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dirbama daug naujų aeroplanų. 
Anglija nori pradėti atkeršyji- 

į mą Vokietijai.

DUONOS PORCIJA BUS _ 
SUMAŽINTA.

Londonas. Su 1 diena Lapkri-

$2.»
.$2.58
$100

$3.80

No. 41.

TOLIASNT ANGLO-FRAN-

vus su tikslu pasitarti kaslink 
tų dviejų provincijų likimo po 
karės. Eina gandas, kad Vokie
tija toms provincijoms žada 
duoti autonomiją.

Užmuštų skaičius jau siekia 183 
žmonių, o 217 dar nerandama. 
Spėjama, kad teipgi bus dingę.

KAINA 5c. METAI H (VOL. II)

nuostolius padarytus Galicijoje, paskelbė, kad tam tikslui skubiai 
rytinėje Prūsijoj, Bukovinoje, 
Tyroliuje. Isonze ir Turkijoj.

BELGU VARGAI.
Havre. Belgijos valdžia 

Francuzijoj gavo naujų žinių 
apie vokiečių šeimyninkavimą 
užimtoje Belgijoj, žiniose ran-
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skyriama ' maisto taupinimui. 
Tose dienose šalies gyventojams 
patariama mažiau vartoti mė
sos, 6 daugiau bulvių. Nekurie 
vadina tą savaitę — bulvių sa
vaite.

NELAIMĖ JŪRĖSE.
Washington, D, C. Karės lai

vyno departamentas skelbia, 
kad Europos jūrėse netikėtai 
susidaužė Suv. Vai. karės laivas

TAIKA YRA DAR TOLI.
Washington, D. C. Skelbia

ma, kad Suv. Vai. prezidentas 
Wilsonas Baltuose Rūmuose yra 
pasakęs^ kad taika šios karės 
yra dar toli ir šiądpn apie ją ne-

tos min.? M. Fretiakov, bažny
čios tarybos min., gen. Verchov- 
ski. karės min., adm. Verdevski, 
laivyno ministeris. Nežiūrint, 
kad socialistų kongresas buvo 
priešingas koalicijiniui kabine
tui ir 'leidimą kadetų partijos 
atstovų, vienok j kabinetą Įeina 

:adetai, būtent Kiškiu Ko-
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AUKOUJA SAVO BRAN
GENYBES.

Kopenhaga. Vienas vokiečių.
____ _____  . . _ _ _ laikraštis paskelbė žinią, kad i dama, kad vokiečių valdžia varu 

gali būti ne kalbos. Prezidentas ; Vokietijos kaizeris ir jo žmona! verčianti Bc-!gijos gyventojus- 
sako, kad buk taikos negalima ’ sutiko paaukuoti dalį savo pri- vyrus nuo 16 iki 60 metų am-

r

ANGLAI PURTO VOKIE
ČIUS BELGIJOJ.

Londonas. Oficiališkai pas
kelbta tapo, kad anglų kariume
nė Yprės aplinkėje be jokio pa
sigailėjimo purto vokiečius. 
Dideliame prie Yprės ofensyve 
anglai sulaužė vokiečių atsigy
nimo liniją devynių mylių fron-itri; 
to ilgume ir pusantros mylios i novalov ir Smirnov. 
fsasiarė pirmyn. Paimta daug Į 
vokiečių Belaisvių ir karės Įran-’ 
kių. Jeigu dabar 
nepavyks urnai 
veržimąsi, tai turėi 
iš Belgijos pajūrio ir atiduoti 
dali Francuzijos teritorijų sykiu 
su miestu Lille.

$UV. VAL. KONGRESAS PA
LEISTAS POILSIUI.

Washington, D. C. Užbaigus 
po pietinę sesiją Suv. Vai. kon
gresas tapo paleistas poilsiui 
iki Gruodžio mėnesio. Prieš iš
siskiriant dar buvo svarstyta 
skundai ant La Fallette, kurį 
randa kaltu šalies išdavime. 
Nekurie senatoriai tiesiok reika
lavo, kad La Fallette paduotų sa
vo rezignaciją. Tapo išrinkta 
komisija dalykų ištyrimui ir 
apie tai bus galutinai nusvar- 
styta ateinančiose sesijose.

Londonas. Vėliasni oficia- 
liški pranešimai anglų karės 
štabo iš vakarinio fronto skel
bia, kad vokiečiams tapo užduo
ta naujas smūgis. Visame Po 
elcapelle fronte tapo vokiečiai 
sumušti ir nuvaryti pirmyn dvi 
mylias. Nelaisvėn anglams pa
teko 1,000 vokiečių.

Francuzai pakelę ofensyvą 
Houtholst aplinkėje turėjo teip
gi didelius laimėjimus. Išstūmę 
vokiečius iš pozicijų užėmė kai
mus St. Jean De. Mangetare ir 
Veldhock. Apart to francuzams 
teko nesugadintos tranšėjos ir

vokiečiams: GELEŽINKELIU STRAIK.^ 
sulaikyti anglų, RUSIJOJ. ■

pasitraukti L Petr^das Nuo seniau kal
bamas gefezinkenų straikas Ru
sijoje jau užsidegė. Traukinių 
bėgiojimas išskirus tuos, kurie 
gabena kareivius į karės fron
tus, sustojo. Straikas užsidegė 
iš priežasties neužsiganėdinimo ■ 
komunikacijos- minlstvriu, kurs 
buvo pasakęs, kad visi straikie- 
riai bus skaitomi kaipo šalies 
priešai ir teisiami. Naujas Ke
renskio ministerių kabinetas 
jau laike posėdžius ir pradės 
tuojau veikimą. Iš kitur žinios 
ateina skelbiančios, kad-šis Ke
renskio kabinetas ne poilgo tu-

SUVARŽYS NEUTRALIš- 
KAS ŠALIS.

VVashington, D. C. Eina gan
das, kad Suv. Vai. su talkinin
kais bendromis jiegomis sulai
kys ne tik siuntimą maisto j ne- 
utrališkas šalis, bet ir gabenimą 
visokių prekių Į Švediją, Norve
giją ir Daniją, kurios turi arti
mus ryšius su Vokietija. Tuo
mi norima tas šalis priversti 
prie stojimo ar talkininkų ar 
centraliniu šalių pusėn.

porcija Vokietijoj bus sumažin
ta dešimtu nuošimčiu, kadangi 
šiųmetinis javų derlius Vokieti
joj yra labai menkas. tai bul 
vių porcijos bus -padidintos de
šimtu nuošimčiu, nes jų šįmetsu angių karės laivu. Ameriko-į tikėtis iki Suv. V: L neišvystys . vatiškų brangenybių vienam j žiaus dirbti karės lauke prie 

niškas laivas nukentėjo. Jis ’ pilnai savo miiitanško veikimo, i Berlyno bankui, už kuriuos baik-1kasimo tranšėjų ir kitokių sun- y^etrioT užderėjo. •

PABĖGO VOKIEČIU SUB-
MARINAS.

daug amunicijos. Vokiečiai 
traukiasi betvarkėje.

ARGENTINOS KABINE-
TAS PLYŠO.

Buenos Aires. Pusoficiališ-
kai pranešama, kad Argentinos 
kabinetas plyšo. Plyšimo*prie 
žastis yra dėlei nesutikimo kas- 
iink klausimo pertraukimo dip-

tapo nuvilktas į artimiausį uos-’ ------------------ kas duete tūlą sumą pinigu pa-ikų darbų. Meniu ir Crourtal
tą. Iš jurininkų niekas nenu- ŠAUKS PASKUTINIUS dengimui karės išlaidų. į aplinkėse prie kasimo tranšėjų
kentėjo. Pradėta tardymai kaip REKRUTUS. ----------------- . dirba apie 2000 belgų. Jfe dau-

i tas galėjo Įvykti. Washington, D. C. Karės FRnv'.R AririKC-s ! giausia randasi pačioje pavo-

Madridas. Vokiečių subma
rinas, kurs buvo internuotas 
Ispanijos uoste Cadiz, nežiūrint 
ant didelės priežiūros ir kad nuo 
jo tapo paimta visi reikalingiau
si daiktai, pabėgo iš uosto. Ka-

iiko.
.rpėdos ir amunicija

REKRUTUS.
Washmgton, D. C. Karės

----------------- departamentas paskelbė, kad
NEPRITARIA KOALICINEI ! Spalio 1/ d. šių metų bus pa- Petrogradas. žinios ateina, Jų Zuva nU0 SaV0 karelV1^ 

MINISTERIJAI. saukti dabar renkami paskuti- hnvn ailva^_; —------------

NORI FEDERACIJINĖS ........................ .................. ,
REPUBLIKOS. jmgiausioje linijoj ir daugelis

saukti dabar renkanii paskuti- , » ’
i . . _ 4 - • q - v i v * kad Kieve buvo didelis suvazia-;

Petrogradas. Atsiusta žinia niai re f11 1 ,.,UV* na’svirnas įvairiu tautu (ne atsto-i PRAŠO PAKEISTI
iš Petrogrado skelbia,' kad Ru- ™e"?*  vų), kuriame priimta tapo re-! BAUSMĘ.
sijos socialistų seimas pirmu sim IS* u^nie zoliuciją, kad ateityje Rusija Petrogradas, žinoma gene-
syk balsuojant priėmė Kerens- su P1 nu gre, umu Ub privalo tapti federacijinė re-! rolo Suchomlinovo. kurs nese-
kio įnešimą, kad ministerių ka- a' !nama- publika, kurioj kiekviena tauta niai Rusijos teismo buvo nuteis-
binėtas butų koalicijinis, tai yra. turėtų savivaldą. Net kazokai tas ištrėmimu į Sibirą iki gyvos
kad Įeitų įvairių apsireiškusių • IR KITAS TAIKOS KO- turi gauti sau atskirą savival-; galvos, Įdavė valdžiai prašymą,
partijų atstovai, bet paskui re- ( MISARAS. dą. ' ! kad jos vyrui butų atmainyta

i zoliuciją tapo atšaukta 813 bai- ' Washington, D. C. Yra kai- ---------------- bausmė būtent, kad Sibirą pa-
jsais prieš 189. Dabar skelbia- bama, kad su pulkininku Hanse*  opt rime i tuimac nrc ; keistų šv. Petro ir Povylo tvir-

MISARAS.

REZULTATAI SUV. VAL.
KONGRESO.

lomatiškų ryšių su -Vokietija. 
Luxemburgas jau gavo visus 
savo pasportus ir tuojau aplei
džia Argentiną. Geležinkelių 
straikas dega visu smarkumu. 
Nekuriose vietose buna net 
kruvini susirėmimai.

VOKIEČIU LAIVAI PA-
CIFIKE

IVashiagton D C Ofk-iabš Įsa2s f r^T.iO:J* ,Ya,,ar BKei°T' Dama’ Kaa/u BELGIJ0S LIKIMAS BUSosnington, i7. v. vjT.c.a.is-. ma, Kerens’xls ignoruos tą Kurs prezidento yra nuskirtas
kai pranešta, kad Pacifiko '*an-1  gejm,j , kadangi jis nėra oficia- taikos komisaru Europon iške- 
denyne nežinia iš kur atsirado!^., 
du vokiečių skraiduoliai, kurie i 

Sulyg gautų žinių! NERAMUMAI RUSIJOJE

tove, nes Sibire ant jo gyvasties 
butų daug pasikėsinimų.

RUSAI LAIMĖJO RUMU-
NIJOJ.

pradėjo užpuldinėti amerikoni.
kus laivus. L — 
tuodu laivu jau tris ameriko- •

Washington, D. C. šešių mė
nesių sesijose Suv. Vai. kongre
sas yra užginęs: Karės- reika 
lams 11,538,000,000 dol. Su
rinktų karės mokesčių 2,700, 
000,000 dol. užtraukti antrą 
“Liuosybės Paskolą” 3 milijar
dų dol. Paskyrė laivynui 1,604, 
810,690 dol., padirbimui naujų 
laivų 1,040,577,500 dol., talki
ninkams paskolai 7 bilijonus 
dol., įvairioms išlaidoms 958, 
948,638 dol., dėl apdraudos ka
reiviams 176,250,000 dol., dėl 
maisto kontroles 173,846,000 
dol. ir Įvairioms prezidento išlai
doms 100.000,000 dol.

TUOJ NUSPRĘSTAS.
liaus ir augščiausio teismo tei- Amsterdamas. Vokiečių so- 

T PramlMs siaustu organas “\Vorwaertsdi nos tarko"tiau,im" Praneša, kad Belgijos likimas URUGUAY IR PERU PERT-

nėję Europoj, o Braiideis reti- neužilgo bus nuspręstas ir pas- RAUKE DIPLOMATIsKIS RY 
-- ‘ " kelbtas. Oficiališko vokiečiu,

neje- .. . .. . !___________ pranešimo galima laukti uz sa-
vaites-kitos. “Worwaerts” išve-1 k*  pietinės Amerikos,

■ džioja, kad kancleris Michaelis
New York, N. Y. Mexikos negali sutikti su užrubežinių 

konsuiis Barns užprotestavo reikalų ministerių, kuriam tas 
prieš ėmimą mexikiečių į Suv. {klausimas skyriamas išrišti. 
Vai. kariumenę. Jisai sako, Michaelis yra prielankus pan- 
kad mexikiečiai yra imami Į germanų programai, o Kuchl- 
Suv. Vai. kariumenę priešais jų mann, užrubežinių reikalų minis 
norą. Ypač aštriai atsiliepia į teris, už kompromisinę taiką.

riaušėmis. Visur betvarkė ir New Yorko exemption board.'  
neramu.

MENIKOJE VĖL NERAMU.
Bronsville, Tex. Gauta žinios, 

kad Marikoje vėl prasidėjo nera-
SIUS SU VOKIETIJA.

Mantevideo. Dar dvi republi- 
butent 

Uruguay ir Peru pertraukė dip
lomatiškus ryšius su Vokietija 
Uruguay’o prezidentas pasirašęs 
po kongreso nutarimu, tuojau 
įteikė pasportą Vokietijoj kon
sulini ir liepė išsikraustyti. Abi 
republikos prisišliejo prie talki
ninkų.

NESILIAUJA.
aiškus laivus nuskandino arba Į Petrogradas. Neramumai Ru 

sijoj nesiliauja siautę. Didelių 
sumišimų kaip Turkestane, 
Odesoje ir Helsingforse ugnis 
negęsta. Helsingforso guber
natorius išleido įsakymą nu
ginkluoti gyventojus.
aplinkėse Ukrainos neprigulmy-1 
bės šalininkai rengia dideles ma-' 
nifestacijas, kurios užsibaigia!

i gal kur nusivarė.

PASKUTINĖ PASARGA
“ŠLAKERIAMS.’

MEXIKA PROTESTUOJA.

Petrogradas. Oficiališkai pra 
nešama, kad Rumunijos fronte 
rusų kariumenė paėmė svar
bias augštumas ir dalį Vaskon- 
toy sodžiaus. Rusai paėmė 
nelaisvėn*762  vokiečius tarpe ku 
rių 12 oficięrų. Apart to dar 
rusams teko 7 kanuoles.

Washington, D. C. Suv. Vai. 
valdžia paskelbė paskutinį pers
pėjimą tiems, kurie slapstosi, 
kad išsisukti nuo kareiviavimo. 
Jeigu dabar “šlakeliai” neatsi
šauks, tai paskui sugauti bus 
paduoti karės teismui. Beto vai 
džia tuk skyria 50 dol. tam. kas

Odesos

Pradėta tyrinėjimai.

NAUJAS RUSIJOS KA-
BINETAS.

A. F.

Petrogradas. Žinios skelbia, 
kad Kerenskis sudarė Rusijos 
koalicijinį kabinetą. Kabinetan 
įeina sekanti asmenis 
Kerenskis. ministerių pirminin
kas, M. Taresčenko, užrubeži- 
nių reikalų ministeris, M. Niki- 
tin, vidurinių reikalų ministe
ris, M. Maslov, žemdirbystės 
min., M. Skobelev, darbo min., 
M. Prokopovič, ištekliaus min., 
M. Bemackį, iždo min., M. Kar- 
tašev, religiškų reikalų min., M. 
Kiškin, viešųjų darbų min., M. 
Konovalov, prekybos ir pramo
nės min., M. Smirnov, valstybės sto kontrolierium Hooveru pra- 
kontrolierius, M. Maliantovič jus neša, kad tarpe 22 ir 29 d. šio 
ticijos min.. M. Salaskin, apšvie- mėnesio, t. y. ištisa savaitė yra gyventojų liko

nurodys “šlakerį.”

SUFRAGISTĖS BUNTINA-
SI KALĖJIME.

\Vashington, D. C. Dabar
tiniame laike Occoųuan kalė
jime randasi 17 sufragisčių, 
kurios už neramumą ir pikieta- 
vimą priešais Baltųjų Namų į 
jį pateko, šiose dienose jos ka
lėjime pakelė buntąr kuomet 
sargyba vieną iš jų gabeno į li- 
gonbutį.

MAISTO TAUPUMO 
SAVAITĖ.

Washington, D. C. Žemdir
bystės departamentas su mai-

FRANCUZAI BOMBARDA

AUSTRIJA SUTINKA 
TAIKINTIS.

VO BADENĄ.

mumai. Buvęs Carranzos ge
nerolas Parfiro Gonzales šiose 
dienose pakelė maištą prieš Car
ranzos valdžią. Jis turi apie 
800 savo pasekėjų. Jeigu tam 
pavyks gauti dar daugiau naujų 
.šalininkų, tai bus kitas Vilią, 
nes anas jau. galas žino, kur din
go.

VOKIETIJA NORI TAIKOS. ,

Londonas. Liaudis Vokietijos 
seniai jau reikalauja taikos, bet 
nenorėdama kelti maišto prieš 
valdžia rimtai reikalauja, kad 
Vokietija pasiūlytų taiką. Eina 
gandas, kad Vokietija ir Austri
ja apie pabaigą šio mėnesio pa
siūlys taiką, tik nežinia ar per 
neutrališkas šalis ar per Vatika-

1 MOTĖRĖ APGAVIKĖ PALIUO 
■ SUOTA NUO BAUSMĖS.
! New York, N. Y. Augsčiaų-ARGENTINA LIEKA NE- Amsterdamas. Vengrijos mi-> .....

nisterių pirmininkas Wekerle|sis New Yorko te,sTmas ,ste!fin°
Argentinos Budapešte buvo surengęs didelį!tul^ mot^ Hyma"- kuri

UTRALIŠKA.
Kadangi voiečių Buenos Aires.Paryžius.

lakūnai nesiliauja bombarduoti prezidentas Irigayen galiaus po^y/j, į ];urį buvo "suvažiavę 
talkininkų miestų, tai francuzų! atsakė į parlamento nutarimą dau*g Austrijos diplomatų ir aug 
lakūnai padarė ratą ant Badeno pertraukti diplomatiškus ry-' valdininkų. Pokilyje buvo 
kunigaikštystės ir bombardavošias su Vokietija. Prezidentas g^^ prakalbos, iš kurių svar- 
Badeno miestą. Numesta tapo sako, po to, kaip Vokietija pa-! biausja buvo Austrijos užrube- 
keliatą bombų, kurios padarė ■ siaiškino kaslink Luxemburgo! žinių reika|u niinisterio grafo 
daug nuostolių. Badenas yra 55; notų, Argentinai nėra reikalo ■ į.ernįno. jjs savo kalboje pažv- 
mylių atstume nuo Francuzijos; pertrauki diplomatiškus ry- mėj0, kad Austrija nori taiki*  
rubežių. Yra garsus minerališ-į sius. Jisai sako, kad geriau Ar-1
komis maudynėmis.

DIDELĖ AUDRA JA
PONIJOJ.

, ir sutinka pradėti daryti tary- 
gentinai likti neutrališka viešpa- baSr tiktai jeigu priešas sutiks 
tyste.

buvo areštuota ir patraukta teis 
man už apgavnėjimą žmonių. Ji 
per tūlą laiką pardavinėjo žmo
nėms neva šėrus didelių amuni
cijos kompanijų. Iš syk šeimi
ninkams mokėdavo dividentą, 
bet vėliau subankrutijo. šėrų 
metų bėgyj ji buvo surinkus 
600,000 dol. Teisme sakė, kad 
ji yra išmokėjus šėrininkams vi-

ną.

KAIP W*° wtnGTONAS

SVARSTYS PROVINCIJŲ 
KLAUSIMĄ.Londonas. Reuterio telegra

fo žinios skelbia, kad šiose dieno 
se Japonijoj siautė didelė audra, 

kuri pridirbo daug nuostolių. ■ dienose ---------------------------------
Apie keturi šimtai tūkstančiųI Michaelis pasišauks pas save 

be pastogės.1 Alzacijos ir Lataringi jos atsto- 
i ,

Amsterdamas, žinios iš
Municho praneša, kad šiose

VokietijoS kancleris

pradėti pamatu bendro susitari
mo ir per supratimą visuotiną 
nusiginklavimą kaip jūrėse teip 
ir ant saužemio. Vienok čer- 
nin obejoja, kad talkininkai su
tiktų daryti taiką ant tokių iš- 
TygV*  Jie sako čemin, reika
lauja atlyginimo už padarytus 
jiems nuostolius, o užmiršta

sus pinigus.
MANO.

