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Rusijos Darbininkų Ir Kareivių

Rusai Perkėlė Sostyne Maskvon
Naujas Francuzų Ofensyvas

Paėmė 7,500 vokiečių

bas skelbia, kad vokiečių laivy
nas Baltikos jūrėse yra neapsa- 
22,000 iki 32,000 tonų paimos. 
Tie laivai yra tris sykius stipres
ni negu visas rusų laivynas, 
komai stiprus. Jis septynios 
dešimts įvairų laivų ir dešimts 
submaririų. šeši laivai yra vė
liausios mados, kurie turi nuo 
Verdewški, rusų laivyno minis- 
teris sako, kad rusams yra pa
vojinga susitikti su vokiečių lai-

16 kareivių ir 33 . kurie grįžo į 
Suv. Vai. dėl paskyrimo augštes- 
nių vietų.

TAI BENT PATRIOTAS.
Madison, Wis. Tūlas Francis 

J. Wallis, nedidelio Fitchburgo 
miestelio gyventojas sumanė 
parduoti visą savo turtą ir už j 
tuos pinigus nupirkti valstybės 
paskolos bondsų. Kaip sumanė ' 
teip ir padarė. į Pardavė . už

kų išreiškia norą, kad Suv. Vai. 
prezidentas Wilsonas atvažiuo
tų Francuziją. Atsilankymas 
Wilsono Francuzijoje priduotų 
daugiau energijos talkininkų 
kariumenei ir pačiai Amerikai iš 
eitų ant naudos.

karės departamentas išleido pa
liepimą sumobilizuoti visus rek
rutus tinkamus į kariumenę pir
mos registracijos. Iki Naujų 
Metų bus pašaukta apie 687,000 
vyrų. Valdžia rengiasi prie nau 
jos registracijos, kuri įvyks grei 
čiausia po Naujų Metų.

marinų. Vienas kapitonas tapo 
įmestas į jūres. 30 jurininkų 
suimta ir išvežta į Bruges.

True translation filed with the post 
master at Cleveland. October 26, 1917.

NEW YORK’UI STOKA 
CUKRAUS.

New York. N. Y. New Yorko
miestui gręsia cukraus badas. Petrogradas. Telegramos pra

True translation filed with the post 
master at Cleveland. October 26, 1917.

RUSAI APLEIDO HAPSAL.

frue translation filed with the post ma, kad valdžia Rusijos sostv- 
master at Cleveland. October 26, 1917. i i i - nr i v x • j’________ ■ nę perkels i Maskvą, bet vis dar 
DARBININKŲ IR KAREIVIU į buvo lukuriuojama kol nematy- 
TARY’BOS TAIKOS IŠLYGAS, j ta didelio Petrogradui pavojaus. 

Petrogradas. Po keliatą mė- Pasirodymas vokiečių zeppeli- 
nesių laikytų posėdžių Darbi- '.nų Rygos ir Finijos užlajose, ku- 
ninkų ir Kareivių Taryba supla- I rie 20 bombų numetė ant Per- 
navo taikos išlygas, kurias žada i nau ir vakarinio kranto Rygos 
pasiųsti visoms kariaujančioms | užlajoj užmušdami 10 žmonių, 
šalims. Taikos išlygos yra to
kios :

1) Evakuacija vokiečių ką- 
riumenės iš Rusijos teritorijų.

2) Duoti autonomija Lenkijai 
pritaikius prie reikalavimo po 
įsteigimui lokališkos valdžios ir 
sutvėrimo tarptautiškos garan
tijos.

3) Išrišti klausimą Alzas-La-1 
taringijos pasiremiant abelnu 
balsavimu gyventojų tų provin
cijų.

4) Sugrąžinimas Belgijai prie
škarinių teritorijų.

5) Atstatymas Serbijos ir 
Juodkalnijos ir aprūpinimas jų 
iš tarptautiško fondo. *

6) Serbija privalo turėti teisę 
priėjimo prie Adriatiškų jūrių.

7) Autonomija dėl Bosnijos ir 
Gercogevinbs.

8) Kraštutinės Balkanų šalis

valdžią paskatino trauktis nuo 
gręsiančio pavojaus.

True translation filed with the post 
master at Cleveland. October 26, 1917.

NAUJAS FRANCUZŲ 
OFENSYVAS.

Paržius. Vakariniame karės 
fronte vėl užvirė dideli mūšiai. 
Šiauriuose nuo Aisne francuzai 
pakelė ofensyvą ir sulaužę vo
kiečių linijas paėjo pirmyn dvi 
mylias. Prancūzams nelaisvėn 
pateko 7*500  vokiečių, teipgi 
užgriebė 25 kanuolės.

True translation filed with the post 
master at Cleveland. October 26,1917.

DAGO SALA VOKIEČIŲ
RANKOSE.

turi gauti autonomiją.
9) Dobrudija turi gauti laiki

ną autonomiją.
10) Italijos provincijos, ku

rias ikišiol valdė Austrija turi 
gauti atskira autonomiją.

11) Sugrąžinti vokiečiams už- 
jurines užkariautas kolionijas.

12) Atnaujinimas Grekijos ir 
Persijos.

v Alt. vf>ir’(/A ; 
m ais/vaki j 

jA-4/ A’f A r- j 
lai* v t, re- / 
t'F.S V£.iG-.

„ir

F’

> £>** *

H VGA HA

Z -ra
~~ L/LiOS SP.ČS

PASKCLA /;

££/ KŽO FAC FAil 
Gf/AlĄ V C g fy,f\ 
K A / / ,OĄ g A R /g \ 
re nufei

UlCįW.<, FA$- 
KC£A.'" AACC-t

kAtZ£Kr!'
g cm

osa s j 
Ag A U! A

VISIEMS ŽINOTINA.
Washington, D. C. Sulyg nau 

jo karės mokesčių įstatymo nuo 
1 d. Lapkričio mėnesio bus pa
kelta kainos ant visų pirmos 
klesos siuntinių: laiškų, atviru
čių ir rankraščių. Ant laiškų 
reiks lipinti už 3c. markę, o ant 
atvirlaiškių 2c. Tą karės mo
kesčių įstatymą privalo kiekvie
nas žinoti.

True translation filed with the post 
master at Cleveland. October 26, 1917.

NAUJO IŠRADYMO LAIVAI.
Washington, D. C. Nuo laiko, 

kuomet Suv. Vai. paskelbę karę 
Vokietijai svarbiausiu buvo tik
slu tai pristatymas talkinin
kams karės reikmenų. Bet pavo 
jus tame buvo didelis, kadangi 
vokiečių submarinai plačiausia 
veikė jūrėse skandindami laivus. 
Dabar skelbiama, kad Suv. Vai. 
inžinieriai išrado būdą, kad laivo 
negalima teip greitai nuskan
dinti. Naujo išradymo. laivo 
nuskandinimui mažiausia reikia 
kokių trijų-keturių torpedų. 
Viskas laikoma didžiausioje slap 
tybėje.

Londonas. Gauta pranešimas, 
kad ir Dago sala jau randasi vo
kiečių rankose. Užėmę salą 
vokiečiai išsodino stiprią savo 
kariumenę. Ant Moon salos sa
koma vokiečiai paėmė 5,000 ru
sų į nelaisvę. Tarpe Berlyno 
ir Rygos pradėjo vaikščioti vo
kiečių greitieji traukiniai.

True translation filed with the post 
master at Cleveland. October 26, 1917.

13) Neutrališkumas visų ju- 
rių pakraščių, teipgi Suezo ir 
Panamos kanalų. Liuosas plau
kiojimas jūrėmis prekybos lai-

DABARTINI VOKIEČIŲ
PLANAI.

vynu. nes vienas \ ©kiečių laivas 9,500 dol., už k iriuos nupirko Nekurtose krautuvėse jau nepar 
naujos rušies yra stipresnis ne-• “Liberty Bond." ~ ’ duodama, kitose nors ir parduo-
gu visas nišų skadronas. ----------------- | dama, vienok su aprubežiavimu,

.* ------------------ True translation filed with the post Stokos priežastis yra, kad iš Ku
bos nėra siunčiamas į Suv. Vai. 
Sakoma bus galima sulaukti nau 
jų siuntinių tik apie Gruodžio 
mėnesį.

True translation filed with the post! master at October 26, 1917.
master at Cleveland. October 26, 1917. i p^SRANDINO DU NORVE-

DIDELI MAIŠTAI ITALIJOJE.
Rymas, žinios skelbia, kad, Kopenhaga. Norvegijos už- 

rubežinių reikalų raštynė prane-

GIJOS LAIVUS.

Italijoj dėlei stokos maisto vieš
patauja didelė betvarkė. Mie-|ša, kad vokiečių submarinai šio-- v . . ... .. . CUKRAUS DARBININKŲste Turyne buvo įvykę dideli se dienose nuskandino 2.3o6 to- v

neša, kad rusai jau apleido ir 
Hapsal, svarbiausi Estonijos 
miestą, kurs guli 52 mylių atstu
me nuo Revelio ir 252 mylių nuo 
Petrogrado. Vokiečių žeppeli- 
nai pradeda tankiau bombar
duoti Rygos užlajos pakraščius. 
Pranešama*  kad vokiečiai bom
barduoja ir Finijos užlajos pak
raščius. Civiliai gyventojai ne-

True translation filed with the post 
master at Cleveland. October 26, 1917.

GENEROLAS GURKO 
ANGLIJOJ.

Londonas. Buvusis vyriau- 
sis rusų kariumenės vadas piet
vakariniame fronte generolas 
Gurko su pačia atvažiavo į Ang
liją. Po revoliucijos generolas 
Gurko, kaipo sėbras caro tapo 
įmestas kalėjiman, vienok vė
liau buvo paliuosuotas. Bijoda
mas pavojaus slapta pabėgo, į 
Angliją.

nų paimos laivą “Barbro” ir STRAIKAS.

Washingtonas, D. C. Tūlas 
Rusijos diplomatas praneša, kad 
vokiečiai veikiausia neis ant 
Petrogrado, bet užatakuos Mi
kalojaus geležinkeli, kurs jun- 

: gia Petrogradą su Maskva. Jei-

vų.
14) Visos kariaujančios šalis 

turi išsižadėti kariškų nuosto
lių išskiriant maitinimą nelais- gu vokiečiai ištikro daro tokius
vėn paimtų kareivių. Visos ša-*  planus, tai jie mano padalinti 
lių kontribucijos turi būti su- Rusiją j dvi dalis ir pertraukti
grąžintos.

15) Prekybos sutartis turi grado.
susinėsimą Maskvos ir Petro-

sum’šimai, kurie tęsėsi net ke- uų panuvs i<uvu oaimu n __ , .. ,x .. .. ,t. . . . • Havana. Nuo tūlo laiko te-hatą dienų. Numalšinimui suki 1 196 tonu Hovde . Du žmogų . . , , ,. . , . . ., / 7. , , , . ' . •_. .....siasi cukraus darbininku strai-
lusios minios buvo pasaukta tapo užmušti Kiti issigelbejo. . o . .. .v • kas Santo Clara provincijoj,

, . . . _ . . ..... . ... . kurs eina jau prie pabaigos. Manumene daug ŽUVO žmonių. True translation filed with the post J , , • • , ,
. master at Cleveland. October 26, 1917. noma, kad samdytojai galų gale

kariumene. Susirėmime su ka-

turi ramybės.

True translation filed with the post 
master at Cleveland. October 26, 1917.

20 LAIVŲ PASKIRTA FRAN-
CUZIJAI.

Washington, D. C. Dabarti-
, . . o . , j K niu laiku Francuzijai labai sto-

_ . „ . t i • kalauia 8 valandų darbo dienos , ... o .Londonas. Sulvg anglu lai- • kuoja laivų. Suv. vai. maty-
.. r .T OTmmir - - • -Z v -• ir tulu kitų pagerinimų. JNELAISVIAI AUSTRIJOJE vyno vyriausiojo stabo pranesi-

BADAUJA. mo pereitos savaitės bėgyj vo-
Geneva. Telegramas praneša, kiečių submarinai nuskandino

_ , . r i J -.u vr-or/ . vmvT * t * turės nusileisti. Darbininkai reiTrue translation filed with the post > 19 JSL'SKA^DINTA LAIVŲ.
master at Cleveland. October 26, 1917.1 — - - •

: damos tokį nepriteklių paskyrė 
■ jai savo 20 laivų. Tie laivai bu- 
i vo padirbti Clevelande, Detroite 

kad apie 80,000 serbų, kareivių dvyliką Anglijos laivų virš 1600 VALSTIJOJ. Į ir Tolede, kurie buvo užsakyti
ir civilių gyventojų kurie pate- apimos ir šešis mažiau 1600 tonų Fargo. N. D. .žinios praneša*  per anglų ir francuzų firmas, 
ko į austrų nelaisvę dabar Aus- paimos. Teipgi nuskandino ir kad šiose dienose N. Dakova vai-1 

stijoj siautė didelės vėsulos. 
kurios padarė daug nuostolių.

VĖSULOS N. DARATA
VALSTIJOJ.

True translation filed witn the. post 
master at Cleveland. October 26, 1917.

NUSKANDINTI DU VOKIE-
TUOS LAIVAI.

Petrogradas. Karės štabas 
paskelbė, kad Moon sąsmaugoje 
šiose dienose minos nuskąndino 
du vokiečių laivus. Viename 
laivyno mušyj tapo nuskandin
tas rusų laivas “Slava”. Prane
šime sakoma, kad uždavė smūgį 
ir rusų laivynas vokiečių laivy
nui.

NUSKANDINO ANGLIJOS

priklausyti nuo taikos išlygų. 
Kiekviena valstybė iš to atžvil
gio privalo būti liuosa. Sulyg 
sutarties ne viena valstybė ne
privalo turėti teisę ant prekybos 
pasikėsinimo blokada ar boi
kotu.

16) Taiką turi padaryti dele
gatai išrinkti pačių valstybės 
žmonių ir užtvirtinti parlamen
to.

.sekretų ir sutarčių nežinančių 
žmonėms. «

17) Laipsniškas nusiginkla
vimas jūrėse ir ant sausžemio ir 
įsteigimas nemilitariškos siste-

True translation filed with the post 
master at Cleveland. October 26, 1917.

Diplomatai turi išsižadėti

FINIJA TURĖS SAVO 
PREZIDENTĄ.

Stockholmas. Eina gandas, 
kad Finija mano apsišaukti ne- 
prigulminga republika, kurią 
valdys išrinktas ant penkių metų 
prezidentas. Finijos ministeriai 
turi būti atsakomais prieš sei
mą. Finijos seimas rengiasi 
siųsti savo diplomatinius atsto
vus į visas valstijas ir rūpintis 
gauti atstovybės teisės busian
čiame taikos kongrese.

trijoje badauja. Dauguma mir- vieną žvejų valtį, 
šta nuo ligų paeinančių iš bado. ' -----------

Trw translation filed with the post Daugelyje vietų sunaikintas su- 
master at Cleveland. October 26, 191i. sįneįimas su vėtra nepaliesto

mis vietomis. Daug tapo*  iš
vartyta telegrafiškų stulpų ir 
sutraukyta vielų.

Sakoma, kad negeresnis padė
jimas yra ir tų gyventojų, kurie 
liko Serbijoje. Albanijoj ir REVOLIUCIJINIS BRŪZDĖ- 
Juodkalnijoj. JIMAS VOKIEČIŲ KARIU-

MENĖJE.

DAUG RUSŲ PAĖMĖ 
VOKIEČIAI.

VAISTAS NUO NUODIN-

BULVIŲ DERLIUS VISCON-
SINO VALSTIJOJ.

LAIVĄ.

Tokios tai yra taikos išlygos, 
kurias suplanavo Rusijos Dar
bininkų ir Kareivių Taryba. 
Nekurtoms mažesnioms tautoms 
ar provincijoms reikalaujama 
autonomijos arba atstatymo, o 
Lietuvai... nieko. Net nėra dar 
ir paminėta.

True translation filed with the post 
master at Cleveland. October 26, J917.

RUSIJOS SOSTYNĖ PERKEL
TA | MASKVĄ.

Londonas. Oficiališkai tapo 
paskelbta, kad rusų valdžia jau 
apleido Petrogrado ir sostynę 
perkėlė į Maskvos Kremlių. 
Jau nuo tūlo laiko buvo skelbia-

True translation filed with the post 
master at Cleveland. October 26,1917.

VĖL UŽPUOLĖ ANGLIJĄ
I^ondonas. Oficiališkos žinios 

skelbia, kad vokiečių orlaiviai 
vėl buvo užpuolę ant rytinės ir 
šiaurrytinės dalies Anglijos ir 
numetė bombas įvairiose vietose. 
Kiek sykiu vokiečių orlaiviai bu
vo užpuolę Angliją vis neaplei
džia bombardavę ir Londono. 
Manoma, kad vokiečiai nori su
naikinti Anglijos kapitulą.

True translation filed with the post Petrogradas. Rusijos valdžia 
master at Cleveland. October 26, 1917. gavQ jnformacjjų. kad vokiečių 

kariumenėje rytiniame fronte 
eina dideli revoliucijiniai bruz- 

Berlynas. Oficiališkai prane- dėjimai. Ypač nepasitenkini-
šama, kad vokiečiai visuose lai-.mas viešpatauja artilerijos ir 
mėjimuose ant Oesel salos, Ry- inžinerijos pulkuose. Kareiviai 
gos užlajoj, paėmė į nelaisvę 
60,000 rusų ir 50 kanuolių. Sy
kiu ateinančios žinios praneša, 
kad rusų laivynas tapo apsup-1 grįžti į apkasus, 
tas kuriam gręsia pavojus. Sa-. -------- -
koma, kad rusų laivai yra daug 
prastesni už vokiečių laivus, to
dėl ir mušin stoti pavojinga.

GŲ DUJU.
New York, N. Y. Atvykęs iš 

vakarinio karės fronto anglų 
gydytojas Barkley Monikan

Ashland, Wis. šiųmetinis bul 
vių derbius Viconsino valstijoj 
yra didelis ir jų kaina pradeda 
pulti žemyn. Bulvių kasymui 
stoka yra darbininkų, todėl ne
kurtos mokyklos tapo laikinai 
uždarytos, o vaikai-mokiniai vi
si pristatyti kasti bulvių. Už 
prikasimą bušelio mokama 7 cen 
tai.

Londonas. Vyriausia laivyno 
štabas praneša, kad Pacifiko 
vandenyne tapo nuskandintas 
vokiečių submarino didelis Ang
lijos prekybinis laivas “Aramą”, 
šis garlaivis turėjo 12,927 tonų 
paimos. padirbtas buvo 1917 m. 
ir priklausė Arient Steam Na- 
vigation Co.

True translation filed with the post 
master at Cleveland. October 26,1917.

PAVOJUS RUSŲ LAIVYNUI.
Petrogradas. Rusų kares šta-

: pranešė, kad talkininkai jau iš-j 
j rodo tikrus vaistus, kurie karei
vius ^apsaugoja nuo nuodingų 
dujų veikimo. Jis sako, kad 
tai yra nematantis kvapsnis pa- 

_ . , .• r-, . ... , nešus į muštardą ir labai leng-True translation filed with the post . . *
master at Cleveland. October 26, 1917. vai V1SUV JSlverzia.

pradeda neklausyti oficierų, at
sisako priimti žieminius drabu
žius ir paleisti poilsiui nenori

True translation filed with the post 
master at Cleveland. October 26, 1917.

True translation filed with the post 
master at Cleveland. October 26, 1917.

NUSKANDINO SUV. VAL,

SUMIšIMAI RUSIJOJE.
Londonas. Skelbiama, kad Ru-, EMIGRACIJA MAŽĖJA.

sijoje po senovei viešpatauja, New York, N. Y. Emigraci- 
anarhija. Paskutiniose dienose; jos komiteto viršininkas F. C. 
buvo įvykę dideli sumišimai žy- Howe praneša, kad emigracija 
mesniuose miestuose, Voroneže; į Suv. Valstijas mažėja ir mažė- 
sakoma pradėta atvirai varyti ja. 1914 m. į Ameriką atplaukė

LAIVĄ.
Washington, D. C. Grįžda-, . _...........................................

mas iš Francuzijos Suv. Val.!d<*' nęI‘r1.paSrua,os fT.0"” 

garlaivis “Antelles” susitiko su 
vokiečių submarinu, kurs laivą kę‘
tuojau sutorpėdavo. Torpeda' x . ... .. _.

