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Smūgis Vokiečiams Rumunijoj
Sugrąžinta Mirties Bausme Rusijoj

tarp kitko yra viena galerija, 
kur ant sienų yra pakabinti žy
miausi paveikslai, žymiausių 
Francuzijos didvyrių, kaip Napo 
leono ir kitų garsų generolų. 
Dabar toje galerijoj tapo paka
binta ir Suv. Vai. generolo Pers- 
hingo paveikslas. Francuzai 
tvirtina, kad su atvikimu gene
rolo Pershingo, Froncuzijai pra
švito aušra išsigelbėti iš vokie
čių užpuolimo.

darė pasiremdama paties prezi
dento Wilsono, ^nuomone, kokią
išreiškė europinės karės pra
džioje. KariM'pradžioje prezi
dentas AVilsonąs ne sykį savo 
notose į Vokietiją ir Angliją bu
vo pažymėjęs, kad prekybos truk 
dymas yra taęptautišku įstatų
laužymas. Jis šakė, kad kiekvie
na neutralė šalis gali vesti sau 
prekybą su bilejkuriomis šalimis. 
Ant to rėmėsi įr Švedija.

kės. Austrijos už 100 kronų “Lusitania” su kuriuom nusken-* 
mokama tik 39 frankai 88 cen-' do ir jo vienas artimas draugas, 
timai, o prieš karę mokama buvo ; 1,000 dol. Saxe skyria dovanų už 
už šimtą 105 frankai. Danijoj { bombardavimą Berlyno tik Ame- 
amerikoniškų dolerių kursas su-'rikos lakūnams.
mažėjo 10 nuošimčiu. ------------------

------------------- * GELEŽINKELIU DIKTATO-
TALKININKŲ^ONFEREN- . RIUS SUV. VALSTIJOSE.

CIJA PARYŽIUJ. i Washington, D. *C. Samuel
Paryžius, šiose dienose Pa- i M. Felton. prezidentas geležinke- 

ryžiuje prasidėjo talkininkų kon t lio linijos Chicago Great Wes- 
ferehcija, kurioje bus tartasi, tern. tapo paskirtas geležinkelių

I
I

mojaras. Thompson ir pulkinin
kas T. Roosevelt. Rooseveltas 
užgirdęs., kad Thbmpsonas turės 
prakalbą toje konferencijoj, pir
mininkui pranešė, kad jis, Ro
oseveltas, atsisako kalbėti. 
Rooseveltas yra priešingas Chi- 
cagos majorui už jo pataikavi
mus vokiečiams dabartiniame 
laike. Dėlei to Thompsonaa 
buvo išskirtas iš kalbėtojų eilės.

PRIVERSTINI DARBAI MA-

Bombardavo Paryžių
j pakilti ant žymesnių miesto da
lių. Vienas aeroplanas numetė 
keturias bombas ant Raudonojo 
Kryžiaus ligonbučio, kurios plyš 
damos užmušė keliatą ligonių ir 
užmušė du daktarus.

RUSA1 VIS TRAUKIASI Iš 
GALICIJOS.

Londonas. Nemalonios žinios 
pareina iš Galicijos, kad rusai 
be paliovos traukiasi atgal visu 
frontu nuo Tarnopolio iki 
Bukovinos. Traukdamiesi rusai 
nesigina nuo užpuolančių juos 
vokiečių. Pastarose dienose vo
kiečiai jau užėmė svarbus punk
tus kaip Bučač, Tiumač. Atlyne 
ir Dilatyn, pietrytinėj Galicijoj. 
Vėliasnės žinios praneša, kad 
rusai pradėjo trauktis ir nuo Se- 
retos. Teipgi tarpe Dnestro ir 
Karpatų. Kariumenių tvarki- 
mąsi saugoja užpakalinės sar-

i VOKIEČIAI LAIMĖJO PRIE Į 
AISNE.

Paryžius. Aisne fronte vokiė- :: 
ėiai francuzams uždavė nema- : 
žus smūgius. Keliose vietose jie į 
net buvo sulaužę franeuzų lini- Į 

■ jas. Vienok francuzai oficiališ-' 
i kai praneša, kad tas -vokiečių > 
i užpuolimas labai brangiai jiems | 
į atsiėjo, šiauriuose nuo Auberive, 
iChampagne apskrityj vokiečiai 
' neatlaikė franeuzų užpuolimo, 
i kuri' po smarkaus atako įsilaužė Į 
! Į vokiečių apkasus. Kituose I 
j frontuose teipgi eina nemaži ar- 
j-tilerijų mūšiai.------ ------------ ----------

‘VOKIEČIAI BAIGIA VYTI 
RUSUS 4š GALICIJOS.

Berlynas. Vėliasnės žinios 
skelbia, kad rytuose nuo Bučač

iš Galicijos. Oficiališkame pra
nešime tvirtinama, kad austro- 
vokiečiai pasiekė jau miestelį 
Zbryz, gulinti palei Rusijos ir Ga 
licijos rubežių. Zbryz guli 86 
mylių atstume nuo Stanisląu, 
kursryra rusų kariumenės pasi
traukimo centras. Tas miestelis 
randasi ant Podhoroc upės kran
to. kuri skyria Galiciją nuo Po- 
dolijos.

KARNILOVO U-TA DIVIZIJA 
SUŠAUDYTA.

Londonas. Sudemoraiizuęta 
rusų kariumenė visame Galicijos 
fronte pradėjo -neklausyti savo 
vadų ir elgtis teip kaip kam pa
tinka. Karnilovo kariumenės 
II-ta pėkstininkų divizija pakelė 
maištą ir pradėjo bėgti iš mūšio 
linijos viską palikdami vokie
čiams. Matydamas Karnilovas. 
kad negalės suvaldyti kareivių ir 
kad gali gręsti jam pavojus, tuo-

PRIVATIŠKĄ AUKSĄ KON
FISKUOJA.

SMŪGIS VOKIEČIAMS
RUMUNIJOJ.

I.ondonas. Ofičiališki prane
šimai skelbia, kad vokiečiai gavo 
didelius smūgius nuo sujungtos 
rusų-rumunų kariumenės Rumu
nijoj. Rusų-rumunų kariumenė 
keliais atakais nušlavė vokiečius 
beveik visu frontu. Oficiališkai 
paskelbta, kad vieni tik rumunai 
paėmė nelaisvėn 1,000 vokie
čių, 37 kanuolės ir 17 kulkasvai- 
džių. Rusai skelbia, kad paėmė 
1,000 vokiečių ir 24 kanuolės. 
Nekurtose vietose sulaužytos 
tapo visos vokiečių linijos.

Haa^a. žinos skelbia, kad 
Vokietijoj valdžia pradėjo kon
fiskuoti privatišką gyventojų 
auksą. Ikišiol valdžia buvo prie 
šinga konfiskavimui privatiško 
aukso, bet pasirodžius stokai 
auksinių pinigų, nutarė konfis
kuoti privatišką žmonių auksą. 
Pastaruoju laiku finansų situ
acija Vokietijoj įėjo į kritišką

VOKIEČIAI BANDO UŽDUOTI 
SMŪGI FRANCUZAMS.

Paryžius. Vakariniame fron
te vokiečių kariumenė vedama

padėjimą, o ypač nuo to laiko, 
kada nemažai aukso iš Vokieti
jos tapo išgabenta į Holandiją 
dėl palaikymo vertės vokiškų 
markių, kurių kursas buvo žemai 
nupuolęs.
nuoles ir paleisti šuvius. Visa di
vizija beveik liko sušaudyta. Ru 
sam bėgant, vokiečiai pradėjo 
briautis, kuriuos nekurtose vieto 
se sulaikė angiai su šarvuotais 
automobiliais.

Kronprinco pradėjo atakuoti 
franeuzus prie Aisneir dviejų 
mylių -atstume nuo Hurtebise 
prie La Bavelle. Atakai vokie
čiams truputį paviko, nes į pie
tus nuo Aille užėmė nekurias 
franeuzų pozicijas. Kituose fron 
tuose vokiečiai teipgi bando už
duoti smūgį francuzams. šam- 
panijoj viename mušyj per ne-

RYLANDO VALSTIJOJ.
Baltimore, Md. Marylando val

stijos legislatura pravedė įstaty
mą sulyg kurio karės metu tos 
valstijos gyventojai turės užsi
imti bile kokiu darbu. Valstijos 
gubernatorius Harrington išlei
do pranešimą sulyg kurio nuo 
Rugpjūčio 20 d- visi žmonės nuo 
18 iki 50 m. amžiaus, kurie ne
bus paimti kariumenėn ir netu
rės tinkamo bei naudingo darbo, 
turės dirbti valdžios skyriams 
priverstinus darbus. Tas palies 
ypač valkatas ir visokius dyka
duonius.

VAJE.!

■SU
SEDŠiviĄt/Sa

NAUJAS SUV. VAL. KARIU
MENĖS PULKAS FRAN- -

- X CUMJOJ7
< Europos uostas. Naujas pul-

KITCHEN*RIS GYVAS. apie Balkanų likimą. Nutari- 
LoiulOaas. ^nia Parkes. se-, mai lieka didžiausioj paslaptyj 

šuo buvusio-Anglijos karės mi- į Konferenciją adarė Ribot, Fran- 
nisterio, peskelbė, kad ji žinanti, euzijos užrubežinių reikalų mi- 
jog brolis, generolas kitehener,, nisteris, kurs įžanginėj prakal- 
nenųskendo sykių su skraiduoliu i boj nupiešė, Balkanų likimą, 

i koks gali laukti po karės, ir pa
žymėjo, kad reiktų aptarti kaip 
talkininkai turi operuoti ryti- 

j nio fronto kariumenę. Konfe- 
Irencijoj dalyvauja visų kariau
jančių šalių talkininkų pusėje at 

į stovai, išskyrus Suv. Vai., kurias 
į Balkanų reikalai nepaliečia.

“Hampschire” bet yra gyvas. 
Kuomet jos užklausta ant ko re-

kas Suv. Valstijų kariumenės at
plaukė į Francuzija tuo laivu, 
kuriuo kitą syk į Kermit pak
raščius buvo atplaukęs - Rosse- 
veltas su savo žmona ir vaikais. | miasi teip tvirtindama, tai Par-
Išsėdant iš laivo kariumenė ne- ker atsisakė tą paskelbti. Pir- 
buvo daryta jokių manifestacijų, miau ėjo gandas, kad Kitehener 
kadangi niekas nežinojo apie pri randasi vokiečių nelaisvėje, bet 
buvimo naujo Suv. Vai. kareivių vėliau ta žinia pasirodė neteisin- 
pulko. Apart gyventojų teip- ga.
gi niekas nematė kaip kartume--------------------
ne sėdo į traukinį. Uoste paliko M0TERIy PULKAS MŪŠIO 
tik signahskas kanumenes sky-

diktatorium visose Suv. Valsti
jose. o teipgi kontroliuos Stiv. 
Vai. geležinkelius ir Francuzijoj. 
Nuo šio laiko jo žinioj turės būti 
visi geležinkelių judėjimai Suv. 
Valstijose, visa geležinkelių pirk 
lyba. užsakymai ir t.t. Geležin
kelių diktatorium jį išrinkti 
valdžiai patarė Baker, karės sek
retorius, kurs nužiūrėjo kaipo 
tinkamą tame darbe. Gegužio 
mėnesyj jis prezidento VVilsono 
buvo nominuotas vyriausiu už- 
veizdetoju siunčiamos kariume
nės Francuzijon.

rius.

NUŽUDYTAS VOKIETIJOS

SUMANUMAS IMTI SVETIM- 
ŽĖMIUS KARIUMENĖN.

Petrogradas. Keliatas savai- Washington, D. C. Eina gan- 
čių atgal buvom rašę, kad Rusi- das, kad už savaitės laiko Suv. 
joj susiorganizavo moterių pul- Vai. kongresui bus įduotas su
kas, kurs tapo pavadintas “mir-i manymas imti kariumenėn ir 
ties pulku”. Daugumui juokin- svetimžemius jaunikaičius, ži
gu net buvo, kad tas moterių pul- noma ir ne piliečius, išskyrus

LINIJOJ.

ŠPIEGAS.
Amsterdamas. Lomei mieste.

Limburgo provincijoj, Belgijoj, 
tapo nužudytas garsus vokiečių 
špiegas, kurs nekaltus belgus žadėjo keliauti mūšio linijom; nja ar tas yra leidžiama kaipo 
įskųsdavo valdžiai, kuri tuo- Dabar žinios skelbia, kad Minsko į paskalas gąsdinimui svetimže- 
jau įsakė artilerijai atsukti ka- fronte tas moterių pulkas pirmu mjŲ ar ištikro bus įteiktas kon- 
jau išduodavo mirties nuospren- į kartu stojo į mūšį su vokiečiais | gresui. Kiek žinoma tam įneši- 
dį. Ne svarba, tame, kad tapo Jos atėmė iš vokiečių nekurias (mui yra priešingas valstybės de- 
nužudytas, bet svarba, kad nužu- pozicijas, vienok panešė ir nuo-; partamentas. Senatorius Scott 
dytas buvo pačių belgų ir teip stolius. Komanduotoju to viso šiose dienose senatui pranešė, 
slapta, kad vokiečių valdžios vi- yra Vera Bučkarev. į kad karės išlaidos paskutiniais
si besistengimai surasti kalti- ----------------- i metais sieks 17 milijardų dole-
ninkus nuėjo per niek. Nevi- K 7E . PAąiEPIA slIV [rių-
suomei ir vokiečiai esti gudrus. Į KAIZERIS PAŠIEPIA SUV. į

NAUJŲ REKRUTU PARO-
DAVIMAS.

Chicago, III. Rugpjūčio 4 d., 
šių metų. Chicagoj atsibus teip 
vadinama “Tautiška kariumenės 
diena”, kurioje bus pagerbti visi 
rekrutai, kurie bus paimti kariu-

kas išsilavinęs kariško muštro japonus, italus ir chinus. Neži-Imen®n ateinančioj savaitėj. Vi- 
—...................... ------ ’ ’ si rekrutai bus pakviesti paroda-

viman. Apart tų parodavime 
dalyvaus apie 4 tūkstančiai at
sargos oficierų. mokinių, iš Fort 
Shridan mokyklos. Parodavi- 
mo programą vesti ir tvarkyti 
tapo išrinktas tam tikras komi
tetas.

VOKIEČIAI DAR STIPRUS.
VVashington. D. C. šiose die

nose iš Europos sugrįžo 9 Suv. 
Valstijų oficierai, kurie drauga
vo Suv. Vai. kariumenėj siun
čiamai Francuzijon. Karės de
partamento vyriausiam štabui 
jie išdavė raportą. Tarp kitko 
pažymėjo, kad jie jau pamatė 
karės frontą apie kurį pirmiau 
neturėjo mažiausio supratimo. 
Be-to jie pasakė.’ kad—vokiečiai— 
yra dar labai stiprus ir juos’ 
įveikti nebus teip lengva.

PRIEŠINGAS AIDOBLISTŲ 
DEPORTAVIMUI.

Phoenia Ariz. Bisbee ir Da- 
uglas miestų piliečių deputacijai, 
kuri vardu visų piliečių reikala
vo leidimą iš Arizonos valstijos. ■ 
gubernatoriaus, kad leistų gene- 
rališką aidoblistų deportavimą 
iš visos valstijos, gubernatorius 
Champhell apreiškė, kad jis 
priešingas aidoblistų deportavi
mui iš tos valstijos. Jis sako, 
kad tarpe aidoblistų yra ir dorų 
žmonių, kurie juk negali atsaky
ti už kelių narių prasižengimus 
prieš valdžią.

LENINAS BUS NUŽUDYTAS.
New York, N. Y. Rusijos ži

nių biuras New Yorke gavo is 
Petrogrado žinią, kad areštuotas 
linijoj vokiečių agentas N. 
Lenin ir jo pagelbininkas Stek- 
lov bus nužudyti. Visupirms 
juodu bus atiduoti tyrinėji
mams, kad paaiškėtų kaip save 
darbais kenkė naujai Rusijos vii 
džiai ir kokią naudą iš Rusijos 
gamino Vokietijai. Kaip ilgai 
bus jiedu tyrinėjami, kol kas 
nežinia. Discipliną įvedus Ru
sijai, gal ne vieną Lenino sėbrą 

{sutiks panašus likimas.

VALSTIJAS.

RADO UŽKASTUS PI
NIGUS.

MIRTIES BAUSMĖ RUSI
JOJ SUGRAŽINTA.

Petrogradas. Dabartinė Ru
sijos valdžia sugražino mirties 
bausmę, kuri buvo panaikinta po 
revoliucijos. Mirties bausmę vai 
džiai privertė sugražinti naminė 
betvarkė, sumišimai ir nepak
lusnumas kariumenės, koks paa-

apsižiurėjimą francuzai išvo-įkutiniuojulaikuapsireiškėGali- 
kfečių atėmė ištisa liniją apkasų, į cijos fronte. Mirties bausmė 
Vokiečiai giriasi turi paėmę ne- ■ sugražinta tik karės laike.. Po 
laisvėn 1,50 franeuzų. karei vėl bus panaikinta. Ka-

---------------- t riumenėje generolas Brusilovas
BOMBARDAVO PARYŽIŲ. ’u "*>**«*" KereMkiu jau de- 

„Jda visk pastanga- kad sugraft-Paryžius. Vokiečių orinė es- ■ 
kadra, susidedanti iš keliatą ae
roplanų buvo nuskridus į Pary
žių ir priemestyje paleido ke
liatą bombų, kurios sužeidė ke
liatą civilių žmonių. Atnras 
užpuolimas buvo mažesnis. Fran 
cuzijps lakūnai tėmyjo vokiečių 
aeroplanų skraidymą ir nęleido.vo kariumenės muzėjų, kuriame

nūs senobinę discipliną. Mirties 
bausmė veiks ir naminiuose su- 
mišimuose.

Vėliausios Žinios.
Vokiečiai sumušti Fradrijoj. 

Flandrijoj ištiko didelis mušis. 
Anglo-francuzų kariumenė pa
kėlus ofensyvą visame fronte 
nuo Dikmundo iki Ypres ir War- 
neton aplinkėje vokiečius labai 
sumušė. Padarę pirmynžengą 
anglo-francuzai užėmė penkias 
vokiečių tranšėjų linijas, paėmė 
10 miestelių ir 3.500 vokiečių 
peteko nelaisvėn. Vokiečių nuo
stoliai dideli.

Salem, Ore. John Carpenter. 
farmeris 65 metų amžiaus, po 
60 metų rado užkastus žemėn sa
vo 85 centus,kuriuos jis buvo už
kasęs penkių metų amžiaus bū
damas. John Carpenter tuomet 
būdamas veiku turėjo susitau
pęs 1.85c. Tėvas dolerį iš jo iš
meldė. Vaikas bijodamas ne
tekti paskutinių 85c. nuėjo į lau- 

| ką ir užkasė po žeme. Paskui 
1 negalėjo atrasti pakasimo vietos

į Bernas. Per Šveicariją žinios; KANADOJ PRIVERSTINAS 
Į pareina, kad Vokietijos kaize-į KAREIVIAVIMAS.

VALSTIJOSE iris neseniai turėjo surenk?8! Ottava,OnL Kanados parla- 
Atletikos uostas.* i Suv Paminų. Kai j mento žemesnis butas notre-

...... .. zens kalbėdamas su socialistu čiojo balsavimo didžiuma bal-pri^ė suntanU' (vesti

Suv. V^tijas už Įsi-!Kanadoj priverstina kareiviavi- 
. Ų* i ? .. ? įmaišymą į dabartinę karę ir ban- mą. Dabar sumanymas yra
ku yra garsus pasaulio kehaunm , . .5 ...,
kasNansen. Kaip žinoma, kadT*
Suv. Vai. uždraudė maisto ga-- kad Suv pnims ar atmes, nežinia dar, ka-

• Valstijos nieko nesvers kares uz ■ dangi senate sėdi beveik visi
i Anglijos vadžios šalininkai. Ka- •. - . - , „ ..
narį™ kariumenė vra narsi. Va- ir telP užs,hko' Tik šiose dieno-

NORVEGIJOS KOMISIJA SUV.

benim, į neutralią™, Salia. ir uikM
tūlos iš jų tuo maistu selpe Vo- ____________
kietiją. Kadangi Norvegija yrat
neutralė šalis, tai be kitų šaliųį PINIGAI ATPINGA.
maisto negali pragyventi, todėl, Geneva. ■ “Gazette de Lau- 
toks maisto išvežimo uždraudi-, zane” skelbia, kad karinu j an- 
mas iš Suv. Valstijų pagimdė'čių šalių pinigų kursas šveica- 
Norvegijai blogus laikus. rijoj puola žemyn. Pirm karės

nados kariumenė yra narsi. Va
kariniame fronte ji paskutinia
me laike ypač pasižymėjo.

ŠVEDIJA MAISTU ŠELPS

už amerikonišką dolerį buvo mo
kama 5 frankai ir 12 centinių, 

' o dabar mokama tik 4 frankai

PERSHINGO PAVEIKSLAS 
KARIŠKAME MUZftJUJ.

Paryžius. Francuzija turi sa-

1,000 DOL. Už BOMBARDAVI
MĄ BERLYNO.

New York, N. Y. Garsus1 
chemikas Zigmuntas Saxe pas
kelbė, kad jis aukauja 1,000 doL 
tam Amerikos lakūnui, kurs 
aeroplanu nuskridęs į Berlyną, 
bombarduos jį. Saxe nori at
keršyti Vokietijai už nuskandi- 

gariaivio

se netyčiomis užėjo mažą blešy- 
naitę su pusdoleriu. kvoteriu ir 
dešimtuku. Ant pusdolerio gali
ma buvo išskaityti žymę 1774

j metų.

ROOSEVELTAS PRIEŠ 
THOMPSONĄ.

Perėjo prohibiciją. Prohi- 
bicijos bilius jau perėjo ir per 
Suv. Vai. senetą. Laike balsavi
mo 63 balsai buvo už o 28 prieš, 
šitas bilius neturi nieko bendro 
su maisto bilium.

VOKIETIJĄ. j 46c. Už šimtą rusiškų rublių
Stockholmas. Švedijos vyriau-! pirm karės buvo mokama 266 

sybė speciališku pranešimu Suv.; frankai, dabar mokama tik 99 
Valstijoms prisipažįsta, kad ji ■ f raškai. Už Vokietijos markes 
šelpė maistu Vokietiją. Bet tai * mokama tik pusė senobinės pre- nimą pasažerinio

Pittsbargh, Pa. Neseniai or
ganizacija vardu “Loyal Arder 
of Moose” laikė čia konferenciją. 
Buvo pakviesta žymus šios šalies 
kalbėtojai, tarpe kurių Chicagos

Vokiečių submarinai veikia. 
Gauta žinia, kad didelis Suv. 
Vai karės laivas “Montano” tapo 
nuskandintas vokiečių submari
no. Da!;s įgulos nespėjo išsigel- 

ibeti.
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į| Iš Lietuvių Gyvenimo g
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' AMERIKOJ. p
Baltimore, Md. Gal nė vienoj 1 

Amerikos lietuvių kolionijoj (pa j 
gal lietuvių skaitlių) nėra tiek i 
daug visokios rūšies draugijų ir • 
kliubų, kiek jų yra Baltimorėj, ; 
nes čia ant 7 ar 8000 lietuvių yra 
suvirš 30 draugijų ir kliubų. 
Bėgyj paskutinių 3 metų čia su
sitvėrė 4 kliubai, vyčių kuopa ir ; 
ALTS. kuopa. Vyčių kuopa bu
vo pirmutinė, o iš vyčių išdygo , 
LAAK. Kaip vyčiai teip ir 
LAAK. stengėsi prie savęs pat
raukti kuodaugiausia jaunimo, 
paskui susitvėrė Rapublikonų ir 
Demokratų kliubas. Pastarieji 
yra gėravimų kliubai. LAAK. 
susitverdamas buvo usibrėžęs 
gana grąžų programą, kaip tai 
lavinimosi, atletikos, dainavimo 
ir grojimo triūbomis, beto dar 
ir lavintis prakalbas sakyti. 
Bet tas viskas tik ant popieros 
pasiliko,'išskyrus keliatą viru- 
kų, kurie mėgsta lavintis gim
nastikos ir chorą, kurs yra jau 
vidutiniškai prasilavinęs dainuo
ti; chorui reikia palinkėti gerų 
pasekmių, nes choras kaipo dai- 
lą mėgstantis, yra tikrai bepar- 

. tyviškas ir dainuoti eina kas tik 
užkviečia. šiaip daugiau kliu- 
biečiai, apart kaziravimo ir bolių 
daužymo, nieko geresnio neturi.