Washington. D. C Suv. Vai. 
nežada priimti jokios taikos pa- 
siulyjinio, kol Vokietija neatmes 
šalyn autokratijos ir nepadės 
militarizmo. Yra manoma, kad 
militariška Vokietijos mašina 
silpnai sukasi, todėl ir manoma 

tai pranešdamas Lloyd George apie nauja pasiulyjimą.
I

UžPULDINĖS VOKIETIJĄ
IŠ ORO.

Londonas. Anglų vyriausybė 
praneša, kad tapo padarytas nuo 
sprendis užpuldinėti tankiau Vo
kietiją iš oro. Oficiališkai apie
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bininkai. Kuomet Geneyos nusiraminimo sužeistiem- 
; miestas sužinojo apie veiki- sienas. Pagelbinis pabėgėlių 
‘mą to biuro tuojau davė pa-i biuras, kurs nuo pradžios 
: gelbą ir pavedė biurui vieną užsidegimo karės pradėjo 
i atnaujintą muzėjų. Skait- rinkti aukas ii- tomis auko- 
lius ne apmokamų darbiniu- mis šelpti nelaiminguosius, 
kų biure radosi tuojau virš Maisto produktai, rūbai ir 
tūkstančio ir dviejų šimtų, kitokireikmenis dėžėmis tik 
Biuras pradėjo rūpintis, kad buvo siunčiama ir siunčiama 
kiekvienas kareivis pabėgęs Į tas stovyklas, kuriose pa- 
iš nelaisvės arba pabėgęs bėgelių buvo dideli susikim- 
nuo karės koks civilis žmo- Šimai. Valdžia Šveicarijos 
gus susižinotų šū namiš- nutarė neimti jokios mokės- 
kiais bei giminėmis. -Oficia- ties už persiuntimą laiškų 
liškai tapo paskelbta, kad pabėgėlių, pinigynių perlai- 
minėtas biuras nuo Spalio dų bei pristatymą maisio, 
15 d. 1914 m. iki Liepos 30 d. rūbų ir kitokių daiktų. Iš to 
1916 m., išiuntė 470,399 laiš- atžvilgio, Šveicarija atlieka 
kus su informacijomis. nuo darbą labai mielaširdingą.

‘ pabėgėlių kareivių į jų na- Dar viena didžiai naudin- 
mus. Apie 70,000 žmonių ga organizacija randasi 
ypatiškai atsilankė į biurą Šveicarijoj, tai Susivieniji- 

Idel suteikimo informacijų, mas Akademiškos Pagelbos..
’ Į Pabėgėlių biuras yra išsįun- Tikslas tos organizacijos 

' tęs nelasviams 1,994,000 fra- yra rūpinimasis studentais 
. i, , , ; nkų, 30,665,000 dėžių su vai pabėgėliais, kurie pabėgo iš

. .. . . ,5 U2Puolus kokiam, kos daktans os page os, j -r kp-okjaįg produktais. universitetų bei žemesnių
nu gyd. Jasiukaitis. ; priešui, norinčiam suminti idelei kurios kareiviai kente’ . mAVvHn ir4r& on/i

Trimakas pranešė apie nu i jos neutrališkumą, galėtų'didžiausius skausmus ir dau, ’e!C^ : rai. J Organizacija ta apru-
tarimus Lietuvių karininkų,stoti apgynimui savo šalies gelis nuo tų skausmų ture-, Greit k !pina mokslaeiviusknygomis
susivažiavimo Petrogradetir savo teisių. Neziunnt.davo mrnti. Prabegus tnms^^ . ir leidžia tam tikrus žurna-

utrališką šalį pradėjo plauk- ius, iš kurių kiekvienas mok
ti būriai pabėgėlių. Daugu- slaeivis gali lavintis buda- 

vakarinės mas nelaisvėje. Knygų, žur 
' į_ nalų, laikraščių kompletų 

i rie staiga išvyti arba nespė- tūkstančiais egzempliorių 
: ję nieko pasiimti iš namų urėtas susivienijimas tan- 
‘ pusnuogiai atvyko jieškoti kiai išsiunčia kur tik randa- 
prieglaudos. Nariai Raudo- si pabėgėlių, ypač mokslaei- 

i nojo Kryžiaus pradėjo ru- Apart to visko Šveica- 
pintis jais, bet nebuvo gali
ma visų tinkamai aprūpinti, 
mes skaitlius pabėgėlių vis 
ėjo didyn ir didyn. Liaudis 
Šveicarijos matydama, kad 
Raudonas Kryžius jau vie
nas negali apsidirbti, stojo į 
pagelbą. Ant visų geležin
kelių, m_ypač________ ______ _______ _
Schafhausen miestuose mo- • beveik veltui. Rodos nega- 
teris dienomis ir naktimis Urnas daiktas, kad paimtų.
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-PRANEŠIMAS. M. Dr-tės Įstatais ir veiki- ■
Cleveland, Ohio. Mes že

miau pasirašusieji ėsamė 
Įgalioti nuo visų Clevelando 
lietuviškų draugysčių Sąry
šio (centro) pranešti Ameri-i 

— įsos lietuviškai—visuomenei,! 
kurie buvote skaitę korės-! 
pondencijas iš Clevelando' 
tilpusęs “Darbininke” rašy-Į 
tas kokios tai Elenos, o “Vie 
nybėje Lietuvninkų” rašy
tas F. Baranausko.

Taigi Sąryšis visų drau
gysčių Clevelando savo su-i 
sirinkime Rugsėjo 26 d. davė 
mums Įgaliojimą pranešti 
visuomenei, kad tos kores
pondencijos yra ne teisin
gos, podraug ir tie kores
pondentai tokią reikšmę tu
ri kaip jų rašytos korespon
dencijos kaip vienas teip ir 
kitas.

Mes kaipo Įgalioti Sąryšio 
tokį teismą išduodame tiems 
korespondentams: Jeigu__  ____
kuris iš jų dar drįstų rašinė- koki sau pasirinksi, o jeigu:ra tartas galutinai žonis de-‘daiktų, kurių užsidegus ka-į leido knygutę su aprašymu 
ti apie tokius dalykus, tai * ’ * ‘ 
mes tą paliekam kaltesnių, 
nes prie progos pranešame, 
kad tos korespondencijos 
tai tik gal ypatiški piktumai 
tų pačių korespondentų, bet 
kaslink draugysčių sutiki
mo, tai dar reikia pajieškoti 
tokios lietuvių kolonijos, 
kad teip sutikim’e veiktų 
kaip CIevelande veikia, čia 
yra tam tyčia Įsteigtas Cent 

, ras (Sąryšis) visų lietuviškų 
draugysčių kaip katalikiš
kų, teip ir tautiškų (žinoma

111 1mu, tai visai kitaip yra ne \ 
kaip kad sako “Draugo” ko-į 
respondentas (geltonplau- • 
kė). Liet. Lit. ir Mok. Dr-tė; 
turi didžiausį knygyną, susi- i 
-dedanti iš apie 200 egzem- j 
pliorių Įvairių knygų, žino-1 
ma nėra dr-jos knygyne 
knygų surašytų prieš tiky-: 
bą ir tam panašių knygų i 
dr-tė neįsileidžia Į savo kny-1 
gyną. Beto trumpame laike i 
savo gyvavimo surengė ke-’ 

: liatą perstatiniu irnaudin-*-  T T , —.—.---- ;---------------- . . . . .. .,. ?. T i
gų prakalbų 0 kaip korės-i RUSIJOJ. josi sulaukti ir nežiūrint ar;vo Šveianjos pilietis Jean^ 
pondentas rašo, kad dau-! Odesa. Čia buvo Įvykęs į jie butų teutonai ar talki-'Henri Dumant. Dideliame į 
o-iau nieko neveikia kam • susirinkimas Odesos gami- j ninkai, visais lygiai rūpintis j mūšyj prie Soiterino 14 d. 
tik surengia girtus balius ir ZGno karininkų, ku- į visiems būti motina-prig- j Birželio 1859 m., jis buvo liu-,
parūko Vi meluoji be gė- riame dalyvavo 30 karinin-laudėja. Šveicarija turėjo; dininku didelio neaprupini-į. 
dos o jeigu ne meluoji tai k^’ Pirmininku buvo išrink; teipgi ir apsiginkluoti, kad j mo sužeistų kareivių ir sto-i 
prirodykie, kur kokioje die-Į*̂  kal; Iri“aka^ sekret0’ikaftai? J-'—-”'™ - ---- 1
noje buvo parengtas girtas 
balius ir jeigu prirūdysi lai
ke 10 d. nuo pasirodimo ši
tos žinutės, gausi dovanų

'/H

Photo by American Press Association.
Suv. Vai. ligonbutinis laivas.
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ant ištisu metu laikraštį išrodinėdamas, kad dar nė- i ant stokos maisto ir kitokių metams minėtas Dumant is- i 
n.vn.1 -a.u. paonmn-oi o jeigu !1*3 ^^as galutinai žonis de-j daiktų, kurių užsidegus ka-į leido knygutę su aprašymu 
ne prirodysi, tai pasilaikyk Uetuvių pulkų organiza-! rei negalėjo teip greitai gau- mūšio prie Soiterino ir savo 
melagė^ ir šmeižikės vardą v^mo, tą žodį tars kiekvie- ti iš užrubežių arba jei ir ga- pastangomis sušaukė tarp- i 
Dar priduriu tą, jeigu g^r- nas karininkas per referan-' Įėjo, tai ne tiek kiek gauda- tautišką konvenciją aptari- 
biama “Draugo” koresnon- dumžb ^url turi apskelbti į vo ramu laiku, tečiaus nepa- mui budo, kuriuo butų gali- 
dentė butum Liet Lit ir M Pildomasai Komitetas Lie- ■ liovė teikus pagelbą nelai-' ma nešti pagelbą sužeis-; 
d-ios narė užtikrinu kad tuvių karininkų Sąjungos. | mingiems pabėgėliams arba į tiems kareiviams mūšio lau-'

* . • J ..., . ’ . . r “ * ‘ ‘ - — ■ - - - - - - ...............nebūtum šmeižike ir jeigu. .k
skaitytum knygas ir laikraš rininkų susivažiavimo

ma jų buvo iš 
Francuzijos ir Belgijos, ku-

Sušaukimui Lietuvių Ka-1 ištrukusiems iš nelaisvės ka-, ke. Ta konvencija atsibuvo; 
ninku susivažiavimo Ru- į reiviams. Šveicarija yra ša- Genevos mieste, 1863 m.,: 

čius kokias- skaito LL ir M. munų fronto išrinkta Komi- • lis tikrai demokratiška. Su- kurioje tapo uzgirtas suma.. 
tai nereikėtų sDa asmenų: Židelis, i organizavimas Raudonojo nymas Įsteigti mūšio lauke;

. Trimakas, Kucinas, Getru- • Kryžiaus buvo bendras rei- neutrališką korpusą, ir su-i 
šmeižimn b’ptka 'šis ir vai. Draugelis. Su-;kalas visų Šveicarijos gyven organizuoti tam tikrą orga-j 
naudingesnio j" “Draugą” pa siva^iav™° vieta paskirtai tojų. nizaeiją nešimui pagelbos;

D-tės nariai, 
girtis su melegystėmis ir

rašyti, o tokias koresponden Odesa, 
cijas kaip dabartinės, tai ir \ -

Nutarta kreiptis j | 
Vyriausią vadą Rumunų

1

rija kaipo šalis, kurioje ganr 
ta ir oras yra pilnas sveika
tos šaltinių sutiko ant to, 
kad nusilpę kareiviai, kurie 
patekę Į nelaisvę nors ir 
sveiki, bet nėra tinkami ne 
prie jokio darbo dėlei nusil
pimo arba kokių ligų leido 

o ypač Genevoj ir visus savo kurortus naudoti

sužeistiems kareiviams.
Kiekvienas naris tos orga-Į 
nizacijos, kurs dalyvauja

’ mūšio fronte tūri ant rankos^
’ ženklą, raudoną kryžių nuo
■ ko ir ,organi^aclJa I stovėjo ant geležinkelių sto- i nelaisvę kareivių valdžia

va m a au onas ryžius. rankiojo pabėgėlius leistų Į neutraliską šalį dėl
. en ras vau onojo 13 -suteikdamos šiltos arbatos.:pataisymo sveikatos, o vie- 
l Z?aUS organizacijos PJllko bei šiokios tokios zupės dėl nok per pasidarbavimą šyėi- 

1 1 šių enų mies as ene įr nuvargusiu pabė carijos -valdžios kariaujan-
va, kaipo lopsys tos organi- žiemos laike' prie čios šalis kaip tai Francuzi-
zacijos. kiekvienos geležinkelio sto- Ja *r okietija leido nelais-
šveicarija patarnauja susi--ties radosi didelis-namas, ku vius Į Šveicarijos kurortus.
nešime nelaisvių su gimi- I riame rasdavo nakvynę ir šil Vokiečių kareiviai buvo siun 

to valgio tik ką atvykusieji čiami Į rytinę ir vidurinę 
pabėgėliai. Apart to, švei-- Šveicarijos dali, o francuzų 
arijoj yra Įvairių tautų sut- • kareiviai buvo siunčiami Į va 
verti komitetai nešimui pa-^ karinius kantonus, kur visas 
gelbos nukentėjusiems nuo kraštas yra francuzais apgy 
karės, kurie nespėjo pabėgti, ventas. Pragyvenimas to-

Šveicarija lopšys Raudono 
jo Kryžiaus.

Chirurgija ir medicinos 
pagelba sužeistiems mūšiuo
se kareiviams nebuvo tuo
jau teikiama net iki pabai
gai aštuoniolikto šimtmečio. 
Iki to laiko sužeisti kareiviai 
būdavo arba renkami tuojau 
ir vežami Į ligonbučius arba 
paliekami iki mušis nenus
toja. Chirurgijos pagelba 
nepasirodydavo ankščiau 
kaip už dienos arba ir dvie
jų, tokiu budu ir išgydymas 
kareivių anumet buvo sun
kus dėlto, kad užsisenėjusios 
žaizdos arba nubėgimas 

. . . kraujo nusilpnindavo sužei-munų fronto organizavo , . rstuosius nuo ko kareiviai 
turėdavo mirti. 1792 metuo 
se tarnaujantis francuzų ka 
riumenėje baronas Domi- 
nique Jean Larrey Įvedė 
vartojimą ambulansų, arba

išskirus socialistus), net 24 bile kas galėtų sukeverzuoti, fronto su prašymu—išleisti
draugysčių ant susirinkimo 
sueina atstovai ir tenai ge
riausioje tvarkoje apsvarsto 
visų draugysčių reikalus ir 
šeip visuomeniškus.

Užtad clevelandiečiai to
kių korespondentų nępagei- 
dauja, nes tai yra tik tvar
kos ardytojai. Tegul jiems 
Amerikos visuomenė netiki. 
Meldžiame ir tų laikraščių 
šį musų pranešimą pagar
sint, kurie nuo mus rankraš
čio negavote.

Adomas Pogaželskis,
Juozas šalčiui, 

Jurgis Brazaitis.

nes ne vieno sakinio argu- Įsakymą i visas dalis: susi- 
mentais prirodyt negalė- rinkti Hetuviąms ir išrinkti 
tum. Lauksim daugiau delegatą Į susivažiavimą, 
inandagumo. Kiekviena dalis nuo 50 iki

Minėta Lietuvių Literatu- karininkų renka 1 delega- 
ros ir Mokslo D-tė subatoje Tose dalyse, kame nėra 
13 d. Spalio, rengia pasi-,1? lietuvių karininkų susi, 
linksminimo vakarą, Į kuri,. vjenjJa su kitomis. Susiva- 
kviečiama visi atsilankyti. ■ žiavimo tikslas:
Vakaras atsibus salėje ant f) Lietuvos politikos atei- 
Jos. Campan ir Ceneff. tls5

Lietuvos Sūnūs. 2> Rinkimai atstovų Į Pil- 
 , domąjį Komitetą Lietuvių 

Karininkų Sąjungos Petro-Detroit, Mich. Nelaimin-
gi atsitikimai. Rugsėjo 28 gr^t’- • i • • i o

4) Lietuvių karininkų Ru-

Detroit, Mich. Iki šiam 
laikui Detroitas buvo labai 
ramus miestas, viešpatavo 
ramybė ir meilė tarp vieti
nių draugysčių ir - kitų, tik 
kada nekada būdavo patė- 
myta socialistiškuose laik
raščiuose pasirodant kores
pondencijos aprašančios 
ar tai išjuokančios tau
tininkų ir katalikų veikimą, 
bet ant to atydos mažai kas 
atkreipdavo, nes socialistai 
tai savo rūšies žmonės ir 
anų užduotis peikti kas tik 
ne jtį, bet pastaruoju laiku 
tas pats pasigrožėjo ir kata
likams, kurie nieko geresnio 
nesugebi, kaip tiktai šmeiž
ti sau nepatinkamas drau
gystės ir chorus, išvadin
dami ją ir juos laisvama
nių draugystės, Šliupo guš- 
tos, šiaudadušių gaujos ir 
t.t. Prie Birutės choro pri
gulėjo visas katalikiškas jau 
nimas ir . prigulintieji visi 
buvo parapijonis, o šmeiži
kas be jokių prirodimų 
“Draugo” 217 num. vadina 
neprigulmingas Birutės cho 
ras — laisvamanių. O ant 
Liet. Literatūros ir Mokslo 
draugystės nieko negalėda
mas surasti, šmeižia kad nie 
ko gero neveikia, neskaito 
gerų knygų ne laikraščių, 
apart šliupinių. Ant kiek 
aš esu susipažinęs su LL. ir

d. numirė J. Aleksa, kurs dvi 
savaites atgal buvo suvaži
nėtas troko (automobiliaus) _. . . , . .
Velionis paliko našlaičiais. trumpais zo-
trejatą mažų vaikučių, nes-J3®1? Pranesa_ aPle darbus 
motina numirė 6 mėnesiai Lietuvių Šerno, su-
pirmiaus. Sveikas būdamas ■sreiske pasigai-

mas.

nėmis.
Staiga užsidegus Europos 

karei, Šveicarija negalėjo 
tuojau pasiųsti savo pagel
bos kariaujančioms šalims, 
tai yra Raudonojo Kryžiaus
ambulansų, nes aplinkiniai: ir kurie tapo paversti elgė- kiems ligoniams yranusta- 
rubežiai tapo ugmini apimti, tomis. Tarpe kitų yra ir lie- tytas nebrangiai, nes pras- 
Raudonojo Kryžiaus organi ,tuvių komitetas, kurs rupi- ’ J *
zacija negalėdama to pada- naši teikimu pagelbos nu

tam kareiviui per dieną išei
na 4 frankai, o oficierui 6

V*  *̂*̂  **■»*•**  *«  v ------------- -------------------- - A -

ryti, sumanė kitokiu budu kentėjusiems nuo karės Lie- frankai.
.................... '■ Ketvirti jau metai eina.lėjimą Seimui, kodėl nebuvo 

tartas žodis Lietuvos ]igonbučiUS. Įveįreiviams bei pabėgėliams, siems iš rusų
idimas vartojiman tų ambu-! Centralinis tarptautiškas i vokiečių nelaisvę, 
lansų buvo skaitomas labai! komitetas Raudonojo Kry-Į Tarpininkavo laike mainy- 

....... ' ” " ’ mo sužeistaisiais.
Pradžioje 1915 m., kuomet 

kariaujančios šalis sutiko ap 
simainyti nelaisviais iš su
žeistaisiais, per Šveicariją . , . .. ,
pradėjo eiti ilgiausios eilės sakyti, kad Šveicarija tai 
traukinių su sužeistais karei ramybės, salų, kur zmo 
viais. Buvo ir tokių, kurie nės ,tnri lr Ja.us“«' 
mirtinai sužeisti merdėjo so- Galima drąsiai manyti, kad 
pūliuose ir šaukėsi pagelbos. užsibaigus karei, šveicanja 
Šveicarijos gyventojai ir

Aleksa neprigulėjo ne prie
kokios draugystės ir neturė- ... , ,
jo ne kiek pinigų palaidoji- ??- ™nu balsa- Dauguma 
mui, taigi vietiniai lietuviai >^0 palankumą išnešti 
sutarė surinkti keliatą dole- rezokuclJai demokratinės da, 
rių tarp savęs palaidojimui.; ies i5eimo-
Subatoje Rugsėjo 29 d. va- KUA ATSIŽYMI ŠVEICA- 
kare ėjo tam tikslui kolek-; rija DABARTINĖJE 
tuoti Izidorius Abramavi- j
čius su kitu draupi. Pere-į Nuo laiko, kuomet užsidė
ję keliatą vietų ėjo toliaus ir; gė visapasaulinė Europos 
ant nelaimės susitiko pus-i karė, Šveicarija tuojau pa
girtą palicmoną su savo seb- juto, kad ji turės virsti ša- 
rais,. na ir susitikę nenorėjo nmj prieglaudų, kad ji turės 
vieni kitiems duot kelio ir būti aniuolu mielaširdystės, 
pradėjo stumdytis, ant galo kad ji turės rūpintis pabėge- 
ir muštis teip, kad palicmo- bais, kurių tūkstančių tikė-

KARĖJE.

kaip tuomet vadinamus ke-, pagelbėti nelaimingiems ka- tuvoj ii' kareiviams pateku- 
į kariumenės Į

praktišku ir naudingu, nesįžiaus vedamas žymaus pilie- 
sužeisti kareiviai tuojau bu-; čio Genevos miesto pono Gus 
vo renkami ir gabenami Į ar‘tavo Adoro Įsteigė tam tikrą 

itimiausio miesto ligonbutĮ. ■ pabėgėlių biurą, kurio už- 
Ciesorius Napaleonas labai duotis buvo pagelbėti karei- 

i parėmė tą Larrey’o kaip ir; viams pabėgusiems iš frontų 
j išrodymą ir savo vedamose' 
i karėse su Europos viešpa- 
1 tystėmis, tuos ambulansi- 
nius vežimus pagerino ir 
daug pridirbo dėl savo kariu 
menės. Pirmutiniu uždėto- 

1 jum Raudonojo Kryžiaus bu ‘

kaip švecarija pildo miela- 
širdystės darbą ir šelpia ne
tik pabėgėlius ištrukusius 
nuo kares audros, bet šelpia, 
aprūpiną ir priglaudžia ka
riaujančių šalių kareivius, 
kurie pabėga iš priešo nelais 
vės. Kiekvienas žmogus ga-

bei nelaisvės ir šiaip civi
liams pabėgėliams susižinoti 
su giminėmis bei pažjsta- 
mais. Iš karto pabėgėlių 
biuras buvo nedidelis ir ne- w
galėjo atlikti visų darbų, nes čia stojo Į pagelbą. Visi pra 
biure dirbo vos tik šeši dar- dėjo rūpintis, kad turėti už

Galima drąsiai manyti, kad

nuo kariaujančių šalių užsi
pelnys garbės vardą, nes iš- 
tikro ji verta garbes ir jos

nas paleido šūvį tiesiog Į j 
krutinę J. Abromavičiui, į 
kurs krito ant vietos negy-į 
vas, dar buvo nuveštas Į Ii- į 
gonbutį, bet jau neatgyjo. • 
Panedėlyj tapo parvežtas ■ 
namo, o seredoj buvo palai-į 
dotas su bažnytinėms apei
gomis švento Jurgio bažny
čioje. Velionis prigulėjo 
prie švento Antano draugys 
tės, buvo nevedęs, paėjo iš 
Suvalkų gub., Vilkaviškio 
apskričio, Gražiškių parapi
jos, Liepalotų kaimo. Lai 
bus jam lengva Amerikos 
žemelė.
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Radastėlė. Suv. Vai. oficierai Francuzijoj.