, . , .. . , • . . ■ True translation filed with the post
pataikyta buvo tiesiok l inžmą at Cleveland. October 26, 1917. 
todėl išgelbėti laivo nebuvo ga- NORI KAD PREZ. WILSONAS 
Įima. Ant laivo buvo 237 paša-1 ATVAŽIUOTŲ.
žieriai, iš tų 167 tapo išgelbėti, t Paryžius. Daugelis Francu- 
žuvo tris oficierai, 4 jurininkai, zijos diplomatų ir laikraštinin-

1,400,881 žmogus, o 1916 tik 
366,778. Šių metų bėgyj ne pu
sę neatplauks pareitų metų skait 
lynės.

PRISIEGA IŠTIKIMUMO SUV. 
VALSTIJOMS.

New York, N. Y. Virš 2,000 
vyrų moterių ir vaikų Vokietijos 
pavaldinių šiose dienose buvo 
susirinkę prie paminklo Karolio 
Schultzo, Central Park’e ir sudė
jo prisiegą ištikimumo Suv. 
Valstijoms. Visa minia pažadė
jo kiek galėdami remti Suvieny
tas Valstijas.

True translation filed with the post 
master at Cleveland. October 26. 1917.

MAIŠTAS VOKIEČIŲ 
LAIVYNE.

True translation filed with the post 
master at Cleveland. October 26, 1917.

VALDŽIOS ĮSAKYMAS.
Washington*  D. C. Suv. Vai,

GARMERIS IŠTEISINTAS.
Grand Rapids, Mich. šiose 

dienose buvo nagrinėjama byla 
socialistų partijos sekretoriaus 
Garmerio ir kitų socialist 
rie buvo patraukti J mą uz 
platinimą literaturės. kurioje 
kaip buvo manoma, atkalbinėja- 
ma jauni vyrai nuo registravi
mosi. Prisiekusiųjų teismas vi
sus išteisino.

Amsterdamas. Gauta žinios, 
kad vokiečių laivyno jurininkai 
Artenele uoste (Belgijoj) pake-
lė didelį maištą. Jurininkai 
atsisakė plaukti į jūres ant sub-Jžinia kas bus.

NAUJI NESUTIKIMAI.
Amsterdamas.^, Nauji nesuti

kimai iškilo tarpe Vokietijos ir 
Austrijos*  nes Vokietija atsiun
tė Austrijon mokinti kariško mu 
štro apie 10,000 rekrutų. Aus
trijai tas nepatiko, kadangi jai 
reikia tuos rekrutus maitinti to
dėl pareikalavo, kad Vokietija 
pasiimtų atgal arba maitintų. 

rVokietija tečiau nieko nepaiso, 
o Austrija nenori nusileisti. Ne-
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Iš Lietuvių Gyvenimo
Brooklyn, N. Y. Spalio tėmyti apsireiškimų, kad 

13 d., ALRKM. Sąjungos 
24 kuopos buvo surengtas 
pundukų (?) balius su šo
kiais. Jaunimas, kurs buvo 
atsilankęs Į minėta balių bu
vo iki soties prisilinksminęs. . 
Daug juoko buvo iš skinimo 
užgintų vaisių, iš ko ir paša
liniai gardžiai prisijuokė. 
Vaikinas ar mergina pagau
ti skinant užgintus vaisius 
buvo teisiami moterių tei
smo. Neturėdami kuo už 
prasikaltimų užsimokėti, bu
vo kemšami Į kalėjimų ir tu
rėdavo sėdėti net iki koks 
draugas arba draugė neiš- 
byluodavo. Iš vakaro, ga
lima tikėtis, kad kuopa tu
rės pelno.

Reikia pažymėti, kad 
Brooklyno moterįs ne mie
ga, bet veikia ir ne vien dėl 
savęs, bet ir dėl visuomenės 
labo. Brooklyne gerai gy- 
vuoja tris ALRK. Moterių 
Sųjungos kuopos. Apart 
teikimo pašelpos, jos dar 
rengia teatrus, balius ir šo
kius. Žiemos laike laiko 
tam tikrus susirinkimus, 
kuriuose tariasi apie namų 
darbus ir šeimyninkystę. 
Tokie susirinkimai yra pa
našus Į vakarinius kursus. 
Pereitų žiemų tokie susirin
kimai buvo laikomi du syk 
savaitėje, šįmet teipgi mano 
tų įvesti. Jos jau tariasi, 
kad ateinančiame mėnesyje 
tas jau butų pradėta. Lan
kant tokius susirinkimus, 
ypač jaunos mergaitės gali 
daug ko pasimokinti, svar
biausiu yra, tai gaminimas 
gerų ir sveikų valgių. Mer
ginos privalėtų glaustis prie 
moterių.

Spalio 14 d., Lyric teatre, 
New Yorke, pirmu sykiu 
buvo rodoma “Cleopatria”, 
didžiausis veikalas iš seno
vės romėnų gyvenimo. Wil- 
liam Fox perstato gabių kru 
tančių paveikslų lošėjų 
Thedų Barų kaipo Cleopat- 
rią ir jos laikus sulyg Sha- 
kespeare ir kitų senovės ra
šytojų. Ištikrųjų tai yra 
puikiausis perstatymas se
novės laikų gyvenimo. Nu
puolimas Cleopatrijos, nu
žudymas ciesoriaus, apga
vimas Phoravno ant galo Įsi 
mylėjimas į Antana, kurs 
karėje su Octavija pats nu
sižudo ir vėliau Cleopatria 
nusinuodija. Veikale ima 
dalyvuma 30,000 ypatų. Vi
są veikalų kaip jis yra lošia
mas trumpai žinoma negali
ma aprašyti, bet jeigu kam, 
iš “Dirvos” skaitytojų teks 
patėmyti kur tų veikalų ro
dant, nepraleiskit progos jo 
nepamatę.

P. Augštikalnis.

vyras neklauso moters ir: 
pyksta už tai, kad ji jam kų1 
nors pasako arba parodo jo ■ 
klaidas. Vyras sako, kad 
moterė neturi tiesos mokinti ■ 
vyni. Tas iš dalies yra tie- j 
sa, jeigu save padoriai veda
si ir yra protingas, bet kų sa- i 
kyti ant tokių, kurie per nak 
tis sėdi saliune, o moterė tu
ri namie viena trustis su vai
kais ir dar toks pyksta, jeigu 
moterė pradeda jam tų išme
tinėti. Reikia žinoti, kad 
moteris namuose daugiau 
turi panešti sunkumo.

Žmogelis.

NESIRŪPINK, KAD NEGALI PASIEKTI SAVO DURTUVU KAI-
ZERIO. PIRK

Jeigu Tamista Trokšti Greitos Taikos, tai 
Pirk Antros Paskolos

S. V. Liuosybės Bondsus!

fe

nilo karės šelpti. į tų drau- rengęs “Čiurkštų ir kakla- 
gija vietiniai lietuviai įeis raiščių” balių. Baliuje daly 
su nario mokesniu, pabėgę- vavo vietos ir aplinkės He
liai be. Gale susirinkimo pa- tuviai. Choras vedamas p. 
bėgėliai dėkojo prezidiju- Kaminsko sudainavo , tris 
mui, kad juos išvedė iš tokio dainas. Vakaras pasižymė- 
keblaus padėjimo. i jo tuo, kad nebuvo svaiginan

-------------- čiųgerymų.
i Minskas. Lietuvių vaka- i 
ras. Birželio 29 d. vietos! 
lietuvių socialistų liaudinin
kų kuopa surengė Minske 

r vakarą.—Tai galima sakyti, 
I buvo pirmas viešas Minsko 
i lietuvių scenoje pasirody-

■ mas.
i Nors 1911 m. žinomojo Lie 
tuvos filantropo p. M. Pru- 

i šinskio inidiatyva buvo su- 
! rengtaMinsko lietuvių vaka- 

J ‘ ras, bet tai ne vietos jiego- 
lį$g! mis buvo pakviesta Vilniaus 
■UI artistų mėgėjų kuopa.

Birželio 23 d. vėlai vakare 
dar je nežinojo kų vaidins, 

IrI neturėjo nei knygučių nei 
|' mėgėjų, išskiriant tris žmo- 

nes’ kurie po kartų po du bu- 
^§^1 vę scenoje, ne režisieriaus.

Režisieriaus kišimusi Į repe-. tį. Aplink Vytį stovėjo gru- 
ticijas pripažindami nedemo pės lietuvių tipų, tarpe ku- 

1 kratišku, visas kitas aplinky 
, bes vakaro rengėjai pergalė
jo ir birželio 29 d. pastatė 

i net du veikalu demokrati
niais pamatais.

Collensville, III. Juozas 
Steponukas, kuriam reikėjo 
eiti j Suv. VaL kariumenę 
neva liga apsimetęs-.nėjo ir 
vakare tos pačios dienos re
volveriu nusišovė. Sako bu
vo socialistas ir laikėsi “prin 
cipų.”

Suvienytų Valstijų yra atsišaukimas į visas tautas, kad kiek
vienas žmogus pirktų valstybės bondsus. Tam tikslui Liberty 
Loan Kommittee CIevelande buvo sušaukęs traptautišką susi
rinkimą, kuriame visų tautų atstovai tapo įgalioti pardavinėji
mui “Liberty Bond”. Reikia pažymėti, kad pasibaigus pirkmo 
“LIBERTY BOND’SŲ” tarpui, bus valdžios paskelbta, kiek 
kuri tauta CIevelande yra nupirkus “LIBERTY BONDSŲ”. 
Lietuviškas komitetas, kuris kiek galėdamas darbuojasi, kad 
lietuviai neatsiliktų nuo nuo kitų tautų. Kurie perkate “LI
BERTY BONDSUS”, tai pirkit per lietuviškų komitetų. Jis 
turi valdiškas blankas. Tas blankas išpildę galima bile kokiam 
bankui pinigus sumokėti, bet tas vistiek reikš, kad “LIBERTY 
BOND” yra pirktas per lietuvių komitetų. Reikalaukit blankų 
nuo lietuviško komiteto. Jas galima gauti pas lietuviškų ko
mitetų, 2003 St. Clair Avė.

Binghamton, N. Y. Perei 
tos nedėlios vakare, 10 vai., I 
Arlington viešbučio kamba- ! 
ryje revolveriu persišovė 
Leonas Čekanauskas. Prie- I 
žastis saužudystės tikrai 
nėra žinoma, bet iš jo laiško, 
rasto kišeniuje, kurs buvot 
rašytas broliui Valenti
nui pasirodė, kad saužudys- 
tę papildė dėl dabartinio 
netikusio pasaulio surėdy
mo. Jis sako buvo pašauk- | 
tas į Suvienytų Valstijų ka.-i 
riumenę. Kiek teko girdė-! 
ti, tai saužudikas prigulėjo i 
prie LSS. 33 kuopos. .....
dangi ne joks veikėjas, tai ir • darbininkų ir kareivių tary- ku Karšė karinis kapelonas 
apie jo gyvenimą jokių žinių pos. jį pakvietęs Radzevi-kun. dr. Steponavičius. Gy-

fe

40/ U. S.Ooverment 
Liberty Bonds
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Pastebėtina, kad susirin- suotinis susirinkimas, kurį 
i kime dalyvavo atstovas nuo aplankė teip gi buvęs tuo lai-

ičius motyvavo tuo, kad vai dalyvaudamas svarsty
me kiekvieno Įstatų * para
grafo, jis Įnešė nemaža pa
stabų ir naujų sumanymų.

_ _____ p0 revoliucijos Jo iniciatyva ir pasižadėji- 
svę naudojamasi ir mūsiškių I vįsur pridygo draugijų, kuo- mu Padėti buvo praplėstas 
Tambove. Nuo rinkimų Seijpy jr kuopelių... Karšo lietu- draugijos darbo rajonas ir

RUSIJOJ.
Tambovas. Iškovotojus lai. farsas

Brtė- į anam susirinkime dešinieji 
I jam dirbo obstrukcijas.

man žmonės, kurių čia vien j viai? teipgi susispietė į nuo- 
galinčių paduoti balsus yra' Jatinę organizacijų neboda- 
600, pradėjo politikos darbų.mj ne mažo tautiečių skai- 
Didelj Įspūdi visiems padarė čiaus, ne to, kad visi išblaš-

Gilbertville, Mass. Dabar
tinis nesvietiškas pragyve
nimo brangumas privertė 
čianykščius darbininkus rei
kalauti nuo savo išnaudoto
jų pakėlimo algų. Visų pir
ma pakėlimo algų iš kompa
nijų pareikalavo moterįs. 
Jų reikalavimas tapo išpil
dytas ir vyrų algos buvo pa
keltos penktu nuošimčiu. 
Vėliau pasirodė, kad per ma
žai, tai antru sykiu pakėlimo 
algų pareikalavo vyrai Rei 
kalavimus kompani. teipgi 
išpildė ir pakelė algas 10 nuo 
šimčiu. Sulyginus su dabar
tiniu brangumu, toks pakėli
mas yra kaipir niekas, nes 
viskas beveik dvigubai pa
brango.

Lietuvių tarpe galimų pa-

atvažiavęs Šleževičius. Iš! kyti po vienų įvairiose ka- 
karto prie jo puolėsi visi ;■ riuomenės dalyse ir gyvena 
už tat atkiuto ir dešinieji, i tolimuose fortuose. Reika- 
Atvažiavus kun. Starkevi- Į lingumas tokios organizaci- 
čiui, susidarė “Liaudies Sų-; jos buvo jau suprastas ant- 
junga.” Įdomu, kad daugu- rame susirinkime (apie pir
ma ūkininkų prisidėjo prie!mų rašiau seniau). Buvo 
socialistų-liaudininkų sųly- nutarta įsteigti draugija, tai 
gomis, kad dalinant žemes, gi išrinkta organizacinė ko- 
ukininkų neliestų. Jie už-1 misija, kuriai ir pavesta įvy- 
tikrinėja, kad lideriai soc.-l. • kinti tas nutarimas gyveni- 
jiems prižadėję tų paragra- man. Reikėjo sužinoti ko- 
fų atmainyti. Kadangi žmo • kiomis sųlygomis Karšo Gar 
nės susispietę apie du kraš- nizono Kareivių atstovų Ta- 
tutiniu sparnu, tai ir susirin ryba leidžia organizuoti 
kimai, kurie čia būna kuone draugijas. Jus stebina tai? 
kas šventadienis, būna trukš Primena laikus, kada ir žin- 
mingi: su dainomis, chorais, ksnio negalima buvo padary 
Matyti, jau iš anksto paruo- ti be tvarkdario leidimo? — 
šta vieni : traukia Marselie- Teip. Ir čionai kai kurį lai- 
tę, kiti Lietuvių himnų, tre-, kų rodėsi, kad vergija pali- 
ti net Volga — Matuška. ko, tik ponai nauji. Nebe

Pavyzdžiui imsime susi-į teip baisiai atrodys, kai pri- 
rinkimų 25 VI. Dienotvar
kėje stovėjo rinkimai į gu
bernijos įstaigų tremtiniais 
rūpintis. Išrinkta Gustaitis, 
į darbininkų ir kareivių ta
rybų išrinkta Janulis. Daug 
trukšmo sukėlė Radzevičius 
pasiūlydamas palaikyti lape
lį socialistų bloko, ten yra 
lietuvis, rinkimuose į vietinę 
miesto durnų. Dešinieji, ži
noma, randa geriau lietuvio 
durnoj neturėti, negu padi
dint socialistų skaičių.

Po susirinkimo vienam iš 
dešiniųjų pasiūlius dalyvau
ti rengiamose “Liaudies” Sų 
jungos” gegužinėse. Kairie 
ji gynė gegužinėse nesilan
kyti, nes jie, dešinieji, boi
kotavę jų rengiama anks
čiau gegužines. Čia jau pa
sikalbėjimai pasibaigė, o pra 
sidėjo riksmas, kumščiais į 
stalų akompanijuojant Ma 
tyt rėkiančių manoma, kad 
tai geriausias būdas įtikri- 
nimo ir apgynimo tiesos.

minsite, kad Kaukaze gyve
na įvairių įvairiausios tau
tos, kurios ir ramiu laiku kel 
davo tarp savęs begalinius 
vaidus, neretai prieinančius 
ligi skerdynių. Taigi Tifliso 
Kareivių Atstovų Taryba bi
jodama, kad atskiros tautos 
susiorganizavę dar labiau 
nesusipjautų, nutarė nelei
sti Kaukaze tautinių kari
ninkų organizacijų. Karšo 
Taryba teipgi griežtai už
draudė jas. Pavyzdžiui, len 
kus privertė pakeisti vardų 
savo draugijos.

Toks buvo atsinešimas 
prie karininkų organizacijų, 
dar blogesnis — prie tauti
nių pulkų, apie reikalingu
mų, kurių pavojinga buvo ir 
nuomonė viešai išreikšti.

Teip dalykams stovint ga
lima buvo steigti tik lietuvių 
kultūros švietimo Draugija, 
panašiai jau gyvavusioms 
tuomet tautinėms organiza
cijoms, buvo sušauktas vi

fronte. Teipgi dabar jau 
yra skyrius Sųrykamyše ir 
susinešama su atskirais tau
tiečiais fronte/

Su įdomumu pasiklausėme 
paskiau kun. dr. Step. pasa
kojimų apie stovį lietuvių 
klausimo paskutiniu laiku. 
Dalykas toks, kad pavasarį 
išnešė Rostovo tiltų, dėlto 
ilgų laikų neateidavo iš Rusi 
jos korespondencija. Gyven 
darni be laikraščių ilgai neži
nojome nieko apie Lietuvių 

! Seimų, karininkų susivažia
vimų ir Lietuvių Dienų. 
Visuotiname susirinkime bU| 
vo perskaityta telegrama, Į 
gauta iš dr. Pašakarnio iš i 
Tifliso, kurioje praneša apie? 
tai, kad važiuoja Seiman. 
Nežinant rinkimo teisių ne
galima buvo rinkti atstovų, 
taigi nutarta išreikšti savo 
linkėjimus ir pageidavimus 
telegrama, kuri ir buvo pa- j 
siųsta rusų kalboje atstovo: 
Januškevičiaus vardu.

“Karšo tvirtovės ir jos 
apylinkių Lietuvių Draugija 
su Sarykamyšo skyrių svei
kina Lietuvių Seimų linkė
dama išgauti nuo Laikinos 
Valdžios pripažinimų lietu
viams teisės sujungimo Ma
žosios ir Didžiosios Lietuvos 
ir jos savarankumo. Teipgi 
reiškia pageidavimų pasis
tengti surinkti išblaškytus 
po įvairias kariumenės dalis 
tautiečius ir suorganizuoti 
visus, gyvenančius Rusijoje 
lietuvius, kad pirmai progai 
pasitaikius galėtų jie sugrį
sti savo tėvynėn.

