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Betvarkė Visoje Rusijoj 
Areštavimai I.W.W. Nariu 

Neramumai Argentinoje
VISOJE RUSIJOJ SIAUČIA j 

BETVARKĖ.
Petrogradas. žinios ateina, 

kad vidujinė Rusijos situacija 
daėjo iki kritiško laipsnio ir vi
soje šalyj pradėjo siausti did
žiausia betvarkė. Tambovo ap- 

ą linkėję į pietryčius nuo Maskvos 
ir kituose kraštuose sukilėlių mi 
nios degina viską ir naikina. 
Niekas negali numalšyti. Nors 
iš Maskvos tapo pasiųsta dalis 
kariumenės, kuri nežinia ar pa
darys ką, nes ir pačioje kariu- 
•menėje yra betvarkė nemažesnė. 
Dabartiniu laiku rusų kariume- 
nė kaip ii- ne kariumenė, nes 
kiekvienas kareivis daro, tą kas 
jam patinka. Nepatinkami ofi- 
cierai yra žudomi. Kareiviai 
pulkais užpuldinėja traukinius 
ir juos apiplėšia.

lėšavo 20,500,000,000 rublių. 
Karės išlaidos dabar didėja, dėl
to kad po revoliucijos darbinin
kams mokama augštos užmokės 
tis. Ministeris išleido atsišau
kimą, kuriame prašo darbininkų 
truputį nusileisti.

ėiuose, maisto stovis nupuolė iri 
šalis radosi bado bangose. Skel 
biama, kad darbininkai užmo
kesčio nuo darbdavių neima pi
nigais, bet reikalauja, kad duo
na butų mokama, nes kas iš tų 
pinigų, kuomet negalima gauti 
duonos.

ANGLIJOS NUOSTOLIAI RUG 
SĖJO MĖNESYJ.

Londonas. Sulyg gautų žinių

RUSIJOS FRONTE KA
RĖS VADAI.

Į Petrogradas. Dabartiniu lai-j 
j ku Rusijos fronte, t. y, rytų I 
fronte kariumenių vyriausi va- j

■ dai yra generolas čeremisov! 
, Rygo-Dvinsko fronte ir gen. Va- 
. leščenko pięt-vakarinio fronto.' 
i Buvo pasklydę gandas, kad už- į 
, rubežinių reikalų ministeris re- j 
' zignavo, bet tas vėliau užginčy-;
i ta.

AREŠTUOTAS HAYVOOD IR 
___________I. W. W. NARIAI.

Chicago, Ilk Federališkos vai 
rižios agentai antru syk padarė 
reitą ant I. \V. W. organizacijos 
ofisų ir areštavo antru syk Hay 
voodą, genėfališkąjj sekretorių 
ir dar daugiau narių. Susekta 

^xaporka3 konspiratoriai kiek 
galėdami stengėsi sutrukdyt 
Suv. Vai. besirengime į karę. 
Hayvoodas pastatytas po 25,000 
dol. kaucijos, o kiti aidoblistai 
po 10,000 dol. . Areštuota yra 
170 žmonių.

NERASTUMAI ARGEN
TINOJE.

Buenos Aires, Arg. Neramu
mai Argentinoje didėja Repub- 
iikos prezidentas griežtai laiko
si savo, kad nebūtų pertraukti 
diplomatiški ryšiai su Vokietija. į 
o gyventojai nori karės, šiose 
dienose buvo įvykę didelės pro- 
kariškos demonstracijos, ku
riuose dalyvavo apie 200,000 
žmonių. Visi .nori karės su Vo
kietija. Geležinkelių darbininkų 
streikai teipgi gręsia šaliai. Sy
kį vežant trukiu pieną Į kapitu
lą, straikieriai sudaužė truki ir 
visą pieną paliejo. Penki karei- 

iai, kurie saugojo truki sunkiai 
*apo sužeisti. Sako, kad kol 
streikas nepasibaigs, maistas ne 
bus Įleistas į miestą.

TRIUKŠMAS FRANCUZIJOS J 
PARLAMENTE.

Paryžius. Francuzijos parla- j 
mente buvo pakilęs triukšmas, 
kuomet apkalbėta karės stovis. 
Triukšmą pakelė socialistas at
stovas Pierre Brizon, kurs daly
vavo konferencijoj su vokiečių 
socialistais Kienthale.

DIDELIS POTVINIS
CHINIJOJ.
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nusileisti tūluose dalykuose • pranešė, kad Bulgarija Bile kada 
prieš talkininkus. Iš Londono ! sutinka pradėt taikos darybas su 
žinios ateina, kad buk Vokieti- • ta išlyga, jeigu jai bus duota pa- 
ja yra prašiusi popiežiaus, kad i silaikyti dalį Serbijos ir Rumu- 
praneštų talkininkams, jog jiinijos būtent Dabrudzą ir Mace- 
gatava prie taikos ir prie tūlų • doniją. Sako Bulgarija tik ir 
klausimų nusileidimo. i stojo karcn, kad atgauti tas teri-

------------------i tori jas.
VĖL VOKIEČIŲ LAKŪNAI ’

ANT LONDONO. į LLOYD GEORGE BUVO 
Londonas, šios savaitės bė- ■ FRANCUZIJOJ..

gyj vokiečių lakūnai keturis sy- ‘ Londonas. Lloyd George sy-

brangumo negalės duoti vai
kams užkandžių už centą, kaip 
kad ikišiol buvo duodama. Tu
rės arba paliauti arba pakelti 
ant dviejų centų. Vaikai būda
vo labai užganėdinti gaudami 
tokį pigų ir skanų užkandį lai
ke “poludienio.”

VALDŽIA GAUDO 
ANGLIUS.

Columbus, Ohio. Skelbiama,

VOKIEČIAI NEATSISAKO 
NUO BELGIJOS.

Kopenhaga. Buvo pasklydę 
I žinios, kad Vokietija atsisako 
nuo užkariautos Belgijos ir vėl 
tuojau pasiūlys talkininkams tai 
ką, bet Miclaelis, Vokietijos kan 
cleris, kalbėdamas vyriausioje 
parlamento .komiteto susirinki
me tą užgynė ir pažymėjo, kad 
Vokietija neatsisako nuo Belgi
jos užkariavimo. Vokietija nėra 
susinešusi su ne viena savo prie-

Pekinas. Tien-Tsin aplinkėje 
ištiko didelis patvinis, kurs nuo
lat didėja. Geležinkelių pilymai į
tapo išardyti tyčia, kad vanduo 
bėgtų. Milijonai gyventojų ne-
teko pastoges. Potvinis gręsia 
ir pačiam Pekinui.

PETROGRADAS PAMAŽU
KRAUSTOMAS.

Petrogradas. Nors tarpe gy
ventojų nėra didelės baimės, kad 
vokiečiai persikėlė per Dauguvą 
ir eina arčiau Petrogrado, bet 
valdžia tai mato ir nežiniomis 
krausto Petrogradą. Stačiati
kių sinalo ir cerkvių visokį arc- 
kyvai. brangenybes gabenama Į 
Maskva.

MICHAELIS TYČIOJASI Iš 
SUV. VALSTIJŲ.

Berlynas. Michaelis, Vokie- 
ijos kancleris, sakydamas pra

kalba parlamente pasakė, kad 
popiežiaus taikos nota buvo 
Įkvėpta su morališku rimtumu, 
gryna teisybe ir neutrališkumu. 
kurią sugadino Wilsono atsaky
mas. Michaelis sako, kad Suv. 
Vai. nori parodyti galę savo mi- 
’itarizmo, kurio vokiečiai ne 
kiek nebijo.

AUSTRIJOS RUBEŽIAI 
UŽDARYTI.

šininkę ir ant galo Vokietija ne
nori atmainyti savo siekiu, ku
riuos pasistatė sau pradėjus ka
rę.

LAISVĖS VARPAS 
PRABILO.

Philadelphia, Pa. Spalio 1 d. 
apskelbant antrosios Laisvės 
paskolos bondsus, miesto majo
ro Įsakymu ryte 10 vai. buvo 
skambinta istorišku laisvės var
pu. Tuo varpu buvo skambinta 
ir kuomet valdžia buvo paskel
bus pirmą laisvės paskolą.

VOKIEČIAI ĮSIŽEIDĖ.
Amsterdamas. Bavarijos mi- 

nisrerių pirmininkas von Hert- 
ting kalbėdamas seime pažymė
jo, kad prezidentas Wflsonas at
sakydamas popiežiui taikos rei
kale Įžeidė vokiečių tautą. Vo
kiečiai turėtų į tai atkreipti aty- 
dą.

iš vyriausio anglų karės štabojkius jau buvo nulėkę ant Lon- ,kiu su Wiiliam Rbberston buvo kad Ohio valstijos valdžia smar- 
Rugsėjo mėnesio bėgyj anglų ka j dono ir metinėjo bombas. Pas- nuvykęs Į Francuziją, kur laikė kiai pradėjo darbuotis, kad val- 
riumenės nuostoliai yra sekanti:kutini sykį vokiečių lakūnai ma- ilgą konferenciją su karės mini- stijai netruktų anglių. Guber- 
užmuštų ir mirusių nuo sužei-:žai galėjo ką padaryti, nes grei- steriu Paryžiuje. Paskui buvo natorius Cox praneša, kad jam 
dymo 636 oficierai ir 18,302 ka- tai tapo patėmyti ir nuvyti ša- nuvykęs į karės frontą ir atlan- pavyko pagriebti 1,000 tonų 
reiviai, sužeistų, patekusių ne-: lyn. Buvo numesta kelios bom- kė Haigo vyriausio štabo kva- anglių vagonuose, Cambridge, 
laisvėn ir dingusių 2151 oficie- bos, kurios tečiau nepadarė di- tierą. kurias atgabeno į Daytoną, nes

čia miestas jau anglių neturėjo.ras ir 83,509 kareiviai. Sykiu dėlių nuostolių. 
104,000. *

AREŠTAVO 17 VOKIEČIŲ
ŠNIPU.

Petrogradas. Telegramos skel
bia, kad dabartinės valdžios 
įsakymu tapo areštuota Petro
grade 17 vokiečių šnipų, kurie

VOKIEČIAI TRAUKIA KARIU Angliai bus perduoti miestui ir 
AREŠTAVO 91 VOKIETĮ. MENŲ Iš RUSŲ FRONTO. !bu& Prizluroma> kad kiekvienas 

New York. N. Y. šiose dieno- Haaga. žinios praneša, kad gau “ proporciona is ~ą a >.

OLŠEVIKAF PRIEŠAIS---------
AMERIKĄ.

Petrogradas. Dideliame bot 
ševikų mitinge Petrograde, ku
riame ėmė dalyvumą keliatą 
tūkstančių ir jų šalininkų^ išne- 
•šė protestuojančią rezoliuciją 
smerkiančią Suv. Vai. už arešta
vimą ir nuteisimą anarhisto 
Berkmeno. Kalbėtojai - sakė, 
kad Ameriką dabar valdo buržu- 
ja ir demokratijos ne pedsakio 
neliko. Buvo manoma, kad mi
nia padarys demonstracijas 
prieš Suv. Vai. ambasados ra
mus, bet prie to neprieita. -

se New Yorko policija areštavo vokiečiai skubiai traukia savo
91 vokieti. Jie yra Įtariami šuo- kariumenę iš rusų rytinio fronto MOKINIAI UŽSINUODIJO, 
kalbyj išgriauti amunicijos dirb- ir gabena į Francuziją ir Belgi- Thomton, Ohio. šeši vaikai 
tuves. Pas tulus rasta svarbų ją. Kariumenės gabenimu be- iš viešos mokyklos užsinuodijo 
žemlapių ir kitokių dokumentų, veik užimti yra visi keliai ir visi išgerdami vandenio iš mokyklos

prigulėjo prie kariškos šnipų Tarpe areštuotų randasi ir be- ■- vagonai teip, kad pačta ir patar- šulinio. Mokytoja pasakoja, 
organizacijos ir siuntė žinias Vo vielinio telegrafo operatorius navimas civiliams žmonėms tapo kad ji matė du vyrų kurie buvo 
kietijai. Skelbiama, kad tie šni- nuo vokiško laivo “Frederich der laikinai pertrauktas, 
pai yra iš gimimo švedai. Grosse. ------------ —

PATRAUKĖ TIESON 
LAIKRAŠČIUS.

KĄ SAKO EMISARAS
NUSKANDINO DU VOKIE

ČIŲ SUBMARINUS... t» .... šuju mokyklų.New York. N. Y. Pasazienai ■ * -

priėję prie šulinio ir ką tai Įme
tė. Manoma, kad čia ir vokiečių 
darbas, kurie nori atkeršyti už 
išmetimą vokiškos kalbos iš vie-

UŽDRAUDĖ IŠVEŽIMĄ ANG
LIŲ Į KANADĄ.

Washington, D. C. Anglių 
administratorius Garfield išlei
do pranešimą, kuriame uždrau
dė išvežimą anglių iš Suv. Vai. 
Į Kanadą. Priežastis užgynimo 
yra, kad nekurtose valstijose 
teip trūksta anglių, kad negali 
ir iš kitur gauti. Pastaruose 
mėnesiuose Į Kanadą tapo išga
benta 180,000 tonų anglių.

Londonas. Iš Šveicarijos pra
nešama, kad Austrija nežinia 
dėl kokios priežasties uždarė sa
vo rubežius ir neleidžia jokių 
žinių į neutrališkas šalis. Į 
Šveicariją sulaikyta tapo laik
raščiai ir korespondencijos. Kas 
dedasi Austrijoj nėra žinių.

SULAIKYTOS ŽINIOS Iš VA
KARŲ FRONTO.

Landonas. Korespondentai 
anglų karės štabe paskelbė ang
lų ir amerikonų laikraščiuose, 
kad nesitikėtų gauti jokių kores-

HOUSE. ____________
Londonas. Kuomet Anglijos Washington, D. C. Išrinktas atkeliavę į vieną Atlantikos uo-

ministerių pirmininkas Lloyd Ge prezidento \Vilsono taikos emi- stą pasakoja, kad jiems važiuo- EKSPLIOZUA UŽMUŠĖ DL. 
sąrąs Cal. E. M. House, kurio jant į Ameriką Anglijos kariški SUŽEIDĖ DU.
užduotis turi būti rengtis prie laivai nuskandino du vokiečių Rihmond, Cal. Ant Standard 
busimos taikos konferencijos, submarinus, kuomet tie buvo(Oil kompanijos garlaivio ištiko 
sako, kad išrinkus jį valdžia užpuolę transporto laivus. Pa- ekspliozija, kuri užmušė du 
emisaru neturi mintyj, kad Suv, sažieriai važiavo iš Anglijos. žmones-darbininkus

orge buvo išvažiavęs į Francuzi
ją. pasitaikė, kad vokiečių lakū
nai bombardavo Londoną. Ne- 
kurie laikraščiai praneša, kad 
Lloyd George pabėgo nuo vokie
čių bombų. Dabar pagrįžęs jis 
iš Francuzijos patraukė tieson 
tuos laikraščius, kurie teip skel
bė.

pondencijų ne pranešimų nuo jų 
iš karės fronto. Priežasties su
laikymo žinių perdavimo, neži-

AEROPLANAI BOMBARDA
VO ANGLIJOS PAKRAŠ

ČIUS.
Ix>ndonas. Eskadra vokiečių 

aeroplonų vėl aplankė Angliją ir 
bombardavo Suffolk, Essex ir 
Kient. Bombos nukritę nepada
rė didelių nuostolių. Keli aerop- 
Janai bandė lėkti linkui Londono, 
oet anglai juos sulaikė ir nuvy
ko šalyn.

no.

HOLANDIETĖ ŠOKIKĖ PAS
MERKTA MIRTIN.

Paryžius. Tūlas laikas atgal 
Mata Hari, holandietė šokikė 
Paryžiaus teatruose, buvo areš
tuota už šnipinėjimą ir karės 
teismo tapo pasmerkta mirtim. 
Vargais negalais jai pavyko pa
duoti apeliaciją į augštesnę val
džią. Apeliacija tapo atmesta.

NORI. KAD LIAUDIS V1S-

Vai. dalyvautų nustatyme rūbe- ------------------- žeidė. Ekspliozijos priežastis
žiu bei politiškame Europos kiau peru REIKALAUJA Iš VO- n®ra žinoma. Valdžia tyrinėja 
sime. Suv. Vai. principai nėra | KIETUOS PAAIŠKINIMO. ar n®ra tikrai obalsis laivų sta- 
permainyti ir neturi nieko ben- Lima Peru valdžia įsake ša-!tytojų straiko- 

dro su talkininkų karės tikslais. v0 pasiuntiniui Berlyne perei- -------------------
Teipgi jo išrinkimas nėra pa- kalauti nuo Vokietijos valdžios į KIEK IŠLEIDŽIA SUV. VAL. 

į matas, kad Suv. "Vai. taikos non. pasiteisinimo, kodėl vokiečiai KARĖS REIKALAMS.
Stcckholmas Vokietiia ka-' ^a1’. E* .M’ ^ouse -vra vienaf & į nuskandino Peru laivą "Lar-į Washington D. C. Pirmųjų 

rėš frontuose pradėjo vartoti |genaus,ų Europos reikalų z,n°-;ton”. Jeigu pasiteisinimo ne- karės metų bėgyj Suv. Vai. ka- 

naujas nuodingas dujas, kurios t ’ fai P0r” ~iira|am« ^tnnninli.

paleistos perėję per kareivio j 
kaukę suteikia kareiviui norą 
vemti. Kuomet- kareiviai susi
ima kaukes, vokiečiai paleidžia 
kitas nuodingas dujas, kurios 
užnuodija.

NAUJOS VOKIEČIŲ NUO
DINGOS DUJOS.

VOKIEČIAI GATAVI NUSI-

DIDĖJA KARĖS IŠLAIDOS.
Petrogradas, Finansų mini- 

steris praneša, kad iki 14 d, 
Rugsėjo Rusijai dabartinė karė,Ravimo jūrių Grckijos pakraš-

BADAS GREKIJOJE.
Atėnai. Iš priežasties užblo-

LEISTI.
Paryžius. Iš Genevos prane

šama, kad popiežius gamina tal
kininkams raštą, kuriame pra
neš Vokietijos norus, kuriuos ji 
išdėstė atsakydama popiežiui 
ant taikos notos. Prie praneši
mo popiežius dar pridės ir me
morialą talkininkams kuriame 
atkreips atydą, kad Vokietija 
gatava pradėti. daryti taiką ir

KĄ ŽINOTU.
Londonas. Liberalų partija 

vokiečių parlamente su M. Erz- 
bergeriu priekyje, kurį didžiu
ma užima parlamentą išėjo prie-

ir du su-fšais konservatistus ir militaris- 
tus, kad dabartinė Vokietijos 
situacija, ypač militariška butų 
viešai paskelbta ir kad visa Vo
kietijos liaudis žinotų šiądieni- 
Vokietijos stovį.

Vėliausios Žinios.

'duos, tai Peru pertrauks diplo- rėš reikalams išleido astuonioli- 
matiškus ryšius. ką ir pusę bilijonų dolerių. Da

bartiniu laiku Suv. Vai. išleidžia 
1,500,000,000 dol. kas mėnuo ar- 

iba 50,000,000 kas dieną arba 
virš 2,000,000 kas valandą.

SOCIALISTŲ KONGRESAS . -------------------
PETROGRADE. ,SUv. VAL. TURĖS 1600 TA 

Petrogradas, šiose dienose VORINIŲ LAIVV.
Petrograde prasidėjo .sočia- Washington, D. C. Statymo
listų kongresas, kuriame žada ]aivų komisija paskelbė, kad1 ^part da’r f u.v: YaL tu
viršų imti socialistai radikalai sekančių metų pabaigoj Suv.' talkininkams -,426.
arba kaip vadina “bolševikai”.' Vai. turės tavorinių laivų iki 4^,000 dol. Baisi suma, ar ne.

Jie mėgins sutverti Rusijoj nau- 1600 nemažiau kaipo po 1500 vimimk

ją ministerių kabinetą ir prave- tonų paimos. Visų lafvų tonų' NUSKANIMNO 
sti visoj šalyj reformas. Kon-1 skaičius sieks tada 9,200,000, 
grėsė dalyvumą ima visų socia
listų frakcijų atstovai.

dabartiniu laiku siekia tik 2,871, 
359.

PALIAUS DUOTI UŽKAN
DŽIO Už CENTĄ.

------------O———
Karės mokesčiai. Suv. Va!, 

kongrese ir senate tapo priim
tas bilius kaslink uždėjimo ka
rės mokesčių ant gyventojų. 
Metinė suma valdžiai suplauks 
iš tų mokesčių: 2416,000,000 dol.

