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Proletaras yra prie
ky ai, sakė Troc-

Salą Paėmė Arenshurga VOKIETIJOJ VIS DAROSI 
NERAMIAU.

Dideli Mūšiai Italu Fronte
Londonas. Vokietijoj nera

mumai auga ir plečiasi. Pir- 
miau buvo skelbiama, kad na
miniai sumišimai nėra naujiena, 
dabar skelbiama, kad ir kariu- 
menėje tas atsikartoja. Karės

holandietė šokikė, kuri keliatą 
mėnesių atgal buvo apskusta už 
špiegavimą ir teismo pasmerkta, 
jau tapo sušaudyta. Mata Ha
ri seniai žinoma Europoj kaipo 
moterė su dideliu patraukimu 
ir turinti romantišką istoriją, 
slaptai vokiečiams pranešdavo 
konstrukciją talkininkų tanksų, 
o vokiečiai pritaikydavo specia- 
lišką gazą naikinimui operaci
jų.

fas buvo sumainęs su Vokietija, tai sumažins karės išlaidas. Jo silpnesne nesipriešino. Angliai 
Sužinota tapo, kad vokiečių šni
pai ketino sunaikinti Pacifiko 
geležinkelį ir iššaukti straiką 
visose Suv. Vai. amunicijos dirb
tuvėse.

suvežti į Akrono vandentrau- suveėti į Akrono vandentrau- 
lauja parako, bet šauna tiršto į kį, kurs pumpuoja miestui vaiv
oro jiega.
sistema sakoma bus galima pa
naudoti ir mažesnioms kanuo- 
lėms. Kulka iššauta tiršto oro 
jiega lekia tiek, kiek iššauta ne
rūkstančiu paraku.

šautuvo išradymo denį.

NAUJA SKALBIMUI 
MAŠINA.

Battle Creek, Mich. Paskelb-
1 ta tapo, kad yra išrasta nauja Į GAISRAS ANT LAIVO.
drabužių skalbimui mašina. ‘ Washington, D. C. Ant dide-

di-

VOKIEČIAI ĮSIBRIOVŲ Į OE-i 
SEL PAĖMĖ ARENSBURGĄ. ;

Petrogradas. Oficiališkai prai 
nešama, kad didelis ruso-vokie-j 
Čių veikimas eina ant OeseI sa- • 
los, Rygos užlajoje. Vėliasni 
pranešimai paskelbė, kad vokie-: 
čiai įsibriovę į Oesel salą tuojau ; 
užėmė degančia tos salos sosty- 
nę, miestą Arensburgą. Po užė
mimo tų vietų vokiečių laivynas i 
atplaukęs tuojau pradėjo bom- į 
barduoti rusų laivyno batirėjas ( 
ant Dago salos, vienok rusų 
laivynas atsakydamas vokie- i 
čiams savo šūviais nuskandino ■ 
keturis vokiečių mažesnius lai-Į 
vus ir laivyną privertė pasitrauk 
ti. Nutildyti rusų baterijos vo
kiečių laivynas jau bandė kelis 
sykius, tečiau nepavyko jam tas 

Atsiekti. Manoma, "kad vokie^ 
čiai planuoja paimti savo kon- 
trolėn visą Rygos užlają ir pas
kui eiti ant Petrogrado. Skel
biama, kad .nor&_ Petrogradas 
randasi žymame atstume, te- 
čtau valdžia iš visų pusių rengia
si prie defensyvo ir ragino žmo
nės, kad apleistų miestą.

VOKIETIJAI STOKA 
ANGLIŲ.

Amsterdamas. Visuose 
dėsniuose Vokietijos miestuose
jaučiama didelė anglių stoka. 
Valdžia uždraudė anglis vartoti 
namų apšildymui. Duota tik 
vartoti valgių gaminimui. Dė
lei to uždraudimo gyventojai tu
ri nemažai pakęsti šalčio.

KAS SULAIKO TAIKĄ.
Amsterdamas. Iš Berlyno 

Zj-1 | gauta žinia, kad Vokietijos už- 
i rubežinis ministeris von Ku- 

“7; elkmann yra pažymėjęs, kad tai
kai kelias yra atviras išėmus 
Alzaciją ir Lotaringiją. Šių pro
vincijų klausimas yra labai svar 
bus. Jas labai nori Francuzija 
atgauti, bet "Vokietija nesutinka 
atiduoti.

GELEŽINKELIŲ DARBININ
KAI LAIMĖJO.

Petrogradas. Pareitame nu-

ITALAI SU AUSTRAIS NE
PASIDUODA VIENI 

KITIEMS.

meryj buvom/ ~ vad P.urijoj 
buvo užsidegęs geležinkelių dar
bininkų straikas. Dabar skel
biama, kad straikas jau pasibai
gė ir darbininkai laimėjo, t. y. 
gavo algų pakėlimo. Tas dar
bininkų laimėjimas valdžiai at- 
seis į metus 750 milijonų rublių.

iaivyne dėlei maisto stokos buvo. LUXEMBERGAS ARE- 
iškilus revoliucija. Frontuose
tankiai pasitaiko kareivių suki- Washington D. C. Grafas 
Hmai. Luxemburgas, vokiečių ambasa-

.................* • dorius Argentinoje, kuriam tapo 
VOKIEČIAI PRISIPAŽĮSTA išduoti visi Pasportai grįžimui į 

Vokietiją, pietinėje Argentinos

ŠTUOrAS.
Valdžia dabar daro bandymus. 
Sakoma, kad ta mašina ypač tiks 
kariumenęi, kurios kareiviams 
patiems riereiks skalbti drabu
žių. Ta mašina skalbia, džiovi
na ir prosina.

Rymas. Baisus mūšiai eina 
ant viso Julian fronte, Austrijoj. 
Italai laikėsi smarkiausiuose Au 
strų atakuose. Ištisai Julian 
fronte austrai regiasi prie kito 
didelio mūšio. Brestovizza ap
linkoje artilerija abiejų pusių 
nepaliaujančiai veikia.

ATSISAKĖ EITI Į KARĖS

DIDELIS TRIUKŠMAS 
VOKIETIJOJ.

Londonas. Vokietijos parla
mente iškilo didelis triukšmas, 
kuomet laivyno ministeris, vice- 
admirolas von Capelle ir minis- 
terių pirmininkas išvilko eikš- 
tėn jurininkų" sukilimą Wil- 
helmshavene, pranešdami, kad 
tas sukilimas turi bendrą su ra- 
dikaliusociallstų partijos parla
mento atstovais Haase, Vogt- 
herr ir Dittman. Už šituos už
stojo visų socialistų frakcijų at
stovai ir pareikalavo prirody
mų. Kadangi tie nesiskubino su 
prirodymais, tai pareikalauta re
zignacijų. Vėliasni telegramai 
pranešė, kad jau Capelle rezig
navo. Naujas krizis gali gimti 
Vokietijoj, nes visi socialistai su 
sijungę reikalauja, kad Micha
elis prasišalintų. Nežiūrint, 
kad po to tuojau parlamento po
sėdžiai tapo pertraukti iki Gruo
džio 5 d., bet opzicija stiprėja ir 
socialistai rengiasi atsiteisti su 
kancleriu.

FRONTĄ.
Petrogradas. Skelbiama, kad 

apie 8000 rusų kareivių susirin
kusių Gomelyj, Mogilevo gub. 
susirinkime nutarė neiti į karės 
frontą. Valdžia bandė perkalbė
ti, bet kuomet tas negelbėjo, tai 
pasiuntė būrį kazokų, kurie sa
vo nagaikomis privertė prie pak
lusnumo ir pasidavimo.

AUSTRIJOJ DEMONSTRAN- 
CIJOS Už TAIKĄ.

Amsterdamas. Gauta žinios, 
kad šiose dienose Austrijos sos- 
tynėje Viennoje buvo sukeltos 
didelės taikos šalininkų demons
tracijos, kuriose ėmė dalyvumą 
kelios dešimts tūkstančių žmo
nių. Paskiau buvo laikytas 
susirinkimas, kuriame priimta 
tapo rezoliucija su užreiškimu 
padėkos popiežiui ir ciesoriui 
už jų pastangas taikos reikale. 
Taika turi įvykti su abelnu nusi
ginklavimu ir arbitracijos san- 
tikiais.

PRALAIMĖJĘ. . .. .-
Londonas. Vokiečių oficiali- Prov*nc*J°j tapo areštuotas, 

ški pranešimai pamynėdami apie Areštavimo priežasčių nepaduo- 
pastarųjų dienų anglų ofensy-1dama- 
vą vakariniame fronte sako,
kad anglai tame ofensyve pade- VERBUOS LAIVŲ STATYMUI 
jo dideles jiegas ir sutraukė DARBININKUS.
daug kariumenės, todėl ir ne nuo Washington, D. C. Kad grei. 
stabu, kad visą ofensyvą laimė- -jau butu pa(iirbta atsakantis 
jo. skaitlius laivų, kuriuos užgirė 

kongresas, valdžia mano pradėti 
BALKANUOSE PRASIDĖS -verbuoti tinkamesnius darbi-

OFĘNSYVAS. ninkus į laivų statymo dirbtu-
Londonas. Pranešama, kad vės. Iš sykio bus imami liuos- 

rarptautiška kariumenė suside- noriai, kurių pritrukus pradės 
danti iš 1,250,000 kareivių už ke- imti teip kaip į kariumenę. 
liatą mėnesių pradės ofensyvą Manoma suorganizuoti 200,000 
Balkanų fronte. Sulyg taisomų darbininkų. Daugiausia bus 
planų sakoma, kad kariumenė verbuojam i stalioriai ir tiems 
bus padalinta į dvi dali: viena panašus darbininkai, 
eis ant Serbijos, o kita per Bul- -----------------
garija ant Konstantinopolio. VOKIETIJOS IR AUSTRIJOS

----------------- DIPLOMATAI AMERIKOJE. (
JURININKAI SUKILO. Washington, D. C. Į nejvar-; 

Londonas. Iš Kopenhago Cen dytą Suv. Vai. uostą šiose die-; 
tral News gavo žinią, kad Vokie- nose, atplaukė holandiškas lai- į 
tijos karės laivų jurininkai, ku- ~ ‘ " ' ' ’ ‘ '
rie stovėjo Wilhelmshaven uo
ste buvo sukilę ir laivų kapito
nus sumetę į jūres. Vienas nu
skendo. Keturių didelių laivų 
jurininkai atsisakė nuo tarnys
tės. Valdžia tečiau sukifimą nu
malšino ir jurininkus privertė; 
pildyti savo pareigas.

ANGLAI KARIAUS UŽ AL- 
ZAS- LOTARINGIJĄ.

Londonas. Anglijos minis- 
terių pirmininkas kalbėdamas 
apdraudos draugystės viename 
susirinkime pažymėjo, kad Ang 
lija neapleis Francuzijos iki tol, 
kol neatgaus Francuzija savo 
provincijų Alzacijos ir Lotarin
gijos. Dabar vokiečių parla
mente eina kalbos apie likimą 
tų dviejų provincijų.

AREŠTUOTA TRIS VO
KIEČIAI.

New York, N. Y. šiose dieno
se tapo areštuota tris vokie
čiai, kurie 1915 m. prigulėjo 
prie suokalbio dėti bombas Į iš
plaukiančius Amerikos laivus. 
Grand jury juos apkaltino ir pa
vedė kariškam teismui. Be šitų 
dar rasta kaltu ir vokiečių am
basados Washingtone palydovas 
kapitonas von Papen, kurs dabar 
randasi Vokietijoj.

AREŠTUOTAS MIESTO 
MAJORAS.

Philadelphia, Pa. čia tapo 
suareštuotas miesto majoras 
Thomas B. Smith ir du miesto 
tarybos nariai, policijos viršinin
kas ir penki palicmonai. Visi 
jie yra kaltinami prisidėjime 
prie nužudymo vieno politikierio 
5-oje vardoje “primary” metu. 
Paleisti tapo užstačius didelę 
kauciją.

lio garlaivio “Niels Nielsen”, 
kurs Hongkone Kinijoj buvo pri- 
Jiuoduotas medžio ir plaukė į 
Tacoma Wash. jūrėse užsidegė. 
Gaisras tapo užgesintas, kurs te
čiau padarė didelius nuostolius. 
Gaisro priežastis kaip sakoma 
patirka, buvo medžiai aplieti kaž 
kokiomis chemijomis, kurios už
sidegė nuo mašinų karščio.

AUSTRAI NENORI KA
RIAUTI.

Amsterdamas. Austrų karės 
ministeris tūlam Viennos laik
raščiui praneša, kad per peržiū
rėjimą sužinota, jog du regi- 
mentu/ devynioliktos — Austrų 
infanterijos kovoje Bzrov, ant 
rusų fronto visai nesimušė ir 
pasitraukė atgal.

KAMPANIJA KAREIVIŲ PA
SISMAGINIMUI.

Washington, D. C. John N. 
Willys, automobilių milijonie
rius iš Toledo, Ohio prezidento 
Wilsono tapo nuskirtas vadu

PREZIDENTAS PASKYRĖ 
LIUOSYBĖS DIENĄ.

Washington, D. C. Prezi
dentas VVilsonas išleido prokla
maciją paskelbdamas Spalio 24 
d. kaipo Liberty Day (Liuosy
bės Dieną) ragindamas visą 
liaudį pirkti Liuosybės Bondus. 
Įvairiuose vietose bus laikoma 
patriotiški susirinkimai ir pra
kalbomis dėl agitacijos toje die
noje. Visi darbininkai federa- 
liškos valdžios paliuosuoti bus 
nuo darbo Liuosybės Dienoje.

DUONOS BRANGUMAS 
NEVIENODAS.

VVashington, D. C. Maisto 
Į kontrolierius praneša, kad Suv. 
Vai. duonos brangumas nėra 
vienodas: vienur brangiau, o 
kitur pigiau. Vienur už kepa
lėlį 16 uncijų yra mokama 20c., 
o kitur tik 6c. Toks duonos bran 
gurno nevienodumas privers pre-
dentą nustatyti vienodą kainą, kampanijos kareivių pasismagi- 

.nimams. Tam tikslui bus ren
kamos aukos, kurios eis įsteigi
mui įvairių įstaisymų, kuriuose 
kareiviai liusose valandose tin- 

. , , _ ,, , , - , • karnai galėtu praleisti laiką.
ma. kad Suv. Vai. kares laivas ‘

MANĖ KAD VOKIEČIŲ 
' SUBMARINAS.

VVashington, D. C. Gauta ŽI

K0NSKRIPCIJA BUS 
PADIDINTA.

per klaidą paleidęs šūvį į jūrėse: 
plaukiantį Italijos submariną.į 
Vienas oficieras užmuštas ir 
vienas kareivis sužeistas. Sako? i Washington, D. C. Nežiūrint.

' ma, kad submarino įgula nepa- kad valdžia nustatė anglių kal
davę reikalaujamo signalo, tatai: nas, nežiūrint, kad paėmė į savo 
manyta, kad vokiečių submari-

BAUS ANGLIŲ SPEKU
LIANTUS.

nas.

Vas “Oranie” ant kurio tarpe ki- j PERORGANIZUOJAMA 
tų pasažierų randasi keliatas vo-: TARYBA,
kiečių ir austrų diplomatų. Washington, D. C. Suv. Val- 
Federališki agentai tuojau juos' stijų tautinė šalies apginimo

BUTŲ NUNUODYTI VISI
MOKINTAI.

Washington, D. C. Kongreso 
sesijoj Gruodžio mėnesį pirmas 
svarstymas bus kas link Repre
zentanto Gahn įnešimo, kad imti 
rekrutus nuo 18 iki 40 metų am
žiaus į kariumenę. Gahn sako, 
kad šiuos registrantus reikia 
laikytis “zopostui” ir tik tuomet 
imti į logerius. kuomet visi nuo 
21 iki 31 metų ir tie kuriems 
suėjo 21 metai nuo Birželio 5 
d. registracijos bus paimti. 
Sekretorius Baker griežtai prie
šingas šiam įnešimui.

kontrolę anglis, tečiau anglių 
spekuliantai laikosi savo ir ga
na. Netik ką anglis neatpigo, 
bet dar jų ir gauti negalima. 
Skelbiama, kad valdžia uždės 
bausmes ant tų, kurie pasiprie
šins valdžios įsakymui. Baus
me bus ar du metu į kalėjimą ar

Vėliausios Žinios.
---------- ------- 7“’ . me dus ar au 

apspito ir neišdavė leidimo iki taryba yra perorganizuojama j 5 qqo jjoj 
jų bagažai nebus percenzuruoti.1 vyriausybės nauju paredimu.
Ką su jais darys, nežinia. j Sakoma iš tarybos turės išeiti

į 300 narių. Daugelis jų jau pa
davė rezingacijas. Pačioje ta
ryboje valdžia turės padėti dau
giau darbo.

New Castle, Pa. Gauta tele- ___________
grama, kad ant vienos geležin-.

NELAIMĖ ANT GELE
ŽINKELIO.

Nuskandino Suv. VaL karės 
laivą. Gauta telegrama, kad vo
kiečių submarinas Europos jū
rėse sutorpėdavo Suv. VaL karės 
patriotišką laivą, žuvo vienas 
jurininkas.

GARLAIVIS UŽĖJO ANT 
UOLOS.

San Francisco, Cal. Netoli 
Point Garda didelis Suv. Valsti
jų pasažerinis garlaivis “Quina- 
ult” ižėjo ant uolos ir tapo su
gadintas. Įgula ir pasažieriai 
tapo išgelbėta greitai pribuvusio 
kito laivo. Garlaivis užėjo ant 
uolos dėlei didelės miglos, per 
kurią kapitonas negalėjo patė- 
myti pavojaus.

Irsta santikiai. Santikiai 
tarpe Austrijos užrubežinių rei
kalų ministerio ėernino ir Vo
kietijos priemero irsta. Jiedu 
nesutinka taikos išlygų klausi
me. Nesutikimas tas visoje Au
strijoj sukėlė sensaciją, o Vo
kietijoj neramumus.

grania Kau ant guiuz.ni-,
kelio linijos atsitiko nelaimė. AUSTRIJA NETEKO MILIJO- 

.... NO KAREIVIŲ.
Washington, D. C. Italijos 

ambasadorius VVashingtone ga
vo žinia, kad Austrija Isonzo 
fronte laike paskutinio ofensy- 
vo neteko vieno milijono karei
vių užmuštais, sužeistais ir pa
imtais nelaisvėn. Apart to 
Isonzo fronte italai sukino visus 
austrų kulkosvaidžius.

Princenton, N. J. Aeropla
nais lakstymo mokykloje pas 
Samuelį Livingoodą rasta du 
svaru cyanko, potažo ir kitų 
stiprių nuodų, kuriais sulyg ma
nymų norėta nunuodyti visi oru 
lakstymo mokiniai, kurių tenai 
yra 1,200. Lingvoodas tapo 
areštuotas ir bus teisiamas ka
riško teismo. Jis buvo vienas iŠ 
tų mokinių. Manoma, kad jis 
priguli prie gaujos vokiškų šni-

Susidaužė du traukiniu būtent 
pasežerinis traukinis Rochester 
& Pittsburg linijos su tavori- 
niu Baltimore & Ohio. Rezulta
tas atsitikimo: vienas žmogus 
užmuštas ir 27 sužeisti.

TARIAS APIE TAIKĄ.
Amsterdamas. Vokiečių laik 

rūsčiai skelbdami apie kaizerio 
. nuvykimo Sofijon, Bulgarijos 
sostynėn, kur jis susitiks su 
Austro-Vengrijos, ciesorium Ka
roliu ir Turkijos sultonu Ma
hometu V. ir Bulgarijos kara
lių Ferdinandu, priduoda daug 
svarbos ir spėja, ar tik tos kon
ferencijos pasekmės nebus nau
jas taikos pasiūlymas talkinin
kams. Manoma, kad greičiausia 
tų šalių valdovai tarsis apie tai-*f  socialistų radikalų rankas, tai 

ką. 'Rusijoj naminė karė nėra iš- Paryžius. Mata Hari, garsi kiečių ambasadorius Bemstorf-

NEIŠVENGIAMA NAMINĖ 
KARĖ RUSIJOJ.

Petrogradas. žinomo rusų 
anarchisto Lenino pagalbininkas 
Trockis buvusiame socialistų 
kongrese yra pasakęs, kad jeigu 
šalies valdymas nebus atiduotas

ADENGTAS NAUJAS VOKIE
TIJOS SUOKALBIS.

Washington, D. C. Valstybės 
sekretorius adengė naujus suo
kalbius Suv. Valstijose ir Kana
doje. Prirodymas yra slaptos 

MATA HARI SUŠAUDYTA, telegramos, kuriomis buvęs vo-

py- NAUJAS ISRADYMAS.
Seattle, Wash. Tūlas A. V. 

Dickey išrado naują šautuvą, 
kurs jeigu pasirodys praktišku.

KONFISKUOJA ANGLIUS.
Akron, Ohio. Miesto valdžia 

suorganizavus ir apginklavus 
būrį poliemonų pasiuntė, kad 
tie paimtų ir konfiskuotų tris 
vagonus anglių, kurie stovėjo 
ant Pensylvania geležinkelio 
linijos. Anglių savininkai turė
jo savo sargybą. kuri būdama i zignuotų.

