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VOKIEČIAI PAĖMĖ RYGĄ
ro valdžia žinojo, tik niekam ne
pranešė. Tokius planus Vokieti
ja buvo darius ir 1913 m. Val
džia nesistengė, kad prisirengti 
prie priešo atrėmimo.

LENKU LEGIJONAI BUS PRIVERSTI

TEUTONŲ ŠEIMYNINKAVI- 
MAS SERBIJOJ.

Londonas. M. Paschich, Ser
bijos ministeris paskelbė, kad. 
nuo Vasario mėnesio 1916 m. I PERTRAUKĖ POSĖDŽIUS, 
iki šiam laikui apie 10 tukstan-* Berlynas. VokStiios narį,

vokiško laikraščio sandarbinin-’ pasinaudoję vokiečiai užėmė da- 
kui pasakė, kad Rusijoj turės1 lį tos aplinkės.
užsidegti nauja revoliucija, ku- ------------------
rią sukels socialistai-bolševikai, qiTnFrgi tgrpfdit rirr 
kurie šiadiena tenai yraskriau-' SUDEGe TORPEDŲ D1RB- 

džiami. Revoliucija pakils iš „ . ,. * ,.
KronStadto. nes t. n visas karei- 1̂0se Ienose is- 
viu garnizonas yra prielankus ?*“>. d^e Berlyne eksphozija, 
Leninui * į *un sunaikino milžinišką Seh-

iwartzkopt torpedų dirbtuvę, ži- 
1 nios. skelbia, kad apart materia- 

------------- ----------lliškų nuostolių, ekspliozijoj žuvo
■ Berlynas. Vokietijos parla-1 ir keli šimtai darbininkų. Smul-

Sibiro geležinkeliu į rytinį karės 
frontą. Tikėti tam pranešimui 
galima, kadangi jau seniau buvo 
paskelbta, kad Japonija rengia
si siųsti į Rusiją savo kariume
nę.

20c. butų imama už bušelį šių
metinių kviečių.

KARIAUT SU TEUTONAIS
VOKIEČIAI PAĖMĖ RYGĄ.
Londonas. Gauta žinios, kad 

Ryga, trečias iš eilės didumu 
Rusijos uostas, puolė į vokiečių 
rankas. 1 ,
nuo sausumos. Laimėję mušius 
ant vakarinio Dvinos kranto, vo- vdj iiųniTPins
kiečiai permetė tiltus skersai
upę ir pradėjo briautis ant ryti-; Washington. D. C. Gauta ži- 
mo kranto ir eiti tiesįok į Lygą. njos apje suni<u nelaisviu padė- 
Pasipriešinimų iŠ rusų pusės be- Į jima Vokietijoj. Kariška val- 
veik neturėjo. Rygos kareivių ! džia neIaisvius verčia prie sun. 
garnizonas ir g\ v entojai, sako, i kjausįų apkasuose darbų. Daž- 
pasitraukė į pietryčius. Rusai na; jje varomi dirbti arti mūšio 
pasitraukdami nuo R>gos '’*>ka ' Įinijos. teip kad juos kanuolių 
sunaikino. Ar pati Ryga nu- į įllvįaj lengvai pasiekia. Nelais- 
kėntėjo nuo rusų pasitraukimo, ■ vjaj pllsnuog;ai jr kenčia badą, 
nėra žinių, tik tiek žinoma, kad ; mažiausi pasipriešinimą, 
visi amunicijos sandeliai tapo į vokiečiai be pasigailėjimo muša, 
ištuštinti, o kurie nesuspėta iš-i 
tuštinti, tai liko sunaikinti, kad į 
nepatektų vokiečiams.
ma, kad dabar vokiečiai visu 
smarkumu guls ant kelio vedan- 
čio į Petrogradą. Nuo Rygos 
Petrogradas randasi tik už 312 
mylių.

Rygą paėmė vokiečiai Grekijoj truputį pagerėjo.

ITALAI VERŽIASI LINKUI
TRIESTO.

Rymas. Dideli mūšiai tęsiasi 
Carso aplinkose ir Bainsizza Il
gumose, kur gen. Cadarno veda
ma italų kariumenė veržiasi lin
kui Triesto. Iš Rymo praneša
ma, kad italai sumušė austrus 
prie Monte Gabriele ir Briesto- 
vizza klonyje. Tenai italams te
ko 636 austrai ir keliatas kanuo- 
lių.

Mano-J MIRĖ KARDINOLO TĖVAS.
San Sabastian. šiose dienose 

Ispanijos miestelyj San—Sabas - 
tian pasimirė Rafael Merry Del 
Vai. tėvas kardinolo — sekre
toriaus augsčiausios kongrega
cijos Vatikano rūmuose. Ki
tas Del Val’o Sūnūs yra Ispani
jos ambasadorium Anglijoj. Tė 
vas mirdamas az"iaugėsi, kad jo 
sunai užima tokias vietas.

LENKV LEGIJONTJS STATYS

Už PATRIOTIZMĄ Į 
KALĖJIMĄ.

Detroit, Mich. Tūlas
Barret iš Toledo. Ohio, 
nas iš karės su Ispanija

Edvard 
vetera- 
už pat-

kad Grekija neužilgo bus šios 
karės ugnyj. Grekijos kariu
menė prirengta kaip tik pasiųs
ti į apkasus. Maisto situacija

FILIPINŲ SALOS PRAŠO 
PAGELBOS.

Manila. Filipinų salų ūki
ninkai laikytame kongrese Ma
niloje nutarė atsišaukti į Suv. 
Valstijų prezidentą Wilsoną, kad 
jis prašalintų transportacijos 
keblumus ant Pacifiko oceano, 
kurie paliečia Filipinų salas,, o 
ypač tas vietas, kur stoka mais
to produktų. Filipiniečiams truk 
sta laivų.

VOKIETIJA NUSILEIDŽIA 
ARGENTINAI.

Buenos Aires, Arg. Kuomet 
vokiečių submarinai neatsi
žvelgdami pradėjo skandyti lai
vus keno tik papuola. Argenti
na netekus kelių laivų pertraukė 
diplomatiškus ryšius su Vokie
tija ir išreiškė didelį protestą. 
Dabar skelbiama, kad Vokieti
ja davė Argentinai atsakymą 
prižadėdama neskandinti dau
giau jos laivų ii’ už vieną atly
ginti. Diplomatiški ryšiai vie
nok lieka pertraukti.

NUBAUDĖ TRIS BELGUS.
Amsterdamas, žinios prane

ša. kad Vokietijos karės teismas 
pasmerkė sušaudyti vieno Bel
gijos miestelio majorą už tai, 
kad buk tas gelbėjęs belgams 
pabėgti į Holandiją. Apart to 
dar tapo-4iubausta—kalėjimu iki 
gyvos galvos du belgai, kurių 
vienas, sako, yra kunigu.

DIDELI STRAIKAI ŠVEI
CARIJOJ.

Geneva. žinios skelbia, kad 
didesniuose Šveicarijos miestuo
se. kaip Zuriche Berne ir Bazi- 
lėjoj užsidegė dideli darbininkų 
streikai kaipo protestas prieš 
maisto brangumą. Darbiniu, ma
nifestacija apreiškė, kad jeigu 
toks maisto brangumas tęsis ir 
toliau, ne vienas darbininkas ne
paliks ne išėjęs į straiką.

čių jaunų mergelių tapo išga-j 
benta iš Šerbijo's į Konstanti-! 
nopolio ir kitus Turkijos ir Bul- i 
garijos haremus. Gabenama: 
daugiausia 10-14 metų mergai
tes. Deportavimas tęsiasi, ir 
toliau.

MICHAELIS BELGIJOJ.

mento viršiausiskomitetas per-ikesnių žinių neturime, 
traukė savo posėdžius ir nesusi
rinks ankščiau, kaip tik sykiu su 
visu parlamentu apie pabaigą šio Nuostolių nepaduoda.
mėnesio. Paskutiniamė posėdy j ------------r-----
tartasi apie cenzūros ir karės FINIJOJ SUMIŠIMAI.

Teipgi riotizmą pateko į kalėjimą. Bu- 
skelbiama, kad Hamburge sude- vo šiteip. Barret pamatė tūlą 
gė didelė amunicijos dirbtuvė, žmogų, kurs niekino Suv. Vai. 

vėliavą. Prišokęs norėjo atgin
ti, bet tuo tarpu praeiviai pama
nę. kad tai Barret nori išniekin-

\ NARSUS GALVAŽUDYS.
Chicago. III. Prie Ttomas 

avė. policija vienuose namuose 
+..1

stovio įstatymus, kuriuos nori- Londonas. Gauta žinios, kad ti Suv. Vai. vėliavą, sugavo ir 
ma žymiai pakeisti. Bjornberge, Finijoj. šiose dieno- pristatė policijai. Už dviejų

----------------- se kilo sumišimai, kuriame Fini- dienų dalykams paaiškėjus tapo

SUNAIKINO AMUNICI.JOS
DIRBTUVĘ.

Petrogradas. šiose dienose

Amsterdamas. Iš Berlyno 
skelbiama, kad Vokietijos kanc
leris Michaelis nuvyko Brusa- 
elin, Belgijon su tikslu surinkti 
žinių apie visą dalykų stovį Bel
gijoj. Kancleris laikė ilgą kon
ferenciją su kariškuoju Belgijos 
diktatorium, generolu Falken- 
hausen. Matyt nori persitik-
rint, ką kenčia Belgija.

PRIEŠ TALKININKUS.
Amsterdamas, žinios skel

bia, kad Vokietija ir Austrija 
nutarė priversti lenkų ligijotius 
kariauti prieš talkininkus. Te
legramos iš Viennos sako, kad 
lenkų legijonai bus priskirti prie
Austrijos kariumenės ir po Aus- ■ nežinomi piktadariai padegė di- 
trijos vėliava. Lenkų legijonai j amunicijos dirbtuvę Ochto 
susideda iš liuosnorių. kurie su- i miestelyj, netoli Petrogrado. lš- 
siorganizavo po išvyjimui rusų į tikus ekspliozijai daug darbinin-

NEPAVYKO FRANCUZŲ
LAKŪNAMS.

PREZIDENTAS APDOVV 'jos nePrikrulmybės šalininkai ir .paleistas.
rusų kariumenė turėjo susirėmi- i —

... mu.terdunas. vyriausia kares , • _ .... . . enuiT*, .. ,. du. Daug yra užmuštu ir suzei- BONDSLS SPALIŲ
stabas praneša, kad siose dieno- / ‘

. i • i • • i - stu.se atsilankęs j vakarinį kares . • , ,. _ * .. -j . mos nepaduoda,frontą Francuzijos prezidentas 
Poincare,. ypatiškai apdovanojo 
generolą Petainą Garbės Ligos 
krvžium.- Petain apdovanotas _ . .... , . , , .x . ... Basei. Austrijos parlamento 1 d. Spaliu menesio ir trauksis
tapo uz nuslavima vokiečiu Ver- . , ... , ,
dunj fronte ' * viename posedyj darbų ministe- iki 1 d. Lapkričio. Manoma, kad

ris Hamman pranešė, kad Aus- valdžia stengsis išparduoti Liuo- 
I trija neužilgo dar sulauks vieno sybės Bondsų už 3.000.000.000 

ATSKIRA VOKIEČIŲ KUNI- priešo — stokos anglių. Pasta- dolerių.

NOJO PETAIN’Ą. Kova tęsėsi keliatą valan- PARDAVINĖS LIUOSYBĖS

užtiko žmogžudį, tūlą VVheed, 
kurį norėjo areštuoti, žmogžu
dys pasipriešino ir pradėjo šau
dyti į policiją. Subėgo daugiau 
policijos ir po valandos apgulimo 
piktadaris pasidavė. Tris poli- 
cistai pašauti. Wheed įtariamas 
užmušime dviejų žmonių, kuo
met neseniai buvo užpulta ant 
Brinks Esprės Co. automobilio, 
kuriuo buvo gabenama virš 8

iš Lenkijon

ANGLIJOS NUOSTOLIAI RUG
PJL'čIO MĖNESYJ.

Sumišimų priežasties, ži-

AUSTRIJAI STOKA
ANGLIŲ.

MĖNESYJ.
Washington. Suv, Vai. iždo 

departamentas išleido praneši
mą. kad pardavinėjimas antrų 
Liuosybės Bondsų prasidės su

tūkstančių dolerių.

SUKILIMAI NEW YORKE.
New York. N. Y. Keliatas

kų tapo užmušta ir sužeista. 
Nuostoliai labai dideli. Pikta
dariai ikišiol nesugauta.

li A UG RUSŲ SUŠAUDYS.
Londonas. Iš Maskvos prane

šama, kad baigiant Maskvos su
važiavimą, priemeras Kerenskį 
apreiškė, jog bus atiduota karės 
teismui ir paskui bus sušaudyta 
virš keturi tūkstančiai kareivių.

Londonas. šiose dienose fran
cuzų lakūnai bandė užpulti ir iš 
oro bombarduoti Vokietijos 
miestą Frankfurtą. Pusiauke- 
lyj tarpe Frankfurto ir Mainz 
lakūnus patėmyjo vokiečių orinė 
artilerija, kuri kanuolėmis pri
vertė grįžti atgal. Ne vienas 
aeroplanas nenukentėjo.

NUSKENDO ANGLIJOS
LAIVAS.

Atlantiko uostas. Gauta ži

GAIKŠTŲA. ruoju laiku iškasimas anglių žy- ----------------
Londonas. Aplaikyta žinios, miai sumažėjo, nežiūrint, kad SKRUZDELĖS PADĖS

kad Vokietija neužilgo mano ap- valdžia iš fronto sugrąžino 12 KARIAUTI.
šaukti Alzaciją ir Lotanugiją tūkstančių angliakasių. Atlantic City, N. J. D. Frank

Dogde iš Westchcster N. J. pa
dirbo sutartį su anglų valdžia, 
kad jis prisius kelius milijonus 
tam tikrų skruzdelių, kurios iš
naikins tranšėjose visas kirmė
lės. kurios kareiviams neduoda 
ramumo. Tokių skruzdelių Dog-

• de žada nusiųsti ir Suv. Vai. ka- 
riumenei Francuzijoj.

šaukti Alzaciją ir Lotaringiją ------------------
nauja kunigaikštyste ir jos į VOKIEČIAI PAŠIEPIA RU- 
valdymą pavesti antram SŲ SUVAŽIAVIMĄ.
kaizerio sunui Eitel. Sakoma. Amsterdamas. Vokiečiai, 
kad Vokietija skubinasi tuos sa- o ypač laikraščiai labai pašiepia 
vo planus įvykdinti, kad taikai 
priėjus jau tos provincijos butų 
su autonomija.

Londonas. OficialiŠkai anglų; 
valdžios tapo paskelbta, kad 
Rugpjūčio mėnesyj Anglija vi
suose karės frontuose neteko 
59,811 kareivių. Iš to skaitliaus 
užmuštų ir sužeistų yra 1278 
oficierai ir 10,942 prąsti karei
viai, patekusių nelaisvėn arba kurie arba pabėgo iš kariume- 
dingusių 4122 oficierai ir 43.469 arba liuosnoriai apleido po
prasti kareiviai. Ta skaitlynė zicijas besiartinant vokiečiams, 
yra truputį mažesnė už pirmes
nių mėnesių skaitlynes. FINUOS SOSTYNĖ 

. SAUGOJAMA.
NAUJOS REFORMOS

ISPANIJOJ.
Petrogradas. Gauta žinios, 

kad Finijos sostynė Gelsingfor-

nia; kad Atlantiko vandenyne 
tapo paskandintas didelis Ang
lijos laivas “Virdi”, kurs turė
jo 7000 tonų paimos. Laivo 
įgulos buvo 112 žmonių. 6 žuvo 
sykiu su laivu. “Virdi” plaukė 
iš Suv. Vai. į Angliją. Vežė 
maisto ir karės įrankius.

Londonas. Žinios skelbia, kad 'sas -vra atiduotas pilnon rusų 
: kariumenės valdžion. Visose 
• gatvėse matyti apsiginklavusių 
kareivių būriai. Parlamento na
mas apstatytas keliomis eilėmis 

Mat bijomasi, kad

Ispanijos ministeriy gabinetas 
laikytame posėdyj priėmė įneši
mą įvedimui šalyj tūlų refor
mų. Tarpe kitų reformų yra ir 
teisė abelno balsavimo. Pro- kare,v,M- 
gramas reformų yra galutinai "ekritu riaušės ir^paleistas par- 
apdirbtas ir netrukus bus pas-' lamentas nesusinnktų tęsti po- 
kelbtas i Mieste kol kas ramu.

GAISRAS IR RIAUŠĖS 
KAZANIUJE.

KRAPOTKIN UŽ TĘSIMĄ KA
RĖS TOLIAU.

Maskva. { didelį Rusijos tau
tų suvažiavimą Maskvoje, atvy
ko ir senas anarhistas revoliu- 
cijonierius P. Krapotkin, kurį 
suvažiavimas entuziastišku del
nų plojimu iššaukė ant estrados. 
Krapotkin kalbėdamas apie I—

rusų suvažiavimą Maskvoje. Jie 
ypač kritikuoja Kerenskį, kurio 
kalba, sako, liudija, jog dabarti- 

i nė Rusijos valdžia šalį valdo au- 
■ tokratiškai. Patį Maskvos su
važiavimą vadina “Maskvos ko
medija.” Menką laisvę davė 
valstiečiams rusų revoliucija ant 
galo dar priduria.

MANO KAD TAI KITCHINER.
Londonas., Po Angliją vaik-

NEMĖTYKIT RYŽIŲ.
Cincinati, Ohio. Mrs J. W. 

Ellms. vadas Tautiško šeimy- 
nink'ių Kooperativiško Susivie
nijimo ir visur žinoma kaipo 
maisto ekonomistė pasipiktina, 
kad žmonės nepaliauja metę ry-

jus. _ . . . . .___ .. . zių vestuvėse i jaunuosius. Sa-, i što gandas, kad dabartinis Ru- , ... ' .ka-l . ... ,, ‘ko ryžiai yra brangus ir šiądien
rępa^kįkad kiekvienamtamTSa'’"’”’ maisl0 pr<xluk,as'

kia stengtis idant vokiečiai tap- ’’cn'*KI ^*v**1' M|i' jeįgU neapsieinama be metimo,
‘Mtad Rusijos tautų “^JlRUrfa Prisirinkt popieros

GREKIJA TUOJAU BUS
VALDŽIA ŽINOJO VOKIE

TIJOS PLANUS.
Petrogradas. Nagrinėjant

Petrogradas. Praneša, kad 
šiose dienose Kazaniuje buvo 
iškilęs didelis gaisras, kurs su
naikino beveik trečdalį miesto. 
Nuostolių padaryta už keliatą 
tūkstančių dolerių. Gaisre žuvo Petrogradas. 1 
daug žmonių. Mieste kilo riau-: tautos vadovai suvažiavę tarėsi, 
sės ir apiplėšimai. Kad išvengti kokiu budu šalyj pravesti pa
to, paskelbta karės stovis.

IU SUIRUSI! ir nau musijus lauių .__ ____ „„„„ •'* pavana
laisvė butų užtikrinta ir ateityj. . U'ę J nežinia bet seni# čever>kU ir tais pavaišint

. tuojama tos žinios nežinia, bet -

UGNYJ.
Atlantiko uostas. Į neįvar- ’ buvusio karės ministėrio Sū

dytą Amerikos uostą atplaukė į chamlinovo bylą, pasirodė, kad 
naujas Grekijos pasiuntinys į i jau 1900 metais Vokietija norė- 
Suv. Valstijas, kurs pranešė, po užpulti Rusiją ir apie tai ca-

NAUJA RUSIJOJ REVO
LIUCIJA.

narių vienos airių organizaci
jos sakyti prakalbas ant gatvių 
krituokuodami dabartinę Angli
jos valdžią. Policija tai patė- 
mijus kalbėtojus areštavo. Ne- 
patentinta tuom minia sukilo 
prieš policiją ir eidami paskui 
reikalavo, kad areštuotus po
licija paleistų. Buvo net ir susi
rėmimų. Areštuota du vyrai ir
viena moterė.

Vėliausios Žinios.
Talkininkų noras. Talkininkai 

nori, kad Suv. Valstijos pas
kelbtų karę ir Austrijai, nes ta
da Vokietija negaudama nuo 
Austrijos pagelbos reikalautų- 
baigti karę. Mat talkininkai 
nori išgelbėti Rusiją nuo grę
siančio jai pavojaus!

■ yra žinoma, kad kuomet Kercns- ___________
kis pradėjo savo kari i erą buvo KAINOS ANT KVIECIŲ 

kad jis

f Washington, D. C. Rekomen- 
jduojant prezidentui Wilsonui 

Į geidaujamą tvarką ir kaip sut- JAPONIJA PAGELBĖS kainų nustatymo komitetas su
— Harry A. Garfield prekyje. nu-

RUSAI BĖGA Iš RUMUNI
JOS. ... ... . .pranešta smulkiai.Kuomet rusų K „ .. ..... 'yra Rusijos pilietis. ,

NUMAŽINTOS.

Vokiečiai pasitrauks iš Bel
gijos. Talkininkų lakūnai vy
riausiam Francuzijos karės šta
bui pranešė, kad vokiečiai mano 
apleisti vakarinę Flandriją ryti
nį Ypres frontą ir Diamundb 
ir pasitraukti iki Courtrai su 
Thauraut, Kariški ekspertai 
spėja, kad pasitraukdami vo
kiečiai adarys visus kanalus, 
revus; upes ir užlies vandeniu vi 
są teritoriją.

RUSIJAI.

