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ITALAI PLANUOJA EITI 
ANT VIENNOS.

Rymas. Paėmimas Monte 
San Gabriele davė progą ita
lams perkirst komunikaciją 
austrų karįumenei ir Triesto ap
saugos korpusais ir su antra 
kariumene, kuri laiko ofensivą 
Barinsizza aplinkėj. Italai pla
nuoja pakelti ofensyvą Barin
sizza ligumose, paskui užpult 
ant Larback ir eiti tiesiai ant

kiečių cenzorius sustabdė leidi- i 
mą trijų vokiškų laikraščių, bu-j 
tent “Tages Zeitung”, “Boer-| 
šen Zeitung” ir “Freisšininge 
Zeitung. “Foges Zeitung” bu
vo organas kunigaikščio von 
Beventlov, žymaus pan-german 
poblicisto ir jūreiviško kritiko.

bas valdžiai pasidavė. Reiškia 
Kerenskis Komilovą sutriuški
no.
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700 AMERIKONŲ RANDASI 
VOKIETIJOJ.

Berlynas. Kuomet Suv. Vai.

PORTUGALIJOJ PASKELB
TA KARĖS STOVIS.

Madridas. Iš Lisbonas gau
ta žinios, kad visoj Portugalijoj 
yra paskelbta karės stovis dėlei, 
generališko darbininkų straiko. 
Pačiame Lisbonos mieste- užda
ryta visos jstaigos. Gatvėse

- Z
■/■L,

2 &

A < ra^SAiunv rtA'cAi. 
KAP Kf Kr USKIA r C K! 
a, t.M ei r ra cnt!m 
/ve:- r A t r i’r-e OVA/f t.

Yearly Subscription rates:
In United States...___ _________
Canada and Melito_________
To all other Foreign Countries_
Advėrtising rates on application. Address: 

“DIRVA”
2004 St. Clair Av*. CLEVELAND. OHIO

KAINA 5c.

liškai skelbiama, kad Suv. Val
stijų senatas Gruodžio mėnesyj tiją. 
svarstys moterių lygių teisių 
klausimą.
priedas prie konstitucijos, kad 
moterims butų leista rinkimų 
metu balsuoti lygiai su vyrais. 
Moterjs tas labai džiugina.
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neutrališkas šalis šelpti Vokie-

Norima pravesti I KAREIVIŲ LITERATŪROS 
FONDAS.

Columbus, Ohio. Ohio valsti
jos gubernatorius Cox išleido 
atsišaukimą į visus Ohio valsti
jos gyventojus, kad paremtų 
100,000 dolerių fondą į kurį bua 
renkama aukos Rugsėjo 24 d. ir 
per visą tą savaitę dėl nupirki
mo Suv. Vai. kareiviams knygų 
ir šeip literatūros.. Aukos bus 
priimamos visuose viešuose kny
gynuose. Centras suplaukime 
aukų bus Amerikos knygynų 
Susivienijime Nexv Yorke.

KAREIVIŲ APDRAUDOS 
LIŪS PERĖJO.

IVashington, D. C.

BI-

šiose

XKERENSK!S PASKELBĖ RU
SIJOS REPUBLIKĄ.

Petrogradas. Nugalėjęs Kor- 
nilovą, Kerenskis išleido prokle- . . , . -____ ,
maciją, kad Kornilovas jau ta- rios kariauja prieš vokiečius, tu- i \ 
po nugalėtas, bet paliko daug'vės eiti į Suv. Vai. kariumenę. Į \\ 
nesmagumų, kurie kenks išliuo-' Paeinanti iš Vokietijos ir jos Į' 
•savimui šalies. Kerenskis pas-1 talkininkų bus laikomi prie ' 
kelbė. kad užganėdinus repub-1 įvairių darbų. Bilius manoma •, 
likonų idėjas Maskvoje konven-' per kongresą pereis, 
cijoj, dabartinė valdžia praneša. į 
kad konstitucijinė valdžia yra 
republikonų valdžia ir tokiu bu
du Rusija skaitosi republika. 
Laikina taryba, kuri valdys šalį 
susideda iš penkių narių bu-i 
tent: Kerenskis, Nikitin, Teres-J . x. 
čenko, gen. Verhovskis ir admi-!paimtl stiprumas
rolas Verdelevskis. Kuomet i LfnS aphnke/e’bet a^a\Juos 
bus sudarytas pilnas gabinetas, Įatmete ,atgal; Gnžtant vokiečia 
tuomet bus panaikinta dabartinė 5 an,gla‘ paIeido darban d"^ 

! kanuolės. kurios nemažai pndir- 
’ ______ jbo vokiečiams .nuostolių. , Visas

2. . j frontas buvo ugnies liepsnose.
RUSŲ OFENSYVAS RY

GOS FRONTE.
Petrogradas. Rusų ofensy-1 

vas Rygos fronte prasidėjo ir _ .
tęsiasi toliau. Pastarųjų penkių L Ofieialiskai prane-
dienų bėgyj nišų kariumenė nu-1sama> ka^ didelis mušis tęsiasi

Suv. Vai. kongrese yra svars
tomas bilius kaslink imimą ka
riumenėn ir svetimžemių-nepi- 
liečių. Tu šalių piliečiai, ku-

VOKIEČIAMS NEPAVYKO 
PRIE LENS.

Londonas. Po didelio bom
bardavimo vokiečių kariumenė 

i bandė atakų užpulti anglus ir

ITALAI SU AUSTRAIS DAR 
MUŠASI Už SAN GABRELE

stūmė vokiečius linkui Rvgosl^ę bU au^tra*s už San Gabre- 
jle, Isonzo fronte. Atėjusi aus-Zmylias. Matomai kariumenė 

pradeda tvarkytis. Kerenskis 
atsišaukė į kareivius, kad kiek
vienas paliautų politikauti, bet 
laikytųsi militariško principo.

GENEROLAS ALEKSIEJEV
NUSIŠOVĖ.

Vienuos, Austrijos sostynės.
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trams pagelba nustūmė nuo vie
no kalno italus ir atsiėmė svar
bias pozicijas, kurias kelios die- 

Italainos atgal buvo praradę, 
teipgi laikosi.

SUV. VAL. ARTILERIJA KA
RĖS FRONTE.

Suv. Vai. frontas Francuzi
joj. Suv. Vai. karaiumenės 
artilerija jau karės fronte ir 
kanuolės atsuktos j vokiečių pu
sę. Apsaugojimo ir observaci- 
jos aeroplanai lakioja ore ir 
direktuoja kanuolių nustatymą. 
Mūšiai dar neprasidėjo, bet ma
noma, kad tuojau prasidės. 
Karės štabas nepasako kada 
prasidės mūšiai. Suv. Vai. ka-

RUSAI ATSIĖMĖ MIESTE
LI MASCIS.Londonas. Per Kopenhagą ži

nios atėjo, kad rusų generolas 
Aleksiejev nusišovė po pasikal
bėjimo su Kerenskiu. 1_____
tis saužudystės nėra žinoma. 
Buvo manyta, kad nusišovė “ _ . :
Aleksiejev, naujai nuskirtas C1US a^me^ ir ats,ėmė Mascis 
Kerenskio vadas rytinio rusų "ueste,l- 
fronto, bet vėliau paaiškėjo, kad da vokiečius. Gal 
kitas gen. Aleksiejev nusišovė. putj susitvarkys.

Petrogradas. Rygos fronte 
prasidėjo dideli mūšiai. Rusai 

Priežas- Pra<1<io atakuoti vokiečius pie
tuose nuo Vlacudo ežero. Po 
didelių susirėmimų rusai vokie-

riumenė jau apsipažino su fran- 
euzų Įtaisais. Prancūzai arti
lerijos nevaduoja tik 
čiais ateina apžiūrėti.

retkar-

KARNILOVAS BUS NU
BAUSTAS.

Rusai pamažu prade- 
tru-

GENEROLAS KRIMOV BAN
DĖ NUSIŽUDYTI.

Petrogradas. Telegramos pra 
neša, kad generolas Krimov, 
kurs vadovavo Kornilovo kariu- 
menei einančiai ant Petrogrado 
bandė save nusižudyti. Gen. 
Krimov buvo suimtas Pskove, 
paskiau atgabentas į Petrogra
dą ir po pasikalbėjimo su Ke- 
renskiu kurs jam pranešė, kad 
bus lygiai baustas su gen. Kor- 
nilovu bandė nusišauti. Vietoj 
nusišauti tik susižeidė.

PRANCŪZAI SULAIKO 
VOKIEČIUS.

Paryžius. Repertuojama, kad 
Bixehoote aplinkėj Belgijos fron 
te eina dideli artilerijos mūšiai. 
Pietuose nuo -Juvincourt, francu- 
zai kanuolėmis atstūmė vokie
čius, kurie norėjo persilaužti per 
franeuzų linijas. Champagne 
aplinkėj vokiečiams teipgi ne
vyksta.

GAISRAS SUNAIKINO PUTI- 
LOVO DIRBTUVĘ.

Petrogradas. Telegramas iš 
Petrogrado pranešė, kad did
žiausia Rusijoj kanuolių Puti- 
lovo dirbtuvė labai nukentėjo 
nuo kilusio gaisro. Nuostolių 
padaryta už kelius milijonus rub 
lių. Iš ko kilo gaisras ar gal kas 
padegė, telegrama nepaduoda. 
Greičiausia, kad buvo tyčia pa
degta.

DIDELI ITALŲ NUOSTOLIAI.
Vienna. Austrų karės štabas 

paskelbė, kad paskutiniame ofen 
syve italo-austrų fronte italai 
neteko 250,000 kareivių užmuš
tais, sužeistais ir patekusiais į 
nelaisvę. Kadangi austrai sako, 
kad nelaisvėn pateko 30 tūks
tančių italų, tai 220,000 yra už
muštų ir sužeistų.

PRIEŠINGIEMS KAREI 
DARBAS.

VVashington, D. C. Karės 
departamentas išrado darbą dėl 
tų, kurie buvo priešingi draf- 
tui ir nenori kariaut bei nešioti 

— -ginklų. Jie visi bus duobių ka
sėjai karės lauke. Jie bus su 
kariumene karės lauke, bet mu
štuose nedalyvaus. Visi toki 
bus suorganizuoti Į vieną pulką, 
kuriam bus duotas vardas 
“mielaširdystės eskadronas”. 
Mušiui pasibaigus jie turės pa
laidot. visus užmuštuosius.

paskelbė karę VokfijtHai.' iš Vo-1 pasitaiko kruvinų susirėmimų., dienose per žemiausio kongreso 
kieti jos iškeliavo 140 ameriko- i Vienoje vietoje" T>uvo pamesta butą perėjo kareivių apdraudos 
nu. Ikišiol Vokietijoj dar ran- bomba, kuri plyšdama daug bilius. Sulyg to biliaus Suvieny- 
dasi 700 amerikonų, kurių pusė'žmonių užmušė ir sužeidė. tų Valstijų valdžia skyria 

176,000,000 dol. šelpimui sužei
stų kareivių šeimynų ir pačių 
kareivių.

dasi 700 amerikonų, kurių pusė'žmonių užmušė ir sužeidė.
gyvena Berlyne. Vokiečių vai-. -----------------
džia į juos atsineša kaipo į ne- JAP0NIJA SIUNČIA KOMISL 
utralių salių pavaldinius. No
rintiems apleisti Vokietija išdilo

JA J SUV. VAL.
Takio. Speciališka komisija

dama paspartai, tik reikia ii-,.. .. , , . . ... , % t. lis įžymu reprezentanto buto is-
gai laukti. * ‘

Petrogradas. Kontrevoliu- 
cija Komilovui nepavyko. Ke-; 
renskis jį nugalėjo. Sulyg ži
nių iš Petrogrado, tai generolas 
Kamilov bus patrauktas į ka
rės teismą ir gal už pasikėsinimą 
ant dabartinės rusų valdžios, 
turės palydėti savo gyvastį. ; 
Apart Kornilovo revoliuciji- 
niam tribunolui bus atiduoti ir 
kiti suokalbininkai.

važiavo į Suv. Valstijas studi- 
juod politikos, ekonomijos pa- 

Už PIRMĄ AMERIKONĄ dėjimą ir suartint arčiaus ben- 
PAIMTĄ NELAISVĖN. drus Japonijos su Suv. Valstijų 

! Vyriausis Suv. Vai. kar. šta- reikalus. Komisija apsistos 
; bas Francuzijoj. Vokiečių ka- Washingtone ir bus kokius du 
reiviai paimti nelaisvėn francu- mėnesiu. Atvyks į Suv. Vai. 

jzų kariumenės pasakoja, kad vo Spalio mėnesyj.
kiečių kaizeris yra pažadėjęs 

į 300 markių* dovanų ir trims 
mėnesiams poilsiui tam karei- 

įviui, kurs paims Į nelaisvę pir- 
įmą Suv. Vai. kariumenės kareivį 
j j nelaisvę.

ATSIŽYMĖJO RUSŲ 
LAKŪNAS.

Odesa. Lautenantas Imalio- 
nov, rusų lakūnas, sugrįžo po 
kelionės iš Belgrado. Grįžda
mas iš Salonikų lėkė oru su savo 

DEPORTAVIMAS BELGŲ IR aeroplanu 500 myliu į 8 valan-
STATYMAS PRIE SUNKIŲ 

DARBŲ TĘSIASI.

VOKIEČIAI APLEIS
BELGIJĄ.

Rymas. Žinios ateina, kad i ti dirbt ant laukų ir prie tiesi- 
centralinės Europos valstybės j mo geležinkelių dėl pervežimo 
jau pasiuntė atsakymą popie- į kariumenės ir amunicijos, 
žiui taikos reikale. Iki kol su-į  
žinota, kad vokiečiai mano ap- _ ____  .
leisti Belgiją ir ją sugražinti j SLAPTA KONFERENCIJA 
karaliui Albertui. Iš Berlyno; BERLYNE.

PERSPĖJIMAS KELIAUJAN-
TIEMS Į RUSIJĄ.

KERENSKIS APSIVEDĖ.
Londonas. Nežiūrint ant to

kių didelių smūgių kaip paėmi
mo Rygos ir Kornilovo kontre- 
voliucija, Kerenskis kelioms va- 

IMS KARIUMENĖN IR SVE- landoms ištrukęs iš darbo apsi- 
TIMžEMlUS-NEPILIE- 

ČIUS.
Washington, D. C.

vedė su M-lle Timmett artiste iš 
Į Aleksandro teatro. ’ Kerenskis 

Dabar jau antru kartu apsivedė.
f

LAIVŲ STATYMO DARBI
NINKAI STRAIKUOJA.

Seattle, Wash. Darbininkų 
unijų atstovai įsakė pradėti 
straiką visose laivų statymo 
dirbtuvėse, kuriose dirba apie 
5,000 darbininkų. Straiko tik
slai yra du: vienas kaipo boiko
tas prieš dirbtuves, kurios ne
duoda dailydems 8 darbo valan- 
dų7o antras, tai priversti laivų 
statymo dirbtuves nepirkti me
džio iš tų kompanijų, kuriose 
darbininkai straikuoja dėlei 8 
darbo valandų, nuo 16 d. Liepos 
šių metų.

Washington, D. C. Suv. Val
stijų pasiuntinys 'iš Stockhol- 
mo pranešė šios šalies valdžiai, 
kad Suv. Vai. neišduotų pašpor- 
tų keliaujantiems į Rusiją arba 
keliauninkus perspėtų, kad jie 
nekeliautų, nes šiądien Į Rusiją 
ne bile kas įleidžiamas ir šalies 
stovis nėra aiškus.

UŽDARĖ NOVOJE 
VREMIA.

Petrogradas. Dabartinės val
džios įsakymu tapo uždarytas 
vienas iš didesnių Petrogrado 

das. Ore buvo pasikėlęs 3000 dienraščių “Novoje V remia”, 
mastų augštumo. Lakūnas pa- Uždarė jį dėlei tilpusio generolo 

Havre. Deportavimas Belgi- Isokojo, kad Macedonijos fronte, Kornilovo atsišaukimo, kuria- 
jos gyventojų į Vokietiją tęsia- rusų kariumenė stipriai laikosi, me pastarasis stengėsi diskre- 
si. ■ 
leisti Flandriją iš užpakalinių valdžiai.
miestų gabena žmones į Vokie
tiją. Miestas Raulers paliko 
jau tuščias. Ostendą pamažu 
tuština. Daug gyventojų iš 
Belaire ir Stevdinge yra išvary-

Vokiečiai manydami ap- Visa yra lojališka dabartinei dituoti dabartinę valdžią kaipo 
■ veikiančią Vokietijos armijų šta 
bo naudai. Valdžia užginė tal
pinti visiems laikraščiams gen.

i Kornilovo atsišaukimus.

teipgi patvirtina apie pasiunti-> Amsterdamas. Gauta žinios, 
mą atsakymo sopiežiui. Smulk- ^ 7^ kmzens yra susau-

menos atsakymo nėra dar žino
mos

RUSIJOS KARĖS LAIVYNO
MISIJA.

Washington, D. C. ĮSuv. 
Valstijas atkeliavo Rusijos ka
rės laivyno misija. Jos priekyj 
stovi vice admirolas Kolčak.
Misija turės pasitarimo su šios 
šalies valdžia apie rusų karės 
laivyno stovį ir jo veikimą prieš 
vokiečius.

SUSTABDfi LAIKRAŠČIUS 
Kopenhaga, Militariškas v<

SIUNČIA LAIKRAŠČIUS Į
STOVYKLAS.

Columbus, Ohio. Valstijos 
Apsaugos Taryba darbuojasi, 
kad Ohio valstijos kareiviai bu
tų aprūpinti laikraščiais, kurie 
randasi stovyklose Camp. She- 
ridan, Montgomery, Ala. Tary
ba atsišaukė į visas Ohio valsti
jos spaustuves, kad kasdien 
nors po 5 kopijas siuntinėtų kiek 
viena. Spaustuvės kiekviena 
prižadėjo išpildyt prašymą.

VAIKAI-PLĖŠIKAI APVO
GĖ 50 ŠEIMYNŲ.

Larain. Ohio. Tame

NEDUODA NAUDOTIS BE

Buenos Aires, Arg. Argen
tinos valdžia užginė vokiečių NAUJAS MAISTO DIKTATO-

bevielinio telegrafo kompanijai 
naudoti bevieliniu telegrafu, ku
ri pirmiau gaudavo žinias nuo 
vokiečių karės štabo. Susekta, 
kad keliuose atsitikimuose buvo 
siunčiamos informacijos iš Pie
tų Amerikos veikimo.