Pas Lietuvių Amerikos Atle
tų kliubą tautiškas klausimas 
stovi už pečiaus. Tiesa, kliubie- 
čiai remia Lietuvos šelpimo 
klausimą ir užtai jam reikia pri
pažinti gerbę, bet tautiškai po
litiškas klausimas pas kliubie- 
čius-yra svetimas. Ir tas ne 
įstabu, nes LAAK. vadovauja 
tūlas lenkas, kiek pramokęs lie
tuviškai kalbėti ir kur tik jis 
nori, ten kliubą ir nukreipia, o 
lietuviai už tai lenkui nepasilie
ka skolingais, nes neseniai nu
pirko jam dovaną, auksinį žiedą 

~už-8dMh----------------------------------------
Pereitą žiemą kliubas nusi

pirko sau narna už $6,500, Įmo
kėdami $500, bet per laikraščius 
gyrėsi, kad namą pirko už $10. 
000., o kad tuom pačiu laiku 
salės budavojimo bendrovė, ku- 

. rią sudaro tautiškos pašelpinės 
draugijos, pirko du didelius na
mus, kur mano pasistatyti sau 
gražią salę, tai pažangesni kliu- 
bo nariai nurodinėjo, kad 
ALAK. nėra reikalo pirkti sau 
namą, nes tai butų bereikalingas 
spėkų skaldymas ir daug geriau 
prisidėti prie SBB. ir įsisteigti 
vieną parankią salę, kuri skaity
sis visų Baltimorės lietuvių sale. 
Bet tas nieko negelbėjo, nes už 
nuosavą namą daugiausia varėsi 
augščiau minėtas kliubo vadas, 
kurs ir laimėjo. Vienok nenorė
dami kad baltimoriečiai į juos 
žiūrėtų kaip į spėkų skaldytojus, 
nupirko vieną šėrą iš SBB. už 
325 ir gyrėsi, kad ir kliubas re
mia SB. Bendrovę. Pažanges
nieji kliubo nariai matydami to
kį nelemtą kliubo užsivertimą, 
išstojo iš ALAK. ir sutvėrė ki
tą, vardu Amerikos Lietuvių 
Tautiškas Pasilinksminimo Kliu 
bas, kurs iš pirmų savo gyveni
mo dienų pasirodė daug pažan
gesnis už LAAK., nes ALTPK. 
narių turi vos 50, bet jau įsten
gė nupirkti 3 šėrus į SBB. Beto 
dar ALTPK. žada susidėti su 
ALTS. kuopa ir veikti išvien 
Lietuvos politiškame darbe. 
Valio kliubiečiai! Jeigu jus teip 
ir toliau veiksite, tai ir pasek
mes turėsite. Bet tikiu, kad 
LAAK., kuriame yra gana dide
lis būrelis jaunimo, pamatys sa
vo klaidas ir imsis daugiau už 
tautiškojo darbo ir rems Lietu
vos laisvės išgavimo darbo ku
rio ikišiol beveik visai nerėmė, 
o juk jaunimui turėtų daugiau
sia rūpėti Lietuvos laisvė.

K. Kliubietis.

Clevelando jaunuomenę apšvie-' 
tos srityje, rengti įvairius pro- 
gramus su prelekcijomis, paskai-! 
tomis, ginčais ir tt. 3) Palaiky
ti vakarines klesas. Dabar jau 
yra mokinama vakarais. Pa-: 
nedėliais, Seredomis ir Pėtnyčib- 
mis; vieta — Goodrich House1 
(East 31 St.,- tarpe Superior ir1 
St. Clair avė., 2-ros lubos).j 
Mokytoj um P. J. žuris, mokslą-į 
eivis iš Seracuse Universiteto.' 
4) šelpti Clevelando neturtingus ' 
mokslaeivius pinigiškai, sulyg' 
išgalės.

. kas norite pamatyti guv yaj kariumenė pratinama prie gyvenimo apkasuos e, Francuzijoj.
kaip P. J. žuris mokina, visados .------------------------------------- ------------
esate užkviečiami atsilankyti; rų ir 4 kareivių. Į Tarybą tapo 
virš minėtais vakarais nuo 7:30 išrinkti: pirmininku d-ras Bag- 
Goodrich House. Teip jau, kat- 1 danavičius, oficieras Pupkis ir 
rie norite prisirašyti prie minėto . užvaduotoju oficieras Misiure- 
Ratelio, visados esate užprašo- ’ vičius, kareiviai : Mickevičius, 
mi. Prisirašymas 50c., mėnesi- Vaznevičius, Januševičius, Nar
nės mokesties 10c. Sekantis su-! butas ir užvaduotoju savanoris 
sirinkimas atsibus Rugpjūčio 
(August) 4 d. 7:30 vai. vakare 
Goodrich House. Teipgi bus 
programas, prelekcija.

J. šemųliunas.

Mulevičius. Po to buvo kalbama 
apie visų lietuvių kareivių orga
nizacijų susivienijimą į vieną 
Sąjugą. Kad išaiškinus, kur bus 
tos Sąjungos centras, rasta rei
kalinga susinešti su žinomomis 
jau organizacijomis. Toliaus 
buvo svarstoma, kokiu budu

(Druskininkų aplinkės) ir pak
raščių Kuršo su lietuviais gyven. 
tojais (Palangos aplinke) krū
von, su seimu Vilniuje, kuris, 
seimas ir nuspręstu Lietuvos 
valdymosi būdą.

2) Idant busimojoj taikos kon 
ferencijoj dalyvautu Lietuvių 
Tautos atstovas.

3) Lietuvių Tautos Tarybą 
pripažįstame vien tuomet pil
nateisę visiems lietuviams, kaip 
jon įeina visų lietuviu 
Įgaliotiniai, be skirtumo 
pažvalgų ir tikėjimo.

karininkai buvo paraginti nešti gi paskaita finų kalba, apie Ku- 
kibirkštį to teip svarbaus naujo dirkos laikų ir kitų atsitikimus.

Antra kart choras. Po jojau 
išeis deputaeija lietuvių studen
tų ir sveikins finų studentus ir 
visą jų laisvą tautą. Po tokio 
ūpo užtrauks choras lietuvių 
himną “Lietuva Tėvyne Musų”. 
Tvarkos žiūrėtojai, vadinami

darbo į kazermeS ir ten plėsti ją 
tautiečių tarpe. Draugai, neuž
mirškit kas buvo sakyta!

Visuose viena mintis: susitelk 
ti kuopon, visiems išvien, be par
tijų, vaidų kovai už laisvą Tėvy
nę, tautos gerovę. Karininkai 
jus duodat merdėjančiai Lietu- maršalkomis, bus 8 vyrai išrink- 
vai daug vilties. Fanatikai ša- ti, dideli, gražus, kurie turės pla- 
lin. Karininkams kelią. . čias tautines šilkines juostas per 

' ---------------— . petį su išsiūtomis rūtomis gaiuo-
Orlas. Orio garnizono lietu- se_ ačiu sakome vietinėms lie- 

viai kareiviai š. m, Balandžio m. tuvaitėms. Draugijos nariai 
16 dieną susirinkę svarstė da- teipgi turės tautinius « apskritus 

•bartomis didelės svarbos alsi- ženkliukus iš trijų "spalvų. To- 
tikimus ir priėmę tokią rezoiiu- kiu budu męs Helsing Lietuviai 

;C1J^ . . . . norime pasirodyti Finijai, kad
L U Susirinkimas sveikindamas Lietuvių tauta Lietuva, turi
, ir reikšdamas pasitikėjimą Tau- 
i tos Tarybai prašo, kad ji reika-

sa
vo atskirą charakterį, savus pap
ročius, myli nuvargintą Tėvynę

Jautų iš Rusijos laikinos V y- įr vra atskira vienata.
nausybės jau dabar tam tikru 3) Kalbėta apie vaikų ^ky_ 
aktu pripažinti ir patvirtinti lie-; ma lietuviškai kalbos ir tikybos.

perskelti į kitas kariumenės da-

Doparto lietuviu Kareiviu su- ituvl;Lteutos pačiai apsis- Tartasi prisidėti prie lenkų, su

sirinkimo įgaliotieji ir Jonas ■

Jurgis Pralgauskis. ”e keUatę valandų per

pręsti savo politikos likimą, Lie- kuHais paskutiniu laiku musų 
tuvos steigiamajame susirinki- geri irten mokytipo

- --- ----------------- - savaitę.
Laikydamas orgamzari- yajky atsirado lietuviškai moky- 

V......... tis. jie bus dalijami į dvi gru-
pas: viena, šiek tiek mokantieji 
kalbėti, kita visai nemokantieji. 
Kas mokys, dar nepaaiškėje.

4) Tautos mezliavą visi apsi
ėmė mokėti savo noru, kiek kas

mą lietuvių legijonų svarbiu vi
sos tautos klausimu, susirinki
mas nutarė palikti jį pakol atvi
ru ir pavesti jo išrišimą busi- 
mam visuotinam lietuvių ka- 

' reivių suvažiavimui. Dėlei to 
i prašoma Tautos Tarybos užsi-j^r'’“— ^^"p^r "Helsing 
i imti organizuoti paminėtąjį su- į - ................. '_
Įvažiavimą. 3) Prašyti Tąutos iSnto-
■ Tarybos pasirūpinti, kad lietu- ‘ * ...
viai kareiviai, patekusieji per 

I apsirikimą lenkų ir latvių legi- 
; jonuosna, butų iš ten grąžinami 
i pakol rusų kariumenėn. 4) Orio 
garnizono lietuviai šaukia drau- 1 
gus kareivius po plačius Rusijos 
kampus išblaškytus vietose or- 5 
ganizuotis, steigiant lietuvių ka- ; 
reivių sąjungas. 5) Susirinki- , 
mas vienu balsu išreiškė pagei- Lietuviu Tautos Tarvbos darbų 

j davimą, kad lietuvių tremtinių " -
šelpimo klausimas pereitų į mu- 

nacionalių armijos dalių šiuom Slj Tautos organizacijos rankas,: 
laiko tarpu gali iššaukti armijų io šelpimo būdas privalo būti pa- 
dezorganizaciją; 4) kad susida- pačių tremtinių nuožiu-i'
riusi iš įvairių nacionalių grupų > raį_ gj nepaprasto gyvena- - 
armija bus silpnesnė, negu dabar mojo momento svarbumo susi- Brooklyno- lietuvių rezoliucijos, 
yia vienoda armija; 5) kad vo- į rinkimas kreipiasi į musų visuo- T • j RrnAMvn.

kiečiai teipgi gali suformuoti lie- i menę užmiršti partyvinius gin- , ‘ Ket“viaį ALTS ir TMd’. 
tuvių legijonus ir rusų armijoje,.čus ir susfliejus į vieną demo- į’ * Dakvietimu suėję skaičiu- 
esantieji lietukų legijonai gali j kratinę šeimyną ginti nuvargto- ‘A .?Q0 t - susi_ 
susitikti ir būti priversti kovoti ;tos Tautos laisvę. Susirinkimo New Plaza svetatoęję.
su savo broliais, ir pnpazinda- . pirmininkas: kareivis R- Stru- ’ * 7 . ir vedant susi
mas dar organizavimosi reika- pas Įgaliotiniai oficieras K. ... * , 7 n rvdni iš-
lingumą ir didelę organizuoto i Avižienis, kareivis J. Radušis, F1" J®$ . ' 'rainiu ton
veikimo reikšmę, teip gi kreipda- junkeris r. Dulskis, susirinkimo „ y k Račkauska ir V.
mas domą į paskelbtas laikraš- į sekretorius kareivis J. Vaišno- epi-ončiai nutarė-
čiuose žinias apie lietuvių įtrau- į ras Alksnini) sekančiai nutarė,
kimą į lenkų legijonus ir latvių į. 
batalijonus, vienu balsu nutarė: |

T) Pripažino šiuom laiku lie-: Helsingforsas. Helsingforso 
tuvių legijonų organizavimą ne- j' \ ~
geistinu ir nereikalingu; 2) kvie- i 15 IV s. k. 17 m. 
sti lietuvius karininkus spiestis į kę arti šimto žmonių.
į atskiras tautines organizacijas mą pradėjo Draug. Pirmin. gyd. ti; „••*--

Nagevičius. Dienotvarkė pa- Kadangi kaip Rusija teip ir

Vitebskas. Vitebsko garni- , 
zono lietuvių karininkų susirin- • 
kimas aptaręs Lietuvių legijonų 
organizavimo klausimą ir atsi-i 
žvelgdamas į tai: 1) kad Lietu- | 
va vokiečių užimta, tad suorga- j 
nizuoti dabar iš esančiųjų Rusi
joje lietuvių legijonai po įvyku-Į 
siu didesnių mušiu nebus iš ko ■ 
papildyti ir turės patįs savim 1 

j išnykti; 2) kad dabar pradėtas į 
legijonų organizavimas gali pra- Į 
sitęsti ištisą vasarą, kaip laukia- i 
mi didesni su priešininku susi
rėmimai, tad atitraukimas iš ka- 1 
rėš lauko armijos lietuvių ka- j 
reivių legijonų organizavimui i 
gali iššaukti iš rusų demokrati- 

Dorpatas. Męs, Dorpato gar-Į pusės užmetimą lietuviams
nizono lietuviai ‘kareiviai, susi- j nedalyvavimą laisves apgynime; į 

i rinkę ir apsvartę kaip kurių iš- i 3) kad organizavimas atskirų 1 
. • •. j.________________ naHrvnaliii armijos daliu Šiuom'

sriovių 
luomo,Belle Valley, Ohio. 11 d. Lie-i 

pos atsibuvo vestuvės Vinco Sa-; 
ladonio su mergele Magdelena 
DaUgeliute. Svečiams 
sminant, Clevelando 
užsiminė apie Lietuvą 
vyne, kuri šiądien yra 
paskendus. Tuojaus svečiai ėmė 
aukauti, kiek kas galėdamas; au
kavo: K. Sakalauskas 6.00, V. 
Saladonis ir Mag. Daugeliutė 
po 2,50. Po 1.00: J. Tulickas, 
J. Milmonas, K. Daugėlas, P. 
Jocevičius ir J. Pačuba. Po 50c: 
P. Spurgis, V. Kesielius, J. šar- 
kus, J. Navarčkis, F. Vabalas ir 
J. Tamošiūnas. Po 25c: V. Ven- į 
ckunas, B. Mckee, M. Buckiutė, 
J. J. Mikun, M. Galgauckienė, S. 
Spurgis ir A. Skugrienė. J. Bu- 
bek 15c. 7 e<7 ______ __________ ,

Viso aukų surikta S20.90c. Atvykusis į susirinkimą atsto- 
Pinigai priduoti Clevelando Są-ivas nuo darbininkų kvietė ka- T.—."

■ • • -j-x- - i- t • reikalo nes didesnius nuostolius,ryšio Draugijų Komitetui, kurs reiVius prisidėti pne lietuvių ge- ..
pasius bile dieną šio mėnesio Lie- i gužiniu antroje sekminių dieno-: °e.?" į
tuvon. Lai gyvuoja jauna pora, t kurioje dalyvaus ir darbi-i“0?; f “ *2°™ BVa’

Jurgis šarkus/'niįksi. įusiriniimas mielai su- d“ot> JP®“t
i*7 , , . , ... j i *, gu vistiek neisgal# ir apskritaitiko, kad ir kareiviai dalyvautų ®L . ... . _ ____.. _ . ..;Lietuvos ateitis prigulės ne nuo

„i n.- **ose ^?u“r«se K ^Wau«n^:tu tnMvals
Odesa. Balandžio 9 dieną mo- buvo dėl laiko stokos atidėti ki-; . g) darb<>

'žmonės per darbininkų ir karei-

besilink- 
svečias 

mus Tė- 
varguose

RUSIJOJ.

- ------------ ----------- IX VlfkCJIUN.

išgauti leidimą steigti lietuvių 4) Apskelbti šią rezoliuciją 
pulkus. Tuom tikslu susirinki- i laikraščiuose.
mas išrinko delegaciją iš oficie- Viso susirinkimo vardu šią re
to Pupkio ir kareivių Urbanavi- Z0)ĮUCija įteikti Lietuviu Tautos 
čiaus ir Narbuto, kuri kartu su Tarybai įgalioti: M. Baltušis, L. 
delegatais kijeviečiais važiuotų; Augevičienė, J. Apabainis, H. 
į Petrogradą ir įėjus į kontaktą: Giedraitis, V. Giedraitis, A.Mar
su petrogradiečiais, kreiptųsi (čiukaitis, J. Jakštys, Prapuole- 
prie laikinos Valdžios. Delegatų' njs.

: kijeviečių tarp kitko buvo vaiz
dingai nepieštas vargingas lie
tuvių kareivių padėjimas lenkų 
legijonuose, kaip tai uždraudi- j 
mas lietuviškai kalbėti, tyčioji- ■ tdtajf 
maišu neteisingas apkrovunas; ■ Wontl sudary.
kanskomis parėtomis, pav peri . kad
velykų šventes lenkai švente, o sada.
lietuviai turėjo nesti visas sar- * .. „----- r----- .---- ......—.—. - ___ r rymas -lietuviams _ kareiviams 
gybas ir atlikti visokius darbus. 1 yra negeistinas, nes suspiesti 

t • ■ - vienon krūvon jie mūšiuose be

Komitetą ant tam tikrų padary-

kas yra kun. Sabaliauskas. Ga
vus pinigus bus duotos kvitas su 
antspaudu “Helsing Lietuvių 
Draugija” ir iždininko parašu.

• 5) Draugijos pirmininkas 
trumpais ir bendrais ruožais nu
piešė dabartini lietuvių visuo
menės politikos judėjimą, pami
nėjo dabartinio momento svar
bumą ir jo reikšmę ir perskaitė

apžvalgą. Buvo kilę mažų gin
čų apie lietuvių legijonus.

Helsing Lietuvių Draugijos 
sekretorius Pilkauskas.

kykloje prie bažnyčios įvyko , tan susirinkiman.
įsteigiamasis “Lietuvių draugi-; si.!vi, Taryta grieštai pa-
jos nukentejusiems dėl kares irKutsKas. i^ieruxa šioje ( ___u_šelpti” susirinkimas Pirmiau karėje pasirodė tarpe daugiau- islsak? priešingi esą tautinių le- 
- innKimas. rinmau . t-. • - n jgijonų sudarymui, nes skirs ty
čia dirbo komitetas, susidedąs is siai nuKentejusių sanų ne vien, • _
vietiniu lietuviu draugijų atsto- materiališkai, bet ir doriškai, i m®s kareiv ąį
vietinių lietuvių araugijų atsro . dv ieiose i kelia jų tarpe tautini šovinizmą
vu, dabar susirinkimas palikęs nes sūnus jos gyveną oviejose ,, -iv .

• • • • j nemssc vnlnriversti • visokiu nesusipratimu 9 4f kadsenuosius narius naujosios drau- priešingose vaistyoese, priversti, _
gijos Valdyboje, išrinko keliatą I buvo viens prieš kitą pakelti Į ^7

naujų. Dabar naujosios draugi- ’ ginKią.
jos Valdyboje dalyvaus apie 20 -T"
žmonių, gi pačioje draugijoje ■ nogratinė Lietnva vjs ,u iau Ma w prieS
yra jsirasiusiu vienos dienos me- pnesminko ir tuom jos klausi .
tu apie 150 narių, iš kurių tarpo -ae valstybių klausimu tapęs, karę >r uz mtooo panatk,- 

kaip kurie apsidėjo save mėnesi- ką gudrus priešininkas yra iš- 
nių mokesnių, kiti vienkartine naudojęs, provokatoriškai priža- 
auka palaikys ne tik Odesoje gy- dėdamas Lietuvai nepriklauso- 
venančius lietuvius, bet lygiai ir mybę. mes, Irkutsko lietuviai, 
apskritai, kaip Draugijos įstatai pavedame Lietuvių Tautos Tary-: Tautos Tarybai. 3) reikalauti, 
rodo, rems bendrus Lietuvos rei- bai Petrograde reikalauti: į kad Tautos Taryba išrūpintų

1) Susivienijimo visos etno-Įiš Karės Valdžios leidimą vi-

nKią. i . ..." . ‘ , •Kadangi dar beveik visa et- į Prie mihtanzmo tuom. pat lai- 
'ku, kada visų šalių darbo žmones

įvairiuose armijos skyriuose,

F I N I J O J.
Kadangi Lietuvos liuosybė yra 

musų seniausis troškimas;
Kadangi Lietuvos liuosybei iš-

I Lietuvių Draugijos susirinkimas kovoti reikia sujungti visos lie-
1. Buvo prisirin- tuvių pajiegos, kurioje dalyje 

į. Susirinki- svieto męs nebūtume išsklaisty-

IVftHTlUOSC ar 1111J Uo o n. y x luvotz, i/iuiiutvai av _ 2. - .
steigiant karininkų draugoves, siūlyta ir priimta: 1) Praneši- Vokietija dar nėra geruoju pa
sai ungas, tarybas ir solidariai mai. 2) Pasitarimai apie ren- žadėję Lietuvos Neprigulmybes,

nimą — nutarėme:
1) protestuoti prieš atskirų 

lietuvių legijonų sudarymą. 2) 
pasiųsti tą protestą Lietuvių

dirbti įvairiuose politikos ir vi- giamąjį koncertą. 3) Mokyklos ir lietuviams pasilieka vesti or- 
suomenės klausimuose; 3) grie-i klausimas. 4) Tautos Mezliava, ganizuota kova už musų tautės 
štai protestuoti prieš įtraukimą i 5) Apie lietuvių visuomenės po- ateitį;
lietuvių karininkų į lenkų ir lat- litikos judėjimą. Kadangi kaip Rusija teip ir
via ------------------ - ----- 1) Pirmininkas pranešė ke-j Vokietija tiktai su lietuvių or-
esantieji tuose legijonuose ir ba- batą svarbių Draugijai naujienų, ganizacijomis, o ne su pavieniais 
talijonuose lietuviai butų kuo- Pirmučiausia, kad skaitykla nu- žmonėmis, prisileidžia kalbėti 
greičiausia paleisti į savo pirmu- ■ samdyta teismo rūmuose (Fa- apie lietuvių reikalus,
tinio tarnavimo skyrių. brike gatvė prieš katal. bažny- Todėl męs pripažįstame, kad

Susirinkimo pirmininkas J- čia ir nutarta išrašyti po 2 ek- dabartinis momentas verčia sa-

lietuvių karininkų į lenkų ir lat- .litikos judėjimą, 
vių legijonus ir reikalauti, kad; j

kalus ir eis kartu su visais Tėvy-į , ..... _ __________ ________ «<* „ r____________________________ ,
nes sūnumis. Ši draugija bene grafinės Lietuvos, t. y. Prūsų įsiems lietuviams, priskirtiems grjgajtjs, sekretorius Juz. Bajo- zem .visokių pakraipų laikraščių vo pasaulio lietuvius organizuo- 
bus didžiausia Odesoje lietuvių ■ Lietuvos, Suvalkų gub., Gardino prie tautinių legijonų ir pulkų ir, _ - _ ................. — ... . . »
draugija, nes netrukus vėl bus ' gub. lietuviškųjų pakraščių1 nenorintiems ten būti, laisvai, 
visuotinas antras susirinkimas ■ 
naujiems nariams priimti ir ben-Į 
drai pasikalbėti. Odesos lietu- ’ 
viai, rimtai susirūpinę močiutės 
Lietuvos likimu, atsidėję seka 
kiekvieną kitur gyvenančių lie-į 

tuvių darbų apsireikimą Tėvy-’ 
nės gerovei ir gyva širdimi susi
rišę su dirbančiąja visuomene. į

Cleveland. Ohio. Liepos 21 
buvo galutinas suorganizavimas 
Clevelando Lietuvių Jaunimo 
Lavinimosi Ratelio (CLJLR.) 
Valdybon tapo išrinkti šie na
riai: Organizatorium J. Ton
kūnas, protokolų sekretorium 
V. Ivanauskiutė, finansų sek
retorium J. šemoliunas, iždinin
ku J. Jasilionis. Iždo globėjai; 
L. Stakiniutė ir A. Bogailiškis. 
Pirmininkas bus renkamas kiek
vieną susirinkimą.