K*

M

U*

Jtektinai vagonu panašu Ji- gyventojai, kurie nepatyrę 
’gonbučiams, kuriais butu ga(ir nepažinę tų kares sunku- 
! benami sunkiau sužeisti ka- mų gah atjausti ir suprasti 
i reiviai. Visas geležinkelio1 kurie peržengia jos ni
kelius tarpe Konstancija ir Rėžius.
Lyons buvo kaip vienas Ii-f ”
gonbutis. Šveicarijos gydy- NEAPKENČIAMAS 
tojai ir Raudonojo Kryžiaus 
nariai sykiu su slaugotojo Aš Įmesiu aukso žiedą 
mis prižurėjo invalidus ir Į gilias jūreles, 
pernešimą ligonių bei sužei- Jei jis musu nepriveda 
stų iš vagonų i vagonus. Prie tikrosios meilės. 
Liaudis Šveicarijos laukda- Aš to žiedo nebekenčui; 
vo ant stočių tokių traukinių Nes mumis suvylė...
ir kas kuo galėdami šelpė Verčiau žuvytei pašven-
nelaiminguosius. Gėlių ve- (čiu,

ūžimai stovėdavo prie stoties,, 
i kurios buvo dalinamos dėl i

ŽIEDAS.

Lai žuvytės ryja....
V. A.Lentinas.

Ji

—— SE
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butų apsuptas liūtų ir tyg- 
rų. Vienok tokį atsitiki-

Iš ALRK. Federacijos kon 
greso nutarimų. Paskuti
niame “Darbininko” nume- 
ryj randame aprašymą iš at 
čibuvusio ALRK. Federaci-

ir 28 d. Philadelphijoj, Pa., 
j kuri buvo suvažiavę 25 at
stovai. Svarbesni Federa
cijos kongreso nutarimai 
yra sekanti:

1) Kad sustiprint viešą 
lietuvių katalikų akciją Ame 
rikoje, kad sustiprinus reik
šmę ir rolę Federacijos ir 
sutaupinus pinigų nutarta 
kreiptis Į visas idėjines or
ganizacijas, kad ateityj savo 
seimus, suvažiavimus laiky
tų sykiu, toje pačioje vieto
je ir tame pačiame laike su 
Federacijos kongresu. Tam 
tapo Įgaliota valdyba, kuri 
išdirbs planą su tų organiza
cijų valdybomis, kurios pri
ims Federacijos pasiulyji- 
mą. Suvažiavimas rasta 
parankiausia daryti Rug
pjūčio mėnesyj. Ateinan
čiam Federacijos kongresui 
vieta aprinkta Baltimore, 
Md.

2) Svarstyta apie prisidė
jimą prie Federacijos pašei-j 
purių draugysčių. Nutarta 
teikti joms idėjinę naudą, 
siunčiant leidinius ir atlan
kant laiškais, globoti pašel- 
pinių draugysčių narius, ku
rie bus priversti persikelti Į

, kitą gyvenimo vietą.
. 3)__Svarstyta klausimas

lis tų kavaleristų vedami ge
nerolo von Devenlera apsu
po Kondoa, vokiečiai pabūgo 
ir pasitraukė, bet paskiau 
sužinoję, kad anglų kariu- 
ntienė nėra didelė, sugrįžo ir 
pradėjo ofensyvą. Tuomet 
duota žinia generolui Ber- 
rangui, kurs vadovystėje tu-' riau stovi už kunigus, bet ma įsteigti milžinišką čeve- 
rėjo keturis pulkus pėksti-.ir jų didžiuma irgi pasiliks rykų dirbtuvę. Gabesnieji 
ninku atstume 250 mylių. tčionai. Tą patį galima paša- būtinai greitai pradėkite or- 
KĮuomet po dvidešimts šešių ;kyti ir apie advokatus. ganizuoti. "
dienų Kondoa apgulimo, at-j Iš profesijonalų, tai ge- Bailydės arba stalioriai 
vyko pėkstininkų pulkai, vo- Viausiai stovi laikraštiniu- bus labai reikalingi Lietu- 
kiečiai be didelių pasiprie- kai. Nors paprastai į laik- voje ir uždarbiai bus tiesiog

valo būti sudėta ten, kur 
jai vieta. ‘
Pagirtina labai butų, kad Į mą turėjo anglų kariumenės 

ateinantis Sandaros seimas 
plačiai išgvildentų tą šnipi- 
jados klausimą ir viską pas
kelbtų lietuvių visuomenei. 
Nors tūli laikraščiai kaip ir 
pati “Liet.” rašo, kad nieko 
tenai tokio svarbaus nėra ir 
pavadina net kvaila istori- 
ja, bet visgi to klausimo 
teip užglostyt kaip dabar 
yra glostoma, negalima. 
Kuomet tapo paleistas pas- 

Tautos Iždas gavo šešis ’ kalas apie esančius šnipus 
labdaringus narius, kurie ■ tarpe lietuvių, po trumpo lai 
kas met mokės po 25 dol. jko nekurie laikraščiai pra- _ _____  __________

Ateinantiems metams Fe-j dėjo rašyti, kad tai menknie- stovyklą važiavo ant nuomo-i--nusius, sumanė juos apsup-Lvynėš meilės. Iš jų apie du pids, Mich., nes tonai jų dau 
deracijos valdyba išrinkta Skis, tuščias burbulas. Da- nes. Bevažiuojant staiga jų lt i, kad nepabėgtų, kas jiems trečdaliai išvažiuos Į Lietu- ginusiai yra, nes apielinkė- 
iš sekančių ypatų: kun. J. j bar Šimkui paskelbus, tą automobilius įklimpo Į balų i ’
Ambotas prm., J. Grebliaus-1 kas jam paaiškėjo darant teip, kad jokiu budu negali- gubernatoriui 
kas vice-pirm., kun. V. Ma- i - 1 .... -
talaitis iždin., kun. F. Kemė
šis sekret. iždo globėjais: 
A. Tumasonis ir A. Bajoriu- 
tė.

Tautos Iždo nuo Federaci
jos valdyba: kun. F. Kemė
šis pirm, (jam duota teisė 
išrinkti Chicagoje iždo 
sekr.), kun. J. Kaulakis vice-

buvo 314 dol. Laike kongre
so prisidėjo 30 dol.

Tautos Iždo pinigai paskir 
styti teip: 36 dol. su cen
tais atsargos kapitalan, 82 
dol. su centais kolegijos fon- 
dan, 46 dol su centais vienuo 
lynui, 200 dol. Lietuvos uni
versitetui. Tautos Ižde bu
vo 360 dol.

100 kunigų apie 70 bevely-įdėkite pinigus. Dėkite i vie
tų, kad lietuviai pasiliktų-ną banką, kad kapitalas bu- 
čionai, kitaip kas gi užlai- ’tų krūvoje ir organizuoki- 
kys lietuviškas parapijas. O tės. Jei ir pairtų, lai juk pi- 
juk amerikiečio kunigo, gy- nigus galėsite atgauti atgal, 
venimas yra geresnis, negu O su 100,000 dolerių arba su 
Lietuvos kunigo. puse milijono rublių (sulyg

Gydytojai truputėli ge- dabartinio kurso) jau gali

generolas Smuts pavasary] 
1916 m. Tas atsitikimas yra 
aprašytas šiteip. Generolas 
sykiu su savo vyriausiu šta
bu automobiliais išvažiavo iš 
savo stovyklos apžiūrėti ap
linkos ir pozicijų. Nemany- 
dami, kad kas nors blogo at- 
sitiktų, pasiėmė tiktai kiek
vienas po revolverį ir išva- 

' žiavo. Kolei apvažiavo ap- 
linkę ir apžiurėjo pozicijas, 
užstojo naktis. Naktis buvo išinimų pasitraukė. Matyda' raštininkus kiti profesijona- negirdėti. Jie turi t verties i 
karšta ir tamsi. Nežinoma-imi anglai, kad vokiečiai bi- lai iš augšto žiuri, bet visgi bendrovę. Visas dailydžių 
mi tikrai kelio sugrįžimui į i josi stoti Į didelius ir atvirus pas juos daugiausiai yra t ė- centras turi būti Grand Ra- 

ynės meilės. Iš jų apie du pids, Mich., nes tenai jų dau

kun. J. Į bar Šimkui paskelbus, tą automobilius įklimpo Į balą iy pavyko. Schnee, vokiečių Į vą ir tiek pat Amerikos laik- je kaip Rockford, III. ir Chi- 
is Afrikos ko-jraščių agituoja už tai. cago. Prie jų galėtų pri- 

lionijų sykiu su Lettow-Wor Bet pats svarbiausias da- gidėti ir Gardner, Mass. dai- 
bah komendantu suorgani- lykas, tai musų liaudis, lydės, čia trumpame pieši-

zuotos vokiečių kariumenės Kiek man teko patirti, tai nėlyje aš negaliu visko iš
tapo apsuptais liūtų ir Jom-Į ir kapitonu kruizerio “Kol- apie pusė visų lietuvių yra pasakoti. Dailydžių organi-
pardų, kurie artindamiesi j nigsberg”, kurs Spalio mene prisirengę grįžti atgal Į Lie- zacija turi susinešti su lie-
įvairiais balsais cypė ir knar'syj 1915 m. tapo sunaikintas tuvą. ‘ -........
kė. Su revolveriu prieš to-—

tyrinėjimus, nekurie laik- ma buvo išvilkti. Besisten- 
raščiai rašo, kad tas viskas giant jiems kaip nors išsikas 
yra be tikrų prirodymų ir ti iš tos balos, pajuto, kad jie 
gal norima tą klausimą teip: 
ir palikti.

Kuomet Šveicarijos lie
tuviai rado kenksmingus 
darbus kun. Viskonto ir pri
pažinę prasikaltusiu Lietu
vai, tuojau paskelbė plačiai 
lietuvių miniai. Jie galėjo 
to nepadaryti arba užgin
čyti ir niekas nebūtų žino
jęs, bet pasielgė kitaip. 
Tautininkai savo Sandaros 
seime turėtų ir teip pat pa- _ 
sielgti. Privalo būti, kad matę ugnį 
tas klausimas taptų išgvil- atsitolino. Tokiu budu per 
dentas su prirodymais ir kas naktį kūrendami ugnį ir se- 
yra kaltas, pripažinti. dėdami prie jos išgelbėjo sa

vo gyvastis. Išaušus rytui, 
pavojus praėjo ir ištraukę

KaĄIP ANGLAI UŽKARIA- automobilius sugrįžo i savo 
VO VOKIEČIŲ KOLIONI- ,tovvkla<

JAS RYTINĖJE AF
RIKOJE. _

Mažai aprašyta, bet iš v 
a,.__ Įsli žingeidžiausia buvo karė: žinėjo ant dviračių prade-į

seimas nebuvo teip reika-1 rytinėje Afrikoje, kur ang- davo vytis, koks žvieriukas | 
lingas kaip dabar. Tauti-pai pasiiižo užkariauti 
ninku srovė, kuria minė
ta Sandara atstovauja rei 
kalauja pusėtino sutvar
kymo. Ir pirmiau joje bu
vo daug liuosų elementų: 
nebuvo nustatyta pažval-

Žinoma dalis tų visų tuvių dailydžių organizaci- 
Rufigo upėje ir du tuks- pasirengusių grįžti perka!- ja Petrograde ( Baskov per

pirm, ir A. L. Tarybon, 
kun. J. čepanonis ižd. ir iždo 
globėju kun. F. JakŠtys.

Seimą vedė kun. J. Čepa
nonis, sekretoriavo kun. 
Kemėšis ir Unguriutė.

ALT. Sandaros seimas. 
“Lietuva” praneša. kad 
ALT. Sandaros šiųmetinis 
seimas prasidės Lapkričio 
29 ir tęsis apie tris dienas. 
Seimo vieta — World’s 
Bldg. Park Row, New Yor-

labdarybės organizacijos. 
Kongreso nuomone, kad 1 
Chicagoje steigiamoji našiai 
eiams prieglauda dėl tolumo 
nepatenkins rytiečių lietu
vių. Dr. Abromaitis iš Bal- 
tžmore Md. pažadėjo tam tik. 
romis sąlygomis labdarybės 
reikalams net 150 akrų že
mės, teipgi kun. J. Židanavi- 
čius iš Amsterdam N. Y. 
tam pačiam tikslui yra pa
žadėjęs savo farmą. Išrink
tas labdarybės komitetas iš 
šešių ypatų, kurs susižinos 
su’d-ru Abromaičiu ir kun. 
Židanavičiu, varys : 
ją spaudoje, globos našiai-j 
erų fondą ir tt. Į komitetą! 
įėjo: kun. J. Kaulakis, Dr. I 
X Belskis, kun. J. Ambotas,| 
kun. J. Lietuvninkas, A. Ba- 
joriutė ir J. Grebliauskas.

4) Išsiųsta dvi labai svar
bios telegramos: Šv. Tėvui ir 
prezidentui Wilsonui.

5) Išrinkta komisija rinki
mui lietuvių vardu laisvės 
paskolos (Liberty Loan), 
kuriai duota teisės koaptuo- 
ti komisijon naujus narius. 
Tame reikale komisija susi
nės su finansiniu valstybės 
sekretorijatu Washingtone. 
Komisijon įėjo: Dr. J. Biels
kis, kun. J. Kaulakis ir kun. 
V. Matulaitis

6) Nutarta, kad kiekvie
noje lietuvių kolionijoje bu
tų įsteigtas komitetas su po
etiško veikimo tikslu, kurs 
butų surištas su Federacijos 
centru. Jie platins katalikų 
spaudą, augins viešą katali
kų opiniją, stums pirmyn 
ir globos draugijinį gyveni
mą ir augins Tautos Iždą. 
Lietuvos laisvės reikalais jie 
veiks mintin AL. Tarybos.

7) Iš Federacijos kasos 
paskirta 30 dol.  Kat. Sp. 
Sav. Centralinės Komisijos 
reikalams, o už kitus pini
gus nutarta išleisti knygą 
su Federacijos kongreso 
protokolais ir referatais 
1914,1915, 1916 ir 1917 m. 
Federacijos kasoje iki seimo

*

mą “L. rašo:
Gal dar niekados šisai

agitaci-

vo-

kią armija negalima buvo pa tančiu kariumenės tapo ang bės Įvairus biznierius, bet N 29, Petrograd, Russia). 
lų apsupti ir turėjo pasiduo- visgi daugeli nesulaikys. Iš ten gaus plačius nurody
ti. Vokiška kariumenė te- Grižš visi paprasti darbi-mus. Amerikiečiai gi gale
liai buvo suorganizuota is ninkai neileidę čionai šak- tų susinešti su p. L. Braš- 
Afrikos gyventojų. Visa Kų. Pasiliks čionai tiktai ve kis c-o Morton House, 
amunicija,*  ginklų sandeliai dusieji svetimtautes mote- Grand Rapids, Mich.
ir viskas ko vokiečiai nespė- rįs? išauginę anglų dvasioje Plytninkai ir gautų dir- 
jo sunaikinti pateko i anglų va-kus, pasiliks visokie tu- bėjai po karts neišpasakytai 
rankas. Karė Afrikoj nesi- rintįs valdiškas vietas ir bus reikalingi.
tęsė ilgai ir apie ją mažai bu apskritai gana ilgai čionai tuvoje triobos bus 
vo rašyta laikraščiuose, o 
antra ir žinios sunkų buvo 
gauti. Dabar vokiečių ko
lionijos rytinėje Afrikoje ir

i centralinis vokiečių praves- 
; tas prekybai geležinkelis 
\ randas anglų ir belgų ran- 

Daug buvo tokių atsitiki- į koše. V okiečiai nieko netu- 
mų, kad patroliuojančiuika-: r!-______________________
reivius, kurie d augiausia va-

sirodyti, nes butų tik dides
nis suerzinimas žvierių. Ką 
dabar daryti? — galvojobai 
mėje generolas su štabu. 
Greit jiems atėjo į galvą min 
tis, kad reikia pasirinkti ža
bų ir sukurti ugnį. Kaip su
galvojo teip ir padarė. Pa- 

žverįs truputį

arba kokia gyvate, kuri no-«
kiečių kolionijas. \ isas plo- rėdavo pagauti savo auką.
tas turintis 284,000, kvadra- J
timų mylių, kun anglų ka- pENKTA DALIS KARIII- 
nitmenė turėjo -pereiti yra MENgs T,K PASrag 
vis3s viens nGpd’Gi- TIKST O VIRT A

Juk Lie- 
statomos 

pagyvenę. iš plytų, nes vokiečiai dabar
Bet apie biznierius, tai naikina Lietuvos miškus, 

dar galima tiek pasakyti, Medžių kaip tik užteks ra
kau tame momente, kaip jie Randams ir durims, bet sie- 
pamatys, kad jau čionai nas reikės dirbti iš plytų, 
daugiau negalima padaryti: Tokių bendrovių galėtų su- 
biznio, tai jie irgi važiuos sitverti kokis šimtas, kiek- 
tenai, bet važiuos teip sa- viena paskirai. Plytnyčios 
kant jau prversti._________ bus reikalingos kiekviena-

[> Grįžimą padidins dar ir me paviete, o plytnyčią
A. M. Martus. tas, kad po karės čionai ne- Įsteigti galima su kokiu 10,- 

išvengiamai pradės eiti men 000 rublių. Tai tokios ben- 
kai darbai, o tuom tarpu drovės galėtų susidėti iš ko- 

| Kaip Lietuva bus politiš-. Lietuvoje atsiras begalės kių 10-50 žmonių ir kiek- 
i kai sutvarkyta po šios ka- darbų, o ir žemės bus pigios, viena galėtų daryti sau mil-

APIE GRJŽIMĄ l 
LIETUVĄ.

narnos balos ir pelkės^ did- . ... . . .Apart zvierių, su kuriaishcuuvv nucvavj ta palvai-; ., . , , '

ga i nekururios net svar-; kiausi miškai tarpe kurių , kariumenė tankiai tu-
- tarD i daugybė ringuoja djdeHu kai itimene tankiai tu

1 1 upių ir mažu upeliu. Užkal vestl kov*’.dar buv0biausius klausimui 
jos vadų teip pat vieny-j 
bės nebuvo.

nės, dabar dar negalima nu
spėti. Ji gal būt liksis visiš
kai neprigulminga, arba gal 
būt turės pilną savivaldą Vo 
kietijos ar Rusijos glo-

Gal čionai darbų apsistoji- žiniškus pinigus. Tai leng-
mą atsvers darbininkų išva- viausiai Įsteigiama pramo-
žiavimas, bet visgi po ka- ne. O plytninkų Amerikoje
rėš Lietuvoje paprasto žmo- yra pusėtinai.

boje. Bet ekonomiškasis
gaus padėjimas bus nei Cimento dirbėjams sun-
kiek ne menkesnis už pade- kiau jau sudaryti bendrovę,

žmonių gerbūvis nedaug ką
nuo po- sa laimė ir gerbūvis pri- no inžinieriaus. Bet tas da-

jimą amerikiečio, kurio vi- nes čia jau reikia bent vie-davimas tu vokiečiu kolioni- kil6k‘\. Pavojingumu tai i -
jiersikelimas per upes pilnas H..yia - .