1 ______ __

RIUS OHIO V ALSTUOJ*.
Washmgton, D. C. Maisto 

administracijos departamentas 
Washingtone paskyrė Fred’ą 
C. Croston’ą maisto diktatorium 
dėl Ohio valstijos. Crostono
užduotis bus sutaikint visos val
stijos agentūras su nacionale

telyj nuo tūlo laiko siautė vaikų 
plėšikų gauja, kurių ne polici
ja negalėjo surasti ne suimti. 
Galiaus. kuomet vienas 
pavogė policijos šefo A .A. 
King’o dviratį, tada pavyko 
keliatas jų suimti. Pas suimtuo
sius rasta daiktų vertės 1,000 
dol. Pastarųjų dviejų savaičių 
bėgyj vaikai apiplėšė ar apvogė 
50 šeimynų. Daug jau arestuo-
ta.

kęs slaptą konferenciją Beriy- t ------ — -------------- r------—
ne, kurioje dalyvauja visų fron- MĖSA NEBUS PIGESNĖ. Į įvykdint maisto regulecijas vi- 
tų karvedžiai ir militariški dip- Washington, D. C. Maisto soj valstijoj.
lomatai. Del kokio tikslo su- diktatorius Hoover praneša, kad ------ ------------
šaukta tapo,minėta konferenci- dabartiniu laiku negalima ne SUI EKSPORTĄ! NE- 
ja, žinios nesako. kalbėti apie mėsos atpiginimą., "utrauskas gALIS. *

------------------ Sako dabar visupirma reikia
irnnNiinvAC nitmat (pagalvoti apie galvijų skaitliaus "asjimgton, D. C. Eksporto 
KORNILOVAS NUMAL- I0 paskni bus gaIima administracijos komisija forma- 

i pažvelgti į mėsos kainas. Tokiu įIiškai pranešė’ kad ji sulaikė vi- 
Petrogradas. Rusų žinių budu žmoncms nėra vilties mė- i eksportą iš Šios sahes, o

agentūra gavo pranešimą nuo gos atpigimo , ypač kviečių, miltų ir metalo
M. Shobelev, darbo ministerio *_________
ir darbininkų atstovų tarybos: leidžiama gabenti tuos daiktus
nario, kad generolas Kornflov SUFRAGISčIŲ KLAUSIMAS - tik tuomet, kuomet prirodys, 
su savo kariumene tapo valdžios SENATE. kad tas eina naudai Suv. Vai.
numalšintas. Vyriausis jo šta-' Washington, D. C. Oficia- Mat jau nusibodo Suv. VaL per

NULINČIAVO ŽMOGŽUDĮ
Hilsdale. Mich. Minia žmo

nių nulinčiavo žmogžudį Fran- 
k’ą Von Tassell, kurs buvo nušo
vęs policijos šerifą Geo. Rals
ton. Tassella nenorėdamas pa
siduoti užsidarė savame tvarte. 
Minią tvartą padegė. Kuomet 
žmogžudys išbėgo iš degančio 
tvarto, tai tapo visas kulkoms 
nusagytas ir gabaus dar pakar-

ŠINTAS.

dėl amunicijos dirbimo. Bus

100,000 kariumenė Francuzi
joj. Iš pusoficiališkų žinių su
žinota. kad Suv. Vai. kariumenės 
skaitlius Francuzijoj siekia apie 
100,000. Karės departamentas 
planuoja prieš žiemą išsiųsti į 
Francuziją dar tūlą skaitlių ka
reivių. j
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A ME R I K O J.
Waterbury, Conn. Opera 

naudai nukent, nuo karės lie 
tuvių. Nedėlioj, Rugsėjo 
16 d., pagarsėjusi po visas 
Suv. Valstijas San Carlo 
Operą Co., dideliame Water- 
burio Poli’s teatre atlošė 
naudai nukentėjusių nuo ka
rės lietuvių operą “Rigolet- 
ta”. Operos grupė atvažia
vo iš New Yorko, kur laike 
dviejų savaičių minėtą vei
kalą lošė Fourty fourth te
atre. “Rigaletta” yra labai 
puiki opera trijuose aktuose 
Pripažinta yra, kad nėra ki
tos tokios operos, kurioje 
tarpais chorai teip atsižy- 

_ mėtų. Opera užsibaigia 
kvartetu. Grand Opera, ku
ri jau daug metų nebuvo Wa 
terburyj, “Rigoletta” už
ėmė jos vietą. Taigi proga 
buvo mylintiems muziką ir 
dailę pamatyti puikų lošimą 
ir paklausyti dainų artistų, 
kaip Mme Nardica’s, Signo- 
r’o Campanari’o ir garsaus 
dramatiško tenoro Senor’o 
Manuel’io Salazar’o. Kiek 
pelno liko, nežinia.
Iš “Waterbury Republican”.

parapijos. Pusmetis atgal 
rašiau apie baigimą statyti: 
Šv. Juozapo lietuvių bažny
čią. Dabar jau beveik nuo 
pavasario lietuviai turi savo 
bažnyčią, nors tuom -tarpų

tojui mokestį už vasaros dar1 Pertat daug kas negali nusi- 
bą. Reikalauti, kad jis dar-.kratyti svetimų raugalo ir 
buotus dykai tai, tiesiog, • paaiškinti nemokantiems 
nesuprantama. . skaityti lietuvių reikalų.

Lietuvių Dr. Centro Kom.. Jie ir patys jų neišmano, 
turėtų protestuoti mano at- 
statymą, turėtų papeikti ku 
nigų ir kuniginių “politiką”. 
Nes aš pasielgiau iš Liet. Dr. 
Centro Kom. “cirkuliaro.”

Bentleyville, Pa. Musų ko- 
lioniia bene bus tik vienais 
nelaimingiausių už visas ki
tas kolionijas per praeitą 
Rugpjūčio mėnesį, nes bėgy
je dviejų savaičių buvo atsi- 
tikę keturi nelaimingi atsi-
tikimai. Ir teip. Rugpjū
čio 24 d., .a. a. Petras Luko
šius, 86 m. amžiaus tapo ang 
linės mašinos pagautas už 
kojos, kurį akies mirksnyj 
koją nupjovė. Iki tapo nu
vežtas į ligonbutį Pittsbur- 
gan, kraujas nubėgo ir Rug
sėjo 2 d. mirė. Buvo vedės. 
Paliko moterį ir keturis vai
kus: vieną savo o tris pir
mo jos vyro Norvaišio.

Antras atsitikimas, tai se
nam socialistui, burnotojui 
prieš Dievą, tapo sulaužyti 
šonkauliai, kuomet apsiver
tė vežimas ant -kurio jis va
žiavo. Labai juokingi yra

tik skiepas dar užbaigtas,, 
nes nebuvo užtektinai kapi
talo išsyk visą pastatyti. 
Įėjęs į vidų jautiesi kaip ant’ 
antrų lubų, nes bažnyčia švie 
si, plati ir dailiai papuošta. 
Nesant- lietuviškos bažny
čios įr choras buvo menku- 
tis, bet pasidarbavus p. J. Si- i 
monaičiui jau rodos tris mė
nesiai kaip choras yra gerai 
sutvarkytas ir gieda teip, 
kad net svetimtaučiai užeina 
pažiūrėt kas ten skiepe daro
si. Ne vienas vidun įėjęs nu
sistebi, nes pamato gražią 
bažnyčią, kokia iš lauko ne
atrodo. Labai nesmagu tik
tai, kad musų žmonės nemo
ka elgtis teip kaip privalėtų 
elgtis bažnyčioje. Sakyčia,) 
kad gal dėlto, jog seniai jos' 
nematė, bet jau toks elgima- 
sis net ir nešvariausioje 
karčiamoj nepritinka, tai 
yra spjaudyt bažnyčioje kuo 
met užeina blogumas. Man _ 
rodos, kad tie kurie serga, dienos mokytis. Betturėda- 
neprivalėtų net ir į bažny- j mas ^am įjkrus gabumus sa- 
čią eiti, o sveikiems patarčia v0 roję atliko gana gerai, i 
kiekvienam pasiimti dėl rei- Teipgi jr p Bandzienė, Ge-' K
kalo skepetaites. Kitose ko- kovaitės rolėje lošė labai ge- " ie S e onas’ 
lionijose žmonės daug šya-. rai k^į neblogiausia.1 
riau apseina. Tas reikėtų Marušauskas Sigyto ro- 
atmint ir binghtoniečiams,, ieje; W. Karpšlis Bruno to- 
kad toks elgimasis netinka į g Jarašiūnas Drako, J. 
ir negražus yra netik bažny-, Lažauskas ir P. Bekeris Bu
čio je, bet ir susirinkimuose. į (je]ių rolėse, M. Pranaitienė. 
Pažinkime švarumą. Ga- tarnajfės ir S. Kvietkauskiu- į i 
įima butų patėmyti netobu- j tė raganos rolėje, Z. Jaugutė; ■ 
lumų daug ir iš klebono pu-: Bernuko rolėje.
sės, bet smulkmenų ne mi- j Publikos atsilankė arti

Detroit, Mich. Rugsėjo 8 
d. šių metų, buvo sulošta di
delis veikalas “Genovaitė”, 
kurią statė scenoje Draugys 
tė Lietuvos Dukterų.

Nors būnant tokioms dide 
lems kliūtims, kurios kliudė, 
veikalas tapo suloštas ne- 

. blogiausia. Pirmiausia kad 
nebuvo vedėjo ne mokytojo 

' ir vienas aktorius A. Rubi- 
navičius, kurs buvo Goliaus 

. rolėje, tapo paimtas į kariu
menę Rugsėjo 5 d. tik 3 die
nas prieš lošimą. Tai pas
kui Goliaus rolę paėmė J. 

' Latonas, kuriam liko vos 3

musų socialistai. Kuomet

juk rusiškieji tyčioms apie 
juos tyli! Rods ant vietos 
laikraščių negalime skustis: 
visi 5 dienraščiai mielu noru 
spausdina visus musų pra
nešimus, nutarimus ir tt.

___ , Z_\__?i_DeleLto vietiniai gyventojai 
Sritis. Tam tikras iš lietu-' pradeda lietuvius skirti nuo - 
vių ir nelietuvių sudarytas lenkų ir latvių, interesuotis 
Komitetas birželio m., 11 d. 
miesto Sodne įrengė vakarą' 
sunaikintos Lietuvos * nau- 

.dai. Buvo pastatytą: dvi! 
minijaturi, koncertas ir ka- 
bare su mokamais staleliais.

•Dalyvavo 25 įvairių tautų ar— ------- -
tistų ir mėgėjų, tame skaičių i Buv0 renkamas atstovas į 
je ir lietuvių liliputu Vincas i geimą. Tapo išrinktas į at- 

----- . , , r ... , ir Paulina, kuriuodu publi- • stovus kunigas Razumas, 
nustojęs be skyriaus zimos koj surįnko Lietuvai Jl^inors kai kurie labai nenorė- 
mokyti ir kad nesiteikęs duo. prOgrama buvo labai į kunig0 atstovo, bet su- 

i i įam turininga, tik reikėjo apgai-’ sirinkime buvo daug mote-
1 Nys^ojau mokyti, nes ge-• lestauti> kad musų jauna : ru kurios balsavo žinoma 
.gūžes oi d. mokinius palei-maža kolonija, nesugebeio'uX’i<
į dau vasaros vakaajų. Tat ■ nieko ]ietuvjška parodyti ir ( gusirinkime galima buvo 
; padariau Liet. Dr. Centro; ~. __ _  „ . , ,
j Komiteto nutarimu (š. 1917 
m. Gegužės 6 d., No. 671).
Todėl neturėjau reikalo klau

• Jekaterincdaras, Kubanės

jais. Reikalinga tam tikra 
paskaita apie lietuvius.

Kolpinas. Gegužės 21 d. 
Kolpine buvo lietuvių susi
rinkimas. Susirinkime da
lyvavo apie 200 žmonių.

bėgėlių mokyklos mokytojo je ir 
vietos. Priežastys: kad aš

teip išsilavinę.
Apart lošimo buvo dar ir 

dainų, monologų ir deklema- 
cijų. Deklemavo daugiausia 
p-lė Salaveicikiutė, kuri yra 
viena iš gabiausių deklema- 
torkų tarpe New Britaino 
lietuvių. Programui pasibai 
gus tęsiasi šokiai iki vėlyvai 
nakčiai. Iš minėto vakaro 
kiekvienas išsinešė gerus įs
pūdžius. Malonu ir man bu
vo gėrėtis tuo “Valkatos” lo- vietos skyriaus. Nerei- 
§jmu kėjo man prieš jį nė aiškin

V. Giliavičia.

RUSIJOJ.
Kurganas, Tobolško gub. 

Mums, Kurgano lietuviams 
su dideliu vargu teko švęsti 
“Lietuvių diena” Gegužės 7 

, nors 
pats lietuvis, yra lietuviams 
nepalankus. Pas mus ne
daug yra lietuvių. Kiti save 
vadinasi paliokais, bet gir-

sės, bet smulkmenų nemi-! Publikos _______ ____
nėšiu. Vienas dalykas kurs žmonių ir visi buvo pil- 
yra vertas paminėjimo, tai: 
kivirčiai klebono su tulu or- .’

kad perankšta vieta tegau- ! gedėti kalbant lenkiškai ir 
ta: žmonių butų 2-3 syk dau-: rusiškai, ypač tėvų su val
giau buvę. Delei visuotinio i kais Kaip matosi, kai ku- 
tarnų streiko sunkiai darba-!rie "kolpiniečiai nebenori sa- ... 
vosi virtuvė, kad ir padavi-1 vo vaikų mokinti lietuviškai 
nėjo svečiams panelės iš pub j patįs bekalba lietuviškai 
likos. Išsiskirstyta 5-mis; tik susirinkimuose. 
rytą, suspėjus dar truputį! _________
ir pašokti. Publika vakaru I ^TTFrT,T- '

kėjo man prieš jį nė aiškin- 
Įtfe. Kadangi skyrius, bent 
į jo pirmininkas, žinojo Cen- 
jtro Komiteto nutarimą, tai x
mano pasiaiškinimai nebuvo įJįTlabai’ patenkFnta7^ PASKUTINĖ VALANDA 
jam nė reikalingi. Skyriui, | g rietimų jaila-aščiu Vargšė ligota Katriute . 
tikriau sakant, kunigams ir; recenzij Komitetas per laukė pavasario. Su ja tu
jų sėbrams (Skyrius iš ku- laikraščius padėkojo artis-tėjo'ateit viskas tas, ke 
nigų h- jų sėbrų tesusidaro), mėgėjams ir kitiems, P ilgėjosi, ko tikėjosi, pauk- 
matyti, reikėjo tik prieka- - 0 BiržeIio m 18 d.visuotinis šrių Čiulbesio, gražumo ir

• ! “Rūtos” narių susirinkimas kvapsnio gėlių, spindancių
Kun. Underis, nuėjus pas i pad6ko,-o už pasidarbavimą saulėtų dienelių, gražiausių 

jį atsiimti algos ir pasakius,’ Komiteto nariams: pp. M J už viską. Laukė diena is *e

Su ja tu-

suprasti ar jis lenkas, ar gu
ldąs, ar lietuvis: vienas žodis 
lenkiškas, keli lietuviški, o 

į kiti žodžiai — Dievas geras 
žino koki. “Lietuvių dienai”

ne skyrius atstatė, yra ne- Į Gasiunui, K’ Glinskajai (jaii norą prie gyvenimo.
ir už doveną!), A. Horodec- Katriutė, mylėjo gyveni 
kajai, M. Jesaulova, S. Hi--m3- Mylėjo ji e ienų 
manavičiui, O. Kerbedytei, plakimu savo si ies, ar . 
P. Lapihskui, M: Meškaus- sukepusiu krauju, e vi 
kytei, O. Paurytei, Z. Paš- nu savo alsavimu, 
kauskytei, Z. Racevičienei,; Kuomet ateis pavasaris 

iasesor. S. Racevičiui, ko- kartojo sau tūkstančiais sy 
i mers, D. Šidlauskui, M. Šnar ^L persistatydama savo 
į punui, P. Tankunui, P. Venc akyse eilę įvairių ga _ 
Įkui ir inž. S. Viršilai, o teip :-<ražum° paveiks ų.
j gi pašalainiams pp. Kaspe- tamsius paslap ingus

.. . (ravičiui, Mordui, Gasiuriie-į kus, žaliąsias piey
... - ilsis reikalingas tiekmoky-. . ctanaitpi Ktevinskaitri genančius upelius ir įvairius

rašiau vietos kunigų ir ku- tojo, tiek mokinių sveikatai. L kareiviui. ’ Glmska Įvairiausius ore skrajojau- 
mmnin vąbriėliUB. Ir taip t,

va, kurios, galima sakyti sa-jt^P gražių ir pasap 
vo pečiais išnešė visą vaka- vaizdų gražaus gyvenimo, 
rąjiko vienu balsu įsiimtos matė pati save. _

įimtos, atsakė: skyrius ne-; 
galįs palikti pabėgėlių vaikų 
vasarą be mokslo, aš nenorįs 
mokyti, tai skyrius rasiąs 

Į aukų surinkta .bažnyčioje kitą mokytoją, kuris moky- 
įapie 30 rub. Bažnyčia buvo siąs ir vasarą.

— -■ • - įnai užganėdinti, ką liudija išpuošta gana puikiai. Lie- Vasaros poilsis—tai vi-j
Ai*™ h’iF!■ save tein • f au.sus dTe!nŲ PloPma8- Jjin" ..tuviai buvo patenkinti savo so kultūringojo pasaulio pri-| 

vadina K^tieratTin T t. °S ■ švente, nors ir jiems teko su ipažintoji mokytojo ir moki-1
vadina. Kas tiesa tai mme- kuOgenausio pasiseki k}ebonu -bartis. mių teisė. Vasaros darbo rei j
tas organizatorius ir suor- mo jr jaugjau tokių vakarų 
ganizavo parapiją, ar bent surengti. - 
jis daugiau triūso padėjo ne-; Gpgnfp
gu kiti dėl naujos parapijos j 

Irti /'Vfk/AC' !

tai vi-
Kuomet ateis pavasaris -

__ ---------- kalavimas, tai mokytojo tei- ’
Orenburgas. Pirmoje sa- šių vartymas. Vasaros po-1

vo -koresp. iš Orenburgo ap

ir sutvėrimo vyrią kuopos., - New Conn ------- -
Iki bažnyčią State, Klebonas |ggj0 g Lietuvos Sūnų .ir -Stovą Seiman, kurias iie da-. bet ir pedagogika. Mokymo ;

eiginių suktybes, renkant at Jo reikalauja ne tik higiena.

yra sveikas, tai apie Dievą, 
Jėzų nei ne užsimink, nes 
kad paleis burną, tai many
tum, kad koks oratorius ar 
filozofas, bet kuomet patin
ka nelaimė, tai gvoltu šau
kiasi į Dievą ir Jėzų. Minė
tas socialistas netik po veži
mu šaukėsi prie Dievo, bet 
ir visu keliu net iki tapo nu
vežtas į Charleroy ligonbutį 
šaukėsi prie Dievo, kad su
mažintų skausmus. Iš tomą 
tosi, kad musų tarpe nėra so 
cialistų, bet visi ištvirkėliai.

