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(THE FIELD)

Vokiečiai Pilasi Italijon
heme 100,000 Itale
Vokiečiai Mušami Francuzijoj

zo triumfuojančius krikštavi-■ 
mus Vokietijos, o ypač Austri
jos spaudoje. — Sulyg Viennos 
“Fremdenblatt” — Italijai grę- 
sia likimas, panašus Serbijai, 
Rumunijai ir Rusijai, ji turėsian 
t i užsimokėti “baisią kainą už 
kaltę, kurią padarė nieko nepai
sę parsidavėliai valdininkai.” 
“Neues Viener Tag.” kalba apie 
“netikėtą sunaikinimą paskuti-

• • — * . i ’■ žymėti, jog įvairiose vietose nuo i kad visgi pasiseks paduoti rumu- 
j tūlo laiko rusai vėl pradėjo “bro. nams pagelba.
Į lauties” su vokiečiais.

True translation filed with the post 
master at Cleveland. November 2, 
1917.

BRAZILIJA
LIŠKON

STOJĄ FORMA-

Riodc Janeiro.
Brazilija turėjo

VOKIETIJĄ.
aneiro. Spalio 27 d, 
:urėjo formališkai pas-

27 d.

True translation filed with the post 
master at Cleveland. November 2, 
1917.

KARĖS KRIZIS ARTI.
Londonas. Visa doma pereitą 

savaitę buvo nukreipta ant Ison- 
zo fronto. — Vokiečiai deda vi
sas pastangas, idant išlošti ka
rišką persvarą. Visa karės ątei-

tapo suareštuotas garsus vadas 
Liaudies bažnyčios bei Liaudies 
tarybos, Herbert L. Bigelow, ku
ris buvo pasirengęs kalbėti ši
tame socialistų susirinkime. 
Nesenai jojo ofise buvo padary
ta krata sąryšyje su jo veikimu 
tų susirinkimą, Nuoport, Ky., 
kaipo karšto taikos šalininko.

H. Bigelow pragarsėjo kai
po Ohio politikierius, o 1912 m. 
buvo pirmsėdžiu konstitucijinės 
Ohio konvencijos.

Rusai Apleis Helsingforsą
KARĖS KRIZIS ARTI

*. True translation filed with the post 
m:ister at Cleveland. November 2, 
1917.

po

VOKIEČIAI PILASI
< ITALIJON.

Austrų-vokieČių armijos 
vadovyste garsaus feldmaršalo
v. Mackenseno padrebino visą 
italų liniją nuo Tolmino iki Ad- 
riatiškos jūrės.

Spaudžiant italus atgal, tūlose 
vietose Italijos pusėje, sujung
tos priešų spėkos spaudžia atgal 
kairiąjį italų sparną, užimant 
Cividale, devynios mylios nuo 
Udine; — tokiu budu priešai ar
tinasi prie lygumos.

Apart to, priešai atsiėmė nuo 
italų miestą Gorizia, kuris turi 
didelę reikšmę strategišku žvilg
sniu Isonzo paupyje.

Sulyg oficiališko pranešimo iš 
Bėrimo austrai-vokiečiai bėgy
je kelių dienų paėmė nelaisvėn 
apie 100,000 italų ir užgriebė 
virš 700 kanuolių. Priegtam 
antra ir trečia Italijos armijos 
traukiasi atgal.

Romoje daleidžiama, kad trau 
kiamasi antros armojoš atgal 
yra pasekme kareivių bailumui, 
—panašiai rusams Galicijoje, 
kurie pasidavė ar pasitraukė be 
jokio mūšio, suteikdami lengvą 
kelią linkui Cividale.

Tečiaus, apleisdami Cividale,

- True translation filed with the post 
master at Cleveland. November 2, 
1917. - !

SUV. VALST. IR SĄJUNGIE-'
ČIAI STENGIASI PAGEL

BĖTI ITALAMS.
V/ashington. Suvienytos Vai-' 

stijos, Francuzija ir Italija sten- i 
giasi sutartyje paduoti italams ! 
pagelba, kadangi jų pralaimėji-i 
mas kasdien vis didėja. Suv. į 
Valst. rengiasi skubiai pristaty
ti reikalingų daiktų tuom pačiu 
laiku froneuzų ir anglų kariume
nės smarkiai spaudžia vokie
čius Flandrijoje (Belgijoje) ir 
upės Aisne srityje.

Iš Romos pranešama, kad vo-’
kiečiai perėjo jau Italijos rūbe-Į _ —:---- 77.-------------- --------=--------------
... į nes sąjungiecių vilties Europos

. .. _ . . . 1 karės laukuose.”Rusai atsiėmė žymų žemes;
plotą palei Rygos užlają, te-Į 
čiaus pranešama, buk rusai esą Į VOKIEČIŲ VEIKIMAS PALEI 
pasiryžę apleisti TIelstupforsą į * 
(Suomijoje-Finliandijoje), ku
ris skaitosi Petrogrado apsauga, jino smarkią ataką palei Verdu-

■ True translation filed with the post 
master at Cleveland. November 2, 
1917.

BAKERIS DŽIAUGIASI SAVO 
KAREIVIŲ VEIKIMU.

VVashington. Karės ministe- 
ris Bakeris atsisakė suteikti 
daugiau paaiškinimų, apart gen. 
Pershingo pranešimo, kaslink 
amerikonų veikimo Francuzijo
je.

Ministeris jaučiasi '"labai lai
mingu žmogumi iš priežasties, 
kad Amerikos kariumenė ištie- 
sų dabar pradėjo veikimą prieš 
priešus.

tai “Valgio Taupymo Savaitė”. 
Tai yra labai svarbus dalykas, o 
kartu paprastas. Nuo. to prik
lauso musų laimėjimas karėje, 
ir delei to reikalingas tik ma
žas kiekvieno pasiaukavimas.

Trumpai sakant, jeigu tik mu
sų 22,000,000 namų-šeimynų 
paseks nurodymų taupymo kor
telėse ir padarys paprastas per
mainas valgiuose, tai musų są- 
jungieeiai bus patenkinti valgiu, 
ir jų širdis bus sudrutintos de
lei pergalės. Jeigu gi musų šei
mynos to neatliks, musų sąjun- 
giečiai turės badauti ir nustos 
vilties ir narsumo.”

True translation filed with the post 
master at Cleveland. November 2, 
1917.

REZIGNAVO ISPANIJOS 
MINISTERIJA.

Madridas Spalio 27 d. rezigna 
vo Ispanijos ministerių kabine
tas, sudarytas pareitame birže
lyje po vadovyste premjero Ed. 
Dato, kuomet krašte siautė strei 
kai ir sumišimai.

True translation filed with the post 
master at Cleveland. November 2, 
1917.

PASKENDO GARLAIVIS 
“OLYMPIA.”

1) Suv. Vai. kariumenė kempuose Mineola, Long lsland’-2) New Yorko didelio hotelio kukorius 
mokina jurininkus mėsos dalynimą, 3) Automatiškas francuzų paveikslų traukimui aparatas.

True translation filed v.-ith the post 
master at Cleveland. November 2, 
1917. j

PUSĖ NAUJOSIOS ANGLIJOS į "vlimtu.-
STUDENTŲ RANDASI KA- I New Orleans, La. Iškilus ant 

RIUMENĖJE.
Hartford, Conn. Iš 20,000 

studentų, kurie mokinosi 20 N. 
Anglijos kolegijose ar universi
tetuose, kuomet Suv. Valst. Įsi
kišo karėn, beveik pusė jųjų da
bar randasi kariškoje bei jūrei
viškojo tarnystoje, arba pašven-

•inąjep uieiįsubs otįibį eįo

jurių dideliam šturmus tapo 
paskandintas garlaivis “Olym- 
pia.” Pranešama, buk su laivu 
kartu paskendę 8 žmonės.

kelbti Vokietijai karę, idant 
sutartyje kariauti prieš auto
kratiją. Manoma, kad pirmiau
siai bus sunaudota Brazilijos 

apsaugos_
atnau pažymėti, jog atstovų; triuškinti ją^panašiai Serbijai ar

rūmas balsavo 149 b. prieš 1, o Rumunijai, i
_ -, ■ ; , , . senatas vienbalsiai už paskelbi- Del geresnio supratimą da-

mą Vokietijai kares. lykų stovio tunme persikelti
’ Į karės lauką, kur, pasekmingai

_ t „. ... j ... ,, , veikia feldmaršalo Haig kariu-True translation filed with the post _ , , .... .
master at Cleveland. November 2, mene, — būtent Flandrijoje (ne 
1917.

VERDŪNĄ'.
Londonas. Vokiečiai

tis priklauso nuo baisaus mūšio, 
kuris dabar atsibūva Italijos 
parubežyje. Reikia manyti, 
jog_priešas yra pasiryžęs' Įsiver
pti i Italiją. pasitikėdamas su-

True translation filed with the post 
master at Cleveland. November 2, 
1917.

BIGEL0W PALIUOSUOTAS

True translation filed with the post! mo La Chaume miško ir Bezen- 
master at Cleveland. November 2, j vaux apylinkėje, vokiečiai at-1917. ,

----------------- -stūmė franeuzus atgal apie 500
ITALAI ATSILAIKYS.

Londonas.
------------------- : jardų atgal j šiaurę nuo’ Caur- 
Gen. Mackensen j rieres miško. _____ _________

sutraukė apie 300,000 vokiečių į atsiėmė žymią dalį prarasto pie
Vėliau francuzai

italai sunaikino visus sandėlius, i 
ir miestas buvo apimtas ugnimi, 
kada austrai-vokiečiai Įžengė Į 
ji.

Reikia manyti, kad italai toje 
srityje, kurioje, sulyg praneši
mo iš Romos, yra priruoštos tvir 
tos pozicijos, yra pasiryžę atsis
pirti prieš priešus. Jeigu tas ne 
pasisekė, tai žymi dalis italų

Herbert S. Bigelow, kurį suėmė 
palei salę Newport, Ky., būrys 
vyrų, pribuvusių ton vieton 21 
autom, tapo surastas Flerence, 
Ky., spalio 29 d., bet labai yra 
nukankintas. Delei jo suėmimo 
tapo panaudotas įvairios priemo
nės.

True translation filed with the post 
master at Cleveland. November 2, 
1917.

LAISVĖS PASKOLA SU DID
ŽIAUSIA PASEKMEI

Washington. Laisvės paskola 
pasiekė apie $5,000,000,000 — 
tai yra didžiausia paskola, už
traukta kokios nors tautos.

Imant atskirai distriktus, pas
kola siekia: New Yorke apie 
$1,500,000,000, Bostono — apie 
$500,000,000 Philadelphiajos — 
apie $425,000.000. Clevelando — 
apie $450,000.000 (miestas — 
apie $73,000,000), Chicagos — 
apie $550,000,000, Richmondo— 
apie $170,000.000, Kansas City
— apie $160,000,000. St. Louis
— apie $200,000.000. San Fran- 

Priešas išlošė dideli laimėji- Cisco — apie $275,000,000.

žiūrint ant purvo ir vandens) ir 
upės Aisne pakraštyje; paskiau

• —pažvelgti linkui Rusijos, ku- 
, . ., - ,. rios laivynui ir net pačiai sosty-
Jassy. Rumunai atsidūrė di- . « . , ■.i- . . , , , nei Petrogradui gręsia pavojus,

dehame pavojuje bado ir neda- j 1 • 1-1, ... , į .. r, .. linkui Bagdado, kun gal vėltekhaus drabužiu Reikalinga , . ... „ n,, .• , . planuoja užpulti gen. v. Falken-greita pagalba, idant isgeloeti : _ .. . .hayn.... Toliau gi seka pavojus is 
submarinų pusės ir pasaulio lai
vyno mažėjimo. Prie to viso 
galima pridėti neaiškų politišką 
stovį Francuzijoje ir kilančius 
nesupratimus tarp premiero 
Lloyd George ir jo šalininkų.

RUMUNAI BADO 
PAVOJUJE.palei Italijos rubežių su tikslu; 

užpulti visu smarkumu ant Ita- | 
lijos kariumenės ir Įsiveržti kra- j 
što gilumon. Visi tie kareiviai • 
esą atgabenti nuo Rusijos fron- i 
to, delei ko tūlose vietose, ypač j y \kąrinIXME FRONTE S A- ^ra8^ą nu0 baisios nelaimės, 
šiauriniame fronte, vokiečiai at-j JUNGIEčIAMS SEKASI Rumunijos armija kariauja su 
sitraukė atgal. j * cprat nepaprasta energija ir atsidavi

mu, nors ji ir jaučia skaudų ne- 
dateklių įvairių daiktų. Delei 
blogo valgio labai pasididino mir 
tingumas vaikų. Paprasti žmo-

1 . , nes visai negauna mėsos; duona Ti. ...' r-nu stotinu Belgijos pakrastv- . , .. . ,. ma. Italijos gi persvara nupuo-, . . .. . . gi aprubeziuota vienu svaru die- - _ , ... , , .je (tarpas, skinantis sajungie- ..... . , . le. — Jau pnes gen Kadornos rašiusiu ant paskolos.lt. 1 _ , , ... ‘ . noje kiekvienai ypatai. 1 & . •
icius nuo Oslendo siekia vos apie , .....

vc-iic n--1 r 1 inc- ifi- ii-rr? ! n i- a...........................- - jpac kritiškame padėjime at-NAuJAS ITALIJOS MINISTE- 6 mvlias) Sajungieciai uzeme ... ....... . .... : - ... .. sidure valstiečiai, kunu pnskai-
visa Merckem snti, arti Dixmu- . . .. • • tomą apie 80 nuos. —Kaimuose

paimta tūlas skaičius prie , : . . AArt .. ... .... randasi virs 2o,000 našlaičiu, ku
su nelaisvėn. ' . . , . , . - , ‘ ,i - nems stokuoja valgio ir drabu-

True translation filed with the post 
i master at Cleveland. November 2, 
Į 1917.

True translation filed with the post 
master at Cleveland. November 2, 
1917.

Į JUNGIEčIAMS SEKASI 
GERAI.■ Tečiaus Anglijos spauda tvir-1

tai tiki, jog italai išsilaikys ir j Sąjungiecių kariumenė Flan- 
jog tas vokiečių spaujįmas | drijoje veikia,su pilna pasekme 
greit bus nusilpnintas. j ir vis žengia linkui Ostendo, ku- 

j ris skaitosi svarbiausia subma-
. . z True translation filed with the posi
kanumenes šiaurrytinėje linijo- master at Cleveland. November 2 
je atsidurs kritiškame padėji-i1917-  
me.

Abelnai imant, dalykų stovis 
yra taip opus, kad ant greitųjų 
tapo sušauktas Francuzijos mi
nisterių kabinėtas, idant išrišti 
klausimą kaslink sutartino vei
kimo italų fronte.

True translation filed with the post 
master at Cleveland. November 2,
1917.

ITALIJOS ARMIJA 
PAVOJUJE.

gen.

Washington. Prieš italus Ison 
zo fronte atkreipta beveik visa 
austrų armija su tvirta pagalba 
vokiečių kariumenės. Tas teu
tonų spėkas vadovauja patsai 
imperatorius Karolis su feldmar 
šąlu v. Mackensenu, Rumunijos 
užkariautoju.

Po pirmų Susirėmimų
Kadomos antra armija panešė 
labai didelius nuostolius. Su
lyg pranešimo iš Berlino italai 
tapo pilnai sumušti ir panešė 
milžiniškus nuostolius karei
viuose ir kanuoiėse.

Tie skaudus nuostoliai, te- 
čiaus, nenulemia vokiečių pagei
davimų; priešakyje stovi galu
tinas išrišimas klausimo, ar pa
siseks sulaikyti austrus-vokie- 
čius palei kalnų perėjimus, idant 
tuomi atsiginti nuo Įsiveržimo j 
derlingą Venecijos lygumą.

RIŲ KABINETAS.
Roma. Pranešama, kad prof. de; 

Vittorio Orlando, vidaus ministe 
ris puolančiame Boselli kabine
te, tapo pakviestas sudaryti nau- ■ 
ją ministeriją. Crop. Orlando,!
su mažoms permainomis , palik- 
siąs savo vietose buvusius minis- 
terius premiero Boselli kabinete. 
Karalius Viktoras Emmanuelis 
tarėsi kaslink išrišimo ministe
rių krizio su užsienio min. Son- 
nino ir prof. Orlando.

_ t . r. žiu. Karalienė Marija stengiasi 
True translation filed with the post- " ... , .

master at Cleveland. November 2, sumažinti savo pavaldinių var-
1917 , gus. — Paprasti čeverykai kai-

RL’SAI PASIRYŽĘ APLEIST 
ftELSINGFORĄ.

Petrogradas. Daroma prisi
rengimas delei apleidimo Hel-

užpuolimo ant priešų linijos vo
kiečių generalis štabas pradėjo 
rengtis prie smarkaus užpuolimo 
Isonzo fronte. — Centralės val
stijos organizavo ir lavino dide
lę naują armiją. Tai buvo rezer 
vinė armija delei panaudojimo 
mūšiuose pabaigoje šio meto. 
Pirmiau vokiečiai išbandė gen. 
Hang spėkas. Galop gi tapo pa
liepta pradėti galutiną ataką 
ant Italijos. — Reikia pažymė
ti, kad prieš italus dabar su-

Spėjama, kad skaičius pasi- 
sieksiąs

nuo 8-10,000,000.

True translation filed \vith the post 
master at Cleveland. November 2, 
1917.

NAUJI IR AŠTRESNI KVO-
TIMAI.

NEPAPRASTA PASEKMĖ 
LAISVĖS PASKOLOS.

Washington.. Spalio 29 d. pa
skelbta, kad Laisvės Paskola 
siekia S5,000,000.000 (buvo ren- 
gema 83,000,000,000 paskola) 
su 10,000.000 pasirašiusių. 
Clevelando Rezervinis distriktas 
suteikė apie $450,000,000 su 
900,000 pasirašiusių, Cleveland 
$90.000,000 su 150.000 -pasira
šiusių.

True translation filed v.-ith the post 
master at Cleveland. November 2, 
1917.

MICHAELIS REZIGNACIJA 
ESANTI PRIIMTA.

Zurich. Stuttgarto laikraš
tis “N. T.” pranešė spalio 29 d., 
buk kaizeris priėmęs kanclerio 
rezignaciją.

IVashington, Gen. Crotvder 
paliepė išnaujo padaryti kvoti
mus kaslink priverstino karei
viavimo, kuomi paliečiama apie 
9,000,000 užsiregistravusių. Pla 
nas delei to yra sutvarkytas ir 
užtvirtintas prezidento. Greitu 
laiku bus pasiųsta klausimai 
kiekvienam iš užsiregistravusių, 
bet nepašauktų kariumenėn. 
Gen. Crowder, kad tas palies 
apie 1,700,000 vyrų, kuriem su
teikta “išėmimas”. Dabar bu
sią nusverta, prie kokios klasės 
vyras galutinai priklausysiąs.

nuoja apie 40 dol.
Valdžia turėjo išmaitinti bė- 

gyje žemdirbystės meto 5,000. 
000 gvv., turėdama tik 100,000 
tonų kviečių ir mažiau 250,000 ,traukta gaHnga, gerai apgink- 
galvų galvijų. Paprastai išmai- juoĮa jr išlavinta kariumenė. 
tinimui reikalavo 600,000 tonų. ___________

Visa viltis nukreipta Rusijos 
pusėn — laukiama, kad Rusija,' translation filed 
1 . . ' master at Cleveland. November 2,
pritariant sąjungieciams, su- 1917.

; singiorso, Suomijos sostainės.
—Pranešama, kad vokiečiai sku
biai ruošiasi prie užėmimo Suo-

True translation filed with th<: post mjjos manvdami ta lengvai at- 
aster at Cleveland. November 2, J • . ‘ .

siekti padekavojant jųjų propa
gandai. . __ ___________

Vokiečiai planuoja lengvai at- teiks Rumunijai visą Besarabi-, VALST. KAREIVIAI JAU 
stumti rusų kariumenę ir perkir J08 kviečių ineigą. Priešinga- 
sti gelžkelį, kuris tiesiasi per • me karte — Rumunijai gręsia 
Suomiją Hnku i Tornea, atski- ekonominis krizis.

master at Cleveland. 
1917.