• litisko stovio. Juk kas da- klauso ne nuo pačio žmo- bar jau lengva. Prieš karę
; sunaiky- gaus ar valstijos, bet iš ma- Dr

Pastaraisiais laikais da- visokiu driežu ir krokodiliu, į .
įT?“*“,iat.ST . !•! '-raein’ant didelius ir tata !bar ^griauta, kaslykų stovis dar labiau pa

blogėjo. Mes turime at
virai pasakyti, nes tik ma-

iJiaeiuant (.nueitus ir laimus. " v ° . " ' , . — Basanavičius, inžinie-
ganma manyii, hao voKie- - - į ta, tai ar politika virs šiaip lonės milzmiskų korporaa- rius P. Naruševičia įsteigė
ciai tų savo kolionijų jau ‘ ; arba teip, vis vien tas pa-jų, sindikatų ir trustų. Kad netoli Varėnos, Vilniaus

tydami savo ydas galime 
jas pataisyti ir tinkamą 
tvarką užvesti.

Svarbiausioji Sandaros 
yda yra stoka susiprati
mo, t. y. pažvalgų bendru-

neatgaus, o jeigu ir atgautų, J?Jįa\idrioiolbe'siliks sunaiKvta, vis vien tą
tai turėtu Anglijai daug už- kareivius kandžiojo be . atstatvti 

mieiaširdystės dideli Afn- JeiKe> aisiaiyti.
1 kos uodai vadinami tse-tse ir : . , eK aauSiau reiks pon

nuo kuriu tlskos sąlygos ant žmonių 
įkandimo kareivis turedavi ^žim0 at-al Lietuv^ Jei 
mirti. Afrikos miškai neto-i
kie kaip Europos bei šiauri- jpetuvaj tai daugelis gnzs, 

jei gi nebūtų pilnos huosy-

Angliją žemai nusilenkti. .....
Bet greičiausia bus, kad tos mukios, 
vokiečių kolionijos, žvėrių

teip yra lai aiškiausiai pa- gubem. cimento dirbtuvę ir 
liudija ir tas nuogas
tas. kad dar prieš karę, o ekspertai tos dirbtuvės ci-

fa k- gerai vertėsi. Šveicarijos

, 'karalvstė greičiausia pasi-
mo taiji jos va ų. \a&Įiiks Anglijos nuosavybėje, 
“nesusipratimas paliečia! į kariumenė, kuri
ne t.ek sroves principus, Į skjrta Afrikon va 
kiek jos taktiką. Princi- |dovyste gen(,ro]o Ian>ą chris 
pus bėro s, visi vieno us}įjan’ą Smuts’ą buvo rinktinė .. . ....
tun, bet kuomet juos rei-jir d iausiį snsidėjo iš La<;i1 !r k,t<,k"-’ 
kia vykdmti per tam tik-1 
rą taktiką, tai tuomet kas 
vadas ar vadukas, tas sa
votiška taktiką savotiš
kas pasielgimas. Rezul
tate — pilniausis sumiši
mas.
Toliau prisimindama apie 

New Yorko paaiškėjusią tru 
puti šnipijadą, rašo:

Tik dėlei tokio pakriki
mo, tik dėlei asmeniško 
pykimosi nekuriu vadų 
galėjo išeiti tokia, atsipra
šant, negirdėtai kvaila is
torija su tais menamais 
šnipais. Ji parodo, kad 
tautininkai toli gražu ne
sugebi suprasti tos atsa
komybės, kokią į jų ran
kas sudėjo tautininkų sro
vė.

. , , . . į uaii a oiiiulo atun, bet kuomet juos rei-j ir d iausia _ ~
^^‘puslaukinių Afrikos bei ki. Krūmai yra teip spygliuo

tų šalių gyventojų. Karei- JĮ’ kad jokiu udu nega_ 
viais buvo gyventojai: Belgi ima pereiti. Tyi laukiai 

jos kolionijos Kongo ir iš ap- i tokią didele žole,
linkės„Tanganeyika ežero, iš ikad rai^as ant ai kko

šita istorija teippat pri
valo būti ateinančiame 
seime kaip reik išgvilden
ta ir atsakomybė už sro
vei padarytu skriaudą, pri

įgyta pilna liuosybė

jau Lietuvos ūkininkas ge- mentą pripažino geriausiu, 
riau gyveno, negu Ameri- Ta bendrovė yra ir dabar 
kos farmeri;

Vienu žodžiu grįžimas į dėti. Reikia suorganizuoti 
Lietuvą bus didelis. Bet jei čionai prityrusius darbinin-

tai prie jos reikia tik prisi-

nės Amerikos. Tenai me- \ .... .. ................................. -
džiai auga neapsakomo di- tai grįžtu daug mažiau, jau lietuviai gnzs, tai tas kus ir jų kapitalą ir prisi- 
dumo ir storumo, kuriu vir- ’Tai abelnas ruožas. grįžimas turi būti naudin- dėti prie tos bendrovės. Tai
šunėseyra viešpatystė gy-j Iš kitos Pusės- grįžimas gas, tvarkus, gerai organi-gi cimento darbininkai sku-

* gvvunu s tėvynėn čionai pa- zuotas. Jei lietuviai grižš binkite sudaryti organizaci

iinKeS 1 dilu dile v in.4, ib»
Britu kolionijų pietinėje Af- vo* yra .^atomas, o 
rikofe, iš Indijos, nuo Jama- to<e foIėJe .kĮek ^vojmgu 
ica salos ir iš kitur. Karei- k,t^ bjaurybių,
viai tie tankiausiai basi, pus-Į godžiu sakant ant kiekvieno 
nuogiai serganti drugiujsingsnio zmoguigręsėpav<>- 
nepratę prie klimato, vienok Jus; Todėl ir nenuostabu, 
sudarė galingą vadinamą įka^ gener°l° Smuts okanu- 
‘Margą Afrikos armiją”, ku į ^ne artindamasi pne savo 
rį ant nieko nepaisydama ; -,kslo ėjo mažyn ir eilės rė- 
ž p n ir ė nirmvn ir sue’vver'O ėjo. Svarbiausiu anglu tikžengė pirmyn ir su gy ve r e 
broliškame sutikime nežiū
rint, kad vienas kareivis bu
vo europietis, kitas afrikie
tis, indijona% jamajietis, 
negras ir daug kitų puslau
kinių.

slu buvo tai pasiekimas Kan- 
doa, į kurį yra pravestas 
vokiečių geležinkelis ir kurį 
anglai norėjo perkirst, kad 
pertraukus vokiečiams ko
munikaciją. Pirmiausia per 
kirsti geležinkelio buvo pa
siųsta šeši tūkstančiai ge
riausių kavaleristų, iš kurių 
iki pasiekė tikslo vietą, beli
ko tik šeši šimtai. Visi kiti

GENEROLO ŠTABAS BU
VO APSUPTAS LIŪTŲ.
Vargiai kuomet kas gir

dėjo, kad vyriausia kariume-*  
nes generolas su savo štabu žuvo kelionėje. Kuomet da-

tinka gana dideli pasiprie- neprisiruošę, tai jie bus tik- ją, o visas informacijas pa- 
šinimą, priešingą agitaciją, tai išnaudojami kitų, kaip skui gausite nuo inžinie- 
Daugiausiai prieš grįžimą yra čionai išnaudojami. To- riaus N. Naruševičiaus (Mi- 
agituoja saliuninkai. Saliu- dėl būtinai reikia pradėti liutinski pereul. N 18 kv. 9 
ninkai nemažiau kaip 90 ruoštis prie grįžimo ir tai Moskva, Russia). Tik orga
nuos. deda visas pastangas, tuojaus. Apie tokį ruošimą- nizuokitės. Kam dirbti ki- 
kad tik lietuviai po karės si man norisi nors trumpai tam, jei gali dirbti pats sau. 
nevažiuotų Į Lietuvą, nes ! pakalbėti. O kad cimentas labai reika-
jei išvažiuos, tai daugelis jų štai, Montello, West Lynn lingas visur, tai jau neverta 
turės užsidaryti savo saliu- ir New Bedford lietuviai dir kalbėti, tą kiekvienas žino, 
nūs. Saliunai ir čionai su-bantįs prie pagaminimo če- Mašinistai (ir sliesoriai) 
los musų gyvenime didelę verykų jau susirašė ir ta-bus labai reikalingi. Jie bu- 
nenaudą, o juk saliuninkų riasi. Vieni jų mano, kad vo labai reikalingi ir prieš 
intekmė dar yra didelė. Tik geriausia pritraukti tuks 
10 nuošimtis saliuninkų yra tantį žmonių, susidedant po 
geri tėvynainiai, kurie agi- 100 dol..(vso butų 100,000)
tuoja lietuvius grįžti. ,ir su tais pinigais pradėti ko nizuoti, per laikraštį sunku 

Kaslink biznierių, tai ma- operativišką dirbtuvę. Kiti išpasakoti. Mašinistų susi
no nuomone, jų apskritai 801 gi mano, kad reikia Šerus važiavimas turėtų vienas 
nuošimtis piešingi grįži- padidint iki 500, tuo budu įvykti New Yorke, kitas 
imli į Lietuvą. Jie gina sa- ' 
vo biznius, ir su- tautos idė- iki 200, tuomet dar geriau, ti keliatas bendrovių, 
jomis mažai skaitosi. . ’** - * « ,

Apie kunigus galima pa
sakyti, kad didžiumoje ir jų

narių skaitlius susimažina

Vėl treti mano, kad reikia 
tik 10 žmonių turinčių po 
10,000 dolerių. Tie visi su

karę. Jau Newark, N. J. ir 
Bridgeporto mašinistai or
ganizuojasi. Kaip tą suorga-

Chicagoje. Galėtų susitver-

Geležies darbininkai sa
ko, kad Lietuvoje nėra gele
žies, bet tai netiesa. Tiesa, 

interesai supuola su biznie-1manymai ilgai pasakysiu,;geležies nedaug yra, bet gali 
rių interesais. Kiek man be- ■ kad antroji nuomonė yra ge- i ma steigti geležies fabrikus, 
važinėjant teko ištirti, tai išįriausia. Tik pradėkite. Tik į kad ir rudą reikėtų atga-
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kapitalą ir dėti į bankas, ku- ■ 
rių nuošimtį sau galėtų pa-*  
daryti. Tokia milžiniška dir i 
silaikyti kaip uždarbį. Tai
gi įvairus nejudanamosios 
nuosavybės pardavėjai mes
kite lotų pardavinėjimą ir 
pradėkite organizuoti šitas 
kooperacijas. Susiorganiza
vę, tokie žmonės juk ir ant 
visada gali pasilikti tų ben- 
drovių biznių vedėjais. Juk 
tai geras uždarbis. Nejaugi 
to negali suprasti. Suorga- 
inizuokite kiekvienas sau po 
, vieną didelę bendrovę ar 
įstaigą ir kiekvienam bus 
užtikrintas uždarbis.

Kaslink to, kad po
karės Lietuvoje bus daug 
geriau, tai jau visiškai ne
reikia abejoti. Tat darban 
visi, juk karė gali pasibaig- 

Bet kas šituom turėtų ti bile valandą, o mes turi- 
Pirmiausiai tu- me buti gerai prisiruošę.

20-40 žmonių. Įrengimas to
kios dirbtuvės atsieitų ne
mažiau 300,000 dolerių, tai
gi susidėję 100 žmonių ir 
sudėję po 3,000 galėtų tą pa- 
btuvė atneštų milžinišką pel 
ną. Juk kas gi nežino, ką 
reiškia trąšų ir elektros dir
bimas. Čia tik įrengimas 
prekiuoja, o medžiaga pas- 
kui visai mažai prekiuoja- 
Šitą dalyką būtinai turi or
ganizuoti g. Keistutis šliu
pas, kaipo mokslo vyras. 
Čia jau butų daugiau kapi
talistiška įstaiga, negu ko- 
operativiška.

Dar galima butų pakalbė
ti apie cukraus išdirbimą, 
popieros, ypač muilo, kurį 
galima pradėti su keliolika 
desėtkų dolerių. Bet tas lai

benti iš kitur. Juk Tilma- atimti, todėl automobiliai 
nas Kaune pradėjo biznį su ypač ukėms, bus labai rei 
450 rub. ir per kelioliką me- kalingi. O visi Detroito lie
tų pavirto
Tą pat padarė ir Vilijos ben
drovė. Čionai jei jau bi- 
jomasi ir abejojama, tai te-daug pasiturinčių. Nesunku 
gal tik organizuojasi. Juk • tarp jų surinkti nemažiau 
kiek daug Vilija davė Lie- 3,000 žmonių turinčių po 
tavai, tai niekas neišskait- 
liuesr juk tik Vilijai įsiku- 
rus visi ūkininkų geležiniai 
padarai labai atpigo, o Vili
ja, nežiūrint į tai užgyveno 
šimtą tūkstančių rublių. Jei 
jau geležies liejimo ir ne
bus galima Čionai įsteigti Mich. lietuviai turi pada- 
bendrovę, tai reikia susior- ryti pradžią, branduolį, o 
ganizuoti ar prisidėti prie paskui kitų miestų lietuviai 
Vilijos, o ji jau viską užves jau prisidės.

. ir sutvarkys. Kas gi šią- Trąšu ir elektros išdirby- 
dien drįstų Vilija nepasiti-. stė.— šiedu dalykai turi 
keti. būt sujungti, nes kaip elek- pasilieka kitam kartui.

Taigi čionai priklauso žo-.era, teip ir trąšos daromos
i jas galima pa- rupinties?

Juk geležies darbi-{daryti vienu kartu. Čia jau {retų patįs tų sričių žmonės Musų ir apskritai žmonių 
ai reikia, o organizuoties. Jiems turėtų gerbūvis priklauso 
Todėl čia tu- • pagelbėti visokie “real es- nuo mus pačių.
rganizuoties tate’’ (nejudinamos nuosa- Atminkime, kad pasauli;

vybės) agentai. Visokie lo- po pabaigimo 
Lietuvos tų ir namų lietuviams par- pradės naują

(Gerai butų pakinky- davėjai turėtų dabar organi liaują gadynę.
Prienais ir "zuoti tas bendroves.

kalingi.
milijonierium, tuviai daugiausiai dirba tik 

automobilius ir turi gerą pa
tyrimą ir tarj) jų yra labai

300 dolerių. Su 900,000 do- 
Ip-rin arba su 4 milijonais 
rublių jau galima įsteigti di
delę dirbtuvę, kur tie visi 
darbininkai rastų sau vietą, 
butų patis savininkais savo 
dirbtuvių. Taigi Detroit,

dis pittsburgiečiams ir apie iš oro i 
linkiai.
ninku yra nemažiau 25,000 
iš kurių lengvai galima su
rasti 2,500 .darbininkų tu
rinčių 125,000, tai yra su 6 
milijonais rublių prisidėjus 
prie Vilijos galima butų ap-

šios

tiktai
daug kapitalo.
retų žmonės orga
turintis pinigų. Pajiega ga
lima užkinkyti

ti Nemuną ties Prienais ir zuoti tas bendroves. Pir- 
BirštoHu). Tam reikia daug minusiai jie dabar juk daro 
pinigų. Aš esu kalbėjęs su menką bizni, o antra*,  jie ga- 
daugeliu žmonių, kurie duo- na gerai patyrę biznyje. Jie 
tų tam reikalui po 3,000 do- kaip tik čionai butų suga- 
•erių. Tokių jau žinau apie bus. Jie turėtu organizuoti laimę susitversime.

GERAS DRAUGAS. {neklausė, tai dabar sakau: žinokitės
(Iš šerrd.) i O čia ir senieji draugai ir pažįstami apgau-

Du draugu darbininku dirbo labai aug- 'dinėja mane, apkalba ir giminės dėl dalių 
štai prie naujai statomo namo. po teismus tąso! Nesaldus mano gyveni-

Apačioje jų knibždėjo gatvėse miesto mas!
gyventojai, o viršuje ūžė smarkus vėjas. Pasiskundė, pasišnekėjo Teisybė su 
Abu darbininku, nepaisydami, kad vėjas; Skriauda ir išsiskyrė.
lingavo kopėčias ir neseniai pastatytus spa
rus, dirbo savo darbą.

Urnai, užlėkė baisus vėjo sūkurys: čytų dabar jis, kuo geriau gyventi pašau- 
sparai pradėjo griūti, beužsiliko tik viena 
lentinė siena, už kurios ir užsikabino abu 
darbininkai. Vėjas siautė, plona siena bra
škėjo ir linko, ir rodės štai, va ir ta grius!
Tuomet gyvesnysis darbininkas tarė:

— Matyt, mudviem atėjo galas: lentos 
abiejų mudviejų neišlaikys, vieną gal dar 
šeip teip! Ai, varge mano, kas bus su ma
no žmona ir vaikais?

— Ar daug tu jų maitini? užklausė 
jaunesnysis.

— šešetą!
— O aš tik vienas esu: nepalieku nie

ko, ilgai čia mąstyti nėra ko! Lik sveikas,

sau!

Pasiskundė, pasišnekėjo Teisybė su

Pamąstė sau tuomet Teisybė:
— Nabagas tas Skriauda! Nesigin-

lyje teisybe ir skriauda. Butų ir jis teisy-
be gyvenęs, kad butų žinojęs, o dabar jau 
vėlu: kaip pasiklojei, teip ir miegok!

(Galas.)

Leopold Hr. Starzejiski.

Drama 3-jų aktų, 4-rių atidengimų 
Vertė I. Augštaitis.

šios karės 
gyvenimą, į 

Viskas bus | 
prieš karę, tnauja, kas buvo 

tas jau žuvo ir daugiau ne- 
besugrižš. Tat organizuoki- 
mės, dirbkime, tvarkykimės 
ir pamatysime, kad mes sau

būtinas reikalas, kad Pitts- 
burge pradėtu organizuo
ties. Svarbiausiai tik pada
ryti pamatą ir pradėti rink-

.. ti kapitalus. Aš žinau daug 
tokių, kurie šiam tikslui 
duoda po 2 ir 3 tūkstančius 
dolerių. Tai yra ne juokai. 
Pįttsburgiečiai būtinai turi .
te tuojaus pradėti. SURINKO M. s. »

Audėjai ir verpėjai turės — Arba visus jus lig vieno išgelbėsiu, 
milžinišką ateitį Lietuvoje, arba ir pats drauge su jumis pražūsiu!
nes nėra ne vieno fabriko, - Jam įsakius, anglekasiai puolė į darbą 

-o7r visoje Rusijoje labai — kirstis sau su anglekaliais kelią į šalį nuo
mažaiA'Daūgisusiai~verpėjų----- - --  ------

• vra Mass. valstijoje. Audė- bo angliakasiai.
iu ir verpėjų centras turėtų sėdavos, antroji šokdavo į darbą ir dirbo iš- tėvą.
buti Lavvrence, Mass., nes sijuosę.
tenai yra daugiausiai lietu- Hoffen’as, nesumerkdamas akių, vedė 
vlu audėjų. Teipgi ir apie- visą darbą. Jis ramino ir tildė savo drau-
Tinkės, kaip Lovvell. Provi gus. kuomet tie, netekę kantrybės, galėjo Gyveno kadaisia Japonijoje jaunas
denie, R. L ir kitur. Lietu- kažin-ką padaryti. darbininkas. Sunkiai atsiėjo jam gyventi:
vlu audėjų yra nemažiau \ isųdrąsiausieji nustodavo drąsos ir per dienų dienas reikėjo skaldyti akmenis, 
20,000. Iš jų mažiausia 2,- kantrybės. Valgyti nebuvo ko. Kad nu- 0 uždarbis buvo menkas.
000 surasime turinčius ir malšinus alkį, kiti rijo savo šikšninių diržų Kartą sunkiai nusidirbęs, pradėjo jis
norinčius įnešti po 300 do- kąsnelius. Del lajinės žvakės kąsnelio kil- mąstyti apie sunkią savo dalį ir pamąstė
lerių. Tas sudarytų 600,000 davo baisios varžytinės ir tas, kuriam tek- sau: kaip tai gera buti turtingu ir nieko
dolerių arba 3 milijonus rub davo jis, nurydavo jį kaip skaniausią daik- nedirbti.
lių.

Su tokia suma galima jau

drauge!
Ir jaunasai darbininkas, sargiai atsika

binęs nuo lentos, pasileido žemyn ir užsimu
šė į akmenis.

Vyresnysis gi, pasilikęs vienas, išsilai
kė ir paliko gyvas. Jis vsą gyvenimą su pa
garba minėjo savo gerąjį, padorąjį draugą, 

į kurs vardan žmoniškumo išgelbėjo jo gy- 
I vybę ir pasiaukojo save kitų labui.

,į savo šeimynas. Visų džiaugsmui nebuvo; 
{galo.

Hoffen’as išbuvo po žeme, kol visi kiti į 
darbininkai išėjo arba buvo išgabenti į vir
šų visais vaikais. Jis išėjo paskutinis. Pas 
su visais vaikais. Jis šėjo paskutinis. Pas 
urvą stovėjo jo žmona su visais vaikeliais.

________  ___________ ______ Pamačiusi savo vyrą su ašaromis iš džiaug- 
p; vandens. Penkias dienas nenuilstamai dir- smo, puolė jam ant kaklo ir visi vaikai apsi-. 