Trečias atsitikimas buvo 
keisciausis. Rugsėjo 3 d. t. 
y. per Labor Day, vienoje 
stuboje bu vosusirinkę rusai. 
Vakare, apie 8 vaL užėjus 
audrai, perkūnas trenkė ir 
tiesiok į tą namelį, kuriame 
buvo kuris rusų. Du tapo 
ant vietos užmušti ir keli 
parblokšti ant žemės, kurie 
vienok išliko gyvi. Užmušti 
abu yra vedę. Palaidoti ta
po ant rusų kapų Charleroy, 
Pa. Sako, kad jiedu stovėjo 
po elektrikine lempa ir elek- 
tyika pritraukus, perkūnas 
juos užmušė. Tad prie elek
tros laike perkūnijos stovė
ti yra pavojinga.

su tuo organizatorių labai Duktenj tė ,buv0 į„_
sutiko, ir net is^sakyklos pa- _ vakarą suložimU)
Tapijomms sakydavo kad; rfame buv0 su)ožta keturjų 
ką tas žmogus sako, tai turi- TCiksmu “Valkata”,
me klausyti, ką liepia, tą tun jj. dramą atloSė arama- 
me daryti ir viskas bus ge- ti-ka draugyste vardu “Vąr- 
rai. Vieną syk} per parapi- pas„ iš Waterbury, Conn., 
los susirinkimą tūlas para-; M Wa_
pijonas pareikalavo atskai- ;terburio lietuvių geriausia 
tos nuo pikniko išminėto or-.^^j dail& strityje & 
gamzatono, tai klebonas, tikr0 kad

dramatiška ‘draugystė yra 
gerai išsilavinus lošime, nes 
lošiant šį veikalą, lošėjai sa
vo užduotis labai gerai atli
ko. Ne pro šalį bus paminė
ti ir ypatas. Matas Lmevi- 
čius, turtingas bankierius — 
p. S. Kazlauskas, Linevičie- 
nė, jo žmona —p-lė O. Rikli- 
kiutė, Liudmila —p-lė K. 
Šilkaičiutė, Zonė jų tarnaitė 
— p-lė M. Černeskiutė, Zig- 
muntas, jaunas oficieras 
Liudmilos numylėtinis — p. 
A. Osteika, Fadėjus Kozlo- 
vas, Linevičiaus dvaro pri
žiūrėtojas, mylintis Liudmi-

rė, terpdami pabėgėliams; ir mokymosi darbas be poil- 
savo kandidatą. Aš toms 
suktybėms pasipriešinau.

so negali sektis. Mokytoją 
ir vaikus privertus darbuo- 

Dabar jau esu sulaukęs savo tis vasarą, ne naudos, bet ža-
opozicijos vaisių. Liet. Dr. 
n. d. k. šį Orenburgo Sky
rius, kurio pirmininkas — 
miesto kun. Underis, atstatė 
mane (birželio 8 d.) nuo pa- tai turi bent paskirti moky-

J..LR.

Binghamton, N* ¥. Iš ju
dėjimo šv. Juozapo lietuvių

tam balsą atėmė, girdi, tu 
žyde, jeigu neturi ką geres
nio pasakyti, tai ne užsįpul- 
dinėk. Štai dabar jau iš sa
kyklos girdim, kad neklau
sykit to apgaviko, sukčiaus, 
šiokio ir tokio. Ir dabar dau 
gelis nežino ko klausyti ir 
kurio patarimas yra geres
nis ar klebono ar organiza
toriaus. Reikia palaukt dar 
trejatą savaičių, gal užgir- 
sim dar ką naują ir nusviri
mą kiton pusėn. Bet vieny
bė ir sutikimas, tai man ro
dos butų geriausia. Juk da
bar laikas svarbiausių dar- 
bų, kuomet musų tėvynė yra ' s.’ LutauškaZ^jur-
ant pražūties kranto ir mu-;gis Baniuiis.
sų broliai baigia merdėti ka-iPubIikos buvodang ir visi 
rėš bangose anapus oeeano. buv0 iabai užganėdinti, nes 
Dabartinis laikas turėtų bu-ipanašaus New
ti vienybės ne keršto. Vie- Britai k į .
nok tiem dviem žmonėms tie ,Garbė kad
dalykai kaip ir nežinomi, 31 ;turi savo tarpe tokią drau- 
i£atrodo, kad abu vieno pa- ■ gySbę kajp •'Varpas”. New 
peikimo verti, nors ir ne abu Britaniečiai turėtų pasekti 

pavyzdį Waterburio varpie-vienokio luomo.-

va, kurios, galima sakyti sa-į^iP £ražiU jr paslapthagų

los tegalima sulaukti.
Bet jei kun. Underis su sa i 

vaisiais to nemano, ir Įsigei
dė pabėgėliams patarnauti,

Photo by American Pre»» Aasoelation.
Anglijos karalius Francuzijoj ap- 

' žiuri kanadiečių tranšėjas.Bitė, čių, kurie myli dailę ir yra

“Rūtos” garbės nariais. j Tai buvo jos gražiausi w 
Įplaukų buvo 2200 rb., /nal> aple gr0Zę ’ 

grynojo pelno liko 500 rub. i
Pinigų rinkimas tebeina la- Ir štai jau atėjo pavasa- 
pais, kas manome duos porą ris, užburtas pavasaris.... 
tūkstančių rub. Katriutė žiurėjo per lan-

Minetame “Rūtos” susirin gą5 o jos dvasia skrajojo po 
kime pagryžusis iš Lietuvių berybių dausas, po neapma- 
Seimo Petrapilyj atstovas tuotą mėlyną dangaus 
supažindino tautiečius su skliautą. ' 
Seimo nutarimais. Dalyya- i Jos sieloje kilo nauja vil- 
vo ir nemokančių lietuviškai; tis. Prieš valandžiukę atėjo 
gardiniškių, vilniškių, ku- gydytojas. Jau neslėpė 
riems paaiškinta rusiškai, prieš vargšę motiną, kad 

18-19 š. m. čia buvo įkurta jos dukrelė tik trumpą va- 
viso Kaukazo latvių dr-jų landelę užtruks šioje -ašarų 
Sąjunga. Jekaterinodaro pakalnėje ir nelaimių pasau- 
lietuvių kolonijos atstovas ’-jyj.
sveikino susivažiavimą, lin-l Paskutinė valanda.... 
kedamas latviams laimes ir, paromis, puola motina 
ragindamas juos eiti prie jos grd je falo
Pabaltijos mažųjų tautų fe- laidol;, skn„stn3s ir didelis 
deracijos. Susirinkimo pir
mininkas savo atsake išsi- 

! tarė, kad latviai eis su lietu i 
Į viais ranka rankon. |

Nors Kubanės Srities 
Tremtinių Komitetas nepa
skyrė mums pinigų mokyk
los įsteigimui (ir laikymui), 
bet rengiamės! rudenį pra
dėti vaikų mokymą; jų bus 
koks 30. Talpas mokyklai 

i jau yra Lietuvių Tremtinių 
komiteto ir ‘Rūtos” bute 
(Hoholio g. No. 9).

Gaila, kad maža kas tes
kaito lietuvių laikraščių.

(didelis skausmas ir didelis 
(gailestis, o Katriutė stebiasi 
i iš motinos. Kogi ji verkia ?.. 
.Jau pavasaris, o su juom 
sveikata, gyvenimas.

i Vargšė, vargšė, Katriutė!
Z.B-iutė.

( Senovėje žmonės miego
davo ant žemės, pasikloję 
žvėrių ir gyvulių kailius. 
Pirmutines lovas įsitaisė 
rymionai, bet tos būdavo tik 
pas turtinguosius žmonės. 

! Beturčiai visvien miegoda
vo ant žemės.
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šimkus neišvažiuoja. “V 
Liet.” praneša, kad St. Šim 
kus dėlei paskutinių atsiti 
kimų Rusijoj, Petrogradu 
pavojus ir kiti panašus reika 
lai privertė St. Šimkų atidė
ti savo kelionę Petrogradan. 
Sako apsigyvens Nevv Yorke 
ir užsiims muzika ir rašymu.

•Į-Eperžv algas*
Svetimtaučiai neša pagel-i Jeigu pasiteiravime butų 

ba nuk. nuo karės lietu- kas priešinga cenzūrai, tai 
viams. Musų skaitytojas p. Raud. Kryžius to pasiteira 
Lapinis iš Waterbury Conn. vimo nesiūs, 
prisiuntė iškarpą iš anglų 
laikraščio “Waterbury—Re- 
publican”, kuriame buvo pa
talpinta žinia, kad garsi San 
Carlo Grand Opera Co. at
važiuoja iš Nevv Yorko, N. 
Y. į Waterbury, Conn. ir 
Rugsėjo 16 d. Poli’s teatre 
loš (jau lošė) garsią pasau
lyj operą “Rigaletta”. Vi
sas pelnas yra skyriamas dėl 
nukentėjusių nuo karės 
lietuvių. Iškarpoj pažymė
ta, kad visko prirengimui 
darbuojasi tam tikras komi
tetas, tik neparašyta koks 
komitetas: lietuvių ar ang-

• fų. Teipgi nėra žinios kur 
tas pelnas eis ar Į kokį sro
vės fondą, ar tiesiai į CK. ar 
į Raudonąjį Kryžių.

Čia yra kas nors nepap
rasto ir kila klausimas ke-

• no čia pasidarbuota, kad to
kia operos kompanija atvyk 
tų į Waterbury ir lošdama 
tokį veikalą, pelną skirtų nu 
kentėjusiems nuo karės ne 
belgams, lenkams, kuriuos 
labiau amerikiečiai pažįsta, 
bet lietuviams. Tiesiok ste
bėtina. Lauksime, iš Water- 
burio smulkesnių žinių.

Susižinojimas su giminė
mis užimtoje Lietuvoje. 
Kuomet Suv. Valstijos pas-

Musų laikraštijoj. “Ko
va” Lietuvių Socialistų Są
jungos organas nuo ateinan
čio mėnesio žada pradėti 
eiti du syk savaitėje. Iki- 
šiol “Kova” buvo savaitinis 
laikraštis.

Permainos “Vien. Liet? 
redakcijoj. Pasitraukusio 
nuo “Vienybės Liet.” antro 
redaktoriaus J, Gedmino vie 
tą, užėmė V. Sirvydas.

Neteisingi paskalai. Bu
vo pasklydęs gandas^ kad 
“Drauge” įvyksta permai
nos, buten kun. Bučys rezig
nuoja, jo vietą užima kun. 
F. Kemėšis, kurs pasitrau
kęs nuo “Darbininko” nuvy
ko Chicagon. Apie tas per
mainas buvon ir mes pažy
mėję. Vėliau “Draugas” tą 
ganda užginė. Kun. Bučys 
lieka ir toliau “Draugo” r 
daktorium. .
—Turbut----prasimanym
“V. L.” 37 num. paduoda se
kančią žinią:

“Vytis” pradėjo eiti kar 
tą į dvi savaiti. Ligšiolai 
vyčių organas “Vytis” ei

davo kartą į mėnesį, dabar 
gi eis kartą į dvi savaiti. 
Bet pakraipa ir turinis p: 
silieka tie patis.
Čia turbut tik prasimany 

mas. “Vytis” ikišiol buv 
dvisavaitinis. Girdėjome 
kad laike paskutinio kon 
greso nutarta organą ir t 
liau palikti dvisavaitiniu, ti 
žymiai padidinti. Kada “V^

žinoti su giminėmis užimto
je Lietuvoje tapo negalimu. 
Dabar skelbiama, kad iš 
Amerikos jau bus galima 
susižinoti su Vokietijoj ar 

. Vokietijos užimtose vietose 
žmonėmis. Sužinojimo rei
kalą paėmė Amerikos Rau
donasis Kryžius. Laiškai 
nebus galima siųsti ir jie ne
nueis, bet tik galima bus 
siųsti per Am. Raud. Kryžių 
pasiteiravimus apie žmones 
gyvenančius Lietuvoj arba 
kur kitur po vokiečiu. Tuos 
pasiteiravimus Am. Raud. 
Kryžius surašęs ant tam tik 
rų blankų pasius savo sky
riui , Genevą Šveicarijon, o 
iš ten tos blankos bus pa
siųstos žmonėms kuriems 
jos yra skirtos. Tuo keliu 
ir atsakymai galės sugrįžti 
j Ameriką.

Am. Raud. Kryžius pa
duoda taisykles, kurios no
rint, kad pasiteiravimas 
butų pasiųstas, reikia išpil
dyti: 

tis” ėjo syki į mėnesi, neži
nia.

Prie “Lietuvos” antruoju 
redaktorium pristojo dirbti 
K. Norkus, kurs tūlą laiką
dirbo prie “Naujienų.”

“Laisve” skelbia, kad 
“Naujienų” 4 puslapuj nu. 
meriai, kurie išeina keturis 
sykius per savaitę greitu lai 
ku virs šešpuslapiniais.

Laiškus reikia adresuoti 
ne tam žmogui apie kurį no
rima teirautis, bet Am. 
Raud. Kryžiui šiteip: The 
American Red Cross Bure- 
an of Communications, 
Washington, D. C.

Į laišką įdėti už 2c. štam
pą.

Laiškai turi buti kuo trum 
plausi.

Laiškuose turi buti mini
mi tik asmeniški dalykai. 
Galima sakyti ar esi svei
kas ir gyvas ir tam panašiai.

Laiškai turi buti aiškiai 
rašyti sekančiomis kai be
mis: angliškai, francuziš- 
kai, itališkai, vokiškai, ru
siškai, ungariškai, turkiškai 
graikiškai ir lenkiškai.

Laiškuose turi buti pa
duota pilnas vardas, pavar
dė, adresas ir užsiėmimas 
kaipo to kurs klausia teip ir 
to apie kurį teiraujamasi.

Apie tą patį žmogų nega
lima teirautis tankiau kaip 
■ykį į šešias savaites.
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kausi-

žmonių skubinai išeina iš sa
lės. Kalbėtojas išrodinėjo,

la bus tokia — teisė laisvai 
apsispręsti.

Pabaigus d-rui Avižoniui 
kalbėti, buvo padaryta 3 va-

USIJOS LIETUVIU 
SEIMAS.

(Tąsa.)
tautų apsisprendimo 
mą. Bet pasirodė, kad šitą 
tautų apsisprendimą ne visi 
vienaip supranta. Dauge
lis apsispręsti tos valstybės 
ribose, prie kurios jie pir
miau prigulėdavo. Lietuvos 
ateities politikos klausimas 

“pareina ant to, kaip eis visos 
Europos demokratija. Jei-! 

' gu valstybės, ypač tos, ku
rios Lietuvą apsupa iš visų 
pusių, sudemokratėtų, tai 
Lietuva gali tikėtis laisvės 
pilna šio žodžio prasme. To
dėl Lietuvos likimas ankštai 
yra surištas su demokratijos 
laimėjimu, būtent tada, kaip 
bus išgriautas despotų ir 
buržujų lizdas, kaip bus su
naikintas militarizmas.

Po Januškevičiaus prane
šimo buvo padaryta pertrau 
ka ligi 7 val. vakare.----------

Vakaro posėdžiui prasidė
jus buvo išklausyta Nagevi
čiaus nuo gydytojų draugi
jos “Fraternitas” pasveiki- 
kimas.

M. Jankus pasakoja apie 
I Prūsų lietuvių padėjimą pra 
eityje. Kalbėtojas nurodo, 
kad jau Prūsų lietuviai daug 
prikentėję yra nuo vokiečių 
valdžios. Lietuviai nenorė
dami pasiduoti vokiečių Įta

ikai, sumanė leisti savo laik
raščius, kad tokiu budu pa
kėlus lietuvių dvasią. Iš pra
džių laikraščių platinimasis 
buvo menkas. “Aušra” iš 
pradžių turėjo 75 skaityto
jus, kurie mokėjo po rubli.

es kai-kame gal nesutiksiu: šituo klausimu nuo kiekvie- 'jas toliau išreiškia viltį, jog 
socialistais liaudininkais.

Jeigu atsižvelgsime atgal 
savo praeitį, tai nerasime _ ____ __

o pamato, kurs butų paša-; kalbėjimo laika 5 minutė- Avižonis (s.-d.) Pradėjus 
ęs, kokia ateitis turi būti, Į mis. :jam kalbėti, daugumas kuni?

Nežiūrint visokių priespau-Į Seimas tokį pasiūlymą at- gu ir šiaip dešiniojo sparno 
dų inteligentų būrelis kėlėĮ meta.
iaudyje politinę sąmonę. | iš eilės kalba kun. Bum-

*am burgHųL_įki..gpau-'ša. Jis pasisako savo vardu, jog radikališkiausia fonnu- 
kalbas. Seimo atstovų nuo
monės šiuo klausimu maž
daug pasidalino į dvi pusi. 
Socialistai sako, jog reikia 
eiti per Steigiamąjį Susirin- landoms pertrauka.
kimą į nepriklausomybę, p0 pertraukos manda- 
Tautos Pažanga, krik- tams patikrinti komisija pra 
dem. ir katalikai —per ne- nešė, jog iš viso .Seiman su- 
priklausomybę į Steigiamąjį važiavo 334 atstovai, kurių 
Susirinkimą. Paskutinis tarpe komisija pripažino ne- 
principas šiuo momentu bu- teisėtai išrinkta 14 žmonių, 
tų tinkaimausias. o dėl trijų dar žmonių kilo

Digrys (s.-d.) Mes čia vi- abejojimų. Todėl šitų pas- 
si nevienodai įsivaizdiname tarųjų atstovų teisėtumas 
laisvę. Visi dešinieji pro- buvo pavesta pačiam Seimui 
testavo prieš tai, kad jiems nuspręsti. Galų gale po pa- 
nepripažįstama revoliuci- sitarimų buvo pripažinta 
ningumo teise. Dešinysis teisėtai išrinkta 320 atsto- 
sparnas eina senai išmin- Vų, tokiu budu nustatyta 
džiotais diplomatijos keliais, kvorumas — 106 atstovų.
Jeigu atiduoti šį klausimą į į Svarstoma toliau Lietuvos 1 
diplomatijos rankas, tai ne ateities klausimas.
musų naudai jis butų išris- Petraškevičius (s.-d.) kri
tau. Mums reikia eiti prie tikuoja dešiniųjų atstovų pa 
laisvės tautoms apsispęsti. sakytas dėl šito klausimo 
Nepriklausomybės klausimą nuomones. Demokratija tu- 
palikime Lietuvos piliečiams geresnių kelių į neprik- 
išrišti. Nereikia dabar ko- įausomybę. Socialdemokra
tą kišti revoliucijai, nuo ku- Įaj kovoja uz savo pasaulio 
rios laimėjimo prigulės ir išliuosavimą nuo kapitaliz- 
musų laime. mo jungo per darbininkų ir

Kun. Krupavičius. \ie- per afSkirų tautų išsiliuosa- 
nas kelias reikalauti neprik- Visų kraštų demokra 
lausomos Lietuvos. Kaip Įįja px-jpažįsta kiekvienam 
mes nepasitikime - diplomą- kra§tui teisę apsispręsti.

j nos frakcijos kalbėtų 2 at- bus priimta Tautos* Pažan- 
i stovu, o visiems kitiems kai- gos rezoliucija.
bėtojams pataria apriboti ’ Po M. Yčio kalba d-ęas

os Rusijoj atgavimo, iš Pru ;
Lietuvos raštai buvo žer- , 

e žeriami i Didžiąją Lietu- , 
ą. Nuo to momento, kaip - 
ietuviai Rusijoj atgavo savo , 
paudą, politikos sąmonė la

biau atgijo. Vilniaus Sei- 1 
mas, kuriame dalyvavo tuk- , 
stančiai lietuvių atstovų, pa
sakė, kad Lietuva pati turi 
valdytis ir rūpintis savo rei
kalais. Nuo to laiko politi
kos sąmonė neužgeso, bet 
dar labiaus augo ir plėtojosi. 
Musų liaudyje pradeda gim
ti mintis, kad iš karės griuvę 
šių gali išdygti naujos aplin
kybės. Jei tautą spaudžia 
kitą tautą, tai jau yra lais
vės varžymas. Prieš tokį 
spaudimą kiekviena tauta 
kovoti turi. Svetimos va- 

Įlios kitiems primesti negali
ma. Jeigu be Rusijos stei
giamojo susirinkimo negalė
sime apreikšti savo valią, tai 
čia bus varžymas. Jeigu ru 
sams kas nors pasisiūlytų jų 
vidaus gyvenimą, tai jie tą 
mestų Niekas neturi teisės 
uždėti kam-nors pančių, ne
žiūrint iš kurios pusės jie bu 
tų dedami. Musų obalsis 
nepriklausoma Lietuva. Sta
tyti vien tik apsisprendimo 
obalsį negalima dėlto, kad 

. tas apsisprendimas ne visų 
vienaip suprantamas. Ne- 

. priklausomą Lietuvą mes 

. Įsimaisduojam kaipo demo- 
, kratinę respubliką. Čia bu

vo nurodyta, kad kriksčio- 
, nys demokratai laikosi lig 

šiol ant tamsiausių elemen
tų. Bet negaliu laužyti de- 

• mokratizmo principo, kad 
[ neleisti prie urnų ir šalies 
1 valdymo tų elementų, t. y. 
. moterių. Kaip gi jas išmo

kinsime politikos gyvenimą 
pažinti? Bijotis to nereikia 
lai ir dešimtis metų praeina 
ir viešpatauja tie tamsieji 
elementai, bet galų gale jie 
turės pasitraukti. Lietuvių 
klausimas menkutis, mažu-

lausomos Lietuvos. Kaip tjja prjpažista kiekvienam 
mes nepasitikime . diplomą- kraštui teisę l *_ _ _" 

nePa- Dešiniojo sparno atstovai
~.... — “'demokratija.—Pa-paskjkį diplomatų kalbomis^citilcpfi iv

vyzdžiui, kad toksai neabe- Tokiu budu dešinysis ir kai- 
jotinas , demokratas,^ kaip rySįs sparnas neina ir tuo 

pačiu keliu. Socialdemokra 
tų kelias, statydamas galu
tiną socializmo tikslą, steng
sis įvesti tokį krašto surėdy
mą, kad galima butų pasek- 
mingiau junktis su kitų ša
lių kovotojais dėl laisvės.