FRACUZAI PAĖMĖ 12,000 
VOKIEČIŲ NELAISVĖN.

Washington. Bėgyje 3 dienų, 
kaip pranešama nuo spalio 29 d., 
francuzai paėmė nelaisvėn apie 
12,000 vokiečių ir užgriebė 120 
kanuolių ir daug visokios kariš
kos medžiagos. Manoma, kad 
francuzai greit atstums vokie
čius atgal palei Chemin de Da- 
mes ir prisiartins prie drutvie- 
tės Laon.

True translation filed with the post 
master at Cleveland. November 2, 
1917.

AUSTRIJOS SPAUDA MATO 
PUOLIMĄ SĄJUNGIECIŲ 

VILTIES.
Amsterdam. Mušis palei Ison

Vėliausios Žinios.
TEUTONAI ARTI TAGLIA- 

MENTO UPĖS.

PRADĖJO VEIKTI.
Amerikoniška vyrų stovykla 

Francuzijoje. Amerikos kariu- 
riant tuomi Rusiją nuo Švedijos. I šitą žiemą turės žūti dešim- mcpė rand?.si dabar priešakinė- 

Vokiečių traukimąsi atgal tįs tūkstančių arklių ir raguočių tran§ėjų linijoje su artilerija 
šiauriniame Rusijos fronte vis delei stokos maisto, kuris jau jos;o3 užpakalyje. Amerikonai 
tęsiasi, — rusai pasiekė net Ry- išsisekė. Kadangi kariumenės veiįja sutartyjc su francuzų ka- 
gos-Orlo gelžkelį. < transportacija priklauso nuo jau reiviais jųju baterėjomis.

----------- čių, tai suprantama, kokis kritiš-1 spa]jo 27 d anksti rytmety- 
T’S&IEl NoveXrŽ1įaS..Pa',5jim“ '.a?kia "■"“"U,, i j, pirmas ameri.

1 mIma- kad jeigu v įsi ragiio- ^onil linkui vokiečiu bate-

True translation filed with the post 
master at Cleveland. November 2, 
1917.

1917.
---------------- ; čiai butu paskersti, tai vargiai > ’

RUSŲ FRONTE BEVEIK • pakaktų mėsos 6 mėnesiams. i ‘eJ0S'
RAMU. Kartu SU valgio stoka plati- j Truc translation filed with the post

Rygos užlajos srityje ir Šuo-. naši Įvairios ligos; prisibijoma master at Cleveland. November 2, 
mijos užlajos priešakyje vokie- tifo epidemijos. Nežiūrint ant j1017-  
čiai bėgyje kelių dienų ypatingo! sunkaus dastatymo reikalingų TAPO SUIMTAS BIGELOVV. 
veikimo neparodė.

VALGIO ADMINISTRATO
RIAUS ATSIŠAUKIMAS.

Washington. šita savaitė — 
“Valgio Taupymo Savaitės.” 
Valgio admin. Herb. C. Hoover 
atsišaukimas kaslink valgio 
taupymo prasideda šiais žo
džiais:

Londonas. Teutonų centras, 
kuris paėmė Gorizia Spalio 28 d., 
rytm., užėmė taipgi miestą Udi
ne, Kądoruos vyr. stovyklą, 
kartu labai svarbų gelžkelių 
punktą. Spalio 29 d. Austrijos 
imp. Karolis iškilmingai įžengė 
į Gorizia. Vokiečiai įsiveržė į 
Vengrijos lygumą. Palei to 
aliamento upe turi atsibūti bai- 
siausis mušis, kuris nusvers Ita
lijos likimą.

NAUJAS VOKIETIJOS 
KANCLERIS.

Galima pa- j daiktų per Rusiją, pasitikima, Cincinati. Pribuvus į socialis-

“AŠ norėčiau asmeniškai pa
kalbėti su kiekvienu namu bei 
šeimyna Amerikoje kaslink i ru.

Londonas. Grafas Georg v. 
Hertling, Bavarijos premjeras, 
tapo paskirtas Vokietijos kan
cleriu vieton Dr. Georg Micha
elis, kuris liko Prūsijos premje-
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Vokiečiai anglų nelaisvėje ilsisi nusiavę kojas.

ketą kratą. Pas p. Šiaučiū
ną kišenėje rado nudegusį 
pistoną ir drato galuką. 
Žmonės kalba, kad p. Šiau
čiūnas buvo gana geras žmo- 
-gus ir kad jam—kas—tyčia-i 
kišenę indėjo tuos daiktus. 
Vienok jam bus sunku išsi
teisinti.

Bazaras. Katalikai ir tau 
tininkai sparčiai rengiasi 
prie bazaro sykiu su alian- 
tais. (sąjungiečiais). Įvai
riose vietose sakomos pra
kalbos, renkami daiktai ir 
tt. Kartu organizuojamas 
milžiniškas choras — net 
iš 250 dainininkų; chorą ve
dą komp. St. Šimkus ir p. 
Ks. Strumskis.

Kun. J. švagždys išvažiuo
ja vienuolynam Plačiai ži
nomas kun. Jonas Švagždys, 
buvęs Patersono, N. J., kle
bonas, kuris skaitėsi vienu 
iš pažangesnių ir veiklesnių 
kunigų, pasiryžo pastoti vie
nuolynam Paskutinėmis 
dienomis jis svečiuojasi pasi 
kun. N. Petkų, o paskiau iš- vežė, tečiau britai dar ikišiol 
važiuoja į vienuolyną (mo- rodos prievarta ne ėmė ka- 
dernizuotą) — Hartford, 
Conn. Taigi su juomi bent 
vienų metų bėgyje niekas 
negalės turėti jokio susine
šimo. Tai labai indomus ap
sireiškimas psichologiniu 
žvilgsniu.

ALTS. Seimas. Tautinin
kai rimtai rengiasi prie savo 
ALTS. seimo, kuris čia atsi
bus lapkričio 29 ir 30 dd. ir 
gruodžio 1 d. Vakarais bus 
rengiamos prakalbos ir kiti 
pamarginimai. Gruodžio 1 
d. bus pastatytas scenon di
delis Gordono veikalas — neš apie jo atsilankymą bu- 
“Šetonas”, verstas iš žydų vo iš anksto pranešta veti- 
kalbos. — Tai 4 aktų 6 ati- i nės Lietuvių Draugijos vi- 
dengimų drama. Loš Dra-įsiems čionykštiems lietu-

BROOKLYN, N. Y. ] 
Miko Petrausko koncer- 1

tas. Spalio 20 d. McCaddin 1 
salėje atsibuvo gerb. musų ! 
komp. Miko Petrausko kon- < 
certas, dalyvaujant taipgi 
tūliems plačiai pagarsėju
siems dailės mylėtojams iš 
New Yorko ir Naujosios 
Anglijos. Nekalbant jau 
apie patį komp. Miką Pet- , 
rauską, geriausiai savo už
duotis atliko p-lė Putvinskai ■ 
tė iš Monteilo, Mass. ir p. 
J. Butėnas iš Brooklyn, N. 
Y. P-lę Putvinskaitę brook- 
lyniečiai girdėjo pirmu kar
tu;— jos balsas (soprano) 
—tai tiesiog operų artistės , 
balsas. Ji žavėjo visus. 
Taippat puikiai atsižymėjo 
ir p. J. Butėnas, kuris paste
bėtinai toli nužengė savo bai 
so lavume.

Iš kitų dalyvavusių pro- 
gramo išpildyme reikia pa
žymėti p. Pruselaituką (ko
kių 12 m. amžiaus vaiką), 
kuris išpldė ant smuikos 
gan sunkius Mozart’o veika
lus. P-lė J. Jurgeliutė irgi 
maloniai sudainavo jau se
nai girdėtas daineles. P-s 
Gutauskas (beisas iš Monte- 
llo) irgi sudainavo pusėtinai 
gerai. Apskritai imant, 
koncertas visais žvilgsniais 
nusisekė labai puikiai. Dai
nininkėms inteikta gėlių bu
kietai.

Publikos prisirinko beveik 
pilna salė. Likosi neišpar- 
duota vos keliolika dolarinių 
tikietų, kuriems buvo per
daug pavesta vietos — net 
11 eilių (260 sėdynių). Kiek 
teko girdėti iš rengėjų, — 
gryno pelno liksią apie 
200 dol.

Miko Petrausko išleistu
vių vakarienė. Koncertui 
pasibaigus, tą patį vakarą, 
Knapp Mansion name buvo 
surengta iškilminga Miko 
Petrausko išleistuvių vaka
rienė. Svečių skaičius siekė 
106 ypatas. Daugelis laike 
vakarienės tarė po “žodį”. 
Bet svarbiausias “žodis” — 
tai paties kompozitoriaus 
prakalbėlė, kurioje jis pas
tebėjo, kad jis labai pagei
dauja važiuoti į Rusiją ir 
yra pasiryžęs keliauti per 
Ramųjį vandenynąur Japo
niją, o Sibiro lietuviškose 
kolonijose nori surengti vi
są eilę koncertų. Tą jam 
ruošią petrogradiečiai. Bet 
jei leidimo negausias, tai bu
siąs priverstas tūlam laikui 
pasilikti Amerikoje.

Pribuvo iš Maskvos inžin. 
Naruševičius, šiose dienose 
čion pribuvo iš Maskvos 
inžin. Naruševičius, kuris da 
lyvavo Miko Petrausko kon
certe ir vakarienėje. Ke
lioms dienoms jis išvažiuoja 
Pittsburghan, Pa. Daug pa
pasakojo apie Rusijoje esan
čius lietuvius ir jų politiką.

Mikas Petrauskas neišva
žiuos. Spalio 22 d. komp. 
Mikas Petrauskas gavo kab- 
legramą iš Petrogrado, kuri 
skamba sekančiai: “Neva
žiuok Rusijon. Važiavimas 
bus be pasekmių. Šliževi- 
čius, Rimka.” Taigi aišku, 
kad gerb. Mikas Petrauskas 
bus priverstas susilaikyti 
nuo išvažiavimo.

Suareštavo, lietuvį Šiau
čiūną. P-s Šiaučiūnas dirbo 
prie laivų. Kiek laiko atgal 
New Yorko prieplaukoje bu
vo paplaišintas laivas, dėlei 
ko prižiūrėtojai padarė neti-,keptuvės gaspadoriai mainė-J

si dažnai. Keno kalte tame, Į ti nedidelais būriais Kauka- teip, kad visi patenkinti gry- 
' nėra žinios, bet visaip kalba-• zo kalnuose, daug ko laukėm žom vakare namo dainuoda- 

. iš musų Seimo... Visiems, re- mi. Gegužinės ypač patiko 
gis turėjo rūpėti vienas — i mergaitėms ir visi prašė vė- 
Tėvynė-Lietuva! Bet ką!...jliai suruošti dar nors vienas 
Visaip atsitinka. Atsipra-j gegužines. Jai pasiseks su- 
šau, jog aš iškrypau iš kelio, I ruošti, tai manau, kad ant- 
bet rašant apie tokius svar- ~~~ ’’— '-----K1'
bius dalykus, mintys nenoro
mis krypsta kiton pusėn...

Susirinkime apsilankė ir 
kunigas Skinkys; jisai papa
sakojo susirinkusiems apie 
pirmutinius laikraščių neši
mą iš Prūsų, persekiojimus 
ir susirėmimus su senąją 
Rusų valdžia. Ragino susi
rinkusius mylėti savo Moty- 
ną-Tėvynę ir mus kalbą; pa
sibaigus gi karui — traukti 
kaip tiems mažiems musų 
krašto paukšteliams iš už 
jūrių — marių savo bran- 
gion Tėvynėn Lietuvon.

Mes. jau senai norėjom su
daryti šiokias tokias geguži
nes, bet darbas ėjo labai sun
kiai. Kunigui gi Skinkiui 
paagitavus, visi nutarė su-j

ma, o ypač tarpe šėrininkų. 
Gaila “Birutos”, kad nesu
laukus senatvės turėjo mir
ti. Dabar jau palikome 
lietuviai ant vienos duonos 
keptuvės. Neduokim nors 
tai žūti, kad nereiktų vėl ži- 
delių duona vagyt. Tečiau 
matyti, kad čia lietuviai prie 
kokio užsiėmimo nėra ikva- 
liai gana išsilavinę, o gal ir 
apsileidę tame. Kaslink lie
tuvių ėmimo karumenėn 
čia Britanijon ar Rusijon, 
tai į Rusija sako jau kiek iš-

riumenėn, o gal pakol mano 
ši korespondencija patilps, 
tai ir lietuvius pradės klibit. 
Kaip tas įvyks, tai visi žino
sim.

Kalnavertis.

RUSIJOJ.
Groznas. Tersko srities. 

Birželio 18 dieną pas mus at
silankė iš Dono Rostono ku
nigas Skinkys, atvažiavęs 
tikėjimo reikalams čionykš
čių lietuvių. Žmonių (lietu
vių) susirinko gana daug,

atvyko apie 500 žmonių.
Po ilgų kalbų ir ginčų bu

vo išnešta šie nutarimai:
1) Kadangi nieks negalėjo

Į Lietuvoje sutaupti iš savo 
sunkaus darbo, tiek, kad „„x. .. __ r

' nupirkus virš 100 margų že- davo vaikus lig nuogumo 
mės, todėl skaitome būtinai; atimdavo pinigus, mergai- 
reikalinga attmti be jokio tęs gi šgėdindavo ir pas- 
atlyginumo žemes nuo tų kiaus sukapodavo. Kitoms 

‘ žemvaldžių-savininkų, ku-Į moteriškoms nukirsdavo 
: rie *turi  virš šimto margų; pirštus, nosis, krūtis. Deg-
■ žemės, o teip-pat įvairausias > tinę ir vyną gėrė kaip kas “ 
valdžios, majoratų, vienuo- j išmanė: vieni leido iš bosų į 
lynų ir bažnyčių žemes. At- ‘ bliųdelius, kiti tiesiog atsi- 

j imtosios žemės privalo būti; gulę ant gatvės lakė tinka- 
išdalytos bežemiams ir ma- mą skystimėlį, plaukiant 

i žažemiams be atlyginimo, • jam gatvių grioveliais. Kai-
2) Atsimindami, kad dau-; kurie šobliais rakinėjo už- 

• guma tremtinių negali pra- ; muštųjų dantis, pamatę juo- 
' gyventi iš gaunamos pašai- ’ se auksines plombas. Nie
kos ir savo triūso, reikalau- ko negelbėjo aficierių per
iame, kad už sunaikintą tur-! sergėjimai, jų niekas ne- < 
' tą ir pasėlius butų tuojau už- j klausė, aficerius čia pat šau- 
j mokėta l/2 vertės padarytu- dė arba nudurdavo antvie- 
| jų nuostuolių pasak šių laikų j tos. Prapoščikai “bolševi-
■ kainos sunaikinto turto, o ki .kai” girtuokliavo draug su
tu du trečdaliu butų grąžin-, kareiviais ir padėdavo jiems 
ta gryžus Lietuvon reika- plėšti žmones. Ant gatvių 
tingiausiais produktais, sėk-:buvo sustatyti kulkasvai- 
lomis ir gyvuliais. į džiai, kurie guldė nuo dai-

J 3) Atsimindami šių laikų Į kto visus, kas pasirodė ant 
pragyvenimo brangumą ir • gatvių. Kareiviai šaudėsi ir 

; kad dauguma tremtinių šei- ! kapojosi savo tarpe. Riauši 
' mynų negali užsidirpti savo | ninkus mėgino malšinti. * 
į pragyvenimui, reikalaujame. Kaukazo osetinų rotos, ku- 
kad pajokas neturintiems; rios dar tebeklausė vyriau- 
iš ko pragyventi ir negalin- į sybės, bet nieko negalėjo * - 
tiems užsidirbti pragyveni- > padaryti. Vokiečiai sužino-

’ dai, bet kliuvo ir kitiems gy- 
: ventojams - krikščionims.
i Kaikurie norėdami paslėpti 
pinigus kabindavo maiše
lius vaikams ant kaklo po 

i jupele, bet kareiviai išrėdy-

rosios gegužinės bus ir neblo 
gesnės ir jose atsilankys • 
daug daugiaus tautiečių. 
Kas dėl Grozno Lietuvių 
Draugijos, tai jie kiek galė
dami kruta, netrukus padi
dins savo knygynėlį, nes ga
vo iš Petrogrado kelioliką 
veikalėlių.

Broliai “lenkai” labai šnai 
riai žiuri j musų darbą, ne
sigaili, žinoma, net visokių 
vardų kaip litvomanų ir kito 
kių. Bėda ta, kad pas mus1‘“'"‘“T 7V™* J T-čionai darbininkų nedau- ““ but« duodamas is siųpę kas dedas Kalusce prade- 
giausia, o žmonės gerokai lalk« brangu- į jo ant jo brukta ir lengvai
net labai nutautę; bet skai- m0, paėmė,
čius susipratusių lietuvių 1
jau po truputį visgi pradeda 
didėti. Gal dar pora suruo-. 
štų gegužinių patrauks prie 

■ Draugijos jai ne keliolika,;
renktiįėg^ines *šv7  Petre |tai nors kelet3 nau^ narili- 
Birželio 29 d. Vietinis var-j !
gonininkas p. Grinis, prita-! Liepos 9d.bu-i
riant vietos inteligentams;v? Polo(*0 garnizono lietu- 
(kurių teisybę sakant yra vi-; karininkų susirinkimas.
sai maža); Ifedarė nedideH'’^®^^ to*  -J08 byrius Petrapily siustų 1 peiliais, bdrikomis, bedėmis
bet gana pusėtiną chorą. ir!nKOkuteną, seKreio- ;
inžH ogkvibh num G. Supėnj. Susinnki-

t>. . ,. ori j mas nutarė sudaryti Lietu-Birzelio 29 d., po mišių, su- i . TZ . . . „ . „i vių Karininkų Sąjungos Po- 
1 locko Skyrių. Skyriaus-pir-

mo.
4) Kadangi valsčių komi

tetai tremtiniams neparduo
da produktų, o gaunamas pa 
jokas taip mažas, kad juo 
niekaip negalima pramisti, 
nutarta kreiptis Žemietijų 
Sąjungon, kad jinai atida
rytų krautuvę tremtiniams: kakavusiam ir tam, kurs 
Ratmokoj. ’ gerai pašoks padispaną.

5) Išreikšta pageidavi- Šokant padispaną ištiko di- 
mas, kad lietuvių Agronomi- į dėlės muštynės: Faituotasi

Waterbury, Conn. Šv. 
Jurgio draugystė buvo seren 
gus maskinį balių su dovano
mis. Dovanos buvo sikrtos 
gražiausiai apsimaskavu- 
siam, prasčiausia apsimąs-

į VzAVziij’ IkOvldllu į . * X

viams. Pamaldųmetųkuni-^irinkę lietuviai pulku trau-:iocKo^riu .----------------------------
Vyčiai. Brooklyno Ski.nkys Pasakė ty-lkem uz miesto į sodus P»;mininlra išrinktas P. Purė- kint4 kar0 metu turt?-
---- - - - y čia pritaikintą pamokslą, | gyvenantį tenai tautietį. . - - - rr—

----- Soduose užsilikom ligi pai . T -• -“t. r. . - -j- 1 iždininku A. Inciura ir kny-vakaro. Dainavom, žaidėm,! . . .. _ , ,
7 7 * rrtrmn Lni \/ f lom nvonclzoc

matišk. Dailės Draugija.

savo agentų į tas vietas, ka- i ir kitkuom iki nepribuvo po- 
me yra daugiau lietuvių i licija. Sakoma, kad mušty- 
tremtinių, kad pagelbėtų iš-1; nes sukėlė airišiukai ir itali- 
gavimui atlyginimo už sunai; jonai vaikėzai.