Ratelio tikslas: 
viškos pakraipos.

1) Beparty-
2) Lavinti

Maskva. Balandžio 23 d. Er- 
makovo Technikos Makykloje 
Organizacijinio Maskvos gar
nizono lietuvių . kareivių Biuro 
buvo sušauktas iš eilės susirin
kimas. Susirinkime dalyvavo 
pravažiuojanti į Petrogradą de- 
legicija (vienas oficeras ir 3 ka
reiviai) nuo lietuvių kareivių iš 
lenkų divizijos, esančios Kijeve. 
{ prezidijumą susirinkimo buvo 
išrinkti pirmininku junk. Pa- 
pečkys, padėjėju savanoris Mu-j 
levičius ir sekretorium kar. Si
monaitis. Pirmiausia buvo svar 
Stomas sumanymas apie nuola
tinės Maskvos garnizono lietuvių 
kareivių Tarybos įsteigimą, kuri 
galėtų reikale atstovauti ir tar
tis su vyriausybės įstaigomis ir 
kitomis organizacijomis. Susi
rinkimas nusprendė įsteigti to
kią Tarybą iš 6 ypatų: 2 oficie- Dr- Georg Michaelis, naujas Vokietijos kancleris.

“Liet. Bals.”, “Santara”, “Tie- tis į centrus ir tverti-auklėti lie
sa”, “Nau. Lietuva”, “Vada”,

| Voronežas. Užsukęs Vorone- “Ryg. Garsa” ir buvo geistina 
jžan, radau ką tik pradedant neį Amerikos laikraščių. To- 
organizacijos darbą, būtent: įtei- ]jau kalbėjo apie žemės klausimą 
kta prašymas garnizono virsi- i ,r pranešė, kad atsilankysiąs Du- 
ninkui, kad Balandžio 30 d., ka- mos narys Januškevičius Bal. 22 

! da šaukiamas organizacinis su- ■ jr bus paaiškinta apie tai pla- 
sirinkimas, butų paleisti nuo ^iau. Lietuviai laukiame tokio 
tarnystės pareigų pildymo visi; brangaus svečio, jei žadėta, tai 
lietuviai karininkai ir kad apie tikimės bus. Ir paminėjo kad

ras.
tuvių politišką galybę iškovoji
mui laisvos, demokratinės Ue-

i tą susirinkimą butų paskelbta atvažiuos keliatas studentų me- 
garnizono pulkuose. Popiet ivy- diky Draug. Z-...
ko susirinkimas, kuriame daly- huanica” pasveikinti finų tautą, 
vavo 24 karininkai (iš jų 5 ofic.) 

į ir nemaža svečių.

‘Fratemitas Lit-

2) Nutarta galutinai, kad kon- 
Susirinkimą certas bus Geg. 6 d. naujo kai. 

pasveikino delegatai krikščionių sekmadienyje finų universitete 
demokratų ir social-liaudininkų. 7 v. v. Tvarka bus tokia: prieš 

1 Paaiškėjus reikalui karininkams koncertą pasveikins finų tauta
organizuotis, nutarta tuoj steig ‘ Helsin. Lietuv. Draug. pirmi- 
ti Voronežo garnizono Lietuvių njnkas gyd. Nagevičius lietuvių 
Karininkų Sąjunga. Išrinktas , jr f jnų kalbomis. Po to. dainuos 
Komitetas iš 6 žm. ir 4 kandida- puikus, didelis finų choras ke- 

, tų. Legijonų klausimas nepa- jį^tą lietuviškų dainų vedamas 
i aiškėjo: manoma, kad tą klausi- p. Klemetti. Po hcoro skaitys 
,mą išris visuotinis lietuvių kari- paskaitą prof. Niemi apie Lietu- 
ninkų suvažiavimas Petrograde. va su jOft paveikslais, finų kalba. 
Nutarta pasveikinti Tautas Ta- Pertrauka. Po pertraukos dai- 
rybą ir Lietuvių Karininkų Są- nuos žymiausias solistas p. Pet- 

į jungą Petrograde. Atsinešimas rauskas keliatą dainelių ir skam- 
; į Laikinąją rusų Valdžią. Petro bins fortepijonu žymiausias 
! grado Darb. ir Kareiv. Deputatų prof. Linka keliatą dalykų lie- 
iTarybą ir karę, dėlei neaiškių ta- tuvių kompozitorių: čiurhonies. 
i da dar priežasčių, neišreikštas. Po jų išeis žymi finų literatė 
* Prieš baigsiant susirinkimą Maila Mikkola, kuri skaitys, teip

tuvos. ir
Todėl męs pasveikiname Rusi

joje susitvėrusią augščiausią mu 
su tautos demokratinę įstaigą— 
Lietuvių Tautos Tarybą, kurion 
Įėjo atstovai nuo visų stambių 
jų Lietuvos partijų, kuri Taryba 
jau sutvėrė Laikiną Lietuvos 
Valdomąjį Komitetą ir užvedė 
platų darbą už visišką Lietuvos 
Neprigulmybę; ir

Todėl męs pasveikiname bei 
pasižadame remti susitvėrusią 
tautiškai-demokratinę Amerikos 
Lietuvių Tautinę Tarybą, kuri 
stengsis koordinuoti visas Ame
rikos lietuvių organizacijas po
litiškam darbui už Lietuvos Ne
prigulmybę ir plačiausią demo
kratiška liuosybę businčios Lie
tuvos valstijoje.

Podraug Įsakome šio susirinki
mo vedėjams pasiųsti šių mu
sų nutarimų nuorašus Lietuvių 
Tautos Tarybai Rusijoje ir vi
siems lietuvių kalba einantiems 
laikraščiams kaip Amerikoje 
teip ir Europoje.

Susirinkime vedėjai:
Pirmininkas J. O. Sirvydas.

Sekretorius I. L Stanevičius.
II. S. Burneika.
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susilaukt savo bažnyčios valdi
ninku lietuvį, ypač jie turėjo vil
tį tame, kad vyskupo pareigas 
pildyti tuomlaik tapo paskirtas 
kun. Mihalkevičius, kurs išsyk 
lietuviams pasirodė gana prie
lankiu. Bet laikui bėgant ir ši
tą lenkomanai mokėjo praryti, 
ir šitas tuojaus pradėjo tempti 
lietuvių reikalus lenkų pusėn, 
kuomi užsitarnavo sau net išga
mos vardą, kuomet kun. Bartuš- 
kai 1916 metais pas jį atsilan
kius, jis atsisakė pasirašyt lie
tuvių vyskupijos vardu ant me
morialo, surengto įteikti popie
žiui Benediktui XV, kad paro
džius Lietuvos vargus. Dabargi 
ir vėl nelaimė. Susitarus Vati
kanui, Rusijos ir Vokietijos val
džioms, Vilniui pripažinta vys
kupu vėl, anais metais iš Lietu
vos ištremtąjį von Roppą ir tas 
greitai važiuoja į Vilnių, kad 
užimt Vilniaus vyskupo vietą. 
“Santara” paminėdama šitą ži
nią, sako, kad tai nemažas pavo
jus Vilniaus gubernijos lietu
vystei ir abelnai visai Lietuvai. 
Ir teisybė, kad pavojus nemažas. 
Vilniaus gubernijoj lietuvystę 
smaugė lenkomanai pirmiau, su 
pagelba lenkų ir sulenkėjusių 
kunigų. Dabar aniems lietuvys
tės smaugikams bus pagelba 
vyskupas Roppas reakcionieriš
kai valdžiai viešpataujant vys
kupas Roppas davė save pažin
ti suspenduodamas už lietuvystę 
kun. J. Ambraziejų 1905 m. ir 
remdamas lenkų politiką, kuo
met lenkų politika valdžios buvo 
varžoma beveik lygiai kaip ir 
lietuvių. O šiądien lenkams tu
rint daugiau laisvės ir vokie
čiams jiem pataikaujant, ką ir 
kalbėti ?

“Santara” klausia — kur buvo 
mus budrieji katalikai ir krikš-

Lietuvių Tautos Tarybos per
spėjimas. Balandžio mėnesyje, 
Stokholme (Švedijoj) įvyko len
kų konferencija, kuriai užsibai
gus paplito žinios, kad ta konfe
rencija buvo sušaukta dėlei Lie
tuvos ir Lenkijos reikalų ir len
kai buvo gyręsi, kad konferen- 
eijoj dalyvavo ir Lietuvos atsto
vai. Nors žinios kaslink tos kon
ferencijos buvo semiamos iš 
įvairių šaltinių, vienok vėliaus 
laikraščiai paskelbė, kad tos 
konferencijos nutarimai yra ir 
bus laikomi paslaptyje. Bet 
žadinamos Amerikos laikraš- 
čiuose pasirodė žinios, kad Vo
kietija mano atsižadėti minties 
sudarymui Lietuvos karalijos ir 
vieton to, geriaus busią Lietuvą 
suvienijus su Lenkija, priski
riant dar ir Poznanių, kad Len
kijai davus kelią į jūres, per 
laepojų. Męs savu laiku, kuo
met tos žinios buvo miglotai 
želdinamos Amerikos laikraš- 
čiuo, pasakėme, kad Vokietija nė 

■* jį Lietuvos, nė į Lenkijos ateitį 
netiki ir kuomet Lietuvos atsto
vai lanko vokiškus valdininkus, 
prašydami ko nors Lietuvai, jie 
prižada, o kaip Lenkijos atsto
vai to paties prašo Lenkijai, tai 
prižada ir tiems, bet į tuos savo 
prižadus vokiečiai netiki. Len
kai, pasinaudodami vokiečių ig- 
norantų pažadėjimais, sumanė 
gudriai pasidarbuoti ir augščiaus 
minėtoje konferencijoje, kurioje 
yra dalyvavę pora Lietuvos len
kų su Bobianskiu priešakyje. 
Tad lenkai palaikę tuos Lietuvos 
Senkus Lietuvos atstovais ir sa
vo nutarimus laikant slaptybėje, 
Juk nesunku ir vokiečiams pasi
girti, kad ir Lietuva su jų nuta
rimais sutinka, nes prie jų buvo 
Lietuvos lenkai, kurie su Lietu
vos reikalais neturi nieko ben- 
dro. Delei šito reikalo dabar čionįs demokratai; kad Roppo 
Lietuvių Tautos Taryba Europos 
žr Amerikos lietuvių visuomenei 
duoda šiokį perspėjimą:

“Kadangi pasklido gandas, 
kad lenkų konferencijoj Stok- 
3iolme; dalyvavo Lietuvos atsto- 

"-vai Lietuvių tautos Taryba, 
drauge su Valstybės Dūmos na
riais, lietuvių atstovais, laiko 
reikalingu apreikšti Europos ir 
Amerikos lietuvių visuomenei, 
kad niekas iš lietuvių tautos at
stovų augščiau minėtoje konfe
rencijoje nedalyvavo.

Sykiu dėl gandų, neva toje pa
čioje konferencijoje, Stokholme, 
buvo tariamasi apie bendrą Lie- 
•ouvos ir Lenkijos ateitį, Lietuvių 
Tautos Taryba kartu su Valsty
bės Durnos nariais, lietuvių at
stovais, pripažįsta teisinga tik
tai, kad Lietuvai butų pripažįs
tama pačiai spręsti ir valdymosi 
formą, ir sątikius su kaimynė
mis tauaomis ir valstybėmis ir 
kad už tokį ateities nusprendi
mą lietuvių tauta griežtai stovės 
viso pasaulio akiveizdoj.”

Lietuvių Tautos Tarybos var
dan pasirašo jos pirmininkas ba
ronas St. šilingas ir Valstybės 
Durnos nariai: M. Yčas, P. Kei
nys kun. J. Laukaitis ir M. Ja
nuškevičius.

savo nuomonėmis laikraštis, ka
da talpino p. šerno “draugų” 
straipsnį, atjautė 
kuomet patalpino 
straipsnį, atjaučia 
O p. Š. iš to visko 
turi, kiek ir bėdos,
čia ir laukiu rytojaus.

Paėmusi šį iš Šveicarijos Delega-

p. šernui, o 
01szewskio 

01szewskiuL 
tiek naudos 
Jis tyli, ken-

Lietuviška komedija. Anais 
sykiais “V. L.” paskelbė , kad 
Brooklyne susiorganizavo lietu
vių kompanija “Resorcine Ma- 
nufacturing Co.”, kuri užsiims 
dirbimu produkto, vadinamo “re- 
sorcinas”. šitą produktą išrado 
lietuvis hemikas, R. Pocius nuo 
tūlo laiko dirbęs Edisono labora
torijoje. Kompaniją suorgani
zavo Lietuvos Atstatymo Ben
drovė, sudarant 10,000 dolerių 
kapitalą.

Ne piliečiai. Kongrese ilgai 
buvo svarstoma dalykas kaslink 
ėmimo kariumenėn ne piliečių, 
kuriais, suprantama, yra gana 
daug ir lietuvių. Kongrese rem
tasi daug tarptautiškomis tei
sėmis, kurias neleidžia nepilie- 
čius imti kariumenėn. . Betesant 
daugeliui priešgynų, paskirta 
tam tikra komisija sutaisymui 
rezoliucijos, kurioje butų -nuro
doma, kaip tinkamiau butų pa
sielgti su ne piliečiais. Rezoliu
cija galbūt bus paskelbta su lai
ku, kada bus paskelbta antra 
mobilizacija. Ne piliečiams ta
me vienok vilties liekasi mažai.

•Naujas laikraštis. Pasirodė 
pirmas numeris naujai pradėju
sio Petrograde eiti lietuviško 
laikraščio “Laisvės” Karininkas 
(kareivis)”, kurs eina priedu 
prie “Santaros”. Jame vietą 
užima išrinkimai lietuvių ka
reivių reikalai, organizavimasis, 
rūpestis link Lietuvos laisvės ir 
tam panašiai.

* *

dienų sugrįžimą jie nejautė? 
Jie kovojo su savaisiais ir rezo
liucijas gamino.

Mat pas mus visur tas pats. 
Kur nereikia, ten įžiūrima net ir 
nebutini dalykai, bet kur reikia, 
kur pavojus gema ne partijai, ne 
frakcijai, bet visai tautai, ten ne 
įžiūrima ir didžiausio pavojaus.

šiuomkart liekasi tik pasakyti, 
kad ta Vilniaus vyskupija, kurią 
tveria lietuviai katalikai, did
žiumoje, yra tikrai nelaiminga 
musų tautai, kaipo auka lenkų 
ir lenkbernių.

' * %

Tuomlaikinis Lietuvos Valdy
mo Komitetas. Jau žinome, kad 
Rusijoj Lietuvių Tautos Tarybos 
rūpesčiu yra sudarytas Tuomlai
kinis Lietuvos Valdymo Komite
tas. šito komiteto pirmuoju pa
sidarbavimu Lietuvos dėlei yra 
tai stengimasis paliuosuot iš vo-

Lietuviai, pasisaugokite. Ke
lintoj vietų pasirodė tūlos rūšies 
geradariai, kurie jieško jaunų 
vyrų, norinčių pasiliuosuot iš 
priverstino kareiviavimo, už pi- 
nigišką atlyginimą. Jeigu pas 
lietuvius toki “geradariai” atsi
lankys, žinokite, jog jie yra ap
gavikai ir iš kareiviavimo jie 
paliuosuot negali už jokius pini
gus. Paliuosuot gali tik Exem- 
tion Board, ir tai tik dėl priežas
čių, bet ne už pinigus. Saugo
kitės ir nesiduokite apvilti.

da apkalbėti budus, kokiais gali
ma butų Lietuvai politiškai pa
gelbėti. Daug klausimų pasta
to tiktai pradinei užmazgai, 
tuomtarpu paima minėtos dele
gacijos pasiūlymą apie organiza
vimą lietuviškų legijonų, kurį 
klausimą ir Lietuvių Tautos Ta
ryba Rus. pasibrėžė. Apkalbė
jus šito klausimo stambesnias da 
lis, ši konferencija pareina ant 
vidurinio amerikiečių lietuvių 
srovių nusistatymo, kad sutarti
nai politikoje darbuotis.

Minėtą klausimą pake jus, ka
talikų srovės vardu kun. Kemė
šis pasiūlo kaip katalikų teip ir 
tautininkų demokratų abidvi 
Tarybas palikti savo augščiau- 
sioje galėję, tiktai kiekvieną po
litikos darbą perleisti per abie
jų tarybų nubalsavimą, o pas- 
kiaus tą pavesti išpildymui abie
jų srovių delegatams esantiems 
Washingtone. Katalikai turėtų 
kaip ir dabar turi, savo delegatą 
dr. J. Bielskį, o tautininkai de
mokratai turėtų savo delegatą 
p. C. Kasputį ar kas kitas į jo vie 
tą butų išrinktas.

Vidurinės srovės vardu kalba 
pp. V. F. Jankauskas, J. O. Sir
vydas ir St. Šimkus, kurie dėlei 
abiejų Tarybų palaikymo ir prin 
cipo sutinka su. katalikų srovės 
pasiulymu, bet podraug nurodo, 
kad kun. Kemėšiaus siūlomoji 
propozicija veikti per dvi Tary
bas yra praktiškai negalimas 
daiktas. Svarbiausi tos propozi
cijos yda yra tame, kad susiraši
nėjimai tarpe Tarybų, abieji 
nubalsavimai, paskui galintis iš
kilti nesusipratimai ir nesutiki
mai dėlei ant rašto vedamųjų 
klausimų ir dėlei jų kai kurių 
atskirų punktų, užims kartais po 
du mėnesiu ar daugiaus laiko. 
Tuom tarpu musų politiški reika
lai kartais reikia nutarti labai 
umu laiku ir tas galima atlikti 
tiktai susirenkant bendrai nuo 
abiejų srovių atstovams.

_ Tautininkai demokratai pa-

SROVIŲ ATSTOVU KON
FERENCIJA.

Nelaimingas Vilnius. Mums 
grisiems yra gerai žinoma, kad 
Vilniaus gubernijoj tai lenkų ir 
Benkomanų dirva su jų lizdu Vil
niuje. Dėl jų ten lietuvystės 
dvasia ne apsakomai skursta 
kaip skurdusi nuo gana senų lai
kų. Lietuvystės dvasią ten slo
pino nuo seniai kaip svietiškoji, 
■teip ir dvasiškoji valdžia, bruk
dama lietuviams lenkus ar su- 
Senkėjusius kunigus, kurie var
dan Dievo ir tikėjimo, lietuviams 
kruko tik lenkystę, kuomi gana 
daug atsižymėjo lenkystės pro- 
poganda Vilniaus vyskupiją 
•valdant vyskupui Zwierowiez’ui. 
Tą išsibadė jus, po ilgam luku- 
riavimui ir po daugeliu lietuvių 
prašymų, kad valdžia Vilniaus 

- vyskupijai paskirtų lietuvį vys
kupą, džiaugtasi susilaukus 
vyskupu von Roppo (rodosi lat
vio), nes tikėtasi, kad šiam mo
kant biskį lietuvių kalbos, bus 
lietuviams kiek lengviau. Bet 
apsirikta, nes Roppas irgi lai
ke lenkų ir lenkomanų pusę. Ro
dosi 1907 metais Rusijos val
džiai vyskupą Roppą ištrėmus iš 
Uetuvos, lietuviai vėl tikėjosi

kiečių nelaisvės įžymesnius lie-1 
tuvius. Jo paskirtoji delegacija 
lankėsi pas dabartinį užrubeži- 
nių reikalų ministerį Tereščen- 
ka, kuriam įteikė prašymą, kad 
šis pradėtų tarybas su Vokieti
jos valdžia link paliuosavimo iš 
vokiečių nelaisvės A. Janulaičio, 
J. Vileišio ir dr. šabado. Paliuo- 
savimas šitų lietuvių turėtų būti 
maino keliu, iš rusų nelaisvės pa- 
liuosuojant tris įžymesnius vo
kiečius. Čia pat geidžiama pa
liuosavimo iš vokiečių nelaisvės 
kunigo Janulaičio, paliuosuojant 
iš rusų nelaisvės vieną vokiečių 
protestonų kunigą.

* *
❖

Dėlei p. šerno. Jau rašėme 
porą kartų apie p. šerną, kurs 
neteko vietos prie “Lietuvos”, 
tad šiuomkart nėra reikalo apie 
tai daugiau aiškinti. Reikia vie
nok, priminti apie komediją, kuri 
vaidinama kaslink to dalyko. 
Tūli geradėjai paskelbė laikraš
čiuose ilgą straipsnį, kuriame ap
kaltinama buvęs “Lietuvos” lei
dėju Olszewski, kurs p. šerną
‘,'išmetė į gatvę”. Po straipsniu 
pasirašo eilė atjaučiančių p. šer
nui, padavė adresą, nurodant 
kur kreiptis su p. šerno reikalais 
ir nepasakė ko jie nori. Dabar 
Olszewski nenorėdamas savo 
oponentams liktis skolingu, laik
raščiams siuntinėja poros mąstų 
ilgumo savo straipsnius, kuriuo-

Amerikos Lietuvių Tautinė 
Taryba viename iš savo vėliausių 
posėdžių apsvarstė laikraščiuose 
tilpusi pakvietimą nuo katalikų 
srovės atstovo, dr. J. Bielskio, 
kad įvykinus bendrą tarpsrovinį 
pasikalbėjimą apie Lietuvos po
litiškus reikalus ir pasitarus, 
bene bus galima susitarti Ameri
kos lietuvių srovėms veikti išvie
no. Tatai pasvarsčius! AL. Ta
ryba, nutarė tokiame pasikalbė
jime dalyvauti ir išrinko tam 
tikslui tris savo atstovus.

Toksai tarpsrovinis susirinki
mas įvyko Liepos 25 d. 1917, Cen 
tralinio Komiteto ofise, 320 — 
5-th Avenue, New York, N. Y. 
Nuo vidurinės tautininkų demo
kratų srovės pribuvo atstovai 
šie: V. F. Jankauskas, St. Šim
kus ir J. O. Sirvydas. Nuo kata
likų srovės pribuvo: kun. F. Ke
mėšis, J. kaupas ir dr. J. Biels
kis. Nuo socialistų srovės ne
buvo niek®.

Apie 9 vai. išryto tapo adary- 
ta posėdis, pirmininkavimui pak- 
vietas St. Šimkų, o sekretoriavi- 
mui— J. Kaupą. Pirmiausiai 
dr. Bielskis trumpai papasakojo, 
delei ko jisai išsiuntinėjo laik—i 
raščiams pakvietimą į tarpsro-; 
vinę konferenciją. Tai buvę la-į 
bai svarbios žinios apturėtos nuo 
latinės Lietuvių Delegacijos, i 
Perskaitė iš minėtos delegacijos j 
anglų kalba rašytą pranešimą, I 
kuris nupiešia vėliausiai apsirei-

siūlo sekančią propoziciją: rei
kia palikti kaip katalikų Ameri
kos Lietuvių Taryba teip ir tau
tininkų demokratų Amerikos 
Lietuvių Tautinę Tarybą savo da 
bartinėje sąstatoje, jeigu kata
likai nesutinka iš .abiejų tarybų 
padaryti vieną, grynai reprezen
tuojančią visą musų išeiviją 
Amerikoje. Kadangi katalikai 
ant to nesutinka, tai reikia iš
rinkti nuo abiejų tarybų po lygią 
dalį atstovų į Vyriausį Išpildo
mąjį Komitetą, į kurį, sakysim, 
įeitų po 3 ar 4 atstovus nuo kiek
vienos iš šių abiejų srovių. Ta
sai Komitetas turėtų grupuotis 
aplinkui New Yorką, kadangi čio 
nai yra didžiausis visos Ameri
kos politikos centras. Tasai ko
mitetas veiktų visuomet bendrai 
su abiejų tarybų nurodymais, 
bet svarbiuose reikaluose butų 
ingaliotas veikti greitai, abiejų 
srovių delegatams pritariant. 
Nurodinėta buvo, kad tarybos 
susivažiuoja tik po porą sykių 
ant metų, todėl jos politiškuose 
darbuose labai nemiklios, o ką 
jos veda savo darbus per krivū
les ir korespendencijas, tai tas 
užima irgi mėnesius laiko, ir 
niekas be bendro pasikalbėjimo 
gerai neišeina. Priešingai gi 
tokis komitetas turėtų savo po
sėdžius kaip galima tankiai, ir 
esant ingaiiotiniams arti New 
Yorko, tankus susivažiavimai ne 
tiek daug kaštuotų ir ne tiek 
daug Taiko reiktų sugaišti.

