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Anglai Laimėjo Prie Ypres
Dvinskui Gresia Pavojus

Vokietija Ir Austro-Vengrija "Atsake i Popie 
žiaus Taikos Nota.

VOKIEČIAI PAĖMĖ JA- 
KOBŠTADTĄ.

Petrogradas. Pranešama, kad 
vokiečiai staiga ataka užataka- 
vę rusus Įsiveržė 25 mylias Į 
rusų Dauguvos frontą ir nustū
mę rusus 6 mylias paėmė Ja- 
kobštadtą. Sykiu su miestu vo
kiečiams teko apie 400 rusų ir 
30 kanuolių. Petrogradas pri
pažįsta, kad rusai, kaip ir Ry
gos puolime, pabėgo kuomet 
vokiečiai pradėjo veržtis. Pa
ėmimas Jakobštadro gresia ru- 
■sams netekimo 700 mylių ilgu
mo fronto nuo Dvinsko iki Fok- 
sant.

RUSAI LAIKOSI RYGOS 
FRONTE.

Petrogradas. Oficiališkai 
skelbiama, kad Rygos fronte ru
sai laikosi ir neduoda ne žings
nio vokiečiams padaryti pirmyn. 
Nekurtose vietose vokiečiai ban
dė atakuoti rusus, ypač šiaury- 
čiuose nuo Rygos. Rusai visus 
atakus pasekmingai atmušė.

CLEVELAND, OHIO., PENKTADIENIS, RUGSĖ JO 28 D. 1917 M.

aplankė manzalėjus karaliaus 
Kazimiero ir karalienės Elzbie
tos. Paskui iškeliavo į Rygos 
frontą apžiūrėti savo kariiime- 
nės ir pasimatyti su Karoliu 
Ferdinandu karalaičiu Boris ir 
kunigaikščiu Cyril.

BAISUS MŪŠIAI FLAN
DRIJOJ.

Paryžius. Iš vakarinio fron
to pranešama, kad neapsakomai

kuomet

BERNSTORFFO VEIKIMAS j 
IŠĖJO J EIKŠTĘ.

Washington, D. C. Senato-; 
rius King Suv. Vai. senate priro- ■ 
dė. daug dokumentą iš von! 
Bernstorffo veikimo.
dar tas buvo vokiečių ambasa
dorium Suv. Valstijose. Rasfa, 
kad bėgyje 1915-6 m. Bernstor- 
ffas siuntinėjo telegramus Aus- 

r.ų vokiečiai su anglais rengiasi j trijai ir per tam tikrus ąpmo- 
į didelį muši. Vokiečiai cementu I kamus agentus, 
apdrutinę savo pozicijas, apsta
tė kanuolėmis, tikėdamiesi ang
lams užduoti didelius smūgius, 
bet anglų gerai sustatyta artile
rija sudaužius vokiečių pozicijas

- puolė ofensyvan visu 8 niylių 
ilgumo frontu tarpe Ypres-Co- 
mines ir Ypres Staden geležin
kelių. Anglai turėjo didelius 
laimėjimus. Paėmė nelaisvėn 
2,000 vokiečių ir daug kanuolių.

DIDELIS ANGLŲ LAI
MĖJIMAS.

Londonas. Jau nuo kelių die-

Tūlas Braun. 
redaktorius “Fair Play” New 
Yorke yra gavęs nuo Bernstor- 
ffo 4.500 dol. Senatorius pata
rė Suv. Vai. paskelbti karę Au
strijai, Bulgarijai ir Turkijai.

DVINSKUI GRĘSIA PA
VOJUS.
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dino Švedijos užrubežinių reika- j 
lų ministeris.

STRAIKŲ KOMITETAS.
IVashington, D.' C. Kadangi 

visoj šalyj pasitaiko tankiai 
kad užsidega straįikai, tai pre
zidentas Wilsonas nuskyrė 
streikams federališką komitetą. 
Minėtas komitetas susekinės 
streikų priežastis ir taikins dar
bininkus su darbdaviais. Su-

sipratimai tarpe Argentinos irjelis, Vokietijos kancleris pas- 
i/\ęr vokiečiai sutiks ati- 

«- .. - jiems bus
Vokietijos, buvo manoma, kadlkelbe
Argentina tik pavarys Vokieti- duė*J^ , _________
jos pasiuntinį if viskas užsibaigs sugrąžintos vokiečių kolionijos 
bet virto kitaip. Gali prieiti Afrikoj. Iš Rymo pranešama, 
net prie to, kad Argentina net kad teutonų atsakymas yra tin- 
karę paskelbs Vokietijai. karnas ir permato netolimą tai

ką. Vatikanas, sako, dės visas 
pastangas, kad tik užbaigti ka- 

i rę. Vokietijos visa spauda stovi 
Odesa. Rugsėjo 19 d. Odeso- Į už sugrąžinimą Belgijos.

je socialistai buvo parengę dide-

SOCIALISTŲ DEMON- 
STRANCIJOS.
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ARGENTINOS ULTIMATU
MAS VOKIETIJAI.

Buenos Aires. Argentinos 
valdžia pasiuntė Vokietijai 
galutiną notą kaslink Luxburgo, 
vokiečių ambasadoriaus veiki
mo. Jeigu Vokietija neatsa
kys tinkamai į tą notą, tai Ar

baisus mūšiai eina Flandrijc; 
Skelbiama, kad buvusieji Som- 
me ir Verduno fronte mūšiai ne
buvo teip baisus kaip dabar 
Flandrijoj. Mūšiai eina tran

šėjose. Vokiečių kareivių lavo
nų didžiausios krūvos sukrauta 
tarpe anglų ir vokiečių tranšė
jų-

sekta mat, kad fc^rjtikai, daug i les demonstrancijas. Demon- 
kęnkia vyriausybei karės besi- strantų prekyj ėjo Odesos sė- 
rengime. vetas (kareivių ir darbininkų 

! taryba). Demonstrantai nešė
ANGLAI SKANDINA VOKIE-f į!tus P*™*“*: ““ 

laikina Kerenskio valdžia ,
CIŲ SUBMARINUS.

Londonas. Paėmus Jakobš- gentina paskelbs- karę. Vokie- 
tadtą, vokiečių frontas atrodė tijai. Vokiečiai, gyvenanti Ar- 
kaip ir pusiau padarytas rėtis. - gentinoje saugoja savo namus ir 
To kaip ir rėčio pati viršūnė at- patįs slapstosi. Viešose vietose 

Liaudis vi-siremia ties Sisselgal, tiesiog vokiečių nematyti, 
ant Petrogrado. Dabar vokie- sa trokšta karės su Vokietija, 

■čiams beliko tik tą rėtį visiškai 
adaryti. Jeigu jiems pavyks, 
tai Dvinsko tvirtovė, kuri subė
ga daug svarbių geležinkelių bus 
apsupta.

GENEROLAS ALEKSIEJEV
REZIGNAVO.

Petrogradas. Generolas Alek- 
siev, kurs buvo užėmęs vyriau
siojo kariumenių vadą rytinio 
fronto rezignavo iš savo vietos.VOKIETIJA IR AUSTRIJA 

ATSAKĖ Į POPIEŽIAUS Rezignacija įvyko dėlei nesuti
kimo su priemeru, kurs reikala-NOTĄ.

Amsterdamas. Galiau ir Vo-vo prašalint visus oficierus. ku-
kietija su Austrija atsakė ant 
popiežiaus taikos notos. Vokie
tija atsakyme išreiškė norą tai
kos, bet nieko nesakę ipie pė
piežiąus pasiūlytas išlygas, 
ypač kaslink Belgijos. Austro- 
Vengrijos yra nekvalifikuotas 
priėmimas popiežiaus išlygų ir 
pritardama popiežiaus notai, iš
reiškė viltį, kad Jo šventenybės 
atsišaukimas nepasiliks be pa
sekmių. Tokiu budu taika gal 
jau yra netoli.

POPIEŽIAUS TAIKOS 
IŠLYGOS.

NAUJA VOKIETIJOS KA
RĖS PASKOLA.

VOKIETIJAI GRĘSIA 
CIVILĖ KARĖ.

ric turėjo susinešimus su gen. 
Kornilovu. Jo vietą užėmė gen. 
M. M. Theremisovui.

Rymas. Pranešama, kad po
piežiaus taikos išlygos, kurios 
siūlomos yra kariaujančioms 
Šalims yra tokios:

Belgija turi būti liuosa. Vi
sos karės laike užimtos terito
rijos turi būti apleistos.

Alzacija ir Lotaringija turi 
grįžti Francuzijai.

Irridento žemės (Austrijos 
provincijos) turi būti sugražin
tos Italijai.

Armėnija ir Lenkija turi gau
ti neprigulmybę.

Turi būti savitarpinis sutari
mas Balkanų šalių klausime.

Apie Lietuvą nieko neprisi
minta.

MOTERIS KELIA MAIŠTĄ.
Petrogradas. Rusijos mote

rių “Mirties Pulkas” laike bū
vio Maskvoj pakelė maištą prieš 
savo vadą Bučkarevą. Nežinia 
kas butų buvę, jeigu Bučkarevos 
nebūtų atgynę kareiviai. Dėlei 
tos priežasties manoma, kad val
džia išardys tą “Mirties pulką” 
ir moterims lieps grįžti į namus, 
nes valdžia tįk triubelį su jomis 
turi.

PAKORĖ TRIS IR SAVE.
Detroit, Mich. Tūla Julijona 

Mikula iš Hamtramch pakorė sa 
vo tris mergaite: vieną 5 metų, 
antrą 2 metų ir trečią 8 mėne
sių. Pakorus vaikus ir pati 
pasikorė. Pagrįžęs iš darbo 
tėvas su kitais dviem vaikais, 
rado kambary! kabant keturis 
lavonus. Tai ' motinos širdis. 
Priežastis tokio atsitikimo nėra 
žinoma.

UŽMUŠTAS VYRAS LAI
KĘ STRAIKO.

Chatanooga, Tenn. Tame 
mieste straikuojanti gatvekariu 
darbininkai buvo surengę de
monstraciją. Laike demonstra
cijos kilo maištas, kuriame vie- 

I nas žmogus tapo užmuštas. 
(Policija su federališkos valdžios 
kariu menę demonstrancijas sus
tabdė. Daug tapo areštuota.

NORĖTA PAPIRKTI 
KONGRESAS.

Washington, D. C. Valstybės 
sekretorius Lansing paskelbė, 
kad von Bernstorff, buvusis Vo
kietijos ambasadorius Suv. 
Valstijose reikalavęs iš vokiečių 
valdžios 500,000 dolerių, kuriais 
netesioginiu budu norėjo pa
rėjo papirkti Suv. Vai. kongre
są, kad balsuotų prieš karę su 
Vokietija.

~ KOMISIJĄ.
Tokio. Gauta žinios , kad 

Krasnojarski, Sibire, rusų ka
reiviai buvo užpuolę Amerikos 
geležinkelių komisiją. Jie tvir
tina, kad komisija paslėpus ga
benasi su savim buvusį Rusijos 
carą, kurs mėgina pabėgti į Ame 
riką. Vos ne vos tapo perkal
bėti įniršę kareiviai.

-KUSIJA^ESITAIKiNS---------
_______ ATSKIRAI._________  

Wašhington, D. C. Naujas 
Rusijos ambasadorius Washing- 
tone praneša valstybės sekreto
riui, kad Rusija jokiu budu ne- 
sitaikins atskirai su Vokietija. 
Priešingai — ji kariaus iki ga
lui su savo talkininkėmis.

DRUTUOLIS ZBYŠKO KA- 
RIUMENĖJE.“Šalin Kornilov” “Lai gyvuoja 

Kopenhaga, šiaurėse jure- demokratinė republika.” 
se Anglijos karės laivai nuskan
dino keturis vokiečių submari-l 
nūs, 6 vokiečiai nuo submarinų 
pateko į nelaisvę. Iš Christianos
tuo pačiu keliu pranešama, kad Amsterdamas. Sulyg socia- 
vokiečių submarinai nuskandi- listų laikraščio “Vorvvaerts” pra NORI, KAD BUTŲ AREšTUO- 
do du Norvegijos laivus. nešimo, Vokietijoj vidujinė si

tuacija labai pablogėjo ir gręsia 
net civilė karė. Sako, kad neži
nia iŠ kur pasirodė manifestas, 

VVashington, D. C. Prekybos kuriame yra išdėstyta ką Vokie- 
komisija paskelbė, kad bėgyje tiją kenčia ir ko laukia. Val-
pirmo pusmečio šių metų gele- džia įsakė parlamentui, kad ne- susirinkime pasakė prakalbą 
žinkelių kompanijos turėjo įeigų 
2,144,454,376 dol., o išeigų 

į 1,516.154,584 dol. Todėl gryno 
(pelno kompanijos turėjo 628, 
j 299,783 dol. Suv. Vai. yra 180 

Bernas. Atkeliavęs į Švediją I privatinių geležinkelių kompa- 
vienas neutralčs šalies oficieras, nijų. Jos kontroliuja 231,000

Paryžius. Vokiečių valdžia 
paskelbė septintą vidujinę ka
rės paskolą. Iki šios naujos 
paskolos "okiečių valdžia buvo 
paskyrus karės reikalams 94

TAS LA FALLETTE.

Myer. Mass. Sužinota, kad 
nacionalėn Suv. Vai. kariume- 
nėn tapo pašauktas ir pagar
sėjęs lenkų - drutuolis Zbyško- 
Cyganievič. Jis sakoma nus
kirtas tapo prie sunkios artile
rijos. Vienas vartys kanuolės.

GELEŽINKELIU PELNAS.
milijardus markių, t. y. apie;

iVashington, D. C. Senato
rius iš Minnesota valstijos kon
grese nori, kad federališką val-

23.500,000,000 dol. Vokietija 
dabartiniame laike karės reika
lams išleidžia 3 milijardus fran
kų kas mėnuo.

KIEK VOKIETIJA NETENKA 
KAREIVIŲ KASDIENA.

VOKIEČIAI NEIS ANT
PETROGRADO.

kurs buvo Rygos fronte laike 
jos paėmimo pasakoja, kad vo
kiečiai nemano eiti ant . Petro
grado, nes girdi bereikalingas 
spėkų eikvojimas. Vokiečiams 
užtenka to, ką jie įgyjo. Sako 
rusai nesmuks ir be vokiečių 
briovimąsi.

Geneva. Vokietijos parla
mento katalikų lyderis tvirtina, 
kad Vokietija visuose karės fron 
tuose netenka 1,250 kareivių 
vien tik užmuštais. Per metus 
abelnai imant Vokietija netenka 
456,250 kareivių. Sužeistų, o 
dingusių skaitlius daug didesnis.

KAIZERIS RYGOS FRONTE.
Berlynas. Oficiališkos žinios 

paskelbė, kad vokiečių kaizeris 
po trumpo pabuvimo Budapešte 
nuvyko į Curtea de Arges, kur

džia areštuotų senatorių La
Fallette už tai, kad šis viename

turėtų nieko bendro su liaudies kritikuodamas valdžios adminis- 
defensyvu prieš civiiės karės agi traciją. Sako, kad La Fallet- 
tatorius. Reiškia valdžia ven- te’s kalba priguli prie šalies iš-

1,800 rekrutų apleido Cleve- 
landą. Rugsėjo 19 d' 1,830 rek
rutų apleido CIevelandą ir išva
žiavo į Chilicathe Ohio prieng- 
tus lagerius. Rugsėjo 21 d. dar 
apleis CIevelandą 1,833 rekrutai.

gia liaudies. davystės. Vėliausios Žinios.

BOI^EVIKAI NORĖJO SU
IMTI KERENSKĮ.

niiu los kontroliuia 231 000 BAUSMĖ UŽ GIRTUOKLIA- DARBININKŲ STRAIKAI 
nijų. jos kontronu.ia 231,OOU <r]r><4 PASIBAIGĖ.

San Francisco. Cal. Nuo tū
lo laiko čia streikavo apie 25,000 
laivų statytojų, kurie norėjo, 
kad butų pakelta mokestis. Da
bar pranešama jau padaryta su
tartis darbdavių su unijų va
dais sulyg kurios darbininkams 
bus pakelta algos. Streikas už
geso. Darbininkai laimėjo.

mylių geležinkelių bėgių. VIMĄ FRANCUZIJOJ.
Paryžius, šiose dienose per 

Francuzų senatą ir tarybą pe
rėjo bilius bausmės už viešą gir-APRŪPINS DUJOMIS.

Washlngten. D. C. Suv Vd. t(Jol[|iavi Minėtas Mius 
kares departamentas paskelbė.

Anglai laimėjo Flandrijoj. 
Vėliausi telegramai skelbia, kad 
anglų kariumenė Ypres aplin- 
kėje, Flandrijoj, po smarkaus
atako įsibriovė 6 mylias į vokie-

Petrogradas. Generolo Kor- 
nilovo sukilime socialistai bol
ševikai taikė ir norėjo suimti 
Kerenskį ir Rusijos valdymą 
pagriebti j savo rankas. Vienok 
tas jiems nepavyko. Komilovas 
tapo sumintas ir jo visi šalinin
kai pasijuto blogame padėjime.

ARGENTINA PERTRAUKĖ 
DIPLOMATIŠKUS RYŠIUS 

SU VOKIETIJA.

kad Suv.' Valstijų kariumenė, dau^au kaiP du metu gulej.° se‘ 
kuri dabar yra Francuzijoj bus i nate. Bausmės bus pinigiškos 
aprūpinta nuodingomis dujomis ir kalėjimu. Ypata 4 sykius 
ir degančiu skystimu. Toksai areštuota per tris metus neteks 
kariumenėje įtaisymas yra vadi- balgavimo teisiu negaiės užmi
namas moderniškas. Tokias 
dujas vartoja ypač vokiečiai.

čių pozicijas. Iš Berlyno skel
biama, kad vokiečiai dalį praves
tų pozicijų vėl atsiėmė.

Buenos Aires. Argentinos 
senatas šiose dienose 23 balsais 
prieš vieną nubalsavo pertrauk
ti diplomatiškus ryšius su Vo
kietija. Nesutikimai tarpe tų 
dviejų valstijų jau buvo prasi
dėję nuo Balandžio mėnesio, kuo 
met vokiečiai nuskandino Ar
gentinos laivą. Ikišiol dar vis 
teip tęsęsi. Dabar viską suga-

B

! PAKELIA DARBININKAMS 
MOKESTĮ.

CIeveiand, Ohio. žinoma 
United States Steel Co. firma 
su 1 d. Spalio mėnesio šių metų 
pakels visiems savo darbinin- 

'kams algas 10 nuošimčiu. Mi
nėta firma jau ketvirtą daro dar 

reikalams. Paskolinimai trauk- 'tnninkams algų pakėlimą nuo
sis beveik per visą mėnesį. RUSIJAI. užsidegimo karės. Matyt biznis
Spalio 24 d. Suv. Vai. bus kaip Tokio. Japonijos valdžia šio- gerai eina.

SUV. VAL. “LAISVĖS
DIENA.

ti valdišką vietą, neturės tie
sų nešioti ginklus, būti juristu 
ir bus atimtos tėviškos teisės 
link vaikų ir šeimynų. Kaip 
matoma, tai begalo sunki baus-

Washington, D. C. Spalio 1. mė. 
d. Suv. Vai. bus paskelbta ant-

Kornilov nebus nubaustas. 
Rusijos ambasadorius gavo ži
nia, kad generolas Kornilov,, 
kurs buvo sukėlęs prieš Keren
skį tikslu pagriebti į savo ran
kas valdžią nebus baudžiamas, 
nes sukilimas išėjo dėl kokio 
“nesusipratimo.” Tą nesusi
pratimą padarė Lvov.

ra “Liuosybės Paskola” karės JAPONIJA PAGELBON 
RUSIJAI.