Kopenhaga. Kirkov, žymus 
Bulgarijos socialistas vienam

vaikyti frontuose kariumenė, 
tai Rumunijoj Falhsani aplinkė- Zurich. Gauta žinios, kad Ja- mažino kainas ant šiųmetinių 
je viena rusų kariumenės divi- ponija stiprią kariumenę kon- kviečių. Kelias dienas svarstęs 
zija apleido pozicijas ir pasitrau- centruoja Mandžiurijoj. Sako- tą klausimą komitetas gabaus 
kė Moldavijos gilumon. Tuo ma ta kariumenė yra gabenama vienbalsiai priėmė, kad 2 dol.

Bonibardavo Londoną. Vo
kiečių lakūnai ir vėl bombarda
vo Isindoną. Numesdami apie 
40 bombų užmušė 11 ypatų ir 
62 sužeidė. Pereitos savaitės 
bėgyj vokiečių lakūnai bombar
duodami Londoną užmušė 119 
ypatų ir 154 sužeidė. ,
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I Iš Lietuvių Gyvenimo gi
RUSIJOJ.

Minskas. Bažnytinė pro
cesija, ar lenkų tautinė ma
nifestacija? Teko man būti 
Minske. Tą dieną katalikų

vyko, neveizint i tą, kad vie
tinis klebonas lietuvis, čia 
surinkta tik apie 30 rubFų.

Iš Molodečno Padangės.

vo Kūno procesija. Bet ją ; 
matant, tekdavo abejoti: ba
žnytinė procesija, ar lenkų 
tautinė manifestacija? Bai 
konuose ir languose dauge
lio manų gatvėse, kur ėjo ; 
procesija, iškabinti kilimai : 
su viengalviais baltais are
liais. Kai kurie iš šių arelių 
buvo dargi ir su karališkais 
vainikais. Pačioj procesi
joj tas pat. Tarp bažnyčių 
visa eilė lenkiškai-tautiškų 
vėliavų ir gi su baltais vien
galviais. Matydamas tai, 
niekaip žmogus negali sau 
išaiškinti, ką turi bendrą re
ligija su lenkų tautinėmis 
vėliavomis ir jų baltais are
liais? Juk apvaikščiojama 
ne kokia lenkų tautinė šven
tė, bet šventė grynai religi
nė. Jeigu Minske katalikai 
butų vien tik lenkai ir tai 
toks ne vietoj skverbimas 
tautystės prie religijos, bu
tų naudojimas religijos tau
tiškai tendencijai. Bet juk 
gi Minske katalikai toli gra
žu ne visi lenkai! Čia dau
gelis katalikų yra baltgu- 
džių, lietuvių ir kitų tautų. 
Ir šiems, atėjus pasimelsti, 
tenka manifestuoti gatvė
mis su lenkų vėliavomis. Tad 
toks vartojimas tautiškų 
vėliavų grynai religinėj pro- 
cesijoj yra stačiai begėdiš
kas religijos naudojimas len 
kystės tekslui.
"Prie šio reikia pridurti, 
kad vakarų Rusijoj katalikų 
bažnyčia stačiai paversta 
lenkinimo įrankiu. Pav. 
Minsko gub., kaip teko man 
patirti keliolikoj vietų, vals
tiečiai kalba vien tik baltgu- 
diškai, kaip stačiatikiai, 
teip ir katalikai. Bet pride
damos pamaldos ir pamok
slai bažnyčiose čia visur at
liekama lenkiškai. Reik pri 
pažint, kad lenkinimo tiks
las čia ir gerai nusisekęs. 
Baltgudžiai katalikai, kad ir 
lenkiškai kalbėti nemoka, 
bet vadinasi lenkais. Ne be 
reikalo lenkų tautininkai vi
sad toki karšti katalikai. 
Toks vartojimas Rusijoj ka
talikų bažnyčios lenkinimo 
tikslui matyti ir padarė tai, 
kad iš rusų maža kas atski
ria lenkystę nuo katalikys
tės: vartoja žodį lenkas vie
toj katalikas ir atbulai.

i

Photo by American Press Associatlon.

Suv. Vai. lakūnai Francuzijoj.

— Na tai jau niekad ne
gersi degtinės — klausia 
klebonas.

— Niekados, kaip man y r 
mielas gyvenimas. Ašneno- 

’kareivių; griauti ir ardyti riu savo pačios ir vaikų pri- 
:priešų gyvybę, dailę! Iš ki- leisti prie paskutinio vargo. ’ 
tos pusės matome brolišką Kad nors Tamistelė mane ir 
meilę, meilę, kuri visomis sa-' ant savaitės uždarytum kam 

r_________ , — r___r__ . vo jiegomis, stengiasi užgy-} baryje, neduodamas nieko
; dą, įteiktų naujajai valdžiai, dyti tų baisų išradimų pa- i man valgyti ir vietoje to pa- 

žaizdas, sušelpti statytum užtektinai geriau-

tokiu budu gali susirinkti 
daug panašių sveikinimų, 
kurie kiekvienam atskirai 
maža reikšmės tarės, siusti

Iš vienos pusės matomi bai
sus, biaurus išradimai, ku
rių tikslu yra skandinti mo
teris, vyrus, vaikus; šaudy- 
’ ti ir žudyti kuodaugiausiai

sutrupinti senąją despotiz-: 
mo valdžią, kaip tuoj ėmė 
visos tautos organizuotis 
ir spiestis į kuopa, sąjungas. ‘ 
Lietuviai iškentėję per tiek; 
metų didžiausius persekioji
mus smaugimus rusų cariz
mo valdžios, o audros suku-' 
ryje išsiblaškę visoje Rusijo- j 
je ėmė laisvai kvėpuoti Tau
tos laisvės svajone. Nė va-: 
landos nelaukdami pradėjo 
visi ir visur spiestis į sąjun-' 
gas, kuopas, kuopeles, jieš- ‘ 
koti vienas kito, kad pasi- j 
tarus, pasikalbėjus ir susira
do! ;

Tarsiu kelius žodžius iš lie: —.
tuviu judėjimo šiame rajo- iSJ0S skyrill Pav- ar sočiai- ' , 
ne. Pirmas lietuvių kari-;d?n}okratllar socialistų liau] 
ninku, žemietvbių bei miestu; oininkų, d-gas I. Rėmiazas i 
sąjungų įstaigose tarnau-■Pasiūlė įsteigti bepartyvinę; 
jančiu, susirinkimas ivvko s3iun£'d> motyvuodamas 
Gegužės 17 d. š. m. dalyvavo tu0’ kad ne visi šiųdieną dar 
daugiau kaip 20 žmonių. Tik supranta partijų programas 
slas susirinkimo: išrinkti ir kad aiaina mus visokių 
delegatą j Minską dalyvavi-; Programa galimas beparty- 
mui tronto lietuvių karinin-. vin®J s^jun§°j- 
ku susivažiavime. Pirmi- i karstų debatų bei pasi- 
ninkaujant prov. K. Peške-' kalbėjimų, daugumas išsita- 
vičiui susirinkimas viešu bai rė už nepartivynę sąjungą.; 
savimu delegatą išrinko i Tuomet d-gas Rėmiazas per-
d-gą J. Dzenkauską. Po' skaitė patiektus įstatus, ku- 
rinkimudar buvo svarsto-;rie daugumos balsų, pada- 
ma: 1) Politinis storis Lie-į™s kai kurias pataisas bu- 
tuvos, 2) steigimas lietuvių Į yo Paimti ir patvirtinti. Są- 
pulku ir~3) įsteigimas lietu- Jui^gartapor>avadmta “Lie- 
vių organizacijos Molodečno tuvių Karininkų Sąjunga 
rajono. Nutarta: 1) organi- Molodečno rajone”, tikslas: 
zuotis ir kovoti už Laisvą ’ organizuoti lietuvius karei- 
Demokratinę Lietuvos res- ■ vrius> tarnaujančius gelžke-1 
publika, 2) steigimas pulkų į H žemietybių bei miestų j 
pageidaujamas ir 3) įsteikti < įstaigose; aiškinti i SMR.” reikia linkėti geros
karininkų sąjungą M. rajo-1 reikalingumą darbo žmo-į kloties. 
ne ' 'nėms organizuotai kovoti už!

savo pasveikinimą lietuvių i 
redakcijom O jau redakci
ja, surinkus gerokai tokių 
i mažų sveikinimų, padarytų 
vieną dideli sveikinimą ir, 

I ar per atstovus, ar per spau- 

_ .darytas
j Prieglaudų vedėjų kur- tuos nukentėjusius žmones;\ sios degtinės, tai neliesiu jos 
i sus: Dumčiutė Ona Galiu- Ulbėti nuo amžinos pražu- ‘ ir ne pauostisiu.
• naitė Lucija, Gasiunaitė ties ivairią dailę. Ta bro-' — Gerai — atsakė klebo- 
Emiliia Gvliutė Antanina liška meiIė, tie apsaugojimo nas, paimsiu tave ant išmė- įjaudegvtė Petronė Kun^P™dPai kiekvienoje'ginimo. Ne ant visos savai-

i kaitė Eugenija, Liorentaitė tautoJe ir tautelėje, turinčio-, t ės, bet tik ant vienos valan- 
! Agota, Marmytė Ona. Pele- J'e kad ir daIę P^riotizmo. ! dos pasiliksi čia kambaryje. 
I nytė Aleksandra, Pilypytė1 visų Europos tautų, lie- Paliksiu bonką degtinės ir. 
'Sofija, Ranevičaitė Julė tuvių klausimai ir lietuvių. jeigu per tą valandą išsilai- 
' Rinkevičaitė Stefanija Sta- ^a^ė yra mažiausia žinoma. • kyši, tai tik tuomet Įtikėsiu į 
ičiokaitė Elžbieta, Statašky- Praei® alianhl bazarai ro-: tavo prižadus. Jeigu busi 
i te Magdė, Stauskaitė Flena, >’ mus« dail® >10rs ma’ blaivus ir d<*Ut,e ne bus Pa- 
i Stornirštvtė Ona Snpičmtė zai zmoma> vienok užintere-.liesta, pasiliksi ant toliaus ! Ona,Trapėnaitė’ Salomėja, amerikiečius. New. už vargonininką ir gausi 
^Tamošaitytė Leonorė Vait- Yorke> Pabaigoj Lapkričio, nuo manęs dar 20 dol. aova- 
| kaitytė Kastė, Varnaitė Ur- atsibus didžiausis aliantų nų, bet tik atmink, jeigu tik 
šulė Vilytė Marė Zarem- bazaras’ kokio dar nėra bu- nors biskį paragausi degti- 
baite Anastazija, Žilinskai- ivę AmeriM- Jisai tęsis per, nės, eisi sau ant keturių vė- 
tė Adelė ; 26. dienas ir manom, jog žmo jų, kaip aš esu kunigu.

I nės iš visų S. V. lankys ji.; —Tamistele—atsakė var 
Šiame bazare jau ir lietu- gonininkas — teip esu persi- 
vams yra paskirta vieta. • tikrinęs savyje, kad tie 20 

. Nežiūrint jau to, kad pelnas dol. lyg jau butų mano ir lyg 
; nuo “Lietuviškos budos” su- juos jau turėčiau savo ki- 
■ šelps musų badaujančius šeniuje.

I Uždarė klebonas vargoni-

J. Rėmiazas, J. Avižieniutė. 
Posėdyj birželio 9 d. išrink
tieji pildomas pareigas pasi
dalijo teip: Pirmininkas J. 
Rėmiazas, padėjiėjas J. j 
Dzenkauskas, sekretorius J.!
Ruškys, padėjėjas J. Mak-j 
rickas, kasininkas J. Avižie- i 
niute, padėjėjas P. Jokūbai-;
tis, knygininkas K. Paškevi-; r°s 22 kp., per V. J. Avulį graži proga užlaikyti ir pla- ‘ ninką kambaryje, o pats at- 
čius, padėjėjas A. Račkaus
kas. ------- ------------,------------.------ -----------J---- ---------------c--------------------------

Nariais užsirašė 33 inešda 266 kP* Per Naujoką $3.00 dailę drasko, mėgina išnai-1 Išpradžių ponas vargoni- 
mi mėnesinį progresyvų ‘ - _____ s
(1 nuoš. nuo uždarbio) už-’ 
mokesti už birželi mėnesį 29; J , . .. _
rub. 70 kap., paaukota tų LA- 187 kP- išvažiavime-ge-1 pasauliui. .
pačių narių 11 rub. 95 kap. Į gūžinėje rugp. 5 d., š. m., au- i Tat viengenčiai, naudoki- nes. Patsai save užiminėjo 

- kitas —visuotinis_ “LKMR.”jk°j° P° 7 dok: Narijaus- mes šita proga. Alerginos!dairydamasis po kambarį,
. nariu susirinkimas nutarta kas> S. Bulota, J. Ambroze-. ir moteris, aukaukite savo' kad tik greičiau praleisti

sušaukti birželio 15 d. š. m. ličius, J. Mikėnas, A. Vaba-'mezginius, išsiuvinėjimus,.laiką. Bet nenoroms puolė 
• Tiek iš lietuvių judėjimo Mo^as’ Pacenta, A. Gudaitis, j audimus. Vyrai, prisiųski- staiga jo žvilgnis ant pilnai

’ dečiio rajone. įA- Aukštikalnis, S. Barkaus- te savo išpjaustytus, išdro- Į pripiltos bonkos degtinės.
Tolimiasniam darbui “LK kas» J- Lietuvninkas, V. Ma- žinėtus, iškalinėtus lietuviš-i — Kad tu ir supelėtam — 
„t, „ ------------- ražas (75c.); Po 50c.: A. Butkus daiktelius. * Motinėlės ir įtarė į save, tai tavęs nelie-

Iš. L. NEPRIGULMYBĖS į 
FONDO RAŠTINĖS.

Aukos.
Lakštas 95.

Clinton, Ind. A. L. Sanda- Lietuvoje, tame bazare vra'

................................ $5.00 tinti musų dailės rankdar- sitolino į šalinį kambarį ir 
Castle Shannon, Pa. SLA. bius. Nors tėvynėje musų laukė kas ten dėsis.

Stapleton, N. Y. SLA. 209 kinti, bet męs čionai, deki- ninkas, turėdamas omenyje, 
į kp., per J. Meškauską $10.00 me visas savo pajiegas užlai- klebono grasinimus ir savo 
: New Philadelphia, Pa. S. kyti ją, parodyti ją visam ! sąžinės išmetinėjimą, neno- 

*. : rėjo ne pažvelgti ant degti-

i lodečno rajone.

lotienė, Aldona Bulotytė, tėveliai, išmokinkit savo vai- ■ siu.
'Birutė Bulotytė, A. Gatavec-’kus kokių nors lietuviškų j Pradėjo vėl jieškoti budoį- llvlllo UI UVvdl AvVvU LaZj į ————————— v " ■ JkVcO llvio HvlUVlOAU j .

“'Antras lietuviu susirinki- I Laisvos Lietuvos nepriklau- i Tiflisas. Šių dienų valsty- Į kas’ “t Yaitk™iena; ?• Vi^ i darbelių, kad ir jie paaukau- i sujieškojimui naujų minčių 
mas"X Gegužės 22 d š m^omą demokratinę respubl-‘ binės permainos negalėjomis>(fott is St C Imr)i , R. j darni juosta ar klumpėmis uostydamasiziupsn; tabokoj

neatsiliepti ir į Tifliso lietu-! Raudonaitis, A. Kazlauskas, ’ prisidėtų prie tų žmonių my- į bet vienok degtinė visuomet 
J. Elinauskas, K. Sadauskas,; lėtojų būrelio, kurs stenge-' jam akyse stovėjo. Po va- 

“j J. Styra; po 25c.: J. Klimai- sj pagelbėti musų nukentė- landžiukės jau ir iš arti be 
tis, J. Abromavičius, K. Le- jusiems broliams, ir musų jokių persergėjimų galvoje 
vinskas, J. Pužauskas, J. Pet dailius rankdarbius nuo pra-. pradėjo žiūrėti į butelį ir pa- 
raitis, L. Smolskis, E. Ben-ižūties užlaikyti: Kiekvieno;ėmė jį didelis žingeidumas 

: doraitienė, E. Zemerauskas, l miesto lietuviai, siųskite sa-' sužinoti iškur “jegamastis” 
P. Ramaška, Ig. Janulevi-;vo puikius darbus į šį milži- išsirašo sau degtinę. Turi 

įčius, J. Špokas, A. Aukštikal mišką bazarą. Prisiųskite būti atsakanti — galvojo 
Inienė, J. Šipaila, J. šipailie- j drobulių, klumpių, skepetai-1 sau, nes klebonas nieko pra- 
jnė, I. Elinauskienė, A. Misi-|čių, užtiesalų, lietuviškų krykto nelaiko. Vargonininkas 
i kevičius, A. Galeckas, J. Rau želių, švilpvniu ir kitu žaislų pradėjo kas kart labiaus žin 
llinaitis, A Jakaitis, V. Ja- 0 daugiausia juostų? Siųs-: geidauti žiūrėdamas į degti- 
1 kaitis, J. Kripas, R. Kripie- kitę viską šiuo adresu: " 1 —* ’’— 4

■tad išrinkus delegatą daly-įk5\ Kriti visuomeninį poli- 
vavimui Lietuvių Karininkų į ekonominį susipratimą; 
Susivažiavime ir Rusijos Lie i rūpintis apsaugojimu nuo 
tuvių Seime. Draugui I. ■ nutautimo ii' sušelpimu nie- 
luškiui pirmininkaujant su- ‘ko netarinčius narius kiek 
sirinkimas, po karštų ^am tikslui

slaptu balsavimu valdininką i šokiems klausimams gvil- 
I. Ruškį, kuriam ir Įteikė šio ‘^nti^ pasikalbėjimus apie 
kį mandatą: 
valdymosi būdas Demokra
tinė respulika, kuri gali įeiti; 
Į liuosą sutartį bei federa-t 
cijos sąjungą su kaimynėmis 
tik demokratinėmis tauto
mis. 2) Reikalauti išskyri
mo lietuvių iš lenkų ir latvių 
legijonų. 3) Busimame tai
kos kongrese turi dalyvauti 
ir Lietuvių Tautos atstovai 
lygiomis teisėmis su Belgų, 
Lenkų, Serbų ir kitų tautų 
atstovais.
""Birželio 8 d. š. m. vėlei 
įvyko Molodečno rajono lie
tuvių susirinkimas išklausi- 
mui delegato pranešimą, grį 
žusio iš Lietuvių Karininkui 
Susivažiavimo Petrograde i 
ir galutiniam apsvarstymui 
įsteigimo Pildom. Komiteto 
Molodečno rajone. Pirmi
ninkaujant d-gui Dzenkaus- 
kui susirinkimas išklausęs 
delegato pranešimą apie 
Lietuvių Karininkų Susiva
žiavimo nutarimus ir už 3 
dienų Rusijos Lietuvių Sei
mo darbų (mat delegatas, 
negavęs R. L. S. sprendžia
mojo balso, pargryžo anks- 
čiauš) priėjo prie svarstymo; 
apie įsteigimą P. Komiteto’ 
ar kuopos Molodečno rajo-

vius. Kad geriau pasiaiškin 
tų sau tas permainas, orin- 
tuotus jose ir išreikštų prie 
jų savo atsinešimą, Kovo 12 
dieną šių metų buvo sušauk-

kalbėjimų, delegatą išrinko ’LKSMR. darys paskaitas vi- tas tiflisiečių lietuvių susi-

1) Lietuvos bėgamų dienų uždavinius 
ir atsitikimus. Platins lite
ratūrą: laikraščius, knygu
tes, brošiūras ir t.t. Bus vi-

rinkimas. Lyginant jį su 
buvusiais čioniksčių draugi
jų susirinkimais, jis buvo 
gana didelis. Tai rodo, kaip 
gyvai liečia lietuvių šių die
nų atsitikimai. Susirinkimo

NeveHs. Vitebsko gub., 
Lietuvių Dienoj, pagal ini
ciatyvą lietuvių karininkų 
Nevelio garnizono draugi
jos, tapo Įkurti Nevelio mie
ste rinkimai aukų naudai nu 
kentėjusiems nuo karės lie
tuviams pabėgėliams. Iš vi
so surinkta 502 rub. 83 kp.

Dalį surinktųjų pinigų vi
suotiniu karininkų susirin
kimu, nutarta išdalinti vieti
niams lietuviams pabėgė
liams, kurie nustoję sveika
tos, nebegali užsidirbti savo 
pragyvenimui, kitus gi pi
nigus pasiusti Centraliniui 
Lietuvių Komitetui nuken- 
tėjusiems nuo karės šelpti. 
Del ištyrimo kokia lietuvius 
pabėgėlių šeimyna reika
lauja pinigiškos pašalpos, iš 
rinkti iš karininkų draugi
jos trĮs žmonės.