Vaitekūnas (s.-l.) mano, 
Lietuva štai koKS turi bu- jOg klausimu negalima 
ti musų obalsis.

S. šilingas nurodo, jog dėl todėl be visos Lietuvos 
Lietuvos politinės ateities visuomenės pritarimo nega
bumo pasakyta rimtų ir tur- lima paskelbti nepriklauso- 
iningų kalbų. V isas kiau- mybė. čia autoritetingą žo- 
simas rišama dvejopai. \ -e- dak tartj to Stockholmo 
ni reikalauja griežtai neprik konferencija, apie kuria Sei 
lausomybės, kiti stato ki- me buvo jau minima.
taip šį klausimą. Principi- p Leonas kalbėdamas deI 
jalaus skirtumo nėra. Ne- Lietuvos Htikos ateities 
ra ir tokio žmogaus Kurs h. nurodes dešiniuJ atst0_ 
nenorėtų Lietuvai laisves. vu ianu sil ers.
Bet siądien dar nepribrenuo SanUros iekta šiu0 
momentas mums apsiskeb- klausimu rezoliuciją, kuri 
ti nepriklausoma valstybe. tei kamba:
Svarbu vra, kad Seimas vie- , . _ .. _ . x o .
nu balsu galėtu tarti ta svar Rus’-'os LletuI‘«. I3^ 
bu žodi dėl politinės ateities, remdamasis aiškiai is- 

Balys (s.-d.) sako, jog relkstais Lletuvos v” 
šiuo tarpu negalima griežto 
žodžio tarti už ar prieš ne
priklausomybę. Negalima 
pasitenkinti tautų apsispren

Kerenskis, pasakė: “ruska- 
ja Vilna, ruskaja Kovna.” 
Revoliucija nėra tiek galin
ga, kad ji žmogaus ideologi
ją atmainytų. Tie, kurie 
pasmerkiate diplomatiją, 
kaip tik diplomatiškai elgia- 

i tės. Laisva nepriklausoma

kalbėti visos Lietuvos var-

JUO, pvi UMiį. j

Pastaraisiais metais Prūsų į tis aPie lietuvius niekas neži- 
Lietuvoj laikraščių skaityto-i n0» jeigu mokėsime Lie
ju buvo 25 tūkstančiai. Ne- j tuvos laisvės klausimą tinka 
paisydami vokiečių perse-; mai išrišti, tai ir laimėsime, 
kiojimo lietuviai varė toliau1 Voldemaro kalba pasižy

mėjo tuo, kad buvo labai il
ga. Kalbėtojas savo kalboj 
pabrėžė, jog reikalinga Lie
tuva neutralizuoti, tada tik 
ji galėsianti ramiai gyven
ti ir plėtotis. Ką pasakys 
Lietuvos Steigiamasis Susi
rinkimas — laukti nėra ko. 
Argi musų lauks, kol mes 
pasakysime, ko mes norime? 
Apsisprendimo obalsis jau 
ir dabar paskelbtas. Tat 
mums reikia drąsiau ir aiš
kiau statyti Lietuvos neprik 
lausomybė.

Kun. Česnys papasakojo 
šį-tą apie santykius su musų 
kaimynais. -

Posėdis buvo pabaigtas 
Gumausko kalba, kuris pa
siūlė seimui parašyti visoms 
valstybėms “protekolą ir 
Lietuvos politikos klausimas 
bus išrištas.

kultūros darbą. Pasakoda
mas apie Mažosios Lietuvos i 
belaisvius, kalbėtojas nuro-j 
do, kokius vargus prisiėjo 
Prūsų lietuviams kęsti Rusi- j 
joj šiuo karo metu. Mums] 
daug mieliau butų, — pab- J 
rėžia kalbėtojas, jei išgaben- 
tute mus į Panemunę, nes 
nesmagu tarp svetimų žmo
nių gyventi.

Kun. Tumas užklausė, 
kaip žiuri Prūsų lietuviai j 
katalikų kunigus ir tikėji
mą.

M. Jankus. Liuteriu tikė
jimas buvo mums primes
tas dėlto, kad nesivienytume 
su Didžiąją Lietuva. Tikė
jimas dabar mus neskiria, 
visi lygus ir katalikai ir 
evengelistai, ir kiti.

Kun. Tumas kalba apie 
Lietuvos politikos ateitį. Iš 
Januškevičiaus kalbos gavo
si toks įspūdis, kurs vaka
rykštį musų idealą sumaišė. 
Aš stoviu už nepriklausomą 
Lietuvą. Nepriklausomos 
Lietuvos obalsį turim dabar 
aiškiai iškelti.

Po kaštos kun. Tumo kal
bos, turiningą kalbą pasakė 
Šleževičius. Aš kalbėsiu, sa
ko kalbėtojas, savo vardu,

šeštoji Birželio 1 diena.
Posėdį atidarė prof. Vol

demaras, kurs pranešė, jog 
iš viso atstovų iki šiol atvy
ko 330 žmonių.

Atstovai toliau tęsia savo 
kalbas dėl Lietuvos politinės 
ateities.

Andziulaitis krikščionių 
demokratų vardu siūlo, kad

suomenės srovių reikalavi
mais, kad Lietuva butų lais
va, demokratinga ir neprik
lausoma ;

dimu vien. Statydami ap- “) Aiškiai visos Europos 
sisprendimo teisę sykiu rei- *r Amerikos demokratijos 
kalaukime ir Steigiamojo paskelbtais principais, sulyg 
gvarantuoto tarptautiniu kuriais kiekvienai.tautai tu
aletu. Jeigu musų kelias to-f ” būti pripažinta apsispren- 
limas, tai tikras. Ir šiuo me dimo teisė:
tu Seimo verdu negalime pa- $) Susiklojusiomis karės 
sakyti griežto žodžio dėl Lie aplinkybėmis, delei kurių 
tuvos nepriklausomybės, Lietuva tapo karės grobiu 
nežinodami, kas Lietuvoje ir Lietuvos likimo klausimas 
dedasi. tarptautinės taikos kongre-

M. Yčas (Tautos Pažan- so °^ektu, nutarė: 
gos partijos narys) kalba, Kreiptis į visas kariaujan 
jog reikia reikalauti neprik- čias valstybes ir visas Euro- 
lausomybės. Ir to reikalau- P°s ir Amerikos demokrati- • 
darni dabar Rusijos nenuste- Jas reikalauti pripažinti, 
binsime. Teip pat nenuste- kad 
binsime ir diplomatijos, rei- 1) Lietuva kaip užintere- 
kalaudami nepriklausomos suotoji šalis privalo turėti 
Lietuvos. Privalome šią- savo atstovus taikos kongre- 
dien nepriklausomą Lietuvą se.
paskelbti, šituo klausimu? 2) Visos valstybės turi pri 
Seime viena nuomonė ture-;pažinti Lietuvai apsispren- 
tų būti. Klausimo atviro i dimo teisę.
palikti negalima. Kalbėto-j (Toliaus bus)

Statydami ap-



vie

mej

sus

mis.

Sena Pelėda.

sūnų aukai dievams. Pama

to kriaušo, kurio vienoje pu- 
sėjo bėgo Vilija, o kitoje Vi
leika, atsisėdo apšilti ir apsi
žvalgyti po aplinkę. Prie
šais jį anapus upės riogsojo 
didelė liguma papuošta įvai
riausių spalvų gėlėmis, ku
rios blizgėjo kaip auksas ir 
deimantas. Toliau traukėsi

naij 
no;

Washingtone tapo užpa
tentuota naujos kopėčios, 
skiriamos sodauninkams. 
Kopėčios padarytos teip, 
kad pasistačius jas prie me
džio, galima vaisius nurink
ti nuo visų šakų, be kopėčių 
perkėlimo kiton vieton.

kitę gandą po viešpatystę!
Daug dienų ir savaičių pra 

slinko veltame jieškojime. 
Pailso arkliai, pailso ir žmo
nės jodinėdami per tankus 
miškus, per pelkes savo tė
vynėje,.© motinos, kuri au-

kalneliai dideli ir maži, smil
tingi akmenuoti, berželiais 
ir eglėmis papuošti. Tarpe 
kalnelių kloniuose ežerėliai 
kaip veidrodis žėrėjo ir vie
tomis ant kalnelių matėsi 
maži nameliai. Teip links
ma aplinkui. Paukšteliai gie
dojo įvairias daineles viso
kiais balseliais. Ramu ir ge
ra tokią aplinkę regėti ir 
klausyti paukštelių lamu.

— Gera čionai kunigaikš
ti, malonu, — pasigirdo bal
sas prijojančio vieno jo pa
sekėjų.

— Teip malonu... Ot, kad 
čia uždėti .pilis — pridėjo Ge
diminas.

— Puikiausia išeitų — pa 
tarė pasekėjas.

Tuom laiku priėjo prie 
kunigaikščio diduomenė ir 
tarnai linkėti jam labą rytą.

— Aš noriu Įkurt čia pilį 
—paantrino Gediminas. Bet 
norėčia žinoti ar ji bus lai
minga. Paklauskit žynių, 
ką jie apie tai pasakys.

Ilgai degė aukuruose šven 
ta ugnis, ilgai meldėsi žy
niai prie dievų ir laukė nuo 
jų to gudraus atsakymo. Sy
kiu su jais meldėsi teipgi ir 
kareiviai. Pasimeldę jie atė 
jo pas kunigaikšti ir nulenkę 
galvas tarė teip:-------------- -

— Pilis ši bus garbinga ir 
turtinga, jeigu jos uždėjimui 
bus paaukautas vienatinis 
sūnūs sulyg liuoso sutikimo 
jo. motinos.

U žsimastė kunigaikštis, 
nes abejojo ar rasis jo vieš
patystėje moteriškė sutin
kanti atiduoti vienatini savo

stęs pasakė: Tegul stojas 
pagal Dievų valios. Paleis-

Užponavo nedoras oras, 
prabilo šimtmetinis šilas 
tukstantimis balsų, ištiškėjo 
į šalis greitoji upė, pakelė 
savo stipriausias ir baisia- 
sias vilnis—metė—kriokda
ma ant kalnų ir slėnių... 
Užtiško lietaus lašai ant sau 
sos žemės ir nutekėjo sleni- 
mis ir įvairiais raveliais....

Tur būt dievaitis senasis 
Perkūnas pyksta ir siunčia 
ant žemės ugnies vyličias, 
dangaus griausmus....

Baisu buvo miške tokiame 
laike ir paukšteliai urnai per 
simainė pajutę audrą — pa
sislėpė kur kas sau, pikti 
žvėris irgi būna švelnesni, 
lenda Į urvus arba pasislėpę 
krūmuose laukia kada aęid- 
rą pereis.

Nebijojo tiktai kunigaik
štis Gedimnas su savo pase
kėjais ir tarnais, ne stip
raus vėjo, ne žaibų, ne me
džių braškėjimo... Užmigo 
stipru miegu karės vyrai 
pripratę prie mušiu ir karių 
ir negirdėjo kas aplinkui de
dasi. Nemiegojo tiktai ku
nigaikštis. Jisai gulėio savo 
gan nemažoj budukei klau
sydamas vėjo švilpavimo, ši
lo braškėjimo, lašų klegesio 
ir mastė. Atėjo jam Į galvą 
kruvini mūšiai, apveikimai..

Atsiminė ir tylosios vasa
ros naktis, mergelių meiluo- 
sius veidelius, su mėlynomis 
akytėmis. Atsiminė kaip tos 
-akytės—prisipildydavo gai- 
liomis ašaromis, kaip gra
žios baltos rankutės vynio
jas apie jo kaklą, kaip jis 
glostė tuom laiku jos kasas, 
o meilus balselis kalbėjo at
sisveikinimo žodžius. Tai 
buvo labai seniai, kada Rusi
jos o dabar Lietuvos mieste 
Gardine... labai seniai.... Po

Audra-gi vis nesiliauja, 
nenustabdo savo paliepimu 
Perkūnas, o gal jis nėra už
ganėdintas... ne tai ne jis... 
viskas, viskas, neužganėdin
tas ir viskas taritum rengia
si nusivalyt save, užgyvent 
nauju gyvenimu....

Žaibai neperstojo žaibavę, 
griausmas griaudė, o me
džiai audros įjudinti tik tre
ška, tik braška...

Tiktai per pušelių viršū
nes praslinko saulutės švie
sa, o iš klonių pasikėlė ūkai 
ir pasklydo po ravus kalnus, 
o už valandos pradėjo pusti 
vėjalis, išblaškė į visas šalis 
ūkanas, sujudino žolelę, o ši
las tartum naują gyvenimą 
pajutęs uždainavo tukstan
timis visokių balsų. Nuėjęs 
prie upių, kur meiliai jos vie- 
nyjosi viena su kita ir nusi
vilkęs drabužius metėsi į šal
tą vandenį jau vakarykščios 
audros ir bėganti į nežino
mas šalis. Išsimaudęs ir iš- 
siprausęs Gediminas išėjo 
ant kranto, užlipė ant augš-

kautų savo vienatinį sūnų 
dievams dar nėra.

Net pačiame pakraštyj 
viešpatystės, pakrypusioj 
grintelėj, radosi motina su
tinkanti aukauti sūnų die
vams Įkuriant pilį. Su did
žiausią iškilme atvedė vai
kiną pas kunigaikštį, o pas
kui nuvežė ji su daugybe 
pasekėjų ten kur Vilnelė su- 
sivienyja su Vilija.

Paskyrė didelę šventę. Su
sirinko diduomenė ir aibė 
žmonių iš visos viešpatys
tės. Vaikinas paskirtas au- 
kams dievų buvo papuoštas 
žiedais.

Kada jau buvo viskas pri
rengta, nekalčiausis vaiki
nas, rankos mostelėjimu su
laikė priėjusius žynius ir 
šiais žodžiais prabilo į kuni
gaikštį čia pat ant augšto 
krėslo sėdint:

— Šviesiausis kunigaikš
ti. Aš netikiu, kad tai čia 
galėtų būti valia dievų'(vai
kinas turėjo protą ne pagal 
savo metų).

— Kodėl netiki — nuste
bęs paklausė kunigaikštis. 
Juk tai dievų valią apreiškė 
žyniai.

— Žyniai jos nesuprato — 
aiškino vaikinas. Prašau 
Šviesiausis kunigaikšti, pa- 
velyt man užduot jiems tris 
klausimus ir jeigu jie išma
nys į tuos mano, klausimus

(Padavimas ąpie Vilniaus liepsna pasirodė iš po kojų., 
pilies uždėjimą)..

Tai buvo labai seniai.,..
Baisus griausmingi debe- 

sįs palengva dengė mėlynąjį 
dangų ir liūdnai ūžė tamsus 
šilas... Vanagaf  ir kiti pauk- 
ščiai linksmai klegeno aug- 
štai skraidžiodami sutirštė- 
jusiame ore, o kėlės ir kregš- 
dės kalninės skubiai lakiojo 
jieškodamos vietos kur pa
sislėpti... Kur tai toli, toli, pa 
sirodė švytavimai nuo rudo 
kretino ir žaibų.

Sujudinta ir sudrumsta 
Vilija didžios audros ir vie
nydama savo vandenis su 
tamsiais Vileikos vandeni
mis augštai kėlė baltai pa
puoštas vilnis ir metė jas ant 
augštų ir stačių vietomis sus 
kylusių ir apaugusių eglė
mis ir beržais skardžių...

Vienas berželis buvo krei
vas ir nusviręs nuo kranto, 
drebėjo žaliomis šakelėmis 
ant gromuliuojančio upėje 
vandens, tartum atsiprašy
damas kad smagumas jo 
nenuneštų...

Aplinkui buvo tyla...
Tiktai kada nekada su- 

nurnena savo storu balsu 
meška eidama į upę gerti 
vandens, išsigandusi stirna 
strikteli į šilelį, sukala į stub 
rį ilganosis genys, o daugiau 
niekas ir vėl apmirusi tyla. 
Tik į visas šalis miškai, dy
kumai ir nepraeinamos pel- 
kės-balos....
—Tik štai iš užtraugšto kal- 
no, taritum apdengto žaliuo
jančiomis pušelėmis pasigir
do rago, šunų lojimas ir toli
mas arklių trepsėjimas...

Kas jie per žmonės pirmą 
kart atėję į šią kurčią vietą, 
koks reikalas juos čia užva
rė pas dviejij meilių upių su
sivienijimą!?

Iš už medžių pasirodė rai
tininkai, kurie laike žaibo ap 
švietimo blizgėjo plieno šar
vais ir variniais kaupokais...

Pirm visų ant širmo žirgo 
jojo mandagus raitelis, apsi* 
vilkęs medžiokliniais rū
bais, prie jo šono raudonose 
skurinėse kriaunose švytavo 
brangiais akmenimis išsa- 
gytas plieno kardas.

Ant apsiniaukusio nar
saus jo veido, apdegusio nuo 
saulės spindulių ir nuo mu
sių, kurių, buvo užsimąsty- 
mo žymė, o iš po jo tankių 
ančekių gražiai veizėjo mei
lingos akis. Tai buvo Lie
tuvos ir Rusijos didis kuni
gaikštis Gediminas su savo 
pasekėjais ir tarnais, kurs 
medžiojo aplinkėj meškas ir 
šernus.