“Laisvės Diena” kurioje visur <86 dienose paskyrė savo garlai- 
bus agituojama už "Liuosybės v>us 20,000 tonų paimos, kūne < 
Paskolą." bus pasiųsti pagelbon Rusijai.'

 | Tais laivais bus daugiausia ga
benama amunicija ir kariška

GIRIA ARGENTINOS PA- medega Iš Amerikos j Vladivas- 
SIELGIMĄ. 1 -

toką.
Washington, D. C. Suv. Vai, 

labai pradžiugo ir giria Argen- į 
tinos pasielgimą, kad ta pert
raukė diplomatiškus ryšius su, Washington, D. C. Vokic- 
Vokietija. Kuomet išėjo nesu-Į čių spauda skelbia, kad Micha-

PERMATOMA TAIKA.

s

BRANGUS PABUČIA
VIMAS.

New York, N. Y. Panelė 
Gabrielė Sandino padavė į teis
mą ir reikalauja atlyginimo 50, 
000 dol. nuo Emanuelo Eliasto- 
no, kurs ją laike darbo apkabi
nęs pabučiavo. Ji pas Eliasto- 
na dirbo ofise kaipo sekretore. 
Atsargiai su tokiais šposais.

Norėta sukelti revoliuciją 
Suv. VaL Oklahoma valstijoj 
prasidėjo teismas prieš konskrip 
cijinių agitatorių. Laikė tyri
nėjimo pasirodė, kad norėta Lie
pos 27 d. visose Suv. Valstijose 
sukelti revoliuciją. Prie sukili
mo turėjo prisidėti industria- 
listai. Liudininkai pasakoja 
Warking Class Union darbinin
kai turėjo paimti mažesnius mie 
stus bankus, sunaikinti tiltus 
telegrafus, o I. W. W. teip pesi- 
elgti su didesniais.

ĮjgįmMl



TT No. 39 RUGSĖJO 28 D., 1917 M.

Iš Lietuvių Gyvenimo i
Detroit, Mich.

nebūtų tikėjęs, kad tarpe 
Detroito lietuvių, o ypatin
gai tarp katalikų pakiltų to
ki nesusipratimai, kad vieni 
kitiems pavydėtų šio pasau-

Niekas darbą toliau. Galų gale pri- • 
ėjus paskutinei savaitei, pa-; 
sirodo, kad ištikrųjų tą pa- i 
čią dieną yra rengiamas vy-, 
čių koncertas ir dr-tės Lie.- 
tuvos Dukterų perstatymas, i

go” num. 221 pasirodė trum- 1 
pa korespondencija, bet ir ! 
ta pati teip supainiota, kad i 
sunku ir suskaityti, labiau- 1 
šia pajuokta Moterių Drau- ] 
gystė vardu Lietuvos Duk
terų po Globa Motinos Šv. < 
buk tai neatlošė gerai teat- 
to. Toliaus visi sykiu: jau- ; 
nimas, ženoti vyrai, žmonių 
kalbos, pašalinės redakci
jos, teipgi neužmiršta bly
nai, porčiapas, murzini vai
kai ir t.t. žodžiu sakant, 
korespondento tai butą tik
rai “mokslavyrio”. Ger
biami skaitytojai! Nors ir 
neverta butų atkartoti to
kias nesąmones, bet visgi 
gal žingeidu yra iš Detroito 
išgirsti teisybę, o ne melą, 
todėl stengsiuosiu paaiškin
ti teisingai, kas tokio atsiti
ko. Dalykas štai kame. 
Vienam susirinkime dr-stė 

“Lietuvos Dukterų nutarė sta 
tyti scenoje “Genovaitę” ir 
teip umu laiku parsitraukė 
knygutes, gavo keliatą jau
nų vaikinų, kurie pasišventė 
dr-tei patarnauti, pasiskir
stė roles, pasamdė svetainę 
ant 8 d. Rugsėjo ir pradėjo 
visi skubiai mokintis. Štai 
nepoilgo atvažiuoja į Detro
itą vargonininkas A. Alek- 
Sandravičius. Tuojau pra-
dėjo smarkiai darbuotis ir 
sutvėrė vyčių 79 kuopą iš ko 
galima pasigėrėti, nors ne
labai yra iš ko, bet Visgi ge
riau negu jaunimas kur 
smuklėse praleistų laiką. 
Lietuvos Dukterų Draugys
tės narės matydamos tokį 
gabų vyrą, ypatoje A. Alek
sandravičiaus, kreipėsi prie 
jo kad joms pagelbėtų vie
toje vedėjo-rezisoriaus nu
rodžius tikslą ką dr-tė mano 
veikti. A. Aleksandravičius 
atsakė, kad moterįs tokio 
perstatymo negali lošti, nes 
girdi negausite drabužių, 
ne išmoksite rolių, nes “Ge
novaitė” tai nekoks papras
tas perstatymas. Aš ma
nau, kad jus verčiau pasidė
kit viską į šalį, o kaip vyčiai 
prasilavins, tai tada mes 
statysime “Genovaitę”. Ir 
teip moterėlės nieko nelai
mėjusios, pradėjo toliaus 
veikti sau vienos, su pagel- 
ba kitų gabesnių žmonių. 
Ir štai dr-tei Lietuvos Dūk 

“terų antrą susirinkimą be 
laikant, atsiunčia vyčiai sa
vo delegatą K. Abišalą, kurs 
atėjęs sako: Draugės neda
rykit jus perstatymo 8 d. 
Rugsėjo, nes klebonas toj 
dienoj rengia koncertą pa
minėjimui jubiliejaus 25 me
tų kunigavimo. Tai pasa
kęs ir prasišalino. Dr-tė ap
kalbėjus tą visą dalyką nu
tarė pasiteirauti pas klebo
ną. Nusiuntė dvi delega
tes ir paaiškinus klebonui 
kame dalykas, klebonas sa
ko: “Aš nieko nežinau apie 
jokį koncertą, gal vyčiai 
vieni ką nors sau daro, bet 
tas nieko bendro neturi su 
mano kunigystę. Aš ant 
tos dienos turėsiu porą sve
čių kunigų. Laikysiu mi
šias ir tuom viskas pasi
baigs”. Klebonui šiteip pa
sakius, tikrai pasirodo, kad 
vyčiai norėjo moterims už
kenki, tai ir jos varė savo

tas ir kur teisybė. Dr-tė 
LD. savo surengto persta-1 
tymo perkelti negalėjo ir at- ■ 
liko labai puikiai. Publikos 
prisirinko pilna .svetainė ir 
visi buvo užganėdinti. Vy
čių koncerte nors žmonių Photo by American Press Assoclatlon.
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Suv. Vai. kareiviai mokinasi atako durtuvais.
apmokėjo, nes mažai jų te ir ■ Bet lietuvių visuomenė lai 
turėjo. : pati nusprendžia ko yra

Prieš pat vyčių kocertą,įverti tie vadinamieji “lai- 
2 dienas jie laikė susirinki-svamaniai” ir tie kurie ant 
mą kur A. Aleksandra vi-, tos pačios žemės gy-

tino komiteto ir nežadėjo se
nojo komiteto versti. Šne
kus ir ponaičiai buvo. Ne 
vienam “susipratusiam” dar
bininkui ir jie įtiko.

Galų gale dar atvažiuoda- 
ivo ir Santaros. Tik šie pa- 

į kokius perstatimus arba į verta pažymėti, kad “Dir- i mokslų didelių nesakydavo, 
rištis i draugystes , tik turi , vos” spaustuvė atlieka spau-įo tik aiškindavo tremti- 
stuboj sėdėti, vaikus penėti idos darbus geriau ir pigiau; niams, kad vargas kyla iš to, 
ii’ poterius kalbėti. Tai pui- i negu bile kuri iš tų “šven- kad permaža pinigų komi
kus patarimas! Jau kitose į tųjų”. Patartina ir ant to-tetas tegauna ir todėl, kaip
Suvienytų Valstijų kolioni- baus Detroito Draugystėms reikiant, tremtinių aprupin- 
jose moterims duota lygios apie tai neužmiršti. i ti negali. Labai aiškiai išdė
tiesos su vyrais, o Detroite' Gi “Draugo” korespon-istydavo, kaip ir kiek pinigų į 
norima ir tos pačios kokias į dentui patariu kitą sykį vąr- gaunama ir kaip tie pinigai i 
ikšiol turėjo atimti. -toti daugiau proto ir para-skirstomi.

čius aiškino savo kuopai, Į vendami skaitosi save 
kad moteris neprivalo kištis i ‘‘Šventais”. Bet visgi

„ _ syti ką Įdomesnio, o ne ko-
Areštavimas Goliaus. > k«ag nesamones.

Labai nesmagu skaityti. Lietuvos Duktė
“Drauge” kur koresponden-i -----------
tas rašo, kad prieš pat per-1 Aleksiejevskas. Jau be- 
statymą < 
mat areštavimas tai padaro' lietuvių šeimynų 
didelį Įspūdį ant žmogaus, i šitame Maskvos priemiesty. Į 
Areštuotas gali būti už ko-, Daugelis nuo silpno maisto 
kius piktus darbus, kaip tai i ar 1

.musų atstovas gynė reikalus.denburgo ir sunkios meškos 
’ prie kokios jis partijos prisi- * kojos — Renenkampfo. Tuo 
šliejo, teip nieko ir nesužino- laiku Lietuva vaitojo ir mel- 
jom. Ar visi teip atstovai dė pagalbos: tik jos balsas 
savo rinkikams pranešė — nepasieke plataus pasaulio, 
butų geistina žinoti. Jei ’ nes aukos duota tiktai Len-
teip — tuo syk ir Seimas ne-' kijai! Kada Suvalkų, Kau- 

-- į no, Vilniaus ir Gardino gu- 
turi jokios vertės.--------------;bemijų lietuvių deginta kai-

Radaškovičiai. Visos Ru- mai, trobesiai, atimta javai, 
sijos Žemietijų Sąjungoj gyvuliai, ištraukta paskuti- 

! Radaškovičių apskrtyj yra nis kąsnis prastos duonos ir 
daugiau kaip 100 lietuvių žmonės varyta tolyn į Rusi- 
tarnaujančių, bet, dėl pasi- ją arba grūsta nelaisvėn 
skirstymo po įvairiausias Vokietijon — tada aukauta 
įstaigas išsimėčiusias ant Lenkijai. Tos aukos pateko 

įdideliausio ploto, ligi šiol pašalpai varšuviečių, o Lie- 
dar nesusivienijusių draugi- tuva vis badu merdėjo...

. jėlėn. Birželio 25 dieną šau. Teip yra ir dabar su Lie-
ję (44-45), tik nėra nė vie- kta pirmas visuotinis įstei-'tuva, mirštančia iš bado, po 
no “susipratusio darbinin- į giamasai susirinkimas. Už-; sunkia Vokietijos ranka pri- 
ko’”. manytojai šio susirinkimo'spausta.

Tai matai, kaip laikai at- jmano kad pasiseks sudaryti Bet Lietuva nori liuosy- 
simainė: seniau tokius žmo- į nuolatinis lietuvių demokra-įbės—trokšta pasiekti to, kas 
nes vadindavome išdavikais; tbiis kliubas, kame galima yra švenčiausiu kiekvienos 
ir šnipais, o dabar — susi- butų lavintis politikos bei tautos idealu, šauksmas 
pratusiais darbininkais. j tautos klausimuose. liuosybės irgi netoli tenu-

------------- Susirinkimas turėjo buti: skrido iš Lietuvos rubežių:
• Dnnskas. Auštant, Bir-!^. di<!elis’ į“0.Iabia?’ kad ta°-> atsimušė į geležinę 
: želio 25 d., vokiečiams mė- i ayslr>“k™« ketino aplanky-. priespaudingą Vokietijos 
I tant bombas, viena iš bombų h apylinkes lietuviai tremti-; militarizmo sieną, tuoj nuti- 
pataikė į namus, kuriuos tu
ri išnuomojęs savo įstai
goms lietuvių Komitetas.
Pramušė stogą ir lubas li- 
gonbučio virtuvėje. Užmu-! 
štų ir sužeistų nėra. Nuo-

niai. lo gilumoje plačios Rusijos \
1— ir dalis pasaulio nenugir-

Tverės Gubernijos Tary- do Lietuvių šauksmo.
ba birželio 9 d. nutarė pak- Kada Lietuva nori nepri- 
viestidar vieną gydytoją gulmybėš, pasaulyj kalba- 

1 tremtinių reikalams. Saly- ma apie Lenkiją: lenkai vis 
gos geros.
kad tą vietą užimtų lietuvis 
gydytojas, nes Tvėrėj yra 
daug lietuvių tremtinių. —

Komitete daugiausia San
taros žmonės dirba, tatiSįOjjų Komitetui padaryta ?
jiems musų rajone pasisu-1nedaugiausia, 
kus, daugelis tremtinių už- ___

lupnes paęper-i A.eKsiejevsKas jau oe- si )(Javo su visokiais išme_ aaug lietuvių tremtinių.-;
Gohų areštavo, veik dveji metai, kaip šimtai tmėiiinais. Santaros žmo- B^ysovas. Minsko gub.; Gydytojas gali turėti, dar. 
vimas tai padaro į lietuvių šeimynų skursta niu paajškinimai kitus itiki-! n®lairt!ingas atsitikimas! privatinę gerą praktiką, be 
lį ant žmogaus, šitame Maskvos priemiesty.! / . Birželio 10d.tremtinė lietu- tarnybos.

rraii hnH n? Vn_ kugelis nuo silpno maisto Į ]abiausiai iš “susipratusiujų MaMnrkanPtrvtė;
------- ------7-—r -7-.«zhgų nukdiavo į šaltus ka-1darbininkų”, griežtai atme- “ ”, ~~ , u_ rOpiez.iu»

uz vagystę, žmogžudystę ir pus, likusieji dejuoja ir lau-Į , - naaiškinimus kai- maudytis su kitomis drauge- į paduoti prašymus į Tverės paleido karingoms tautoms
jt—Kot čito g -ia-nTbag_ vai Vi- i v, o_ i-od iraitr+ii tr»cd J“ “ ___ ? jniS-į Bereziną, nežinodama. Miesto Komitetą tremtinių savo taikos pasiūlymą - - jis

Kana gaiesįb]ogus komiteto darbus, ir vie^0S ,Upės PaPuo1® i išmuš"' šelpimui, ir bus naudinga, kalbėjo už kitas tauteles, bet 
kraštą, vėl L . , tphp(rrlimoia Komi_ tą duobę ir nuskendo, drau- ,jei praneštų apie tai Tverės užmiršo katalikiškąją Lieto

kus, daugelis tremtinių už-į

bet-šitas-jaunas vaiki-^kad-vaikai velytų, ^po pramanytus 
nas A. Rubmavicius visiems > laimingos dienos, kada galės r 
žinant jau buvo iššauktas • vėl gryšt Į savo T 1
ir priimtas kaipo tinkamas teip gyvens, kaip seniau gy- 
Į kariumenę, tik nežinojo ka • veno. Daug per tuos dvejus 
da bus pašauktu. Ir ant ne- metus vandens nubėgo, 

Visalaimės už dviejų dienų prieš daug kas atsimainė.

Geistina butų, įstengė parodyti, kad tarp 
lietuvio ir lenko nėra jokio 
skirtumo, nes jų esanti ti- 

į kybą vienoda...
Į Tuo pačiu lenkai ir reika
lauja, kad Lietuvos guber- 

_ „ - nijos butU prijungtos prie
vė Marijona Mockapetryte Norintieji užimti tą vietą Lenkijos teritorijos.
17 m. Suvalkų gub. nuėjo gydytojai lietuviai privalo Popiežius Benediktas XV

jis

tą duobę ir nuskendo, drau- i jej praneštų apie tai Tverės užmiršo katalikiškąją Lietu- 
gės išsigando ir negelbėjo, I skyriui Lietuvių Draugijos va. Jis kalbėio už Lenkija. 

_ , x v. tik bėgo pasakvti motinai.1S to kyla ginčų tarpe paciUjVėla. vakarą ______ ______ _____________ __________ _____
žiuIdarbųirVtaiatokiuCdar-;Iietuviai,at!“go kvietimo lietiivio gydytojo. kumu tauta. Lenkų intri-
zių aaroų vienųioKiųaar)tjkatrado . sd , ... .
bų sj kartų ir ?ammesiuHTremtinia" reikja buti

11 j ligi šiol tebegrumoja Komi
tetui ir jo užtarėjams. Daug Skyriui Lietuvių Draugijos Vą. Jis kalbėjo už Lenkiją, 

dėl karo nuk. šelpti, Milijon- nors Lietuvos yra skirtinga 
naja 72, dėl parėmimą už- jr be jokio bendro su slaviš-

perstatymą gauna praneši- ko, kas buvo, žinoma, tram
ina, kad turi jau apleisti na- -po j žinutėj nesurašysi. Tik 
mus ir stoti į kariumenę. nenukenčiu nepaminėjęs, 
A. Rubinayičius buvo pa- , kad atėjus laisvei į musų 
siliuosavęs iki atloš veikalą, priemiestį, ir mes, tremti- 
bet kam nors “ilgą liežiuvį” niai, labai subrasdome. At- 
pakišus, ketvirtadienyj 3,< *
valandą ryte policija paėmė j kų, kurie labai graudingai f^s” "'pamokyti.* 1 
iš lovos dar be miegant ir aiškino, kaip mes, tremti-! P

Konuteto priešininkai maty-, ” neži-
darni, kad daug. rimtesnių į 
vyrų su jais nesideda ir nei i 
liežuviu, nei kaip kitaip Ko-

. , , , .. . miteto negriauna, nutarė; L------- - -
sirado karstų pamokshnm-; ka- org tu0S “nesUsipratė-. Seimo atbalsiai. 
Irn kurio labai crranninjrai .. .. . .. ,____ _____ _______ ______

gos, kaip matome, iki dabar 
išsidirbo tokios nepakenčia
mos, kad kiekvienas lietuvis 

Amerikos Liet Taut. Tary- šiądien išsireiškia galėtų 
bos Savaitinis Straipsnis, geriaus pakęsti anglo-sakso-

LAI BUS LAISVA 
LIETUVA!

Ramzajus, Penzos gub.' Artinasi momentas, kada nieti arba geltoną japoną, 
____: _______ Pasiun-i P«r šimtmečius nešę kitų,. tik ne lenką.

Mokymo į tėm savo atstovą i Seimą — galingų valstybių, ;

nepaleido. Tai aišku koks,niai, vargstame. Patiko^. - partijų vyrus.

nitų, į ne lenKą.
_______ j-____ ________________ ______ t , jun^’l Šiądieninė tarp kariau- 

budą pasirinko labai nesun-’ surinkom net pinigų kelionei tautos atgims peniau ją, per- jančių už tautų laisvę ir pa
iku: ne savo nartiiu vyrus i—tiesa nepakaktinai buvo nauJ^ prisikels ir stos tar-i Hnosavimą klaidinga nuo-

yra areštavimas. Tokia ne- mums tie pamokslininkai,: jskundė milicijai, kad jie'tu pinigų kelionei, bet kiek .pan visų valstybių, kurios, ;mOnė yra ta, kad visi, kurie 
laimė, tai gal laukia nevfe-jr kur nepatiks, kad teip į* dezertyrai. Man rodos, galėdami iš tų pačių sume- ^uo seniaus galingos, jas ka]ba apie paliuosavimą pa
ną iš musų brolių, o ypač numano musų vargus. Sa- kad tuos “nesusipratėlius” tėm musą gerb. atstovui slėgė. baltijos krašto, turi omeny-
šiuose laikuose. Toliaus. kė, kad nesunku bus ir mu- L ituo bu(Ju nedaug tepamo- p .Kartonui- vietiniam lie- Amerika, įstodama į šią i je Lenkiją. Ir popiežius, 
“Draugo” korespondentas sų vargus sumažinti: reikė-įk- nes dauguma jų jau senai tuvių kolonijos mokytojui ir didžiąją karę, užreiškė, jog reikalaudamas Lenkijai ne
rašo, buk dr-tė LD. rengia 
balius bei piknikus su svai
galais ir buk jų vyrams tas 
tinka, kurie prisigėrę pagrį
žę nuo baliaus savo pačioms

. ... .. , kė, nes dauguma jų jausenai
šių tik nuversti senąjį, bur-įdirba fabrikuose ir turi *<<*.  
žujų komitetą ir išrinkti ki-.sročkas„ kit; vjsai teisėtai

. . .. ... .D?J!FĮnuo kareiviavimo paleisti
dar ir kitokių dalykų kalbe-|del sil s svejkatos. «De. 
jo, bet kita ką menkai tesu-|zertyrų„ randame

darbininkų.

