-L.

I *406 7 Cuyahogo Bidg damas apie save, ant jam daromos skriaudos, nesuprato, 
B cleveland, o. ; kad kiekviena skriauda yra skaudi. Henrikas buvo gra- 
| žus vyras, augšto ūgio, vikrus, šviesiais plaukais ir tam-
*1 Įsiomis akimis; Ipolitas buvo vidutinio ūgio, stiprus, su

—fl 1 rimta, bet gera širdžia, gražia veido išveizda, tamsiais i 
Dr. FRANCIS KENNEDY, plaukais ir gražiomis akimis žiūrinčiomis į pa- 

dantistas saulj labai šaltai. Henrikas Vapauskų tipą turėdamas,
ofiso valndos: perviršyjo Ipolitą turintį Grudauskų tipą. Gal dėlto
iki 5.30 vakaro. ir motinos meile buvo palinkus prie jaunesnio.

Panedėbu. Utaminku ir Sered j vakarai* , t • • n i* • • t - • J
nuo6:00 iki Kuomet broliai pasidalino ir persiskyrė apsigyvenda-

BenRa$etait2377-w c«y. c«it. 6678-R Henrikas Grudų sėdyboje, o Ipolitas Kalneliuose pap-
5402 Superior Avenue . , - ’ 1 r..

cor. e. ssth str. clevelano. o. rastame uzveizdos namelyj, Karolina norėdama duoti 
......—-U didesnę laisvę savo sunui, tuom labiaus, kad tas buvo 

susipažinęs su augštos kilmės jaunimu, apsigyveno prie 
Gyvenimo abu du telefonai. Ipolito, vienok tankiau matydavosi su Henriku negu su 

Ofiso Telefonas: Cuy. Central 1017-W } . . , , ,
tuo, su kuriuo po vienu stogu gyveno. Linksmas buvo 

Dr. AVm. Rasing Henrikas matydamas, kaip jis yra teip arti motinos šir-;
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS dies, o Ipolitui sunku buvo matyti, kad motinos širdis; 

Of^vaiandos: - ' ; —:nu0 j° Yra teip atšalus. Tankiai jis girdėdavo ją sa- 
Nio i iki 3 popietų ir nuo 6 iki 7:30 ya kant: — Nenoriu pakenkti Henrikui, jis reikalauja liuo- 
Žr^rZd^r^e^l/pėtnj'čiVva- sybės. Girdėdamas tankiai tokius motinos išsitarimus 
karais nėra ofiso vaizdų. retkarčiais jai patėmydavo: — Tai tiktai dėlto mamyt?

— 0 tu manai delko — atsakydavo ji.
-------------- : Persikėlus Karolinai i Kalnelius, j ištaisytus ir pa- 
Z Z Z Z Z ' g-rąžintus kambarius, kuriuos pats Ipolitas jai prirengė, 
Gyvenim^© apsigyveno ant visados. Ir nuo to laiko Ipolitas nors ir; 
t’-:— njn buvo pats ponu ant savo dalies, bet visgi jautėsi nuo- Į 

lat suvaržytas motinos buvimu, kuri nors ir nesi maišė j jo i 
reikalus, vienok turėjo nuožiūroj. Tokiu budu Ipolitui i 
pripuolė lošti vidutinę rolę, tarpe valdytojo ir užveizdos.

Ne iš sykio Kalnelių ir Smėlynų apleistos aplinkės 
pradėjo puoštis triušiomis, varpomis kviečių ir rugių; 
ne išsykio torfuotos aplinkės plotai tapo išvedžioti, sus
kaldyti, ravais persimainė į geras pievas, ne lengva buvo 
išrauti sutrunyję kelmai ir apvalyti plotus nuo seniai 
apleisto ir iškapoto miško. Kad atnaujinus ir išdirbus 
tas'kelmynių vietas, reikėjo net trjs ir keturis sykius 
pervaryti plugu ir akėčiomis. Tas viskas daug Ipolitui 
kaštavo, daug reikėjo padėti pinigų, daug vargo ir triūso. 
Su triusu ir vargu neskaudėjo jam galvą, bet su pinigais 
buvo kitaip, o vienok niekuomet nesiskundė ant savo li
kimo, sunkaus darbo ir nedateklių. Henrikui nieko ne- 
stokavo ir be sunkaus darbo visko turėjo pakaktinai, gi 
Ipolitui reikėjo darytis į visas puses, kad užkišti skyles 
gerinant žemę. Pripratęs prie paskirtos jam dalies, be 
jokio pavydėjimo triusėsi, nežiūrėdamas, kad jo brolis 
visko turi ir anam visakame sekėsi.

Dar mokslo laikuose, kuomet abu broliai lankė gim
nazijų, buvo labai skirtingi. Henrikas turėjo daug pažįs
tamų ir susidėdavo tik su augštesnės kilmės studentais, 
jų draugystėje buvo linksmus ir gerbė tik tuos, kurie bu
vo turtingesni. Ipolitas gi tokių tarpe jautėsi lyg suvar
žytas. Jis mylėjo tuos, kurie buvo biednesni ir likusiu 
skatiku dalindavosi su tais, kurie šmotelio sausos duonos 
neturėjo pietums. Kuomet motina atsiųsdavo valgių, tai 
prie visų gardesnių visados būdavo parašyta korčiukė:

(Toliau bus)

Dr. FRANCIS KENNEDY,
DANTISTAS
OFiso Valndos:

Nuo 9:90 ryto iki 12:00 dienos ir nuo 1:90 
iki 5:30 vakaro.

Panedėlių. Utaminku ir Seredu vakarai* 
nuoW iki 7:30.

8«ll Kosėtais 2377-M C«J. Ceot. 6678-8
5402 Superior Avenue

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

REIKALAUJA VYRŲ 
Mokintis Barzdaskučių

AMATO.
Instrukcijos admokamos $25.00 

Algos apsimoka, užsiėmimas gva- 
rantuotas.

Tri-City Barber College
211 Prospect N. E.

CLEVELAND, OHIO.

JAU TURIM VISAS NAUJAS 
RUDENS MADAS. VISOKIOS 
MADOS IR KAINOS DEL VI-

SOS ŠEIMYNOS.

Cleveland, Ohio.