So. Omaxa, Nebr. Spalio 
pradžioje to miesto gyvento
jai buvo surengę teip vadi
nama “Pasaulio Liuosybės 
Porodą”, kurioje dalyvavo 
airiai, franeuzai, škotai, 
anglai, belgai, lietuviai, len
kai, italai, grekai ir ameri
konai. Lietuviai buvo pa
rengę vežimų, ant kurio šar
vuotas raitelis perstatė Vy-

rių ir Birutė. Tame pasi
darbavo kun. J. Jonaitis.,

Detroit, Mich. Tenykštis 
Tautos Fondo skyrius buvo 

Jeigu tik artistai butų su- surengęs prakalbas. Kalbė- 
pratę savo roles, išsimokinę jo p. Pakštas, TF. sekreto- 
jas, o dar jei butų mokėję rius. Po prakalbų buvo duo- 
užsilaikyti scenoje, galima darni diplomai ir užrašomi 

vardai tų, kurie pasižadėjo 
mokėti mėnesines. Diplomų 
parduota 23, pasižadėjusių 
užsirašė 32.

soc.-dem., soc.-l. siūlo eiti butų pasakyti, kad vaidini- 
išvien su socialistinėmis par- mas pavyko ir niekas nebu- 
tijomis nežiūrint į tautas. į tų išdrįsęs vaidino matyti 
Sakydami, kad tik demokra- scenos profanacijų, 
tija duoda visoms tautoms’ 
laisvę, ji viena tik nori ir 
reikalauja taikos be aneksi-j 
jų ir kontribucijų. Reika- IfUIUpOS ZlHUtCS 
lauja likviduoti karę, ko mu- į Chambellsport, Wis. Lie-! ciją, kurioje yra reikalauja- 
sų sunaikinta tėvynė Lietu- tuvių Ūkininkų Draugystė; ma, kad Amerikos lietuvių 
va labai trokšta. Be partijų matydama, kad daug lietu- j organizacijos nevilkinant su 
nebgalima gyventi, per par- vių tampa apgauti per įvai- ■ šauktų Amerikos lietuvių 
tijas tik iškovosi sau būvio rus farmų pardavinėjimo! seimų .reikale gelbėjimui 
pagerinimo. S.-d. pataria----- --------------- - nninntamciH be
išrinkti tam tikrų komisija 
įeiti Į blokų su partijomis. 
Santaros žm. siūlo eiti rin
kimuose išvien su kitomis

(“Santara”)
Waterbury, Conn. LTG. 

draugystė laikytame savo 
susirinkime išnešė rezoliu-

agentus, viename laikytame ’ nuo karės nukentėjusių lie- 
susirinkime nutarė viešai at; tuvių ir išrinkimui Ameri- 
pirkti ukes. toje aplinkėje į kos lietuvių tarybos išgari- 
atsišauktų Į ta draugystę,‘mui Lietuvai laisvės.

kuri pagelbės ir padės nu- j -------------
tautomis, ypač su ukrainie- pirkti gerų ūkę. Sakoma, i St. Clair, Pa. Spalio 29 d. 
čiais ir delei bloko padarė kad daug lietuvių įvairių St. Clairo lietuviai rengia 
pavesti tų darbų atlikti Ode- * agentų yra nugabenta į ko- i didelę iškilmę. Bus pašven- 
sos Tautos Tarybai, šis pa- kias girias, kalnus ir kur šau. tinimas naujos dailios bažny
siūlymas susirinkime tapo kiasi pagelbos. Su visais, čios. Į parodų yra kviečia- 
priimtas. : paklausymais apie ukes rei-:ma draugystės iš visų aplin-

Tautos mezliavos reika- kalus reikia kreiptis Į drau- Idnių koliomjų. Draugys-
lams vienu balsu nutarta, j gystės pirmininkų šiuo adre- tės atvaziayusios is kitur pn 
kad kiekvienas lietuvis kas su: P. A. Mažeika, R. 34, valo sustoti prie aznycios, 
mėnuo mokėtu ne mažiau Box 58, Chambellsport, Wis. kur jos bus sutiktos Paro

da prasidės 9 vai. ryte.

kad kiekvienas lietuvis kas su: P. A. Mažeika,

Odesa. Susirinkimas Ode 
sos lietuvių kolonijos 25 Bir
želio teatro “Miniatiur” sa
lėje dalyvavo 370 piliečių. 
Į prezidijumų tapo išrinkti: 
pirm, šliževičius, Smaižis, 
Lisauskis, sekr. Trimakas, 
Milčinskis.

; kaip po 10 kap., tų darbą at- 
! likti pavesta vietinei Tautos j 
! Tarybai.

Apie Seimą ir jo darbus lios draugystės, iš kurių žy-; 
kalbėjo kun. Draugelis, Li- miausia šv- Vincento. Ji; 
sauskis ir Šleževičius. suvirš 100 ,narh*- Pe:‘

Susirinkimas dauguma re^ pavasarį draugystė 
balsų (265 prieš 45, susilaikė sumanė pasistatyti sau salę. 

,60) pripažino reikalingumą, Salė jau baigiama statyti 
; kad visi lietuviai dėtųsi į par'an* savo i°cnos žemės, ku- 
!įjjag ria draugystė kaliatas metų

Susirinkimas dauguma ^aLbuv(°. Pirkus “ 1000 
balsu Corieš 2) oataria suor- doL Svetaines pastatymas 

Tonine Tu '^ŠUOS 10,000 dol. UŽ tokį 
partijų atstovavimo pai darbų draugyste šv. Vineen- 

mato sulig Seimo nutari- t0 verta yra
mo. (Mat, vietinė TT. 3 Ba-L
landžio buvo išrinkta daugu- Buenos Aires, Arg. LAD. 
ma balsų nežiūrint į partf- “Aušros” buvo susirmki- 
jas, tada ir partijų pas mus į mas, kuriame nutarta dėl 
dar nebuvo). [artimesnio supažindinimo

6 vai. vakare Centro Komi į draugystės tikslais ir sie- 
teto įgal. šliževičiaus buvo kiais leisti laikraštuką 
sušauktas lietuvių pabėgėlių1 Žvaigždutė . Leidymas 
susirinkimas, į kurį atėjo [laikraštuko ir visas darbas 
100. Buvo priimti skundai' P3)’^38 valdybai.
ant senojo ir naujojo Komi- i ya^ko palaikymui tapo 
teto. (Mat, po Rusijos revo-;Įsteigtas fondas, į kurį tuo- 
liucijos ir pas mus buvo re-Į-iai? LaP° sua«kauta 48 pe-

Torrington, Conn., Vietosi Phiiadeiphia, Pa. Tarpe 
lietuvių tarpe gyvuoja ke- lietuvių pasitaiko tankios 

daizybos, kad tiek ir tiek gali 
'išgerti šnapso. Vienose to
kiose laižybose dalyvavo 
tūlas Kučkas, kurs laižy- 
bas laimėjo, išgerdamas pa
skirtų degtinės saikų, bet ne
ilgai džiaugėsi tuo laimėji- 

. mu. Neužilgo lovoje apalpo 
! ir tapo negyvu. Degtine su- 
! degino vidurius. B jaurųs 
papročiai.

Kenosha, Wis. Ilgakojis 
garnys buvo atsilankęs į p. 

, Jusiaus namus ir dovanų pa- > 
. liko gražių dukrelę. Laike 
krikštynų svečiai paraginti 
K. Cingaus sumetė 7 dol. nu
kentėjusiems nuo karės lie
tuviams. Pagirtinas apsi
reiškimas.

Laik-

voliucija; dalis pabėgėlių va-.na^

si pabėgėliai vienu balsu nu
tarė susivienyti su vietiniais 
lietuviais ir suorganizuoti 

Rinkimuose į miesto durnų Draugijų * nukentėjusiems

dovaujant pris. adv. Begu- Churbute susitverė “Arg. 
nui (žydui) nugriovė senųjj L- Dr-jos sušelpimui lietuvių 
Komitetų ir pastatė naujų, nukentėjusių nuo karės.” 
kuriam ar atėjo galas). Vi- Churbute sakoma yra nema-

žai lietuvių.

Chicago, III. Vieno rudens 
dienos vakare ant kertės 
Wood ir 44 gatvės buvo su- 
sipešusios tris lietuviškos 
moterįs. Subėgę kaimynai 
išskirstė. Pasirodė, kad jos 
buvo teip prisiurbusios bal- 

j takės. kad vos kojas galėjo i 
pavilkti.

Harison, N. J. Tenykštis
Birutės” choras buvo SU

SKAITYKITE VISI 
“DIRVĄ” IR SAVO 

DRAUGAMS. 
PATARKITE SKAITYTI
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^peržvalgai*!
& —. ", .. *

Kokių nesama korespon- Tiek apie pranešimą. Kas- 
dentų. Tankiai laikraščiuo- žin ar ne daug naudingiau 
se tenka patėmyti korespon- butų, kad tas progresyvių 
dencijos, kurias rašydami draugysčių Sąryšis ne 25 
“korespondentai” labai pa
žemina tos kolionijos lietu-

tos apie amerikiečius.

vius aprašydami nebūtus 
daiktus. Viena tokia kores
pondencija iš Cleveland, O. 
be parašo tilpo “Ateities” 42 
num., kurioje yra štai kas 
rašoma:

šeštadienio vakare, Spa 
ilo 6 d., “Varpas” turėjo 
balių Ulmanno svetainėje, 
1400 E. 55 st. Balius labai 
gerai pasisekė. Žmonių 
buvo pusėtinas būrelis ir 
visi mandagiai apsėjo. 
Priežastis buvo tame, kad 
“Varpo” choras neturėjo 
jokių svaiginančių gėri
mų salėje.
Išrodo, kad Clevelando 

lietuviškos draugystės reng
damos balius, visados rengia 
su svaiginančiais gėrimais 
ir nemandagiai apseina. Gi 
tuotarpu Clevelande jau nuo 
kokių 7-8 metų lietuviškos 
draugystės rengdamos va
karus ar baiius ir šiokiomis 
dienomis nevartoja svaigi
nančių gėrimų, o nedėliomis 
ir teip yra uždrausta. Ma
tyt “korespondentas” iš va
karo buvo atvažiavęs prieš 
“Varpo” choro balių ir pir
mą sykį atsilankęs nustebo, 
kad jaunimas teip puikiai 
elgiasi, o ne teip gal kaip kur 
“korespondentas” gyveno. 
Tokios žinios žemina lietu
vius. Apart to dar tas, 
“mokslinčius” daro abelną 
apžvalgą Clevelando gyven
tojų. Sako Clevelandas yra 
didelis miestas, kuriame ran 
dasi apie pusę milijono gy
ventojų, gi tuo tarpu abel- 
nas gyventojų skaitlius yra 
tarpe 7-800,000.

Be to, pastaruoju laiku, ki 
tuose laikraščiuose, ypač 
“Ateityje” pradėjo tilpti iš 
Clevelando korespondenci
jos, šmeižiančios draugys
tes.

bet ir tuos 20 dol., kuriuos 
skyria “debatoriahis” už ke
lionę ir darbą paaukautų be 
debatų nukentėjusiems nuo 
karės lietuviams? Mums 
toki debatai dabartiniame 
momente nėra svarbus, o 
prie to dar ir temos imama 
stebuklingos. Ikišiol kiek 
teko girdėti, tai debatus 
laimėja ta pusė, kurios pub
likos susirenka daugiau sa
lėje ir kurios pusės atsilan
ko moksliškesnis korespon
dentas. Tokie debatai su 
“tikrais laimėjimais” dau
giau niekas, kaip tik kvaili
nimas žmonių. Bet juokin- 
giausis yra tas pasakymas, 
kad jeigu kuri pusė neat
sišauktų, tai skaitytus! pra
laimėjusia ir apie tai bus 
pranešta lietuvių laikraš
čiuose. Ir teip žmonės ma
nydami dar rengia debatus. 
Ant galo reikia pažymėti, 
kad debatus rengia progre
syvių draugysčių Sąryšis, o 
toliau sakoma, kad tos drau
gystės nėra ne socialistiškos 
ne klerikališkos. Ikišiol dar 
nebuvo girdėti, kad apart 
socialistiškos kita kokia 
draugystė vadintųsi save 
progresive. Vyručiai, ge
riau tuos pinigus paaukau
ki nukentėjusiems nuo ka
rės lietuviams, negu kokiam 
“mokslinčiui”, kur per tris 
valandas “sukritikuos” so
cializmą ar klerikalizmą.

rastai iš šipulio priskaldo 
malkų krūvą viename nume- 
ryj darydamas pastabą apie 

Įdomus butų atsitikimas. “Dirvą” rašo:
Mahanojaus “Saulė” prane
ša iš Shenandoah, Pa. sekan
čią žinutę:

Advokatas O. E. Fargu- 
har įnešė prašymą į sū
dą. idant duotų pavelini- 
mą užtraukti 6,000 dol.

Kokio plauko laikraščiu 
reikia pavadinti “Dirvą”, 
mes nežinome. Tik aišku, 
kad “Dirva” nėra katali
kiškas laikraštis. Katali
kiškas laikraštis savo ku
nigų nesulygina su papra- 

—stais—“biznieriais”.—Gi 
“Dirva” p. Martaus lupo
mis sako, jogei musų kuni
gų interesai yra panašus 
paprastų “biznierių” inte- 
sams.
Prie kokio plauko reikia

skolos ant Lietuviškos ba-' 
žnyčios šv. Jurgio, idant 
parapijonai galėtų atmo
kėti nekurias užtrauktas! 
skolas už’ pataisymą. Prie-' 
šingai, jeigu neaplaikys pi i 
nigų, tai šerifas parduos 
bažnyčią ant licitacijos. pristaityti “Draugo” pasta- 
Nemaloningam padėjime tą, mes tikrai nežinome, tik

mas į karę dėl laisvės. Po ši 
to eina vėliava nešinas kuo 
drūčiausias išrinktas iš visos 
kolonijos vyras, jo dešinėje 
eina panelė lietuvaitė, kairė
je karininkas matrosas, to 
liaus tęsiasi visa eilė lietuvių 
susikabinę po šešis į kiekvie
ną, iš šalių eina tvarkdariai.

Vedėjas, vėliavos nešėjai 
ir tvarkdariai visi papuošti 
tautos juostomis.------------ —

Ką tiktai praėję gatve pa
sirodė plečiuje, jau iš tolo 
girdėti marselietės sutinka 
lietuvius, paėjus kiek ar
čiaus suskamba ausyse gar
sas “ura!” ir “sveika Lietu
va”.

randasi lietuviška parapi- aišku, kad “Draugas” rašy- 
ja šenadori. ;damas tą turėjo užsipuolimo
Ištikro tai įdomus butų; minU- Mes anaiptol nema- 

atsitikimas ir bene pirmas I nome> ka^ pasak} mas ką 
tarpe Amerikos lietuvių. Į nors ant kunigo, tą sakė ne 
Ant kiek vra ta žinia tei- į * Dirva tik p. Martus, reik- 
singa, nežinome. į štų, kad laikraštis jau nėra

katalikiškas. Jeigu jau teip,
♦ * *.  tai “Draugas” gal mano,

kad bedieviškas buvo ir vie
nas katalikiškos organiza
cijos seimas Brooklyne.

Lietuvių Socialistų tarpe. 
Amerikos lietuvių socialistų 
tarpe užvirė karė, nelygi
nant Vokietijos su talkinin
kais. “Kova” socialistų są
jungos organas, viena eina 
prieš “Naujienas”, ”Kelei- 
vį”, “Laisvę” ir kitus kurie 
tik bando pakritikuoti ją. 
Savo špaltuose teip pila ug
nį, kad pastarieji ne atsi- i kariumenę. 
laikyti negali. “Naujienos” 
jau rašo:

Atsakynėti į “Kovos” 
šmeižtus jau mes nemano
me. Mes tiktai užreiškia- 
me, kad koliai jie nebus at 
šaukti arba koliai iš “Ko-

“Ateities” redaktorius pa
šauktas į kariumenę. “V. L.” 
praneša, kad “Ateities” re
daktorius p. M. Šalčius yra 
pašauktas Į Suv. Valstijų

Iš A. Bulotos paskaitos 
Petrograde. Neseniai męs 
buvome rašę, kad Petrogra
do lietuvių “Grūdo” draugy
stė rengė A. Bulotai paskai
tas, kurių tema buvo: “Ame
rikos lietuviai, politiniai san 
tikiai ir jų šelpimo reikalai”. 
Dabar “Nauj. Liet.” praneš
dama apie atsibuvusias pas
kaitas sako:

Debatai. Tūlas C. J. Tus- 
kenis “Naujienose” prane
ša, kad penkių Chicagos pro 
gresyvių draugysčių Sąry
šio atstovai laikė mėnesinį 
susirinkimą ir besvarstant 
reikalus rado reikalingu su
rengti debatus. Rašo:

Besvarstant reikalus su 
manyta duoti proga kleri
kalams su vyčiais ir socia
listams prirodyti jų mok
slų teisingumą parengiant 
tom dviem srovėm deba
tus.

Debatams tema paskir
ta: “Ar klerikalizmas iš
ganys liaudį?” Ilgis de
batų — 3 valandos.

Nutarta debatoriams ap 
mokėti kelionės lėšas, ne
daugiau kaip 10 dol. Už 
darbą mokėti po 5 dol. 
Teipgi skyriama 25 dol. nu 
kentėjusiems nuo karės 
lietuviams tos srovės fon- 
dan, kuri laimės šiuose de
batuose. Jei kuri pusė ne 
atsišauktų — skaitysis 
pralaimėjusia ir apie tai 
bus pranešta lietuvių laik
raščiuose.
Toliau sako:

Minėtos draugystės nė
ra ne klerikališkos ne so
cialistiškos, todėl norime 
žinoti, kuri tų dviejų sro
vių yra naudingesnė dar
bininkams. Todėl kvie
čiame jas ateiti ir viešai 
apginti savo poziciją.

Mažų tautų judė
jimas.

Ukrainiečių Centralinė 
Kada”, toji pati rada, kurį 

vos” redakcijos nebus pra- griežtai užprotestavo dėl 
šalinti žmonės, kurie tą nepripažinimo jiems laisvės, 
laikraštį pavertė šmeiži “į P° šituo lozungu sky- 
mo ir anti socialistinės r*us  Helsmkiuose sušaukė 
agitacijos įrankiu, mes Suomijoje esančiųjų karinin 
su ja nesiskaitysime, kaip k^ delegatų suvažiavimą, ku 

ris buvo iš eilės antras ap-su socialistų laikraščiu.
Daugiausia tenka “Nau- linkinių ukrainiečių karinin- 

jienoms” ir “Laisvei”. Pas- k^ delegatų suvažiavimas.'
Suvažiavimas tęsėsi pen-taroji jau ir protestą pa

siuntė LSS. literatiškai ko- kias dienas, pabaigus nutari 
“Ko- mus ir išnešus “rezoliuci-

liaudyje savo širdies skaus
mus ir tą liudnesį, kurs sus
paudė jo širdį išgirdus ne
pripažįstant jam “laisvės”.

Po šito pasirodo augštas 
įvyrąs su drūtų balsu, tai Lie į 
tuvis, iš sykio neaiškią pra
deda savo kalbą, visi su ne
kantrumu laikiau ką pasa- 

. kys draugas Lietuvis, 
į Bet vos tiktai ištarus ke- 
Giatą žodžių, kaip-sulingavo 
į visi lygu juros banga girdžia 
si rankų plojimas.

į Nurodžius trumpai lietu
vių vargus ir skausmą jų, 
pasigirsta nevalia veržantys 
iš nukankintos tautiečio kru 

įtinęs žodžiai... šalin pančiai
Po lietuvių eina lietgaliai (šalinprispaudėjai) mes no- 

ir latviai, ant vėliavų matyti rime laisvi būti, 
užrašai “Atgimk užmiršta Po lietuvio užima totoriai, 
Lietgalija laisvoje Rusijo-1 mosulmonai, estai, lietgaliai, 
je”! latviai.

Jau keturios valandos, jau į Iš visų kalbų buvo galima 
visos tautos susirinko, tik sujungti viena ir ta pati, vie- 
nelaimė,' neduoda ramumo; no ir to paties visi reikalau- 
lietus, bet nežiūrint į tai, vi- ja. O tai, “laisvės.” 
si su ramia širdimi laukia i Pabaigus oratoriams atsi- 
prądžios, dar pusvalandis, j sveikinus visiems grįžta na- 
pasigirsta pirmo orkestro mo visi su ramia ir linksma 
trimitas, apreikšdamas pra
džią. Šio trimito balsas pa
rodė savo drąsą ir nenuils 
tančią kovą už laisvę, ir ligi į 
šaukdamas visus jungties į j 
vieną ir kariauti ranka į ran į 
ką, petis į petį prieš tuos, ku-! 
rie nenori pripažinti jų ir; 
jos. Išgrdus trimitą visų | 
širdyse sutvaksėjo vienas ir 
tas patsai: “Ar mirti ar lais- į 
viems būti.”

Po duoto ženklo, visi su
judo, stojo į eiles po šešis 
kiekvienoje, užgriežė pirmas i 
orkestras sveikindamas vi
sus laisvės daina. Į balsą 
pirmąjį atsako antras mar-' 
seliėte.