Rinkimai aukų tą pačią 
dieną ir tai pačiai naudai Ne 
yelio bažnyčioj nelabai pa-

sada susižinojime su Petro-į pirmininku vienu balsu bu-, 
grado LK. Sąjunga, Minsko i vo išrinkta gerb. Pašakar- 
Pildomuoju Komitetu. Ne-lnis, sekretoriumi kareivis 
rėčiaus kaip du kartu per*§. Pirmininkui papasakojus 
mėnesį 1 ir 15 d.) nutarta da į trumpai revoliucijos išta
ryti visuotiniai susirinki- į riją, jos reikšmę apskritai 
mai. Į ir lietuvių gyvenime ypa-

Į “Liet. KSMR.” Pildoma-! čiai, susirinkusiems pasikal- 
jį Komitetą, 5 ir 3 kandida- j bėjus ir pasiginčijus, susi- 
tai, slaptu balsavimu tapo rnkimas išreiškė pageidavi- 
išrinktišie žmonės: K. Paš
kevičius, J. Ruškys, J. Mak- 
rickas, J. Dzenkauskas, A.
Račkauskas, P. Jokūbaitis,

i nė; po 10c.: J. Bagdonavi- Į 
jčius, J. Krolas. Viso $22.30

mą pasveikinti naująją val
džią. Bet, turėdamas ome
nyje, kad gal sveikins pana
šiai ir kitų miestų lietuviai,

Viso ...._................... $40.30
Buvo lakšte 94 .... 4,652.92
Viso Įplaukė .... $4.693.22

J. Sekevičius,
LNF. Fin. sekretorius, 

101 Oak St., Lawrence, Mass

GELBĖKITE MUSŲ 
DAILŲ.

Karei bėgant, nuolatos pa
sirodo pastebėtini dalykai.

no.
D-gas I. Dzenkauskas siū

lė įsteikti partivyškos drau-
Photo copyrKht by Harrla & Ewla|. . *

, Žymus Am. Raudn. Kryžiaus nariai.

Bazaro Komitetas, 
307 W. 30-th Street, 

New York City.

MAŽAS FELJETONAS.
Neišlaikė

i nę. Galiaus net ima butelį į 
I rankas ir vartydamas jį ap
linkui žiuri, bet neradęs jo
kio parašo, teip toliaus sau 
tęsia:

— Gali būti, kad tai atsa
kanti rugienė, bet kvapas 
kaž-koks kitoks, kad pamė
ginti nors biskį ant liežuvio,Tūlas klebonas, visoje ap- -......................

linkėj buvo žinomas kaipo di tai zmociau 1S kur ji yra, 
delis juokdarys iršposinin- “jegamastis nepažins 
kas. Jis turėjo vargoninin-j kad megmau. \ ienas lasas 
ką labai didelį girtuoklį.; i nėra joks gėrimas.
Vieną kartą pasišaukęs jį I Beveik su pilnu drąsumu 
pas save pranešė jam, kad I >ma , vargonininkas butelj 
jis betarnaudamas pas jį ne- į Prle. bu™os ,r Pal®nk^ 
atnešė jokios naudos savo 8auJa;bet J® vlen? ,laselJ 
užsiėmime ir, kad turės jį negal'™ degtines skonio

; kad mėginau. Vienas lašas

UuvlvlllliliV * * jį **Clv4 Vvt* . Ji ; , , ,

prašalinti nuo vietos, jei jisjPaz”}ti.
... ‘ Naronepasitaisyš. i ,Nėra ia« ko galvoti, kitą

...... -- . svki ima buteli i rankas irAnt tokių karčių žodžių j % traukdams
visupirma vargonmmkas• ^rk5n/ir 5žtuštinda- 

ipradejo aiškintis, “ . ® a; dali buteIio.
Tuom tarpu atsidaro du-jau nuo seniai negeria deg-, 

tinės, jeigu tik kartais rei- klebonas. Var-
kata! pnejuMai kaipo vai- nkas dar vis laikyda. 
s ą įveria, bet an galo pn- » rankose bute]į n .
sipazmęs prie kaltes, prašė nuom(inės Paskui
dovanojimo pnzadant jog apkabinda-
atątyje jau to daug.au nebe- mas keRus 
darys ir sudės bažnyčioje . .
iškilminga prisiegą, kad iki ~~ Kleboneli, jog tie 

dol. ir tamistelei susigadys.
I Vertė Troškūnietė.

mirties taps blaivu.

daug.au
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•IHperžvalgaE
žius ir tuos idealus, kuriuos 
siekia tikras mylintis tėvynę 
lietuvis.

Kas dabar bus?. Tikrų ži
nių ir faktų dar nėra, o jau

laisvės, 
pasmer- 
net len- 
Tas vis-

Kas dabar bus? Porą sa
vaičių atgal, mes buvom ra
šę apie lietuviškus agentus, 
apie kuriuos pirmiausia “Tė
vynėje” užminė p. K. Šliu- 
pas, kad lietuvių tarpe rąn- 
dasi žmonių, kurie parsida
vę Anglijai savo veikimu ne
ša blėdį Lietuvai kenkdami 
išgavimui pilnos 
Ajes tokius žmones 
kėm ir pavadinom 
kiškais Mozūrais.
kas dar buvo tik gandas ir 
spėliojimas. Dabar “Darbi.” 
perspaudino ištisą “Kelei
vio” korespondenciją iš Bro- 
oklyn, N. Y. (męs “Kel.” ne
gauname), kurioje tūlas K. 
N. buk gerai painformuotas 
velka viską Į eikštę ir paduo
da net visa tos šnipijados is
toriją. Kadangi ta kores
pondencija ilga, tai męs sut
raukę ją paduodame tik patį 
branduolį. Toje korespon
dencijoj rašoma, kad tūlas 
P-nas seniai jau lankėsi į di- 

\. dėlės lietuvių organizacijos 
redakciją ir turėjo susineši- 
mus su viena darbininke 

r, <A.), kuri vėliau draugams 
pradėjo girtis, kad atlieka 

' - “didelį” darbą. Tas “dide
lis” darbas, tai buvo verti
mas P-nui lietuviškų laikra
ščių straipsniai, kur reika
laujama Lietuvai neprigul- 
mybės, agituojama už tęsi
mą Rusijoj revoliucijos, vie
nu žodžiu toki raštai, kurie 

• o Anglijai nepatinka. Tuos 
2____i-Eastus P-nas buk siųsdavo

Washingtonan anglų amba
sadoriui. Minėtas P-nas už 
tą darbą buk gauna 400 ar 
600 dol. mėnesiui. Toliau sa
koma, kad P-nas pasiūlė 
Račkauskui važiuoti į Rusi
ją ir dirbti prieš revoliuciją 
Kelionės tikslas turėjo būti 
slaptas ir lėšos butų padeng
tos Anglijos valdžios pini
gais. Račkauskui atsisa
kius, P-nas kreipėsi su tokia 
propoziciją pas Balutį, kurs 
irgi nesutiko. Po to kreipė
si prie Sirvydo ir ant galo 
pas Šimkų. Šimkus P-nui 
sugadino visą bizni ir to pa
sekmėje buvo padarytas tre
čiųjų teismas, į kuri buvo pa 
šauktas ir pats P-nas. Tre-

ciela eilė. Jeigu “K.” kores
pondentas melavo, tai ji tu
rėtų pasmerkti tie, kurie ta
po išvardyti, kad tai yra pra 
simanymas, bet jeigu ta ko
respondencija buvo kuom 
pamatuojama, tai reiktų vis
ką vilkti Į eikštę. Mes tėmy- 
sim ir žiūrėsim kas bus.

Į Ohio ir Mich. valsti
jų lietuvius.

RUSIJOS LIETUVIU Kun■Vailokaitisiimėtinė-
SEĮMAS.

(Tąsa) 
savo pareigų pildymi ir pa
veda Seimui išsirinkti nau
ją prezidijumą.
. Po tokio nepaprasto pra
nešimo frakcijų lyderiai pa-. krik.-demokratai butų at
sakė savo nuomones dėl nau- stovaujami prezidijume. 
jo^TtiizrdijumoT Socialdemokratai ir socialis-

AmbrazaitiS nuo neparti- įaį liaudininkai yra pasiry- 
nių pranešė, kad susidėjus eiti prieš tą visuomenės 
tokioms aplinkybėms napar- 
Įtinių kuopa i naują prezidi- 
Ijumo sąstatą neįeis.

Leonas Santaros vardu pa 
sakė, jog šiame revoliucijos 
momente geriausiai gali ves
ti posėdžius s 
prezidijumas, nes i 
kaip paskutiniai atsitikimai siu Seime, 
parodė, negali būti vedamas 
tvartingas Seimo darbas. 
Santara visą laiką stovėjo 
teisėsir teisybės kelyje ir pri 
pažysta teisę 5 partijoms da
lyvauti prezidijume, bet su
sidėjus tokioms aplinky
bėms, pati Santara atsisako 
dalyvauti prezidijume ir bal
suosianti tik už socialistini 
prezidijumą.

ja kairiajam sparnui. Krik- 
“ sčionių demokratų partija 

mano, kad tie kairieji, kurie 
dedasi save demokratais, 
nėra jau toki demokratai.

Krikščionys demokra
tai prisilaikydami demokra
tybės principo skaito, kad

dali, kuri dirbo Lietuvoje. 
Kairiųjų pasielgimas yra ne 
demokratingas ir Įžeidžian
tis demokratybės principus. 
Krikščionių demokratų frak 
cija stovi už tai, kad į prezi- 

socialistinis dijumą butų renkama iš visų 
s kitaip, partijų, ir grupių, apsirešku-

Kiekvięnam Amerikos lie
tuviui yra žinoma kas tai 
yra Tėvynės Mylėtojų Drau
gystė, jos tikslas ir užduotis. 
Rodos virš 20 metų kaip TM 
D. yra Įsikūrus ir vardas pla 
čiai skamba lietuviškuose 
laikraščiuose. Per 20 metų 
savo gyvavimo, TMD. ne vie Noreika. Tautos Pažan 
nąm lietuviui Įspaudė Į ran-Į 
kas savo išleistas knygas, su 
kuriom nemažai davė tyro 
apšvietimo, tik gaila, kad 
dar yra musų brolių lietuvių 
kurie mažai prie to priside
da, o rodos laikas butų prisi
dėti kiekvienam lietuviui 
prie teip prakilnios organi
zacijos, kaip TMD.

Per lietuviškus laikraš
čius perbėgo atsišaukimas 
TMD. 68 kuopos iš Ditroit, 
Mich., kad dėl platesnio TM 
D. veikimo kvietė sutvert 
Ohio ir Mich. valstijų TMD. 
apskriti. Bet laiškais susi
rašant mums su p. K. Šnuo- 
lių kaipo nariu, komiteto 
tverti Ohio ir'Mich. valstijų 
apskričio, pranešė, kad ma
žai ikišiol TMD. kuopų atsi
šaukė, tokiu budu pasirodo, 
kad susivažiavimą nėra gali
ma šaukti. Todėl mes, TMD. 
20 kuopą iš Clevelando, Ohio 
pritardami sumanymui 68 
kuopos iš Detroit, Mich. ir 
mielai sutikdami jų atsišau
kimą dėlei tvėrimo apskričio 
TMD. Ohio ir Mich. valstijų, 
atkartojam atsišaukimą i

eiųjų teisme, P-nas išsireiš-
tė, kad nieko nebijąs, nes už 
jo stovi valdžia ir jeigu kas 
bandys kenkti, tai su tuo ga
lės lengvai apsidirbti. P-nas 
pasisakė, kad jam dabar dir
ba gana žymus lietuviai. 
Vieną jis jau pasiuntė Euro
pon. Manoma, jog tas “vie
nas” bus A. Rimka, tečiaus 
prirodymų dar nėra.

Tokią sensaciją ir tiesiok 
skandalą kelia “Keleivio” ko 
respondentas Įtardamas A. 
Rimką ir įveldamas žymus 
tautininkų veikėjus. Męs ne 
norime nieko Įtarti ir rašy
dami tą tik pakartojame ką 
jau kiti laikraščiai paskelbė, 
vienok neturime mintyj vie
ną ar kitą kaltinti, kada nė
ra tikrų faktų. Be to, reikia 
nepamiršti, kad laikraščių 
korespondentams, ypač da
bartiniame laike, negalima 
pasitikėti ir žinios kartais 
būna melagingos. Bet męs 
stovime už tai, kad kuogrei- 
čiausia reikia surasti šnipi- 
jados lizdą, pažiūrėti kas ta
me lizde sėdžia ir tokį parsi- 
davėlĮ nežiūrint kas jis nebū
tų: katalikas, tautininkas ar 
socialistas prikalti prie gė- 

T dos stulpo, parodyti visuo
menei kuom yra ir tokiam 
nenaudėliui uždaryti rube-

nešėjui, jog visa tai prezidi
jumo bus priimta omenin..

' S. Šilingas tęsia toliau va
kar neužbaigtą pranešimą 
apie Tautos Tarybos darbus. 
Apipasakojo jis, koki buvo

bepartyvių kuopa. Mano tis, Lopas ir S; šilingas, kai- 
nuomone, aš patsai pirmiau po pranešėjas.
darydavau daug klaidų, bu- Dauguma kalbėtojų pab- 
vau pilnas ignorantas poli-įrėžė, kad patenkinti Tautos 
tikos dalykuose. Mano veda-j Tarybos darbais ir sumany
tose draugijose buvo tada mais. Todėl dauguma balsų,

tolimesni santykiai su Lie- tikras sumišimas. Žmonės, 130 prieš 24, buvo priimti to- 
tuvos kitataučiais ir rusų kurie pirmiau rodėsi dievo- kia parėjimo formula.
vyriausybe. Pabaigoj savo baimingais, po revoliucijos Rusijos Lietuvių Seimas 
pranešimo papasakojo apie kitoki virto. Jie toki pasi-; ją patvirtina ir pereina prie
švietimo komisijos, susitvė- darė nuo susidariusio pir- dalyku svarstymo, 
rusios prie Tautos Tarybos, miau režimo, kada musų tė- 
darbus.

Oleka praneša, jog nepar
tiniai atsisako dalyvauti 
prezidijume ir balsuos už 4 
partijas.

Balsavimui buvo pastaty
ta dvi formulos: 1) į prezidi
jumą Įeina 4 partijos ir 2) Į 

Į prezidijumą renkama žmo- 
, nes iš visų apsireiškusių par 
' tijų. Paskutinė formula bu- 
• vo statyta kirksčionių demo- 
■ kratų; ji gavo mažiausia 
į balsų, tokiu budu ir buvo at
mesta, o priimta pirmutinė 

. formula.
Siūloma toliau nuo kiek-

vyne turėjo vieną laisvės žo- Penktoji Gegužės 31 diena.
I Atidarius Bielskiui šios 
Įdienos posėdi buvo pasiuly- 
| ta, kad Seimo posėdžių apra- 
j šymai ir atstovų kalbos bu- 

pas socialistus. ’ Matau so-!^ atspausdinta atskira kny- 
cialistų liaudininkų troški-^3:. s-> P3s‘uhJ‘m? Selraas 
mus visa liaudi suvienyti i TT’ o S SVT 
Santaros darbininkai ramus |sto ka“. s.lustl varfu 
tylus. Aš matau Tautos Pa- i Pasvetkimmus. Apsvarstęs 

■ žangos veiklumą ir darbstu- 
'mą. Šalia matau kriksčio- 
nhi demokratų troškimą.
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gos vardu praneša, kad frak 
cija pripažindama teisę vi
soms partijoms ir kuopoms 
dalyvauti prezidijume, bal
suos tečiau už grynai sočia- vienos šitų keturių partijų 
listini prezidijumą. ............................... ........

Endziulaitis krikščionių- du: 1) Į pirmininkus ir 2 Į 
demokratų vardu teip pat sekretorijatą. Toksai pa- 
(soc.-d. ir soc. liaudininkų siūlymas dauguma balsų 
pranešė, kad jų frakcija, su- priimta.
sidarius tokioms sąlygoms, Socialdemokratų frakcija 
nutarė balsuoti už prezidiju- stato kandidatus: J. Smols- 
mą, susidedanti ir socialde- kj, J. čiurlį, R. Rasiką; so- 
mokratų ir socialistų liaudį- cialistų liaudininkų frakcija 
ninku. s y, Bielski, Vaitiekūną, V.

Januškevičius (soc.-liau- Serbentą; Santara S. Ši- 
dininkas) pabrėžė, jog da- iingą, Vokietaiti, Burbą; 
bar visų partijų- pasiūlyta kautos Pažangos A. Volde- 
sudaryti socialistinis prezi- mara> Blyną, Bužihską. 
dijumas. Padėjimas, anot Dauguma balsų pasiulytie 
kalbėtojo, labai Įdomus, ir Į jį kandidatai buvo priimti, 
tą pasiūlymą duosime tinka- Tokiu.budu neilgai tedir- 
mą atsakymą. bęs senasis prezidijumas tu-

Petraškevičius pranešė, rėjo užleisti vietą naujai iš- 
jog socialdemokratai neat- rinktajam.
sisako dalyvauti socialisti- Pirmininkauja 
niame prezidjjume ir laiky- Dienotvarkėn pastatyta Lie
sis tos pozicijos, kuri vien tuvių Tautos Tarybos dar- 
jai ir pridera.

rinkti tris žmonės tokiu bu-

bai.

Po pranešimo buvo duota di tik bažnyčioje. Dalykams 
keliatas užklausimų ir papil- kitaip virtus reikia mums su | 
dymų. eiti Į bendrą darbą. Aš ma-

A. Purenąs dar plačiau tau daug teisybės pas anar- 
papasakojo apie švietimo ko chistus, dalį teisybės matau į 
misijos darbus. Ši komisija 
susitvėrė 2 savaite prieš Sei
mą ; i ją Įeina: Šilingas, Pu
renąs, Bartkevičienė ir Mun
ka, kuriems duota teisė Į 
švietimo komisiją kooptuoti 
daugiau narių. Švietimo ko 
misija rūpinosi sužinoti, kur 
ir kiek yra lietuvių mokyto- Aš pirmiau maniau, kad esu 
jų, kur kokios mokyklos yra krikščionis demokratas, da- 
evakuotos iš Lietuvos. Teip bar gi ne. Katalikų Sąjun- 
pat pradėta buvo netiktai ga nori sutraukti visus Į vie- 
pradedamomis mokyklomis na krūvą. Ji nori, kad vie- 
rupintis, bet ir vidurinėmis, nybė Įvyktų.
Didelė doma buvo atkreipta Kun. Kraujalis visiems pa 
Į tai, kaip paėmus į savo ran- sisakė, kad buvo jis vienas 
kas evakuotas Lietuvos mo- iš tų, kurie aktyviausiai prie 
kyklas ir Į tai, kaip esančias šinosi Tautos Tarybos dar- 
mokyklas sulietuvinus. bams. Tautos Taryba, jo 

Padaryta pertrauka nuo nuomone, nėra visų musų
3 iki 7 vai. visuomenės sluoksnių reiškė

Pirmininkauja Smolskis. ja, nes joj nėra katalikų. 
Marma pataria geriau sut Toliau kalbėtojas nurodo, 

varkyti presos komisiją, nes kad plebiscito principas te-

ši klausimą, Seimas nutarė 
padaryti tai vėliau, baigian
tis Seimui.

Dienotvarkėj toliau stovi 
Lietuvos politikos ateities 
klausimas, šio -klausimo 
pranešėju turėjo būti Du
rnos atstovas Januškevičius, 
bet jo dar nėra atvažiavusio 
Seiman, todėl keliatas kalbė
tojų nurodė, ar negalima bu
tų ligi atvykstant Januške- . 
vičiui pradėti svarstyti kitus 
kokius nors klausimus.

Šilingas padarė nepapra
stą pranešimą: gauta tele
grama iš Aukštuolio, Rim
kos ir šeiniaus, jog Didžio
joj Lietuvoj sudarytą Tau-

daugumoje laikraščių nėra orijoj yra geras, bet prakti- os 31 rūpinamasi pa /lOl'TT'f'l IT b AI /X i Z\ w -r zxx*z\daryti Stokholme konferen
cija, Į kurią galėtų atvykti 
lietuvių delegatai iš Lietu
vos, Didžiosios ir Mažosios 
ir iš kitur.

—Tokią linksmą žinią gavęy 
Seimo atstovai dainuoja lie-

visai žinių apie Seimą, o jei- koj ne visur nusiseka, pavys- 
gu ir būna, tai nepilnos. džiui, Vilniaus gub. lietuvių

Socialdemokratų frakcija daugelis stovėtų už Lenki- 
pasiulė Į presos komisiją du ją.
žmones. Tai buvo priimta. A. Purenąs pasakoja, jog

Toliau Seimas pereina Tarybos pirmininkas dary- 
prie Tautos Tarybos darbų damas pranešimą nupiešė vi . 
svarstymo. są teip, tarytum pačioj Tau- į uyiU ^tmną ir marsahetę.

Tumėnas paaiškino Sei- tos Taryboj buvo didžiau-! Kadangi referento Januš- 
mui, delko krikščionių demo sias sutikimas, tiktai su ki-{ eyicius nebuvo, tai Seimas 
kratų partijos atstovai ne- tataučiais esą buvo keblu- nutarė ligi jam at-
dalyvavę Tautos Taryboj, mų. Išrodytų, kad tik męs Į ūksiant pradėti svarstyti 
Svarbiausius savo prirody- geri, o jie netikę. Tokios
mus jis stačiai skaitė iš idealios vienybės Tautos Ta- 
“Vado.” ryboj nebuvo. Tas pat be

Bielskis.

Šidlauskis kalba apie Lie- prezidijumą renkant. Kad 
tuvos ribas, kurias turėjo ne visai geri santykiai buvo

Kun. Česnys pranešė, kad 
katalikų sąjunga visai susi- bos darbus praneša josios 

pirmininkas S. Šilingas, ku-

Apie šiuos Tautos Tary-

laikys nuo balsavimo.
musų brolius Ohio ir Mich. I Po šitų pranešimų 4 vai. rj5 vejs<jžiai išdėstė Lietu- 
valstijų lietuviškų kolionijų J apskelbiama pertrauka ligi v-u Tautos Tarvbos darbų

J 1-.-_ 4-1- O'' % T l Q v .*_

omenyje Tautos Taryba, su lenkais, tai tik dėlto, kad 
Anot kalbėtojo, Seimas ture- neturėjome progos susidurti 
tų apibudinti tas ribas. Ne- • su lenkų demokratija, bet ta- 
reikia vadovautis vien kai- rėmės tik su lenkų buržuazi- 
ba ir skaityti Lietuva tą da- niais sluogsniais.
IĮ, kur kalbama lietuviškai, 
bet reikia atsiminti ir kultu- ba, kad socialistai liaudinin- 
ros faktoriai ir tradicijos, kai nuo pat pradžios karės 
Ekonomniu žvilksniu ir ki- yra atsirubežiavę nuo libe-

toliau stovinti dienotvarkėj 
punktą, būtent: karės trem
tinių medžiagos bei kultūros 
reikalai ir tų reikalų tenki
nimas.