PRIE ŽENKLO BALTO KRYŽIAUS GERIAUSI VAISTAL j 
Muilas, perfumos ir daugybė iš Europos pargabentų vaistinių žoljnų.

Pamėgink mus.“ Gelsžinio Vyno”.
MARKET PHARMACY-APTIEKA

* L S. KREJCL Savininkas
2601 LORAIN AVĖ :-: :-: CLEVELAND, OHIO

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

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

djoda lotus, namus ir faunas Apsaugoja nuo ugnies namus ir namų 
baldus. Atlieka prisegos patvirtinimo (Notary Public) darbus.

DU BANKINIAI . SKYRIAI:
i 1783 W. 25 th Street, 
į 573 W 3rd Street.

Cleveland, Ohio.
Elyria, Ohio

DUOK MUMS TĄ KORNĄ!

Ofisas 1395 L 9 St.
Vienas plokat nuo Nortk Superior 

CLEVELAND. OHIO.I

© Bell Main 3514 C, ______  ©
(g) Cuy. Cent. 1505 Cuy. Union 289 (g)

® C. J. Benkoski ©
@ ADVOKATAS @

— ©
420 Society For Savings Bldg..^ 

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

(©) kalba lietuviškai. (g)
©I©X©I©I@I©I©I©

—PRAŠYK—
Tel: Central 2356. Harvard 286.

f
CutRate Phnrmfvy

APTIEKA.

BITERIO

PUSĖ STIKLO 
PATAISO SKIL
VI IR INKSTUS

Atsinešk pas mus . savo reuma
tizmo .keblumus, męs juos prašalin
sime. Išgydymų graran tuo jame, 
o jei ne, tai užtikriname pinigų su- 
grųžinimų. jei mus vaistai negelbė
tų-

3502 Clark Avė,

A. GRDINA
Graborius k Ambalancistas
GENERAL1ŠKA STOTIS: 

6127 St. Clair Avė.
FIHja:

6417 — 19 St. Clair Are.

Ohio State, PriDcton — 138L
Bell — Rosedale 1881

CHAS. R. SELL
7026 Superior Avė.

CLEVELAND, OHIO.

CEREBRUOTO
LASH’S

PARSIDUODA 
VISUOSE 

ŠINKUOSE

L. A. Kujawski
ADVOKATAS.

Teisingai ir praktiškai atlieka 
visokių tiesų reikalus visuose j 
valstybiniuose ir federališkuo- 
se atsitikimuose. Kreipkitės 
prie jo:
418 Society for Savings Bldg.

Tel. Matn^^^^^l 15QgR g

Extracto Corn Remoner, vis vadovaujantis kornų naikintojas. 
Ir šioms dienoms, kuomet naujai kornų naikintojai yra garsina 
mi kiekvienų dienų, yra gerai atmint, kad Extracta yra geriausias, 
dėlto, kad pinigai gražinami jei jis nepatinka. Negali jį pralaimėt 
—jis tuojaus panaikina tavo kornus. 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

CIGARAI ir PAPIROSAI
SALDAINIAI IR SUŠALDYTA SMETONA
HUEFNERS CONFETIONERY

7031 Superior Avė., Cleveland, Ohio.

n»»»::»»«»»»»»»:»n:»n»n:»::nm:»:Bnn>»»»»i»ui»»:t»»i»:nn»»:ui»i»»iB»:»ttOi i:»»»»»n:Kt:::n::K:«»m , 
$10.00 l-Baj Egzaminavimas Uz Jl.oo

Sa 51,000.00 vertės mašina X—Ray aš galiu tikrai ištirti tavų į 
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 I 
reguliariško egzaminavimo su pagelba X—Ray už $1.00, aš mikroskopiš
kai ir chemiškai galiu patarnauti be speciališko atlygniimo. Per septy- 
niolikų metų savo praktikos aš pagydžiau tūkstančius žmonių iš nesuga- 
Įėjimo: pilvo, kepenų, inkstų, kraujo, odos, reumatizmo, akių, ausų ir ger
klės skaudėjimo, plaučių neveikimo ir jaesenėjusių kitokių ligų. Ateik: 
pas mane ir duok save išegzaminouti. Aš suteikiau pagelbų tūkstančiams i 
žmonių, suteiksiu ir tomistai.

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

Aš kalbu lietuviškai, lenkiškai ir slaviškai

5511 Euclid Avė. (erti 55 gatvės), antros lubos kambarin 222.
Ofiso valandos: 9:30 r. m. iki 8:00 v. Nedėlioj: 10:00 r. m. fld 1:00



No. 37 RUGSĖJO 14 D. 1917 M.

*V

Didelis Persikraustimo Išpardavimas!
vių ir konservų.

Rugsėjo mėnesis, tai se
zonas gaminimo žiemai dar
žovių ir darymo iš vaisių 
konservų. Kiekviena šei
myninkė kuri laukia žiemos 
ir žino;~kad~ žiema bus daug 
brangesnės daržovės ir bran 
gesni konservai, išanksto 
kiek galėdama stengiasi pa
sigaminti žiemai daržovių 
bei pasidaryti konservų. 
Norėdami tame moterims 
patarnauti, mes šiuose “Dir
vos” numeriuose stengsimės 
paaiškinti moterims ir nu
rodyti budus gaminimo žie
mai daržovių bei darym® 
konservų.

Visų pirma moterįs turi 
žinoti, kad daržovės, kurias 
šeimyninkė gamina padėti 
žiemai, turi būti sveikos ne 
supuvę ir gerai nudarytos. 
Reikia atminti, kad viena 
supuvus daržovė Įsimaišius 
tarpe sveikų, sugadins visas, 

t tokiu budu netik darbas ir 
kaštai nueis už niek, bet dar 
valgant tokias daržoves ga
lima gauti ligą. Taigi šei- 
myninkės to neturi pamir
šti.

Indai Į kuriuos manoma 
dėti daržovės ir juose laiky- 
,ti dėl žiemos, turi būti iš 
anksto gerai išplauti ir ap
žiūrėti. Plauti reikia šilta
me vandenyj su teip vadina
ma “Baking soda” ir paskui 
gerai juos išdžiovinti. Gu
mos ir viršeliai teipgi turi 
būti gerai išplauti ir apžiu- 
rėti, kad gumos nebūtų su
trukę ir viršeliai kiauri.