Pirmieji eina ukrainiečiai, i 
oskestras priešakyje, po ši- čia bedarysi. Ilgiau dirbti ne 
to eina totoriai ir .musulmo- begalėjau, jiegu pritrukau, 
nai ir estai, o paskui eina lie Kad ir tie gydytojai, kaip 
tuviai, antras orkestras prie susitarę,, varo ir varo ilsėtis, 
šakyje po lietuvių eina liet-;sako: “jej tamista ir šią va- 
galiai ir latviai.

Neveizint į tai, nors ir lie-.ateinančią žiemą kojas pak
tus lijo, žmonių prisirinko į ratysi.” Tai ką bepadarysi, 
kuo didžiausia

širdimi.

kiek pripykdavau, ir tai ge
rai neišmokau, o jums toks 
būrys reikia mokyti! Juk 
reikia didelės kantrybės ir 
patvaros! Ką čia 
keti. Aš stebiuos, 
ir išturit kiaurą 
tais vaikais?

ir bešne- 
kaip jus 

žiema su

— Žinoma, nelengvas tai 
darbas, o dabar dar ir poil
sio neduoda. Jei teip darys 
ir toliau---- mokytojų maža
beliks. Geriau eisim ar raš
tininkais ar kuo kitu — al
gos daugiau, darbas lengve
snis, niekas neprikaišios 
dviejų algų.

— Mm... žinoma... tamis- 
toms butų geriau, bet kasgi 
tuos musų vaikus mokys?,

(“Santara”)

KALBAMI ŽMONĖS.
Atvažiavusi i Voronežą 

netikėtai susitikau seną pa
žįstamą. Kaip seniai besi- 
mačiusiu turėjova daug kal
bos. Besišnekučiojant, aš 
pasiskundžiau, jog kaikurie 
komitetai mokytojams vasa
ros poilsio nebeduoda, ver
čia kiaurą vasarą dirbti.

— Kaip tai neduoda ? Ar 
gi tamista čia neilsėti atva- 

i žiavai ?
■ ~— Žinoma, kad ilsėtis, bet 
komitetas man už tą laiką 
algos nemokės.

— Gaunu iš valdžios algą 
ir stumsiuos kaip nors, ką

sąrą nevažiuosi ilsėti, tai

ATKASTA POMPĖJA.
Kas tik atlanko Neapolį, 

gražiausi Italijos miestą, tas 
būtinai nori pamatyti ir at
kastą miestą vardu Pompė
ja. Ne vienas iš skaitytojų 
yra gal girdėjęs, kad šalę 
gražaus Neapolio miesto yra 
didžiausis pasaulyj ugnia- 
kalnis Vezuvijus, kurs ret
karčiais niekam nežinant 
pradeda veikti ir vemdamas 
iš savo gerklės dūmais, pe
lenais ir karštu skystimu 
vadinamu lava užpila visas 
aplinkės. Didžiausis ir bai- 
siausis Vezuvijaus veikimas 
buvo 79 m. po Kristaus užgi
mimui. Laike to išsiveržimo 
lava ir pelenais tapo užpiltas 
gražus Pompėjos miestas. 
Kadangi tas įvyko staiga ir 
naktyj, tai žmonės sykiu sa 
miestu tapo palaiduoti lavo
je ir pienuose. Randame ap 
rašymą, kad Pompėjos mies 
tas po trijų valandų dingo 
nuo žemės paviršaus.

Pompėja buvo įsteigta la
bai žiloje senovėje, nes jau 
200 metais pirm Kristaus 
užgimimo buvo prijungta 
prie Rymo imperijos. Laike 
Vezuvijaus užpilimo visos 
tos šalies (Pompėjos, Her- 
kulavo, Stabijos, dabar vadi
namos Castellemane) lava 
ir pelenais. Pompėja buvo 
pasiturintis provincijos sos- 
tamiestis su 20-30 tūkstan
čių gyventojų atvykusių iš 
Grekijos dar pirm Trojos iš- 
griovimo. 63 m. buvo pir
mas Vezuvijaus veikimas ir 
didelis žemės drebėjimas

misijai, bet ofensyvas — .
vos” nesiliauja. Kalbama Jas > ka^ ^ar ko^ delega- 
net jau ir apie Sąjungos tai neišsiskirsto, ukrainie- 
skilimą. Kuopose kol kas čiai rengia “demonstraciją” 
dar ramu. Tik iš Roselando ,r kviečia visas mažas tautas 
137 kp. viešai pareikalavo, 
kad “Kovos” redaktoriai pa
sitrauktų nuo vietų ' ir laik
raščio redegavimą pavestų 
kitiems žmonėms, kurie gin
tų socialistų principus. Jei
gu to nepadarys, tai kuopa 
bus priversta griebtis aštrės 
nių priemonių.

dalyvauti.
Kviesta buvo šios tautos: 

ukrainiečiai, totoriai, musui 
monai, lietuviai, latviai, es
tai ir lietgaliai, šios visos 
tautos dalyvavo demonstra
cijoje, teipgi buvo kviesti ir 
suomiai su lenkais, 
atsisakė dalyvauti. Suomiai 
paaiškino, kad jiems pervėlu 
pranešė ir jie negali suspėti 

Liūdna žinia. Vėliausia- Prisiregti nors ir labai atjau 
me “Tėvynės” numeryj, J. darbui. Lenkai pasa- 
šliupo devinto laiško užbai- kė»_ kad jje esą jau 

tautininkų Gelbėjimo ir ........ —
Nepriklausomybės fon
das, kurs labai girėsi savo 
patriotizmu tėra surinkęs 
apie 15-16 tūkstančių dol. 
Tik klerikalų fondas besi

Atsilankė klausytojų pil 
na auditorija. Pranešė
jas gana plačiai apibudi
na Amerikos lietuvių po
litinės partijas ir jų san- 
tikius šelpimo reikalais. 
A. Bulota su Žemaite buvo 
kviesti Šelpimo fondo ka
me susispietę buvo dau
giausia socialistų, bet ne 
vien tik jie. Tasai fon
das ne partinis. Pinigų 
šelpimo fondas surinko 
apie 30,000 dol., tuo tarpu

minia, visų. važiavau ir ir algos išsiža- 
širdyje dega ugnis laisvės dėjusi. Kitos mano draugės 
liepsnomis, prasidėjo ėjimas negalėjo algos išsižadėti 
plevėsuoja vėliavos tarp jų (dauguma gyvena su jaune- 
ir lietuvos “vytis” raudona- snėmis sesutėmis ar su mo-
me skide ant žirgo su ruseni įtinomis) ir liko kiaurą va-
veidu, atsižvelgdamas i liau
dį ir lyg reikšdamas laisvę 
ir amžiną kovą dėl jos ir Lie-
tuvos.

Dauguma suomių ir kitų

goję randame liūdną žinia.', štai sekmadienio i y tas, pa 
sirodė lietus, demonstracija 

’ . . . i i •• 'buvo paskirta keturioms va-
užž rZK Sllandoms PO Piety, dauguma 
t ui vii V ’ Moa ■ demonstrantų abejojo ar tik 
Jablonskį, koleg, « Mas-j tokjai ncra.
kvos universiteto, dabar is .... . ,... , ,, ... . ,-miai dienai esant,dalies nebvaldantj kojų de 
lei nugarkaulio, smegenų!...... , .. i zu ore, ar ne, sumusus laik-sklerozies; nors kūnas silp ...... ... a—i; Ji rodžiui pusę trijų, gatvėje

naudodamas bažnyčiomis 
surinko daugiau, apie 50- 
60 tūkstančių dol. Prisi
minė amerikiečių “Lietu
vos Atstatymo Bendro
vę”, kur dedasi pasiturin
tieji žmonės, didelių nuo
šimčių jieškantieji. Joje 
karštai dalyvauja ir 
d-ras J. šliupas. Apskri
tai, J. Šliupas, kurs seniau 
buvo didis kunigų ėdikas, 
dabar eina su kunigais 
išvien ir kovoja su socia
listais. šmeižtų visokių 
iš klerikalų pusės netruko. 
Neaplenkė su savo kleri
kalinėmis pamazgomis ne 
gerb. rašytojos Žemaitės.

~Mes sakėm, kad ką ameri
kiečiai išgirdo nuo A. Bulo
tos apie europiečius, tą euro
piečiai išgirdo nuo A. Bulo- piešia. “Draugas” kurs pap

nas, tačiaus draugas ligai 
nepasiduoda, ir nors veži
mėliu važiuodamas lanko 
kliasas ir skaito lekcijas, 
vienur žodžųi, o kitur — 
raštu mokindamas lietu
viškos kalbos.
Ištikro labai liūdna žinia. 

P. Jablonskis yra lietuviams 
gerai pažįstamas, kaipo vie
nas iš žinovų lietuvių kai-į 
bos. Jo kalbos vadovėliai! 
mokyklose yra laikomi kai
po geriausi. Jo yra para-Į 
syta ir “Lietuvių kalbos sin
taksė.”

Neteip yra baisus kaip

Bet neveizant į tai, ar gra-

bet šie,žiuri ir klausia, kas čia per 
vėliava, o kiti tuojau atsako, 
tai vėliava Lietuvos, toji pa
ti vėliava, kuri Gegužės 6 d. 
n. š. musų universitete pasi
rodė ir kuri buvo užmiršta, 

jrusų carizmo phislėgta ir pa 
Į niekinta.

Štai eina musų draugai 
broliai laisvės kovotojai.

“Valio lietuviai! lai gyvuo 
ja nepriklausoma Lietuva!” 

Perėję miestą, nuėję į au
kų revoliucijos kapus, atida
vę jiems garbę grįžta atgal

sarą dirbti. Labai negerai 
daro musų komitetai, kad 
nežiūri mokytojų sveikatos 
— kelis mano draugus tikrai 
teks po velėną pakasti. 
Mat, kad jus, mokytojai, la
bai dideliais ponais įsigeidėt 
būti — algas imat ir iš val
džios ir iš komiteto ir dar 
norit visą vasarą dykaduo
niauti! Mano, antai, gimi
naitis, kiaurą vasarą ir žie
mą dirba ir tai vieną algą 
teima iš komiteto. Jeigu 
kada duoda bent dviem savai 
tėm poilsio — dėkui.

— Kiek algos gauna Ta
mistos giminaitis ir ką vei
kia komitete?

— Tai, mat, Lietuvoje bu-

kurs buvo sugriovęs miesto 
dalį. Kuomet sugriauta mie 
sto dalis pradėta atstatyt'.

pasirodo tai viena tai antra 
vėliava.

Ir štai pusiau keturių 
“Eksplonade” pasirodo toto- 
jrių vėliava su visa eile ka- 
’ rininkų, priešakyje veda trįs 
karininkai ir orkestras, vė
lia vose matosi parašai: “Už 

i laisvę visų tautų”, ant ant
ros: “Laisvė”, “Vienybė”, 
“Brolybė”, ant trečios: 

| “Nuo 40.000.000.” 
t. Ir vos tiktai praėjo “Eks- 
plonado” gatvę, dar nespėjo 
nueiti į paskirtą vietą, kaip 

Į iš “Marijos rūmų” pasirodo 
Lietuvos “Vytis.”

> Priešakyje eina augštas 
įvyrąs kaip karžygys vesda-

i
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kitu keliu prie šito prisidėjo vo vargoninku, o čia rašti- 
dar daugiaus liaudies, įėję į ninkas, algos ima pusantro 
miestą pamatė naujas jie- šimto, o jo draugai ir dau- 
gas, naujus demonstrantus. |giau. Kad ir mergaitės tuo-

Visur iš langų plevėsuoja t se komitetuose daug gauna 
raudoni plakatai, orkestrą — lygiai, kaip ir vyrai! — 
traukia marselietę, sužavėta 150 r., ne mažiau!
liaudis lydi demonstrantus. į — O mes ir dvi algi imda- 

Sugrįžę atgal visi linksmi, j mi tiek retai kur tegauna- 
patenkinti laukia galo, bet -me. Valdžios algos gauna- 
štai vėl trimitas duoda ženk- me 50r., komitetas moka 
lą, “vėliavos augštyn”, pasi- nuo 50 r. ligi 100 r., kaip kur. 
rodė augštai ant miesto Kad ir abi algi sudėjus, ma- 
prieš liuteronų soborą len- žiau gauname, ne raštinin- 
kia galvas viena kitai. kai. O palygint Tamisto dar

Dar liaudis nespėjo’pasi-įbą, — kieno sunkesnis, ar 
džiaugti vėliavų sveikinimu- mokytojų ar raštininkų?
si pasigirsta kitų sveikin—; Ką čia ir bekalbėti apie 
mai, matosi augštai stovin- darbą! Atsimenu, aš norė
tis žmogelis nedidelio ūgio, jau savo baibokus. skaityti 
tai Ukrainietis-liejo plačioje  ̂išmokti, kiek privargdavau,

Rugpjūčio 24 d. 79 m. vėl 
įvyko baisus Vezuvijaus vė
mimas storu lavos ir pelenų 
sluogsniu staiga užpilo ir 
praryjo miestą teip, kad ne 
žymės jo nepasiliko. Dau
gelis žmonių rado tenai ka
pus. Vėliasni lavos tekėji
mai teip sustorino pirmesnio 
lavos tikėjimo plutą, kad ii 
paliko 6 metrų storio. Nors 
žmonės ilgą laiką žinojo, 
kad čia yra užpiltas miestas, 
bet niekam į galvą neatėjo 
kam butų naudingas jo at- 
kasimas. Galiau Pompėja 
tapo visiškai užmiršta ir 
ramiai ilsėjo per beveik aš
tuoniolika šimtmečių. Ant 
jo augo miškai, buvo pasta
tyta daug namų ir visa ap- 
linkė buvo paversta į dirvas 
arba ganyklas. Tik 1748 m., 
kuomet vienas valstietis ne
tikėtai atkasė vienus namus, 
valdžia liepė atkasinėti visą 
miestą. Visuotinas atkasi- 
nėjimas buvo pradėtas 1860 
m. Dabar buvo vedamas 
su dideliu atsargumu bei pri 
žiurėjimu Italijos archie- 
ologų.. Atkasimas tęsėsi 
iki pusiau devyniolikto šimt“ 
mečio ir per tą laiką tapo 
atkasta apie 20 gatvių ir ra
sta apie keli šimtai lavonų.
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Miestas atrodė nesugadin
tas ir visai panašus į kuo-

atskirus asmenis, neturėda-'Anglijai, Francuzija i ir Suv. Gavę p. K. Šliupo straip-j 
mi jokio pamato. Ačiū tai Valstijoms, nebūtų sunku snį, svarstėme, kas. daryti.! 

met dar buvo Vezuvijaus polemikai, svarbiausieji mu-jką nors naudingo padaryti Nenorėdami duoti progos! 
pelenų ir lavos neužpiltas. sų darbai— rinkimas au- ir lietuviams. Išpradžiu bu-daugiau dar kalbų leisti apie i

Leopold Hr. Starzenski.

kų nukentėjusiems dėl ka- vo apsiimta keliauti, tačiaus
rėš ir Lietuvos neprigulmy-■ paaiškėjus, kad tokie kelionė straipsniui vietą, reikalaut 
bės reikalams — trukdoma: j turėtų būti slapta, važiuoti darni (redakcijos prieraše) 
kaikųrie laikraščiai ir vei-1 atsisakyta todėl, kad že- nuo p. K. šliupo platesnių 
kėjai nebeturi laiko tiems! miaus pasirašęsis (V. K. informacijų ir paaiškinimų, 
prakilniems darbams, per-j Račkauskasš niekados jokio Ponas K. šliupas mums jų 
daug atsidavę “šnipų” gau- Į slapto valdiško darbo nėra neprisiuntė, nors ir žadėjo. 
dymo ir jieškojimo žaislui.! dirbęs ir ateityje nemano Komisijos. Rezoliucija — 
Laikas butų jau apsižiūrėti ’ dirbti. Ponas Pilėnas tuo- Vietoje p. K. šliupo strąip- 
ir liauties nerimtą darbą dir į kart kalbėjo (Račkauskui) snio, gavome iš Tautinės Ta- 
bus. ir apie tai, kad teip iške- rybos Komisijos rezoliuciją.

Mes, žemiaus pasirašiusie i liovusiems žmonėms alian- parašytą tokiu styliumi ir 
ji, šičion duosime keliatą tai įsteigę tuo tikslu, pagal tokia forma, kad netik ne

vadinamoje P- Pilėno rekomendaciją, ir nušviečia dalykų, bet dar 
istorijoje”; tam tikrą fondą) skirsią pi- labiau jie užtemdyta ir me-| 

pat ir savo nigus žmoniškam pragyve- sta Įtarimas ant vieno že-

SLA. ofisą, davėme tamVisa Pompėja buvo apve
sta dviem eiliom akmeninių 
sienų, tarpe kurių buvo pri
piltą žemių. Siauros gatvės 
buvo išbrukuotos dideliais 
lavos gabalais ir šonuose tu- 

__ rėjo augštuš trotuarus. Gat. 
vių kertėse buvo akmeni
niai šulniai, iš kurių buvo se
miamas vanduo. Namai ku 
rių jau atkasta apie keliatą 
šimtų buvo daugiausia maži, 
pastatyti iš skaldyto ak-} 
mens, todėl yra gerai užsi- Į paaiškinimų 
laikę, tik stogai ir duris bu- pparsidavėlių 
vo sudegę. Ant garsių na- j pridėsime teip 
mų sienų buvo daug Įvairių | ypatišką nuomonę sulig tosĮnirnui> nesa kitaip nesą gali- miaus čia pasirašiusiųjų (A. 
paveikslų, daugiausia nepa-'.istorijos.

Ponas K. Pilėnas, 
nuomonė apie ji ir jo lauk.

iš SLA. ofise. * . .. .
Pilėną mes pažįstame zicijoje V. K., 

nuo kelių metų.
Kiai su ofisu buvo santykiais 
pažįstamo ir nario organiza - -

.cijos. užlaikančios tą ofisą. lietuvių naudai negali pmome, pranešdami Komis: 
;"!Jo pasielgimuose ir kalboje būti blogu dalyku.^ j , 

mes niekados nepastebėjome 
i jokio nekorektiškumo su- 
; lig lietuvių tautos ir jos atei 
♦ ties. Matoma buvo ne kar- 

jis rūpinosi infor- 
anglų spaudą apie 

lietuvius ir jų politini bruz- 
i dėjimą. — tuo tikslu, kaip 
; manome, jis darydavosi ver- 
itimus straipsnių iš lietuviš
kų laikraščių (“Lietuvos”, 

; "Tėvynės”, “Ateities” ir 
į “Vien. Lietuvninkų.”) Tokia 
i me darbe mes nematėme nie- 

j 1 ko blogo, nes mums- atrodė 
ir atrodo, kad angių spauda

rna, nes musų veikėjai yra B. Strimaičio), p, O. Alytie- 
musu kieeini ir gyvena tiktai iš nes ir p. A. Rimkos. Jei 

to, ką uždirba. “Tėvynė” butų patalpinusi

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

(Tąsa)
Kazimieras (į šalį): Rytoj.... Tvirto

vės Įgula tuojau išplauks, bet francuzų 
laivai dar ikišioUnepasiTOde prieplaukoje... 
turiu laiko... Ji bus mano žmona... Pames 
tėvą dėl savo vyro (Įeina Gravičinas ir Du 
Rocher).

Tatrov:. Esu visuomet atsargus, ma
jore. Dėlto gi ir šliubo dieną paskyriau 
rytojų (balsiai). Bet turim daug darbo prie ( 
prisirengimo. Jus, mano vaikai, man teip- ; 
gi turėsit pagelbėti. Eikit į mano kabinetą, 
nes mano reikalai yra judviejų reikalai, gi 
ir susižiedavimui žiedai reikia parūpinti 
(eina į kairę pusę).