Del šito klausimo išeina
kalbėti Petraškevičius (s.-d)

Januškevičius (s.-l.) kal-

kad kur tik randasi TMD. 8 valandos. vaisdą; pirmininkas papasa-
kuopoš malonėkit atsisaukt Po pertraukos kalbama kojo< kokios derybos ir koki 

pasitarimai buvo daromi su Vilniaus gubernija, 
gudais, lenkais ir žydais. Kauno, Gardino ir Suvalkų bės obalsi suėmė i savo ran- 

’ . kas susišelpimo organizaci-

ant žemiau paduoto adreso, apie naujo prezidijumo rin
kimus.

Smolskis (s.-d.) pastebi, Bet šiądien pranešėjas ne- gubernija, 
kad šitas Seimas būdamas spėjo apipasakoti visus Ta- 
dalimi 
nis, 
ti iš vienų socialistų, ręika- dėjo rytojaus dienai, 
linga esą prezidijumas rink
ti iš šių keturių partijų: so- Ketvirtoji Gegužės 30 diena, 
cialdėmokratų, socialistų Posėdį atidarė Bielskis 12

tais dar atžvilgiais prie Lie- ralų ir klerikalų. Toliau 
tuvos reiktų prijungti visa kalbėtojas nurodo, jog deši- 

", visa niosios partijos iškėlę vieny
Nors kaip Ohio teip ir 

Mich. valstijose mažai TMD. 
kuopų yra, bet už tai gana 
yra daug kolonijų lietuviais 
apgyventa. Įsikūrus apskri
čiui, daug pasekmingiau bu
tų tose kolonijose sutvert 
TMD. kuopos.

Susivažiavimo laiką męs 
randame tinkamiausiu Spa
lio mėnesyje.

Taigi męs atsišaukiam į 
tas Ohio ir Mich. lietuvių 
kolonijas kur randasi TMD. 
kuopos ir kur galima butų 
sutverti, melsdami pranešti 
kas pritariat apskričiui ir 
kas ne. Butų malonu, kad 
pranešimus gautume kuo- 
greičiausiai.

Ohio ir Mich. valst. ap
skričio rengimo komitetas,

Bet jis referuoja vieną šito 
klausimo dali, būtent: Cen
tro Komiteto reorganizavi
mas. Apipasakojęs Centro 
Komiteto karo aukoms šelp
ti darbus, pranešėjas išdėstė 
bendruosius dėsnius dėl Cen 
tro. Komiteto reorganizavi
mo.' Reorganizavimo pama
tau pranešėjas deda visų 
tremtinių prileidimą prie 
Centro Komiteto reikalų

Kun. Draugelis, Tautos jas. Tautos Taryboj gal ir j ai mo*. (Kad^ neužėmusuuueiiiid* spėjo apipasaKoii visus p *
r.Iimi reakcinis, klerikali- rybos darbus dėl vėlaus lai-Tarybos pirmininkas apipa- buvo viena kita klaida, bet £ « g vietos, retrasKevi- 
is, negali prezidijumo rink- ko. Baigti ši pranešimą ati- šakojo Tautos Tarybos dar- tų klaidų butų buvę daug į 1 Pac’n” nP"
i ič viann j-«__.hus ir Tarvhos darbininkus, dantriau. ioip-n nebotu išimi-' asyias KieK \eiiauj.

liaudininkų, Santaros ir Tau valandą. Jis praneša, kad 
tos Pažangos. Į yra jau suvažiavę Seiman

J. A, Plerpa, 
B. Rimkus,

Šleževičius pranešė, kad 334 atstovai. Po to perskai- 
socialistai liaudininkai palai -te atsiųstus Seimui pasveiki- 
ko socialdemokratų pasiuly- nimus iš Mogilevo ir Sarato- 
mą. Į vo. Moterių Laisvės Sąjun-

Petraškevičius (s.-d.) ap- gos vardu sveikino Seimą 
reiškė, jog jo asmens nuo- p-nia Mašiotienė. Savo kal- 
monė esanti tokia: socialis- boj ji priminė, kad nebūtų 
tas neturi teisės atsisakyti pamirštos sumindžiotos mo- 
nuo socialistinio prezidiju- terių teisės. Po šitų pasvei

kinimų daro nepaprastą pra 
Smolskis. Draugas Pet- nešimą d-ras Nagevičius, 

raškevičius iš musų frakci- Jis karininkų grupės vardu 
jos išeina. (Balsas: “Netie- pastebėjo, jog ant esančios 
sa”). Seimo salėj tautinės vėlia-

čiaus planas bus plačiau ap- 
bus ir Tarybos darbininkus, daugiau, jeigu nebūtų išgui-• ra^l,as.KieK '^nau;.

Tary-i Pabaigus Petraškevičiui 
savo pranešimą. S. Šilingas 
priminė, jog vienas veiklių
jų C. Komiteto darbininkų, 
būtent J. Kubilius nesenai 
yra miręs. Atstovai atsisto
jimu pagerbė velionio atmin

Jis svvravo:

mo.

Šis Seimas stos į pagalbą ta katalikų partija, 
tiems veikėjams ir toliau boję buvo iš pradžių dvi kai- 
darbuotis, kad nebūtų ant riosios, dvi centro, dvi deši- 
ko skustis. Reikia pripažin- niosios partijos. Centras 
ti, kad jų ligi šiolei daug pa- buvo gudrus.
daryta. Mums šiądien turi tai prisidėdavo Į vieną pusę, 
rūpėti padėti tą darbą atlik- tai Į kitą. Tarybos darbai 
ti. Visa kaltybė yra tame, pradėjo eiti pasekmingiau, 
kad nėra pilno pas mus susi- kada dešiniųjų nebuvo. To- 
pratimo. Ne laikas išmeti- dėl renkant naują Tarybą 
nėti vieni kitiems dėl darbų, reikia žiūrėti, kad nepapul

tų tos partijos, kurios iš Ta
rybos buvo jau išbrauktos.

Karvelis gina dešiniuo
sius, krikščionis demokratus 
ir katalikų sąjungą. Jis nu-

sčiau visų žodžius. Negali- rodo, kad katalikų sąjungą 
ma sakyti, kad vienas ar k i- buvo priversta išstoti Tau
tas nori blogai daryti. Rei- tos Tarybos kairiųjų pajėga, 
kia gerbti kito nuouonė. Ta pajiega, sako kalbėtojas. 
Nereikia maišyti politikos j bus juodų plėtmu ant tų, ku- 
darbosu tikybos jausmu. Gy rie sau vietą pasiskyrė kai- 
vename čia ant žemės ir no- riajam sparno.

Nieks nenorėjo ardyti. Čia > 
visi yra reikalingi: ir kraš-j 
tutiniai kairieji ir kiti. Vi
si nori padėti darbuotis. 
Esu šalininkas to, kad išgir-

Leonas pasakė, jog teip vos nupiešta ne Lietuvos rai 
dalykams virtus Santaros telis, be kaž kokia moteris su 
frakcija galėsianti Įeiti j pre' šluota. Lietuvos gerbas, sa- 
zidijumą. ko pranešėjas, neturi būti

Noreika Tautos Pažangos iškraipytas.
vardu pranešė, jog jos frak- Gerbo nustatymas turėtų 
cija sutiksianti dalyvauti būti visos Lietuvos kompe- 
prezidiume, susidedančiame tencija, o ne vieno žmogaus. 

CIeveiand, Ohio. kad ir iš keturių partijų.

K. Aksomaitis.

P. S. Atsišaukimus mel-
džiame rašyti šiuo adresu:

J. Plerpa,
1541 E. 45 st,

Į Pirmininkas atsakė pra-

rime išsyk Į dangų perkelti Toliau dėl Tautos Tarybos 
žmogų. Tai ne piliečių dar- darbų šį bei tą pasakė Žile- 
bas. Aš kaipo kunigas nega vičaitė, Petrauškęvičius, Va- 
Įėjau stoti į kitą kokią nors į liukas, Balys, Molis, P. Le- 
Seimo frakciją. stojau į onas, Saladžius, Ambrazai-

t?-
Toliau pereinama prie Lie 

tuvos politikos ateities klau
simo, nes pranešėjas Januš
kevičius jau atvyko. Kadan 
gi kalbėjusių dėl Lietuvos po 
litikos klausimo kalbos bus 
patalpinta atskiroj knygoj, 
tai čia bus tik trumpai nuro- 
tyta pasakytų Seime kalbų 
turinys.

Januškevičius kalbėda
mas apie Lietuvos politikos 
ateities klausimą . nurodo, 
jog tautų paliuosavimo obal
si iškėlė Europos karė. 
Spaudžiamos tautos, pasi
naudojusios Šiuo obalsiu, 
pradėjo organizuotis. Ka
riaujančios valstybės iškėlė 

(Dar bus.)
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Jurininkų legenda.
Buvo sau laivas, kurs va

dinosi “Purpura.” Laivas 
buvo didelis ir stiprus bega
lo. Nieko jis nebijojo. Kuo

pakildavo didelė audra, jū
rės susiubuodavo, pradėda
vo versti vilnių kalnus ir at
verdavo savo pražūties nas
rus, “Purpura” nebijojo. Jis 
plaukė sau tolyn -ir tolyn be 
jokios baimės.

Ir teip “Purpura” plaukio
jo po jūres iškėtus bures, 
plaukiojo laimingai. Būda
vo nuplauks į tokias šalis, į 
tokias vietas, kur ne vienas 
laivas negalėdavo nuplaukti, 
kur kyšo uolos parėmusios 
debesis, kurias jūrių vilnis 
niekados nepaliauna plakti. 
Plaukė “Purpura” laimingai 
ir teip greitai, kad net van
denio putos veržėsi iš šonų, 
o pėdsaki palikdavo ilgą gra 
žią vandenio juostą.

— Tai puikus laivas — pa 
šakojo kitų laivų jurininkai.

Retkarčiais susitikę koki 
laivą, kurio jurininkai ste
bėdamiesi “Purpuros” gra
žumu ir greitumu, klausda-

fantazijose, kurie ėjo šiokį‘ta dviejų milijonų dolerių, 
tokį mokslą, studijavo seno
vės istoriją arba girdėjo pa
sakojant apie gražią pietų 
šąli — Italiją. Niekas nega
li užginčyti, kad augštesnio 
luomo žmogus arba kurs 
yra pasiekęs augštesnį mok
slą trokšta išvysti Italiją, o 
ypač pamatyti jos miestus, 
kaip Florenciją, Rymą, Ne
apoli, Genuę, Medyolaną ir 
kitus. Žmonių gyvenimas 
Italijoj visai kitaip atrodo, 
negu kitose šalyse. Kėliau 
ninkai, kurie atlanko šiauri
nės Europos šalių miestus, 
negali pažinti teip greitai 
tautų charakterio ar abelno; 
žmonių gyvenimo. Gi Ita-Į 
lijoj tas viskas yra ant eikš-; 
tės ir žmonių gyvenimas yra | 

j visiems matomas, kadangi;

— Ei vyrai, kur.plaukiat?
— Kur vėjas neša! — at

sakydavo “Purpuros” juri
ninkai ir plaukdavo tolyn.

— Atsargiai, tenai aud
ros siaučia ir uolos kyšoja. 
Laivas susidaužys — perser
gėdavo “Purpurą”, bet vie- 
toj atsakymo ‘-Purpuros” jtr 
rininkų tik vėjas pagaudavo 
žodžius dainos sutartinės:

“Linksmai plaukiame to
lyn, tolyn.”

Laimingas buvo jurininkų 
gyvenimas ant laivo “Pur
pura”. Įsitikinę Į jo didumą 
ir stiprumą nebijojo kad 
siaučia audros, 'kad laivui 
gręstų bent koks' pavojus. 
Ant kitų laivų buvo jurinin
kams įvesta disciplina ir 
kiekvienas turėjo dirbti pas
kirtą darbą, gi ant laivo 
“Purpura” jurininkai buvo 
liuosi ir dirbo tą kas kam pa
tiko.

, Gyvenimas buvo ant “Pur 
puros”.

Laimingai perleistos aud
ros, perplauktos pavojingos 
vietos, dar daugiau pridavė 
vilties* kad “Purpura” nieko 
nebijo. Jurininkai sakyda
vo, kad nėra tokių audrų, nė
ra tokių pavojingų vietų, 
kur “Puq)urai” galėtų būti 
pavojus. Tegul audra pa- 
kila, tegul jūrės pradeda 
šniokšti ir putoti, “Purpu
ra” be baimės plauks tolyn.

Ir ištiesų “Purpura” buvo 
galingas ir puikus.

Slinko metai. “Purpura” 
plaukioja po jūres ir netik 
nepatiko jokia nelaimė, bet 
dar daug išgelbėjo žmonių 
nuo kitų laivų, kurie tapo 
audrų aukomis.

'Aklas jurininkų įsitikini
mas į “purpuros” stiprumą 
kasdieni didėjo. Pamažu 
pradėjo tinginiuoti, apleisti 
savo darbus ir pamiršti prie
dermes. ^Purpura” pati 
plauks laimingai— sakė ju
rininkai. Kam reikia dirbt, 
saugot steną’, žėglius ir bu
res ? Kam reikia prakaituot 
ir triūsti, kuomet laivas yra 
stiprus ir pats gali plaukti 
ten į kur vėjas pučia. Jis ne
bijo nė andrų nė uolų.

“Linksmai plaukiame to
lyn, tolyn” girdėjosi bal
sas sutingusių jurininkų.

Ir plaukioja “Purpura” il
gus metus. > J t

Galiaus “Purpura” pradė
jo eiti silpnyn. Jurininkai 
nepaisė, kad sūrūs jūrių van 
duo praėdė “Purpuros” šo
nus, niekas nesirūpino patai- 
^zti-žeglių, užtraukti naujas 
bures, nes senos nuo drėgnu
mo jau baigė puti. Nekurie 
jurininkai matydami, kad 
laivas reikia taisyti 
persergėjo sakydami, kad 
“Purpurai” gręsia pavojus 
jei nebus pataisytas, bet 
dauguma sutingusių ir pa
miršusių jau darbą jurinin
kų atsakė:

— Tai niekis! Plaukia
me per jūrių vilnis tolyn ir 
tolyn, “Purpura” yra stip- į viskas
rus. j gatvių. Einant miesto gat-Įtiko?

Vieną dieną pakilo ant ju- į ve Italijoj, prie kiekvieno naj 
rių didelė*. audra. Dangus j matai kas kuo užsiima
apsiniaukė, pradėjo žaibuoti 
ir griausti. Jure šusiubavo 
ir vilnis kalnais virsdamos 
susijungė su debesimis. Pra 
dėjo darytis vandeniniai 
stulpai ir griūti tiesiai ant 
“Purpuros”. Burės tapo su
draskytos, žėgliai sulaužyti 
ir “Purpura” pasidavė vil
nims, kurios blaškė jį, tai iš
keldavo Į padebesius tai vėl 
blokšdavo Į jūrių dugną. 
Staiga iš visų pusių pasigir
do balsai: /

— “Purpura” skęsta!
Ir ištikto “Purpura” pra

dėjo skęsti. Jurininkai Įsi 
gyvenę Į tinginystę ir pamir 
šę darbą nežinojo kas dary
ti ir už ko pirmiau griebtis, 
-kad prašalinus pavojų ir pa- 
tiems išsigelbėti.

Pavojus artinos, nes “Pur 
pura” skendo. Išgasties per 
imti jurininkai pradėjo iš lai 
vo pilti vandenį. Bet veltui. 
Į prakiurusi laivą kaskart 
pradėjo daugiau veržtis van 
dens ir vilnis ėmė plaukti 
laivo paviršiu. Dirbo juri- 

. ninkai, pilė vandenį iš laivo
■ kiek galėdami. Pavargo,
■ pradėjo netekti spėkų ir
• jautė, kad mirtis jau netoli. 
» Atėjo valanda desperacijos.
• Jurininkai žiurėjo viens į
• kitą ir kiekvienas prieš save

Kuomet šahas paliauna iš 
jos rūkyti, tai dieną ir nak
tį prie tos pypkės turi stovė
ti sargyba. Bijomasi, kad* 
kas nepavogtų arba nepra
dėtų lupinėti iš jos brangak
menių, nes sykį tapo sugau
tas tarnas, kurs peiliu bandė! 
išsiimti keliatą brilijantų.į 
Nuo to laiko tapo įvesta teip 
vadinama “sargyba”, kuri,. 
žinoma ir darbo nedaug turi.!

UUOKAŲ
Nelaimė.

— Onute, pasakyk man 
kas ten yra, kad prie baž
nyčios tiek daug žmonių 

~ . stumdosi — klausia Povylas. 
koncertuojasi ant Gal ten kokia nelaimė atsi-

ir iš ko gyvena. Prie vieno 
namo matosi ant gatvės kur
pius siuva ir taiso batus, 
prie kito budelėje yra daro
mi moliniai puodai, žodžiu 
sakant visas judėjimas yra 
visų matomas. Ant gatvių 
randasi Įtaisytos virtuvės 
kuriose neturtingas italas 
už keliatą grašių gauna bliu- 
deli tam tikros išvirtos iš ku 
kuruzų zacirkos, 
miestuose teip 
“tritio misto”.
daugiausia suvalgoma yra 
makaronų. Makaronai, kai
po tautiškas valgis, yra kas
dieninis pasistiprinimas 
kiekvieno italo. Juos kas
diena valgo netik vargšai, ne 
turtingi, bet labai myli ir 
turtingi. Tikram italui švie
žiai išvirti makaronai su i
tam tikru suriu vadinamu i si prie šalę sėdinčio Janke- 
“parma” gardesnis yra vai-į lio ir klausia:
gis už Įvairius valgius sutai-Į — Jankei, tris syk tris 
sytus iš vaisių. Toki maka-ikiek bus?
ronai italui reiškia tiek,! 
kiek atkeliavusiam Į Italiją

— Ak teip — atsakė Onu
tė. Šiądien du jaunuoliu 

išliubą ėmė.

o pajūrio 
vadinamo 

Bet užvis

Po dešimts metų.
— Ar tamista mane pa

žįsti?
— Ne, nepažįstų!’
— O tai esu tas, kuris de

šimts metų atgal, buvau pa
bėgęs su tamistos žmona. 
Ar atleisit man?

— Tamista! Atleidžiu iš 
visos širdies, tik žinoma su 
tokia išlyga, kad tamista ją 
ir ant toliau pasilaikysi.

Gudrus Mauša.
— Mauša, tris syk tris, 

kiek bus?
— Vienuolika...
— Kvailas!

—-—Nu, trylika..._________:
— Blogai, sėsk, asile!
Po lekcijų Mauša kreipia-

plauke laivelis.
Plaukė laivelis, 
Viršum jūrelių, 
Drumsdamas kelią
Pulkams žuvelių. i

Plaukė iš lėto, 
Ilgas, lengvutis, 
Irė vėjalis 
Jįjį švelnutis.

Plaukė kaip dainiaus, 
Mintįs ant sparnų, 
Slenkant saulutei, 
Už aukštų kalnų.

Plaukė kaip paukštis, 
Jūrėmis meiliai, 
Kol bangas glostė 
Saulės spinduliai.

~ Tolyn be plaukiant 
Naktis užstojo— 
Aplink laiveli 
Jūrės vaitojo.

Vėtroms užėjus 
Audra prabilo, 
Perkūnui trenkus 
Bangos sukilo.

Supo laivelį,
Tarp uolų trankė!
Žaibai tviskėjo 
Ir gamta verkė.

Žuvo laivelis
Naktyj audringoj, 
Tarp aukštų uolų— 
Juroj galingoj.

Tą viską matė
Tiktai Dievulis, 
žvaigždžių sietynas 
Ir viens mėnulis.

J. Svyrūnėlis.

Jei perkuns dievaitis, 
Išvys tuos kryžiokus...

Jei jis karės trenksmą 
Lengvai pergalėtų 
Ir brangią Lietuvą, 
Laisvą paregėtų...

Tai minčių gijalėms, 
Saulutė matuotų, 
Daineles kilčiausias, 
Pagarbai dainuotų.

Iš mirtų, rūtelių,
Vainiką nupintų, 
Jei Lietuvai laisvę, 
Priešai sugražintų.

J. Svyrūnėlis.

NORĖČIA....
Norėčia aš skristi
Į šilelį seną,
Kur pietų vėjalis, 
Žolynus kėdana.

Kur slaptybės dainą,
Dainuoja medeliai,
Ten suem’ sesutės 
Ir kaimo berneliai.

Praleist liuosą laiką 
Šventųjų dienelių 
Ir išgirsti aidą, 
Skambančių dainelių...

Norėčia tuoj skristi 
Į sali gimtinę, 
Uždainuot dainelę, 
Laisvą sutartinę.

Gal paguosčia sielą,
Aš tos našlaitėlės, 
Kuri gailiai rauda— 
Tėvo, motinėlės.

J. Svyrūnėlis.

LIETUVIO MALDAVIMAS.
Užtekėk saulute,
Vasaros rytelyj,
Ir apšviesk lietuvio
Mažutį langelį.