Bemedžiojant po. šilą ir 
nepajuto, kaip apėmė juos 
tamsi naktis.

Nuvargę arkliai ir šunis, 
pajutę upę ir tartum didžiai 
išalkę kibo prie krištolinio 
Vilijos vandens. Vytis nu
sėdo nuo arklių, teipgi pade
dant tarnams nusėdo ir Ge
diminas.

Šį kartą bus didelė audra 
Šviesiausis karaliau — pa
sakė vienas jo artimųjų.

— Teip prabilo kunigaik
štis ir žvilgterėjo į dangų.

Vėjas stiprėjo, rodąs per
simainė į šviesus žaibus, sut
renkė perkūnas, sudejavo ši
las dar sunkiau dar liūd
niau.... Liudniai pravirko pe
lėda, arkliai išgąstingai su
žvangėjo ir sužvengė.... Vie
tos nepažįstamos, nesunku 
paklisti....

Arklius nubalnojo, supan
čiojo, išvyniojo budukių dro
bę ir sukurė ugnį....

Suterškėjo elgiai ir aiški

kada nekada girdėjosi^SR 
nai krankė ir karksėjo var
nos. Ant galo gerai pamąs
tę žyniai prabilo:

— Ant svieto už viską 
lengvesnis — pūkai, saldes
nis — medus ir kietesnis — 
akmuo.

Ir jie su pasididžiavimu 
pažvelgė į visus ten buvu
sius, gėrėdamiesi savo gud
rumu. Liaudis ir diduome
nė stebėjosi. Visi manė, kad 
klausimai yra išrišti.

— Ne — atsakė vaikinas. 
Žyniai nesuprato manęs, 
kaip nesuprato ir dievų va
lios. Ant svieto už viską 
lengvesnis vaikas ant moti
nos rankų, saldesnis jos pie
nas ir kietesnis — mano mo
tinos širdis, kuri sutiko ati
duoti aukai vienatinį savo 
sūnų. 1

Susijudino kareiviai, ku
nigaikštis ir visa liaudis, 
stebėdamiesi iš vaikino gud
rumo. Suprato Gėdinimas, 
kad—žyniai neteisingai—iš
aiškino dievų valią.

O saulutė linksminos ir 
šypsojosi berdama aukso 
spindulius dar labiau negu 
pirma.

Tada gindami savo išma
nymą žyniai susišnabždėjo 
ir apreiškė, kad jie paklydo. 
Ne vaikino reikia dievams, 
bet merginos (mat jie tikė
josi, kad mergina bus kvai
lesnė).

Paleido garsą po kunigaik 
štyštę ir vėl praslinko nema
žai dienų ir savaičių. Ir mer
gaitė jau rados: iš naujo pa
skyrė iškilmingą šventę. 
Nelaimingą auką aprėdė bal 
tais drabužiais ir į ranką 
Įdavė laukinių gėlių bukietą. 
Tada ją pastatė ant bedug
nės krašto, kurio viršui ka
bėjo didelės uolos akmuo. 
Liaudis nutilo. Visų akis stėl 
buvo nukreiptos ir mergaitę 
ir į kareivius, kurie judino gai 
akmenį, kurs risdamasis že
myn į bedugnę nugramzdins tai j 
ir mergaitę. Akmuo prade- tai 
jo judintis ir staiga ristis že- pas 
myn. Visi užmerkė akis, ' 
kad nematyti baisaus mo- ėjo 
mento. Bet koks nusistebė-,jos 
jimas buvo kuomet pravėrę1 žirj 
akis pamatė neliestą mergai
tę, o tik ištrauktas tapo gė- mel 
lių bukietas iš jos rankų. m<J 
Tada kunigaikštis suprato, ve| 
kad ir šį syk žyniai nesupra- mcj 
to dievų valios, kad įkuriant dal 
pilį dievams reikia ne žmo- go| 
gaus kraujo, bet gyvų gėlių. mJ

Tegul stojas teip — prata- 
rį per amžius žydės ir bus i 
įkurta ant gėlių bukieto, ku-* 1 
ris per amžius žydės ir bus 
galinga. Tokia dievų valia.

Bet ar išsipildė kunigaikš- 
čio žodis?...

tam daug pergyveno Gedi
minas, o veidelis Ragnedu- 
tės neperstojo vaidintis jo 
akyse. Nors kieta, nesudre
banti ne mūšiuose kunigaik
ščio širdis, dabar tirpo ir... 
liejosi karšti atsiminimai... 
seniai jau dingusioji paveik
slai... O dabar toji stipri ran
ka, kuri teip dažnai kratė jį 
už vaikiško sprando, tai ran
ka milžino Tėvo visados ne- 
nusėdinčio ir užimto karė
mis, tai puikus, bet jau ne
gražinamas laikas. Delkogi 
teip greit prabėgo jisai, ko- 
del-gi žmogui negalima visa
dos teip gyventi, o reikia 
vargt su mintimis, su viso
kiomis gyvenimo permaino-
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šį užnešė! 
ro. Išmie- Į 
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tina į sun- 
Įvo namie 
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jo rankų šias rankas! ir pakėlusi atkišo į 
bogdikaną savo dvį mažutes rankeles.

—Šitos dvi rankos, tęsė ji toliau: prigu 
Ii mano nelaimingajam tėtušiui; juodvi dar 
negali išmaitinti mano silpnos matušės, ser
gančio broliuko ir mažos seseraitės. Paimk 
juodvi ir liepk nukirsti, tik paliuosuok nuo 
bausmės mano tėtušį.

Suminkštėjo bogdikano širdis, bet jis 
norėdamas ištirti mergaitę, tarė jai:

— Kelkis! Tebūna teip, kaip tu nori! 
Tegul bus vietoje tavo tėvo nukirsta tavo 
rankos!

Ir bogdikanas liepė nuvesti ją į budelių 
kiemą, ir vėliau atvesti į ten jos tėvą.

Budelių kieme mergaitę privedė prie 
kulbės, visos kruvinos nuo nukirstųjų gal
vų ir rankųj pririšo jos mažutes rankeles 
prie dviejų geležinių rinkių prie kulbės ir 

i budelis pakėlė savo sunkų kirvį ant mažų 
mergaitės rankelių.

Pabalo mergaitė, bet nei vienas žodis

į arti prie 
au matyti [ 
ergaitei: 
[ksmiau, tu

ĄŽUOLĖLIS.
Prie viešo kelelio 
Auga ąžuolėlis, 
Ne šimtmetis, senas, 
Bet dar jaunutėlis.

Jis maloniai sveikin 
Kas keleliu eina, 
Kiekvienam dainuoja 
Dar protėvių dainą.

Nors tas ąžuolėlis 
Ne atmen senųjų,

amą savo pina, 
Iktužė maloni,

Mat, ji visą 
vieno žalio

lo daugiau 
iatė baltai-

iutės, kad i7 I

s int lan-

u ne migdina. 
rami tikumą,

tško poilsio saldaus, 
kur vietą pailsėt,

it po skausmo teip sunkai 
Bitine, jau gana, 
Įajonės ir sapnus, 
libėgo, nesugrįž, 
I miega, nepabus. « 
I Vyturėlis. •

du Siu-Lien ir pradėjo maldauti, kad ją pri
leistų prie bogdikano.

Nelengva išmalduoti tokis prileidimas, 
bet ji teip širdingai maldavo, kad pagalios 
kiemiškiai susimylėjo ir prileido.

Kuomet mergaitė pamatė auksu ir dei
mantais spindėjus} bogdikaną, puolė jam į 
kojas.

— Didis Viešpatie! tarė- ji: mano te- 
i vas, sako, užsitarnavo bausmės ir jam turi

diegeliu, 
to šakne-

mergaitė: 
hkadgrei-

mergaite, 
r buvo to- 
iš lovelės, 

-erkė, ma- 
Bet ji ne

lankytomis 
to ir pauo-

5 po priešų jungu, 
linkiai žaliuoja, 
ižuolėli

Jis drauge vaitoja. 
Norint jis jaunutis, 
Bet audrų nebijo, 
Žaibų ne perkūnų, 
Ne vėjo kaukimo.

Jo žaliuose lapuos 
^^Stiprybė bujoja,

įdžia grožybė gamtos 
jūrės, nė banguoj, 
e Itbus niekados..
pneliai mieg visi, 
loilsis saldus, 
I nerami širdis

Nors garbės netekęs, 
Bet papročius tėvų 
Jis yra supratęs.

Nes jis pamylėjo, 
Purviną kelelį 
Ir begalo sunkų, 
Lietuvių vargelį.

Kuomet vėjas pučia, 
Jis liūdnai niūniuoja, 
Su mumis lietuviais

[omiai tė- 
žirnelis.

Bet jis yra ainis 
Ąžuolų šventųjų.

Kuriuos kaipo dievus, 
Lietuviai mylėjo, 
Po jais ant aukuro 
Gausias aukas dėjo. 

Kurie tarp žinyčių, 
Kaip dievaičiai buvo, 
Net iki Lietuva 
Apkrikštyta buvo.

Jaunas ąžuolėlis
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(Tąsa)

Musų ekspertai maloniai suteiks Jums
patarima kas link šilumos įtaisų.

Scena II.
Tatrov ir Gravičin.

AMERIKOS LIETUVIS’
Uorcester, Mass.15 Millbury Street,

štai ir arimo mašinai prisitaikymas.
Ant ūkės ji neatstato arklius. Arklys 

yra geras dėl kasdieninio darbo. Bet kuo
met skubus darbas reiškia “ekstra” pelnas, 
mašina padeda arkliui ir išvien jie perver-

čia “Viršūnės naštą.”
Išmintingas ūkininkas žino, kad tai 

ekonomija turėti pagelbinės pajiegos įtaisą. 
Kombinacija pasirodo pigiau negu arkliai 
arba mašina viena.

“Jeigu esi patėmyjęs”....
Gravičin: Teip.... yra darodymai. 

me mano galva.

i 2
~ ryti ir aš matau jį kaipo savo draugą. Pra

Leopold Hr. Starzenski.

Sibiro Žvaigždė.
Drama 3-jų aktų, 4-rių atidengimų

Vertė I. Augštaitis.

DIRVA

ĮSTEIGTAS

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

kus ir kulturiškus reikalus.

M

ir dekorąvi-

Moka pomirtinių $150, $300, $600
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos—
$6.00 $0.00 ir $12.00 i savaitę.

KIMU VISAME MIESTE

pusę kainos.

organizacija.

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000
$92-715Pomirtinių išmokėjo

Ligoje pašalpų $52-813

nigaikštis! Tai jų tėvas! Tiesa jo visi kali- 
niai klauso ir gatavi viską išpildyti.

Tatrov: Kazimieras išgelbėjo mano į 
dukterį Olgą, kuri be jo pagelbos butų pri- 

i gerus jūrėse, kuomet stovėdama ant jūrių 
kranto, kur dirbo tremtiniai, paslydo ir bu
vo įpuolus į jūres. Nuo to laiko palioviau 
būti ant jo komendantu ir jis nustojo būti

Sunkumas Darbo
Gravičin (atplėšęs telegramą po valan- mano kaliniu. Mano namai dėl jo tapo ada- 

delėsj: Ką matau! Į 2 i
Tatrov (pašokęs): Ką tokio?! - ~
Gravičin: Nenoriu tikėti savom akim, kllnus Jaunikaitis! As jam atlyginsiu tuom, 

"bet tai negalimas daiktas (skaito) “Amnes- kas man brangiausiu yra pasaulyj.
tija visiems kaliniams”... (po valandėlės): Gravičin: Žinodamas silpnumus ir 
Aha, gale telegramo yra slapta instrukcija prakilnumą Jūsų Didybės, Kazimieras mo- 
Jusų Didybei. įka tuo pasihaudoti ir tremtiniams yra daug

Tatrov (vaikščiodamas smarkiai po lengviau.
iambarį): Skaityk majore, skaityk! > Tatrov: Tiesa, niekuomet aš jam nieko 

Gravičin (skaito): Generole ir komen- neatsakiau ir jeigu seniau buvau žiaurus, 
dante! Jeigu esi patėmyjęs, kad tavo kali-tai dabar turiu už tą atsilyginti. Kaliniai 
niai ir tremtiniai pasinaudodami silpnumu 
sargybos sukiltų ir bandytų pabėgti, leisk 
jiems visiems sueiti ant stovinčio prieplau
koj laivo “Taganrog”, kurio dugną galima 
adaryti paspaudžius tam tikrą guzikelį. Ta
vo adjutantas, majoras, Gravičin yra gerai 
su tuo mechanizmu apsipažinęs, todėl visą 
tą darbą gali pavesti jam (paskui sako).
O čia ant galo ir parašas gubernatoriaus.

Tatrov: Laimė, kad dar tas paskutinis

ir tremtiniai Kazimierą myli nors žino, kad 
jis tankiai atlanko mano namus. Įtekmė jo 
nėra be reikšmės.

Gravičin: Teip nėra be reikšmės nors 
kad ir šiądien Kazimieras tik galvą pak
reiptų kaliniams, tai tuojau ne vieno nebūtų 
kasyklose. '

Tatrov: O ne, ne! Kazimieras manęs 
ne suvylios. Jame mano viltis. Ant galo 
žinai-gi, kad jis myli mano dukterį Olgą.

būtinumas, juk įsakyme aiškiai pasakyta: Gravičin: Žinau apie tai.
Tatrov: Ar manai, kad jis taptų tokiu 

ta_ niekšu, kad atiduoti jos tėvo žilą plauką ant 
,pasmerkimo ir paniekinimo? Tėvą mergai- 
i tės, kurią teip mylių, kurią teip myli visi ka
liniai ir vadina net “Sibiro žvaigžde”? 
(sėdas prie stalo ir žiūrinėja telegramus).

U2 Gravičin: Koks-gi tikslas tame yra, 
Jūsų Didybe?

Tatrov: Koks? Trokštu laimės savo 
mylimai Olgai. Išleisiu ią už Kazimiero ir 

■ ■> : viskas. O kuomet jis bus mano žentu, tuo-
To laivo kapito- met su kaliniais ir tremtiniais busiu visai 

nas ant rašto turi leidvma nuo Jo Didybės ramus.
gubernatoriaus, štai^jo laiškas (paduoda Gravičin (po valandėlės): Toksai mano 
laišką Tatrpv’ui). troškimas ir viltis nueis už niek?

Gravičiir:—Francuzijos laivas tuose------Tatrov:—Laimę^ato dukters branginu
laikuose7 — : labiau už viską pasaulyj. Olga myli Kazi-

Tatrov: Juk žinai majore, kad prekv- mierą ir su juo apsivedus bus laiminga. Ma
tos santikiai visų valstybių prekybos lai- jore tu supranti tėvo troškimus ir žinai, kad 
vams?

Oficieras: Kapitonas prašė leidimą 
apžiūrėjimui visų kasyklų.

Gravičin (tykiai į Tatrov): Negalima 
duoti leidimą, gal tas kapitonas turi ką ben
drą su kaliniais.

Tatrov: Nesibijok nieko (rašo kelis 
žodžius ir popierą paduoda oficierui). Su 
jautria sargyba galimąjį apvedžioti, tiki 
reikia žiūrėti, kad ne žodžio nepratartų į ka
linius oficieras ant ženklo generolo išeina)

Scena II.
Tie patįs ir oficieras.

Oficieras (saliutuodamas): Turiu 
garbę pranešti Jūsų Didybei, kad Į musų 
prieplauką užsuko vienas Francuzijos pre
kybinis laivas.

Tatrov: Francuzijos laivas?
Oficieras: Teip yra.

savo vaikui trokšta didžiausios laimės.
Gravičin (po valandėlės): Totai mano 

Gerbiu ir labai apkainuoju Jūsų Didybės 
nuomonę, kuri veda prie to žingsnio. My
lėjau jūsų dukterį Olgą. Bet šiądien... jei
gu to reikalauti dėl laimės savo dukters....

Tatrov: Esi prakilnus majore kaip tik
ras rusas. Tu moki suprasti visus mano 
padėjimo keblumus be piktumo!... Duok 
man ranką (Gravičin paduoda ranką). 
Buk visados mano ištikimas draugas. Pa
sitikiu tavimi.

Gravičin: Pasitikėt rusu žinoma gali
ma, bet pasitikėt tuo niekšu, tai tik jau nega

Gravičin: Toks netikėtas pasirodymas . . . . '
franeuziško laivo, kuomet musu laivai su r. Tatrov: 0 as Pasitikiu Kazimierui.

• - visa igula gavo isakvma išplaukti, man vra 'Jls tu0Jau man Praneštų apie gręsiantj pa- 
nesuprantamas. Kad tas viskas nebūtų tik: vojų (su abejojimu). Bet jeigu jis mane 

sąryšyje su kaliniais ir tremtiniais. suvyhotų?!.... Vargas jam butų tuomet!...
'Tatrov: Reikia padaugint skaitlius Vargas butų jiems visiems L. (žiunjGravi- 

sargybos. įsakyti, kad išplauktų arba cln? kar3 ™rto rankose■ popierą) Kas tai
■ prieplaukos laivo negalime, l’er dokumentas, kuri dabar rankose lai-

Ant Ūkės
ELEKTRIK ŠVIESA.

m per

Arimas paima didžiausias pajiegas ir 
nors Suvienytose Valstijose yra 25,000,000 
ant ūkės arklių ir mulų, vienok jie neprista
to pajiegos užtektinai.

Ideališko arimo sezonas yra per trum
pas. Žemė gerai išarta duoda daugiaus pel
no. Ūkininkai turi tiek arklių, kiek įstengė 
palaikyti. Sykiu su arimo'sezonu arklys ap
skritai imant, dirba tris valandas į dieną.

Atėjus geriems laikams, ūkininkas pa
daugina skaitlių arklių, bet vėliaus pasiro
do, kad turi maityt dykus per 50 savaičių— 
nuostolis vieton pelno.

Begalinės šaltos dienos irgi atneša sun
kumo eonais, Clevelande. Nu vat, kad bu
tų galima duoti gazo dėl šilumos tokiuose 
laikuose, padidinti kaštai dėl įtaisymų pa
darytų gazo tarnystę brangesne^ o nauda 
nekokia.

Ekonomiškai įšildyt namus, apsvars- 
tant per visus metus, yra gerai turėti gazo 
tarnystę ir pagelbinę šilumos įtaisą. Jus 
datyrsit, kad kombinacija atsieis pagiau, 
bus parankiau ir nereikės kęsti šaltį.

The East Ohio fiasCo.

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

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

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

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

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

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

Mes kalbame visas svetimas kalbas.
SUPERIOR DRUG CO.

1. Nepalik šviesas žibančias jeigu tau nereikalingos.
2. Nevartok didelės pajiegos liampas, kuomet žemes

nės bus gana geros.
3. Kuomet skaitymo šviesa pradeda aptemti, apmai

nyk liampa su tai kuri buvo naudota mažiau į vie
tą, kurs mažiaus šviesos reikia.

4. Kuomet liampa pasidaro aptemus, "tuomet ji nau
doja daug elektrik pajiegos už mažą Šviesą, ką ji 
duoda. Apmainyk ją dėl naujos.

5. Niekuomet nelaikyk užžibytą visą namą vienu sy
kiu. Laikyk šviesoj kambarius, kuriuos naudoji 
ir tik iki koliai juos naudoji.