čiai” darbuojasi gana smar- C1* . pamoką, - ^Hkom liS natinas’ Pretorium G. šupėnis,
kiai. Spalio 20 d. subatoie 0 ^P pat ragino tautiečius i S*  P (iždininku A. Inčiura ir kny-

P •> J t ročirfia ninnoi VakarO. DamaVOm, Žaidėm, . . T\ u 1. . .. . . . gynmku v. Dambrauskas,sukom ratą : visi net uzsi-?y. . . UCI . „, , , _ T, i Kiekvienas Sąjungos na-mirsom, kad randames Kau- &
kaze, o ne kur Lietuvoje'1 - . .

. ’ . . nario mokesnio.

buvo surengę gražų paįil, SU^ldar,US10n «lonai 
linksminimą. Apskritai! L,ef"VI1J PoPaT
imant, jie surengia nemažai l mal.d« gledoJ° . ke‘u™kal 
visokių vakarų. Bėda tik-iSupįkaclJas 'Į. ^nlol.as D,e- 
tai, kad tarpe jų labai mažai >> kurluos «ana
inteligentiškų bei intelektu- grazlaį,r Pa8lado30- Tas 
ališkų spėkų. Galima pasa-!“ePat*°  . b™1,amsv 'en' 
kyti, kad beveik viskas ir!^ms ’ da“g kalban- 
užsibaigia “Garso” persona-^.3 apie v'eny^ ?r 3av0 

į brolisK.^ . ir
jų ėmė eiti pro duris iš baž-

Nepaprastas sujudimas.; nyčios.
Apskritai imant Didžiojo!

Tarp kitko susirinkimas Chicago, III. Spalio 21 d. 
' palietė ir vietos lietuvių ko-: šv. Cecilijos choras buvo su- 
miteto reikalus. Vietos ko- į rengęs didelį koncertą, ku- 
miteto darbu visi nepaten- į riame dalyvavo ir Šv. Jurgio 

rys kas mėnuo įneša 20 kap. ^nti ir net daugiau, tremti- ■. parapijos choras.

apie Nemuną, visame mat j g. s • nutarė jsisteikti net ir savo rinktiniai tremti-; ša. Sudainuota daug gražių 
sode skambėjo vien lietuvių Hetuviy išsirašyt n.ill ,taP’baL Es^ i Tarybą Rainelių. Žmonių buvo pil-
a a ir ainos. visus lietuviškus laikraščius, išrinkta tik todėl, kad; na svetainė.
Susirinkusių buvo apie 40 kas mėnuo daryt kunigas-pirmsėdis lietuviui --------------

žmonių, neskaitant vaikų, o j gĮjgįrinkimus, taisyt paskai- komiteto Ratomkos sky-j 
dėl tokio Grozno, kur neper-; pagiĮįnksminimo vaka_ riaus tuos žmonės paliepęs1 Redakcijai atsiųsta pamy- 
daugiausia yra lietuvių, tai j rgĮjus jr į į Įjar buvo kai- r^nkti. Tremtiniams buvo sekanti nauji leidiniai:

_______ _ Koncer-
Susidariu- niai Išreiškė nepasitikėjimą j to vedėjų buvo p. V. Dauk-

NAUJI RAŠTAI.

jau gana daug. Turėjo būti
Tą pat dieną buvo paskir-! daug daugiau, bet ne visi ga-

beta apie lietuvių legijonus, nurodyta, kad laisvus pilie- ■ Apsisaugok, kad panašiai 
Daugelis domėjos, ar jau tik kunigai net ir šven-. Parašė A. B.

New Yorko lietuvių gyveni-'tas Lietuvių Draugijos susi-Įėjo atsilankyti, nes kasyklo-rai yra susidarę lietuvių tas Tėvas, negali priversti Strimaitig SIA ledinys32 
me pastebiamas nepaprastas rinkimas. Daug buvo kai- se, arba kaip čionai vadina batalijonai prie 22 korpuso. rinkti ar kit3 žmogų trem p 
subruzdimas. — čia ruošia- bama apie Lietuvių Seimo “promysliuose”, kur iš po vienas draugas iš latvių ba- tarybon ir kad jei taip . . nAiaikvmui 

_____• •• •   ___________ _i _ varnas 4 o Ir o cjotvio C! Of- --- « _ •> 14-^ 4-z^ *masi prie “bazaro”, čia ren-; susivažiavimą Petrograde, 
giama “apdraudos savaitė”, į visi gailestavo, kad tokiam 
čia nusiskundžiama apie vai- svarbiam musų gyvavimo 
gių brangumą ir apie “cuk-; momente, musų Seimas, ne
raus badą”, o galop daugelis i padaręs tam tikrų galuti- 
bėdavoja, kad jų pažįstamus nutarimų, suskilo, tuo pačiu 
pašaukė kariumenėn. Vie- neatnešė laukiamų vaisių, 
nok, nežiūrint ant abelno nu- Visi, visi, ypač mes išblašky-

čia nusiskundžiama apie vai- svarbiam musų gyvavimo

siminimo ir nusidirbimo, 
jaučiama netolimoje ateity
je kokios tai permainos, ko
kios tai šviesios viltįs...

žemės iškasamas žibalas ar
ba smirdalas, ir kitos dirp-! 
tuvės arba fabrikai tą dieną 
dirbo, per tai ir dirbą jose 
lietuviai negalėjo tą dieną at 
silankyti gegužinėse. Gegu
žinės gana pasisekė ir vi
siems dalyvavusiems patiko

i talijono pasakė, kad jis ir jo1 buvo, tai kaltinkite tik pa- pjgher. 
: draugai labai norėtų iš lat- tys save savo tamsumą, kad 
vių pereiti į lietuvių batali- Jus taip lengvai duodatės 
joną. " vadžioti save.

■ j Buvo pakeltas klausimas
Ratorma Minsko gub. čia steigimo demokratiškojo 

buvo sušauktas bendras lie- kliubo Ratomkoj, bet dėlei 
tuvių susimkimas, kurian • vėlaus laiko šis klausimas ati

Penkiolika taisyklių svei- 
. Parašė 

Vertė V. K.

X.

ANGLIJOJ.
LONDONAS.

Kelios savaitės atgal šėri
ninkų duonos keptuvė vardu 
“Biruta” subankrutijo ir 
net arkliukas pateko po are
štu, rodos ar ne už miltus. 
Girdėjau, kad apie 2 lietu
viai nori atpirkti šią keptu
vę, ar tas išsipildys, nežinia. 
Aš iš savo pusės abejoju. 
Ši lietuvių duonos keptuvė 
gyvavo kelis metus, tečiaus 
skolų vis turėjo apsčiai ir

A .Peržiurė.imas jurininkų Kalifornijoj.

dėta kitam susirinkimui.
(“Santara”)

BIAURUS ELGIMASIS.
“R. G.” praneša, kad ne

seniai “Žinios — darb. ir ka
reivių Tarybos” paskelbė 
straipsni, kuriame aprašo
ma rusų kareivių skerdynės 
Koluščo mieste, Galicijoje, 
28 Birželio. Kazokai ir ka-

I*.  v

reiviai ėmė plėšti magazi
nus ir miesto gyventojus. Iš 
ritinę vyno ir degtinės bo
sus visi prisigėrė ir ėmė 
daužyti namus, krautuvėse, 
viską vogti, o kas priešinosi 
tuos šaudė, žudė. Moteriš
kės, mergaitės (net 8 metų) 
visaip kankino, žagi no. 
Daugiausiai nukentėjo žy-

, Račkauskas SLL. leidinys 33 
Aprūpink save, aprūpink 

savo šeimyną. Parašė A. B. 
Strimaitis SLA leidinys 34.

Apdrauda ir Pašalpa. Fra 
temalių organizacijų per- 

; žvalga. Parašė A. fe. Stri- 
imaitis. SLA leidinys 35.
j Darbininkų padėjimas A- 
merikoje. Trumpa Ameri
kos Darbo Istorija. Parašė 
K. S. Karpavičius. SLA. 
leidinys 36.

Namų ir ypatos hygiena. 
Parašė F. Matulaitis, M. D. 
SLA. leidinys 37.

Iš Lietuvos Istorijos. Lie
tuvių Tautos Istorijos Ap
žvalga. Parašė R. Karuža. 
SLA leidinys 38.

Ruožai iš Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje Istori
jos. Parašė V. K. Račkaus
kas. SLA. leidinys 39.

(Pastarieji penki leidiniai 
(nu. 35-39) skiriami SIA. 
Apdraudos ir Sveikatos Sa

kaites paskaitoms).
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Rods anglų dienraščiai tas 
^akcijoje. Su sekančiu nu- žinias gavo per Asociated 
merių “Dirvos” redakcijoje Press, bet kodėl jos nevie- 

P-as nodos. Kodėl kiti laikraš
čiai minėjo ir Lietuvą su 
Latvija,—o—Clevelando ne. 
O gal lietuviški laikraščiai 
nuo savęs pridėjo Lietuvą ir 
Latviją.

Permainos “Dirvos”

jįvyksta permainos.
3g. K. Sakalauskas ikišiol re
dagavę“Dirvą”tampa pa- 
liuosuotas. Jo vietą užima 
p“. J. Gedminas, buvęs “Vie
nybės Lietuvninkų” kaipo 
antras redaktorius. Paliuo- 
savimo priežastįs yra pažiū
rų skirtingume. P-ui J. 
Gedminui yra leista pasijie- 
škoti antrą redaktorių.

Vokiška tvarka Lietuvoje. 
*cLietuvoje” randame patal
pinta įdomią žinutę apie vo
kišką tvarką Lietuvoje. Ta 
žinutė sakoma yra paimta 
iš pranešimo tilpusio laikra
štyj “Kownoer Ceitung” 
•{Kauno Ceitunga). Rašo
ma:

“Pagal padavadijimų 
karinės vokiečių valdžios 

t Lietuvoje, rekvizuojami 
’ dėl Ob.-Osten karinės ad

ministracijos Lietuvoje vi 
sokie javai, gryni ir mai
šyti nuo pat jų suvalymo. 
Rekvizuojami visi javai, 
bulvės, burokai, pašaras, 
šiaudai, vaisiai ir uogos.

“Javus apvaldo karinė 
vokiečių valdžia Lietuvo
je. Visokis javų valy
mas, sunaudojimas, parda 
vimas turi būti su valdžios 
žinia. Kiekvienas ūkinin
kas javų, šieno ir vaisių 
valyma turi būtinai prade 
ti laiku, kartu būtinai turi 
saugoti produktus. Pra
dėti javus pjauti be raštiš
ko leidimo užginta, teipgi 
užginta pirkti, parduoti, 
arba kitokiu budu juos su
naudoti.

“Nupjovus javus, reikia 
juos vežti ir kulti paskirtu 
laiku į paskirtas vietas, 
kur jie bus saikuojami. 
Bus išduota nurodymai ir 
paliepimai, kiek vartoti, 
kiek sėklai palikti ir t.t. ' 

“Nepildantieji tų palie
pimų, bus baudžiami. Jų 
javai be atlyginimo bus 
paimti ir be to dviem me
tam kalėjiman bus bau-

Tremtiniai, išsiblaškę po mo A. Janulaičiui visuome- 
j Rusijos pakampes, vis tik nės darbininko žodžiai P. 

buvo laikomi Rusijos pilie- Klimo-Vabalėlio (vieno buv.
J čiais, nors dauguma rusų “Aušrinės” red.), bet ir juos 
& tamsių gyventojų šnairiai lietuvių visuomenė šiapus 

žiurėjo į tremtinį, kaipo į turėtų, gerai atsiminti. Štai 
konkurentą kovoje dėl bu-į jie: “Kada apėmė Lietuvą 
vio. To dėlei net kildavo vie į karė blaško ir naikina jos 
tose gandų, kad tremtiniams į žmonių ir turto jiegas, dezor 
padarysią “pagromą” ir tt. į ganizuoja jau pusėtinai susi- 
—Rusų vyriaiisybė-teikiaarlkiirusj kultūros darbą ir ke- 
šiokią tokią pašalpą nors pu ■ lia pavojaus visam musų tau 
sbadžiu prasimaitinti. Vis kiniam klestėjimui ateityj, 
tik atrodė, kad Rusijos vy-' laikytis ir atstatinėti sug- 
riausybė laiko savo globoje, riautą ir vis griaunamą gy- 
jos pačios ištremtus iš vokie-į venimą jau ne idėja, bet pats 
čių užimtų kraštų gyvento-; gyvybės instinktas mus ver- 
jus. i čia. Ir jeigu siauras atskiro

Organizavimo ir kultūros žmogaus gyvenimas liepia 
darbo Rusijoje aplinkybės jam tik savo arba jo šeimy- 
palyginti kur kas lengves-: nos gyvybę saugoti — tai! 
nės; lietuviai tremtiniai turi plataus, kultūringo gyveni- 
savo mokyklų, net . dešimtį mo asmuo jaučia reikalą iš- 
laikraščių; galima buvo var- į saugoti tą visą žmonių gru- 
gais negalais ir prie senos i pę, kurioj jis, aukdamas, 
tvarkos steikti draugijų įvai! dirba ir su kuria jis suriša 

gimimas”, kurs spaudinsis riems tikslams. visą savo ateitį. Jam reika-
Ne tą matome užimtoje linga, kad visi Lietuvos vai-' 

Lietuvoje. Vokiečiai į Lie- kai išliktų sveiki ir tvirti dva 
tuvą pirmų pidmiausia žiuri 
kaipo į karės grobį, kurį nau 
doja kiek galėdami šiuo me
tu, o ateityje tikisi joje vo
kiečių kolonistų įkurdinti. 
Turėdami aiškius ekono
minius pasikėsinimus, vokie
čiai ir kultūros gyvenime va
ro savo politiką. : skritai. Štai kodėl teip

Davė lietuviams neva ne- griežtai .atsistojo, ypač prieš 
varžomiems melstis savo ba- inteligentiją, reikalas — teik 
žnyčiose ir prigimta kalba; ti pagalbos nukentėjusiems 
mokyti savo vaikus. Bet nuo karės lietuviams. Ir 
viešą žodi užgynė. Laikra-ijau dėl to tik, kad Lietuva 
ščių tikroje to žodžio pras- turi savo tautinę nteligenti- 
mėje dabar vokiečių užimto- ją, pas mus turėjo atsirasti 
je Lietuvoje nėra. Negali- Lietuvių organizacija. Mes 
ma gi vadinti lietuvių visuo- jau išaugome iš to stovio, ka 
menės minties išreiškėja vo-: da tenkinomės sV’etima glo- 
kiečių vyriausybės organas ba, kuri niekuomet negali 
“Dabartis.” tikti savarankiškai subren-

Draugijų steigti negali- dusiai gyvatai. Ir todėl, net 
ma. O buvusios draugijos jeigu organizacijų privistų 
dar prie rusų vyriausybės1 Lietuvoj, tatai vis viena ne- 
skaldyte skaldomos, kad tik galėtų patenkinti musų kai- 
negalėtų platesnių visuome- po lietuvių, kol mes esame 
nės sluoksnių į save sutrauk- gyvi.”
ti, suorganizuoti. - Anapus ir social-demokra-

Trumpai tariant vokiečiai tai suprato, kad svarbiausis 
laiko užkimšę lietuvių bur- šių be galo sunkių Lietuvai 
nas, surakinę jų darbo ran- dienųuždavinys stegtis, kad 
kas. ‘Visuomenės nuomonių Lietuvoje turėtų balsą darbo 
organizavimas varomas slap žmonės, neš Lietuvoje darbo 
ta ir matyti gana silpnai ei- mases sudaro ne kas kitas,

Naujas laikraštis. “V. L.” 
paduoda sekančią žinutę:

“Mes jau rašėme, kad p. 
K. Norkus nuvažiavo dirb 
ti prie “Ateities”. Dabar 
vienas mus bendradarbis 
•sužinojęs iš tikrų šaltinių 
mums rašo, kad jis ne- 

. dirbs prie “Ateities”, bet 
prie naujo laikraščio “At-

“At.” spaustuvėje.
“Atgimimą” leis nepri- 

gulmingasai kunigas Mic
kevičius, turintis parapiją 
Lawrence, Mass. Laikra
štis eis kartą į 2 savaites 
nuo 7 d. lapkričio.
Ta žinia duoda suprasti, 

kad ir lietuviški' nezalež- 
ninkai įsigys savo organą. 
Beja, mums teko patėmyti 
“D-ke” ir' “D-ge” korespon
dencijos iš Lawrence, Mass., 
kuriose rašoma, kad Mic
kevičius nuo tūlo Masionio 
paskolino 500 dol. su išlyga, 
kad išduos “sviedestvą”, ant 
kurios pasirašė “Vyskupas 
Saldžiausios Širdies Lietu
vių Tautiškos Bažnyčios”. 
Tai gal vis laikraščio reika-, 
lams. Įdomu vienok, kad p. 
K. Norkus, kurs ikišiol save 
skaitėsi karštu tautininku, 
tūlą laiką dirbęs pažangaus 
tautiško laikraščio redakci
joj pataps neprigulmingo 
kunigo Mickevičiaus leidžia
mo laikraščio redaktoriumi. 
Iš to galima manyti, kad 
“Atgimimas” kurs bus spau- 
dinamas “A.” spaustuvėje
bus netoli “Ateities” ir pa-
dės vesti “At.” atvirą kovą 
prieš klerikalus, kurią p. 
Šalčiui paėmus redaguoti
paskelbė.

karės baisenybių slopinama 
lietuvio pilksermėgio dvasia 
sukruto, nes jau jai atėjo lai 
kas atrti žodį. Kuomet gi? 
Ar ilgai dar? Težino tau- ■ 
tiečiai ir apie mus, kas mes 
toki ir ką gera dirbam tau
tos labui. Mes esam liku
čiai to būrio jaunuolių vien
genčių patekusių šiton dalin 
tarnautų, kurs skaitė lietu- 
vių dešimtimis šimtų, šią
dien jau tik apie pusseptin- 
to (650) šimto žmonių. Ypa K. Ališauskas, A. Reichen- 
tingas buvo musų likimas bachas ir A. Mikelionis. Vai

mus daryti ir paskirta diena 
vėlei telefonogramų sušaukė 
jau rinktuosius narius, šie 
pasiskirstė priedermes 
šiaip: pirmininku V. Gry
bas, vice-pirminiękais : 
podpr. J. Naujokaitis, jis 
teipgi ir kasininku ir MMar 
tinkaitis. Raštvedžiu P. Da
gilius, jo padėjiejai: P. Nar 
jauskas, jis teipgi ir kasiniu— 
ko pavaduotojas ir J. Gied
raitis. Revizijos komisijon:

dina išbadėjusius tremti
nius.

“Liaudininkai” patys bū
dami neva “socialistai” Lie-j 
tuvos, kreipiasi į Rusijos; 
Darbininkų ir Kareivių At
stovų susivažiavimą išreikš
dami norą gauti vietą lietu
vių demokratijos atstovui 
tarptautiniame socialistų 
kongrese. Ir tai daroma tur 
būt, kad įtiktų rusų socialis-; 
tams. Juk nei ukrainiečiai, 
nei suomiai, nei latviai, nei 
lenkai, nei kitų Rusijos tau
tų socialistinės partijos ne- šios karės bėgyje. Mums bu dybos nariais: S. Liutkaus- 
•prašo rusų socialistų sau vo lemta kentėti karės daro- kas, K. Jokšas, J. Endzelis, 
teisių dalyvauti tarptauti- mų skausmų kaipo žmonėms! V. Jonaitis, J. Verecksir V. 
niuose socialistų kongresuo j prie to dar kaipo lietuviams, i Karašauskas, kurs reikaluo
se. Tą teisę turi kiekviena | šėlstančiųjų bangų stumdo-i se komiteto įgaliojamas prie 
socialistinė partija by ku-jmi žygiavom iš kampelio į štabo divizijos, teipgi armi- 
rios tautos, jei tik ta parti-1 kampelin, skersai išilgai mu- ------- ’—- 
ja turi savo vertės jausmo. į sų tėvynės Lietuvos, bure- 
Del Lietuvos “liaudininkų3

sų tėvynės Lietuvos, 
liūs savo brolių laidodami

šioje, kad niekas lietuvių jau 
nuomenės neišsiblaškytų ir 
nenustotų augęs? kad niekas 
suaugusių lietuvių badu ne
mirtų ir neapleidinėtų savo 
žemės. Tik išlaikęs kolek
tyvo gyvybę, inteligentas tėr 
gyvas tautoje, t. y. gyvas ap 

j skritai.

tuo žvilgsniu reikia paabejo- jos sieroj žemelėj kaipo ka
ti.