Visas daržoves, kurias 
rengiama dėl žiemos, reikia 
gražiai nuvalyti ir supjau
styt -į reikalaujamą didžio 
dalį. Paskui daržoves ap- 
virinus gražiai sudėti Į in
dės, užpilti tuo pačiu rašalu, 
uždėti gumos žiedą ir drū
čiai užsukti viršeli, kad Į in
dą negalėtų Įeiti oras. Teip 
užtaisius indus su daržovė
mis reikia sustatyti Į katilą 
užpilti šaltu vandeniu ir pa
virinti kokią valandą. Pavi
rinus kiek, reikia duoti at
aušti ir išėmus indai apver
tus palaikyti dėl persitikri
nimo ar sosas iš indo nebėga 
ir ar ne įeina oras. Paskui 
indai reikia nunešti Į skiepą 
ir sustatyti sausoje tamsioj 
vietoj. Vaisių ir uogų kon
servų indai nešant Į skiepą, 
reikia apsukti j tamsų po
pierą, nes stikliniuose in
duose konservai genda nuo 
saulės šviesos.

JONAS GORNIK, 6105 St. Clair Avenue
Ar Tamista dar nebuvai ant mus persikraustimo? Ateik, o pamatysi 

musų didžiai numažintas kainas visuose departamentuose. Viskas turi būt 
išparduota, nes persikelsime į naują vietą Spalio-Oct 15 dieną, 1917 mėty.

Naujos vietos antrašas toks:
6217 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio

Namine ekonomija
Gaminimas žiemai daržo- visados koks 75 nuošimtis 

yra vandens, kurs bereika-: 
lingai užima inde vietą.

Dar yra vienas būdas lai- “ 
kymo daržovių žiemai, tai Į 
apkasymas į smėlį. Kas tu- į 
ri gerą skiepą, tas gali svei-į 
kų daržovių pasičėdyti žie-, 
mai, tik reikia pasistoroti 
smėlio. Daržovės sukastos į į 
smėlj niekados nepagenda ir 
esti teip kaip šviežios. Ne- į
turint gero skiepo, galima i: 
daržovės sudėti ant patiestų ‘ 
ar pakabintų lentų ir jas 
apipilti smėliu. Tokiu budu į į 
galima pasčėdyti žiemai 
bulvių, burokų, morkvų, sa-; 
ierų, petruškų ir t.t.

Šiame rudenyj daržovės; 
yra brangios, bet galima ti
kėtis, kad atėjus žiemai jos 
bus dusyk brangesnės, taigi i 
norint išvengti dvigubo bran į 
gurno, kiekviena šeimyninkė 
privalo dabar nusipirkti dar, 

, žovių ir jas Įvairiais budais, 
sudaryti ir padėti žiemai. ‘ ;

Su konservais irgi tas 
■ pats. Obuoliai, grušios ir vi-; 
. sokios uogos sakoma dabar, 
. brangios, bet visgi yra pi-1 
. gesnės iš rudenio kuomet 
jų daugiau yra, negu žiemos 
laike. Dabar galima nusi
pirkti pas farmerĮ už pi-į 
gesnę kainą, bet nelaukti 
žiemos, kuomet visus vai-į 
sius supirks koks spekulian
tas ir tada jam reikės mokė
ti dvigubą kainą. Taigi šei- 
myninkės turi apie tai dabar 
pagalvoti.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
iŠ! DANTISTAS tSt

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.

Dr.Frank F.Happy
liti DANTISTAS gtf|

Ofiso valandos: Nuo 9 ryto iki 
8 valandai vakaro.

Geriausi patarnavimai už sąži
ningą užmokestį.

1935 St. Clair Avė.
Viršuj Pekelčio aptiekos.

Rose 4420-W Princeton 1369-L

Dr. I.M.JARZYNSKI
GYDYTOJAS, CHIRURGAS. 

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

dienos.
1155 E. 7Sth Street.

T-0S6 ojuposos AV6I£I uojojuįjj i

GEO. LORENTZ i
PL1UMBERIS

Sudedam trobas, įtaisom apšildi- 
mui vandens šilumą.

^=- ------- -
$2.00 į dieną $2.00 į valandą

JUMS GERIAUS PATIKTŲ
Geri "Lietuvos“ laikraščio agentai 

lengvai padaro po $2.00 į valanda liuo- 
su nuo darbo laiku.

fiįs turite progą tą patį padaryti. 
Ir nereikalaujate savo darbo mesti. 
Klauskite platesnių informacijų, rašyda-

“LIETUVA”
814 W. 33rd St. Chicago, III.

6203 Superior Avė., 
CEVELAND. OHIO.

DRAUGYSČIŲ REIKALAI

TMD. 20 kp. laikys savo mėnesinį 
susirinkimą 14 d. šio mėnesio, 8 vai. 
vakare, į kuri prašoma atsilankyti 
visus narius ir norinčius prisirašyti 
prie tos venintelės lietuvių apšvietos 
draugijos.

Susirinkimas. ALRK. Moterių Sa- 
jugos 26 kp. laikys mčnesin susirin
kimą utarninke, 18 ; d. Rugsėjo, ant 
7:30 vai. vak. Bačionio krautuvės 
kambaryj, 2209 St. Clair avė. Narės 
malonėsit susirinkti ant 1:30 punktu- 
ališkai. idant pabaigt susirinkimą 
_2_:l . ' • ' • ’ ‘ " j

likti, o jei dideles, tai reikia pinmninkė 26-ras kp.

supjaustyt tik ne mažofnis DRAUGYSTĖS, KURIOS 
dalimis. Paskui sudėt Į in
dus ir Į kiekvieną kvortą 
Įpilt šaukštuką druskos. 
Uždarius indus Įdėt Į katila 
ir gerai pavirt per kokia va- LietUTi’» Literaturos “ Moks,° Drau" 
, j . i n " ! - ' DRAUGIJOS VIRŠININKAI:
landą ir pusę laiko. Paskui Pirminiu. M. Vošvila, 169 Greeley avę., 
pastatyt saugoje vietoj kur Pirmininko pagelbl A. Bagdonas, 
1 J ° J J Užrašų sekretorius J. Dikcis,
nors skiepe.

Prirengimas žiemai 
morkvų.