THE ILLUMINATING COMPANY
ILLUMINAITINGBLDG. PUBLIC SQUAER

Cascara Liuosuojąs Sirupas dėl Vidurių

L APTIE KORIUS
1103 E. 79 GAT. KAM. MEDINA CLEVELAND, OHIO.

Tadas Neura
Savininkas

Saldainių
Krautuves
Užlaikau skaniu saldainių, 
šaltos košės ir minkštų gė

rimu. Už stiklą tik 3c.

2047 Hamilton Ave., 
CLEVELAND, OHIO.

TADAS NEURA
Užlaiko

Bufernę ir Grosernę
TAIPGI

Žvaigždės Svetainę
Del susirinkimų, repeticiją 

vestuvių ir 1.1.

2041 Hamilton, Ave., 
CLEVELAND, OHIO.

VISI NAMŲ FORNIŠIAI I
PARSIDUODA PIGIAI. LIETUVIAI KREIPKITĖS, | 

THECLAYTON FURNITURECO.
St. Clair Ave. Kampas E. 75th Street, Cleveland, O. b

Mokykis Prancūzu Kalbos
Užsirašyk“Amerikos Lietuvį"’,kuriame ra- 
si geriausių Raštų, Žinių, Juokų ir Eilių 
Taipgi dabar ką tik prasideda Fraucuzų Kalbos Lekcijos, labai nau
dinga nors kiek Lietuviams su ta kalba susipažinti. Ypatingai jau
niems. kuriems gal atseis Francijoj buri, visiems kareiviams nau
dinga užsirašyti “Amerikos Lietuvį" $2.00 metams.

prašalintiiš prieplaukos laivo negalime, kuu uauar mi
nės turi leidimą nuo gubernatoriaus. ka1’ m _

Gravičin (juokdamasis): Visgi tai ne- Graviem: Tai ne naujas. Tasdoku- 
Teikalingas liudininkas išplaukimo jūrėmis mentas yra nuo 1840 metų kure ikišiol gu- . 
tremtiniu ė30 neisP1Wtas (ironiškai). Kaip karts ;

Tatrov: Nekalbėkime jau apie tai. 'a’'t“J mano rankas pateko. .
Kaliniai ir tremtiniai yra po mano įsakymu , Tatrov <Pa8m«s lr pažvelgęs): Ah....
ir mano atsakomybėje. Įsakymai reikalau- nejaimmgas... tas nuosprendis visados : 
ja prirodymų, o iki jų neapturėsiu, laivas,man akyse stovi. - '■
“Taganrog” neišplauks iš prieplaukos (po... Grav.ein: Ta slapta instrukcija palie- : 
■valandėlės). Ar manai majore, kad ištikro an« senuk«’ uždarytas yra nuo . 
tame yra pavojus ir kad kaliniai svajoja p®® m., kurios Jūsų Didybė...  ;
apie pabėgimą? i

Gravičin: Esu tikras ir jeigu “Tagan- 
rog” šiądien neišplauks, tai po įgulos pasi
traukimui gali būti jau pervėlu.
r* Tatrov (piktai): Prirodymų!... pri
rodymų man reikia:... (po valandėlės ra
miai). Majore, argi manai, kad aš mažiau 
tėmyjų ir jaučiu už tave? Juk čia viskas 
eina už mano galvą. Jeigu šiądien mane 
uždarytų į požeminius urvus, kas tada butų 
su mano dukters Olga? Niekur nerastų TintasVet^7aK”prfe'ure7rien^, nyksta pa- 
pnjautimo šiame pasaulyj. Tu žinai, ^^niažujogyvavimasirgęstagyvybėsžvaigž- 
as gyvenu tiktai dėl laimės savo dukters OI- Jis tik vienų saulės spindulį mato pro, 
gos. Tokiu budu kalimams neduosm pabėg- mažą langelj ir pamiršo gal jau kas yra

... (dienos šviesa. Supranti ką jis kenčia? O Ž m

Tatrov (pertraukdamas): Kurios ne
išpildžiau.... Teisybė. Tuom syk neišpfl-j 
džiau įsakymą. Tiek metų būdamas kariu-
menėje ištikimai tarnavau Rusijai, buvau 

! visados pasirengęs išpildyti vyresnių bile (r- 
kokius įsakymus, bet tironu nebuvau.... ir 
ne busiu. Majore! Prieš tave stoviu kaip' 
prieš gerą draugą, tu žinai ir supranti vis
ką. To bokšto viename iš požeminių urvų 
yra uždarytas senukas. Nuo laiko, kuomet 
apėmiau valdymą to bokšto jis tapo prira-

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

Pirmos rūšies ir žemiausios prekės.

• * :
Phone, Residenci ja, Eddy 890-J £

Dr. J. F. EVANS I
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

8 vakare.
Residencija, 10604 Gooding 5

Dr. P. S. SMEGEL
Ofiso valandos: Nno 8 ik: 9 

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

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

7211 Broadmay N. E.
CLEVELAND. OHIO.

B tikr^šird’1 s ^erSer^^m2S m3n° Pa^°* vienok keli metai atgal iš Tobolsko atėjo ■f Dr. E. A. Marlewski is ūktos siraie... Įsakymas... Skaityk majore!
Tatrov: Tikiu, tikiu, bet apie savo ka- , DANTISTAS

. .. .. .r. . .i Gravičin (skaito): “Generole ir komen i Otno Vatendo.:
linius esu ramus, nes žinai, koki santikiai f z m* i«>»’. , „ " name. ivaireje puseje to nokšto pozeminia- ? mo&ooikifeoemane riša su Kazimieru?

Gravičin: Kazimieras, Lietuvos ku-j

Si

I me urve randasi ištremtuolis, beveik jau ar- Ž «***>«• ;
f Darbui ? 1169 E. 7MHI. Ohi« ;

Bramiey ir Sunūs
- KVIETKIAI -

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

turime filijų savo pramonės 
Telefonuokit Rosedale 1499 ar

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

DR. L. E SIE6ELSTEIN
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 Eucltd Ave. arti E. 9 gatvės 

CLEVELAND, OHIO.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
AMERIKOJE 11886 METAIS

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra.seniau- 
šia, didžiausi ir tvirčiausia* apdraudos. pašalpos ir kultūros

Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba’ norėdamas^ pla^ 
tesniu informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo "adresu!*

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

MĘS UŽLAIKOME APARTAMENTĄ SU DIDŽIAUSIU PASIRIN
XXXXXXXXXXXXXXXXX3XXXXXXXXXXXXXXXXXXX3D

ELEKTROS ŽIBURIŲ APTAISYMŲ, ĮRENGIMŲ LEMPŲ
IR ĮVAIRIŲ PRIETAISŲ.

FRANKEL LIGHT COMPANY
5016 Woodland Ave. Cleveland, Ohio

XXX.



! ^.j.šemoupj^

8 DIRVA No. 38 RUGSĖJO 21 D., 1917 M.

LIETUVIS sncmsns

K

Šitos Durys

4

Lai bus slankščiu tavo ateities 
ir pasiganėdinimų. Pradėk savo 
taupimo reikalus su mumis nuo 

$1.00 ar daugiau.

MĘS TURIME DEPOZITŲ 
SUVIRS $7,000,000,00.

The PeariSt. Savings 
& Trust Company
Cor. West 25th Street and 

Clark Avenue.

Dr. I. E. DOWNEY
DANTISTAS

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

8:00 vakare.
Seredoms nuo 9:00 iki 12:00 vidurdienio. 

Nedėldieniais uuo 10:00 iki 12:00 vidurdie- 
ir nuo 2:00 iki 5:00 popiety.

Princeton 2377-R . 
Galima susikalbėti lietuviškai. 
1172 E. 79th Str. Cleveland.O.

3SC
L. Bednarski

0$^ parduoda
Namus ir Farmas
Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI,

6700 Fleet av. . Union 733-R

Telep.

i;

Skriauda
| PARŪPINAME

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

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

Darbas Pykai!
Vyrams ir moterims. Su

randame darbus prie virtū-

f NAMŲ RAKANDŲ KRAUTUVĘ

Cuy. Central 8473-R

S. Bonchorek
Specialistė

į AKUŠERĖ

Baigusi šitą, mokslą Europoje, 
teipgi ir čia Amerikoje.

2007 St. Clair Ave^ 
CLEVELAND, OHIO.

t Edvardas B. Smialek, i
)•«- • ti
įjį TAIKOS SUDŽIA ji 
Į (Justice of the Peace) : 
j! Sutaiko civiliškas ir kriminališ- ; 
•'•kas bylas ir išriša kitokius teismo j! 
•'reikalus, kurie rišasi su šituomtj 
! urėdu. Teipgi veda J
i REJENTALIKŠĄ KANCELIARI-!; 

JĄ (Notary Public).
j, Parūpina kontraktų ir pardavimo;! 

.; ar pirkimo aktus, apdirba 4’dee-j! 
! dus”, margičius, abstraktus, tęs- ij 
■ tamentus ir teip toliau. ;

KANCELIARIJA: ;
303 SL'PERIOR BUILDING jį 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 
pietų.

REZIDENCIJA:
St. 16 Berea Rd., Brook Park 

Tel. Mario 110—R.
Į Su visokiai reikalais kreipkitės 
prie jo, o busite užganėdintais jo 
patarnavimu.

i: 
po!;

o.

W.E. & J. J. Donnelly
PATENTUOTOJAI

Cuy. Central 7597-K ;j

John Tidd
«4K0STUMERSKAS^

Lietuvys Kriaučius ||
Kurie mylite dėvėti gražius 

siutus ir kitus drabužiu^, tai užsi- JI 
sakykite pas atsakantį kriaučių. Ji 
Aš gyvenu pačiame miesto centre 1 
ir turiu bidelę šapą, todėl ir viso- >j 
kius drabužius atsakančiai pasiu->| 
vu. dailiai pritaikau ir gero tavoro. ;|

Kreipkitės Antrašu:

!!

Trjs dešimtys mstų musų patyri
mo darbas įvairiose šakose, viso- 

kiy išradimų ir patentavimų.

406-7 Cuyahogo Bldg. 
CLEVELAND, 0.

Dr, FRANCIS KEHNEDY,

1377 E. 9-tosgit. Cleveland, Ohio

Rosedale 490-W. Princeton 1337-K

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

(Apysaka.) 1
Vertė Z. Bagdžiuniutė.

p.._: (Tąsa.)
“Del Henriko”. Laiškus rašydama pas Henriką neklausė 
apie Ipolito sveikatą ir pažangą moksle. Tas buvo mok-, . . • .
siu laikuose, tas4>uvo sugrįžus jiems i namus, tas neatsi-■ darbų, daržuose, prie 
mainė ir kuomet broliai pasidalino turtus. į kambarių valymo, bliudų

Ipolitas tą viską tyloje kentėjo ir niekados niekam į mazg°jim° ir viešbučių. Dar 
į nesiskundė. Triūsas ant ūkės ir piniginiai vargai ne tiek bai laukiniuose kliubuose, su 
jį slėgė, kaip motinos šaltas širdies jausmas ir neužtar- pragyvenimu. Reikalauja- 
nautas abejojimas. Išlaidos ant savęs buvo aprubežiuotos: me greitų mergaičių prie sta 
Košė, varškiečiai ir bulvės buvo kasdieniniu Ipolito vai- lų ir špižernės darbo, teipgi 
giu, paprastas švarkas ir batai augščiau kelių buvo jo1 greitų vaikų prie patarnavi- 
kasdicninis aprėdalas. Rūkė pypkėje paprastos kainos mo.
tabaką, kurią maišelyje visuomet prie savęs nešiojo. THE CLEVELAND CATE- 
Mažai turėjo išlaidų ant savęs, bet buvo kas nors su kuriuo RERS ASSOCIATION CO. 
"išturėjo. J «2 Supėrior Avė. N. E.

Karolina apart savo augsto vardo nieko savo vyrui ,,
neatnešė. Mirdamas Jonušas nepaliko jokio užrašo, ■  ..........m WmltWaK;
už tai užduotis buvo abiejų sūnų, kad užlaikyti motiną—--- -------- -------------------- Į
iki jos mirčiai. Naujas išradimas

Ne lygiai padalintos gerybių dalįs, ne pagal daugu
mo žemės, bet pagal jos gerumo, Ipolitui buvo padaryta

v išeivi panaiMmniŲ ųįtikiu, Danius- i
skriauda. Dalis kuri buvo paskirta Henrikui, dešimtis dierių ir kitų vabalėlių, koki tik ga-; T"™’ 

icvrlrlvi vvz.v.vriv.Svr-iz, vrzv».4-zv TvvzvlUzv U atsirasti jūsų stuboje. Tą viską I rrospet

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

džiam ir sukraujam.
Cleveland, Ohio.

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

kjs,_______r„. to čia didelis pasirinkimas visokių ge- I
lažinių dalykų, visokių dailydėms įrankių, sudynų ] 

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

2155-57 St Clair Avė. Cleveland, Ohio
B

[ Musų Kostumeriams

20 amžiaus. į
Dėlei panaikinimo blakių, bamba- i

Primenam 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 Supėrior avė., Cleveland, Ohio. Princ. 1257-K.

B

sykių perviršyje vertę vyresniojo brolio Ipolito dalį. dS&.tikį^įi
Apart to, kuomet atėjo laikas pagalvoti apie motinos į 0 visi nurodymai;

likimą ir sunkumas jos užlaikymo lygiu rūpesčiu turėjo; Rašykite ant adreso:
• i, • i • t •j. • tt i SAKAUSKAS & CO.pripulti abiems sunams. Ipolitas ir Henrikas savo moti-!Box 42, sta. el, cieveiand, Ohio. ; 

nai turėjo išmokėti po tūkstantį rublių. Bet Karolinai 
apsigyvenus Kalneliuose, žymiai padidino Ipolito išlai
das.

Didelis ir ruimingas, bet nelabai gražus namas, ne
galėjo buti meilu dėl motinos, kuri buvo papratus 
gyventi prie visokių užganėdinimų. Henrikas apie tai 
ne galvot nepagalvojo, bet Ipolitas tą gerai atjautė ir 

; suprato. Linksmas buvo Henrikas dėlei to, kad jam daly- į 
je pateko tik toji užduotis išpildyti, nes išmokėjęs: 
motinai prigulinčią sumą pinigų, apie kitus jos reikalus • 
nei manyte nemanė. Ipolitas mane, kad pasiimant ją 
į savo globą ir prižiūrint ją nežiūrint stokumų, išpildant • 
jos visus norus, galės pavergti sau jos prielankumą, kad 
už neprisirišimo prie jo kūdikystės dienose, galės dabar 
jam už tai atmokėti ir buti dėkinga. Deltogi užsiėmė 
taisyti motinai kambarius. Po tūlo laiko kambariai tapo, 

; prirengti ir netruko jau to prie ko ji buvo pripratus, kas į 
■jai galėjo malonumą bei linksmumą suteikti. Karolina tą 
į viską priėmė su šaltu abejojimu, kaipo jai prigulintį daik-' 
į tą.

DU D. TU. GMINOS, D. D. S.
ATSAKANČIAUSIAS 

DANTISTAS.

i 3400 St. Clair Avenue

Central 1766'

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

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

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

RL’CKSTEIN’S DRUG STORE
St Clair Avė., kampas E. 24 St CLEVELAND, OHIO.

Main 6166 Central 1518

J. F. SAWICKI
^ADVOKATAS< 

325 Stciety for Savings BoiMing’e 

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

Namų tel. Union 251-L.

Rosedale 965 J. Cuy. Princenton 1241-L

TBE RUPPEL HARDWARE COMPANY
Cinuojam, gazo įtaisymas, pečių taisymas, fornišus statom. Sma

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

REIKALAUJA VYRŲ 
Mokintis Barzdaskučių

PRIE ŽENKLO BALTO KRYŽIAUS GERIAUSI VAISTAI.
Muilas, perfumos ir daugybė iš Europos pargabentų vaistinių žolynų.

Pamėgink mus.“ Gelažinio Vyno”.
Vienok tame dar ne buvo galas Ipolito išlaidų. į 

Grudauskienė tuojau apreiškė savo norus irireikalavimus, 
kad visas sunkumas perėjo ant pečių sunaus, kurs ir 
teip jau buvo suvargintas. Užlaikymas tarnų: Marės 
Sturgaitės ir Franės, neturinčios gimimo pavardės tik 
vadinamos “kambarinė panelė”, kuri visuomet tik ir 
stovėjo dėl patarnavimų senai poniai Ipolitui teipgi 
reikėjo ir apie virėją pagalvoti, nes Grudauskienė turėjo 
parinktiną valgių skonį. Ant pietų pas motiną Ipolitas 
sykiu nedalyvavo, išskiriant kartais kuomet jį užprašy
davo ir tai tik kuomet koks svečias Atsilankydavo. 
Ištikro, kad sūnūs kaip visuomet, teip ir tokiuose atsiti
kimuose atsakančiai savo rolę lošė. Išrodė, kad ką tik 
jis turi, tai viskas paeina iš motinos malonės, kad jai turi 
buti dėkingas savo likimu, dargi net Kalneliais ir Smė
lyne. ' ■

Jautė Ipolitas tą savo nuolankumą, bet niekam tų 
jausmų neišreiškė. Gyliaus pradėjo žiūrėti į abelną žmo
nių psychologiją, o labiausią į moterišką sielą. Ateidavo 

i kartais jam ant minties tėvas su savo užsimąstimu, liud- 
_ ! numu ir nedrąsa, su kuria artindavosi prie tos moters, ku- 

@ Cuy. Šit. 1^5 Cuy. Union rią mylėjo, kurią jau turėjo, bet kurioje negalėjo rasti 
© širdies. O vienok turėjo širdį — Henrikas galėjo apie tai 

s nors, kurs ją nuo Ipolito stūmė.
Pradėjo save tyrinėti, bet jokių prasikaltinimų nesu-

DANTISTAS AMATO.
OFiso Valndos:

Nuo 9:00 ryto iki 12:00 dienos ir nuo 1:00 
iki 5:30 vakaro.

Par.edčtiŲ, Utarninku ir Seredu vakarais 
nuo 6:00 iki 7^30.

Bali Rosedale 2377-W Cij. Cent. 667M
5402 Supėrior Avenue 

Cor. E. 55th Str. CLEVELAND, O.

Instrukcijos admokamos $25. oo 
Algos apsimoka, užsiėmimas ga
rantuotas.

Tri-City Barber College
211 Prospect N. E. 

CLEVELAND, OHIO.

MARKET PHARMACY-APTIEKA
L. S. KREJCI, Savininkas 

2601 LORAIN AVĖ
CLEVELAND, OHIO |

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

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

Dr. Wm. Rasing
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

— Ofiso Valandos —
Nlo 1 iki 3 popietų ir nuo 6 iki 7:30 va 
kare, šventadienias nrx> 11 iki 12 die- 

1169 E. 79 St. N. E. ąoS. Seredoms popietų ir Pėtnyčių va-
Cleveland. Ohio.karais nėra ofiso valandų.

Ofisas 1395 L 9 St.
Vienas plokac nuo Nort'r. Supėrior 

CLEVELAND, OHIO.

'fe

GERI ČEVERYKAI Už TEI
SINGĄ PREKĘ. MES TIK TO
KIUS LAIKOM. APSIMOKĖ

TŲ TAMISTAI ATEITI IR
PAŽIŪRĖTI JŲ.

h

Dr.J.V. Zupnik
=== DANTISTAS ~

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

Valandos priėmimo: 9 ryto 
iki 9 vai. vakare.