Kuomet viena jų pusė ii- kabino savo padorų, kantrų ir išmintingą |

(Tąsa)
ti 70 metų amžiaus senukas. Tai yra kuni
gaikštis Anzelmas. Jis buvo vadas sukilė
lių Lietuvoje ir už tai tapo ištremtas iki gy
vos galvos, bet patyrimai rodo, kad tik mir
tis caro priešų galybę suteikia Rusijai. To- 
del-gi tegul kunigaigštis Anzelmas greitai 

{užbaigia savo gyvenimą tamsiame urve. 
: Įsakymas remiasi ant tavęs, už kurį pats 
i turėsi atsakyti.”

Tatrov (neramiai): Majore, tu žinai
■ viską.

Gravičin: Teip žinau, kad Anzelmas 
dar gyvena....

Tatrov: Gyvena, nes neturėjau tokios 
sąžinės, kad samdytu štiletu butij atimta 
gyvybė tam senukui, kurio jau veikimas 
nieko negali kenkti mano tėvynei. Paslė
piau jį nuo akių gubernatoriaus ir nuo visų 
žandarų ir niekas apart mudviejų ir Olgos 
nežino kur jis randasi. Mano duktė kasdie
ną nueina ir nuneša jam valgyti. Ji jau nu
traukė jam ir retežius nuo rankų, davė 
smuiką, kurios tik liūdnos stygų meliodijos 
yra jam vienintelė paguoda kokią gali ras-

JAPONŲ PASAKA.
(Iš Burenino).

TAIKUMAS.
(Iš Pasadovo.)

Gyveno du seneliu ilgus metus ir nei 
j vieną kartą tarp jų dviejų nebuvo kilę jokio 
vaido, jokios netaikos.

Kartą vienas senelis sako antram:
— Kaip tai dažnai žmonės vaidinasi ir 

pykstasi! Pamėginkiva ir mudu kartą su
sipykti !

Antras atsakė:
— Bet aš nežinau, iš ko gali prasidėti 

piktumas.
Pirmas tarė: j.-j-...........    ......

Št a h imki va šį molinį - puodelį. -Ttr ti tamsiame požeminiame urve, 
sakyk, kad tai mano, o aš sakysiu, kad ma
no ! Iš to kils ginčas, o iš ginčo vaidai ir 
pykestis.

Susitarė juodu, pastatė tarpu savęs 
puodelį ir vienas sako:

........ Ir jo noras išsipildė: tapo jis turtingu.
____ _ ____ Du anglekasiu susivaidino ir susipešė. Qujį dabar jis sau, nieko neveikia ir niekuo 

įsteigti didelę dirbtuvę, kur Hoffen’as pradėjo juodu skirti. Vienas nesirupina/ 
tie visi žmonės gautų darbą, anglekasys iš šalies jam tarė:’

— Tai mano!
Kitas atsakė:
— Ne, manding, kad tai mano!
Vėl pirmas sako:
—Ne, tai visai ne tavo, o mano!
Tuomet antras atsakė:
— Kad tai tavo, tai ir imkis jį! 
Teip seniu ir nesusipyko.

TEISYBĖ IR SKRIAUDA.
(Liaudies pasaka.)

Graivičin: Ir vėliau, Jūsų Didybė, ne- 
sigailėjot, kad palikot prie gyvenimo tą se
nuką, kada sužinojot kuomi yra kunigaikš
tis Anzelmas.

Tatrov: Tas teisybė, nejausdamas nie
ko ir nežinodamas išmokėjau dėkingumo 
skolą... Kazimieras išgelbėjo mano dukterį

-- „ . . , .. ,. ' . - , Ėjo karta pro sali imperatorius. Prie-
Čia tik reikia organizato- - Neklmdyk J. e m abiem! Tegus kat- ęafe j(> [).go drauge su ju(| ėjo
riu ir biznio vedėjų. Bet to- rati u2sir”tiSr tai mes sutalgjsime tų. paĮvdovu-palvdovai. Visi auksu, deiman- 
kiū atsiras, tik reikia pra- Lzsidegė Hoffen o akys nepaprasta zib-., •
dėti organizuoti. Lawrenee išgirdus tokią kalbą, jis atsistojo _ .ja . turt-n
d^tiVfai ±XjJ£ ' - K”r7aUnSką ant savo drau- Va. kad imperatoriumi pasidarius, tai 
ozią, tik lai neapsirtoja, lai 1 9 butu gyvenimas
n-.-o-jnL/unia tnlian go — tegu mane pirmiau užmuša? - . ., _
n, . , ... Susigėdo susipešusieji ir paliovę vai- Išsipildė ir tas jo noras: pasidarė jis
Odų ir kailių dnbima*.  q . dar- imperatoriumi. Eina ir jis dabar su tarnais

p ienas ž\da» Fi ankina. Bedirbdami anglekasiai prakirto skylę. ’r palydovais, auksu, deimantais viskas ži- 
iradė^o ta bizni % 100 rub* kurios ėjo sprogstamasis gazas ir nuo na’ 0 sa”fe teip kaitina, teip šviečia, kad sun
'’!?irT17 melu užgyveno žib“ri« Salėj«. išt;kti baisus sprogimas.;
i 20 milijonų rubliu. Tai «al^s suna.kmt! kasyklas ir darbinmkus.
'patyrė velionis Lansbergis Hoffenas uzk.so skylg.
(Žemkalnis). Tas jau paro- , t
do kain nelnineas tas biz-tekasys: geriau prinešti žiburį prie saule tapus L...

•’ n vfri - lietuviu skylės, tegu sprogsta, tai bent pasiliautų Išsipildė ir tas jo noras: tapo saule.
Šviečia saulė, šildo žemg, pievas iriau-

aa dėjo gesti lempos, ir darbininkai atsirado; jo debesys ir uždengė žemę nuo saulės.Xg Hoboken \ T uTp tamsjtėiėje patamsėję. - Debesys galingesnis už žemg - kad

Kiti is baimės pradėjo nustoti sąmo-1 debesiu tapus!

Gyveno du kaimynu, vienas gyveno tei-
sybe. o kitas skriauda, ir juodu teip ir va
dinosi vienas Teisybe, o kitas Skriauda.

— Klausyk, Teisybe! tarė vieną kartą 
Skriauda: juk skriauda pasaulyje geriau 
gyventi, kaip teisybe!

ku beištverti.
— Tai, kas čia per gerumas buti impe-1 

jratoriumi? Saulė galingesnė už jį švie- 
*( Žemkalnis) Tas jau paro- —Kam kišti skylę? sušuko vienas čia augštai, augštai padangėje... Va, kad

— Ne, teisybe geriau! atsakė Teisybė.
— Ką tu su manim dar ginčyjiesi —ta

rė Skriauda: juk tu matai, kad aš daug tur
tingiau už tave gyvenu, turiu daug pinigų, 

• ko užsimanau, tai ir turiu, o kiek tu turi 
i—mažai! Jei nori, tai paklauskiva žmonių: 
i kuo geriau pasaulyje gyventi skriauda ar 
teisybe?

Olgą... o aš...
Gravičin: O Jūsų Didybė Kazimiera 

tėvą.
Tatrov: Kazimieras nieko nežino ir 

nežinos, kad jo tėvas nuo daug metų varg
sta Sibire, tamsiame urve, nes laiko jį kaipo 
mirusi. * . •

Gravičin: O jeigu sužinotų?
Tatrov: Tegul nežino, o ne! Tegul ne

žino, nes aš busiu tada dingęs.
Gravičin: Dabar aišku, kad Jūsų Di

dybe nepasitikit Kazimieru! Ir teisingai. 
Negalima pasitikėti tuo niekšu.

Tatrov: Aš jam tikiu, bet (užsimąstė) 
Majore! Eik ir įsakyk, kad laivas “Tagan- 
rog" butų gatavas.... persitikrinsiu visaka- 
me... Vienok abejoju... tikiu, kad “Tagan- 
rog” išplauks (Gravičin išeina).

Scena IV.
T a t r o v vienas.

nis.
Penktąją dieną nuo tvankaus oro pra-Įkus — visur linksma ir gražu! Staigu užė-

ir Worcester, Mass. ir W. _ . ................
Lynn, Mass. Yra lietuvių ir Kiti kalbėjo, kad juos tyčiomis čia 
perdėtiniais, net vyriausiais ’ 
vedėjais. Vienas tokių pasii 
žada tą viską vesti, jei tik nos- 
susiorganizuotų kapitalo ko 
kia 50,000. Tai lengviausis nėjo, kad nebegalėjo pasijudinti. .
dalykas, mašinerija menka. Hoffen’as dėjo paskutines savo pas- Kad uola buvus. Tik pamąstė teip ir \irtc 
reikia tiktai 100 žmonių tu- tangas: jis ramino visus, ragino į darbą ir 
rinčių po 500 dolerių. Visi pats dirbo su anglekaliu kiek tik jam pa
turėtų sau darbą, butų pats jiegos leido.
savininkais ir i>elną sau im- Sestą dieną, pagalios, tas urvas, kurį 
tų. Geriausiai tas, kad yra kasė darbininkai iš apačios, susitiko su ur- 
net vedėjas, kurio vardo pa-'vu, kurį kasė darbininkai iš varšaus, ir už- 
skelbti negalima, nes jei da-[darytieji požemėje buvo išgelbėti. Vieni jų 
žinotų kompanija, kurioj patys išlipo į viršų, kitus nusilpusius išnešė 
jis dirba, tai jį atstatytų iš ant rankų, 
vyriausių dirbtuvės perdėti-; Pas urvą susirinko visi aplinkiniai gy
niu. ’ventojai. Visi septyniosdešimt keturi žmo-

Automobilių dirbimas, — patįs išlipo į viršų, kitus nusilpusius išnešė

— Kiek aš turiu — tiek, — bet kiek 
aš kuriu, tiek man ir užtenka, atsakė Tei
sybė: tu sakai žmonių paklausti kuo geriau 
gyventi: teisybe ar skriauda? Ir žmones 
gali taviškai pasakyti, bet manęs tas neat
mainys — aš gyvensiu saviškai — teisybe, 
o tu gali sau gyventi skriauda. Pamatysiva 

1 vėliau, kuo pasaulyje geriau gyventi.
Ir juodu išsiskyrė. Dvidešimt metų

Tapo debesiu. Užėjo ant sauso, ,s-inesjma(ė, pagalios, vieną kartą žilais seniu
kais susitiko ir išsišneko. ,

— Seniai nesimatėva — tarė Skriauda
verčia kankintis ir badauti ir pradėjo rei- džiovusio krašto ir, kad prapliups lyti: 

” kalauti iš Hoffen’o, kad jis duotų jiems duo- užsėmė pievas ir laukus, patvino upės—visa
neša, laužia, trupina, tik viena uola stov i t Teisybei: ųaįp gyvuoji, ar daug užgyvenai

— Uola atsilaiko prieš visas galybes!
Visų pajiegos baigėsi. Kiti teip nusilp- tvirta, kaip nieko nebuvus.

uola.
Stovi kieta, nepajudinama uola ir juo

kiasi iš siaučiančių aplink ją, bet sudūž
tančių bangų. Dabar, mano, esu galingiau
sia visame pasaulyje. Gi, žiuri, ateina jau
nas darbininkas ir kaip pradės skaldyti uo
lą — tik tyška skeveldros!
, — Ne, pamąstė sau uola: nėra ddesnės 

galybės už darbininko galybę — geriau vėl 
virtus darbininku.

Ir virto darbininku ir daugiau nieku 
kitu jau nenorėjo buti.

per savo amžių?
Užgyventi nieko neužgyvenau! atsakė

Teisybė: bet gyvenu be vargo. Pats jau 
nepaslenku dirbti, bet turiu gerą darbinin
ką — sūnų, jis apsirūpina ir manim!

— Ar tik vieną sūnų ir teturi?
— Vieną, daugiau vaikų neturiu!
— O aš turiu ir sūnų ir dukterų — at

Tatrov: Išplauks! Išplauks! O ne, aš 
turiu viltį pas Kazimierą ir jo meilėje prie 
Olgos... Jis turėtų mane suvylioti... ir aš?_ 
Tai negalimas dalykas? Kasžinkas čia 
ateina... tai mano Olga?

Scena V.
TatrOv ir Olga.

Olga (įeidama): Laba diena,, tėveli! 
Jieškojau aš tavęs visur, nes norėjau pra
nešti... norėjau prašyti tavęs....

Tatrov (bučiuoja jai kaktą): Ir ko. 
mano brangus vaikeli! Sakyk drąsiai, nes 
argi aš ne visuomet išpildau tavo prašy
mus? Argi aš kuomet nors tau atsakiau? 
Zinai, brangi, kad apart tavęs nieko bran
gesnio pasaulyj neturiu.

Olga (glausdamosi): Tu toks geras, 
tėveli! Tu mane teip myli ir ta meilė ma-

sakė Skriauda: bet jie manęs visai neklau
so, negaili ir negerbia. Neturiu aš nuo jų 
jokios paramos ir džiaugsmo. Išmanymo
jie turėtų, bet sąžinės visai neturi: elgiasi
kaip tinkami, mano sutaupytąjį turtą meto.:nio urvo., 
aikvoja... Ir kad nors butų dėkingi man!į 
Išpradžios buvau pradėjęs drausti juos, bet j

ne verčią... dėlto drįstu....
Tatrov: Tu žinai mano brangute, kari

as esu laimingas tik kuomet gaunu progą 
tave matyti ir gėrėtis tavimi....

Olga: Aš norėčia... Aš norėčia tavęs 
tėveli prašyti, kad.... bet nedrįstu...

Tatrov: Na ir ko. Sakyk drąsiai, ma
no brangi Old žiu.

Olga: Taigi dabar grįžtu iš požemi- 
Buvau nunešus pusryčius dėl...

Tatrov: Del to senuko?...
Tatrov: Teip tėveli, jis yra labai nelai
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mingas! Jau nuo daugelio metų dejuoja ir 
vaitoja tame tamsiame urve, vienok nekuo- 
met nedrįso man pasaktyi kuom esą. Sakė 
tik kad yra lietuvis, kad buvo vadu pasku
tinio sukilimo. Ar tu tėveli nežinai kaip jis 
vadinas?

Tatrov: Aš?... Aš nežinau, mano bran 
gus, vaikeli. Žinai kad mes atsiunčia kali
nius ir aš turiu juos saugoti... už juos galva 
turiu atsakyti... bet... kas jie per vieni ir

jeigu ne tau, mano aniuolėli. Argi ne visuo-l 
met tu paslėpei mano piktumą? Kaliniai ir 
tremtiniai, kurie yra po mano priežiūra 
lengviau kvėpuoja negu po kitais komen
dantais. Ne dėlto, kad esu komendantu,

(Toliaus bus)

Olga: Tai tu nežinai, mano tėveli?...
Tatrov: Nežinau, mano brangi Olgu- 

te. Bet atmink, kad jeigu nors vienas kali
nis ar užveizda sužinotų, kad tas senukas 
yra gyvas, tai tuomet tavo tėvas butų tenai 
įmestas ir retežiais prirakintas prie sienos. 
Apie tai niekad neturi užmiršti!

Olga (lyg persigandus): Tave, mano 
tėveli? 0 ne! Buk ramus! Ta paslaptis 
bus ant amžių čia (rodo Į širdį).

Tatrov: Na, ir ką-gi norėjai prašyti 
manęs, mano Oidziute?

Olga (liūdnai): Tėveli, tas senukas 
yra teip nelaimingas, o jo kalėjimo urvas 
yra tamsus, nes tik per vieną mažą langelį 
įsiskverbia saulės spin., kurs puola ant dreg 
nos sienos. Mano tėveli! Jau jam užgyjo 
tos žaizdos ant rankų ir kojų, kurias padarė 
sunkus retežiai, bet jis jau senas... teip se
nas, kad ilgai gyventi jau negalės. Pavelyk 
jam išeiti iš to tamsaus urvo ant tyro oro,

NUTILK JURE.
Nutilk jure, nebanguokie,
Krantų nedaužykie,
Brolių musų nelaidokie_________
Gelmėn, neguldykie.

Kiek i tave šiądien plaukia 
Kraujuotų upelių, 
Šimtus, tūkstančius skandini 
Vargdienių žmonelių.

Nutilk jure, ne vaitokie, 
Bet mumis raminkie, 
Su mumis tu neraudokie— 
Vilties ne naikinkie.

Nors ir švilpia šiaurės vėjas, 
Bet tu nebanguokie,
Nors ir siaučia baisios audros 
Bet tu ne dejuokia.

suteik jam liuosybę. Jis taps laimingesnių 
ir atgaus savo spėkas. Tyras ir skaistus 
dangus, gėlių kvapsnys, saulės 
sustiprins jį ir priduos jo sielai 
kų.

Tatrov: Mano dukrele, tas 
ma! Nereikalauk nuo manęs to, ko negaliu 
išpildyti.

Olga: Tu neišklausai manęs ir nenori 
išpildyti mano prasimo, tėveli ’ O, tas ne
laimingas senukas! (apsigaubia rankomis 
ir pradeda verkti).

Tatrov: Tu verki, Olgo! Kas yra? 
Nebūk mažutė! Tavo ašaros kaip kardas 
smeigia mano širdį. Duok ramybę, mano 
brangi Gidžių: Nekalbėk daugiau apie- 
kalinius.

Olga: Tėveli, jis numirs! Atmink, kad 
aš persergstu, nes mes galim ji išgelbėti. 
Jis silpnas ir gęsta jo gyvenimo žvaigždė. 
O! Baisu man ir pamanyti apie tai... Man 
rodos, kad jis tame urve, ilgai nematydamas 
šviesos, neteko matymo. Kasdiena jis ma
nęs klausia, kam aš uždengiau jam tą mažą 
langelį pro kurį įeidavo vienassaulės spin
dulėlis, bet langelis nėra uždengtas. Ak! 
man rodosi, kad jam tas kalėjimo urvas jau 
ant visados akis uždarė nuo šviesos.

Tatrov (į šalį): Mano Dieve! ką gi aš 
padariau gero, kad pailginau kankynę tai 
nelaimingai aukai. Geriau butų buvę,

spinduliai 
naujų spė-

nėra gali-

Kaipgi man, jurei, nutilti, 
Kaip-gi ne dejuoti, 
Kaip man vėtras sulaikyti 
Arba nebanguoti?

Jus man sakot: nutilk jure— 
Nutilk, nebanguokie, 
Sakot vargdienių žmonelių 
Savyj ne laidokie.

Kas-gi gali sulaikyti, 
Žmonių nedorybę, 
Kurie patįs brolius žudo 
Bruka į gylybę.

Jei jus patįs teip nenorit 
Eiti prie vienybės, 
Kam-gi dar jus apraudojat, 
Šias jūrių gylybes.

Nenustosiu aš banguoti, 
Nors vėjas nepūstų 
Nenustosiu aš dejuoti, 
Norint aš nežųstų.

Nes matau, kad tas pasaulis
------- Neina^rie vienybės,-------

Jam nerupi žmonių laisvė, 
Jame nėr brolybės.

Tada tiktai aš nutilsiu 
Ir ramiau banguosiu, 
Kada išnyks tos skerdynės— 
Tada nevaitosiu.

KAS JIE YRA?
Kas jie yra ką dejuoja

Saulei nusileidus?
Tai žmoneliai, vargdienėliai

kad....
Olga: Jis jau negali ne ant smuikos 

griežti, kurią tėvelis jam davei kaipo nusi
raminimui. Bet tą smuiką visados laiko 
rankose ir sako, kad ją laikys iki gyvas bus. 
Netekęs smuikos ir gyvybės netektų, (Įeina 
Gravičin nepatėmy tas).

Scena VI.
Tie patįs ir G r av ič i n.

Tatrov (patėmyjęs): O, tai tu majore!
Olga (į šalį): Majoras- Gravičin!... Ne

apkenčiu to žmogaus!
Gravičin: Išpildžiau įsakymą Jūsų

Didybės. Laivas “Taganrog”....
Tatrov (pertraukdamas): Gerai, jau

gerai...
Gravičin: Kapitonas francuzų laivo 

klausė manęs ar negalėtų jis atsilankyti su 
vizitą ir išreikšti pagalbą Jūsų Didybei 
Bet man rodos, kad pasiremiant ant dabar
tinių santikių musų su Francuzijos....

Tatrov: Ir ką-gi turi bendro politiški 
klausimai su prekybą? Už valandos lauk
siu kapitono šioje salėje. (Gravičin išeina).

Scena VII.
Tatrov ir Olga.

Olga (pasirėmus ant tėvo pečių): Tė
veli, tu juk ne liepsi atimti tą smuiką, tei
sybė?....

Tatrov (lyg užpykęs): Kam?...
Olga: Jam,
Tatrov: Ak! teisybė Ir vėl atmini-

mas! Buk rami, mano dukrele. Aš nie
kuomet nebuvau budeliu.

Olga: 0, tėveli, aš to nesakau. Tu esi 
vienas iš visų komendantų, kurie sergsti 
kalinius ir Sibiro tremtinius. Esi vienas 
iš geriausių, nes kiti perdaug žiauriai el
gias su jais.

Tatrov: Ir kam jie turi huti dėkingi,

Kenčia sunkus vargus. 
Tenai priešų sunkus jungas

Juos baisiai kankina, 
Jie išplėšę tėvams sūnūs

Dar mirčia grąsina.
Menkus rubus tik darbinius

Tie varguoliai turi, 
O skriaudikai-prispaudėjai

Ir tuos atimt nori.
Mokslo, apšvietos neduoda

Nors ir nėr užginta, 
Vieni tik liepia prakaituoti

Ir turčius maitinti.
Ten varguolis prakaitavęs

Ištisą dienelę, 
O namo parėjęs randa

Duonos tik plutelę.
Vyturėlis.