Ir kuo toks liaudininkų __ ___ „ -------- v___
prašymas ar reikalavimas! čių po miškus be pastogės, 
nuo RD. ir KT. Atstovų su- j maitindavom juos savo sriu

ba ir šelpėm kuo galėdami. 
Plyšo musų širdis, kada pas
kutinį kartą turėjom ap
leisti, jos žemelę. Bėgom ją 
palikdami per ištremtus lau
kus pro degančius kaimus. 
Nevienas let spėjom apka
binti savuosius, atsibučiuoti 
ir lyg ta be sąmonės skied
relė kovos bangų likom aš- 
plauti iš jos laukan.

Po to sunku mums paliko. 
' Rodės jau viskas žuvo. Gyve 
nimas tartum beprasmiškas 

' pasidarė. Mirtis tapo nebai 
įsi. Susitikę ir klausdavo- 
:mės tik: kas bus su mumis? 
Ar atgis dai’ Lietuva? Tik 
pasirodžius pirmutiniams 
lietuvių laikraščiams Rusi
joje sužibo mums aiškiau 

; vilties spndulėli.s Kada ap
linkui visur mirties naktis 
I buvo nugulus, jis buvo ryš
kus, mes juo gėrėjomės se- 

i kėm kiekvieną jo judėjimą, 
nes tai buvo ženklas, kad dar 

: musų tauta gyva. Tie karts 
nuo karto pas mus besilan- 

tuviai talkaus tik kitiems, kantieji svečiai liet, laikras- 
užmaršdami savo reikalus, \ čių ekz. skaidrino musų są- 
tai drąsiai galima sakyti,įmonę ir priruošė mus prie 
kad patįs niekad nieko netu- to darbo, kuri šiądien jau

rėš aukas. Matėme daugybę 
savo tautiečių besislapstan-

važiavimo skiriasi nuo jų 
teip niekinamų ir pajuokia
mų “meilinimusi ir landžio
jimų” po senosios valdžios 
priemenes? Skirtumas gal 
tik tas, kad “landžiojimuo
se” pirmiau apsireikšdavo 
“pavegto” dvasia, o šių die
nų “landžiojimuose” tiesiai 
apsireiškia įsisenėjusi vergo 
dvasią laisvame žmoguje.

Ir tokiais “diferencijaci- 
jos” keliais, prisišliejimais, ' 
“kuoanksčiausių ryšių už-į 
mezgimais” ir stačiai susi-i 
liejimais su įvairioms rusų 
partijomis ir rajonais lietu
vių “liaudininkai” ir sočiai-; 
demokratai mano Lietuvos 
darbo žmones perkelti į lais
vą Lietuvą. Jie, tur būt, už
miršta, kad rusų, latvių ir 
lenkų ir dar, gal, kitoki rajo
nai Lietuvos laisve nesirupi-
na.

Lietuvos laisvė pirmiausia 
pareis nuo pačių lietuvių. 
Kitų tautų nariai gal būt, 
tik talkininkai. Bet jei lie-

jos divizinio komiteto posė
džiuose dalyvauti. Komite
to tikslas: suorganizavimas 
lietuvių karininkų vietose ir 
sujungimas vienon bendron 
organizacijon, teikimas na
riams visokios pašalpos, ko
va dėl demokratinės respub
likos, kėlimas narių susipra
timo apšviečiant tautinius, 
politikos ir visuomeninius 
klausimus, narių teisių apgy
nimas. Tam tikslui komite
tas daro savo narių registra
ciją, perijodiškai taiso valdy 
vos posėdžius, ir leidžiant 
sąlygoms šaukia visuome
nins narių susirinkimus, rū
pinasi gauti literatūros, ruo
šia paskaitas, vakarus, kon
certus, turi savo kas?. Ko
mitetas vartoja savo ant
spaudą. Jisai tiesioginai su
siriša su korpuso, armijos ir 
fronto lietuvių karininkų ko 
mitetas, teipgi yra Petrapi
lio Lietuvių Kariininkų Ta
rybos valdyboje. Visų iš
reikštas pageidavimas suda
ryti kuo greičiausiai kor-, 
puso komitetą. Dėlei to nu
tarta kviesti kitų 3 korpuso 
divizijų lietuvius, kuriose 
jų yra nemaža susiorgani 
zuoti panašiai mums, kad il
gai nelaukiant galėtume su
daryti teip reikaling? mum? 
korpuso komitetą. Musų 
Divizinį Lietuvių Karininkų 
Komitetą viršininkas pa-

, imamės dirbti. Praskambė-

i džiami. Apart atėmimo 
javų ir be bausmės kalė
jimu, dar jiems bus pinigi
nė bausmė iki 10,000 mar
kių.”
Iš. to pranešimo jau ir da

bar matyt, kad vokiečių vai. 
džia laiko Lietuvos žmones 
kaipo bernus: jus padarykit 
o mes viską paimsim ir pa
tįs pasakysim kiek ir ko 
jums reikia, kad badu nepa- 
stiptumet. Kitais žodžiais 
tariant, vokiečių valdžia 
dabar įvedė a la socialištišką 
tvarką.

A. M. Martus cenzorium. 
“Tėvynėje” randame sekan
čią žinutę:

Žinomas lietuvių veikėjas 
p. A. M. Martus, kaip girdė
jome, gavo lietuviškų laikra
ščių cenzoriaus vietą prie 
Brooklyn’o pačto. Jis cen
zūruoja “Vienybę Lietuv
ninkų”, “Laisvę” ir “Garsą”.

Šiapus ir

Kur teisybė? Visuose ki
tuose lietuviškuose laikraš
čiuose, mes patėmyjome,

* kad rašydami apie Rusijos 
Darbininkų ir Kareivių Ta
rybos paskelbtas taikos iš
lygas, yra pažymėta, kad 
greta Lenkijos, kuriai po ka 
rėš žadama suteikti auto
nomija, buvo pažymėta Lie
tuva ir Latvija, kurioms 
teipgi reikalaujama auto
nomijos. Nėra ‘ abejonės,

• kad tas žinias visi lietuvių I 
^Beraščiai ėmė iš anglų laik

yčių. Mes imdami tą žinią 
i “Cleveland Plain Dealer” 
ieko panašaus neradome ir

apart žadėjimą Lenkijai au
tonomijos apie Lietuvą ir 
Latviją net ne neprisiminta.

na prie nežmoniškai sunkių kaip tik lietuviai. . O. darbo 
aplinkybių.

Iš to viena išvada tegali- turėtų tinkamas savas or- 
ma padaryti — vokiečiai no- ganizacijas, kuriose galėtų 
ri padaryti iš užimtos Lietu- reikšti savo gyvybę.
vos savo provinciją, kad pas Kur lietuviai drąsiau ga- 
kum galima butų kolonizuo- n kovoti už savo tautos tei
ti ji, ištraukus žemes iš lie- sės? Šiapus ar anapus?
tuvių rankų kokiais tik gali
ma budais.

Ir Lietuvos dvarininkai ne 
snaudžia. Jų varomas pla
tus darbas, kad tik Lietuvą 
prijungus prie Lenkijos.

Puikiai tat suprato ’ nedi
delis lietuvių inteligentijos 
būrys, pasilikęs anapus dur-: 
tuvų sienos užimtoje vokie-Į 
čių Lietuvoje. įrėmęs su
tartino šelpimo ir kultūros 
darbo. Išnyko, didžiosios ne 
laimės akyvaizdoje, partijų i 
ginčai. “Lietuvių draugijo
je nukentėjusiems dėl karės 
šelpti” greta A. Smetonos, 
kun. J. Kuktos, kun. P. Do
gelio ir kitų vadinamojo de
šiniojo sparno žmonių stojo 
darban inž. Kairys, A. Janu
laitis, M. Biržiška ir kiti kai
riojo sparno dalininkai.- Ana 
pus kas gyvas griebės dar
bo, kad tik. gelbėtų Lietuvą.

Plačiai žinomi Lietuvos 
sodal-demokrato A. Janu
laičio žodžiai: A “Nesvarbu 
dabar, kokia tvarka viešpa-'tai. Jie prisigėrę pačių kai- 
taus busimoje Lietuvoje,! riųjų rusų partijų raugo, 
svarbu tik, kad Lietuva gyva,kviečia lietuvių darbininkus

minioms reikalinga, kad jos
iš visa to suprantama, ko-: jus pirmiems revoliucijos 

dėl anapus dirbamas sutar-i garsams, kiek apdirbus ar- 
tinis darbas mūsiškiams pri- mijos reorganizavimo dar-
siekusiems politikanams at-įbą, sužiurome Į save, nes jau 

Jie viešai' tėmės esą žmonėmis turin-rodo netikusiu. ~ — ------ -
pasisakė, kad jeigu ir užim-įčiais dar kitas savo prieder-

tvirtino tam tikru įsakimu 
(prikazu) divizijoje ir jis 
jau darbuojas oficialiai. Ko
miteto adrisas toks: Deistv. 
armija, Litovskii Divizionyj
Komitet, 5 str. divizija yri
iom lazarate.

Valio Gedimino sūnūs! Į
mes. Ir spietėmės į krūve
les. vienur stipriau kitur siip 
niau, pagal išgalės. Kožnas 
divizijos dalyje, paskui ir 
kartu visi, darėme susirinki
mus, kuriuose tarp kitko 

_ svarstant Lietuvos politikos 
Organizuok, šviesk minias ir j štos vertės globos. j klausimą tik girdėjosi balsai
turėsi jiegą, kuri ir čia Ru-į Lengva patraukti betur- Į "Lietuva turi būti lietu- 
sijoje ir sugrįžus į Lietuvą i ttis išalkęs žmogus prie sa-;viams” Iš t0 visa buvo>kad 
hešliaužios po valdono kojų. VęS pažadėjus tuojau su- mes jau dalyvaujame viešai 

Bet šiapus musų “liaudį- keikti visokių žemės gėrybių, i Lietuvos politikos gyvenime 
ninkai” ir “rusų socialde- reįkįa neužmiršti, kadMusdam* savo atstovus, kur 
—,.žadinvs _ sapne radinys”.! reikia. Paskutiniuoju laiku 

Dalinamoji žemė 3ar vokie- gyvenimui iškėlus daug 
čių užimtoje Lietuvoje. skaudžių reikalų, radom 

Ir pirm dalijus žemę ir siu |butina susitelkti vienon ben- 
iius kitokių gėrybių — rei- dron organizacijon.^ Pasi- 
kia turėti laisva Lietuva, o:rūpinus draugui V. Palai- 
kurių kovos keliai už laisvą! kiui, telefonograma buvo su- 
Lietuvą geresni, ar anos pu- šauktas prie štabo visos di- 
sės, ar šios pusės kairiųjų; vizijos lietuvių susirinkimas.

toje Lietuvoje tautos išlaiky 
mo darbas skiltų, tai jie tik 

Atsakymas vienas tegali; pasidžiaugtų. O Janulai- 
buti — žinoma, šiapus. Da-;čiai ir Klimai, jų nuomone, 
bar juk Rusijoje “didžiausia j pasilikę Lietuvoje pasidarė
visame pasaulyje laisvė”. į paprastais “buržuazais”, tur 
Tai ko jau daugiau reikia. Į būt dėl to, kad neteko jų aug

anapus.
Greitai sueis dveji metai, 

kaip apkasų gribvis ir durtu: 
vų siena atskyrė Lietuvą 
nuo ištremtų ir pabėgusių 
į Rusijos gilumą daugelio 
jos vaikų...

Treti metai, kaip naktį 
gaisrų pašvaistėmis žėrėjo 
Lietuvos padangė, o dieną 
durnų driekuliai pasiekdavo 
debesis.

Treti metai, kaip ašarų, 
vargo ir kraujo vilnis per- 
juravo per Lietuvą.

Apleidusieji tėvynę ir li
kusieji prądėjo kas sau savi
tą gyvenimą.
‘ Karės audra vieniems pa
liko pusiau išnaikintą kraš
tą, kitiems gi alkanų tremti
nių minias.

Ir vieni ir antri turėjp išliktų, kad joje veiktų lietu- išsklysti po svetimtaučių par 
daug darbo. Bet tą darbą viai.” 
varė nevienodai ir šiapus 
ir anapus.

ninkai” ir “i 
mokratų partijos rajonas’ 
ne toki “naivus”. Jiems pir
mų pirmiausia rupi “diferen 
cijuoti” lietuvius neatsižvel
giant į tai, ar ta “diferenci- 
jacija turi apskritai pamato, 
ir šiuo metu ypatingai. Vie
ton to, kad sutartinai geibė
jos savo tautą nuo imperi- 
jalistų vokiečių pasikėsini
mų jie, skiepija neapykantą 
lietuvių buržuazijai, kurią 
sudaro čia Rusijoje dirbans 
tieji šelpimo Komitetuose ku 
nigai, mokytojai, daktarai, 
advokatai, studentai ir šiaip 
inteligentai ir pusinteligen-

” tijas. Jau dalina bežemiams
Ne teip plačiai žinomi kito \ ir mažažemiams dykai že- 

savo pažiūromis labai arti-j mes, gražiais žodiais valgy-

mes jau dalyvaujame viešai

partijų, apie tai turėtų gerai Nežiūrint lietaus, kuris tą 
pagalvoti visi Lietuvos dar- dieną gausiai lijo, paskirtoj 
bo žmones ir tie, kas prie valandoj plaukė būreliai jau 
šios pusės kairiųjų prisidė-™ vyni, prakilnių jausmų 
jęs ar dedasi. vedami. Susirinko apie pen

» 0 . fkiasdešimtis (50) žmonių

kovą dėl laisvos demokrati
nės Lietuvos respublikos!

(“Santara”;

AL. CENTRALIO KOMI
TETO PROTOKOLAS.
18 d. Rugpjūčio, 1917 m.
1. Dalyvavo: J. 0,Sirvy

das, N. W. Bush, V F. Jan
kauskas, V. Vilmontas, V. K. 
Račkauskas ir Raštinės ve
dėja V. Vensiuviene.

2. Nutarimai: (a)Atspau
sdinti blankų dėl laiškų. 
Tuo darbu pasirūpins K-to 
valdyba drauge su CK. Raš
tine. (b) Kooptuota į K-t& 
V. F. Jankauskas, (c) P-nas 
Sirvydas duoda raportą apie 
Brooklyniečių darbus baza-

m •« — > !•*□••••  įgaliotų pradėti darbą. Va- 
5-JI SaUllU dlVlZlja dovaujant daktarui Miku- 
1—11, žiui, vienu balsu išnešta re- 
KdT6S IcIUKC*  zoliucija steikti. divizinį lie- 

Kiekvienas laikraščio nu-i tuvių karininkų komitetą— 
meris atneša mums links-!ir pagrįžus dalysna rinkti 
mų žinių, kad šen tai ten-narius sudarymui Komiteto 
musų lietuviai karininkai orj Valdybos. Divizijos virši- 
ganizuojasi. Trejus metuSjninkas čia pat, leido rinkl

ro reikale. Susirinkimo 17 
d. Rugp. Brooklyno veikėjii 
(visų sriovių)*pritarta  remti. 
C K-to iniciativa rengti ba- 
zarąjr kraštutiniyjy srio
vių atstovas prižada para
mą, jei CK. sutiks, kad vie- 
tins bazaro Komitetas, iki 
pat bazaro pabaigai ir pini
gų išsiutimo dienai, turės 
užžiurą ant suplaukusių nuo 
bazaro pinigų. Iš kitų kolo
nijų raportų negauta.

Galutina tame klausime 
deciziją C. K-tas išduos save 
nuosprendį sekančiame jm»- 
sėdyje 25 d. Rugp. ir tą .die-
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c.ą Brooklyniečių susirinki-• Dienos pinigų išsiuntimo sto 2> Į CentralĮ Komitetą in- nors po keliatą dolarių tam; 
mo praneš apie tai. -vĮ. (d) Pranešama, kad eina keturi LGF. nariai: du pačiam tikslui. Lai nors’

Poni Venciuviene prane- 35000.00 (16,556 kronus) iš-'nariais ir du kandidatais-kartą sukila musų krūtinėse i 
ša, kad aliantai dar nėra pra siųsti i šved. Liet K-ta 12 d. nariais. Jais nominuota: J. 
dėję darbuoties bazaro rei-1Birželio, priimti J. Aukstuo- .Ramanauskas (LGF. vice- 
kalais — lietuviai yra pir-j lio 20 d. Birželio, 1917 m. pirmininkas) iš Lewrence, 
mutiniai pradėjo trustiesį(e) Dėleipasekmingumodar Mass. ir V. F. Jankauskas 
tuo reikalu, (d) Su Eliza-į be alijantų bazare lietuvių (vienas iš LGF. iždo Glo- 
betho lietuviais dėl bazaro j skyrių rengti iš vien su sąry be jų) iš New Yorko, N. Y.; 
susinės p. Jankauskas; su;šių vietinių ir apielinkės kandidatais: J. Sekevičius 
~NewarkoCp-ni V. Venciuvie-į draugijų?- (f) Visi, kurie (LGF. fin. sekretorius) iš 
re. j bazare dalivauja — spręs Lavvrence, Mass. ir Pr. Ba-

- j. « — ir apie išsiuntimą bazare su- ioras (LGF. sus. sekreto-
, ., t. ~ rinktu pinigu.1. Pribuvo: Dr. Baeevicia, ,. *.*  ,

___ |iv dui'nii

K. šliupas, N. W. Eush, P.j.. 
Norkus, V. Jankauskas, V 
Venciuviene, P. S. Vilmon-

Sargas I: Kakoj z tebie durak, Mat
erijų! Tu negirdėjai, nes tau kanuolės šū
vis ausis sugadino kaip mušeis su tais suki
lėliais (Į kalinius). Na, pasakykit man 

: kuris iš jūsų griežė ant smuikos, nes kitaip 
pasakysiu komendantui, tai visi gausit po 
šimtą kirčių.

Zdzislovas (nuolat dirbdamas): Pa
antrinu, kad niekas iš musų čia smuikos ne
turi.

Leopold Hr. Starzenski.

Drama 3-jų aktų, 4-rių atidengimų 
Vertė L Augštaitis.

didelis entuziazmas ir pasi-| 
rišimas neduoti pražūti mu- i 
sų tautos vaikams, kuriuos 
karės dievaičiai išganiojo 
po visą pasauli, — po plačius 
Rusijos tyrlaukius, po Sibi
rą, po Vokietijos miestus 
skaudžioje—nelaisvėje,—kur 
musų broliai-nelaisviai mir
šta nuo bado, nuo škorbuto, 
nuo džiovos

Kad aukų rinkimas eitų 
pasekmingiaus, kuoveikiau- į 
šiai .sušaukite Centralio Ko- 

inkiman atėjo Bro- kokias Įstaigas — perduot miteto skyriaus susirinki-! 
mą. pakvieskite tan susirin- 
kiman vietos Liet. Gelb. 
Fondo skyriaus valdybą ir 
susitarkite su juo veikti iš
vien tokiomis išlygomis, ko-Į 
kias priėmė tų Įstaigų atsto-i 
vai Liepos 12 d. Į toki su-' 
sirinkimą pakvieskite teip ; 
nat ir kitu fondu atstovus! * • w *•  
bei draugijų Įgaliotinius, —i

(Tąsa)
Aleksandras: Su tuo kaliniu yra kokių 

nors slaptybių, nes ne vienas iš sargų ir pri
žiūrėtoji} net nežino apie jo buvimą.