Olga: Eime Kazimiere!.-. Bet delko 
,tu toks susijudinęs?... Rytoj busiu tavo 
žmona...____________ ____________________

Kazimieras (sujudintas): Žmona... o
i teip, tai ne sapnas.... Busi mano žmona.

doraus turinio ypač dievai- i 
čių. Pompėjoj y ra buvęs ir Į

• muziejus, nes dabar trijuose i n.as 
kambariuose galima matyti į k 
iš gipso padirbti žmonių ir į 
gyvuliu lavonai tokie, ko-!> 
kius galima buvo iškasti. ’ 
Buvo daug dievaičių maldyk j 
lų, tris teatrai, kelios dide- 1 
lės pirtis, kurias rymionis! 
labai mėgdavo ir puošdavo 
ir ant galo daug privatiškų 
namų.

Kas atlanko dabartinę at
kastą Pompėja ir prisižiūri! 
Į jo marus, plikas sienas, tas 
gali geriau pažinti senų am
žių miestų stylius, žmonių, 
viešą gyvenimą, negu tas 
kurs keliatą metų pašvenčia 
studijavimui senovės istori
jos.

Pastaruoju laiku tapo at
kasta dar viena miesto dalis,, 
kurioje randasi labai gražus; L' 
murai ir palociai. Atkasta ;privaJo žinoti apie mus ir K. Račkauskas) nevisai’rim- 
senovės karciama , aunoje; ie m bruzdėjimą, jei tai teatsinešė Į propoziciją, k^’negali savo 
rasta daug stalų ir indų. ang}ams butų nes nenorėjo .................
gos Į g a pi les va an e žinomi musų tautos politiški aliantai skirtų 
kas čia butų gėręs sampaną, !reikaJavimat Tame mes ne- nigus panašiems darbams 
kuomet tas yra užsilikęsįm3tėir.e> kad p. pilėnas bu- tarpe ne rusų (šiame atsiti- 
beveik nuo pirmo šimtmečio. jtu n net4kusiai nušvie_ kime — lietuviu); nenorėta mes nesiskubinome, nes lau
ktas .žingeidus atkasimas^^ kiausima; ne_ tam. tikėti tuo labiau, kad kėme, iki bus mums atsa-
\ra tai sulyg randamo ras-;man-me . kad jis nemanyta p. Pilėną esant kyta Į reikalavimą, paskelb
tuose palocius Rymo Pat-[butų norėjęS arba jr manęs teip įtekmingu tarpe aliantų tą prie p. K. šliupo straip- 
riarcho Abe.uso Pirmus. jjetIJVjanis kenkti žmogum, kad jie galėtu pa- sni°- mes k? Įtarėme ir
Tas palocius šiądieną randa-į ‘ ---- ------- -------- ’ - - -----

kokioje p. Pilėno propo- tą rezoliuciją, tai visi tie 
” Račkauskas tris žmonės butų turėję už- 

Jo šanty- p-ėmatė nieko blogo — dirb- tektmai pamato “Tėvynę”

— Poną

ti apsaugojimui to, ką lai- traukti Į valdišką teismą, 
mėjo Rusijos revoliucija ir Tos rezoliucijos mes netal-

Scena XIII.
Gravičin viejias.

Gravičin: Ji... Jo žmona!?... Nieka
dos! Oj niekados (girdisi šūviai). Štai sig 
nalas. Įgula išplaukė Į Bomersundą- Da
bar kaliniai lengvai gali manyti apie pabėgi
mą. Esu persitikrinęs, kad čia yra suokal
bis, bet generolas reikalauja prirodymų 
(pauza). Ha... Kas per mintis!.. Tas senukas - 
rudyjantis požeminiame urve — tai tėvas 
Kazimiero!.-. Prirodymai rasis... ir laivas 
“Taganrog” turės išplaukti... Na! Niekše! 
Konkurente!.. Iki paimsi Olgą už žmona, 
atsidursi jūrių dugne

(Uždanga)

Scena XI.
Tie patįs ir Gravičin su 

Du Rocheru.
Gravičin (Į Tatrovą): čia yra Du Roc- 

her, francuzų laivo kapitonas.
Kazimieras (su nusistebėjimu Į šalį): 

Du Rocher... laiškai man rašyti turėjo 
toki parašą....

Tatrov: Linksma yra man pasveikin 
ti francuzų laivo kapitoną savo tvirtovėje. 
Duotas yra jam nuo gubernatoriaus leidi
mas atlankyti tą kraštą, apžiūrėti pakraš
čius priekybos žvilgsniu. Ir tas leidimas yra 
mano rankose. Labai gailiuosi, kad santi
mai tarpe Rusijos ir Francuzijos neleidžia 

'mums užmegsti artimesnius draugiškumo 
! ryšius.

Du Rocher: I
♦ tų dviejų viešpatysčių prekyba yra toli nuo 
i kardo ir kad prakilnus Rusijos caras mokė-
j° aęs n i pie^y os varymą nuo kares, pa- mis geležinėmis durimis, prie kuriu veda

Prie to jai priežastis ir paaiškin- 
p. Pilėno buvo kalbama, jog darni “Tėvynėje” (žiur. No. 
aliantų valdžios jokių ins- 39). Netalpinti rezoliuciją 
trukčijų nemanančios duo nusprendėme abudu, že
li — visas darbas palieka- miaus pasirašiusiu, pasita
ria gerai valiai ir iniciaty
vai tų žmonių, kurie keliau
sią į Rusiją. Jis - sakė teip 
pat. jog tokiais pačiais tik
slais kalbinęs ir kitus lietu
vius veikėjus. Ar kalbinime 
Į tokį darbą, arba ir pasi
ėmime tokį darbą dirbti ga
li būti koks parsidavimas 
ar šnipystė — 
sveiks

Pagaliaus, kalbintasis (V. (šiame atvejyje ------------ ,.
maiti, O. Alytiene ir A. Rim- l?ma išplaukė sykiu su vokiškais laivais.

Du Rober: Esu tame persitikrinęs, vie
nok dėlto nemanau ilgai čionai užtrukti 

■ (žiūrėdamas Į Kazimierą ir atmainęs bal- 
:są). Todėl rytoj vos švintant mano laivas 
išplauks.

Kazimieras (Į salį): O, Dieve! Viktoras (po dešynei pasirėmęs ant lo-
! Olga (tykiai Į Kazimierą): Kas tau petOs ir žiūrėdamas į jūres): Aiškiai mato- 
yra, Kazimiere?... sk kad jaįvas su trimis burėmis artinasi prie

Kazimieras (teipgi tykiai): Niekas... krašto.
! niekas... mano brangi.

AKTAS II.
• (Scena perstato kasyklas ant jūrių kra- 

Dešyneie pusėje tolumoje matyti uo-

rusiu sulig to ir 
SLA. prezidentu.

su gerb. 
buvusiu 

redakcijoje 10 d. Rugsėjo.! 
Nepatalpinimas rezoliucijos i 
“Tėvynėje” juk gi neuž-i 
draudžia talpinti ją kituose 
laikraščiuose. Prie to “Tė-j 
vyne”, žinodama, jog nei! 
Komisijos, nei kas kitas ne-i 

sprendžia turi teisės netesingai (ari 
protas ir logika. be prirodymų) Įtarti žmones 

A. B. Stri-i

. što. Dešynėje pusėje tolumoje matyti uo-
aimė pons generole, kad jos sniegu ir ledais apdengtos, arčiau kam

pas paločiaus generolo Tatrovo- Kairėje pu 
sėje matyti bokštas-ka Įėjima s su dviejo-

; žymėdams, kad tuodu klausimu viens su ki- 
: tu nieko bendro neturi, ir kad yra leista
: m.ian}s1 tuose pak- teipgi su geležiniais krotais, per kurį iš aug-

što eina šviesos spinduliai i požeminius ur
vus. Tolumoje matyti jūrės. Pakylus už
dangai kaliniai sugrupuoti su kūjais kala 
uolas. Du sargu su šautuvais ant pečių sto
vi ant jūrių krašto. Zdzislovas, Aleksan
dras, Henrikas, Stanislovas ir Viktoras ar
čiau, o kiti kaliniai toliau).

akmeninai trepai. Augštai maži langai su 
geležiniais krotais. Žemai vienas langas

skilčių te
tikėti kad kiems raštams pavesti ir 
didelius pi- tuomi pastatyti pavojun žmo 

nių garbę ir laikrašti.
Su ištarimu savo žodžio

Paščiuose (i šąli žiūrėdamas i Kazimierą). 
Tai turbut Kazimieras, nes generolo namuo
se ir šalę jo dukters... Jis yra vadas kalinių, 
i ji rašiau laiškus.

Gravičin: Neapsakomai patogų laiką 
išrinkai ponas kapitone, kadangi visi mu
sų transportiniai laivai sykiu su tvirtovės

Scena I.
Zdzislovas, Aleksandras, 

Henrikas, Stanislovas, 
Viktoras ir kiti ka

liniai.

< Ponas K Pilėną*  kiek našu jo planą priimti ir mi- ne mes galėjome ką teisti 
si nuosavybėje graxo 1 ury-| ..n k ]ion’s doieriu skirti be kon- arįa teisinti. Bet, nuėjus
r.o ir yra didžiausis ir gra- ‘ J Į. trolės ir be matomos alian- dalytoms jau teųi toli, kad

i ties žodžių turėjo va disKą n matomos alun s nesiliau. nuo k^jų, kuriose dirba kaliniai,
i vietą prie Anglijos valdžios, t^msnauaos. ir . _ ...
? Kokią jis turėjo

urv-

- • Henrikas: Jau turbut ikarą nuleido,
Du Rocher: Sulyg įsakymo Jūsų Didy- ro(jos, kad nuo krašto bus apie ketvirtą da- 

bės, mano garlaivis Įmetė ikarą netoli nuo y mylios, 
krašto (žiūrėdamas Į Kazimierą). Netoli

žiausis mūras visoj atkastoj 1 
Pompėjoj. Viduryj to palo
tinus yra gražiausis pasau

Viktoras: Antai, matyti trispalvė vė-
liava plėvesuoja ant laivo.

daromi SLA.-iama pletkas ne^ioti’ viso' Tatrov: Noras jūsų yra. kapitone, at- Aleksandras: Ačiū Dievui. Tai pir-
pareigoj— ofise.” — SLA. ofise, kaino kiusligotus spėliojimus da-i lankyti musų kasyklas. Ar yra duotas jums mas vilties spindulys.

lyj fontanas, kurs yra pada-___ m„me ir ^są nebūtų “parsi- leidimas. Zdzislovas: Tikrenybė jau broliai, o ne
bintas įvairiomis stovyklo- 
mi:
kambaryj rasta apsikabi

Š ---- U11SC. ---- OG*"!.  ULlBt:, KctliJU . . . . .. . 1 * 1*
- , , - , . , • • * rvti ir visą nebutu parsi- leidimas,

mes nežinome ir nemane- tokiame, kiek mums žinoma, •
me esant reikalingu tuo da-jokiu vertimu paprastomis • *<«?»  P^udoti Du Rocher: Teip tunu. Jūsų Didybe. viitis. Atėjo valanda i... Dievas musųkan- 
ivku rupinties: daug kas tu- ofiso darbo balandomis ne- ginklu - nebegah-vienok juomi dar nesinattdojau. čioms ir ašaroms ribas padarė ir atsiuntė

.. . .. . . ri valdiškas vietas tr niekas buvo daroma. Jei o'ise dar- tevy”f!b, Tatro':. “j“?“. I nepalaikysit m išgelbėjimą. Tas laivas rytoj mus visus
r.usĮ.rsuakmenejusĮ vyrą ir; - , stovint ant kranto prapul-blogą, je.gu įsakysiu, kad sargyba • jums nuvež į kitą, j gimtinę šalį, kurią
nioten kitame du vaiku tre. ^ įrištas su tokiomis davo vertimus atliekamomis t'e\<uomet re.k.a visų tau- draugautų, nes pas mus paprasta, teip yra mes teip numylėjom. ji mUs visus kaip 
mame kehatą tarnų. Viskas: » ■ »u nuo savo darbo valandomis, tos d’dz,aus,° !templ-pnunta-- - - tikra motina priglaus ir paguos. Gal kuo-
vAa teip suakmenėjęs, kad - 
išrodo lyg butų tikras ak-' SLA. raštinėje — kaip 
muo. Vienos gatvės Villia! kartais ir redakcijoje — p.
di Domedo gale randasi ka-;K. Pilėnas apsilankydavo, 
pas Pompėjos viršininko j’”

Avucį

18 moterių ir daug vaikų1 ir negalėjome matytj, nesa 
lavonų, kurie apsirūpinę; nemanėme, 1

Atkasant viename

tikra motina priglaus ir paguos. Gal kuo- 
I)u Rocher: Tas nieko nekenkia, ži- niet už skriaudas ir kančias geresne dąlia 

busim apdovanoti.
Stanislovas: Kad tai šventi butų tavo

tai ne keno dalykas. Tu0 ™ jos gelbėjimni. --musų .
lubinui knd n Alvtienė ma- veikeJai t,ktai ardymo ir nau ir suprantu, kad panašus atsargumas

- \ t- r • -griovimo darbui pašven-; yra būtinai reikalingas (atsisukęs ĮKazi-ne atliekanti naudinga ir rei t. ., , 1 , >->- i . ■ V. •čia, atiduodami savo spėkas mierą). Viena valandėlė kartais suteikia 
ne išnašiam darbui, bet, progą pabėgimo, taigi ir iš tos gali pasnau-
__ ______ " “pletkoms*  doti (atmainęs balsą). Vienok aš manau,

_ ---- . Ąr ne laikas atsipeikėti? į kad toje tvirtovėje nieko panašaus negali-
kad p. Pilėnas .O; a W vėl imų, - Ar ne laikas pamąstyti'ma tikėtis, čia eina tik apie išpildymą lei-nHolės Reiškia visa tvirtovės įgula išplau- 

žmonių gar-fdimo (lenkiasi Tatrovui ir pamerkęs Kaži-

f Iv. A ViCl V V 7 y ,

lfao ,:xš;»;«k«ikaip. pvzd., apsilanko irgi kalingą lietuviams darbą.
Domedo. Tenai skiepe rasta!nieko blogo mes nematėme Prie, to versti straipsnius p .<naujienoms,. ir 
is mAtorin ir dano- vaiku' ir necaleiome matyti, nesą Alytiene sutikdavo jau ir dėl

tie žodžiai, Zdzislove. O, kad tai išsipildy
tų... bet aš dar abejoju.

Viktoras: Ko dar čia abejoti? Ar ne
girdėjai kaip neseniai buvo iššauta iš ka

•ik r c'cik-u»1 kėt butu turėies kokius blogus beka netik SLA. ofisui, bet . .maistu buvo pasislėpę, bet outų turėjęs kokius oiogus .... . , jog žaidimas
karštis ir smulkus Vezuvi- tikslus. Pagaliaus, jo atsi- ir anglią įvairioms mokyk- geru vanJu yra prasi. 
jaus pelenai juos užtroškino. i nešimas į lietuviškas orga- loms ir įstaigoms. Ant galo, . kokiu nedaug tė-

—i 'nizacijas rodė jį esant joms verčiami buvo straipsniai Ar ne laikas9
prielankiu. Uždrausti SLA. Jau till)§ bet. laikraščiuose, visuomenės labo dėlei
nariui užeidinėti į SLA. « ^lykų, kurie yra spau- me7Uomenes lab° delei’
ofisą nei ofise vedėjas se- boję skelbiami, niekas ne- aikvoie sa-l
kretorius nei redakcija ne- ^eta-

turėjo teisės ir negalėjo, — ’ ** . * . ’ vių tautai reikia ne nesu-i
ak gi ir nebuvo tame mato- kai g J J ’ tikimų, ne barnių, ne žais-i
mų priežasčių. Ar p. Pilė- tienes’_ buvo vien lietuv,lĮ i- k... ,k J

kia pat rasta suakmenėjęs 
dar vienas lavonas, turbut 
namų savininkas' su aukso 
žiedu ir raktais rankoje, 
šalę jo gulėjo vergas su pini
gais ir kitomis brangenybė
mis, kurias matomai norėjo 
išgelbėti. Tokios tai grau
dingos ir baisios scenos yra 
anuokart tenai atsitikę.

kviečiame: liaukitės, Ūmiais.

IR MŪŠŲ ŽODIS “PARSI
DAVĖLIŲ” KLAUSIME.

kė Į Bomerstundą. Palikta čia tiktai gene
rolas, majoras ir tiedu sargu. Argi jau 
mes nepajiegsim jų sumesti į jūres, kuomet 
priešinsis musų pabėgimui? O francuzų 
laivas jau laukia musų.

Stanislovas: Tas tiesa, bet mes randa
mos po globa jautrios maskolių sargybos, 
po sargyba šypsojimų caro. Bet vargas 
butų tam. kas drįstų Įtikėti i šėtonišką šyp
są.

Aleksandras. Ir kasgi šiądien iš musų 
dar Įtikėtų. Ar dar geležiniai retežiai ne- 

Kazimieras: Tas nieko, mano brangi. jaUgO j rauSų kūną? Ar dar negana mums 
Tai yra apsireiškimas.... sargų botagų, kuriais iki kraujo nuplakda-

Tatrov (į Gravičiną): Na, palinkėk vo3 Ir mes dar turėtume kam tikėti?.-

mierui eina į duris).
Tatrov (palydėdamas): Aš nieko pana 

šaus nemanau, esu ramus (žiūrėdamas į 
Kazimierą). Dabar esu tikras sų savo ka-

Jų, bet sunkaus darbo su di-į

Scena XII
T a t r o v, G r a v i č i n. 01 g a

ir Kazimieras.
n?Xvn dri fnm brikui Polit™U reikalų parėmimui ’%bet Alkaus daroo su ui- 01ga (į Kazimierą): Kas tau’ yra?

i '• užtarimui - pvzdž. p. J. <lel!u 1^’vcnnmu ir savęs Tu tei išb;ll ir tavo rank^ dreba 
ręs ką blogą ^tuviams,—. atsižadėjimu. 1 r ' 'mes neturėjome jokių žinių,- ’ s,,v>d° stia ps x ūsų v v o«xir...eir4c L_ .

tad ir nebuvo galima elg-
Paskelbimas p. K. šliupo

Credo” ir kt.
į ties su juomi, kitaip, kaipo ;

Per porą pastarųjų mė- pažįstamu ir SLA. nariu, straipsnio

V. K. Račkauskas, 
A.,B. Strimaitis.

nosių laikraščiuose pilna y- 
ra polemikos dėlei “parsė- 
devėlių” ir “šnipų”. Įvelia
ma ir musų žemiaus pasira
šiusiųjų vardai. Tos pole
mikos jau teip toli nuėjo, 
kad kaikųrie laikraščiai visą 
tą “šnipų istoriją” pradėjo 
panaudoti kaipo Įrankį savo 
partijos kovai su vidurine 
griovė ir nesidrovi įtarinėti

_ _____________ ‘Tėvynėje.” —
Kalbinimas keliauti Rusi- Pono K. šliupo straipsnio 

jon. — Vieną iš žemiaus pa- Brooklyne tarpe lietuvių 
sirašiusiu (V. K. Račkaus- negalėjome nepaskelbti “Tė 
ką) p. K. Pilėnas kalbino; vynėje” vien jau dėlto, kad 
urnai iškeliauti į Petrogradą buvo prasiplatinusios kal- 
aliantų lėšomis ir tenai lie-bos, buk “šnipai” parduo
tuvių spaudoje bei draugijo- lietuvių tautą, buk jie 
se darbuoties, kad rėmus randą SLA. ofise sau prie- 
provizionalę valdžią ir bu-Į^au^» būk SLA ofisas su- 
vus naudingu lietuvių rei-; teikiąs jiems informacijas 
kalams/ — nesa, remiant i apie lietuvių reikalus ir tp.

Juokai.
mums majore. Tu musų draugas. Neuž- jroniškai juokiasi).

(ilgo išsipildys mano troškimai: rytoj Olga “ 
išteka už Kazimiero.

Viktoras: Argi jau už musų skriaudas
ir už skriaudas musų brolių nebus tinkamai

Gravičin (sumišęs): Ar teip?... linkiu jiems atlyginta? Kiek čia aukų ilsisi po— Girdėjai pasakojant, 
kad koks tai meteorologas 
tvirtina, kad audros tan
kiausia prasideda apie vidur 
naktį.