NESĖK.

The Ideal Tire & Rubber Co

sia Kvatiera Clevelande.

325 Guardiat Bldg

NUOŠIMTIS 
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 
taupinimui

Vy turelis. Tel. Princeton 985

DANTISTAS

nuo 6:00 iki 5:00 vakare.
£ Serėdorr.n nuo 9:00 ryto iki 12:00 vidurdie.

4

praporciją lietuviams.

Phone, Resider.cija, Eddy 890-J

Vardas 8 vakare.
Residencija, 10604 Gooding

Antrašas

n ogoooOQO00Q 000000

KMĘS UŽLAIKOME APARTAMENTĄ SU DIDŽIAUSIU PASIRIN-

3

IR ĮVAIRIŲ PRIETAISŲ.

5016 Woodland Avė.
ixxxxxxxxxx

ČEVERYKAI VIENOS KAINOS.

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

SPECIALIŠKAS PRANEŠIMAS.

Telefonai: Rosedale 5758, Princ- 
ton 431

KIMU VISAME MIESTE
ELEKTROS ŽIBURIŲ APTAISYMŲ, ĮRENGIMŲ LEMPŲ

3755 E. 77 St.
CITY.

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

12000 Superior Avė.

£ 1159 E. 79th St Cleveland, Ohio

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

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

The Ideal Tire & Rubber Co.
Prisiųskite man be privertimų 

informacijas apie Ideal Tire stovį.

Dr. I.M. JARZYNSKI
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR AKUŠERIUS
Ofiso Valandos: Nuo 1:00 iki 

4 3:00 popietų ir nuo 7:00 iki 8:30 
* vakare. Nedėlioms nuo 10 iki 12 
M dienos.
K 1155 E. 79th Street.

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

Dr. J. F. EVANS |
Gydytojas ir Chirurgas *

Ofisas St. Clair ir E. 103 St. j* 
Savoy Theatre Bldg.

Valandos: Nuo 8 iki 9 rymetį, j 
nuo 3 iki 5 po piet, nuo 7 iki 4

NUO
PENKIŲ ŠIMTŲ
Prieš šešetą pereitų mėnesių susirinkus penkiems žmo
nėms tapo suorganizuota pirmutinė Clevelande automo
bilių Ratlankių ir dūdų išdirbinėjimo bendrovė.

The Ideal Tire & Rubber

?xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Iškirpk šį kuponą, išpildyk jį ir pasiųsk, o aplaikysi pa- 
aiškinima apie IDEAL RATLANKIŲ platesnius išdir
bystės planus, iš kurių TAMISTA pilnai patirsi jos ne
abejotiną pelningumą.

Subatoj po pietų nuo t-mos iki 5-tai valandai musų repre
zentantas, kurs kalbą lietuviškai bus musų ofise ir išaiškins šią

Nesėk broli blogo grūdo 
Ant savosios žemės, 
Nes visuomet tavo laukas 
Bus tiktai aptemęs.

Ne galėsi nieko pjauti 
Tu iš dirvos savo,
Tau be duonos reiks badauti 
Ir vaikučiams tavo.

Neskleisk broli blogų žodžių 
Neskleisk tarp savųjų, 
Neplėšk garbės, nors tau priešas, 
Nesmerk tarp blogųjų.

Blogos kalbos ir nekaltą 
Tuoj kaltu padaro, 
O paskui žmonės į tiesą
Jam duris uždaro.

Neskleisk broli abiejonių
Apie mus tėvynę,
Kad ant amžių žiaurus priešai
Turi ją pamynę.

Ji dar gyva ir kvėpuoja,
Ji dar nepražuvo,
Ta šalis musų brangiausia 
Yra kaip ir buvo.

’• . Pilaitė.

šiądien jau virš 500 vertelgų yra draugai ir dalių savi
ninkai šios Bendrovės.
Tiepirmieii penki žmonės, suorganizavo The Ideal Tire 
& Rubber Bendrovės todėl, kad jie yra ŽINOVAIS KAIP 
REIKIA IŠDIRBTI RATLANKIUS.
Tieji žmonės yra, kurie turėjo jau progą parodyti savo 
gabumus kitose gumo dirbtuvėse pasekmingai išdirbi
nėti bei pardavinėti Ratlankius su geru pelnu.
Tie PENKI ŠIMTAI ŽMONIŲ VERTELGŲ trumpame 
laike išvis sau laimingą ateitį per pasekmes šios išdirbys- 
tės Clevelande.
KIEKVIENAS Iš JŲ BUVO IšTIRINĖTI IR TODĖL 
PėR TIRINĖJIMA PATIRTA, KAD JIE YRA PILNAI 
UŽSITARNAVĘ PER SAVO VEIKLUMĄ ŠIAI UŽ
DUOČIAI.

. The Ideal Tire & Rubber dirbtuvei vieta jau aprinkta ir 
jos įrengimas ir pradžia statinio jau visai prirengta.
Tai nepaprasta proga dei tų, kurie geidžia įdėti savo 
sutaupintus pinigus j .išdirbystės fondą, kur gabumai 

---- šių vyrų ir padėjimas Clevelando miesto žada neabejoti
nai didelį pelną šiai išdirbystei tiems, kurie pasiskubino, 
o ypač tapti dalininkais šioj išdirbystei nuo pat jos pra
džios.
Tai argi tu gali išsižadėti tokio tikrai pelninkumo spren
džiant sulig tų jau įdėjusių 500 vertelgų pinigus?

Inkorpuruota Ohio Su Vyriau

CLEVELAND.

FRANKEL LIGHT COMPANY _ ....
Cleveland, Ohio

Mes duodam raudonus ir žalius štampus. 
Mes turim didžiausį pasirinkimą ir geriau- 

________________ sios rūšies, kokie tik randasi vėliausios ma- 
AffĄl f Amerikoj ir jos aplinkose. Kas iš-

> kirpęs tą paskelbimo kuponą ateis su juo ir
pirks nemažiau kaip už 1 dol.. tas gaus ek- 
stra ^c* stampv-
Musu krautuves visur randasi.

Bramley ir Sūnūs
įUNITED) - K V I ET K 1 A I -

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

turime filiju savo pramonės
Telefonuokit Rosedale 1499 ar

ba Princton 320

CLEVELA.\1>, OHIO.

J. HUETER, Sr.
Ištikimas Auk sorius 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.

DR. L E SIE6ELSTEIN

EXTRO.
Parsideoda pigiai stuba dėl 2 šei

mynų po 5 ruimus. Viskas yra Įtai
syta: maudyklės, fornesas, gražus 
porčiai. skiepas dailus, gatvė brukuo 
ta, gražioj vietoj, visai prie Washing- 
ton Parko netoli dirbtuves ( karšapės 
ir drataunės). Viskas kamplit. Par
siduoda už $5,000.00. Įnešti reikia 
tik vienų 1.000.00, likusieji ant išmo- 
kesčio. '

K. GŪDIS.

Ant randos du puikus što- 
i ir tinkami visokiam bizniui 

ir labai puikioj apilinkėj.
Triobėsys pastatytas tik metai 

vieni atgal. Taigi snlig naujau
siu reikalavimu ir visais paran
kamais. 6712 Superior Avė. ir 
1306 E. 68th Str. Kreipkitės: 
6710 Superior Av. Cleveland, O.

Nusipirk Mosties
TA! BUSI GRAŽUS Jų išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidų mosčia per kelis vaka- 
n?s, o padarys veidų tyru ir-skaisčiu- 
baltu... Toji mostis išima plėtmus rau 
donus, juodus arba šlakus ir prašalina 
visokius spuogus nuo veido. Kaina dė
žutės $1.00. Pinigus “galit siųsti ir 
stampoms arba dolerį.

J. RIMKUS.
P. O. Bos 36, Holbrook, Mass.

•r•;*  Ofiso Valandos:
£ Nuo 9:00 12:00. nuo 1:00 iki 4:00 popiety ir t

*
4
m rXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTTXTX;
* “ Rose 4420-W Princeton 1369-L *

:xxxxxxxxrxxxxxxxxxxxxxxxx‘:

Prospęct 202.

Dr. T. A. Hanlen
Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 

iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street
Cleveland. Ohio.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
— Kraujo ir Chroniškų Ligų. —

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

7 iki 8. Nedėldieniais nuo 
10 iki 12 vidurdienio.

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

CLEVELAND, OHIO.

Ofiso valandos: Nuo 9 ryto iki 
8 valandai vakaro.

Geriausi patarnavimai už sąži
ningų užmokestį.

1935 St. Clair Are.

Dr. Frank F.Happy
DANTISTAS



K

6 DIRVA 3i6i jgijijo) onvds i» ~°m

,‘rinceton 1319-W. Rosedale 950-J.

GEO. LORENTZ
PLIUMBERIS -

Sudedam trobas, įtaisom apšildi- 
mui vandens šilumą.

v

S*

&
M

Cuy. Central 8473-R

S. Bonchorek
'Specialistė

i

i

į

Kazimiera Glinskį.
PARŪPINAME i

6203 Superior Avė..
CEVELAND. OHIO.

Baigusi šitą mokslą Europoje, 
teipgi ir čia Amerikoje.

2907. St. Clair Avė., 
CLEVELAND, OHIO.

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

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

Tel. Broadvvay 1248-J 
Tel. Cuy. Union 89-W

7211 Broadmay N. E. , 
CLEVELAND, OHIO.

Dr. I. E. D0WNEY g
DANTISTAS M

JJ onso valandos:
E ryto ik: 6^0 v»k.-re :r nuo T:W iki
M * * vakare.
E " Seredoms nuo 9:00 iki Į2M' yidur.iį.-n!.>.E Nedėldieniais uuo 1(*̂X*  ik: L--.00 vidurd-.e-
E ir nuo 2*0  iki 5:00 t>oi»eW.
£ princeton 2377-R
m Galima susikalbėti lietuviškai.
* 1172 E. 79th Str. CIeveland.O.ri i n v i « > t i 11 rrrrrr

L. Bednarski
parduoda G-Jo

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

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI,

6700 Fleet av. Union 733-R

M

?Telep. - - Cuy. Central 7597-K

I John Tidd 
^KOSTOMERSKASK-

Lietuvy s Kriaučius

Edvardas B. Smialek, :
TAIKOS SUDŽIA

(Justice of the Peace) ;
Sutaiko civiliškas ir kriminališ- ; 

įkas bylas ir išriša kitokius teismo I 
;• -eikalus, kurie rišasi su šituom i 
t’ irėdu. Teipgi veda ;
ii REJENTALIKŠĄ KANCELIARI-; 

JĄ (Notary Public). j
(jiParūpina kontrak-.ų ir pardavimo; 

ir pirkinio aktus, apdirba “dee-! 
'!;! dus”, margičius, abstraktus, tęs- ! 

IĮ; tame-ntus ir teip toliau.
KANCELIARIJA:

303 SUPERIOR BŲILDING ; 
Cleveland, Ohio.

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

.- Valandos: nuo 9 ryto iki 4 
;l pietų.
;■ REZIDENCIJA:
Ii St. 16 Berea Rd., Brook Park O.
i Tel. Mario 110—R.
;į Su visokiai reikalais kreipkitės 
;!prie jo, o busite užganėdintais jo 
|i patarnavimu.

S

M .. (jį 

Kurie mylite dėvėti gražiusJ Ja-tlTie iii y . ‘=> r*J
•i siutus ir kitus drabužius, tai uzs.-tf 
! sakykite pas atsakanti fanau'nu.Į, 
! Aš gyvenu načiame miesto centre , 

’• ir turiu bidelę šapą, todėl ir viso-' 
- *“:us drabužius atsakančiai pasiu-p

i. dailiai pritaikau ir gero tavoro.“

sakykite pas t—-------- .
4š p-yvenu pačiame miesto ceiitre

kius drabužius .atsakančiai^pasiu
vu, ‘ ‘ ' ” ' *

Kreipkitės Antrašu:

1377 E. 9-tos gat Cleveland, Ohio

Rosedale 490-W. Princeton 1337-K

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

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

si

= dantistas zzz
Ištraukia dantis be jokio 

skausmo. Sugedusiai dantis už
taiso ir padirba sudėtinius dan
tis.

Valandos priėmimo: 9 ryto 
iki 9 vai. vakare.

6127 St. Clair Avė, kampas 
Norwood.

Tel: Central 2356. Harvard 286.

! Atsinešk pas mus savo reuma- 
• tizrno keblumus, męs juos prašalm- 
; sime. Išgydymą grarantuojame, 
! o jei ne, tai užtikriname pinigų su- 
; grąžinimą, jei mus vaistai negelbe- 
;tų.
; 3502 Clark Avė, Cleveland. Onio.

A. GRDINA
Grabortns ii Ambiianasto
GENFRALIAKA STOTIS: 

6127 Si Clair Ar*.
Fi’ija:

6017 — !• SL Clair Are.
Te^fonai.

Ohio State. Priheton — 1381.
Bell — Rosedale 1881

SKRIAUDA, j
(Apysaka.)

VertėZ.Bagdžiuniutė. !
(Tąsa.) 

udabriniu upeliu, prieš pat balkoną buvo gražus nedide- 
-lis-daržas, kuri dailino gražios alėjos. Kitas balkonas 
šalyje namų prigulėjo Karolinai.

Niekados Ipolitas nejautė tok j liūdnumą kaip šį vaka- \ 
rą. Gal tai permaina gražaus oro į liūdno rudens arba 
lietingos šaltos miglos, kuri tvėrė liūdną melancholiją, gal 
tas viskas susikrovė ir apsunkino Ipolito sielą. Jau va
landa praėjo nuo apžiūrėjimo ūkės darbo, o dar jis nepa
ėmė knygos i rankas. Visuomet buvo įpratęs skaityti ta-j 
me laike, todėl norėdams užpildyti kur nors tą liūdnumo 
laiką ir kad tik nepasilikti vienam tarp tųjų liūdnų sva
jonių, norėjo užeiti pas motiną, bet kažin kas prie pat RĘ&g ^SSOCIATIOn'cO 
Įėjimo jį sulaikė. Girdėjo tik kaip motina kalbėjo su Marė.

— Ak kaip mane Henrikas kankina tuom savo tylėji
mu— kalbėjo Karolina. Nežinau ar jis jau ką nūs-1 ĮTanihiuiniiriniiiiiiaiitiuitiiiiiiiiiiHtia 
prėndė, ar jau padarė kokį‘žingsnį išsirinkimui sau myli-______ ______ T___________ i

mos? v*  i * • • < c w -v n u p Naujas išradimas— Et, ką tenai poniute. Su Henriku galite būti ra- * o _ 
mi — atsakė tarnaitė, per pus draugė Grudauskienės. «v amŽl&US.

— Henrikas vra užtikrintas! DSlei panajhinimo blakių, bamba-
į . . t dierių ir kitų vabalėlių, koki tik ga-— Tai ne Ipolitas — nusijuokė Mare. ■ ii atsirasti jūsų stuboje. Tą viską

Išgirdęs teip kalbant Ipolitas nenorėjo klausyti, kttTŽvo'^dS/o S* ’ n^dJSli 

ėjo žalyn nuduodamas nieko negirdžiąs ir nieko ne-į vi^.J^-ant adreso;
klausąs. įėjęs į savo apidvki kambari vaikščiojo nuo i n w. sakauskas & co. 
vieno kampo į kitą kartais tampydamas usus, kartais sus-  

į lodavo prie pečiuko ir užsižiūrėdavo į liepsnojančią ugnį.
i Nekarta jau jis yra girdėjęs tokias kalbas iš tarnaičių 
lupų. Kartais apimdavo jį nepakanta, kad jo motinos 
tarnaitės pasivelydavo sau teip kalbėti. Ir kaipgi ne.

; Jis dirbo nelyginant jautis, taupė pinigus skurdžiai gy
vendamas, o jo motina su tarnaitėmis turėdamos visko 
iš jo sunkaus darbo dar tyčiojosi, bet dar kas? — jo 
apmokamos tarnaitės. Kartais pamanydavo, kad ypač, 
Marei reiktų sulaikyti liežuvį, bet atminęs, kad ji yra mo- 

; tinos numylėtinė — duodavo rąmybę.
i Nusijuokė pasityčiojančiai ir metėsi ant supamos kė
dės. Pečiuke pamažu geso ugnis; baigiantis degti anglis 
plyšo, iš kurių šen ir ten puldinėjo melsvosios liepsnelės.

T Ipolito’galvoje, kaip vilnis plaukiojo mintįs; prisi
minė tolimą praeitį, metus kūdikystės ir jaunystės ir li- 

I gino save su kitais žmonėmis, kuriuos gerai pažino, ku- 
! jiuos nekartą paniekindavo. Juk ir jie turėjo savo links- 
: mumo dienas ir suko sau lizdus, buvo dargi kitų mylimi.
Atėjo jam ant minties Matilda, tik valandžiukė svajonių, 

j tai tik pradėtas tverti sapnas, kurs buvo tuojau pertrauk-

Darbos Dykai!
fim i ■ niii

Vyrams ir moterims. Su- 
' randame darbus prie virtu
vių darbų, daržuose, prie Į 
kambarių valymo, bliudų Į 
mazgojimo ir viešbučių. Dar į 
bai laukiniuose kliubuose, su! 
pragyvenimu. Reikalauja-! 
me greitų mergaičių prie sta; 
lų ir špižernės darbo, teipgij Į 

’ greitų vaikų prie patarnavi- į j 
mo.
CHE CLEVELAND CATE-1

—UŽLIAKO DIDELĘ—
NAMŲ RAKANDŲ KRAUTUVĘ į

PEČIŲ, KĖDŽIŲ . PATIESALŲ «
(KARPETŲ), STALU, LOVŲ, MAT- ?
RASŲ IR DAUGYBĘ TAM PANA- 
Š1U DALYKŲ REIKALAUJAMŲ į
PRIE GASPADINYSTĖS IR KAM- (\
BARIŲ PAPUOŠYMAMS.

------- A pa r to-ėia didelis pasirinkimas visokių ge-___Kg 
lažinių dalykų, visokių dailydėms įrankių, sudynų 
ir t. t. Teipgi įvairių-į vairiausių rųšių maliavos, še į?į“ 
petų, smalinės ir robrines stogų dengimui popiems (Kį

2155-57 St. Clair Avė. Cleveland, Ohio
J

S 

*!

po

Central 1690 Maine 2063.

JOHN L. MIHELICH

113 SUPERIOR ARCADE

ėjo žalyn nuduodamas nieko negirdžiąs ir nieko ne-1vi^$2^;

Praktikuoju visuose teismuose, J • 
______Jietuyiškai kalbame, m !

902-4 Engineers Bldg. [j I 
Branch ofisas — 5514 St. Clair g i 

Avė. Adaras vakarais.
TeL Central 5821-W.

CLEVELAND. OHIO.

Dr. FRfflCIS KENNEDY,
DANTISTAS
OFiso Vaxndos:

tas.
?vao ryto iki 12:00 dienos ir nuo 100 

iki 5:30 vakaro.
Panedt4iy, Utarnsnku ir Ser^ų vakarai*  

nuo 6^0 iki 7:30-
Bell BoseiaU 2377-W Cbj. Gert. 667841

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

Musę Koštumeriams
Primenanti musų kostumeriams, kad dabar artinantės 

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

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

Ii DR. D. Ui. MINOS, D. D. S. 
š
ii

ATSAKANČIAUSIAS 
DANTISTAS.

i

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

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

Main 6166 Central 1518

J. F. SAWICKI 
^ADVOKATAS < 

325 Sodety for Savings BoiHing'e

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

Namų tel. Union 251-L.

REIKALAUJA VYRŲ
Mokintis Barzdaskučių

t O gal dar jis ir šiądien myli?
Ne!
Mąsto visai su ramia širdžia apie ją, nors kad ir da- 

I bar stotų ji priešais jį, tai tuo pačiu ramumu žiūrėtų ir 
■ kalbėtų su ja.

___________ .____________ Tai buvo tik sapnas ir gerai, kad perėjo.
—-:-------- r ~! Bet kodėl jam teip stebėtinai liūdna ir sunku ant kru-

Gyvennno abu du telefonai. . . .......
ofiso Telefonas: Cuy. Centrai ioi?-^ tinės. Po vienu stogu gyvena jo motina, o jis teip baisiai 

0*.  ■ŲŲ’iyj Rasing pučiasi apleistu; būdamas -vienas tarp keturių sienų nėr
.ką prakalbėti, jeigu tik skaityti laikrodžio mušimus: 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS tik-tak arba gauti sumišimo jausmų.
Blogi laikai jau praėjo ir dabar jau jis gali pasva-— Ofiso Valandos —

Nlo 1 iki 3 popietų ir nuo 6 iki 7:30 va j , — . - ..... ..................
kare, šventadienias nro u iki 12 die joti ką nors rimtesnio. Namai irgi nieko sau jsiziun, o 
nos. Seredoms popiet ir Pelnyčių va i j ^ar prjstaįyS pora kambariu, tai Viskas bus tvarkoje, 
karais nėra otiso vsia *ay.  j ’ 1 v . .

__Z_  __  Į 3 kad į tuos dykynės namus įeitų kokią moteris, tai tuo-
Viena cleVelanD.°OHiaupcnor į met paliktų meiliau ir šilčiau ir gal nereikėtų vienam teip

Ofisas 1395 k 9 St.