Michaelis turės rezignuoti. 
Laukiama didelio politiško kri- 
zio Vokietijoje. Vokiečių spau
da praneša, kad kancleris Mic
haelis bus priverstas rezignuoti. 
Socialistų konferencijoj Waert- 
zburge. Bavarijoj, tapo užgirta 
rezoliucija, kad Michaelis re-
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t*  svarbus reikalai bus pasako- i 
||, jama bei išaiškinamą lietu- 
X*  Į viams per Apdraudos ir Svei i 
4t ■ katos Savaitę, kuri prasidės j-

JBrooklyn, N. Y. Rugsėjo dramatišką sezoną vadovau- ■ Spalio 21^d. ir baigsis Spa- 
29 d., ALRK. Moterų Sąjun
gos 19 kuopa surengė vaka
rą, kuriame statė scenoje vei 
kalą: “Šv. Agnietė”. Prie

jant p. A. Vitkauskui jau Ko 28 d. SLA. 21 kuopa Det- 
statė scenoje “Musų gyveni- ;ro^ Mich. suprasdama savo 
mo dienos” dramą” keturių pareigas sulyg organizacijos 
aktų iš Rusijos gyvenimo, ypatingai, o sulyg tautos,

Bet pažvelgkim j tų

Cleveland, Ohio. Ką vei-

Fondo Raštinės 
AUKOS. 

Lakštas 96.

lauskas. Po 50c.: V. Gilia- mo yra užimtas kiekvienas 
vičia, L. Ramanauskas, F. poilsio vakarėlis. 
Kukštanavičia, P. Mikėnas,'

tis, metinė mokestis už
. $25.00

ARGI TAMISTA NEžUSITIKI?
Argi Tamista Svetim-Šalietis? Argi Tamista Turi Svetim-Skambančią Pavardę. Tamista Turi Būti Atsar

gus Per šiuos Nelaimingus Laikus.

GERIAUSIAS BUDAS Parodyti Savo PILIETYBĘ Yra
veikalo dar buvo pridėta dai Veikalas parašytas Anido pelnai rengia Apdraudos ir 
nų ir sulošta “Raseinių Mag
dė”. Kaip girdėjau mergai
tės, kurios dainavo duetą bu
vo atvažiavę net iš Philadel- 
phijos. Vakaras nusisekė, : 
tas parodė, kad dar antru : 
sykiu buvo atkartotas nedė
lios vakare. Žmonių buvo 
pilna salė ir visi buvo užga- : 
nėdinti, nes plojimas rankų i 
ir apdovanojimas gėlių bu- ; 
kietais merginų-lošėjų pa- : 
rodė, kad publikai lošimas 
patiko. Ant pat galo dar 
buvo šokiai dėl jaunimo, ku
rie mylėjo pasišokti. Reikia 
pažymėti, kad p. Simanas 
Kvietkus, kurs lošė vyrišką 
rolę veikale labai gerai savo 
darbą atliko. Teipgi jis pa
sirėdęs į moteriškę atlošė 
“Raseinių Magdę”. Buvo 
gerai išsilavinęs ir viską pui 
kiai atliko, iš ko publika tu
rėjo daug juoko. Ne vien 
tik juokas, bet labai pamo
kinantis dėl Brooklyno mo
terėlių. Turinys to juoko 
toks: Magdė atvažiavus Į 
Ameriką pasirodė gana daili 
mergaitė, o pasirėdžius 
amerikoniškai dar dailesnė 
atrodė. Bet kaip pasirodė 
po šešių metų, ženota su rau 
dona nose ir apiplišusiais 
drabužiais, tada jau atrodė 
visai kitas sutvėrimas. Pas 
kui pradeda apipasakoti sa
vo vargus, bėdas, kaip savo 
vaikučius virinta džine ne
gyvai nugirdo, kaip nešda
vosi alaus pantėmis, kaip su 
kūmutėmis degtinę gėrė ir 
t.t. Tas juokas kaip tik ir ti 
ko Brooklyne, nes ištikrųjų 
čia yra teip. Vyras išeina į 
darbą ir visą dieną prakai
tuoja, o moterė palikus na
mie pasišaukia kūmučių ir 
per dienas ulioja sau. Parė
jęs vyras namo randa ne stu- 
ba neapžiurėta, ne vakarie
nės nėra. Užklausęs delko 
teip, moterė atsako, kad ji 
serganti, kad vaikai nedavė 
per dieną ramumo, kad gal
va nežino delko skauda ir tt. 
Vyras gailėdamas savo mo
terėlės pasirodo pats vaka
rienę, apvalo stubą, pavalgy
dina vaikus. Moterė maty
dama, kaip vyras triusiasi 
juokiasi gulėdama lovoje ir 
prašo dar, kad parneštų jai 
vaistų nuo galvos skaudėji
mo. Ir kaipgi neskaudės gal 
va, kad per ištisą dieną trau
kė rudį ir baltakę. Tokių at 
sitikimų, žinoma, yra ne vie
name Brooklyne, bet visose 
didesnėse kolionijose. Tai 
yra labai negražus apsireiš
kimas. Teko man pastebėti 
čia dar ve kas. Vyras parė
jęs iš darbo ir būdamas nu
vargusiu siunčia moterį par
nešti pantę alaus. Ta netu
rėdama laiko stato į kandi
datus dukterį, kuri tuojau 
ima pantę ir eina į saliuną.
Atvažiavus iš mažesnio mie
stuko ir pamačius ant gat
vės jauną kaip gėlę mergai
tę nešančią alų, net gėda pa
sidaro. Aiškiai pasirodo, 
tėvai iš mažens savo vai
kus pratina prie pančių ne
šimo, todėl ir ne nuostabu, 
kad tokios dukterįs ištekėju
sios už vyrų nesigėdi eiti sau 
į saliuną ir parsinešę siurbti 
per dienas smarvę. Tėvai, 
atkreipkite į tai atydą.

Spalio 6 d., Brooklyno dra tuvių amerikiečių gerovės j link lošėjų, tai ne visi savo i surengimui balio. Atskai- 
matiška draugystė adąrė dėlei. Ką reiškia apdrauda1 roles gerai atliko, nekurieį^3 pasirodė tokia. Jeigu bu-

Andriejeva, lietuvių kalbom Sveikatos Savaitę sekant’ 
versta p. A. Vitkausko. Ar-ičiai:
tistai atliko savo roles kuo-; Spalio 21 d., 2 valandą po 
puikiausiai. Veikalas publi- pietų bus paskaitos apie Ap-
kai labai patiko, teipgi ir pel draudę ir darbininkų reika- 
no liks draugystei. dus Amerikoje.

Po Naujų Metų p. A. Vit-: Spalio 27 d. 7 vai. vakare 
kauskas žada apleisti Suvie-; hus balius su lošimu “Undi- 
nytas Valstijas, bet draugy-;nė” ir dainos.
stė stengsis sulaikyti kaip i Spalio 28 d. 2 vai. po pietų 
galėdama tokį nemalonų per į bus prakalbos. Kalbės K. 
siskirimą. Dar tikrai nėra j Gugis iš Chicagos, III. apie 
žinoma ar apleis ar ne, bet j apdraudę ir SLA. kuopų 
jeigu ir apleistų, tai minėta organizacijas abelnai.
draugystė stengsis statyti ir! Viskas atsibus IAS. Sve- 
po jo apleidimui didelius vei- tainėje ant 24 ir Michigan 
kalus scenoje dėl Brookly- gatvių. Pranešdami šią ypa 
niečių. Brooklyno jauni- tingą naujieną detrojie- 
mas, kurs myli dailę yra čiams, tikimės, kad jie neap- 
kviečiamas prisirašyti, o tie leis musų parengimų dėl jų 
kurie turi talentą veikti sy- pačių naudos.
kiu. Neužilgo vėl statis du K- šnuolis.
veikalu. Laipkričio 21 d. bus New Britain, Conn. Spalio 
sulošta “Girių Karalius”. 7 d. šių metų, tautiškoje lie- 
Gruodžio 1 d. bus sulošta tuvių salėje buvo įvykęs 
“Šėtonas”, garsi misteriška SLA. 4-to apskričio suvažia- 
drama. Pastarasis bus loš- vimas. Pagerbimui to šuva 
tas laikė Sandariečių seimo, žiavimo SLA. 34 kuopa buvo

P. Aukštikalnis, parengus iškilmingą vakarą 
 su prakalbomis ir vaidini- 

Detroit, Mihc. SLA. Ap- mu. Pirmiausia vakaro ir 
draudos ir Sveikatos Savai- programo vedėjas p.J. Miko- 
tei besiartinant. Metus žvilg lauskas perstatė prakalbėti 
snį į lietuvių darbininkų gy- P- V. Alksninį iš New Ha- 
venimą Amerikoje pastebė- ven> Conn., kurs yra vos tik 
sime, kad jų gyvenimo aplin- keliatą mėnesių kaip atvy- 
kybes yra sunkios ir pavo- kęs iš Lietuvos. Jis kalbėjo 
jingos. Lietuviai, didžiumo- aP^e karės baisenybes, kaip 
je ateiviai ūkio darbininkai, 
dirbę sveikame ir tyrame 
ore, kur ne mašinų ratai 
nebuvo jiems žinomi, kur ne 
gatvekariai, automobiliai ir 
visokie “trokai” pro užkul-

Tavo Paskutine Proga 
Registruotis bus 

PETNYČIOJ ARBA SUBATOJ
October-Spalio 19 dieną arba October-Spalio 20 dieną

nuo 9 iš ryto iki 3 po piet arba nuo 5 iki 10 vakare.

Balsuokie Rinkimo Dienoj, U ta minkė, November-Lapkričio 6.
Apsisaugosi Save Nuo Daug Nelaimių, Jeigu Eisi 1 Budą 

Rinkimo Dienoj ir Balsuosi ;‘NO” ant Prohibicijos Pataisymo
Jeigu Nebalsuosi “NO” toj dienoj, Tamista turėsi eiti Į kalėjimą dėl šešių mėnesių, užsimokėsi bausmės $1.000, 
kad imsi vieną gėrymą vyno, alaus, arba bile kokio kito likieriaus i savo namą, kliubą arba bile kitur.

labai tankiai klydo, kas pa
rodo, kad nemokėjo gerai sa
vo rolių, bet reikia atleisti, 
nes užmiršti ir ne vienam pa 
sitaiko.

Tarpe vaidinimo aktų dek 
lemavo p-lė Salaveicikiutė ei 
les Svyrūnėlio ir Vyturėlio, 
kurios buvo tilpę “Dirvoje”. 
Deklemacijos publikai labai 
patiko. Vakaras iš visų at
žvilgių nusisekė.

Vietos katalikai energin
gai rengiasi prie Spaudos sa 
vaitės. Labai butų pagirti- i

vo 82 dol. 90c., išlaidų 54 dol. kia senesni veikėjai? Cleve- ' mijos, politikos ir dailės dar- 
75c. Gryno pelno liko 29 dol. lando lietuviai turi pritverę bai yra sukrauti ant jaunuo- 
15c. Tai yra darbo vaisiai, • daug draugysčių-draugys-' menės pečių ir ji tuos darbus 
atlikto newbritainiečių nau-! telių bei kuopų ir kuopelių, turi atlikti. Pripažinta, kad 
dai nukentėjusiems nuo ka- ■ Kiekviena draugystė bei kuo jaunimas turi panešti didelį 
rėš lietuviams. Turime iš-' pa turi parodyti savo gyvu- 1 vargą dėlei draugystėse vi- 
tarti ačiū visiems, kurie ne-: rną-veikimą, nes to reikalau šokių užsiėmimų, kur be po- 
—*•--=- --------------- •-i_.i-.l-t j, .... .- -r--— ilsio turi praleisti kiekvieną

vakarą. Teipgi papeikta se
nesnieji draugai, kurie nesi- 

rus. Bet pažvelgkim į tų lanko į susirinkimus ir ne 
draugysčių darbus, kas juos kiek nesistengia pavaduot 
atlieka? Ugi jaunimas! jaimimo. Pripažinta, kad 
Kaip pašelpinėse, teip ir ide- ypač dabartiniame laike rei- 
jinėse draugystėse visas vai- kia permatyt, kad jaunikai- 
dybos vietas turi užėmę jau- tis tarpe musų yra svečias ir 
nikaičiai, o senesnių veikėjų kiekviename valdžios parei-— 
tartum visai kaipir nėra, kalavime galime jo netekti. 
Beveik visos draugystės teip1 K. Aksomaitis.
ir turi jaunimą įsikinkę.: --------------

patingėjo pasidarbuoti laike Ja šių dienų žmonės. Jeigu 
baliaus. Buvo patėmyta,, draugystė ar kuopelė nevei- 
kad visi apsiėmusieji darbi-'kia, tai sako, kad yra apmi- 
ninkai savo darbus dirbo su ~ 
pasišventimu. Ačiū teipgi 
ir draugysčių Sąryšiui, kurs 
neėme brangiai už salę, ku
rioje buvo surengtas balius.

na, nes apšvietę platint yra I draugysčių
naudingu daiktu, tik nema-1: 
lonu yra ve kas. Vietinis Ide Į 
bonas neseniai ėjo po stubas 
kalėdodamas ir patėmyjo, 
kad tarpe parapijonų yra la
bai išsiplatinus “Dirva” ir

vokiečiai užpuolė Lietuvą, 
kaip elgesį su musų broliais, 
sesutėmis, kokį vargą kentė, 
kokia baimė buvo, žodžiu 
sakant apsakė viską ką tik 
jis patyrė tame laike buda- 

nius nešliaužiojo — nuo tos mas Lietuvoje. Kadangi 
abelnos ramybės jie apsirin- P- Alksninis newbritainie-i 
ko darbus didmiesčių dirbtu mms pažįstamas, tai jo ka>Įnyj laike pamok8io pasakė, 
vėse, kur jų sveikata ir gy-bą visi klausė su atyda. P. kad newbritainiečiai turi 
vastis kiekvieną valandą yra Alksnims keliatą metų at- 
pavoju je.

Lietuviai ateiviai supraz- tuvą gyveno New Britaine ir 
darni tas pavojingas gyveni- buvo darbštus vaikinas (dar

“Am. Liet.”. Sako kur tik 
neužeisi, tai “Dirva”, tai 
“A. L.”. Viename nedeldie-

j Sąryšis prijaučia tam pra- 
i kilniam darbui. Teipgi ta
me susirinkime tapo atiduo
ti pinigai kolektorių, kurie 
sukolektavo iš pasižadėju- i Daug yra tokių jaunų vyru- \ Iš Lietuvos Neprigulmybės 
šių mokėti mėnesines duok-i ku, kurie net keliose drau-i " ’ 
les: J. Skritulskas 2 dol., * gystėse turi užėmę urėdus J 
po 1 dol.: J. Mikalauskas, A. tai pirmininko, tai raštinin-!
Arzuolaitis, J. Aržuolaitis, ko, o be to dar patenka į įvai i Rochester, N. Y. ALTS. 21 
M. Daunis, R. Petrauskas, rus komitetus. Gi apart to kp. per K. J. Semašką $11.00 

? J. Maksimavičia, M. Turs- į nori pasimokinti dainuoti, Chicago, III. Dr. J. Jonikai-
tuos laikraščius pamesti, kis> p- Plonis, A. Petraus- teatru lošimo praktikai ir_ e • i. * T * L 1IX- * L-4-^^ L/vXXX 1 vX*  * y

. gal, pnes išvažiuosiant j Lie- . . . M rodos kas» K- Giedraitis, A. Miką- tokiu budu darbštaus jauni- 1917 m. .
kad toks pasakymas yra ne

darni tas pavojingas gyveni- yuvu fiav() yietoje man teko
mo aplinkybes, kad nelaimei tuomet buvo nevedęs), kaip čia-
ištikus turėti bent kąsnį duo rasynėjime žinučių į laikras 
uos, gydytoją ir tt. tvėrė čius ir apšvietos skleidime nykščiai lietuviai simpati

zuoja, nes tas laikraštis ne-didesnes apdraudos organi- tarpe vietinių lietuvių. Ant-i ba jr _
ko visiems į akis. Galima 
agituoti už “savo” laikraš
čius, bet nereikia smerkti ši-

zacijas ir šiaip mažesnes ras kalbėtojas buvo p. J. Ta- 
draugijas dėl užtikrinimo reila iš Ansonia, Conn., kurs 
sau ir savo šeimynai atei- prakalboje paaiškino savo at
ties, šimtai ir tūkstančiai vykimo tikslą, ir pasakė>ke- Nieko negalima butų sa
lietuvių prie organizacijų Imtą žodžių apie karę, kaip kytj> kunigas lieptų ne_ 
bei draugijų priklauso. Bet vokiečiai non valdyti Lietu-(Skaityti tokių laikrašgus> 
dar daug yra lietuvių, kurie vą ir kaip jie pne jos laižosi. kurfe kataUkus ir iš 
nėra apsidraudę savo sveika.Primine apie lenkų gudiy- koneveiftia> bet šitie laikraš_ 
tos ir gyvasties jokioje drau bes ir kaip jie non, kad lie- “Dirva” nepalaiko
gystėje. Daug yra lietuvių, Į tuviai susivienyję su jais rei-1 
kurie tik yra apsidraudę ‘ kalautų neprigulmybės. Tą 
Vytautinėse, Petrinėse ir tp. i paaiškinęs pasakė, kad lie- 
draugystėse. Žinoma ge-,tuviai yra jau ant tiek pri- 
riau kaip nieko, bet tokie: brendę, kad nereikalauja 
lietuviai rizikuoja savo ap-f sau talkininkų brolių lenkų.

ne tą ne aną pusę. Taigi ga
lima jie skaityti ir katalikui 
ir tautininkui.

“Dirvos” korespondentas.
Nuo red. Nesmagu mums

New York, N. Y. A. B. Stri- 
j maitis (prie straipsnio 5.00 

Na, pažvelkime į teip va- > Cleveland, Ohio. H. P. Prat 
M. Neimonas, J. Pašveckas, i dinamus vedusius, ką jie to- ikionis .............................. 1.00
J. Petkevičia, J. Ragialis, L. Įkio veikia? Jau kuris tik ap jSioux City, Iowa. SLA. 4 kp. 
Motejunas, M. GiliaviČia.' siveda, tai tuojau ir atsisako1 per J. Markuna.......... 15.00
Po 25c.: K. Danusevičius., nuo darbo, kokį dirbo drau-! Clinton, Ind. Vietos jauni- 
Viso labo 78 dol. 25c. Toliau gystėje ir nuo visko nes, gir-; mas dalį pelno nuo pikniko 
susirinkimas nutarė palikti di, laiko nėra. (Ne visi teip!per J. Danilevičių .... 5.00 
tiktai du kolektorių, kurie Į elgiasi — Red.) 0 pažvelgk Lincoln, N. H Mėnesinės 
vaikščios po namus ir rinks! į saliuną arba vestuvėse,, mokestis (už Liepos mėn.): 
aukas nukentėjusiems nuo krikštynose, tai laiko turi j Ant. Kilčiauskas 50c. Po 
karės. Jais yra Juozas prasėdėti iki pusiaunakčiui :25c.: T. Janulaitis, P. Tver- 
Maksimavičius ir Jurgis Ar- į ir nereikia niekam skustis.; ga, J. Taparauskas, M. Bil- 
zulaitis, kurie tapo susirin- ’■ Nekurie iš tokią vedusių už- i kevičius, J. Vaiseliunas, G. 
kimo įgalioti. Taipgi new-; sideda kokį biznį ir visai pa- • Veverskis ir visi kiti senieji 
britainiečiai privalote žinoti: miršta draugystės reikalus.! nariai per K. Mickuną 11.63
ir kur tik jie atsilankys ne
atsisakyti nuo aukavimo ke
lių centų. Į tą CK. susirin
kimą buvo atsilankęs naris 
Lietuvos šelpimo Fondo, M. 
Valukonis, kurs yra kasi-j 
ninku to fondo ir pridavė | 
CK. skyriui 19 dol. 2c., teip- • 
gi sugrąžino neišparduo- 
tų štampų už 15 dol. 80c. į 
ir 3 knygas “Didžioji Karė 
Europoje”, kurias neparda- j 
vė laike augsčiau minėto 
balio. Iš to pasirodo, kad, 
LŠF. skyrius pereina j CK. j 
Labai butų geistina, kad tie Į 
LŠF. nariai lankytųsi j susi-;

draudą, nes tokios lokališ-! Paskui apsakė kaip dabartį- į Yra girdėti, kad New Britai- 
kos draugystės ne vienam sa nė karė pasiekė šią šalį, kaip j no lietuvių kunigas smerkia 
vo nariui nėra užtikrinusios i ant visų padarė neramų j- Dirvą ir liepia savo para- 
ir negali užtikrint ligoje pa- spūdį ypač ant jaunuome- i pi jonams neskaityti. Dir
sėtos bei pomirtinės: jos ne j nes, kuri turi stoti į eilės ne-1 va nėra priešinga katalikų 
gali užtikrint dėl negalėjimo, laimės. Ant galo ragino vi-' spaudos platinimui, anaip- 
aprokuoti, kiek draugystės sų sriovių organizacijas, kad tol. Ji pripažjsta naudingu 
narių mirs už 10 arba 20 me- siųstų prasimą į Washing- darbu, taigi iš šito atžvilgio 
tų. Akyveizdoje to viso, lo- toną, kad užtartų už Lietu- toks kunigo agitavimas nes- 
kališkos draugystės tik ge- vą. kaityti Dirvą , neturi jokio
ros dėl įvairumo, bet ne dėl Po prakalbų tapo sulošta Pamato- 
apsaugos. Tokie lietuviai; komedija “Daktaras iš prie- i ~7" 7
gali labai apvilt save ir savo i vartos”. Veikalas labai yra New Britani, Conn. At- _ _
žemyną, jeigu nepasirūpina juokingas ir publika tapo skaita vietinio CK. skyriaus rinkimą ir sykiu su mumis 
apsidraust gyvasties atsa- gardžiai prijuokinta, net ir Rugsėjo mėnesį. Rugsė- 
kančioje užtikrinančioje or- man buvo linksma gėrėtis jo 30 d. vietinio CK. sky- 
ganizacijoj. O tokia organi-; tarpe publikos, kurios šį sy- rius laikė savo susirinkimą, 
žarija yra Susivienijimas • kį skaitlingai susirinko. Ma kuriame tapo išduota at- 

; Lietuvių Amerikoje. J tyti, kad jau ir New Britai- :®kaita iš atsibuvusio balio
SLA. šįmet pirmu syk sa- no lietuviai pradeda lankytis Rugsėjo 8 d. Atskaitą išda- 

vo istorijoj rengia Apdrau-į vakarus, susirinkimus. pp. J. Pasvenckas ir M. 
dos ir Sveikatos Savaitę lie-; Pirmiau to nesimatė. Kas- j Daunis, kurie buvo įgalioti

darbuotųsi naudai nukentė
jusių nuo karės lietuvių.