Išrinkt geriausias ir kie
čiausias morkvas. Gerai 
nuplovus nušutint teip kad 
nuo jų galima butų nulupti 
skūrą. Jeigu morkvos nėra

• * . # a lis Kili, JUiUii pauaisv anaiininuiią

didelės, tai galima cielas pa- anksčiau, kad kaikurios narės galėtųi5x.it vvAin xro

TURI “DIRVĄ” U2 
ORGANĄ. 

DETROIT, MICH.

S Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems

ru Lietuvoj bei Amerikoj

g VIENYBĘ LIETUVNINKU 
ru Eina jau 3C-tus metus.
g Prenumerata $2.00 metams; $1.00 
g pusei metų. Kanadoje $2.50 metams; 
g $1.25 pusei metų. Anglijoj. Lietuvoj ir 
g kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m. 
g Pamatiniui vienų num. siunčiam dovanai 
g Knygų katalogų siunčiame ant pareika- 
(n (avimo dovanai.

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

į^^S.RobertT.Gebhart, N. D, 
MpĮŽŠŽf Akių specialistas 

Per 30 dienų
Suteiks patarnavimą 

pritaikyme akinių ir davime pata
rimų DYKAI.

Aš gvarantuoju už savo darbą, 
|! akinių pritaikyme.

: 7035 Wade Park Avė.
Į Valandos: Nuo 1 iki 8
! dien. Galvos skaudėjimas 

ij; išgydoma su akiniais.

a
rs

J. HUETER, Sr. Į
Ištikimas Auksorius ir Laikrodininkas. H

Mes turim geriausia sankrova laikrodžiu, žie- | 
du ir kitokių aukso dalykų, teipgi mes garantuo- g 
jam kiekvieną dalyką kur parduodam. H

Mus kainos yra vidutiniškos. S
Ateik ir susipažink su mumis. g

6502 Supėrior Avenue, Cleveland, Ohio.H

1 M •
m viename reikale. Savo patarnavimą 
m ir ligones priežiūroj imą gvarantuo- 
h j u. Pašaukt per telefoną galima bile 
« kada. Daug patarnavimų turėjau 
» lietuviškoms moterims.

1068 Addison Rd.
(EAST 65-th STREET) 

netoli St. Clair Avė
CLEVELAND. OHIO.

cxxxxxxxxxixxxxxrzrrTTTTXTYTTxrTT
3 TeL Bell Rosedale 1084 J.
H

1 ElenaKovačic
S EKZAMINUOTA AKUŠERĖ.
h Patarnauju gerb. moterims kiek-

NUOŠIMTIS 
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

talpinimui

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

4%
St. Clair ir East 55-ta gatvė. 

Prospect ir Huron, 
Superior ir Addison, 
St. Clair ir EastT25-ta gatvė 

12000 Superior Avė.

|| DI ADOMAS SZCZYTKOWSKI 
,H GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
; H 982 E. 79 St., Cleveland, Ohio.

! H Telefonai: Rosedale 5758, Princ- 
H ton 431
|| -----------------------------------------------------
! t. Valandos: Nuo 2 iki 4 po piet 
Į H ir nuo 7 iki 9 vakare.
j g Nedėlioj: Nuo 2 iki 4 po piet.

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

daug LietuviŲ. Kodėl, neleidi man išgelbėti tave.
Aš padarisiu atsargų ir rūpestingą * g y ■ hm ■ ■ ■ ■ I 
išdestimą-analizą, tavo atsitikime ir \g Į I į j 1 • i 
pasakysiu kas kenkia tau. w " * Į

Phone Eddy 1356 - Valandos: Nuo 2 iki 5
GEO. M. THOMPSON, £\£!Tni,<> , n 8

Chlropatas, Į namus irgi lankaus .
SUITE 22, SAVOY BLDG.

E. 103 ir St. Clair Avenue, Cleveland. Ohio

Tel. Princeton 1834-K

THEįWILLIlM S1TTER 60.
Slovenski auksoriai ir laikrodinin

kai, Inkorpuruoti per teises Ohio val
stijos. Didžiausia sankrova geriauso 
aupsoį laikrodžių,' deimantų ir t-t. už 
vidutiniškas kainas.

- Gramafonų ir rekordų lietuviškoj 
kalboj. Męs esam laikrodininkai iš 
Europos ir sutaisom bile kokį laikro
dį, amerikanska ar europinį ir garan- 
tuojam ant vieno meto.

Ateik pamatyt mus, ir busi užtik
rintas. ,

...........
ir Princeton 1958-K. 4>

> t=i ‘5’t

___ _ ___  ___ ___ __THE WILLIAM STTTER CO.
6120 St. Clair Ave_ Cleveland. Ohio.

’ Cuy Central 1775-L.

-/O
* 1

Džiovinimas daržovių.
Beveik visas daržoves ga

lima džiovinti žiemai, bet 
norime atkreipti atydą ypač 
j tas be kurių zupė ne esti 
teip gardi. Morkvų, petru
škų, salerų, kalarepkų ir 
itališkų kopusių galima džio 
vjnti ant ^saulės smulkiai 
supjaučius. Kuomet jau bū
na išdžiuvę, supilti Į bile 
kokią įJežutę ar maišiuką ir 
pakabinti kur sausoje vie
toj. Atėjus žiemai malonu 
bus Šeimyninkei nusikabinus 
maišiuką ir pasiėmus daržo
vių išvirt gardžią zupę.

Vėliasni fasoliai, kalifo- 
rai, žirniukai, kopras ir kiti 
galima teipgi žiemai su
džiovinti. Džiovinti žiemai 
daržoves yra daug geriau ne 
gu virti, nes nereikalauja 
prižiūrėjimo, nereikia virti, 
pirkti tam tikrų indų ir gali
ma apsieiti be vandenio, nes 
induose laikant daržoves,

86 Finley avė., ;
Finansų sekretorius F. Praškevičius, l 

* Iždininkas A Mitrikas, ;
Galareta iš vištos. 1 Iždo globėjai: Jonas Balčiūnas ir J. < 

e , t Latonas. «
Nesuvalgyta nedėldienyj Tvarkdaris J. Vaitekūnas. :

vištą ir visas jos liekanas ;“ J pirmas nedeldiems kiekvieno men., <
<aip sparnus, kaklą, kojas 3-čią vai. po pietų Lietuvių šv Jur-(:

• • y • • .y gio parapijinei svetainėj, ant West-IT t.t. Slldetl J ind^ ir uzpil- ; minster ir kampas Cardoni avė.
c-yy/y Liter. ir Mokslo Dr-jos nariai •tl vandeniu, įpjaustyt SVO- majno knygas kas pirmas nedėldienis 

guno ir pastatyti ant ~-
čiaus, kad gerai išvirtų, j Knreisli.irj.skep.™ 
Virti reikia iki tol, kol mė-i knygyno ižd. J. Mitrikas.