Ant šitos tautininkų demokra
tų proporcijos kun. Kemėšis ka
talikų vardu užreiškia visišką pa 
sipriešinimą, motivuodamas' tą 
tuomi, kad toksai komitetas bu
tų “ne demokratiškas”, kad ka
talikų visuomenė jam nepritar
sianti, kad katalikų visuomenėje 
galėsiąs įvykti skilimas, kad 

: tautininkai demokratai negali 
j savęs skaitytis lygiais su katali
kais, nes katalikai turi daugiau 

;savo srovėje žmonių, ir t.t. 
Į Paskiaus kas-žinko kun. Kemė
šis pradėjo ginčytis su p. Šim
kum delei pirmesnių polemikų

pasielgė, nes kaip priguli su liku 
siais atsisveikino.

Skaitau reikalingu priminėti 
dar ir tą, kad kun. Kemėšis, iš
eidamas metė į tautininkų de
mokratų srovės atstovus šiokį 
pasakymą:—“Dabar matau, kad 
jums nerupi Lietuvos ateitis; 
jums labiaus rupi jūsų partijos 
reikalai”. Aš labai gerai pame
nu, kad kun. Kemėšis lygiai teip 
į musų srovę mėtė po kelis sy
kius ir lygiai šituos pačius žo
džius, kad anais metais, kuomet 
męs buvome bandę vidurinę ir 
katalikų srovę prikviesti į koali
ciją ar į garsųjį, o nenusisekusįjį 
“bloką.” Bet musų visuomenė 
matė tuomet, kaip lygiai mato ir 
iš šito musų pasikalbėjimo, kad 
iš vidurinės srovės atstovų pu
ses nebuvo nė mažiausio šešėlio, 
kuris parodytų, kad męs butume 
iškilę savo partijos reikalus, ir 
nustūmę ant antros vietos Lie
tuvos reikalus. Priešingai, ma
no užrašytasai pasikalbėjimas 
parodo, kad męs labai karštai 
troškome ir tebetrokštame suda
ryti amerikiečių lietuvių politiš
ką stiprybę, kad atnešti Lietuvai 
pagelbą. Ir dabartiniame musų 
pasiryžime dėtisį bendrą darbą 
su katalikais, męs savo partijos 
reikalus statėme ant antros vie
tos. Jeigu nesutikome iš sykio 
ant kun. Kemėšiaus pasiūlymo, 
tai męs juk aiškiai nurodėme ir 
delko nesutinkame. Męs pada
vėm pasiūlymą, kuris yra ne par 
tiviškas, bet kaipo iš techniško
sios pusės lengvesnis. Je bėji- 
rrius teisę, tai gal vėl dar su to
liaus butume pasikalbėję, su
silaukę naujesnių pasiūlymų iš 
abiejų pusių, ir ilgainiui butume 
galėję prieiti prie galutino susi
tarimo.

Bet... kun. Kemėšis nenorėjo 
toliaus ir kalbėti.

Tokis tai rezultatas iš musų 
tarpsrovinės konferencijos. 
Stengiausi užrašyti tą trumpą pa 
sikalbėjimų turinį kuoteisin- 
giausiai. Jeigu kame paklydau, 
tai persiprašau musų brolių ka
talikų atstovus ir meldžiu jų per 
savo laikraščius pataisyti. Ne
manau, vienok, kad jie galės šį 
pasikalbėjimą nušviesti sau prie 
lankesnėje pusėje. Mums rodos, 
kad kun. Kemėšiaus tokis de- 
monstrativiškas pabėgimas iš 
musų konferencijos nesuteiks 
nė jam nė katalikų srovei jokios 
garbės. Tas tik parodo, kad 
jisai bando su tautininkais de
mokratais kalbėtis tik iki tolei, 
kol jam neužeina baimė apie sa
vo. politikos reikalus. Kaip tik 
šitą laipsnį pasiekia, tuomet 
skrybėlės griebiasi ir net neat
sisveikinęs pabėga. Todėl tai ir 
kiti su juo atėję atstovai turi 
susirinkimą apleisti, ir todėl ir 
musų šis susirinkimas užsibaigė 
teip trumpai, nes vos tik pietų 

j valandos sulaukus, — nors dar 
Į siūlėme padaryti pertrauką ir po 
■ pietų dar vėlei susirinkti. , 
i Mums butų malonu, kad šitą 
. trumpą musų susirinkimo apra- 
ĮŠymėlį visi laikraščiai perspau- 
į sdintų, ar nors paminėtų, o ir 
tas, ką rašo lietuvių prabėgamą
ją historiją, kad sau pasižymėtų, 
kaip šisai susirinkimas, teip ge
rais norais sutaisytas, o kaip 
mizernai užsibaigė delei kun. 
Kemėšiaus pabėgimo.

J. O. Sirvydas.
--------—O--------- --

mus sutiks apleistas kraštas. 
Laikinų trobesių statymo klausi
mas, mano nuomone, yra labai 
svarbus, ypačiai tose vietose, kur 
ne vienkiemis arba kaimas pa
leistas dūmais, bet visos aplinkės 
kaimai. Tokių vietų, man rodos 
pagal nurodymų atsiras nemaža, 
būtent: pagal prūsų sieną prade
dant Suvalkų gubernijoj iki jū
rės, paskui antras sunaikintas 
ruožas eina nuo Suvalkų per 
Kalvariją, Mariampolę, toliau 
Dubysa, Venta iki Kuršo ir ga
liaus trečias ruožas prasideda 
nuo Bauskės traukia per Keme- 
nus, Biržus, Pandėlį, Skapiškį ir 
t.t. ir pasibaigia įsišakojęs Vil
niaus gubernijoje. Kiek šiuose 
ruožuose namų yra sunaikinta 
sunku tikrai pasakyti; žinoma, 
pagal statistikos daug maž spėti 
galima, bet tai čia ne vieta ir 
prie šio nesvarbu žinoti; dabar 
mums rupi bendrais ruožais pa
kalbėti apie laikinus trobesius. "

Tose vietose, kur mūšiai nė
jo, kame trobesiai nesunaikinti, 
ten klausimas laikinų trobesių 
atpuola. Atpuola gal ir ten, 
kur bus užsilikę nors sienos mo
linių (krėstinių, plūktinių), lie
tinių (kalkių su žvyru), ciman- 
tinių (limento plytų), mūrinių 
(dekto molio plytų), kalkių ply
tų (kalikiai ir žvyras) ir akme
nis trobesių, arba ir ten, kur bus 
užsilikęs nors vienas ūkininkui 
trobesys, kurs bus galima pri
taikyti gyvenimui, gyvuliams ir 
savo turto susidėjimui.

Bet tose vietose, kur ugnis nu
šlavė viską, ten be abejo reikės 
statytis trobesiai laikini. At
statyti tinkamų trobesių iki žie
mai nesuspėsime; nesuspėsime 
to padaryti per 2-3 metus. Be 
įvairių priežasčių, kurios truk
dys statymo trobesių darbą 
(stoka medžiagos, darbininkų 
ir t.t.) reikės juk griebtis lauko 
darbų, kad pagaminus sau duo
nos ; reikės arti, sėti ir pjauti, 
kas atims irgi nemažai laiko. 
Taigi laikini trobesiai, kuriuos 
galėsime skubiai per 2—3 savai- 
tes pastatyti būtinai bus reika
lingi, o paruošę sau pastogę, ga
lėsime jau be kitko ruošti me
džiagą jau trobesiams tinka
miems ir pradėti juos statyti. 
Visų pirma turėsime statytis 
kūtes ir gyvenamus namus; 
klėtys gi ir daržinės nėra teip 
jau reikalingos, keletą metų ir 
be jų bus galima apsieiti.

Statant laikinus trobesius, 
tuo labiau jau gautinus, rei
kią pagalvoti ir apie tai kur

■ juos statysime. Dauguma uki- 
I ninku prieš karę gyveno kai- 
, muose, dauguma iš jų norėjo iš- 
isikelti į vienkemius ir tik vie- 
tniems stoka lėšų, kitiems drąsu- 
j mo. o tretiems nenorėjimas ardy- 
! ti savo senų guštų trukdė tuos 
i prakilnius norus. Bet dabar, ka- 
i da baisiausia karė padarė nelai- 
' mingais visus sulygino tos prie
žastis, delei kurių į vienkemius 

, keltis ūkininkus sulaikydavo, bu- 
; tinai mums reikia šia nelaime 
naudotis dalytis reikia Į vien
kiemius. Taigi su šiuo ir yra su
rištas klausimas trobesių vietos 
statymui. Tremtinis — kaimie
tis laikinus trobesius gali pasis
tatyti senojoj sodyboj, bet jau 
vesti medžiagą ir statyti naujus 
galutinius trobesius būtinai rei- 

; kia naujose sadybose išsidalijus 
vienkiemius. Jeigu mes dabar

strai visgi nemoka teip gerai 
ryšių vietas užtaisyti nuo vėjo 
ir šalčio. Be to, sėsdami namai
pradeda ryšių vietose skirtis, 
taisosi plyšiai sienose, trūksta
danktys. Tokių trobesių taisy
mams nėra galo. Sudurtinių 
trobesių ydos darosi dar aiškes
nės, jeigu tinkamai nenuimti pa
mato reikalams viršutiniai palai- 
desni smėlio sluogsniai. Tokiose 
vietose trobesiai grimsta ir daž
niausiai nevienodai vienas galas 
daugiau, kitas mažiau, todėl 
sudurtiniai namai čia jau galu
tinai sukežėja. žinoma, jeigu 
statant sudurtinius namus išrin- 
ktumėm tinkamą vietą, uždėtu- 
mėm gerą pamatą, tai tos ydos 
nebūtų tokios žymios, juk inži- 
neriai gali pastatyti gerus na
rus namus ir baloj, bet daugiau
sia inžineriais ir teknikais busi
me patįs ūkininkai, todėl aišku, 
kad tie musų nenuoseklumai ta
me teknikos darbe, kaip seniau 
kartojosi teip ir dabar kartosis. 
Jeigu teip, tai visgi vengkime 
statyti namų sudurtinių. . ; •

Antras būdas statyti, kaip 
antai: paruošimas vieno galo 
pastatyto viso trobesio gyveni
mui, arba šiaip susidėjimui, tin
kamas ir pagirtinas, čia tuojau 
kila mums klausimas — ar męs 
galėsime per vieną vasarą paves
ti po stogu visus namus, ar męs 
turėsime tiek medegos, lėšų ir 
darbininkų? Man atrodo, kad 
ne. Jeigu teip, tai aišku kad at
metus sudurtinių trobesių staty
mą, pasilieka viena — statyti 
tam tyčia laikinus trobesius ligi 
pastatysime jau tinkamus.

Laikinas trobesys juk stato
mas bus 4—6 metams, todėl jis 
turi būti pigus, arba jeigu ir 
brangus, tai kad medega, iš ku
rios bus suremtas laikinas tro
besys, galėtų būti be žymių nuo
stolių suvartota. Pigiausia me
dega ir paprasčiausias darbas 
surištas su ja, tai molis, velėnos, 
žabai, medžiai iš apkasų, kar
tis, samanos, nendrės, šiaudai ir 
t.t., brangiausia gi medega bus 
reikalinga laikinų trobesių staty
mui, bet vėl pabrėžiu, reikia žiū
rėti, kad brangioji medega laiki
name trobesyje nenustotų ver
tės, kad butų galima ją paskiau 
suvartoti kitiems tikslams, ši
tas mums reikia turėti omenyje, 
taisant laikinų trobesių projek
tus.

(“Santara”)

ŠIS-TAS. 
žmonių įtikėjimai.

Pas žmonės įvairių tautų, yra 
koki nors įtikėjimai, kurje nėra 
kuom kitu kaip tik burtais. Iš 
kur tas viskas prasidėjo, veik 
negalima pasakyti, nes įtikėji
mų, kaip ir kiekvieno daikto pra
džia yra labai miglota. Galiaus 
tas juk yra ir nelabai svarbiu. 
Užtenka, kad šiądien daugelis 
žmonių tiki į burtus ir iš ko nors 
ne paprasto, daro Įvairius spėji
mus ir pranašavimus. Ot, sa

KU11S HUUivoia vcibamoso*

skusią vokiečių grobimo ir terio- P61" 1 r IUS‘
jimo politiką linkui Lietuvos.
Delegacija ragina amerikiečius I 
lietuvius prie energiškų žings-' 
nių užsistojimo už teriojamąją ■ 
Lietuvą ir kovai už išliuosavimą Į 
Lietuvos.

ši konferencija tatai paima

Besiginčijant 
nueita nuo temos, ir kun. Kemė
šis, nebelaukdamas tolesnių pa

sikalbėjimų, pasiėmęs skrybėlę 
j apleido susirinkimą, nė su vienu 
* iš posėdyje esančių nė neatsisvei 
‘ kinęs. Kiti gi du katalikų atsto- 

___  vai: Dr. Bielskis ir p. Kaupas, ilgumo savo straipsnius. Kuriuo- si Konierencija paima _ _ . .
se visų savo nepasekmių bėdas svarstyti ir randa, kad dabar *r£’ nieko negalėjo beveikti, to-
kraują ant p. šerno. Tuom nau- ištikro reikalinga išvieno lietu- 

siams amerikiečiams darbuotis.dedamasis vienas, gyvenantis ne
del ir jie neužilgo išėjo. Bent 
tie mandagiau už kun. Kemešį

Laikinų trobesių klausimu. statytumėm kaimus ant sudegu- 
Taisant laikinų trobesių pro- siu trobesių pelenų, tai butų, 

jektus reikia pagalvoti apie tas mano nuomone, didis nusižengi- 
aplinkybės, kurios išplauks į pa- ■: mas prieš mus pačius, nes už 15 
viršų audringai karei pasibai- Į 20 metų teks nauji trobesiai ar
gus. Reikia permatyti ką męs dyti ir kelti jie iš kaimo į kitas 
turėsime, ko mums truks tro- vietas, nes ūkio evoliucija pri- 
besiams atstatyti ten už kardų , vers mums apleisti kaimus, 
sienos Lietuvoje. Dabar tikrų < Prieš karę persikeldami į vien- 
žinių iš ten gauti negalima, kaip kiemius. negalėdavome sukrauti 
negalima sužinoti iš anksto ką trobesių per vienus metus, o tek- 
siulo rytojus; bet. turint ome- davo irgi taisytis laikina pasto- 
nyje, jog vokiečiai aikvoja, pa- gė. Dažnai atsitikdavo teip: 
sak laikraščių, musų krašto tur- pastatydavo pusę ar to arba ki
tus, galima jau nusimanyti, kad to trobesio, apdenkdavo ją. o ki
to arba kito, būtent: medegos. tą pusę, kitą galą prikerkdavo 
darbininkų, gal ir lėšų ir t.t. praėjus 5—6 metams, kai uki- 
užtenkamai neturėsime. Jeigu; ninkas šiek tiek praturtėdavo. 
teip, tai sugrįžus į Lietuvą no-: Darydavo žinoma ir teip: pasta
roms nenoroms teks su šiuo skai- tydavo iš sykio trobesio sienas, 
tytis, reikės taikytis prie vargų; apdenkdavo dankčiu ir tik vie- 
gyvenimo sąlygų. Vienas iš; na galą žiemai baigdavo, o kitas 
opiausių klausimų, su kuriuo palikdavo galutinai sutvarkyti 
teks sugrįžus į tėvynę susi- kitiems metams, kitai vasarai, 
durti, tai klausimas padegėlių i Pirmutinis būdas trobesiams 
tremtinių pastogės nuo lietaus’ atstatyti visai negeistinas ir jo 
ir žiemos šalčių, šiam klausimui turime vengti ir štai dėl ko. 
išrišti turime jau dabar pasinio- Namai statyti per du sykiu silp- 
šti, kad galėtume sutikti tvirtai: nai susirištų kambariai arba 
tuos smūgius, kuriuos siūlo mu- Į priemenė ties surėmimu būna 
sų likimas, smūgius, kuriais. šaltesni nes musų sodžiaus mei

kysime. žmonės daro spėjimus iš 
šuns staugimo, kurį laiko ap
reiškimu gaisro, karės, maro 
ir tam panašiai. Vienok dar 
tame pranašivimai ne užsibai
gia, nes šuns staugime, žmonių 
dar daromi paskirstymai, kurių 
kiekvienas, jų supratimu, turi 
atskirą reiškimą. Kuomet stau
giantis šuva turi iškeltą galvą, 
reiškia ištiksiant gaisrui; kada 
šuva staugia galvą nuleidęs že
mėn, reiškia karę; jei staugia
gulėdamas, bus badas ir maras; 

į jei staugdamas, nenoroms žval- 
! gosi į triobas. turės kas nors 
j iš namiškių mirti.
! Varno krankimas ant triobos
' stogo, neva reiškia gyvulių puo- 
■limą. Jei kelionėje zuikis per- 
Įbėga skersai kelią, bus nelaimė; 
Jei vilkas perbėga skersai kelią, 
! bus geros pasekmės, šarkos 
garsus čirškimas ant tvoros, ar 

į katės glostymasis koja, reiškia 
i nepaprasto svečio atsilankymą.
! Jeigu niežti dešinės rankos 
delną, reiks sveikintis su miela 
ypata;jei niežti delną kairės 
rankos, reiks kam nors išduoti

į savo pinigus.
Jeigu kuriam jaunuoliui, laike 

| sutuoktuvių, užgesta žvakė, tas 
I ilgai ne gyvens, tuojaus turės 
mirti.

Ir tame dar ne viskas, nes yra 
įtikėjimų dar ir kitokių. Jei iš 
kamino rūkstanti durnai, puola 
į žemę ir ant žemės slankioja, 
bus pagada; teipgi lietaus tiki
masi ir tada, jei varlės, plaukio- 
damos viršum vandens gaišiai 
kvarkia, ir jei Šuva ėda žolę.
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sunku suprasti, 
**o diržai, kuriuos męs mato

me, gali būti tai plyšiai de
besiuose, kaip tikrina pro
fesorius Lowell, per kuriuos 
matoma planetos paviršius. 
Ploni brūkšniai perkerta 
tuos diržus, kuriuos męs ma
tome. Photo grafijos, nu
imtos observatorijoj Flag- 
staff, Arizonoj, parodo, kad 
tos linijos randasi debesiuo
se, Javišo kalnuose.

Iš observatorijų gerai ap
žiūrėti ir nutėmyti planetas 
niekad nėra galima, visada 
yra pritemęs nuo tamsių mig 
lų, teip, kad net jo “garsus” 
kanalai, kurių yra apie 500, 
tik kelis galima matyt ant 
syk, o pavienius matyti ne
galima. Ir tai, su jais ne ap
sipažinęs observatorius, ne
gali patėmyti nė tiek.

Smiltinės audros, o kar
tais ir sniego pasnįs, labai 
siaučia ant planetų pavir
šiaus, o kadangi ; ant Marso 
vėjas yra lengvas, tai daug 
laiko ima kol audra praeina^ 
Viena sniego dargana ant 
Marso siautė per tris savai
tes, be pertraukos.

TYRINĖJA BEŽDŽIONIŲ 
GYVENIMĄ.

Ant tolimos salos.
Mokslo vyrai jau nuo se

niai statydavo sau klausimą, 
ar beždžionė, nuo mažumos 
žmoniškai auklėjama ir mo
kinama, pekiltų iki žmoniš
kai civilizacijai, ar ne. Ga
ilaus su persitikrinimo tiks
lu, susidarė grupa vokiškų 
mokslininkų, kurie pasiryžo 
persitikrint apie tai, pačiose

Motiniška gyvūnų meilė, ri būti gyvu palaidotas ir 
Kad atsakyti j klausimą, iš " 

kur radosi motiniška meilė i 
pas žmones, mokslininkai : 
kreipiasi pas gyvūnus, ku- i 
riuos ištyrę, grįžta prie žmo
nių. Daktaras J. S. Holmes, ; 
vienas iš profesorių zoologi- i 
jos skyriaus Californijos uni 
versiteto, neseniai išleido ap- ! 
rašymą apie gyvūnų gyveni
mą, iš kurio bus ne pro šalį 
paminėtu kelias ištraukas. 1

Kodėl paukštis ima ant sa
vęs tiek daug sunkenybės ir 
ne kartą savaites pašvenčia 
tupėjimui ant kiaušinių, kad 
išperėjus jaunus paukštu
kus?- Jeigu kiaušinį reikia 
perėti, kad iš jo išsiristų jau 
nas paukštukas, tai iš kur 
atsirado pirmasis paukštis? 
Tai yra klausimas, kurį dau
gelis žmonių, nuo seniai tik
rina, kad pirmutinis pauk
štis buvo slankunu, kokiais 
šiądien turime driežus, slie
kus, žalčius ir tam panašiai. 
Prieš amžius toki slankunai 
apleido jūres ir apsigyveno 
ant sausžemio. Tie, kurie 
prisiėmė savo papročiu da
boti savo kiaušinius, laikui 
bėgant, pasirodė atskirais 
nuo tų, kurie šitokio papro
čio ne prisiėmė. Kada šalta- 
kraujai toki slankunai, pri
prato daboti savo kiaušinius, 
laikui bėgant, gyvendami 
ant žemės, išsivystė į šilta
kraujus tokius jau slanku- 
nus, o laiku prie kiaušinių

kuomet išsivytso jaunos šir- 
šąitės, iš jo kūno turi pri- 
rengtąmaistą, kelioms die
noms. Meškyčių patelė savo 
veislei yra tiek gera, kad pe
rimiems kiaušiniams pramu
ša lukštą, kad jaunikliams 
butų lengviau išsiristi iš 
kiaušinių, o tiems išsiritus, 
tupi lizde ir juos šildo, kol 
tie gavę savo spėkas, prade
da lipti jai ant pečių, tada 
tik pasitraukia iš lizdo. Eu
ropoje, tūlos rūšies rupūžių 
patinas, nešioja savo pusi- 
ninkės kiaušinius, šniūruose 
apsuktus ant pasturgalinių 
savo kojų pėdų, teip ilgai, 
kol jaunikliai pradeda išsi
vystyti. Laipiojantis voras, 
ant savęs nešioja savo kiau
šinius ir kada iš tų išsivysto 
jaunikliai, savo seilėmis juos 
prilipdo prie savo kūno, kad 
nenupultų, ir tik tiems atė
jus prie savo spėkų, palei
džia juos. Krokadiliai labai 
saugiai sergsti tą vietą, ku
rioje užkasa savo kiaušinius, 
kad tie savim išsivystytų į 
jaunus krakadilukus. An
gis savo kiaušinius krauja 
ant krūvos, kad tie vienas 
nuo kito šildami išsiperėtų. 
Bet teip elgiasi tik tūla an
gių rūšis, o kitos, padėję 
kiaušinius, jais nesirūpina, 
pavedant tankiausia saulės 
šilumai juos išperėti. _

Didesnė dalis lakūnų, visai 
nesirūpina savo veislės liki-

rūpinasi savo veisle, kad prie 
kiaušinių neša daug visokio 
maisto, kuriuom galėtų tūlą 
laiką maitintis iš kiaušinių 
išsivystę jų vaikai. Iš laku-

vystė jau į karštakrajus, ku- j 
riems laikantės papročio, ] 
kad sergėjus ir šiltai laikius i 
kiaušinius, kad išperėjus iš i 
jų jauniklius, su laiku, išsi- : 
vystė karštakraųjai paukš- j 
čiai, kurie iš papročio turi ; 
tupėti ant kiaušinių, kad pa- i 
laikius savo veislę. i

Motiniškos meilės globa 
atsirado daugeliui metų pra- : 
slinkus po gyvūnų išsivysty- : 
mo. Žemiausios eilės gyvu- : 
nai veisiasi dviejuose atsky
riuose, bet ir tokioje veik
mėje galima prisižiūrėti jų 
pasišventimui ir saumylys- 
tei. Tarpe žemiausios rū
šies gyvūnų, jaunikliai pa
metami augimui be tėvų prie 
žiūros.