“pečius skaldo”. Matyt; pratome. Kitą dieną atėjo 
“D.” korespondentas to lau- į ir surašė į social-demokratų 
kia. Blogai. Detroito šei- partiją.
mynes to nedaro: gyvena do ne visus, o tik tuos, kas no
rai, sutikime ir draugystės į rėjo. Paskui, kiekvėliau, atė 
girtų pasilinksminimų ne- jo kitas ponaitis ir surašinė- 
rengia, tik švento Jurgio;jo į socialistų-liaudininkų 
parapija šią vasarą buvo j partiją. Daugiau “susi- 
surengus du pikniku su svai pratę” darbininkai visur pir 
galais.

Toliaus “D.1

pasiuntėm jį Petrapilėn — karauja už nepriklausamy-( prigulmybės, mano, jbg tuo 
linkėdami laimingos kelio- bę ir paliuosavimą tautų iš laiku gaus neprigulmybę ir 
nės. Išvažiavo. Laukėm ii- P° kitų priespaudos: Suv. lietuviai, — galės laisvai
gai, bet teip ir nesulaukėm. 
Rodos grįžo po seimo namo,

net tokių, kurie iš metų išė-bet mums nė žodelio nepra-

Surašė, žinoma,

mieji dėjosi. Jie pirmieji
korespon- įsirašė į social-demokratų 

dentas rašo po Goliaus areš- partiją, o kaip atėjo socia- 
tavimui kitas vyras negalė- listų-liaudininkų ponaitis,
jo į porą dienų išmokt atsa-1 tai “susipratusieji” ir į tą 
kančiai rolės. Žinomas daik partiją (į sociaHstų-liaudi- 
tas, kad ne, bet yra kitaip.’ninku) įsirašė. Tik paskui 
Moterims be veikiant, ir jos vėl atėjo social-demokratų 
štai ką padaro. A. Rabina- : pamokslininkas ir labai iš- 
vičių paėmus į kariumenę,; barė tuos, kurie budami-so- 
tuojaus buvo paprašy- J cial-demokratų partijoj, ir 
tas kitas vaikinas ir du sy-i į socialistų-liaudininkų par- 
kiu mokinosi vieną rolę tiją įsirašė.
sykiu mokinosi vieną rolę • — O kas dabar žino, ku- 
del atsargos ir priėjus rei- rie čia jus geresni, kalbėjo 
kalui darbas buvo atliktas i tremtiniai.
gana gerai. Ant galo “D.” j Dar kiek vėliau ateidavo 
korespondentas apkrikštija jr tokių ponaičių, kurie 
draugystę Lietuvos Dukterų I įkalbinėjo dėtis į krikščionių
laisvamanėmis” dėl to, kad demokratų partiją. šie

davė spaudinti plakatus mums ne teip tiko. Labiau- 
“laisvamanųi” spaustuvei”, šiai netiko todėl, kad nekal-

Photo by American Press A«»oc!aUon.

Ant sargybos.
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Valstijos kalbėjo apie tau- plėtotis su broliais lenkais, 
teles, kaip Lietuva ir kitos Tai vjsa daro lenkai. * 
tokios, kurios šimtmečiai at- Tačiaus šiądien lenkas 
gal tapo nuslopintos ir pa- lietuviui nėra kuo kitu, kaip 
vergtos galingųjų valstybių; atidengta kauke Lietuvos 
kalbėjo už tautas, dabar, ši- priešas, per šimtmečius ty- 
toje karėj nuspaustas ir su- 

i mintas — tai Serbija, Rumu- ^U111V 
inija, Belgija, Juodkalnija. kioies Lietuvos žmones pa-

ko jus ant Lietuvos tautiš
kumo ir perdrąsiai perse-

Kariauninkų tikslu padary
ti neprigulmingomis valsty
bėmis Lenkiją, Elzas-Lota- 
ringiją, Ukrainą. Lietuviai šiądien jaučiasi

Tarpe tokių pavergtų tau- išsigelbėję iš nagų Rai
telių, neturinčių balso nei to Erelio> nesa su. 
galinčių tarti žodį uz save, t0 priešą irmoka 
yra septynių milionų tauta, .0 ^0^ Tik dar 
Lietuva, visų užmiršta, ap-' n ko Iietuviams atitai. 

; leista, suminta, besikaupn- . . - padarytų skriaudų 
ičių priešų - Rusų ir Vokie-iir kIaidinglJ pasĮdeistų min-

Lietuvos upes|.. . m)ls p]ačiajame pa-
iais hpt los .

prastame gyvenime, jų pa
pročiuose, kalboje ir religi
joje.

;cių armijų.
papluko kraujais, bet jos

; aimanavimo pasaulis neiš- Svarbiausia _ ]ietuviams 
: girdo, nesą Lietuva raudojo reikali atkreipti domos 
tyliai, niekas jos nemata . atitai ? t0 vis0: į ati. 

, niekas jos neselpe, kaip nk į Ho žiun) j
vien jos sunai čia Amenko- Uetįvius ir atskvrimą Reto
je gyventi, siųsdami sa- nuQ nekenčiannJ 
yo mažas sulyginamai, au- knk 
kas. Lietuvos likimas yra T.daug baisesnis už Belgija, Neisgelbesime mes L eta- 
kuri, vienu sykiu užimta, v09 IS na^ kune tyko
daugiau nekentė: Lietuvą,gi (Pabaiga ant 5 pusi.)
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^PERŽVALGAS
Prie ko prieis? Pastarųjų Augštuolio vardu Rugpju- 

mėnesių bėgyj surimtėjus čio 27 d. ir nuėjo), tik gal 
truputį musų laikraštija ne į bile kur siųsti- nenorima, 
vieną ramesnį lietuvį džiu- Teipgi laikome už nonsensą 
gino, kad galas jau parėjo

mams, pravardžiavimams ir Į 
denuncijacijoms. Surimtė- i 
jus visiems rodėsi jau bus < 
galima manyti apie bendrą 1 
darbą, kurs jau seniai musų i 
laukia. Bet nelemtas tas i 
Centralinis Komitetas! Lyg . 
pirmiau buvo nežinota, kad : 
Lietuvoj vargas, kad mustj 
broliai badu miršta, kad . 
kiekvienas doleris gautas iš 
aukautojo rankos turi būti 
tuojau pasiųstas Lietuvon. 
Dabar laikraščiai gvoltu rė
kia. Katalikai: kodėl jus 
laisvamaniai pinigų surink
tų LD. nesiunčiant Lietu
von, kam juos čia laikot?! 
Tautininkai:, jus klerikalai 
ar ne žinot, kad pinigus su
laikė ne CK., bet Amerikos 

, valdžia ir buvo apie tai vie- 
šai paskelbta. Na ir iš to 
vėl pradedama koliotis ir 
pravardžiuotis. Dabar kila 
klausimas, kodėl tie pinigai 
nebuvo visi išsiųsti į Lietuvą 
tuojau po “Lietuvių Die
nos”? Kodėl jie nebuvo iš
siųsti dar kuomet CK. nebu
vo likviduotas? Aukos su
rinktos “LD.” jau tuomet 
buvo beveik visos suplaukę 
i CK. Ar tuomet Lietuvoj 
nebuvo vargo, kad tik 50,000 
dol. nutarta pasiųsti į Vilnių 
per Švedijos Komitetą ir 
2,000 dol. per “Globą” lietu
viams. nelaisviams Vokieti
joj ? Kodėl tada nebuvo rei
kalauta išsiuntimo visų pini
gų? Laukta gal nuošimčio? 
Po laikui, mat, visi susipran 

; ta. Jeigu to nepadaryta pir
miau,, tai reikia paklausti 
viso CK. kokiam tikslui dalį 
pinigų pasiuntė o dalį pali
ko? Toks neapsižiūrėjimas 
vienų ir kitų dabar sėja ne- 
apikantos ugnį ir einama net 
va prie ko:

“Darbininko” 110 num. tū
las Aukavęs rašydamas apie 
CK. ir neišsiųstas aukas ant 
galo rašo:

Aš paduočiau kun. Au- 
- gustaičiui ir kitiems mu- 

sų įgaliotiniams štai kokį 
įnešimą. Jeigu p. Lopatto 
nesušauks to reikalauja
mo susirinkimo iki 1 d. 
Spalio, tai musų įgalioti
niai tuojau turi duoti į 
teismą tuos Lietuvių Die
nos Komiteto narius, ku
rie užgriebė neteisėtai sau 
visas teisės prie pinigų glo 
bojime ir lygšiol jų neiš
siuntė.

Negaila išleisti keliatą 
šimtų dolerių, kad išgelbė
jus 100 su viršum tūkstan
čių.
Čia tai jau tik tikras non

sensas. Paduoti į teismą bi
le ką kaip paprastai lietu
viai gąsdina ne štuka, bet 
kas išmes tuos keliatą šim- 
tų, kurie paminėti išlai
doms? Gal reiks organi
zuoti naujas fondas, kurių 
lietuviai ir teip jau negali 

- suskaityti ir kurie yra bied- 
ni išskyrus šelpimui nuken- 
tejusiems nuo karės. Tas 

j butų labai negražu.
Mes čia neužstojam už 

CK., kurs aukų neišsiuntė 
b ir nesiunčia. Aukos galima 

išsiųsti (Clevelando liet, 
draugysčių Sąryšis surink- 

P . tas aukas Lietuvių Dienoje, 
a; Kovo 4 d. 1917 m. kablogra- 

mu pasiuntė į Švediją J.

ir augščiau “D-ke” patal
pintą įnešimą kad paduoti 
į teismą CK. tuos narius, ku
rie turi globoje tas aukas. 
Jeigu lietuviai dar turi šio
kį tokį vardą tarpe ameriko
nų, tai mat reikia suteršti. 
Ką pamanytų Suv. Valsti
jos? šiądien veik kiekvie
nas lietuvis mano, kad Ame- Į 
rika daug prisidės prie iš-; 
gavimo Lietuvai neprigul
mybės. Na, o jeigu su to
kiais šposais įsiveltume į 
valdžią, tai be abejo Suv. 
Valstijos pasakypų: dar mat 
jie neprigulmybės reikalau
ja. Gavę neprigulmybę, 
triubelis butų. Reiktų tru
putį pagalvoti. Užsikarš- 
čiuoti lengva ir žingsnį pa
daryti galima, bet pasiju
tus, kad įsišokta, kaip tą 
žingsnį atgal atžengti. 
Alums rodos, kad patrauki
mas CK. narių Į teismą tiek 
reikštu, kiek, kad dabar 
patraukti Vokietiją už tai 
kam ji plėšia Lietuvą, viską 
gabena Į Vokietiją, o lietu
vius marina badu. C. 
Kom. rodos tų aukų neturi. 
Jos randasi rankose Raudo
nojo Kryžiaus, o Raud. 
Kryžius yra valdžios prie
žiūroj. Na ir papūsk prieš 
vėją. Aukos surinktos 
“LD.” yra ne CK., bet visų 
lietuvių (be socialistą) ir jų 
išsiuntimu turėtumėm visi 
rūpintis. Vietoj rėkavus ir 
prasivardžiavus ar ne ge
riau butų, kad kaip “G.” ra
šo, kad lietuviams reiktų 
daryti susirinkimus ir ra
šyti ■ peticijas Raud. Kry
žiui, kad tas aukas išsiųstų. 
Kitaip visas karščiavimasis
ir rėkavimai eis už niek.

taisyti prekybę, pramonę, Septintoji Birželio 2 diena, 
kurti mokyklas ir t.t Pirmininkauja prof. Val-

Tinkamai gi koks nors demaras. Šiądien teip pat 
klausimas galima išrišti kalbama apie Lietuvos poli- 
tiktai tuomet, kada jį riša tikos ateitį. Pirmutinis kal- 

kompententiški ba Tautos Pažangos naris 
L. Noreika. Jis sako, jog 
nepriklausomybės idėja lie
tuviuose nebuvo užgesusi. 
Toliau savo kalboje kalbėto
jas kritikuoja Leono išva- 

' džiojimus, jis esą stato klai
dingą pamatą ir daro klai-

lietuvių kultūros laipsnis • karininku grupė su d-ru Na- 
yra aukštesnis. Lenkų vals-jgevičiumi pryšakyje. Ši 
tiečiai kultūroje yra ne auk- Į rezoliucija teip skamba: 
sčiau stovį už 
Mums nėra ko bijotis, kad 
pristiks matais darbininkų. 
Kultūros įstaigų ir dabar 
sulyginamai yra nemaža. 
Atsižvelkdami į visą tai ga
lime sakyti, jog norime tu- • 
rėti nepriklausomą Lietuvą. 'somos demokratinės Lietu-

lietuvius. į Rusijos Lietuvių Seimas, 
sukviestas Petrograde 1917 
metų Gegužės 27 d.į, posė
džiuose nuo Gegužės 31 d. 
iki Birželio 3 d. svarstė Lie
tuvos politikos padėjimą ir, 

; ženkdamas prie nepriklau-

- Smolskis (s.-d) kalba, jog Įvos respublikos,

žmonės 
gvildenamame dalyke: 
ūkio klausimą privalo 
svarstyti agronomai, švie
timo pedagogai, sveika
tos gydytojai ir t.t.

Iš čia galima padaryti 
viena išvada: išrišimui
Lietuvos atstatymo klau- dingą išvadą, jis žiuri į Bei
simo, kuogreičiausiai (nes mą, kaip į juridinį asmenį, 
paskui gali būti per vėlu) Juridinis asmuo yra toks, 
turi būti organi zuojamos kurį pripažįsta kiti. Mes ne 
profesionalios sąjungos ar šame pripažinti kaipo atski- 
ba tam tikros sekcijos, ra tauta, šitas Seimas tau- 
kurios laiks nuo laiko da- tos dalis, kuri karo aplinky- 
rytų savo srities specia- biii verčiama buvo išeiti iš 
lįstų suvažiavimus ir leis- Lietuvos vardu negalime kai 
tų tam tikrą žurnalą. bėti, bet kaipo žymi musų

Jei ne kiekvienoj gami- tautos dalis galime pasau- 
nimo šakoj galima butų liui apreikšti, ko lietuvių 
įkūnyti augščiau išreikš-tauta nori. Jeigu nepasinau 
tas pageidavimas, tai bent dotume šia proga, tai ar 
jau gyvuojanti ūkio sek- ateis kada nors proga vėl 
cija turėtų tuo dalyku pa-į pasisakyti, ko mes norime, 
sirupinti ir bendrais ry- Drąsiai galima reikalauti 
šiais surišti nedidelę sau-: jau nepriklausomybės. Nuo 
jeię išsiblaškiusių po pla- • platesnių visuomet galima 
čią Rusiją agronomų. ; atsisakyti, o nuo siauresnių 
Ikišiol Rusijos lietuviai iš- Į ne, nes tuomet visai nieko ne 

siblaškę po plačiąją Rusiją, Į gautume. Šis momentas teip 
’ . • Įci’orhno o/l rral 1*211  TiiAlrorl
pajutę numestą despotizmo 
jungą, visi ir visomis spėko
mis griebėsi už politiško 
klausimo, tai yra išgavimui 
Lietuvai pilnos laisvės. Gi 
Lietuvos atstatymo, preky
bos bei pramonės klausimas 
retkarčiais tik buvo užmin
tas gvildenimui.

Kažin ar negerai

virto tarptautiniu;
7š Kad Lietuvos politinio 

likimo klausimą gali spręsti 
tiktai visi Lietuvos gyvento
jai, Rusijos Lietuvių Sei
mas, atstovaująs išblaškyta- 
jai po Rusiją lietuvių daliai, 
apsvarstęs Lietuvos politi
kos ateitį ir nėsiimdamas 
Lietuvos vardu nustatyti bu 
simąjį Lietuvos politikinį su

šis Lietuvos politikos klausi-! būti pripažinta visiems be: Lietuvai turi būti pripa- 
mas visiems atrodo aškus. Į tautos ir lyties skirtumo ly- žinta pilna teisė spręsti savo 
Vieno į šį klausimą atsaky-'gios pamatinės piliečio tei-politikos likimą; gyventojų 
mo duoti negalima, nes gyve 'sės ir visiška tikėjimo lais- valia turi būti išreikšta Lie- 
nimas yra nevienodas, i vi-’vė, ir atsižvelkdamas į tai:
sus gyvenimo apsireiškimus Į 1) Kad prieš karę viena et rinkime, išrinktame visuoti- 
nevienodai žiūrima. Ginčai į nografinės Lietuvos dalis niu, lygiu, tiesiu ir Slaptu bal 
parodė, kad klausimas ne-;buvo Rusijos, o kita Vokios savimu proporcijonalia sis- 
vienodai yra rišamas. Mes i valdžioje; tema be skirtumo lyties, tau-
rišam šį klausimą teip, kaip: 2) Kad Rusijos Lietuva tybės ir tikėjimo.
musų klesai jis bus*  naudin-i per šį karą veik visa užimta Prie trečiosios rezoliuci- 
gas. Kas darbininkams yra Į vokiečių kariumenės; jos prisidėjo viena tik San- 
naudinga, buržuazijai yra! 3) Kad jos klausimas to-taros frakcija. Šios rezo- 
nuodai. Šiuo klausimu vie-Į dėl tapo tarptautiniu ir bus liucijos turinys parodyta jau 
na ir kita pusė negalės susi-Įrišamas Taikos Kongreso; anksčiau (žiur. Septintoji 
tarti. Tokį žinksnį daryti,' 4) Kad dėl užimtųjų per diena).
kaip apsiskelpti nėpriklau-! karą svetimos valstybės že- Prieinama galų gale prie 
somybę, mums patiems galiimių yra nustatytas Rusijos paties rezoliucijų balsavimo, 
daug pakenkti. Darbininkų bei Kareivių At-Vienas kitas atstovų siūlo

Kun. Vailokaitis. Kaiku-' stovų Tarybos ir Laikino- slaptą balsavimą, tečiau 'jis 
rie Seimo atstovai, ypč kai-. sios Vyriausybės pripažin- buvo atmestas.
rieji, nori pavesti Lietuvos'tas ir visiems apskelptas Petraškevičius (soc.-de.) 
likimą demokratijos laimė- ■ taikos principas — taika be praneša, jog socialdemokra- 
jimui. Jie atmeta diplomą-: aneksijų ir kontribucijų, tų frakcija balsuos prieš 
tijos kelią. Šio klausimo iš-; leidžiant pačioms tautoms Tautos Pažangos rezoliuci- 
rišimą kairieji atideda toli-i spręsti, ko jos nori; ją.
mesniam laikui ir teip dary-i 5) Kad išskirstytoms tarp Kun. Česnys Katalikų Są- 

pasakė, jog 
Pažangos re-

tuvos Steigiamajame Susi-

■ svarbus, kad gal jau niekad 
nepasikartos. Turime saky
ti, kad Lietuva privalo būti 
nepriklausoma.

Bielskis sakydamas , jog 
dalykas esąs gerai paaiškė- 
siulo užsirašiusiems kalbėti demokratija. Ir lietuvių delkos demokratijų teisė suda- zoliuciją. 
šiuo klausimu atstovams sutr* --------- ~ ----- :
rumpinti savo kalbas arba ir 

ai butu risai atsisakyti nuo kalbos, 
kad Į tą klausimą atkreiptų tos pačios kitų kalbėtojų 
atydą Lietuvos Atstatymo ir pasakytos mintys butų kai- 
Ž cm ė s—Banko—bendrovės?- 
Mes žinom, kad prieš užsi
degsiant karei, ypač pasta- kad ginčai 

• •• , • r • ••

mesniam laikui ir teip dary- i 
darni kaip tik neina tais ke- į kelių valstybių tautoms pri- jungos vardu 
liais, kuriais eina Europos j pažinta Europos ir Ameri- balsuos už T.