, . , , . Literatiškas Komitetas A. Abysnellsa atstoja nuo kaulų. Mėsą: ir f. Praškevičius, 

atskirtą nuo kaulų, supjau- į lietuvių pilietinio kliubo ' 
styt Į mažus šmotelius, da-| VALJ>YB^ ®ETR0IT’M,CH- 
dėt truputi salerų, druskos,; Pirmininko pagel. K. Nausieda. 
pipirų ir viską gerai išmai-į ^ordų Gamprauekas,

syti. Paskui išvirt kietai I Fin. sekret. B. Simanavičia, 

Renatą kiaušinių ir supjau-1 Kliubo nariams Jonos Naujokas, 
styt labai plonais ritinėliais.! Kot^Sl^fiate J. Suka ir : 

cmLa kilt, f Sninas.

Ar Tamista esi savininku vienos

a LIETUVIAI! Jeigu norite pirkt gerus čevery- 
I kus už vidutinišką kainą, tai ateikite pas ma- 
1 nę. o jums bus patarnauta mandagiai ir tei- 
9 singai.

iŠ musy Grafonoliy?
Jei ne, tai DEL KO?

k) Nėra jokios priežas- ■' 
ties, kad Tamista ne

są turi vieną musų gra- ,
žiu grafanalų.

Prekė $25.00
Pirk vieną už “cash” arba ant lengvų

Prekė $35.00
išmokėjumŲ. Išgirsk savo dainas teip kaip girdėjai Lietu 

f voj.
5 20 dieną kiekvieno mėnesio mes gaunam naujas Lietu-
| viškas rekordas.
| Ateik ir pasiklausyk jų.

į f Augsto laipsnio laikrodžiai. Deimantai.
■ | Aukso ir sidabro tavorai.

Paimt blėkinj indą arba bliu- ’Jos- šnipas- . ,, i P. S. Kliubo susirinkimai būna laidą ir dėt ploną eilę sukapo- ' komi antrą nedėle kožno mėnesio ant 
tos mėsos ir eilę kiaušinio i Sch“’1' 273

MUSŲ SPECIALIŠKUMU YRA TAISOMI LAIK

OSCAR O. LAWSOX (
Aukšto Laipsnio čeverykų. < > 

Cleveland, Ohiol
Pardavinėtojas

?2527-29 St. Clair Avė.

< ; : ; : : z : : : : = = z... ■

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

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

ritinėlių, vėl ploną eilę mėsos 
ir eilę kiaušinio ritinėlių ir 
t.t. Likusius kaulus reikia 
sudėti Į indą, užpilt truputį 
vandenio ir pastatyti ant 
ugnies, kad išvirtų ir pasi-

Tuo ProgaAR TURI
Pilvo skausmą, 

katarą ? Skilvis 
ar pūslės kliūtis? 
Reumatizmą iri 
kepenų ligą? Gali 
vos skausmą, konl 
stipaciją? Suge
dusį kraują, dieg
lius ir šonų skau
dėjimą? Nerviš
kumą. įsisenėjų-) 
sias ligas Plau-. 
čių ir kitokias li-1

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 

N. atidėliojimai di- 
~dina pavojų.

RODŽIAI IR KALRODĖLIAI.

FRANK ČERNEL. S. K. ŠV. KAZIMIE- I

j gvardijos. H AVKSORIC8
| 6033 S. Clair Avė. Cuy Princeton 2993-1.

VALDYBA L.________ _
RO GVARDIJOS.

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

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

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

darytų tam tikras sosas. !Fin• ,s. E„
Tuo SOSU aplaistyti sudėtą I Iždin. J. Miškinis,■ X X • - ix • 1532 E. 32 St.mėsą ir pastatyt į saitą vie-į kairška vyriausybė:
tą, kad atauštų. Duoti ant i Kapit. J.Rakauskas, 7028 Superior av. i , ,
stalo reikia kada jau esti ,, , v s. , ; Drama ?kLtU.0Se .^•’T at,aenSin^ versta B. Sknpkaus-
gerai mėsa ataušus. !J. ;klutės. Iabai Pulkl drama- Kadangi dabartiniame lai-

f. Piečaitis, 1399 Giddings Rd:, ve trūksta lošimui tinkamų ir publiką užimančių veikalų.
J. Urbšaitis, 1087 East 68th Street, . . . .. .. . ,.j. Gaidelis, 1402 Oregon Avė. , patariame visų lietuvių kolionijų artistams pastatyti savo 
8ign.li.ta. J.šalčius, 1399 E. 41st Str. | yeikaų prekg 35^

L. S. Šv. Kazimiero Gvardijos su- UŽSakymUS Siųskite tokiu adlTSU?
.trinkimas atsibus kozno menesio z, .

gas?

KAIKŠKA VYRIAUSYBĖ:

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS

RYTŲ FYLIS”
$1006,00 X—Ray vartojamas egzaminavimui ir gydymui

Jeigu Sergi

— Nenaudojami kasdie
niniame vartojime peiliai ir 
sakutės reikia suvynioti Į 
minkštą baltą popierą, kiek
vieną skyrium. Tokia popie 
ra neleidžia peiliams rudyti.

antrą Ūtaminką vakare, nuo 7:30, 
Povilausko svetainėje, 2452 St. Oair 
Ava.
Iždininkas V. Nilkevičia, 

2163 Russell St.,

“DIRVA”
2004 St. Clair Avė., Cleveland, Ohio.

Eik tuojaus ir leisk šitam specialistui save ištirti, tada tikrai 
žinosi savo liRą ir esi Kalimu išgydyt, ne* jo gydymas yra davęs ge
riausias pasekmes daugelyje atsitikimą. Daugybė gydančią maši
ną, iš viso pasaulio sugabentą, randasi jo gydykloj. Nieko nereiškia 
kokia ir kaip sena tavo liga, bet tuojau cik ir jei daktaras pra
dės tave gydyt, pildyk jo paliepimus, o pamatysi, kaip tuojau paju
si sveikatoj atmainą. Tas jau buvo nevieną kartą. Matykis su dak
taru ir pasitark su juom, papasakojant jam visas klintis.