6127 St. Clair Avė, kampas 
Nonvood.

1 | • © širdies. O vienok turėjo
© v» J. DCIlKOSKl © liudyti. Todėl buvo kas 
S APV0KATAS 21 Pradėjo save tyrinę

420 Soeiety For Savings Bidg..rado. Gal-gi turėjo negražu veidą, nuo kurio gaudavo 
CLEVELAND, O. nrntorf?

Męs savo ofise turime kas per- 
kalba lietuviškai. ©

—PRAŠYK—
Tel: Central 2356. Harvard 286. S

GROSSMANj
Cnt Kate Phariiuicv ji z

Iš ’
GEREBRUOTO

pasibasėjimo gražioji moterė?
Paklausė veidrodžio, atsakymą gavo tokį:
— Nesi gražus, bet joks negražumas nedengia tavo 

veido. Kakta sako, kad turi protą, akis, kad turi jausmus. 
Ūsai užlenkti žemyn priduoda tau rimtumo, apdegęs 
veidas liudyja, kad esi darbštus. Lupos kiek biskį per 
siauros ir sukastos, bet tas nuo skausmo; esi kiek pa-

CHAS. R. SELL
7026 Supėrior Avė..

CLEVELAND, OHIO.

A1PTIICICA

I A Q U * Q lenkęs, bet tas nuo prispaudimo sunkų vargų, kurie len- 
L n U H U kia tavo pečius. Abelnai išrodai sveiku, vyriškas spėkas

Atsinežk pas mus savo Terauna- j] 
tizmo keblumus, męs juos prasalin- * 
sime. Išgydymų grarantuojame, g i 
o jei ne, tai užtikriname pinigų su-. į 
grąžinimą, jei mus vaistai negelbe-g j

3502 Clark Are, Cleveland, Onio.

A. ORDINĄ

turi ir didelį patraukimą savo sielos.
Tokį atsakymą davė veidrodis, bet Ipolitas jam neti- 

===^ -. — I kėjo. Turėjo jis buti negražus, biaurus ir dėlto atsigrįžę 
pataisoTski£ inuo 30 motipiška širdis.
vi ir inkstus ' Įpuolė į svajones.....

— Širdis.... motiniška!—
Ne sykį girdėjo apie tokią širdį:. Kartais būna tokia 

didelė, kad visą pasaulį gali apglebti, teip mylinti, kad 
kartais didžiausiam prasikaltėliui moka atleisti.

— Širdis... motinos.....
Vien tik garsas tų žodžių, teip meiliai atsiliepia ant

BITERIO

PARSIDUODA 
VISUOSE 

ŠINKUOSE

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

djoda lotus, namus ir farmas Apsaugoja nuo ugnies namus ir namų 
bildus. Atlieka prisegos patvirtinimo (Notary Public) d_rbus.

--------------- SKYRIAI:DU BANK 
1783 W. 25th Street, 

573 W 3rd Street.
Cleveland, Ohio.

Elyria, Ohio

DUOK MUMS TĄ KORNĄ!
Ė.vtracto Corn Remoner, vis vadovaujantis kornų naikintojas. 

Ir šioms dienoms, kuomet naujai kornų 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 kornus. Dėlto tu jį turi bandyt. Pi
nigai gražinami, jeigu Extracto nepanaikys.

THE GEGENHEIMER DRUG. CO.,

Kampas Addison Road N. E.
7043 Supėrior Avė.

Cleveland, Ohio

CIGARAI ir PAPIROSAI
SALDAINIAI IR SUŠALDYTA SMETONA
HUEFNERS CONFETIONERY

7031 Supėrior Avė., Cleveland, Ohio.

GENERALIŠKA STOTIS: 
6127 St Clair Avė.

Filija:
6617 — 19 8L Clair Avė.

Telefonai:
Ohio State, Princton — 1381.
Bell — Rosedale 1881

<45

LA.Kujawski g 
ADVOKATAS.

Teisingai ir praktiškai atliek* 
visokią tiesą reikalus visuose j 
valstybiniuose ir federališkuo- 
se atsitikimuose. Kreipkitės 
prie jo:
41S Soeiety for Saviags BMf.

Tel Main 257—Central 1502 R |

jausmo sielos.
Ipolitas pajuto didelį sunkumą, lyg didžiausias ak

muo prislėgė jo krutinę. Bet žinojo, kad nusižeminimas 
ir į dangų dasigauna, o kantrumas triuškina kiečiausias 
uolas.

(Toliau bus)

g i e
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Namine ek®n°™Ortas Čiddeiis Koncertas ir Balius!Virtos morkvos.
Nuplaut mokvas ir nus- 

kust skūrą. Paskui supjau
styt ir sudėjus į indą pasta 
tyti ant pečiaus virti. Virti 
reikia iki tol, kol morkvos 
pasidarys minkštos. Paskui

reikia gerai išvalkuoti su ko- i 
čelu i blyną panašų pajui ir: 
įdėti į blekinį indą. Sky
rium kvortą sūrio (cattage i 
cheese), pusę pantės pieno,1 
truputį druskos, pusę fili-i 
žankos cukraus, įmušt ketu-

Prospect 202.

Dr. T. A. ‘Hanien
♦ŠĮ DANTISTAS jSt

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.

NUOŠIMTIS 
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

dl
K* T

Krank F.Happy
DANTISTAS llitg

tas morkvas ir sudėt į kitą 
indą, o į tą vandenį, kuriame 
virė morkvos ant kiekvienos 
kvortos pilt dvi ir*pusę fili
žankas cukraus, ir išsunkus 
iš kelių citrinų skystimą. 
Išmaišius gerai, kad cukrus 
sutriptų, reikia morkvas at
gal sudėti į tą vandenį ir vėl 
virti. Dabar reikia virti jau 
iki tol, kol morkvos sutirš- 
tės, t. y. suvirę pasileis. Ta
da supilti i indus ir gerai už
darius pastatyti sausoje vie
toj.

sto, šaukštuką vanilijos. Vi- Į || J 
ska gerai išmaišius sudėt Įn| I 
ant blyno, sulygint, apibert 
viršų cinamonais, o kas my-' .1
Ii, gali dadėt ir razinkų. Teip i ĮaĮ ! 
viską sutaisius indą su blynu j j
pastumt į pečių, gerai įku- gg j 
rint4- .

SHORE
8 valandai vakaro.

Geriausi patarnavimai už sąži
ningą užmokestį.

1935 St. Clair Avė.
Viršuj Pekelčio aptiekos.

Kukurūzai.
Nuvalyt nuo lapų kuku

rūzus ir sudėt į mažą mai
šiuką. Paskui tą maišiuką 
su kukurūzais įdėt į verdan

ti tį vandenį ir palaikyt kokias 
5 ar 10 minutų. Paskui išė
mus iš verdančio vandenio 
su tuo pačiu maišiuku ant 
kokios minutos imerkt į-in- 

. dą pripilto šalto vandens.
Galiaus juos supjausčius su
dėti į indus.

Kukurūzai su pomidorais.
■■ Prirengt kukuruzus sulyg 
aukščiau paminėto budo. 
Pomidorus reikia sudėti į 
indą uždengt ir tą indą įsta
tyt Į kitą indą su verdančiu 
vandeniu ant vienos ir pusės 
minutos. Paskui išėmus tą 
indą įstatyt į šaltą vandenį, 
kad truputį atauštų. Pas
kui pomidorus supjaustyt į 
vidutinio didžio šmotus ir su

Obuolinė zupė. ' 
. Supjaustyt smulkiai kelia- gi 
tą obuolių, sudėt į indą, už- ’ 
pilt tris filižankas vandens 
ir virti iki obuolių kavalkai 
bus gerai išvirę. Paskui 
obuolius sutrint ir perkošt 
per retą sietą, kad atskirti 
nuo kaulų, įdėt ketvirtą da- || 
lį svaro cukraus, stiklinę bal 
to rūgštaus vyno ir pusę cit- 
rinos skuros. Skyrium pa- 
imti filižanką Smetonos 
Įmušt į ją du kiaušinio tri- < Be 
nius ir gerai išplakt. Paskui gį 
tą Smetoną pamažu pilti Į 
karštą zupę maišant, kad ne- !=ni 
suvirtų Į šmotus. Teip išvir- □ 
tą zupę paskui pastatyti ant! 
ledo, kad gerai atauštų. To
kią zupę galima virti ir iš 
grušių, tik reikia dadėti po
rą rūgštų obuolių, nes be jų , 
zupė bus be rūgšties. I

Rose 4420-W Princeton 1369-L

Dr. I.M.JARZYNSKI
GYDYTOJAS, CHIRURGAS. 

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

dienos.
1155 E.79th Street.

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

4%
St. Clair ir East 55-ta gatvė, 

Prospect ir Huron, 
Superior ir Addison,

' St. Clair ir East 125-ta gatvė 
12090 Superior Are.
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GERMANI* TURNVEREIN VBRWEARTS SVETAINEJ,161QE. 55 Gateės, Kampas Mariem

Gerbiami Lietuviai ir Lietuvaitės! Parengę šį puikų koncertą širdingai kviečiame visus 
kuoskaitlingiausiai atsilankyti. Koncertas bus gana dailus ir įvairus. Programui pasibaigus 
prasidės šokiai ir balius, kur visi galėsite iki valiai pasilinksminti. Taigi nepraleiskite šios 
progos pasilinksminimui. Visus širdingai užkviečia atsilankyti C.L.T. BENAS.
Pradaa punktualiai 4i30 po pietų. Įžangos tikietai: SO ir 35c. Ypatai.

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

2163 Russell St.,

OFICIERIAI:

273

pS.RohertT. Gebhart, M JI, 
~r-3iž/ Akių specialistas 

Per 30 dienų 
Suteiks patarnavimą 

pritaikyme akinių ir davime pata
rimų DYKAI.

Aš gvarantuoju už savo darbą, 
akinių pritaikyme.

7035 Wade Park Avė.
Valandos: Nuo 1 iki 8

dien. Galvos skaudėjimas
I išgydoma su akiniais. ’

% mas szczytkowski 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
982 E. 79 St., Cleveland, Ohio.

Telefonai: Kosedale 5758, Prine- 
ton 431

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

maišiu^ sudėt i gerai įšildy- 
kierp^taikyti teip, kad kuku
rūzų butų viena . dalis, o po
midorų dvi dalis. Gerai iš
maišius sudėt į gerai įšildy
tus indus. Sudėjus į indus, 
į kiekvieną kvortą įpilt po 
vieną šaukštuką druskos ir 
truputį cukraus. Indus ge
rai uždarius įdėt į katalą, ku 
riame jau virtų vanduo ir pa 
virint kokias tris valandas.

Bulvės a la Dixie. ' ‘
. šešias dideles bulves nus- 
kust ir gerai išvirt pasūdy
tame vandenyj. Nukošus 
vandenį palaukt iki bulvės 
apdžius. Paskui įdėti šauk
štą sviesto, pusę filizankos 
Smetonos, truputį druskos ir 
baltų pipirų. Viską sumai
šius bulvės sugrusti gerai, 
kad pasidarytų lyg balta teš
la. Paskui tešlą sudėt į ble
kinį indą pavidale pirami
des, ant viršaus uždėt šauk
štą sviesto ir pastumt į kar
štą pečių iki apsitrauks gel
tona skūra. Išėmus iš pečio 
tuojau galima duoti ant sta
lo. Tokios bulvės labai gar
džios.

Sutaisymas agurkų acte.
Dviems dienoms pirmiau 

reikia actas išvirti tokiu bu
du: dvi dalis acto sumaišyt 
su viena dalia vandenio įde
dant truputį svogūno ir po 
porą šaknelių kitų daržovių. 
Actas reikia virti per pusva
landį iki pasidarys jame pu
tos, paskui duoti ątaušt. Pa 
ėmus jaunų agurkų ir api
barsčius juos druską su au
deklo šmotu trinti iki pasi
darys blizganti. Ant dugno 
bačkaitės arba kitokio mdo, 
į kurį manoma sudėti agur
kus, reikia pridėti agurkų 
virkščių bei kitokių lapų. 
Paskui dedant agurkus rei
kia teipgi -dėti eilę agurkų 
ir eflę virkščių. Sudėjus teip 
agurkus paskui reikia užpil
ti actu ir indą gerai užden
gus audeklu užrišt ir pasta
tyt drėgnoje vietoj kur oras 
mainosi. Po 3 ar 4 savaičių, 
agurkai galima duoti į stalą 
prie mėsos.

— Sudėvėti rankšluoš-
čiai, karių viduriai išplyšta

$2.90 į dieną $2.00 į valandą

JUMS GERIAUS PATIKTŲ
Geri “Lietuvos4* laikraščio agentai 

lengvai padaro po $2.00 į valanda liue
su nuo darbo laiku.

Jus turite progą tą patį padaryti. 
Ir nereikalaujate savo darbo mesti 
Klauskite platesnių informacijų, rašyda-

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

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

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

Nutar. rašt. F. Sakalauskas,
--------------- 2136 Lakes:de Avė.,---------------
Fin. rašt. Cipr. Selickas,

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

1532 E. 32 St. -
KAIRŠKA VYRIAUSYBĖ:

Kapit. J.Rakauskas, 7028 Superior av.

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 menesio 
antrą Utarninką vakare, nuo 7:30, 
Povilausko svetainėje, 2452 St. Clair

! Avė.

Kas iš New Britain, Cmm. ir jo 
apielinkės nori užsirašyti “Dirvą” ar 
gauti pavieniais numeriais, gali krei
ptis prie musų agento Vaclovo Gile- 
vieio. 98 John st. New Britain, Conn. 
ir prenumeratą galima jam užmokė
ti. “Dirvos” Adm.

Sūrio blynas.

LIETUVA’
814 W. 33rd St. Chicago,«f.

Princeton 1319-W. Rosedale 950-J.

GEO. LORENTZ
PLIUMBERIS

Sudedam trubas, įtaisom apsėdi
mui vandens šilumą.

nereikia numesti. Galima 
pusiau perkirpus, atsiulėjus 
padaryti mažus rankšluoš- 
čius. Toki maži rankšluos
čiai tinka vartoti laike mau- ‘ 
dymosi vanoie.

— Ant Japonijos geležin-. 
kelių, prie įvairių darbų vi-
suomet tarnauja apie 4,000 DRAUGYSTės, KURIOS 
moterių. TURI “DIRVĄ” UŽ

6203 Superior Avė- 
CEVELAND. OHIO.

J. HUETER, Sr.
Ištikimas Aukserius ir Laikrodininkas.

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

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

6502 Superior Avenue, Cleveland, Ohio.H

jxuxxnmin:xxiD
3 Tel. BeH Rosedale 1084 J.

Elena Kovačic
EKZAMINUOTA AKUŠERĖ. į

Patarnauju gerb. moterims kiek- j 
viename reikale. Savo patarnavimą 1 
ir ligones priežiurėjrmą gvarantuo- 1 
j u. Pašaukt per telefoną galima bile 
kada. Daug patarnavimų turėjau 
lietuviškoms moterims.

1068 Addison Rd.
(EAST 65-th STREET) 

netoli St. Clair Avė
CLEVELAND. OHIO.

sm:

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

daug Lietuviu. Kodėl neleidi man išgelbėti tave.
Aš padarisiu atsargų ir rūpestingą UVl
išdestimą-analizą, tavo atsitikimo ir r* 1
pasakysiu kas kenkia tau. w I '

Phone Eddy 1356 Valandos: Nuo 2 iki 5
GEO. M. THOMPSON, ™1pS’T»u« 7 M s

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

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

Tel. Princeton 1834-K

THEįWUlUM SITTER £0.
Slovenski aukseliai ir laikrodinin

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

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

Ateik pamatyt mus, ir busi užtik
rintas. ,

THE WHAJAM SJTTER CO.

Cuy Central 1775-L.

ir Princeton 1958-K.

Cleveland, Ohio.
-i: i < *n i 11: ž i -i

LIETUVIAI! J«igu norite pirkt gerus čevery- 
kus už vidutinišką kainą, tai ateikite pas ma
nę, o jums bus patarnauta mandagiai ir tei
singai.

GSCAR tx. LAWSON

527-29 St. Clair Avė.
Pardavinėtojas Aukšto Laipsnio -Ceverykų. * 

Cleveland, Ohio

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

—- Geležinkelio kompani
ja Michigan Central nutarė 
užleisti mašinistų vietas mo- Į 
terims, savo geležinkelio Ii- Lietuvių Literatūros ir Mokslo Drau- j 

DRAUGIJOS VIRŠININKAI: :
Pirminin. M. Vošvila, 169 Greeley ave^ < 

Britanijoj Pirmmmko pagelbi. A Bagdonas, 
, * * Užrašų sekretorius J. Dikcis,

5,000,000 moterių dirba ant; - 86 Finiey avė., ;
irilnikvmn Finansų sekretorius F. Praškevičius, :SaVO UZiaiKymO. I lidininkas A Mitnkas,

— Mergaitės užimančios jonas Balčiūnas ir J. <

operatorių vietas prie telefo įTvaricdaris J-Vaitekunas-
.... Mėnesiniai susirinkimai laikomi kas ;nų Aberdeen, Wash, suorga- ■ pirmas nedėldienis kiekvieno mėn., ■ 

nizavonašią uniją. ;i'
— šeimyninkių

tės Bell City, La. narės prie maino knygas kas pirmas nedeldiems 
, , , taikia susirinkimo, nes knygynas raunamų darbo nešioja ove-ldasi susirinkimo svetainėje.

ralis”. ; Knygiai. J. Bandža ir J. Skeperisj
t., « ...... , knygyno ižd. J. Mitrikas. ‘— PnnadelpniJOJ mokv- Literatiškas Komitetas A. Abyshell 

ą.-..„L, ir F. Proškevičius.

nijose.
— Didžiojoj

Tris filižankas cukraus, 
tris filižankas miltų, tris 

|į. 4 šaukštukus kepimui proškų, 
pusę f iližankos sviesto, arba 
kitokių taukų, du kiaušiniu 
ir pusę filizankos vandens. 

‘ Viską sykiu sumaišyt teip, 
kad pasidarytų tešla. Tešlą

ORGANĄ.
DETROIT, MICH. Ar Tamista esi savininku vienos

iš musp Grafonolip?
Jei ne, tai DEL KO?

tojoms viešųjų mokyklų ga- • Hroskev,cras-
Įima ištekėti uz vyro ir būti ( valdyba detroit, mich. 
mokytojomis. L, : Pirmininkas A Locaitis,

. j (Pirmininko pagel. K. Nausieda,
Statistika parodo, kad \ Rekordų sekr. St. Ganipratickas,

175 Cardoni Ave.,_ į
Už^^'-om^-^IHrroa’’ L- P. I 
Kliubo nariams Jonos Naujokas, Į

217 Cardoni Avė., • '

ketures dešimts penktas nuo Fin 
šimtis moterių pasilikusių 
namie turi užlaikyti save ir

* Nėra jokios priežas-
tfe8’ kad Tamista ne- 
turi vieną musų gra- 
žiu grafanalų.

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

Pi^ke $35,00
išmokėjumų. Išgirsk savo dainas teip kaip girdėjai IJetu 
voj.