(bepartinis)mokratija pasrodytii atsili-j ryti vieną politinį kūną; Nagevičius (bepartinis) 
kusi nuo pasaulio demokra-; 6) Kad Lietuva iki XVIII pranešė, kad balsuos teip 
tijos, jeigu nenorėtų reika-Į šimtmečio pabaigai turėjo pat už T. Paž. rezoliuciją, 
lauti Lietuvai nepriklauso-'savo atskirą politikos gyve- Jeigu nepraeis T. Pažangos 
mybės. Socialdemokratai nimą 
tvirtina, jog kalba yra įran-

K

$1

Kun. Juodvalkis permato, 
i prie vienokios 

nuomonės neprivt/ią. Kai
rysis sparnas laikysis savo 

ir gerinosi, o tą gi kilimą iš\ adų, o dešinysis teip pat

raišiais metais Lietuvoj vis
kas laipsniškai kilo augštyn

rezoliucija; sako kalbėtojas,
7) Kad esant šioms aplin- aš balsuosiu su socialistais, 

lieTūvia'ms bet ne su reidmainiais-tt. y.
antarininkais).' 

svės troškimus ir, remiantis Prieš pat balsavimą dar 
apsisprendimo teise, ašikiai kyla ginčų dėl balsavimo 
visam pasauliui pasakyti,
kaip jie savo likimą apsis- Balsuojant pasirodė, jog 
prendžia;

kis, susišnekėti su demokra- kybėms. metas
tija. Jeigu išeis ne iš pačių Į įvykinti senus politinės lai- anot jo, 
lietuvių, tai prieš ją turime 
kovoti. Rusijoj šocialrevo- 
liucijonieriai šelpia pinigais 
musų socialrevoliucijonie- 
rius. Matyti, kad didžiau
sias pavergimas bus iš pini
gų pusės. Kada rišame Lie
tuvos klausimą, turėtume už 
miršti, kad esame partijos 
žmonės. Geriausias šiam 
klausimui išrišti kelias buvo

teisinbumo. •rj
savo. ■ 

Nagevičius (bepartinis). 
kai.; Dabar LA. B-vė susinę- Aš esu laisvės žmogus,' ir 
šus su Rusijos lietuviais, ga- mane nė prie vieno sparno 
lėtų kurs nors suorganizuoti nepridėsite, — sako kalbė- 
savo skyrių Rusijoj, į kuri tojas. Toliau kalbėtojas 
sutrauktų visus šiądien išsi- nurodo, kaip lengviausiai 
blaškiusius po Rusiją lietu- Lietuva galėtų išsimokėti

išjudino Lietuvos inžinie
riai, agronomai ir amatnin-

Lietuvos atstatymo klau
simu. Po tokiu antgalviu 
yra tilpę:
me lietuviškame laikraštyje

straipsnis viena-

išeinančiame Petrograde. 
Tame straipsnyje yra ragi
nama. kad lietuvių visuome
nė apart politiškų klausimų 
neužmirštu ir Lietuvos at
statymo klausimo su kuriuo 
ateityj būtinai teks susidur
ti ir jam daug spėkų paau
kuoti. Rašoma:

Laikas gi bėga. Karės 
slibinas diena iš dienos ei
na silpnyn. Jei ne šią
dien, tai rytoj baigsis ka
rė. Po karei gi iš visų Ru
sijos užkampių turėsim 
grįžti atgal sugriauton 
Lietuvon. Viskas reikės 
atgaivinti, daug ko ir iš 
naujo padalyti. Atgaivi- 
nimui-gi reikalingi vais
tai, padarymui įrankiai. 
Pas mus gi kaip pirmųjų 
teip ir antrųjų arba visai 
nėra, arba jeigu yra, tai 
labai mažai. Tokiomis gi 
spėkomis nedaug ką nu
veiksime, su tokiu plačiu, 
įvairu ir painu kaip Lie
tuvos atstatymo klausi
mas, gali grumtis tiktai 
organiz. spėka, kuri iš ank 
sto gvildentų ir išrištų 
tuos klausimus, kuriuos 
iškels po karės momentas. 
Reikės*  prikelti perblokš
tas Lietuvos ukes su įvai
riomis jos šakomis: žem
dirbyste, gyvulininkyste, 
pienininkyste ir tt, reikės 
atstatyti iš pelenų trobe
siai, visai iš naujo reikės

vius inžinierius, agronomus savo skolas, jei butų neprik- prof. \oldemaio nurodytas, 
ir amatninkus, kurie darytų Iausoma. Galima butų už- 
iš anksto planus Lietuvos meksti stiprus ryšiai su Šuo 

mija, į kurią vestų geriau-

už Tautos Pažangos rezoliu-
. . ciia balsavo visi dešinieji ir

, ... * dalis karininku, d-ro Nageli visa ctnogranne Lie- ... , ‘ ?’ . , . .. vicius vadovaujamu, visotuva privalo tapti neprik- ,. 1 1U- i • 140 atstovu, prieš šią rezo-lausoma valsvbe, nuolatinai .. .. „ -i <‘ liucna — 128. susilaikė gi 4neutrali; J *T , . žmones.2) Jos neutralumas ori- T.. . ,, , , , .,, , . 4. . L z socialdemokratu ir so-valo būti garantuotas lai- .... ,, T. & cialistu liaudininku rezoiiu-kos Kongreso.Patsai ilgą laiką gyvenda
mas Suvalkų gub. įsitikinau, 
kad Lietuva turi būti neprik 
iausoma.

Šiuo klausimu kalbėjo dar 
P. Leonas ir Durnos atstovas 
Januškevičius.

atstatymui.
Susirišus i bendrą ryši S1'as kelias — Baltijos jura 

Suomiai lietuviams esą la
bai simpatizuoja, nes lietu
viai yra viena tų tautų, ku
rios prieina Baltijos jurą.! Seimui buvo perskaityta
Rusų demokratija nesupyks rezoliucijos dėl šito klausi- 
• * •’ ’ * 1—. Išdirbimui vienos ben-

Amerikos ir Europos lietu
viams, Lietuvos atstatymo 
klausime, daugiau galima bu 
tų ką nors nuveikti. Užsi
baigus karei iki amerikie
čiai pasiektų Lietuvą, euro
piečiai būdami arčiau pirmi 
stotų į darbą, pagamintų 
vietas ir viską galėtų rengti 
sutikimui Amerikos lietuvių 
ir tada sulyg nustatytų jų 
planų prasidėtų naujas Lie
tuvos atstatymas.
rodos, kad tas butų labai ge- Dauguma gi rusų demokra- 
ru daiktu. tų esą centralistai. Ir grei-

e čiausiai Rusijos Steigiama-
• • sai susirinkimas susidėsiąs

Juokų laikraštis. Gavo-: iš centralistų, kurie nemokė
me pirmą numerį “Dilgelių”, s,ą tinkamai lietuvių klausi- 
įuokų laikraščio, kurs pra- išrišti.
dėjo eiti iš Worcester, Alass. ■ Kun. Jasienskis tos nuo- 
Tos jau pirma buvo ėję iš, monės, kad jau galima drą- 
Pittsburgo. šiai skelpti nepriklausoma

Lietuva. Vieno troškimo 
nepriklausomybės neužten
ka, popierinė gali būti ta ne
priklausomybė, jei visa tau
ta to neremtų. Lietuviai sa- 

Įvo nepriklausomybės rūmą
3) Savo politinį likimą Lie: dabar jau gali statyti, nes 

tuvių Tauta turi apspręsti lietuvis iš prigimties yra uk- 
savo laisvai išrinktame Stei-i tverys. Lietuvių kultūra,

cija balsavo 113 žmonių,3) Taikos Kongrese turi . „ _ ,n _ o* prieš 149,-susiIaike 8.-būti Lietuvos atstovai.
4) Lietuvos valdymo būdą 

ir vidaus tvarka turi nusta-

Pasaliau statoma balsavi-
Santaros rezoliucija.mui

, . . . . Už ja balsuoja teip-pat ir šutyti sukviestas visuotiniu, - '■* J

jei mes pareikalausim nepri- j mo.
klausomybės. j droš rezoliucijos nuo frakci-

Valdemaras mėgina kri-fj^ ^uv0 išrinkta po 3 žmo- 
tikuoti P. Leoną. Kalbėda-Įnes* kad jie taip 
mas apie demokratingumo 
supratimą kalbėtojas sako, 
jog daugiausia matąs de- 

Mumš mokratingumo pas Leoną.

, . . ... . , ciahstai lisudinmkai. nes jiiIvgiu. tiesiu ir slaptu baisa- .. .. . , , _. - t- rezoliucija įau buvo matyt,vnnu Steigiamasis Lietuvos . . . T... . . . & kad nepraeis. U z rezonuci-Susirinkimas. ■ - ' - - - ---

RUSIJOS LIETUVIŲ 
SEIMAS.

(Tąsa.)

giamajam susirinkime.
Besibaigiant šios dienos 

posėdžiui Lietuvių Seimą pa 
sveikinti ntėio lenku delegar
ęij'a, kuriu t T :r ži
nomas lietuviams u B^hrin-

tartų ir patiektų Seimui vie
ną rezoliuciją.

Tuo ir pasibaigė šios die
nos posėdis.

„ . . ..... ja balsavo 111, prieš 132,Prie antrosios rezoliucijos
prisidėjo social-demokratai U " 
ir socialistai liaudininkai.
Šita rezoliucija štai kokia:

Aštuntoji Birželio 3 diena.
Posėdį atidaro 1 vai. Biel

skis. Pasirodo, kad išrink
toji nuo frakcijų komisija 
bendrai rezoliucijai išdirbti 
savo darbo dar nepabeigė. 
Todėl atstovai, apsvarstę ke 
liatą mažų dalykėlių, reika
lauja pertraukos.

Po pertraukos pirmiau
siai buvo perskaityta pasvei 
kinimas Seimui iš Amerikos 
nuo “Draugo”, “Apžvalgos”, 
“Vyties” ir iš kitur.

Sugryžusi rezoliucijos ko
misija praneša apie padary
tą darbą. Pasirodo, jog ben 
drios rezoliucijos išdirpti ne 
begalima buvo. Išėjo visgi 
trys rezoliucijos. Prie pir
mosios rezoliucijos prisidėjo 
visas dešinysis sparnas ir 

gyvena menkai. * Lietuviai i dalis bepartinių, bubent: 
gyvendami smėlynuose auk-! Tautos Pažanga, kriksčio- 
sčiau kultūroje yra pakilę,1 nys-demokratai, katalikai ir

Dešinieji iš džiauksmo už
traukia lietuvių himną. Pa- 

„ .. T\ x . • . dainavę himną tie patys di-Rusijos Lietuvy Seunas^.^.. ;nėgfaa mar. 
pnpazmdamas. salietę, bet niekas neišeina,

1) Kad Lietuva savo etno- m - retailabai tedainuoja
grafinėse ribose ^1 skir-tokia deši is
tingas ekonomines, sociales ,
ir kultūrines sąlygas; sp m s.

2) Kad kiekvienas kraštas rauj.a
gali geriausiai plėtotis tik p<) ’ ukos s<K!ialde. 
turėdamas pilny pietojunos mokl^ ]iaudi.

3) Kad toji laisvė kiekvie
nos tautos manoma kaipo

Po to buvo padaryta pert-

ninku, santaros frakcijos ir 
joms prijaučiantieji išėjo ki- 

.... . .... tan kambarin tęsti Seimoteise pilna, savo hklm? sprę- po$ėd. A])ie tai jau buv0 
plačiau rašyta “Santaros” 
No. 21 (žiur. Leono nepap
rastas pranešimas ir kore
spondento M. aprašymas: 

: aštuntoji Berž. 3 d.).

sti;
4) Kad tautų apsisprendi

mo teisė sutinka su tikruoju 
demokratijos keliu ir pripa- 
žysta visų šalių demokrati-

sulyginus su rusais, yra 
daug augštesnė. Mes mato
me, kad Rusijos ukininkai 
turi geras ūkio sąlygas, bet

jos
5) Kad Petrapilio Darbi- Devintoji Birželio 4 diena, 

ninku ir Kareivių Atstovų Į šios dienos posėdį atvyko 
Taryba, Didžiosios Rusijos soc.-demokratai, soc.-liaudi- 
revoliucijos reiškėją, iškėlė ninkai ir santarininkai. 
tautų apsisprendimo teisę Kvorumas yra. Pirminin- 
kaipo revoliucijos ir busimo- Į kauja Bielskis.
sios taikos obalsį; i Atvykę Lietgalių Tautos

6) Kad didžioji Lietuvos i Tarybos delegatai karštais 
dalis, karo likime yra atsi-; žodžiais pasveikino Lietuvių 
durusi už Rusijos sienų ir to ‘ Seimą.
kiu budu Lietuvos klausimas i (Daugiau bus)

'"S
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~ Mano brangutis. Ar 
dovanosi man, kad aš buvau * 
tave apleidus? , "

— Kad buvai mane aplei
dus, tai dovanoju, bet, kad į _ . ~. - - -
sugrįžai, tai ne dovanoju, neišsiveržė iš jos lupų. Tuokart priėjo bog- 
Buk sveika!

paduotumėm pagalbos ran
ką. Taigi, broliai, argi ir < 
ant toliaus mes to balso ne- i 
išgirsime? Ar mes nuolatos 
žiūrėsime į tas teip nepagei- < 
daujamas peštynes, kurios : 
nuolatos tarp musų srovių 
atsikartoja? Jau laikas pa
mesti žaidus ir stačius srio
vių reikalus augščiaus rei
kalų visos tautos, ir laikas 
nors kartą pradėti pozityvi 
darbą.

Draugijos, kaip sakiau, 
kurių turime šimtus ar tūk
stančius, kiekviena lengvai 
galėtų paaukauti kelioliką 
ar nors7 kelis dolerius iš sa
vo iždo. Jeigu ižde nedau- 
giausia tuom tarpu pinigų 

pintis, o to sulaukus, lai pa- randasi, tai gali surengti ba 
gyventojai nu- lių, ar kitą kokią tinkamą 

pramonę, nuo kurių pel
nas butų paskirtas išgavi
mui Lietuvai laisvės. Teip, 
prie gerų norų galima butų 
draugijoms užsidėti net 
nuolatines mokestis, — mo
kant po kiek ar tai kas me
tas, ar kas mėnesis, nuo ko 
draugijos nepavargtų, o pa
darytų didelę naudą. Pavie
niai teipgi galėtų užsidėti 
nuolatines mokestis ir prie 
kiekvienos progos aukauti. 
Visų kolonijų lieutviai lai
kas nuo laiko galėtų šį-tą! 
parengti ir likusį pelną pa
aukauti tam tikslui, nepai
sant kaip maža kiekvienos 
draugijos ir kiekvieno pa
vienio auka butų, bet kad 
visi aukautume, tai pasida
rytų diktoka suma. Auka- 
vom, brolužiai, įvairiems 
tikslams ir parodėm savo 
duosnumą, taigi šitam (iš- 
skiriant šelpimą nukentėju^ 
siu nuo karės) svarbiausiam 
tikslui irgi nesigailėkim pa
aukauti centą ar kitą. Da
bar kaip tik tinkamas lai
kas atverti širdis ir parody
ti Lietuvos meilę, apie kurią 
tankiai nepatingim kalbėti. 
Musų laikraščiai, pameski- 
te varinėję sriovių politiką, 
o raginkite savo skaitytojus 
prie šito darbo. Raštininkai, 
rašykite, perstatydami svar-

me, tai vistiek bandom 
surasti ir surandam prie
žasčių, kurios mus vienus 
nuo kitų tolina ir darbą — 
kad ir svarbiausi, — trukdo. 
Šitame klausime vieni no
rime ir sakome, kad Lie
tuva butų tokia, kiti sakom, 
kad kitokia, o treti — kad 
dar kitokesnė, ir teip var-

• SVARBUS ŠIOS DIE
NOS MUSŲ REIKA

LAS.
Vienas iš svarbiausių, o 

gal ir svarbiausia šios die
nos musų reikalas, kurį nei 
ant valandėlės atidėlioti ne
galime, tai yra išgavimas 
Lietuvai laisvės. Ir rodosi 
neapsiriksiu pasakydamas, . _ , . , . , , .kad nepaisanAatrame p^mesJoKdami brangujm- 

1 ką, kuri butų galima sunau
doti šios idėjos išplatini
mui. Jeigu nenorime šiam 
reikalui kenkti, tai kiekvie
nas pasistatykim sau už 
idealą štai ką: sakykim — 
lai Lietuva būna neprigul
minga — būna laisva! Tuo
mi tiktai mes turėtume ru-

šaulio krašte šiądien lietu- < 
vis gyvena ir jeigu jaučiasi 
lietuviu beesąs, tai kiekvie- 1 
nas atsimena apie Lietuvą ir ; 
savo atsiminimuose mąsto,' 1 
kaip ir kokiu budu išgauti : 
Lietuvai laisvę, kad ateityje 
Lietuva nebūtų teip perse
kiojama ir slopinama, kaip 
kad buvo praeityje ir kad 
nors kartą .lietuviai, kaipo 
tauta, turėtų teisę ir galėtų 
valdytis teip, kaip didžiu
ma gyventojų nuspręstų. 
Žodžiu, kad Lietuva taptų 
neprigulminga ir galėtų gy
venti laimingiau, negu kad 
gyveno iki šio laiko.

Dabar kaip tik ir laikas 
kuodaugiausia tuomi rūpin
tis, nes niekas negali pasa
kyti ir nežino, kaip greit to
ji baisioji skerdynė, kuri iš 
žudė tiek milionų žmonių ir 
sunaikino tiek daug pasau
lio turtų, gali būti sustabdy
ta, ir tautų atstovai'gali bū
ti pašaukti, kad nustatytų 
Įvairių tautų rubežius. Kiek
viena tauta tuomet stengsis 
pelnyti kuodaugiausia, užtai 
dabar deda visas pastangas, 
sirengus, nes tinkamas, pri
sirengimas reiškia daug lai
mėjimo. Mes, lietuviai 
ypatingai amerikiečiai, žino

tįs Lietuvos 
sprendžia, kokia tvarka ir 
šalies valdžia turėtų būti. 
Ir argi mes . negalim pasiti
kėti tiems žmonėms, kurie 
Lietuvoje gyvens, jog jie ži
nos ir pataikys pasidaryti 
sau tokią tvarką, kuri jiems 
bus tinkamiausia ir paran
kiausia? Juk žmonės, ku
rie gyvena Lietuvoje, jau 
įvalias yra prityrę visokių 
kartumų nuo valdžių, po ku
riomis turi gyventi, — tai 
ir suprantama, jog ateičiai X 
bandys ką-nors geresnio ir 
parankesnio įsteigti.

Mano geismu yra, kad visi 
Amerikos lietuviai sutarti
nai šitam prakilniam tikslui 
dirbtų, bet kadangi tos pa
geidaujamos vienybės nėra, 
tai aš kalbėsiu apie Lietu
vos Neprigulmybės Fondą, 
kaipo įstaigą, kurią aš žinau 
ir kuri kiek tik jai aplin- 

ma, kad irgi sakysime, jog kkkla: dirta 
laukiam to laiko su nekan- « tam pudingam ir gar- 
trumu ir rengiamės teip, tjKsiul- ž“ma; d,r- 
kad geriaus ir negalima. bvddar dau8!au’ k-1’1? 
Bet man regis, kad jeigu ™am veikimui reta lian- 
kurie manom, tai klaidinau! d:es Pianino, o liaudis 
patįs save, bandydami pa
tįs sau tatai įkalbėti

šiuomi laiku geirausiai galė
tų pritarti aukaudama nors 
našlės grašį, nes supranta
ma, kad darosi išlaidos, ku-

nes 
toli gražu teip nėra ir daug, 
tein ir labai daug, dar mums . 
reikia padirbti, iki pasieksi- ™nas ar,.ke1' 
me tą laipsni. Kas žin ko- Padengti negali. Be .slaidą 
dėl mes teip 'darome? Ro- žį n(doh Salll,na nukeliaut., 
dosi, jog mes visi norime besakau, kai. me» .etma. 
matvti ir trokštame, kad i£dsv? nupirksime, bet mes 
Lietuva butų laisva, kur turime apmokėti nors dali 
daugumas norime ir norėsi- t'l 'šlaitų, kurias

nanesa tam reikalui dirbda-

Hik-hik-hik!