Išgydyk krutinę
Tu jo sopulingą,
Ramink liūdną sielą 

--------- Duok jausmą galingą.—
Lietuvis prispaustas,
Jau baigia pasenti, 
Ar vertą jam gimus— 
Be dalies gyventi?

Ar vertą jam smūgius
Kryžiokų kentėti
Ir savo tėvynės,

MYLĖK MERGELE.
(Aukauju E. L-tei).

Mylėk mergele mane jaunoji,
Nes tavo meilė man teikia jiegą, 
Mylėk, kam širdį teip paviliojai, 
Suprask kaip meilėj ji dabar dega.
Mylėk skaisčioji tu lelijėlę,
Nes aš be tavęs vienas pražūsiu, * 
Pagailėk manęs gi mergužėle, 
Nes aš be tavęs vien varguos busiu.
Tavo veideliai mane vilioja,
Lyg rodos saulė rytmetyj šviečia, 
Lyg ta raselė ryto gailioji, 
Atnaujin viltį, prie darbo kviečia.— Devyni...

— Devyni?
— Teip... j
— Nu, kokis tas mokyto- .' 

jasfrajer. Aš s jam daviau 
vienuolika ir pakėliau iki

Jiems išsižadėti.
Užtekėk saulute, 
Išblaškykie miglas,

. - ____ Prispaustam lietuviui,
karonai yra žinomi ir varto- vienuolika ir pakėliau iki Siuskie laisvės jiegas.
jami visoje Europoj. Išdir- trylika, o jis nenorėjo imti. Išaugšto saulutę,
bystė Italijoj makoronų yra Matai spinduliais,
plačiai išsiplatinus. Did- Gerai išauklėta.
žiausios dirbtuvės randasi į — Tamista, drįstu prašy- 
Neapolyj ir Genuejoj.

pamatymas miestų, gražiau
sių jūrių krantų su visokiais 
padabinimais. Italijos ma-

matė mirti. Staiga tolumo
je, vėjo atnešti balsai anų 
jurininkų, kurie pirmiau 
“Purpurą” persergėjo, kad 
butų atsargus pasigirdo, ku
rie nuolat kartojo:

— Jus apjakeliai! Ne 
vanduo jums pilt iš laivo, ne 
kanuolėm šaudyt į vandens 
stulpus, bet laivas reikia tai
syti. Nusileiskit ant laivo 
dugno ir užlopikit tas prakiu 
rusias laivo skyles per ku
rias vanduo be paliovos sun
kiasi.

Užgirdę jurininkai tuos žo 
džius susiprato kokią jie di
delę padarė klaidą. Paliovė 
pilti vandenį ir visi ėmėsi už 
darbo užkalti tas skyles per 
kurias ėjo į laivą vanduo.

Ir pradėjo dirbti visi vėl 
nuo ankstyvo ryto * iki vėly
vam vakarui, pradėjo vėl 
teip prakaituoti, kaip pir
miau prakaitavo, kad išgel
bėti save ir padaryti tokią 
“Purpurą”, kad nebijotų 
audrų ne uolų ir vėl plaukio
tų laimingai po jūres, kad at 
siteisti su tuo laiku, kurį 
praleido tinginystėje.

Gerai išauklėta.

ti ranką jūsų vyriausios dūk
------- :------ j relės.

Kiek laiškų žmones per — Juk tamista esi malo-
metus parašo.

Ne vienam gal iš skaity
tojų norėtųsi žinoti, kiek lai
škų žmonės per metus para
šo. Tuo klausimu neperse
niai buvo užsiinteresavus

rius?
— Teip, malorius.
— Ir gyvenimą darai iš

tos profesijos?
— Teip...

Kaip karėje žustą 
Lietuvos vaikeliai’....

Skaisčioji saulute 
Jo balso klausyki, 
Tu arti prie Dievo, 
Jo ten paprašyki.

Kad rustų perkūną. 
Ant žemės atsiųstų 
Ir priešus siaubūnus

Tamista. Mano dukterįs yra i 
Italijos valdžia, kuri praėjus • išauklėtos sulyg vėliausių 
metams sulyg surinktų ži-imac^ teip, kad pačios moka
nių paskelbė, kad vidutiniš
kai žmonės per metus para
šo 3,300,000,000 laiškų arba 
kiekvieną dieną 9,041,096, 
kiekvieną valandą 376,712, 
kiekvieną minutą 6,278, 
kiekvieną sekundą 104. Su
dėjus visus tuos laiškus Į vie
ną krūvą, jie svertų arti

savus veidus maliavoti.

Teisme.

Mylėkie manę sielos dievaite. 
Nuo tavęs laimė mano priguli, 
Mylėk skaisčioji tu karalaite, 

! Kuri iŠ augšto ant vergų žiuri.
į Ak, kaip aš troksčia tave turėti,
i Nors kelias mano y r’ erškėčiuotas, 
Į Leisk širdžia, siela, visad mylėti— 
i Busiu ir laime apvaininkuotas.
į Tuomet gyveninis, kova sunkioji, 
j Liktų-lengvutė, kaip debesėlis,
! Širdis ką šiądien viena vaitoji, ■ 
; Butų linksmutė, kaip vyturėlis.
Į Bet veltui, veltui, man besvajoti,
Ji širdžiai vietą tur prakilnesnę,
Kam dar gėrėtis ir abejoti, 
Jei ji tur tikslą daug malonesnį.

Kam skinti kvietkai tie žydintieji, ;
Ar kad pakenkti gamtos grožybei? < 
Kam reikia kalbint kur mylintieji
Pin meilės tinklą, jos nekaltybei.

Vienok nors širdį mano kankinus. 
Kito likt drauge prisižadėsi 
Ir man tu tankiai teip prisiminus— 
širdžiai liuosybės man pavydėsi.

Į gelmes numuštų.
Kad jie nedraskytų 
Lietuvio namelių -

- Ir ilgai nemintų 
Žemę mus tėvelių.

Perkūne dievaiti, 
Nesustok bildėjęs,

Teisėjas: — Tamistos už-' Lietuvis maldauja—
siėmimas? I Buk jo užtarėjas.

P. L.: — Kandidatė į stoną Atsimink perkūne,
moterystės. Jog atėjo diena,

Teisėjas: — Amžius? Kad vargai lietuvį
Suspaudė kiekvieną.

Iš brangios Lietuvos 
Išvyki siaubimus, 
Kad jie nežudytų, 
Jos tvirčiausius sūnūs.

Ir kad jie nekirstų 
Jos žalių girelių, 
Tankių beržynėlių. 
Nė vyšnių sodelių.

Nedaleisk jiems vaikščiot, 
Jos gražiais takeliais, 
Nė kanu'oles šerti 
Lietuvos vaikeliais.

Išklausyk perkūne 
Lietuvio maldelės, 
Lai jam šviečia šildo, 
Spinduliai saulelės.

Lai jaunos sesutės,

To... to.„ negaliu
33,000,000 kiliogramų. Ka- sakyti
dangi ant viso žemės kamuo .. .
lio randasi maždaug 1,580, šauk čia daktarą-specialistą. 
000,000 gyventojų, tai ant' 
kiekvieno gyventojo išpuola 
ne daugiau kaip po du laiš
ku.

Teisėjas (į tarną): — Pa- Į

Parodys jūres.
— Ką, tamista, pili jūrių 

vandenį į bonką? Ką-gi 
veiksi su juom?

— Matai, tamista. Mano 
vargšė žmona nėra dar ma-

Tuomet per jūres kančių skaudžiųjų 
; Irsiuos ir irsiuos vis į gylybes, 
Jau nebetekęs tavo saldžiųjų 

; Meilės žodelių lyg iš augštybės.

Tada kaip ryte saulutė teka, 
, Medžiams resėlė kasas šukuoja, 
‘ Kuomet teip meiliai gamtužė šneka
Ir kaip paukšteliai linksmai dainuoja.

“Makaronų” šalis.
Italija..^ Nėra abejonės, 

kad kiekvienas, kuriam teko 
atlankyti Italiją, užgirdęs 
tą žodj paskęs maloname at
siminime ir nauja iliuzija 
atsivers prieš jo akis. Ir ne 
tik tas lieką užžavėtas, ku
rio akis matė Italiją ir jos 
miestus, bet visi tie paskęs

Brangiausia pypkė.
Karalienę visų pypkių, ko 

kios tik randasi pasaulyj ne-jciusi jūrių. Panešiu jai pa- 
užginčiamai turi Persijos! rodyti, 
šahas. Mažiukas, nes vos' 
keturių pėdų augščio, vai-' 
donas laike iškilmių ruko iš 
brangiausios pasaulyje pyp
kės, iš kurios rūkė jo tėvas, 
tėvo tėvas ir dar tėvo tėvas. 
Pypkė ta yra brangi dėlto, 
kad visa apsodinta brilijan- 
tais ir kitokiais brangiais ak 
menimis. Pypkė ta yra ver-

Nelaimė.
— Ar tai tiesa, kad Juo

zas jau vedasi —klausia Ma- 
taušas savo Onutės.

— Nėra dyvų — atsakė 
Onutė. Žmogus gyvenda
mas nežino kas jo laukia. 
Šiądien yra laimingas, o ryt 
gali apsivesti.

Girioj prie liepelės, 
Tavo didžiai garbei 
Kūrena ugnelę.

Lietuvis dėkingas, 
Tau saulute, vis bus,

i Aš it beprotis tave pris’minęs,
• Prakeiksiu sunkų savo likimą, 
Šaltąjį kapą tad apkabinęs, 

> Džiaugsiuos, gerėsiuos iš pašaukimo.
I
į Tuomet kas rytas ir vakarė!is.
Linksmas skrajosiu aš po augštybes. 
Po plačias dausas, kur žvaigždynėlis, 
Tai vėl po jūres, po tas gylybes.

La celiula vejetal.
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Paskubėjo.
Vieno akto komedijėlė iš liaudies gyvenimo. 

Parašė Žmona.

Galinis: Nekiek čia tų mergų, tik toji

(Tąsa) 
PASKUBĖJO. 

Galinienė (eidama kamaron): Gerai, 
"kad Barbora su žinia pasiskubino (išeina. 
Barbora sugrįžta su glėbiu ajerų ir sauja 
žolynų, šluoja aslą, šluosto stalą, brūžuo
ja šluotražiu suolus. Įbėga pridusęs Pra
gys).

; Scena IV.
Barbora ir Pranys.

Pranys: Pagarbintas!
Barbora (tyčiodamasi): Ko čia jieško 

barbintas?
Pranys: Ar nėra žmonių ?
Barbora: Gal manęs nematai? 

čia tau žmonių da reikia.
Kokių

Kligis: Ir toji viena puiki, smagi at-, 
.stojakelias netikusias. —Cha, cha, cha! 
; (Juokias visk Juzė šypsos).

Bilėnas: Nebūtų, amerikonas! Tuo- 
į jau ir puola prie mergaičių, ai, ai, ai, ame- 
j rikonai (graso pirštu). ’

Kligis: Žinai timista, kur meilu, ten 
’ akis; o man mergaitės labai meilios.
j Galinienė, (trypinėdama): Prašom,

sveteliai, sėskite, sėskite užustalėn. (Susė- 
" da. Įeina Kąstė ir Nastė, nedrąsiai sėda 
: ant suolo galo. Juzė piktai į jas pasižiūri.
i Kligis iš užustalės kaklą, ištiesdamas žiuri į 
: įėjusias mergaites).

Bilėnas (Galiniui): Turiu pasakyt, 
! kad męs pas tamistas atvažiavom ne bet sau 
iš dyko buvimo, męs atvažiavom reikalu...

i Galinis (linksmas): Žinom, žinom.
Galinienė (niūkteri jį pašonėn ir per

traukdama kalbą): Dėkui dėkui. Sveiki 
atvažiavę ar reikalu ar teip sau pasižmo-

Pranys: Kaip susiras tetulė ar tetulė- rietą, męs svečiais labai džiaugiamės.
nas, pasakyk, kad atvažiuos žmonės kūme- Galinis: Anot žmonių kalbos “sauso 
lės derėti, ketina du šimtu be kalbos duot; niekas neklauso”, tai ir męs važiuodami su- 
tegu prašo pustrečio, o gal ir trijų, matyt, griebėm rūgšties butelėlį (traukia butelį iš 
-daugiau verta, kad teip lengvai du šimtu kišenės).
siūlo — pasakyk tai, gerutė. Bėgu atgal, 
arklius ir akėčias lauke palikau. Pasakyk 
(išbėga).

Barbora (viena): Pasakyk! ar ne daik- 
t y to! Sakinėsiu čia, ką ten koks padauža 

apie kumeles svajoja. Visų piemenų nesu-, 
klausysi. Darbo neturi. Man čia tiek dar
bo, tiek rūpesčio su tais piršliais; jos sau ragaiši,-sviestą, deda ant stalo), 
knarkia pagriuvę, o man visi darbai, visas 
klapatas. (Barsto aslą ajerais dengia sta
lą, kabina rankšluostį, kaišo sienas ir palu
bę žolynais, dairos pro langą. Įeina Juzė 
žiovaudama, dairosi).

>

te- f 
te te

DIRVA

MIESTO REIKALAVIMAS UŽTENKAMO IR VEIK-

APTIEKORIUS
1103 E. 79 GAT. KAM. MEDINA CLEVELAND, OHIO.

Ohioj Ddžiausia ir 
geriausia krautuvė

Sermėgos, Suknios, Sijonai ir Bliuzos
EAGLE ŠTAMPŲ

dėl Mergaičių.
Sermėgos (Kotai) Žibančios gelumbės—raša

liniai, šviesiai ir tamsiai mėlyni, žali ir ru
svi —-kaunierius ir rankogaliai iš Australi
jos opossum kailio — pilno ilgio modeliai,

Sermėgos — Vilnopluasas — Kramie (kailio) 
kaunieriai, augštas liemuo — pilno ilgio mo
deliai, pamušalas per dėm —- 6 iki 10 metų, 
specialas už $8.75.

Sermėgos — Gelumbės, aksomo, importuotas 
ruožuotas medvilnių aksomito, velnio, pom- 
pomo ir zebelino — visokios spalvos gra
žiausia rudens mados dėl mergaičių 12 iki 16 
metų — kaunierius ir rankogaliai kailiu iš
vadžioti $14.95 iki $24.75.

Suknios — Ginghamo, lininės, abrusinio au
deklo ir kartūno — lygios spalvos, kletkuota 
ir dryžo audimo — 6 iki 14 metų, specialio 
už $1.98.
Suknios — Juodai ir baltai margas vilnas — 

stulpuoti sijonai — išvadžiota su guzikais 
ir pynėmis — 6 iki 14 metų $1.98.

Suknios — šerza — pilnai stulpuoti sijonai— 
platus diržas — pritaikančios spalvos kau
nieriai — 8 iki 14 metų $2.95.

Suknios — Viso vilno šerzo, tamsiai mėlynas, 
baršt — raudonas, rusvas ir žalios spalvos 

napjausios Rudens mados — 6 iki 14 me-

Atskirus Sijonai iš 
pilnai vilno audeklų, 
stulpuoti arba pie
tuoti modeliai, šu 
diržu ar liemens vir- 
šais. Labai tinkami 
nešioti su atskiro-

KAIP BUVO PRAEITYJE, JEIGU SANDĖLIS BUS AP
SAUGOTAS PER NAUDOTOJUS. YRA SVARBU NE- 
EIKVOT ŠVIESĄ IR PAJIEGĄ. TIK PAPRASTO ABEL- 
NO SUPRATIMO IR PRIŽIŪRĖJIMO REIKIA.

LIAUDIS CLEVELANDO IŠPILDYS PATRIOTIŠ
KĄ PATARNAVIMA. JEIGU ŠITEIP SANDARBININ- 
KAUS SU ŠIAI KOMPANIJA.

UŽSUK ŠVIESAS KURIOS TAU NEREIKALINGOS. 
NUMAŽINK PAJIEGĄ ELEKTRIKOS TAU NEREI

KALINGOS.

THE ILLUMINATING COMPANY
ILLUMINAITING BLDG. PUBLIC SOUAER

Cascara Liucsuojąs Sirupas dėl Vidurių
Galinienė: Kam čia to reikia.
Bilėnas: Reikia tai reikia, teip radom, 

teip paliks anot žmonių kalbos (į Juzę) 
Na lelijėl svečiui nebuvėliui pajieškok sū
rio supuvėlio!

Juzė:. Kam gi supuvėlio, atsiras ir 
šviežias, gardus (iškelia iš indaujos: sūrį,‘ Marė čižauskienė 

—Gegužinė Daina * 
“ Giedu dainelę.

Marė čižauskienė 
Plaukia sau laivelis 
Lopšinė daina.

ĮDAINAVO 
Marė ir Jonas čižauskai 
Tu mano Motinėle 
Skambančios Stygos. 
Tris benieliai 
Vakarine daina.

Į D AIN AVO 
Jonas čižauskas Baritono.

Ant marių krantelio 
Saulelė Tekėjo. 
Gimtinė Šalis 
Sunku gyventi.

ĮDAINAVO į
-Karalienės Aniuolų par. choras

Ant Kalno Karklai siūbavo ••
Pasisėjau žalią rūtą. X
Oi matulė i *
Matus, Matus.

. : ❖Beauštanti aušrelė ! .>
Saulelė Raudona. ■ •>
Oželis ' ; •>
Mes Padainuosim. j.*

Nauji Lietuviški Coiumhia ;
REKORDAI

' £ Central 1690 Maine 2063. p

E JOHN L M1HELICH | H ADVOKATAS g tl Praktikuoju visuose teismuose. H
Kligis: Stalą apkrovė, tai man jau rei

kia bėgti (Galinis atkrapšto butelį). ’ E3291

Visi: Kur gi tamista? kur gi? > 
Kligis: Aš su mergaitėmis pasišnekė

siu (eina prie Juzės). Kiek čia gražių E3244 
. mergaičių! Ar tai tamistos seselės? , E3190 

Juzė (su paniekinimu): Ne, čia kai
mynu kaimo merginos (šypsodamos). Aš 
vienatūrė, argi tamista nežinojai? E3191

Kligis: Da aš čia nesenai, nebuvo ka-. E3945 
da nė apsidairyti — rūpesčio turėjau, kolei 
■žemę, kolei namus pirkau, dabar reikės jau 
pradėt dairytis apie mergaites.

Galinis (senieji, pradėję gert ir kąsti): 
Prašom artyn svečią amerikoną.

Galinienė: Prašom, prašom. Juziut, 
atnešk samavorą (Juzė išeina).
į 1— - - - -

ii. (Juzė eina kamaron. Galinienė išeina Tr , . , „ z, , . ......— r------
15 Vomat-nc) M beveikiate, mergytes? (duoda jom ran- E2.,89 Kur bėga Šešupė.
15 KdUldrObj. “ Karvelėli mėlynasis

Scena V.
Juzė, Barbora ir Galinienė.

Juzė: Gražiai, Barbor, ištaisiai, vai 
gražiai, (žiuri pro langą). Tėvelis dar 
neparėjo. Bus bėdos, kai piršliai pirma at- 

-važiuos (dairos). Visur-gražu, visur.--------- r
Barbora: Ar aš nenusimanau, kad nu

simanau tai nusimanau.. Mane visur kvie
čia, ar tai kunigėlio laukia, ar piršlių, ar ki
ta kokia puota, vis, Barbor, padėk apsido- 
roti, Barborėl, aptaisyk trobą, Barbor, 
tik Barborėl — iš visų pusių nė neapsigin-

E3188

E3189

E3243

Kligis (priėjas prie Kastės ir Nastės). E3290 Ko^iud^putinėn.^“0

aM
8

u Praktikuoju visuose teismuose,
£ lietuviškai kalbame, 
L 902-4 Engineers Bldg.P Branch ofisas — 5514 St. ClairH Avė. Adaras vakarais.
□ Tel. Central 5821-W.g CLEVELAND. OHIO. m 
caxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxl

Kas iš New Britain, Conn. ir jo 
apielinkės nori užsirašyti “Dirvą” ar 
gauti pavieniais numeriais, gali krei
ptis prie musų agento Vaclovo Gile- 

i vičio. 98 John st. New Britain, Conn. 
ir prenumeratą galima jam užmokė
ti. “Dirvos” Adm.

Savininkas

Saldainių 
Krautuves
Užlaikau skaniu saldainių, 
šaltos košės ir minkštu gė

rimu. Už stiklą tik 3c.

2047 Hamilton Avė,, 
CLEVELAND, OHIO.

Tadas Neura

TAIPGI
Žvaigždgs Svetainę
Del susirinkimų, repeticijų • 

vestuvių ir t.t.

2041 Hamilton, Avė.,
CLEVELAND, OHIO.

TADAS NEURA
Užlaiko

Bučarnę ir Grosarnę

t
Phone, Residencija, Eddy 890-J

Dr. J. F. EVANS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

t
VIS! NAMŲ FORNIŠIAI |

Nupiginta ketvirta dalis prekės per Rūgpjiutį mėnesį «
THE CLAYTON FURNITURECO. j

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

Galinienė: Ai, kaip čia gražu! (glosto pak^o). Dainius

Barborą). Meistėr, Barbora, malačina! Mergaites: Atėjom amerikono P^ma- Nau^ G^e.
tytl. Suktinis.

Barbora: Da kiemo nepabaigiau šluoti) _t.KI!?is: Cha> c^’.cha.!., Manęs pažiu- 6T££H Prjrodimo seni' žmonės man 

i reti atėjo, tartum as kitoniškas. (Įeina Ju- jaunam mergelę.