© Bell Main 3514 Gyvenimo L- 

7uy. Cent. 1505 Cuy. Union 289 (gi)

© C. J. Benkoski S
ADVOKATAS ©
------------------------------------- (©)

120 Society For Savings Bklg..^ 
=. CLEVELAND. O.

: Męs savo ofise turime kas per-
: @ kalba lietuviškai. (©)

—PRAŠYK—

CEREBRUOTO

LASH’S
BITER1O

PUS£ STIKLO 
PATAISO SKIL- 
VJ IR INKSTUč

PARSIDUODA
VISUOSE 

CINKUOSE

L. A. Kujawski

Teisingai ir praktiškai atlieka 
visokių tiem, reikalus visuose 
valstybiniuom »r federališkuo 
se atsitikimuos*  Kreipkitės 
prie jo
<18 Society to*  Savinga BMr

Tel. Ma n < mirai I5uz k

AMATO.
-Instrukci josadmokamos $25. oo 

Algos apsimoka, užsiėmimas gva- 
rantuotas.

Tri-City Barber College
211 Prospect N. E. 

CLEVELAND. OHIO.

Moterų čeverykai nuo $4.00 iki 
Augšto Laipsnio Čeverykų. 

RUDENS IŠRODYMAS 
$9.00. Vyrų čeverykai nuo 

$4 50 iki $12.00.
Mes laikom geriausios rūšies 
čeverykus ką yra A-"-:koj.

nudėti.
Bet jis yra jau atšalęs, kad turėtų įnešti su savimi

@ šilimą ir atsilyginti su tais metais kuriuos praleido šaltai.; 
Bet visvien jis teip ištroškęs tų jausmų, tų karštų myla-. 
rimų, jis kaip vaikas pultų po kojų tai moterei, kuri mei-! 
iai priglaustų jo galvą prie savo krutinės. Gal tai yra' 
r menkniekis, bet jis už tokią meilę atiduotų visą savo 

gyvenimą.
Pakėlė galvą trindams sau kaktą ir apsidairė.
Kaip čia jauku — koks šaltis eina iš visų pusių.
O gal jis pats tame kaltas, gal perdaug ima sau į širdį 

motinos šaltą abejojimą? Viską nustumti į užmiršimą, 
uokui juoku, šalčiui šalčiu atmokėti ir pradėti naują 

gyvenimą. Marę pavaryti ant keturių vėjų!.... Pakelsiu j 
ermą, liepsiu uždaryti burnas ir tokiu budu turės kiaušy-: 
J, tuomet bus šventa ramybė. Bet iš kitos pusės kas iš 
o bus per nauda. Akyse galės parodyti savo prilankumą 
r mandagesnį apsiėjimą, iš kurio jis tiktai matys tašančią 
Komediją. Todėl geriau paliauti, o daugiau nebūti liudy- 
ojum tokių apkalbų. Jis jau seniai tą žinojo ir matė 

kaip tarnaitė Marė į jį atsineša. Teko nekartą- jam pa- 
-ėmyti, kuomet ji atsigrįžus į užpakalį iš jo tyčiodavosi. 
Net ir virėja dardavosi už jos kyšimą liežuvio kur ne
reikia, kuri sakydavo: Motinai' gaiima, nes visgi motina, 
bet tu kaipo tarnaitė turi suvaldyti savo liežiuvį, kad 
iš bučia Ipolito vietoj, seniai tave pavaryčiau ant ketu
rių vėjų!

Pakilo nuo kėdės ir susinervavęs pradėjo vaikščioti 
po kambarį.

— Kiek palūkėjęs tylomis tarė: pakelsiu lermą, ma
žai kas iš to, bet iš savęs tyčiotis nepavelysiu!

Tuom kart prieangyje užgirdo kaž kokį šlamėjimą ir 
durų darymą. Sustojo išsižiurėdams į durįs, kurios gan

(Toliau bus)

CHAS. R. SELL
7026 Superior Avė.

CLEVELAND, OHIO.

E

| Prospet 2420 Central 1766

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

į džiam ir sukraujam.
3400 St. Clair Avenue Clevdancl, Ohio. |

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

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

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

f*—A.— ■ HRIHH
Rosedale 965 J. Cuy. Princentcn 1241-

THE RUPPEL HARDWARE COMPANY
Cinuojam, gazo įtaisymas, pečių taisymas, fornišus' statom. Sko

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

Ir m ■»!
Cleveland,

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

Pamėgink mus.“ Gelažinio Vyno”.

MARKET PHARMACY-APTIEKA
L. S. KREJCL Savininkas

2601 LORAIN A VE CLEVELAND, OHIO

Ofiso Tel. Cuy. Central 45S0-L Reziden Tel. Cuy. Lorain 493-W

NYERGES BROTHERS
Siunčia pinigus ir parduoda laiavkortes j visas dalis pasaulio. Par

duoda lotus, namus ir farmas Apsaugoja nuo ugnies namus ir namu, 
bildus. Atlieka prisegos patvirtinimo (Notary Public) dobus..

D U
1783 W. 25th Street.

573 W 3rd Street.
Cleveland. Ohio.

Eiyria, Ohio

EXPORTIškAS~RECEPTŲ IŠPILDYMAS YRA NE ATSPĖJIME,' 
BET ŽINO 1IME.

Atsargus, mitrus' ir sąžiningas aptiekorius yra tas, kurs dir
ba ne spėjimu, bet supratimu.

Gi mes galime prisipažinti, kad pas mus yra išpildomi recep
tai su didžiausiu atsargumu, nes mes pažįstame gyduolių _ kokybę, 
sąstatą ir cempleciją. Viskas attekama greitai ir teisingai.

Kuomet mes išpildysime Tamistos receptą, buk ramus, nes jis 
turės savo kokybę. Musų label s gvarantuoja. Kainos teisingiausios.

THE GEGENHEIMER DRUG. CO..
7043 Superior Avė.

Kampas Addison Road N. E.Cleveland, Ohio

CIGARAI ir PAPIROSAI
SALDAINIAI IR SUŠALDYTA SMETONA
HUEFNERS CONFETIONERY

7031 Superior Avė., Cleveland. Ohio.

j?

Jeigu tu esi sergantis, be skirtumo, koki tavo kentėjimai nebūtų, ar- : 
ba kaip tu nebūtum įpuolęs į njliud mą. Nenustok vilties, ateik pas mane. 
Su $1000 mano naujausios pagerintos pagelbos. Aš esu persitikrinęs, kad 
su X-Ray Mašina t krai pastatysiu tave ant kelio pšgelbos. Mano X-Ray 
mašina mato viduje teip gerai, kaip Tamista gali matyti iš oro. Ji man 
pasako teisingai priežast s ir prašalina visus spėjimus. Jeigu mano iš- 
egzaminavimas parodys Tamistos kentėjimus neišgydomus, aš tau pasa
kosiu teip ir be jokio atlyginimo. Mano ofisas yra aprūpintas bu naujau
siom moks'o prietaisoms gydymui vyrų ir moterių. Per šešiolika metų 
aš esu išgydęs tūkstančius žmonių. Ateik pas mane su pasitikėjimu. Ką 
aš esu padaręs dėl tūkstančių k'tų žmonių, aš tą padarysiu ir tau.

Pavojinguose atsitikimuose užsitrucijimo kraujo pas vyrus ir moteris, 
mes naudojam garsią preparaciją Prof. Ehrlich 606 (Salvarsan) 914
(Neosalvarsan).

Aš kalbu lietuviškai, lenkiškai ir slaviškai

DR.liAILEV. ‘ SPECIALISTAS”
6511 Euclid Avė. (srti 55 gatvė^ antros lubos kambans 22Ž
Ofiso valandos: 9:30 -r. m. iki 8:00 v. m.- Ngtthd: r m iln

CLEVELAND. OHIO

————-----
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f Iš LNF. RAŠTINĖS. I 
307 W. 30-HT ST..

NEW YORK.
Nuomonės apie Lietuvos 
Neprigulmybės Fondą ir 
Lietuvos Neprigulmybę.
Musų Tėvynė Lietuva 

jau nuo ilgų amžių svetim- 
vino lenkai, kovėsi ji su kry
žiuočiais per ilgas metų ei
les, laikė ją po savo prie
spauda—Rusų—monarchijos 
valdžia.

■ Lietuva gilioje senovėje 
buvo galinga ir didelė. Ji 
tuomet susidėjo iš dešimčių
milionų gyventojų. Ju buvo 
pastovi, savivaldė tauta. Ji 
būva daug narsesnė už visas 
kitas Pabaltijos krašte gy 
vuojančias tautas. Ji valdė 
nuo Baltike lig Juodųjų Ju
rų didelius žemių plotus.

Nors musų narsus pro- 
pro-diedžiai ir- atkakliai ko
vojo už savo tėvynę, jos tie
sas ir neprigulmybę (mat, 
musų senelių labai nemėgta
svetimų ponų vergijos)’ bet’ 
turėdami iš visų pusių am- į 
žinus priešus — neišsilaikė. 
Puolė. Svetimieji valdonai 
užvaldė musų kraštą. Ir ga
lų gale priėjo prie laipsnio, 
kokiame musų Tėvenė Lie-į 
tuva buvo prieš užspindėji- ‘ 
mą pirmo musų tautos spin-| 
dūlio, kuriuo buvo “Aušra”.

Nuo “Aušros” laikų Lie
tuva su kiekvienu metu kaip 
me reikale darbuosimės: ra
šysim, kalbėsim, dėsim au
kas.
ant mielių kilo augštyn. 
Praslinkus keletui metų nuo 
rusų valdžios gauta spauda.

Nuo spaudos atgavimo 
pradžios iki karės metų Lie-

! kiais budais dedama pastan- DRAUGYSTĖS, KURIOS 
j gos, kad tik savo priešams 
kelią užstojus. Lietuvoje 
musų veikėjai kiek galėda
mi tuo klausimu darbavosi ] 
dar pirm karės, darbuojasi 
jie ir dabar. Musų broliai i 
Rusijoje dar daugiau tais ] 
reikalais susirūpinę. Ten ir į, 
musų gerb. Dr. Jonas Šliu- Į j

■ pas, — Liet. Neprigulmybės 
s-Fondo atstovas--- tais reika-L

lais išvažiavo. :
Amerikiečiai lietuviai ir,:

• • • : nemažiau uz anuos musų' 
brolius-eųropieeius darbuo
jasi. Išskyrus kitus kelius 
—amerikiečiai turi tam tik 
slui Lietuvos Neprigulmy
bės Fondą (Lithuanian In- 
dependence Fund).

Nuo pirmų dienų šio Fon-
, . jriijnminKas rx.do gyvavimo — jau yra su- rice-pirmininkas P. Lapeikis, 

rinkta virš 4.000 dolerių. Nutarim^4^ckrJ”I;|SAvei,a’ 
Bet ta suma, tai tik vandens i inansų rast. St. Nausėda, 
lašas juroje. Šio darbo va-Į Už„iyt^ LP.

rymui --- tai yra išgavimui Kliubo nariams J. Naujokas,
- ' - < 217 Cardoni Avė.,

; Korespondentai taisiklių: J. Šulcą ir

P. S. Kliubo susirinkimai buna lai- 
: komi antrą nedėlę kožno menesio ant 

rr . . Į 2:30 po piet Schulte Svetainėje, 273 KOkie , Gratiot

TURI “DIRVĄ” UŽ
ORGANĄ.

DETROIT, MICH.
Lietuvių Literatūros ir Mokslo Drau- 

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

86 Finley avė., 
Finansų sekretorius F. Praškevičius, 
Iždininkas A Nitritas, 
iždo globėjai: Jonas Balčiūnas ir J. 
batonas.
Tvarkdaris J. Vaitekūnas._____________

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

! minster ir kampas Cardoni avė.
I Liet. Liter. ir Mokslo Dr-jos nariai 
maino knygas kas pirmas nedėldienis 
laikia susirinkimo, nes knygynas ran
dasi susirinkimo svetainėje.

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

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

VALDYBA DETROIT, MICH.

Pirmininkas K. Nausėda,

Karės Aptfrauda
Kongrese Perejo Bilius Ap- 

draustie Kareivius.
TAI VIENASIS DAUGELIO BUVUSIŲ ASiTGAL 

VIŲ ŠIO SVARBAUS KLAUSIMO.

Į Šis bilius apsaugos kareiviu šeimyną, nežili- Į
rint kas jam atsitiktų.

Viena didžiausią nauda iš bile kokio apsau
gojimo visuomet buvo gerai dėl šeimy
nos.

Lietuvai neprigulmybės 
yra reikalinga begalo dide-'J- 
lė pinigų suma.

Kas tas Fondas?
jo tikslai? Kokią rolę jis■ Iždinin^^^į^e^‘a< 
lietuvių gyvenime turi sulo-

Kaip Tamista dabartės pasistengsi apsisau
goti, Tamista, iš dalies, kovoji dėl gero
vės ir apsaugos tų, kurie užsitiki ant ta
vęs.

tuva jau gan augštai buvo 
pakilusi. Palyginamai tokiu 
trumpu laiku — apie virš 10 į 
metų —musų buvo tiek daug, 
paženkta pirmyn, tokio au- 
gšto-laipsnio kultūroje pa
siekta, kad net mums pa
tiems prisieina stebėties ir 
stebiname mums žinomą pa
sauli. Juk kone iš numiru
sių prisikėleme!

Ir kas galėtų netikėti, kad 
jeigu ne ši baisioji karė, — 
dar už kokių 10 metų pilnai 
butume galėję pąsilyginti su 
visu kulturiškųoju svietu?!

Bet kaip visam svietui, 
teip ir mums didžiausią ne
laimę ši karė užtraukė. Ji 
sunaikino musų visą kraštą; 
išvarė ramiai gyvenusius! 
žmones Į svetimas šalis. Var 
gas ir ašaros tepasiliko 
skausmo dėme ant širdies 
tiems, kurie veik visą savo 
gyvenimą Tėvynės labui bu
vo pašventę.

Ir tai dar ne teip I 
baisu, jeigu po karės Lietu- , 
va jau liktųsi liuosa. Bai
siausia tai tas, kad musų tė
vynė gali susilaukti dar di
desnių smūgių. Lietuva pa
vojuje! Ja nepąsidalina mu 
sų amžini priešai. Lenkai 
vėl nori musų kraštą savo 
“poniška” kalba “kultūrin
ti”; vokiečiai, — kurie dabar 
Lietuvą yra atėmę nuo ru
sų, mato ten sau didelius 
turtus: jie mano Lietuvą 
apkolonizuot savais žmonė- 

% mis. Rusai irgi traukia prie 
savęs savais išrokavimais.

Lietuva kaip senovėje, 
teip ir dabar iš visų pusių 
apsupta amžinais jos prie
šais. Ir jie atsieks savo tik
slą, —Lietuvos žuvimą,— jei 
gu tik mes vienybėje nepa
kelsime savo atkaklaus bal
so.
Nusimint nereikia. Reikia: 
mums darbo — Lietuva aprtį 
gins nuo savo priešų.

Tuo reikalu ne nu 
dien darbuojamasi.

► ALDYBA L. S. K. ŠV. KAZIMIE-
šti? Kaip link jo privalo RO gvardijos.

, . . _ Pirmininkas F. Peczaitis.lietuvių Visuomene Žiūrėti ' 1399 Giddinge Rod N. E.
ir tt. čia dedame apie tai iš- Vice’pirni^ko%^nDArve^vi<ia’ 
reikštas musų visuomenės Nutarimų rast. J. Keidis,

■ 8022 Bellvue Avė. N. E.veikėjų mintis.
Nuo savęs meldžiame kiek 

vieno skaitytojaus atidžiai 
sekti po šiuo antgalviu tel
pamas straipsnelius ir neuž-: 
miršti musų prakilnaus — 
Lietuvai liuosybės išgavimo
— tikslo. Negalint kokiu
nors kitu darbu prisidėti 
prie išgavimo Lietuvai ne-j 
prigulmybės — prisidėkit sa i 
vo aukomis.-------------------- j

Užtekėjimas tos aušrinės
— neprigulmingos Lietuvos 

! —netolimas, jei tik mes ta-1 

; Tad prie darbo — kas kuo J 
galime!

Pr. Bajoras, j
LNF. rast.

Tamista išmintingai gyveni, kuomet savi 
stuboj užlaikai Geso patamavima ir 
gauni per jį gerą šilumą ir sveikatą.

5609 Bonha Avė..
Iždininkas A. Silickas,

Bet atsitinka, kad per žiemą dienos- su did
žiausių šalčių. Tie baisus šalčiai gali 
sušaldyti tavo šeimyną, jeigu neapsi
saugosi kovoti šalti su ekstra šiluma.

Apsaugojimas savo šeimynos per šaltas die
nas ir per visus metus galima turėti ge
riausi ir pigiausi per Geso patarnavi
mą su pridėtu šilumos Įtaisu.

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

daug Lietuvių. Kodėl neleidi man išgelbėti tave.

Del susirinkimą, repeticiją 
vestuvią ir 1.1.

204! Hsmilton, Avė..
CLEVELAND, OHIO.

'Tadas Neura
Savininkas

Saldainių-

TADAS NEURA
Užlaiko

Bučarng ir Grosernę
Krautuves

! Užlaikau skaniu saldainiu, 
šaltos košės ir minkštą gi 

rimu. Už stiklą lik 3c,

2047 Hamiiten Avė.,
\CLEVELAND, OHIO.

TAIPGI

Žvaigždes Svetainę

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

aptiekos. bile kur, kuri .gali duoti geresnes vaistą rūšis su sudėjimu di- i 
dosnią rupestingimą kaip Tamista visuomet gausi čionai.' į

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

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

Atminti pirkti čionais visuomet, jeigu Tamista nenori turėti pir- 1 
kinio apgaįliavima. i

Jeigu Tam i štai kuomet reikės gydytojaus, ateik pas mus, mes < 
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 prekes.

savo skaitytojams duoda labai daug naudingų raštų 
apie žmonių sveikatą ir iigas, taipgi apysaką, juoką, 
eilių, paveiksiu. Turi sa vo korespondentus visoje 
Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj, Vokietijoj, Fran- 
,teities’' Laite metams SZ.C'O. pusei metų $1.00. Ųž-

Pasižiureti viena numeri siunčiame dovanai.

Ateitis”, 366 Broadwa’y, Se. Boston, Mass.

VELTUIIĮ

I The East Ohio Gas

Bell Rosedale 1084 J.

EKZAMINUOTA AKUŠERĖ.

31
Si-
M 

■4 4 
M H 
H

Kas iš New Britam, 
apielinkės nori užsirašyti “Dirv, 
gauti pavieniais numeriais, gali 
ptis prie musą agento Vaclovo 
vičio. 98 John st. New Britain, 
h* prenumeratą galima jam ūži 
ti. “Dirvos” 7

Kasos globėjai: A. Višniauskas,
1532 E. 33 st.,

J. Skodis,
2110 Lakeside Avė.,

KAIRŠKA VYRIAUSYBĖ:
Kap. J. Rakauskas,

10906 Parkvriev.- 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.

■ J. Gaidelis, 1402 Oregon Avė.
Signalistas J.Šalčius, 1399 E. 41st Str. 1

L. S. šv. Kazimiero Gvardijos su- 
1 sirinkimas atsibus kožno mėnesio 
antrą Utarninką vakare, nuo 7:30, 

! Povilausko svetainėje, 2452 St. Ciair 
i Avė.

Dovanos! Dovanos!
Duodu dovaną 50c. ver- i 

tės, kuris užsirašys Dirvą i 
ant metų. Tik vieniniams - 
gyventojams.

JUOZAS SAUNORAS.
829 Clifford Avė.

ROCHESTER N. Y.

butų 'j '
aetu-

j šią
Viso-

Su abadu Tamista esi apsaugotas — žinai 
tikrai, kad namas bus užtektinai Įšyldy- 
tas ir bus visiems sveika.

Leiskit musų ekspertams patarti Jums -be 
jokių iškaščių kaip turėti absoliutišką 
šilumos apsaugojimą.

Elena Kovačic
Patarnauju gerb. moterims kiek

viename reikale. Savo patarnavimą 
ir ligones priežiurėjimą gvarantuo- 

3 j u. Pašaukt per telefoną galima bile 
m kada. Daug patarnavimų turėjau 
M lietuviškoms moterims.

Cascara Liuosuojąs Sirupas dėl Vidurių

II I/fT A I/ITP CTapMmy» n cauyio pacnpocTpanen- 
* * 1 1 1 1 Myx> 8 C. IUrara* n a Kanaat r. po.

1068 Addison Rd.
(EAST 65-th STREET)

netoli St. Ciair Avė
CLEVELAND, OHIO.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1

C?

Pirk vieną už ~cash” arba ant lengvŲg

rpeccranyic n entnapTUnyio Ha(OA**yra raacry

Aukso ir sidabro t a vora i.

CKHX H nC4WCK»X AMUUt.

FRANK ČERNERUSSKOYE SLOVO
31 East 7th Street New York, N. Y. AUKSORHN

—— npofHMe Hy«epa tMCutamrcfl čeanuaTMB------ Cny Princeton 2993-L6033 S. Ciair Avė.

hmjmjut n H'.jn lojo:t.
HOA PEAAKUIER 4. M DACBOflbCKAFO

vHscTir pyrcEux. yicpaimeria, n’.n.r*n\
.IHTOBeKHFA AI«R|MTyp|IMX fffl

CT3TMI !!«<tm>l0TCW Kftk H3 IBK 11

♦PyccKoe Cio«o*eweAw?«HO xaxOA»TCiv t 40000 pyco<HX, ynpaiiH.