Taikos demonstrancijos. Fran 
kfurte, Vokietijoj, liaudis sukė
lė dideles taikos demonstranci- 
jas, kuriose ėmė dalyvumą 
apie 50,000 žmonių. Matomai 
ir Vokietijai jau nusibodo karės.LAIVĄ.

Londonas. Vokiečių subma- 
rinas Airijos pakraščiuose nus
kandino Kinijos laivą “Glenog- 
le”. Su laivu žuvo ir 100 žmo
nių. Nuskandinimas laivo ilgai 
nebuvo žinomas. Paaiškėjo kuo 
met tapo skeveldros išmestos

BULGARIJA SUTINKA PERT
RAUKTI KARŲ.

Washington, D. C. Bulgari
jos pasiuntinys VVashingtone dvidešimts šešių viešųjų mokyk-*  ant kranto. Teipgi rasta ir do- 
United Press korespondentui lų praneša, kad dėlei maisto: kumentų.

Chicago, III. Prižiūrėtojas

Indija reikalauja savivaldos. 
Indija dabartiniu laiku būdama 
po Anglija, talkininkams pasiūlė 
10 tūkstančių pasiųsti savo ka
reivių į Europos’ karės frontą 
prieš vokiečius, jeigu po kares 
bus jai suteikta savivalda. Tuo 
tikslu kreipėsi į Suv. Valstijas.
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| IS Lietuvių Gyvenimo I
VVaterbury, Conn. “Dir

vos” 38 numeryj korespon
dencijų skyriuje ir peržval
goje patėmyjau, kad Rug. 16 
d. atvažiuoja j Waterbury 
San Carlo Grand Opera Co., 
kuri suloš “Regaletle” nau- 
dai nukentėjusiems nuo ka
rės lietuviams. Bet stebėti
na kaip čia tas viskas tapo 
sumaišytas ir pilnas neaiš
kumo. Tiesa minėta San 
Carlo Grand Opera Co. buvo 
atvažiavus į Waterbury ir 
Poli’s teatre lošė tą operą, 
bet iš lietuvių mažai kas ži- 

- no j o. Publika daugiausia
susidėjo iš anglų ir italų. 
Negalima išgalvoti kokie čia 
slepiasi neaiškumai ir kodėl 
tas viskas buvo pagarsinta 
angliškuose laikraščiuose, o 
lietuviškuose ne. Gal slap
tas darbas? Man rodos ar 
nebus tik teip. Po “Lietuvių 
Dienos” buvo Waterburio 
lietuvių visuomeniškas su
sirinkimas, kuriame tapo iš
rinktas komitetas dėl pasi
darbavimo aukų rinkime nu
kentėjusiems nuo karės lie
tuviams ir ant toliau. Į ko
mitetą pateko šios ypatos: 
O. Stalionaitė. Povilaika, 
Pruselaitis ir šaliunas. Pa
sitarę tarpe savęs tie komi
tetai nuėjo pas Polis teatrą 
p. “menedžeri” Grifiną ir 
paprašė ar negalėtų pavely
ti, kad Poli’s teatre butų su
rengtas koks vakaras nau
dai nukentėjusių nuo karės 
lietuvių. “Menedžeris” su

nieko aštraus neapsireiškė, 
nes lietuviai stengiasi neuž-Į 
gaulioti svetimo gyvenimo,! 
patylomis užsidarę savi.= 
Visi lietuviai nepatenkinti; 
svetimos šalies gyvenimu ir 
nekantriai laukiamos dienos, - 
kada galės gryšti tėvynėn. Į

Indijonų pulkas anglų kariumenėje.

Aleksandrovskas. Viso čia 
apsigyveno apie 560 lietuvių. 
tremtinių, daugiausia Kau-, 
no gubr., nors kai kur pasi-! 
taiko Suvalkų ir Kuršo gub. į 
Užsiėmimo žvilksniu apie Į-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
95 nuoš. visų tremtinių-dar-1 deda paleistuvystės agen-Įatydą ant jos užkalbintojo,-mynėti garsus Europos lite- 
bininkai ir 5 nuoš. buvę ūki- ■ tams pagauti į savo tinklą! bet ką gi galima sakyti ant raturoj vyrus kaip Ibseną, ir
ninkai bei amatninkai. Pra- ■ mergaitę, kuri dėlei tos prie-Į to, kad sulyg Humiston ge- 
džioje buvo teikiama tik me- ’ žasties tampa ištvirkimo ,au' nerališko detektyvo pasako- 
džiaginė pašalpa. Vėliau,į ka, pamina savo dorą ir gy-ijimo būna labai tankus atsi- 
kiek sutvarkius jų gyveni-,vulišką užveda gyvenimą, i tikimai, jog viduryj dienos 
mą, imta rūpintis ir dvasios Į Tokių agentų yra New Yor-iant pačios Broadvvay gatvės 
reikalais: tapo isteikta pra-įke pilnos gatvės, kurie įvai-i tampa mergaitė pagauta.------- r x c ---------x ..v**  lampa iiicigaiic pagauta. xxxvix vuou ?

dedamoji mokykla ir prieg-; riais budais žuvauja mergai-j Du vyrai patėmyję gražią pinę karę tiesiok nebuvo : 
lauda. Dar buvo mėginama; tęs. Daugelis mergaičių ma j mergaitę tuojau pagriebia, į analfabetų. Vartojimas al- 
siuvimo, skalbimo ir daili- | no, kad “geri laikai” yra na- i įr nežiūrint jos kliksmo ver-! koholio, kurs yra didžiausiu 
rly/iii mnlrvklnęj atlikti Rin-1 f-.nrališVa in nvitrilarriio Vii.lr.- •__ a____ unt— _ 4-__ — a____ SnhmA

tuo sutiko ir atsakė, kad pa- darbo.
sitaikius progai duos apie 
tai žinoti. Na proga pasi
taikė ir davė žinoti komite
tui Pruselaičiui, kurs nieko 
niekam nesakęs viską pats 
darė su savo pagelbininkais 
ir vakarą surengė “Vilijos” 
choro vardu. Man rodos tas 
komitetas negerai pasielgė, 
nes pasiėmęs visuomenišką 
darbą dirbti, viską surengė 
choro vardu. Aš patarčia 
Waterburio lietuviams su
šaukti susirinkimą ir kad 
tas komitetas išduotų rapor
tą, paaiškintų kame dalykas, 
kur tie pinigai nuėjo ir del- 
ko bijojo plačiai lietuvių 
spaudoje tą viską išgarsinti.

Dobilėlis.

džių mokyklos steikti. Siu-; turališka jų privilegija, ku- čia į automobilių, o trečias' žmonijos priešu, tose šalyse 
vimo mokykla išgyveno 7 mė į rių niekas neturi teisės už- 
nesius. Kitos teip ilgai rie-;
galėjo išturėti, nes buvo pa- į 
reikalauta, kad šios įstaigos ' 
pačios save užsilaikytų. Ka- • 
dangi jos buvo tik mokyk- į 
los, o ne dirptuvės, tai pačios ant “ice crem’o’ 
savaime nepajiegė laikytis i važinėti automobiliu, tai to- 
ir turėjo užsidaryti. ’ kią mergaitė negali pergalė-

Lietuvoje begyvendami ti savęs, užmiršta visą pavo- 
tremtiniai buvo pratę prie ■ jų, ir nepajunta, kaip tampa 
paprastų darbų. Ir čia atsi- J auka kokio apgaviko. Hu- 
kraustę, jie nesigriebia ne miston tvirtina, kad iš de- 
prekybos, ne pramonės, bet šimts dingusių merginų, de- 
dirba pabrikuose ir visur, vynios buvo užėjusios ant 
kur tik randa sau tinkamo > “ice cream” su nepažįsta- 

tmais vyrais. Užvesti Hu- 
! miston tyrinėjimai liudyja, 
j kad yra tam tikrų krautu
vių, kuriose parduodama 

ži-

ginti. Jeigu pasitaiko, kad 
teip manančią mergaitę už- 

! kalbi na. ant gatvės koks “in- 
■ teligentas” gražiai pasirė
dęs ir pasiūlo jai eiti su juo 

arba pasi-

už kokių dešimts žingsnių i teip sumažėjo, kad tiesiok 
tolumo su aparatu daro fil
mas dėl neva krutamu pa
veikslų. Išrodo, kad tai tik

(“Santara”)
MERGINŲ DINGIMAS.
Viena iš labiausiai pagar- i užnuodintas “ice creairi 

sėjusių visose Suvienytose noma tik pažįstamam agen- 
Valstijose moterių randasi! tui, kurs atsiveda mergaitę. 
New Yorke. , Ji nėra kokia j Suvalgius tokį “ice cream”, 
šokikė, ne artistė ir ne mili-»mergaitė netenka nuovokos 
jonierka, bet advokatas. Va ir be jokio vargo agentas 
dinasi ji Grace Humiston., pagauna į savo tinklą.

Valke ir jo apylinkėse bu
vo apsigyvenę apie 460 lie
tuvių tremtinių. Dabar jų 
skaičius žymiai sumažėjo. 
Mat, dėl pigesnio pragyve
nimo daug tremtinių į Elvą 
(nuo Valko 56 verstai) nu
vyko. Daugiausia tremti
nių Kauno gub. iš Biržų, 
Mažeikių, Radviliškio apy
linkių, yra ir nuo Bausko 
Kuršo gub. 70 nuoš. kalba 
lietuviškai, apie 10 nuoš. 
lenkiškai bei latviškai ir 
apie 20 nuoš. vien tik latviš
kai. Kaip latviškai, teip ir 
lenkiškai kalbantieji tremti
niai nesiskiria nūo lietuvių, 
o kažkurie jų save lietuviais 
vadina. Didžiausia junkti- 
mi rodos bus bendras katali
kų tikėjimas. Mat vietos 
latviai Liuterio tikėjimo. 
Dar yra keliatas žydų šei
mynų. Dar Lietuvoje iš ma
žens drauge su lietuviais be
gyvendami, žydai teip prie 
jų prijunko, kad ir čia gyve
na didžiausioje santarvėje. 
Pastebėta, kad tremtiniai ne 
lietuviai, gyveną visą laiką 
Lietuvoj, dabar glaudžiasi į 
vieną būrį su lietuviais ir, 
lygiai kaip ir pastarieji, pa
siilgę Lietuvos, 
santykiuose su ne

Kaip New Yorko, teip ir ki-, Vogimui merginų New 
tų miestų laikraščiai talpina; Yorke yra įtaisyta daugybė 
jos paveikslą, aprašo plačiai į «nickel show” su sensaci
jos gyvenimą ir išreiškia di-‘niais paveikslais, kuriuose 
dėlę pagarbą. Visame New ’ mergaitės tankiai užėję ne- 
Yorke ji yra labai gerai ži- (išeina. Tyrinėdama Humis- 
nbma, o ypač italais apgy-' įon užėjo ant pėdsakio tokių 
ventame miesto distrikte ją įstaigų kaipo įrankių mergi- 
kiekvienas žino kaipo ^vo-jnų vogimui, apie kurias pir- 
catesa”. Šiądieną New Yor- mjau New Yorko gyvento- 
ke dauguma tik ir kalba apie; ja j ne sapne nesapnavo.
Grace Humiston ir merginų į Kiek kas met dingsta New 
dingimą.

Lietuvių 
lietuviais

joj yra švarus ir gražus, j -2x1™ sx ©„-UgK 
(Atrodo, lyg butų mažas, gra l^dloKdo lo HIIoIJUd. 
Ižus miestas. ‘ , JRu3ija> i

I Liaudies universitete pap
rastai yra 10-12 mokytojų- 
profesorių, kurie kiekvie-. 
nas ant mėnesio gauna 100 
kronų. Universitetą prizui- note į^s dabar musų gyve
ri rektorius, augšto mokslo nimas ištremtų iš tėvynės sve- 
su pedagogijos ir ukininkys- tur, ne tik kad vargas reikia 
tės pilnu
| liaudies universitetus isto- 
jant nereikia turėti ne jokių 
žemesnių mokyklų diplomų. 
Įstojant nereikia laikyti kvo 
timai.

; Liaudies universitetai yra 
atviri kiekvienam švedui no

rinčiam mokslo, teipgi nėra 
paskirto laiko arba kiek 
metų turi mokinis mokintis.'

■ Mokiniai nėra . suvaržyti ir Strindbergą, kurie ^vo ras- kiekvienas lankosi tik ant to 
tais netik savo vardą p^e-: kurf -
le, bet ir tautą. Iraciu kaip;su- moksIo
augsciau paminėtų teip ir ta, ka Liaudies uni.
tų mokslavyrių Pasidarbavi-i^^ lanko jaunimas 
mui tose tautose prieš euro-ldaugiausia nu0 20 iki 85 me- 

tų. Yra ir tokių kurie 30 
metu turėdami įstoja i uni-
versitetą. Liaudis Švedijoj tuos vargus pabaigti, sušelpkite 
labai darbšti. Jaunimas nors spauda.
ypač vyrai yra stiprus au- giau negalit, tai nors “Dirvą” 

Tan- ant vieno mėnesio paaukaukyt.

kiai atsiduoda kūno makšti- 
nimui, todėl ir sveikata pas

Rusija,
Gegužio 20 1917 m.
GERB. “DIRVOS” REDAK.I

Kreipiuosiu prie jūsų su mel
dimu ir tikiuosi, kad išklausysite 
mano vargdienio meldimo, ži-

išstudyjavimu. vargti, bet reikia ir dvasios ba- 
' • .Lietuviškų knygučių

nėra analfabetinės skaitly- įr raumentagi_ 
nes. Šiądien tos salis jau ne ?.......................
konsumuoja degtinės ne ki-

fones ir net policistas sto- tokių svaiginančių gėrimų. yisus puikiausįa žydi.

Ją kęsti.
ne už jokius pinigus nėra pas 
mus ir laikraščių didelė stoka. 
Kaip jus esat laimingi, kad pas 
jus yra lyg valias knygų ir laik
raščių! O pas mus nėra. Koks 
yra liūdnas gyvenimas! Todėl 
nuo širdies meldžiu “Dirvos” re
dakcijos, kad man paaukuotu
me! nors ant kelių mėnesių 

i “Dirvos” laikrašti. Dabar pas 
mus sužibus liuosybės saulutei, 
lengviau mus pasieks Amerikos 
spauda. Begalo bučia jums dė
kingas už tą malonę, kad jus iš- 

' klausitupiėt manęs vargšo. 
Tiek jau mes prikentėjom liūd
numo be lietuviškos spaudos. 
Atkreipkite atydą ant musų nu
vargusių ir sušelpkite nors laik
raščiais. Jus esat galingesni. 
Jūsų karės baisenybės nelietė, 
jus turtingesni! Padėkite mums

Jeigu ant dau-

Apsvieta tenai stovi labai A -
augštai. Kiekvienas švedas Metamai liaudies univer- Antrašas:

Lauksiu su viltimi. Tikiuosi, 
kad mano balsas bus išgirstas.

Su pagarba
J. Gogelis.vintis arti gardžiai nusijuo- 

taa kuomet jotyse tapopabūgsta'. Kmavienas sveaas ■ leidžia Russia> Ekaterinoslav,
pildyta piktadaryste ir mer-;ar norvegas ne tik moka vid keliasi nunk Polevaja ui. 2-oj Prozarovskn

-----------1- :-------- įkaityti ir rašyti, bet nors ir ® pereulok, No 15 
ne visi tai dalis paprastų gy- ■ tYalls } . ’ J * . , Osipu Gogelisu.
ventojųturi augštesn; išsi- P‘™a i ^udynę ir eta. | Nllo red. ..Dirv«” užrašėme 
lavinimą. Pasiekimas aug- f‘mn,astlk«' . Nuo^T v^.ir 3iOTanėsime veltm. 

štesnio mokslo Švedijoj nėra 1 1. .va* ^7 na 19 vai 
sunku, dėlto, kad yra daug .m0 s as; “° . ' statemest of the owser-
liaudies universitetu. yra ??5?a!?k8 ^ Poilsio n SHIp MAXAGEMENT. c1bcula- 

T. . -a. a į pavaikščiojimo ant tyro oro. TiOn. etc_. required by the
—— universitetus £ va] buna nietus. Vakare act of congress of 
Švedijoj turi beveik kiekvie- iešvak a eina prie avgust m. hiž.
na atskira kolionija. Tie ir va-X“ oŪn“^.
umvers1tetaidaug1aus1aren|karienėseinaįnaktinįpoil.| sute ot ohte, 
dasi tose vietose, kurios yra!, visi nesusipratimai yra ■ o>»«y cuyahoaa ss. 
tirščiau apgyventos Žmonė- .: .5__t HVm Tl-nivpr<?i- Before me’ a Notary Public m and . . , • . .. , išrišami tam LIKTU universi-; for the State and county aforesaid,
mis ir kur pnema gelezmke- , , t • Aoeliaciiu io- personally appeared Paul Szukys,lis. Namai vadinami liau- ‘°a£““• A’3el,acl« .
dies umveraitetais paprastai aprašymo nereikia
yra ant dviejų augstų. Ant 
pirmo augsto randasi skai-;vad?ami Uaudies universi. 
tymo hekajų sale, aptanmų; kokje Rusj_
sale, skaitykla, knygynas,. • - ^Amerikoj. Ne. Tai 
piešimo kambans, gimnasto- J J - --
kos ir t.t., o ant antro augšto Į 
yra mokytojų ir profesorių 
gyvenimo kambariai. Na-

, Yorke merginų, tikrai nie- 
Gracei Humiston pagarsė-j kas nepasako. Yra mano- 

ti padėjo atradimas lavono 
Ruthy Cruger, apie kurią 
jau pirmiau buvo plačiai ra
šyta, kad Alfredo Cocehi 
italas, begėdiškai ją užpuo
lęs savo pašiūrėje, atsiekė 
savo tikslą ir nužudęs pabė
go į Italiją. Radus Ruth 
Cruger lavoną, Humiston 
pradėjo kampanija suardi- 
mui dar 853 merginų, kurios 
bėgyje penkių mėnesių nėra 
žinios kur dingę. Policijos 
departamentas pabudo 
kaip iš letarginio miego, pra 
vėrė akis nusistebėjo į tokį 
energingą veikimą Humis- 
tones. Policija nuskyrė ją 
viršininku to skyriaus, šutei 
kė jai pilną galę ir jos glo
bai pavedė penkis policistas 
kaipo pagelbai bent kokiame 
atsitikime. Rezultatai po
nios Humiston yra puikus, 
nes trumpai pasidarbavus 
atrasta jau apie 80 dingusių 
merginų.

Grace Humiston sako, kad 
tokiame atsitikime nereikią 
kaltinti merginų, bet pirma 
pažiūrėti reikia į šeimyniš
kus santikius. Vargas ir ne 
sutikimai namuose daug pa-

gaitė papuola į gyvojo tavo- 
ro agento rankas.

Genei^liškas Humiston’es 
detektyvas pasakoja, kad 
kuomet užsidegė europinė 
karė, Amerikos merginoms 
stojo didesnis pavojus, nes 
iš Europos į Ameriką nega
lima atgabenti.. Tūlas mer
ginų nuošimtis į didmiesčių 
paleistuvysčių namus yra at 
gabenamos iš Pietinės Ame
rikos, o visas kitas agentai 
turi rekrutuoti ant vietos. 
Deltogi Humiston atsišau
kia, kad visur butų labai sau 
gojamos merginos.

Niekai, sako, Humiston 
jeigu šiądien yra uždaromi 
ir naikinami paleistuvystės 
namai, nes tas mergaitėms 
pavojaus neprašalins. Ji 
priešinga yra net ir baudi
mui merginų, kuomet jau 
jos išklysta iš kelio. Ji yra 
persitikrinus, kad norint iš
vengti tą pavojų, pirmiausia 
reikia užatakuoti naminius 
nesantikius ir pagerinti eko
nomišką gyvenimą, nes tas 
yra svarbiausiu punktu del-

yra liaudies mokyklos, ku- 
; rios yra panašios į musų uni 
versitetus, bet prie tikrų

ding to law, deposes and says that he - 
is the business manager of the “Dir
va” and that the follovring is, to the 
best of his knowledge and belief. a 
true statement of the otvnersnip. Ma
nagement (and if a daily paper, the 
cirėulation , etc., of the aforesaid 
pnblication for the date shown in the 
above caption, required by the Act 
of Aujrust 24, 1912, embodied in sec- 
tion 443, Postai Laws and- Regfnfa- 

. tions. printed on the reverse of this 
ifrom, to wit:

1. That the narnės and adresses of 
the publisher, editor. managing edi-gyvenimo KamuaridE iversitetų negalima pri tor, and business managers are:

maibūnaapsviestielektriką ..... . hW JJ.oft.VJ--« a.__ . • A v » • • X i Ine V/nlOskaityti. Augsti ir tikri 2004 st. ciaįr Ave.ir įtaisyta visi patogumai “ vr_, co. S st ciair Ave.sveikatos žvilgsniu. Aplin-;^lversi^tai Švedijoj yra
kui narna vra įtaisyti puikus mięs^ose’ ^ur i ra JSSU ' Managinp Editor none.