Eik, Barbor, apsidairyk apie samavorą.

ir barstyti. ‘Dirvos” krautuvėje randasi dide- .Galinienė: Eik, Barboryt, eik, pada- “ sanlavoru- Barbora, ją įleidus, žiuri, lis rinkinis ir šeip įvairinusių rekordų, i 
lyk visa, kaip žinai, geriau. ‘ (Barbora iš- durls Pjerus. Juzė, samavorą pasta- Gaunami
eina Galinienė dairos no troba Juzė kuo- C1US’ zluri piktai } merSaites ir Khgi, mur- • ‘DIRVOS KRAUTUVeJE e a. ba .e e (>a i’Os po 1 o ą, Ju e, masau viena-^bfesas čia ias 2004 St.Clair avė. .Cleveland, O.
<3ą pasistačiusi, pasipuošusi, išeina iš karna- ma sau xnena< Diesas cia atnefee- )
tos). Bilėnas: Amerikont, a amerikont, A Rūkas, iš Phiiadeiphia, pa. “Dir-i

Juzė: Ar dar nesimato? , męs čia atvažiavom reikalu, o tamista sau Jgjgg“
Galinienė: Kasžin, dulkės kelias nuo 1S toį:.t,.k.mer^ltes zadlnl- .

"Vamalaukių, o gal ir atvažiuoja. (Juzė juo- Kligis: Apie reikalą kalbėk tamista, užsimokėti jam pinigus, lygah, kaip 
lęias). sveikas, ir magaryčias gerkite (eina prie musų oflse~ ‘,pirvos" Administracija.

Galinienė (meilindama Juzę): Tai, Juz®s)- O man Juziutė arbatos įpils.
Juzė: Labai smalstaus esama, smal- H Qlinno 0dukrel, pamatė ir mumis žmonės, pamatė 

pamatė ir be augštų kuodų ir be šilkinių staus. Nebūt amerikonas, prie arbatos pri- 
skarelių, pamatė. pratęs.

Juzė: Užmiršai, motut, žmonių kalbą: Kligis: O męs Amerikoje visokius sal- g ^aUaf PmusųmašPe<daHškumaį'
arčiau. Sveikas (Kligis priima nuo Ju- H Męs auginame namie gėles. Ne- 

jt turime f iii ją savo pramonės 
§ Telefonuokit Rosedale 1499 ar
ti ba Princton 320
g 1181 E. 71 gatvė N. E.
H CLEVELAND, OHIO.
a..............  .-„„„į,,,,,,,,,,

auksas blizga ir pelenuose.
Galinienė: Blizga, dukrel, blizga, bet,Pos- kraipos, kalbėdama su Kligiu. Kligis 

- --------- - teip pat šaipos).
Juzė: Va ir įžiūrėjo, kas akis turėjo. Bilėnas: Magaryčias baigiame gert, 
Barbora ( duris praverdama didžiu e prekė dar nesuderėta.

kolei jį įžiūri...

džiaugsmu). Atvažiuoja, atvažiuoja! Galinienė ir Galinis (šypsodami): Ką 
Juzė: Vaje, vaje! O tėvelio dar nėra!, čia ilgai derėtis, žodis — kitas ir pabaigta. 
Barbora: Yra, yra! Parjojo ir klėtin■ Bilėnas: At, tai bent žmonės! Žodis

jėjo— pirkinius padėti. kitas, ir pabaigta be didelių ginčų. Tai męs 
Juzė: Samavorą, Barbor, skubink! (Į tamistoms du šimtokų duodam.

motiną). Motut, motut, kaip gera, kad Bar-) 
borą pasiskubino su žinia, kaip gera, kad

(Dar bus)

pasiskubino, o tai ką męs dabar būtumėm 
darę.

Galinienė: Taigi, taigi! Ir aš tą patį
sakau: gera ir gera, kad pasiskubino.

Juzė (žiūrėdama pro langą): Žiur, žiur,
atadarda, Bilėno širmuką pasikinkę. (Žiu
ri abi pro langą, greit atšoksta, duktė stve- 
rias siuvimo, motina gijų. Įeina Kligis, 
Bilėnas ir Galinis).

Scena VI.
Tie p a t i s ir Kligis, Bilėnas

su Galiniu.

ARTISTAMS-MEGĖJAMS.

NAUJIENA
Tik ką išėjo iš spaudos Z. Bagdžiu- 

niutės verstas puikus ir labai juokin
gas veikalas vardu:

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

perstato grafa panorėjusį tapti kaimiečio 
bernu. Lošti nesunkus ir reikalauja pap
rastų dekoracijų. Kadangi dabartiniame | 

į1 ' laike trūksta lošimui tinkamų ir publiką

kos, gyvos! Gražu gi gražu pas tamistas, 4 > „</1 -vikala1
L-nin ko-TTlveioi ' . "Į ‘01 ą.kaip bažnyčioj.

Galinienė: Ant amžių. Argi pas mus 
ne svečio namai ? Argi nėra mergų ? (Žiu
ri meiliai į Juzę).

užimančių veikalų, patariame visų lietu- , 
vių kolionijų artistams pastaty ti savo sce 4

Prekė 25c.
Užsakymus siųskite tokiu adresu:

“DIRVA”
2004 St. Clair Ave„ Cleveland, Ohio.

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

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

7 iki 8. Nedėldieniais nuo 
10 iki 12 vidurdienio.

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

CLEVELAND, OHIO.

Ofiso valandos: Nuo 8 iki 9 
rytą, nuo 1 iki 2 ir nuo 

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

7211 Broadtnay N. E. 
CLEVEIAND, OHIO.

.j. _ ., X
•> Resiuencija, 10604 Gooding .;.

8 vakare.

J J^XXXXXXXXXX

Ž

DANT1STAS
Ofmo Valanda*:

Clevelsed, Ohio

SVARBUS APRASIMAS!
Rasputino Veikimas Caro Palociuose, Apgavingos

Maldos, Nuodinimas Caruko.

kos Lietuvyje“. Užsirašyk "Amerikos Lietuvį" dabar ir perskaityk šitą
aprašymą, nepraleisk progos, nes už šį aprašymą brangiai užmokėta autoriui.
Siusk šiądien pinigus ir gauk "Amerikos Lietuvį-*, jis talpina tik svarbiausius

Kaina metams $2.00, pusei metjj $1.00. Adresuok taip:

'AMERIKOS LIETUVIS'
15 Millbury Street Worcester, Mass.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
ĮSTEIGTAS AMERIKOJE 1886" METAIS į

Kapitalas x Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų ................. $52^13

Moka pomirtiniu $150, $300, $6eo 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 j savaitę.

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

kus ir kulturiškus reikalus.

ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su jlius- 

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

šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 
organizacija. Kuopos yra visuose' miestuose. Norėdamas
prisirašyti. kreipkis prie vietinės kuopos, arbanorėdamas“ pla-*5 
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo "adresu::

A. B. STRIMAITIS
307 WEST 3OTH STREET. NEW YORK CITY

— ~
:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX?

MĘS UŽLAIKOME APARTAMENTĄ SU DIDŽIAUSIU PASIRIN-

ELEKTROS ŽIBURIŲ APTAISYMŲ, ĮRENGIMŲ LEMPŲ
IR ĮVAIRIŲ PRIETAISŲ.

Męs pirkėjams sugėdijame daug pinigų mirkant pas mus reikmenis. Pir-
miau negu pirksite, ateikite pas mus pasiteirauti.

5016 Woodland Avė.
mxxxxxxxxxixxxxxx»txxx

KIMU VISAME MIESTE

FRANKEL L1GHT COMPANY



No. 36 RUGSĖJO 7 d. 1917 M. '

Baigusi šitą mokslą Europoj; 
teipgi ir čia Amerikoje.

2007 SL CIair Ave, 
CLEVELAND, OHIO.

| Šitos Durys | ^t. J- SEMOLRy^
Kazimiera Glinskį.

LIETUVIS SKStLSIU

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

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

Cuy. Central 8473-R

S. Bonchorek
Specialistė

Lai bus slankščiu tavo ateities j<< 
ir pasiganėdinimų. Pradėk savo 
taupinio reikalus su mumis nuo >;{ 

$1.00 ar daugiau.
MĘS TURIME DEPOZITU $ 

SUVIRS $7,000.000.00.

The PearISLSavings |
& Trust Company iį! į Edvardas B. Smialek, ?

. o-.u e. * j $ 5“ TAIKOS SUDŽIA
S) Cor. West 2oth Street and c xi* v i (Justice of the Peace)

tvnnito ((( 4. ‘
J» Sutaiko civiliškas ir kriminališ-į 
Jl j kas bylas ir išriša kitokius teismo; 

reikalus, kurie rišasi su šituom 
1 urėdu. Teipgi veda 
IREJENTALIKŠĄ KANCELIARI-;

JĄ (Notary Public).
; Parūpina kontraktų ir pardavimo^ 
i; ar pirkimo aktus, apdirba “dee-Sį 
‘j dus”, margiėius, abstraktus, tes-ilį 
l'tamentus ir teip toliau.

KANCELIARIJA: 
303 SUPERIOR BUILDING 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 
pietų.

•! REZIDENCIJA:
i St. 16 Berea Rd.. Brook Park O. 
ij: Tel. Mario 110—R.

Su visokiai reikalais kreipkitės į; 
1-prie jo. o busite užganėdintais jo:!' 
ii, patarnavimu.

Clark Avenue,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX33Xm

Dr.LE. D0WNEY g
DANTISTAS g

OFISO VALANDOS: H
Nuo 9:00 ryto iki <5^M) vakare ir nuo 7:00 iki M 

8:00 vakare. M
Seredoms nuo $:00 iki 12:00 vidurdienio. S 

Nedčldieniais uuO 10:00 iki 12:00 vidurd.e- 
ir nuo 2xM) iki 5:00 popiety.

Princeton 2377~ R w M
Galima susikalbėti lietuviškai. M 
1172 E. 79th Str. Cleve'and.O. Q 

TTTTXXXtTTIirrXXX»XXXXX.Ū ĮJ

]Q[
L. Bednarski
_ parduoda ©įc

Namus ir Farmas
Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI, 

6700 Fleet av. Union 733-R

]QE ]£

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

JOHN TlDD f
♦>iKOSTUMERSKAS<*

Lietuvys Kriaušius ji
Kurie mylite dėvėti gražius ;, 

siutus ir kitus drabužius, tai užsi-įjf 
sakykite pas atsakantį kriaučių.! 
Aš gyvenu pačiame miesto centre! 
ir turiu bidelę šapą, todėl ir viso-';, 
kius drabužius atsakančiai pasiu-;;: 

!; vu, dailiai pritaikau ir gero tavoro,;į

Kreipkitės Antrašu:

1377 E. 9-tosgat. Cleveland. Ohio Į

Rosedale 490-w

LOUIS EISENBERG
Geležiniai tavorai, pečiai 
ir gazo įrankiai. Granito 
tavorai ir porceliniai indų 
stiklai parsiduoda pas 
mus. Skalhtuojam ir
šmirkštuojam.

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

DANTISTAS “
Ištraukia dantis be jokio 

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

Valandos priėmimo: 9 ryto 
iki 9 vai. vakare.

6127 St. CIair Ave., kampas 
Norwood.

Cnt Katerlitirmiic-y

APTIEKA

Atsinešk pas mos savo reuma 
tizmo keblumus, męs juos prašalin 
sime. Išgydymą grarantuojame 
o jei ne, tai užtikriname pinigų su 
grąžinimą, jei mus vaistai negelbė 
tų.

Skriauda PARŪPINAME

Darbus Dykai!(Apysaka.) 
Vertė Z. Bagdžiuniutė.

L
Gradauskų giminė kadaise turėjo nemažas gery- raR(]ame darbus prie virtu- 

bes ir buvo pirmutinė savame apskrityj, o teipgi ir savo prie

■
 —UlUCiLį.—

NAMŲ RAKANDŲ KRAUTUVĘ j

- Vyrams ir moterims. Su-

PEČIU. KĖDŽIŲ . PATIESALŲ 
(KARPETŲ), STALU, LOVŲ, MAT- 
RASŲ IR DAUGYBE TAM PANA
ŠIU DALYKU REIKALAUJAMU 
PRIE GASPADINYSTĖS IR KAM
BARIU PAPUOŠYMAMS.

Apar to čia didelis pasirinkimas visokių ge-krašte buvo plačiai žinoma. ■Turtų irjtfsko nestigo nė , , . _ .__  , B
vienam jų giminės nariui, todel-gi praslinkus keliatui . f w,°\. " h
amžių Grudauskai teip pakylo ir įaugo į turtus, kad tu- mazS°J1oio ir viešbučių. Dar ( 
rėjo visur prieinamas vietas kaip su augštos kilmės laukiniuose kliubuose, su' 
žmonėmis teip ir su turtingais namais. pragyvenimu. Reikalauja-;

Bet kartais kuomet visi turtai ir gerybės sukasi sa- me greitų mergaičių prie sta /j;— 
vo ratu, ne visuomet lieka ištikimi savo numylėtiniams. l*i ir špižernės darbo, teipgi 
Užėjo toki atsitikimai, kad būdavo reikėjo dairytis į kai-greitų vaikų prie patarnavi-i 
rę ir į dešinę, o nestingant tokiems nuolatinėms atsitiki- mo.
mams, laikui bėgant viena ir kita sėdyba nyko iš kitų THE CLEVELAND CATE- 
turtų rato. Pamažu pradėta genėti miškai dėl visokių BERS ASSOCIATION CO.

i| spiriančių reikalų, visa sėdyba ėjo vis mažyn ir mažyn, 
kad ant galo priėjo tik prie keturių tūkstančių margų . 
žemės priskaitant sykiu su netikusiais nugenėtais miš-1'

, kais, kuriems, kad juos išdirbti ir apversti į derlingus lau- 
g kus truko jau įrankių ir neturėjo iš ko jų nupirkti. To
ls; del-gi susispietė ir užsidarė savyje, bet visvien sunku 

jiems buvo užmiršti apie praėjusius laikus savo viešpa
tavimo. Viskas jiems stodavo atmintyje: vietos tradici
ja, sodžių vardai, bažnyčios, kurioms aukavo nemažas au
kas. Ne vienas vienok valdytojas neužlaikė teip ilgai sa
vo rankose žemės, kaip kad jie, nors keliatas mylių jų 
savasties perėjo į kitų rankas, Grudai vienok pasiliko' 
prie jų, nes senojo lizdo įsigyvenusių paukščių liko šią
dien lizdu nusigyvenusios Grudauskų šeimynos.

Paskutiniu valdytoju Grudų su aplinkomis buvo 
£ ponas Jonušas. Jis gimė tokiuose laikuose, kokiuose ga
lt Įima buvo viską prarasti, bet sunku buvo, kad prisigyve

nus kokio turto, todėl visą ūkės priežiūra pavedė savo' 
dviems sunams gimusioms iš Vapauskaitės, kuri nebuvo 
patenkinta už du palaiminimų, t. y. užlaikyti dvi galvas su 
tokiu mažu turtu. * j

Karolina Vapauskaitė pasogos savo ^yrui neatnešė 
jokio turto, bet atsinešė brangakmenių nemažesnės ver
tės už Grudauskų turtus ir vienintelė jos svajonė buvo, 
kad padidinus kokiais nors prietikiais puolančią žemyn 
Grudauskų ūkę ir, kad pakelti vėl prie garbės tą nupuolu- 
si giminės vardą. Tam iaikai buvo vienok ne patogus, 
nes štai gimė kitas įpėdinis, kuris stojo skersai ponios 

• Karolinos svajonių, kuri stebėtną moterišką liogiką savo 
neužsiganėdinimų pernešė ant savo vyresniojo sunaus.

i Pikta buvo užtai, kad kodėl Ipolitas pralenkė jos my
limą Henriką, prie kurio buvo palinkusi visS’jos motiniška 
širdis ir kuriame susispietė jos visa viltis.^ Pas Henriką 
matė ji gražumą ir protą, prakilnas mintis ir jausmus, 
kuomet Ipolitas skyrėsi labai menku gudrumu, o gražu
mu vienok nebuvo atsilikęs nuo Henriko. Už tai dėl vy
resniojo buvo neprielanki ir be meilumo, Ipolitas nuo jos 
užsitarnaudavo tik aštrius žodžius, gi Henrikas visuomet 
buvo apipiltas motinos lipšnumais ir kiek galėdama jį 
lepino/

Kuomet dar gyveno Jonušas, motina nerodė savo 
skirtumo jausmų abiems savo sunams. Tėvas abu sūnūs 
mylėjo vienodai nematydamas tarp jų jokio augštesnio 
pagerbimo, bet kuomet po savo trumpos ligos nuėjo ilsėtis 
i žemę, Karolina išsyk numetė kaukę nuo savo veido ir

it
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W.E.& JJ.Donnelly
PATENTUOTOJA1

Tris dešimtys mstu musų patyri- 
T?R> darbas įvairiose šakose. viso 

kių išradimų ir patentavimų.

406-7 Cuyahogo Bldg, 
CLEVELAND. O.

Or. FRANCIS KENNEOY,
DANTISTAS

Nuo 5^0 ryto iki 12?» dieno* ir r.uo 1^» 
iki 5:30 vakaro.

PanedėJių. Utaminku ir Seredu vakarai* 
nuo 6:00 iki 7:30.

3«:i Rosedale 2377-W C«L Cist. SS784
5402 Superior Avenue 
. E. 5Sth Str. CLEVELAND. O.

Gyvenimo abu du telefonai.
Ofiso Telefonas: Cuy. Centrai 1O17-W

Dr. Wm. Rasing
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3502 Clark Ave, Cleveland, Ohio. |!

A. GRDINA
Grafom
GENERALIŽKA STOTIS: 

6127 SL CIair Ave.
Filija:

6617 — 19 SL CIair Ave.
Telefonai.

Ohio State, Princton — 1381.
Bell — Roaedale 1881

ir t. t. Teipgi įvairių-įvairiausių rųšių maliavos, še 
petų, smalinės ir robrinės stogų dengimui popieros

2155-57 St. CIair Ave. Cleveland, Ohio

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

Musų Kostumeriams.

412 Superior Ave. N. E, 
TU H1 LinHltUniHUllllljUliUlUllUUUILlIUll

Naujas išradimas
20 amžiaus?

Dėlei panaikinimo blakių, bamba- 
dierių ir kitų vabalėlių, koki tik ga- ;' 
Ii atsirasti jūsų stuboje. Tą viską ! 
panaikinsite tik į dvi dieni, tik pasiųs- ; 
kitę savo adresą, o visi nurodymai. 
visai dykai.

Rašykite ant adreso:
J. W. SAKAUSKAS & CO.

Bos 42, Sta. E., Cleveland, Ohio. j

i DL 0. TU. GMINOS, D. D. S. |j 

i ATSAKANČIAUSIAS f!
I i DANTISTAS. § i

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

813 Superior Ave. N_ E, 
Vienos durys nuo Colonial Teat.

Main 6166 Central 1518

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

J. V. ir V. BRAZIAI
6710 Superior ave, Cleveland, Ohio.

Prospet 2420 Central 1766

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

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

j Bucksteins Aptieka, kur per pereitus dešimts metų tarnavo Jums išti- ■ 
• kimai, 2407 St. CIair Ave. persikėlė tiesiok skersai gatvę ant kampo SL 
i CIair Ave. ir E. 24 St. Būt labai malonu man matyt visus mano pažįsta- 
j mus naujoj vietoj.
j Musų soda ir gerymo kambarys yra pavyzdingas.

RUCKSTEIN’S DRL’G STORE
i St. CIair Ave., kampas E. 24 St. CLEVELAND, OHIO.

J. F. SAWICKI i
^ADVOKATAS <-

325 Society for Savinę Biildiųt

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

Namų tel. Union 251-L.

REIKALAUJA VYRŲ
Mokintis Barzdaskučių

AMATO.
Instrukcijos admokamos S25.oo 

Algos apsimoka, užsiėmimas gva- 
rantuotas.

Tri-City Barber College
211 Prospect N. E. 

CLEVELAND, OHIO.

PASKUTINĖ SVAITĖ IŠPAR
DAVINĖJIMO VASARINIU

ČEVERYKU.