. — Je. Aš kaip pareinu tuomet nereikalausiu ne jokios priežiu- gyvais yra palaidoti 
namo vėlyvame vakare, tai ros ir busim ramus.

iŠ visos širdies-.. tais ledais? Kiek gyvybių išėjo iš šio pa-
Tatrov (tykiai į Gravičiną): Jau da- šaulio nuo botagų žiaurų budelių.

bar nereikia abejoti, žinai kuo Kazimieras Stanislovas: O kiek musų brolių pūna 
yra dėl kalinių, ir kuomet paliks mano žen- tame kalėjime ir požeminiame urve, kurie 

i ir nemato šviesos?
Šiaurės despotas bijodamas išpildyti savo 

mano meteorologas tuojau iš Gravičin: Kuomet bus žentu, gal bet dekretų viešai, atlieka juos požeminiuose
lovos pakelia audrą. prieš tai... ^urvuose. , ,
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Zdzislovas: Broliai!... Musų kraujas 
pralietas ant Sibiro tyrų, kuomet nors iš
duos gerą vaisių musų tėvynei. Iš grabų kel 
sis dvasia,, kuri laikydama rankoje laisvę 
nulėks j gimtinį musų kraštą (iš požeminio 

“urvo girdėti balsas). Amen! Amen!
Visi (sykiu): Kas tai per balsas?..
Stanislovas (priėjęs prie kalėjimo že

mutinio lango klauso): Tai balsas eina iš 
šito požeminio urvo.

Viktoras. Tai kalinis tenai uždarytas.

Pražūt mus tėvynei 
Bet ir mes kiek galint dirbkim, 

Spėkų negailėkim, 
Mus Lietuvos senam dievuj, 

Darbuotis padėkim. 
Laj sutrint Lietuvos širdį, 

Perkūnas neleidžia, 
Lai tėvynės mus brangiausios, 

Durų nieks nebeldžią. 
Narsus sunai tautos esam, 

Kol gyvi kariausim,

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 
taupimmui

Nelaiminga auka! Ak! jis yra nelaimin
gesnis ir už mus, nes ne šviesos nemato. 
Nelaiminga auka teisybės šventos!

Zdzislovas: Vienas tarpe tūkstančių.
Stanislovas (vis klausydamas): Man 

rodosi, kad aš girdžiu jo vaitojimus!
Zdzislovas: O išgelbėti jo negalime.

. (Daugaiu bus.)

’ UŽ BRANGIA LIETUVĄ.
Dirbkim, triuskim, broliai sesers, 

Už brangią Lietuvą, 
Kiekvienas rankon pasėmęs

Mokslo žibintuvą.
Bendrai visi susijungę,

Prieš skriaudas kovokim^ 
Kurie dirba dėl tėvynės—

Tiems pagelbon stokim.
Gana kerštuose gyventi—

Laik’s piktumai mesti, 
Laik’s prie švento tautos darbo,

Mums vienybę rasti...
Laikas apskelbt, kad jau trumpas,

Kelias tai skerdynei, 
Kuri tūkstančius išžudė

Spėkų mus tėvynei.
Dangus visas apsiniaukęs

Saulutė kavojo’s, 
Kaip mus broliai jot į karę, 

Ten žirgus balnojo.
Greit balnojo, nes jie matė,.

Ten toli rytuose, 
Žūstančią musų tėvynę

Kryžiokų naguose!... 
Liko vienos mus sesutės

Ir brangus tėveliai, 
Kaip į kovą ten išjojo

Jų mieli vaikeliai
Kur kanuoles Ugne spjaudo—

Žmonių kunus drasko, 
Ir už turčių skanias puotas

Kraujais žemę taško. 
Žiauri kova tenai buvo,

Žirgai žemę trypė, 
Sužeistų šimtai brolelių,

Kaip žvėreliai cypė.
Į tą kovą žiūrėdama,

Ir perkūnas sudundėjęs, 
Į tą šalį trenkė.

Iš kur priešai tie atėjo, 
Musų brolius šaudyt,

Kol, lietuviai, brangios laisvės, 
Nuo jų neišgausim.

Gerai žinom kaip mus bočiai, 
Jau nuo laiko seno, 

Prie Baltiko, plačios jūrės, 
Sau ramiai gyveno.

Ten jie sotus ir galingi, 
Visą laiką buvo,

Kas tik žengė į Lietuvą, 
Tas ten pat ir žuvo.

Savo drąsa ir narsumu, 
Kartą rusus valdė,

Bet vergijoj juos laikyti, 
Nekuomet nebandė.

0 kaip rusai juos apvaldė 
Jiems daug blogo darė,

Už ištartą laisvės žodį, 
. Juos Sibiran varė.

Jei ir vėl rusai norėtų 
Lietuvą valdyti,

Tai jau laisvę jie turėtų 
Del jos sugrąžinti.

Nes lietuvis vis vergauti 
Teip ilgiaus nemano, 

Verčiau mirt, nė vergu būti, 
Už tėvynę savo.

Nors ir griūtų augšti murai, 
Gamta gailiai verktų,

Bet mus narsus, tautos sūnūs 
Priešai neįveiktų.

Gerai žinom kaip mus bočiai, 
Senovėj gyvavo,

Už Lietuvos linksmą šalį, 
Su priešais kariavo.

Kaip jie narsiai visi dirbo— 
Spėkų negailėjo,

Už derlingą savo žemę, 
Gyvastis padėjo.

Ir mes imkim nuo jų broliai, 
Pavyzdžius grąžius,

Lai mus šventas tautos darbas, 
Teip veltui nežus.

Jei ta meilė mus širdyse 
Tėvynės kiek plaką, 

Negailėkim savo trusu 
Praminti jai taką.

Neklausykim tų padaužų, 
Ką išmatoms tapo,

Nebus vietos jiems tėvynėj, 
Nė dėl jųjų kapo.

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

4%
St. Clair ir East 55-ta gatvė, 

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

12000 Superior Avė.

Nusipirk Mosties
TAI BUSI GRAŽUS Ją išdirba 

: Mentholatum Co. Prieš eisiant gult ‘ 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu- 
baltu... Toji mostis išima plėtmus rau 
donus, juodus arba šlakus ir prašalina 

, visokius spuogus nuo veido. Kaina dė- 
Į žutės $1.00. Pinigus galit siųsti ir i 
stampoms arba doleri.

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

“DIRVOS” AGENTAS.
A. Rūkas, iš Philaaelphia, Pa. “Dir

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

' AR TAVO KOJOS PRA
KAITUOJA,

Jei prakaituoja, tuojaus 
užsisakyk Pedisino. Ar ži
nai, kad prakaitavimas nai
kina kojų nervus. Ar žinai, 
kad nervams susinaikinus, 
kojos negali dirbti ? Ar ži
nai, kad žmogus geromis 

, kojomis uždirba daugiau?
Jei žinai, tai kodėl nesigy

dai savo ligos? Užsisakyk 
šeimyninętuojaus didelę 

ikrabelę Pedisino už vieną
■ dolerį-

Pedisin tai vienintelis vai-
stas kojoms. Jis neleidžia
kojoms prakaituoti, smirde-; 

i ti, atima pailsimo jausmą ir

Tavo Klausimai Visi Atsakyti
KASLINK

LAISVES PASKOLOS 
KARES BONSŲ—

Kas yra Bondsas?
Tai yra rašytas pažadėjimas užmokėti savininkui pilną sumą jo (Bond- 
so) vertės, su nuošimčiu

Kas yra Laisvės Paskolos Bondsas?
Tai yra Suvienytų Valstijų Valdžios pažadėjimas užmokėti savininkui 
pilną sumą jo vertės,-su nuošimčiu.

Kelko ji Išleido?
Kad pagelbėti išmokėti karės išlaidas ir padėti pinigiškai musų talki
ninkus, kuriems labai reikalingi pinigai išnešti kovą dėl dęmokracijos 
ir laisvės pasaulije.

Kada Valdžia Prižada Atmokėti?
Ant 15-tos dienos Lapkričio-Nove nber 1942.

Daleiskime Aš Norėčiau Savo Pinigus Pirmiaus?
Tamista gali gauti juos bile kada per pardavima bondso, o jeigu nori pa
silaikyti bondsą, bile kokia banka paims ją kaipo kauciją ir paskolys 
Jums tiek pinigų, kiek Jus bondsas yra vertas. Laisvės Bondsas yra 
geriause kaucija dęl bile kokios paskolos, ką Tamista norėtume pada
ryti.

Kaipgi Aš Galiu Parduoti Bondsą?
Bile kokia banka arba mekleris parduos bondsą dėl tavęs į adarą bond- 
sų turgą. Laisvės Bondsas visuomet yra permainomas į pinigus.

Koki Nuošimtį Jie Moka?
4-tą nuošimtį išmokama du kart į metus; 2 nuošimčius May-Gegužio 
15 ir kitą 2-rą nuošimtį November-Spalio 15-tą kiekvieną metą po Lap
kričio 15, 1917.

Kaipgi Aš Gelėsiu Surinkti Nuošimtį?
Kiekviena •, bondsą turi pridėtus nuošimčio bilietus, kuriuos Tamista nu
plėš! kuomet laikas ateina, tai yra 15-ta diena Gegužio ir 15-ta d. Lap
kričio kiekvieno meto ir priduoti bile kokiai bankai. Jos išmokės Jums 
pinigus.

Ką kainuoja Bondsai?
Jų kaina atseina šitokiomis sumomis: $50, $100, $500, $1,000 ir viršaus. 

Kokioj Apsaugoj yra mano pinigai?
Šie Bondsai yra apsaugoti per vivą turtą šios šalies turtingiausius pa- 
pasaulyj. Tamista negali pralaimėti ne vieną centą. Teip yra saugios 
kaip žaliosios tavo kišeniuose, kurios teipgi yra Valdžios pažadėjimai 
išmokėti.
LAISVES PASKOLOS VALDŽIOS bondsai yra geriausias investa- 
mentas pasaulyje.

Kaipgi Aš Galiu pirkti Laisvės Bondsą ant Lengvų Išmokėjimų?
Šioj banka pagelbės tau pirkti vieną arba daugiau bondsų ant sekančios 
sutarties:
$50 vertės Bondso Pirmas įmokėjimas $5,00 balansas, §3.00 į savaitę. 
$100 Bondsą Pirmas įmokėjimas $10.00, balansas $5.00 į savaitę.
Tamista gali mokėti mokestis kas dvi savaitės arba kas mėnuo, jeigu tik 
nori.

INKORPORUOTA 1849 MET.

§>arirty for
(ClFnrlanb’u fHiestv

PUBLIC SQUARE

Tėvynę apleido,
Kaip išalkę žverįs auką,

Po tyrlaukius gaudyt.
Šimtmetinių aržuolėlių, 

Daugybę iš kirto, 
Vietoj kaimų ir sodelių,

Čia už jūrių atkeliavę 
Spjauja ant jos veido.

Tiktai darban skokim, broliai.

: neleidžia darytis pūslėms, 
• narikauliams ir vištakiams.

Nes laikas atėjo,

Kapinynai virte.
Tamsios, liūdnos, bėgo dienos, 

Nyko girių plotas
Ir ten tapo iš ardytas,

Mus tėvynės laukas.
O Lietuvą, musų žemė,

Tu šalis didvyrių,
Tave puošė lygios lankos 

Ir daugybė girių.
Tave puošė žali sodnai

Dingo šiaurės skaudus vėjai, 
Perkuns sudundėjo.

Štai ir gamta motinėlė, 
Kelt iš miego ruošias,

Žaliais rūbais ir kvietkeliais,

Užsisakyk jo tuojaus. Ra- 
1 syk šiądien šituo adresu:

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

į CLEVELAND, ORIO.
(Apgarsinimas.)

Kada Jums Prireiks.!

Ir sriauni upeliai, 
Melsvi, platus, ežerėliai

Ir augšti kalneliai. 
Dabar likai išnaikinta,

Paverta griuvėsiais— 
Tavo puikus seni kaimai,

Sau gražiai ji puošias’. 
Ir saulutė dangaus deivė,

Aukso šviesą skleidžia, 
Į tautos sunaus miegalio

Į langelį beldžia.
Kad pabudęs imtų dirbti,

Spėkų negailėtų,
Del Lietuvos, šalies savo,

Geriausi vaistai nuo viso-į 
kių ligų galima gauti su ge- į 
riausiais patarymais tik j
Usevičiaus Aptiekoje, 1172 į
E. 79-th St., Cleveland, 0..
Bell Rosedale 2417

Cuy Princeton 1539-R.

Laikrodžio ar laikrodėlio, žiedų su gražiomis akutėmis ar šliu- 
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. Clair 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.

Bet netoli jau tas laikas, 
Virs laisva tėvynė,

Nes ji mus gimtinė.
Jau perkūnas sudundėjo, 

Žaibai su žaibavo,
Kad jos girių didžius plotus 

Priešai užkariavo.
Kur Lietuvos kunigaikščiai 

Kada tai gyveno, <
Ten jų garbei vaideliotės, , 

Ugneles kūreno.
Už tai rūsčiai sudundėjo, 

Kad visi pabustų, * 
-z Kad tėvynės narsus sunai, 

Prie darbo sukrustų.
Jis mus ainių buvo dievas, 

Senovės gadynėj,
«Jo maldaukim kad neleistų,

Darbuotis pradėtų.
J. Svyrantis.

NERIMASČIAI.
Senatas.

Neramiųjų minčių negabu nuvyt 
Ir daugiau retežių neras ant pečių. 
Ak, koks sunkus jungas laukia mus pačių 
Ir siela vis kukžda ir nors pasakyt,

Šita nuožmi karė visiems žinoma 
Kiek,eibių pridarė, kiek išžudoma 
Stipriausių pajiegų, žiedų ateities 
Ištremta, išvežta, ant lauko mirties.

Ir aišku tad yr’ tas atsitikimas,
Kad ir musų laukia toks pat likimas,
Gal reiks žūt nuo nuožmo vokiečio kulkos, 
Arba reiks pražūti nuo turko durklos.

Mes visi jaunuoliai, vyriškos lyties, 
Neramume esam, be jokios vilties, 
Spąstuose gyvenam globoje mirties.

Ir gyvieji likę gero neturės, 
Nes šią baisią karę ilgai jie minės, 
O karėj sužeistus, ar ne jie penės?...

V. A. Lentinas.

f 1/31s,Roliert T-6mart’ *• D> 
ūLsTŽct - Akių specialistas 

Per 30 dienų
Suteiks patarnavimą 

pritaikyme akinių ir davime pata
rimų DYKAI.

Aš gvarantuoju už savo darbą, 
akinių pritaikyme.

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

d

J
išgydoma su akiniais.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanteli
dantistas :=

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street 
Cleveland, Ohio.

DrlFrankF^Happy
DANTISTAS b::ii::i

i Ofiso valandos: Nuo 9 ryto iki 
8 valandai vakaro.

Geriausi patarnavimai ui sąži
ningą užmokestį.

1935 St. Clair Are. 
Viršuj Pekelčio aptiekos.

Del vietos stokos čia paminėsime tik nekuriu kainas. 21 ak
mens Illinois vodureis, su gvarantuotais ant 25 metų viršeliais, 
verti 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
landį 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 Columbia, 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.

Musų speciališkumu yra taisrrr.as laikrodžių, laikrodėlių ir vi
sokių graznų.

“DIRVOS” KRAUTUVĖ

2004St Clair Ą

Biznieriai Garsinkites “Dirvoje” 
Pasekmes geros.
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Rosedale 950-J. «ĮPrinceton 1319-lV.

GEO. LORENTZ 
l'UUMBERIS 1

Sudedam trubas, įtaisora apšildi- 
mui vandens šilumą.

| Edvardas B. Smialek,
AiKO U O ŽIA

(Justice of the Peace) ■
•I Sutaiko civiliškas ir kriminališ- 
•jkas bylas ir išriša kitokius teismo 
;į reikalus, kurie rišasi su šituom 
{'urėdu. Teipgi veda
1 REJENTALIKŠĄ KANCELIARI

JĄ (Notary Public).

(
Parūpina kontraktų ir pardavimo 
ar pirkimo aktus, apdirba “dee- 
dus”. margičius, abstraktus, tes
tamentus ir teip toliau. _________

„ . . įHiiiiiiiiiĮiiiuiiiiiiiiiUiiihiiiiiiininmnn
Kazimierz Glinskį.

PARŪPINAME

Darbus Dykai!
Vyrams ir moterims. Su-

6203 Superior Avė., 
CEVELAND. OHIO.

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

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

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

7211 Broadmay N. E.
CLEVELAND, OHIO.

KANCELIARIJA: ;
Į 303 SUPERIOR BUILDING ;

Cleveland, Ohio. !|
•Į Tel. Bell Main 1963.
lį Cuyahoga Central 8290—R. •

!>į Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po;;į 
•į pietų. K

•j; REZIDENCIJA: Į
tj; St. 16 Berea Rd, Brook Park O. *

Tel. Mario 110—R.
I;j Su visokiai reikalais kreipkitės įi| 

prie jo, o busite užganėdintais jolli 
I*! patarnavimu. ■
ĮH—-----------------------------------------—

SKRIAUDA
(Apysaka.)

Vertė Z. Bagdžiuniutė.
(Tąsa.)

Įnešė vakarienę — Ipolitas paėmęs motinai už rankos
| nusivedė ją prie stalo. Del motinos buvo pataisyta Įvai- randame darbus prie virtu-1 
Į rus gardėsiai, o Ipolitui paparasta košė. Pradėjus valgyti darbu., daržuose, prie j 
Į kiekvienam savo dalį, tuom tarpu šaliniame kambaryje kambarių ’ vaiymOi bliudu!

suskambėjo laikrodis. Ipolitas greit pašokęs išnyko uz .. . ; _ _
I durų. Po valandžiukės davėsi girdėti traškėjimas kokio mazg°Jimo lr viešbučių. Dar
I ten daikto, paskiau balsas pusiau nutrauktas kukuo- bai laukiniuose kliubuose, su;
Į jančios gegutės ir.... laikrodis nustojo ėjęs.

— Kas ten atsitiko? — užklausė
grįžtančio Ipolito.

3SXXĘ

NAMŲ RAKANDŲ KRAUTUVĘ
1 PEČIŲ, KĖDŽIŲ, PATIESALŲ

■■■■■■ frJTffiL' (KARPETŲ), STALU, LOVŲ, MAT- 
RASŲ ir daugybę tam pana-

DALYKŲ reikalaujamų 
PRIE GASPADINYSTĖS ir kam- 

V--- BARIŲ PAPUOŠYMAMS. ■?

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

petų, smalinės ir robrinės stogų dengimui popieros 1 

2155-57 St. Clair Avė. Cleveland, Ohio

Dr. I. E. DOWNEY
DANTISTAS

OFISO VALAS DOS:
Nuo 9:00 ryto 6:00 vakare ir nuo 7:00 iki

8:00 vakare.
TSeredoms nuo 9:00 iki 12:00 vidurdienio.
Nedėldieniais uuo 10:00 iki 12:00 vaiuniie- 

' ir nuo 2:00 iki 5:00 popietų.
Princeton 2377-R _ 

Galima susikalbėti lietuviškai.
8 1172 E. 79th Str. ClevetanįftJ3xrxxxxxxxfflxxzxxxxrxxxS

L. Bednarski r
0^3 parduoda

Namus ir Farmas
Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI, J;

6700 Fleet av. Union 733-Rjj

Telep. - - Cuy. Central 7597-K ;i

John Tidd i 
♦^KOSTUMERSKAS^*  ;

Lietuvys Kriaučius j
* Kurie mylite dėvėti gražius • 
: siutus ir kitus drabužius, tai užsi-; 
įsakykite pas atsakantį kriaučių., 
!. Aš gyvenu pačiame miesto, centre, 
! ir turiu bidelę šapą, todėl ir viso- • 
: kius drabužius atsakančiai pasiu- 

vu. dailiai pritaikau ir gero tavoro.