Viso labo pinigų į CK. sky
rių per Rugsėjo mėnesį 
įplaukė 66 dol. 42c. Pinigai 
jau yra išsiųsti CK. centrui.

Vaclovas GiliaviČia, 
skyriaus rašt.

Pasitaiko, kad tūli tokie biz- Lincoln, N. H. Petro Gudai- 
nieriai net nesilanko į susi- čio krikštynose per K. Mic- 
rinkimus ir priseina vaikš- kūną surinkta ............8.25
čiot į namus, kad užsimokė- ( 
tų mėnesinę duoklę. Jau 
kur, kur, bet pašelpinėse 
draugystėse visus darbus tai; 
tik turi atlikti vedusieje, ar
ba senesni, kuriems, žinote, 
gal ir pašelpa pirmiau bus 
reikalinga negu jauniems. Ir' 
toks senesnių veikimas pašei j 
pinėse draugystėse yra pa-! 
geidaujamas Clevelande, nes' 
jaunimas ir teip perdaug 
darbo turi idėjinėse ir dailės 
draugystėse. Taigi į darbą 
senesni veikėjai. Užimkit 
nors pašelpinių draugysčių 
valdybų vietas ir paliuosuo- 
kit savo jaunesnius draugus,' 
nes ir jie nori pasilsėt.

K. Aksomaitis.
' P. S. Rugsėjo 17 d., “Var- 
po” ir ALTS. 18 kuopos su
sirinkime vienbalsiai tapo, 
apgailestauta, kad tautiško- i 
se draugystėse kaip ekono-j

Viso įplaukė ...... 81.88 
Buvo lakšte 95 4.693.22 
Viso įplaukė 4.775.10 

Lakštas 97.
Baltimore, Md. Mėnesinės 
LNF. skyriaus narių aukos: 
Ig. Naruševičius $9., P. La
zauskas 75c., J. Deltuna 
10c., P. Jaras 50c., J. Vėly- 
vis 20c., P. Jaraminas 1.50, 
P. Zablackas 85c., E. Kani- 
šauskiutė 75c., F. Deltuvie
nė 50c. Viso......... .$14.15
Racine, Wis., TMD. 121 kp., 
per M.’ Kasparaitį .. $40.00 
S. Manchester, Conn.. J. Gu
daitis ................  $5.00
Scranton, Pa., F. Živatkau- 
skas ...........  $10.00
Pittston, Pa., J. Kazakevi
čius $10, T. Paukštis $10, A. 
Galinskas $5. Viso $25.00

Viso įplaukė ...... 94.15 
Buvo lakšte.. 96 4.775.10 
Viso įplaukė.... $4.869.25

J. Sekevičius,
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TELEGRAMA “DIRVAI”.
“Dirva” 2004 St. Clair avė, 

Cleveland, Ohio.
“Tėvynė” gavo nuo šliupo 

sekančio turinio telegramą: 
Landesrath (šalies taryba) 
išrinkta Vilniuje ir užtvir
tinta Hindenburgo Rugsėjo 
23 d. Prezidentas Smetona, 
sekretorius šaulys. Leis 
“Lietuvos Aidas.”

Račkauskas.

Musų redaktoriai. Vė
liausiame “Tėvynės” nume- 
ryj (ji mums ateina vis apie 
pabaigą antros savaitės) 
randame neva feljetpną var
du “Redaktorius” tą felje
toną rašo Patriotas, kurs jo 
pradžiai mintis apie redak
torius ėmė iš nuomonių tū
lo amerikiečio ' Bęrnarr 
Macfadden, o galą užpildė 
savo nuomone. Kad redak
torius, kaip rašo Macfad- 
den’as yra: kaip tėvai veda 
-kūdikius, teip redaktorius 
veda tautos gyvenimą, kad 
jo, redaktoriaus, vaikai — 
tai visuomenė, kad jis yra 
autoritetas prie kurie visi 
linksta, kad jo spėka su sa
vim neša baisią atsakomy
bę, kad kaip tinkamai išauk
lėtas kūdikis auga sveikas 
kunu, gabus ir miklus, teip 
pat yra ir su visuomene, kad 
visuomenės išauklėjimas 
priklauso nuo redaktoriaus 
ir kad kiekviena tauta yra 
tokia, kokia padaro redakto
rius — mes pripažįstame tik 
ra teisybe ir to niekas nega
li užginčyti. Apleidę kitą 
feljetono pusę, prie progos, 
ir mes išreikšime savo nuo- 
menę apie redaktorius. Čia 
daugiau bus atkreipta atyda 
j lietuviškų laikraščių re
daktorius.

Redaktorius, kaip tūlas 
poetas yra pasakęs, turi būti 
kaipo dvasiškas penėtojas, 
turi būti tyras, gaivinantis, 
lyg tekantis šaltinis, iš kurio 
vandenį geria tūkstančiai 
žmonių. Jis turi būti tau
tos žiedu, jo ištartas žodis 
niekados neišnyksta, bet 
ant skaitytojo sielos padaro 
antspaudą. Toks turi būti 
laikraščio redaktorius.

Dabar pažvelkime į musų 
. šių dienų laikraštiją ir ką 
mes pamatysime?... Kiek
vienas musų laikraštis, ko
kios jis nebūtų pakraipos 
turi savo “taisykles” ir tas 
“taisykles” nusistatęs sau 
redaktorius pila editorialus, 
peržvalgas, didžiausių ker
štų, neapikantos, koliojimų, 
prasivardžiavimų ir daugy
be neliteratiškiausių žodžių, 
nepaisydamas ar tas jo 
straipsnis neša naudą skai
tytojui. Delko jis teip da
ro? Jis nežiūri, ar skaity
tojas liks užganėdintas ir ar 
jam išeis tas ant naudos, bet 
jis rašydamas tokius straip
snius turi mintyj tik savo 
vardą, kad va, aš rašau, kač 
aš kovoju už “idealą” izmo, 
neapkenčiu izmo, smerkiu 
izmą, nors gal ir jis pats ne
žino už ką veda kovą arba 
kovoja už nežinojimo izmą. 
Kovodami už kokį nors izmą 
musų redaktoriai nevartoja 
proto ir sąžinės, ne lieja 
straipsnių iš doros šaltinių, 
ne peri iš mokslo, bet lieja 
tik savo ypatiškos neapikan
tos tulžį ant sau nepatinkan
čių ypatų, kolioja ir pravar
džiuoja nešvariausiais žo
džiais, nelyginant lyg Lie- 

, tuvos bandos ganytojai susi- 
vaidyje akmenimis mėtosi

ir purvais drapstosi. Musų 
redaktoriai kovodami už ar 
prieš izmą vartoja arba pik
tumo instinktą, arba parti
jos instinktą arba savo ne
suvaldomąjį instinktą: Ar 
ne tokie musų redaktoriai?.. 
Ar ne tiesa, kad kovodami 
už idealus ar koki izmą laik
raščio špaltuose klojama 
sieksniniai straipsniai ker
štų polemikų, nepaisoma, 
kad tas skitytojui netik ne
neša gero, bet dar ji piktina. 
Jie nežiūri ar tame yra kas 
nors gero, bet bile tik pas
merkti dėlto, kad" tas ar 
anas yra skirtingų pažiūrų 
arba išaugštinti ir girti dėl
to, kad tas arba anas yra jo 
šalininkas, nors tai butų 
didžiausia niekšyštė ir pik
tadarystė. Musų redakto
riams ne apeina žmonių ge
rovė ir jų apšvietimas, bet 
tankiausia liaudis yra pe- 
niama jų pačių ypatiškais 
nuodais. Ir ačiū musų re
daktoriams šiądien visa mu-

tuvninkų” sako, kad “Nau! sės nusileidimas lietuvių 
jienos” parašiusios apie. reikalavimams, nes toks Lie 
Chicagos tautiškus ir kle- tuvos padalinimas labai ap- 
rikališkus skundikus, >ty- sunkina jų susižinojimą ir jų 
čia, idant užduoti smūgį visą, kaip privatų lygiai ir 
savo politiškiems prie
šams. Tų laikraščių re- į 
daktoriai turbut spren-į 
džia apie kitus redakto-, 
rius pagal save, jeigu jie ■ 

—skaito tokį dalyką galimu, j
Jeigu “Naujienos” ne

būtų turėjusios pamato,; 
tai butų ir nerašiusios, t 
Mes esame painformuoti, 
ir tai ne vieno žmogaus. 
Kas gi dėl to, kad mes 
apie tai pranešame, tai tas 
yra musų dalykas. Jei 
matysime reikalą, tai pra
nešime ir smulkiau.
Tas “Naujienų” paaiškini- mo centro Vilniun buvo pa- 

mas išrodo į tai, kas jos darytas tik todėl, kad buvo 
įklampojo į balą, iš kurios 
negali ne pirmyn eiti ne at
gal grįžti. Paaiškinime dau 
giau matoma, kad norima 
atgal grįžti, nes rašo, kad 
jau kiti priekabių j ieško. Ir 
kaipgi ne. Pačios paskelbė, 
pačios paleido mintį ir kuo
met ir kitos pusės pareika
lauta prirodymų, tai jau sa
ko, kad priekabės. “Nau-

sų liaudis yra suskaldyta į jienos rašo, kad esą pain-; 
partijas-partijėles ir sufana 
tizuota.

Kas šiądien drįs pasakyti, 
kad lengva yra žmogų įti
kinti, kad tos ar tos parti
jos, tas ar tas darbas yra ge
rai veikiamas ir naudingas! 
Šiądien žmonės pripažįsta 
geru tik tą, ką rašo tas re
daktorius, kurio tas žmogus 
tapo sufanatizuotas, ir ne
mato, kad toje ar anoje pu
sėje irgi yra gerai veikiama. 
Kas tą padarė — redakto
riai.

Pastaruoju laiku jau buvo 
patėmyta, kad iš liaudės ki
ta balsai prieš vadus, kurie 
daugiausia sėja neapikantą 
ir fanatizuoja liaudį. Ant 
tų balsų musų redaktoriai 
pasipiktino, pakelė balsą ir 
sako, kad prieš užsitarnavu
sius negalima kelti balso, 
kad 16-19 metų galvoms tin 
ka tik apysakaites rašyti, ne 
visuomenei vadovauti. Ir 
kaipgi ne. Juk didelis paže
minimas butų, kad plikiu
siai mokintų barzdočius ir 
usuočius, kurie tankiausiai 
tik redaktoriais tapę užsiau-

turkams paskelbė šventą 
karę. Ta šventa karė tęsėsi

beveik du šimtmečius.
Veltus besistengimai.

Krulijotai mažai galėjo

pradėjo briautis į miestą. 
Negalėdama‘atsilaikyti Kon 
stantino kariumenė prieš 
turkus, pradėjo trauktis bet
varkėje ir pasiduoti tur
kams. Buvo tai Gegužio 19 
d. 1453 m. Užėmę turkai

viešą gyvenimą. Bet negali
ma manyti, kad tai butų di
delis vokiečių politiškas nu
sileidimas, nes krašto virši
ninku paskirtas smarkiau- 
-sias Prūsų junkeris—ir did- 
žiausis Lietuvos kolonizavi
mo šalininkas Isenburg Bir
stein. Jis lietuviams savo 
valdymu Kauno gub. jau la
bai gerai pažįstamas ir jų iš 
visos širdies nekenčiamas. 
Jo paskyrimas bendru Lie
tuvos viršininku didžiausis 
lietuviams smūgis.

Ir pats perkėlimas valdy- mozulmonų globoje. Krui-Į silpnu bus atsilaikyti prieš; 
_ i--------- eijatai galėjo "pasididžiuoti'turkus, išleido atsišaukimą;

tik tuo, kad apgynė Kon- į visus krikščionis, kad eitų i 
stantinopolį nuo turkų ir gynti Konstantinopolio. Jo 
nusilpnino jų jiegas. Rei- atsišaukimo balsas vienok 
kia žinoti, kad anuomet tur- liko tuščiu balsu šaukiančiu 
kai buvo pasidalinę į kelias girioje. Priešingi katali- 
grupes arba paėjo iš keliatą kybei grekai tame laike bu- 
giminių. Turkai, kurie už-! vo pakelę maištą, kas užga- 
kariavo tas vietas, kurias vo popiežių, o dėlei to ir Ven 
augščiau minėjau vadinasi grijos karalius pasidarė kur 
seldžukai. Nusilpus tai gru čiu. Netekęs vilties sulauk- 
pei, jų vietą užėmė kita tur-! ti pagelbos Konstantinas tik 
kų giminė, vadinama oto- žiurėjo, kaip niaukėsi dan- 
manų. Otomanai jausdamiegus ir rinkosi juodi debesis 
si galingais pasirįžo net bu- nuo Bosforo pusės, 
tinai pagriebti į savo rankas 
gražų Konstantinopolio mie-; 
stą. 1355 metuose turkai 
užviešpatavo Gallipolį ir jį 
apdrutinę padirbo stiprią 
prieplauką dėl savo laivyno. 
Tas Gallipolio tvirtovės bu
vo labai stiprios nors perėjo 
nuo senų amžių, nes tą paro
do, kad siaučiant dabartinei 
karei, 1915 m. ir anglų laivy- • 
nas norėdamas paimti Kon
stantinopolį, negalėjo jų su
naikinti ir turėjo pasitrauk
ti. 1355 m. turkai paėmė 
Adrianopolį, įsteigė ten sa
vo sostynę ir laikėsi jame 
net iki Konstantinopolis ne
pateko į jų rankas. Kon
stantinas būdamas vadu 
krikščionių karumenės ry
tuose, gynančios Konstanti
nopolį kiek galėdamas sten
gėsi daryti atsispyrimą 
prieš turkų spaudimus, vie
nok turkai iš paskutiniųjų 
laikydami apgulimą silpni-. 
no Konstantino kariumenės. 
jiegas. 1395 m. jau butų puo 
lęs Konstantinopolis į turkų į 

Į rankas, bet ačiū popiežiaus ■ 
Į Bonifaco ir Vengrijos ka-j 
; raliaus atsiųstai pagelbai, ta 
; po turkai nugalėti. 1422 m. 
Konstantinopolio apgulimą 
turkai atnaujino ir vėl butų

iš visų mahometo šalių. 
Buvo tenai jančarai, mame- 
lukai, arabai iš Sirijos dy
kynės, juodskuriai egypte- 

■ nai, baltuose rūbuose mau
rai ir ant galo kariumenė

ką nuveikti prieš žiaurus ir Macedonijos, Bulgarijos ir 
narsus karėje turkus. Atim- Albanijos. Pastarųjų kariu| miestą per tris dienas jį pie
tos iš turkų vietos neilgai i manė nebuvo atsiųsta kaipo! šė. Kas tuomet dėjosi Kon- 
pasilikdavo krucijotų ran- pagelba turkams, bet sulyg | stantinopolyj sunku butų ap 
-koše,-nes turkai tuojau pul-;aštraus Įsakymo Mahometairašyti._ Bnitališki turkai iš
davo atakan, išskerzdavo! Antro, kurs už nepaklausi- vieno atžvilgio buvo kultu- 
priešo pulkus ir atimdavo! ma grasino sunaikinimu ir ringesni, už šiądieninius vo- 
vėlei tas vietas, kurias buvo pavergimu šalies. Konstan- kiečius, kad jie įsakymu sul- 
praradę. Nors ilgai tęsėsi tinas matydamas, kad tur- tono negriovė namų, bet kas 
ta karė, vienok šventa žemė i kai teip energingai rengiasi. dėjosi gatvėse ir namuose, 
iš turkų nebuvo atmta, nes prie Konstantinopolio ap- j tai gali kiekvienas skaityto- . 
liudyja ir tas, kad ir šiądien gulimo, sutraukė visą savo. jas suprasti iš to, kad pilni 
netik Jeruzolimas, bet ir ki-. kariumenę į miesto tvirtovės: 
tos šventos vietos randasi' murus. Jausdamas, kad,

manyta rusai niekuomet 
daugiau nebeįstengs vesti 
užpuolamąją karę. Vokie
čių butą ramių dėl Vilniaus 
padėjimo.

Dabar žinoma ir Steputai- 
čio “Dabartis” kelsis iš 
Baltstogės Vilniun, kaip ji 
anksčiau buvo persikėlus iš 
Kauno Balstogėn. Steputai 
tis lygiai teip neatsilieka 
;nuo junkerių, kaip “Tiesa” 
i nuo rusų darbininkų. Vie
nas skelbia vokiečių protek- 

i toratą, o kitas rusų proleta
rų diktatūrą. Taigi, kas Lie 
tuvos nenori, Ir dar lietu
viai padeda svetimiems Lie
tuvos nenori. Ir dar lietu- 
sidalina iš tiesų savo pašau
kimais. Vienam gale Ste- 

o kitam lietuviai 
laukti, maksimalistai.

formuotos — allright. Tai 
ko dar daugiau reikia? Vie
no tik faktiško ypatų nuro- 
dimo. Bet, jeigu kaip “N.” 
rašo, kad tai yra musų da
lykas, tai kam tas reikia 
skelbti spaudoje ir duoti pro 
gą žmonėms kaž ką manyti? 
Ant galo rašo, kad jeigu ma 
tys reikalą, tai praneš smul- putaitis, 
kiau. Nėra ko laukti, maksimalistai. Turtinga 
Toks apsireiškimas nėra ati- Lietuva savo žmonėmis ir jų 
dėliojamas ir nereikia laukti pašaukimais... 
dar kokio reikalo, nes ki
taip žmonių akyse galima , 
likti melagiu.

gina. Bet ne. Šiądien jau
gemsta nauja dvasia, dvasia, 
kuri sparčiai apims visuo
menę, išvarys tuo visus ar
dytojus doros, meilės ir pa
žangumo. Peštukijos die
nos baigsis, nešvarus žo
džiai, pravardžiavimai biau- 
riais žodžiais kitų bus pri
mesti tiems, kurie juos pa
gimdė ir iš kurių lupų jie 
išėjo.

Perkėlimas Lietu

(“Santara”) 
-------- o--------- 

TURKIJOS VIEŠPATAVI
MAS EUROPOJE 

BAIGIASI.

vos Valdymo
Centro.
(Lietuvoj)

Vokięčių laikraščiai pra
neša, kad Lietuvos valdymo 
centras perkeltas iš Baltsto
gės Vilniun ir kad valdymas 
Vilniaus, Suvalkų gubernijų 
ir Kauno šu Gardinu nuo 
šiol labiau bus sujungtas. 
Krašto Viršininku paskirtas 
buvęs Kauno gub. viršinin
kas kunigaikštis Isenburg 
Birstein.

Lygšiol Lietuva irgi darė 
vieną valdymo kraštą, pava
dinta Oberbefehlshaber-Ost,

Nuo 1453 metų, Kostan- 
tinopolis, dabartinė Turki
jos sostynė, buvo citadale 
ir žymu ženklu Turkijos 
viešpatavimo Europoje, nes 
tuose metuose tas gražus 
Konstantinopolio miestas 
peteko į rankas Mahometo 
antro, jauno Turkijos sulto
no, kurs buvo išsireiškęs, 
kad paėmimas sostynės bi
zantiškos viešpatystės yra 
užganėdinimu jo troškimų. 
Jau beveik nuo pusiau vie
nuolikto šimtmečio, kuomet 
turkai atsidanginą iš neži
nomų tyrlaukių vidurinės 
Azijos, Konstantinopolis 
gražumu, turtingumu ir pre

Galinga mahometo ka
riumenė.