. . p * .(joma įvairios mokslo sakos., Business Managers Paul Szukys,daržai. Kaip kur kitame, tie>liaudies universitetaiI su da. av..
name yra įtaisyti klubai, vai uk tam kad 
gyklos. Svaiginančių gen- įlokinama kas reikalinga

ko musų mergaitės nueina mų ne kozirų niekur negali-!

2. That the owners are:
The Ohio Lithuarrian Pub. Ce., 

2004 St. Clair Ave., Cleveland. Ohio. 
A. B. Bartoszewicz,

2004 St. Clair Ave.
Paul Szukys,

2004 St. Clair Ave.
I. Sakalauskas,

2004 St. Clair Ave.
V. S. Jokubynas.

2004 St. Clair Ave.
A. Kranauskas.

2003 St. Clair Ave.

... - T. ,. ~ • žmonių gyvenime, tobulintima matyti. Liaudies um- , *SJ. ,J : charakteri, supažindinti su
higiena ir abelnai duoti ap- 

| svietą liaudžiai.

ištvirkimo keliais.
Yra manoma, kad pasidar versitetų studentai, kurie 

bavimu Humiston’es pradės negali tą pačią diena pareiti 
mažėti merginų dingimas ir namo, gyvena atskiruose

ma, kad kasdieną nemažas 
skaitlius merginų tampa su
viliotas. Nuolatiniai Humis 
ton detektyvai, kurie saugo
ja tūlas New Yorko gatves 
sako, kad rods netikėtum, 
bet faktas, jog mergaitė ne- 
pereina dešmts blokų neuž
kalbinta tuzino nepažįstamų 
vaikinų.

Gal ne viena skaitytoja 
pasakys, kad pati mergina 
yra tame kalta, nes kam su
sideda ant gatvės su nepa
žįstamais arba atkreipia'pirmoje eilėje. Užtenka pa-

laikui bėgant gal išras bu- namuose, kurie yra pastaty- 
dus užbėgmui kelio mergi- ti netoli universiteto namo, 
nų vyliojimui. * Kiekvienas namas turi 30

LIAUDIES UNIVERSI
TETAI ŠVEDIJOJ.

Šių laikų neutrališkos ša
lis, kaip Švedija Norvegija 
pastaruoju laiku Europos 
lieteraturos pažangoj ir liau 
dies švietime stojo beveik

‘kambarių ir kiekviename 
kambaryj gyvena po du 
studentu.
tęsiasi per septinis mėne
sius, nuo Lapkričio iki Ge
gužio. Stipendijų nėra, nes 
Švedijos gyventojai yra tur
tingi ir kiekvienas už mok
slą apmoka. Kaimai švedi-

Mokslo laikas

Photo by American Presą Ąnociation.

Suv. Vai. karės ligonbuciai.

Tikslas švedų kaip tautiš
kas teip ir socialiskas galu
tinai tampa atsiektas, kuo 

. . . .. j. . ners or noiaing i pvr v*met pabaigią liaudies univer of totai amount of bonds, mortgages. 
sitetą ir pagrįžęs prie savo 
ūkės darbų lieka ūkininku 
gerai pavyzdingai vedančiu 
ūkę, suprantančiu prekybą 
ir žinančiu ekonomiją. Toks 
švedas myli savo tautą, savo 
brolius ir prigimtą kalbą.

Būdamas tokiame liaudies 
universitete švedas apsipa- 
žįsta netik su ekonominiu 
ir socialiu gyvenimu, bet ir 

:su teismo įstatais ir advoka-Į^ t
! tų teisėmis. Tokiu budu sve securities in a capncity other than ©f 

... . .. . . a bona fide owpcr; and this affiantdljoj liaudies universitetai j has no rėason to believe that any ot- 
atlieka didelę užduot? visuo- »

; meniškame gyvenime, kelią

3. That the known bondholders. 
mortgagees. and other security hol- 
ders or holding 1 per eent or mere

or other securities are:_ .Mergenthaler 
„JHVVV pt? V KZ

4. That the two paragraphs next 
above, giving the narnės of the ow- 
ners. stoekholders. and . security hol- 
ders, if any, contain not only the list 
of stoekholders and security hoMers 
as they appear upon the books of the 
company būt also, in cases whrre 
the stoękhoMer or security holder ap- 
pears upon the books of the compa
ny as trustee or in any other fiducia- 
ry relation. the name of the person 
or Corporation for whom such trustee 
is acting, is givcn; also that the said 
two paragraphs contain statemenis 
embracing affiant’s full knowledge 
and belicf as to the circumstances 

! and conditions under which stock-
holders and security holders who do

J.. > of the
company as trustees. hold stock and• _ ___ai.——

i--------------------- tnan as so sraten oy nrm
tautą ant augštesnio kultu- r> tbe „,,mbcr 
ros laipsnio ir veda žmones pieš of eash issue of thįs pnbhcation 
prie gerbūvio. Liaudies uni ,,f distribotci. throuKh the

■ ... . , or etherwij«e. to . paid snhscnbersVersitetą užbaigęs Švedas the Six monthA precedinjr the 
1 negauna jokio diplomo, bet abovc <wuy
1 grįžta prie savd užsiėmimo ' _ . _ .
kaipo paprastas kaimietis, 

{žinoma tik tas, kurs nepa- 
siskyria sau nejokios profe- 
rijos.

Panl Szukys.
Busim".*  Mantjtrr.

Swom to and subscnbrd befere irr 
tins 2-nd day of October, 1917.

<SeaT> G«W W.
(My commHHMOn cxpires Jan. 2(’,

O17J
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t*  PERŽVALGA^! Yčą ir CentralinĮ Komitetų, pripratome prie tos europi- 
tų patį pasakys ir Rusijos nės karės, kad nelabai at- 
lietuviams apie Amerikoje kreipiame atydų i ateinan- 
nepatinkančias jam ypatas čias žinias, kurios praneša 
bei organizacijas.

Negalima susinešti su už- to raporto nepaskelbė, tai p. 
imtąją Lietuva. Užperei- S. šmkus praneša, kad jam 
tame “Dirvos” numeryje paaiškėję sekanti dalykai: 
buvom rašę, kad su pagelbą 1. Ponas Kazys Pilėnas 
Raudonojo Kryžiaus yra ga . 
įima susižinoti su žmonėmis ; 
gyvenančiais užimtojo Lietu 1 
yoje arba kur kitur po vo
kiečiu. Tos žinios visupir- i 
Hia buvo pasirodę angliškuo
se dienraščiuose.

Mr. Prucha, užveižda Imi- i 
gracijos biuro Clevelande, 
norėdamas gauti tikras ži
nias iš Raudonojo Kryžiaus 
parašė laišką prašydamas 
Raud. Kryž. paaiškinimo ir 
ar tos žinios yra teisingos. 
Atsakymą nuo Raud. Kry
žiaus gavo toki, koki žemiau 
talpiname anglų kalboje ir 
vertime, kuri mums Imigra
cijos biuras prisiuntė prašy
damas paskelbti:
City of Cleveland, 
City Immigration Bureau, 
Department of Public 
Welfare, 
Cleveland, Ohio.
GENTLEMEN:—
i am sorry to say that the go 
vernment has put a stop to 
the sending of civiliai! com- 
munication to the Central 
Powers. It may be that a la- 
ter decision will be made 
eaabling us to carry on the- 
work, būt until that occurs, 
will you kindly tell any who 
inųuire, that at the moment 
it is not possible.

Should this plan. be taken 
up again, we will furnish 
ferms to anyone who wishes 
to send messages.

Very truly yours,

pripažista tarnaująs Angli
jos “vidurinių dalykų minis
terijoj.”

2. P-as Pilėnas turi tarpe 
lietuvių “savų žmonių.”

3. Jis, t. y. p. Pilėnas, sulyg 
jo žodžių, tankiai pinigiškai 
šelpęs p; A, Rimką.

4. Ponia Alytienė pripaži
no vertųsi Į anglų kalbą p. 
Pilėnui straipsnius, tame 
nieko blogo nematydama.

5. P-as A. B. Strimaitis pri 
pažino, jog SLA. ofise tan
kiai lankydavosi p. Pilėnas, 
kaipo buvęs SLA. nariu ir 
New Yorko kuopos pirmi
ninku.

6. P-as Pilėnas skundžia 
Amerikos valdžiai lietuvių 
organizacijas.

7. P-as Pilėnas Įskundė 
Amerikos valdžiai keliatą 
lietuvių, tarpe jų mane esant 
Vokietijos šnipais.

Po to p. S. Šimkus rašo:
Iš to viso išvedimą toki 

padaryčiau.
Valia p. Pilėnui dirbti ten 

kur jam geriau patinka.
Valia jam būti net Lietu

vos griežtos neprigulmybės 
priešu.

Galu-gale net valia infor
muoti apie lietuvių judėjimą 
ir nuomones.

Galima butų net teisinti

W. N. Castle.
lietuviškai:
CIevelando miestas, 
Sliesto Imigracijos Biuras, 
Departamentas Viešo Pa
tarnavimo,
Cleveland, Ohio.
GERBIAMIEJI:—

Labai apgailestauju, kad 
valdžia sulaikė civilišką ko
munikaciją (susinėsimą) su 
Centralinemis viešpatystė
mis. Gali būti, kad vėliau 
nuosprendis bus padarytas 
žr Įgalios mus ant toliaus 
darbuotis, bet iki tas atsi
tiks. meldžiu Tamistos pra
nešti tiems, kurie reikalaus 
informacijų, kad dabartinia
me momente negalima.

Jeigu šis planas išeitų ak- 
šten, mes vėl suteiksim for- 

. mas bile kam, kas norės siųs 
ti žinias.

Su tikra pagarba
W.N. Castle.

Išejoį eikštę. Jau dau
giau kaip mėnuo laiko tarpe 
Amerikos lietuvių ėjo gan
das, paleistas p. K. šliupo 
“Tėvynės” 31 num., kad tar
pe lietuvių yra parsidavėlių, 
įvairus spėliojimai nors bu
vo neaiškus, vienok šis tas 
buvo panašu Į tą, kas dabar 
paaiškėjo. “Tėvynės” 38 
num p. S. Šimkus viešai tą 
sekretą adengė. Šimkus 
praneša, kad p. Kazys’ Pilė
nas yra tuo Anglijos šnipu 
apie kurį buvo kalbama. 
Apie tai, kad Pilėnas yra to
kiu, p. S. Šimkus patyrė ta
da, kada nuo jo priėmė 100 
dol., kuriuos jam atgal da
bar sugrąžino.

“Tautos Tarybos” komisi
ją, susidedanti iš Norkaus, 
Vilmanto, Šimkaus ir K. 
Šliupo tą klausimą tyrinė
jo ir jau išdavė Tarybai ra
portą, bet kadangi Taryba

Kare-didžiausis
vargas

kų kenčia musų tėvynė ir 
kas Europoje dedasi.

Bet nuo laiko, kuomet 
gandas apleKė visas Suv. 
Valstijas, kad Amerika pas
kelbė karę Vokietijai, visus

tančiai. Iš to viso ką augš
čiau pasakiau matosi, kad 
karė, tai yra didžiausis var
gas, kad karė yra motina 
vargų, nelaimių.

P. G. Aukštikalnis.

Vargas vien, tik vargas, mus sujudino, o ypač jaunus 
gludi po neturtingo žmo- vyrus, kurie permatė koks 
gaus pastogę. Niekur jis likimas jų laukia. Kiekvie- 
nuo vargo negali pasislėpti1 nas pasidarė neramus ir link 
ir kur tik nepasisuks, kur smumas nuo veidų dingo, 
tik neis vis vargas ir vargas. Eini gatve ir tankiai matai 
Negana to, kad vargas ji būreli jaunų vyrukų, kurie 
spaudžia ir turi jame glu- sustoję klausinėja viens ki- 
dėti, bet aplink save turi dar to kas dabar bus. Išsykio 
ir skriaudikų, kurie iš visų daugumas manė, kad Į Suv. 
pusių išnaudoja, slegia ir ne- Valstijų kariumenę bus ima- 
duoda pakilti augštyn. Tas mi tik šios šalies piliečiai, o 
vargo žmogus nelyginant svetimžemiai bus liuosi, bet 
jūrėse skęstantis veltui apsiniaukė dangus ir ant 
jieško ir šaukia pagelbos, svetimžemių. Iki nebuvo 
bet negali jos sulaukti. Bro per kongresą perėjęs bilius 
liai lietuviai! Mes toki var- kaslink ėmimo svetimtim- 
gą, tokias skriaudas ken- žemių ir ne piliečių dar buvo 
čiame jau nuo keliatą šimtų šeip teip, bet dabar jau pe- 
metų. Musų pečiai jau yra 
papratę toki vargą nešti ir 
mes mažai ką paisome ir jei
gu dar didesnė bei sun
kesnė našta neužgula ant 
musų pečių, tai ir gludime 
teip. Retkarčiais gal nevie
nas apsvarstom savo vargin 
gą gyvenimą ir širdis plyšta 
iš gailesčio jaučiant, kaip ap

■ linkui esanti žmonės mus 
> išnaudoja, bet gal ne vienas

nepagalvoja ir neprotauja
• kaip palengvinti savo gyve-
■ nimą ir laimingiau praleisti 

savo trumpą amži ant to
i milžino pasaulio. Tokios

rėjo bilius ir laukiama viešo 
paskelbimo, kad visi ateiviai 
kariaujančių šalių išskyrus 
teutonus bus imami kariame 
nėn. Dabar ne miela ne ta 
laisva šalis ne kas kitas. 
Kiekvienas yra neramus, 
nusiminęs ir nežino ko lau
kia.

Liūdna žiūrėti Į šeimyną, 
kurioje tėvas ir motina mato 
pašauktą sūnų i kariumenę. 
Pareini iš dirbtuvės, žiūrėk 
jau ne tokie, kokie buvo pir
miau, nėra linksmybės, nėra 
kalbos. Susėdus aplink sta
lą valgyti, nėra juokų ne gy-

RUSIJOS LIETUVIU
SEIMAS. —

ji samdančios valdžios pini
gų ir samdytu tokiems tiks
lams žmonių griežtai galima 
butų nesmerkti.

Bet skųsti lietuvių organi
zacijas esant kokiomis tai 
slaptomis, Amerikai neišti
kimomis, skųsti nekaltus 
žmones esant Vokietijos šni-

siūlė pasveikinti lenkų kari- ta nuo valstybės ir tikyba 
šitas klausi

mas dabar kliudyti, anot 
nereiktų, tok 

veikinimą suskilusio šuva- klausimas reiktų atidėti ligi 
įžiavimo demokratijos daliai. sugryštant i Lietuvą. Sulyg 
i Tai visa padaryti pavesta Seimo nutarimo mokykla at- 
prezidijumui. duota mokytojų ir tėvų ta-

Marma praneša apie trem rybon. Jos nusprendimui 
tinių reikalų aprūpinimo ko-, paliktas tikybos mokinimas 

j misijos darbus. Komisijos arba nemokinimas mokyklo- 
i nuomone, reikia ateityje pa- je.
įsirūpinti ir karininkų šeimy-

ninku suvažiavimą, kuris. nuo mokyklos 
skilo i dvi dali.

Seimas nutarė siusti pas- kalbėtojo.

(Užbaiga.)
Toliau Seimą sveikino Būt 

kus Voronežo lietuvių de-' 
mokratijos vardu.

Po to Seimas renka iš savo 
tarpe komisijas atskiriems 
dalykams aptarti ir patiekti 
tam reikalui rezoliucijas.

Netrukus buvo patiekta 
Seimui komisijos išdirbtą 
rezoliucija dėl Lietuvos poli
tinės ateities. Štai ji:

Lietuvių Seimas Petro
grade atstovaująs išblašky- 
tajai po Rusiją demokrati
nei Lietuvių Tautos daliai, 
apsvarstęs politišką Lietu
vos ateiti posėdžiuose Bir
želio m. 1-4 dd. rado:

1) Lietuva yra atskira et
nografinė, kultūrinė, ekono
minė ir politinė vienata;

2) Lietuvių Tauta savo po 
litinio atieties likimo klau
sime yra savarankumo idė
jos vedama; -

3) Kiekviena tauta gali, 
pasekmingai vystyti ir plė
toti savo kultūros ir ekono-, 
mijos pajiegas tik turėdama! 
pilną politinę savo šalies ■

galvą ir neranda parėmimo, džja nuo savo sūnelio, kuri 
nes daugumas numojęs ran- išaugino, ant kurio tiek var- 
ka pasako, kad niekas negel- gQ padėjo ir šiądien, kuomet 
bės, kad jau likimas teip sky jy Įas sunus yra pačiame 
rė. gražume, pačiameskaistu-

Iš tų vargų, iš tų visų did- me, pačioje jaunystėje turi 
žiausių nelaimių, visų did- atsisveikint, tampa išpieštas 
žiausis vargas yra — karė, jg rankų j>er prievartą. 

iKarė tai tikra žmonijos Skurdžiau jau niekados tė-

! Sugintas atsakydamas Ja- 
'nomis. Tremtinių šelpimo kubėnui pasakė, jog tose vie 
darbas turi būti reorgani- tose, kur žmonės randa rėk 

i aliotas, šelpimo organizaci- kalinga pasikviesti kunigą, 
i jose visi šelpiamieji dalyvau- ten uždrausti to negalima.
! ja be mokesčio, kiti gi su ne- Besibaigiant šios dienos 
I dideliu mokesčiu. Į tas or- posėdžiui buvo dar kalbėtasi 
' ganizacijas privalo Įeiti kiek apie mezliavos klausimą, 
.vienas pabėgėlis. Ręikalhi-įapie vietos tautos tarybas, 
įga pirmiausia reorganizuoti Kad plačiau nušviestų šiuos 
Centro Komitetas demokra- klausimus ir parenktų tam 
tizacijos pamatais ir dife- tikras rezoliucijas pavesta 
rencijacijos dėsnais. tai visa padrayti komisijom.