Yra svarbu paminėti apie 
lukštuotus gyvūnus, kurie 
per kelias dienas po išsivys- 
tymo savo vaikų, juos nešio
jasi krepšyje, kurs randasi 
prie jų pilvo. Kada vaikai 
jau gauna savo spėkas, išsi
rita iš krepšio ir eina savo 
likimo keliais, jei juos “my
linti” motina, verčiama ko
kių aplinkybių, ne suėda.

Gyvenančių šeimynomis, 
poromis, kaip ir pats gyveni
mas, nesileidžia saumylystės 
parėdymams ir pats pasi
šventimas paeina nuo tėvų 
globos. Pirmu apsireiškimu 
tėviškos ar motiniškos glo
bos tokių gyvūnų, yra tai 
rūpestis suradimui tinkamos 
vietos padėjimui kiaušinių 
ir iš jų išperėjimui vaikų, 
prie ko gyvūną veda tam tik- : 
ri instinktai. Toki instink- ; 
tai prie to veda net tokius . 
gyvūnus, kurie niekad ne-, 
žiuri į savo vaikus ir jų ne
pažįsta. Daugelis lakstan
čių kandunų, kaip tai musės, 
vuodai ir tam panašiai, deda 
kiaušinius plaukuose gyvu
lio kūno. Tūlo skyriaus šir
šių motinos turi papročiu iš- 
krapštyt skylę, į tą įspriau- 
sti pagautą vorą ir savo au
kos celėse dėti kiaušinius. 
Teip suparalyžiuotas voras 
ftestengia pasiliuosuoti ir tu- 

nų daugybės tveriasi draugi
jos, tipiškose draugijose su
sidaro šeimynos, kurios turi 
sau vieną, bendrą motiną. 
Kuom tokių gyvūnų gyveni
mas yra augštesnis, tuom vei 
simasis yra mažesniu ir jau
nikliai geriau aprūpinami 
ir saugojami savo tėvų. Ir 
tokiu budu išsidirba atjau
timas ir meilė giminingo gy
venimo.

Žemesnės rūšies paukščiai 
veja lizdus ir juose peri dau
gelį vaikų. Tokios rūšies 
jauni paukštukai, nuo savo 
jaunystės yra labai darbštus 
ir gabus, bet labai trumpai 
gyvena. Augštesnės rūšies, 
giedanti paukščiai veja liz
dus labai rūpestingai ir deda 
nedaug kiaušinių. Tokių 
paukščių vaikai yra begink
liai ir begaliai, todėl juos rei
kia šerti, sergėt, mokint ir 
švariai užlaikyti.

Beždžionės begalo rūpes
tingai augina savo vaikus. 
Tėvai baido muses, rezgan
čias savo vaikui į akis, nu- 
mazgoja snukį, o patelės tan 
kiai miršta iš gailesčio jei 
vaikas negyvena. Motinai 
numirus, kitos beždžionės ru

kybėse. Kad padarius pa
matinius ir . sistematiškus 
tyrinėjimus beždžionių, Ber
lyno Mokslų akademija, 
prieš pat karę, įrengė tyri
nėjusių staciją ant salos Te- 
neriffe, rytinėse Afrikos 
pakrantėse. Nors karė tam 
prisirengimui pakenkė ir 
darbą sutrukdė, tai vienok 
prieš porą savaičių paskelb
tame profesoriaus Ruth.- 
man raporte pasirodė, kad 
tyrinėjimai padarė žymius 
žingsnius. Per ilgas vasa
ras studijuota kantriose ob- 
servacijose reprezentantus 
beždžionių gimimo, kuriuos 
paprastai męs raudame žvo- 
logijos daržuose, veik kiek
viename didesniame mieste 
esančiuose. Beždžionių gy
venimas žvėrinčiuose yra 
labai skirtingas nuo jų na- 
turališkojo gyvenimo, tą 
mokslininkai yra užtėmiję 
jau nuo seniai ir tidel ga
ilaus pasirįžta jų gyvenimą 
ištirti pačiame jų originališ-

pinasi našlaičiais.

Planetų slaptybės.
Apie planetą Venus mažai 

žinome, o labiausia nežinome 
ar ji sukasi, ar stovi ramiai. 
Jeigu ji sukasi, tai be abe
jonės, ant jos yra kokios gy
vybės, auga ir augalai, teip 
kaip, ir ant musų žemės. Bet 
mokslininkai yra linkę tikė
ti, kad šita planeta yra už
dengta debesiais. Apie Sa
turną irgi dar tikrai nežinia, 
ar ji susideda iš milijonų ma
žų mėnulių, ar tik iš smulkių 
dalelių — žvilgančių dulkių.

Apie Jovišą galima pasa
kyti tiek, kad jis yra uždeng
tas debesiais, nors apie jų

nomis teip ir naktimis, ne at
kreipiant jų atydą ant sa- 
savęs. čia patirta vienas 
akyvas apsireiškimas bež
džionių papročiuose tai po
rose ištikimybė, kuria prak
tikuoja kaip vyriškos, teip 
ir moteriškos lyties beždžio
nės. Viešpatystė pas bež
džiones yra visuotinumu, o 
daugpatystė, labai retas ap
sireiškimas. Akyvu teipgi 
dalyku yra instinktyviškas 
beždžionių užsilaikymas, 
kuomet į jų stovyklas papuo
la svetimas gaivalas. Kiek
viename stovyklų skyriuje, 
arba abaze, yra viena vyriš
kos lyties beždžionė perdėti- 
ne, kaipo sultonas, o visos ki
tos, neskiriant patelių, pildo 
sargybos pareigas abazo už
pakalyje.

Gyvena sutikime.
Pramintas takelis beždžio

nėms tarnauja ilgą laiką, 
kaipo kelias. Artinantės 
svetimam gaivalui prie bež
džionių abazo, jų sultonas 
tada pasargos ženklą, tada 
visos kitos beždžionės gula į 
žoles ir ten guli kartais net 
kelias valandas, kol nuo savo 
sultono gauna prisakymą 
nusiramint, arba stot į kovą 
šu atsilankiusiu priešu. 
Kartais atsilanko koks žvė
ris, tad sultonui paliepus, 
kada žvėris prisiartina, visos 
žolėse gulinčios, pašika ir 
imdamos nuo žemės akme
nis, meta į ne prašytą sve
čią, vydamos jį šalin. Kar
tais iškįla nesutikimai tarpe 
pačių tame abaze gyvenan
čių beždžionių, kurie yra iš
rišama savitarpine kova, 
kuri-yra užbaigiama ant silp 
niausios beždžionės. Kar
tais iš kito abazo ateina bež
džionė. Tokiai pekeliama 
kova, ir gerai išlupus jai kai
lį, priimama į saviškių tarpą 
ir tada jau skaitosi abazo na 
riu. Bet abelnai beždžionės 
tarpe savęs gyvena sutikime. 
Jų mylimiausiu žaislu yra 
taškymas ant kitų vandenio, 
prie ko jos praleidžia ilgiau
sias valandas. Buvo slapta 
jų abaze pastatyta vandens 
statinė, su kranu. Ėmė daug 
laiko kol jos apsidžiaugė kra 
no sukinimu. Galiaus išmo
ko net reguliuot iš krano bė
gantį vandenį, o labiausia 
jas užganėdino tas, kad kra
ną galima užsukti teip, kad 
vanduo sustotų bėgęs. Ėjo 
prie krano po vieną, po dvi, 
sukino, žiurėjo, galvas krai
pė, galiaus pradėjo džiaugs
mo balsu rėkauti, o kitos 
šokti.

ŽMONYBE SKAISČIOJI!
Žmonybe skaiščioji, vesk mus į tą šalį, 
Kur žmonės be vargo gyvent visi gali! 
Kur brėkšta aušrelė laisvosios žmonijos, 
Kur meilė gyvuoja, kur nėra vergijos!
Vergų męs nenorim, nenorim jais būti 
Ir jųjų varguose su jais drauge žūti. 
Tegul jis prasmenga, tas jųjų likimas, 
Su juom gi ir drauge žmonių ištvirkimas!
Tegul gi prasmenga tvarka veidmaninga, 
Ką slegia ir skriaudžia žmoniją vargingą. 
Ta karė ir vargai, priespauda ir alkis,---------
Gal geresnę tvarką įvest mums pataikys?
Su ja gal geresnės ateis visiems dienos, 
Nustos ir našlaitės garbstę kapus vienos— 
Žuvusių brolelių, ten ant karės lauko....
O kiek gi jų žūti dar turės pirm’ laiko?..
Žmonybe skaiščioji! tu pilna gyvumo!
Sėkie čia ant žemės meilę draugiškumo! 
Tuomet gerai viskas gal visiems jau klosis, 
Nes darbo jie vaisiais vien patįs naudosis.

(Pagal Krilova) 
Paukštaitė! Mums gaila tavo dainelės. 
Nelėk nuo mus, męs mylim tave.
Mieli artojai! Iš jūsų šalelės 
Veja lietus ir darganos mane; 
Štai ant medžių šakų, stogo gonkelių, 
Daug jau ten laukia mano draugių;
Rytoj jus dar gal miegosit žmoneliai, 
O męs jau skrysim savo keliu— 
Ten kur nėra žiemos ir vėtrų baisių; 
Kur vėjas nedrasko nuo medžių lapus, 
Kur saulė nesislepia už debesių.-.
Bet, ar greit sugrįši, paukštaitė, pas mus?
Kaip aš prisirinksiu naujų dainelių, 
Pas jus sugrįšiu, kaip laukai pražaliuos; 
Kaip sniegas sutirpęs bėgs link upelių 
Ir mielas artojas laukuos uždainuos.

J. Žinevičius.

Turi protą 6 metų vaiko. j
Tas Šimpons dabar yra 8 ■ 

metų senas, didumo turi 3 ; 
pėdas ir 5 colius ir vogoje • 
sveria 72 svarus. Apart kal
bos jis turi 6 metų vaiko pro
tą ir yra labai drūtas, todėl 
atlieka tokius dalykus, apie 
kuriuos 6 metų vaikas ne
turi jokio supratimo. Jis 
dėvi drabužius ir autuvus, ir 
išpildo visus paliepimus savo 
pono. Pamatęs kokį naują 
daiktą, su tuom apsieina teip 
kaip kiekvienas vaikas. La
bai mėgsta žiūrėt į iliustra
cijas, photografijas ir kito
kius paveikslukus, o kuomet 
kuris jam patinka labiau už 
kitus, į tą rodo pirštu ir kas- 
žinką veblena. Kada jam 
parodyta jo photografija, 
jis gerai prisižiūrėjęs, pri
dėjo prie jos pirštus keliose 
vietose ir paskui pirštus dė-' 
damas prie lupų, bučiavo! 
juos, šimpamą pastačius; 
greta svetimo žmogaus, jis- 
tuojaus stengiasi svečiui nu
imt skrybėlę ir žiponą, teipgi 
mėgina atlikti kitokius jam 
patarnavimus..

PIEMENĖLIO DAINA.
Aš mažutis piemenėlis,
Sunkaus skurdo vargdienėlis,

Šąlu, alkstu ir badauju,
Anksti keldamas dusauju.....

Aš vargau teip daug metelių, 
Toli būdams nuo tėvelių,

Visi barė kas norėjo, 
Dargi laimės pavydėjo.

Anksti karves ganyt kėlė, 
Gašpadorius, anytėle.....

Tos anytos piktos butą;
Kaip užpyksta, visa kruta— 

Rėkia, keikia, duris daužo, 
Iš tvoros stačiaukas laužo.....

“Kelkis icliau, ar negirdi, 
Kad jau karvės tvarte bildi?

Ir saulutė štai, jau teka, 
Sodelyje paukščiai šneka,

Branickių piemuo jau gano— 
(Nes jis gero daug ką mano)....

Nors dabar kelkis Jurguti, 
Nuo visų likęs spirguti!

Jeigu ilgai teip gulėsi—
Pietų pargyt negalėsi....”

Šokau rengtis, pasiraivęs, 
Aplink save apsidairęs,

Tuoj išginiau aš žąsukus,
Avis, karves ir veršiukus.....

Taigi, broliai ir seselės,
Jus nelaukit tos dienelės,

Kad visi jus bart turėtų, 
Linksmai gyvent pavydėtų!

J. Svyrūnėlis.

PAUKŠTAITĖ.

SNIEGAS.
Pučia šiaurės šaltas vėjas,

Baltas sniegas krinta—
Rudenėlio tamsios naktįs 

Tuoj nuo jo prašvinta.
Ežerėliai ir upelis

Tekėti nustoja;
Apsidengia žiemos rūbais, 

Savyje vaitoja....
Ir matutė, gamta žemė, 

Baltais rūbais puošias, 
Užleisdama žiemai vietą, 

Į kelionę ruošias’....
Karės lauke, kapus brolių, 

Baltos gunės dengia, 
šiaurės vėjo palytėtos, 

Priešams kliūtis rengia.
Atpuškavę žiemos pūgos,

Zalių Liepų ir Berželių, .
Šakeles jos laužo....

Staugkit, kilkit, baltos skraistės,,•
Užpustykit tuos purvus— 

Kuriuos braido musų broliai,
Ir tuos pragaro urvus, 

Nes tamsybėj jie paskendę,

kame gyvenime, giriose. 
Kad nuodugniai ištirti jų gy
venimą ir pobūdžius, būtinai 
tyrinėtojams reikia patiems 
apsigyventi tarp beždžionių, 
tankumynuose, tad su tuom 
tikslu ir įsteigta čia minėta 
tyrinėjimo stacija, Tenerif- 
fe saloje.

Tyrinėjimas slapta.
Stacija, apie kurią čia kal

bama, užima plotą vieno ak
ro ir yra pačiame viduryje 
bananų plentadjos, kur bež
džionės gyvena, turėdamos 
sau užtektinai maisto. Sta
cija yra aptverta storo dra- 
to tinklu, nes kitaip beždžio
nės ją sunaikintų. Viduje 
užtvaro sudaryta iš rąstų 
pagrindos ir tų užtenka ob- 
servacijai. Čia randasi bež
džionių nakvynės ir didesni 
susirinkimai. Čia susirin
kusios beždžionės gy/ena 
pagal savo papročio; stacija 
yra apaugusi didelėmis žo
lėmis ir tankiais krūmais, 
tad yra lengva tėmyt bež
džionių pobūdžius, kaip die-

Tarp savęs kovoja— 
Jie ant žūstančios Tėvynės 

Niekę ne atboja....
Krinta baltas, šaltas sniegas, 

Iš dausų mėlynės, 
Aptaškytą kraujais žemę 

Dengia mus tėvynės™.
J; Svyrūnėlis.

RUDENĖLIO LAIKAS.
Ruduo jau atėjo, išdžiuvo kvietkeliai, 
Ir liūdnai žiurėjo nuogieji kupsteliai. 
Jurginiai darželiuos’, vysta, geltonuoja, 
Blaškomi vis šiaurio, vos tiktai linguoja.
Visur jų žiedeliai ant žemės nukrito;
Jų braungią gyvybę, šalnužė pakirto...
Lauko žolynėliai, pagelto visur, 
Vien tiktai žaliuoja, Žiemkenčiai, kaip-kur.

Jau perlų raselė žolynus negirdo— 
Rudenėlio laikas kasdien gamtą virkdo L. 
Piktas šiaurės vėjas medžių šakas lanksto^ 
Ir žaliais lapeliais jis žemelę dangsto.
Liūdnas! Labai liundas laikas rudenėlio, 
Kad jau negirdėti giedant Vyturėlio;
Kaip iš gražių kaimų išlėkė paukšteliai, 
Tuoj staiga nuliūdo gamta ir žvėreliais.
Dangus apsiniaukęs, Saulutę kavoja...
Vėjas laukuos’ staugia, lietus vis lynoja...
Vandens prisirinko upeliuos’ giliuos;
Išlėkę paukšteliai daugiau nedainuos.....

J. Svyrūnėlis

NERAMUMAS.
Neramumas širdį spaudžia, 
Tartum erškėčių dygliai; 
Vargo dienos sielą graužia— 
Einu vargo vis keliais. .

Kasdien vienos tik nelaimės 
Atplaukia kaip upeliu; 
Nusiminimas, tuščios baimės, 
Piauja širdį kaip peiliu.

Ar dar ilgai reiks kentėti, 
Ir ar ilgai reiks dejuot, 
Tarp skausmų vienam liūdėti 
Ir be vilties prakaituot?

------------------------- ---------- J.-Svyrūnėlis.-----

LAŠAI.
East St. Louis’e negrų skerdynes ir Ari- 

oznoj darbininkų straikus sukurstė^Vokieti- 
jps špiegai. Sakykim, kad Vokietijbsšpie- 
gai įskundė valdžiai ir Centralinį Komitetą- 
ir Bostono policjai “Keleivio” išleistuvę.

* ♦

Jei kas nori gerai išgarsint savo “biz
nį”, tai tegul kreipiasi pas J. Halaburdą; jis 
išgarsins, garsinimas nieko nekaštuos, g 
naudos bus kaip už kviečius.

*

Amerikoj lietuviai turi tris tarybas ir 
visos jos Amerikos lietuvių tarybos. Dabar 
sakoma, kad yra reikalinga dar viena Ame
rikos lietuvių taryba. Kasžin kiek Suvieny
tose Valstijose yra Amerikų ir Amerikos 
lietuvių?

*

rugiai ir bulvės, nebus ką valgyti. Hinden-
Vokietijoj prapuolė šiuosmet kopūstai 

burgąs paliepė kron-princo armijai atimt 
nuo francuzų Verduno fortų griuvėsius 
ir apžiūrėt, ar ten kartais ne auga kopūstai 
su bulvėmis.

* s

Rusijos kariumenė amunicijos turi, 
Rusijos kariumenė amunicijos neturi; Ru
sija maisto turi perdaug, Rusija maisto turi" 
permažai. Tą jau visi žino. Bet kad Rusija 
neturi geležinkelių maisto ir amunicijas 
pervežimui, tai apie tai niekas nežino.

“Nauja Lietuva” sako, kad Petrograde 
atsibuvo viešas susirinkimas, į kurį atėjo 
žmonės ir socialistai. Kas dabar gali įspėtų 
kas yra Petrograde socialistais? Aaišku, 
kad ne žmonės.

*

Kas nori būti geru, pažangiu ir susipra
tusiu redaktorium, tas turi savo laikraštyje 
rašyti, kad reikalingos aukos Rusijos revo
liucijai, nes laisvės susivienijimo naris ži
no, kad revoliucijai aukos reikalingos.

* , '

Kas pervienas tas profesorius, kurs 
reikalauja atiduot pinigus ir moka laimyt 
kalėjimo sienas, turėdamas grandinius ant 
savo rankų?

Eik, jau, eik! Kas gali ką nors laimint, 
turėdamas surakytas rankas ?! k



IR ĮVAIRIŲ PRIETAISU

Uždanga.

Tadas Neura TADAS NEURA
UžlaikoSavininkas

Bačerng ir Grosernę
TAIPGI

trūkio
Reikalaujame Agentų.

PHONE CUY. CENTRAL 8290-L

Dabok Savo Automobilio Ratus.

Uždanga.

PARDAVIMAI.

cuti ?!

Vincuti, kad ateitų tas laikas.

sakėt pirma, kad ją pažįstat?

Cleveland, Ohio.2004 St Clair Avė.
Jonas (verkdamas): Ak, kaip bus sun- į

ar žmogžudys, ar ne, bet vėliau viskas pa
aiškės (įeina Vincukas, paskui jį Agota).

onę’n žiurkių! nUO U balsamas!

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

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

7 iki 8. Nedeldieniais nuo 
10 iki 12 vidurdienio.

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

CLEVELAND, OHIO.

Užlaikau skanių saldainiu, 
šaltos košes ir minkštu gė- 

nmy. Už stiklą tik 3c.

2047 Hamilton Avė., 
CLEVELAND, OHIO.

Vincukas: Aš žinau, bet mirti yra ge-

Vincukas: Ar tamista manot, kad

mačiau tavo toki gražų snukutį , paskui ne
išeina iš atminties.

Anelė: Tu begėdis, kaip drįsti į mane 
teip kalbėti (įeina policistas) ?

Žiūrėkit kaip jis yra persimainęs! 
Izabelė: Jis toks buvo visą dieną.

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

Scena X.
Izabelė ir Vincukas.

Miegojimo kambaris. Ant lovos guli

Laikančios sa
vyje rašalą, yra 
dabar plačiau
siai vartojamos 
ir tai vienas iš 
parankiausių ra 
šomųjų įrankių. 
Todėl visi jas 
ir perka. Bet 
jei nori turėti 
tą parankųjį da 
lyką, niekad ne
bandyk pirkinė
ti pigių, kurios 
yra parduoda
mos po 25c., 
50c., $1.00 arba.

DR. I.E. J ASINSKI
607 ROSE BLDG. 

valandos:
Nuo 11 iki 12 va!, ^vidurdienio, ir nuo 2 iki 3 
vai. po pietų. Nedaliomis ant pareikalavimų.

Scena IX.
Tie patįs ir policistas.

Policistas (dėdamas retežius Levisonui Į 
ant rankų): Tave areštuoju. Eik su ma-' 
nim kol dalykai paaiškės.

Levisonas (stumia policistą): Ką tas 
reiškia? Ko nuo manęs norit? Ką aš blogo 
padariau?

Policistas: Greit viską žinosi.
Levisonas: Čia turi būti koks nesusi

pratimas (į Anelę). Sudiev, Anele, gra- 
i žiausia iš visų senų mergų. Tra-la-la (po- 
; licistas vedasi).

Anelė: Policiste, nepamiršk nutraukti 
paveikslą. Bus galima pakabinti valkatų 

'galerijoj (sau). Jis teip mane įpykino, kad 
turiu kuogreičiausia bėgti namo ir išgerti 

! uobolinio vyno. Tada gal piktumas pereis 
(išeina).—----------------------------------------

Antras Ofisas, 1374 E. 25-ios Gafris.
VALANDOS:

Nuo 8:00 iki 9:30 vai. ryto. nuo 12 iki 1.20 po 
pietų ir nuo 5 iki 7 vai. vakaro.
Nedeliomis: nuo8 iki 9 ryto ir nuo 6 iki? vak

Ceatr. 7648-K

Reikalaujame kožname mieste lie
tuviškų agentų rinkimui orderių ant 
vyriškų siutų, teipgi agentams ir 
kriaučiams pristatome sampelius ir 
kitus reikalingus daiktus. Gavimui 
sampelių reikia prisiųst 4 markes po 
2 centu.

Rašykite lietuviškai adresu:
J. F. RICHARD, 

136 Maple St., 
H0LY0KE. MASS.

L. A. Kujawski 
ADVOKATAS.

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

Tel. Main 257—Central 1502 R

Mažas nubrukšmas ar pradurimas-nebus atkreipta-atyda. gali—pada
ryti gaią geriausia padarytam ratui. Tad pirmiau negu atsitiks koks 
blogumas, reikia žinot kur jieškot pagelbos.

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

Kelly- Springfield- Goodyear-Goodrich.
1824 Euclid Avė. ' ■ TeL Prospect 3240

kad ir $1.50, 
nes bus veltas 
pinigų išmeti, 
mas ir tos piuk- 
snos niekad ge
rai rašyti negal, 
nes jos padary
tos tik dėl ap
gavystės. Ir 
todėl norėda
mas turėti ge
rą plunksną, 
nepirk pigesnės, 
kaip $2.00 ir 
tai tik šios kom
panijos, nes bė
gyje 3 m. daug 
esame męs jų 
pardavę ir visi 
mus viengenčiai 
kostumieriai y- 
ra patenkinti ir 
užganėdinti.