■
F
Ir

~ abu broliai aiškiai jautė skirtumą jos pasielgimuose.
Nio i iki 3 popietų ir nuo 6 iki 7-.30 va Kiekviena diena juodu jautėsi-kaskart svetimesniais ir 
kare, šventaciienias nuo 11 ik: 12 che- A i •
nos. Seredoms popietų ir Pėtr.yčių va- atsalusiais, lyg butų buvę ne vienos motinos vaikai. Ipo- 
karais nėra ofiso valandų. |jtas nesi^jė j garbę ir kuo tolyn tuo ėjo nedrasin, kuo-

vienas piokac nuo Nort>. Superior met Henrikas tuojau uznete savo nosį, pradėjo aiaziuo-
CLEVELAND, OHK). J -

— Ofiso Valandos

 'tis, o motina matydama, tokius Henriko gabumus gerbė 
©©©©©©©©©©©©© Uiir Pati didžiavosi. Tarpe abiejų brolių nebuvo didelio 
®)o r_________skirtumo amžiaus. Ipolitas buvo tik tnms metais senes-
©Cuy. Cent. 1505 Cuy. Union 289 @ nis, bet stebėtinai ėjo greit senyn ir rimtėjo. Buvo ty- 
@ p i i> i i • ©Jaus budo ir nuolat paskendęs svajonėse, kurių nega- 
© V» J. DčllKOSKl © įėjo nuo savęs nuvaryti. Jautė, kad jam yra daroma 

ADVOKATAS © j skriauda, bet nesuprato delko teip yra. Ar jis mylėjo 
@ 420 society For Savings Bidg..@ i motiną mažiaus negu Henrikas? Ar gal ją kaip kada už- 

cleveland, o. i gavo savo pasipriešinimu bei žodžiu ar žvilgsniu? Vel- 
© kalba lietuviškai. ©, tui buvo atsiminimas visų tų nuodėmių, sąžine niekados
©©©©©©©©©©©©© jam t0 neišmetinėjo,—priešingai .prie jo buvo darody- 

. ; mai tos meilės, kokios sau negalėjo užsitarnauti nuo mo-
-PRAŠYK— j tinos. Kuomet kartais ji apsirgdavo ir gulėdavo lovoje,

PPRFRRIinTfl i j*s ka*P° ištikimiausis tarnas saugoja ją ir gatavas buvo 
ULTiLOnuu U: anį kiekvieno pašaukimo. Bet kiek tik sykių jis prisiar- 
I A Q U ’ C tindavo prie motinos patalo, ji nenoromis atsigrįždavo 
L H U II UĮ prie jo ir sakydavo: — Tai tu Ipolitai, o aš maniau, kad 

Henrikas.
Tie žodžiai lyg iš netyčių ištarti, žeidė vargšo Ipolito 

— ’ širdį, nes jis tik ją sergėjo, verkė ir meldė Dievo kad su- 
™i«.oOSKil! teiktų jai sveikatą ir užlaikytų gyvastį, kuomet Henrikas 
vi ir inkstus su kitais kokiais draugais išdykinėjo arba ant arklio jo- 

~ dinėjo sau po parko alėjas.
Jau būnant paaugusiais girdėjo apie savo turtus, ku-

BITERIOi

PUSĖ
PATAISO SKIL-

PARSIDUODA— - --------------- VCL14 UUI1CU1V -------------7
'^inkuose. riU visos tiesos ir valdymas turėjo pereit j jų rankas.

L LA.Kujawski 
ADVOKATAS.

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

Tel. Main 257—Central 1508 R

• Grudauskų sėdyba, užimanti aplinkui keturis tukstan- 
I čius margų žemės ploto susidėjo iš keturių folivarkų, iš 
kurių už vis buvo puošniausioji vieta tai Grudai. Aplin
kui Grudų folivarkų buvo visur gražus išdirbti parkai 
su visokiais pagražinimais. Prie to dar prigulėjo garsus 
Diediškiai su dideliais neiškirstais miškais, to
liau Kalneliai ir Smėlynė, kurių laukai nebuvo išdirbti, nes 
stūksojo dar jųjų aplinkėse sutninyję aržuolų kelmai.,

(Toliau bus)

įimti ■ BhMiBnM
Rosedale 965 J. Cuy. Princenton 1241-L

THE RUPPEL HARDWARE COMPANY
Cinuojani, gazo Įtaisymas, pečių taisymas, fornišus statom?—Sta

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

S
1 ;i Muilas, periamos ir daugybė iš Europos pargabentų vaistinių žoljnų.

PRIE ŽENKLO BALTO KRYŽIAUS GERIAUSI VAISTAU

Pamėgink mus.“ Gelažinio Vyno”.

MARKET PHARMACY-APTIEKA
L. S. KREJCI,

I, 2601 LORAIN AVE CLEVELAND, OHIO j

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

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

___ Ja lotus, namus ir farmas Apsaugoja nuo ugnies namus ir namų 
bjldus. Atlieka prisegos patvirtinimo (Notary Public) darbus.

i siu 
jlį, d jodą 
ri** : h al.dnc

D U
1783 W. 25th StreeL 

573 W_ 3rd Street.
Cleveland, Ohio, 

Elyria. Ohio

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

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

THE GEGENHEIMER DRUG. CO.,

is Addison Road N. E.
"043 Superior Ave.

Cleveland, Ohio

CIGARAI ir PAPIROSAI
Galutinas numažinimas ant va-

garinių čevevykų.
Rudens mados dabar rodomas.

CHAS. R. SELL
7026 Superior Ave.

CLEVELAND, OHIO.

SALDAINIAI IR SUŠALDYTA SMETONA .
HUEFNERS CONFETIONERY

7031 Superior Ave., Cleveland, Ohio

.........................................tHmiiiiiiiHmttmMHtHuumtMinifiHnffHtniHitniHiBttiiiiiiiUHmmiaaiHiiiimmnmiHHntttKmMj

vertės mašina X—Ray aš galia tikrai ištirti tavoSu $1,000.00 . . _
nesveikatos ar ligos priežastis. Mano X—Ray mašina mato viduje 
teip gerai, kaip tamista gali matyti iš lauko. Ji parodo man visas prie
žastis; aš galiu matyti priežastis, kurios kenkia tamistos organizmui. 
Aktuališkai matant ir tuomi lengvai ištiriant visas klintis, 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 tūkstančius žmonių iš nesuga- 
lėjimo: pilvo, kepenų, inkstų, kraujo, odos, reumatizmo, akių, ausų ir gt*- 
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 slaviškat

5511 Euclid Ave. (irti 55 gatvė.), antros lubos J^^haris>222.
OfiM »=» r. -■ tt> «:» ’• “• “
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Japonijos moteris.
(Užbaiga)

augštesnių mokyklų kurio
se mokinasi merginos ir 
abelnai dėl visu mergaičių 
išleido Įsakymus^ kuriuose 4^ žmonės gali kritikuoti mo- i 
nalipčiama morališkumas ir

šiotų kuoilgiausia, nepaisant g§ 
kokioje madoje tas drabu-Įffi 
zis yra pasiutas. Toliau ta- į 
me atsišaukime pažymima, į 
kad tiktai nieko neišmanan- i r t

NUOŠIMTIS
SKAITOSI NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

| g S.Rotert T. 6«hhart, N.O.
! S Akių specialistas

I* ^*er dienų
«Į Suteiks patarnavimą
It pritaikyme akinių ir davime pata- 
ijrimų DYKA L

Aš gvarantuoju už savo darbą, 
akinių pritaikyme.

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

paliečiama morališkumas ir j 
tą Įsakymą šiądien Japoni- j 
jos merginos turi pildyti. . 
Tie Įsakymai yra sekanti: 1) i 
Mergina neprivalo kalbėti , 
su vaikinu viename kamba
ryj jeigu prie jų nėra vyres
nės ypatos. 2) Mergina ne
privalo lankyti jaunų vyrų 
namus. 3) Užginta slapta 
koresponduotis merginai su 
vaikinu. Reikale galima ra
šyti laiškus, bet percenzu- 
ruot turi vyresnė ypata. 
Gavus mergina laišką netu
ri tiesos pati ji adaryti.4) Už 
ginta merginai mainyti su 
vyrais fotografijomis bei ko 
kiais tam panašiais daiktais. 
5) Užginta yra Įleisti jauną 
vyrą Į miegamąjį merginos 

>* kambarį. Teipgi nevalia 
Į .^' — merginai gulėti lovoje nors 

ir vyresnių akiveizdoje, kuo 
met namuose randasi jaunų 
vyrų. 6) Vakare nevalia 
niekur vienai eiti ir važiuoti. 
Jeigu yra svarbus reikalas, 
tai eidama ar važiuodama 
privalo pasiimti su savim vy 
resnę moterį. 7) Užginta 
vienai merginai lankyti ko
telius bei kitus tam panašius 
namus. 8) Negalima vienai 
merginai pasisamdžius kam- 

i- bau gyventi, bet turi gyven-
C--------- tisu senesne motere.—9)

Akiveizdoje jaunų vyrų mer 
gina neprivalo daryti ne jo
kių giestų ir akimis nedary
ti jokių -patėmyjimų. 10) 
Mergina neprivalo kalbėti 

į ne žaislais užsiimti su tuo
vyriškiu kurs prie pirmos 

į pažinties ne keno nebuvo
perstatytas. 11) Mergina 
neprivalo dalyvauti su vyriš
kiu bile kokiuose žaidymuo- 
se jeigu pine jos nebus vy
resnes ypatos. 12) Mergi
noms abelnai yra užginta 
išeiti ant spacero su vaiky- 
išeiti ant spacero su vaiki- 
ginoms rengtis arba nusi
rengti akyse bile kokio vy
riškio.

Iš to galima numanyti 
kaip Japonijoj morališku
mas augštai stovi. Gal dėl 
tos priežasties šiądieną Ja
ponijos moterĮs civilizacijoj 
augščausia yra pakilę už vi
sas Europos moteris.

šis-tas apie madas.
Suvienytos Valstijos pas

kelbė karę netik Vokietijai, 
bet Įvairiems šios šalies spe
kuliantams ir gailaus mote
riškų drabužių madai. Žiū
rint Į tas tris paskelbtas ka
res galima spręsti, kad Suv. 

Į Valstijos s i VoKietija ir šio<s 
i šalies spekuliantais karę ga

li laimėti, jei ne, greitai, tai 
kiek vėliau, bet karę su mo
teriškų drabužių mada gali 

[ būti sunki ir nelengva laimė-
ĮF ti. Mada moteriškų drabu
ži žiu nėra kas kitas, kaip tik
F pamėgždžiojimas kitų, ap-
L|z karštymas Įvairių kūno da-
į lių nereikalingais kvoldais

ir prideckais, kad tuomi la- 
|; biau galima butų patraukti
|•' kitų žmonių akis ir juos už-

inponuoti. Kad Suv. Val- 
I stijos paskelbė karę moteriš-
L kų drabužių madai tas yra
į * tiesa, nes moterių komitetas
| esantis prie Tautiškos Ap-

gynimo Rodos išleido atsi- 
■P šaukimą Į visos šalies mote-
[ ris, kbriame raginama, kad
|| moterįs savo drabužius ne-

k

A ■
tevis ar merginas už nevai- 
kymą madų-ir nenešiosimą g 
ypatingų drabužių. Galiaus g| 
pranešama, kad moteris ne- 
siutų drabužių iš to ar tam 
panašaus audeklo, iš kurio g 
yra siuvama kareiviški dra- 
bužiai, nes Suv. Valstijoms. 
padidinus kariumenės skait- 
lių, staiga gali pritrukti jų 
drabužiams audeklo. į||

Vienas laikraštis skelbia, 
kad tą atsišaukimą moteris1 g 
pradeda remti, ypač gražų 
pavyzdi duoda Washingtono 
moterįs, nes prezidentas Wil !=| 
šono, ministeriu, kongres- 
monų ir šeip Įvairių valdi- 
ninku žmonos jau pametė 
vaikyti madas ir kiekvieną 
dieną mainyti drabužius.

Ne viena moterė skaityda- || 
ma tą straipsneli gal paša- d? p 
kys, kad tai negalimas daik-i^ progos pasilinksminimui.
tas yra, kad Suv. Valstijų g nktaaUai 4;30 pietų.
prezidento VVilsono žmona s?

'd

s >?
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GERMANIA TURNVE8EIH VORWEARTS SVETAINĖJ,1610 E. 55 Gatees, Kampas Mariem ffi 
- ' » . sn)

Gerbiami Lietuviai ir Lietuvaites! Parengę šį puikŲ koncertą širdingai kviečiame visus 
kuoskaitlingiausiai atsilankyti. Koncertas bus gana dailus ir įvairus. Programui pas i baigus Į^Į 
prasidės šokiai ir balius, kur visi galėsite iki valiai pasilinksminti. Taigi nepraleiskite šios 

Visus širdingai užkviečia atsilankyti C.L.T. BENAS.
Įžangos tikietai: 25 ir 35c. Ypatai. gĮ!

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

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

12000 Superior Avė.

STEVĖRDING
==E=APGARS!N!MŲ

PASKLEIDtJAS
Visokius apskelbimus išnešio

jame po stubas.
Narys iš E. D. A.

Lecsfvas kelias i pharmaeinę pramonę.
1547 St. Clair avė, Cleveland, Ohio 
Prospect 2132-J Central 7624-K & R

vis naujausio “stailo” suk-| 
nių. Bet tai tikra teisybė. 
Žinoma poni Wilsonienė ne-i 
šioja suknes gražias, bet jas 
nešioja iki tol kol nebūna 
jau visiškai sunešiotos ir 
pirkdama naujas nežiūri, 
kad butų priešais ar užpaka-; 
lyj koki kvoldai arba nerei-

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS

“RYTŲ PYLIS”
Drama 5-se aktuose 14-je atidengimų versta B. Skripkaus-

OFIC1ERIAI:
I P. Šarkauskas, 1301 E. 55th Street
J. Maksimavičius, 1279 E. 60th Street 
F. Piečaitis, 1399 Giddings Rd., 
J. Urbšaitis, 1087 East 68th Street, 
J. Gaidelis, 1402 Oregon Avė.
Signalistas J.šalčius, 1399 E. 41st Str.

L. S. Šv. Kazimiero Gvardijos su
sirinkimas atsibus kožno mėnesio 
antrą Utarninką vakare, nuo 7:30, 
Povilausko svetainėje, 2452 St. Clair 
Avė.

__ _____  kiutės, tai labai puiki drama. Kadangi dabartiniame lai- Iždinin21a6s3ARUSie s?a’ 
kalingi pridečkai bet~žiuri, I<e trūksta lošimui tinkamų ir publiką užimančių veikalų, i •------- ’ . . Į
kad butų pigi, stipra ir kati Iriame ^lietuvių koiionijų artistams pulsavo Dovan()sĮ j

Užsakymus siųskite tokiu adresu: į Duodu dovaną 50c. ver-;
“DIRVA” e n:-™

2004 St. Clair Ave^ Cleveland, Ohio.

kad butų pigi, stipra ir kad 
galima butų ilgai panešioti.

Nekurios gal pasakys, kad 
kodėl nieko nesakoma ant 
vyrų, kurie irgi madas vai
ko. Tas tiesa. Vyrai irgi be 
jos ne apsieina, bet nepamir
škim, kad vyrų drabužių ko
kia nebus mada, žiupono pa
siuvimui nereikia imti dau
giau audeklo kaip ir papras
čiausiam. Pasitaiko, kad 
prie vyrų žiponų prikergia
ma koks užpakalyj dirželis, 
kuris tankiausia yra dirba
mas iš nereikalingų atražų, 
o ne teip kaip moteriškų dra 
bužių dėlei daugumo kvol- 
dų ar kokių ten veistems kal- 
nierių dedama brangesnis 
šmotas audeklo, negu au
deklas iš kurio yra pasiūta 
pati veistė. To rods niekas 
negali užginčyti, nes faktų 
netik krautuvėse, bet ir ant 
gatvių galima daug 
ti.

Dabartiniame laike, kada 
viskas nežmoniškai 1 
kiekviena moterė ar 
na privalėtų pagalvoti apie 
madas ir ar apsimoka jos 
vaikyti.

Bigos iš mėsos liekanų.
Likusią mėsą nuo pietų ar 

ba vakarienės norint suvar
toti galima pasielgti šiteip. 
Visą mėsą supjaustyt Į ne
didelius šmotus. Skyrium 
sumaišyt vieną šaukštą mil
tų su vienu šaukštu sviesto, 
praskiest rašalu arba vande- Į 
niu sumaišytu su actu, Įdėt ? 
keliatą rūgščių obuolių su- j 
pjaustytų ritinėliais ir iš- { 
virt. Paskui sudėt su p jau- 
stytą mėsą, įbert tarkuotos • |

DRAUGYSTĖS, KURIOS 
TURI “DIRVĄ” UŽ

LIETUVIU PILIETINIO KLIUBO 
VALDYBA DETROIT, MICH.

Pirmininkas A Locaitis, 
Pirmininko pageL K. Nausieda. 
Rekordų sekr. St. Ganiprauckas, 
_ 175 Cardoni Avė.,

----------------,--------- - sekret. B. Simanavičia, 
Lietuvių Literatūros ir Mokslo Drau- ’ Užrašytojas organo ‘‘Dirvos” L. P.

DRAUGIJOS VIRŠININKAI: | Kliubo nariams Jonos Naujokas, 
T>- • • „ .. . -1 . 217 Cardoni Avė.,Pirminin. M. Vos vila. 169 Greeley avė., Korespondentai taisiklių J. Šulcą ir 
Pirmininko pagelbi. A. Bagdonas, , tas 
Užrašų sekretorius J. Dikčis, ' " ’

86 Finley avė.,
Finansų sekretorius F. Praškevičius,
Iždininkas A Mitrikas, Gratiot *
Iždo globėjai: Jonas Balčiūnas ir J. Į ------
TvariSaris J Vaitekūnas 1 VALDYBA L. S. K. ŠV. KAZIMIE-
ivarKdans J. vaiteKunas. . RO GVARDIJOS.

Mėnesiniai susirinkimai laikomi kas Į pirmin. Kiem. Urbšaitis, 
pirmas nedeldienis kiekvieno men., --------------- ------
3-čią vai. po pietų Lietuvių šv. Jur
gio parapijinei svetainėj, ant West- 
minster ir kampas Cardoni avė. 

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

Knygiai. J. Bandža ir J. Skeperis 

_____ ______A. Abyshell 
; ir F. Proškevičius.-

ORGANĄ
DETROIT, MICH.

P. S. Kliubo susirinkimai būna lai- 
i komi antrą nedėlę kožno mėnesio ant 
j 2:30 po piet Schulte Svetainėje, 273

1087 E. 68 St.,
Vice- Pirmin. A. Deresevičia, 

1942 Oregon Avė.
Nutar. rast. F. Sakalauskas, 

2136 Lakeside Avė.,
Fin. rast. Cipr. Selickas,

6202 Heisley Avė. S. E.,
Iždin. J. Miškinis,

1532 E. 32 St.
KAIRŠKA VYRIAUSYBĖ:

Kapit. J.Rakauskas, 7028 Superior av.

-■=? ATEITIS savo skaitytojams duoda labai daug naudingų raštų 
apie žmonių sveikatą ir ligas, taipgi apysaką, juoką, 
rilių. paveikslu. Turi savo korespondentus visoje 
Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj. Vokietijoj, Fran- 

rijoj, Anglijoj ir kt. “Ateitie.’’ kaine metams $2.00. pusei metą $1.00. Už
sieniuose metams $2.50. Pasižiūrėti viena numeri siunčiame dovanai.

Ateitis”, 366 Broadway, So. Boston, Mass.

t

t
Ž

Tel. Princeton 1834-K ir Princeton 1958-K.

THE WILLIAM SITTER CO.
Slovcnski auksoriai ir laikrodinin- • j

kai, Inkorpuruoti per teises Ohio vai- jF jįį. “ 
stijos. Didžiausia sankrova geriauso 
aupso, laikrodžių, deimantų ir t.t. už 
vidutiniškas kainas. r AgBį

Gramafonų ir rekordų lietuviškoj 
kalboj. Męs esam laikrodininkai iš 
Europos ir sutaisom bile kokį laikro- ąĮ-ji
di. amerikanska ar europinį ir garan- 
tuo ja m ant vieno meto.

Ateik pamatyt mus, ir busi užtik- 
rintas. , J

THE WILL!AM SITTER CO.. , . ir- 6120 Si. (Tair Ave„ Cleveland. Ohio. Ų
duonos ir jeigu butų perrug-
štus, Įbert cukraus tiek kad
butų tinkamas skonis ir dar D c^Tcentrai iT^-L.

syki pavirt. Tokf pat bigos LIETUVIAI! Jeigu norite pirkt genis ievery- 
gah'ma padirbt ir be obuolių, 
tik tada reikia Įpjaustyt ci
bulio ir Įpilt daugiau acto. 
Suprantama, kad tokiame‘ 
bigose galima ir kopūstai; §2527-29 St; Clair Avė.’

kus už vidutinišką kainą, tai ateikite pas ma
nę, o jums bus patarnauta mandagiai ir tei
singai.

OSCAR Ct. rAWSOX.

virt.

Pardavinėtojas Aukšto laipsnio feveryfcų. 1
Cleveland, Ohio

tės, kuris užsirašys Dirvą 
ant metų. Tik vieniniams • 
gyventojams.

JUOZAS SAUNORAS. 
829 Clifford Avė.

ROCHESTER N. Y.

Gbr. Frank F.Happy
DANTISTAS

Ofiso valandos: Nuo 9 ryto iki 
8 valandai vakaro.

Geriausi patarnavimai už sąži
ningą užmokestį.

1935 St. Clair Avė.
Viršuj Pekelčio aptiekos. >

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
:s: dantistas :s:

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street
. Cleveland, Ohio.

p] Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems I 
S Lietuvoj bei Amerikoj | 

g VIENYBE LIEIUVNINKD] 
tu Eina jau 3C-tus metus.
g Prenumerata $2.00 metams; $1.00 I 
g pusei mėtį. Kanadoje $2.50 metams: j 
QJ $1.25 pusei metų. Anglijoj, Lietuvoj ir j 
[“ kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m.' 
g Pamatiniui vieną num. siunčiam dovanai 
g Knygą katalogą siunčiame ant pareika* j 
J}{ (avimo dovanai.
p] J. J. Pauksztis & Co. j 
m 120-124 Grand Str.,
ru Brooklyn, N. X. I

i n 
r

I

ii

I

DU. ADOMAS SZCZYTKOWSKI i
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS g
982 E. 79 St., Cleveland, Ohio. H

Telefonai: Rosedale 5758, Princ- S 
ton 431 g

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

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

daug Lietuviu. Kodėl neleidi man išgelbėti tave.
Aš padarisiu atsargų ir rūpestingą m > Į— ■ amn ■ III] 
išdestimą-analizą, tavo atsitikimo ir I ■ į 1
pasakysiu kas kenkia tau. w . ■

Phone Eddy 1356
GEO. M. THOMPSON,

Chiropataa,
SUITE 22, SAVOY BLDG.