Kreipkitės Antrašu:
l 1377 E. 9-tosgat. Cleveland. Ohio

Maine 2063. J

] JOHN L MIHEL1GH i
J ADVOKATAS J
2 Praktikuoju visuose teismuose, JJ ’ lietuviškai kalbame, m

1 902-4 Engineers Bldg. *
4 Branch ofisas — 5514 St. Clair m
J Avė. Adaras vakarais. *3 Tel. Central 5821-W. J4 CLEVELAND. OHIO. hxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxn

Central 1690

Vt-5- SEPL0Ut^4.v
lietuvis Šteculbtu

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

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

Cuy. Central 8473-R

S. Bonchorek
Specialistė

A K U Š ERĖ
Baigusi šitų mokslų Europoje, 

teipgi ir čia Amerikoje.

2007 St. Clair Avė, 
CLEVELAND, OHIO.

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

Dr. Wm. Rasing
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Į — Ofiso Valandos —
; Nlo 1 iki 3 popietų ir nuo 6 iki 7:30 va 
! kare, šventadienias nro 11 iki 12 die- 
• nos. Seredoms popietų ir Pėtnyčių va- 

iifl karais nėra ofiso valandų.

pragyvenimu. Reikalauja- 
Grudauskienė me greitų mergaičių prie sta 

lų ir špižernės darbo, teipgi 
Nieko mamyt — tik sulaužiau laikrodyje spren- greitų vaikų prie patarnavi- 

žiną, kad biaurus gegutės balsas neišbaidytų tavęs, teip mo- _
kaip buvo atsitikę šešetą metų atgal... Ar atmeni mamyt? THE CLEVELAND CATE- 

i . — Gal pavelysi kąmors valgyti iš mano dalies? — už- RERS ASSOCIATION CO.
klausė motina. .. _ . 113 SUPERIOR ARCADE

- 0 košė kam? Ak mamytė, ji man smje valan- .. ........................... .
doje daug bus gardesne negu ten kokie kotletai bei kep- 
ti karveliai... Bet... bet... • ■

Griebė sau už galvos.
— Tai iš manęs šeimyninkas! Ne joks vaišinimas 

negali apseiti be vyno... Bet ką aš duosiu mamai?
Pasikėlė iš sėdynės.
— Turiu šiokių tokių nestipriausių gėrimų, kuriuos 

: laikau priėmimui retai atsilankusių pas save svečių...
■ yra Sauterne... A! — suplojo rankomis — jau turiu.

Paskambino peiliu i kraštą torelkos .
i —Savai! — atsigrįžo į įeinantį tarną. — Tuojau;
• man bėg pas. Sabrauskienę ir liepk jai atnešti iš skiepo ■ 
butelį, kur kairėje pusėje guli užpiltas smėliu, be parašo...; 

; Ji žino kuris. Na greičiau ant vienos kojos — marš!
Apgrįžo tarną veidu į duris ir lengvai pastūmė.
Savas ant vienos kojos paliepinją išpildė. Įnešė ant 

tacos du stikliuku ir suskylusį nuo senumo pelėsiais ap
trauktą butelį.

— Araritas, mamyt, teisybė? — susijuokė Ipolitas 
traukdams kamštį iš butelio..

Karolina lengvai pakreipė galvą.
— Hm! hm!... iš kur čia jau toks ir vynas pas tave! —;

■ lyg nenoroms pratarė.
Ipolitas ir vėl nusijuokė.
— Ne pažįsti mamyt, geros pažįstamos? Henrikas 

i ir aš nuo nabašninko tėvelio apturėjom po butelį to vyno. 
:Tas vynas yra supiltas į butelius musų gimtinių dienose, 
i todelgi mano vynas yra senesniu trims metais už Henriko, 
j Tėvelis pavėlino mums suvartoti tą vyną, kokios dienos 
didėse iškilmėse. Henrikui papuolė tas vynas dienoje 
užbaigimo jo mokslo, o mano diena pripuola... Tavo svei
kata mamyt?

1 DR. D. Ui. DANUOS, D. D. S.

i ATSAKANČIAUSIAS 
DANTISTAS.

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

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

*Main 6166 Central 1518

J. F. SAWICKI
->ADVOKATAS

325 Sadety for Saviats Building'e

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

Namų tel. Union 251-L.

REIKALAUJA VYRŲ 
Mokintis Barzdaskučių 

AMATO.
Instrukcijos admokamos 325. oo 

Algos apsimoka, užsiėmimas gva- 
rantuotas.

Tri-City Barber College 
211 Prospect N. E. 

CLEVELAND, OHIO.

KARE! PERSKAITYKITE ATYDZIAI!

įgF] Tik kų išėjo labai žingeidi knyga, 160 pusi, su 30 paveikslų ir
2-ms kariškais žemlapiais, po vardu “EUROPOS KARE”. Šioj įS s 

ĮUe knygoj yra smulkmeniškai aprašyta visi Lietuvos miestai, mieste įĘ
liai ir kaimai. Kada ir kaip priešo užimta, sąrašas sužeistų, nė- gS 

gOj laisvę paimtų ir žuvusių lietuvių su išaiškinimais, kur kuris tar- SlĮ 
art navo ir iš kur paėjo. Jeigu negaunate laiškų iš gimtinės, tai šioj 
įrt knygoj viską sužinosite, kas su jūsų artimaisiais darosi jūsų pri- Įgfg

gimtoj Tėvynėj. Ši užimanti knyga turėtų rastis kiekvieno lie-
tuvio stuboje. KNYGOS • KAINA su prisiuntimu 50c. Užsa- ĮUS 

įlę kymus siųskite per money orderį, krasos ženkleliais arba pini-
gaiš laiške. Adresuokite:

|= B. KULIKOWSKI, " ~

P. O. Box 841 D. 10. Stamford, Conn.

MUSŲ KOSTUMĖRIAMS. ----
Primenam musų kostumeriams, kad dabar artinantis ru

denio sezonui iš anksto reikia_^<jęjp ouozos Oį jį ^uidnjisdn 
nomis, užsisakant pas mus siutus ir overkotus. Mūsų kostume- 
riai visada būna pilnai užganėdinti musų darbu, todėl ir Tamis
tos jeigu norite turėti gerai padarytą padarytą siutą ar over 
kotą, tai kreipkitės pas mus.

J. V. ir V. BRAZIAI,
6710 Superior Avė. Cleveland; Ohio. ■ Princeton 1257-K

—=== = = = = —^^===== = =7............... jh
Prospet 2420 Central 1766

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

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

Bucksteins Aptieką, kur per pereitus dešimts metų tarnavo Jums išti— 
! kimai, 2407 St. Clair Avė. persikėlė tiesiok skersai gatvę ant kampo St. 
j Clair Avė. ir E. 24 St. Būt labai malonu man matyt visus mano pažįsta- 
> mus naujoj vietoj.
j Musų soda ir gerymo kambarys yra pavyzdingas.

RUCKSTELN’S DRUG STORE
: St. Clair Avė., kampas E. 24 St. CLEVELAND, OHIO.

________________________ Ofisas 1395 E 9 St.
.___ _ _ ----- -------------------------Vienas ploka: nuo Nortk Superior

CLEVELAND, OHIO.
Rosedale 490-W. Princeton 1337-K -------------------------------------------------------------

Karolina priglaudė stiklą prie lupų...
— Atsakantis vynas... atsakantis — prabylo tylomis: 

Po dviejų sykių pameginimo vėl tarė:
— Atsakantis ir skanus vynas!
— Tegul jis tau tarnauja mamyt, nes aš jo neišger-

T«l. MS

siu, o kitam kam irgi jau neduosiu.

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

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

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

© C. J. Benkoski ©
@ ADVOKATAS ®
@ @
x=x 420 Soeiety. For Savings Bldg..^ 

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

Užkorkavęs butelį pastatė nuošalyje, kaipo motinos

| Dr, Ė. A. Maitoki į
= DANTISTAS = * į

Ofiso Valandos: ‘
Nuo 9:00 12:00, nuo 1:00 iki 4:00 popiety ir *|*  i 

s nuo 6:00 iki 8:00 vakare. X j
•J" Seredoma nuo 92)0 r>’to iki 12:00 vidurdie.

—PRAŠYK—

Rosedale 965 J. . Cuy. Princenton 1241-L

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

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

— DANTISTAS
Ištraukia dantis be. jokio 

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

Valandos priėmimo: 9 ryto 
iki 9 vai. vakare.

6127 St. Clair Ave^ kampas 
Norvood.

” --------

Tel: Central 2356. Harvard 286. ;j

GROSSMAN
i'<S

Cnt PlinrniHi'v

aptieka

! Atsinešk pas mus _ savo reuma- •;
• tizmo keblumus, męs juos prasalin- ;t 
Lsime. Išgydymų grarantuojame,
; o jei ne, tai užtikriname pinigų su- 
J grąžinimų, jei mus vaistai negelbe- 
št’- . i
• 3502 Clark Avė, Cleveland, Omo. L.

A. ORDINĄ
Graborius ir AmMandstas
GENERALIŠKA STOTIS: 

6127 St. Clair Are.
Filija:

6617 — 19 St. Clair Av«.
Telefonai:

Ohio Šute, Princton — 1381.
Bell — Rosedale 1881

CEREBRUOTO

savastį.' .
Grudauskienė padėkavojo sunui tik lengvu palenki

mu galvos. Buvo tyli, lyg nesavame upe matyt, kad jos 
mintis kur kitur skrajoja. Nuo valandos kuomet peržengė 
slankstj Ipolito gyvenimo jau keliatą kartų judino lupo
mis lyg ką tai norėdama sakyti, bet Ipolito priėmimas sug
niaužė jai žadą lupose. Ne dėlto ji čia atėjo, kad norėtų 
pasimatyti su sunumi, bet visai kitokia priežastis ją čia 

■ atvedė. Jautėsi, kad toje valandoje numesti perjuostį nuo 
t akių butų negalimu daiktu, atimtų jam laimę, kurią ji su- 
! teikė savo atsilankimu. Todėl tyloje pamažu tuštino stik
lelį vyno, tai vėl rankomis žaidė skepetaitės krašteliais.

Po vakarienei padavė sūnūs motinai ranką ir nusive-
I A 0 U 5 0 dė i svečių kambarį. Jau buvo dabar tylus savyje. Gal gi 
L H v Ii U vynas padarė kokią įtekmę ant jo, o gal koks blogas pri

jautimas kylo jo širdyje, gal dabar norėtų, kad motinos 
balsas skambėtų po kambarį, kaip kad jo pirmiaus. Žiu
rėjo į ją lyg mesdamas klausimą. “Ir kodėl tu mamyt nie
ko nesakai?” Tas žvilgsnis kiek erzino Karoliną, surau
kė kaktą ir lupų kertįš sukando.

— Ar žinai — staiga atsiliepė ji, kad turėjau laišką

t 1159 E. 79th St. PRIE ŽENKLO BALTO KRYŽIAUS GERIAUSI VAISTAUCleveland, Ohio ŽI I' X I 11 : : IT ' Muilas, perfumos ir daugybė iš Europos pargabentų vaistinių žoljnų.
Pamėgink mus.“ Gelažinio Vyno”.

DR. ADOMAS SZCZYTK0WSK11
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
982 E. 79 St., Cleveland, Ohio.

Telefonai: Rosedale 5758, Princ- 
ton 431

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

JXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXXXX2
* Rose 4420-W Princeton 1369-L C

BITERIO

PUSE STIKLO 
PATAISO SKIL
VI IR INKSTUS

PARSIDUODA
VISUOSE 

ŠINKUOSE

L. A. Kujawski
ADVOKATAS.

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

Tel. Main 257—Central 1502 R

;; Phone, Residencija, Eddy 890-J J J

i: Dr.J. F.EVANS
;> Gydytojas ir Chirurgas
;; Ofisas St. Clair ir E. 103 St
< > Savoy Theatre Bldg.
* J Valandos: Nuo 8 iki 9 rymetį,
<  nuo 3 iki 5 po piet nuo 7 iki*

8 vakare.
> Residencija, 10604 Gooding

• 4"H'4 4'44'4'4' I ♦II 11 ♦♦♦♦♦♦♦♦

MARKET PHARMACY-APTIEK  A
L. S. KREJCI, Savininkas

•į 2601 LORAIN AVĖ CLEVELAND, OHIO

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

Siunčia pinigus ir parduoda laiavkortes į visas dalis pasaulio. Par
duoda lotus, namus ir farmas Apsaugoja nuo ugnies namus ir namų 
baldus. Atlieka prisegos patvirtinimo (Notary Public) darbus.

DU BANK 
1783 W. 25th Street, 

573 W 3rd Street.
Cleveland, Ohio.

Elyria, Ohio

Dr. I.M. JARZYNSKI
GYDYTOJAS, CHIRURGAS, 

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

dienos.
1155 E.79th Street.

dxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX33

EŠėdRTlšKAS RĖČĖi^VT^ILDVSiAŠ YRA NE ATŠFĖJlNfE, 
BET ŽINOJIME.

Atsargus, mitrus ir sąžiningas aptickorius 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, 
sąstatų ir cemplecijų. Viskas atliekama greitai ir teisingai.

Kuomet mes išpildysime Tamistos receptų, buk ramus, nes jis 
turės savo kokybę. Musų labelis- gvarantuoja. Kainos teisingiausios.

THE GEGENHEIMER DRUG. CO.,
7043 Superior Avė.

Kampas Addison Road N. E.
iSžgggSag.J:..:... - i :■= = ? = ~=S«3S£=5

Clevejand, Ohio

nuo Henriko? ;
Balso skambėjimas teip buvo sausas ir be jokios takti- 

kos ir teip gerai žinomas Ipolitui. Jautė savyje periman
čius šalčio jausmus ir pamažu, pamažu, jam akis pradėjo 
atsiverti.

Rašė? na ir ką?
— Užsimanė apsivesti — atsakė Karolina.
— Ipolitas atsisėdo už lempos šviesos, norėdamas 

užslėpti pabalimą kurs šiame momente išsiveržė jo veide. 
Jau dabar jam liko suprantantis motinos atsilan.Mmas: 

i buvo linksma teip trokštančia sau ta žinia, o norėdama su 
Į kuom nors ją pasidalinti, ne susilaikė savęs net prie per
žengimo šio neapkenčiamo jos kojoms slenkščio. Jautė 
lyg koks tai vėl sunkumas užgulė jo krutinę ir, kad puolė 
nuo augštumos vėl ant žemės kasdieninis triūsas, vargai 
ir skausmai.

Jeigu tu esi sergantis, be skirtumo, koki' tavo kentėjimai nebūtų, ar- : 
ba kaip tu nebūtum įpuolęs į nuliūdimų. Nenustok vilties, ateik pas mane.: 
Su $1000 mano naujausios pagerintos pagelbos. Aš esu persitikrinęs, kad: 
su X-Ray Mašina tikrai pastatysiu tave ant kelio pagelbos. Mano X-Ray 

. mašina mato viduje tei^ gerai, kaip Tamista gali matyti iš oro. Ji man 
pasako teisingai priežastis ir prašalina visus spėjimus. Jeigu mano iš-

• egzaminavimas parodys Tamistos kentėjimus neišgydomus, aš tau paša-: 
\ kisiu teip ir be jokio atlyginimo. Mano ofisas yra aprūpintas su naujau-: 
ui šiom mokslo prietaisoms gydymui vyrų ir moterių. Per šešiolika metų M aš esu išgydęs tūkstančius žmonių. Ateik pas mane su pasitikėjimu. Kų 
/ aš esu padaręs dėl tūkstančių kitų žmonių, aš tų padarysiu ir tau.

mes naudojam garsių preparacijų Prof. Ehrlich 606 (Salvarsan) 914 
” (Neosalvarsan).

Aš kalbu lietuviškai, lenkiškai ir slaviškai.

— Ne džiaugiesi iš to? — užklausė motina.
— Ne mama, nemoku apie tai pasakyti, o antra nepa>

žįstu Henriko sužiedotinės.
— Apie tai gali būti ramus. Henrikas, — prispaustu 

akentu pridavė, blogos sau partijos ne išsirinks.
(Toliau bus)

5511 Euclid Avė. farti 55 gatvės), antros lubos kambaris 222.
Ofiso valandos: 9:30 r. m. iki 8:00 v. m. Nedėliok- 15jS$Lr* “• 1:00

CLEVELAND, OHIO.
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Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 4 ir 6 iki 8. 
Nedėldieniais nuo 10
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Išrinkime vėl Harry L Davis!
Bėgyje dvejų metų jis buvo daugiau negu majoras — jis buvo 

biznio gydytoju dėl Clevelando — dėl Jūsų.

Priegtam jis buvo gabus gydytojas, kuris palaikė Clevelandą 
gerame stovyje kaslink Ekonomijos, Veikmės, Tarnystos ir Tei
singumo.

Pirmą kartą bėgyje ielės metų Cleveiand užsilaikė savo 
ineigomis — jis, padėkavojant veikliai valdžiai, tapo apsaugotas 
nuo skolų.

Hary L. Davis apsaugojo trijų centų mokestį ant karų, ne
žiūrint ant neapsakomo kilimo kainų ant medžiagų, priegtam, 
tuom pačiu laiku gatvekarių darbininkai — motormen’ai konduk
toriai — gavo paaugštinimą mokesties 1916 ir 1917 m. ant 
$545,000.

Apart to, trijų centų šviesa davė dar pelną — tai pirmas 
atsitikimas miesto istorijoje, miesto darbininkams tapo pakelta 
minimom mokestis ant 50 centų i dieną.

Yra šimtai priežasčių, dėlei kurių mes privalome vėl išrinkti 
Harry L. Davis — bet viena svarbi priežastis, pažymėta bėgyje 
dviejų metų, yra ta, kad jis pertikrino visus kaipo Teisingas, 
Sumanus ir Draugiškas valdininkas.

Nedaleiskime, kad Cleveiand vėl patektų Į rankas lengvati
kių svajotojų — nedaleiskime, idant jis taptų žaislu tokių žmo
nių, kurie nori daryti tik bandymus.

Harry L. Davis atsižymėjo gerais darbais, kuriuos mes vi
si žinome. Atsisakykime nuo mėginimų — pasiryžkime vėl iš
rinkti Harry L. Davis ir parodykime jam, kad mes apkainuojame 
jo didelį darbą.

Delei jo išrinkimo,-kaip-žinote, paženklinkite jūsų balsą X 
tiesiog palei jo vardą. Ačiū Jums.

UŽLAIKOME APARTAMENTĄ SU DIDŽIAUSIU PASIRIN 
KIMU VISAME MIESTE

ELEKTROS ŽIBURIŲ APTAISYMŲ, ĮRENGIMŲ LEMPŲ 

IR ĮVAIRIŲ PRIETAISŲ.

Męs pirkėjams sucėdijame daug pinigų jtrkant pas mus reikmenis. Pir
miau negu pirksite, ateikite pas mus pasiteirauti.

5016 Woodland Avė.
r 1
Cleveiand, Ohio

i
TAI Į METUS LAIKO, BESKAITANT NUOTOLIO LAIKO LAUKIMUI PAS BARBERĮ

Išmokate $15 ir 60 centy Veltui.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
AMERIKOJE 1886 METAIS'

Kapitalas 1 Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašaipu ...........  $52-8x3

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

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

kus ir kulturiškus reikalus.

Nauji Lietuviški Columbia
REKORDAI

Tel. Bell Rosedale 1084 J.

Elena Kovačic
E3.92

ĮDAINAVO
Marė Čižauskienė 
Gegužinė Daina 
Giedu dainelę. 
Marė Čižauskienė 
Plaukia sau laivelis 
Lopšinė dama.

ĮDAINAVO 
Marė ir Jonas čižauskai 
Tu mano Motinėle 
Skambančios £tygos. 
Tris berneliai 
Vakarinė daina.

ĮDAINAVO 
Jonas čižauskas Baritono. 

Ant marių krantelio 
Saulelė Tekėjo. 
Gimtinė šalis 
Sunku gyventi.

ĮDAINAVO 
Karalienės Aniuolų par. choras 
Ant Kalno Karklai siūbavo 
Pasisėjau žalią rūtą.

tr-'ioo Oi matulė 
Matus, Matus. 
Beauštant: aušrelė 

J~ Saulelė Raudona.
r**' > to Oželis 

Meg padainUosim.
r- ooo Loja šunis ant kiemo 

putįnįij.

ES 190

E3191

ES245

Karvelėli mėlynasis 
Dainius 
Naujoji Gadynė.