Zdzislovas: Aš kartais dirbdamas ka
syklose netoli to kalėjimo girdėdavau smui
kos balsą kur tai po žeme ir liūdną dainos 

! meliodiją ir rodėsi, kad tai pažįstamos man 
' dainos.

Stanislovas: Man stebėtina yra, kad 
kaliniui yra leista smuiką laikyti.

Aleksandras: Juk tvirtovės komen- 
■Įdantasyra žmogus su jausmais ir musų 

I vargai, manau, nėra teip sunkus kaip kitų, 
bet už tai mes esame kalti Kazimierui.

Zdzislovas: Kazimieras išgelbėjo jo 
dukterį, todėl jis Kazimierą paliuosavo nuo! 
darbų ir davė jam beveik pilną liuosybę. 

i Jis būdamas arti komendanto žino viską 
i kas tikrai rišusi su mumis. Jis sužinojo ka- 

lai jie ir sutiks dirbti išvie-|?a “P* au“ rart<,v«’ !r susizmojo su 
-o ' aMžveleisiPt i reikalo i ka>>rtonu iranc«z“ preKybimo laivo, kuriu 
svarbi Jeigu dėl partijiniu |lni vfeį^toj iŠĮilauksmi. 
užsispvrimu nebutu galima Tas kapitonas yia mu&ų
sueiti'vienvbėn su kitu fon-i tautJet*y  bk -v!?a trancu2,sk® !>"“ 
Jų skyria-iš J’isu mieste _ Qelel t0- kaa pasislėpti nuo gudrumo 
nėpafeykiie. bet dirbkite dar ’ ^e^.ir nuo gubernatoriaus leidimą 
ba ir gelbėkite musu įmo-^P^ntėjimui tų p.ki.,sčiij. !
nes Gi tie, kas 'partiji- . Stamslovas: Apie tai jau man Kaži- 
niais tikslais prie vienvbėslmieras Pal«sakojo, nors dar nežinojo, kad 
neina - atsakys prieš atei- ’ "vas y™ jau atplaukęs. Tikėjosi
ties musu nuvargintos J! “į’*' 1-.
’ vsie;sma! ' Zdzislovas: Kazimiero dar nėra, ne-

Papildę' savo komitetą.'^!20.nu0.keraendanl°- Jis ->° duk£er-‘ 
Liet. Gelb. Fondo skyriams’^iedod m0^ina- 
nariais, tuojaus imkitės už. A’eksandras: Jo duktė.-Olga-tai

* darbo. Svarbiausis darbas, itikras anlu0,3s; Mes tunm tiesą ją vadmti 
tai išrinkimas pastovaus’ *̂bno  Žvaigžde. . .
kolektorių komiteto, suside-i, Viktoras: Ne veltui gi Kazimieras ir
danėio iš patikėtinu ir rimtu lanko tankiai paioeių generolo Jo Širdis 
Jusu miesto lietuviu (jei gali -vra uz™ia' Jls/ray11 ' S*‘ro TZv?lgzd«- . 
ma,'gaukite i toki komitetą: plovas (sujudintas):. Jis?. Kazi- 
ir svetimtaučiu) ' toksai kol!">ieras?.... O, netikėk tam brolau! Jis my- 
mitefas turi kas mėnuo iško- 11 tlktal sav0 *9-  J,s d?’ .nlus« P^ven- 

.... .. , . ,.,o, lektuoti is pasižadėjusių mo-’ta-nes Ž,n«! kadMog. santikia, jo su komen-
Telefonai -Lietuviu Die- bejimo bonoo snvr.ai. nukehtėjusiems nl,0.ka.’dantu atsilieptų ant musu visų Jeigu jis Zdzis]ovas (vienas).
nos" reikalais ...............2.72 Pačioje Lietuvoje, tremti- r-g Jr kas mėnUo tas aukas- na J0 namuose? tai tlk delto- kad uz mus
Už keliones Į Washingto- , nių Rusijoje, kurių skaičius j Centrali Komitetą. ’užstoti’kad Palengvinti musų Pa^ėgimą. 
na su "Lietuvių Dienos” dabar pasididino. Rygai Vo komitetas turi nuola- 0 ne’ ne~ nįeka dau?iau netiki.

100.00 kieėiams patekus ir tarpe tQs iaikraščiams! Henrikas (nuolat dirbdamas): Viltis
Alga stenografistei.. 198.00 lietuvių nelaisvm V okietijo- . . ,-igreito pabėgimo man nsiskai atėmė spė-...............................
Alga eksekutyvam sekre- je skurdas ne mažėja, bet su 1 Vnlnniin liPti-vLi matviii ikas ~ negaliu ilgiau dirbti... Tas kūjis jau V1SI (sykiu kūjais ir špatais pritardami) : 
toriui per pusę su Aliantu Kiekviena diena ema dld-vn- darba ir ^o p—ekme- jr‘pa‘' nesilaiko mano rankose. • na-ra-ia-ra-ra-ia
Bazaro Komitetu ..’ 130.00 Europon lietuviu vienutelė -j. ApieUavo darba , . , . , , A „ ....

nuolatos informuokite Cen-’,kl Partinės valandos, ne duokime atkre'p Sargai (abu):

(g) C. K-to rius), iš New York, N. Y.
3) Aukos, kokios dar kadaj ofisas ir darbininkai pavesta

■ i dispozicijon. taipogi ir Lie- po susijungimo Įplauks į 
‘įtuviu Bazaro Komitetui. LGF. ar jo skyrius bei kitas

2. Nutarimai: (a) Skaity
tas laiškas iš Am. Liet. Tau
tines Tarybos, prašo igąlia- 
vimo varde CK. veikti dėlei 
išgavimo laisvės Lietuvai. 
Nutaria užgirti ir Įgalioti 
AUĮT. dai'buoris. (b) Bai-! 
timorės skyrius pataria vie-!<t 
toje kalbėtojams mokėjus‘į? 
po $10 už prakalbas, butų: 
kreiptasi prie vietinių kal-įj§ CENTRALIO KOMITE- 
bėtojų, kartie pasirūpintų j TO VEIKIMO, 
paagituoti aukų rinkime. Raudonasis Kryžius C. 
Patarimas pagynas ir pri- ■ K-tui pranešė, jog Lietuvių 
imtas, (c) CK. darbus duo- Hienos pinigai šiomis dieno
ti netiktai  Tėvynei . bet siunčiami Europon, 
padalinti tarp abiejų CK.’SmuĮfcįau hus pj-anešta vė- 
organų “Vienybei Lietuv- jįau

**

ninku” ir “Tėvynei.” (d) 
Skaitytas laiškas p. J. Savic- 
ko iš Kopengano. Prašo; 
greitos piniginės pašelpos. i 
Nutarta jį išversti Į anglui 
kalba ir patalpinti anglų! 
laikraščiuose.

24 d. Rugsėjo, 1917 m.
1. Pribuvo: M. W. Busfr, 

J. O. Sirvydas, P. Norkus,; 
A. B. Strimaitis, V. F. Jan-Į 
kauskas, P. Vilmontas, Dr.į 
Bacevičius, P. Bajoras, St. j 
Šimkus, V. Venciuviene. ;

Teipogi pribuvo p. Kau-Į 
pas, J. Ginkus ir Brusokas 
dėlei pasitarimo linkui baza
ro.

3. Nutarimai: Delegacijai 
esant svarstyti bazaro rengi 
mo klausimą. Jie pranešė 

. apie Brooklyne atsibuvusi

1S

į oklyno Lietuvių Bazaro Ko- i CentralĮ Komitetą.
Į miteto nariai: J. Ginkus, 4) Iš LGF; pusės turi būt 
: Prūsokas, Burneika, Kau- pranešta jo visiems sky

riams, esantiems Įvairiuose 
S. V. mestuose, savo darbu 
susijungti su CK. skyriais, 
Įvedant dali savo narių Į 
CK. skyriaus komitetą, ir 
aukas rinkti išvieno.

5) Iš CK. pusės teip tap 
bus pranešta jo skyriams pri 
imti LGF. skyrių kom. dali 
ir dirbti sujungtomis spėko
mis.

) Centralis Komitetas ga 
Ii būti ir reorganizuotas, jei 
tas pasirodytų reikalingu iš 
LGF. komiteto narių pusės.

7) Visi pinigai ir dekumen 
tai iš LGF., apmokėjus (jei 
kokių yra) bilas perduoti

skina • raz

V. F. Jankauskas.« 
•vydas, M. W. Busi 
•nkus. A. B. Strimaiti

įskaita.
Aukos:

io amerikiečių... .8288.05
?o lietuvių.............. 7275.01
so .................... .. .. 15563.06

. Išlaidos: 
štinės reikalams —

Piln:

Randa ........
Telefono byla
“Tėvynei” už

.... 45.25

... 125.00

spaudą 281.55 
Ofiso vedėjo ir kalbėtojų 
lėšos ................................177.45
Užrašąs ant durų ..;. 6.50 

Už mašinukę............... 38.50

Tokiomis lai išlygomis su
sijungė tos dvi Įstaigos, ku
rių tikslai yra rinkti aukas 
nukentėjusiems dėl karės, 
musų viengenčiams Europo
je. Reikia tikėlis, kad su
jungtomis spėkomis varo
mas darbas turės būti daug 
pašekmingesnis ir išnašes
nis, jei to darbo atlikimui 
prisidės kaip Centralio Ko
miteto teip ir Lietuvos Gel
bėjimo Fondo skyriai.

Ivanuška. Arba musų komendantas toks_ 
greitas prie botago. Argi pamiršai jo Įsa
kymą, kad nevalia ne daliest jų.

Sargas I: Tas tiesa. Jis ne toks kaip 
kiti, kurie prisako, kad kaliniai kasdieną 
gautų po kelios dešimts botago kirčių.

Viktoras (Į Zdzislovą): Jau gana tų 
kančių... Jiedu tiktai... O, kad teip ant jų 
pultume su kūjais?... (pakelia kūjį).

Zdzislovas: Del Dievo meilės nedary
kit to, broliai. Valandėlę kantrumo, nes 
kitaip... visko neteksim!...

Sargas I: Ei, tai sakote, kad iš jų nie
kas neturi smuiko? Gal man teip irūšrode, 
bet ką jus dainavote? Gal kokias revoliu- 
cijonieriškas dainas?... Apie sukilimą?...

Zdzislovas: Mes dainavom dainą dėl 
musų šviesiausio caro. z

Aleksandras (Į Zdzislovą): Ką tu sa
kai, Zdzislove?

Sargas I: Del šviesiausio caro! O, tai 
kas kitą — tai gerai. Del caro galima dai
nuoti.

Sargas II: Jeigu jus dainuojat dainas 
dėl caro, tai išmokykit ir mudu tas dainas 
dainuoti. Mudu jums tada padėsime.

Sargas I: Na, uždainuokit mums!
Zdzislovas: Lai teip būna.
Aleksandras: Zdzislove, ką tu nori 

daryti? Prapuldysi mus visus.
Zdzislovas (vienas dainuoja):
Būdams kur ant poselienės, 
Lauką arsiu ir akėsiu, .
Ir derlingon juodon žemėn 
Kanapes ir linus sėsiu.

Visi (sykiu kūjais ir špatais pritardami):
Ra-ra-ra-ra-ra-ra
Kanapes ir linus sėsiu. (2 syk.)

Sargai (abu):
Ra-ra-ra-ra-ra-ra
Kanapes ir linus sėsiu. (2 syk.)

reikalais

Iš kanapių suksiu virvę— 
Padarysiu ką nors gero, 
Megsiu tiklą, prie jo kilpą 
Vis tai bus dėl musų caro.

draugijų atstovų susirinki 
mą. Rezoliucija atmesta 7 
balsai prieš 1 susilaikusi. 
< a) Kad j bazaro komitetą 
Įeitų 6 nariai iš C. K-to ir 6

viltis, tai Amerika, kur gy
Zdzislovas: O, ne broliai! Dirbkime Vis tai bus dėl musų caro. (2 syk.)

iš Brooklyno draugijų atsto
vų. (b) Delegatai Į Brook
lyno draugijų susirinkimą: 
St. Šimkus, V.
P. Norkus, (c) Atsišauki
mą Į organizacijas parengs 
p. Strimaitis. (b) Presos 
komisija (padavinės laikraš
čiams žinias) St. Šimkus, 
(e) Siuntinės atstovą Į apie- 
linkes didesnės kolionijos 
dėlei susirinkimo tinkamų 
daiktų bazarui. (d) Budos 
planą padarys V. Venciuvie
ne, P. Vilmontas, St. Šimkus.

Venciuviene,

Už pasiuntimą pinigų Į
Stockholmą ....... . 9.12 vena sveikinusioji ir veikliau
Viso ...

Pasiųsta i Stockholmą
.............................. 5000.00
Pasiųsta Raud. Kryžiui 
prie "Lietuvių Dienos”

t»-31io Komiteto Raštine kad iįi * save pi iešo aki^" Dauzykinie uolą, ir tu- Ra-ra-ra-ra-ra-ra
.... 1152.11 šioji musų tautos dalis, lai- U “ tu .. V j rėkime mintyj, kad kiekvienas sudavimas vis tai bus dėl musu caro. 2 svk.
-------------  mingo likimo perkelta šiori <k.;itoį nurodvti kurie vfe-'gal kuomet atsilieps ant galvos musų priešo.

14410.95 pasaulio pusėn. Taigi neuž- ‘ ‘‘‘ .... ’ ‘ ... , i- . tu komitetai geriausiai ir navilkime tos visties. kokią tu- \ . . .,. , ,.. . . sėkmingiausiai dirba!n mumvse Europos lietuviai » v • • . ,J Broliai ir sesers! I

Del paėmimo didesnės drąsos atsisveikinda
mi su tomis Sibiro uolomis uždainuokime

(Atkartodami antra syk abu sargu
artinas prie publikos).

Sargas I: Harašo! Teip, tai kas kita,

. 6635.40pinigų
Padėta kaucija Aliantų
Bazaro
Pinigų bankoje .... 1775.55

Ligsvariu

2 d. Spalio, 1917 m.
1. Susirinkimą atidarė p. 

S. Šimkus, 7:30 vakare.
2. Dalyvavo: S. Šimkus, V. 

Jankauskas, V. K. Račkaus
kas, J. O. šrvydas, P. Nor
kus, V. Venciuviene.

3. Nutarimai: Paskirti du 
- atstovu prie Am. Liet. Taut.

Tarybos, užginant jos vei
kimą. Paskirta pp. V. Ven
ciuviene ir V. F/ Jankaus
kas. (a) C. K-tas paveda da 
IĮ savo ofiso ALT. Tarybai 
ir prižada raštinėje atlikti 
tokius darbus koresponden
cijos, kokio bus ir kokius 
bus galima atlikti, (b) C. 
K-to savaitiniai biuletiriai 
turi būt siuntinėjami kas sa
vaite visiems lietuviškiems 
laikraščiams. Tuo darbu 
užsiims St, Šimkus. (c) 
P-nas St. Šimkus raportuo
ja, kad C. K-to narys B. K.

1000.00

... 14410.95

nepasitenkinkime tais
skatikais, kokius sudėjome
nukentėjusiems, bet rišo- vienas wd subrHski.i 
k.omis saKvkime musų bro- te jr vardas musu „ualintosj 
liams Europoje, kad mes at- jr bro]ju Eu
simename juos, kad mes. . ropoję stokite darban, drauge gyvename su jais .r į. 'Centralio Komiteto at.| 
kad, pasibaigus kareu kuo- sišanki kait kite skv 
met keliausime laisvon Lie- . r ' . .x . . maus susirinkime,tuvon, tenai pasimatysime ir 
džiaugsmo ašaromis paženk Tikėdamies, jog Tamistos 
linsime savo pasisveikinimą įklausysite musų atsisauki- 
su jais. Atsiminkime bro- ir sukrusite darban, pa- 
liai, kad šelpdami nukentė- sd*̂ kame.
jusius nuo karės savo bro- au^ta Pa£ai oa» 
liūs, mes atliekame nelab- į’ Rirm'TT
darybės darbą, bet tiesoginę J' Račkauskas, se . 
savo pareigą, kaipo lietuvių r* ’ J’ •
tautos nariai; atsiminkime, S. \ įsus laiškus ir au- 
kad pirmučiausioji musų pa- kas mal°nėkite adresuoti si- 
reiga turi būti išgelbėti nuo ta,l):

! mirties tiek musų žmonių, Lithuanian Centras War 
i kiek tiktai galima, nėra ki
taip, ką gali reikšti ir musų

, kalbos bei musų kova už 
į Lietuvos politikinę laisvę, 
jei joje beliks lietuvių, jei ■

Broliai ir sesers! Žinote, taršyki tą dainą, kurią Kazimieras sudėjęs jca(j jau muSų sukilėliai garbina šviesiausi 
kad be Jūsų pagelbos Centrą mus (dainuoja):
lis Komitetas nieko negali

Rusijos carą.
Sargas II: Atlično! Jie nori sėti kana

pes ir linus, sukt virves, megzt tinklą ir 
dirbt kilpą dėl.musų gosudaro. Ei! už- 

, dainuokit dar sykį... kaip ten, nes tai yra

CENTRALIO KOMITETO
IR LIET. GELBĖJIMO 
FONDO SKYRIAMS.

Aplinkraštis.
Gerbiamieji Tamistos:—

Jau seniai laikraščiuose 
buvo pranešta apie tai, kad 
Liepos 12 d. Centralio Komi
teto ir Gelbėjimo Fondo at
stovai sutarė suvienyti tas 
dvi Įstaigas pasekminges- 
niam aukų rinkimui nuken
tėjusiems musų viengen
čiams Europoje. Nėra abe
jonės, kad Liet. Gelbėjimo 
Fondo buvęs Centralas apie, 
tai painformavo ir visus to 
Fondo skyrius atskirose ko- 
lonijose. Čionai mes dar pa lietuviai visi suguls kapuo- Stasiukas pareina iš mo-. 
kartojame susijungimo išly- se? Atsiminkime ir tai, kad kyklos linksmas, nes gavo 
gas Centralio Komiteto sky- vienas musų doleris, paau- pagyrimą nuo mokintojo uą 
rių žiniai. Susijungta sekan kautas nukentėjusiems nuo gerą elgimasį. Tėvas bu

čiuodamas jį sako:

Relief Committee, 
320 Fifth Aventie, 

NeW Yark, N. Y.

Dovana.

čiomis išlygomis: karės, gali išmaitinti varg-
1) Lietuvos Gelbėjimo dienio lietuvių šeimyną per 

Fondas faktiškai pasilieka kelias dienas. Todėl užsidė- 
kaip buvęs tik laikinai sus-,kitę ant savęs mėnesines mo 
penduoja aukų rinkimą ir tą kestis — kiek galite — išrei-

Nepaisau, kas manęs’laukia:
Pančiuos Sibiran lai varo
Ištikimu visad busiu,
Dirbsiu vien tiktai dėl caro.

Visi (sykiu kūjais ir špatais mušdami):
Ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Sargas I: Ei Matviju! Duokim ramy-
Dirbsiu vien tiktai dėl caro (2 syk.) bę. Žiūrėk jau mudu bedainuodami ir iš 
(Iš po žemių girdėti smuiko balsas). :linijos išklydom... O sviaty Nikolajuško! 
Viktoras: Ar girdit, tai jis mums su Ką pasakytų ant to mums komendantas, 

smuiku pritaria. arba majoras, kad patėmytų jog mes dai-
Zdzislovas: Dainuokim broliai, dai- nuojam sykiu su tremtiniais (eidami scenos 

nuokim. Ta daina matyt jam labai patinka gilumon dainuoja): 
(Zdzislovas dainuoja. Iš požeminio urvo 
smuiko balsas pritaria): . yjs bus dėl musų caro.