Konstantinas besirengda
mas prie atsigynimo negalė
jo daugiau sumobilizuoti ka 
riumenės kaip aštuonis tūk
stančius. Todėl neturėjo 
vilties, kad galės atsilaikyti 
prieš galingą turkų kariume 
nę. Po tūlo laiko Konstan
tinui tapo pranešta, kad 
turkai prie Bosforo sasmau- 
gos sutraukė du šimtu tūk
stančių kareivių. Ta kariu
menė buvo aprūpinta nau
jausio išradimo karės gink
lais, nes vietoj vadinamo ta
rano turėjo jau išradę ir nu- 
lieję kanuolės. Apart to tur 
kų kariumenė buvo aprūpin
ta dideliais peiliais, kurie 
įsakyta vartoti laike atako 
ir aštraus susirėmimo su 

: priešu. Neilgai laukus tur
kų kariumenė prisiartino 
prie Konstantinopolio mies

j namai, pilnos gatvės buvo Ja 
i vonų. šaligatviais matėsi 
; didžiausios krūvos nekaltų 
. mergaičių, kurios tapo išgė- 
į dintos, nuvargintos ir nužu
dytos. Nuo didžiausios ir 
gražiausios bažnyčios Šv. Zo 
fijos tuojau tapo - nuverstas 
kryžius ir jo vietoj pastaty
tas pusmėnulis. Viduje ta
po panaikinta kriščionių ti
kėjimo simboliai, o į jų vietą 
tapo pastatyta muzulmonų 
stabai. Kuomet jau viskas 
maž daug aprimo, turkų vai 
džia likusius neišžudytus vy
rus paėmė į nelaisvę ir pada
rė savo vergais, moteris ir 
merginas surinko į haremus 
ir paleistuvysčių namus, o 
vaikus atidavė išauklėti ma- 
hometų tikėjime, žodžiu, 
turkai užviešpatavę Kon
stantinopolį nepaliko ne žen
klo kas buvo krikščioniems

' brangu. Ir nuo to laiko tur-
1 kai pradėjo viešpatauti Eu

ropoje. Būdami karingi ir
’ žiaurus jie laike viešpatavi

mo sultono Selimano Antro— 
arba vadinama Puiku, valdė 
netik Užkariautą Grekija, Al 
baniją, Vengriją, Bessarabi- 
ją, bet ir visą teritorija, kur 
dabartimi! laiku randasi Bul 
garija, Serbija, Rumunija 
ir Krymas.

Turkijos puolimas.
Laikui bėgant Turkija pra 

dėjo pulti ir jos viešpatavi
mo jiegos Europoje pradėjo 
eiti silpnyn. Pastaruoju Jai
ku Turkija Europoje teip 

; susmuko, kad beliko ^turinti
to sienų. Dabar Mahome-ltik vos keliatą tūkstančių 
tas Antras jau galėjo sakyti, i kvadratinių mylių ir Kon-
kad pildosi pranašavimas di
delio patriarko Allaho, kurs 
pasakė, kad Krikščioniškas 
Konstantinopolis turi pulti. į 
turkų rankas. Laimingas 
tas vadas, laiminga bus ta ka 
riumenė, kuri Konstantino
polio krikščionis pavers savo 
vergais. Allahas turkams 
duodamas palaiminimą sakė 
kurie nedings toje karėje, 
galės paėmę Konstantinopo
lį su krikščionimis elgtis teip 
kaip tik jiems patiks, o kurie 
žus toje karėje, tie bus palai
minti ir nuvesti į rojų, kur 
gyvena jų protėviai darže 
ant krašto Auksinio Rago.
Konstantinopolio puolimas.

• Per penkiasdešimts dienų 
į buvo Konstantinopolis tur- 
■kų apgultas. Gintasi nuo 
; priešo labai atkakliai, vie- 
i nok esant jam stipresniu sun 
i ku buvo atsilaikyti.
Konstatino kariumenė žino
jo, kad miestas turės pulti, 
tečiau visi nutarė kovoti iki 
paskutinio. Storo muro sie- 

,nos buvo daužomos kanuo- 
lėmis ir ardomos, kurios il-

stantinopolį, bet ir tas pali
ko dar po jos globa, tik ačiū 
didelėms viešpatystėms, n-s 
Balkanų tautos 1912 m. jau 
norėjo ir tą iš jos atimti. 
Priežastis puolimo Turkij -s 
yra jos nekulturiškumas ir
vidujinė betvarkė. Prie :■> 
dar prisidėjo ir stiprėjimas 
šalinių jos viešpatysčių. 
Įsimylėjimas į turtus ir į bile 
gyvenimą buvo didžiausis 
priešas dėlei kurios ir esan
čios po jos globa provincijas 
negalėjo kilti ir plėtotis teip 
kaip kilo kitos tautos bei val
stybės. Mezopotamija pir
miau vadinama žemės ro
jum, patekus turkams pasi
darė dykynė. Gražus jos 
miestai laikui bėgant tapo 
apleisti ir grožė pranyko. 
Šalis įpuolė į neturtą ir teip 

: užsiliko.

--------------- --------—, , , . . . patekės turkams, tik ačiū ke 
bet tas kraštas buvo tikka-'Kyba būdamas žymiausiu ijoms‘tvjrtovėms pakraštyj 
riškai administratyvus vie- į anuomet Europos ^Jestn<j juodųjų jurių kurios atiai_ 
netas, o pilietiškai jo guber- įlabai turkams kvepėjo ir i kė turkų kanuolių šuvius ir 
nijos buvo visai išskirtos vie troško jame jie viešpatauti.nedavė ieiti j mjesta< yur_

__ - _ ___ - - . ProriniA no 117TYI1 Irti n oi i ir! * * * e 
kai tuomet buvo apsipažmę 
gerai su anų laikų karės sis
tema ir skaitydamiesi kaipo 
narsiausi kariautojai, gud
rus buvo visakame.

Konstantinopolio apguli-

na iš kitos. Tik paskum bu-, Prad?° A, užpuldinėti ir į 
vo Vilniaus ir Suvalkų guber Ives“ kar«- ,Per kel‘atą slm-

.. ■ . . . • .tu mptii turkai naikinti an-nijos sujungtos j vieną, su 
centru Vilniuje, praeitą gi

Naujos šnipų istorijos. 
Neseniai Chicagos lietuvių 
socialistų dienraštis “Nau
jienos” rašydamos peržval
goje apie tą, ką p. Šimkui 
paaiškėjo iš pasėtos p. K. 
Šliupo šnipų storijos, ant ga 
!o nuo savęs pridėjo, kad ir 
Chicagoje tarpe tautininkų 
ir klerikalų irgi randasi to
kių, kurie skundžia jas val
džiai. Patėmyjo tą tauti
ninkų ir katalikų laikraščiai 
pasipiktino tuo pranešimu ir 
pareikalavo, kad “Naujie
nos” arba paskelbtų vardus 
tų skundikų arba liktų me
lages ir užsidarytų bumą. 
Tą pareikalavus “Naujie
nos” pasijuto bene įsišoku
sios, nes rašo, kad jau laik
raščiai jieško priekabių, 242 
num. rašo:

Priekabės:
“Ateitis” ir “Vien. Lie-

tų metų turkai naikino ap- 
linkes artindamiesi į Kon- 

Užkariavęžiemą prie jų buvo prikergta stantinopolį.
ir dalis Gardino gub., arba ^ai Pa?m* iš
vadinamoji Baltstogės gub. apglebę Siriją m Ar- 
Balstogėn buvo perkeltas ir i n]eniJ^- 1^81 m. daėjo iki 
tų gubernijų valdymas, o 
teip pat iš Kauno perėjo

visai netoli Bosforo, iš kur 
jiems jau buvo matyti auksi 

Baltstogėn "ir kariškojiATe- 
tuvos administracija.

Lenkai visa tat aiškino 
savo naudon. Jie manė, 
kad visos tos “Lenkijos da
lys” netrukus bus prijung
tos jų karalijai, paskum ne 
teip bus sunku ir su Kauno 
gubernija. Bet visa tat vo-“u J■■ .« ~—

K„„„ a.—. a k, ;J šventas vietas kaip pirmiau, 
teip ir dabar iki neužsidegė 
karė keliaudavo didžiausios 
minios Kristaus pasekėjų iš 
visų šalių, atlankyti šventoj 
žemės. Turkai būdami žiau- 
rais pradėjo su keliaunin
kais labai nepadoriai elgtis 
ir tas jų elgimasis sujudino 
visą Europą, kuri tuojau

čios, kuri buvo gražiausiu 
papuošaliu sis Konstanti 
nopolio miesto. Truputį vė
liau turkai nepaliaudami ves 
ti karę užėmė Jeruzolimą ir 
visą šventą žemę paėmė sa
vo kontrolėm Kaip žinoma, 
kad į Jeruzolimą ir į kitas

kiečių buvo daroma iš bai- į 
mes laukiamųjų rusų užpuo-1 
limų. Jie nutraukė savo vai 
dymo įstaigas kaip galima 
giliau nuo fronto.

Dabar tas visas kraštas, 
tos visos gubernijos, drauge1 
ir Kauno gub. sujungta vie- 
nan pilietiško valdymo vie
netam Gal tai iš vienos pu-i

mas 1433 m.
Užsėdus ant Turkijos sos-i 

to Mahometui antram ir pa
ėmus valdyti užkariautas 
žemes, tas valdonas apreiš
kė, kad jis nori atsiekti tą, 
ko jo tėvas kariaudamas su 
krikščionimis norėjo. Ap
reiškęs norą pradėjo rengtis 
i karę ir rengėsi dar aršiau 
negu vokiečiai prie paėmimo 
Verduno. Prie Bosforo ant 
europiško kranto padirbo 
turkai daug stiprių tvirtovių 
į kurias sutraukė skaitlingą 
kariumenę. Tie murai dar 
ir šiądien galima matyti, ku
rie senovėje prisidėjo prie 
Konstantinopolio puolimo ir 
sustiprinimo turkų viešpa-_  __ ?___________
tavimo. Aplink tas vietas ilgo griovimo mūrų vienoje Į prispaudimo. Viennos ko 
buvo sutraukta kariumenė ( vietoje sugriovė pilymą ir Į grėsė 1815 m., didelės Eur

Nemokėjimas šalies val- 
^ors įdyti kaip augščiau minėjau 

Turkiją kas kart silpnino ir 
silpnino. Valdžia ant gyven 
tojų užkrovus didelius mo
kesčius padarė savo vergais. 
Kultūra bei civilizacija neki
lo augštyn, bet stovėjo ant 

gai laikėsi. Galiaus, kada vjetos jr tokiu budu šalis nv- 
Konstantinas pamatė savojko viduryj aštuoniolikto 
kariumenėje nupuolusią dva šimtmečio Rusija pradėjo 
šią, pats paėmė vadovystę ir Turkjją spausti. Atėmė 
kiek galėdamas stengėsi pri- Krymą, Odesa su jos aplin- 
duoti Vilti ir laikytis prieš kėmis jr pri;ertė ja. k,(1 
'žiauru pnesa. Nors atkak-j, ■ „ . . ± .
liai gintasi, tėėiau turkai po | krikscioms butų buosi nuo
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tis. Kitur stovi francuzas met autokratija gyvuoja ly- . Olga: Mano tėveli! Tu bijai, kad ka- 
!su vokiečiu ir meiliai šneku-!giai negalima skleisti ir ry- liniai ir tremtiniai nepabėgtų? Jie tokios 
įčiuojasi. Dabar gal paklau-j mišką metodą, t. y. kardu minties neturi, jie apie tai nemano.' Ka- 
■ šit ar mes visi čia gerai ir su-....................... " 1 ’ - • —*---- - ------------------------ -•-•— » - ’
! tikime gyvename. Atsaky- 
ima duosiu, kad teip. Gyve- 
’ name kaip broliai vienos mo- 
! tinos žemelės. 
' Idėja kosmopolitų yra

pos viešpatystės padarė su- sakant pakilime žmonijos. J 
tartį, kad Turkija ateityje Mes tikime, kad tauta yra! 
nebūtų kliudoma, bet pris- reikalingu apsireiškimu tar- 
paustos tautos pradėjo Tur- pe žmonių, nes ji priduoda 
kijos neapkęsti ir sukilo įvairumų ir pakelia progre- 
prieš ją. Visupirma sukilo są.
Egyptas. Vargais negalais čia gyvename nariai dvy- 
sultonui Mahometų Ali pa- ijkos tautų, kurie reprezen- 
vyko sukilimą nuslopinti ir tuoja visas pasaulio dalis ir 
Įvesti tvarką. .Vėliau su ži- viSaS rases,—Štai—man ra- 
nia Anglijos, Francuzijos ir ganį- laišką šalę manęs 
Rusijos Grekija iškovojo gedi grupė, kurioje matosi 
sau neprigulmybę. Tas bu-;geitOnas Kinijos sūnūs, rus-! 
vo 1827 m. Paskui 1830 m. vas hindusas, šalę stovi ru- 
Serbija nusimetė turkų jun- sas su ienpu> kurie kalbasi 
gą ir kiek vėliau Rumunija. • apįe pasaulio politiką. Iš 
Bulgarija teipgi paliko neori kambario eina aidas pia 
gulminga. “Ligotas zmo- .. . ,,
gus’ taip buvor vadinama 1,0 akordų b po piratų ga-

rie riogso šioje aplinkejeT 
bet žmonija ją teip mažai 
suprato, kaip suprato arba
supranta tų kalnu teisingą La ,• be’W gyvuoja tautų sup-

i ratimas ir ji žada daug žmo
nijai.;.

i Linkėdamas Jums viso ge
ro ir sveikindamas savo 
draugus ir mokinius, lieku 

njn. \ okietija <, stiprinda-. prie skambančio rortopiano ■ ti. Suprantama, kad šios i- Su augšta pagarba
ma savo militarizmą prauė- stovi kolumbietis, haytijie-į idėjos negalima skleisti kuo-i 
jo tarpininkauti Turkijai ir * 
savo įtekmę joje įsodino 
teip, kad užsidegus dabartį-

istoriją. Apie ją kalbėjo ir ■ 
sapnavo Egypto gyventojai,’ 
su ją buvo susidūrę grekai, 
apie ją rašė rymionįs ir sten-; 
gėsi mokyti, bet tik šioje ga-

Turkija ėjo mažyn ir silp- oaus • alakijos sunaus. Ten į pynėje pradedama ją supras * 
" . Suprantama, kad šios i-

haytijie-;idėjos negalima skleisti kuo-!

Gegužio Naktyj.
nei karei Turkija nieko ne- Jau seniai buvo saulė nusileidus 
apgalvojus stojo vokiečių pu! Geso žara vakaruose,
sėje. Bet ant kiek talkinin-! Viskas Į poilsį rengės, tik.mėnuo, 
kai laimės dabartinėje karė- Kėlės pro mišką, rytuose.
je, Turkija turės sunkiai at- Žvaigdžių daugybė tuoj sužibėjo, 
sakyti. Jos viešpatavimas Lyg rodos tapo prisėta, 
Europoje turės pasibaigti.' Kaip gražu yra tuomet žiūrėti 
Jeigu dabartinė Rusija atsi-, I tvrą dangų, žvaigždėtą.
sakė nuo Konstantinopolio, iskas gamtoje jau saldžiai miega 
tai po karei beabėjo jus bus. Medžių lapeliai tik šlama, 
liuosu miestu ir Dardanie- ’ Kiek tuomet minčių jauno krūtinėj’, 
lių sąsmauga taps liuosu dėl Kiek tų svajonių tad gema, 
tarptautiško vedimo preky- ’’
bos. Ir teip kadaise Turki
ja buvus, galinga ir didele 
viešpatystė, gailaus visai 
taps išmesta iš Europos ir

Girdisi toli rods sutartinė, 
Muzikos tonai liūliuoja
Kas juos ten tveria ?'Dvasios naktinės. 
Keno ten chorai dainuoja?

_ _ _____ Tai vėl nutilsta... o žvaigždės mirga 
vėl turės pasiganėdint Azi-.Ir užžavėta krūtinė
ia. Būna kiekvieno, kas erdvėn žiuri,

J. S-kas. Kas klauso tą sutartinę.
_________ Koks tas Gegužis yra malonus,

Ne_vi.en.tik žemę dabina, 
Bet kiek jaunuolių vis po dvi širdis 
Meilės retežiais rakina.

Ir nekaltu pasirodžius.
Valandą laiko aš čia sėdėjau, 
Laukiau tavęs, mylimoji, 
Mano krūtinėj teip širdis plakė, 
Kaip dabar plaka tavoji.

Vos tik pamatęs, kad atžingsniuoji, 
Krūmuose čia paskavojau 
Rankoms išsykio plojau, paskui gi 
Ką veiksi viena, dabojau.

! Dargi norėjau šiąnakt patirti,
• Ar tikra meilė yr tavo,
: Nes čia po gluosniu, pameni tikrą 
į Tau meilę išreiškiau savo.

Grįžkim atgal, dar čia po gluosniu 
Mudu daugiau pakalbėsim,
Ir čia prisieksim, kad jau ant amžių, 
Tikrai viens kitą mylėsim.”

“Mielas užtenka, aš tau atleidžiu, 
Grįžkime dar pasėdėti,
Tu brangesniu man daug dabar busi 

j širdžiai nereiks jau kentėti.
Meilės galybė yr’ nep’sakyta, 
Tu supranti mano mielas, 
Argi galėtų kuomet teip stotis,

| Kad žūt turėtų dvi sielos?...
• Kaip yr laimingos jaunos gėlelės, 
į Šitos, matai, ką pražįsta,
’ Teip laimingi yr tie, kurie mylįs
i Ir tikrą meilę pažįsta.

Glausk prie krutinės savo, meilutę, 
Mylimas leisk pasvajoti,
Leisk man užmigti miegu malonu 

! Ir apie laimę sapnuoti.

MOKSLAEIVIO LAIŠKAS.
“Dirvos” redakcijai.

Syracuso universitetas,1
Spalio 7 d. 1917 m.
Gerbiami Viengenčiai:— Metų šešiolikos viena juodplaukė

Apleidęs Clevelandą ir at- Liūdna po gluosniu sėdėjo, 
silankęs pas savo tėvelius, Mintims skrajojo kas žin kur toli 
aš aplaikiau laišką nuo p-lės Ir vis į dangų žiurėjo.
Alice’s P. Gannet, Goodrich Rožė raudona, puošė krutinę.
House, vedėjos iš Clevelan- Gražus plaukai plevėsavo,
do, kuri prašo, kad šį bei tą Ji čia ne veltui viena sėdėjo—
parašyeia į “Dirvą” apie Ji laukė mylimo savo.
“Goodrich House”.
damas laiko ir būdamas pri- Laukiu seniai jau čia viena, 
verstu atidėlioti, nutariau Gal kur užtruko, o gai pas kitą,

Neturė- Bet kodėl ilgai jo šiąnakt nėra?

išvertę lietuvių Su visa širdžia ir siela,

Aš apleista jau, aš esu viena 
Kur šiąnakt miels pasidėjai?

Čia neseniai man kalbėjai?

prisiųsti tą laišką redakci- Jis jau nuėjo šiądieną. 
jai, kurį galit sunaudoti Gal jau kitai jis yr’ atsidavęs, 
“Dirvoje” i 
kalbom (Apie ką tame laiš- Gal mane matęs jis kitai šnabžda: 
ke kalbama tas jau yra til- 
pęs “Dirvoje”, 
num. — Red.) Į ją pro gluosnį žiurėjo,

Syracuso universitetas Jis tiktai matė, kaip tylios, griaudžios, 
yra visiškai persimainęs. Ašaros skruostais riedėjo. 
Pastarųjų, metų pradžioje ir atsidusus tuoj nuo sėdynės, 
būdavo labai didelis skait- Greitai staiga atsikėlė, 
liūs netik naujų mokslaeivių, Rožę nutraukus sau nuo krutinės
bet ir tų, kurie pirmiau mo- Augštyn rankoje pakelė. .
kinosi. Šįmet trūksta 1,200 “Miela rožyte, liudyk šiąnaktį, 
mokslaeivių. Visi išrodo it Kad mane mielas apleido 
nusiminę. Karės pasekmės, jr tu mėnuli, kurs spindulėliais 
ir mokslo instutucijas pasie- šviesdams bučiuoji man veidą! 
kė. Pragyvenimas, labora- 
torių kursai ir lekcijos paki
lo apie 30 nuoš. Nekurie de- į Kur tavo žodžiai, kuriuos po gluosniu
partamentai neturi užtekti- čia neseniai man kalbėjai? 
nai pagelbininkų ir esą pr— Viskas jau dingo, laimė pražuvo, 
versti arba nemokinti tą kur jjs mane teip suvedžiojo, 
są arba mokinti labai sun- Ak! tai visuomet jis man melavo, 
kiomis sąlygomis. Kad širdyj savo nešioja.

Aš apsistojau Cosmopoli-į aš apleista jau, o skaudi meilė! 
tų kliube, kurio esu vice-pir-, Kamgi gyventi ant svieto? 
mininku. Musų idealas yra širdie neverkie, nors sužeista tu, 
kad gyvuotų artimiausis su- Ramią grabe rasi vietą, 
sipratimas, broliškumas ir pasaulyj, nieko netrokštu, 
meilė tarpe tautų. Mes tiki- yjen jau mrtį ręgėti, 
me, kad tik tuomet bus san- jej nepažjn0 jis tikros meilės— 
taika ant šio pasaulio, kuo- Nevertas mane turėti. 
met mes visi busim mokyti, 
kada gerbsime visas tautas: 
ir duosim joms garbę ne už: 
tai, kad jos gali kariaut bru-j 
tališku įrankiu prieš tautas, bet už tai, kad jos gali ka-(Ir pabučiavus.rožę raudoną, 
riaut prieš ligas ir skurdą, i ant sėdynės padėjo, 
prieš nepriteklius visų žmo-! Paskui nušluoscius asaras savo 
nių ir už tai, kad tos tautos Greitai žingsniuoti pradėjo, 
atsiekė augštą laipsnį išreiš- “O brangi mano! Kur skubiniesi?
kimo žmogaus jausmų, atra-j Stok!... pasakysiu tris žodžius,
dime naujų dalykų ir žodžiu Kad išsiteisint tavo akyse

. Ranką padėjęs man ant krutinės, 
i Tu klausyk kaip širdis plaka, 
^Kožnas mušimas josios, tikėkie,
Kad tave myli ji sako.”