SURINKOM.Š.
s (Tąsa)

dikano pasiųstas didžiūnas ir mostelėjo bu- 
i deliui. Tas nuleido kirvį ir šypsodamas pa- 
} dėjo jį sale kulbės.

Moterė j vyrą, kurs parėjęs i Tuo tarpu atsidarė kiemo vartai ir -Į
namo.trečią valandą „..k mergaite pamate liuosą savo tėvą, atkišusi 
ties, taisosi gulti:

— Begėdis tu! Jeigu tu
į ją savo rankas.

Bogdikanas dovanojo mandarinui ir
teip save matytum, kaip da- PaIieP® nleko ^au nebausti budelhj kie-
bar tave mato' žmonės, tai.... k“riame mergaitę Viduryje

— Vyras: — (Hik) Jeigu į k,em° buv0 Padėta su!as su Parasu:
(hik) tu (hik) save (hik) da I . ........
bar (hik) pamatytum kaip i bu™ Pa?myZusi atiduoti gyvybe uz savo

me. kuriame jisai tyrė mergaitę. Viduryje

dys. \
Plučius apsidžiaugė, kad neužilgio pra

švis ir sako:
— O, jau vienas yra!
Plučius kalbėjo apie gaidį, o tarnas pa

manė, kad tai apie jį, nusigando ir sako sa
vo draugams:

— Mane raganius jau sužinojo. Tik 
aš prikišau ausį prie jo durių, o jis sako: 
vienas jau yra: Prapuolęs aš, vyručiai!
_ Prikišo prie durių ausį antras tarnas. 

Užgiedojo gaidys antru syk. Nudžiugęs 
Plučius sako:

— Jau du!
Tarnas atšoko nuo durių ir sako: “Ir 

(Hik) Jeigu! ^^em0 buvo padėta šulas su parašu: 'mane sužinojo! Priėjo prie tūrių trečias.
' *............. ' “Čia Siu-Lien, Ihungo mandarino dūk-į Gaidys sugiedojo trečia syk.

...................................................................................................... _ Trįs! sušuko Plučius ir pakilo bėg
as tave (hik) matau (hik), j 
tai (hik) sakytum (hik), 
kad (hik) iš muziejaus 
(hik) žmogystė (hik) su 
(hik) dviem (hik) galvom..'.

; laiminta ir žemė, kuri tokias dukteris iš-; Tik pradarė duris, kaip užsidūrė ant 
duoda” j kažin ko. Visi tris tarnai puolė jam po ko-

; jų ir sako:
— Nežudyk musų! Nepasakyk kara

liui, kad tai mes padarėme! *
' — O kur yra akmuo? Tuojau atneš-
į kitę man jį į čia! piktai suriko ant jų Plu
čius, o pats džiaugiasi, kad čia jam teip ne
tikėtai pasisekė surasti vagis.

—- Štai akmuo — tarė tarnai.
Plučius susiraukęs, sako jiems:
— O jus nedorėliai! Kaip - jus drįsote 

teip padaryti? Na, šį kartą dovanoju 
• jums, bet žiūrėkite daugiau teip nedaiyki- 
! te! O dabar pristatykite man Į čia kalaku- 

— Vai apvogė, apvogė nevidonai mane į paslėgus jūsų nusidėjimą.

RAGANIUS.
(Iš X. aut.)

Gyveno gale sodžiaus žmogelis, pavar-
Barzdaskutykloj. į Plučius. Visa jam nesisekė. Ką tik mus! 

Svečias: — Delko tamista’ Paims» ar Pradės darJti vis nesiseka ir! 
leidi tam pienvaikiui, 'kurs;nesiseka. Nusigyveno nabagas visai.. Pa-j 

laikyti j baigė jis kartą paskutinę duoną ir mąsto: i 
“Kas čia reikės daryti?”

Pamąstė, pamąstė ir išmąstė. Nuėjo vi į 
durnaktį į kaimynų blikę, suėmė patiestuo- į 
sius audeklus ir pakasė po jų kupeta šieno.

Ant rytojaus kaimynė, pasigedusi au
deklų pradėjo šaukti ne savu balsu:

dar nemoka gerai 
britvą, skusti senus žmones?

Barzdaskutys: — Tamis- 
ta, senesni gali daugiau iš
laikyti.

Supranta poeziją.
Mokytojas: — Pasakyk 

man Jonuk kiek skyrių turi 
poezija ?

Jonukas: — Trįs.
Mokytojas: — Kokius?
Jonukas: — Lirišką, drą- 

matišką ir epidemišką.

Nesupranta dalykų.
Pati: — Negaliu suprasti, 

kaip tu, girtuokli, gali die
nomis ir naktimis sėdėti sa-
liūne. Argi tau nenusibos
ta?
- Vyras: — nekalbėk apie 
dalykus, kurių nesupranti.

Neteko balso.

O Plačius stovi pas savo trobelės var- 
į tus ir sako:

— Ar tavo audeklus pavogė?
— O iš kur tu žinai, kad audeklus?
— Kaip nežinosiu? Juk ar tu nežinai, 

į kad mano tėvas buvo raganius, mano tėvo 
■ tėvas ir aš esu raganius. Ir, jeigu nori, tai 
; aš tau galiu surasti tavo audeklus — kau- 
įkai man padės! *

— Tik surask jau, susimildamas!
— O ką duosi ?
—- Duositrmiitųl
— Kraitę miltų?
— Gerai, duosiu kraitę! Pasikratė

Tarnai atnešė kalakutą. Plačius įvo- 
liojo akmenį į duoną ir padavė kalakutui 

; nuryti. Kalakutas sprangsėdamas nuryjo.
Linksma Plučiui. Laukia jis greičiau 

į ryto. Atsikėlė karalius, pasikvietė Plučių:
— Sužinojai kas pavogė ir kur yra ak-

; muo: .
— Sužinoti sužinojau, bet tai neleng

vas buvo darbas, atsakė Plučius: kalakutas 
. yra pavogęs ir praryjęs akmenį.
Į — Neškite šen greičiau man kalakutą 
, ir peilį! sušuko karalius. Perplovė kalaku- 
.tui pilvą, žiuri: ištikro viduryje beesąs ak- 
i muo.

Plučiui karalius liepė duoti sidabro 
už ranku."“Kaimynė ati?ešė?ande'n7kibi^ IPundT Parėjo Plačius namo su dovana, 
Plučius atsistojęs, ant to vandens pradėjo! at31mmė kiek jis Prikentėjo tą naktį ir 
kažin-ką varval'iuoti. paskui galvą sukti, dau«lau Jau neraganavo.

— Kazimieras turėjo ge
rą tenorinį balsą, ar netie
sa? Bet kas pasidarė, kad 
dabar jo neteko. Gal persi
šaldė?*

bą šito reikalo. Kalbėtoja?
ir veikėjai, prie kiekvienos

me gvventi; tik štai neži- - .
nia dėl kokių priežasčių la- mi. >r gaišindami savo kar
kiau mes tuomi nesirūpina- tais ir brangų laiką, le u- 
me? Rodosi, kiekvienas len- ™s Nepngulmybes Fondas 
gvai galime suprasti, jog ki- kviečia kiekneną betuvj ir 
tos tautos musų tautos liki- Hetuyartę prie to darbo pri
mų nesirūpina, jeigu mes s'dėti, kurj tai balsą mes 
penti laimingiau, negu kad v'si turėtumėm išgirsti, nes 
bėti. Juk tai butų net gė- tas darbas F1? mus« 
da mums norėti kitų tautų pavieniai turėtum tam Fon- 
užtarimo ir. kad jos muSų dm aukauti. pagal musų ge- 
darbus dirbtų, kuomet mes r^ausi išgalėjimą 
žinome, kad tas darbas yra
musų darbu ir kad mes tu-: dėlių turčių, kaip pas ki- 
rime jį dirbti. ' tautas, ant kurių butų

Kaip dabar dalykai pas galima pasitikėti, jog su

Norint pas mus nėra di-

— 0 ne, girdėjau jis apsi
vedė.

progos raginkite savo klau-į 
sytojus nepamiršti, bet vi
suomet atminti šį svarbų 
reikalą! Dirva plati ir kiek
vienas turim progą dirbti, 
taigi ir dirbkime visi!

Nenaudėlis.
Vyras: — Ką tas reiškia.

St. Gegužis.
Norėdami kokių nors in-

rašykite jo raštinėn — 307 
W. 30-th St., New York 
City.

paskui nusispiovė tris kartus ir tarė:
— Dabar žinau kur tavo audeklas — gi 

po kupeta šieno padėtas!
Kaimynė nuėjo prie kupetos ir rado sa

vo audeklą.

NETEISINGAS APKALTINAIAS.
(Vokiečių legenda.)

Seniai viename Vokietijos mieste gyveno 
turtingas bajoras. Kaip visi tos gadynės

- Ačiū, ačiū tau. Plučeli! Še tau krai-' PaPr0Čiu didžiūnai buvo dvasiškais, teip ir 
jis buvo vyskupu. Ant augsto upės krantote miltų ir dar priedo dešimts kiaušinių!

Iš to džiaugsmo kaimynė nubėgo pas Pastatė -iis bažn-vdi3 ir pili ir apvedė j? aug-
savo kurnate irpasakojo apie Plučių-raga- i3111 murn'

Vyskupas buvo labai staigaus budo:

mano brangioji ? Užvakar 
daviau 60 dol., vakar dar 50, 
o šiądien ir vėl nori 40. Aš 
nesuprantu?

Moterė: — Ah tu nenau
dėli! Ar neprivalai džiaug
tis, kad tavo moterė kasdie
ną daro mažesnes išlaidas!

niiL Tuojau kalba apie jo raganystę plačiai - - - .
pasklydo po aplinkę. O Plučius, turėda-! nesusila^dayo savo piktume ir todėl gno
mas miltų ir kiaušinių, pasivalgęs kaip po- nds ’a’>al nn0 -° kenteJO.
nas, tik šaiposi. Prapuolė kartą labai brangus vysku- 

• po žiedas. Ten, kur vyskupas laikė savoUž dvieju dienu prapuola visųgeriau-, , . __
sis dvarininko arklys. Pašaukė Plučių. brangenybes, turėjo pnejimą t*  vienas 

senas tarnas, kun vyskupas laike labai įsu-Jis vėl paburė ant vandens ir sako:
— Vagys toli arklio nenuvedę, Jis pri- ^mu.

rištas kur tai girioje prie medžio. (O tai jis 
pats buvo pririšęs).

Nuėjo į girią ir surado arklį. Dvari- i

(Dar bus)

UUOKAIJ
Dovana.

ninkas davė Plučiui dešimts muštinių. Į 
Išgirdo apie Plučių-raganių ir tos ša- i 

Motina: — Mano brangi nes karalius. Prapuolė karaliaus labai į
Oliute, iki eisi į šliubą, pir
ma gerai apsimąstyk. Mo
terystė tai yra svarbus žing-

Gerai atsakė.

mus amerikiečius stovi, tai nuolatinius įplaukimus 
daugeliu atvejų netik kad 'to tikslo vykmimui, temaus 
mes nesistengiam tą teip Pr^e £en3 nonh manau, 
svarbų reikalą prie kiek-: hutų galima surast, tmka- 
vienos progos stumti pir- mus šaltinius, is kurių au- 
myn, bet tankiai net paken- plauktų. Juk turime 
kiam, statydami pirmoj vie- šimtus, o gal ir tukstancius 
toj reikalus musų sriovių ir drau^^ su. !va,na’s 7ar' 
partijų. Toki musų pasi- dais> 1S kurių netoli kiek- 
elgimai silpnina musų h- viena yra pradžioje įstatų 
teip neperdideles spėkas ir 
atideda tą teip svarbų ir 
šventą darbą vis 1

užsibriežusi — Meilė Tėvy
nės. Tverdami tas draugi-

— Ar tamista norėsi pri
imt nuo manęs dovaną dėl 
amžinos atminties?

— O ne tamista. Negra
žu butų man jus nuskriausti.

Ale duok šventą paka- 
jų. Dar šešios dukteris pa
siliks prie manės, kuomet 
tamistai atiduosiu.

snis.
Duktė: — Teip motut, bet 

senmergystė yra svarbesnis 
žingsnis. Apie ją reikia 
daugiau mąstyti.

PASIILGIMAS Tėvynės.
O Lietuva, tu brangiausia, 
Mano gimtinė šalis, 
Tu maloni kaip saulutė 
Prie tavęs mano širdis.

Tu man nedavei liūdėti, 
Kaip tėvelių netekau, 
Tu man buvai motinėlė 
Kaip našlaitis palikau.

Ar aš dirbau ar ilsėjau, 
Visados buvau ramus,

Prakalbose.

Dvidešimtame amžiuj.
-— Heilo! Ar panelė Pau- 

Hutė prie telefono?

Klausytojas pertraukda
mas kalbėtojai kalba: “Jei
gu tamista esi tokia gudri, 
tai pasakyk man kiek kiaulė 
turi pirštų?”

brangus akmuo. Jieškojo, jieškojo — nie
kur neranda. Pašaukė į karalių Plučių.
Važiuoja Plučius į karalių, o pats nelinks
mas. Mano sau:

— Dabar tai aš sveiks dingęs! Ap
gaudinėjau žmones, tai ir priėjau liepto ga
lą. Kažin ar beparnešiu galvą namo?

Atvažiavo, nuėjo O kad kada ir liūdėjau,
Bet greit nusiraminau.

O Lietuva tu brangiausia
Ir šiądieną man esi,
Tenai dangus daug aiškesnis, 
Tenai saulė yri šviesi.

Važiuoja ir dreba.
pas karalių. Karalius jam ir sako:

— Duodu tau parą laiko: jei per tą: 
laiką surasi man akmenį, tai gerai apdova
nosiu, o jei ne — liepsiu nuimti galvą nuo 
pečių! Dabar eik į savo kambarį ir ten 
burk kiek nori ir kaip nori!

Sėdi Plučius savo kambaryje ir vos ne-

3 tolyn, kas > ir dėdami tuos prakil- 
daro skriaudą tam prakil- nius žodžius musų draugijų 
niam tikslui, būtent išgavi-1 pamatuosna, juk turėjome 
mui Lietuvai laisvės. Kad į mintyje, kad, reikalui atsi- 
tas tiesa, jokių argumentų | $JUS»_ tėvynę gelbesime ir 
nereikia, nes turime gana žiūrėsime, kad tos musų 
patyrimų iš praeities ir da- draugijų įstatuose įsreiks- 
bartinių musų darbų reika- tos teip prakilnios mintis 
le šelpimo nukentėjusių nuo hutų išpildytos. Ir stai ate- 
karės. Jau mes teip esame J° va^anda» kuomet musų 
papratę veikti ir veikiame, tėvynė atsirado dideliame 
kad, nepaisant koki svarba pavojuje, bet, norėdama iš 
ir didelė nauda butų, jeigu tų nesmagumų išsigelbėti, 
visi dirbtume išvien-sutari- šaukia kiekvieną musų, kad žeminus vyrui sako;

— Teip, aš.
— Prašau jūsų rankos. 

Aršu tuo sutiksite?
— Yesser, bet kas prie 

telefono?

Kalbėtoja (be mąstimo) 
Nusiauk tamista kojas ir 
pats suskaityk.

verkia. Kas čia dabar daryti? Vistiek 
neįspėsiu! Palauk, tegul ateis gaidžiagys-
tė gal galėsiu kaip nors iš čia ištrukti ir pa-
begti.

Tą brangųjį karaliaus akmenį buvo pa-
Tankios tragedijos. vogę tris karaliaus tarnai. Nusigando jie

Čia ne miela man gyventi,
Čia ne gimtinė šalis. 
Tenai tik aš džiaugsmą rasčia 
Tenai neliudėt’ širdis.

Bet kas gali apsakyti, 
Kokia šiądien tu likai,

Kieta širdis.
Jonui pabėgo iš namų pati. 

Iš karto buvo nuliūdęs, bet 
paskui užmiršo ir aprimo. 
Praėjo metai. Žiuri, par
grįžta jo pati. Įėjus ir nusi-

Motina: — Ką tu darai išgirdę, kad karalius parsigabeno raganių 
Varut, kaip nepažįstamas vy ir susiėjo po jo durimis pasiklausyti ką 
ras tave užkalbina ant gat- jis veikia.
vės! i Klauso ir kuštasi tarpu savęs:

Duktė: — Bėgu greitai į! — Jeigu jis yra tikras raganius, tai vis
įtiek, bra, sužinos viską: ar negeriau butų 
patiems prisipažinus?

Vienas jų pridėjo ausį prie durų, pasi
klausyti arčiaus. Tuo kartu užgiedojo gai-l

artimiausį kampą.
Motina: — O paskui?
Duktė: — Laukiu kada ji

sai ateis.

Tu dabar jau netekai.
Ar sugrįž grožybė tavo,
Ar grįž vėlei tie laikai,
Ar sugrįž, ramybė, meilė,
Ar sugrįž tavo vaikai?

Aš laimingas tada bučia, 
Jei galėčia ten sugrįžt. 
Ir tėvynę teip laimingą. 
Kada gaučia pamatyt.

Vyturėlis.
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Manome, Kad Statymas Prasidės už 30 Dienų

Rubber Cogauti platesnes informacijas.

Inkorporuota Valstijoj Ohio.
Antrašas.

Vardas.

ta žinai yra labai pelninga. Milionai buvo pada
ryti ir yra daromi šenden, dėl pirmųjų akcijonie- 
rių tų kompanijų, kurios išdirba automobilių rat
lankius ir plėves.

TIRU AND RUBBDR 
$VEtfn> OHIO J

Mes da sykį pranešame, 
kad Lietuvos Žemės Banko

Gerbiamieji:-
Esu už interesuotas ir norėčiau

Mūras, kuris čionai patalpintas bus naujausios 
ir geriausios konstrukcijos. Planus baigia daryt ir

SKAITYKITE VISI 
“DIRVĄ” IR SAVO 

DRAUGAMS.
PATARKITE SKAITY

pinigai yra sudėti trimi var
dais New Yorke banke “Gu-

Ispildyk ir išsiunsk blanką, ką yra kampe.
DABAR, JEIGU TAMISTA NENORI PRALAIMĖTI PROGOS.

R.W. Bash,
Kun. Tarnas Žilinskas,
Kun. Jonas Žilinskas,

50 W. Sixth Street, 
South Boston, Mas:

Vieta dėl musų dirbtuvės jau išrinkta ir paimta. 
Musų nuosavybė randasi ant Warner Road arti 
E. 105 gatvekario linijos, tarpe dviejų geležinke
lių linijų su geriausiais išsiuntimo parankumais, 
daug vandens, už 3 centus važinėjimas gatveka-

LAI BUS LAISVA LIE- ; 
TUVA.

- (Tąsa nuo 2-ro pusi.) į 
mus užsmaugti, jeigu /šioje < 
patogioje valandoje nemė-į 
ginsime parodyti pasauliui i 
lietuvio — kaipo tikro Sans- i 
krito ainio, kurs yra visai 
atskiras nuo slavo-lenko. \I

Tą išvydę valstybės kai-i 
betų apie Lietuvą atskirai;' 
tą žinodamas, popiežius savo; 
taikos pasiūlose indėtų Lie- \ 
tuvos reikalavimus atskirai i 
ir liautųsi manęs, kad lietu- į 
•yiams labai gera bus po ne- 
prigulmingos Lenkijos vai-; 
džia.

Nenusiminkime — lietu-į 
viai, tik stokime ant sargy
bos savo Tėvynės, kurios at- i 
gimimas jau artinasi, kas; 
turės stoties. Turėkime vil
tį, ir tą viltį pastūmėkime 
savo pasišventimu, savo ga
le ir gausiomis aukomis. Lai 
šių dienų musų pastangos 
bus žyme, uždėta pabaigai 
.darbo, pradėto keliatas desė 
tkų metų atgal, didžiųjų 
musų tėvynainių, vienų jau 
gulinčių kapuose ir kitų dar 

^.tebegyvenančių ir laukian
čių užtekant saulės-liuosy- 
bės ant tyro laisvo neprigul- 
mingos Lietuvos dangaus!