Jąs balsamuoja ir be nuodų’už- į 
MUŠA VISOKIUS VABALUS

Užtikrintas darbas yra musų 
ciališkumu.

Pirkti galima po nnmeriu:

2122 E. 2nd Str. Cleveland, Ohio
Tel. Hū 1152. Ceatrel 819Mt

I Mr. Henry Wood.

Rytų Pylis.
| Drama 5-se aktuose 14-je atidengimų.

Dovanos! Dovanos!
Duodu dovaną 50c. ver

tės, kuris užsirašys Dirvą 
ant metų. Tik vienmiams 
gyventojams;

JUOZAS SAUNORAS.
829 Clifford Avė.

ROCHESTER N. Y.

MĘS UŽLAIKOME APARTAMENTĄ SU DIDŽIAUSIU PASIRIN
KIMU VISAME MIESTE

ELEKTROS ŽIBURIŲ APTAISYMŲ, ĮRENGIMŲ LEMPŲ

kių ligų galima gauti su ge
riausiais patarymais tik 
Usevieiaus Aptiekoje, 1172 
E. 79-th St, Cleveland, O. 
Bell Rosedale 2417

Cuy Princeton 1539-R.

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

kus ir kulturiškus reikalus.

Bramtey ir Šonus 
- KVIETKIAI -

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

turime filijų savo pramonės
Telefonuokit Rosedale 1499 ar

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

HljKTBS UHIO, NEŠIMUI! IU0TOLID L1II0 UDIIIUI HS BttBERJ

Išmokate $15 ir 60 centy Veltui.

Agota (paduoda Barborai laišką): čia 
tomistai laiškas (į Vincuką). Eik čia, Vin-

' Izabelė viena.
Izabelė (sau): Aš pažįstų Rytų Pylį? 

D, kad ji žinotų kaip aš ją pažįstų! Kiek
vienas aplink ją augantis medelis yra man

Vincukas. Izabele prie jo klupoja.
Vincukas: Tamista, pasakyk man, ar

Vincukas: Iškur tamista žinot? 
Izabelė: Aš žinau, mano Vincuti.-.. 
Vincukas: Ar tamista ją pažinot? 
Izabelė: Teip, pažinau.
Vincukas: Tai kodėl man apie tai ne-

Scena VIII.
Levisonas ir Anelė.

Gatvė. Įeina Levisonos ir bailiai dairosi.
Levisonas: Kasžin, argi aš netapsiu iš

rinktas užveizda Žalios Pylies? Bijau, kad 
Daumantas man, kuom nepakenktų. Ga
ilaus žiūrėsim (įeina Anelė, Levisonas nusi
ėmęs kepurę lenkiasi prieš ją).

Anelė (piktai): Ir tu gėdos neturi, tu 
nedorėli?

Levisonas: Tai kas. Argi jau aš nega
liu tamistai nė nusižeminti?

Anelė: Begėdis! Tik dar sykį nusi
imk prieš mane kepurę. Ar tu jau pamir
šai, kad esu panelė Anelė Daumančiutė?

Levisonas: Sunku užmiršti. Sykįpa-

aš dar ilgai gyvensiu?
Izabelė: Kas tau sakė, kad mirsi, Vin

Barbora (Izabelei): Agota yra musų 
tarnaitė. Ji tarnavo ir prie Izabelės (plė
šia laišką ir skaito. Agota tuom tarpu pri
eina prie Izabelės ir ima Vincuką. Izabelė 
pakelia akinius ir Agota pažįsta Izabelę. 
Agota pašoka atgal, nusigąsta ir nori ką 
nors sakyti, bet Izabelė pridėjus pirštą prie 
lupų pagrąsina, kad ją neišduotų. Paskui 
Agota paima Vincuką ir išeina).

PREKĖ 
nno $2.oo 
iki $7.oo.

žinomas. Kas su manim atsitiko? Barbo
ra yra Jono pati, o aš turiu mokinti savo 
tikrus vaikus. Kamgi reikėjo man čia su
grįžti ir iš naujo-sužeisti širdį. Ar užteks 
man kantrybės perkęsti tą visą, ką likimas 
skyrė?

Parsiduoda namas ir 50 X 330 
pėdų tarp ' dviejų gatvių. Namas ir 
daržinė. Kone lietuviai manote 
pirkti narna, tai greitai atsišaukite, 
nes namas yra dėl savęs budavotas, 
tai nenorečia svetimtaučiui parduo-

Kapitalas x Sausio, 19:7, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų ................. $5x813

Izabelė: Ji man sakė, kad yra persis
kyrus su vaikais Šame pasaulyje, bet po 
mirties sykiu su jais bus ten, kur amžina 
linksmybė, kur nėra vargų.

nedoras žmogus.
Barbora: Jo nepažįstu, bet girdėjau

Tas štai kaip atsieina. Tamista neturėdamas britvos, priver- 
istas eit pas barberj barzdos apsiskusti. Arne? Žinoma, kad teip. 
'Juk neapsiskutes negali būti. Na, leiskim sau. Tamista skuties 
! vieną sykį į savaitę, tai kas savaitė makate 15c., o juk metai susi- 
{deda iš 52 
Į savaičių, 
Į tai Tami- ___
sta išmo- V1 , __ .
kate bar- 

'bėriui per 
įmetus laiko $7.80 Bet jei Tamista nori uisitaikyti švariai, tai pri- 
Į verstas esi skustis bent du sykius j savaitę, tai .Tamista kas savai- 
Įtė barberini išmokate po 30c. vien tik už barzdos skutimą, kas 
įmeto bėgyje susidaro $15.60. O kiek laiko praleidžiate belaukda- 
jmi? O juk laikas veltui praleistas žmogaus gyvenime jau niekad 
‘negrįžta. Jis prisiskaito prie žmogaus gyvenimo. Taigi liogiškai 
I apmąsčius ir apkainavtrs tą brangų, veltui praleidžiamą laiką, 
įskaitant pinigais prisidės mažiausia trys sykius tiek, kiek išmoks
imame tų bėgyje gyvais pinigais.
] Tki apsistokie čia ir apmąstykie, argi ne laikas sustabdytie te
ikias pragaištingas lėšas, kurios nesvarstant išrodo nedidelėmis.
I Tad nelauk nieko, o tuoj paėmęs keletą dolerių užmokėk tik 
•vieną sykį, nusipirkdamas gerą britvą, o ant visados nuo augi 
kiaus išskaitliuotų nuostolių busi liuesas.
} Geriausių britvą ir didiiausį rinkinį, kurios tikrai gvarantuo- 
ijamos visapusiškai, neskyriant kad ir sudužtų.

Tie patįs ir Jonas.
Jonas: Tamista, kaip musų Vincukas 

šiądien? Gal geresnis?
Izabelė: šiądien atrodo silpnesnis....
Vincukas: Tėveli, aš noriu matyt savo 

seselę Lociją, mamą ir Agotą.
Jonas: Atvesiu tau visus (Izabelei).

Parsiduoda pigiai daili 55 akrų 
farma, tolume 12 mylių nuo Public 
Sųuare. Galima šią ūkę ir mainyt 
ant namų, mieste.

Apie išlygas dasižinokit telefonu 
Union 733-R arba į namus:

7660 Fleet Avė. S. E. 
Cleveland, Ohio.

Žvaigždės Sietam?
Del susirinkimų, repeticijų 

vestuvių ir 1.1.

2041 Hamiken, Ave^
CLEVELAND, OHIO.

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
Rose 4420-W Princeton 1369-L m 
Dr. I.M. JARZYNSKI j 

GYDYTOJAS, CHIRURGAS. I
IR AKUŠERIUS J

Ofiso Valandos: Nuo 1:00 iki J 
3:00 popietų ir nuo 7:00 iki 8:30 n 
vakare. Nedalioms nuo 10 iki 12 * 

dienos. ' JJ
1155 E. 79th Street. ?

Saldainių 
Krautuves

J. W. JONĖS,
Ceneralis Manadžerius.

DIDELIS OLSELIS 
'isokių dažų ir dažams aliejų.

žmones teip kalbant.
Barbora: Iki kol dar tikrai nežinia.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE yra seniau- 
•J šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos/pašalpos ir kultūros 
organizacija. Kuopos yra 'visuose ^miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos?arbaTnorėdamaT*pla^ 
tesnių informaciją, rašyk pas Centro Sekretorių Šiuo*"įdresu:

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

ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius-^ 

" truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia knžngas, kurias nariams duodama'už 
pusę kainos.

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

rytąrnuo 1 iki 2 ir nuo 
7 iki 8 po piet.

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

7211 Broadmay N. E. 
CLEVELAND. OHIO.

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

‘DIRVOS’ KRAUTUVĖJE, 

2004 St.Clair av. Cleveland.

Vincukas: Bet kaip aš ją ten pažinsiu, 
jau teip seniai aš ją mačiau.

kad ji neprašė Dievo, kad but gerai užau
ginta. Gal dėlto mus apleido ir pabėgo ne
žinia kur.

Izabelė: Vincuti, ji už tai turi sunkiai 
metavoti. Jos širdis plyšta iš gailesčio dėl 
tavęs.

ĮDĖKIT JUS PINIGUS J LORAIN.
Ateities geležies ir plieno centras 

šiaurinėj dalies Ohio Valstijos. — 
Milijonai dolerių bus praleista į Lora- 
m ateinančius kelis metus. Daugybė 
lietuvių perka sau nuosavybę Lorai- 
nę. Ir Tamista bukit vienas iš lai
mingų. Del pilnos informacijos ra
šykit:
Koch & Shimman. Honecher Bklg. 
Lorain, O. arba M. Cibula, 3125 W.

56-th St. Cleveland. Ohie.
(34)

Barbora ir Izabelė.
Barbora (į šalį): Laiškas nuo brolio.

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

FRANKEL LIGHT COMPANY
5016 AVoodland Avė. - Cleveland, Ohio

Rašo, kad atvažiuoja (Izabelei). Ponia 
IVinguviene, meldžiu atleisti man, aš turiu 
feiti atlikti svarbų reikalą. Tegul Rytų Py
lis būna kaip gimtini namai. Nors nieko 
jtoltio ypatingo čia nėra, viskas paprasta 
'^išeina).

Atsišaukite šiuo adresu:
South Euclid, Ohio. 

Prasee Rd.
Karas gatvės Mills

mano mamytė irgi ten bus, mano tikroji 
mamytė?

Izabelė: Mano Vincuti, gal neužilgo.
Vincukas: Bet kaip aš ją ten pažin

siu? Gal jos ten nebus? Aš vis maniau,

APIE ELETROS ŽIBURIUS
Jeigu žinoma, kad elektros žiburio šviesa ap

saugoja žmogaus akis nuo įvairių ligų, tai žinomas 
daiktas, elektros žiburius verta naudoti, nepaisant 
ir to, kad jie kaštuotų kiek brangiau. Atmint rei
kia dar ir vaikus, lankančius mokyklą. Jeigu jie na
mie, vakaro valandomis mokinasi savo lekcijas prie 
netikusio žiburio, jie savo akis labai greitai gali pa
gadinti ir tuomi padaryti jas netikusiomis visam am 
žiui.

THE ILLUMINATING COMPANY
ILLUMINAITING BLDG. PUBLIC SQUAER

Izabelė (apkabinus Vincuką): Mano 
vaikeli, mano mieliausias, ar tu sergi (į 
Barbarą). Meldžiu dovanoti man, kad aš 
teip drąsiai kalbu, nes aš neseniai tokio pat 
netekau. Kaip pamatau mažą vaikutį, man 
tuojau širdį gailestis spaudžia.

Vincukas (Izabelės glebyj, Barborai): 
Mamyte, ar aš šiądien galėsiu su tavim va
žiuoti į miestą?

Barbora: Negali, mielas Vincuti, šią
dien yra labai šalta.

Tie patįs 
su Agota.

Izabelė: Pažinsi, Vmcuti, kaip pama
tysi, nebijok (įeina Jonas ir atsisėda ant 
krašto lovos).

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
t=: DANTISTAS t=:

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.

' Br. Skripkauskiutė.
‘ (Tąsa)

Barbora: Girdėjau, kad netekot savo 
vyro ir vaikų, kokiu budu?'

Izabelė (liūdnai): Teip, visko netekau
Barbora: Aš labai atjaučiu ir žinau, 

motinai yra gaila, kuomet netenka vaikų, 
kuriuos labai mylėjo.

Izabelė: Teip, labai gaila—
Barbora: Tie vaikai, kuriuos mokysi

te, yra ne mano. Jie yra Jono ir jo pirmos 
pačios.

Izebelė: Girdėjau, kad ji mirė, 
yra tiesa.

Barbora: Ji nemirė, bet tapo 
užmušta, kada pabėgo su Levisonu.

Izabelė: Gaila man jos. 
z Barbora: Ęet kokią didelę gėdą pada

rė Daumantui'ir visiems namams!
Izabelė (nulenkus galvą): Teisybė....
Barbora: Kada pradėsit mokinti vai- 

kus, meldžiu jiems apie ją nieko nepriminti,; 
nes beveik jau jie ir yra pamiršę.

Izabelė: Pasielgsiu teip, kaip tamista | 
norit. 0 kaip, ar jie visi yra sveiki?

Barbora: Visi sveiki, tik vyriausis 
Vincukas serga. Daktarai sako, kad jo liga 

' yra neišgydoma.
Izabelė: Kaip Daumantas gali tą viską 

perkęsti, kada mato, jog jo tikras vaikas 
neišgydoma liga serga?

Barbora: Nieko nesako. Nuo laikoj 
kada Izabelė pabėgo su Levisonu, jis truputį 
atsimainė. Aš manau, kad jam tas atsitiki-! 
mas dar stovi širdyje.

Izabelė: Aš manau, kad Jonas Izabelės 
nemylėjo. Jo meilė buvo skirta kitai.

Barbora: Klysti, ponia Vinguviene. 
Jis sakė, kad nepamirš Izabelės kol ji bus 
gyva.

Izabelė: Ar jis tikrai žino, kad ji mirė, 
arba tapo trūkio užmušta?

Barbora: Apie tai garsinta laikraš
čiuose, kad jos lavoną rado trūkio griuvė
siuose. Trukiu ji važiavo su tarnaite. Tar
naitė išliko gyva.

Izabelė: Teisybė....
—Barbora: Kad ji butų permaČius savo 

ateitį, nebūtų pabėgus su Levisonu, dargi 
su žmogžudžiu.

Izabelė: Jis nėra žmogžudžiu, bet teip

ra, jei būni doras, nes Viešpats myli mus 
tada. Kam tamistai reikia teip manęs gai
lėtis? Juk aš nesu tamistos sūnūs. Ak, 
kaip bus gerai eit ten (rodo augštyn). Ak, 
manau, kad ten nereiks daug sirgti ir būti 
suvargusiu.

Izabelė: Linksma tau bus eiti ten. Ak!
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UBTVViS metai sui

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

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

Cuy. Central 8473-R

S. Bondiorek
Specialistė

' F A K Ū š E R č
Baigusi šitą mokslą Europoje, 

teipgi ir čia Amerikoje.

2007 St. Clair Avė, 
CLEVELAND, OHIO.

DIRBTINIAI VEIDAI 
KARES AUKOMS.

12 žmonių gamina dirb
tines akis.

į Šiądieninėj karėj vieni jie- 
iško būdų, kuriais butų gali
ama kuodaugiausia sužeisti 
; ir užmušti žmonių, kiti vėl 
jieško būdų, kad sužeistuo
sius gelbėti ir jiems pagelbė
ti tiek, kad jie galėtų kaip 
nors užsidirbti sau pragyve
nimą. Pirmiaus jau rašėme 
apie išradimą naujo vaisto 
gydymui sužeistų kareivių, 
kurie pirmesnėse karėse nuo 
tokių žaizdų buvo ne išgydo- 

jmais ir turėjo mirti. Bet 
naujų būdų jieškojimas ne 
apsistoja, ir eina toliau.

dObiHiHHMititiiHHHHuiiHiiiHiHunnm
I PARŪPINAME

ve, niekas j jį, kaipo sužeis-, 
tą, ne atkreipia . atydą, nes ‘ 
ant jo neliko nieko tokio, kas 
patrauktų praeivio ak|. Dak- į 
tarai jam pridėjo iš kaučuko 
padirbtas veido dalis, nuda
žė ne nykstančiais dažais, 
tinkamais kūno odos spalvai, 
pridėjo dirbtinę akį, uždėjo 
akinius ir baisusis reginys 
tapo paslėptu nuo praeivių 
akių. Minimasis oficieras 
turi dvi garnituras ir kuo
met viena apdulksta ir rei
kalauja nuvalymo, gali ją ^ai laukiniuose kliubuose, su 
pamainyt kita, kaip kad męs 
mainome baltas, marškinių 
apikakles.

Darbus Dykai

pragyvenimu. Reikalauja
me greitų mergaičių prie sta 
lų ir špižernės darbo, teipgi 
greitų vaikų prie patarnavi
mo.

I
Artistiškos akįs.

Daktaras Coulomb paro- THE CLEVELAND CATE-

Dr. I. E. D0WNEY
DANTISTAS

Nuo 9:00 ryto iki 6:00 vakare ir nuo 7:00 iki 
vakare.

Seredoms nuo 9:00 iki 12:00 vidurdienio. 
Nedėldieniais uuo 10:00 iki 12:0u vidurdie- 

ir nuo 2:00 iki 5x0 popiety.
Prineeton2371-R

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

]0[
L. Bednarski

parduoda

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

• ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI.

6700 Fleet av. Union 733-R
=w=iFir ir

‘SANTARA’
DEMOKRATINES TAUTOS LAIS-

Vyrams ir moterims. Su
randame darbus prie virtu
vių darbų, daržuose, prie 
kambarių valymo, bliudų 
mazgojimo ir viešbučių. Dar

-

K Alfa A _ __

Astuoni (8) rubliai
■ —

6 mėnesiams.................5-58 1 1 mėnesiui....................... IN
3 mėnesiams.................2 80 | N. 1ik.(2psl.) 15k.(4psL)

Užsieniuose du kartu brangiau. - ’

■

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

Skelbimo petito (1-6) eilutė 1 puslapyj — 1 ' t 
rublis, 4-ame puslapyje — 75 kap. Adreso pamai- G 
nymas — 40 kap.
“SANTARA” eis antradieniais ir penktadieniais. ::

Naujai surandami budai pa-- , 
dę daugeli dirbtinių veido RERS ASSOCIATION CO. 
dalių. Viename atsitikime 
buvo toks sužeidimas, kad1 
sužeistam kareiviui truko l *
netik akies su skruostu ir j Naujas išradimas jį 
blakstienų, bet ir veido, j 20 amžiaus
Kada reikalinga pridėti tiki blakių, bamba- i 
viena akis, tada nesinaudo- dienų ir kitų vabalėlių, koki tik ga- j || 
jama stikline akia, ir dirbi-! tn? j d^-Si, tik įa's’S ■ fc

mui akies nesinaudoja stik-(^i^yga?dres*>- 0 visi nurodymai ||

sitarnauja karėje sužeis
tiems tiek, kad sužeistam 
pridėjus dirbtines akis ar ki
tokias dirbtines kūno dalis,

5!

jiTelep. - - Cuv. Central 7597-K

! John Tidd
^KOSTUMERSKAS^

ji; Lietuvys Kr jaučius

y 
ii

jį. Kurie mylite dėvėti gražius 
iįsiutus ir kitus drabužius, tai užsi- 
[5 sakykite pas atsakantį kriaučių.

SI ir turiu bidelę šapą, todėl ir viso- 
ĮSkius drabužius- atsakančiai pasiu- 
jjĮ vu. dailiai pritaikau ir gero tavoro.

S- Kreipkitės Antrašu:
ji; 1377 E. 9-tos gat. Cleveland, Ohio

•JlsaKyKite pas atsaKantj Kriaučių. 
$ Aš gyvenu pačiame miesto centre p* 
Itf ii- f it t5 n toriai ir viso- i;

| Edvardas B. Smialek, | j TAIKOS SUDŽIA
(Justice of the Peace) j! 

•j Sutaiko civiliškas ir kriminališ- g

S
 “kas bylas ir išriša kitokius teismo ; ištolo toki aptaisytą ZmOgU
reikalus, kurie rišasi su šituom j .. , . ____
urėdu. Teipgi veda JI | negalima atskirt nuo norma-
rejentalikšą kanceliari-| : liško žmogaus. Tame labiau 

i JA (Notary Public). 13! • • - • tv • • jiL - s šia atsižymi Paryžiaus dak-«i Parūpina kontraktų ir pardavimo « . J
« ar pirkimo aktus, apdirba “dee-!i; taras Coulomb, dirbantis 
J dus“, margičius, abstraktus, tęs- Į!! ..... .. m i >
; tamentus ir teip toliau. L-; dirbtines akis. • Tokių žmo-

k anceliarua : j!1 nių, kurie užsiima gaminimu
: 303 sl PERiOR BuiLDiNG ;; • (jirbtjniy akių, visame pašau
: Tel. Bell Main 1963. B lyje šiądien yra tik dvylika.
: Cuyahoga Centrai 8290—r. Į-j. vienas ju yra New Yorke,
: pi^bndos: nuo9ryto iki* H|į vienas Londone, vienas Ve- 
• rezidencija: |Lnecijoj, keturi Vokietijoj ii’
į St-16 n&Park °- i į penki Paryžiuje. Žymiau- 
; Su visokiai reikalais kreipkitės];:; šia tarp VISU Vieta UŽima dak 

prie jo, o busite užganėdintais jokį ‘ . " , ’ ,
j;patarnavimu. įjį taras Coulomb. Jis dirba

£ akis, iš krišpolo ir emalijos, 
_ kurios yra teip panašios na- 

i turališkoms akims, kad 12 pė 
; du atstume negalima jas pa
žinti, kad jos nėra natura- 

į liškomis. Bet daktaras 
] Coulomb nėra dirbėju vien 
; dirbtinių akių, jis dar dirba 
į ir dirbtinius veidus.
1 Dr. Coulomb yra chirur- 
;gjjos profesorium ir savo 
i gabumais dar prieš šiądieni- 

- i nę karę gavo garbės kryžių, 
Į kuri jam suteikė Francuzi- 
; jos valdžia.

W. E. & J. J. Donnelly
PATENTUOTOJAI

Tris dešimtys mstą musu patyri
mo darbas Įvairiose šakose, viso

kiu išradimu ir patentavimu.

406-7 Cuyahogo Bldg, 
CLEVELAND, O.

Or. FRANCIS KENNEOY,
DANTISTAS
OFISO Va

Panrdėiiu. Utarninkv ir S*-r**dy vakarai* 
nuo OO iki 7:3l>.

8e!1 RaseSaie 2377-W Cny. Cest. SS78-R

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

^Sienoms Popiera»
č Nuo 5 centu augštyn už role*^ , . . , ,J , VK Gyvenimo abu du telefonai.
^/Didžiausis pasirinkimas tinkamų £ Qf:sw Tekfonas; Cuy. Central I017-W 

margumynų. Pąmieruokite savopT
^kambarius ir atėję pasirinkite Dr. Wm. Rasine 
y tinkamiausio tavoro pas mus / *
£ Wall Paper & Paint Store, J GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

:o —

1338-10 Št. Clair Avenue N.E.<> _ Valandos -
4\Centr. 6189-R Prospect 2892<^ 1 iki 3 popietu ir nuo 6 iki 7:30 va

kare, šventadienias nr.o 11 iki 12 die
nos. Seredoms popietų ir Pelnyčių va-

■ karais nėra ofiso labndų.
- Ofisas 1395 L 9 St.

1 1 " — A Vienas ploka: nuo Nerti. Superior
,, CLEVELAND, OHIO.

S^. ’’ I !?*«!* J >J .7 »’L ,
’A Viena:* ploka: nuo Nerti. Superior

-- -----DANTISTAS ~~
Ištraukia dantis be jokio 

skausmo. Sugedusiu: dantis už
taiso ir padirba sudėtinius dan
tis.