Smolskis (s.-d.) prisimin- Dešimtoji Birželio 5 diena, 
damas Maskvos Komitetą, Paskutinis Seimo posėdis 
sako, jog gera butų sudarius atidaryta 2 valandą po pie- 
tremtinių tarybą, kuri kaipo tų. Kaikurie atstovai jau 

' virsiausias organas vestų išvažiavo namon, nes svar- 
: šelpimo darbą. Taryba gi blausias darbas jau buvo at- 
• išrinktų pildomąjį komitetą, liktas. Salėje matosi trijų 
įTeip suderintas darbas butų frakcijų atstovai: socialde- 
| pačių žmonių rankose. Ko- mokratų, socialistų liaudi- 

.. .... ............ ninku ir santarininkų. De
šiniųjų frakcijų atstovai jau 
nebeatėjo. Tik pačiam sa
lės gale, kur svečiai sėdi, 
matyti buvo besėdint krikš
čionių demokratų lideris 
kun. Vailokaitis. Didelių

miteto nariais galėtų būti 
į visi tremtiniai, nuo 18 metų; 
į vietos gyventojai Įvesti ne- 
(geistina. Patys Komiteto 
į tarnautojai teip pat turėtų 
į būti narais. Tremtinių rei- 
ikalai teip turi būti daromi,

, . ;kad jie patys galėtų viską ginču ir kritikos nesigirdi.
, . Iprižiūrėti. ‘4) Šitoji laisve kiekvienos;

tautos manoma kaipo teisė į 
pilnai savo politini likimą 
spręsti;__________________

5) Politinio tautų apsis
prendimo teisė Rusijos Dar
bininkų bei Kareivių Atsto
vu Tarybos yra iškelta kaipo i 
busimosios taikos pamatinė;

Skaitoma rezoliucijos ir bal-
Lekeckas (soc.-liaud.) kai- suojama jos, nes dėl jų jau 

■ba apie Centro Komiteto vakar buvo prikalbėta, čia 
i netvarką. Sulig sąmatomis aš nekartosiu tų rezoliucijų 

-ne visi skyriai laiku gauna ir kitų nutarimų, nes jau tai 
pinigus. Centro Komitetas tilpo arba dar tilps laikraš- 
pradėjo leisti prie darbo se- Čio skiltyse.
niunus: jie gal butų buvę Uždarydamas paskutini 

Į geri anuomet, bet ne dabar, Seimo posėdi Bielskis išreiš- 
sąlyga. Toji pati teisė jau |nef. Eegali išreikšti žmonių kė vilti, jog visi greitai susi- 
paskelbta pamatiniu 
principu atskiru Euronosi, .' ‘ davimais

pais gali tiktai tam tikros į nelaimė, kuri nesą netik v ar- vajns negali būti. Ir kaipgi 
rūšies žmogus. P-as K. Pilė-:gą žmonėms, bet sunaikina ne, kad mat0 savo sūnų ka
nas tokiu yra ir lai lietuviai įšali, sugriauna namus ir reivj, kuriam taps Įteiktas 

,. ;gamtos tvarinius paverčia kardas kuriuo reiks kitus
Ant galo p S Šimkus sa-pž niek. Visi mes jos bijo- žud ti ir nu0 kurio... gaI pa.

apie tai žino.

laikos vaka' įkyrių valdybos ne-tiksime Laisvojoj Lietuvoj. 
;siskaitė su žmonių reika-jog vėl susieisime Lietuvos 

ir 4mer;kos v"l ’v-iv * davimais. Reorganizuojant Steigiamajam Susirinkime.
į Susiklojusi i ■' karės'Centr0 reikia tu- ; ‘

aplinkybėmis porinis Li«uil'etl "meny-|e decyntralizaci- nu prezidijumui padėką, pa- 
i ja. Skyrių valay oos turi ou- darė jam ovaciją, kilnodami

Seimo atstovai išreikšda-

vos likime klausimas tapo; ... . . , , - , .
tnrptautiris ir tok ’u hudu |n pačių tremtinių renkamos, kedėse sėdėjusius prezidiju-

1 " kon-;Tautos Taryba turėtų pada- mo narius: BielskĮ, Smolskj
j ryti reviziją Centro Komite- ir šilingą.
te. Tremtiniai neturi jokios --------------

Liptaut- ii:.- r ta 
pese svarstytinasko, kad turi ir tikrus priro- < me, visi jos nenorime, visi ap įįam įuti 

dymus, tik nežinia dėl ko-;ffai]estauiame tuos, kurie „ ' . I 7) Tarptautinis taikos kon į. _ ... T,kių pnežasrių negali jų kol-į Lta karės laukuose ir ant Zli±“klluT^ Ulrfe ^^eionuoti!3«™bnes pagalbos -iw sll METINIS JAV į
kas paskelbti. Šimkus rašo: |gai0 keikiam tuos, kurie gim . . k • ‘t ir nesu’(t::^ ka] ,)ave:*:^n?los

Prirodymai, kad Pilėnas i do kares. Tris metai atgal. T e U T “ Jus išsiskirti, jeriu to n ' . .
skundė lietuviu organizaci-! kuOmet užsidegė europinė 'uofai* ' ,uozas!norės, iš valstybių jas paver- Sugintas (soc.-liaud.) kai- dirbi stes departamentas ap- 

- ____,______________ .• ašarotomis savo akimis Pa-!„u?ju o išsiskyrusioms tau-P}^amas ^!U0 klausimu pa- skaitliuoja, kad siumetims
žvelgia Į sesutę, paskui žiuri is 

J metinį kurios galyaira-j nęgarantUaiaisvOiSaval^n.| .....................
, lengva linksta žemyn. ^iu-']iaus politinio gyvenimo. !mas. Vilniuje dešinysis spar tais metais. Ūkio ministen- 

.... rint i motina kuri apsikniau ‘griauna Lietuvą, šluoja vis- bus įma verkti, vfeiems pa.

,an Jteip pat reikėtų atkreipti do-
Suvienytų Valstijų žem-

DERLIUS.

jas ir žmones valdžiai yra>karėf rnes buvom labai nusi- 
tikri ir neužginčijami; jeigu ’gandę, tuo labiau, kada suži- 
prireiks — bus paskelbti, gi nojome, kad vokiečiai su sa- 
tuom tarpu dėlei svarbių Vo milžiniškomis kanuolėmis

gusiiu o L.......--------  --- . .
toms turės duoti tarnauti- Įtakojo, kaip buvo nuo pra javų derlius bus daug di

džios šelpimo reikalas veda- dėsnis, negu kad buvo perei-

priežasčių neskelbiama.
Už viską ką šiame rašte ka> kad žūsta musų bakūžės, ..

pasakiau, imu visokeriopą kurjOse mes esame gimę ai°,. & us..a.
atsakomybę. ■ ■ • ■ - • • veria širdj ir ašaros veržias.i kad gražus kąimai virsta Į 

Vadinas p. Šliupo “Tėvy- Pelenus, kuriuose mes prieš 
nebuvo atvyksiant i šią laisvės šalĮ 

prasimanymu, bet tikra tei- būriais suėję dainavom lie- 
sybe ir dabar jau viskas eina1 
Į eikštę. Laukti dabar rei
kia visos komisijos praneši
mo iš viso tyrinėjimo.

nėję pranešimas
iš akių. Sunus pamatęs ver
kiančią motiną prieina, ap
kabina ją ir verkia abu ne-

nas neįsileido Komitetan ja paduoda statistiką kiek 
musų partijos. Toliau Ko- kokių javų užderėjo perei- 

I. kreiptis Į Laikinąją Ku- buvo vengiama visuo tais metai ir koki derlių per- 
' ’ Komiteto mato šiais metais. Sulyg

Vienu balsu nutarė.

sijos \ aidžią teip pat į \ i>as men^s kontrolės, 
valstybes sąjungininkes beiįdarbu apystaitos 
neutralesir reikalauti pri-!

, , lyginant maži veikai. Ar taitu viskas dainas, kad net vi- ‘ne didelis gailestis? Dides-

visuome- apskaitliavimų šimet mano- 
, nei nebuvo žinomos. Buvo ma surinkti žieminių javų 

pažinti: .įtveriama technikų ir kitos 402,000,000 bušelių ir vasa
ri Kad Lietinių Tautai,komisijos, bet jų darbų ne- rinių javų 676,000,000 buše-

A. Bulotos paskaita apie 
amerikiečius. Paskutinia
me numeryj “Santaros” ran- f 
dame pranešimą, kad Petro
grado lietuvių “Grūdo” drau 
gija savo naudai rengia p. 
A. Bulotui antrosios ir tre
čiosios Durnos atstovui pas
kaitą. Paskaitos tema: 
Amerikos lietuvių šelpimo 
reikalai ir jų politiniai santy
kiai”.

Pažindami mes p. A. Bulo
tą iš jo buvimo Amerikoje 
jo taktiką ir girdėję jo saky- 
sas prakalbas apie Rusijos 
lietuvius, galime spręsti, ką 
p. Bulota 
ietuvi - 
nūs 
mo Ame - 
prakaF .

sos aphnkes skambėdavo. nj(> jau jr butj „ 
Bet dabar... dabar tenai mu- Ljudnas ir ^alldus re į. 
sų tėvynėje tik vargas gludi, jr tenai kur
ten musų tėveliai su vaikais t(Jri a |eisti tan.
kenčia badą m asaras lieja. kiausiai tjk k vedusj 0 jau 
ruzką? Uz ką mes turim nikaitis savo meilužę. Tie 

kentėti ir negalim išvengti nelaimin(ti, kurie kiek laiko

pasakys Rusijos
'’nre amerikie-

Bulota laike b-’vi- 
isose

i ... • j MVV JU llal ou *****'-•  VIVjVVVjVVV *7  i* o v,

į priklauso politinio apsis ma^om Didžiausi pinigai lių; sykiu 678,000,000 buše-

tokio barbarizmo? Mes gy- , svajonėsc tverė 
vendami čionai labai apga!- jr atejtjes
lestavom anuos, neramumo venjmą kurie mejlėjc pri. 
apimti nežinojom, kaili pa- sjek^ vįens kįtam būti ištiki-
sėkmingiau nešti jiems pa- mu ikj rabo |ent <jabar 
gelbą. Suorganizavom fon, , ............. , . tas viskas irsta ir viskas ei-dils, kurie issykio pasekmių- na ui niek 2m dirbo 
gai velke, bet vėliau pradėjo o nuo iki vaka
prarasti savo vertę, kilo bar- kad ^„,1
niai, peštynes, musų įaudlis kad gavo žmonaj jr vaj.
tapo suskaldyta i tris da is ir kudjama susukti lizdelį ir 
tos data pradėjo viena kitos kuomet vjsa ats!ekė -uj 
neapkęstu Is to pasirodė laimė _ rejkja Hkti vis_

rlirizila M_ r *nrasy tarpe dideli netiki-1 ž ; vaikučius
mai. Ir teip. Kotae darbai jr atgiskirti> aUiskirti gal 
mums visiems prigulėtų veik ant visados nes kas gali 
ti, kas reiktų visiems remti, įspėti koks likimas jo laukia, 

o tai mes apie tą mažai paiso- Ir šiądiena tokių atsitikimų 
c me. Ant galo mes jau teip yra jau ne šimtai, bet tuks-

prendimo teisė;
2) Kad savo politini liki

mą Lietuvių Tauta turi tei
sę spręsti laisvai išrinkta
jam Lietuvos Steigiamajam 
Susirinkime visuotinio, be 
lyties, tautybės ir tikybos 
skirtumo, tiesaus, lygaus ir 
slapto balsavimo pamatais, 
proporcijonalios sistemos 
prisilaikant;

3) Kad Lietuvių Tauta, 
kaipo užinteresuotoji tauta, 
turi teisę turėti savo atsto
vus tarptautiniam taikos 
kongrese.

II. Apie visa, kas yra čia 
išdėstyta, pranešti viso pa
saulio demokratijoms.

ši rezoliucija buvo vienu 
valsu priimta. Ją priėmus 
atstovai padainavo marsa- 
lietę ir lietuvių himną.

Nutarta padaryti pertrau 
ka iki 6 valandai.

Po pertraukos Balys pa

buvo leidžiama sanatori- lių, kuomet pereitais metais 
joms, o musų ligoniams stip- žieminių ir vasarinių javų 
resnės pagalbos prisieidavo buvo surinkta sykiu 640,000, 
jieškotis pas svetimtaučius. 000 bušelių.
Prie dvasios reikalo aprūpi- Kaslink kitų javų derliaus 
nimo matome dvejopus rei- tai apskaitliuota, kad ma
kalus: švietimo ir tikybos, noma surinkti šimet: koku- 
Mes manome, kad tikybos ruzų 3,124,000,000 buš. (pe- 
rerkalų aprupnimas, kimi- reitais metais surinkta 2, 
gų samdymas — tai jau ne 583,000.000 bus.), avižų 
komitetų dalykas.

A. Purenąs (soc.-dem.) metais surinkta 1,252,000, 
kalbėdamas apie Centro Ko- 000 buš.), miežių 214,000, - 
miteto reorganizavimą pa- 00 buš. (1916 m. 181,000,000 
brėžia, jog švietimo darbas buš.), migių 56,000,000 buš. 
turi būti pirmoj eilėje stato- (1916 m. 47,000,000 bus.), 
mas. švietimo sekcija turi baltų bulvių 452,000,000 buš., 
būti organizuota demokra- (1916 m. 285^000,000 buš.), 
tingais pamatais, nes tik to- saldžių bulvių 81,200,000 
kiu budu bus galima gerai buš., (1916 m. 71,000,000 
pastatyti musų mokyklos ir buš.), tabako 1,215,000,000 
parūpinti joms tinkamų mo- svarų (1916 m. 1,151,000,000 
kytojų. *sv.),  linų 17,000,000 svarų

Kun. Jakubėnas išeina kai (1916 m. 15,500,000 svarų), 
bėti dėl Suginto pasakymo, bovelnos 11,600,000 holų 
jog bažnyčia turi būti atskir (1916 m. 11,400,000 bol.)

1,453,000,000 buš. (pereitais



Tarėmės važiuoti i Buffa- 
lo pergulėti. Kiek, atsitoli-

žeme tuomet dirbo apie šimtas darbininkų. 
Keliatas žmonių paspėjo įšokti j rėčkas, 
kuriomis tuomet kėlė ir leido darbininkus 
į kasyklas, ir išsigelbėjo. Norėjo tas rėčkas

Mes apšižvalgėm. šalę

Reiks atsisveikint man su pasauliu, 
Kurs teip malonus ak buvo, 
Dings ta linksmybė, kuri man švietė, 
Viskas teip bus kaip nebuvo.
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SENATVĖ.
Kaip jūrių vilnis, viena po kitos 
Plaukia gyvenimo dienos, 
Rodos gyvybė vos tik pražydo, 
O jau silpnėt ima jiegos.

Rods širdis šiądien tik ėmė plakti. 
Jautrios svajonės tik gema, 
Bet atminimai duoda suprasti,

keliatą vaizdelių sumanėm 
atlankyti musų tautiečius, 
kurių girdėjom keliatas esą 
miestelyj. Netrukus atsi
dūrėme E. Falls St.. kurs iš

m • 1 — ^.1 lika kitų vaikų.
Į 61SVD6S DtlS&KOS* Jis greitai Paklausė savo sūnaus:J * ■ — Ar nori pasilikti su manim?

— Noriu I atsakė Vaikas.
Tuomet jis pačiupo vieną svetimą vai-

Kur žiedas? rūsčiai užklausė vys- ką ir įsodino į besikėlusią jau rėčką.
Po to jis tarė savo draugams:

(Toliaus bus)

SURINKO M. š.
(Tąsa)

nūs nuo miestelio, važiavu
sia pirma J. Šimkus sustojo. 
‘ — Kas tai per “triubelis” 

užklausėm.
— Ar žinot ką?

labai buvo gaila apsilenkti kiti 
su CLT. Choro regiamuoju L_ 
koncertu, kurs turėjo įvykti ngai nereikėjo laukti 
nedėlioj Rūgs. 2 d., bet tikė
damiesi, kad .kada nors vė
liau turėsim progą pasiklau
syti šio choro dainų, rengė
mės kelionėn. Tuom įdo
mesnė musų kelionė turėjo 
butivažiuojant “motorcyk- 
liais”, mat veik visi mes tu
rėjom “up-to-date” mašinas 
jr todėl plaukti laivu arba 
važiuoti traukiniu butų pra
sižengimas priešais šių die
nų sportą...

Pirmą Rugsėjo dieną, pu
sę po penkių ryte, aš su žmo
na, N. Norkus su giminai
čiu J. Norkum, K. Bružas ir 
J. Šimkus išvažiavom.

Rytas buvo gražus, nors 
jau vėlyvas vasaros laikas, 
bet gamtos reginiai mažai 
atsimainė — visur žalia, 
šilta, tyku... tik oras skyria- 
mas greitumu keturesde- 
šimts penkių mylių i valan
dą glostė veidą, plasdeno 
užsuktais užpakali kakla- 
raikščiais...

Kelias tarpe Clevelando ir 
Ashtabula ilgume penkiosde 
šimtis mylių, plytoms gręs- 
tas, lygus, šalimis farmos 
paskendę medžių žaliumy

jomis.
Prisižiūrėję šių įdomybių 

-stebuklų. nufotografavę

• Už Erie Pa., netrukus 
Įvažiuojame New York’o 
valstijom Čia reginiai vėl 

j mainosi: laukai kaip akimis 
iužmatyt užsodinti vynvuo- 
Igių krūmais žaliuoja, kelias 
i nors žvyrinis, bet daug ly- 
i gesnis, geriaus prižiuromas.

Kadangi užkandžio bu
vom pasiėmę iš namų ir pa
kelėje užkandom, todėl pie
tuoti parsiėjo gana vėlai 
Dunkirk N. Y., kur užtru
kom apie porą valandų.

■ Privažiavus Angola, N. 
[Y., prakiuro P. Norkaus 
' “tire” ir čia pat betaisant ge 
! rokai sutemo. Man prisimi
nė kaip pernai vasarą išva- 

j žiavęs iš namų tuom pat lai- 
!ku valgiau pietus Buffalo, 
N. Y., žinoma prie kompani
jos daugiaus įvairumo ir 
i neprisieina teip labai sku-
• bintis.

tiltas iš miestelio link minė
tos salos nutiestas tapo 
1817 m., kurs žiema tapo ledų išardytas. 1

^ntras tiltas P^tytas 
Iol8 m.

Trečias tiltas pastatytas 
1855 metuose.

Ketvirtas, dabartinis, til- 
tas 1901 metuose.

Goat Island” užima apie 
70 akrų žemės apaugusios 
medžiais ir ištaisytais ke
liai, takeliai — išrodo i gra
žų parką.

Upė žemiau “Goat Island” 
200 pėdų gylio.

Niagara tekėjimas apskai 
tomas 5,000.000 arklių jie
gos, kurios 500.000 sunaudo
ta dabartiniu laiku gamini
mui elektros, kurios jiega 
yra sukama daugelio dirbtu
vių ratai aplinkiniuose mie
stuose ir apšviečiama gat
vės, o 4,500,000 tonų van
dens pereina per vandenkri- 
ti i vieną valandą, apie 58. 
000 bačkų per sekunda. 
Niagara upė turi išviso 36 
mylių ilgio. Nuo ežero Erie 
iki vandenpuolįo 22 mylios. 
Nuo vandenpuolio ik Onta- 
no ežero 14 mylių. Upė 
puola žemyn viso 336 pėdos 

sekančiai: Nuo ežero ik 
Rupios dvidešimts vienos ir 
pusės mylios ilgume 17 pė
dų, todėl čia vanduo plaukia 
labai pamažu.

Nuo Rapids ik vanden- 
puohų pusė mylios ilgume 
Pu°la 53 pėdos, todėl van
duo čia pradeda labai smar
kiai verstis žemyn pro Įvai
raus didumo akmens uolas 
gui guliuoela mas,—daužyda
mas ir trykšdamas, ir kuo
met prisižiūri šitiems van
dens verpetams, jautiesi už
gautas taja metamorfoza. 
kuri susidaro j)usėje mylios 
aukščiau vandenpuolio.

Paties vandenpuolio aug- 
štis 161 pėda.

Nuo vandenpuolio iki Le- 
v iston i mylios 98 pėdos, nuo 
Leviston ik Ontario ežerui j 
7 pėdos, taigi viso 336 pėdų |

Geologai spėja, kad van-! 
denpuolis originališkai buvo <' 
ties Leviston kalnu septy- j 
nios mylios žemiaus dabar
tinės vietos ir ėmė apie 35. 
000 metų ik dasigraužė i šį 
tarpą. ;

I “Goat Island” nuo 1885 
į priklauso New York vaisti
nei, už kurią pi tanesniems jos 
! savininkams Porteris užmo
kėta 1,433,429.50 dol.
_ Dabartiniu laiku aplanko 
šią v ietą apie 1,000,000 žmo
nių kas metai.

Augščiaus šoninio van- ■ 
denpuolio yra vieta vadina
ma “Cave of the Wids”, i ku
rią nusileisti kainuoja dole
ris. .čia gauni teipat apsi- 
vilkt tam tikrą neperšlapian i 

’tį apsiaustą.
j čia nusileidęs žemyn tre-j 
pais atsirandi ant siauro 
tiltelio vedančio per van-i 
dens miglas ties pat vanden
puolio, kurio trykštančius) 
vandens lašus atsimušė sau- 

• lės spinduliai tveria vaivo- 
i r> kštę, tokią pat. kokią kar- 
jtais matome ant dangaus, 
Ipo lietui saulei pasirodžius, i 
' tik čia mes ją matome sale i 
musų pačių, o iš viršaus nuo) 

; kranto žiūrint po musu ko-!
*- . i

miestin pradėjo smarkiai ly 
ti. Prisiėjo slėptis kam po 
“freitkariu”, kam stubos 
prieangyj; tik mano pasa- 
žierius išliko sausas, mat 
“sidecar” buvo su būda.

Apstojus kiek lietui įva
žiavom miestan, o neužilgo 
leidomės link Niagara Falls.

Kelias čia 25 mylių ilgu
me — plytinis, geras, tik lie
tus beveik visą laiką prunk
štė.

Atvažiavus į vietą, mudu 
su K. Bružu nuėjom į barz- 
daskutyklą apsidailinti — 
mat čia, kaip, sako visoje 
New York valstijoj didžiau
sis biznis nedėlioms, nes' iki 
pietų viskas adara, apart 
smuklių. Už padailinimą 
feisų užmokėjom po dolerį, 
kas CIevelande butų ne pu
sės nekainavę.

Lietus nustojo. Pradėjo 
blaivintis, o iki papietavom, 
dangus buvo tyras, saulė vėl 
maloniai bėrė savo spindu
lius. Čia suėjom tūlą kana
dietį, kurs sakėsi esąs apva
žiavęs didesnę dalį Ameri
kos su “motorcykliu”, jis 
mums papasakojo daug ži
notinų dalykų — informaci
jų, iš kurių tūlos ateityj ga
lės būti daugiaus vertos ne
kaip visoje musų kelionėje 
išleisti pinigai.

Dabar skubinamės prie 
savo kelionės tikslo — prie 
vandenpuolio. Ties pat van- 
denpuoliu randasi teip vadi
nama “Goat Island” sala, 
kuri skyria Niagara upę j 
dvi dalis.