K. S. Karpavičius.

30% Premija iš paprastų šerų(CommonStock) beveik jau išsemta. 
*' Dabartinis paskirimas $100,000 vertės 7% Prefered Ideal Stock [norinčių sudėt šėras liuesas 

\ nuo mokesčiu J duoda su savim premiją 30% nuo common (paprastos). Šie Šerai teip 
greit eina, kad gali jau visai išsibaigt šioj savaitėj.

Nelauk dėl kito paskirimo šėrų su nužeminta premija, bet pirk šėrą DABAR 
kol 30% premija yra duodama.

Jeigu Tamista nori, krd tamištos uždarbis atneštų finansišką savestovystę, 
gaukie pilnus faktus kaslink IDEAL RATLANKIŲ.

LIETUVOS ŽE3IĖS BAN
KO REIKALUOSE.

Lietuvos Žemės Bankas 
surinktų pinigų ea.sh turi: 
doleriais 38.000 ir rubliais 
(casb arba kontraktais) 
62.000.

Pasižadėjimai siekia per 
-šimtą tūkstančių—dolerių. 
Pinigai nuolat plaukia.

Besididinant Lietuvos Že
mės Banko kapitalui,- tūli na 
riai vis labiau ir labiau pra
dėjo per laiškus klausinėti, 
ar pinigai gerai bankoj tri- 
mi vardais sudėti ir apsau
goti, ar banko knygos yra 
tvarkoje vedamos ir t.t.

Kurią iš šių Upių Tamista Skirsi Savo 
Perviršiaus Fondą?

Ar-gi Tamista išmėtysi savo uždarbį iki senatvės metai ateis, ar Tavo pasirįži mas laimėt pasisekimą 
priduos tau energijos dėl galutino nusprendimo, kuris galės suteikt galutiną

finansišką savystovystę?
Shwabai, Morganai ir Carnagies šios genkartės milionieriai turtus sukrovė ne geizdami, jų stebėtini 
turtai pasidarė prisidėjimo prie pramonės (INVESTMENTUS.)

aranty Trust Co.” • Kad be i 
pritarimo ir be parašo visų! 
trijų narių tie pinigai iš ban 
ko jokiu budu negali būti 
sukcesoriai tų pinigų negali 
reikalauti, kad knygos yra 
vedamos kuogeriausiai.

Bet kad turėti visišką bro
lių-lietuvių užsitikėjimą, 
mes, komiteto nariai kurių

The
Ideal Tire & Rubber Co. 

Cleveland

vardą pinigai yra sudėti, 10 ■ 
dieną Rugpjūčio turėjome 
New Yorke susirinkimą, ku; 
riame nutarėme priimti į ko 
mitetą du nusimanančiu ban 
kinį dalyką trustees’u, ku-. 
riuodu gyvendami arti New 
Yorko, galėtų kartas nuo 
karto banko stovį patikrin
ti; peržiūrėti, kaip sudėti 
pinigai, perreviduotų kartas, 
nuo karto banko knygas ir 
nariams ir visuomenei pra
neštų, kaip banko dalykai 
stovi. .

Tais trustees’ais yra kun. 
N. Petkus (Brooklyn, N. Y.) 
ir advokatas George Matu- 
levich (810 Broad st., New- 
ark, N. J.)

Pasitikėdami, kad matant, 
kaip viskas aiškiai i^teisin
gai yra vedama, broliai-lie- 
tuviai ir sesers-lietuvės da 
prielankiau ir noriau rašysis 
prie musų Banko.
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LIETUVIS

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

nos, nuo 2 iki 8 vaL vakare.
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 dienos.

. J.

trautisus
SKRIAUDA.

T

1 PARŪPINAME

$2.00 į dieną $2.00 j valandą

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

JUMS GERIAUS PATIKTŲ
Geri “Lietuvos“ laikraščio agentai 

lengvai padaro po $2.00 į valandą liue
su nuo darbo laikų.

Jus turite progą tą patį Padaryti. 
Jr nereikalaujate savo darbo mesti. 
Klauskite platesnių informacijų, rašyda*

Cuy. Central 8473-R

S. Bonchorek
Specialistė

AKUŠERĖ j
Baigusi šitą mokslą Europoje, 

teipgi ir čia Amerikoje.

2007 SL Clair Avė., 
CLEVELAND, OHIO.

Darbus Dykai!
I (Tąsa.) j Vyrams ir moterims. Su- ;

Todėl buvo nusižeminęs ir kantrus. Ne pašauktas randame darbus prie virtu-] 
I neprisiartindavo, ėjo šalin, kuomet matė ant motinos; vių darbų, daržuose, prie ĮI 
{veido mažiausį neužganėdinimą. Visas dienas ^>raleidi-4kambarių valymo, bliudųį^ 
nėjo lauke prie darbo arba kitokių užsiėmimų, vakarais' mazgojimo ir viešbučių. Dar =1 
i prie knygų. Su motina kartais susitikdavo darže, priei- L- . i

: davo prie jos pabučiuodavo rankas ir ėjo šalin jei ji netu- . t> -SU i
rėjo jam nieko pasakyti. ■ pragyvenimu. Reikalauja-;

: me greitų mergaičių prie sta ■
; T • J" "V < • • Į \

(Apysaka.) 
Vertė Z. Bagdžiuniutė.

—UŽLIAKO DIDELĘ—

NAMŲ; RAKANDŲ KRAUTUVĘ

it 1.1. Teipgi jvairių-įvairiausių rųšių maliavos, še 
petų, smalinės ir robrinės stogų dengimui popieros

2155-57 St Clair Avė. Cleveland, Ohio

PEČIŲ, KĖDŽIŲ , PATIESALŲ 
(KARPETŲ), STALU, LOVŲ, MAT- 
RASŲ IR DAUGYBĘ TAM PANA
ŠIU DALYKŲ REIKALAUJAMŲ 
PRIE CASPADINYSTĖS IR KAM
BARIŲ PAPUOŠ Y-MAMS.

Ofiso valandos: Nuo S iki 9 
rytą, nuo 1 iki 2 ir nuo 

7 iki 8. po piet.
Tel. Broadway 1248-J 
Tel. Cuy. Union 89-W 

7211 Broadmay N. E.
CLEVELAND, OHIO.

įS

I Edvardas B. Smialek,
TAIKOS SUDŽIA•y

n (Justice of the Peace)

rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi:
S Dr.I.E. DOWNEY
« DANTISTAS

Nuo 9:00 ryto iki 6:00 vakare ir nuo 7:00 iki 
S^M> vakare.

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

ir nuo 2:00 iki 5:00 popietų.
Princeton 2371-R

Galima susikalbėti lietuviškai. 
1172 E. 79th Str. Cleveland.O.

J L ]QE
L. Bednarski 

parduoda ©įo 

Namus ir Farmas
Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI, L

6700 Fleet av. Union 733-R ]
=ii—^=imr===]t=Į

•t Sutaiko civiliškas ir kriminališ- 
j'kas bylas ir išriša kitokius teismo 
*1 reikalus, kurie rišasi su šituom 
•i urėdu. Teipgi veda .
ŠiREJENTALIKšĄ KANCELIARI

JĄ (Notary Public).
i;j Parūpina kontraktų ir pardavimo 
Sar pirkimo aktus, apdirba “dee- 
; dus”, margičius, abstraktus, tes- 
I tamentus ir teip toliau.

KANCELIARIJA:
303 SUPERIOR BUILDING 

Cleveland, Ohio,
• Tel. Bell Main 1963.
i Cuyahoga Central 8290—R.
I Valandos: nuo 9 ryto iki 4
• pietų.
; REZIDENCIJA: ,
• St. 16 Berea Rd^ Brook Park O.
{ Tel. Mario 110—R.

Su visokiai reikalais kreipkitės 
; prie jo, o busite užganėdintais jo 
!; patarnavimu.

po

;| Telep. - - Cuy. Central 7597-Kįį 

iį John Tidd į 

«4K0STŪMERSKAS^ 
ijLietuvys Kriaučius i:i

- -I

Central 1690 Maine 2063.

JOHN L. MIHELICH
ADVOKATAS

Praktikuoju visuose teismuose, 
lietuviškai kalbame,

------902-4 Engineers Bldg.------_
Branch ofisas — 5514 St. Clair 

Avė. Adaras vakarais.
Tel. Central 5821-W.

CLEVELAND. OHIO.

; Kurie mylite dėvėti gražius 
J siutus ir kitus drabužius, tai užsi- 
•I sakykite pas atsakantį kriaučių. 
! Aš gyvenu pačiame miesto centre 
! ir turiu bidelę šapą, todėl ir viso- 
lįkius drabužius atsakančiai pasiu- 
; vu, dailiai pritaikau ir gero tavoro.

Dr. FRANCIS KENNEDY,
DANTISTAS
OFiso Valsuos:

Nuo 9:00 ryto iki 12:00 dienoti ir nuo 1:00, 
„ iki 5:30 vakaro.

Panedėhų. Utaminku ir Seredu vakarais 
nuo 6:00 iki 7 UJO.

Kreipkitės Antrašu:

1377 E. 9-tosgat. Cleveland, Ohio i
Bell Rssedale 2377-W Cbj. Cetrt. 6678-8

5402 Superior Avenue 
Cor. E. 55th Str. CLEVELAND, O.

Karolinai nieko netruko. . . „ .. .- -- .
Kas rytas per Marę jos sūnūs siųsdavo naujus bu- sP^ernės darbo, teipgi•. 

i kietus gėlių, pinigus visuomet laike turėjo išmokėtus. greitų va1^ Prie patarnavi-, 
‘Laike pirmų sunkųjų metų ukininkystės, kuomet buvo ‘
visokių išmokeščių ir pinigai buvo reikalingi, nekartų R ' J?nv rn Į
Ipolitui sunku buvo laike atsilyginti su visais, bet gelbėjo A&bUviAiivi\ IU. • 

■ sau kaip tik galėdavo, badu save marino, bet niekados 412 Superior Avė. N. E. Į 
neapvilė motinos laukimo. į '

Kitaip dėjosi su Henriku: kartais duodavo, o kar-_________ _________
tais išsisukdavo visokiais išsikalbėjimais. N ’

— Mamyt turiu užmanimą apsivesti, visokių išlaidų - ^UjaS ISraulUiaS 
daugybė, o mamai teip nieko netrūksta — teip kartoda- 20 amžiaus.;

: vo motinai, kuomet artindavosi terminas išmokėjimo jai i Dėlei panaikinimo blakių, bamba- Į 
' OrifmlinČiu Dinitni dierių ir kitų vabalėlių, koki tik ga- ', p g U ų pinigų. h atsirasti jUSų stuboje. Tą viską I

Karolina tuomet tik šypsodavosi, glostydama gražus panarinsite tik į dvi dieni, tik pasiųs-1 
, . , , ° ‘ O kitę savo adresą, o visi nurodymai'sviesus plaukus savo mylimo sunaus. Į visai dykai.

Ir teip būdavo ne sykį ne du. Žinojo Ipolitas apie t ^j?^ sakauskas & co. ; 
Į tai, bet kas jam apie Henriko laimę. i ®°x 42, Sta- cleveland, ohio.

Grudų rūmuose visuomet.buvo linksma ir triukšmin
ga, kasdieniniai svečiai pripildidavo puikus kambarius 

; daug linksmumo — Henrikas sau linksmai laiką leido. 
Linksminosi motinos širdis, kad jos mylimas sūnelis at- 

j gaus garbę vardui nupuolusios jų giminės, turtingai ap
sivedęs padidins savo turtą, o su laiku Kalneliai ir Smė- 
lynai sugrįž prie to paties kelmo, nuo kurio tapo atskirti. I

— Nes Ipolitas neapsives.... teip sau šnabždėdavo ■ 
tankiai Grudauskienė.

Ir ištikrųjų. Jau trisdešimts septintais metas išmušė j
> ant Ipolito laikrodžio, bet jis apie sulipdinimo naminio 
' lizdo ne sykio nepagalvojo. Henrikas buvo liuosas kaip 
paukštis, Grudai ir Diediškiai nepažinojo nederlingumo 
laukuose. Dideli miškai su šimtmetiniais medžiais, duo- 
davo kasmet dideles įeigas, todėl Henrikas galėjo dairytis 
po pasaulį jieškodamas sau tinkamos partijos.

Ipolitas.ko panašaus negalėjo ne svajoti. Jo dalies 
apleisti plotai žemės, reikalavo didelio pasišventimo dar
be. Pirmuose ukininkystės metuose, tankiai netekdavo

i

DR. D. TH. GMINOS, D. D. S.
ATSAKANCIAUSIAS 

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

813 Superior Avė. N. Ii, 
Vienos durys nuo Colonial TeaL

Main 6166 Central 1518

J. F. SAWICKI
^ADVOKATAS

325 Society for Sarinp BaUdiag'e

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

Namų tek Union 251-L.

Musų Kostumeriams
Primenant musų kostumeriams, kad dabar artinantis - 

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

J. V. ir V. BRAZIAI,
į 6710 Superior aven Cleveland, Ohio. Princ 1257-K.

Prospet 2420 Central 1766

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

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

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

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

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

Rosedale 965 J. Cuy. Princenton 1241-L

THE RUPPEL HARDWARE COMPANY
Cinuojam, gazo įtaisymas, pečių taisymas, foraišūš-statom; Skai

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

ii UII ■»
Cleveland, Ohio. j

kartais gerai pavalgyti ir išsimiegoti. Turėdamas sugal
votus ūkės ištaisymo planus pasiryžo juos išpildyti.

Kantrybė prašalino kliūtis, sąžiningas darbas visa!
i kame pradėjo jam atsilyginti. Be derliaus Kalnelių ir 
Smėlynų laukai kaskart pradėjo darytis trąšesniais, su
žaliavo pievos, prižėlę žolės, javų varpos po varpai kas 
met darydavos didesnės ir pilnesnės, įeigos augo, išlaidos 
mažėjo, ypač naujai išdirbtuose plotuose buvo geras der-

Rosedale 490-W. ” Princeton 1337-K ------- Gyvenimo abu da telefonai. ’

Ofiso Telefonas: Cuy. Central 1017-WLOUIS EISENBERG
liūs, o užsėti miškai lingavo naujoms šakelėms, žodžiu1 
sakant, visur ir viskas buvo tvarkoje, niekas per niek ne

REIKALAUJA VYRŲ 
Mokintis Barzdaskučių

AMATO.
Instrukcijos admokamos $25. oo 

Algos apsimoka, užsiėmimas gva- 
rantuotas.

Tri-City Barber College

jU

211 Prospect N. E. 
CLEVELAND, OHIO.

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

Pamėgink mus.“ Geležinio-Vyno”.

MARKET PHARMACY-APTIEKA
L S. KREJCL Savininkas 

2601 LORAIN A VE CLEVELAND, OHIO

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

NY’ERGES BROTHERS

Geležiniai tavorai. pečiai 
ir gazo įrankiai. Granito 
tavorai ir porceliniai indą 
stiklai parsiduoda pas 
mus. Skalinuojam ir 
šmirkštuojam.

Dr. Wm. Rasing [nu^o]itasatkrat8jo.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Trilika metų darbo, bet laimėjimas ir pasididžiavimas

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

— bfiso valandos — ■ viskuoin. buvo prie jo.
kare1 Kentad7emas'irnro°i? iŠ I^die- J Tame pačiame laike jaunesnis brolis linksmus lai- 
nos. Seredoms popiet , ir Pėtnyčhj va- j kus turėdamas pinigus praleisdinėjo.
karais Su i Apie Henriką visokios paskalos ėjo, aplinkiniai j

kaimynai visokiomis kalbomis tarp savęs ginčyjosi, bet 
ne vienas negalėjo darodyti, kaip tenai dalykai stovėjo. 
Tarpe atsilankančių svečių ir Karolinos, teipgi visokios 
paskalos ėjo. Teisėjas Tolpiškevičius sakydavo:

Vienas ploka: nuo Norti. Superior 
CLEVELAND, OHIO.

Moterų čeverykai nuo $4.00 iki ' 
Augšto Laipsnio Čeverykų.

RUDENS IŠRODYMAS 
$9.00. Vyrų čeverykai nuo 

$4.50 iki $12.00.

Dr.J.V. Zupnik
DANTISTAS

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

Valandos priėmimo: 9 ryto 
iki 9 vaL vakare.

6127 SL Clair Avė, kampas 
Nonvood.

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

J C. J. Benkoski © 
® ADVOKATAS ® 

n. ©
420 Society For Savings BIdg..z^ 

! CLEVELAND, O.
1 Męs savo ofise turime kas per- 
: (©) kalba lietuviškai. ©

[©!©!©]

CEREBRUŪTO

LASH’S
BITERIO

PUSfi STIKLO 
PATAISO SKIL
VI IR INKSTUS

Tel: Central 2356. Harvard 286

GROSSMAN!
Cnt TtnLo PhHrmnoy ji

APTIKIU

I Atsinešk pas mus savo reuma- 
• tizmo keblumus, męs juos prašalin
sime. Išgydymą grarantuojame, 

J o jei ne, tai užtikriname pinigų su
grąžinimą. jei mus vaistai negelbė
tų.

3502 Clark Ave^ Cleveland, Onio.

—PRAŠYK—

— Viskas vėdinasi.
Užveizda Gromnickas tą pat kartodavo, kuomet jau 

paskutiniuoju laiku buvo patiręs. Painiodavosi visokie 
vardai ir pavardės, bet ne vienas iš jų negalėjo tikrai 
išreikšti vardo busiančios Grudauskienės marčios.

Henriko nebuvo namie — jau nuo dviejų mėnesių. 
Leido gerus laikus užrubežyje. Ipolitas nesusieidavęs 
su motina kiekvieną dieną, jautėsi liūdnesniu ir lyg ap
leistu. Užsiėmęs įvairiais darbais į kaimynus beveik ne
silankė. Laiko praleidimui žiemos laike, vienintelis jo 
užsiėmimas buvo: medžioklė ir knygos.

Mes laikom geriausios rūšies 
čeverykus ką yra Amerikoj.

Kampas Addison Road X. E.

CHAS. R. SELL
7026 Superior Avė.

CLEVELAND, OHIO.

II.
NETIKĖTAS SVEČIAS.

PARSIDUODA
VISUOSE 

CINKUOSE

L. A.Kujawski
advokatas.

, Teisingai ir praktiškai atlieka 
visokių tiesų reikalu visuose 
valstybiniuose ir federališkuo- 
se atsitikimuose Kreipkitės

418 Soeiety for Stringa Bldg. 
Tel. Main 257—Central 1502 R

Buvo tai rudeniop...
Lauke žemė buvo apsidengusi sidabrine šalna. Pil

nas drėgnumo pilkas ūkas pripildė visą orą, viskas atrodė 
nešant liūdesį su melancholija. Ant lauko liko pertrauk
tas arimas, pavasario sėjimui, nes sumirkusi žemė nesis
kyrė iš po arklo nagų ir arklių kojos klimpo į molį. Gal- 
vyjai jau nesinaudojo pievomis, ganyklos persimainė į 
klimpstančias vietas. Vienok apart pertraukimo tų užsi
ėmimų, ukėje radosi kitokių darbų. Pradėjo taisyti ark
lus, vežimus ir kitokius Įrankius, iš anksto pradėjo reng
tis prie kūlimo, o kuomet dangus prasiblaivins ir užšvies 
dar šiltesni saulės spinduliai, kad galima butų imtis 
■vėl prie pertraukto darbo, kol dar pirmutinis sniegas ne
užklupo. z

Ipolitas nebuvo įpratęs, kad ūkę pavesti po kito 
priežiūra, viską pats prižiūrėdavo ir visur pats pribūda
vo.

(Toliau bus)

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

DU BANKINIAI 
1783 W. 25th Street, 

573 W 3rd Street,
Cleveland, Ohio.

Elyria, Ohio

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

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

MER DRUG. CO..THE GEGE
7043 Superior Avė.

CIGARAI ir PAPIROSAI

Cleveland. Ohio.

Cleveland, Ohio

SALDAINIAI IR SUŠALDYTA SMETONA s
HUEFNERS CONFETIONERY

7031 Superior Avė.

............... . ........................