Valandos priėmimo: 9 ryto 
iki 9 vai. vakare.

6127 St. Clair Avė., kampas
- Norwood.

V

© Ih-II Main 3514 Gyvenimo © 
<§)Cuy. Cent. 1505 Cuy. Union 289 @

© C. J. Benkoski @
® ADVOKATAS @ 
@) ———(g)

420 Society For Savings Bldg..z^
CLEVELAND, O. X

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

i Korespondento aprašymas, 
j Korespondentas rašo: Ka
da kartą atlankiau vieną po
ną, jis buvo apie 30 metų, 
pasirėdęs pėkstininkų ofi- 
cier,o mandiera. Ant vienos 
jo rankos buvo prisiūtas 
šniūras, kurs reiškė jo tar- 
nystą, ant antros buvo du 
šniūrai, kurie reiškė, jog du 
metus yra karevęs su vokie
čiais. Kada pasveikindamas 
jį pažvelgiau jam į akis, pa
mačiau, kad už akinių jo kai- 
rėji akis yra dirbtinė ir ap
link ją eina nereguliariška 
dirksnių dėmė. Pamaniau 
sau, koks tai buvo baisus su- 

ižeidiftias ir koks gabus gy
dymas, užtaisantis teip pa
vojingą žaizdą. Oficieras 
nusiėmė akinius. Su aki
niais nusiėmė skruostas,

412 Superior Avė. N. E.
uiiiiiiiiiii)jmHitiimmu!Wi!i 1111 n h 111 j i

lu, bet dirbama akis iš kris- j Rašykite ant adreso: 

polo ir titnago, kurie padaro b«x 4x staS^AUSckvetand? Ohio. 

medegą, gerai tinkamą spal- j 
vai akies baltymo. Titnago Į 
dauguma naudojama yra pa- j 
gal reikalavimo akies spal-' 
vos, kad padarius tinkamaii 
mėlyna, raina, žalsva, ruda ■ 
ar kitokia, tinkama prie „ 
ęvnilrnc olrioc iv toir» Irarl nir- 1 3 

mu žvilgsniu nebūtų galimąį ~ 
atskirt dirbtinę aki nuo svei-: 
kos.

—UŽLIAKO DIDELĘ—

NAMŲ RAKANDŲ KRAUTUVĘ

š Tel: Central 2356. Harvard 286.

—PRAŠYK—

T Atsinešk pas mus savo reuma- ;' 
•'tizmo keblumus, męs juos prašalin-,; 
•sime. Išgydymą grarantuojame,!; 
•Įjo jei ne, tai užtikriname pinigų su-j;: 
jJigrąžinimą. jei mus vaistai negelbe- !'

i;i 3502 Clark Avė., Cleveland, Ohio.

BITERIO

B1TTERS

| DR. D. TH. GANSOS, D. D. S. | |
H ATSAKANČIAUSIAS 2 B

DANTISTAS.

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

813 Superior Avė. Nr E,

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

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

Cleveland, Ohiosveikos akies ir teip, kad pir- j Hv^os durys nuo Coloniai Teat. g ■ 2150 St Clair Avė.

Kaip daroma dirbtinės akįs. i 
Atradau artistą (sako ko- 

respondentas) tamsem kam- 
baryje, sėdint prie didelės 
Bunseno lempos. Krišpoli- 
nė dūdelė, šešių colių ilgu- _ 
mo, su akies didumo forma, 
laikoma yra1 lempos liepsno
je prie 500 laipsnių Celciaus 
termometro karščio, o dūde
lėje tirpsta Į formą sunkiasi 
dūdelėje Įdėta emalijos laz- i 
dėlė. Į tirpstančią šitą kris-' 
polinę lazdelę, iš kurios pa-! 
sidaro akies baltymas, Įpu
čiama titnago tiek, kiek rei

CERE8RU0T0

LASH’S

A. ORDINĄ
Grabelius ir AisMantislas

PARSIDUODA 
VISUOSE 

CINKUOSE

puse STIKLO 
PATAISO SKIL- 
VJ IR INKSTUS

GF.NERALIŠKA STOTIS: 
6127 St. Clair Avė.

Fili ja:
į W17 — 19 St. Clair Avė.

Telefonai:
I Ohio State, Princton — 1381.

Bell — Roaedale 1881

Kas iš Nevv Britain, Conn. ir jo 
apielinkes nori užsirašyti “Dirvą’’ ar 
gauti pavieniais numeriais, gali krei
ptis prie musų agento Vaclovo Gile- 
vičio, 98 John st. Nevv Britain, Conn. 
ir prenumeratą galima jam užmokė- 

“Dirvos’’ Adm.

Central 1518

J. F. SAWICKI
v♦ADVOKATAS

325 Society for Sivinp Btrildinj'e

Main 6166

gi 
ii g

Gyvenimo antrašas:
3767 E. 71-oš gat. Cleveland, 0.

Namų tel. Union 251-L.

REIKALAUJA VYRŲ 
Mokintis Barzdaskučių 

AMATO.

Taisome Vaikų Vežimukus, Skėčius (parasonus)ir tt. j ;
Pataisytus daiktus pristatome į namus, jei yra rei- • 

knlanjmn Savo dariu męs g\-arantuoja n*e._____________ , > > 

3033 Woodiand Avė. Cleveland, Ohio « ; .
1€~uy. CtMtra^i3080-L ,,,,,,,,,,, J i

^ĮOhio Baby Carriage Repair Co.

kalauja akies vidurio spalva, y. 
o kad verdantis krišpolas 
tirštesnis už titnagą, tai tit- ę 
nagas apvaliame stovyje tai
kosi formos viduryje ir tuo- 
mi sutveria akies vidurį, va
dinamą akies lėle. Daktaras 
Coulomb turi savo specia- 
liškumą nustatyme akies lė
lės spalvos.

Pridavimųi kitokių akies 
spalvų yra tam tikri paišiu
kai, kuriais padaroma Įvai
rios gjslelės (jei yra reika
lingos) ir taškeliai, akies bal 
tyme. Akis yra daroma ap
vali ir po jos padirbimui yra 
perpjaujama aštriu platinu 
pusiau, teip, kad išeina dvi 
lygios dalis. Paskui dedama 

jį tam tikras hemijas pridavi- 
įmui žvilgesio, apdžiovinama 
karštame pečiuje ir darbas

■ užbaigtas.

. blakstienas ir pati akis. 
Toks reginys, nors Paryžiu
je panašių buvau jau matęs 

■ gana daug, papurtė mane ir 
įšaltas šiurpulis perbėgo ma
no kūną. Per minutą laiko,

Į kol oficieras vėl užsidėjo sa- j 
to akinius, o su tais ir aki, j 
aš žiurėjau i juodą duobę, 
kuri buvo jo kaktoje, vietoj 
akies. Tai vokiškas atmini
mas— lyg susigraudinęs ofi
cieras. pasakė. Plyštanti 
kulka, kaip sako daktaras 
Coulomb, man tai padarė. 
Vokiečiai dar ir šiądien var
toja tokias kulkas, kurios 
atsimušusios Į kokį kūno na
rį, eksplioduoja.
~ Tas oficieras gyvena tik 
pasidėkavojant geram dak
tarui ir geram ligonbučiuose 
prižiūrėjimui ligonių, šią- 

Įdien jis nors yra baisiu žei- 
jduliu, bet apgydytas teip ge- 
į rai, kad kuomet jis eina gat-

Instrukcijos admokamos 825.oo 
Algos apsimoka.užsiėmimas gva- 
rantuotas.

Tri-City Barber College 
211 Prospect N. E. 

CLEVELAND, OHIO.

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

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

L. S. KREJCI, Savininkas 
jČj 2601 LORAIN AVĖ :-: CLEVELAND, OHIO

||

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

NYERC1ĖS BROTHERS
Siunčia pinigus ir parduoda laiavkortes į visas dalis pasaulio. Par

duoda lotus, namus ir farmas Apsaugoja nuo ugnies namus ir namų 
Eiklus. Atlieka prisegos patvirtinimo (Notary Public) darbūs.

DU BANK 
1783 W. 25th Street,

573 W 3rd Street.

MES NEPARDUODAM
Blogy Čevervku

Cleveland, Ohio.
Elyria. Ohio

Bet Parduodam GERTTS 
ir PIGIAI

CHAS. R. SELL
7026 Superior Avė.

CLEVELAND, OHIO.

CIGARAI ir PAPIROSAI |
----------------------- - ---------------------------- ----------
SALDAINIAI IR SUŠALDYTA SMETONA

Musų aptieka yra prisirengusi viskuom apru- ❖ 
pinti Tamistą. Musų tavoras yra tikras ir prireng- •> 
tas, mus patarnavimas užganėdintas ir prekės san- £ 
žiningos. > t

THE GEGENHEIMER DRUG. CO.. J 
7043 Superior Avė. t

Kampas Addison Road N. E. Cleveland, Ohio. ❖

fi HUEFNERS CONFETIONERY
7031 Superior Avė.,

ĮVAIRUMAI.
Rusijai pirmiaus Švedija 

parduodavo pjūklus medžio « 
pjovimui, bet prasidėjus ka- S 
rei, valdžia Įsteigė fabriką, | 
1000 pjūklų.

Norvegijos karalienė sa
vo. paradams ir toaletų rei
kalams per metus išleidžia 
1000 dolerių. Ispanijos ka
ralienė tik vienoms šlebėms 
per metus išleidžia 15,000

Anglijoj, pagal valdiškų j 
paskelbimų, kasmet miršta 
nuo džiovos 50,000 žmonių, 
o 150,000 liekasi netinka
mais prie darbo.

Cleveland, Ohio.

IdrjIailey/ specialistas
5511 Euclid Avė. (arti 55 gatvės), antros lubos kambaris 222. . —
Ofiso valandos: 9:30 r. m. iki 8:00 v. m N£jel»U m- ,kl 1:00 v’

CLEVELAND, OHIO.
ilHtnHTIftf...... ffm»mwmmiwHWHmmnii»niilt!iiiiiin!!t!lllllllUllllHHIIIttlUllllinilllllinilllUlllllllilllUllllUIIUUUIUllUJ

su $1,000.00 vertės mašina X—Ray aš galiu tikrai ištirti tave: / 
nesveikatos ar ligos priežastis. Mano X—Ray mašina mato viduje;;: 
teip gerai, kaip tamistą gali matyti iš lauko. Ji parodo man visas prie-::: 
žastis; aš galiu matyti priežastis, kurios kenkia tamistos organizmui.;;- 
Aktuališkai matant ir tuomi lengvai ištiriant visas kliūtis, aš tamistai;;: 
galiu lengvai pagelbėti ir pagerinti sveikatą. Su pagelta ::
reguliariško egzaminavimo su pagelba X—Ray už $1.00, aš mikroskopiš-;; 
kai ir chemiškai galiu patarnauti be speciališko atlygniimo. Per septy-;;:' 
nioliką metų savo praktikos aš pagydžiau Rūkstančius žmonių iš nesuga-:: 
Įėjimo: pilvo, kepenų, inkstų, kraujo, odos, reumatizmo, akių, ausų ir ger-:;; 
klės skaudėjimo, plaučių neveikimo ir jsesenėjusių kitokių ligų- Ateik;:: 
pas mane ir duok save išegzaminouti. Aš suteikiau pagelbą tūkstančiams : ■ 
žmonių, suteiksiu ir tamistai.

Atsitikime užsinuodinimo kraujo vyrų ar moterių, aš naudoju išra-; : 
dimą profesoriaus Ehrlich. 606 (Salvarsan) ir 914 (Neosalvarsan) kaipo ; 
vaistą. ' ■

Aš kalbu lietuviškai, lenkiškai ir slaviškai.
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KUR GALIMA. GAUTI VISADOS 
NUSIPIRKTI “DIRVA.* KAS SA
VAITĖ UŽ 5c. ARBA UŽSIRAŠY
TI ANTMETŲ-

WATERBURY, CONN.

Vaikai ima pavyzdžius 
nuo tėvų. 1

Kiekvienas esame kalviu < 
savo laimių ir nelaimių. Mu- i 
sų ateitis daugiausia prik
lauso nuo mus pačių, o atei- : 
tis musų kartos yra ankštai . 
surišta nuo to, kokius pavyz
džius suteiksime savo vai
kams. Kada tėvai yra darb
štus, ramus ir mandagus, 
tai jų vaikai, daugumoje, 
eis savo tėvų takais, nes nuo 
mažens turėjo progą prisi
žiūrėti ir pasimokinti to nuo 
savo tėvų. Didžiausias pri
valumas išauklėjimo vaikų 
guli ant moterių pečių. Ji 
yra visuomet namie, kuomet 
vyras yra priverstas fabrike 
ar kur kitur pelnyti sau ir 
šeimynai kasdieninę duoną. 
Vienok vyras tuomi dar nė- 
ra^pialiuosuojamu nuo atsa
komybės iiž vaikų išauklėji
mą. Jis privalo, kada turi 
laiko, visuomet būti pagel- 
boj savo moterei vaikų auk
lėjime. Norint, kad vaikai 
butų dorai ir žmoniškai iš
auklėti, reikia stengtis vi
same ir visuomet duoti jiems 
gerus pavyzdžius. Tinka
mas vaikų išauklėjimas 
mums sueedys-. daug sveika
tos, nes tuomi bus išvengia
ma daugelio susikrimtimo ir 
gėdos, kurią tankiai tėvams 
parsieina nukęsti dėlei neti
kusiai išauklėto jaunimo. 
Barant ar mokinant vaikus 
visuomet reikia vartoti aiš- 
kius žodžius, kalbėti rimtai 
ir laikytis vienodo tono. 
'Karščiavimasis ir stoka tak
to kalboje suvaikais, netik 
neduodą gerų pasekmių, bet 
vįeteffto gadina vaikų karak 

* terį. Vaikams užsitarnavus 
baudą, nėra reikalo juos bau 
sti rykštėmis, kumščiomis 
ar keiksmo žodžiais, kas jau 
nekartą patėmyta pas lietu
vius, bet žodžiais ir tai to
kiais, kurie negadintų vaikų 
karakterį ir nenaikintų am
biciją.

Jeigu męs prisižiūrėsime 
jaunimui, augusiam - iš mus 
tarpo, čia, Amerikoj, tai pa
matysime labai greitai, kad 
jų išauklėjimas yra tikrai 
pigiu ir apgailėtinu. Paly
ginimui imant- čia augintą 
jaunikaitį, su jaunikaičiu au 
gusiu Lietuvoj, pamatysime 
didelį skirtumą, kuomet 
“amerikonas”, vieton atsi
tarnauti tėvams už išaugi- 
nimą, maitinimą ir dengimą, 
laiką praleidžia ant gatvių 
kampų, bilijardu salėse ir 
karčiamose, leidžiant ant 
niekų skatiką, kurio pas 
jį nevisuomet yra užtektinai. 
Toki laiko praleidimai tan
kiausia užsibaigia pataisos 
namuose ar baudžiamuose 
kalėjimuose; Prie šitokių 
atsitikimų, kurių pas lietu
vius pasitaiko gana daug, 
visuomet kįla klausimas, ke- 
no tame kaltė, ar pačių jau
nuolių, ar tėvų, kurie juos 
augino kaip laukuose me
džius, duodant jiems valią 
augti kaip norint, neduo
dant jiems gerų pavyzdžių, 
kurių, tiesą pasakius, ir pa
tiems tėvams .tankiausia 
trūksta.

Thomson, kuri tapo parduo
ta 7 d. Balandžio, 1832 m. 
Carliste, Anglijoje. Buvo 
tai moteris Juozo Thomsono, 
ūkininko, kurią jis vedė 
prieš tris metus nuo dienos 
jos pardavimo. Ją parda
vė pats Thomson:

Tais laikais įstatymai jau 
neleido pardavinėt moteris, 
vienok tas paprotis buvo įsi
senėjas nuo pirmiau ir jis 
buvo praktikuojamas kai
muose ir mažuose mieste
liuose, per daugel mėty, nors 
įstatymais tas buvo drau
džiama. Pardavimas augš- 
čiau minėtos moteries atsi
buvo vidurdienyje. Nelai
mingą moterį pasodinta aug 
štai ir ant kaklo jai užrišta 
virvę. Į susirinkusius pirkė
jus jos vyras turėjo prakal
bą, kurioje išsireiškė, jog 
noris ją nusikratyti, nes ji I - 
yra jam nepakenčiama sun—i 
kenybe. Jis sakė, kadnega-;J'J’ šllkaSp„ 
lįs su ja laimingai gyventi,Į £ 
kad ji yra jo prakeikimu, 
nors turi tulus gabumus, nesV * • v • i ** Jmėgsta daug skaityti ir sei- • vi. Barauskas, 

myninkės pareigas atlieka 
labai gerai.

Pirkėjų buvo labai mažai., 
Galiaus Henry Mears Thom— i 
šonui pasiūlė už nelaimingu 
moterį 20 šilingu ir savo šu
nį, kurį turėjo su savim at
sivedęs. Niekam daugiau i 
nesiūlant, Thomsonas sutiko ( 
ir savo pačią išmainė ant 
šuns su magaryčiomis 20 ši
lingų. Thomsonienė vėliaus

97 Bank St., 
NEW BRITAIN, CONN.

V. Gilevičia,
98 John SL.

AMSTERDAN, N. Y.
P. J. Lalas, 

10 Swan SL
LONDON, ENGLAND.

J. Naujokaitis,
47 Planet SL, 

Commercial Road E.
BROOKLYN, N. Y.

A Struminski, 
184 Grand St.

PITTSBURGH, PA.
J. A. Ignotas.

46 So. 22 SL,
J. A. Katkus,

2204 Forbes SL,
BRADDOCK, PA.

J. Petkunas,
910 Talbot Avė., 

SHENANDOAH, PA.
T. P. Križanauskas,

102 E. Centre St., 
LEWRENCE, MASS.

A. Ramanauskas,
101 Oak SL,

B. P. Miškinis,
35 Arthur SL,

•ssvk ‘cmaiNOK

DRAUGYSTĖS, KURIOS 
TURI “DIRVĄ” UŽ 

. (MRGANĄ.
DETROIT, MICH.

Lietuvių Literatūros ir Mokslo Drau-
DRAUGUOS VIRŠININKAI:

Pirmininkas M. Vošvila, 
Pirmininko pagelbi. A Bagdonas, 
Užrašų sekretorius J. Dikčįs,

295 Greeley Avė,'
Finansų sekretorius F. Praškevičius, 
Iždininkas A Mitrikas,
Iždo globėjai: Jonas Balčiūnas ir J. 
Latonas.
Tvarkdaris J. Vaitekūnas.

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

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

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

Literatiškas Komitetas A. Abyshell 
ir F. Proškevičius.

TIK KĄ IŠĖJO Iš SPAUDOS

Visos Lietuvos Žemlapis
Sutaisė ir išleido M. Šalčius.

Žemlapis parodo sienas, kokios turi 
būti laisvos Lietuvos.

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

Žemlapis didumo: 24 colių ilgio ir 
20 pločio, spalvuotas, spauda aiški ir 
įskaitoma.

Kaina 60 centų.
Pinigus siųskite money orderiais 

arba stampemis.

-DIRVOS” ADMINISTRACIJAI,
.___ 2004 ST, CLAIR AVĖ,

CLEVELAND, OHIO.

NUOŠIMTIS
SKAITOSI NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 
' taupinimui

S.R«kertT.6mirt, R.B.

SHORE

Per 34 dienų
Suteiks . patarnavimą 

pritaikyme akinių ir davime pata
rimų DYKAI.

Aš gvarantuoju už savo darbą, 
akinių pritaikyme.

7035 Wade Park Avė.
Valandose Nuo 1 iki 8 kas 

dien. Galvos skaudėjimas 
išgydoma su akiniais.

LIETUVIU PILIETINIO KLIUBO 
VALDYBA DETROIT, MICH.

Pirmininkas A Locaitis, 
Pirmininko'pagel. K. Nausieda. 
Rekordų sekr. St. GSniprauckas, 

175 Cardoni Ave,_ 
! Fin. sekreL_ B._ Simanayičia,

sakyti “Dirvą” ir užsimokėti 'arenu- j 2163 Russell St, 
------- ’ Užrašyto jas organo ‘‘Dirvos” L. P.

______  i Kliubo nariams Jonos Naujokas, 
j , 1 217 Cardoni Avė,

83 Kendall avė. i Korespondentai taisiklių J. Suka ir 
| Jos- šnipas.

491 Main sL ! P. S. Kliubo susirinkimai būna lai- 
RACINE, WIS. ! komi antrą nedėlę kožno mėnesio ant

1029% Ločkwood avė. i2:30 P° Piet Schulte Svetainėje, 273 
------ —- • — -- i Gratiot

31 Hndson Avė..
PITTSTON, PA.

---- 101 North Main sL 
• T. F. Ruseckas, 1406 South Main sL 

SHEBOYGAN, WIS.
Ch. Yutis, 1317 Centre Avė.

WILMERDING, P.
’ , 119 Niddle st.

I CHICAGO, ILL.
Ch; Ruplen. 1618 So. Union avė. „. ..

PITTSBURGH, PA. | Fin- rast; ^įpr. Selickas,
F. Valkauskas, 1330 Reesdalle st. i 6202 Heisley Avė. S. E.,

j Kl. Vidžys, 48 16-th sL ' Iždin. J. Miškinis,
1 Mot. Kupcinkevičius 445 Stadium st. 1532 E. 32 St.
K. Zykus, 33 Ojox st į KAIRŠKA VYRIAUSYBĖ:

' KapiL J.Rakauskas, 7028 Superior av.

OFICIERIAI:
P. šarkauskas, 1301 E. 55th Street 
J. Maksimavičius, 1279 E. 60th Street 
F. Piečaitis, 1399 Giddings Rd,

j J. Gaidelis, 1402 Oregon Avė.
j Signalistas J.šalčius, 1399 E. 41st Str. 

j L. S. Šv. Kazimiero Gvardijos su- 
I sirinkimas atsibus kožno mėnesio 

nuo 7:30,

TV y . « . ,SUKRIU ’ iv
Pas kunuos galima visados uzsi- , iždininkas V. Milkevičia, 

4CTY3n.» C** —  ne 7*0 *,^11 CS^ *
meratą.

DETROIT, MICH.
Gudinąs F. f ”

ANSONIA, CONN.
J. P Chupas,

T. Vegela,
BROOKLYN, N. Y.

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

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

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

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

prisipažino, kad ]Tyra 
labai užganždinta savo nau
juoju ponu, o kronikos paro
do, kad Thomsinienei susi
tuokus su Mears, laimingai 
abudu gyveno ilgus metus.

Kaip verdama menkžolės
(sparegras).

Menkžolės, kad butų geros

| DL ADOMAS SCZYTKOVSKl f 
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS | 
f; 982 E. 79 St, Cleveland, Ohio. | 

j Telefonai: Rosedale 5758, Princ- | 
| ton 431 |

|; Valandos: Nuo 2 iki 4 pp piet | 
t: ir nuo 7 iki 9 vakare. z
g Nedėlioj: Nuo 2 iki 4 po piet. |

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

4%
SL Clair ir East 55-ta gatvė,

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

12000 Superior Avė.

tu. PriacttMttS

| Dr. E. 1 Narlewški
❖ = DANTISTAS =====

Ofi»o Valandos:
❖ Nuo 9:00 12:00. nuo 1:00 iki 4:00 popieti; ir
? nuo 6:00 iki 8:00 vakare.
❖ Seredoms nuo 9:00 ryto iki 12tf0 vidurdie.

t 1108 E. 79tb St. Clevelud, Ohio

t POPE VULCANIZ1SG GO. | 
Goodyear & Pennsylvania auto-yv 
mobilių guminius ratus ir dūdas'T 
pataisome. Už savo darbą męs>P 

tz gvarantuojame. Atidaryta \F 
4/ vakarais ir nedėldieniais.

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

O 
o 
o
S\Cuy. Telefonas Princeton 539

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems

VIENYBE UEKVNINKD;
Eina jau 304us metus.