Pagal ten gaunanių įfor- 
/nacijinių lapelių, pirmutinis

Kelionės įspūdžiai tiltelis ir labai paranku buvo 
E Clevelando j Niagara Pp'“iuoti prie kugio' 
Falls su motorcykliu. Nutarėm, kam mums 

važiuoti i Buffalo ir mokėti 
Naudodamiesi “LaboriUž tokia pat nakvynę, kokią 

Day” šventėmis, entuzijastų mes kiekvienas turime vi- 
kuopelė sutarėms važiuoti sus metus namie — apsinak- 
į Niagara Falls, atlankyti voti arčiaus prie gamtos, 
-garsųjį vandenpuoh.—Rods__ Kuomet vieni taisė guolį.

..„i nuvažiavo į artimą mie
stelį parvežti vakarienės, 

i: rado
si ir vakarienė. Kilbasos, 
pajų, bananių, obuolių, na, 
žinoma jeigu kuriam per- 
dauk prisirinko dulkių į 
gerklę, tai buvo kuo nuplau
ti... Užkandę, be juokuoda
mi, bešnekučiuodami prisik
lausę žiogų koncerto ir sumi 
gom.

Man pradėjus dantį gelti 
pabudau ir pradėjau žval

gytis. Stebėtina naktis. 
Dangus žvaigždėmis apsėtas 
mirga. Mėnuo visame pil
nume šviečia, šilta. Vėja- 
lis ne šnapšt — tyku, tiktai 
retkarčiais automobilius ke
liu nv.šnypščia ir žiogų mo
notoniška malda kartojosi. 
Seniai tokią naktį buvau 
įsižiužėjas — jai bent Lie
tuvoje, bet ten prie viso to 
prisidėdavo ir naktigonių 
dainos. Kaip tuomet būdavo 
gera svajoti — svajoti....

Rytui pradėjus brėkšti, 
sukilom. Pirmas darbas 
buvo nutraukti musų gulyk
los paveikslą. Vėliau saulei 
pradėjus tekėti, apsireiškė 
stebėtinai gražus reginys. 
Norėjosi tą viską pagauti 
ant filmos, bet ši fotografija 

■ nuošė; darė neapsakomainekaip- išėjor-mat—iki- prisi- 
malonų Įspūdi. ' ruošta, saulė truputi paki-

Netoli Ashtabula pada- į0 jr atsiradę spinduliai — 
rėm pirmą stotį. Apžval- traukiant prieš saulę užken- 
gėm aplinkę, apžiūrėjom ma 
šinas kad viskas butų gerai Truputį pavažiavę arčiau 
tvarkoje ir nutraukėm pa- e2ero nuėjom nusiprausti, iš 
veikslą mat aš turėjau su simaudyti. Vėliau užėjom 
savim camera , todėl visas pas farmeri ant šviežio pie- 
žingeidesnias vietas nufoto-Įno
grafavom. Artinantes prie Buffalo

Tarpe Ashtabula ir Erie pradėjo kylti “ debesis su 
Pa., kialias žvyrium piltas ir griaustiniu. Įvažiavus prie 
truputį duobėtas, todėl va
žiuoti greičiau, kaip dvide
šimts penkias, trišdešimts 
mylių į valandą buvo nega
lima. Čia pakelėmis prisėta 
daug grikių, kurių žiedai nu 
baltinę laukus ir teikė labai 
keistą kvapsnį — nesupran
tama kodėl teip vėlai žydė-

• i kalę iš štankietų, teip kaip 
j kad Lietuvoj darželius tve- 
; ria, su stogeliu, kurioje vasa 
irą rengia šokius ir kitokias 

^ pramogas. Taigi tame net 
mus clevelandiečius pralen- 

[ kia, nes mes nesulyginamai 
didesniame skaitliuje, o ir 
iki šiai dienai neįsitengiame 
sau svetainę įsigyti, nors 
pastarame laike apie tai dar 
buojamasi-vęikiama.

Vėliau užėjom Į M. Ker
šio “Tautišką užeigą”, kur 
įsišnekome su keliatą vie
tinių lietuvių.

Sulyg jų papasakojimo, 
sužinojome, jov ten esama 
apie šimtas lietuviškų fami- 
lijų ir apie keturis kart tiek 
pavienių, tik merginų trūk
sta. Iš draugysčių esama 
SLA. kp., SLRKA. kp., 
TMD. kp. ir švento Jurgio 
draugystė susidedanti iš 
apie šimto narių. Šios drau 
gystės vardu ir bažnyčia už
vardinta. Iš laikraščių skai
toma daugiausia “Saule”, 
bet ir kitokių išsirašoma, 
tarp kurių ir “Dirvos” ke
liatas ekzempliorių pareina, 

i Inteligentijos nėra apart 
! kunigo, kurs apart bažnyti
nių priedermių nieko dau
giaus neveikia. Kalbėtojai- 

: agitatoriai čia neatsilanko, 
i todėl ir apie aukas tautiš- 
Ikiems reikalams arba nuo 
įkaręs nukentėjusiems, nesi- 
' rūpinama.

Iš lietuviškų biznių esa
ma: šeši saliunai, bet pasta
ruoju laiku mažinant saliu- 
nus, tapo ir dviem lietuviam 
atimta laisniai, todėl ant to- 

. liau liekasi tik keturi.______
Teip pat yra “Dry Goods” 

štoras ir grosernė. Nema
žai lietuvių turi pasistatę na 
mus.

Pasikalbėję, pasižiūrėję ir 
saulei vakarop svirant leido
mės į Buffalo ant nakvynės.

Ryte išvažiuojant iš mies
to, man atsitiko maža nelai
mė, kuri vienok galėjo užsi
baigti labai tragiškai. Va
žiuojant apie penkiolikė -my
lių į valandą netikėtai kelia- 

j tą žinksnių priešais užbėgo 
lant kelio mažas kūdikis. 
Urnai sulaikyt mašinos ne
buvo galima, todėl sukant 
smarkiai i šalį apsivertėme. 
Nors patįs truputi susižei- 
dėme, bet kūdikis prie pat 
ratų tapo neužgautas.

Kiek pavažiavus iš miesto 
sutikom tūlą Buffalo gyven
toji grįžtant iš vakacijų. 
Važiavo “Indian” mašina sa 
karu užpakalyj, susisodinęs 
pačią ir dvi dukterį. Jis 
su pasididžiavimu apipasa
kojo savo atliktą kelionę po 
Pensylvanijos kalnus, ir čia 
pat pradėjo demonstruosi, 
rodyti savo gabumus, besi
sukinėdamas šaligatviais 
tarp medžių, iš ko mes turė
jom didelį žingeidumą ir 
gardų juoką, teip kad ir 
apie savo skaudulius pamir
šom.

Daugiau nelaimių neatsi
tiko. Sekančią naktį pergu
lėję Erie Pa., laimingai par
važiavom namo.

Abelnai imant apart virs 
minėto prietikio, kelionė bu
vo labai smagi, žingeidi ir 
Įspūdinga. Jeigu kartais 
pasitaikydavo kad kas nors 

į sugedo, tuoj čia pat sukib
davo keliatą rankų į pagalbą 
ir už kelių minutų buvo pa
taisyta, gatava, žodžiu sa
kant su tokiais draugais gak 
Ii važiuot skersai kontinenJ 
tą ir neturėsi “triubelio”. 
Tik apgailėti reikia, kad iš 

didesnės dalies apgyventas musų lietuvių netik kad yra 
lietuviais, čia ir savo baž- mažai panašaus sporto my- 
nyčią lietuviai turi pasista lėtojų, bet dauguma ne ant 
tę, ir tautišką svetainę susi- tyro oro vasaros laiku ne-

PAUKŠTELIAI.
Kodėl neatlankai 
Raibasis paukšteli, 
Mano numylėtą 
Gimtinį namelį.

Kodelgi ne čiulbi.
. Vyšnelių sodely j, 

Nesuki lizdelio, 
Šakose medelių.

Juk dar nepakirstas 
Žaliasis medelis, 
Kur buvo gimtinis 
Tavasis lizdelis.

Kuriame matutė 
Tave užaugino— 
Lietuvos dainelių, 
Gražių išmokino. 

Ves tik jas pramokęs 
Karštai pamylėjai, 
Kiekvieną ryteli 
Tu gražiai čiulbėjai.

Bet musų tėvynei, 
Pradėjus liūdėti 
Ir tavo dainelė 
Nustojo skambėti.

Ar tu nemylėjai 
Gimtinio sodnelio, 
Ir musų vargingo 
Lietuvos kraštelio.

Kad sunkų vargelį
Vargt mums nepadėjai, 
Ne savo dainomis 
Į mus nekalbėjai.

Tuojau mus apleidęs 
Tu svetur išskrydai, 
Argi daug grožybių 
-Tenai tu išvydai,—----------- --

Ar giedri saulutė 
Tenai daug šviesesnė, 
Ar žalia girelė 
Yra daug platesnė. 

Ar gražiau žolynai 
Žydi ant laikelių, 
Argi ten žmoneliai 
Nekenčia vargelio.

Ne čiubėk paukšteli, 
Ten čiulbėt nelemta, 
Nes dainelės tavo 
Ten nieks nesupranta.

Į brangią tėvynę 
Paukšteli parlėkie 
Ir savo dainelę 
Mums čia užčiulbėkie.

O kuomet užmigsim 
Po sunkių vargelių, 
Tu mums pačiulbėsi 
Tarp žalių medelių.

Vyturėlis.

ANGLEKASYS HOFFENAS.
(IŠ Liaudies skaitymų I. Pos-vo.)

Žmonės, plakdami dalges, tekindami 
kirvius, kūrindami savo krosnis akmeniniu 
anglimi, pirkdami brangius aukso ir sidab
ro daiktus, nei neatsimena, kiek tai vargo 
ir prakaito padėta, kol ta geležis, anglis ir 
auksas išgauta iš žemės.

Baisus yra potviniai upių ant viršaus 
žemės, kuomet jie nuplauna ištisus sodžius, 
miestelius ir miestus, daug žmonių ir jų 
mantos tuomet pražūsta, bet dar baisesni 
požeminiai potviniai, jei jie užklumpa ang- 
lekasius prie darbo, mažai kas tuomet išsi- 
gelbsti.

Belgijoje, 1812.metais, netoli Liege mie 
sto, kur yra daug anglies kasyklų, nutiko 
baisus požeminis potvinis, kurį ir šiądien 
žmones tebeatmena. Seniai pasakodami 
apie tą potvinį su džiaugsmu ir pagarba 
mini anglekasio Huber’o Hoffen’o vardą. jOg pražilęs ir senas. 
Jis buvo tenai vyresniuoju anglekasiu. ' Jau silpnos mano akis vos mato, 

Štai ką pasakoja apie jo darbus seniai. Džiūsta verkšlenę blakstienos, 
Požeminis vanduo susirinko vienoje kasyk- Nusilpo visos pajiegos mano, 
lų dalyje ir pradėjo užlieti ir kitas. O po Dingo jaunystės tos dienos.

Mintims’ paskendęs liūdnai svajoju 
Ir jauna širdis nerimsta, 
Jaunystes dienas aš apraudoju, 
Kurios kaip sapnas greit nyksta, 

dar įleisti po žeme ir kitiems darbininkams, Kur pasidėjai brangi jaunyste, 
bet vanduo jau nebeleido, ir išsgelbėjimo Kur tavo žiedai puikybės? 
kelias jiems buvo atkirstas. Kam palikai man tiktai skausmą,

Devyniolika žmonių pasilikusiųjų ang- Kam temdai žvaigždę gyvybės?
lekasių šoko į užplūdusį vandenį ir prigėrė. Kurgi tie jausmai, kurie kaip saulė 
Pasiliko tik septyniosdešimt keturi žmonės, Jauną krutinę man šildė,
jų tarpe penkiolika vaikų. Visi jie pasijuto Kasgi šiądieną manęs belaukia,
vandens uždaryti tolimame kasyklų kampe. jr kokia liko man viltis.
Jų tarpe buvo vyresnysis Hofferias. jau skaisti saulė man yri aptemus 

Pradžioje, kuomet vanduo griuvo į ka- jr augštai žvaigždės nešviečia, 
syklas Hofferias stovėjo arti rėčkos ir Vien tik suspausta skausmais begalo— 
galėjo išsigelbėti, bet jis nepanorėjo aplei-tjUOfia žemelė jau kviečia, 
sti savo draugų. Tiesa, ten viršuje jo laukė 
pati su šešetu vaikelių, bet ir čia šioje va
landoje jo darbo draugai reikalavo išmin
tingesnės ir prityrusios galvos. Hoffen’as 
net nepanorėjo įsodinti į rėčką savo sūnų, t Sudiev pasauli* platus, galingas, 
kurį anglekasiai hutų mielai priėmę ir iškė-ĮPrieš tave žemai lenkiuosi, 
lę. Jis nenorėjo pasinaudoti ( tuo, kad jis Jau gęsta mano širdis jausminga 
yra vyresnysis ir pasirūpinti savo vienu: Miršta krūtinė skausmuos.
vaiku, kuomet butų palikę pavojuje penkio-i Vyturėlis.

kūpąs tarno. Senis nusigando: pašoko jieš- > 
koti po kambarį, išgriozdė, išjieškojo visur, 
kaip neranda, teip neranda.

Net pajuodo vyskupas iš piktumo, pra- 
dėjo šaukti, barti senelį, išvadino vagimi ir • 
prispyręs klausė, kur jis padėjo tą žiedą. 
Nežinojo senis nei kaip teisintis, viena tik 
kartojo, kad jis esąs nekaltas" ir žiedo ne
ėmęs. Nepatikėjo juo vyskupas ir užmir
šęs, kad tas per dvidešimts metų jam ištiki
mai tarnavo, liepė uždaryti ji į kalėjimą ir 
kankinti, kol jis neprisipažins.

Pradėjo budeliai senelį plakti, padus 
deginti, kad jis prisipažintų kur padėjo žie
dą. Ilgai kentėjo senis, sakėsi nepaėmęs 
žiedo, bet pagalios, neištverdamas kankini
mų, prisipažino, kad jis paėmęs žiedą. Tuo
met vyskupas nuteisė ji mirtin. Susirinko 
didelės žmonių minios žiūrėti, kaip nukirs ■ 
vyskupo tarnui galvą.

Išvedė senį; jis nusilenkė į visas puses ’ 
žmonėms, pakėlė rankas Į dangų ir tarė; Į

— Mato Dievas, kad aš nekaltas!
Girdėjo tuos žodžius ir vyskupas, bet 

nepatikėjo jais ir tarnui nukirto galvą.
Perėjo daugiau metai po to. Vyskupo1 

tarno kapas žole apžėlė, o vyskupas pats, 
turbut, visai ir užmiršo apie savo žiedą. 
Vieną naktį ištiko baisi audra ir nunešė. 
stogą nuo pilies varpiriyčios. Išėjo ant ry-1 
tojaus žmones taisyti stogą, žiuri sename 
kuosos lizde guli vyskupo žiedas. Mat, 
kuosos labai mėgsta blizgančius daiktus, tai 
kuosa per langą Įlėkusi pasičiupo vyskupo 
žiedą ir nusinešė Į lizdą. Nunešė žmones žie 
dą vyskupui. Baisus pabaisis apėmė jį ir 
tuos žmones, kurie kankino seną tarną, sup-.Į 
ratus, kad jį visai nekaltai įtarė, kankino ir, 
nuteisė. ' '
— Vyskupui pradėjo išmėtinėti sąžinė.__ [

Jis naktimis negalėjo užmigti: jam 
akyse vaidenosi jo senas, žilas tarnas, pa
kėlęs rankas ir akis Į dangų. Prisiminė vys Į 
kupui ir kiti jo nuteistieji žmonės. Sumink
štėjo vyskupo širdis ir jis pasižadėjo nieko ‘ 
daugiau neteisti.

Atminimui to baisaus atsitikimo, jis 
liepė nukalti iš geležies kuosą su. žiedu sna
pe ir pastatyti ant pilies vartų.
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sistengia šventadienį pralei
sti. Alsinę jiegas per savai
tę troškiose dirbtuvėse šven 
tadienio sulaukę parsigabe
na svaigalų, kuriais galuti-! 
nai aptemdo ir teip atbuku-i 
sį protą, daužosi kaip žvėris, • 
kaip kad per “Labor Day” 
ant Oregon gatvės, iš kurių: 
tūliems gal ir labai liūdnos; 
pasekmės bus.

Jaunime! Nesakau kad; 
jus rengtumėt panašias 
mums ekskursijas, tas kiek
vieno privatiškas dalykas,; 
bet kuomet išaušta pavasa
ris, kuomet gamta pasipuo
šia žiedais, žaliumynais, ka-: 
da musų įvairios darugystės. 
pradeda rengti veik kiekvie-: 
ną nedėldienį išvažiavimus Į 
į laukus, girias, pievas — va 
žiuokit visi! Dainuokit,1 
žaiskit, linksminkitės, tuose 
gamtos ruimuose, semkit 
tas fiziškas jiegas, kurias 
gamta savo duosnia ranka 
teikia. O kuomet ateis ru
duo, kuomet gamta numes 
savo vasaros vilojančius pa
puošalus, žaliūmynus, kuo
met vėsesnis oras privers 
susirasti užsiėmimą vidui— 
netrįnkit alkūnėmis saliuno 
barų po smukles iki išvaka
rių, bet vakarinėms mokyk
loms atsidarius — lankykit 
jas! Sustiprinę vasara fi- 
fiziškas jiegas, dabai*  pa- 
švęskit laiką protiškam dar
bui — lavinimuisi.

Nes tik mokslas švies mu-; 
sų ateities takus.

T. P. Garmus.

£sa uiintcrcsiiotas ir norėčiau 
gauti platesnes injor nacijas.

5

Naturališko Gazo
vartotojams

t

<

B
ninku milžiniško išplatinimo medegos, kompani- 1

B

Šiuose metuose pridėjus šeimynines reikme-

TMINB.IAS

GUMO (TIRE) IR RATLANKIŲ KOMPANIJOS DIRB
TUVE, KURI RANDASI PRIE WARNER RD. BILDIN- 

GO STATYMAS PRASIDĖS ŠIĄ SAVAITE.

Kompanija Išpardavimo Šery

Tires-Ratlankiu

VILNOS BRANGUMAS.

Yra Tik^Apsireiškimu Pažangos 
Šios Bendrovės.

Svarbumas šito dalyko yra turėti užtektinai didelį kapita
lą varymui šiose dienose didelio biznio. Kiekvienam gali 
būti aiškus faktas, kad gumos (tire) išdirbystę Clevelande 
gali pakelti tik šita kompanija.
Trumpai imant šitą kompaniją reprezintuoja daug gabių 
vyrų, kurie yra susipažinę su gumo pramonę, ir kurie at
važiavo į Clevelandą su dvasia ir lojališkumu dėl Clevelan
do. Jie permatė nepaprastą pasisekimą gumos (tire) iš- 

nia valstijos dalių praneši
ma, kad šimet vilna labai 
pabrango ir dar vis brangsta 
Dabartiniu laiku vilnos bran 
gumas yra maž daug 75c. už 
svarą, o tūlose valstijose jau 
parduodama svaras už 1 dol. 
Sulyg raportų, kokius išda
vė organizacija vardu: 
“Darsset JSheep Preeders 
Ass’n”, kurios pirmininku 
yra M. A. Cooper Washing- 
tone, pasirodo, kad avių au
ginimas Pennsylvania val
stijoj žymiai sumažėjo. Ir 
teip Washingtono apskrytyj 
(county) pirmiau buvo au-

600,000' o da-
bar tas skaitlius nupuolė 
ant 50,000. ;

M. A. Cooper skelbia, kad
visame pasaulyje yra jaučia- j 
ma didelė stoka vilnos ir kad |
apie pabaigą šių metų gali |
vilna teip pabrangti, jog
svaras gali daeiti net iki
dviejų dolerių.

Vienintelė ir džiuginanti
viltis, kur gali prašalinti vil
nos brangumą, tai, kad šių
metinis bovelnos derlius bus
daug didesnis negu kad buvo
kitais metais. Jau dabar ap 
skaitliuoja, kad nuo 1,633, 
000 akrų plantacijos bus ga
lima surinkti daugiau po
500 svarų nuo kiekvieno ak
ro, negu pereituose metuose.
Bet irgi negali būti didelis
džiaugsmas, kadangi pieti
nėse valstijose dėlei darbi
ninkų stokos, bovelnos plo-
tai nebuvo gerai apžiūrėti,

kitais jie tikisi dar didesnio ir geresnio pasisekimo tame 
užmanyme.
šitie vyrai žino savo biznį. Jie nėra teoristai, kapitalo 
globėjai bei spekuliantai. Jie gali parodyti praeities pa
tyrimą kaip kaip pilno pasisekimo gumos (tire) ir roberių 
išdirbystėje. Su gamtiškais pasisekimais šio miesto jie 
galės demonstruoti net didesniame pasisekime negu yra 
manoma.