$10.oo 1-Ray Egzaminavimas Oz $1.oo

Dr

Su $1,000.00 vertės mašina X—Ray aš galiu tikrai ištirti tavo ; 
Mano X—Ray mašina mato vidujenesveikatos ar ligos priežastis.

teip gerai, kaip tamista gali matyti tš lauko. Ji parodo man visas prie
žastis; aš galiu matyti priežastis, kurios kenkia tamistos .rgamznuri. 
Aktuališkai matant ir tuomi lengvai ištiriant visas kliūtis, aš 'amistai 
galiu lengvai pagelbėti u*  pagerinti sveikatą Su pagelta ] 
reguliariško egzaminavimo su pagelba X—Ray už $1.00, aš mikroskopiš- ; 
kai ir chemiškai galiu patarnauti be speciališko atlygniimo Per «epty- : 
nioliką metų savo praktikos aš pagydžiau tūkstančius žmonių t*  nesuga- 
lėjimo: pilvo, kepeny, inkstų, kraujo, odom reumatizmo, akių, susų It ger
kles skaudėjimo, plaučių neveikimo ir iaesenėjusių kitokių ligų Ateik 
pas mane ir duok save išegzaminouti A*  suteikiau pagelba rnkstaruHams 
žmonių, suteiksiu ir tamistai.

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

Aš kalbu lietuviškai, lenkiškai »r slaviškai

KK11 Euclid Avė. (arti 55 gatvės), antros lubos kambaris 222.X^!id~T 9^30 T. uTiki 8=00 v. - ** " *

.......... ...................................................  IIIIIIIIIIIIBSmttttgl
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TURKIJOS MOTERIS. Į 
u Musų laikuose manymai 
apie Turkijos moteris kaip 
jos yra aprašytos senovės 
pasakose netik ne kiek ne
persimainė, bet dauguma ir 
šiądien teip pat tvirtina. Vie 
na anglė, Miss Stevens, išgy
venusi ilgą laiką Turkijoj ir 
pažinusi moterių gyvenimą 
aprašo vienoje savo knygoje 
apie Turkijos moteris.

Netiesa rašo ji, kad Turki
jos moteris yra pavestos 
vyrams teip, kaip kas papa
sakoja. Visa svarba yra ta
me, kad turkų moterįs, tur-i 
tingos klesos negali tankiai 
išeiti iš namų. Daleiskim 
Konstantinopolio mieste gy
vena turtingas turkas, tai 
jo moterė miestą tik tiek pa
žįsta, kiek mato per langą 
savo namų. Tai yra įsigy
venęs tenai toks paprotys. 
Neturtingos klesos 
turi liuosa iš namų 
Parėduose turkų 
mažai kuo skyriasi 
ropos moterių, 
naujausios mados kostiu- 

kmus, daugiausia atsiųstus iš 
■Paryžiaus, tik su tokiais kos 
■ tiumais negali ant gatvės iš

eiti. Teipgi negalima maty
ti moterių, kad išję ant gat
vės neturėtų uždengto veido.

Teip maždaug išrodo gy
venimas Turkijos moterių, 
kuros gyvenime yra suriš
tos su vyrais. Dabar pažiū
rėkim į moterių gyvenimą 
hareme apie kurias yra pri
rašyta tiek daug pasakų.

Sulyg Stevens aprašymo 
ne kiekvienas turkas gauna 
leidimą vesti sau kelias pa-

Moteris paeinančios iš aug-: azzxxxxžxxxmaxxxxxxxDasxxxxxxsca3xxxxxxxxxx 
što luomo yra nemažai išsi- j J 
lavinę. Tūlos iš jų moka net j! 
kelias kalbas, kitos gi yra ; 
geriausios pasaulyj artistės. į

MĘS UŽLAIKOME APARTAMENTĄ ŠU DIDŽLUJSIU PASIRIN
KIMU VISAME MIESTE

ELEKTROS ŽIBURIŲ APTAISYMŲ, ĮRENGIMŲ LEMPŲ 
IR ĮVAIRIŲ PRIETAISŲ.

202.

Dr. T. A. Hanlen
t=t DANTISTAS ?St

DRAUGYSTĖS, KURIOS 
TURI “DIRVĄ” U2 .

ORGANĄ.
DETROIT, MICH.

Lietuvių Literatūros ir Mokslo Drau-'

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

FRANKEL LIGHT COMPANY
5016 Woodland Avė. - Cleveland, Ohio

±XXXXXXXXXOXXXXXXDr

1395 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.

Frank F.Happy
DANTISTAS Eiti

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

LAKE

> moteris 
. išėjimą.

moterįs
nuo Eu- 

Jos dėvi

DRAUGIJOS VIRŠININKAI: f
Pirminin. M. Vošvila, 169 Greeley avė., 
Pirmininko pagelbi. A. Bagdonas, 
Užrašų sekretorius J. Dikčis,

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

Mėnesiniai susirinkimai laikomi kas 
pirmas nedėldienis kiekvieno mėn., 
3-čią vai. po pietų Lietuvių šv. Jur
gio parapijinei svetainėj, ant West- 
minster ir kampas Cardoni aye.

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

Knygiai. J. Bandža ir J. Skeperisf 
knygyno ižd. J. Mitrikas. |

Literatiškas Komitetas A. Abyshell 
ir F. Proškevičius.
LIETUVIU PILIETINIO KLIUBO 

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

175 Cardoni Avė.,
Fin. sekret. B. Simanavičia, 
Užrašytojas organo ‘‘Dirvos” L. P. 
Kliubo nariams Jonos Naujokas,

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

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

2163 Russell St.,

Cascara Liuosuojąs Sirupas dėl Vidurių

S APT1EKORIUS
CLEVELAND, OHIO.1103 E. 79 GAL KAM. MEDINA

ATMINIMAS.
Atminti, kad kuomet vaistai yra reikalingi, tai nėra ne vienos 

aptiekos bile kur, kuri gali duoti geresnes vaistų rūšis su sudėjimu di
desnių rupestingimų kaip Tamista visuomet gausi čionai.

Atminti, kad kuomet Tamista nori gerą patarnavimą, Tamis
ta esi priverstas suprasti laipsnį prie kurio mes einam, kad dažinot 
kad Tamista esi užganėdintas.

Atminti, kad kuomet yra klausymas sutaupinimo pinigų, mes 
išpyldom savo pusę per užlaikyma rūšį ir nužeminimą prekės.

Atminti pirkti čionais visuomet, jeigu Tamista nenori turėti pir
kimo apgailiavima.

Jeigu Tamistai kuomet reikės gydytojaus, ateik pas 
turim du gydytojus dėl jūsų patarnavimo.

Mes kalbame visas svetimas kalbas.
SUPERIOR DRUG CO.

Superior Avė. corner E. 34-th St., 
Cleveland, Ohio.

Pirmos rūšies ir žemiausios prekės.

Princeton 1319-W. Rosedale 950-J.

GEO. LORENTZ
PLIL'MBERIS

Sudedam trubas, įtaisom apšildi- 
mui vandens šilumą.

mus, mes

Tadas Neura

❖

t

tapo įvesta ir persiskyrimai. 
Gyvenimas neturtingų klesų 
mažai kuo skyrižsi nuo gy-

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

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

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

Nutar. rast. F. Sakalauskas, 
2136 Lakeside Ave„

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

Iždin. J. Miškinis, 
1532 E. 32 St.

KAIRŠKA VYRIAUSYBĖ:
Kap. J. Rakauskas, 

______ 10006 Parkwiew Avė._________
OFICIERIAI:

P. šarkauskas, 1301 E. 55th Street
J. Maksimavičius, 1279 E. 60th Street
F. Piečaitis, 1399 Giddings Rd.,
J. Urbšaitis, 1087 East 68th Street, 
T rirntmn Avė

Užlaikau skanių saldainių, 
šaltos košes ir minkštų gė

rimų. Už stiklą tik 3c.

2047 Hamilton Ave„

6203 Superior Avė.,
CEVELAND. OHIO.

Savininkas

Saldainių.. 
Krautuves

DR. L. E. SIEGELSTEIN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
— Kraujo ir Chroniškų Ligų. —

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

7 iki 8. Nedėldieniais nuo 
10 iki 12 vidurdienio.

30.8 The Perraanent Bildg.
746 Euclid Avė. aiti E. 9 gatvės 

CLEVELAND, OHIO.

Ofiso valandos: Nno 9 ryto iki 
8 valandai vakaro.

Geriausi patarnavimai už sąži
ningą užmokestį.

Viršuj Pekeleio aptiekus.

❖

Phone, Residencija, Eddy 890-J

Dr. J. F. EVANS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas St. Clair ir E. 103 St. 
‘Savoy Theatre Bldg.

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

8 vakare.
Residencija, 10604 Gooding

Rose 4420-W Princeton 1369-L

Dr. Ui. JARZYNSKI
GYDYTOJAS, CHIRURGAS. 

IR AKUŠERIUS
Ofiso Valandos: Nuo 1:00 iki 

, 8:00 popietų ir nuo 7:00 iki 8:30 
vakare. Nedėliotus nuo 10 iki 12 

dienos.
1155 E. 79th Street.

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

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

12000 Superior Avė.

^CLEVELAND, OHIO.

Del susirinkimų, repeticijų! 
vestuvių ir t.t.

2041 Hamilton, Ave^
CLEVELAND, OHIO. I

TABAS NEURA ■
Užlaiko

Bučernę ir Grosernę
TAIPGI

Žvaigždės Svetainę

WS.RobertT. Sibtaft, N.D.
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.
Valandos: Nuo 1 iki 8 kas ąaĮgĮ^ 

dien. Galvos skaudėjimas ŽRįy 
išgydoma su akiniais.

ĮI DR. ADOMAS SZCZHKOWSKl | 
;; S GYDYTOJAS IR CHIRURGAS S 
M g 982 E. 79 St., Cleveland, Ohio. § 

• H Telefonai: Rosedale 5758, Princ- 2H Telefonai: Rosedale 5758, Princ- 
~ ton 431

= . alandos: Nuo 2 iki 4 po piet

I . . .. .... 

! ir nuo 7 iki 9 vakare.
Į a i g Nedėlioj: Nuo 2 iki 4 po piet.

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

daug Lietuviu. Kodėl neleidi man išgelbėti tave.
Aš padarisiu atsargų ir rūpestingą % į y*  Į "T*  B B'B B 
išdestimą-anaiizą, tavo atsitikimo ir I ■ X
pasakysiu kas kenkia tau.________________ ______________________________

Phone Eddy 1356 Valandos: Nuo 2 iki 5
GEO. M. THOMPSON, 7 iti »

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

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

venimo vakarinių Europos si^mHstaš j.š^čius^si399^Ee’4ist str. 

tautų*  Gyvenimas hareme _____„ . .
yra suvis kitokis ir daug kuo sirinkimas atsibus 

skyriasi netik nuo žemesnės 
klesos turkų, bet ir nuo va-.; 
karinės Europos tautų. Sul
tono gyvenimas nėra toks, 
koki turi vesti Turkijos pa
valdiniai. Kiekvienas tur
kas turi tikrą savo moterį, o 
sultonas tikros moteries ne
turi. Augšti valdininkai, 
kurie stovi arti paties sul
tono gali vesti kelias mote
ris, bet tik tokio luomo iš 
kokio pats paeina. Sulto- 

^ai^moterių niekados neve-
JaT, bet turi sąryšį su viso
mis kiek tik jo hareme ran
dasi. . Civiliui turkui yra už
ginta žiūrėti į moterį jeigu ji 
nėra užsidengus veido, gi 

_ sultonas į moteris gali žiūrė
ti be uždangalo. Augstas 
turkijos valdininkas gyve
nimui namus parengia pa
našus vakarinei Europai, o 
sultono haremas mažai kuo 
skyriasi nuo ažiatų. Sulto
no hareme nėra to, kaip pa
sakose pasakojama, kad mo
terįs nešioja plačias kelines, 
guli ant divonų ir paduoda 
sultonui pypkę. Visos hare
me moterįs nešioja drabu
žius tokius kaip ir Europos 
moteris, sėdi ant europiskų 
kėdžių ir ruko cigaretus. 
Visos jos neturi užsipelnę 
garbės, kuri paeitų nuo sul
tono, bet paprastai yra vadi
namos “kadin effendi”. 
Viena tiktai moterė kuri yra 
pagimdžius sosto įpėdinį va
dinasi “khareki sultan” ir ji 

jgįį-'gra laikoma pagarboj kaipo 
HHB^Oj^Turkijos sosto įpe- 

^bkurios turi tiesą 
pilnomis haremo 

^Beūsėmis, bet negali vadintis 
^■bltono titulu. Visos sulto- 
|Wno hareme moterįs turi tam 
r tikrus užsiėmimus ir kelia

tą tarnaičių po savo globx

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

antrą Utarninką vakare, nuo 7:30. 
Poviląusko svetainėje, 2452 St. Clair 
Avė.

nni!! s!i»;;t«c

I Bramley ir Sūnus
'SIPajieškau savo pusbrolio Juo- H 

zo Mačiulio, Kauno gub. ir pa- H 
vieto, Raudondvario parapijos, H 
Miškinių kaimo. 2 metai ir 9 mė H 
nėšiai atgal gyveno Rochester. H

- KV1ETKIAI -
Gėlėmis puošimai ir dekoravi
mai tai musų speciališkumas. 
Męs auginame namie gėles. Ne

turime fili jų savo pramonės 
Telefonuokit Rosedale 1499 ar

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

Aš aplaikiau nuo jo tėvų, laiš
ką. kurie prašo jojo antrašo. To- 
dėl atsisaukie greitai šiuo antra- * T,t f"* “"“5 .

s”: ^-casma™ pr.E.llĮariewsto
1627 E. 33 St., ? M v ,

’ A Ofiso Val*ndo»:
Cleveland, Ohio. n’uo^oo 12.00. nuo 1:00 >k> 4:00 popinto ir
■ į' nuo 5:00 iki &0O vakare.

DANTISTAS =====

,UNiTED

ČEVERYKAI VIENOS KAINOS.

Mes duodam raudonus ir žalius štampus. 
Mes turim didžiausj pasirinkimą ir geriau
sios rūšies, kokie tik randasi vėliausios ma
dos visoj Amerikoj ir jos aplinkėse. Kas iš
klibęs tą paskelbimo kuponą ateis su juo ir 
pirks nemažiau kaip už 1 dol., tas gaus ek
stra už 10c. štampą.
Musu krautuvės visur randasi.

Tel. Princeton 1834-K

TREjNILLIAM SITTER 00.
Slovenski auksoriai ir laikrodinin

kai, Inkorpuruoti per teises Ohio val
stijos. Didžiausia sankrova geriauso 
aupso, 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.

Tek Bell Rosedale 1981 J.

THE WILLIAM SITTER CO.
6120 St. Clair Avė, Cleveland, Ohio.

I 
s t 
l ♦ t t

UI t

Paj ieškau pas lietuvius ruimo 
dėl apsigyvenimo vienam jau
nam lietuviui vaikinuiį Darbą

Seredoms nuo ryto iki 12:00 vidurdie.

1159 E. 791h SI. Ciavrisnd. Ohio

turiu švarų, esu blaivas ir myliu gįj, o likusius ant lengvų išmo- 
švarų gyvenimą. Geistina butų ixes^iu>
kad atsirastų N. E. pusėje, ne-1 K. D. GŪDIS, 
toliau kaip 75 gatvės ir nearčiau 3755 g 71 g g.
25 gatvės, tarpe" St. Clair ir Cleveland, Ohio.
Euclid Avė. Pas kuriuos ran-
da»įšvarus ruimas, malonėkite Tnt KĄ IS6I0 K SPAVDOS 
atsišaukti per laišką šiuo antra
šu:

JOS. DUGAN, 
Morris & Company, 

2342 Ontario Str., 
Cleveland, Ohio.

: Elena Kovačic
: EKZAMINUOTA AKUŠERĖ.
! Patarnauju gerb. moterims kiek- 
m viename reikale. Savo patarnavimą 
S ir ligones priežiurėjimą gvarantuo-
m 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.

Visos Lietuvos Žemlapis;
Sutaisė ir išleido M. šalčius.

Žemlapis parodo sienas, kokios turi 
‘būti laisvos Lietuvos.

Kauniečiai, vilniečiai, suvalkiečiai 
ir Prosų lietuviai ras ant jos savo 
bažnytkiemius, miestelius ir miestus.

ciai. Kas nori gali pirkti po vie- spaudi a&i ir

ną daiktą arba rikiu keli a ta. Kajna gę centų.
Teipgi parsiduoda stuba labai, Pinigus siųskite money orderiais 
pigiai, nes savininkas nori išva- arba stamP°mis 
žiuoti greitu laiku. Kreipkitės
šiuo antrašu: j CLEVELAND, OHIO.

Mr. J. LEMSON.
1208 Lakesaid Avė.

Cleveland, Ohio.

Parsiduada labai pigiai fomi- žemlapis didumo: 24 colių ilgio ir

Ar Tamista esi savininku vienos 
iš musy Grafonoliy?

Jei ne, tai DEL KO?

Dovanos! Dovanos!
Duodu dovaną 50e. ver- ■

Parsiduoda ukė-farma labai- tės, kuris užsirašys Dirvą ; 
pigiai, 50 ekerių žemės, labai anĮ metą. Tik vieniniams 
gražioj vietoj, ant kampo visai 
prie kelio, žemė visa lygi, gra- KyvemoJanis> 

žios ganyklos, stuba 8 ruimu, 
skliapas po visa stuba. stovi pa
gal kelia, 2 daržynės yra dėl, 
givulitį, pusė mylios nuo miesto, 
šalie lietuvių ūkės, yra storai. Km iš New Britain, Conn. ir jo j j 
bažnyčia, škule ir t.t. apielinkės nori užsirašyti “Dirvą” ar '

Nuo Stritkario ir geležinkelio gauti pavieniai numeriais, gali krei- : 
4 mylios, lyg brukuotu! keliui Pt« prw nra«l «gento Vadovo Gile- :r

JUOZAS SAUNORAS. 
829 Clifford Avė. 

ROCHESTER N. Y.

,,. ' _ - * T, .. , ■ virio. 98 John »t Nėw Britain, Conn.U/2. Tai viskas parsiduoda tik ir prenumeraų >m 
už 82,500.00. Pusę reikia ine-įtt **Dtrv«r  Adm. i

Nėra jokios priežas- 
ties, kad Tamista ne
turi vieną musu gra- 
žiu grafanalų.

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

Prekė $35.00 
išmokėjumu. Išgirsk savo dainas teip kaip girdėjai Lietu 
voj.

20 dieną kiekvieno mėnesio mes gaunam naujas Lietu-
viskas rekordas.

Ateik ir pasiklausyk jų.
Augšto laipsnio laikrodžiai. Deimantai.

Aukso ir sidabro tavorai.
MUSŲ SPECTALIŠKUMU YRA TAISOMI LAIK

RODŽIAI IR K AL RODĖ! JA L

FRANK ČERNE
AtTKSOKTtTH

6033 S. Clair Avė. Cuy Princeton 2993-L.

Cuy Centrai 1775-L.
LIETUVIAI! Jeigu norite pirkt gerus eėvery- 
kus už vidutinišką kainą, tai ateikite pas ma
nę, o jums bus patarnauta mandagiai ir tei
singai.

OSCAR O. LAW8O«.
Pardavinėtojas Aukšto Laipsnio įeverykų. *

'2527-29 St. Clair Avė. Cleveland, Ohio

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 perieidai ar kaip seniai sergi, leisk apie sa
vo ligą ištirt ir pamatyk ką jis gali.

AR TURI
Pilvo skausmą, 

katarą ? Skilvis 
ar pūslės kliūtis? 
Reumatizmą iri 
kepenų ligą? Gal 
vos skausmą, kon 
stipaciją? Suge
dusį kraują, dieg
lius ir šonų skau
dėjimą? Nerviš
kumą, įsisenėju
sias ligas Plau
čių ir kitokias li-l

Tvo Proga
štai tavo proga 

ir pareiga kreip
tis pas specialis
tą ir duot jam sa
ve išegzammuot

i!O
A Į

tankumo ikišiol 
sergantiems žmo
nėms Clevelande. 
Męs patariame 
leist save egza- 
mituon tuojaus. 
Ne atidėliok, nes 
atidėliojimai di- 

23 dina pavojų.