E. 103 ir St. Clair Avenue,

Valandos: Nuo 2 iki 5 
vai. vakare, 
po piet ir nuo 7 iki 8 
Į namus irgi Taukaus

Cleveland. Ohio

r<i y . ...
, , Ypatingas Paskelbimas.

i

3XXXXXXXXXXZXX3XXXXXXXXXX
• Rose 4420-W Princeton 1369-L <

Dr. I.M. JARZYNSKI
GYDYTOJAS, CHIRURGAS. 

IR AKUŠERIUS

ixx

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

dienos.
1155 E.79th Street.

XXXXEXZXXXXXXXXX3

ą.

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

AR TURI
Pilvo skausmą, 

katarą? Skilvis 
ar pūslės kliūtis? 
Reumatizmą irj 
kepenų ligą? Gali 
vos skausmą, konl 
stipaciją? Suge-| 
dusj kraują, dieg-i 
liūs ir šonų skau
dėjimą ? Nerviš
kumą, įsisenėjų-! 
sias ligas Plau
čių ir kitokias li-< 
gas?

" Tvo Proga
Štai tavo proga 

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

2 dina pavojų.

$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.

2047 E. 9 St. Tarpe Eucfid4-tos lubos LzOU)dnCR iT Prospect

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

ar X-Ray Egzaminavimas uz
Vyrai ir moters! Kodėl jus kenčiate diena po dienai, mėnesis po mėnesiui, metai po metą, kad jus 4^ 

galite išsigydyti pas daktarą Brown,kurs turi 35 metų patyrimą gydyme moterių ir vyrų, kurs išgydė 
tūkstančius žmonių ir prašalino jų skausmus. T rt <►Y luksuuicius žmonių ir prašaunu jų skausmus.

| Už mažą pinigą, kokiu yra vienas doleris, X-RAY eg- <> 
zaminavimas ir pasakymas kame skausmo priežastis

r ’ i Męs padarome šitą egzaminavimą pažymėtu laiku, tik už $1.90, kas užganėdina imonts ir mus.
mm I Kiekvienas bus užganėdintas musu metodą, kurs patirs kaip daug gero męs galime padaryti. Męs nerei- y
3 l kalaujame plačiai garsintis. Mus prekės yra kuožemiausios ir už gydymą męs gvarantuojame. Ateik

g i /k Pas mOS šiądien. Męs kalbame lietuviškai. V

B 
o 

I'X 2573 ĖST 55 GATVE, ARTI VVOODLAND AVĖ. £ 
J ' A 2 lubos, kambaris 15
i i r-- CLEVELAND, OHIO.
£ 5c Valandos: šiokiomis dienomis nuo 9 iki 8. Nedėldieniais nuo 10 iki 1 po piet.

DAKTARAS BROVVN
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Nusipirk Gramafona
Lietuviška

2652 Superior Avė

RESIDENCIJA DEL PAR

Tel. Main 3078, Gorfield 5652-R.
(37)

rpeccnBHyic n eHtnapviKHyio HapoA’*yio rascry

PYCCKŪE C/10B0
AR TAVO KOJOS PRA

KAITUOJA, Geriausia yra tokia muzika

RUSSKOYE SLOVOJas galima pirk!

31 East 7th Street New York, N. Y.
npooHMe syuepa BMCMnatoTCS oesnaarHo

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

Cleveland, Ohio.216 Superior Avenue W.

Kaina šį mėnesį tiktai $1.50 
$2.00, $3.00, $5.00, $7.50 
jLllO.OO.

Aptiekę,
Cleveland, Ohio

rai ir tinkami visokiam bizniui

nugabenta į ligonbutį. Kad nu
raminus publiką, muzika pra
dėjo griežti Amerikonišką him
ną. Tuoj visi pakilo*nusiemė ke 
purės ir pakelė patriotišką de- 
monstranciją. Daugelis grįžo 
namo su apdaužytais krump
liais ir mėlynomis alkūnėmis.

Rugsėjis.
3 S. Užg. š. P. Marijos
9 N. Sergijaus
10 P. Mikalojaus Tol.
11 U. Hiacinto
12 S. Gvidono
33 K. Eugenijos
M P. Šv. Kryžiaus paaugšt.

2006 St. Clair Avė. Cleveland,Ohio

žemės drebėjimas. Seismo
grafas šv. Ignaco abservatorijoj 
rodė, kad šiose dienose buvo ne
mažas žemės drebėjimas, kurs 
buvo 5,000 myliu atstume nuo 
Clevelando.

i Jei tave gyvenimo nepasisekimai kankina, jis tau pa
gelbės juos pernešti.—O •- tavogyvenimo__ linksmybės va-
landose jis pritardamas, padės juos dar linksmiau praleisti.

«Pycct<oe C.aoBO»e>KeAKeBHO hsxoahtcb b 40000 pyccKnx. ynpanH. 
ckkx h nc.ibci;nx AO«ax.

_ . , • , . ma nauji aeroplanai. Martin 
vtcius Ant manų krantelio ir 1,1 J F

II. R. GERLACH, g|
1653 Si. Clair Avė., N. E. Cleveland, Ohio. H

tojas C. E. Ruthenberg, socia
listas, savo kalboj užsipuolė ant 
prezidento Wilsono (Ruthen
berg neseniai buvo areštuotas ir 
nubaustas į kalėjimą ant vienų 
metų už prieškarišką agitaciją, 
bet vėliau tapo paleistas). Pub
lika tuojau pradėjo, nerimauti. 
Keli kareiviai užšokę ant estra
dos sugriebė Ruthenbergą ir nu
sitraukę pradėjo kumščiuoti. 
Kilo riaušės, Ruthemberg išpru- 
do ir pabėgo. Riaušėse tapo su-

gužynės į kurias būdavo pakvie
sta iš tūlų hotelių mergos. Kiek 
laiko atgal tose gužynėse už mer 
gas buvo kilę muštynės. Daly
vavęs tose gužynėse tūlas Masi- 
lionis, kurs dabar yra Suv^ Val. 
kareiviu pranešė apie tai poli
cijai, kuri mušeikas areštavo. 
Atsilankius minėtam Masilioniui 
į gužynes pareitą subatą anie 
norėjo jam atkeršyti ir pasiųsti 
net į Francuziją kariauti. Pa
jutęs Masilionis pavojų norėjo

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

TĄMISTOS

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

Reikalaujant telefonu pašaukiame• daktarą DYKAI. Recep
tus išpildo registruoti aptiekiaL At minkite ZKJMUNTO N. KO 
BILA.NSKIO Ph. G.

[Kodėl visos svetimtaučių ir šviesesnės lietuvių šeimynos jau 
suprato

1714 Oregon Avė. sumuš- dalyvavo visos darbininkų orga
nizacijos ir 5-tas Ohio infanteri- 

IŠ ko prasidėjo jos pulkas. Po pietų Luna Par-

Balius. Ateinančio j nedėlioj, 
y. Rugsėjo 9-d. SLA. 136 kuo

pa rengia pirmą dideli balių, 
kurs atsibus Jaites salėje, 6004 
St. Clair ir kampas 60 g-vės. 
■Tarp kitko bus išlaimėjimas 
plunksnos 5 dol. vertės ir 4 dol. 
■vertės rankų darbo paduškaitė. 
Pradžia balio 5 vai. po pietų. Mu
zika bus CLT. Beno. Įžanga 
25c. ypatai.

V TODĖLEI PIRKO JIE, VIEN TIK DĖL TO
Prekė $100.00 I>IRK IR TAMISTA.

PRANEŠIMAS SUARDYMO.
Bendrinykystė ikišiol buvusi 

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

Kraukuvė ir toliaus laikysis 
toj pačioj vietoj, 2012 St. Clair 
avė., Cleveland, Ohio, per minėtą 
Zitkevvicz.

Zitkewicz yra užtvirtintas su
vesti tvarką ir apmokėti visas 

: skolas prigulinčias į ir per minė
ju. Palonis,

R. Zitkevvicz
i Cleveland, Ohio, Rugp. 21 1917.
i ta bendrinykyste. (37)

Nėra kentėjimo, nėra ligos, kad ir užsisenėjusios, kad negalima butų- 
išgydyt su pagelba musų sistemos be skaudėjimo ir kentėjimo. Mes Žmo
nių Nepraustom ir Operacijų Nedarom. Męs gydom visas užsisenėjusias 
ligas greitai ir ant visados su pagelba Europiškos sistemos. Ligos Pripa
žintos už Neišgydomas, pas.Mus bus išgydytos ant visada. Jeigu kenčia
te nuo kokios ligos, tad nevilk>nkite iki liga jsisenės, bet tuojaus atsišau
kite prie mus. Męs gydom nuo ligų kaip vyrus teip ir moteris. Apžiūrėję 
jus, pasakysim jums viską kas link jūsų ligos, o tada datirsit, kad mes 
galim jus išgydyti geriau negu kiti. N«kentėkite nė vienos valandos il
giau, bet tuojaus ateikit prie mus: Jeigu dirbate dienomis, tad atei
kit j musų gydyklą tiesiog einant iš darbo vakare, šimtai ligonių tapo 
išgydyti per mus, teip ir tamista gali būti išgydytu, jeigu atsišauksi 
tuojaus. Neužmiršk: Konsulacija ir Egzaminavimas Dykai. Įsitė- 
myk musų antrašą:

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

Laikė vakacijas. P-nas A. .B. 
Bartusevičius, Ohio Lietuvių 
-Spaudos Bendrijos pirmininkas 
pereitą savaitę buvo su šeimyna 
žsvažiavęs ant vakacijų. Važi
nėjo po Buffalo, N. Y. ir ap
rinkęs, paskiau nuvažiavo į To- 
ironto Ont. Kanadoj ir ant galo 
1 Mt. CIemens, Mich. Išvažiavęs 
jbuvo nedėlioj 26 d. Rugpjūčio, 
sugrįžo į Clevelandą 2 d. Rug- 
Sėjo.

Ir paliaus jie suprato ir tą, kad 
jauni jų sūnūs, esant stuboje tokei 
•muzikai, neturės laiko tsovėti ant 
kampo ir studijuot i tą amerikoną 
pradinę kriminalę mokyklą. Prekė $35.00

[apsirūpino tąja muzika? Todėl kad jie greičiau 
[ jos vertę ir svarbumą.

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

. didina žmoniškumą. JjBg

Sustojo ėjęs “Leader”. The 
Cleveland News Co. savininkas 
ir leidėjas dviejų dienraščių 
“Leader” ir “News” o teipgi ir 
savaitinio “Leader”, paliovė iš
leidinėti rytinės laidos “Lea
der”. Dabar ta kompanija leidi- 
nės tik dienraštį “News” ir sa
vaitraštį “Leader”. Visą “Le- 
aderio” biznį nupirko dienraš
tis “Cleveland Plain Dealer”. 
Dėlei popieros ir kitokių spaudos 
reikmenų brangumo, perkant 
ant gatvės “Plain Dealer” kai
nuos 2c., o į namus bus nešamas 
už seną kainą, t. y. už 1c.

Kampas St. Clair A ve. ir 20-mos gatvių. 
XZXXXXXXXXZXXXXXXXkXXXXXXXZXXXXZXXX3

Chronic Diseases a Specialty
2-nd floor

Neišgydomu Rheumątizmu, 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 j musų aptieką, o gausit gy
duolių nuo viršminėtų ligų, kurios tikrai pagelbės ir pasveiksite. Ne- 
kentėkit skausmų.

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

PAKELČIO APTIEKA_________

Tel. Central 2768-L 
PARDAVIMAI.

Kadangi turiu išeiti į karę, to
dėl esu priverstas parduoti Bu- 
černę, Grosernę ir Saldainių 
Krautuvę su visais įtaisymais, 
tai yra su visais Krautuvės ra
kandais, automobiiium, tavoru 
ir tt. žodžiu viską kaip stovi, 
imk ir varyk biznį. Parduosiu“ 
už labai prieinama kainą.

VARKAL & LUKšVIčIUS, 
1417 E. 27 St., 
Cleveland, Ohio.

Koncertas. Rugsėjo 2 d. Ger- 
mania Turnvverein Vorv.aerts 
•salėje atsibuvo CLT. Choro drau 
g-ystės koncertas. Koncertas 
susidėjo iš dainų, solų, duetų ir 
skambinimo pianu. Pirmiausia 
programo vedėjas p. J. Klimavi
čius perstatė p. J. Urbšaitį, kurs 
pasakė įžanginę prakalbą, nu
plėšdamas draugystės stovį, jos 
suveiktus darbus, toliasnį dar
bavimosi tikslą ir ant galo ra
gino jaunimą prigulėti prie 
CLTCh. kaipo dailės draugys
tės. Paskui pradėjo koncertą. 
.Maišytas choras susidedantis iš 
39 merginų ir 30 vaikinų veda- 
mas gabaus muziko, lenke L. 
Kramp’o sudainavo: 1) Ameri
kos Himną, 2) Garbė Didvyriui, 
3) Musų dirva, 4) Sužadink jau
smus, 5) Vakaras pajūryj, 6) 
Oželis ir 7) Sugrįžimas. Cho- 
eui pritarė J. čepurnos orches-

noa PEflAKlUEfl JI. M. nACBOjlbCSAro 
npn ynarrir.-BUiawnt'ixes pyceK'.Tt. yupamteKus. tto

aaons” ir “Trip it Lightly” skam 
bino p-Iė J. Baltrukoniutė. Vis
kas išėjo gerai. Silpnumų gali
ma buvo patėmyti duetuose.

“pasprukti. B. Šatunasr 24 m. 
amž. norėdamas užstoti tuom 
syk nekaltą Masilionį pastojo 
Bagarevičiui kelią, tada Bagare- 
vičiųs kirto sykį šatunui, kuri 
“nušviežyjęs" pasileido vytis 
Masilionį. P. . Prokopas, 23 m. 
amž. 8001 Pulaski Avė., matyda
mas, kad jo draugas šatunas gu
li ant žemės, išsilaužęs tvorkuolį 
ir pavyjęs Bagarevičių teip su
mušė, kad tas ligonbutyj mirė. 
Teip maždaug sakoma. Policija 
areštavo B. Grigą, P. Prokopą ir 
mažiau sumušta B. šatuną. Iš
syk jie buvo areštuoti kaipo 
mušeikos ir užstatyti po kaucija 
1000 dol. kiekvienas, bet kada 
Bagarevičius mirė, tai tapo pas
kaityti už pirmo laipsnio žmog
žudžius ir pakelta kaucija ant 
5000 dol. kiekvienas. Pirmo 
laipsnio žmogžudžiai yra teisia
ma arba mirtin arba į kalėjimą 
iki gyvos galvos.

J. F. MULHOLLAND, 
632 Leader News Bldg.

Cleveland, Ohio.

nai, kad žmogus geromis 
kojomis uždirba daugiau?

Jei žinai, tai kodėl nesigy
dai savo ligos? Užsisakyk 
tuojaus didelę šeimyninę 
krabelę Pedisino už vieną 
dolerį-

Pedisin tai vienintelis vai
stas kojoms. Jis neleidžia 
kojoms prakaituoti, smirdė
ti, atima pailsimo jausmą ir 
neleidžia darytis pūslėms, 
narikauliams ir vištakiams. 
Užsisakyk jo tuojaus. Ra
šyk šiądien šituo adresu:

CR0WN PHARMARY7 
2812 79-th St D. D.

, CLEVELAND, OHIO.
(Apgarsinimas.)

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

Mano laivas, o p-nia J. F. Klimą- Paneša, kad neužilgo bus pa- 
vicienė Birutė. Duetams ir so- ™kta dirbtuve! vieta .r pnima-

Beja duetus kuriuos dainavo p. kariuko modeLo, inž.nieriai is 
3. F. Klimavičienė soprano tu- dirbs aeroplanų planus dėl ko
sėjo dainuoti p-lė J. Maroziutė, tercijos ir teip sau palaksimo 
©et dėl nežinomų priežasčių atsi- oru aeroP anus- 
sakė dainuoti, nors chore ir da- _ [
gyvavo. Programą užbaigė tau- Suimtas anarchistas. C. A. 
Kiškų himnu. Nors po vasaros Herris, sočiaiist-anarhistas ku>s. 
karščių buvo pirmas koncertas savo anuoniškuose laiškuose agi 
ir balius, vienok žmonių laike tavo nužudyti keliatą žymesnių 
programo buvo neperdaugiausia. oficierų-Suv. Vai. kariumenės 
Vėliau publika labai patirštėjo, tapo areštuotas ir pastatytas po 
mat daugumui ne teip svarbu kaucija 5,000 dol. Sulyg naujų 
programas kaip šokiai. Ant ga- tiesų Herris’ui gresia ar baudos 
lo reikia pažymėti programo 10.000 dol. arba 20 metų kalėji- 
greitas išpildymas. Viskas teip man.
greitai išėjo be jokios pertrau- —--------------
kos ir sustojimo. Tik dvi dai- Užtenka saliunų. Archie Ken- 
»as publika galėjo atšauktų ran- ne|, sekretorius Cuyahoga Coun- 
Srų plojimu. Iš 18 šmotelių pro- ty Liųuar License Commission, 
gramas tapo išpildytas beveik į paskelbė, kad ateinančiuose 

valandą ir pusę. Po viskam tę- 1918 m. nebus išduotas laisnis 
sesi šokiai iki vėlumai.

K i 1*11 fl Jie suprato, kad jų vaikai nuo ĮBJLLLMėL pat dienų kudykystės, augdami to- Prekė $15.00 
kiose aplinkybėse, kur yra kasdie- 

| U na girdima garsiausių pasaulio 
į || kompozitorių muzikališki tvary- y-.—

f.\JirZ7im jfofrri niai, išaugs, jei ne muzikais, tai 
1 bent kitais dvasios milžinais, silp-

H" ■ nesnių. kurie guodos tautą ir klos
į ® kelią žmonijai prie šviesesnės atei-

Prekė $75.00 tieS*

-------Pagaliauš, jie suprato, kad tu- 
rint tokią muziką savo stuboje, rreKC 
motinoms su dukrelėmis nereikės 

' teip tankiai vaikščioti miestan ant 
teatru ar operų, kur kiekvienas va- 

h karas lėšuoja apie porą dolerių, o
fiSilil I t I Ui sumažės bereikalingi žygiai

! J i-SĮ karčiamesna.

_, . . , , , Nauja aeroplanu dirbtuve.Kamuojant skambančios stygos „ J x .
» - t t» 'i - * - * Suorganizuota ir inkorporuotap-4ei J. Baltrukoniutei tapo \ * __

, .z tapo nauja firma vardu Glenn įteiktas gražus gyvų gelių bukie- į“1 .J . ...
“ o T j - - ° - l. Martin Co.. kurioj bus dirbamas. Solo dainavo p. J. Zdana-

Eams pritarė smuikas ir pianas. aeroPlan,4 užsaKj mai. Su 
Solo pianu: “Dans of the De- Pa^elba kltV dirbtu'’nl k'įirios 

dirba nekunas aeroplanų dalis, 
nauja dirbtuvė bėgyje kelių mė
nesių pridirbs užtektinai Suv. 
Valstijoms aeroplanų. Apart

vienam norinčiam įsteigti 
Reporteris. naują galiūną. Komisijonieriai 

----------------- ” sako, kad CIevelande jau užtek-
Didelės muštynės. Pereitos tinai yra saliunų. Ikišiol išduo- 

subatos vakare, t. y. Rugsėjo ta 1,104 saliunams laisniai.
I d., lietuviais apgyventoje ko-
Kenijoj, ant Oregon Avė. prie E. “J^ahor Day” trukšminga. 
17 g-vės, ištiko didelės mušty- Darbininkų Diena CIevelande 
nės kurių pasekmė buvo tokia, buvo gana trukšminga. Iš ryto 
kad J. Bagarevičius, 40 m. am- buvo didelės parodos, kuriose 
žiaus, 
tas už keliatą valandų mirė mie
sto ligonbutyj.
muštynės, tikrai nežinoma, nes Re Clevelando Darbininkų Fe- 
policijos raportai nesako. Sako- deracija buvo surengus prakal
ba, kad tas buvo šiteip. Tenai, bas, kuriose kalbėjo apie darbi- 
*ur ištiko muštynės, vienuose \ ninku būvį penki kandidatai į 
■amuose tankiai buvo rengiamos t miesto majorus. Penktas kalbė-

ir labai puikioj apilinkėj.
Triobėsys pastatytas tik metai 

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

DAVIMO.
Dvi stubos ant vieno loto, 

įeigos §27.00 už mėnesį, 1431- 
1433 East 25 gatvės. Kaina 
$2.900. Teiraukitės pas
J. F. Mulhol

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

Cuy Princeton 1539-R.

Už “Heilo chicken” 4 dol. 50c. 
Tūlas Jonas Glanca stovėdamas 
ant gatvės kampo į praeinančią 
merginą atsiliepė “Heilo chic
ken”. Įsižeidus tuo mergina pa
šaukė policiją ir Glancą arešta
vo. kurs už tuos du žodžius turė- 

Tarpe dainų įėjo duetai, so jo užsimokėti 4 dol. 50c. Geras 
lai ir skambinimas pianu. Du- pavvzdis visoms mergaitėms. 
«tus: Valia Valužė ir Tu mano Jeįgu kiekviena kuria tik pana- 
motinele dainavo ponia J. F. Kh- .;aį užkalbina koks “sportelis”’ 
Enavičienė soprano, M. Malskiu- t<. pasielgtu, daugeliui uždarj-- 
•ėe alto, Skambančios stygos ir burnas.
Kregždele p-lė • J. Baltrukoniutė 
soprano ir M. Malskiutė alto.