Pirkėjas bus persergetas teip, ir tas yra dalykas, kad ži
notų jog gumos (tire) yra gerai išdirbtas. Tas suvienys 
ir padidins profitą su kiekvienu atsargiai vedančiu prie 
gerumo išdirbystės.
DABARTINIS IšLEIDYMAS SEPTINTO NUOŠIMČIO 
NE TAKSLIOLAMA KAPITALO YRA PERKAMAS SU 
NEPAPRASTU GREITUMU. JUS TURIT DABAR 
KUOGREIČIAUSIA STENGTIS NORĖDAMI GAUTI 
NORS VIENĄ ŠITĄ ŠĖRĄ.

I 
i 
4

IDEAL kapitalas yra pastatytas dėl arčiausio ištyrimo. 
Uždarbis, kurs yra padarytas tame bizny j—rekordai rodo 
tų kurie yra dirbę. Todėl ir jūsų pelnas bei apsauga pir
kimo IDEAL GUMO ŠĖRŲ gali būti ir be ilgo apsvarsty-
mo.
Iškirpk ir pasiųsk tą kuponą dėl gavimo dykai informaci
jų. Faktai figūruoja kaslink uždarbio, šitas biznis pada
rys jums nepaprastą norą gauti savo dalį.

Išplėšk šitą kuponą ir pasiųsk dabartės. Pasiuntimas to 
kupono nebus jokia priedermė pirkimo Šerų, o tik gausi 
veltui visas informacijas.

The Ideal Tire A
- t .

Gcrbiamteji:-

Vardas.....

Antrašas, i

todel ir derlius tose valstijo
se kaip kur bus menkesnis.

Jeigu bovelnos brangu- „ .... „ ~y, ° Kas iŠ New Britam, Conn. ir jo
BIOS Šįmet bus didelis, tai apylinkės nori užsirašyti “Dirvą0 ar 
ateinančiuose metuose der- numeriais gali k«i-
.. i- i . • i • • Pt’s Pr>ft musų agento Vaclovo Gile-I1US gali būti menkesnis VI- 9*  John «t. New Britain, Conn.
SUT dėlto, kad jos augintojai prenumeratų galima jam užmokė- į 
negalės gauti atsakančio tb Dirves Adm.

. skaitliaus darbininkų, kurių 
jau šįmet daugelyje vietų t 
truko. Reikia pažymėti, ? Dr. E A. MarlewsKi ? 
kad is pietinių valstijų dar
bininkai kompanijų yra ga- £ <*-v.
l_ • • *5*  N 1*0  9.00 J2-TĄ nuo iki 4.00 popiety*r
benami j rytines siaurines t nwo 3tt va kur*,

ir vnknrinos valstijas, Jnjtrn • 
dirbtuvėse trūksta. k __•s,*5 ,*5^4 ,‘3**5*vv*5* ,zv%*v*****

atsakančio tE

DAMUMTAO

Rubber Co
Inkorporuota Ohio Su Vyriau

sia Kvatiera Clevelande.
325 Guardian BHg. 

CLEVELAND

a

Atminti, kad kuomet vaistai yra reikalingi, tai nėra ne vienos 
aptiekos bile kur, kuri gali duoti geresnes vaistų ru#is su sudėjimu di
desnių rupestingimų kaip Tamista visuamet gausi ėionai.
- Atminti, kad kuomet Tamista nori gerų patarnavimų, Tamis

ta esi priverstas suprasti laipsni prie kurio mes einam, kad dažinot 
kad Tamista esi užganėdintas.

Atminti, kad kuomet yra klausymas' sutaupinimo pinigų, mes 
išpyldom mvo pusę per užlaikyma ruij ir nužeminimą prekės.

Atminti pirkti ttonais visuomet, jeigu Tamista nenori turėti pir
kimo apgaiKavima.

Jeigu Tamistai kuomet reikės gydytojaus, a,teik pas mus, mes 
turim du gydytojus dol jūsų patarnavimo.

Mes kalbame visas svetimas kalbas.

b* 
i

SUPERIOR DRUG CO.
Stiprtior Are. comcr E. 31-th Sū, 

Cleveland, OMd.
Pirmos ruAics ir žemiausios prekės.

Žiema 1916 ir 1917 m. parode, kad padėjimą už- 
tektinai suteikti naturališko gazo vartojimas ne
gali būti atiduotas be riziko

Pirmas - Baisus žiemos šaltis ir stovis žemos 
temperatūros.

Antras -Suvaržimas prispaudimas ir ištuš
tėjimas gazo šulinių.

Trečia - Nepriteklius anglių ir augšta jų kai- i 
na palyginus su giminiška žema gazo kaina ir 
šildymo prietaisais buvo pasekme, kad tūkstančiai ! 
namų buvo priversti dėl naudojimo naturališko 
gazo.

Dabartinis trugdymas tarnystes yra rizika 
užtraukti atsakomybę per visas gozo kompani
jas. Trukdimas pagimdo didelius nuostolius. Bet 
tik tuomet jie tampa prašalinti, kuomet iš kom
panijos gauni užganadintą patarnavimą link var 
tojimo gazo ir jo gavimo.

Turite ta atminti kad miestai priklausanti 
prie anglių apšildymo laike praėjusios žiemos 
nukentėjo lygiai jeigu ne daugiau už tuos kame 
vartoje gažą. Galima tikėti, su- 

nubus galima išpildyti ir neužsiganidinimas bus. 
neišvengiamas, jeigu jo vartotojai nedirbs sykiu 
su kompanija stegdamiesi išvengti atsikartojimo 
žinančio trukumų praėjusios žiemos.

į I
i

Atsargus gazo vartotojas apsirūpinus save 
šiek tiek anglimis ir kitu kuralu dėl atsargumo. 
Taip darydamas, išvens nesmagumo*

Nepaisant nepaprasto padėjmo stokos darbi-

ja kiek galėdama stengiasi numažinti nepritek
lius ir kompanijai netikėtai pasiseka surasti nau
ji šuliniai, bet tie nauji šuliniai mažai suteiks 
daugiau gazo, o gal ir sumažins iš senųjų. Taigi 
mes negalim užsitikėti, kad gausim daugiau gazo 
šimet negu praeitą žiemą.

Įsižiūri, kad nesusipratimai gyvuoja kaslink 
davimo vartojimo fabrikams taikė praeitos žie
mos. Visas gožas duodamas dėl industrijos buvo 
uždaritas apar kur buvo gazu varomi inžinai. 
Uždarymas gažo sustabdė išdirbystę ir daugelis 
darbininku neteko darbo.

nis dar gali būti truks gazo dėl industrijos, ypač 
karės reikmenų išdirbystė. Reikės apšildyti ka
reivių kambarius ir t.p. Stengdamies vartoti ga- 
zą ekonomiškai tuo pasišvesite dėl anų gerovės.

Gazo vartotojai gali būti užtikrinti kad kom 
panija stengsis kiek galėdama aprūpinti žiema 
gazu, bet mes kartu ir pasargą duodam kad šei- 
myninkai butų maždaug atsargus su ateinančios 
žiemos kuralu ir kad laike kokios nelaimė kaip 
trukume gazo turėtų namuose anglių arba mal
kų dėl namų sušildymo.

Musų ekspertai įteiks patarimą kožnam dy
kai. Mes meldžiame Jūsų sandarbininkystes.

The East Ohio Gas Co.
r>i
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Princetou 1319-1V. Rosedale 950-J.

GEO. LORENTZ
PLIUMBERIS

Sudedam trubas. įtaisom apšildi- 
niui vandens šilumą.

LIETUVIS STECULISHS

> AKIŲ GYDYTOJAS x
117.2 E. 79-th St, Cleveiand, Ohio. 
Ofiso valandos: Nuo 9 iki 12 die

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

Cuy. Central 8473-R

. S. Bonchorek
Specialistė

F A K U ŠE RĖ T

Kazimiera Glinskį.

SKRIAUDA
(Apysaka.) 

Vertė Z. Bagdžiuniutė.
(Tąsa.)

tiiHHimimiiin___
PARŪPINAME

Darbus Dykai!
Vyrams ir moterims. Su-

Apsirengęs paprastu švarku, čebatais'su aulais aug- randame darbus prie virtu- 
sčiau kelių, ryte penktą valandą atsikėlęs, nežiūrint metųrvių“ darbųy daržuose;~prie 
laiko, eidavo prižiūrėti tvarkos savo i 
bernai girdė ir šieną dėjo į ėdžias.

ūkės. Prie jo arklius kambarių valymo, bliudų
- - Skambindamas rak- mazgojimo ir viešbučių. Dar h

.tais keldavo visą šeimyną o kuomet visi buvo tvarkoje, bai iaukiniuose Wiubuose>su |
: nranpriavn nprinrn darnu

6203 Superior Avy, 
CEVELANI). OHIO.

Baigusi šitą mokslą Europoje, 
teipgi ir čia Amerikoje.

2007 St. Clair Avė, 
CLEVELAND, OHIO.

. (KARPETV), STALU, LOVŲ, MAT- 
ĮH RASŲ IR DAUGYBĘ TAM PANA- 
SJ SIU DALYKŲ REIKALAUJAMŲ 
8? PRIE GASPADiriYSTĖS IR KAM- 
• BARIŲ PAPUOŠ.YMAMS.

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

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

Tel. Broadway 1248-J 
Tel. Cuy. Union 89-\V 

7211 Broadmay N. E.
CLEVELAND, OHIO.

| Edvardas B. Smialek,
ii TAIKOS SUDŽIA

įXXXXXXX-XXXXXXXXXTTX

Dr. I. E. D0WNEY
DANTISTAS

M 8:0& vakare. J
* ZTSeredoms nixo 9:00 iki 12:00 vidurdienio. 
2 Nedėldieniais uuo 10:00 iki I2:V0 vidurdie- 
A ir nuo 2AJ0 iki 5:00 popietų. M
H F*rinceton 2377-R M
h Galima susikalbėti lietuviškai. * 
H 1172 E. 79th Str. Cleveland.O. "
Hxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxri

Cuy. Central 7597-K ;i

Kreipkitės Antrašu:

——r------------- ’-'TI
Kurie mylite dėvėti gražius!;!

1377 E. 9-to$gaf. Cleveiand, Ohio |

L. Bednarski
parduoda

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

ba ypatiškai.
I.. BEDNARSKI,

‘700 Fleet av. Union 733-R

Telep.

John Tidd
^KOSTUMERSKAS^

Lietuvys Kriaučius

siutus ir kitus drabužius, tai užšfi- jį 
sakykite pas atsakantį kriaučių.); 
Aš gyvenu pačiame miesto centre! 
ir turiu bidelę šapą, todėl ir viso- ! 
kius drabužius atsakančiai pasiu- • 
vu. dailiai pritaikau ir gero tavoro.;

t (Justice of the Peace)
j; Sutaiko civiliškas ir kriminališ- 
•|kas bylas ir išriša kitokius teismo 
•i reikalus, kurie rišasi su šituom 
J urėdu. Teipgi veda
j REJENTALIKŠĄ KANCELIARI- 
) JĄ (Notary Public).
; Parūpina kontraktų ir pardavimo
• ar pirkimo aktus, apdirba “dee- 
; dus”, margičius, abstraktus, tes- 
S tamentus ir teip toliau.

KANCELIARIJA:
:■ 303 SUPERIOR BUILDING
) Cleveiand, Ohio.
•i Tel. Bell Main 1963.
!’ Cuyahoga Central 8290—R.
j: Valandos: nuo 9 ryto iki 4
> pietų.
; REZIDENCIJA:
• St. 16 Berea Rd., Brook Park O.

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

IApar to čia didelis pasirinkimas visokių ge-- 
lažinių dalykų, visokiu dailydems įrankių, sudynų

Iir t. t. Teipgi jvairių-įvairiausių rusiu maliavos, še 
petų, smalinės ir robrinės stogų dengimui popieros 

|| 2155-57 St. Clair Avė. Cleveiand, Ohio
pradėdavo bendrą darbą. Užveizdos nelaikė, nes ant to ■ . • „ .
dar nepavelino jam vidujiniai reikalai, bet ką-gi ir pats Pra^^ennnu. ei a auja- 

Įveiktų, vesdamas tokj užsidarusi gyvenimą? Teisybė, greUųmergmmųpnesta 
1114... j . v i " ’ lų ir spizernes darbo, teipsrikad kartais jausdavosi begalo suvargęs ir persimusęs dar- į .. p . DatkrnaX 
bais, bet tam nuovargiui spėkas tuoj suteikdavo stiprus 1 P

■ miegas be jokių svajonių. Vienok pasididinant įeigomis TH‘E CLEVELAND CATE- 
ir laukų apdirbimas, kur metai po metų gerinosi, dėl ge-' ASSOCIATION Co" 

i resnio prižiūrėjimo reikalavo kito prižiūrėtojo, nes neužte į ’ i
ko jau dviejų akių ir dviejų ausų. | 412 Superior Avė. N. E. |

Ipolitas pradėjo galvot apie tai. į llhiiiiiiiHBiilinhiiiiiiiiiiiutiihiniiiiuii'
Sąžiningai apgalvojęs permatė, kad jau gali drąsiai _________ i______________

laikyti sau užveizdą ir padengti visas išlaidas. NailiaS išradimas
Aprokavo kokias įeigas atneš ateinantieji metai, savo ** _ A

mintyse nusijuokė. Jau pridavė spėkų žemei išduoti der- 20 amžiaus.
; lingus vaisius, o užtrauktas ant to skolas išmokės su šių Dėlei Panaik:nimo blakių, bamba- 

... . -• ... iaierių ir kitų vabalėlių, koki tik ga-metų įeigomis. Ateityj turėjo viltį, kad derlingoji ze- ii atsirasti jūsų stuboje. Tą viską 

i mė atneš jam dar geresnius vaisius, j
i kaimynų apie gerą gaspadorių, kurs butų jam kaipo de-! vis^šy£’ant adreso-.
■šinioji ranka ir artimiausiu draugu, negu tarnai. i j. w. sakauskas & co.T ... . .. ,. ! Bok 42, Sta. E-, Cleveiand, Ohio.Ipolitas prigulėjo į eilę tokių žmonių, su kuriais gali- į.
i ma buvo lengvai sugyventi. Meilus, protingas ir sąžinin- 2 
i gas teisėse, permalantis daugiaus gero negu blogo savo 
Į artimuose. Už tai gerbė jį kaimynai, nors mažai jis su 
i jais ir sueidavo. Iš syk jį laikė už mizantrofą ir kartais 
i sukvailėjusį, bet kuomet po trilikos metų užsidarimo ir 
sunkaus darbo Kalneliai ir Smėlyne, nuo senų laikų va

rdintais “Saharą” apsidengė gražia žaluma ir pilnomis i 
varpomis sušlamėjo, iš mizantrofo stojos žmogus geleži-'

; i nės valios, iš sukvailėjusio protingas vyras. Tylus, užsida-' 
«\ ręs savyje, kalė savo kuju darbą lyg į nepasiduodantį iš 
; i syk granitą, kol tas netruko ir nesužibėjo tikru deimantu.. 
J į Dabar jau tarp savęs pradėjo šnabždėti aplinkės ukinin- 
«tkairkurie turėjo dukteris dėl išleidimo už vyro, dabar jau;
J j ne vienos mergaitės akis norėtų prisižiūrėti arčiaus į Ipo- 
h litą. Visi stebėdavosi kodėl jisai neapsiveda, bet dar la- 
* biau butų stebėtina, kad kuri iš turtingesnių- panelių ne-' 

priimtų jo piršlių. j
Ipolitas nebuvo kurčiu. Ne teip tarp savęs kas šnab , 

ždėjo, kad tas šnabždesys nepraeitų pro jo ausis, bet jis 
nudavė teip lyg rodos nieko negirdžiąs.

Tankiai jam prisimindavo viena trumpa perbėgusi 
i valandžiukė, kuri gyvenime ant jo padarė neužmirštamą 
i įtekmę.

Kaimynystėje Kalnelių su Karčiais gyveno gana tur- 
: tingas ir pasiturintis ūkininkas Riba, kurs turėjo dukterį 
Matildą; graži ar negraži buvo, mažai kas apie tai, tik 
Ipolitui labai jo gražiai išsižiurėjo ir užėmė jo širdį. Tas 
dėjosi dar prieš keturis metus, tame laike, kuomet pas 
Ipolitą daug buvo darbo ir didelių skolų. Į aikštę apie ma
nančius piršlius nebuvo prieita, kadangi Riba iš anksto 
save persergėjo.

— Hm! šakyda /o — nori savo saharą ištaisyti Ma- Į

Musų Kostumeriams.

po i

Central 1690 Maine 2063.

JOHN L. MIHELICH
ADVOKATAS

Praktikuoju visuose teismuose, 
lietuviškai kalbame, 

902-4 Engineers Bldg.
Branch ofisas — 5514 St. Clair 

Avė. Adaras vakarais.
Tel. Central 5821-W. 

CLEVELAND. OHIO.

Dr. FRANCIS KENNEDY,
DANTISTAS
OFiso Valndos:

Nuo 9:<X> ryto iki 12:00 dienos ir nuo 1.00 
iki 5:30 vakaro.

Panedeliv. Utarninku ir Seredv vakarai*  
nuo 6:00 iki 7:30.

Befl Rosedale 2377-W C«j. Gert. 6678-8
402 Superior Avenue

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

Rosedale 490-W. Prineeton 1337-K ~
Gyvenimo abu du telefonai.

Ofiso Telefonas: Cuy. Central 1017-WLOUIS EISENBERG
Geležiniai tavorai, pečiai 
ir gazo įrankiai. Granito 
tavorai ir porceliniai indų 
stiklai parsiduoda pas 
mus. Skalinuojam ir
šmirkštuojam.

Dr. Wm. Rasing
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso Valandos

Hiii iiniiiiinnHimmiiiii miiiimtmuu

Primenam musu kostumeriams, kad dabar artinantes
■ rudenio sezonui iš anksto reikia apsirūpinti ir to sezono dra- 
į panomis, užsisakant pas mus siutus ar overkotus. Musų ko- 

stumeriai visada būna pilnai užganėdinti musų darbu, todėl ir 
Tamistos jeigu nori turėti gerai padarytą siutą ar over- 
kota, tai kreipkitės pas mus.

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

Pradpin klansinpfi pana^site tik į dvi dieni, tik pasiųs- 
įducju Mduamcu įjįe savo adresą, o visi nurodymai;

DR. D. TH. GANKOS, D. D. S.
ATSAKANČIAUSIAS 

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

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

Main 6166 Central 1518

J. F. SAWICKI 
->ADVOKATASK- 

325 Sodety for Savinas Bnildiaf'e

1169 E. 79 St. N. E. 
Cleveiand, Ohio.

Nlo 1 iki 3 popietų ir nuo 6 iki 7:30 va 
kare, šventadienias nro 11 iki 12 die
nos. Seredoms popietų ir Pčtnyčių va
karais nėra ofiso valandų.

Ofisas 1395 k 9 St.
Vienas ploka: nuo Norti. Superior 

CLEVELAND, OHIO.

Prospet 2420 Central 1766

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

džiarn ir sukraujam.
3400 St. Clair Avenue Cleveiand, Ohio.

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

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

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

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

Namų tel. Union 251-L.

REIKALAUJA VYRŲ 
Mokintis Barzdaskučių

AMATO.
Instrukcijos admokamos $25. oo 

Algos apsimoka, užsiėmimas gva- 
rantuotas.

Tri-City Barber College
211 Prospect N. E. 

CLEVELAND, OHIO.

.■i >
Rosedale 965 J. Cuy. Princenton 1241-L S

THE RUPPEL HARDWARE COMPANY I
Cinuojam, gazo įtaisymas, pečiią taisymas, fornišus statom. Ska- ■ 

linius ir žviruota stogus taisom. Parduodam visokius pečius. S
6510 Superior Avė.
Arti Narwood. Cleveiand, Ohio.

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

Pamėgink raus.“ Geležinio Vyno”.
MARKEI PHARMACY-APTIEKA

L S. KREJCL. Savininkas
2601 LORAIN AVĖ :-: CLEVELAND, OHIO Į

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

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

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

- “........  ' SKYRIAI:D U

Dr. J. V. Zupnlk
= DANTISTAS

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

Valandos priėmimo: 9 ryto 
iki 9 vai. vakare.

6127 St. Clair Ave„ kampas 
Norwood.

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

© C. J. Benkoski t 

© ADVOKATAS—__
: 420 Society For Savings Bldg..
i ’Ž' CLEVELAND, O.
i Męs savo ofise turime kas per- 
© kalba lietuviškai. ©

©©©©©©©©©©©©©

©
© 
©

©I@I©I©ą©I©l©.