Žemę draskom, kasam rudį, „ Aleksandras: Nors sunkus musų liki- 
Iš jos geležį padaro, mas, bet vos ne vos galėjau susilaikyti nuo
Paskui iš jos kas nors kitas, juoko (juokiasi).
Padirbs kirvį dėl mus caro. (2 syk) Zdzislovas: Dainavo sykiu su mumis

ant caro (visi juokiasi. Įeina Du Rocher ir 
dairosi aplinkui. Pamatęs sargus eina prie 
jų. Paskui jį seka sargyba).

Visi (sykiu kūjais ir špatais mušdami ):

puiki daina: — Ra-ra-ra-ra !...

Ra-ra-ra-ra-ra-ra,
Padirbs kirvį dėl mus caro (2 syk.)
Sargas I:^i! Kajus ten dainuojat 

sukilėliai? Kodėl nedirbat? Ar tai dėlto

Ra-ra-ra-ra-ra-ra

Scena II.
jumis čia atsiuntė musų šviesiausis caras. Tie patįs ir Du R oc h e i

su sargyba.kad dainuotumėt? Tinginiai jus! 
Viktoras: Mes dirbame nenuilstan- Du Rocher (į sargus): Štai yra leidi

mas nuo komendanto dėl apžiūrėjimo ka-fiiai (kala kuju uolą).
Sargas Jr • Malčy miatežnik!... Ei. se- sykių. “ _ . .. .

niai jau jums buvo botagas nriei uotas per Sargas I {paėmęs laišką varto ir žiur^ 
pečius. Tinginiai! Dainuot jums užsino- damas): Ha rašo!

Labai gerai Stasiuli.; rėjo O kuris iš jūsų ant smuikas griežė? Sargas II (i sargą I): Ivanuška! Šte 
Zdzislovas: Niekas iš musų tarpo čia ty čj’ląjes augstyn kojomis.

Balutis rengia pilną prane- darbą paveda Centraliam! kniaukite iš savo draugijų, jau nuo savaites laiko skun- 
’ • - : r Komitetui. kad jos paskirtų iš savo iždų dies, kad skauda.Šimą spaudai apie Lietuvių Komitetui.

Už tai gausi dovanų. V aka-;
re eisime pas dentistą, kurs smuikos neturi (dirba), 
ištrauks tau dantį ant kurio Sargas I: Vrioš! Girdė jau griežiant !

Sargas II: Ot tau teip pasigirdo Iva 
nuška! Aš negirdėjau griežiant.

Sargas I: Durak za vsiom z riebio- 
z atkuda znaješ?

Sargas II (rodydamas): Kruhom. du
rak. joto pečat. a ]»ečat vsegda w nizu.
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Sargas I: Harašo, harašo!
Henrikas (Į šalį): Tai jis!
Aleksandras (teipgi j šalį): Kapitonas 

francuziško laivo!
Zdzislovas (neatkreipdamas domos ir 

nuolat dirbdamas): Tai musų išgelbėtojas.
Du Rocher (į sargus): Na, gerai jus 

čia laikote uždarę tuos tremtinius. Aplin
kui uolos, o tenai jūrės. Mariau, kad ne vie
nas negalėtų iš čia pabėgti, tik jau gal paki
tęs į orą paspruktų.------ ------------------------ -

(Dar bus.)

Juosius atsiminęs,
Save gailiai virgdė.

Kad už savo triūsą,
Negal ant jų jodyt,

Turi šunis lodyt.
J. Svyrūnėlis.

DUBISA.

KO VERKI?....
Ko verki broleli
Kas tave užgavo,
Ar tavo tėveliai,
Tau ką blogo daro?...

Ne tėvelis barė,
Ne brangi matutė,
Tik man gaila daros’, 
Kaip kukuoj gegutė.

Vyšnelių sodelyj
Ant obels šakelės,
Gailiai, kaip matutė,
Vergdama dukrelės. z

Leisdama dukrelę,
Už šelmio bernelio,
Dėlto kad jis geidė

. Ne jos, tik kraitelio.
Pas save parvedęs
Ėmė skaudžiai bausti!
Prie girnelių statė
Žalių rugių malti.

Kraitelį paėmęs,
Josios nemylėjo—
Žiąurais, šlykščiais, žodžiais, 
Jai išmetinėjo.

Net vėjas iš lėto
Medelius lingavo,
Kaip dukrelė, varge— 
Per dienas dejavo.

Motinėlei verkti
Brolelis padėjo,
Po draug’ ir kvietkeliai 
Darželyj liūdėjo.

J. Svyrūnėlis.

Dubisa mieloji, grožybė upelių, 
-Nebėg ne palikie tų puikių krantelių,--------
Priešais tave saulė rytmetėliais teka, 
Geltonkasės musų, lietuviškai šneka.

į Neapleisk Lietuvos, Dubisą mieloji, 
Į Tu savo pakrantėms, jaunimą vilioji... 
'• Negaliu čia būti, nes čia audra siaučia, 
: Mano gilios bangos, karės trenksmą jaučia.
Turiu plaukt j jurę, kur ramybė gaudžia, 

j Kur Nemunas, Šešupė ir Vilija snaudžia, 
; Kur bangos tarp uolų pabalę vaitoja, 
; Lyg kovoj už būvi atbalsius kartoja. 
Į Dubisos- pakrantėms miela vaikštinėti, 
' Miela su drugeliais, vasarą kalbėti, 
; Miela yr’ plaukyti tyram vandenėlyj, 
Į Miela pasilsėti baltam smiltynėlyj. 
j Miela yr’ matyti, kaip žilvičiai linksta,

L

ELGĖTA IR GEGUTĖ.
Elgeta senelis, 
Vieną gražią dieną;
Palikęs pačiutę
Stubelėje, vieną.

Išėjo į svietą 
Parnešti jai duonelės, 
Grįždamas pailsęs, 
Sėdo’s ant žolelės.

Krepšelius padėjęs, 
Jis galvą lingavo, 
Kaip prieš jį šilelyj, 
Gegutė kukavo. 

Jam švelnus vėjalis, 
Prakaitą vėdino, 
O gamta-matutė, 
Takelius dabino.

Graudžiai ir jausmingai, 
Raiboji kukavo, 
Elgetos senelio, 
Vargelius rokavo.

Gd^ute raiboji, 
Sustok' nekukuokie:
Negraudink man širdį— 
Vargų nerokuokie.

Per graudi, gegute, 
Man tavo dainelė, 
Nuo skausmų verpeto, 
Pliš mano širdelė.

Mintyse paskendęs, 
Jis ilgai galvojo, 
Kaip vargus getutė, 
Jojo sužinojo.

Tartum, kad nustojo 
šlamėti šilelis, 
Kaip praeities verkė, 
Elgėta-senelis. • 

Netekęs žirgelių, 
Kuriuos šėrė, girdė,

NUOŠIMTIS ]
SKAITOSI NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

LAKE
SH^4^E
BANKOJ 
ir subjektas sulyg reguleci- 
jos išmokama iki tai dienai, 
kurioje atsiimi savo pinigus.

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

12000 Superior Avė.

Tavo Klausimai Viši Atsakyti
KASLINK

LAISVES PASKOLOS

“DIRVOS” AGENTAS.
A. Rūkas, iš Philadeiphia, Pa. “Dir

vos” yra įgaliotas agentas užrašynėti 
i_ į, , ~ ' “Dirvą” po Philadelphiair apielinkes.
Ir jausti kaip Sier, skausmai tarp jų dingsta. Todėl, kur tik jis atsilankys, be jokios 

abejonės galite užsirašyti “Drivą” ir 
užsimokėti jam pinigus, lygai:, kaip 

. musų ofise. "Dirvos” Administracija.
Ten bitutės dūzgia, medų namo neša, 

; Ant krantų Dubisos, karvės žolia peša.
; Ten ardamas dirvą artojas dainuoja,
] Ten pat ir gegutė, gražiai pakukuoja,
; Vasaros vėjalis, iš pietų šalelės,
■ Glosto, pina, plaukus, Lietuvos dukrelės...

J. Svyrūnėlis.

Princeton 1319-VV. Rosedale 950-J.

GEO.LORENTZ
PL1VMBERIS

Sudedam trubas, itaisom apšiidi- 
mui vandens šilumą.

GĖLYTĖS.
Kiekviena gėlytė 
Kolei klesti žydi, 
Savo gražumėliais 
Džiaugtis nepavydi.

Aš kiekvieną jųjų - 
Gerbčia ir mylėčia, 
Kartą nusiskynęs 
Prie širdies dėvėčia.

Baltąją leliją
Ir puikuolę rožę,
Rūtą ir razetą
Ką teip klesti gožia.

Daugel aš kitokių 
Gėlių dar pažįstų, 
Bet žinau, kad visos 
Prie širdies nuvystų.

Man geriau ištolo 
Jų žiedais gėrėtis, 
Kol žalių lapelių 
Pačios nenumetys.

Visos juk gėlytės 
Kolei gožia, žydi, 
Savo gražumėliais
Džiaugtis nepavydi. ____

Putinas.

PERSISKIRIMAS.
Sudiev sesute,
Jauna, dailute,
Bukie linksmutė, 
Neverk, sesute.

Per veidą tavo 
Ašaros rieda— 
Še, tau aš savo, 
Palieku žiedą.

Jį pasilikie
Ilgam dėl savęs, 
Atminčiai jis tau 
Tebun nuo manęs.

Priešais ant kelių, 
Visad klupočia, 
Dieną ir naktį 
Tave dabočia.

Likims’ nelemtas
Mudu patiko,
Ir— karšta meilė 
Teip pasiliko.

V. A. Dentinas.

INKORPORUOTA 1849 M ET.
LIETUVIS

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

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

6203 Superior Avė., 
CEVELAND. OHIO.

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.

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

Kada Valdžia Prižada Atmokėti?
Ant 15-tos dienos Lapkričio-November 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 kąjpo 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 makleris parduos bondsą dėl tavęs i adarą bond- 
sų turgą. Laisvės Bondsas visuomet yra permainomas Į pinigus.

Koki Nuošimtį Jie Moka? -
4-tą nuošimtį 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 tūri pridėtus nuošimčio bilietus, kuriuos Tamista nu
plėš! 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: $59, $100, $-500, $1,000 ir viršaus. 

Kokioj Apsaugoj yra mano pinigai?
Šie Bondsai yra apsaugoti per visą 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.
LAISVES 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 įmokėsimas $5.00 balansas, $3.00 į savaitę. 
$100 Bondsą Pirmas įmokėsimas $10.00, balansas $5.00 į savaitę.
Tamista gali mokėti mokestis kas dvi savaitės arba kas mėnuo, jeigu tik 
nori.

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

rytą, nuo 1 iki 2 ir nuo 
» 7 iki 8 po piet.
Tel. Broadvvay 1248-J 
Tel. Cuy. Union 89-W 

7211 Broadmay N. E.
CLEVELAND, OHIO.

xzxxxxxnxxxxx

JOHN L. MiHELICH
ADVOK ATAS

f

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlcn

i
•.pritaikyme akinių ir < 
•‘rimų DYKAI. Zi A X

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

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

CLEVELAND. OHIO.m CLEVELAND. OHIO. m
Tinrnununmmrmi

Central 1690 Maine 2063.

:S.RobertT. Gebhart, N. D.
Akių specialistas 

Per 30 dienų
Suteiks patarnavimų 

,. akinių ir davime pata- 
DYKAI.

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

dien. Galvos skaudėjimas* 
'išgydoma su akiniais.

Praktikuoju visuose teismuose, J 
lietuviškai kalbame, n i

. • rimų v i n n a. •
>1 Aš gvarantuoju už savo darbų,l 

' { akinių pritaikyme.

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street
Cleveland. Ohio.

XXXED

DANT ISTAS

Inžinerijos studentai tiesie tiltą.

“IOfiso valandos: Nuo 9 ryto iki IĮ 
8 valandai vakaro.

Geriausi patarnavimai už sąž.i- 
ningą užmokestį.

1935 SL Clair Avė.
Viršuj Pekelčio aptiekoa.___

rUtg fnr žavinga
(£ 1 r urlanii’n žHiesir

PUBLIC SQUARE

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

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

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

Musų specialIškurnu yra taisimas laikrodžių, laikrodėlių ir vi
sokių graznų.

DIRVOS” KRAUTUVĖ

> 3CLC

2004St, Clair Avė, Cleveland,Ohic

Biznieriai Garsinkites “Dirvoje” 
Pasekmės geros.
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h Balsuok už John Julic! 
S 
B

r

H

Vienatinė ypata kur gali
ma susikalbėti svetimtaučių 
kalboj. Todėl nepamirškite 
dienoj balsavimo 6-tą Lapkri
čio pamarkiuotie X už John 
Julic,

1261 NORWOOD RD.

Užlaiko

TAIPGI

C0NSDLMANĄ
23-čio Ward’o

Tadas Neura
Savininkas

Saldainių 
Krautuves
Užlaikau skar.i.i saldainių, 
šaltos košes ir minkštų gę- 

nmy. Už stiklą tik 3c.

2047 Hamilton Avė., 
CLEVELAND, OHIO.

Kazimierz Glinskį.

SKRIAUDA.
(Apysaka.)

Vertė Z. Bagdžiuniutė.
(Tąsa,)

— Manau teip.
— Tu manai — o aš žinau!
— Ką gi daugiaus rašo? —paklausė tylomis Ipolitas?
— Praneša man apie savo greitą pagrįžimą ir norą, 

kad pažinčiau jo išrinktąją... Henrikas atvažiuos ir aš pas
kui su juo išsįruošiu j Vilnių.

— Kaipgi vadinasi Henriko sužiedotinė?
— Topilė Krukauskiutė. Ji yra žinomos kilmės. 

Aš visuomet jaučiau, kad Henrikas užšvies tą spindulį,

PARŪPINAME

Darbus Dykai!
—UŽLIAKO DIDELĘ—

NAMŲ RAKANDŲ KRAUTUVĘ

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

J. HUETER, Sr.
Ištikimas Auksorius ir Laik-, 

rodininkas.
Mes turim geriausia rankrova 

laikrodžių, žiedų ir kitokių auk
so dalykų, teipgi mes garantuo- 
jam kiekvieną dalyką kur par
duodam.

Mus kainos yra vidutiniškos.
Corola dainuojamų lakštinga

lų. Manografų ir visokių jame 
rekordų. KAINA §10.00.

Ateik, pamatyk ir išgirsk pats 
Cleveland, Ohio6502 SUPERIOR AVĖ-

& MOKĖTI $10.00 AR $12.00 UŽ OEVERYKUS KAD | 

GALIMA JUOS GAUTI UŽ $7.00 AR $8.00. S
PIRK PAS MANE, O TOKIU BUDU ŠUTAU-ffil 

PINSI NUO 2 IKI 5 DOL. ANT POROS. g

Apar to čia didelis pasirinkimas visokių ge-

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

2155-57 St. Clair Avė. Cleveland, Ohio

PEČIŲ, KĖDŽIŲ , PATIESALŲ 
(KARPETŲ), STALU, LCVŲ, MAT- 
RASŲ IR DAUGYBĘ TAM PANA
ŠIU DALYKŲ REIKALAUJAMŲ 

įpuTVį*  PRIE GASPADINYSTĖS IR KAM 
BARIŲ PAPUOŠYMAMS.

i Vyrams ir moterims. Su- I 
randame darbus prie virtu- į I 
vių darbų, daržuose, prie|į 
kambarių valymo, bliudų r 
mazgojimo ir viešbučių. Dar | 
bai laukiniuose kliubuose, su , 
.pragyvenimu. Reikalauja- j 
me greitų mergaičių prie sta i 

kurs pradėjo gęsti musų. giminei, todėl gi tegul niekas1 špižernės darbo, teipgi 
ir nesistebi, kad pirma mano mintis buvo pašvęsta tam Sre^U vaikų prie patarnavi- , 
pirma,.. O... ne... jog tu vyresnis... mo*

— Bet anas meilesnis — sušnabždėjo Ipolitas. THE CLEVELAND C ATE-. 
Karolina nudavė, kad tų žodžių negirdi. RERS ASSOCIATION CO. '

T ABIC —Topilė Krukauskiutė —tęsė toliaus Karolina 113 SUPERIOR ARCADE i
I AUAu HLunA Gražus vardas, graži pavardė! Teisybė su savimi neįneša

jam pasogos dalyje žemės, bet dėl šios dienos Grudauskų----------------- --------------------
DiiKnmn ir Prncarnfi'giminei, pridūrė su atsidūsėjimu, ir du tūkstančiu yra ka------------ ---—•——————Hucerną ir broserny rališku kąsneliu Gerybės vis be pertruki0 mažinasi, da. ^le 49o-w.. Princeton 1337-K 

lįs — dalinimai...
ŽV3IŽŽ(13S SV3!3inę Paskutiniai žodžiai prapuolė lyg aidas su griežimu, 

■ & ■■■ kokio nenoro ar išmetinėjimo, draugė su trukteiojimo pe-
Del 8UvesS“ir ■ čiais ir raukšlėmis kaktoje. ,

2041 Hamilton, Ave„ ' Užstojo valanda kankinančio tylėjimo. Ipolitas turė- 
CLEVELAND OHIO. ; j° nulenkęs žemyn, o Karolina vedžiojo akimis po^

--------  ---- lubas.
— Na tai labanaktis tau sunau — tarė pasikeliant 

nuo kėdės.
- Ištraukė savo ranką pabučiavimui, kurią Ipolitas. 

; prie savo lupų prispaudė.
— Mama dar čia jog ateis ir atlankys mane kada i 

nors, ar ne tiesa? — prašnabždėjo Ipolitas.
— Pervesk mane per koridorj, stebėtinai nemyliu 

; tos ilgos ir siauros skylės — buvo atsakymas Karolinos.
Ipolitas paėmė motinai už rankos ir įėjo į valgomąjį 

, kambarį.
— O vynas? — tarė.
Paėmė butelį ir žengė į prieangį. Adarydamas vai-! 

gomojo kambario duris į prieangį pajuto, kad kas nors 
nubėgo pabūgęs į kitą pusę koridorio. Ipolitas aiškiai 

: girdėjo šlamėjimą drabužių ir tankius bėgančio žings- 
; nius.

Prieangyje Karolinos gyvenimo susitiko su Mare 
hžiuriančia žingeidžiai į einančius. Veidą-turėjo kiek pa- 
i i raudonavusį, o krūtinė dūsavo nuo menko pavargimo, i 
! palšas savo akis iškėtusi žiurėjo į Ipolitą lyg kad pirmą 

syk jį butų pamačius savo gyvenime. i
Ipolitui sujudo kantrumo jausmai, sukando dantimis 

ir veidas pasidarė rustus. Įvedė Karoliną į jos kambarį, 
kur ji tuojau priėjus prie biurkos paėmė laišką ir pradėjo 
ilgai jį skaityti, lyg, kad ant kiekvieno išreiškimo minties 
apsistodavo ir imdavo iš jų pasargą. Teip praėjo viena 
minuta ir kita. Ipolitas stovėjo nuošalyje dviejų žingsnių 
ir laukė galo, bet galo nebuvo.

— Labanakt Ipolitai — atsiliepė Grudauskienė po 
valandžiukės, neatitraukiant savo akių nuo laiško.

Ipolitas priėjęs paėmė motinai už rankos ir sudėjo 
ant jos ilgą, ilgą pabučiavimą. Širdis jam kepė kraujuose,' 
o lupos drebėjo nuo neapsakomo skausmo.