“Migkie ant kelių mano, meilutė 
Aš tave tyliai liūliuosiu, 
Ir iš krutinės savo jaunosios 
Tau meilės dainą dainuosiu.

Mėnuo išbalęs jau žemai buvo, 
Poilsin slinko už šilo, 
Toli girdėjos koks tai užimąs, 
Ūkas nuo vandenio kylo.

“Laikas jau mudviem skirtis, meilutė, 
Mėnuo užėjo už miško,
Viskas iš miego bunda naktinio, 
Matos’ rytai jau išbliško.

Ryt, kaip saulutė bus nusileidus 
Tems vakarėlis malonus,
Snaus gamta vėlei ir tvers iš nieko, 
Naktinės muzikos tonus.

Lauksiu aš tavęs vėl čia po gluosniu 
Vėl čia sėdėsim, svojosim, 
Po laimės šalį toli, ten toli, 
Sieloms abudu skrajosim.

Ignas Aras.
Galas.

Leopold Hr. Starzenski

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

Vertė I. Augštaitis.

Tu esi mano jau, miela. Juodu nutylo, užsisvajojo,
žiūrėk 38 Mėnuo išbliškęs vis augštyn slinkdams, Erdvės berybėn žiurėjo, 

Klausė naktinės muzikos tonų 
Ir teip ilgai jie sėdėjo.

Lik čia rožyte, liudyk beširdžiui 
Jei atlankys dar šią vietą, 
Kad ta kuri jį tikrai mylėjo, 
Jau negyvena ant svieto.”

pr e nepriteklius visų Paskui nušluosčtj. ašaras savo 
" 1 ...... ! neitai 7in<r«nnioti nradeio.

ir ugnimi,, bet ją galima sklei zimieras juk praneštų mums jeigu butų kas 
sti vien tik mokslu ir žmoni
jos lavinimu.

manoma.
Tatrov: Kazimieras? Teip. Juo pa-

Olga: Jis?... O, ne!... Niekuomet.

itinių Amerikoje ir džiau- 
giuosi galėdamas tą idėją 

! skleisti, nes joje yra vieny-

! Štai aš gyvenu viename: sitikiu. Jis yra mano draugas ir tave myli.; 
I kliube, kuriame naujos ga-jJis neprileistų musų prie to pavojaus.

čiuoja jos ranką). Tikėk man, kad ir toliau
siame krašte pasaulio bučia, tu visada bū
tum mano mintyse. Kuomet aš pabaigsiu 
savo vargus ant šio pasaulio, tolimame Si
bire, paskutiniai mano žodžiai apart bran- 

i gios tėvynės bus vardas tavo.
Olga: Ką čia dabar kalbi apie mirti, 

į Priešingai, mes turime gyventi!... Gyventi 
i sykiu amžinai, nes tikėk man, kad aš neper- 
! gyvenčia persiskyrimo.
i Kazimieras~( liūdna i į šalį): O, mano

• Dieve!
Olga: O teip mano numylėtas! Aš tą

Idėja kosmopolitų yradynės idėja turėjo lopšį,! Olga: ------ —
teip sena, kaip tie kalnai, ku- Į kurs buvo vienas iš pirmu- niano gyvastį išgelbėjo.
— = ' — - Tatrov : Teipro paskui; paskui... ar tu '

jį pamylėjai?
Olga (glauzdamosi): O! mano tėveli!...; vigą. vicipui<uivuuuiyieLa»: ms tą 
Tatrov: Ne užsigink to, mano Olga! Į jaučiu, kad jeigu mane kas nors nuo tavęs

■ Aš turiu gyvas akis: papratau tėmyt (bu-! atskirtų, širdis plyštų iš gailesčio. Žiūrėk 
! čiuoja ją). Vėliau apie tai pakalbėsim. O (kaip ji jau dabar smarkiai muša vien kal- 
dabar turiu eiti ir įduoti laivo įgulai įsaky-; bant apie tai, (prispaudžia Kazimiero ran- 
mą, kad man siutinį. būtinai prisiųstų. Į ką prie savo krutinės. Kazimieras sukasi į 

i Perilgai užtrukau čia su tavimi, tu paguoda!šalį). Kas gi tau yra? Tu šalinies nuo ma
inam) (nori eiti). Bet teisybė, jis tuojau nęs? Ar tu manęs nemyli, Kazimiere?

©— i - o - turi čia ateiti (žiuri į laikrodį). Už valan-! Kazimieras (staiga): Ar aš tavęs me 
Pijus J. Žuris J džiukės vienuolikta. Jis mokinasi prie pia-; myliu?... O, mano brangi! Pasakyk man 

no įvairių dainelių (juokdamasis). Bet at-; kas dėl manęs gali būti brangesniu už tave 
sargiai, kad komendantas kartais tos tvir-, ir keno gali būti didesnė meilė.

; tovės ne paklausytų. ’ Olga: Sakei jau man apie tai ne syki,
j Olga: Mano tėveli! Kazimieras iš- kad nieko šiame pasaulyje 'nemylėjai ir ne 
: mokino mane ant piano skambint ir daine- į myli kaip tik mane ir tėvynę.
peš dainuoti, bet jis kitokių nemoka ir nedai
nuoja, kaip tik lietuviškas. m * 1
ranti, tėveli, kiek tose dainose yra jausmo ir lobstį užmiršimo ir prie tavęs, prie tavo 
spėkų, kokie akordai malonus plaukia iš širdies užmiršt, užmiršt apie viską.
krutinės tų, kurie vargsta toli iš tėvynės iš
tremti.

Tatrov: Oho, ho! Matyt, kad Kazi
mieras yra geras poetą ir paliks pėdsakį —, 
svajotoja mano....

Olga: Bet tu ne piksti, mano tėveli? į
Tatrov: Aš ant tavęs? Žaiskitesau' 

mano vaikučiai, skambinkit abu, dainuokit,, 
verkit ir.... mylėkitės. Aš jumdviem pave-! 
linu, nes ir man linksmiau bus tarpe jūsų. 
O dabar palieku tave viena. Mano vietą, 
tuojau užims Kazimieras ir manau, kad ne-i 
rugosi už tokią permainą. Užsišnekėjau 
su tavimi, nes tu mane nuolatos užžavi (nu
duodamas piktu). Na leisk gi mane nors 

t sykį!.... (Apkabinęs pabučiuoja į kaktą prig- 
■ Įaudžia prie savęs ir žiūrėdamas į ją išeina).

Kazimieras (sujudintas): O, Olg'o,
Tu mane sup- leisk man nors ant valandėlės Įpulti Į prieg-

Olga: O ne, mano brangutis. Negaliu 
tau to pavelyti, kad dei mano meilės pamir
štum savo tėvynę. Argi du jausmu negali su 
tilpti tavo sieloje? Klausyk: aš esu tavo ir 
tėvynė tavo yra mano tėvyne. Žinai, kad aš 
ją labiau myliu už visas kitas šalis. Augš- 
čiausis mato jūsų vargus ir ašaras. Teip 
Kazimiere; skirtumo tarpe mudviejų nėra. 
Tu esi tokis prakilnus ir tavo širdis yra teip 
gera: mylėk sykiu mane ir tėvynę.

Kazimieras (puldamas ant kelių): O, 
dangiška esybė! Ne veltui mano broliai, 
kurie yra čia ištremti vadina tave “Sibiro 
Žvaigžde”. Tu esi neapkainuojama, tu pri- 

i duodi norą ir viltį siekti šventus troškimus, 
tu stovi ant sargybos mano doros, tu esi 

; kūrėja tos šventos ugnies... Bijau kad tavęs 
i tas gaisras... (pašoksta). Ką aš kalbu? At
leisk man, Olga!

Olga: Ir ką gi aš tau turiu atleisti? 
Buvai apie kaž ką užsisvajojęs tai ir pats 
nežinai apie ką pradėjai kalbėti. Bet tai ne 
stebėtina. Jau tiek esi prikentėjęs. Moti
nos netekai būdamas dar mažu, o tėvas 
kaipo vienas iš vadų laike sukilimo tapo iš
tremtas į Sibirą ir tenai savo gyvenimą pa
baigė.

Imas tarpe mudviejų, kurs remiasi vpač ant Kazimieras: O, mano nelaimingas tė- 
Įjo ir mano tėvvnės,‘perskirs mudu? Pati vas! Atmenu tą laiką — buvau dar mažas 
i nežinau kokia tai nežemiška spėka ir kaip kaiP -iis su manim atsisveikino ir palaimino, 
magnesas traukia mane prie tos šalies, Vežimas stovėjo prie musų namų... Žanda- 
prie tu žmonių, kurie pavergti tapo mano ra* *sx e(^ tuojau uždėjo retežius ant ran- 
tėvynės ir mano tėvynainių... Tie žmonės kl3- Žaizdos, kurios buvo padarytos laike 
nors pavergti yra, nors kenčia didžiausias vadovavimo sukilime, dar nebuvo užgyję^. 
priespaudas ir skriaudas, tečiau kokie jie ^ argiai galėjo eiti... Žandarai be pasigaile- 

Scena VIII
Olga viena.

Olga: Jis toks geras!... man laimės tik
tai trokšta! Bet ar jis leis mane prie tos 
laimės’... Jis žino, kad aš be Kazimiero ne
galiu būti laiminga... Vienok toks tarpe mu
sų yra skirtingumas. Kazimieras, nors pa
eina iš augštos kilmės, vienok yra kaliniu 

‘ir Sibiro ištremtuoliU. Argi tas skirtingu-

yra prakilnus. Jų tauta nors prislėgta sun- stūmė ji ir kumštimis mušė... Motina 
ku jungu, vienok gyva! O teip, ji amžinai tuojau apalpo... Aš nors mažas buvau, vie- 

Kazimie- no^ sugniaužęs kumštis puoliau prie žiaurų 
žandarų. Vienas iš jų mane teip pastūmė, 
kad pargriuvęs ant žemės ilgą laiką gulėjau 
be jokios nuovokos. Vežimas nuvažiavo. 
Ilgai nežinojom kur jis tapo išvežtas, tik 
po kelių metų gavome valdžios pranešimą, 
kad ištremtas į Sibirą iki gyvos galvos, nu
mirė.

Olga: Alano brangus Kazimiere. Ar
gi jau likimo teip lemta, kad tu turi tiek 
kentėti. Juk ir tave patiko toks likimas 
koks buvo patikęs tavo tėvą — tapai išvytas 
iš gimtinio krašto, atvarytas čia į Sibiro ty
lus ir prirakintas prie sunkių darbų .

turi gyvuoti! (po valandėlės).
ras neateina teip ilgai, gal darbo dar kasyk
lose neužbaigė. Mano tėvelis paliuosavo 
jį nuo sunkaus darbo, prie kurio tapo pasta
tytas, bet koks jis yra prakilnus.... Gaili sa
vo vengencių brolių ir eina padėti jiems! 
dirbti, nenori apleisti jų sunkuose darbuose. 
Kodėl tėvynė tokių žmonių nėra mano tė
vyne? (Sėda prie piano). Ak teip ilgai jis 
neateina! Jis žino, kad aš liūdžiu bėjo, 
kiekviena minuta yra ilgesio apsiausta, o 
siela begalo liudžia ir nerimsta (užgauna 
kelis akordus). Tai dainos meliodiją, kurią 
mane jis išmokino. Kiek joje yra jausmo 
ir ilgesio prie gimtinio krašto, prie numy
lėtos tėvynės (skambina dainos meliodiją). laimingesnis už tėvą.

Kazimieras: Iš to atžvilgio aš visgi esu

Olga: Dėlto, kad mano gyvastį išgel-Jis tą dainą sudėjo pereitą pavasari sedėda- i 
mas ant jūrių kranto ir žiūrėdamas į uolas bėjai. Už tai užsipelnei dėl savęs dekingu- 
iš kurių pakilęs aras nuskrydo per jūres nuo mano tėvelio. 
(Kazimieras už scenos dainuoja, Olga teip
gi dainuoja ir pianu pritaria). už tai užsipelniau dėkingumą nuo tavo tėvo,

Antai skrenda aras didis 
Skrenda greit kaip gali,

Kazimicras: O. nekalbėk to, Olga. Ar

kad iš jūrių bangų ištraukiau mergaitę, ku
rios dar tuomet nebuvau pažinęs. Tuomet 
dar mano liuosybės svajonės buvo be jokios 
vilties. Aš gelbėdamas tave iš nasrų siubuo-

Kur pavasaris išaušo
Skrenda į tą šalį (įeina Kazimieras), 

jančių jūrės bangų nežinojau, kad skandi
nu savo širdį tavo jausmuose. Argi tu ma
nai, kad aš bučia buvęs tokiu nedėkingų,

Scena IX.
Olga ir Kazimieras.

Olga (pašokus džiaugsmingai): Laba kad už isgell>ėjimą tavo gyvasties, ką priva- 
diena, mano mylimas! Dėlko teip vėlai atei- 1° daryti kiekvienas jausmą turintis žmo
ni, žinai kad man vienai ilgu. Del nusira- S118’ bučia drįsęs imti is tavo tėvo rankų 
minimo norėjau uždainuoti tavo sudėtą dai- 8311 buosybę?...
na apie arą, bet pirštai prie piano atsisakė Olga (pertraukdama): O ne, mano bran 

_ tarnauti, nes mąsčiau apie tave.... ir balso gus Kazimiere, tai meilė tave privertė pri- 
Budami liuosesniais _ gali truko. Jau net ašaros buvo pasirodę akyse, imti jo pažvalgas.

Kazimieras: Teip meilė, tyra ir šventa

(Tąsa)
bet dėlto, kad jiems šviečia “Sibiro Žvaig
ždė” (apkabina ir glaudžia prie savęs).
O vienok kas žino?.... Gal kuomet man gai
Ietis to reiks.
kasžin ką sugalvoti. Gali pamanyti apie Gal jau buvai pamiršęs savo Olga?
pabėgimą, ir tuomet atkeršytų man už tai Kazimieras. - Ąš?... Užmiršt tave!... O. meilė; meilė prie savo brolių privedė mane
(pasikelia nuo kėdės). i mano aniuolėli, klaidingą turi mintį (bu- arčiau prie tavo tėvo.
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Olga: D-ne sykį daug1 ko galėjai išgau
ti dėl savo nelaimingą trolių...

Kazimieras: Tiktai per tave, mano 
aniuolėli. Vardan ašarų, kurias lieja mano 
broliai — ačiū tau... Dievas tuos darbus pas 
kaitys (bučiuoja jos ranką ir glaudžia prie : 
savo krutinės, paskui lyg per sapną kalbą). 
Olga, ar ne girdėjai nuo savo tėvelio, kada 
įgula žada apleisti tvirtovę?

_____ Olga: Taigi,atėjo Įsakymas ir šiądien 1 
turi išplaukti į Bomersundą. *

Kazimieras (sumišęs): Šiądien! Šią- 3 
dien jau!? Ar tai galimas daiktas. '

Olga: Ką tai reiškia toks sumišimas, 
toks tavo nusistebėjimas?

Kazimieras (dar neatsipeikėjęs): O ne
laimingas kvietkeli, tolimos šiaurės... Tu • 
išbujojai prie mano širdies, bet gal suvysi 
kuomet... dėl tėvynės— ir iš naujo pražydę- 1 
si... gal ant šaltų kapų (apkabiną ją ir glau
džia prie krutinės, pats nori išeiti).

Olga: Kastan yra, Kazimiere? Ta 
tavo kalba gązdina mane!...

Kazimieras (Į šalį ) : Ką gi aš sakau, ga
liu juos išduoti (iOlgą.). Svajojau šiądieną 
labai daug): mes vargšai poetai, žinai, 
kaip tankiai savo mintimis skrajojau! — po 
tolimas, nežinomas šalis. Ta kalba, tai buvo 
ištrauka iš naujo mano parašyto veikalo, 
kurį tau pašvenčiau. Kaip patinka?

Olga: Man?... Mano brangus.... Ta iš- 
‘ trauka mane teippergązdino, o tavo žvilgs

nis, kuomet sakei,buvo toks baisus ir rodos 
kad kokia šmėkla sto j o prieš mano akis... 
Nekalbėk apie kvietkeli, kurs turi suvysti 
prie tavo širdies, nes man rodos, kad tas 

‘ kvietkelis... tai aš esu.... Ak! Kazimiere, 
aš dar nenoriu vysti... aš jauna dar... o gyve
nimas toks saldus butu su tavimi... (apkabi
na rankomis jo kaklą ir galvą padeda ant 
krutinės).

Kazimieras (Į sali): Ko vertas yra tas 
kvietkelis iš svetimo darželio sulyginus su 
kvietkeliu mano tautos?... Tegul nutilsta 
mano širdis!... Vienok kaip sunku yra pa
liauti jausti matant tiek doros ir tokia mei
lė!...

Olga (po valandėlės pakėlus galvą). 
Teip man gaila ir širdžiai labai sunku. 
Kazimiere, nekalbėk man daugiau tokių 
liūdnų išsireiškimu. Netikėsi gal kokios 
baisios mintis apima mane... kaip skauda... 
(linksmai). Pamiršom jau mudu ir apie 
dainų lekciją... Eik mano brangus, aš padai
nuosiu tavo numylėtą dainą “Ištremtuolis” 
arba “Abazas prie Kauno" (eina prie pia
no). Bet ne... geriau tu sėsk ir padainuok 
pirma man dainą “Aras”. (Kazimieras sė
da prie piano įdainuoja, Olga pasirėmus 
ant kėdės klauso).

Antai skrenda aras didis,
Skrenda greit kaip gali, 
Kur pavasaris išaušo, 
Skrenda į tą šalį.

Geriau skrisk į kitą šalį, |
Nešk tremtinių skundą,
Tegul laisvė mumys, gema,
Tegul kiekviens bunda.

Gal nelaimė prispaustoji,
Sibiro kankinė,
Žadins mano vargšus brolius 
Eiti gint tėvynę.

(Pašokęs) 0 teip, Olga... Ta daina nuo-! 
latps skamba mano ausyse... Tenai... tenai...! 
svetimose šalyse... kur laisvė ir- 
nes mano tėvynėje šiądien tik kapai ir gra-' 
bų liekanos... tenai siųskim tą dainą...

Olga: Ne, mano brangasai! Tą dainą! 
nešim kuomet į savo kraštą į savo tėvynę,! 
kaipo gerą pasėlį. Kuomet nors ant gimti- i 
nių laukų sykiu ją uždainuosim.

Kazimieras (nustebęs): Sykiu?!... mu-: 
du... aš su tavim?... 0, Olga, mesk tuos sap-i 
nūs, svajones, nes jie gali kasžinką pagim
dyti. Ar užmiršai kokia baisi bedugnė mu
du skyria?

Olga: Ne jokia jau, ne. Tikėk man’ 
Kazimiere. Aš lyg ką gero jaučiu. Ma
no tėvas neturi ne jokių pažvalgų, nelaiko 
tavęs už kalinį ir ant tavo brolių neturi jo
kios neapikantos. 0, kad tu butum buvęs 
šiądien čia ir girdėjęs ką mano tėvelis apie 
tave ir mane kalbėjo, apie mudviejų meilę 
tikėk man, Kazimiere... Mano širdis jau
čia, kad jis mudu sujungs.

Kazimieras: Sujungs!... Tavo tėvas 
mudu! Tai negalimas daiktas! Olga, ką 
tu kalbi... turėtum būti mano?...

Olga: Tavo... Amžinai tavo (puola į jo 
glėbi. Įeina Tatrov. 
mieras sumišęs).

NUOŠIMTIS
SKAITOSI NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 
taupinimui

LAKE

BANKOJ 
ir subjektas sulyg reguleci- 
jos išmokama iki tai dienai, 
kurioje atsiimi savo pinigus.
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St. CIair ir East 55-ta gatvė, 

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

12000 Superior Avė.
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TURI “DIRVĄ” UŽ 
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DETROIT, MICH.

Lietuvių Literatūros ir Mokslo 
DRAUGIJOS VIRŠININKAI:

Latonas. . ■
Tvarkdaris J. Vaitekūnas.

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

nedėldienismaino knygas kas pirmas 
taikia susirinkimo, nes knygynas ran
dasi susirinkimo svetainėje.

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

; Literatiškas . Komitetas A. Abyshell 
! ir F. Proškevičius.

LIETUVIŲ PILIETINIO KLIUBO 
VALDYBA DETROIT, MICH.

‘ Pirmininkas K. Nausėda, 
Vice-pirmininkas P, Lapeikis,

1 Nutarimų rašt. M. Asevičia, 
240 Cardoni Avė.,

■ Finansų rašt. St. Nausėda, 
83 Milvell Avė., 

Užrašytųjų organo ‘‘Dirvos”
... ‘, Kliubo nariams J. Naujokas,

Parsiduoda pigiai stuba dėl 2 šei- 217 Cardoni Avė.,
mynų po 5 ruimus. '•••-»— -— : __ , .7„‘ ...............
syta: maudyklės, t'ornesas. gražus j. Šnipas, 
porcini, skiepas dailus, gatvė brukuo, p. s. Kliubo susirinkimai būna lai
tą, gražioj vietoj, visai prie \Vashing- komi antra nedėlę kožno mėnesio ant 
ton Parko netoli dirbtuves ( kariūnės . 2:30 po piėt Schulte Svetainėje, 273 
ir drataunės)._ l------- ■
siduoda 1 ? .? , __  _____
tik vieną 1,000.00, likusieji ant išmo- 
kesčio.

LP.

Viskas yra įtai- Korespondentai taisiklių: J. Šulcą ir 
t'ornesas. gražus j. Šnipas.