• r n.a Vaila Valužė
Suktinis.
Kur tas šaltinėlis
Prirodimo seni žmonės man 
jaunam mergelę.

“Dirvos*'  krautuvėje randasi dide
lis rinkinis ir šeip įvairinusių rekordų.

Gaunami
. “DIRVOS” KRAUTUVĖJE 
2004 St. Clair avė. .Cleveiand, O.

$25.00 DAVANŲ.
Kas sugražins mažą šuniuką, 

kum prapuolė Rugsėjo 6-tą, var
du Prince, balti garbiniuoti plau
kai, rudos ausys ir galva, ruda 
apikaklė ir ruda juosta per pu
siau. Ant uodegos turi rudą tas 
ką, svėrė nuo 12 iki 15 svarų. 
Man brangus jis yra dėlei to, kad 
motina mirdama man ji padova
nojo,

1536 Superior Avė. 
Cleveiand, Ohio.

EKZAMINUOTA AKUŠERĖ.
Patarnauju gerb. moterims kiek

viename reikale. Savo patarnavimą 
ir ligones priežiurėjimą gvarantuo- 
ju. Pašaukt per telefoną galima bile 
kada. Daug patarnavimų turėjau 
lietuviškoms moterims.

1068 Addison Rd.
(EAST 65-th STREET)

netoli St. Clair Avė
_______________ CLBVELAND. OHIO.

Tas štai kaip atsieina. Tamista neturėdamas britvos, priver- i 
testas eit pas barberį barzdos apsiskusti. Ar ne? Žinomą, kad teip. j 
jueJuk neapsiskutes negali būti. Na, leiskim sau, Tamista skuties į 

vieną sykį į savaitę, tai kas savaitė mokate 15c., o juk metai susi- i 
=ŽJdeda iš 52 
anl savaičių, 
Sgtai Tami- 

sta išmo- 
Sckate bar- 
įįę bėriui per
yp metus laiko $7.80 Bet jei Tamista nori užsilaikyti švariai, tai pri- 

verstas esi skustis bent du sykius į savaitę, tai Tamista kas savai- 
tė barberini išmoka^ po 30c. vien tik už barzdos skutimą, kas 
meto bėgyje susidaro $15.60. O kiek laiko praleidžiate belaukda- 

0 juk laikas veltui praleistas žmogaus gyvenime jau niekad 
ĮLE negrįžta. Jis prisiskaito prie žmogaus gyvenimo. Taigi liogiškai 
neapmąsčius ir apkainavus tą brangų, veltui praleidžiamą laiką, 
§3 skaitant pinigais prisidės mažiausia trys sykius tiek, kiek išmoka- 
anlmametų bėgyje gyvais pinigais.
gn] Tki apsistokie čia ir apmąstj&ie, argi ne laikas sustabdytie te
ikias pragaištingas lėšas, kurios nesvarstant išrodo nedidelėmis. 
RE Tad nelauk nieko, o tuoj paėmęs keletą dolerių užmokėk tik 
ĮLĘ vieną sykį, nusipirkdamas gerą britvą, o ant visados nuo augs 
Bočiaus išskaitliuotų nuostolių busi liuosas.
“j] Geriausių britvų ir didžiausi rinkinį, kurios tikrai gvarantuo- 
anljamos visapusiškai, neskyriant kad ir sudužtų.

“DIRVOS” KRAUTUVĖ
2004 St. Clair Avė. Cleveiand, Ohio.

ĮMONIŲ apšvietei leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius- 
" truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

OUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
u šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose.. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

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

Tadas Neura'
Savininkas

Saldainių 
Krautuves
Užlaikau skaniu saldainių, 
šaltos košes ir minkštų gė

rimų. Už stiklą tik 3c.

2047 Hamilton Avė.,
’CLEVELAND, OHIO.

iiiHirrrrii

HUETER, Sr.
Ištikimas Auksorius ir laik

rodininkas.
Mes turim geriausia rankrova 

laikrodžių, žiedų ir kitokių auk
so dalykų, teipgi mes garantuo
tam kiekvieną dalyką kur par
duodam.

Mus kainos yra vidutiniškos.
Corola dainuojamų lakštinga

lų. Manografu ir visokių jame 
rekordų. KAINA $10.00.

6502 SUPERIOR AVĖ.
Ateik, pamatyk ir išgirsk pats

Cleveiand. Ohio

TADAS NEURA
Užlaiko

Bučernę ir Srosernę
TAIPGI

Žvaigždės Svetainę
Del susirinkimų, repeticijų 

vestuvių ir 1.1.

2041 Hamilton, Avė..
CLEVELAND, OHIO.

Atminti, kad kuomet vaistai yra reikalingi, tai nėra ne vienos 
aptiekos bile kur, kuri gali duoti geresnes vaistų rūšis su sudėjimu di
desnių rupestingimų kaip Tamista visuomet gausi čionai.

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

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

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

Jeigu Tanustai 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., 
Cleveiand. Ohio.

Pirmos rūšies ir žemiausios prekes.

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.

OSCAR LAWSON.
Pardavinėtojas j

2527-29 St. Clair Avė.
Aukšto Laipsnio Čeverykų. <

Cleveiand, Ohio

Cascara Liuosuojąs fjirupas dėl Vidurių

aptiekorius
1103 E. 79 GAT. KAM. MEDINA CLEVELAND. OHIO.

Ar Tamista esi savininku vienos 
iš musp Grafonoliy?

Jei ne, tai DEL KO?

Nėra jokios priežas- • 
ties, kad Tamista ne
turi vieną musų gra
žių grafanalų.

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

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

20 dieną kiekvieno mėnesio mes gaunam naujas Lietu 
viskas rekordas.

Ateik ir pasiklausyk jų.

Augšto laipsnio laikrodžiai. Deimantai,.
Aukso ir sidabro tavorai.

MUSŲ SPECIALIAKUMU YRA TAISOMI LAIK 
RODŽIAI IR KALRODĖLIAI.

FRANK ČERNE
6033 S. Clair Avė.

AIKHORIUM
Cuy Prineeton 2993-1

DR. L E. SIEGELSTEIH
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. aiti E. 9 gatvės 

CLEVELAND, OHIO.

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

turime filijų savo pramonės
Teiefonuokit Rosedale 1499 ar

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

ČEVERYKAI VIENOS KAINOS.
Mes duodam raudonus ir žalius štampus. 
Mes turim didžiausi pasirinkimą ir geriau
sios rūšies, kokie tik randasi vėliausios ma
dos visoj Amerikoj ir jos aplinkėse. Kas iš- 
kirpęs tą paskelbimo kuponą ateis su juo ir 
pirks nemaž iau kaip už 1 dol., tas gaus ek
stra už 10c. štampų.
Musu krautuvės visur randasi.

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

daug Lietuvių. Kodėl neleidi man išgelbėti tave.
Aš padarisiu atsargų ir rūpestingą » > y ■ ■ ■ ■ ■ I
išdestimą-analizą, tavo atsitikimo ir ■■ I ■ Ji 
pasakysiu kas kenkia tau.______ •________ w I

Phone Eddy 1356 -----
CEO. M. THOMPSON, , aa ,

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

E. 103 ir St. Clair Avenue,

Valandos: Nuo 2 iki 5

Cleveiand. Ohio

Tel. Prineeton 1834-K ir Prineeton 1958-K.

THE WILL!AM SITTER CO
Slovenski auksoriai ir laikrodinin

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

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

Ateik pamatyt mus, ir busi užtik
rintas.

THE WILL1AM SITTER CO.
6120 St. Clair Avė- Cleveiand. Ohio.

Ypatingas Paskelbimas
Daktaras Cowdrick, didelis specialistas, į Clevelandą pargabe

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

AR TURI
Pilvo skausmą, 

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

Tuo Proga 
štai tavo proga 

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

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

$1000.00 X—Ray vartojamas egzaminavimui ir gydymui

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

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

2047 E. 9 SL 
4-toa luboa . Dr. Coįvdrick

Speci»ti»taH w Cleveiand. Ohio.



TT WJ1 No 43 SPALIO (OCT.) 26,1917.

Iš atsibuvusių vakarų. Parei
toje subatoje Papovičio salėje 
atsibuvo vakaras surengtas AL. 
D. Sąjungos 51 kp. Buvo šulo- • 
šta du veikalukai: “Vagis” ir 
"‘Baisus” sapnas”. Apart to 
dar buvo deklemacijų, duetų su 
skambinimu ant kokių tai “in
strumentų”-ir trialogo. Ant ga
lo Vyčių choras__sudainavo tris
dainas, žmonių buvo vidutiniš
kai.

Ant rytojaus, t. y. nedėlioję 
Germania Vierwaerts Turn salė
je atsibuvo vakaras draugystės
JSekalto Pras. šv. P. Marijos, i 
merginų. Programą išpildė L. i 
Vyčių 25 kuopa. Buvo atvaidin- 1 
ta “Karės metu” trijų aktų vaiz
delis iš lietuvių gyvenimo dabar
tinei karei užsidegus. Veikian
čios ypatos buvo sekančios: ži
bintas, ūkininkas — p. V. Gu
dinąs, žibintienė jo pati — p-ni 
31. Bučienė, Ona jų duktė p-ni 
V. Bukauskienė, Marytė, jaunes
nioji duktė — p-lė V. šulčiutė, 
Jurgutis, piemenukas p. M. J. 
š., Juodžius Jonas — S. Paša- 
veckas, šaltyšius A. ž. Visminas. 
Visi savo roles atliko labai ge
rai. Po vaidinimui buvo tris 
deklemacijos ir p. A. Kranaus- 
kas pasakė trumpą prakalbą apie 
valstybės paskolą, ragindamas, 
kad lietuviai pirktų . “Liberty 
Bond”. Ant galo Vyčių choras 
sudainavo tris dainas, kurios išė 
Jo gerai, žmonių buvo daug.

PIRK PAS MANE, O TOKIU BUDU SUTAU- 
PINSI NUO 2 IKI 5 DOL. ANT POROS.

Netikėsit mano žodžiams, bet 
patįs persitikrinkit ir štai kokiu 
budu: Ateikit į A. Kranausko 
čeverykų krautuvę po numeriu, 
2003 St. Clair Avė. ir prisimeruo- 
kit porą pasirinkdami iš 20 porų 
naujo stailo moteriškų spalvuotų 
čeverykų, dailiausių ką gali dirb
tuvėj padirbti ir po keturių ar 
penkių dienų čeverykas bus na

mie ir tik toks yra vienintelis 
būdas pirkti čeverykus. Teip 
pirkdami nieko extro nemokėsit 
ką čeverykas guli ant lentinos 

ar išeina iš stailo. Sakau 
kad mažiause suseivisit 
nuo 2 iki 5 dol. ant poros. 
Mes turime visokių čeve
rykų moterių, vyrų ir vai
kų, teipgi roberių.

A. KRANAUSKAS, 2003 St. Clair Avė, 
Tel. Central 3470-L Cleveland, Ohio.

Balsuok Prieš
Prohibicija.
PAŽYMĖK BALSUODAMAS ŠITEI f:

Proposed Amendment to the Constitution.

X NO

Article XV.
Section 9.

Prohibition of the Sale and
Manufacture for Sale of Intoxicating

Lięuors aš Benerage.

BALSAVIMAS LAPKRIČIO (NOVEMBJSR) 6 D.

Jeigu Tamista nebalsuotum kaip parodo viršui 
pavysdis, tai.turėtum eiti Į kalėjimą šešis mėnesius 
arba užsimokėti $1,000 bausmės jeigu rastų nors 
stiklą vyno, alaus ar kito kokio gėrymo jūsų namuo
se ar kitoj kokioj vietoj jums priklausančioj.

DEL SAVO PATIES LAIMĖS BALSUOK “NO.”

25

NU 31
Rudukas Specialus

Ploto-tolio atradėjas.
Kaina šj mintsj tiktai $1.50 

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

Reikalaujant telefonu pašaukiame daktarą DYKAI. Recep
tu8 išpildo registruoti aptiekiau At minkite ZIGMUNTO N. KO 
BILANSKIO Ph. G.

-9, f

$

to

Sukaktuvių vakarėlis. žino
mas Cleveiando lietuviams biz
nierius p. Rap. Žitkevičius pa- 
mynėjimui sukaktuvių 10 metų ■ 
nuo apsivedimo nedėlioję buvo 
surengęs vakarėli, kuriame da
lyvavo giminės ir- būrelis pažįs
tamo jaunimo. Ponia Žitkevi
čienė padedant p-nei J. Klimavi
čienei parengė labai puikią va
karienę. Svečius priiminėjo p. 
J. Klimavičius. Vakarėlyje ne
buvo jokių svaiginančių gėrimū. 
Palinksminimui svečių ant piano 
skambino p-lė Z. Bagdžiuniutė, 
p. K. štaupas,-teipgi p. J. Žitke
vičius ant smuiko ir p. Visminas 
ant piano pagriežė puikus val- 
eus. Galiaus sudainavę ilgiau-

Ištirk šiuos Faktus apie 
IDEAL TIRE STOVĮ

Iš 15 d. Rugsėjo bėgyje labai gerai pavykusio laiko parode, 
išleidymas IDEAL TIRE STACK O kuris išneše pre

miją 4% paprasto (Common) buvo išparduota.

siu metų visi linksmai išsiskir
stė.

Ateinančią subatą, užbaigimui 
Sveikatos ir apdraudos savaitės 
SLA. 14 ir 136 kuopos rengia di
delį balių, kurs atsibus Ulmanno 
salėje, 1400 E. 55 g-vės. Atsi- 
lankusieji ant balio turės progą 
isiaimėti 5 dol. vertės lietsargį. 
Griež “Kanklių” , orkestrą. 
Įžanga 25c. ypatai. Balio pra
džia 7:3O vakare.

Miko Petrausko koncertas. 
Komp. M. Petrauskas, kurs duos 
Clevelande koncertą Lapkričio 
11 d., pranešė mums ir prašo, 
kad paskelbtume, jog jo rengia
mame koncerte dalyvaus sekan
čios ypatos: p-ni J. Greičienė, 
žymiausia Clevelande daininin- 
kė-sopranas ir p. V. Greičius 
pianistas, p. Pranas Rimkus, te
noras; p. J. June, smuikininkas; 
p-lė J. Baltrukoniutė, sopranas; 
p. Boguslovas Rimkus, tenoras; 
p-lės Jansoniutės ir kiti. Akom- 
ponuotoji sau p. M, Petrauskas 
ketina atsivežti iš kitur. Progra 
roas bus praneštas vėliau.

Nereikia užmiršti. Tūlas F. 
Navickas teismo tapo nubaus
tas 10 dienų į kalėjimą ir užmo-1 
kėjimo teismo lėšų už tai, kad 
vienoje krautuvėje pritaikęs sa
vo galvai skribelę bandė išeiti 
užmiršęs užmokėtu

Kišenių kraustytojai veikia. 
Kišenių kraustytojų veikimas 
Clevelande nesiliauja. Pirmiau 
buvo šiek tiek apsistoję, dabar 
vėl pradedama. Tūlam Povylui 
Muševskui važiuojant Broadway 
linijos gatve kari u, ištraukė 62 
dol. 40c.

Automobilių paroda. Nuo 19 
iki 27 d. Sausio mėnesio 1918 m., 
Clevelande atsibus automobilių 
paroda.

DIRVĄ
. i

Lietuviška 
■ 2652 Superior Avė., 

ŪKĖasaffiSffiKBŠKKEBaŠB;

Aptieką,
Cleveland, Ohio.

TRUMPAS PASIKALBĖJIMAS

r4O

XJkhj£X
APIE ELEKTROS SVIESAS,

Ir tuokart męs paskelbėme, kad išleidimas išnešančios 30% 
premijas nesitęs ilgiaus kaip 30 dieny.

Jau Subatoj. Spalio 13 d. męs paskelbėme kad šis išleidimas 
yra labai sparčiai prenumeruojamas ir kad beabejonės jis visas 

turės buti išporduotas visai iki Seredos Spalio 17 d.

Dabar yra leidžiamos IDEAL PREFERRED 
(PRIVELIG1JUOTOS) PREMIJOS, KŪR-
IOS IŠNEŠA 20% paprastu (Common) ir jos

teip sparčiai yra griebiamos ir taip sparčiai
prenumeruojamos, kad be sbejonės jos visai

bus išparduotos šia savaite.

ELEKTROS ŠVIESA YRA PARANKU VARTOTI, 

KAD NEPRIPILDO KAMBARIO ONYGENO PALIKDA

MA VIETĄ TYRAM ORUI, KURIS YRA ŽMOGAUS GY

VUMUI IR SVEIKATAI LABAI BRANGUS. ŠALTAME

ORO LAIKE ELEKTROS ŠVIESA NEUŽTERŠE RUI

MUOSE ORO, 0 KARŠTAME LAIKE PALAIKO RUIMUO

SE VĖSUMĄ.

THE ILLUMINATIMG COMPANY
ILLUMINAITING BLDG. PUBLIC SQUAER

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

<Į|

MATANT TOKI NIEKAD NEREGĖTĄ STOCKO IŠPAR
DAVIMO REKORDĄ, ARGI GALI TAMISTA ATMESTI 

TOKIĄ PELNINGĄ ATEITĮ, KURIĄ ŠI CLEVELANDO
IšDIRBYSTĖ ATEITYJE ŽADA?

TAI VIENUTĖLĖ PROPOZICIJA, LAIMĖJIMUI ABSOLIU
TIŠKAI GAUSIOS UŽMOKESTIES, TAI DALIVAVIMAS 
IDEAL STOCKO KOMPANIJOJ. FAKTAS, KAD ARTI DE
VYNIŲ ŠIMTŲ PRISIDĖJUSIŲ TIRINĖJANČIŲ IR JIEš- 
KANČIŲ INVESTAVIMO, JIE ĮDĖJO l IDEAL TIRE &

RUBBER KOMPANIJĄ. ARGI TAMISTOS TAS

Iškirpk šį kuponą dabar ir prisiusk mums, o gau 
si visus paaiškinimus, kurie kalba patįs už save.

THE IDEAL TIRE & 
RUBBER COMPANY
lakorpatueta Obie sa 
Vyriausi! kvatien 

Ctevetate 
325 GUARDIAN BLDG 

CLEVELAND. k

DAR NESUJUDINA.

ĮCOUPON g

THE IDEAL TIRE & RUBBER CO.

Prisiųskite man be privertimų infor
macijas apie Ideal Tire stovį.

VARDAS

ANTRAŠAS..

i?

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

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

Kampas Sowinski ir E. 82-ra gatvė. Šioj aptiekoj dirba lietuvis M
provizorius, baigęs mokslą Lietuvoj ir čia Amerikoj.

PAKELCIO APTIEKA
Kampas St. Clair A ve. ir 20-mos gatvių.

caX3CQEXXXXXXXXXXXXXXXXXSX

Tegul Aš Busiu Tavo Aptiekoriusj
II. R. GERLACII. s

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

VISI NAMŲ FORNIŠ1A1
PARSIDUODA ^PIGIAI. LIETUVIAI KREIPKITĖS.

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

Lietuviška Aptieką
HORN’S PHARMACY

7905 St. Clair Avė kampas E, 79 St.

TJ

JEIGU TAMISTA SERGI, TAI NEUŽMIRŠK PABANDYT. □
Hom’s garsios Naminės Gyduolės dėl reumatizmo, nes- ų 

veiko kraujo, kosulio, Šalčio ir t.t. yra geriausios. Turiu san- □ 
krova gyduolių <fel visokių ligų. Ateik pas mane su visais Ta- □ 
mistos atsitikimais, aš duosiu veltui patarimą ir užlaikysiu □ 
slaptai. Aš esu registruotas ir pilnai užbaigęs mokslą ap- □ 
tiekoriaus ir kalbu kelias kalbas. Aš dirbau Pakclčio Aptie- Q 
koj du metus. Aš esu žinomas tarpe lietuvių.

Parduodu Lietuvišką Trejanka, sutaisyta iš šviežių šaknų. B
M. E. HORN’S PHARMACY, R

Cleveland. Ohio. g
tXXXXXXXXXXXXXXXXXŽJ

7905 St. Clair Avė.□oxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