— Labanakt — sušnabždėjo jo lupos.
Atsiartino tyliai, pusiau kambario vėl susilaikė ię 

dar kartą žvilgterėjo ant tebestovinčią prieš motiną. Ka
rolina šilkine skepečiuke nežymiai šluostė žymę sunaus 

■pabučiavimo. Ipolitui užvirė kraujas krutinėję, liepsnos 
i užgavo veidą ir buvo valanda, kurioje jam rodėsi, kad 
į jis jau svaigsta ir puls ant žemes, bet privedė ji prie pro- 
j to Marės ypata, kuri stovėjo su žvake rankoje laukdama, 
; kad tas retasis Karolinos svetys išeitų. Todėl gi kam- 
j barinės perspėtas išėjo, kuri lydėjo jį užkėlus galvą, 
j Ta jos išgąstis pasirodė jam nepemešamu.

Kuomet priėjo prie durų, kurios buvo rubežius jo irt 
į Grudauskienės kambarių, o Marė sulaikė ant slenksčio, 
į tuomet jis staiga atsigrįžęs į ją įbedė savo įnirtusias akis 
į jos akis ir per sukąstus dantis sušuko:

— Atmink jegamastele, kad daug galiu dovanoti, 
bet ne viską.

Tas staigus ątsisukimas jo, tas žvilgsnis ir žodžiai 
ant syk sumaišė Karolinos ištikimąją tarnaitę. Valandė
lę stovėjo nesijudinančiai ir iškėstomis akimis, žiurėjo į 

! atsitolinantį Ipolitą, tik staiga trenkė durimis ir paleido 
• savo nepraustą bumą:

— Ir kas čia? ir kas čia dabar? — sušuko čypian
čiu balsu. Je-je-jegamastele!... kas tai per išsireiškimas, 
kaip tai!... Neužsitarnavau aš čionai, kad kad mane vai
šintų jegamastele ir žiūrėkit dar kas! o kad esu tarnaitė, j 
tai tik ne tamistos ir niekieno malonės nereikalauja, oi 
čia žiūrėkit dar!... koks pras!.,.

Ipolitas buvo jau toli ir nors girdėjo klygiantį Marės 
balsą, bet jos žodžių nesuprato, ne^neprileido jo užda
rytos durįs. Tifc paskutinis išsireiškimas jos žodžių pra
bėgo jam palei ausis lyg koks šiurenimas, bet atsimušė 
geroje korektoje, tik jau jis pats nežinojo ar tai jis buvo 
savasčių supykintos panelės kambarinės ar aidas jį per
mainė ir atmušė jį kitokioje formoje.

KARŠI... perskaitykite atydžiap.
Tik ką išėjo labai žingeidi knyga, 169 pusi, su 30 paveikslų ir 
2-ms kariškais žemlapiais, po vardu “EUROPOS KARĖ”, šioj 
knygoj yra smulkmeniškai aprašyta visi Lietuvos 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 įasų pri
gimtoj Tėvynėj. Ši užimanti knyga turėtų rastis kiekvieno lie
tuvio stuboje. KNYGOS KAINA su prisiuntimu 50c. Užsa-

LOUIS EISENBERG

įįę’ kymus siųskite per money orderį, krasos ženkleliais arba pini- 
įgS gaiš laiške. Adresuokite:
® B. KULIKOWSKI,

ĖE P. O. Box 841 D. 10. Stamford, Conn.

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

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

BITERIO

PARSIDUODA 
VISUOSE 

ŠINKUOSE

PUSĖ STIKLO 
PATAISO SKIL
VĮ IR INKSTUS

—PRAŠYK—

GEREBRUOTO

LASH’S

MUSŲ kOŠTŪMĖRIAMS. '
Primenanti musų kostumeriams, kad dabar artinantės ru

denio sezonui iš anksto reikia.^jęjp ouozas o| jci ^uidnjisdu 
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 Avė. Cleveland^ Ohio. Princeton 1257-K

================
Prospet 2420) Central 1766

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

džiam ir sukraujam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. |

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

Musų soda ir gerymo kambarys yra pavyzdingas.
' RUCKSTEIN’S DRUG STORE ■ ‘v

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

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

Dr. Wm. Rasing Rosedale 965 J. Cuy. Princenton 1241-L

Netikėsit mano žodžiams, bet g| 
patis persitikrinkit ir štai kokiu a|: 
budu: Ateikit į A. Kranausko g 
čeverykų krautuvę po numeriu, g™ 
2003 Št. Clair Avė. ir prisimeruo- g 
kit porą pasirinkdami iš 20 porų sg 
naujo stailo moteriškų spalvuotų 
čevervkų, dailiausių ką gali dirb- g™ 
Ui ve j ~ padirbti ir po keturių ar gS 
penkių dienų čeverykas bus na- §3 

mie ir tik toks yra vienintelis jp 
būdas pirkti čeverykus. Teip gS 
pirkdami nieko extro nemokėsit gffl 
ką čeverykas guli ant lentmos 

ar išeina iš stailo. Sakau 
kad mažiause suseivisit 
nuo 2 iki 5 dol. ant poros, ’g 
Mes turime visokių čeve- |g 
rykų moterių, vyrų ir vai- ye 
kų, teipgi roberių.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS:
— Ofiso Valandos —

NIo 1 iki 3 popietų ir nuo 6 iki 7:30 va į 
kare, šventadienias nu.o 11 iki 12 die-Į 
nos. Seredoms popietų ir Pėtnyčių va
karais nėra ofiso valandų.

THE RUPPEL HARDWARE COMPANY
Cinuojam, gązo įtaisymas, pečių taisymas, fornišus statom. Ska

lūnus ir žviruotus stogus taisėm. Parduodam visokius pečius.
6510 Superior Avė.
Arti Narwood. Cleveland, Ohio.

A. KRANAUSKAS, 2003 St. Clair Avė., 
Tel. Central 3470-L Cleveland, Ohio.

i Tegul Aš Busiu Tavo Aptiekoriusįj
i H. R. GERLACH. J
: 1653 St. Clair Avė., N. E. Cleveland, Ohio. g

Tel. Bell Rosedale 1084 J.

Elena Kovačic
EKZAMINUOTA AKUŠERĖ.

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

1068 Addison Rd.
(EAST 65-th STREET) 

netoli st. Clair Avė
* CLEVELAND, OHIO. zxxxxxxxxxxxxxxxxxxn

Cay Central 1775-L.
j > LIETUVIAI! Jeigu norite pirkt gerus čevery- 

kus už vidutinišką kainą, tai ateikite pas ma-
i ne, o jums bus patarnauta mandagiai ir tei-
) i singai.

OSCAR G. LAWSON,
1 ~ Pardavinėtoju Aukšto Laipsnio (Jereryką. < [
32527-29 St. Clair Avė. Cleveland, Ohiol

Ofisas 1395 L 9 St.
Vienas plokac nuo Nortk Superior ' -== 

CLEVELAND, OHIO.

ra

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

Pamėgink męs.“ Geležinio Vyno”.

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI IĮ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS g 

982 E. 79 St., Cleveland, Ohio. S ;

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.

® Bell Main 3514 Gyvenimo © 

@ Cuy. Cent. 1505 Cuy. Union 289 (§) 

t C. J. Benkoski © 
© ADVOKATAS © 
© : ©

420 Society For Savings BIdg..^=x 
CLEVELAND, O.

Męs savo ofise turime kas per- 
(§) kalba lietuviškai.^ (g)

MARKET PHARMACY-APTIEKA
L. S. KREJCI, Savininkas

2601 LORAIN AVĖ CLEVELAND, OHIO

Cascara Liuosuojąs Sirupas dėl Vidurių

APTIEKOR1US
1103 E. 79 GAT. KAM. MEDINA CLEVELAND, OHIO.

EKPORTIšKAS RĖČĖPTŲ IŠPILDYMAS YRA NE'ATŠPeJIMĖ; ’ 
BET ŽINOJIME

Atsarg is, 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 cei-ipleciją. Viskas atliekama greitai ir teisingai. .

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

THE GEGENHEIMER DRUG. CO.,
7043 Superior Avė.

Kampas Addison Road N. E. Cleveland, Ohio

$10.oo I-Ray Egzaminavimas Hz SI.00

Ipolitas pirmiausia įėjo į virtuvę.
Savas išsitiesęs ant suolo jau miegojo, prisukta liam- 

pa metė į visus kampus savo menką šviesą. Ipolitas už- 
(Toliau bus)

;iiii»ninntiiiiiiiiiiimi»niHiirtiti8iininintttmnm:itiinniiiiiiiuižttt

5511 Euclid Avė. /arti 55 gatvės), antros lubos kambans 222.
Ofiso valandos: 9:30 r. m. iki 8:00 v. m. Nedėta^ ohio*’ ’’ “*

Jeigu tu esi sergantis, be skirtumo, koki tavo kentėjimai nebūtų, ar- 
ba kaip tu nebūtum įpuolęs į nuliūdimą. Nenustok vilties, ateik pas mane; ; 
Su $1000 mano naujausios pagerintos pageltos. Aš esu jiersitikrinęs, 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
kiniu teip ir be jokio atlyginimo. Mano ofisas yra aprūpintas su naujau- ’ 
šiom mokslo prietaisams gydymui vyrų ir moterių. Per šešiolika metą 
aš esu išgydęs tūkstančius žmonių. Ateik pas mane su pasitikėjimu. Ką • 
aš esu padaręs dėl tūkstančių kitų žmonių, aš tą padarysiu ir tau.

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

Aš kalbu lietuviškai, lenkiškai ir slaviškai.
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Ant randos da puikus Što-

Laisve DelVisu-0 ne Oel Keliu!
ir labai puikioj apilinkėj.

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

Jums yra sakyta, kad uždraudimas pardavinėjimo ir išdirbimo stiprių gėrimų butų nepripažinimas laisvės 
dėl laisvų piliečių laisvės šalyje. Tas yra netiesa.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Laisvė nėra pavelijimas, kad daryti kas jumi patinka, nepaisant ką blogo jus galėtumėt padaryti.

Dovanos! Dovanosi

Jum nėra pavėlinta užmušti, jumi yra uždrausta nešioti užtaisytus ginklus. Jus nesat laisvi rūkyti 
opiumą arba uostytie cocainą. Jus negalite laisvai vogti jei kas jums pasinorėtų.

Jeigu jus turite limpančią ligą, jus turite būti namuose. Jūsų vaikai mokyklos metu turi lankyti 
kyklą. Jus turite mokėtiė dal| jūsų taksų.

Jūsų šalis gali būti tvirta užtektinai, kad apgynus laisvę jūsų namu, jūsų laisvę kiemo ir jūsų tiesas 
balsuoti vien tiktai, kad uždraudus saumyliem žmonėm praktikuoti tą kas gali sužeisti kitus.

Stiprus gerymai sunaikina. namus, sveikatą 
ir pasisekimą dėl tūkstančių padarydami tik vieną 
žmogų bagotu. Jo laisvė, kad daryti ir pardavi
nėti svaiginančius gėrymus yra visai netiesota lai
svė.

Stiprus gėrymai tai naikinimas maisto, kuris 
taip reikalingas musų kareiviams ir talkininkams. 
Platinimas svaiginančių gėrymų gelbsti musų ne
prieteliu.

Bravarnės ir karčiamos samdo tūkstančius 
vyrų, kurie yra labai reikalingi i krautuves ir 
dirbtuves, kad užėmus vietas tų. kurie išėjo ant 
karės. Uždraudimas neišmes ne vieno iš darbo.

Taksos yra numažintos sausose valstijose. 
Kada jie išvijo gėrymų vaizbas, tad teisingos 
vaizbos užėmė jų vietas. Tę moka didžiumai dar
bininkų geras algas ir sumažina neapsakomas iš
laidas, ką padaro gėrymas de! policijos teismų, 
kalėjimų, siratnamių ir beprotnamių.

Musų vyriause valdžia uždrausti svaiginan
čius gėrymus armijai ir jureivijai. Ji padarė- 
Washingtono miestą sausu bėgyje karės. Sustab
dė dektinės išdirbimą ir galėtų turėti pastovų ša
lies uždraudimą kaipo karės išrokavimu ir nebe
reiktų daugiau išleisti jokių maisto kontroliavimo 
biliu dabar.

Jeigu gėrymai yra pavojingi nacionalinių sau
gumui laike karės, jie yra pavojingi ir visados. 
Jeigu musų kareiviai ir jūreiviai neturi laisvės 
gerti todėl, kad visados turi būti gatavi ir stiprus 
kovoti, todėl mes kurie mylime Ameriką, turime 
išvyti gėrymus, kad visi žmonės butų gatavi ir 
stiprus dirbti.

Dabar gali laimėti ši karė — darbas kuris 
gali užlaikyti armiją ir laiviną aprūpintais.

Balsuok šalin neteisingos laisvės idėja. Bal
suok už tikrą laisvę, dėl kurios musų kareiviai 
kovoja ir už katrą musų šalis stovi — ta laisvė 
turi būti liuosa nuo kelių saumylių.

Jeigu Tamista Esi Teisingas Ąmęrikonas,

Išbalsuok Ohio Valstiją Sausa!
Balsuok “YES” ant Uždraudimo Lapkričio-November 6 d

Cuyahoga County Dry Committee; F. W. Ramsey, Chairman; Paul S. Knight, Sec’y; J. S. Ratledge, Mgr.

Geriausias pasekmes neša i
apsibarsi n i mai “Dirvoje”

Laikyk Bulius Lauke
TEGUL BŪNA

Davis Antie Darbo!
Bulius yra labai puikus gyvulys pakol jis ant lauko. Bet yra

geriausis dalykas jo neisileisti i parpurinių indų dirbtuvę.

Du metai atgal apsižiūrėjote ir išvijote bulius iš miesto salės.

Į jų vietą jus pastatėte Harry L. Davis, miesto gaspado-
rium ir nuo to laiko gėrėjoties turintis žmonišką žmogų.

Ir štai kas yra Harry L. Davis — tai tikras žmogus.

Jis pradėjo gyvenimą kaipo pedliorius plieno malūne New- 
burg’e ir yra tik teisingas, prakilnus ir geros Širdies inteligentas 
kaip anie, kuris žmogus Clevelande.

Bet yra tokių, kurie mislina, kad gaspadorius CIevelando 
turi būti baigęs kolegiją; žmogus, kuris visados dirbs labai ko- 
lioruotus darbus ir atliekantis dalykus moksliškai.

Bet tuomi galima apsivilti, nes jus žinote, kad dideli sva
jotojai greitai jstumė miestą j skolas.

Pereitais metais gaspadoi'ius Davis vedė CIevelando mies
to reikalus su $208,739,09 mažiau išlaidų negu metai pirmiau.

Jštikrųfų jumis norėsis balsuoti už žmogų, kaip Harry L. 
Davis ir jus tą padarysite pažymėdami kryžiuku ant .balato po . 
jo vardu.

X.

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

JUOZAS SAUNORAS. 
829 Clifford Avė.

ROCHESTERN. Y.

Dr. I. E. D0WNEY
DANTISTAS

ofiso valandos:
Nuo 9:00 ryto iki 6:00 vakare ir nuo 7:90 iki 

8:00 vakare.
” Seredoms nuo 9:00 iki 12:00 vidurdienio.
Nedėldieniais uuo 10:00 iki 12:00 vidurdie- 

ir nuo 2:00 iki 55)0 popietų.
Princeton 2371-R %

Galima susikalbėti lietuviškai. 3 
1172 E. 79th Str. Cleveland.O. B 
rrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxm

. T»l. PriKetM 985

i Dr. E. A. Marlewski

• Telęp. - - Cuy. Central 7597-K

John Tidd 
♦-^KOSTUMERSKAS^ 

Lietu vys Kriaučius
Kurie mylite dėvėti gražius 

siutus ir kitus drabužius, tai užsi
sakykite pas atsakanti kriaučių. 
Aš gyvenu pačiame miesto centre 
ir turiu bidelę šapų, todėl ir viso
kius drabužius atsakančiai pasiu
vu. dailiai pritaikau ir gero tavoro.

Kreipkitės Antrašo:

1377 E. 9-iot gat. Cleveland, Ohio

Laikančios sa
vyje rašalą, yra 
dabar plačiau
siai vartojamos 
ir tai vienas iš 
parankiausių ra 
šomųjų įrankių. 
Todėl visi jas j 
ir perka. Bet 
jei nori turėti 
tą parankųjį da I 
lyką, niekad ne- I 
bandyk pirkinė
ti pigių, kurios 
yra parduoda- 1 
mos po 25c, ’ 

. 50c,- $1.00 arba, i 
j kad ir $1.50, ' 

nes bus veltas 
i pinigų išmeti- į 
i mas ir tos pluk- 

snoš niekad ge
rai rašyti negal, 

I nes jos padary- 
Į tos tik dėl ap- 
I gavystės. Ir 
į todėl norėda-

mas turėti ge-
rą plunksną, J,

85 nepirk pigesnės, 4
Ta kain $2.00 ir J
4^ tai tik šios kom-

panijos, nes bė- ’j 
ijL; Jtyje 3 m. daug 

esame męs jų ’1 
pardavę ir visi 

'' f. mus viengenčiai (,i 
kostumieriai y- į 
ra patenkinti ir £•/

> užganėdinti. Įv’f
/i " ---------------  fe

I’REKĖ 
rrno $2.oo 
iki $7.oo.

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

‘DIRVOS’ KRAUTUVĖJE, 
2004 SLCIair av. Cleveland.

■ ■■ DANTISTAS ===== *
Ofiso Valandos: •J*.

Nuo 9:00 12:00. nuo 1:00 $ki 4:00 popiety ir 
nuo 6:00 iki 8:00 vakare.

Seredoms nuo 9:00 ryto iki 12:60 vidurdie.

Cleveland, Ohio t
t
t 1159 E. 79th St.

L. A. Kujawski
ADVOKATAS.

Teisingai ir praktiškai-atlieka 
visokių tiesų reikalus visuose 
valstybiniuose ir federališkuo- 
se atsitikimuose. Kreipkitės 
prie jo:

Į 418 Society for Savings Bldg.
Tel. Main 257—Central 1502 R

i| Edvardas B. Smialek,jį A’KO VOŽIA

I
! (Justice of the Peace)
3 Sutaiko civiliškas ir kriminališ- 

kas bylas ir išriša kitokius teismo 
reikalus, kurie rišasi su šituom 
urėdu. Teipgi veda

REJENTALIKSĄ KANCELIARI
JĄ (Notary Public).

a

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

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

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

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

Mes kalbame visas svetimas kalbas.
SUPERIOR DRUG CO.

Superior Avė. corner E. 34-th' St, 
----------------------------------------- —Cleveland, Ohio.-------------- ------- :—--------------------

Pirmos rūšies ir žemiausios, prekės.

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

daug Lietuvių. Kodėl neleidi man išgelbėti tave.
Aš padarisiu atsargų ir rūpestingą įį f g— f "F*  I H K V 
išdestimą-analizą, tavo atsitikimo ir g® ■ J
pasakysiu kas kenkia tau.W *

Phone Eddy 1356 Valandos: Nuo 2 iki 5
CEO. M. THOMPSON, „ 8

Chiropatas, ■ Į namus irgi taukaus
SUITE 22, SAVOY BLDG.

E. 103 ir St. Clair Avenue,

H H

ra Tel. Princeton 1834-K

THE WILLIAM SITTER GO.
Slovenski auksoriai ir laikrodinin

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

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

Ateik pamatyt mus, .ir busi užtik
rintas. ,

THE WILLIAM SITTER CO.
6120 St. Clair Avė..

Cleveland. Ohio

ir Princeton 1958-K. 4

V
Ai

Cleveland. Ohio.

r
t
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1 • j
H 2H • • • e 2$
§ Ar Tamista esi savininku vienos hS ♦♦
| iš musy Grafonoliy? i

Jei ne, tai DEL KO?i» 
H

i

|g

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

KANCELIARIJA: 
303 SUPERIOR BUILDING

Cleveland, Ohio.
|j TeL Bell Main 1963.
į Cuyahoga Central 8290—R. 
ji Valandos: ___ ? '
jį pietų.