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

LASH’S
Atsinešk pas mus savo reuma

tizmo keblumus, męs juos prašalin
sime. Išgydymą grarantuojame, 
o jei ne, tai užtikriname pinigų su
grąžinimą. jei mus vaistai negelbė-

3502 Clark Avė, Cleveiand, Onio.

Graborius ii Ambulanastas
1 GENF.RALIAKA STOTIS: 
B . 6127 St. Clair Avė. 
k Filljz: ~
I <017 _ 19 SL Clair Ava.

Tefefonal:
I Ohio State, Princton — 138L 
" Rali - Rosedale 1881

BITERIO

puse STIKLO 
PATAISO SKIL
VI IR INKSTUS

PARSIDUODA
VISUOSE 

CINKUOSE

L. A. Kujawski
ADVOKATAS.

Teisingai ir praktiškai atlieka 
visokių tiesų reikalus visuose 

■ valstybiniuose ir federališkuo- 
ae atsitikimuose. Kreipkite*  
prie jo:
418 Soriety for geringa Bldg.

Tel. Main 257—Central 1502 B

tildos pinigais.
Tos pačios nuomonės buvo ir Matilda. Savo atšalimu 

truputi atšaldino ir Ipolito siekius. Ribienė irgi buvo 
priešinga Matildos prastojimui, todėl nuolat kaldavo savo 
dukterei, kad nieko panašaus ne nemanytų.

Tą viską suprato ir gerai permatė Grudauskas. 
Pradėjo kas kart rečiau pas juos lankytis, atsisveikinant 
nebuvo užlaikomas, kad dar valandžiukę pabūtų ir tokiu; 
budu atsilankimai pas Ribą ėjo retyn, ant galo visai nusto- j 
jo lankęs, teip, kad niekas nežinojo apie atloštą tyloje 
dramą, net ir motina Ipolito nežinojo apie tai.

Ne didelis, bet visgi naujas skausmas atsiliepė ant 
Ipolito širdies. Pasaulio komedija kas kart jam stojosi 
aiškesnė ir pažino jo aktorius. Nepavyko atrasti jam 
žmonių, kurie neturėtų užsidėję ant savęs kaukių.

Nuo pertraukimo ryšių su namais ir Ribų jau pras
linko keturi metai. Sachara Ipolito persimainė į aukso 
kamuolj ir tuomet Karčiuose ir vėl atsiliepė balsai apie 
Ipolitą. Bet jis liūdnai nusišypsojęs pratardavo tik: argi 
panelė Matilda dar ikišiol neištekėjo.

Tris kambariai kuriuos užimdavo Ipolitas daug kuo | 
skyrėsi su Karolinos kambariais. Tenai viskas atrodė gra 
žu ir turtinga, o čia beveik visai paprasti kambariai. Bal- 
tytos sienos, paprasto medžio rakandai, laikrodis su užki
musiu gegutės balsu, kurs skambindavo valandas, kertėje 
stovėjo šėpukė su įvairiomis knygomis, toliaus medinė 
lova su paprastu šieniku ir vailokinė antklode.

, Antras kambarys, tai buvo jo kabinetas: vieta svajonių, 
čia buvo ir valgomasis kambarys, kurs turėjo senovės pa
likimo šildantį pečiuką, prie kurio Ipolitas mylėdavo sėdė
ti žiūrėdamas į liepsnas kūrenančios ugnies. Svečių kam
barys niekuo nesiskyrė nuo kitų; tokie pat rakandai ir šie 
nos tik prie vienos iš jų stovėjo gerai jau išsėdėta kanapa, 
o stalas buvo uždengtas megstine staltiese, toliaus seno
vės styliaus fortepijonas, paimtas kadaise iš Grudauskų 
dvaro, kaipo vienas iš trijų pasilikusiųjų tenai rakandų, 
stiklinės duris vedė ant balkono, iš kur m )tės: gr žus re
ginys pilnas visokių įvairumų, čia matėsi medžiuose kai
mas, ten tolumoje plotai laukų ir pievų, perrėžtų skersai 

(Toliau bus)

Moterų čeverykai nuo $4.00 iki 
Augšto Laipsnio Čeverykų. 

RUDENS IŠRODYMAS 
$9.00. Vyru čeverykai nuo 

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

CHAS. R. SELL
7026 Superior Avė.

CLEVELAND, OHIO.

1783 W. 25th Street 
573 W 3rd Street.

Cleveiand. Ohio.
Elyria, Ohio

EXPOinTšKAŠlECEPT'V IŠPILDYMAS YRA NE ATSPĖJIME^ 
BET ŽINOJIME.

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

Gi mes galime prisipažinti, kad pas mus yra išpildomi recep
tai su didžiausiu atsargumu, nes mes pažįstame gyduolių kokybę, 
sąstatą ir cemp'.ecija. Viskas atliekama greitai ir teisingai.

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

TBEGEGENHEIMER DRUG. CO..
7043 Superior Avė.

Kampas Addison Road y. E. Cleveiand, Ohio

CIGARAI ir PAPIROSAI
SALDAINIAI IR SUŠALDYTA SMETONA !

HUEFNERS CONFETIONERY i
7031 Superior Ave^ Cleveiand, Ohio.

........................inniĮĮiniTnniiiii!""l»"lllli»ll»”m|ltltu»«»tu"'llltI>nmili:iII!:!!ttt:>;inrii!i;>i:iiill!i!ilĮ;tį:

$10.oo I-Ray [gzanavimas Dz $1.00
" Su $1,000.00 vertės mašina X—Ray aš galiu tikrai ištirti tavo Į 

nesveikatos ar ligos priežastis. Mano X—Ray mašina mato viduje : 
teip gerai, kaip tamista gali matyti iš lauko. Ji parodo man visas prie
žastis; aš galiu matyti priežastis, kurios kenkia tamistos organizmui. ; 
Aktuališkai matant ir tuomi lengvai ištiriant visas kliūtis, aš tamistai : 

. galiu lengvai pagelbėti ir pagerinti sveikatą. Su pagelta 
reguliariško egzaminavimą su pagelba X—Ray už $1.00, aš mikroskopiš
kai ir chemiškai galiu patarnauti be speciališko atlygniimo - Per septy- 

L nioliką metų savo praktikos aš pagydžiau tūkstančius žmonių iš nesuga- 
J įėjimo: pilvo, kepeni, inkstų, kraujo, odos, reumatizmo, akių, ausų ir ger- 
j klės skaudėjimo, plaučių neveikimo ir jsesenėjusių kitokių ligų- Ateik 
’ pas mane ir duok save išejęzaminouti. Ai suteikiau pagelbą tūkstančiams 
t žmonių, suteiksiu irtamistai.

Atsitikime užainuodinimo kraujo vyrų ar moterių, aš naudoju ašra- 
dimą profesoriaus Ehrlich- 606 (Salvarsan) ir 914 (Neosalvarsan) kaipo

■ vaistą. - '
Aš kalbu lietusiai, lenkiškai ir slaviškai.

DR.BAILEY
5511 Euclid Avė. (arti 55 gatvės), antros lubos kimUria_ 222.

man nuliniu 1 tiimimataammgammi
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AR MES NORIME, KAD 
LIETUVA BUTŲ NEPRI-

GŲLMINGA?
Į tą klausimą kiekvienas 

atsakys:
— Norime! Norime!
Bet gi mums atsakymo 

neužtenka. Klyksmu, žo
džiais, savo laikiaščiuose 
rašinėjimais nieko neatsiek- 
sime.Čiareikia—ilgo,—ne
nuilstančio darbo, reikia vi
sos krūvos pinigų.

Girdime pasijuokiant iš 
kovos už neprigulmingą Lie
tuvą diplomatijos keliais. 
Juokas nėra vietoje — Lie
tuva, patekusi po Vokietijos 
valdžia, apie revoliuciją 
svajoti ne negali, gi Rusi
jos revohicija prabėgo to
kiu laiku, kuomet musų Tė
vynė buvo atkirta nuo Rusi
jos ugnies ir plieno sieno
mis. Šiądien mums belie
ka rupinties, kad musų Tė
vynės klausimas butų pakel
tas laukiamoje Taikos Kon
ferencijoje. Mes turime rei
kalauti, kad butų atstovai 
svarstytų musų Tėvynės 
ateities klausimą; reikalau
jame, kad ir musų atstovas 
dalyvautų toje konferenci
joje ir tenai užreikštų, jog 
Lietuvių Tauta nori savys- 
toviai gyventi ir nori būti 
laisva.

Turime žinoti, kad toki 
diplomatija nėra pažemi
nanti. Tokios diplomacijos 
nesibijo niekas, kam tiktai 
rupi jo tautos likimas. Tai
gi tokios diplomacijos vedi
mui mes ir rengiamės.

Sakiau, jog žodžių ir kly
ksmų neužtenka. Neužtenka

į aptilo... i
Nejaugi mes pigmėjai? | 

Nejaugi mes neturime tiek I 
pilietiško išauklėjimo, kad 
negalima atlikti tokio men- | 
ko darbo, kaip sumobiliza- ] 
vus 1.000 Lietuvos Mylėto
jų, kurie sukrautų ant Tė
vynės aukuro mažutę auką? 
Ta auka, sulyginamai kal- 
bant, butų maža tokiam rei- . 
kalui, kaip kova už JLietu- 
vos Neprigulmybę, bet ji \ 
galėtų prisidėti prie nulė-į 
mimo musų ateities.

Prie užbaigos dar pašte-: 
besiu, kad jei Lietuvos Lais-. 
vės išgavimui, vadinasi — i 
musų Tėvynės išganymui! 
butų reikalinga netik diplo-! 
matiška kova, bet ir gink-! 
luotas sukilimas prieš musų i 
prispaudėjus, užtikrinu,, 
kad Lietuvos Neprigulmy- ■ 
bes Fondas pirmutinis pa-! 
siųstų Lietuvon ginklų! Aš 
pats stengčiausi būti pirmu
tinėse eilėse tų, kurie rem
tų ir toki kovos būdą, jei 
jis pasirodytų reikalingu prje kelio, žemė visa lygi, gra- 
ir išganingu musų Tėvy- žios ganyklos, stuba 8 ruimų, 

skliapas po visa stuba, stovi pa- užsimokėti jam pinigus, lygaii, kaip | 
gal kelia, 2 daržynės yra dėl 
givulių. pusė mylios nuo miesto, 
šalie lietuvių ūkės, yra štorai, 
bažnyčia, škulė ir t.t.

Nuo stritkario ir geležinkelio 
4 mylios, lyg brukuotui keliui 
11/2. Tai viskas parsiduoda tik 
už $2,500.00. Pusę reikia įne
šti, o likusius ant lengvų išmo- 
kesčiu.

K. D. GŪDIS, 
3755 E. 71 St. E. S. 

Cleveland, Ohio.

nės!!!
V. K. Račkauskas.

PARDAVIMAI.
Mėsinyčia, naujoj augančioj 

lietuvių kolonijoj Rytų šalyj. 
Padarom i $500.00 Į savaitę.

Pirmos klasos mėsinyčia
Teiraukitės pas

D. J. BURNS, 
6401 Superior Avė. 

Cleveland, Ohio.
(40)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXQ: 
męs užlaikome apartamentą su didžiausiu jpasirin-

KIMU VISAME MIESTE
ELEKTROS ŽIBURIŲ APTAISYMŲ, ĮRENGIMŲ LEMPŲ 

IR ĮVAIRIŲ PRIETAISŲ.

Męs pirkėjams šučėdijame daug pinigų Jtrkant pas mus reikmenis. Pir
miau negu pirkaite, ateikite pas mus pasiteirauti.

FRANKEL LIGHT COMPANY
5016 Woodland Avė. Cleveland, Ohio

Cascara Liuosuojąs Sirupas dėl Vidurių

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

V------- - ----------- ■ =

g J. HUETER, Sr.
Ištikimas Auksorius ir Laikrodininkas.

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

Mus kainos yra vidutiniškos.
Ateik ir susipažink su mumis.

6502 Superior Avenue, Cleveland, Ohio.

Parsiduoda ukė-farma labai ■.
gražioj vietoj, ant kampo visai vos” V™ Kabotas agentas užrašynėti j g 

“Dirvą” po Philadelphiair apielinkes. i ❖ 
Todėl, kur tik jis atsilankys, be jokios ' ** 

y*  abejonės galite užsirašyti “Drivą” ir i

Prospect 202. 1

Dr. T. A. Hanlen
tz: DANTISTAS tSt

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street 
Cleveland, Ohio.

XXXXXJ

DR. L E. SIE6ELSTHN
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 Euciid Avė. arti E. 9 gatvės 

CLEVELAND, OHIO.

DANTISTAS

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

Geriausi patarnavimai už sąži
ningą užmokestį.

• ‘ •*  Phone, Residencija, Eddy 890-J Į*  

Įį| Dr. L F. EVANS 
iįy Gydytojas ir Chirurgas 
i: * Ofisas St. Clair ir E. 103 St. 
i Į -I- Savoy Theatre Bldg.

A. Rūkas, iš Philadelphia, Pa. “Dir- * Valandos: Nuo 8 iki 9 rymetį, 
nuo 3 iki 5 po piet, nuo 7 iki 

8 vakare.
Residencija, 10604 Gooding

*

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. 79tb Street.

NUOŠIMTIS 
SKAITOS! NUO TOS DIENOS. 

' kada pinigai padedami 
taupinimui

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

' 4%
St. Clair ir East 5i 

S Prospect ir Huron, 
J j Superior ir Alison,

55-ta gatvė,

St. Clair ir EaštT25-ta gatvė 
12000 Superior Avė.

idant Lietuva butų laisva. 
Reikia darbo ir aukų, Kuo- 
daugiausiai aukų, kad musų 
žmonės, kuriems mes pave
dame tautos likimu- rupin- 
ties, galėtų prieiti, kur rei
kia, kad galėtų pasekmingai 
dirbti musų darbą.

Tai permatydamas ir ma
nydamas, jog musų tarpe 
yra žmonių, kurie ne žodžiu, 
bet darbu pasirūpins prisi
dėti prie kovos už Lietuvos 
Laisvę, dar pernai padaviau 
sumanymą susirašyti tūk
stančiui žmonių, kurie pasi
žadėtų mokėti kas metai po 
$10.00 kovai už Lietuvos 
Laisvę. Aš tuokart maniau, 
kad iš 750.000 amerikiečių 
lietuviu tas 1.000 tikrų 
vynainių. bematant susi
rinks. Maniau, kad visos 
SLA. kuopos, visos Sanda- 
ros kuopos, visos TMD. kuo
pos, visos musų draugys
tės, visi musų verteiviai, 
profesijų žmonės, darbinin
kai, kuriems aplinkybės pa
velija, — maniau, kad jie 
visi stos, kaip vienas, už sa
vo Tėvynės ateitj ir pasa
kys:

— Mes norime, kad Lietu
va butų laisva! Dirbsime 
tuo prakilniu tikslu ir, štai, 
parodymui, jog mes nesame 
tuščiakalbiai, prisirašome 
prie 1.000 Tėvynainių, pasi
žadančių kas metai mokėti 
Lietuvos laisvės reikalams

REIKALAVIMAI.

Reikalingas kriaučius atsa
kančiai mokantis siūti dreses.

Gera mokestis.
THE CAMPEN BROS.—

1220 W. 6-th St.

PA.JIEŠKOJIMAL
Paj ieškau savo pusbrolio Juo

zo Mačiulio, Kauno gub. ir pa-: 
Tvietor^Raudondvario parapijos.“^ 
Miškiniu kaimo. 2 metai ir 9 mė 
nėšiai atgal gyveno Rochester, 

ą; y. t Reikalingas jaunas vaikinas
| " Aš ąplaikiau nuo jo tėvų laiš- Į17-18 m., kurs nori mokintis 
ką, kurie prašo jojo antrašo. To- į Electrotype amato. 
deLatsišaukiė greitai'šiuo antra-1 Gera proga ir gera mokestis iš 

i pradžių.
' CENTRAL ELECTROTYPE Co.

Tadas Neura

K rautu veš:
Užlaikau skaniu saldainių, 
šaltos košės ir minkštų gė

rimų. Už stiklą tik 3c.

2047 Hamilton'Ave^ 
JCLEVELAND, OHIO.

musų ofise. “Dirvos” Administracija.

Savininkas

Saldainių

Del susirinkimų, repeticijų i 
vestuvių ir 1.1.

2041 Hamilton, Avė.,
CLEVELAND, OHIO.

TADAS NEURA |
Užlaiko

Btiternę ir Gfoswnę
TAIPGI

Žvaigždės Svetainę

su:
VINCAS MAČIULIS, 

1627 E. 33 St., 
Cleveland. Ohio.

113 St. Clair Avė.

Nusipirk Mosties, Bramley ir Sūnūs
TAI BUSI GRAŽUS Ją išdirba . 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult ■ 
ištepk veidą mosėia per kelis vaka- į 
rus. o padarys veidą tyru ir skaisčiu- | 
baltu... Toji mostis išima pletmus rau Į 
donas, juodas arba šlakus ir prašalina i 
visokius spuogus nuo veido. Kaina dė- ! 
žtites $1.00. Pinigus galit siųsti ir j 
stampoms arba dolerį.

- K VIETKIAI -
c Gėlėmis puošimai ir dekoravi-
E mai tai musų speciališkumas.
| Męs auginame namie gėles. Ne- rj
E turime fili jų savo pramonės :
t Telefonuokit Rosedale 1499 ar- : I
• ba Princton 320 i
Į 1181 E. 71 gatvė N. E.
I CLEVELAND, OHIO. : H

po $10.00!!!
Aš to tikėjausi. Bet koL 

kas jaučiuosi užsivylęs: ne
daug atsirado musų prakik 
niq patriotių. Net musų 
spauda — ką su gėda reikia 
pripažinti visiškai ne
bandė vesti aistrios agitaei-
jos už tą sumanymą. Musą 
spauda pasitenkino, kad pu
se lupų pagyrė sumanymą iri 
užsičiaupė... Kuomi tą gali
ma išaiškinti ?... Tiktai vie
na “Tėvynė” i šp radžiu vedė 
agitaciją, bet ir ji, pastebė- 
jusi kitų laikraščių skeptiš-! 
kurną iš jų karštos paramos, I

K'^^S.Robert T. Gebhart, N.D.
Akių specialistas 

Per 30 dienų
Suteiks patarnavimą 

pritaikyme akinių ir davime pata
rimų D Y K A L

Aš gvarantuoju už savo darbą, 
akinių pritaikyme.

7035 Wade Park Avė.
Valandos: Nuo 1 iki 8 

dien. Galvos skaudėjimas SjRjįy 
išgydoma su akiniais.

f DR. ADOMAS SZCZYTKOUSKl
GYDYTOJAS IR CHIRURGASJ. «• UrlL/llVJAO xxv x-xxxxvurikvxza^ 

{I g 982 E. 79 St., Cleveland, Ohio.

»! H Telefonai: Rosedale 5758, Princ-
H ton. 431

:ĮJ
Valandos: Nuo 2 iki 4 po piet 

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

I 
1 s
1 
I

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

daug Lietuvių. Kodėl neleidi man išgelbėti tave.
Aš padarisiu atsargų ir rūpestingą 
išdestimą-analizą, tavo atsitikimo ir 
pasakysiu kas kenkia tau.____________

Phone Eddy 1356 Valandos: Nuo 2 iki 5

GEO. 1W. THOMPSON, 7 iki s
Chiropatas, Į namus irgi lankaus

SUITE 22, SAVOY BLDG.
i E. 103 ir St. Clair Avenue, Cleveland. Ohio

VELTUIĮ1

. 612® St. Clair Avė..

Elena Kovačic

UNITED

THE WILLIAM SITTER CO.

Tel. Bell Rosedale 1081 J.

ČEVERYKAI VIENOS KAINOS.

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

EKZAMINUOTĄ AKUŠERĖ.
Patarnauju gerb. moterims kiek

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

P. O. Box 36. Holbrook. Mass.

Ohioj Ddžiausia ir 
geriausia krautuvė

1068 Addison Rd.
(EAST 65-th STREET) 

netoli St. Clair Avė
_______CLEVELAND, OHIO.

J. RIMKUS.

Ar Tamista esi savininku vienos
ii musy Grafonoliy?

MUSŲ SPECIALIfiKUMU YRA TAISOMI LA IK
RODŽIAI IR KALRODĖLIAI.

FRANK ČERNE
Al'KSORII’S

H

Augšto laipsnio laikrodžiai. Deimantai. 
Aukso ir sidabre tavorai.

6033 S. Clair Are. Cuy Princeton 2993-L.

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

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

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

20 dieną kiekvieno menesio mes gaunam naujas Lietu
viškas rekordas.

Ateik ir pasiklausyk jų.

PRAŠYK 
EAGLE ŠTAMPU

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

THEįWILLIAM SITTER GO.
Slovenski auksoriai ir laikrodinin

kai, Inkorpuruoti per teisęs Ohio vai. 
stijos. Didžiausia sankrova geriauso 
atrpso, laikrodžių, deimantų ir t.t. už 
vidutiniškas kainas.