Prenumerata $2.00 metams; $1.00 
pusei metų. Kanadoje $2.50 metams; ' 
$1»25 pusei metą. AegU|ej, Lietuvoj ir į 
kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m. 
Pamatiniui vieną num. siunSam dovanai 
Knygų katalogą siunčiam art pareika

lavimo dovanai

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

SVARRUS APRAŠIMAS!
Rasputino Veikbuas Caro Palotinose, Apgavingos 

Maldos, Nuodinūnas Caruko.
Jo galybe Rusijos politikoj, priartinimas revoliucijos, prasidės tilpti “Amen- : 
kos Lietuvyje“. Užsirašyk “Amerikos Lietuvį“ dabar ir perskaityk šitą 
aprašymą, nepraleisk progos, nes už šį aprašymą brangiai užmokėta autoriui. 
Siųsk šiądien pinigus ir gauk “Amerikos Lietuvį“, jis talpina tik svarbiausius 
raštus. Kaina metams $2.00, pusei metę $1.00. Adresuok taip:

"AMERIKOS LIETUVIS'
15 Millbury Street Worcester, Mass.

.JEIGU.

EGZAMINAVIMAS.

❖ karo.

I

GYDAU nervy,

1547 St. Chir n*. C1eretantf. Bkte

$

Kmniti>nif.. MktSaM mkalarajaat. A- 
Mutmrtja j*i rrikalicca.

L*Hy Aiaeriat Trot BUf.

Visokius apskelbimus išnešio
jame po atubas.

O 
o

SCRANTON, PA.
Petrikys J.

Court & Albright Avė.
WATERBURY, CONN.

S. Alyta, 23 Congres avė.
GARDNER, MASS. r. ritxa.ii.is,

S. Remeikis, 267 Pleasant sL J- Urbšaitis, 1087^East 68th Street. 
SO MANCHESTER, CONN. i ’ .................. ~

R. Zokaitis 98 Bissell st. ' ”--------------
J Vai -i^ILKE^ i * sirinkimas atsibus __
J. vaisms 326 Hazle st., antyą utarninką vakare, nuo 7:30, M 1935 SL Clair Avė. ■
, ,, VALPARAISO, IND. I Povilausko svetainėje, 2452 St. Clair Viršui Pekelčio antiekos. UJ 
J. Martišius; 405 Union avė i Avė.

M.

P.

virimui, turi būti didume 
apie 7 colių nuo žemės. Za 
los visada yra geresnės ne
gu geltonai-baltos. Virti 
menkžoles reikia surištas 
pundelyje, kurio žiedų vir
šūnės turi kyšoto iš vandens, 
kad ne suvirtų pirmiau už 
kamblius. Užvirus jas sū
dytame vandenyje, reikia 
pastatyti ant lengvai besi- 
kurinančios ugnies, kad leng 
vai virdamos lygiai išvirtų, 
kai iš lauko, teip ir vidurio
pusės. Vandenį, kuriame 
menkžolės verdama, nerei-1 
kia išlieti, bet sunaudoti mė
sos virimui, nes jame yra 
daug minerališkos druskos. 
Išvirtas menkžoles reikia 
palaidas sudėti į torielką, 
apibarstyt tarkuota duonos 
pluta, aplaistyt tirpusiu svie 
stu ir teip paduot į stalą.

Apikaklių išvalymas.
Vyriškų drabužių apikak-i 

lės geriausia išvalomos van- 
deniu, sumaišytu su amoni-1 
ja; į dvi stiklines vandens 
reikia dėti šaukštą amoni jos. i

L.F.

Išmainė pačią ant šuns.
Prieš daugel metų, dauge

lyje vietų, moters, ypač te
kėjusios buvo viešai parda
vinėjamos per akcijonus. 
Pastaraja parduota motere 
per akcijoną buvo Mare

O>r. Frank F.Happy
I DANTISTAS |«|

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

Geriausi patarnavimai už sąži
ningą užmokestį.

||Tik Vyrainsj

Ypatingas Paskelbimas.
Daktaras Cowdrick, didėlis specialistas, į Clevelahdą pargabe

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

Nauji Lietnvtski Cotumbia
REKORDAI

ARTURI
Pilvo skausmą, 

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

Tuo Proga
Štai tavo proga 

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

JDAINAVO 
Marė čižauskienė 
Gegužinė Daina 
Giedu dainelę.
Marė čižauskienė

E3991 54,1 laivelis
“ Lopšinė daina.

ĮDAINAVO
M^rė ir Jonas čižauskai 

F3944 T“ 1,13110 Motinėle 
Skambančios Stygos.
Tris berneliai 
Vakarinė daina.

ĮDAINAVO 
Jonas čižauskas Baritono.

3

aujo ligas, elekt-| 

ros ir medicinos* 

ko mb i n cijomis ‘

§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, papasakojant jam visas kliūtis.

Dr. Cowdrick XX“
Specialistas w Cleveland. Ohio.

Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 4 ir 6 iki 8. 
Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

Ant marių krantelio 
fc31al Saulelė Tekėjo.
E3’45 Gimtinė Šalis 

Sunku gyventi.
ĮDAINAVO

Karalienės Aniuolų par. choras 
E3188 Ant Kalno Karklai siūbavo 

Pasisėjau žalią rūtą.
po, on Oi matulė 

Matuš, Matuš.
Beauštant! aušrelė 

L3-43 say^jg Raudona.
Oželis 
Mes Padainuosim.
I*0)3 šunis ant kiemo 

—™ Ko liūdi putinėli.
F 200G Kur bėga Šešupė 

Karvelėli mėlynasis
F'So^/i Dainius 

M Naujoji Gadynė.
I E3348

SuKtims.
-6č.r^3K'‘lr tas šaltinėlis 
6n,<3 parodinio seni žmonės man 

jaunam mergelę.
“Dirvos” krautuvėje randasi dide

lis rinkinis ir šeip įvairiausių rekordų. 
Gaunami

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

ffi i
| jąuti savyje sveikatos suirimą, ateik pas mane 

H Ž ir leisk man ištirti nesveikatos kliūtis, ne ateis- ❖ 
® t žvelgiant į tai, kas gydė ir negalėjo tave išgydy- j 
H į ti. Jeigu mano opinija bus, kad negalima išgy-1 

t dyti, aš visai gydymo darbą nepradėsiu. * *
ž------------------------------------------------ ---------- -—■
t X-RAY CHEMIŠKAS IR MIKROSKOPIŠKAS 
4:

t Mano prekės yra sąžiningos ir nereika-t 
| lauji pasiduoti šitos metodos gydymui, jai to* 
j nenori. |
•> Aš gydau visas chroniškas kraujo, nervu | 
t ir odos ligas, nupučkavimus, atvirus skaudu-^ 
J liūs, išbėrimo, voties, nervų silpnumo, nustoji-1 
| mo ambicijos, strėnų skaudėjimo, reumatizmo, | 
♦ skausmo šonuose, skilvio neveiklumo, inkstų^ 
t ir kitokias ligas. *
* Ateik į ofisą, ypatiškai, nes aš ne užsiimu t 
J gydymais per laiškus. • *

D R. F. G. LESLIE
Cleveland, Ohio?* 413 Prospect Avė. S.E.

i OFISO VOLANDOS:
| šiokiomis dienomis: nuo 9 ryto iki 8 va-

Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 2 po pietų

OO

xoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsxxxxxzxxxxxxxxsaxxxxxxxxxx:txxxxxxzxzxxxxxx:4>
Vyrai ir moters! Kodėl jus kenčiate diena po dienai, mėnesi s po mėnesiui, metai po metų, kad jus 4/ 

galite išsigydyti pas daktarą Brmvn.kurs turi 35 metų patyrimą gydyme moterių ir vyrą, kurs išgydė V 
tūkstančius žmonių ir prašalino jų skausmus. V

Kad staltiesė ilgai laikytų. į O
Jeigu virtuvės stalo ūžtie- 

salą (ciratą) ištepsite puko- <p 
su (vamfsh>, tai staltiesė lai;<► Už mažą pinigą, kokiu yra vienas doleris, X-RAY eg- 
kys tris kartus ilgiau negu'<► , - . -
paprastai. '<► ‘

 į Męs padarome šitą egzaminavimą pažymėtu laiku, tik už $1.00, kas užganėdina žmones ir mos.
. v, . 1 ; Kiekvienas bus užganėdintas musų metodą, kurs patirs kaip daug gero męsgalime padaryti. Męs nerei-

Isvalymas pirštinių. "
Pirštines reikia išplauti 

vandenyje teip kaip pančia- < ► 
kas. Išskalbus reikia jas iš-' < J 
versti, ištempti iki paprasto < ► 
stovio, išdžiovinti ir vėl iš- <► 
versti gerojon pusėn. Bus <►

piuig<|, ivvniu Jia ’tvnuo vvvfjv^j. avaa j. vį, x

zaminavimas ir pasakymas kame skausmo priežastis <>
Męs padarome šitą egzaminavimą pažymėtu laiku, tik už $1.00, kas užganėdina žmones ir mus.

Išvalymas pirštinių.

kaip naujos.

kalaujame plačiai garsinti^. Mus prekės yra kuožemiausios ir už gydymą męs gvarantuojame. Ateik 
pas mus šiądien. Męs kalbame lietuviškai.

DAKTARAS BROWN
2573 ĖST 55 GATVE. ARTI VVOODLANDAVE.

2 lubos, kambaris 15 
CLEVELAND, OHIO.

Valandos: šiokiomis dienomis nuo 9 iki 8. Nedėldieniais nuo 10 iki 1 po pieL

STEVERDING
garsinimu

PASKLEIDĖJAS

I ATEITIS

Magina pnražrme !*Sh:o. kontraktu fcr- 
1 ma*. rando* aktu*, tertamentea ir kitokiu*

Gourley & Kelly 
fUPOfiTniMII STEH6UFH, nre- 

GRifii IR NVRTISRAFil

savo skaitytojams duoda labai daug naudingų raštų 
apie Anonių sveikatą ir ligas, taipgi apytakų, juokų, 
eil'ų, parėksiu. Turi savo korespondentus visoje 
Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj. Vokietijoj. Fran- 

rijoj, Anglijoj ir kt. -Ateitie*- kaina metams $2 <X». pusei metu Sl.OO. Už-

Ateitis”, 366 Broadway, So. Boston, Mass.
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Rugpjutis.
4 S. Domininko
5 N. š. P. M. Snieginė
<6 P. Viešp. atsimainymas -
7 U. Kajetono
S S. Cirijako
S K. Romano
10 P. Laurino.----------------
stiesl,0

Permainos “Dirvos” re
dakcijoj. Su Liepos 28 d. 
p. V. S.. Jokubynas paliovė 
redeguoti “Dirvą“ ir apleido 
atsakomojo redaktoriaus 
kėdę. “Dirva” išeidinės ir 
toliau. Jeigu ateityj įviks 
"“Dirvoje” koki trukumai, 
dėl neapsidirbimo likusio 
■vieno redakcijoj darbininko, 
iki bus gautas kitas redak
torius, prašome skaitytojų 
atleisti-

Pranešimas. Pranešame 
Clevelando ir aplinkės lie
tuviams ir lietuvaitėms, jog 
11 d. Lapkričio yra rengia
mas koncertas visiems ge
rai žinomam komp. M- Pet
rauskui. Koncertas yra ren
giamas Acme svetainėje, 
2424 9-tos gatvės. Malonė
kite tą koncertą kiekvienas 
paremti, nes koncertas bus 
toks, kokio Clevelande dar 
nebuvo.

Gal jau daugeliui ameri
kiečių teko girdėti, jog gerb. 
komp. M. Petrauskas išva
žiuoja į Europą. Amerikos 
lietuviai sumanė surengti 
visą eilę jam koncertų, p to
je eilėje stovi ir Clevelando 
lietuviai. Turime gerai at
minti, jog paskutinį kartą 
teks mums pamatyti gerb. 
komp- M. Petrauską Ameri
koje. Nepraleiskime progos 
ir stengkimės paremti tą ren 
giamą koncertą.

Prie darbo clevelandiečiai!
M. Vasiliauskas.

Užpuolė moterį su kūdi
kiu. Ponia G. E. Stupon 
gyvenanti Regent viešbutyj 
ant Euclid Avė. ir E. 105 
pasiėmus vežimėlį su 16 mė
nesių mergaite išėjo pasi
vaikščioti. Einant šaligat
viu prie “Alyoų tako” sker
sai nuo Wade Park- iš krū
mų išlindo vyras, kurs už
puolęs ją sužeidė ir vežimė
lį su mergaite išvertė. Ant 
šauksmo atbėgo į pagelbą 
tris vyrai, bet užpuolikas 
pabėgo. Stupon sako, kad 
tai pamišėlis, nes buvo pus
nuogis.

Nori, kad aeroplanai bu
tų dirbami Clevelande. Mie
sto taryba ir komercijinis 
komitetas laikytame susi
rinkime nutarė išsiųsti 
Washingtonui prašymą, kad 
aeroplanų fabrikas ir visi 
užsakymai butų Clevelande- 
Teip pat išsiuntinėta tapo 
laiškai karės sekretoriui 
Baker, senatoriui Harding 
ir kitiems kongresmonams, 
kad Su v. Vai. kongrese pa
remtų tą prašymą.

a Karščiai. Pastarose die
nose užstojo dideli karščiai 

’ nuo kurių turi nemažai nu- 
( kentėti žmonės, ypač maži 
! vaikai. Valdžios tapo pas- 
. kelbta, kad visame mieste 
’ nuo karščio miršta po 20 
vaikų kasdien. R. Kulaw 
37 m. amžiaus 3637 W. 37 g-, 
grįždamas iš darbo prie sa
vo namų slenkščio krito ne
gyvas. C. Sanford, 844 Bro- 
adway, nuo karščio gavęs 
sumišimą proto, skepetaitę 
sukimšęs gerklę užsidusino. 
F. Lims, 23 m. amžiaus at- 
vikęs iš Cinciriati, O. gu-

- v. - - . lėdamas-ant kranto Shaker
Išvažiavo ant vakacijų. P. ežero ir karščio užgautas 

Ant. Kranauskas, vienas iš įpuolė į ežerą ir prigėrė. 
Ohio Lietuvių Spaudos Ben- Karščio temperatūra siekia 
drijos direktorių, šiose die- 104 laipsnius.

nose išvažiavo ant vakacijų 
j Thomas, W. Va., kurs tūlą

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

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

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

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

_____ PAKELČIO APTIEKA_____

M 
X

— Kampas St. Clair A ve. ir 20-mos gatvių.
xxxxxxxxxxxxxxxxxmxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X

| Tegul Aš Busiu Tavo AptiekoriusĮ

Apiplėšimai. Apiplėšimų 
Clevelande nestokuoja. Pir
miau būdavo apiplėšimai 
atsitikdavo naktimis, dabar 
jau pradeda atsitikti ir die
nomis. šiose dienose policija 
areštavo kelis kišenių krau- 
stytojus, kurie prisipažino, j 
kad vienoj dienoj praeiviams i 
iš kišenių ištraukė apie 
1000 dol. Tūlam J. Doby, 
kurs, klausėsi socialistų pra
kalbų ant W. Market St., pa
vogta 510 dol- Patartina, 
kad kiekvienas nuvažiavęs 
Į vidurmiesti butų atsargus 
su savo pinigais.

AR TAVO KOJOS PRA
KAITUOJA,

H. R.GERLAC1I. ' ~ IR
1653 St. Clair Avė., N. E. Cleveland, Ohio. | m

Nusipirk Gramafona
Į o tamstos namą Iš nepaMamų, pavirs į rtįaus ramybės vieTiTlE
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Jei tave gyvenimo nepasisekimai kankina, jis tau pa- 
elbės juos pernešti. 0 » tavo gyvenimo linksmybės va-

* Kodėl visos svetimtaučių ir šviesesnės lietuvių šeimynos jau 
; apsirūpino tąja muzika? Todėl kad jie greičiau suprato
* «*> verto ir svarbumą

C

Jeigu Tamista Dirbi
TAI TURI PASISTENGTI, KAD DALIS 
TAMISTOS UŽDARBIO DIRBTŲ UŽ TA- 
MISTĄ, IR JIS DIRBS, JEI BUS PADĖTI 
TAUPIMO BANKON, KUR DIRBS DIE- 
NA IR NAKTĮ, KAD TIK UŽDIRBTI DĖL 

TĄMISTOS

THE ST. CLAIR AVĖ.

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

IJ A f/f'T'C CTaptiiuiyio h ca«yio pacnpocipaHen-
1 Ali 1 C Hyio b C. *UlTaTax k b KanaAt npo- 
rpeccnBHyic u BHtnapTidHyiO HapBAHyio rasery

„PYCCKOE C/10BŪ“
BtJSOJHT B HhJO TopKt.

nOA P E £ AKLU E H JI. M. HACBOJlbCKArO
imi yųaerir auia»uiHXca pytCKiss, yKpanucKus, uoj&ciuis u 

.iiit«bckhx .inieparypnus aw.
ctaibii noMt>niaioTca ksk na pycCKeM. ras it Ha 

aHrjiiicROM S3F..KaX.
«PycCKoe C.i0B0»ea<eAHeBH0 HaxoAmca b 40000 pyccKux. yKpauH.

CKHX M nC-AbCKHX AO«aX.

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

—— IlpočHbte HyMepa BMCbiaaioTca OesnaaTHo -

APREIŠKIMAS.

Rado ežere vaiką- Neiš
laiką praleis pas gimines ir vardytas žmogus maudyda- 
pažįstamus. Kiekvienas lie- j masis Ere ežere prie E. 22 ■g ? __ ••__ ___ • •_ * ’ . — 1 -» •tūvžper jį gali užsirašyti gatvės rado kuna tik ką gi- 
laikraštį “Dirvą”. mūšio vaiko, vyriškos ly-

ties, kuriam prie kojos buvo
CLT. beno koncertas. Parištas nemažas akmuo. 

Ateinančios nedėlioj CLT.! “motina” t“"".’~J 
benas rengia didelį koncertą ■ neišplauktų.

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 gemomis 
kojomis uždirba daugiau?

Jei žinai, tai kodėl nesigy
dai savo ligos? Užsisakyk

H

bijojo, kad
!tuojaus didelę šeimyninę' 

Varensvillej O- naudai esan-‘ jkrabelę Pedisino už vieną,
eiųsanitorijoj ligonių. Pa-į Valkatos. Ištisai skers- x . . . ....
tartina ir clevelandiečiams! gatvį E. 9 randasi tiek vai- ■ Pe(^is_m ^ai vienmtelis^ vaj- 
nuvažiuoti pažiūrėti pui- i katu, kad net viduryj dienos s^as k°j°ms- Jis neleidžia 
kių aplinkių ir paremti Jcon- apkrausto praeiviams kiše- k°J0IPs prakaituoti, smirdė-
certą.

jos vertę ir svarbumą.

Jie suprato, kad nuolatinė muzi- • 
ka stiprina ir tobulina žmogaus 
dvasią, švelnina jausmus ir tuomi fMBm 
didina žmoniškumą.

Jie suprato, kad jų vaikai nuo 
pat dieną kudykystės, augdami to- Prekė $15.00 
kiose aplinkybėse, kur yra kasdie
na girdima garsiausių pasaulio 

.kompozitorių muzikališki tvary- 
niai, išaugs, jei ne muzikais, tai , 
bent kitais dvasios milžinais, silp- 
nesnių. kurie guodos tautą ir klos 
kelią žmonijai prie šviesesnės atei-

‘ ties.
Prekė $75.00 _
r-Pagalinus, jie suprato, kad tu- p , t - 

rint tokią muziką savo stuboje, rreKe »^o.vu 
" * motinoms su dukrelėmis nereikės

teip tankiai vaikščioti miestan ant 
P teatrų ar operų, kur kiekvienas va- 
' karas lėšuoja apie porą dolerių, o 

Į tėvų sumažės bereikalingi žygiai 
Į karėiamosna.

I Ir galiaus jie suprato ir tą, kad 
L jauni jų sūnūs, esant stuboje tokei . 
^•muzikai, neturės laiko tsovėti ant 

kampo ir studijuot i tą amerikonų 
f pradinę kriminalę mokyklą.

»

šiuomi maloniai apreiškiu savo tautiečiams Juo- i 
zapatave, kad nuo 1 d. Balandžio 1917 m. atsidariau ■ 

APTIEKĄ No.2652 Saperior Aventie 
ir 27 gatves, ant kampo.

kurią rūpestingai pripildžiau visais aptiekai tinka
mais dalykais. Reikalaujant įvairių vaistų, kvie- j
čiu kreiptis į

ZIGMUNTO W. KOBIELIANSKIO APTIEKI
kurioje yra gaunama viskas, kaip tai: PLASTE- 
RIAI, GAZAI, VISOKIOS RŪŠIES BANDAŽAI,
RUPTUROS DIRŽAI, MOSTĮS IR PROŠKOS 
DANTIMS, ŠALTA SMETONA, VAISTAI SU- Į 
MINKŠTINIMUI IR SUŠVELNINIMUI ODOS, į 
KRIMAŠ PRIE BARZDOS SKUTIMO, GILeS 
NUO KOSULIO, PASTILOS NUO KOJŲ PRA
KAITAVIMO, MUILAI, PERFUMOS, ČEKOLA- 
DA, CIGARAI IR RAŠYMUI REIKALINGI DA
LYKAI.

’ ’ I

Preke $35.00
Reikalaujant, telefonu pašaukiame daktarą 

DYKAI. Receptus išpildo registruoti aptiekiai.
ATMINKITE ZIGMUNTO W. KOBILANSKIO. •

nius. Pasidarbavimu poli- a^J?!a Pa^s™.° Jausiy5 *r 
neleidžia darytis pūslėms, 

tuota 75 valkatos, iš kuriųĮnarikauliams ir vištakiams.
CLT. benas yra nemažai cisto „J. Mangan tapo arės- i

U TODŽLEI PIRKO JIE, VIEN TIK DĖL TO
Prekė $100.00 IR TAMISTA.

atsižymėjęs tarpe Clevelan-
do lietuvių, teipgi yra žino- 40 sunkiai tapo nubausti. p^sl®.ak^k jo tuojaus. Ra
mas ir svetimtaučiams. Pa-; Apvalins truputį tą gatvę, šiądien šituo adresu. 
girtinas yra beno sumany- policijos šefas J. Mangan’ą CROWN PHARMARY, 
mas muzika palinksminti nusiuntė ant W. 98 gatvės 

. sanitorijoj esančius senelius kur teipgi randasi valkatų 
ir sergančius, apie kuriuos lizdas- Jį

2812 79-th St D. D. 
CLEVELAND, OHIO.

(Apgarsinimas.)

Geriausia yra tokia muzika

Jas galima pirkti su mažu įmokėjimų ir ant lengviausių išmokėjimų

DIRVOS” KRAUTUVĖJE
; 2004 ST, CLAIR AVĖ. CLEVELAND, OHIO I 2652 Seperior Avė. Cleveland, Ohio. j

(T

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

Nėra kentėjimo, nėra ligos, kad ir labai užsisenėjusios, kad negalima butų išgydyt su pagelba musų sistemos be skaudėjimo ir 
kentėjimo. Mes Žmonių NepjaUstom ir Operacijų Nedarom. Mes gydom visas užsisenėjusias ligas greitai ir ant visada su pa
gelba Europiškos sistemos. Ligos Pripažintos už Neišgydomas,’pas Mus bus Išgydytos ant visada.

Jeiga kenčiate nuo kokios ligos, tad nevilkinkite iki liga jsisenės, bet tuojaus atsišaukite prie mus. Mes gydom nuo ligų kaip 
vyrus, teip ir moteris. Apžiūrėję jus, pasakisim jums viską kas link jūsų ligos, o tada datirsit, kad mes galim jus išgydyti geriau 
negu kiti. Nekentėkite nė vienos valandos ilgiau, bet tuojaus ateikit prie mus: Jeigu dirbate dienomis, tad ateikit f musų gydy
klą tiesiog einant iš darbo vakare. Šimtai ligonių tapo išgydyti per mus, teip ir tamista gali būti išgydytu-, jeigu atsišauksi tuojaus

Neužmiršk: Konsulacija ir Egzaminavimas Dykai. Įsitėmyk musų antrašą:

DR. WARREN CLINIC Chronic Diseases a Specialty
216 Superior Avenue W 2nd floor Cleveland, Ohio