Dr. Coįvdrick
Specialistas w Cleveland. Ohio.

Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 4 ir 6 iki 8. 
Nedėldieniais nuo 10 iki 1.
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No. 37 RUGSĖJO 14 D. 1917'ST.

VIETINIS ŽINIOS
Rugsėjis.

35 S. Sopu), širdies Marijos
16 N. Eufemijos
17 P. žaizdų šv. Prane.
38 U. Irenos
19 S. Januarijaus
UO K. Eustakijaus
±1 P. Mateušo.

Viso ........ 120 dol. 38c.
“Let. D.” (Kovo 4 d. surinkta 
............................ .. 107 dol. 11c.

Didelis koncertas ir balius. 
Ateinančią nedėlią, t. y. Rugsėjo . 
9 d. Gerinama Vonvaerts salėje 
Hmis didelis koncertas ir balius, 
•turį rengia Clevelando Lietuviš
ku Draugysčių Sąryšis, naudai 
Liet. Salės Bendrovės. Progra
mą išpildyti yra pakviesta du. di
deli maišyti chorai, būtent CLT. 
choras ir L. Vyčiu 25 kp. ir tre
čias vienų vyrų, “Varpo” choras.

Viso
CLDS. iždininkas J. šalčius.
Visi pinigai, t. y. 227 dol. 49c. 

i surinkti CLD. Sąryšio dėl nu
kentėjusių nuo karės lietuvių ta
po pasiųsti telegramų tiesiok į 
Stockholmą švedijon J. Augš- 
tuolio vardu Rugpjūčio 27 d., 
1917m.

Išsiuntimo komisija:---------------
J. Plerpa,
J. Klimavičius, 
M. Šimonis.

227 dol. 49c.

Jauni vagįs. Ponia VVillim 
Sainsburg pabudus antrą valan
dą naktyj ir nulipus žemyn pa
matė kambaryje vagį.1 Tyloms 
užlypus ant viršaus pasiėmė re
volverį ir nulipė žemyn, bet va
gies jau nerado. Davė žinią po
licijai, kuri tuojau vagį pagavo. 
Juo buvo tūlas Steponas Ebosh 
15 m. amžiaus. Po tyrinėjimo 
jis išdavė dar du vaikus F. Ku- 
kilič 10 m. ir jo brolį Kazį 12 m. 
Namuose rasta kelių šimtų dole- 
rių vertės auksinių daiktu, revol- 
verį ir pinigų.

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

Neišgydomu Rheumatizmu, peršaldimu, kosuliu, nulispnėjimu 
kraujo, nerviškumu, akių skaudėjimu, inkstų ir pūslės ligomis, vene
ciškomis ligomis, gerklės skaudėjimu, vidurių užkietėjimu ir kitomis, 
kaip urnomis taip ir užsenėjusiomis ligomis. *

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

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

• PAKELČIO APTIEKA

3!

^8
i 1 X Autografiškas į

Kote Specialus
Ploto-toiio atradėjas. 1
Kaina šj menesį tiktai $1.50 i 

$2.00, $3.00, $5.00, $7.50 
ir $10.00.

Nelaimingas pasivažinėjimas. 
Antanas Barzdaitis ir Adomas 
Samuolis nusipirkę neseniai au
tomobilių pareitą nedėlią pasi
kvietė sau keliatą draugų pasi- 
važenėti. Išvažiavę 

Taigi iš“to įVlima^nytiTS la^? 

koncertas bus didelis, puikus ir 1 
Įvairus. Programo tarpams da- 
binti yra paimtas teipgi garsus 
lietuvių CLT. Benas,kurio mu
zika susideda iš liaudies dainų 
meliodijų. To koncerto ypač ne
turėtų praleisti ne pamatęs ne 
vienas Clevelando lietuvis. Kon 
eerto pradžia 4 vai. po pietų, 
įžanga tik 25c. ypatai.

čia reikia priminti Clevelan
do lietuviams vienas svarbumas, 
<ai parėmimas L. Salės B-vės. 
Clevelando lietuviai ikišiol dar 
neturi savo salės ir rengiant va-, 
karus ar šeip kokius pasilink
sminimus, visados reikia glau
stis prie svetimtaučių, kurie už 
parandavojimą salės ima kiek 
šik nori. Pagalvoti reikia, ko
kią naudą turėtu lietuviai pasi
statę savo salę. Nereiktų tada 
glaustis prie svetimtaučių, ne
reiktų mokėti jiems pinigu ir 
<3ar nusižeminti. Clevelando 
Salės B-vė jau turi pagaminus 
planus ir neužilgo darbas bus 
pradėtas, tik daugiau at jauti
mo, parėmimo, ir salę tuojau lie
tuviai turės. Kadangi to vakaro 
visas pelnas eis LS. B-vei. tai

už Cleve-

nebijanti ir bandė ienktiniuoti 
Važiuojant (rods 40 

mylių į valandą) nuo kokio tai 
kaino Barzdai!is nespėjęs su
valdyti “brakes” (veržtuvo) ir 
keravimui rato, užvažiavo ant 
kokio tai tilto stulpų ir medžių. 
Užpakalyj sėdintieji draugai pa
matę pavojų šoko iš automobilio 
lauk nusitverdami už medžių 
šakų, kurie nors ir susitrenkė, 
vienok liko sveiki, o Barzdaitis 
su Samuolio sėdėdami prekyj ta
po sunkiai sužeisti, kurie tuo
jau nugabenta Į Glenville ligon- 
butį. Automobilius ir supyškė
jo.

PRANEŠIMAS SUARDYMO.
Bendrinykystė ikišiol buvusi 

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

Krautuvė ir toliaus laikysis 
toj pačioj vietoj, 2012 St. Ciair 
avė., Cleveland, Ohio, per minėtą 
Zitkewicz.

Zitkevvicz yra užtvirtintas su
vesti tvarką ir apmokėti visas 
skolas prigulinčias Į ir per minė
tą bendrinykystę.

M. Palonis,
R. Zitkevyicz.

Cleveland, Ohio, Rugp. 21 1917.