..as; gatvė brukuo , p. s. Kliubo susirinkimai būna lai- 
■isai prie VVashing- komi antrą nedėlę kožno mėnesio ant

Viskas kamplit. Par- Gratiot *
už §5,000.00. Jnesti reikia Iždininkas V. Milkevičia,
1,"?? ??, ::—2163 Russeii St.,

K. GŪDIS.
3755 E. 77 St.

CITY.

| aiaasitiSMa iš nepakenčiamŲ, pavirs į rojaus mytiės vietėTĮ 3

* jei uve gvvemmo nepasibeKimai KanKina, jis tau pa
gelbės juos pernešti. O • tavo gyvenimo linksmybės va
landose jis pritardamas, padės juos dar linksmiau praleisti.

Ant randos du puikus što- 
Olga pašoksta, Kaži- rai ir tinkami visokiam bizniui 

ir labai puikioj apilinkėj.
. ’ Triobėsys pastatytas tik metai 

vieni atgal. Taigi sulig naujau
sių reikalavimų ir visais paran
kamais. 6712 Superior Avė. ir 
1306zE. 68th Str.- Kreipkitės: 
6710 Superior Av. Cleveland, O.

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

Pirmininkas F. Peezaitis, 
1399 Giddinge Rod X. E.

Vice-pirmininkas A. Dereseviėia, 
1942 Oregon Avė., 

Nutarimų rašt. J. Keidis, 
8022’Bell vue Avė. N. E.

Finansų rašt. R; Czuta,
5609 Bonna Avė.,

Iždininkas A. Silickas, 
8022 Beilvue Avė. N. E. 

Kasos globėjai: A. Višniauskas,
1532 E. 33 st.,

J. Skodis,

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

jos vertę ir svarbumą.

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

Jie suprato, kad jų vaikai nuo 
pat dienų kudykystės, augdami to- Prekė §15.00 
kiose aplinkybėse, kur yra kasdie
na girdima garsiausių pasaulio 
kompozitorių muzikališki tvary- ~ 
niai, išaugs, jei ne muzikais, tai Jįž&jSg: 
bent kitais dvasios milžinais, silp- 
nesaių. kurie guodos tautų ir klos
kelią žmonijai prie šviesesnės atei- JįįtĖšįg 33*"

Prekė $75.00

, ta- 
Del 
Na-

Nusipirk Mosties
TAI BUSI GRAŽUS Jų išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidų niosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidų tyru ir skaisčiu- 
oaltu... Toji mostis išima plotinus rau 
donus. juodus arba šlakus ir prašalina 
visokius spuogus nuo veido. Kaina dė
žutės §1.00. Pinigus galit siųsti ir 
stampoms arba dolerį.

KAIRšKA VYRIAUSYBĖ:
Kap. J. Rakauskas.

10006 Parkwiew Avė.
OFICIERiAI:

P. šarkauskas, 1301 E. 55th Street
J. Maksimavičius, 1279 E. 60th Street
F. Piečaitis, 1399 Giddings Rd.,
J. Urbšaitis, 1087 East 68th Street,
J. Gaidelis, 1-102 Oregon Avė.
Signalistas J.šalčius, 1399 E. 41st Str—

L. S. Šv. Kazimiero Gvardijos su
sirinkimas atsibus kožno mėnesio 
antrų Utarninkų vakare, nuo 7:30, 
Povilausko svetainėje, 2452 St. CIair 
Avė.

Scena X.
Tie patįs ir Tatrov.

Tatrov: Na, gerai, gerai eina mokslas 
dainų,- nėra ką kalbėti. Mano Olga paten
kinta lekcija, o mokytojas vertas pagirimo.

Olga: Ak! mano tėveli, aš...
Tatrov (į Kazimierą): Kazimiere 

vo gyvenimui priklauso mano duktė, 
mano užganėdinimo turi pilną teisę,
mai mano visados buvo dėl tavęs atviri, bet 
dabar....

Olga (pertraukdama): O Dieve!... Ką, 
tėvelis nori Kazimierą prašalinti?... stampoms arba dolerį. I A Rūkas, iš Philadelphia, Pa. “Dir-

Tatrov: Kazimiere, pasakyk atvirai j. rinkus. - vos” yra įgaliotas agentas užrašynėti
P. o. Bos 36. Holbrook. Mass. "D*™»  po. Ph’jadeiph.mr apielmKes.

Todėl, kur tik jis atsilankys, be jokios 
abejonės galite užsirašyti “Drivą” ir 
užsimokėti jam pinigus, lygaii, kaip Tm. Pn»c«»» sės <■ musų ofise. “Dirvos” Administracija.

Ptųraliaus. jie suprato, kad tu
rint tokių muzikų savo stuboje, Prekė §25.00 
motinoms su dukrelėmis nereikės 
teip tankiai vaikščioti miestan ant ■«
teatrų ar operų, kur kiekvienas va- 
karas lėšuoja apie porų dolerių. q 
tėvų sumažės bereikalingi žygiai 
karčiamosna.

Ir galinus jie suprato ir-tų, kad 
jauni jų sūnūs, esant stuboje tokei !
’muzikai, neturės laiko tsovėti ant

—kampo ir studijuot i tų amerikonų ‘ 
pradinę kriminale mokyklą. Prekė §35.00

TODĖ1.EI PIRKO JIE. VIEN TIK DĖL TO 
Prekė $100.30 PIRK IR TAMISTA.

. Geriausia yra tokia muzika

man, ar tikrai tu myli Olgą?
Kazimieras: Jūsų Didybe, generole.

tas klausimas.... *
Tatrov: Pasakvk!... Savo dukters aš š

jau neklausiu, nes seniai išskaičiau jos šir
dį ir....

Dr. E. A. Marle wski |iDANTISTAS
Ofiso Valand* »►:

AUKSINES

Jas galima pirkti su mažu įmokėjimų ir ant lengviausių išmokėjimų

“DIRVOS” KNYGYNAS,
j2004 St. CIair Avė.

H 
B 

Cleveland, Ohio. g

Kazimieras (staiga): O, kad Jūsų Di
dybė išskaitytumėt mano širdį.

Tatrov: Kazimiere, ar nori apsivesti
su Olga?

*;• Nuo 12*0.  nuo 1:10 iki 4*0  po^į.tŲ ir
nuo »>;OO iki Ssmt vakare.

Seredomt. nuo f*:OD  ryto iki I2;O0 viduryje.

X 1159 E. 79th St. Cleveland, Ohio

M aFįB|^P|Į jfl savo skaitytojams duoda labai daug naudingų raštų 
n | jo | | i apie žmonių sveikatą ir ligas, taipgi apysakų, juokų, 

B ni I paveiksiu. Turi savo korespondentus visoje
Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj. Vokietijoj, Fran- 

ciioj, .Anglijoj ir kt. “Ateities’* kaina metams §2.00. pusei metų $1.00. Už-
s:er>iu*.se  metams $2.50. Pasižiūrėti viena numeri siunčiame dovanai.

Kazimieras: Apsivesti?
Tatrov (į Olgą): Olga, ar nori būti jo j Dr J F EVANS
Olga: Ir dar tėvelis manęs klausi? ? GMytojas ««• Chirurgas

m Z Ofisas St. CIair ir E, 103 St.Zinai, kad as be jo gyvent negalecia.... Tu X

Phone,. Residencija, Eddy 890-J *

Savoy Theatre Bldg.
esi teip geras, tėveli (apkabinus rankomis į valandos: Nuo 8 iki 9 rymetį, 
Tatrov kakta, į Kazimierą); Kazimiere, ar | nuo 3 iki 5 po piet, nuo 7 iki 

aš tau nesakiau, kad tėvelis mudu sujungs. , *
. ,, ❖ Residencija, 16604 Goodinjr ?Kazimieras: Mano teve... kuo as gale- . 5

8 vakare.

siu atlyginti jums savo dėkingumą?
Tatrov: Be tų žodžių. Padaryk lai

minga mano dukterę, ir dėkingumo skola 
bus išmokėta.

Kazimieras: Ar Olga bus kalinio žmo
na?

Tatrov: Tame yra mano galva. Savo 
gyvenime įau daug nuopelnų esu padaręs,. 
bet už tai dar ne sykio nesu caro prašęs jo
kių mylistų. Taigi manau, kad šis pirmas 
mano prašymas bus veikiai išklausytas ir 
žentas generolo Tatrovo nebus skaitomas 
kaliniu.

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

Telefonai: Rosedale 5758, Princ- 
ton 431

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

Kazimieras: Atleisk generole!... Bet 
aš vienas nieko panašaus negaliu priimti ir j 
nenorėsiu iki tol, kol mano broliai dirbs Si-

axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Rose 4420-W Princeton 1369-L »

Dr. I.M.JARZYNSKI 1
GYDYTOJAS, CHIRURGAS, J

IR AKUŠERIUS "
Ofiso Valandos: Nuo 1:00 iki 
3:00 popiety ir nuo 7:00 iki 8:30 
vakare. Nedėliotos nuo 10 iki 12 

dienos.
1156 E.79th Street.

A Laikančios sa-
1 I?: vyje rašalų, yra
• j dabar plačiau-

šiai vartojamos 
ir tai vienas iš 

'jfĘ parankiausių ra 
į 5^ šomujų įrankių.
A Todėl visi jas 

’r perka- Bet 
t j°’ nor' turėti 
£ 51 tą parankųjį da 
jį lyką, niekad ne- 
5 bandyk pirkinė- 
£ti pigių, kurios 

yra parduoda
mos po 25c., 
50c., $1.00 arba, 
kad ir SI .50, 
nes bus veltas 
pinigų išmeti
mas ir tos pluk- 
snos niekad ge
rai rašyti negal, 
nes jos padary
tos tik dėl ap
gavystės. Ir 
todėl norėda- 
mas turėti ge- 

v rų plunksnų, 
-f nepirk pigesnės,

• ■ kaip $2.00 ir 
jį tai tik šios kom- 

-*  *3.  panijos, nes bė-
- y ' gyje 3 m. daug 

esame męs jų (%• 
pardavę ir visi :

J - mus viengenčiai w,V- 
kostumieriai y- į. 3D 

* ra patenkinti ir y.O 
č. užganėdinti.

“Ateitis”, 366 Broadwav, So. Boston, Mass,

IIl/f'T' A l/ĮTC ciaptumyio h caMyio pacnpocipaHeH. 
HF1 1 Ali I C Hyio b C. Ulrarax h b Kaitant npo.

rpecc»csyic m BsknapTinHyio HafOAeyo rasery

„PYGCKOE MOBO“
BHKOltlT B fll.jn Tepst,

riOA PE4AKU1ER JI. M. nACBOflbCKArO
uįih ynarrir BuiaM»miixca pytCKiis. yK|»»HHou<x. iiiUMKirt B

.tumnepaTi pwwx cnt.
llepejoBUii iTan.ii ii«w’..ina»Tca khk Ha pyta**.  t«k h na 

a>ir.rincK.>M aai-Kav.
♦PyccKoe' CxoBO»e*eaHeBHO  Haxo4HTC» b 40000 pyccKHX. ynpasn.

cm h nc.ioCHfix 4o«ax.

RUSSKOYE SLOVO
31 East Tth Street New York, N. Y.

------ llpotfHMe ayiiepa BMCbuaioTCfl čeaiuuTHo —-

Tef5IklHlosedale 108 f P

j O lietuvis čia. išvytas
Vargdams ašaras tik lieja, 
Ir mintimis paskui arą 

t. Į gimtinę skrieja.
(Pabaigęs dainuoti ir skambindamas 

liūdnus akordus galvą atsuką į Olgą. Ji 
apkabina rankpmis jo galvą ir glaudžia 
prie krutinės. Jis skambindamas ’ akordus 
paima gaidą marsalietės ir pradeda ją skam 
binti. Olga užgirdąs pašoksta).

Olga: Kazimiere paliauk!... Liaukis 
skambint tą gaidą, nes ta gaida kaip archa- 
niuolo trimitas gaudžia ir atsiliepia mano 
sieloje. Mane baime apima, kuomet tik 
užgirstu meliodija tos dainos... drebu ir 
mąstau apie tave... nes... nes neužmiršk, kad 
esi kalinis...

Kazimieras: Kiekvienas akordas tos 
dainos išspaudžia ašarą ištremtuoliui, bet 
kas gali uždrausti verkti kad ir kaliniui?.. 
Mano brangi neatimk man tos melipdijos.

Olga: Bet kad tu žinotum, kaip aš bi
jau. Mano tėvas juk yra komendantu tos
tvirtovės. j biro kasyklose.

Kazimieras: Tavo tėvas... Bet kiek sy-j Olga (į tėvą): Matai tėveli koks jis yra 
kių jis pats girdėjo kaip mudu dainavom tau Į prakilnus. ' ^1
tiškas dainas, kurios tėvynėje yra uždrau-į Tatrov: Apie tai pakalbėsime paskui. 
tos dainuoti. Tavo tėvas yra prakilnus ir Turiu viltį, kad pataikysiu prieiti prie šir- 
ašaras moka apkainuoti. dies Rusijos monarho ir tavo brioliai-trem-

Olga: Tas teisybė, bet’vis dėlto mane tiniai po mano priežiūra bus geriausiose 
neramumas ima ir pati nežinau delko. Už sąlygose, bile tik neturės minčių apie suki- 
dainuok ką kitą. t limą ir pabėgimą.

Kazimieras: O ne, Olga. Apart kitų: Kazimieras (į šalį): Ką dabar pradėti?
dainų negaliu užmiršti ir tos meliodijos, nes į Tatrov: Bet grįžkime prie dalykų.
Ją kadaisia Lietuvoje dainavau. Ta daina Mano noras yra, kad sujungtuvės judviejų wL>r.Frank F. 
prisidėjo ir prie mano ištrėmimo, todėl jos i atsibūtų kuogreičiausia; jeigu galima tai 
negaliu pamiršti. ( Atmainęs balsą). Be ja, kad ir rytoj. Ar sutinki, Olga? 
šiądien dirbdamas kasykloje sueilevau dar j Olga (džiaugsmingai): Sutinku, tėveli 
du punktu ir pridėjau prie dainos **Aras”, sutinku (bučiuoja tėvui rankas ir kalbą pa- 
Klausyk padainuosiu (dainuoja pianu pri- šnabždomis).

Į tardamas): ! (Toliaus bus) j

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
Ofiso valandos: Nuo 8 

iki 7 valandai vakaro.

1396 E. 9 Street
Cleveland. Ohio.

appy
i::i DANTISTAS

Ofiso valandos: Nuo 9 ryto iki 
8 valandai vakaro.

į Geriausi patarnavimai už sąži
ningų užmokestj.

1935 St. CIair Avė.
k Viršuj Pekclčio aptiekos.

PREKĖ 
nuo $2.oo 
iki $7.oo.

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

‘DIRVOS’ KRAUTUVĖJE, 

2004 SLClair av. Cleveland.

Elena Kovačic
EKZAM1NUOTA AKUŠERĖ.

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

1068 Addison Rd.
(EAST 65-th STREET) 

netoli St. CIair Avė
CI.EVRI.AM>. OHIO.

rar
MĘS UŽLAIKOME APARTAMENTU SU DIDŽIAUSIU PASIRIN

KIMU VISAME MIESTE
ELEKTROS ŽIBURIŲ APTAISYMŲ, (RENGIMŲ LEMPŲ

% IR ĮVAIRIŲ PRIETAISŲ.

" Męs pirkėjams sučėdijame daug pinigų prkant pas mus reikmenis. Pir- 
n miau negu pirkaite, ateikite pas mus pasiteirauti.

FRANKEL LIGHT COMPANY
* 5016 Woodland Avė. • Cleveland, Ohio



’ 0 DIRVA No. 42 SPALIO (OCT.) 19. 1917.

i’rinceton 1319-W. Rosedale 950-J.

GEO. LORENTZ
PI.IUMBERIS

Sudedam trubas, jtaisom apšildi- 
mui vandens šilumą.

J. ŠEMOIji/ą,
LIETUVIS SPECIMiSHS

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

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

I Kazimierz Glinskį.

SKRIAUDA.
(Apysaka.)

Vertė Z. Bagdžiuniutė.
(Tąsa.)

— Mama! —atsiliepė Ipolitas.
-Nusistebėjimas, sumišimas ir linksmumas skam

PARŪPINAME

Parbus Byliai!
—UŽU A KO DIDELĘ—

NAMŲ RAKANDŲ KRAUTUVĘ

Cuy. Central 8473-R

Specialistė

A K U Š E R Ė

6203 Superior Ave, 
CEVELAND. OHIO.

Baigusi šitą mokslą Europoje, 
teipgi ir čia Amerikoje.

2007 St. CIair Ave, 
CLEVELAND, OHIO.

Dr. P. S. SMEGEL | Edvardas B. Smialek.
Ofiso valandos: Nuo 8 iki 9 

ryta, nuo 1 iki 2 ir nuo 
* 7 iki 8 po piet.

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

7211 Broadmay N-E. 
cleveland, OHIO.

4 it
TAIKOS SUDŽIA j 

(Justice of the Peace)
iii Sutaiko civiliškas ir kriminališ-! 
I;' kas bylas ir išriša kitokius teismo!; 
i»j reikalus, kurie rišasi su šituomi! 

!j urėdu. Teipgi veda ;
ivvt < t Tirs \ v a t a t?t. !

Dr. I. E. DOWNEY
DANTISTAS

xxxxi i;

ofiso valandos:
Nuo 9:00 ryto iki 6:00 vakare ir nuo 7:00 iki 

8:00 vakare.
TSeredoms nuo 9:00 iki 12:00 vidurdienio.
Nedėldieniais uuo lp8ĮO_ tki 12:00 vuiurdie- 

ir nuo 2:00 iki 5:00 popiety.
Princeton 2371-K _ .

Galima susikalbėti }^tuv,ls j 
1172 E. 79th Str. Clevetand.O.

TTTT»IOJTTI11XX11XLIXX

L. Bednarski
0^3 parduoda

Namus ir Farmas
Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI,

R700 Fleet av. Union 733-R

REJENTALIKŠĄ KANCELIARI-i; 
J.y (Notary Public).

Parūpina kontraktų ir pardavimo;! 
ar pirkimo aktus, apdirba “dee-;| 
dus”, margičius, abstraktus, tes-1 
tamentus ir teip toliau. J

KANCELIARIJA:
303 SUPERIOR BUILDING ; 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 
pietų.

REZIDENCIJA:
' St. 16 Berea Rd., Brook Park O. I 
į Tel. Mario 110—R. ; 
į Su visokiai reikalais kreipkitės!! 
i prie jo, o busite užganėdintais jo! 
: patarnavimu. ’ I;

po

!• Telep. - - Cuy. Central 7597-K

I John Tidd 
^KOSTUMERSKASK-

| Lietuvys Kriaučius

M

Central 1690 Maine 2063.

JOHN L MIHELICH
ADVOKATAS

Praktikuoju visuose teismuose, 
lietuviškai kalbame, 

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

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

CLEVELAND. OHIO.

(• Kurie mylite dėvėti gražius;^ 
i?' siutus ir kitus drabužius, tai nzsi-.,< 
|;j sakykite pas atsakanti kriaučių, j,' 
W Aš gyvenu pačiame miesto centre < 
Ii r turiu bidelę šapą, todėl jr viso-, 
t« kius drabužius atsakančiai pasui-, 
f vu. dailiai pritaikau ir gero tavoro. į

. Kreipkitės Antrašu:
jį 1377 E. 9-tosgaf. Cleveland. Ohio

Dr. FRANCIS KENNEDY,
DANTISTAS
OFISO VaLNDOs:

Nuo9:00 ryto iki 12:00 dienos ir nuo 1:00 
iki 5 30 vakaro.

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

Bell Sostdale 2377-*  Coj. Ceot. 5578-8
402 Superior Avenue

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

Vyrams ir moterims. Su
randame darbus prie virtu- 

darbų, daržuose^-prie 
e jo zouyje. kambarių valymo, bliudų
Karolina niekad neatsilankydavo toje dalyje namų, mazgojimo ir viešbučių. Dar

nemego jai kvapas molio, kuriuom buvo išlipdytos sienos, bai !aukiniuose knubuose> su ’ 
tai vėl neapkentė senų nudėvėtų rakandų. . šeši metai 
atgal buvo čia užėjus ir užkimusios gegutės laikrodyje 
balsas privedė ją net prie apalpimo. Tai vėl bijodavo, 
kad žemos lubos neužgriūtų ant jos galvos. Ipolitas norė
jo viską permainyti,, kad tik motina sutiktų ji aplankyti 
tankiau, bet jos žodžiai: Ne, ne, ne, niekad jau čia ne-

. ateisiu — sulaikė jį dar nuo naujų išlaidų.
į Šios dienos tas netikėtas atsilankymas nemažai Ipo-
5 litą nustebino ir privedė prie neramumo.