$1900,00 X—Ray vartojamas egzaminavimui ir gydymui

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

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

p Cowdrick
4-tos lubos e Hrospect

Specialistas w Cleveland. Ohio.
Ofiso valandos: Kasdien nno 9 iki 4 ir 6 fki 8.



»ta proga pasinaudoti, Cleveland 
lAmericanization Kommittee j gO, bet “Dirvos” Krautuvėj ne- 
mums praneša, kad apart vaka- tik nepabrango, bet yra parduo- 
rinės mokyklos, bus adarytos 
klesos ir po pietų dėl vyrų, o

Iš CLT. Beno koncerto, šių ypač dėl moterių. Norintieji 
raetų vakarų rengimo sezone be- gauti apie tai platesnes informa- 

ispudingiausis vakaras buvo, ei jas, kreipkitės į artimiausį 
pereitoje nedėlioj, kurioje CLT. viešą mokyklą arba į bile kokį ’ 
Seno buvo surengtas septintas iš viešą knygyną, 
eilės koncertas. Ištikro mažai 
kas tikėjo, kad neskaitlingas teipgi prašo musų paskelbti, į 
CLT. Benas galėtų patiekti tokią kad lietuviai, kurie negali susi- •

__muziką.__Eakilus__uždangai va kalbėti angliškai laike bile kokio Į ______ ______  
zonais apstatytoje estradoje pa- atsitikimo norintieji gauti pata- Mass. Tamistos laišką pasiun- 
sirodė gražus būrelis tėvynai- rymą, arba nežinodami kaip ir tėmė Lietuvos Atstatymo Ben
iau, su žibančiomis trįubomis kas gali padirbti kokius doku- drovei. Ji tinkamai atsakys, 
vedami J. Narovec’o pasveikino mentus, kad kreiptųsi į City i Parapijonui, Detroit, Mich. 
publiką labai gražu maršu (Na- Immigration bureau, City Hali. Tamistos korespondencijos ne- 
aional Fencilble). Publika tuo- Tenai gaus teisingą paaiškinimą Spėsime sunaudoti, viena, kad 
jau tapo užžavėta. Mažiausio j u veltui. Kiekvienas privalo tą. parašyta per daug šiurkščioj for 
dėjimo sėdynėse negalima buvo atminti ir neiti jieškoti patari- moJ’ ° an4rą tas pats beveik tel- 
patėmyti. Nutilus muzikai, be- mų pas ką nors, kur kartais už Pa šiame numery j kito musų ko- 
®ui tapo įteikta graži gėlių lyra melagingą patarima paima kelis. respondento. _______________ .
nuo L. Vyčių 25 kp. Visas pro- < 
gramas susidėjo iš labai gražų 
muzikos šmotelių. Muzika per- 
dem buvo tyra, švelni ir maloni, 
žodžiu sakant septintas iš eilės 
CLT. Beno koncertas buvo pui
kiausia už pirmuosius.

Dviejose programo tarpuose 
®uvo pasirodžius ant scenos ži
noma netik Clevelando lietu
viams, bet ir svetimtaučiams so- 
Sstė p-ni S. Greičienė ir p. J. 
šeštokas, kurie akomponuojant 
pianu p. V. Greičiui dainavo so- 
3o. Pirmame tarpe p-ni Greičie- 
ssė sudainavo “Tat lėk karvelė
li” ir publikai iššaukus “Dai- tos užmušė, 
sius”. P-as J. šeštokas “Čigo
nų meilės dama” ir publikai iš
šaukus “Iš mužiko dainų”. 
Antrame tarpe p-ni S. Greičienė 
sudainavo Barkarolę “Mudvie
jų laivas”. Solai publikai patiko 
teip, kad entuziastiškam delnų 
trenksmui galo nebuvo. P-ni S. ’ 
Greičienė gavo gyvų gėlių bukie
tą. Clevelando lietuviai ištikro 
gali didžiuotis turėdami savo tar 
pe tokią solistę kaip p-ni S. Grei- 
eienė. Geistina butų, kad p-ni 
S. Greičienė tankiau pasirodytų 
scenoje lietuviškuose vakaruose. 
P-as J. šeštokas, nors dar hese- 
niai, kaip pradėjo pasirodyti su 
solais? bet balsą turi gerą ir pra
švinta. Galima tikėtis, kad atei 
tyje iš jo bus žymus solistas. 
Publikos iš karto buvo nedaug, 
bet vėliau prisirinko pilna salė.

VIETINES ŽINIOS
Viskas ir visur baisiai pabrdn- 

Krautuvėj ne-

dama visokį graždaikčiai, kaip 
tai: Laikrodėliai, žiedai ir t.t. 
dar pigiaus negu prieš karinėmis 
kainomis. Atsilankykite, o per
sitikrinsite.

City Imminigration bureau į įį Redakcijos Atsakymaiįh
A. B. Tamkus, Gibertville,

KAS NORI SVEIKAS iii 'SSs Bim? “I:
KURIE KENČIA LIGOM KAIP KAD: g į

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

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

Kampai Sowinski ir E. 82-ra gatvė. Šioj aptiekoj dirba lietuvis 
provizorius, baigęs mokslų Lietuvoj ir čia Amerikoj.

PAKELČIO APTIEKA.
_ _ _ _ gi

XZXXXXX£XXXXXXXXXXXXXXXZXQ3XXXXXS
Kampas St. Clair A ve. ir 20-moš gatvių.

| Tegul Aš Busiu Tavo Aptiekorius
H. R. GERLACH, g

1653 St. Clair Avė., N. E. Cleveland, Ohio. g

įtakas Specialus
Ploto-tolio atradėjas.
Kaina ŠĮ Ričnesį tiktai $1.50 

$2.00. $3.00, $5.00, $7.50' 
ir $10.09. ‘ I

NAUJAS 3Ai

Reikalaujant telefonu pašaukiame daktarų DYKAI. Recep
tus išpildo registruoti aptiekiau At minkite ZIGML’NTO N. KO 
BILANSKIO Ph. G.

A. B. Vaičiūnas Cleveland, 
Ohio. Straipsnelio sunaudoti ne 
galime — persilpnas.

. Pavogė mergaitę. Einančią į ---------------
į darbą 15 m. amžiaus Marę Gia- - DOVANŲ, 
lomerdą iššokę iš kampo keturi Kas suteiks informacijas apie 
vyrai pagriebė ir įtraukę į auto- prįncą, mažą baltą šuniuką, 
mobilių vėjo greitumu nuvažia- su garbiniuotais plaugais, ruda 
vo. Mergaitės bukit atsargios, galva, rudoms ausims, ruda api- 

kakle ir ruda juosta per pu- 
Kapitonas siau. Ant uodegos turi pil- 

_____________ 5-to pėkstininkų ka tašką. Man brangus jis yra 
pulko žiūrinėdamas savo revol- dėlei to, kad motina mirdama 

man jį padovanojo.
1536 Superior Avė., 

Cleveland, Ohio.

dolerius.

Nušovė kareivi.
Hans Tonne

verį per neatsargumą iššovę. 
Kulka pateko Į sale stovinti ka
reivį Mc Neilsą, kurį ant vie-

PARDAVIMAS.
Mėsinyčia, naujoj augančiojIštraukė 590 dol. Tūlam John

Sandariui tik ką atvykusiam iš lietuvių kolonijoj Rytų ša 
Erie. Pa. ant stoties vagis iš ki- Padarom i $509.00 Į savaitę, 
šeniaus ištraukė 500 dol.

Rumunai verbuojami kariu- 
menėn. Tarpe apsigyvenusių 
CIevelande rumunų, prasidėjo 
verbavimas stoti Į Suv. Vai. ka
riumenę. Verbuoja liuosnorius 
patis rumunai.

Už vyro užmušimą. Tūla Zo- 
sė Coutts iš Baltimore and Ohio 
geležinkelio kompanijos už už
mušima vyro, gavo 19.000 dol.

Laišku negalima siusti. Pru-

xxxxxxxxxmxxxxxxxxxxxx

Nusipirk Gramafona
i Į oTamistosnaiTai iš RtpakEričiamŲ.pavirsjrtjaus ramybes vietą |

Lietuviška Aptieka,
2652 Superior Avė., Cleveland, Ohio

EJžSSEESS

BSSSSZSZS

Pirmos klasos mėsinyčia
Teiraukitės pas

D. J. BURNS,
6401 Superior Avė.

Cleveland, Ohio.
(40)

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

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

3 Jei tave gyvenimo nepasisekimai kankina, jis tau pa
gelbės juos pernešti. O * tavo gyvenimo linksmybės va
landose jis pritardamas, padės juos dar linksmiau praleisti?

KAIP EKONOMIŠKAI NAUDOTI 
ELEKTRIK ŠVIESA.

f -ZzrMoi-— \ __1
lES&THANj 
(M4PER/

ELEKTRIKOS ŠVIESOS YRAPAT-

Programas prasidėjo 5:15 po c^a’ viršininkas Clevelando imi- tiva irrkT/AC! t>d < 
pietų, užsibaigė 7:30 vakare, gracijos biuro paskelbė, kad lai- AR TA V O KOJOS PRA- 
Programai pasibaigus tęsiasi škų į Vokietiją arba užimtas jos KAITUOJA,
šokiai. Kas tik atsilankė į mi- teritorijas negalima siųsti net - • __ ’
aetą koncertą, įspūdžius labai *r Per tarpininkystę Raudonojo jjįsisakvk Pedisino. Ar ži- 
gerus išsinešė. Kryžiaus. ~ ‘ c ‘ k ...................

Garbė CLT. Benui už tokį pui
ku surengta koncertą. Daugiau 
lokiu. ' * Atsargumai su nepažįstamais, kad nervams susinaikinus.

Jei prakaituoja, tuojaus

nai, kad prakaitavimas nai
kina kojų nervus. Ar žinai,

Tūla O. Verena. jauna mergaitė, kojos negalį dirbti? Al' Ži-
įsejus pasivaikščioti ant gatveso - i t- • ... . - ' . , nai, kad žmogus geromisCLD. Sąryšio vakaras. Is prie susipažino su trims sportais, ku- . . . ,. , ° , °. o

zasties sukaktuvių 45 metų nuo ne nusivedę ją į parką apipiešė, ^Ojomis Uždirba daugiau. 
apsigyvenimo CIevelande pirmo atėmė deimantinę špilką žiedus Jei Žinai, tai kodėl nesigy- 
l&etuvio .Clevelando Lietuviškų ir paleido. Merginos atsargiai dai savo ligos? Užsisakyk 
Sraugysčių (katalikų ir tauti- su nepažįstamais, 
tainkų) Sąryšis rengia didelį va-  
karą nedėlioj, Rugsėjo 30 d. Ger 
įmania Vorwaerts Turn salėje. Suvalgė pinigus.

dy. negras, sugautas

tuojaus didelę šeimyninę 
krabelę Pedisino už vieną

James Bo- doLeri-_ .

Sus sulošta du veiksliu- segtas, sugautas pinigu vo- - . —
kai: CT. Choro draugystė sulos girne Grossmano aptiekoje ir po-iStaS kojoms.
"Be šulo” ir L. Vyčių 25 kp. ,ici’ai Sabenant į nuovadą nu- kojoms prakaituoti, Smirdė- 
“Daina be galo”. Apart vaidi- ry '° vieną dolerinę ir ke- ti, atima pailsimo jausmą ir 
Mimo bus dainos, deklemacijos' tur’as dolerines. Ką darys da- neleidžia darytis pūslėms, 
» kitokį pamarginimai. Apart bai iaR1-po!'CI ’-nt/Jno- narikauliams ir vištakiams.

__  , ........... Užsisakvk jo tuojaus. Ra-
“ri ą lse-!us’? spa“' Atvažiuos Mc Adoo. Lapkri- syk šiądien šituo adresu: 

<fcs knyga Clevelando Lietuvis- čio j atvažiuos i Cleveianda 
lą Draugysčių Istoriška Peržval Suv Val ižd:ninkas Mc Adoo 
ąca. , kurioje telpa visų lietuvis- Viešėdamas čia varys agitaciją 
Aų draugysčių aprašymai kaip pirkimui antru “Liuosybės Bond 
(organizavosi ir kaip pradžioj 
gyvavo. Knyga yra papuošta  
diaugybe paveikslų pirmųjų ir da ’ 
kartinių žymesnių Clevelando Kažką pamanė. Pereitos ne

sur kuopu'^rupų. Kiekvienas lie kolionijoj pasigirdo kelios ek- ? ri3USl<lis pstSrymaiS 

Suvis, kurs nori žinoti kaip pra- ;

-o viso tame vakare bus parda-

su.

Pedisin tai vienintelis vai- 
Jis neleidžia

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

CLEVELAND, OHIO.
(Apgarsinimas.)

Geriausi vaistai nuo viso-
Sėtuvių veikėjų bei draugysčių dėlios naktį italais apgyventoje ; kių ligų galima gauti SU ge- 
sur kuopų grūpų. Kiekvienas lie kolionijoj pasigirdo kelios ek-iriausiais pataYymais tik 
Suvis, kurs nori žinoti kaip pra- spHozijos. Kas tai pranešė po-' Usevičiaus Aptiekoje, 1172 
eityj Clevelando lietuviškos drau ,ici’ai’ kurios visas hurys tuo- E. 79-th St., Cleveland, O.

jau jnbuvo Pasirodė, kad ita- Bell Rosedale 2417jgystės tvėrėsi ir gyvavo, priva- •
Jo tą knygą nusipirkti. Kaina *a’ ’® priežasties kokios tai šven- 
ifcnygos tame vakare bus tik 50c. naktyje leido rakietas.

-----------ItTyTtyTTXXXX;ggT>1>T>JggTTrTr
Cuy Princeton 1539-R.

kėliau bus brangesnė. Visas 
j»Inas yra skyriamas dėl naujos 
šv. Jurgio parapijos bažnyčios. 
3 tą vakarą ypač privalo kiek- 
■sienas lietuvis atsilankyti. Pro- 
igramo tarpus dabins CLT. Be
nas. Įžanga 25, 35 ir 50c. ypa- 
1ai.

Atsidaro vakarinės mokyklos. 
Sa 1 d. Spalio mėnesio Clevelan- 
4fe viešose mokyklose atsidaro 
"vakarinės mokyklos, kuriose 
ateiviai bus mokinami angliškai 
«&aityti rašyti ir kalbėti. Kiek
vienas ir kiekvieną, kurie nori 
pramokti anglų kalbą, privalo

Lietuviška Aptieka
HORN*S  PHARMACY

7905 St. Clair Avė kampas E. 79 St.
JEIGU TAMISTA SERGI, TAI NEUŽMIRŠK PABANDYT.

Horn’s garsios Naminės Gyduolės dėl reumatizmo, nes
veiko kraujo, kosulio, šalčio ir t.t. yra geriausios. Turiu san
krova gyduolių dėl visokių ligų. Ateik pas mąne su visais Ta
mistos atsitikimais, aš duosiu veltui patarima ir užlaikysiu 
slaptai. ' Aš esu registruotas ir pilnai užbaigęs mokslą ap- 
tiekoriaus ir kalbu kelias kalbas. Aš dirbau Pakelčio Aptie
koj du metus'. Aš esu žinomas tarpe lietuvių.

Parduodu Lietuvišką Trejanka, sutaisyta iš šviežių šaknų.

7905 St. Clair Ave
M.E.HORN’S PHARMACY,

-•

[Kodėl visos svetimtaučių ir šviesesnės lietuvių šeimynas jau 
ipsirupino tąja muzika? Todėl kad jie greičiau suprato 

jos verte ir svarbumą.
I ■ - -į, j

Jie suprato, kad nuolatinė muzi- - 
ka stiprina ir tobulina žmogaus 
dvasią, švelnina jausmus ir tuomi įggsaM?

- 'Įfl didina žmoniškumą.
| I l’| Jie suprato, kad jų vaikai nuo

pat dienų kndykystės, augdami to- Prekė $15.00
* kiose aplinkybėse, kur yra kasdie-

IĮ na girdima garsiausių pasaulio
II kompozitorių muzikališki tvary- 

niai, išaugs, jei ne muzikais, tai 
bent kitais dvasios milžinais, silp-

1 nesnių, kurie guodos tautą ir klos 
S*  kelią žmonijai prie šviesesnės atei-

Prekė $75.00 tleS>

—u— Pagaliaus, jie suprato, kad tu- — ‘ X
rint tokią muziką savo stuboje, rreKe h
motinoms su dukrelėmis nereikės C
teip.tankiai vaikščioti miestan ant 
teatrų ar operų, kur kiekvienas va

pi karas lėšuoja apie porą dolerių, o
tėvų sumažės bereikalingi žygiai 
karčiamosna.

Ir paliaus jie suprato ir ta, kad 
ąiSMogšįjpįs jauni jų sūnūs, esant stuboje lokei 
&J£rciSf^j»Jc5^>muzikai. neturės laiko tsovėti ant 

kampo ir studijuot i tą amerikonų 
T < pradinę kriminalę mokyklą. Prekė $35.00

j) ’ TODĖLEI PIRKO JIE, VIEN TIK DĖL TO 

Prekė $100.03 piKK IR TAMISTA.
Geriausia yra tokia muzika

Jas galima pirkti su mažu {mokėjimu ir ant lengviausių išmokėjimų

3 “DIRVOS” KRAUTUVEVE,
32004 ST.CLAIR AVĖ. CLEVELAND, OHIO
CXZXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXX:

RIOTIŠKA PRIEDERMĖ TEIP KAIP EKONOMIJA MAI 

STO. ANGLIŲ IR DRABUŽI V. YRA REIKALINGA ANG 

LYS PADARYT ELEKTRIKO PAJIEGA IR ELEKTRI- 

KOS {TAISAI PADIRBT IR IŠNEŠIOT JI- ABIEJŲ YRA

NEUŽTEKTINAI IR YRA LABAI REIKALINGI DEL

KARĖS IR PRAMONĖS IŠDIRBINIŲ. ANT KURIV KA

RĖ PASIRĖMĖ

THE ILLUMINATING COMPANY
ILLUMINAITING BLDG. PUBLIC SQUAER

J. HUETER, Sr.
Ištikimas Auksorius ir Laikrodininkas.

Mes turim geriausia sankrova laikrodžių, žie
dų ir kitokių aukso dalykų, teipgi mes garantuo
jant kiekvieną dalyką kur parduodam.

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

6502 Superior Avenue. Cleveland. Ohio.

ViSI NAMŲ FORNIŠIAI
PARSIDL'ODA PIGIAI. LIETUVIAI KREIPKITĖS.

; THE CLAYTON FURNITURECO.
St. Clair Avė. Kampas E. 75th Street, Cleveland. O. H’

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

Nėra kentėjimo, nėra ligos, kad ir užsisenėjusios, kad negalima butų- 
išgydyt su pagelba musų sistemos be skaudėjimo ir kentėjimo. Mes Žmo
nių Nepjaustom ir Operacijų Nedarom. Męs gydom visas užsisenėjusias 
ligas gre'tai ir ant visados su pagelba Europiškos sistemos. Ligos Pripa
žintos už Neišgydomas, pas.Mus bus išgydytos ant visada. Jeigu kenčia
te nuo kokios ligos, tad nevilkinkite iki liga Įsisenės, bet tuojaus atsišau
kite prie mus. Męs gydom nuo ligą kaip vyrus teip ir moteris. Apžiūrėję 
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 dienomis, tad atei
kit i musų gydykla tiesiog einant iš darbo vakare, šimtai ligonių tapo 
išgydyti per mus, teip ir tamista gali būti išgydytu, jeigu atsišauksi 
tuojaus. Neužmiršk: Konsulacija ir Egzaminavimą? Dykai. įsitė- 
myk musų antrašą:

DR. WARREN CLINIC
Cleveland, Ohio. « 
ĮiWHnnimmrf X

Chronic Diseases a Specialty
216 Superior Avenue W.

•Mare? -V

2-nd floor Cleveland, Ohio.

«s - -