PARDAVIMAS.
Mėsinyčia, naujoj augančioj 

lietuvių kolonijoj Rytų šalyj. 
Padarom į $500.00 Į savaitę.

Pirmos klasos mėsinyčia
Teiraukitės pas

D. J. BURNS, 
6101 Superior Avė. 

Cleveland, Ohio.

h ~ ‘ Kampas Sil Ciair Avė. ir 20-moę gatvių. 
□EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXkXXXXZXXXXXXXXX3XX

Reikalaujant telefonu pašaukiame daktarą DYKAI. Recep
tus išpildo registruoti aptiekiai. At minkite ZIG.MUNTO N. KO 
BILANSKIO Ph. G. ■

j Tegul Aš Busiu Tavo Aptiekoriusj
I= H. R. GERLACH, g
| 1653 St. Ciair Avė., N. E. Cleveland, Ohio. ~

Nusipirk Gramafona
H
į ii Tamistos namai Iš nepakenčiamų, patirs j rojaus ramybes vietą M I M

M
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Lietuviška Aptieka, į
2652 Superior Avė., Cleveland, Ohio.Cleveland, Ohio

' J
H
f
I
.y

i

I

į

Fi'-F

T--

Mergina atsižymėjo. Elfrida 
Geath. 19 m., gyvenanti po num. 
1369 Bęl’e avė. užsipelnė didvy
rio vardą, nes išgelbėjo du skęs
tančius ežere vyrus. Buvo teip. 

ir I Pamačius plūduriuojant ežere be 
vilties išsigelbėjimo du vyrus, 
trijų mylių atstume nuo kranto, 
tuojau pasiėmus savo jaktą per 
dideles vilnis priplaukė prie tų 
vyrų ir išgelbėjo. Beveik per 
pusvalandi laiko traukė juos per 
bangas iki pasiekė kraštą. Nu-

sulaukę nedėlios po pietų visi gabenus Į ligonbutf; vyrai tapo 
traukim į koncertą. atgaivinti. Išgelbėtieji yra W.

 H. Tharing ir C. Sėitman. Abu 
Septintas didelis koncertas, gyvena 3237 adė Park Avė.

Rugsėjo 23 d., Cl. Liet. Taut. 
Benas rengia septintą iš eilės 
didelį koncertą, kurs atsibus vi- mas. šiose dienose Hollenden 
siems žinomoj Germania Turn- viešbutyj prasidėjo seimas susi- 
verein Vorwaerts salėje. Kon- vienijimo ligonbučiu Suv. Vals- 
certo programas turtingas ir tijose Į kuri suvažiavo virš 800 
žvairus. CLT. Benas kiekvie- delegatų. Svarbiausiu svarsty
mais metais surengia vieną kon- ntu bus tai. kad medicinos stu- 

. certą, kurie iš visų atžvilgių la- dentų valdžia neimtų kariume- 
bai nusiseka. Galima tikėti, kad nėn. Clevelando ligonbučiu de- 
žr tas koncertas pavyks, kadangi legatai varosi, kad butų nutar- 
Benas energingai prie jo rengia- ta pastatyti Clevelande kariškas 
si. prie progos reikia pažymė- ligonbutis su 1000 lovų.
Si, kad spaudinant plakatus per Apipiešė nebylius. Apsimaę- 
meapsižiurėjimą įsibriovė klaida, kavę plėšikai su revolveriais už- 
Plakatuose parašyta, kad Įžan- puolė du nebylius ant Wood- 
ga 25 ir 35c. ypatai, o turi būti land Avė. ir E. 59 g-vės ir atėmė 
35 ir 50c. ypatai. Pranešame 95 dol. Nuo J. Lockigne, 1289 
35 IR 50c. ypatai. Pranėšame E. 9 st. atėmė 75 dol. ir nuo jo 
dėlto, kadangi plakatai nebus draugo T. Sochalski 20 dol. 
perspaudinti.

(40)

Tel. Central 2768-L
, PARDAVIMAI.

Kadangi turiu išeiti Į.karę, to-j 
dėl esu priverstas parduoti Bu- 
černę, Grosernę ir Saldainių 
Krautuvę su visais Įtaisymais, 
tai yra su visais Krautuvės ra
kandais. automobilium, tavom 
ir tt. žodžiu viską kaip stovi, 
imk ir varyk biznį. Parduosiu 
už labai prieinamą kainą.

----- VARKAL & LUKŠVICIUS?-------
1417 E. 21 St., 

Cleveland, Ohio.

Susivienijimo ligonbučiu sei

Nuo J.

Plėšikai pabėgo.

CLD. Sąryšio atskaita. Kaip Milaširdingas darbas. J. He. 
jįau visiems yra žinoma apie Wade. garsus Clevelando biznie- 
atsibuvusią Clevelande “Lietu- rius ir direktorius Citizens Sa- 
vių Dieną” (Kovo 4 šių metų), vings and Trust Co. paskyrė vi- 
knrioje buvo renkamos aukos są nuošimtį nuo savo pinigų, 
nukentėjusiems nuo karės lietu- kurs išnešė 60,000 dol. dėl jvai- 
viams. Kadangi visoms išlai- rių Clevelando labdaringų įstai
goms, padengti, kaip antai už gų bėgantiems reikalams. Tą 
parandavimą salės, pasamdy- auką paskyrė kaipo atminčiai 
sną muzikantų ir apmokėjimą savo žmonos, kuri keliatas metų 
Salbėtojų, neužteko pinigų su- jau kaip yra mirus, nes gyven- 
irinktų už įžangos tikietus, o iš dama labai atjautė ligonbučius 
suaukautų pinigų nenorėta im- ir našlaičių prieglaudas. Iš tos 
•Si, tai CLD. Sąryšis atsišaukė į sumos miesto labdaringos' įstai- 
veisas draugystės, kad savo susi- gos gaus 12,000 dol.
trinkimuose padarytų rinklevą ------------------
padengimui nedateklių. Drau- Rauplės. Clevelande rauplių 
aystėse tapo surinkta: epidemija nepaliauja siausti.
CLT. Choras ..............3 ” 25c. Miesto tam tikras ligonbutis yra
SLA. 14 kuop...............3 dol. 73c. pilnas sergančių. Gydytojai
®r-tė V. Kudirkos .. 3 ” 30c. pataria, kad motinos saugotų