: nuo 9 ryto iki 4 po';

REZIDENCIJA: Si
i| St. 16.Berea Rd, Brook Park O.
j Tel. Mario 110—R.
;■ ‘ Su visokiai reikalais kreipkitės 
U prie jo, o busite užganėdintais jo 
•i patarnavimu.

tt
H

Nėra jokios priežas- 
' ties, kad Tamista ne-

turi vieną musų gra
žių grafanalų. H

S •• Prekė'$25.M g
Pirk vieną už “cash” arba ant lengvų g

Prekė $35.00 5
išmokėjumu. Išgirsk savo dainas teip kaip girdėjai Lietu H

2voj.
20 dieną kiekvieno mėnesio mes gaunam naujas Lietu- 2

H viskas rekordas.
H Ateik ir pasiklausyk jų. 
I 
H!l!H

H
Į! H

❖ Phone, Residencija, Eddy 890-J :

1 Dr. J. F. EVANS I
• - - .' - i
Ofisas St. Clair ir E. 103 St.

Savoy Theatre Bldg. ❖ 1

t Gydytojas ir Chirurgas *
❖i
❖ . , . : ; 
į Valandos: Nuo 8 iki 9 rynietį, ’t, j
X nuo 3 iki 5 po piet, nuo 7 iki ❖ 1

8 vakare.
.£ Residencija, 10604 Gooding

Cuy. Central 8473-R

S. Bonchorek
Specialistė

AKUŠERĖ
Baigusi šitų mokslą Europoje, 

teipgi ir čia Amerikoje.

2007 St. Clair Are, 
CLEVELAND, OHIO.

3BE
r L. Bednarski

a5<3 parduodu 0$C *

Namus ir Farmas
Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkite*  laišku ar

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI.

6700 Flcct av. Union 733-R
3L'==]EJ£ JE

DR. L E. SIEGELSTEIH
i GYBYTOJAS ir CHIRURGAS 

— Kranjo ir Chroniškų Ligų. —
Ofiso valandos: Nuo 9 ry

to iki 4 vakaro. Vakarais: Nuo 
7 iki 8. Nedrldieniais nuo 

' 10 iki 12 vidurdienio.
308 The Pcrmanent Bildg. 

746 Euclid Avė. atli E. 9 gatvės 
CLEVELAND, OHIO.

r

Augšto laipsnio laikrodžiai, Deimantai. 
Aukso ir sidabro tavorai.

MUSŲ SPECIALIŠKUMU YRA TAISOMI LAIK 
RODŽIAI IR KALRODĖLIAI.

FRANK ČERNE
Cuy Princeton 2993-L.6033 S. Clair Avė.

žinosi savo ligą ir esi galima išgydyt, nes > gydymas yra davęs ge
riausias pasekmes daugelyje atsitikimų. Daugybė gydančių maši
nų, iš yiso pasaulio sugabentų, randasi jo gydykloj. Nieko nereiškia 

. kokia ir kaip sena tavo liga, bet tuojau cik ir jei daktaras pra
dės tave gydyt, pildyk jo paliepimas, o pamatysi, kaip tuojau paįu-^ 
si sveikatoj atmainą. Tas jau buvo neviena kartą. Matyki*  su dak-" 
turu ir pasitark su ju.»m. papasakojant jam visas kliūtis.

2047 E. 9 St. Dr. Coiodrick
Specialistas vr Cleveland. flhio.

Ofiso vB’amn»s: Kasdien nuo 9 iki 4 ir 6 iki 8.
Nedčldieniais nuo 10 iki 1.



DIRVA’ No 44 LAPKRIČIO 2 D„ 1917.

I 
ikarais.

U
VItlINtb Z.INIU0 I Pasekmės antros LiuosybėsJ 

Paskolos. .Clevelando miestas
Iš pereitos savaitės. Pereita . antros Liuosybės Paskolos bond- 

-davaitė buvo kaipo tautiška ap- sų yra pirkęs už apie 73,000,000 
užraudos ir sveikatos savaitė, 
kurioje SLA. 14 ir 136 kp. rengė 
vakarus: paskaitas, prakalbas 
ir balių. Pirmuose trijuose va
karuose buvo paskaitos: 1) Ruo
šai iš SLA. istorijos, skaitė — 
p. V. S. Jokubynas. 2) Darbi- 
sinkų padėjimas Amerikoje, 
skaitė — p. J. Gedminas. 3) 
Iš Lietuvos istorijos, skaitė — 
P-V. S. Jokubynas.
- • Petnyčios vakare buvo prakal- 300 dol., Lietuvių Ekonomiška 
fcos. Kalbėjo p. F. Žyvatkaus- dr-tė už 100 dol., dr-tė šv. Jur- 
kas, buvęs SLA. prezidentas. gio už 100 dol., dr-tė šv. Juoza-

Subatoje Ulmanno salėje at- po už 50 dol. ir dr-tė Dr. V. 
sibuvo balius. Kudirkos už 50 dol. Apart tų dar

Ant paskaitų, žmonių buvo su- keliatas pavienių ypatų, 
sirinkę ne daug. Ant prakalbų 
kiek daugiau. Į balių publikos 
atsilankė nemažas būrys.

dol. Lietuviai, nors " beveik visi 
dirbantieji dirbtuvėse pirko 

! bondsus ir nors buvo prašomi, 
kad pirktų per lietuvių komitetą, 
tečiau ne nepasirodė apart ke
turių ypatų iš kelių tūkstan
čių. Draugystės, kurios pirko 
antros Liuosybės Paskolos bond- 
sus yra sekančios: Dr-tė šv. 
Kazimiero už 500 dol., dr-tė SP 
M. Aušros Vartų (moterų) už

A. Kranauskas.

SI PRVEIKSLft PILNO DIDUMO

TĘS

COMMUNI

E. 79-th St., Cleveland, O. žutės $100‘ Pini«us gaut justi ir 
7 stampoms arba dolerį.

J. RIMKUS.
P. O. Box 36, Holbrook, Mass.

PARDAVIMAI.

SVIESOS PATARNAVIMAS.

Už KELIS CENTUS I MĖNESI JVS GALĖTUMĖTE

Pasiliks ant Visados.
Pirmutinis balatas, kurį

a

ČEVERYKAI VIENOS KAINOS.

ELEKTROS ŽIBURIŲ APTAISYMŲ, ĮRENGIMŲ LEMPŲ
IR ĮVAIRIŲ PRIETAISŲ.

VISI NAMU FORNIŠIAI g
PARSIDUODA PIGIAI. LIETUVIAI KREIPKITĖS.

5016 Woodland Avė.
EXXXXXX>

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

li it

axxxxxxx
: MĘS UŽLAIKOME APARTAMENTĄ SU DIDŽIAUSIU PASIRIN-
: KIMU VISAME MIESTE

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

kraujo, nerviškumu, akių skaudėjimu, inkstą ir pūslės ligomis, vene- 
riškomis ligomis, gerklės skaudėjimu, vidurių užkietėjimu ir kitomis, 
kaip ūmomis taip ir užsenėjusiomis ligomis.

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

PROSINTI SU ELEKTRIKINIU PROSU. TA ENERGIJA, 

KURIA JUS SUTAUPYTUMĖTE PAGELBĖTŲ JUMIS

AR TAVO KOJOS PRA
KAITUOJA,

Jei prakaituoja, tuojaus 
užsisakyk Pedisino. Ar ži
nai, kad prakaitavimas nai
kina kojų nervus. Ar žinai, 
kad nervams susinaikinus, 
kojos negali dirbti? Ar ži
nai, kad žmogus geromis 
kojomis uždirba daugiau? 
__ Jei žinai, tai kodėl nesigy- 
dąi savo ligos? Užsisakyk 
tuojaus didelę šeimyninę 
krabelę Pedisino už vieną 
dolerį*

Pedisin tai vienintelis vai
stas kojoms. Jis neleidžia

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

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

•CLEVELAND, OHIO.

__Geriausi vaistai nuo viso- 
kių ligų galima gauti su ge
riausiais patarymais tik 
Usevičiaus Aptiekoje, 1172

Bell Rosedale 2417
Cuy Princeton 1539-R.

EXTRO!
Pigiai parsiduoda nauja labai 

puiki dviem gulėti lova.
Klauskite barzdaskutikjoje.

8403 PULASKI AVĖ.

Nusipirk Mosties
TAI BUSI GRAŽUS Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
-ištepk veidą mosčia per__kelis vaka-
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu—’ 
baltu... Toji mostis išima plėtras rau. 
donus, juodus arba šlakus ir prašalina, 
visokius spuogus nuo veido. Kaina dė—

Tai yra pavyzdys nuo atskiro baloto, kuris bus paduotas Tamistai balsavimo bute.

Amerikonizavimo Moterių In- 
formacijos Biuras. Amerikoni
zavimo informacijų biuras at
sidarė St. Clair, Long\vood ir 
Tremont mokslainėse utarnin- 
ke po pietų Spalio 30 d., nuo 
2:00 iki 3:00 valandų. Bus ada- 
ras utarninkais ir ketvergais 
per visą žiemą.

Mieris amerikonizavimo infor 
macijos biuro yra: išaiškinti vie 

teipgi eilė deklemacijų, griež tinėms moterims jųjų prigim- 
ktalalaikų orchestra ir dar daug tose kalbose kada, kur ir ką \ ei- 
kitko. Kiekvienas lietuvis ka
talikas privalo atsilankyti į virš 
sainėtą vakarą. Įžanga vyrams 
30c., moterims dykai.

Vakaras. Ateinančią subatą 
•S. y. Lapkričio 3 d., Popovičiaus 
salėje, 2539 St. Clair Avė. atsi
bus vakaras, kurį rengia Kata- 
BEkų Spaudos platinimo komisi
jai. Vakaro programas bus 
Įvairus. Apart prakalbu bus 
sulošta dar juokingas veikalu- 
Kas “Čigonės atsilankymas”,

Apvogė lietuvį. Nežinomi va
žis įlindę per langą į namą p. 
Kaminsko, lietuvio barzdasku
čio ant kampo Orgon Ave. ir E. 
17 gatvės, iškelinių kišenio pa
vogė apie 50 dol. Vagis nesu
gauti.

Didelis gaisras. Nakti iš Spa
go 25 į 26 d. turtingiausioje vi- 
durmiesčio srityje buten prie 
Suclid Avė. ir tarpe E. 6 įr 4 
gatvių ištiko gaisras, kurs su
naikino keliatą krautuvių. La
biausia nukentėjo (visai sude
gė) turtinga Baker Co. vyriškų 
drapanų krautuvė. Nuostoliai 
padaryti gaisro siekia virš mi
lijoną dolerių.

kia dėl jų angliškos klasos..
Veikėja Josefina Riee. kalban

ti lietuviškai, lenkiškai ir vokiš
kai užims vietą St. Clair mo
kykloje. Viršininkė Margareta 
A. Mulhern ragina visas mote
ris lankyti tas kliasas paskir
tose valandose.

Amerikonizavimo informaci
jos biuro darbas yra vedamas 
Mokyklų Tarybos, Terptautiškos 
įstaigos irper amerikonizavimo 
moterių komisijos po priegloba 
majoro karės komisijos.

Amerikonizavimo Moterių Ko
misija:

Helena Bacon, sekretore.

Jeigu Tamista nedirbi arba, 
kad ir dirbi, bet tas darbas Ta
mistai nepatinka. Tai atsilan
kyk į mano ofisą po šiuo num.: 
113 Superior Arcade. čia Ta
mista .galėsi sau pasirinkt darbą 
tokį, kokį Tamista milėtum dirb-

_T ... . .. ti, nes jei suteikta pozicija Ta-Naslaičiams namai. Vieti- ’ . . . ..
... 1- 1 - ■ mistai nepatiks, turi tiesa vėlmai zydąi Pamesville aplinkeje, ... . H .. .’ . . , ,

■ 1 1 ■ - ■ . sugrįžt ir reikalaut, kad nurody-Hupirko 176 akrus žemes ir ant ° ‘ .. , *
. . . . ,- . . tų kita. Tą ofisą užlaiko tamfo ploto tuojaus pradės statyti , ’ .• "
... j t tikslui susiorganizavę vienos sa-naslaičiams namus vardu Je- , . . . , , ,* . . . .

wish Orphan Asylum of Cleve- ?os verte,gos uz 
fend”. Ta įstaiga dabar randa- ^anavimą neretkalaujama jok.o 
si žydais apgyventoje miesto a -giniTno-___________
dalyje po numeru 3000 Wood- GAZ0 KOMPANIJA GELBSTI 
fend Ave- PASKOLĄ. RYTMETINIS

- „ . OHIO YRA DIDELIS UŽSIRA- 
Moterims žinotina. Moteris 

norinčios pramokti anglų kalbą, 
gali lankyti klesą Goodrich So- vienas iš didžiausiu užsirašy- 
cial Settlement bute, 1420 E. 31 
gatves. Lekcijos duodama kiek
vieną seredą ir petnyčią nuo 2 
iki 3 vai. po pietų. Moteris gali 
nusinešti ir mažus vaikus. Te-

ŠYTOJAS LAISVĖS
BONDSŲ.

mų padarytų per leikure korpo
racijoje antras Laisvės Paskolos 
lenktynėse į 4-tą Federališko Re
zervo Distrikta, tai buvo East 
Ohio Gazo Kompanijos. Sekan-

nai yra speciahskos pnžiureto- tjs $200,000 pirkimas bondšų be
jos., kurios padabos laike le.Kcijų.. ^.je antros savaitės linktvmiu, 
Mokslas dykai. buvo paskelbta ant paskutinės 

, , - dienos, kad $890,000 daugiau iš-
Sugavd kalimus. Kelios die- imta -g paskutinės sumos. Cle- 

nos atgal iš apskričio kalėjimo velandas suteikė $650,000; Ak- 
buvo pabėgę tns kalimai bu- ronas ir Youngstonas po $50 
tent Albert Smith, Frank Pear- 000; Canton $25>000; ir mažesni 
son ir Herman Schoenhoff, ku- miestak kartu UbricksviHe> Den. 
nuos siose dienose detektyvai nison< Kent> Wa
sugavo miestelyje Hamilton, Wooster ir Barberton atsHikę_ 
Ohio. Kaliniai buvo pasislėpę VaJdyba -ios kompanijos pfa. 
vagonuose Visi tris pargabenti nešė tdefonu komunikacijos su_ 
atgal į kalėjimą. batos rytą į visus vietinius pri

žiūrėtojus įvairiose vietose ir
Kares mokesųs. Su Lapkn- išdaHnta užsirašinėjiinUi su tik- 

eio 1 diena visuose krutamu sju prj^eibėti kiekvienos vietos 
paveikslu teatrehuose tapo pa- komitetui pasiekti jo dalį. 
kelta kaina ant įžangos tikietų. - 
» priežasties uždėjimo karės 
mokesčių. Kainos pakelta se-

PRANEŠIMAS.
- šiuomi pranešu draugams ir

Kančiai: 10c. tikietas kainuos — nedraugams, kad Dr. V. Kudir- 
11c., 15c.—17c., 25c.—28 ir tt. ko pašelpinės draugystės mėne- 

---------------— sinis susirinkimas įvyks 4-tą d. 
Dyfterija platinasi. Sveika- Lapkričio Flynn svetainėje, 5309 

tos departamentas skelbia, kad šąjį Superior avė. Radę tokį 
CIevelande dyfterija platinasi numerį, eikit vidun ir lipkit laip- 
>r pataria motinoms, kad ma- taį8 ant 4-tų lubų bus Rusirinki- 
-žiaosiame vaiko sunegalavime mas. Pradžia nuo 2-jų vai. po 
sauktų gydytoją. Pereitoje sa- pietų. Draugai ir pašaliniai žmo 
vaitėje apsireiškė dyfterija 46 
vietose.

Nauja klasa. East Techical 
High School įvedė naują klesą, 
kurioje mokina geležinkelio in-' 
žinierijos. Toje klesoje jau mo
kinosi 31 ateivis iš Rusijos. Už
baigusieji mokslą, bus siunčiami 
į Rusija, kurioje geležinkelių in
žinierių yra didelė stoka. Klasa 
adarautaminkoir ketvergo va

nės malonėkit atsilankyti kuo- 
skaitlingiausia, nes “dovanos” 
duosis per šj susirinkimą.*

J. Žilinskas, sekr.

SLA. 136 kuopa laikys susi
rinkimą 7 d. Lapkričio, seredos 
vakare 7:30 vai. ant žvaigsdės 
salės, 2041 Hamilton avė. Atsi- 
lankite visi nariai, taipgi atsive- 
skit naujų narių.

Jonas Jurkus, fin. sekr.

SALIN
SU UŽDRAUDIMU 

Išbalsuokite šlapi, pažy
mėdami savo kryžiuku 

prieš žodį 
“NO”

? Proposed Amendment to the 
Constitution.

’^ .Articie XV. Section 9 
Prohibition for Sale and Manu 
tacture for Sale of Intoxicat- 
ing Liųuors as a Beverage.

Riskiny Diena, Utarnioke

A V BALSUOJU 
b pats už save

PIRMIAUSIAI 
. Ą * BALSUOSIU 
.:rao Priešais

^/.Uždraudimą (ProhMon) 
.TODĖL KAD AŠ TURIU 

Savo darbą, Savo laisvę ir 
Savo pasisekimus.

IIIO Turite balsuoti 
dilu irgi taip pat

KIEKVIENAS

Yra galima matyti lange ‘‘Dirvos” krautuvėje. Jis 
į perstato gyvą paveikslą kaip moteris yra linksma, kaip už- 

ganadinta, kada aplaiko dovaną sidabrinių daiktų. Po 
Ituom paveikslu matysite išdėstytų daugybę sidabruotų ir si 

dabrinių šaukštų, peilių, šakučių ir tam panašių daiktų, ku 
riuos šį kartą išdėjome specialiam išpardavimui. Taigi ne
praleiskite progos jų nepamatę. Mes juos parduodame 
už visiem prieinamą kainą.

Kiekvieną savaitę galima rasti ką nors specialiam iš
pardavimui “Dirvos” Krautuvėje.

“DIRVOS” KRAUTUVE,2002-04 ST. CLAIR AVE.. CLEVELAND, OHIO

Turi Balsuoti “NO” ant už
draudimo, kad apsaugojus 

Pats save nuo Vargo.
Mes visi turime atidėti"] 

šalį visus darbus sekantį 
utaminką ir eiti į balsavimo
butą ir nubalsuot “NO” iš
šluoti iš valstijos tuos už
draudimo fanatikus, kurie 
galėtų padaryti Ohio SAU
SA KAIP KAULAS.

JŪSŲ NUOSPRENDIMAS

aš privalau jieškoti nuėjęs į 
balsavimo butą Balsavimo
Dienoj, tai bus uždraudimo 
balatas ir mano pirmas bus; 
pažymėta kryžiuku prieš žo-Į, 
dį “NO.

THE ILLUMINATING COMPANY
ILL UMINAITING BLDG. PUBLIC SQUA E R

LIKTI DARBUS GREIČIAU.

KAS NORI SVEIKAS IR DRŪTAS BŪTI? B
B

Kampai Sowinsk» ir E. 82-ra paivė. šioj aptiekoj dirba lietuvis 
provizorius, baigęs mokslą Lietuvoj ir čia Amerikoj.

PAKELČIO APTIEKA
Kampas St. Clair A v e. ir 20-mos gatvių. 1

xxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mes duodam raudonus ir žalius štampus. 
Mes turim didžiausį pasirinkimą ir geriau
sios rūšies, kokie tik randasi vėliausios ma- 
dos visoj Amerikoj ir jos aplinkėse. Kas iš- 

lll V kirpęs tą paskelbimo kuponą ateis su juo ir 
pirks nemažiau kaip už 1 dol., tas gaus ek- 
stra už lOc‘ stampy-

“‘vyZ’ Musų krautuvės visur randasi.

FRANKEL LIGHT COMPANY _. .
Cleveland, Ohio THE CLAYTON FURNITURECO. 

iSt. Clair Avė. Kampas E. 75th Street, Cleyi