20 dieną kiekvieno mėnesio mes gaunam naujas Lietu
viškas rekordas.

Ateik ir pasiklausyk jų.
Augšto laipsnio laikrodžiai. Deimantai.

Aukso ir sidabro tavorai.
MUS^ SPECIALBKUMU YRA TAISOMI LAIK 

RODŽIAI IR KALRODĖUAI.

FRANK ČERNE

AR TURI fcr 
Pilvo skausmą, \ ' 

katarą? Skilvis «^== 
ar pūslės kliūtis? /!> 
Reumatizmą ir^^^ 
kepenų ligą? Gat^ĮrŽL 
vos skausmą, kon^“ 
stipaciją? Suge-BB 
dusį kraują, dieg- **! I 
liūs ir šonų skau- M /-įs 
dėjimą? Nerviš- fc; p-Sjff 
kurną, įsisenėjų- Į X 
sias ligas Plau- ld Z 
čių ir kitokias li-Cęr~E5 
gas?

Tuo Proga
| štai tavo proga 
y ir pareiga kreip-
I tis pas specialis-
' tą ir duot jam sa

ve išegzaminuot 
X—Ray aparatu. 
Nebuvo tokio pa
rankamo ikišiol 
sergantiems žmo
nėms Clevelande.
Męs patariame 
leist save egza- 
mituon tuojaus. ;

v Ne atidėliok, nes 
I X atidėliojimai di- 

dina pavojų.

$1000.00 X—Ray vartojamas egzaminavimui ir gydymui
Į ’

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 sugabentą, 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. FY T. * -L Tarpe Euclid
4*t®s lubos v

Specialistas w Cleveland, Ohio.

savo gimines.
Al'KSORHS Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 4 ir 6 iki 8.

w «033 S. Clair Are. Cuy Princeton

; GU . ■ .

Nedėldieniais nuo M iki E
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Rugsėjis.
22 S. Tamošiaus
23 N. Teklės* P.
24 P. p. M. belaisv. išp.
25 U. Firmino
26 S. Justinos
27 K. Kasmo ir Damijono
28 P. Vaclovo.

lės B-vės šėrą jaunam Povylui 
Vytautui Rakauskui. Dabar 
LS. B-vė savo tarpe turi nepap
rastą štock holder’į. Mums pra-
neša, kad tas jaunas šėrininkas' 
jau varo agitaciją tarpe lietuvių: 
ir nori kad kiekvienas sektų jo 
ir krikštatėvių pavyzdį.

ję prieš laiką, tai turėjo laukti 
I apie valandą ir pusę iki prasidė- 
1 jo programas. Geistina butų, 

kad ateityj panašiai neatsitiktų. 
Prakalbos buvo silpnokos. La- 
liau užinteresuojančią prakalbė
ję pasakė p-lė B. Skripkauskiu- 

, tė, nes tą liudyt gali didelis ran
kų plojimas. Chorų: L. Vyčių 
ir CLT. Choro dainos, solai, du
etai išėjo abelnai gerai. “Var
po” choras, kurs man pirmą sy
kį teko matyti ant scenos, dai-

__________ navo silpnai. Nežiūrint, kad ant 
Clevelando lietuviai tėmykit I scenos buvo 19 jaunų vyrų, prie 

Gal dar ne visi žino, kur atęinan- durių sėdinčiam dainos mažai 
eią nedėlią, tai yra Rugsėjo 23 girdėjosi. P-no K. Bagdono solo 

po pietų, apie 4 valandą, kiek- buv0 ilgas. Girdėjosi tik me
dienas Clevelando lietuvis turi ]įociija, bet žodžių negalima bu- 
eiti?- Klausykit! Vorwaerts vo SUprasti. Bet varpiečiai ne 
salėje prie E. 55 st. ir kampo nusigąSta — sako ateityj atsily- 
Harlem avė., Clevelanclo Lietu- gįns. Publikos buvo nelabai

Prie progos primename, kad 
L. Salės B-vės šėrininkų direkto
rių susirinkimas atsibus atei
nančiame panedėlyj, Clevelando 
Lietuviškos Namų ir Paskolos 
banko kambaryje po num. 1934 
St. Clair.

I
»s'iiOBWis IR DRŪTAS BUTlFli 

KURIE KENČIA LIGOM KAIP KAD: jį
Neišgydomu Rheumatizmu, peršaldimu, kosuliu, nulispnėjimu 

kraujo, nerviškumu, akių skaudėjimu, inkstų ir pūslės ligomis, vene
ciškomis ligomis, gerklės skaudėjimu, vidurių užkietėjimu ir kitomis,' 
kaip urnomis, taip ir užsenėjusiomis ligomis.

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

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

salėje prie E. 55 st. i 
Harlem avė., Clevelanclo Lietu
viško Tautiško Beno po vadovy- (Įaug, kuri laike programo užsi- 
ste p. J. Narovec bus septintas Įaj^g tyliai. Ant šokių prisirin- 
didelis koncertas. Kas nori pa
klausyti gražios beno sutarty- 
nės, privalo atsilankyti. Pro
gramas susidės iš: 1) March. 
N’ational Fencibels — Sousa, 2) 
Overture, Orphans — Offen- 
&ach, 3) Bonny Eleise, cornet 
©net — Maslein, išpildys pp.
K. Bucis, beno dirigentas ir Mu- 
sinskas, Waltz, La Gitana 
Eucalossi, 5) The Darkęs Jubilee 
— Tumer ir My Craole Sue— 
jDavis, 6) Selesction PI Travato- 
re — Verdi, 7) The Forge in the 
Porest — Michaelis, a) Mor- 
ning. b) At theBrooll, c) Pra- 
yer, d) The Forgp, 8) Overture, 
NTabucodonosor — AVerdi, 9) 
Turkey in the Straw, Humores- 
cjue — Bellstedt. 16) Hounted 
House, 11) Fantasia, My Old- 
Kenfucky Home — Dalbey ir 
32) Lithuanian National Songs 
Selection, arranged by Narovec. 
2klatote koncertas susidės net iš , 
dvyliką muzikališkų šmotų, ku
ine sako nepaprastai* gražus. 
2£ors CLT. Benas kas met ren
gia koncertus, kurie pavyksta 
šr publiką užinteresuoja, bet 
kumetinis koncertas bus daug 
interesingesnis. Paremkim be
iną, kurs nesigaili mums patiek-

ko daugiau. Programo tarpus 
dabino muzika CLT. Beno, kuri 
dirigavo p. K. Bucis. Progra
mas tapo užbaigtas lietuvišku 
tautišku himnu. Kiek pelno li
ko LS. B-vei, nežinia.

Reporteris.

Išleistuvių vakarėlis. Pereito 
panedėlio vakare L. Vyčių kuopa 
M. Povylausko salėje buvo su
rengus vakarėlį išleidimui savo, 
rodos, 12 narių, kurie pašauk
ti Į Suv. Vai. kariumenę ir išva
žiavo iš Clevelando Rugsėjo 19 
d. Vakarėlis buvo liūdnas. Ne
žiūrint, kad vakarienė per pasi
darbavimą p. Bukauskų buvo 
puiki, vienok mažai kam valgit 
norėjosi. Pasakyta buvo eilė 
prakalbų su geriausiais linkėji
mais ir deklemacijų. Pp. J. Žit
kevičius ant smuiko ir A. Vismi- 

muzikos 
kareiviai 
už stalo 

raudono-

žmogžudystė. F. C. Bartels, 
gėlių augintojas iš Rocky River, Į 
pereitą subatą parsinešė iš ban- Į 
kos 700 dol. dėl apmokėjimo dar- J 
bininkų. Apie povakarį į Bar- • 
teis namus įėjo žmogus raudona ■ 
skepetaite užsirišęs veidą ir ra- ; 
dęs kambaryje'tik moterį ir tar
naitę, revolverių grasindamas 
nuvarė jas į kitą kambarį ir už- i 
rakinęs pradėjo jieškoti pinigų. ' 
Moteris per langą pradėjo šauk
ti pagelbos. Užgirdęs šauksmą į 
Bartels-, tuojau pasiskubino, j 
Įėjus jam į kambarį, plėšikas 
nieko nelaukdamas dviem šū
viais paguldė ant vietos jį. 
žmogžudys pabėgo nepasiimda- 
mas ne pinigų, kuriuos jau buvo į 
radęs. Manoma, kad tuo žmog- j 
žodžiu buvo vienas iš jo darbi- ■ 
ninku.

nas ant piano išpildė 
šmotelį. Busiantieji 
buvo susodinti kertėje 
ir visi buvo padabinti
mis rožėmis, kurias nupirko pa
darę kolęktą merginos. Apart 
kuopos narių kareivių, buvo ke- 
iiatas ir pašalinių, lietuvių ka
reivių, kurie irgi buvo pasodinti 

■ - .----------- =--- =■—, -užstale- ir-apdovanoti—rožėmis.
■Ši tokią muziką. Pradžia 4:30 
po pietų. Įžanga 35 ir 50 c. 
ypatai.

Atsisveikinimo prakalbeles pa
sakė J. Verseckas ir Skliutas. 
Liūdnas buvo reginis. Užbai
giant vakarėlį sudainuota tau
tiškas lietuvių himnas. Galiaus 
kareiviai ypatiškai su kiekvienu

Iš atsibuvusio vakaro. Parei
gą nedėlią Vonvaerts Turn sa
lėje atsibuvo vakaras, kurį su- atsisveikino. Daugumas verkė, 
įrengė CLD. Sąryšis naudai Lie
tuvių Salės Bendroves. Progra- Pranešimas. Atsilankiusi į 
mas buvo įvairus, nes susidėjo “Dirvos” redakcija Alice P. 
iš prakalbų, dainų, solo, duetų, Gannett prašė. kad paskelbtu- 
dfeklamacijų ir neva juokų, kurį me iietuviamSt jOg su Spalio 1 
išpildė tris chorai, būtent V. Vy- diena šių metų atsidarys Good- 

25 kp., CLTCh. ir “Varpo g^jai Settlement klubai su 
"Visųpirma p. J.Žemantaitis, pro įvairiomis klesomis. Norintieji 
gramo vedėjas trumpai paaiš- prigulėti ir naudotis gali užsire- 
feinęs vakaro tikslą, perstatė gistruoti ketverge 
kalbėti p. A. Zdanavičių, kurs prieš adarym? Kiekvienas bus 
nupasakojo svarbumą L. Salės meiliai priimtas. Motinos gali 
B-vės. Antru kalbėtojum buvo ateiti su mažais vaikais 2 valan-

J. Marozas, kurs teipgi api- ^a p0 pįeįų jr galės imti anglų 
pasakojo naudingumą šios ben- laibos lekcijas. Vaikus padabos 
terovęs, išaiškindamas neteisin- įam įjięra prižiūrėtoja. Vaikai 
gumus iš šalimo primetimo. jr mergaitės gali ateiti vakarais 
Trečias kalbėtojas buvo p-lė B. ir pasirinkli sau kokios nors 
Skripkaųskiutė,kun ragino kiek mokslo žakos Iek<.jjų. Yra dide- 
vieną pirkti Šerus iŠ L. Salės Hs girnnastiko.S kambarys dėl 
B-vės, kad tik greičiau butų narju uį maža pri mokė i ima dėl 
pastatyta lietuviu salė. Po kai- vynJ* moteriu; Vakarais mote
tą sekė dainos, pirmučiausia ris ir merginos gaH imti šeimy- 

Vyčių 25 kp. choras vedamas nįnkavjmo jr rubsiuvimo lekci-

ir petnyčioj

S'

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

XrXXXXXXXXXXXXXXXkXXXDXDCEEXXX:

į motinoms su dukrelėmis nereikės * 
■ teip tankiai vaikščioti miestan ant ‘ 

teatrų ar operų, kur kiekvienas va
karas lėšuoja apie porą dolerių, o 
tėvų sumažės bereikalingi žygiai 
karčiamosna.

Cleveland, Ohio.

DR. WARREN CUNIC

DIRVOS” KRAUTUVEVE
2004 ST, CLAIR AVĖ CLEVELAND. OHIO

įrTegul Aš Busiu Tavo AptiekoriusĮ i 
| ii. r. <;“II 
| 1653 St. Clair Avė., N. E. . • Cleveland, Ohio. H •

[Nusipirk Gramafona
B j oTamistos namai iš nepakenčiamų, pavirs j rojaus ramybės rotą į

Į
I

i 
. I • r į

Automobiiiaus auka. Ant gal 
vės Literary, priešais brolių Ko- 
bylauskų aptieka tūlas saiiu- 
ninkas automobilių suvažinėjo 
19 metų S. Kaminskiutę. Mer
gaitė tapo ant vietos užmušta.

PARDAVIMAS.
Mėsinyčia, naujoj augančioj 

lietuvių kolonijoj Rytų šalyj. 
Padarom į S500.00 į savaitę.

Pirmos klasos mėsinyčia
Teiraukitės pas

D. J. BURNS, 
6401 Superior Avė. 

________ Cleveland, Ohio.________

Jeigu Tamista Dirbi

(40)

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

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

AR TAVO KOJOS PRA
KAITUOJA.

Jei tave gyvenimo nepasisekimai kankina, jis tau pa
gelbės juos pernešti. O * tavo gyveninio linksmybės va- 
nlandose jis pritardamas, padės juos dar linksmiau praleisti.

Kodėl visos svetimtaučių ir šviesesnės lietuvių šeimynos jau 
apsirūpino tąja muzika? Todėl kad jie greičiau suprato 

jos vertę ir svarbumą.

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

k

Prekė $75.00

Jie suprato, kad jų vaikai nuo 
pat dienų kudykystės, augdami to- Prekė $15.00 
kiose aplinkybėse, kur yra kasdie
na girdima garsiausių pasaulio 
kompozitorių muzikališki tvary- 
niai, išaugs, jei ne muzikais, tai 
bent kitais dvasios milžinais, silp
nesnių, kurie guodos tautą ir klos 
kelią žmonijai prie šviesesnes atei
ties.

TAI TURI PASISTENGTI, KAD DALIS 
TĄMISTOS UŽDARBIO DIRBTŲ UŽ TA- 
MISTĄ, IR JIS DIRBS, JEI BUS PADĖTI 
TAUPIMO BANKON, KUR DIRBS DIE
NA IR NAKTĮ, KAD TIK U

TĄMISTOS

5%
THE ST. CLAIR AVĖ.

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

gi. A. Vismino sudainavo: “Gy- jas Jaunjrnui Vra debatų kliu- 
-raok Ilgai” ir “Tai gražios die- bai -aislu kambariai ir bilijardu 
stos”. Solo “Naujoji Gadynė” rumaL Didžioji salė yra labai 
nudainavo p. J. šeštokas ir ruso įjnkarna (jej pasilinksminimo ir 
žipą nudavęs su balalaika pa- perstatymo. Klesa elementariš- 
dainavo “Laisva mergelė”. P-lė ko supažindinimo su elektrizaci- 
Tautkevičiutė padeklemavo • bus adarvta ant pareikalavi- 
'“Draugams”. Po to, ant scenos
ipasirodė CLT. Choras, kurs ve- jaigi vra liečiami lietuviai 
damas L. Krampo sudainavo kuoskaitlingiausia lankyti tas 
20^” Pavasario saulutė kJesas Suteikia visas informa- 
aw’ec’a* ■ P'n‘^ Klimavičienė cįjas jr duoda patarimus kiek- 
«>lo padainavo “Gegužinė dai- yienam veRui Kviečiami vra 
«a”, duetą “Kregždelė” padaina- . įmokantieji angliškos kai 

tal!™kOn-,Ut1e S?pr,ano bos arba kurie nori pagerint sa- 
^P;le M- Matote-alto ir kitą vo anglišką kalba.
otaetą “Valia Valuže p-m J. Pasirašo Alice P. Gannett, 
Klimavičienė soprano, p-lė M. i.Tvm-zriėtniaMalskiutė alto. Beje dar p-lė uz-veiMetoja.

R Šerkšni^ padeklemavo Nepaprastas sėrininka,. Pe- 
-Neuam.rSk.taruatane.ų .. Po nedėlioj garnio atnešto 

SL au„au» ponam. Rakau,karna,
de Varpo e ne, sumdedą., m Parkview Ave„ al.,ibuVo 
19vyrų .rveta I> L. Kram- krik-t Sunus krMto

sudainavo Mpk.me tevy. Povyta-Vytautas.
Sf ’r “B mideli. P-nas K. Kumajs boTO Jona, 
Bagdonas sudmevo «>k> Ne- kM Gvardijos ka-
‘VC81U- pitonas ir p-lė Julė Baltrukoniu-

Dabar abelnas žvilgsnis. Pro tė. Krikštynos buvo pavyzdin- 
snramas prasidėjo valandą ir gos. Kadangi tą nedėlią bvvo 
15 minutų vėliau nejęu buvo gar- surengtas vakaras naudai Lietu 
flvnta. Publika laukdama ilgai vių Salės B-vės, kuriame buvo 
programo labai nerimavo, kas agituojama pirkti šėrus, tai ku- 
yarodė didelį neužsiganėdinimą. mai pasivažinėjant nuvyko į va
le kaipgi ne, nes kurie buvo atė-, karą ir nupirko iš Lietuvių Sa-

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

Jei žinai, tai kodėl nesigy
dai savo ligos? Užsisakyk 
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:

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

CLEVELAND, OHIO.
(Apgarsinimas.)

M

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

Pagaliaus, jie suprato, kad tu- —
rint tokią muziką savo stuboje, roke $-a.OO

ĮTfy|rT' A 14Trr? CTaftžmyio h csmvio pacopocTpases- 
T iri 1 c*.* 1 1 JC nyio s C. UiTarax n b Kasaat npa.

rpeccnBHyic it EHtr.apiMKyio Kapospyio rasevy

„PYCCKOE C/1ŪB0“
TODĖLEI PIRKO JIE, VIEN TIK DĖL TO 

Prekė $100.00 PIRK IK TAMISTA.

Geriausia yra tokia muzika

bhsauit b Tsprt.
nOA PEAAKUlEft JI. M. nACBO.IbCKAFO

npii ynacTii* r»yccK’.:x. yKpaiiHCKH.v.
cill

HepejoKun eran.ii imrt.i'laMTca ksk na pyccKOM. ras n na 

«PyccKoe C.ioBooemeaneBHO kskoaktcs b 40000 pyccnnK. ynpaMH.
CKKX H nCJSCKHK Aosax

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

------- ripoiSHbie Hymepa BucM-iaioTCS dešimtho--------

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

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.

iinmnimTmnnnr^
Central 1690 Maine 2063.

JOHN L. MIHELICH
ADVOK ATAS

J Praktikuoju visuose teismuose, J 
. lietuviškai kalbame, m 
J 902-4 Engineers Bklg. J
n Branch ofisas — 5514 St. Clair n 
« Avė. Adaras vakarais. "
I TeL Central 5821-W. I
! CLEVELAND. OHIO. <

Nėra kentėjimo, nėra ligos, kad ir užsisenėjusios, kad negalima butų- 
išgydyt su pagelba musų sistemos be skaudėjimo ir kentėjimo. Mes Žmo
nių Nepjaustom ir Operacijų Nedarom. Męs gydom visas užsisenėjusias 
ligas 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 nevilkinkite 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. . Nekentėkite 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:

Chronic Diseases a Specialty
216 Superior Avenue W. 2-nd floor