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

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

'y ; T-i
fe

Cleveland, Ohio.

t

i
$

*3
Minkštos ir Kietos Skrybėlė

Miilwood” $0 .00 “Mallory

Puikios veltinės, juodos, rusvos ir rinktinių spalvų jauniems vy
rams formų. Minkštos turi augštus viršus ir tinkamai įlenktus 
su gražiai išlenktais šonais. Kitos galima nešioti ir ne įlenk
tos, kaip kam patinka. Gali užriesti ir nulenkti britam.
Visos 1917 metų Itrrby skribelės speciafiškai tinkamo modelio. 
6 dol. vertęs kitur sknbi-iės nėra geresnes už musų stakų. Vy
riškas kepures kaip ir kitus daiktus, mes parduodame sulyg ver
tes. Prekės yra reguliuojamos sulyg vertės ir išdarbio. Nėra 
jokios apgavystes nors butų kitokios išvaizdos arta su skirtin
gu lebeliu.

Audeklines Skrybėlės Rudenynes Kepures.
$1.50 iki $2.00 49c. iki $2.00

Daug yra pa-širnų. iš karių galima pasirinkti. Didžiausios 
skrynios, taksai, krovomis yra sukrauta skrybėlių ir atrodo 
kaip didžios piramydos. Kurią H tos krūvos išsirinkti, ant tos 
sutaupysi pinigų.

Jei ne, tai DEL KO?

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

► singai.
OSCAR c;. LAWSON.

r LIETUVIAI! Jeigu norite pirkt gerus čevery-
IrrTce niclro tol Jlt'oilHtP YVI5 TTIIT-

Pardavinėtojas Aukšto Laipsnio Ceveryky.
‘527-29 St. Clair Avė. Cleveland, Ohio

Paskelbimas.
Daktaras Cowdriclr, didelis specialistas, į CIevelandą pargabe

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

AR TURI
Pilvo skausmą, 

katarą? Skilvis 
ar pūslės kliūtis? 
Reumatizmą ' 
kepenų ligą? 
vos skausmą, 
stipaeiją? Sage- 
dusį kraują, dieg
lius ir šonų skau
dėjimą? Nerviš-
kumą. įsisenėju
sias ligas Plau
čių ir kitokias li
gas?

Tvo Proga 
štai, tavo proga 

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

;dina pavojų.

$1000.00 X—Ray vartojamas egzaminavimui ir gydymui

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

žinosi savo liga ir esi galima išgydyt, nes jo gydymai yra davęs ge
riausias pasekmes daugelyje atsitikimų. Daugybė gydančių maši
nų. iš viso pasaulio sugabentų, randasi jo gydykloj. Nieko nereiškia 
kokia ir kaip sena tavo liga, bet tuojau eik ir jei daktaras pra
dės tave gydyt, pildyk jo paliepimus, o pamatysi, kaip tuojau paju
si sveikatoj atmainą. Tas jau buvo nevieną kartą. Matykis sa dak-
t.ry įr pp.itprk su juom, papasakojant jam visas kliūtis.

2047 E. 9 St.

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

Dr. Cowdrick I

t
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VIETINES ŽINIOS .
mas prasidės 4:30 po pietų. Sė
dynes galima užimti nuo 3:30. 
Įžanga: 25, 35 ir 50c. ypatai. 1 

Neseniai gėrėjomės CLT. Be- 
Pereitą savaitę į Clevelandą no koncertu, kurio muzika pa- 

otvažiavo iš E. St. Louis, III. p. darė gerą įspūdį. Eisim paklau
si- N. Simanauskas ir užėmė vi<\- syti ir L Šunų Beno muzikos, 
-ią p. A. B. Bartoševičiaus j ūbi-‘pažiūrėsim kaip tas benas pasi- 
Jterijos krautuvėje kaipo laikro- rodys.
dSninkas ir optometristas. ---------------- -—

P-as J. N. Simanauskas yra Bostonietis Cievelande. šiose 
teigęs laikrodėlių taisymo mo- dienose “Dirvos” redakcijoj lan- 
Ayklą St—Louis__Watchmaking kėši p- P. Rimkus, kurs atvyko
^t-hooi St. Louis’s Mo. ir per me- iš So. Bostono ir žada ilgesniam 
ią eilę gerai išsipraktikavęs ta- laikui čia apsistojęs pasidar- 
sne amate. Teipgi yra baigęs ir buoti dailės srityje. P. P. Rim- 
skirtingas optometrijos mokyk- kus yra užbaigęs Petrausko kon- 
Jas: pirmą St. Louis College of servatoriją Bostone.
•optometry kurią baigė 1915 m. Teipgi p. P. Rimkus pranešė, 
jr gavo diplomą kaipo Doctor kad p. M. Petrauskas, kurs at- 
•af Optometry, antrą Missouri važiuos į Clevelandą ir surengs 
'iollege of Optometry, kurią bai- koncertą 11 d. Lapkričio, iki 
į?ė ši metą ir gavo diplomą kai- gaus pranešimą, kad Rusijoj 
po Master of Optometry. Taigi pagerėjo dalykai ir adaryti ta- 
jįs čia užsiims ir egzaminavimu po rubežiai. žada apsigyventi 
Lokių ir yra tikėtina, kad. galės čia ir pastatyti lietuvių scenoje 
jsritaikinti kiekvienam akinius, eilę operečių.

lš atsibuvusio CLD. Sąryšio 
vakaro. Pereitą nedėlią Cleve- 
Sando Lietuviškų Draugysčių 
Sąryšio atsibuvo vakaras, ku
ri rengė naudai Šv. Jurgio par. 
naujai bažnyčiai. Programas 
buvo ilgas, kurs susidėjo iš loši
mo. dainų ir deklemacijų. Lo
šimai veikaliukų: “ Be šulo”— 
kiče CLT Choras ir “Daina be 
jjalo” — lošė LV. 25 kp., pavyko 
aferai ir publiką prijuokino 
■ypač publika netrivojo iš juoko 
Jašime “Daina be galo’. 
£3.vo roles atliko gerai, 
^nimams prasidėjo

Atsargiai su ugnimi. Terese 
Walsh, 16 m. amž. per neatsar
gumą prisiartino arti prie pe
čiaus ir uždegė savo sijoną. Ug
nis vargais negalais tapo užge
sinta. tečiau mergaitė nemenkai 
apdegė. Nuvežta į ligonbutį po 
kelių valandų mirė.

Lošėjai
Po vai-

Nepavyko. National Acme 
Manufacturing Co. dirbtuvėje 
nežinomi piktadariai i vieną ka
tilą įdėjo nemaža šmotą dinami
to, vienok buvo permažas, nes 
eksplioduodamas negalėjo suar-

dainos. <jyti Įmūryto katilo.
Apie dainas, nors dėl šventos na- 
ąnnės ramybės nevertėtų nieko 
Tašyti, bet kas tiesa, tai ne me- 
Jfets. CLT. Choro dainos ir solai 
Jau buvo seniau girdėtos, todėl 
?wenką darė Įspūdį i publiką, vienas norintis pramokti anglų 
1LV. choro dainos, kvartetas bu- kalbos privalo kiekvieną vakarą 

lankytis. Apart mokinimą ang
liškos kalbos nekuriose bus mo
kinama kaip pastoti Suv. Vai. 
piliečiu ir abelnai pilietystės tei-

Atsidarė viešos vakarinės mo
kyklos. Nuo pirmos dienos šio 
mėnesio atsidarė viešose mokyk
lose vakarinės mokyklos. Kiek-

mokyklose yra tos pamokos, te
gul paklausia mokytojo, kurs 
nurodys.

Darys reviziją barberšapėse.
Sanitariška policija neužilgo da-

-o naujos, bet išėjo silpnai, 
vpač gadino orchestra. Solo p. 
Sgnatavičiutės-Bukauskienės išė 
Jo gerai. Beja, dar p. L. Kramp, 
CLT. Choro dirigentas sudaina- šių. Kurie nori žinoti kuriose 

solo “Sveiki broliai daininin
kai”, kurį publika dideliu rankų 
^Jojimu iššaukė atkartoti. 
Krampas yra lenkas, bet lietu
viškų žodžių neiškraipė. Nega
liu apleisti nepaminėjęs mažos 
mergaitės, p-lės Baltrušaičiutės rys reviziją visose Clevelando 
-feklemacijos. Vargiai kur ras- barberšapėse, peržiūrėdamas ar 
tusi tokia maža mergaitė, kuri tvarkoje yra laikomos britvos, 
*eip deklemuotų eiles. Visi jos abruseliai, šukos, žirklės ir kiti 
jgiestai, balso nuleidimas ir pa- daiktai. Tai negirdėta dar iki- 
Sotiimas eilių minties išreiškime, šiol revizija.
tiesiok žavėjo publiką. Sužino
jau, kad jos niekas deklemuoti 
bemokina — ji viena sau išmok
sta. Tokias jos deklemacijas Jei prakaituoja, tuojaus 
jau nesykį esu girdėjęs. Publi- užsisakyk Pedisino. Ar ži- 
3os buvo nemažai.

AR TAVO KOJOS PRA
KAITUOJA.

Stebėtina naj, kad prakaitavimas nai- 
5d....clevelan,?e. .toks dldel,s kiną kojų nervus. Ar žinai, 
sataithus yra lietuviu, o vakaruo , •kad nervams susinaikinus,jse nežiūrint kokia draugystė su- . , .o
rengia, publikos vis tiek ir tiek, kojos negali dirbti? Ar zi- 
® ir ta pati susideda iš tų. kurie nai, kad žmogus geromis 
j kiekvieną vakarą eina. Kur dau kojomis uždirba daugiau? 
«iau lietuvių ? jeį žinai, tai kodėl nesigy-

yataro pr°^an>o vedėju bu- dai B ? Užsisakyk 
vo p. P. Mulioks Muzika buvo ,
CT.T. Beno. tuojaus didelę šeimyninę 

Rep. krabelę Pedisino už vieną 
dolerį-

Pasilinksminimo vakarėlis. Pedisin tai vienintelis vai- 
Ateinančios subatos vakare UI- staS kojoms. Jis neleidžia 
«^o salėje, 1400 55 st “Var- k -oms prakaituoti, smirdė
jo choras rengia pasilinksmini- ,. -i .vakarėlį, į kurį kviečia visą t‘> a)™.a Pa>la™O Jausm« >«• 

Clevelando jaunimą. * Vakarėlio neleidžia, darytis pūslėms, 
pradžia 7:30. Apart įvairių pa- narikauliams ir vistakiams. 
snarginimų tame vakarėlyje bus Užsisakyk jo tuojaus. Ra- 
»aimėjimas dovanų, kurias pa- šyk šiądien šituo adresu:

’rėn’JiilS? CROWN PHARMARY, 
ęa, J. Baltakis ir A. Janohonis. 9019 70 4h Q4 T> T> 
įžanga: vyrams 25c., merginoms 4a-tn oi. iz. i-r.
15c. CLEVELAND, OHIO.

------------- (Apgarsinimas.)_____

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

LS. Beno koncertas. Ateinan-
nedėlią t. y. 7 d. Spalio Lietu- . Geriausi vaistai nuo V1SO-

Sūnų Benas rengia antrą di- ^^3 galima gauti SU ge- 
4dį koncertą ir balių, kurs at- riausiais patarymais tik 
ribus Acme (Germania) salėje, Usevičiaus Aptiekoje, 1172 
2416 E. 9 st. Programas susi- e. 79-th St., Cleveland, O. 
±“ Smote,,?!: *>  Bell Rosedale2417
The Little giant march, 2) „ . . , „
Overture Semsise, 3) Operatic ?uy Pnnceton 1539-R
pearls Selection, 4) The lošt Ant randos du puikus sto- 
€hard kvartetas, 5) Solection fa* ,r v,s.?.k*, anl blzn,UI

from the opera, Mastha, 6) Sex- ,r .
tette f mm lucia, 7) Happines 
tolo, A. Cegelskis, 8) Light ca- 
tedry overture, 9) Orphens over 
ture, 10) Waltz fame ant for- 
tune Duetas, Saxaponas ir kor
setas, J. Marozas ir J. Chipuma,
11) Fourth of July A. Rusai, _ x , . - - „___

» j t oi ji— Paėelpine*  Dr. V. Kudirko Drau-12) Red Whlte & Blue medley, ketvirtbertainini  Musiri'nki-*
13) Tautiškas himnas, 14 balius — ------- -  a—,:~*
ir šokiai. Augščiau išvardinti Superior Avė*;  
muzikos šmoteliai tapo perrašyti ' ' “
žodis į žodį iš plakatų. Progra-

PRANEŠIMAS.

nu*  įvyk*  ncdėlioj. 7-tą <L, Spalio 
(Oktober> Flynn namuose, 5309-5311 
“ . ' . A j.. Pradžia antra vai. po 
pietų. Draugai nepamirškite j susi
rinkimą.

J. Žilinską*,  aekr.

Turi užsiregistruoti prieš balsavimo dieną.

Būtinai užsiregistruok prieš balsavimo dieną.

Balsavimas bus 6 d. Lapkričio (November)

Ohio valstiją sudžiovinti kaip pipirą. Reiškia, kad valstijoj įvyktų šau

sokių graznų.

VZx«fP£R/

KURIE KENČIA LIGOM KAIP KAD:
Neišjrydoma Rheumatizmu, peršalsimu, kosuliu, nulispr.ėjimu

PAKELČIO APTIEKA
KKampas St. Clair A »e. ir 20-mos gatvių.

1653 St. Clair A ve., N. E.

VISI NAMŲ FORNIŠIAI Į
PARSIDUODA PIGIAI. LIETUVIAI KREIPKITĖS.

Toje dienoje gausi speciališką baliotą kur atrodys šiteip:
7905 St. Clair Avė kampas E. 79 St.

BET PRIE BALSAVIMĄ PRIVALAI UŽSIREGISTRUOTI.

7905 St. Clair Avė.

ŠVIESAS,

kraujo, nerviškumu, akių skaudėjimu, inkstu ir pūslės ligomis, vene- J* 
riškomis ligomis, gerklės skaudėjimu, vidurių užkietėjimu ir kitomis, M 
kaip urnomis taip ir užsenėjusiomis ligomis. M

Spalio 4 dieną, Spalio 11 dieną, Spalio 19 dieną.
Nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po pietą ir nuo 5 iki 10 vaL vakare.

giKampa: Sovinski ir E. 82-ra gatvė, šioj aptiekoj dirba lietuvis M 
provizorius, baigęs mokslą Lietuvoj ir čia Amerikoj. H

THE ILLUMINATING COMPANY
1LLUMINAITING JST.DG. PUBLIC SQUAER

M. E. HORN’S PIIARMACY, g
_______. Cleveland. Ohio. __ g

įxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXi

kaip ūmomis taip ir užsenėjusiomis ligomis. i
Todėl, kas norite būti sveiki, ateikite i musu aptieka, o gausit gy- JJ 

duoliu nuo viršminėtų ligų, kurios tikrai pagelbės ir pasveiksite. Ne- M 
kentėkit skausmų.

nX^D^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3m33XXXXXXXg

Lietuviška Aptieka. i
HORN’S PHARMACY S

Kada Jums Prireiks
Laikrodžio ar laikrodėlio, žiedų su gražiomis.-ajratėmis ar šliu- 

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

Del vietos stokos čia paminėsime tik nekuriu kainas, 21 ak
mens Illinois vodureis, su gvarantuotais ant 25 metų viršeliais, . 
verti 38.00, musų kaina 25.00. 17 akmenų Elgin vidumis, su 14 k. 
cysto aukso viršeliais, vertės 45.00, musų kaina 35.00. 17 akme
nų Illinois vidurei, su auksuotais viršeliais ant 20 metų, visur par
siduoda po 25.00, musų kaina 20.00. Cysto aukso žiedai su įvairių 
akmenų akutėms parsiduoda nuo 2.00 ir auksčiaus. Puikus pas
tatomi laikrodžiai užtraukiami ant 8 dienų, skambina kas pusva
landį ir kas valandą verti 6.50. musų kaina 4.00. Turime labai 
puikių ir Įvairaus didumo deimantinių žiedų, kurie teipgi parsi
duoda už prieinama kainą. Teipgi turime puikių moterims ir vy
rams lietsargių nuo 1.25 iki 5.00. Jeigu negali ryte pabusti ant 
laiko, nusipirk gerą budinama laikrodį Columbia. jis kartą užsuk
tas eina 8 dienas ir budina gerai. Jis kitur parsiduoda po 3.25, 
musų kaina 2.75. Teipogi jau turime ir daug pigesnių.

Musų speciališkumu yra taisimas laikrodžių, laikrodėlių ir vi

“DIRVOS” KRAUTUVE

2004 St, Clair Avė, Cleveland,Ohic

Pavojinga likti sausais 
~~ kaip pipiras.

‘BONE DRY” (sausas kaip pipiras). Priešai liaudies liuosybės nori

sumas “Bone Dry” ir užgintų visokią fabrikaciją, pardavinėjimą ir im- 
partavimą alkoholiškų gėrimų. Jeigu laimėtų sausieji, (sausi kaip pipi
ras) tada jeigu tu išgersi stiklą alaus arba vyno namie ar kokiame kliube, 
arba jeigu turėsi namie lašelį alkoholio arba kliube, ar kišeniuje. tai 'ta
da pateksi po bausme, kurią gausi šešis mėnesius į kalėjimą ir užsimo
kėti dar 1000 dol. O. tai, kaip išrodo dalykai “Bone Dry4”

TŪKSTANČIAI darbininkų, kurie turėjo nuolatinį darbą, ačiū gėri
mų prekybai ir jų sunkimui neteks darbo, kuomet valstija taps “sausa” 
Pačiame Cievelande apie 15,000 darbininkų, o visoje Ohio valstijoje apie 
100,000 darbininkų neteks darbo. Padarymas valstijos “Bone Dry" (sausa 
kaip pipiras) pagimdytų tarpe darbininkų didžįausį skurdą. Valstija 
palikus “Bone Dry” (sausa kaip pipiras) pradės pulti žemyn, o darbinin
kas, kurs pasipriešins tam įstatymui, bus persekiotas ir patrauktas val
džios tieson. Gyvenimas svetimtaučių darbininkų žymiai pablogės, nes 
valdžia pirmoje eilėje juos turės ant akies ir atydoje kaipo “Foreignerius .

FOREIGNARIAL jus tik galit išgelbėt Ohio valstiją nuo “Bone 
Dry” (sausos kaip pipiras). Eikit į rinkimų budelę 6 d. Lapkričio ir bal
suok “NO” prie rubrikos “Bone Dry”. Bet nepiliečiams. kaip ir fareig- 
nieriams ir čianyksčiams nevalia balsuot jeigu nėra užsiregistravęs. 
Kiekvienas svetimžemis TURI užsiregistruot. Tada tiktai galima išvengt 
"Bone Dry” (sausumą kaip pipiras) balsuojant “NO.’

Jeigu nori išvengti daug nesmagump likime 
tai turi užsiregistruoti.

Padėk kryžiuką 
prieš žodį “NO”

ARTICLE XV, SECTION 9 
Prchibiticn of the sale and manafaktnre for 
sale of intoiicating liąuors as beverage.

Yes
X No

HONE RBLE LEAGUE. DENES GARA. Secretary 
CLEVELAND, OHIO

Autograliškas 
Kodakas Specialus

Ploto-tolio atradėjas.
Kaina šį iBūitsi tiktai $1.50 

$2.00. $3.00, $5.00, $7.585 
ir S10.00,

Reikalaujant telefonu pašaukiame daktarų DYKAI. Recep
tus išpildo registruoti aptiekiau At minkite Z1GMUNTO N. KO 
BILANSKIO Ph. G

Lietuviška
2652 Superior Avė.,

Aptieka
Cleveland, Ohio

TRUMPAS PASIKALBĖJIMAS

ELEKTROS ŠVIESA YRA PARANKU VARTOTI, 

KAD NEPRIPILDO KAMBARIO ONYGENO PALIKDA

MA VIETĄ TYRAM ORUI, KURIS YRA ŽMOGAUS GY 

VUMUI IR SVEIKATAI LABAI BRANGUS. ŠALTAME

ORO LAIKE ELEKTROS ŠVIESA NEUŽTERŠE RUI

MUOSE ORO, O KARŠTAME LAIKE PALAIKO RUIMUO

SE VĖSUMĄ.

^XXXXXXXXXXXZXXXXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXD

KAS NORI SVEIKAS IR DRŪTAS BŪTI? §

XXXXXXXXXXXZXXXXXKXZk

Tegiil Aš Busiu Tavo Aptiekoriusj
cH.R.GERLACII., .

Cleveland. Ohio. g

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

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

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

Parduodu Lietuvišką Trejanka, sutaisyta iš šviežių šaknų.