— Mama — pas mane? — paantrino. j
Karolina įėjus sustojo ir pratarė:
— Galiu išeiti.... jeigu?
Ipolitas greit pribėgęs atsiklaupė ir priglaudė savo 

galvą prie motinos kelių.
— O ne, ne, — mano brangiausioji, mano viena 

geriausioji, mamytė!... Tu nežinai kokią laimę man su
teikei savo atsilankimu šioje valandoje, kuomet jaučiau- kiu^vo’^dresą1/'© viri* ’ nurodymai

;į si teip baisiai liudnu ir apleistu. Neapleisk — pasilik, l adreso.
pasilik!.... Teip man gera prie tavo kelių, prie kuriu me-i„ sakauskas & co.

j tus klupocia. 0 . paguosk mane, pamyluok — tegul _ 
i tavo delną jausiu ant savo veido... teip, teip, mano geroji,,« 
i mano geriausioji... geriausioji mamytė!...  iii

Pagriebęs motinos rankas bučiavo karštai savo iii 
s lupomis, glamonėjo jas apkabindams savo kaklą, o ašaros i 
i kaip perlai riedėjo jam per skruostus. Pats nežinojo ką' i; 
i daro, bet jam rodėsi, kad motina jį glamonėja ir glau- i 

džia prie savęs. Toje valandoje apie viską pamiršo ir vis- ii 
ką dovanojo... Ak! kad teip galėtų užmigti ant tų kelių, g.

| padėjus po galvą tas šiltas ir minkštas rankas, kurias ,
< dabar jaučia ant savo veido. i
1 Ant šalto ir abejotino Karolinos veido, perbėgo lyg 
į menkas motinos širdies jausmas. Nesukando dantimis Į
< ir nesuraukė kaktos — pabraukė išilgai savo delnu per 
į sunaus plaukus lyg juos lepindama.
1 — Kelkis vaike! — po valandėles tarė: Kuomet
j Ipolitas atsikėlė, pabučiavo jam į kaktą. Jis iš savo ran- 
r kų neišleido motinos rankos. Bučiavo be galo, be pabai

gos, negalėdams sulaikyti einančias iš akių ašaras.

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

Apar to čia didelis pasirinkimas visokiu ge- 
lažinių dalykų, visokių dailydėms įrankių, sudynų 
ir 1.1. Teipgi įvairių-įvairiausių rųšių maliavos, še 
petų, smalinės ir robrinės stogų dengimui popieros

2155-57 St. CIair Ave. Cleveland, Ohio

PnoZrlale 490-W. Princeton 1337-K -
Koseaaie Gyvenimo abu du telefonai.
T ATTTC riCVNPPPC Ofiso Telefonas: Cuy. Central 1017-W

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

Dr. Wm. Rasing
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

— Ofiso Valandos —
Nlo 1 iki 3 popietų ir nuo 6 iki 7:30 va 
kare, šventadienias nro 11 iki 12 die
nos. Seredoms popieti} ir Petnyčių va
karais nėra ofiso vabndų.

Ofisas 1395 L 9 St.
Vienas ploka*.  nuo Nortk Superior 

CLEVELAND, OHIO.

Dr.J.V. Zupnik
= DANTISTAS Z

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

Valandos priėmimo: 9 ryto 
iki 9 vai. vakare.

6127 St. CIair Ave^ kampas 
Norwood.

•! Cnt Kate 

APTIEKA

Ii Atsinešk pas mus savo reuma- 
•itizmo keblumus, męs juos prašalin
ėsime. Išgydymą grarantuojame, 
•lo jei ne, tai užtikriname pinigų su- 
i; grąžinimą, jei mus vaistai negelbe- 
itU'

Si 3502 Clark Ave^ Clevetand, Onio.

A. ORDINĄ
Gntafc v llintabKistds
GKNERALIAKA STOTIS: 

6127 St. CIair Are.
Filija:

6*17  — 1» St, CIair Are.
Telefonai:

Ohio SUte, Princton — 1381- 
Bell — Rosedale 1881

pragyvenimu. Reikalauja- į 
me greitų mergaičių prie sta 
lų ir špižernės darbo, teipgi 
greitų vaikų prie patarnavi- 
mo.
THE CLEVELAND CATE- 
RERS ASSOCIATION CO.

113 SUPERIOR ARCADEm.. . —uiii i uuuiiii i ui i imiiu nu iiiuuitumg

Naujas išradimas
20 amžiaus.

Dėlei panaikinimo blakių, bamba- 
dierių ir kitų vabalėlių, koki tik ga
li atsirasti jūsų šluboje. Tą viską 
panaikinsite tik į dvi dieni, tik pasiųs- i

DR. D. TH. GANNOS, D. D. S. |
ATSAKANČIAUSIAS : | i 

__________DANTISTAS._________ ;iį

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

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

Main 6166 Central 1518

J. F. SAWICKI
^ADVOKATAS

325 Sodrty for Siviap BulMiat't

Gyvenimo antrašas: 
3767 E. 71-os gat.

Namų tel. Union 251-L.

KARE!... PERSKAITYKITE ATYDŽIAI!

Tik ką išėjo labai žingeidi knyga. 160 pusi, su 30 paveikslų ir 
2-nas kariškais žemlapiais. po vardu "EUROPOS K aRf” šioj 
knygoj yra smulkmeniškai aprašyta visi Lietuves miestai, mieste 
liai ir. kaimai. Kada ir kaip priešo užimta, sąrašas sužeistų, ne
laisvę paimtų ir žuvusių lietuvių su išaiškinimais, kur kuris tar
navo ir iš kur paėjo. Jeigu negaunate laiškų iš gimtinės, tai Šioj 
knygoj viską sužinosite, kas su jūsų artimaisiais darosi jnsų pri
gimtoj Tėvynėj, ši užimanti knyga turėtų rastis kiekvieno lie
tuvio stuboje. KNYGOS KAINA su prisiuntimu 50c. Užsa
kymus siųskite per money orderį, krasos ženkleliais arba pini
gais laiške. Adresuokite:

B. KULIKOWSKL
P. O. Box 841 D. 10. - Stamford, Conn.

MŪŠŲ KOSTUMERIAMS.-------------------------------------’
Primenam musu kostumeriams, kad dabar artinantis ru-i 

denio sezonui iš anksto reikia-^jgjp ouozas o) jį ^utdnjisde 1 
nomis, užsisakant pas mus siutus ir overkotus. Mūsų kostume- 
riai visada būna pilnai užganėdinti musų darbu, todėl ir Tamis
tos jeigu norite turėti gerai padarytą padarytą siutą ar over 
kotą, tai kreipkitės pas mus.

J. V. ir V. BRAZIAI, 
6710 Superior Ave. Cleveland, Ohio. Princeton 1257-K

Prospet2420 Central 1766

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

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

Grudauskienė tylėjo ir tik po valandėlės nuleisdama 
akis ir su priversta šypsą ant lupų tarė:

— Ipolite — atėjau pas tave ant vakarienės! Ži
noma jos atsilankimo tikslas buvo kitoks, tik toje valan
doje matant sunaus išsireiškimus, permainė kitaip savo 
žodžius.

■ Močiute pas mane ant vakarienės — užklausė?
■ Ar tu nenori manęs?

REIKALAUJA VYRŲ 
Mokintis Barzdaskučių

_ i Bucksteins Aptieka, kur per pereitus dešimts metų tarnavo Jums išti- 
Clevelana, U. 11 kimaį, 2407 St. CIair Ave. persikėlė tiesiok skersai gatvę ant kampo St.

I CIair Ave. ir -E. 24 St. Būt labai malonu man matyt visus mano pažįsta- 
i mus naujoj vietoj.
i Musų soda ir gerymo kambarys yra pavyzdingas.

RUCKSTEIN’S DRUG STORE
j St. CIair Ave., kampas E. 24 St. CLEVELAND, OHIO.

AMATO.
Instrukcijos admokamos $25.oo 

Algos apsimoka, užsiėmimas gva- 
rantuotas.

Tri-City Barber College

Rosedale 965 J. Cuy. Princenton 1241-L

THE RUPPEL HARDWARE COMPANY

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

© C. J. Benkoski ©!
© ADVOKATAS ®
© ...... . ©j

420 Society For Savings Bldg..| 
CLEVELAND, O.

Męs savo ofise turime kas per- 
© kalba lietuviškai. ©j
©©©©©©©©©©©©© |

—PRAŠYK—

CEREBRUOTO

LASH’S
BITERIO

— Ak! mamyt meldžiu teip nekalbėti... Aš nenoriu? 
Ar aš nenorėčia turėti tokį brangų svetį?... Tiktai 
— pridėjo sumišęs...

— Tiktai kas?
— Pas mane grikių košė — tarė su nusišypsojimu. 

Bet kas ten! — staiga sušuko — pas mamą rasis gal kas Į 
atsakomesnio, todėl liepsu čionai atnešti ir kiekvienas sa
vo suvalgisime, bile tiktai sykiu, nes tas man bus tikras 
pokilis!

Greitai išbėgo, kad įdavus tarnams paliepimą. Ka
rolina girdėjo paaukštintą jo balsą, kurio stebėtinas ai
das atsiliepė tuščiuose kambariuose. . Nesakė, kad pas 
mane ponia vakarieniaus, bet: mama, lyg, kad gerėdamas 
tuom išsitarimu, atrodė lyg kad tas žodis butų saldžiau
sia dainelė ant jo lupų. Kiek palaukus vėl sugrįžo ir dar 
sykį atsiklaupė prieš motiną apkabinęs kelius glamonėjo 

■ ir bučiavo, ant galo atsikėlęs pritraukė didelę supomą 
' kėdę priešais kūrenantį pečiuką, į kurį įmetė dar šakalių.

— Mamyt atsisėsk tu čia, jog tu myli šilumą. Iš ku-! 
dikystės metų aš dar pamenu, kaip tu mylėdavai sėdėti, 

I priešais kūrenantį pečiuką ir žaisti šokinėjančiomis ug- į 
nies liepsnomis. Jis dabar ir man tarnauja už geriausį 
draugą. Nuo trilikos metų tankiai sėdėdamas prie jo 
ilgas valandas, kiek aš čia išleidau svajonių, daug savo 
minčių įmečiau į tą ugnį, minčių.... labai liūdnų, kiek jis 
man pridavė tylėjimo. Kaip čia dabar ramu ir gera! 
Ugnis ir toji linksmiaus dega prie tavęs mamyt.... Ak! 
tau stokuoja zoslanėlio po kojų... Na žiūrėkite koks aš 

j apsileidėlis, pamiršti apie teip svarbų daiktą, tuojau tau, 
mamyt, atnešiu.

211 Prospect N. E. 
CLEVELAND, OHIO.

Moterų čeveiykai nuo $4.00 iki 
Augšto Laipsnio Ceverykų.

RUDENS IŠRODYMAS 
$9.00. Vyrų čeverykai nuo 

$4.50 iki $12.00.
Mes laikom geriausios rūšies 
čeverykus ką yra Amerikoj.

CHAS. R. SELL 
7026 Superior Ave. 

CLEVELAND, OHIO.

PUSĖ STIKLO 
PATAISO SKIL
VI IR INKSTUS

PARSIDUODA 
VISUOSE 

. CINKUOSE

L. A. Kujawski
ADVOKATAS.

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

Tel. Main 257—Central 1502 R

Cinuojam, gazo įtaisymas, pečių taisymas, fomišus statom. Ska- 
, linius ir žviruotus stogus taisom. Parduodam visokius pečius.

6510 Superior Ave.
Arti Narwood. Cleveland, Ohio.

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

Pamėgink mus.“ Geležinio Vyno”.

MARKET PHARMACY-APTIEKA
L. S. KREJCI, Savininkas _____

2601 LORAIN AVE CLEVELAND, OHIO

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

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

DU BANK 
1783 W. 25th Street, 
573 W. 3rd Street,

SKYRIAI:
Cleveland, Ohio. 

Elyria, Ohio

ĖXPOR¥išKAS RĖČEPTTV IšPILDYMAŠyr?< nė atspėjime; t 
BET ŽINOJIME.

Atsargus, mitrus 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 cempleciją. Viskas atliekama greitai ir teisingai.

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

THE GEGENHEIMER DRUG. CO.,
7043 Superior Ave. 

Kampas Addison Road N. E. Cleveland, Ohio

HĮniiiiĮĮĮĮnfniHĮmiiinntnnintmmtnu'HiiiiimnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmmmmĮiiimgtttsg:

Sugrįžo rankoje laikydamas žemą keturkampę iš- į 
siuvinėtų paduškaitę, kuri išlepintiems tarnavo dėl atsis-1 
pyrimo kojų.

Yra tai visame namie brangiausiu daiktu pas mane, j 
daiktu tavo mamyt rankų darbo. Branginu ją už viską. 
Padarei ją prieš metus, Dieve kaip tai seniai, tėveliui 
ant varduvių. Išprašiau Henriko, kad pavelytų man ją 
iš Grudų paimti, kaipo dviejopą atmintį: po tėveliui ir po 
tavim. Ikišiol dar niekeno koja ant jos neilsėjo — tu pir
mutinė dabar ją pagerbsi savo dasilitėjimu. z

Priklaupęs pakišo paduškaitę po motinos kojų.
Grudauskienė primerkus akis per blakstienas žiurėjo 

ant savo sunaus. Niekad dar jo tokiame linksmume ir 
gyvame judėjime nematė. Jos gražus veidas, kurs iki- 
šiolei parodydavo visuomet jam šaltą abejojimą, dabar 

I (Žiūrėk ant 7 pusi.)

Jeigu tu esi sergantis, be skirtumo, koki tavo kentėjimai nebūtų, ar- i 
ba kaip tu nebūtum įpuolęs į nuliūdimą. Nenustok vilties, ateik pas mane, i 
Su $1000 mano naujausios pagerintos pagelbos. Aš esu persitikrinęs, kad : 
su X-Ray Mašina tikrai pastatysiu tave ant kelio pagelbos. Mano X-Ray : 
mašina mato viduje teip gerai, kaip Tamista gali matyti iš oro. Ji man ; 
pasako teisingai priežastis ir prašalina visus spėjimus. Jeigu mano iš- 
egzaminavimas parodys Tamistos kentėjimus neišgydomus, aš tau pasa
kosiu teip ir be jokio atlyginimo. Mano ofisas yra aprūpintas su naujau- : 
šiom mokslo prietaisoms gydymui vyrų ir moterių. Per šešiolika metų : 
aš esu išgydęs tūkstančius žmonių Ateik pas mane su pasitikėjimu. Ką j 
aš esu padaręs dėl tūkstančių kitų žmonių, aš tų padarysiu ir tau.

Pavojinguose atsitikimuose užeit rucijimo kraujo pas vyrus ir moteris, 
mes naudojam garsią preparaciją Prof. Ehrlich 606 (Salvarsan) 914 
(Neosalvarsan).

Aš kalbu lietuviškai, lenkiškai ir slaviškai.

5511 Euclid Ave. (erti 55 gatvės) .antros *22-  w „ -'’SiNT
OS- „toto. »:30 r. m. .k. 8.00 v. “• “ , “ ’•



REKORDAI

60 centy Veltui.

įELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki-

E3191

E3245

E3188

E3189

E3243

E3290

E3289

E3350 2004 St. Clair Avė. Cleveland, Ohio.
E3348

Tadas Neura
UžlaikoSavininkas

Bučernę ir Grosernę;Saldainių
TAIPGIKrautuves

^Toliau bus) SUPERIOR DRUG CO.
Superior Avė. corner E. 34-th St.

Cleveland, Ohio. Cleveland. Ohio
Pirmos rūšies ir žemiausios prekės.

Dovanos! Dovanos!AR TAVO KOJOS PRA;
KAITUOJA, Princeton 1958-K.Tel. Princeton 1834-K

gyventojams. s ingai.
JUOZAS SAUNORAS. OSCAR'

829 Clifford Avė.

Cleveland, Ohio.

Ypatinga

Ar Tamista esi savininku vienos

Cascara Liuosuojąs Sirupas dėl Vidurių

APTiEKORIUS
žiu grafanahi.1103 E. 79 GAT. KAM. MEDINA

Guy Princeton 1539-R.

Mokykis Francuzu Kalbos
Ateik ir pasiklausyk jų.

Augšto laipsnio laikrodžiai. Deimantai,
Aukso ir sidabro tavorai.

svarų.

FRANK ČERNEAMERIKOS LIETUVIS?
15 Millbury Street, Morcester, Mass.

6033 S. Clair Avė.

$92-715
$52-813

THE WILLIAM SITTER CO.
6120 SL Clair Avė..

Užsirašyk“Amerikos Lietu vi”,kuriame ra
si geriausių Raštų, Žinių, Juokų ir Eilių

$1000.00 X—Ray vartojamas egzaminavimui ir gydymui

CLEVELAND. OHIO.

kimo apgailiavima.
Jeigu Tamistai kuomet reikės gydytojaus, ateik pas mus, 

turim du gydytojus dėl jūsų patarnavimo.
Mes kalbame visas svetimas kalbas.

turi vieną musų gra-

Aukšto Laipsnio Ceverykų. • 
Cleveland, Ohio(

AVKŠORH'S
Cuy Princeton 2993-L.

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

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

Taipgi dabar ką tik prasideda Francuzų Kall>os Lekcijos, labai nau
dinga nors kiek lietuviams su ta kalba susipažinti. Ypatingai jau
niems, kuriems gal atseis Fra nei joj buri, visiems kareiviams nau
dinga užsirašyti "Amerikos Ueinvi" $2.00 metams. -r-

$2.00 Į dieną $2.00 j valandą

ĮDAINAVO
Karalienės Aniuolų par. choras 
Ant Kalno Karklai siūbavo 
Pasisėjau žalią rūtą. / 
Oi matulė ' 
Matus, Matus.
Beauštant! aušrelė 
Saulelė Raudona.

Valandos: Nuo 1 iki 8 kas< 
dien. Galvos skaudėjimas, 
išgydoma su akiniais.

TAI J KETUS LAIKO, NESKAITANT NUOTOLIO LAIKO LAUKIMUI PAS BARBĖKI
8 Išmokate $15

MUSŲ SPĖCIALIšKUMU YRA TAISOMI LA IK 
RODŽIAI IR KALRODĖLIAI.

814 W. 33rd St. Cbicago. III-

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

J. HUETER, Sr.
Ištikimas Auksorius ir Laikrodininkas.

Pardavinėtojas 
'2527-29 St. Clair Avė.

ĮDAINAVO
Jonas čižauskas Baritono.

Ant marių krantelio
Saulelė Tekėjo.
Gimtinė Šalis 
Sunku gyventi.

j-99 <9 Oželis jjes pa<jainuosįm.

Loja šunis ant kiemo 
Ko liūdi putinėli.
Kur bėga Šešupė
Karvelėli mėlynasis
Dainius
Naujoji Gadynė.
Vaila Valužė 
Suktinis.

ri.c.c.„ Kur tas šaltinėlis 
br<...d Prirodimo seni žmc 

jaunam mergelę.

JUMS GERI AUS PATIKTŲ
Geri “Lietuvos** laikraščio agentai 

lengvai padaro po $2.0ū j valanda liuo-

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

nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš- 
kus ir kulturiškus reikalus.

Jei prakaituoja, tuojaus 
užsisakyk Pedisino. Ar ži-

Slovenski auksoriai ir laikrodinin
kai, Inkorpuruoti per teises Ohio val
stijos. Didžiausia sankrova geriauso 
aupso, laikrodžių, deimantų ir LL už 
vidutiniškas kainas.

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

Nėra jokios priežas
ties, kad Tamista ne-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraųdos, pašalpos ir kultūros 

organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. ' Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, tašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

Del susirinkimų, repeticijų 
vestuvių ir 1.1.

2041 Hamiltan, Avė.,
CLEVELAND, OHIO.

darėsi kaskart švelnesniu tik susirūpinęs, nedrąsus ir! 
sumišęs. Ne versdavo savęs niekados, kad parodžius 
Ipolitui nors dalelę savo prielankumo, bet dabar šioje va
landoje negalėjo savęs, vienok, pergalėti, negalėjo sau ra
sti tokių žodžių, kuriuose skambėtų kokia klaidinga gai- ■ 
da gadinanti harmoniją šios valandos. Todėl tylėjo kar- j 
tais nuleisdama bei pakeldama savo akis, tai vėl su pri-i 
versta šypsą atsakydavo ant savo sunaus čiulbėsiu. O j 
Ipolitas paleidęs savo jausmus gėrė kaipo girtuoklis tą 
gėrimą, kurį jam buvo atėmę kaipo skaniausi gėrimą. 
Kaip mažas kūdikis džiaugėsi teip brangia valanda._____

Ir apie ką jisai nepripasakojo! Toje išpažintyje bu
vo visokių išsireiškimų, iš nuvargintos krutinės plaukė 
skundai vaitojančios sielos, tik apart nusiskundimo savo 
laimės ir, kad jaučiausi apleistu. Užsiminė teipgi ir 
apie praeities jausmus kas link panelės Matildos, ne patė- 
mydamas, kad tose žodžiuose Karolinos veidas biskį krūp
telėjo, lupas sukando ir per kaktą riaukšlė perbėgo.

— Bet tas jau mamyt praėjo, kaipo nekenkianti liga, 
juokiuos dabar tik sau iš to viso ir iš dabartinių šypsų 
panelės Ribiutės.

— Turi tiesą Ipolitai! Jai neapeini tu, bet tik Kalne
liai ir Smėlynė.

— Gal tik šiądieniniai, nes senobini Kalneliai ir STnė-

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

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

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

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

Atminti pirkti čionais visuomet, jeigu Tamista nenori turėti pir-

$25.00 DAVANŲ.
Kas sugražins mažą šuniuką, 

kurs prapuolė Rugsėjo 6-tą, var
du Prince, balti garbiniuoti plau
kai, rudos ausys ir galva, r ūda 
a pi kaklė ir ruda juosta per pu
siau. Ant uodegos turi rudą tas 
ką, stvėrė nuo 12 iki
Man brangus jis yra dėlei to. kati 
motina mirdama man ji padova
nojo,

1536 Superior Ave_
Cleveland. Ohio.

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

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

daug Lietuvių. Kode! neleidi man išgelbėti tave.

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

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

VOJ.