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

S.Rfibert T. Gebhart, N.D.
Akių specialistas

Per 30 dieną
Suteiks patarnavimą 

pritaikyme akinių ir davime pata
rimų DYKAL

Aš gvarantuoju už savo darbą, 
akinių pritaikyme.

7035 Wade Park Avė.
Valandos: Nuo I iki 8 kas «

dien. Galvos skaudi 
išgydoma su akiniais.

iš musy Grafonoliy?
Jei ne, tai DEL KO?

±±±±±±±±±±±1 ARTI E KORIUS ±±±±±±±±±±±^
1103 E. 79 GAT. KAM. MEDINA CLEVELAND, OHIO.

Prekė $25.00

„pyCCKŪE CJ10B0“ viskas rekordas.
Ateik ir pasiklausyk jų.

Augšto laipsnio laikrodžiai. Deimantai.

Aš jjądarisiu atsargų ir rūpestingą 
išdestimą-analizą, tavo atsitikimo ir 
pasakysiu kas kenkia tau.___________

Phone Eddy 1356 Valandos: Nuo 2 iki 5
GEO. M. THOMPSON, 7 iki 3

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

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

TeL Princeton 1834-K

THE MILIAM S1TTER CO.
Slovenski auksoriai ir laikrodinin

kai, Inkorpuruoti per teises Ohio val
stijos. Didžiausia sankrova geriauso 
aupso, laikrodžių, deimantu ir t.t. už 
vidutiniškas kainas.

Gramafonų ir rekordu 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. ,

THE WILLIA.M SITTER CO.
6120 St. Ciair Avė..

ir Princeton 1958-K

Cleveland. Ohio.

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

527-29 St. Ciair Avė.

J 
f

t t 
t

Pardavinėtojas Aukšto Laipsnio Ceveryką. 1 
’ * Cleveland, Ohio

Prekė $35.00 
išmokoj tini u. Išgirsk savo dainas teip kaip girdėjai Lietu 
voj.

20 dieną kiekvieno mėnesio mes gaunam naujas Lietu-

Ar Tamista esi savininku vienos! |

žinosi savo ligą ir esi galimu išgydyt, nes jo gydymas yra davęs ge- 
riausias pasekmes daugelyje atsitikimą. Daugybė gydančią maši- g 
nų, iš viso pasaulio sugabentą, randasi jo gydykloj. Nieko nereiškia || 
kokia ir kaip sena tavo liga, bet tuojau eik ir jei daktaras pra- IĮ 
dės tave gydyt, pildyk jo paliepimus, o pamatysi, kaip tuojau pajų- f

8Ii

MUSŲ SPECIAMSKl’MU YRA TVISOMI LAIK
RODŽIAI IR KALRODĖLIAI. H

_ _ _ ».’i, ivvjn,*  T***  r •* vt
si sveikatoj atmainą. Tas jau buvo nevieną kartą. Matykis su dak-
(aru ir pasitark su juom. papasnkojant jam visas kliūtis.

2”;K’SU Cowdrick Tarpe Euclid
4-to*  lubos *-*■»•  ir Prospect

Specialistas w Cleveland, Ohio,
Ofimo valandos: Kasdien nuo 9 iki 1 ir 6 iki S.

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.
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Reikalaujant telefonu pašaukiame daktarą DYKAI. Recep
tu* išpildo registruoti aptiektai. At minkite ZIGMUNTO N. KO 
BILANSKIO Ph. G.

■ neišpasabytai brangus. Prie
žastis to yra, kad šįmet mažai 

į jų užaugo, o antra, tai vieną ni- 
• lijoną svarų valdžia žada pasiųs- 
. ti Francuzijon savo kareiviams.

^ VIETINES ŽINIOS
. Vakaras. Ateinančioje nedė- 

Jfoj, šv. Jurgio draugystė rengia 
■•skarą, kurs atsibus Germanio Tragedija. Pereitos subatos 
Xorwaerts Turn salėje prie E.
35 st. Bus vaidinta trijų aktų 
Atanedija: “Daktaras, iš prievar
tos”. Apart vaidinimo bus dai- 
sbos, deklemacijos ir kitoki pa- 
■aaarginimai. Visą programą iš- 
jĮEldys Liet: Vyčių 25 kuopa.
Jčangos tikietai 25, 35 ir 50c. Policistas nuvežtas į ligonbutj 
špatai. Ant šokių 50c. porai. mirė.

šv. Jurgio draugystės nariai -----------------
golyg pusmetiniame susirinkime Negauna anglių. Nežiūrint, 
mutarimo privalo kiekvienas nu- kad vietinis anglių administra- 
papirkti tikietą. Perkant tikie- torius tvirtina, kad Cleveiandui 
tos, nariai turės paduoti savo var anglių tuč tuojau bus atgaben- 

ir pavardes, kad paskui bu- ta, bet jų dar ikišiol nesulaukia- 
to Jsinia ar visi nariai buvo Į va- ma. Dėlei anglių stokos ir jei-j 
Įaęą atsilankę. gu jų nebus tuojau atvežta, tai
. ~________ virš 70 mokyklų bus uždaryta,

Norėjo- persiskyrimo. Tūla M. nes Bebus kuo jų apšildyti.
Stosniak už paėmimą sunaus į ” L------
^tiv. VaL kariumenę, teisme no- Jeigu Tamista nedirbi arba, 
aęjo gauti persiskyrimo su sa- kad ir dirbi, bet tas darbas Ta- 
?»s;vyru.' Kuomet teisėjas paša- cistai nepatinka. Tai atsilan- 
-- * ’ ’ ’ 1 kyk į mano ofisą po šiuo num.:

113 Superior Arcade. čia Ta
mista galėsi sau pasirinkt darbą 
toki, kokį Tamista milėtiim dirb
ti, nes jei suteikta pozicija Ta
mistai nepatiks, turi tiesą vėl 
sugrįžt ir reikalaut, kad nurody
tų kitą. Tą ofisą užlaiko tam 
tikslui susiorganizavę vienos ša- 
k8s vertelgos ir todėl už tokį pa- 
tranavimą nereikalaujama jokio 
atlyginimo.

vakare, lenkais apgyventoje ko- 
lionijoj “Poznan”, ant Hoffman 
avė. tapo nušautas policistas 
Price. Mikolas Krzačkovskis,! 
kurs tris kulkas suvarė policis- 
t ui tapo areštuotas ir paskaity- 
tas pirmo laipsnio—žmogžudžiu.

Pavojinga Likti Sausais 
Kaip Kaulas

KAS NORI NETEKTI SAVO DARBO IR GYVENIMO? 
_ _ _ _ KAS NORI UŽMOKĖTI $1,000 BAUSMĖS?

KAS NORI EITI | KALĖJIMĄ?
Štai Yra Pavojai, Kurie Grasina Tamistai.

SKAITYK

le, kad dėl tokios priežasties 
suegali duoti persiskyrimo, tai 
aeoterė pribėgus prie vyro ap- 
eięąskė jam veidą. Už tai tapo 
nubausta 25 doleriais.

Jeigu Ohio liks SAUSA, taigi, sulyg teisių Suvienytų Val
stijų, bus prasikaltimas išgerti stiklų vyno arba alaus.

“BONE DRY” sausas kaip kaulas) reiškia: šešis mėnesius 
į kalėjimą, $1,000 bausmės, jeigu suras alaus, vyno arba bile 
kokio gerymo tavo stuboj, draugystėj*  valizoj arba bile kur 
pas tave. Tamista negali patsai padaryt gerymą, pirkti, par-. 
sitraukti iš kitos valstijos nebus galima ne prisiųsti tau. 
Apsisaugok ąave ir balsuok “NO” ant prohibicijos.

BET PRIEŠ BALSAVIMO DIENA TAMSTA TURI UŽSIREGISTRUOTI.
Clevelande, Cincinnati, Dauton, Toledo ir Cciumbus visi piliečiai 

turi užsiregistruoti kiekvieną metą; ši metą ant

Anglių administratorius. Vie
tos advokatas John J. Homer 
topo nuskirtas Clevelando ang
is? administratorium. Homer 
praneša, kad atgabenti 25 vago
jai anglių tapo paskirstyti vie
šoms įstaigoms. Laukiama da- 
iar 35 vagonų, kurie bus pada- 
.<nti privatiškiems namams. 
Kiekvienas privalo iš anksto 
susipirkti sau anglių.

Apsisaugokit. Policija prane-į 
kad Clevelande yra keliatas 

Sgabių vagių-plėšikų, kurie vaik
što po namus nuduodami gazo 
inspektoriais ir vagia ką tik pa
našesnio pamato. Iš namų ex 
A&ngresmono Havvlendo pavogė 
efeanantinĮ žiedą. _

The Ideai Tire & Rubber Co.i 
dirbtuvei planai jau pagaminti ■ 
ir statymo darbąs jau pradeda-i 
mas. Subatoj po pietų nuol 
iki 5 vai. musų reprezentantas} 
lietuvis musų ofise, kurs aiškinsi 
lietuviams apie stovi musų ben
drovės.

Mėnesinis susirinkimas CL. Teatra
liško Choro Įvyks sercdoj, 17 d. Spa
lio š. m. Povylausko salėji?, vakare 
7:30. Kiekvienas najris ir narė malo
nėkite būtinai atsilankyti, nes tas 
daug svarbių reikalų apsvarstyti. 
Teipgi neužmirškite kiekvienas atsi-

Trūksta policijantų ir gaisri- 
saskų, Vietinės policijos nuo- 
'sadose trūksta atsakančio skait- 
Saas policijantų. Bile kokių 
’Aandidatų nenorima priimti, o

draugijos.

Mėnesinis TMD. 20 kuopos susirin. 
kimas Įvyks petr.yčioj, 12 d. Spalio! 
š. m. “žvaigždės” salėje, vakare 7-JO.I 

Kiekvienas naris ar narė malonėkite i___
neatbūtinai atsilankyti Į š; susirinki-j 

------------—  r—......., _ mą. Atminkime gerbiamieji, kad tris 
«erų ir tinkamų nėra. Teipgi susirinkimai perėjo be jokia svarsty- į I j" 

“ , , .------------------------------------ ml?- ° juk daug labai turime visokių 1. yra stoka gaisrininkų visose sto- reikalų. Dar karta kviečiu ir prašau,! 
tose gaisro departamento. Kad kiekvienas atsilankytų Į tą susi-Į

October-Spalio 11, 19 arba 20
nuo 9 iš ryto iki 3 po piet, arba nuo 5 iki 10 vakare.

Jeigu Tamista gyveni kitoj vietoj ir neužsiregistravai pereituose 
metuose toj vietoj, kur Tamista dabartės gyveni. Tamista turi užsire
gistruoti October (Spalio) 19 arba 20.
DABAR NĖRA JOKS LAIKAS SNAUSTI IR APSILEISTI. Stengkis 
kiek galėdamas gauti tiesą balsuoti. Nes nuo to priklauso laisvė ir 
gerovė Tamistos, Tamistos šeimynos, giminių ir kitu brolių darbininku.
Taigi ant Balsavimo Dienos, November (Lapkričo) 1-ta, eik į balsavimo 
būda ir balsuok prieš ‘‘Bone Dry” prohibicija pažymėdamas kryžių (X) 
prieš žodj “NO”.
štai sampelis atskyro baliato, kurs Tamistai duos balsavimo budelėj 
November (Lapkričio) 6-ta ir paroto Tamistai kaip padėti kryžiuką 
prieš žodj “NO.”

YES Propesed. Amendment to the Constitution.
ARTICLE XV. SECTION 9 

Prohibition of the Sale and Manufacture for 
Sale of Intoxicating Liųuors as Beverage.

HOME RULE LEAGUE, DENES GARA, SECT’Y. Cleveland, Ohio

Lietuviška
■ 2652 Superior Avė

TRUMPAS PASIKALBĖJIMAS

APIE ELEKTROS SV1ESAS,

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiemst
ORO LAIKE ELEKTROS ŠVIESA NEUŽTERŠE RUI-Lietuvoj bei Amerikoj

MUOSE ORO, O KARŠTAME LAIKE PALAIKO RUIMUO-

SE VĖSUMĄ.

K8&&3SBS£2SiS

S J. J. Pauksztis & Co. S
S 120-124 Grand Str., S
ffi Brooklyn, N. X. g

ELEKTROS ŠVIESA YRA PARANKU VARTOTI, 

KAD NEPRIPILDO KAMBARIO OXYGENO PALIKDA

MA VIETĄ TYRAM ORUI, KURIS YRA ŽMOGAUS GY

VUMUI IR SVEIKATAI LABAI BRANGUS. ŠALTAME

Eina jau 30-tus melus.
Prenumerata $2.00 metams; $1.00 
pusei metų. Kanadoje $2.50 metams; 
$1.25 pusei metų. Anglijoj, Lietuvoj ir 
kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m. 
Pamatiniui vieną r.um. siunčiam dovanai 
Knygą katalogą siunčiame ant pareika

lavimo dovanai.

THE ILLUMINATING COMPANY
ILLUMINAITISG BLDG. PUBLIC SQUA£R

Aptieka,
Cleveland, Ohio

iusaag

Mokykis Francuzu Kalbos
rinkimą. ’ ■ I
 J. Brazauskas, sekretorius. I

Politiška kampanija.
tooant miesto valdininkų rinki
mams politiška kampanija pla-
(Sausiai yra varoma. Republi- kančiai mokantis siūti dręses. į
fcanų ir demokratų partijos kiek Gera mokestis.
galėdamos agituoja už pastaty- THE CAMPEN BROS, 
tos savo kandidatus?
to partijos veikimo kaip ir ne ------- ----- ------------------- - ------------
girdėti. Reikalingas jaunas vaikinas

Besiar-

Socialis-

REIKALAVIMAI.
Reikalingas kriaučius atsa-i

1220 W. 6-th St.

17-18 m., kurs nori mokintis
Prasidės agitacija. Kampan:- Electrotype amato.

ja “‘sausųjų” dėl pravedimo pro- proga ir gera m°kestisiš 
feibicijos Obio valstijoj, tuojau
feda apimti visa Cleveland,. CENTRAL ELECTROTYPEfe
Kalbėtojų už prohibicija sakoma
«ielas trūkis • bus atgabentas.

113 St. Ciair Are.

"Slapieji” teipgi nesnaudžia. AR TAVO KOJOS PRA- j

Gausi auka, žymus Clevelan-
<*>  pramoninkas Frank Kysela, Jei prakaituoja, tuojausj 
čekas, mirdamas dalį savo turto užsisakvk Pedisino. Arži-'1 
WW0 dol. užrašė čekų mokyklų nai kaį prakaita,imas nai.l 
pagerinimui Clevelande. Kada .... , .. . ,
tarpe lietuvių rasis tofalabda-kma kojų nervus. Ar žinai,;

kad nervams susinaikinus, i

KAITUO.JA,

Užsirašyk“Amerikos Lietuvį”,kuriame ra
si geriausių Raštų, Žinių, Juokų ir Eilių
Taipgi dabar ką tik prasideda Prancūzų Kalbos Lekcijos, labai nau
dinga nors kiek Lietuviams su ta kalba susipažinti. Ypatingai jau
niems, kuriems gal atseis Fra nei jo j būti, visiems kareiviams nau-
dingą užsirašyti “Amerikos Lietuvi" $2 00 metams.

AMERIKOS LIETUVIS?
15 Milibury Street, Morcester, Mass.

(Kada Jums Prireiks.

kojos negali dirbti? Arži-;
Nusinuodijo. Ona Cheba pa- nai, kad žmogus geromis 

mačiusi, kad jos sužiedotinis išė- kojomis uždirba daugiau? 
jo pasivaikščioti su kita mergi
na, negalėdama perkęsti širdies , . .. „
skausmo išgėrė nuodų. Nuvežta ai saxo ’ 
j ligonbutj už keliatą valandų tuojaus didelę 
mirė. I

Jei žinai, tai kodėl nesigy- 
Užsisakyk' 
šeimyninę; 

krabelę Pedisino už vieną, 
dolerį-

Pasipelnijo. Tūlas A. Bo- Pedisin tai vienintelis vai- 
«ĮanceirM.Boline m-endami ^skojoms. Jis nc)ei& 
viename name po num. 1255 E. ■ - , ...S4 st., ryte pagrįžę iš darbo pa- k°-iOmS l>raka>tuotl, Smite 

snatėy kad judviejų dėžės sudras- pailsimo jausnil} ir
Rytos. Apžiūrėję nerado 1,700 neleidžia darytis pūslėms,' 
tolerių, kuriuos laike paslėpę, narikauliams ir vištakiams. I 
Nereikia pinigų laikyti nair.uo- Užsisakyk jo tuojaus. Ra- ’ 

tyk šiądien šituo adresu: 1
7^; V. dah- CR«^9™AdRY' 

neso naktį įsilaužę vagįs ir gele- in-tn oi. u. D.

Pedisin tai vienintelisva-

CLEVELAND, OHIO.
(Apgarsinimas.)

žmę šėpą į vilkę į lėdaunę sudi- 
■amitavo. Darbas vagiams tė- 
•Sau neapsimokėjo, nes rado vos 
tik 20 dol. pinigais ir keliatą 
«ddų. Geriausi vaistai nuo viso-.

------------- kių ligų galima gauti su ge-I
Nebus kalakutų, šįmet Pade- nausiais patarymais tik ' 

tavonėa dienoje tegul niekas ne- Useviėiaus Aptiekoje, 1172' 
mano pasigardžiuoti kalakutais, „ „ A
«a i Cleveland, j, labai mažai °’

Bos atvežta, o ir tie patjs bus ”e” Rosedale 2417
■ Cuy Princeton 1539-R.

Musų speciališkumu yra taisimas laikrodžių, laikrodėlių ir vi
sokiu graznų.

Laikrodžio ar laikrodėlio, žiedų su gražiomis akutėmis ar šliu-

2004 St, Ciair Avė, Cleveland,Ohn

binių, lenciugelių auksinių ar gerai paauksuotų, branzalietu su 
laikrodėliais ar be laikrodėlių, įvairių špilkučių. brangaus stiklo ar 
porpurinių indų ir tam panašių daiktų. Tai malonėkit ateiti į 
“Dirvos" krautuvę, o čia atrasite vieną iš didžiausių jubilerijos 
krautuvę, kuri randasi ant St. Ciair gatvės, čia galėsi atrasti lygiai, 
kaip dėl savęs, teip ir dėl savo mylimos ypatos įvairių įvairiausių 
daiktelių ir už pigesnę kaina negu kur kitur. Nors dabar kainos ir 
labai pakilę ant visko, bet musų atsargus ir už didelę sumą pinigų 
ant kart pirkimas, pavėlina mumi viską parduoti pigiau.

Del vietos stokos čia paminėsime tik nekuriu kainas. 21 ak
mens Illinois vodureis, su gvarantuotais ant 25 metų viršeliais, 
'.erti 38.00, musų kaina 25.00. 17 akmenų Elgin vidureis, su 14 k. 
cysto aukso viršeliais, vertės 45.00,’ musų kaina 35.00. 17 akme
nų Illinois vidurei, su auksuotais viršeliais ant 20 metų, visur par
siduoda po 25.00^ musų kaina 20.00. Cysto aukso žiedai su įvairių 
akmenų akutėms parsiduoda nuo 2.00 ir auksčiaus. Puikus pas
tatomi laikrodžiai užtraukiami ant 8 dienų, skambina kas pusva
landi ir kas valandą verti 6.50, musų kaina 4.00. Turime labai 
puikių ir įvairaus didumo deimantinių žiedų, kurie teipgi parsi
duoda už prieinama kainą. Teipgi turime puikių moterims ir vy
rams lietsargių nuo 1.25 iki 5.00. Jeigu negali ryte pabusti ant 
laiko, nusipirk gerą budinama laikrodį Colambia, jis kartą užsuk
tas eina 8 dienas ir budina gerai. Jis kitur parsiduoda po 3.25, 
musų kaina 2,75. Teipogi jau turime ir daug pigesnių.

©

i Tegul Aš Busiu Tavo Aptiekoriusb
:: . ■■■— ■ _ ------------- g

g II. R. GERLAC II. g
Cleveland, Ohio. g1653 St. Ciair Avė., N. E.

VISI NAMŲ FORNIšlAI
PARSIDUODA PIGIAI. LIETUVIAI KREIPKITĖS. |

THE CLAYTON FURNITUREC0. jį
St. Ciair Avė. Kampas E. 75th Street, Cleveland, 0. »
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Lietuviška Aptieka.
HORN’S PHARMACY

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

Horn’s garsios Naminės Gyduoles dėl reumatizmo, nes
veiko kraujo, kosulio, šalčio ir t.t. yra geriausios. Turiu san
krova gyduolių de! visokių ligų. Ateik pas mane su visais Pa
raistes atsitikimais, aš duosiu veltui patarimu ir užlaikysiu 
slaptai. Aš esu registruotas ir pilnai užbaigęs mokslą ap- 
tiekoriaus ir kalbu kelias kalbas. Aš dirbau Pakeičiu Aptie- 
koj du metus. Aš esu žinomas tarpe lietuvių.

Parduodu Lietuvišką Trejanka, sutaisyta iš šviežiu šaknų.
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M. E. HORN’S PHARMACY,
7905 St, Ciair Ave„ Cleveland. Ohio. .txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3ixrrxiiro□