** - LSKšv. Kazim. 3 ” 35c. savo vaikus ir nečiepytus tuo- 
” Šv. Juozapo.... 2 ” 40c. jau vestų pas gydytoją įčiepyti. 
” DLKV. Gvardija 2 ” 20c. Daugiausia iš sergančių raup- 
” ALRKA. .8 kp. 2 ” 05c. lėmis yra negrai. Dabartiniu 
** SLA. 136 kp... 2 ” 00c. laiku Clevelande yra 20,000 neg- 
” SLKšK. Gvar-ja 2 ” 00c. rų.
” SPMAV. (mot.) 1 ” 80c. ‘ ------------------

” Šv. Jurgio .... 1 ” 50c. Nušovė .policistą. Vienas iš 
trijų vyrų, kuriuse darė kratą 
vidurnaktyj j ieškodamas ginklų, 
nušovė policistą Elmer P. Glaef 
ke iš septintos nuovados prie 
Broadway ir Jonės Avė. Glaefe 
numirė ambulanse vežant į St. 
Aleksandro ligonbutj. Policis- 
tas Walsh. kurs pirmas pribu
vo į tragedijos vietą šovė kelis 
syk į bėgančius vyrus, bet nepa
teikė. žmogžudžiai dingo tam
sumoje.

” SLRKA. 50 kp. 1 ” 35c. 
” “Varpo” choras 1 ” 30c. 
” ARKMS. 26 kp. 1 ” 00c. 
“ SLRKA. 142 kp. 1 ” 00c. 

Viso.... .. ..  .32 dol. 23c.
CLT. Benas tos dienos visą 
wždarbį .................... 25 dol. 00c.
Jnr. Šarkus surinko vestu
vėse ....................... 20 dol. 90c.
JK. Kranauskas nuo likviduotos 
tiraugystės, kuria buvo sutveręs

Martaus ..........  42 dol. 25c.
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RESIDENCIJA DEL PAR
DAVIMO.

Dvi stubos ant vieno loto, 
įeigos $27.00 už mėnesį, 1431- 
1433 East 25 gatvės. Kaina 
$2.900. Teiraukitės pas 
J. F. Mulhol

J. F. MULHOLLAND, 
632 Leader News Bldg.

Cleveland, Ohio.
Tel. Main 3078, Gorfield 5652-R.

m Jei tave gyvenimo nepasisekimai kankina, jis tau pa
gelbės juos pernešti. O * tavo gyvenimo linksmybės va-h B
blandose jis pritardamas, padės juos dar linksmiau praleisti. P

* Kodėl visos svetimtaučių ir šviesesnės lietuvių šeimynos jau 31 
J apsirūpino tąja muzika? Todėl kad jie greičiau suprato 3;

. jos vertę ir svarbumą. 3
Jie suprato, kad nuolatinė muzi- 3^

ka stiprina ir tobulina žmogaus '
dvasią, švelnina jausmus ir tuomi įįįKj 3
didina žmoniškumą. JjSS« 3

Jie suprato, kad jų vaikai nuo . j
pat dienų kudykystės, augdami to- Prekė $15.00 M 
kiose aplinkybėse, kur yra kasdie- M
na girdima garsiausių pasaulio J.
kompozitorių muzikališki tvary- y-.—JSfr >4'
niai, išaugs, jei ne muzikais, tai 3
bent kitais dvasios milžinais, silp- n
nesnių. kurie guodos tautą ir klos 3
kelią žmonijai prie šviesesnės atei- flĮNMI H

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

TĄMISTOS

Prekė $75.00 .

5%
THEST. CLAIR AVĖ.

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

ties.

rai ir tinkami visokiam bizniui 
ir labai puikioj apilinkėj.

Triobėsys pastatytas tik metai 
vieni atgal. Ta-igi snlig naujau
sių reikalavimų ir visais paran- 
kumais. 6712 Superior Avė. ir
1306 E. 68th Str. Kreipkitės:
6710 Superior Av. Cleveland. O.

AR TAVO KOJOS PRA-
*

Pajraliaus, jie suprato, kad tu- . -
rint tokią muziką savo stuboje, treke SZo.OO 
motinoms su dukrelėmis nereikės
teip tankiai vaikščioti miestan ant 
teatrų ar operų, kur kiekvienas va
karas lėšuoja apių porą dolerių, o 
tėvų sumažės bereikalingi žygiai 
karčiamosna.

Ir craliaus jie suprato ir tą, kad ''Z
jauni jų sūnūs, esant stuboje tokei 
muzikai, neturės laiko tsovėti ant " JS-
kampo ir študijuot i tą amerikonų 
pradinę kriminalų mokyklą. Prekė $35.00

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

3i
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 
dolerj.

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:

CR0WN 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.

Geriausia yra tokia muzika

Jas galima pirkti su mažu įmokėjimu ir ant lengviausių išmokėjimų

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

U»*qp a 1/f'T‘C CTapteuiyia m caMyio pacnpocipaHeH-
* < 1 1 rYil 1 C Hy>o b C. tlfiaiax n s HaHajt npo-
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„PYCCKOE C/10B0“
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RUSSKOYE SLOVO
31 East 7th Street New York, N. Y.

"------ npouHbte Hyuepa BMCM.iaiOTCS česoaaTHo -------
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SALIN SU PEILIU IR OPERACIJA!
Didžiausia Pagelba Sergantiems Vyrams ir Moterims

Nėra kentėjimo, nėra ligos, kad ir užsisenėjusios, kad negalima butų- 
išgydyt su pagelba musų sistemos be skaudėjimo ir kentėjimo. Mes Žmo
nių Nepjaustom ir Operacijų Nedarom. Męs gydom visas užsisenėjusias 
ligas 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 nevilk’nkite iki liga jsisenės, 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, bet tuojaus ateikit prie mus: Jeigu dirbate dienemis, tad atei
kit į musų gydyklą tiesiog einant iš darbo vakare, šimtai ligonių tapo 
išgydyti per mus, teip ir tamista gali būti išgydytu, jeigu atsišauksi 
tuojaus. Neužmiršk: Konsulacija ir Egzaminavimas Dykai. Įsitė- 
myk musų antrašu:

DR. WARREN CLINIC
216 Superior Avenue W.

Chronic Diseases a Specialty
2-nd floor

M

Cleveland, Ohio. i