20 dieną kiekvieno mėnesio mes gaunam naujas Lietu
viškas rekordas.

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

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

6502 Superior Avenue, Cleveland, Ohio. 2

lyne jokios vertės neturėjo.
— Ar sueini kartais ją?
— Kartais išėjus iš bažnyčios, bet vengiu to susiti

kimo ir niekad neprisiartinu, nors kartais ir pats Ribas 
man kelią užstoja. Dabar su panele Matilda beveik nuo 
dviejų metų nesimačiau — teip praėjo du metu, vienok 
sužinojau nuo Tolpiškevičiaus, kad dabar pradeda jau 
manęs ilgėtis.

— Galiu spręsti — atsiliepė Grudauskienė lėtu balsu 
įdebus akis Į sunaus veidą, kad... grįžtančių vinių savo 
jausmų nusigąsi ir joms nepasiduoti.

— Ištikrųjų mamyt — nusijuokė linksmai Ipolitas.i 
Plačiausios jūrės praryju tas jausmų vilnis, sudaužė jas i 
į smulkiasius vandens lašus ir Dievs žino kur nusinešė. Į

Ipolitas sunkiai atsiduso...
Juokas užsiganėdinimo perbėgo per Grudauskienės 

lupas, pradėjo lengvai suptis kėdėje, žiūrėdama į liepsno
jančią ugnį, tai vėl siųsdama slaptą žvilgsnį ant sunaus ; 
veido.

Dabar tiktai dažinojo apie tikras kliūtis, kurios per
traukė ryšius su Karčių žmonėmis. Vienok buvo valan
da kurioje Ipolitas svajojo apie šeimynišką gyvenimą 
bet motina butų darius pastangas, kad visos Grudauskų 
gerybės čielybėje turėtų tekti į Henriko rankas! 
Šiurpulis perbėgo per jos kūną, bet nusiramino. Baisios 
pasekmės yra meilėje — Ipolitas jau perėjo per ją. Pla
čiosios jūrės pagriebė su savim tas jausmo vilnis ir iš
skleidė į visas pusės. Šios dienos datyrimai ir amžiaus 
metai, Ipolito nepavelis jokioms jausmo vilnims perplauk
ti per jo širdį.

DR. L E. SIEGELSTE1N
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
— Kraujo ir Chroniškų Ligų. —

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

7 iki 8. Nedėldieniais nuo
10 iki 12 vidurdienio.

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

CLEVELAND, OHIO.

Užlaikau skanių saldainių, 
šaltos košės ir minkštų gė

rimų. Už stiklą tik 3c.

2047 Hamilton Avė., 
^CLEVELAND, OHIO.

Bromley ir Šonus
- KVIETKIAI -

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

turime filijų savo pramonės
Telefonuokit Rosedale 1499 ar

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

ĮDAINAVO
Marė ir Jonas Čižauskai
Tu mano'Motinėle-------- -

“ Skambančios Stygos.
Tris berneliai įsiivu Vakarinė daina.

ĮDAINAVO 
Marė čižauskienė 

r,1(w Gegužinė Daina 
Giedu dainelę. 
Marė čižauskienė 

E3091 Plaukia sau laivelis 
Lopšinė daina.

Kapitalas x Sausio, 1917, $145.000
'Pomirtinių išmokėjo
Ligoje pašalpų .....

Tas štai kaip atsieina. Tamista neturėdamas britvos, priver
tu stas eit pas barberį barzdos apsiskusti. Ar ne? Žinoma, kad teip. 
ĮĮjeJuk neapsiskutes negali būti. Na, leiskim sau, Tamista skuties 

vieną sykį į savaitę, tai kas savaitė mokate 15c., o juk metai susi- 
2re-deda iš 52 

savaičių, 
HrOtai Tami- 
tSsta išmo
ks kate bar- 
ĮLĘ bėriui per 

metus laiko $7.80 Bet jei Tamista nori užsilaikyti švariai, tai pri- 
=ŠpĮ verstas esi skustis bent du sykius į savaitę, tai Tamista kas savai- 
anltė barberiui išmokate po 30c. vien tik už barzdos skutimą, kas 
ĮH^meto bėgyje susidaro $15.60. O kiek laiko praleidžiate belaukda- 
&^jmi? O juk laikas veltui praleistas žmogaus gyvenime jau niekad 
S negrįžta. Jis prisiskaito prie žmogaus gyvenimo. Taigi liogiškai 

apmąsčius ir apkainavus tą brangų, veltui praleidžiamą laiką, 
skaitant pinigais prisidės mažiausia trys sykius tiek, kiek dšmoka- 

agmametų bėgyje gyvais pinigais.
įnJ Tki apsistokie čia ir apmąstykie, argi ne laikas sustabdytie to- 
Įyj^kias pragaištingas lėšas, kurios nesvarstant išrodo nedidelėmis.

Tad nelauk nieko, o tuoj paėmęs keletą dolerių užmokėk tik 
ĮLE vieną sykį, nusipirkdamas gerą britvą, o ant visados nuo augs 
R=čiaus išskaitliuotų nuostolių busi liuosas.

Geriausių britvų ir didžiausį rinkinį, kurios tikrai gvarantuo- 
anjjamos visapusiškai, neskyriant kad ir sudužtų.

S "DIRVOS” KRAUTUVĖ

Duodu dovaną 50c. ver
tės, kuris užsirašys Dirvą 
ant metų. Tik vieniniams

fS. Robertu Gebhart, N.D.
Akių specialistas 

Per 30 dienų
Suteiks patarnavimą 

pritaikyme akinių ir davime pata
rimų DYKAI.

Aš gvarantuoju už savo darbą, 
akinių pritaikyme.

7035 Wade Park Avė.

į | VIENYBE LIETUVNINKU 
! S Eina jau 3C-tus metus.

; į0 Prenumerata $2.00 metams; $1.00 
; ru pusei metų. Kanadoje $2.50 metams; 
i [u $1,25 pusei metų. Anglijoj. Lietuvoj ir 
' ĮU kitur $3.00 metams: $1.50 pusei m. 
' Pamatiniui vieną num. siunčiam dovanai 

■' E 8nygų katalogą siunčiame ant pareika-
[Jf (avimo dovanai.

musy Grafonoliy?
Jei ne, tai DEL KO?

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

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

nai,*kad prakaitavimas nai
kina kojų nervus. Ar žinai, 
kad nervams susinaikinus, 
kojos negali dirbti? Ar ži
nai, kad žmogus geromis ■ 
kojomis uždirba daugiau?

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

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

CR0WN PHARMARY, 
2812 79-th St D. D.

CLEVELAND, OHIO.
(Apgarsinimas.)

Ttx> 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.

“Dirvos” krautuvėje randasi dide
lis rinkinis ir šeip įvairiausių rekordų.

Gaunami

AR TURI
Pilvo skausmą, 

katarą? Skilvis 
ar pūslės kliūtis? 
Reumatizmą iri 
kepenų ligą? Gal 
vos skausmą, kon] 
stipaciją? Suge
dusį kraują, dieg
lius ir šonų Skau
dėjimą? Nerviš
kumą, įsisenėju
sias ligas Plati-' 
čių ir kitokias li-< 
gas? -

Cuy Central 1775-L.
LIETUVIAI! Jeigu norite pirkt gerus čevery- 
kus už vidutinišką kainą, tai ateikite pas ma
nę. o jums bus patarnauta mandagiai ir tei-

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

tuojam ant vieno meto.
Ateik pamatyt mus, ir busi užtik

rintas- ,

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

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems 
Lietuvoj bei Amerikoj

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

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

UNITED

TOIENIJIMAS lietuviu 
AMERIKOJE

SUITE 22. SAVOY BLDG.

Aš padarisiu atsargų ir rūpestingą 
išdestimą-analizą, tavo atsitikimo ir 
pasakysiu kas kenkia tau. VELTUIIĮ

Phone Eddy 1356
GEO. M. THOMPSON,

Chiropatas,

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

E. 103 ir St. Clair Avenue,
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C
b«bį—“Liberty Bond’sų” tarpui, bus 

JlNIfK ■ vaI<lžios paskelbta, kiek kuri tau
■ ILIIIlCv, LllilUv J| ta Clevelande yra nupirkus “Li- 

berty Bondsų”. Lietuviškas ko- 
Praeitą nedelią Germania Vor . mitetas, kurio prekyj stovi p. 

fKaerts Tunr salėje atsibuvo va- Kranauskas kiek galėdamas dar- 
Aaras surengtas draugystės šv. buojasi, kad lietuviai neatsilik- 

~ ■ • Programas susidėjo ■ nuo įįįy tautų. Kurie perka-Jurgio. Programas susidėjo ■ nuo tautų. Kurie perka
is lošimo ir dainų, kurį išpildė į-e “Liberty Bondsus”, tai pirkit 
I*  Vyčių 25 kuopa. Sulošta ta- lietuviška komitetą. Jis 
po triveiksmė komedija: “Dak- turi valdiškas blankas. Tasblan 
•taras iš prievartos . Losimo ^as išpildę galima bile kokiam 
aroles turėjo: ^Gęrontas, Lucin- bankui pinigus sumokėti, bet 

tas vistiėk reikš;—kad “Liberty 
Bond” yra pirktas per lietuvių 
komitetą. Reikalaukit blankų 
nuo lietuviško komiteto. Jas ga 
Įima gauti pas Antaną Kranau- 
ską, 2003 St. Clair Avė.

—-dos tėvas-----A. Šlagaitis, Lean-
*3ras, Lucindos mylimasis — J. 
ž-ydonis, Sganerelas, Martynos 
vyras, I. K. Sakalauskas, Rober
tas, Sganarelo kaimynas — J. 
čerkesas, Lukas, Džekvelinos 
vyras — P. Sadeckas, Valeras. 
Ceronto tarnas — V. Kanavars- 
kas, Tibautas, kaimietis — A. 
Grigalius, Perrinas jo sūnūs 
— J. Pečkis, Lucinda, Geronto 
duktė — p-lė J. Skripkauskiutė, 
Martiną, Sgnarelo pati — p-lė 
Z. Bagdžiuniutė, Džiakvelina ne- 
šiotė — p-lė K. Zagorskiutė. 
Rezisorium buvo p. M. Šimonis. 
Po vaidinimui buvo dainos. Mai
šytas vyčių choras vedamas p. Bostoną buvo t____r
A. Vismino sudainavo tris dai- įr iankėsi “Dirvos’ 
uas. Programą vedė p. J. Ju
saitis. Muzika buvo CLT. Beno, 
žmonių buvo daug.

Pirko “Liberty Bond” už 500 
dol. Didžiausia Clevelande lie
tuviška šv. Kazimiero draugystė 
pastarame savo susirinkime nu
tarė nupirkti “Liberty Bond” už 
500 dol. Kas daugiau?

ALRK.Ateinančią subatą
Darbininkų Sąjungos 51 kuopa 
rengia vakarą, kurs atsibus Po- 
ipovičio salėje, 2539 St. Clair 
Avė. Bus sulošta du veikaliu- 
ku: “Vagis” ir “Baisus Sap
nas”. Apart lošimo bus dainų, 
deklemacijų ir kitokių pamargi- 
yiimų. Programo pradžia 7 
■vai. vakare. Įžangos tikietai 
25 ir 35c. ypatai. Muzika bus 
L. Sūnų Beno.

Svečias. Pereitoje petnyčio- i 
je važiuodamas iš Chicagos į So. Į 

sustojęs Clevelan- 
___  ‘Dirvos” redakci-1 
joje p. K. Norkus, tūlą laiką dir-. 
bes “Lietuvos” redakcijoje. 
P-as K. Norkus sakė gavęs pa
kvietimą dirbti “Ateities” re
dakcijoje.

Pirmas sniegas. Pereitoje 
petnyčioje ant Clevelando ir ap- 
linkęs buvo nukritęs pirmas 
sniegas. Nekuriose vietose bu
vo prisnigę colio storumo. Sau
lutei kyštelėjus, tuojau sutirpo.

Moteris dirbs gatvekariuose. 
John Stanley, prezidentas Cle- 
velando gatvekarių kompanijos 

Ateinančioje nedėlioję, t. y. pargrįžęs iš seimo, kurs buvo lai- 
r- v kytas gatvekarių darbininkų

New Yorke, paskelbė, kad dėlei 
stokos vyrų motormanų ir kun- 
duktorių, neužilgo pradės kom
panija priiminėti moteris. Iš 
Clevelando tapo paimta Į kariu
menę 389 motormanai ir kun- 
duktoriai. Taigi jų vietas turės 
užpildyti moteris.

Spalio 21 d. Germania Vorwa- 
erts salėje ŠPM. Nek. Prasidėji
mo merginų draugystė rengia 
vakarą. Bus sulošta “Karės me
ili”, rodos vaizdelis iš dabarti
nės karės. Teipgi bus dainų ir 
deklemacijų. Programą išpil
dys L. Vyčių 25 kuopa. Progra- 
wio pradžia 4:30 po pietų. Įžan
gos tikietai 25, 35, ir 50e. ypa
tai.

Už 5 pabučiavimus 100 dol.
Tūlas Samuel Kramer, agentas

Apdraudos ir sveikatos sa- . ... _____vieno mėnesinio magazino tapovaite. SLA. 14 ir 136 kuopos , . . - ;F nubaustas trims menesiams į 
kalėjimą ir 100 dolerių už tai, 
kad penkis sykius pabučiavo tū
lą mergaitę, kuri nenorėjo at
naujinti magazino prienumera-i 
tos. Vėliau teisėjas kalėjimo}

bendromis jiegomis rengiasi prie 
apdraudos ir sveikatos savaitės, 
luri prasidės su Spalio 22 d. ir 
trauksis iki Spalio 28 d. Per iš
tisą savaitę išskirus . ketvergą. 
Sos paskaitos prakalta; ir ant bausm(, 10„ do!
galo batas Apdraudos .r sve.- j • užmokėti’. Paskaitytal 
Satos savaites programas yra 20 uį vi pabučiavim?. • 
sutvarkytas teip: Panedelyje.
utaminke ir seredoje, t. y. Spa
lio 22,23 ir 24 dd. Popovi- Vaikų paraližius apr<^škė.: 
Saus salėje, 2539 St. Clair Avė., Lakewood aplinkoje tapo uždą-J j 
3>us skaitoma sekančiose temose ryta viena viešoji mokykla iš 
paskaitos: 1) Abelna namų priežasties apsireiškimo vaikų 
Hygiena, 2) Apdrauda, 3) Iš paraližio. Buvo susirgę tris 
SLA. Istorijos, 4) Darbininkų vaikai.
klausimas Amerikoje, 5- Iš Lie- -----------------
tavos istorijos ir dabartinis Lie- Policistai rezignuoja. Perei-' 
tavos padėjimas. Paskaitų tą savaitę 21 policistas rezigna-į 
pradžia 7:30 vakarais. Įžanga vo nuo savo vietų. Jau seniai i 
ant paskaitų dykai. skelbiama, kad stoką policistų, f

Spalio 26 d. toje pačioje salėje o atsiradus rezignantų, mato- Į 
bus prakalbos. Kalbės F. žy- ma pavojus policijos departa-; 
vatkauskas, buvęs SLA. prezi- mente, šefas priima aplikacijas, i 
dentas iš Scranton, Pa. Apart bet nesiranda tinkamų kandida-: 
prakalbų, dar dainuos “Varpo” tų. Į kariumenę paėmė daug • 
choras, teipgi bus ir deklemaei- tinkamų vyrų, likę gi ir laukia; 
ju. Prakalbų pradžia irgi 7:30 pašaukimo. Policistai rezignuo- 
vakare. Įžanga ant prakalbų ja dėl mažos algos ir eina į dirb-! 
JOc. ypatai. tuves, kur dabartiniame laike Į

Subatoj, t. y. Spalio 27 d., UI- gerai gali uždirbti, 
manno salėje, 1400 E. 55 st., bus 
surengtas didelis balius su išlai- Nušovė drauga. John Lewis
mojimais naudingų daiktų. Ba- 14 metų, 6820 Pennsylvania į 
lio pradžia 7 vai. vakare. Įžan- avė. ir Byron C. Petrie 18 metų, 
ga 25c. ypatai. 7020 Wade Park avė. išvažiavę!

Visus širdingai kviečia atsi- Į Bedfordą prie 7 stop mokytis j 
lankyti 14 ir 136 SLA. kuopos. medžioti ir pradėjo erzinti viens 

- kitą. Lewis šovė pro Petrie no- 
Bertaininis susirinkimas. AbT. rėdamas nugązdinti. Petrie ga- 

Liet. RK. Moterių Sąjungos 26 vęs progą šovė į Lewis nerėda- 
kp. įvyks utaminke, 23 d. Spa- mas irgi nugązdinti. Lewis kri- 
Ko K. Bačionio krautuvės kam- to ant vietos ir netrukus numi- 
baryje, 7:30 vai. vakare. Kiek- rė. Petrie suareštuotas už žmog 
viena narė būtinai privalo atsi- žudystę.
lankyti, nes bertainis susirinki- -----------------
mas. Neatėjus, užsimokės pas- Adarė Superior tiltą. Naujas. 
kirtą bausmę. Superior Avenue tiltas jau ada-

- rytas. Majoras Davis dėl poli-.
Pirkit “Liberty Bond”. Suv. tiškų priežasčių negalėdamas da 

Vai. yra atsišaukusios Į visas lyvauti, tai W. A. Stinshcomb 
tautas, kad kiekvienas žmogus inžinierius statymo tilto ir de- 
frirktų valstybės paskolos bond- 
sus. Tam tikslui Liberty Loan 
Kommittee Clevelande buvo su
šaukęs tarptautišką susirinki-

Kuriame visų tautų atstovai 
tapo įgalioti pardavinėjimui 
"Liberty Bond”. Reikia pažy
mėti, kad pasibaigus pirkimo

■ i

Tavo Klausimai Visi Atsakyti
KASLINK

LAISVES PASKOLOS

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

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

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

Kada Valdžia Prižada Atmokėti?
Ant 15-tos dienos Lapkričio-Novenber 1942. ’

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

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

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

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

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

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

Kaipgi Aš Galiu pirkti Laisvės Bondsą ant Lengvų Išmokėjimų?
Šioj banka pagelbės tau pirkti vieną arba daugiau bondsų ant sekančios 
sutarties:
$50 vertės Bondso Pirmas Įmokėjimas $5,00 balansas, $3.00 į savaitę. 
$100 Bondsą Pirmas įmokėjimas $10.00, balansas $5.00 į savaitę.

• Tamista gali mokėti mokestis kas dvi savaitės arba kas mėnuo, jeigu tik 
nori.

INKORPORUOTA 1849 MET.

j^nrutg fnr žavinga
(£1 rupiau b’n žUteste

PUBLIC SQUARE

Kada Jums Prireiks
Laikrodžio ar laikrodėlio, žiedu su gražiomis akutėmis ar sliu-

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 vidureis, su 14 k. 
cysto aukso viršeliais, vertės 45.00, musų kaina 35.00. 17 akme-
hų 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
sokių graznų.

mokratų kandidatas ant' majoro: 
visupirma pervažiavo per tiltą ‘ 
naujame automobiliuje. Clark k 
avė. tiltas tapo adarytas su dide- j 
lėmis iškilmėmis seredos vaka-Į 
re. Sis tiltas palengvins ir sut-| 
rumpins kelionę iš vakarinės I 
| rytinę miesto dalį.

DIRVOS” KRAUTUVĖ

2004St, Clair Avė. Cleveland,Ohic

Biznieriai Garsinkites
Pasekmes geros
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NAUJAS 3*|
Autografiškas į

Kodakas Specialus
Ploto-tolio atradėjas.
Kaina šį mintsį tiktai $1,50 

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

Reikalaujant telefonu pašaukiame daktarą' DYKAI. Recep
tus išpildo registruoti aptiekiat At minkite ZIGMUNTO N. KO 
BILANSKIO Ph. G.

Lv*
uit

Ą

Lietuviška Aptieka, į
2652 Superior Avė., Cleveland, Ohio. !

F"1"""
TRUMPAS PASIKALBĖJIMAS

y# perj 'nhourZ
APIE ELEKTROS ŠVIESAS,
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 NEUŽTERSE RUI-

MUOSE ORO. O KARŠTAME LAIKE PALAIKO RUIMUO-

SE VĖSUMĄ.

THE ILLUMINATING COMPANY
ILLUMINAITING BLDG. PUBLIC StįUAER
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KAS NORI SVEIKAS IR DRŪTAS BŪTI?
KURIE KENČIA LIGOM KAIP KAD

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

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

Kampa*  Sowinski ir E. S2-ra gatve, šioj aptiekoj dirba lietuvis
provizorius, baigęs mokslą Lietuvoj ir čia Amerikoj.

PAKELCIO APTIEKA
Kampas St. Clair A »e. ir 20-mbs gatvių.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXKXX

i Tegul Aš Busiu Tavo Aptiekoriusf
1 • - ---- Eg II. R. GERLACIL
g 1653 St. Clair Avė., N. E. Cleveland, Ohio. g

| Visi NAMŲ FORNIŠIAi
!»»»«

PARSIDUODA PIGIAI. LIETUVIAI KREIPKITĖS.

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

Lietuviška Aptieka
HORN’S PHARMACY

7905 St. Clair Avė kąmpas E. 79 St.
JEIGU TAMISTA SERGI, TAI NEUŽMIRŠK PABANDYT.

Horn’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 patarima 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.

7905 St. Clair Avė.,
M. E. HORN’S PH ARMACY, 

Cleveland, Ohio.
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