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METAI IV (VOL. IV)

Vokiečiai Verčiami Apleisti
Baltike Teritoriją

Vokietijai atnaujinama blokada ir sulaikoma pristatymas 
maisto iki neištrauks savo kariumenės iš Kuršo._______

PLIENO IR GELEŽIES DARBININKAI TVIRTAI LAI
KOSI SAVO PASIRYŽIMŲ LAIMĖT STREIKĄ.

Kompnijos skelbia, jog streikas mažėjąs, tečiaus daugelyje 
vietų nauji būriai darbininkų apleidžia dirbtuves.

SAKO, LENINAS NUŽUDYTAS AR NUVERSTAS NUO 
VALDŽIOS. TIKRŲ PRANEŠIMŲ NĖRA.

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO.

IŠ PLIENO DARBININKŲ 
STREIKO.

Youngstown, O. — Čionai už
darytos visos geležinės dirbtu
vės ir nebandoma jų atidaryti.

Chicago. — Nesimato, kad di
dėtų streiklaužių skaičius, nors 
dedama visos pastangos darbą 
varyti.

Johnstown, Pa. — Cambrai 
įstaiga Midvale Steel Co. susto
jo. Lorain Steel Co. dirba.

Bethlehem, Pa. — Bethlehem 
Steel Co. sakoma dirba. Strei
keriai praneša, kad visa įstaiga 
suparaližuota.

Pittsburgh. — Streikeriai sa
ko, kad Plieno korporacijai ne
pavyko suklaidinti darbininkų. 
Kompanijos sakosi nedaug nu- 
kčnčią nuo streikerių. Kitose 
dirbtuvėse sako darbininkai grį
žtą prie darbų.

Cleveland — Sustreikavo an
glies laivų lioduotojai atjausda- 
mi^lieno darbininkams. Viena 
dirbtuvė varo darbą su dalimi 
skebų. Streikeriai stengiasi su- 
organizuot likusius darbininkus.

Baltimore, Md. — Nacionalis 
streikerių komitetas iš Pittsbur- 
gho norėjo iššaukti ant streiko 
Sparrows Point plieno įstaigų 
darbininkus, bet tas atsišauki
mas, sako, neturėjęs pasekmės. 
Manoma tečiaus, kad tenai gali 
pakilti užjautimo streikas.

Harrisburg, Pa. — Steelton įs
taiga dirba visuose departamen
tuose, nors dalis darbininkų iš
ėję nuo darbo.

Buffalo, N. Y. — čionai nesi
stengiama pradėti varyti darbo 
trijose didelėse įstaigose, kurios 
užsidarė streiko pradžioje. Kilus 
gandams, kad busią mėginama 
pereitą panedėlį atidarti vieną iš 
tų dirbtuvių, prisiųsta tenai po
licijos ir konstabelių prižiūrėji
mui tvarkos. Bet dirbtuvė ne
atsidarė.
i Allentown, Pa. — Septynias
dešimtas nuošimtis visų elektri- 
kos darbininkų Bethlehem Steel 
Co. dirbtuvėje išėjo ant streiko. 
Pajiegos skyrius visiškai supa- 
raližuotas.

darbininkų streikas 
Anglijoje.

Londonas. — Anglijos gelžke- 
lių darbininkų streikas, prasidė
jęs pereitą savaitę, tęsiasi nesu
tramdomai, nors valdžia bando 
leisti keletą trukių.

Pranašaujama, kad atsibus il
ga sunki kova, iki streikas pasi
baigs.

Barberiai daug nori. Chilli
cothe, O. — Vietos barzdasku
čiai ir plaukų kirpikai reikalau
ja nuo savo bosų dalintis pelnu, 

kad nuo dolario 65 centai bu
tų jiems, o likusieji 35c. bosams. 
Jeigu to neišpildys, gręsiama iš
eiti ant streiko.
KVIEČIA SENATO KOMITE

TĄ ATSILANKYT DARBI
NINKŲ VIETOSE.

Pittsburgh. — Nacionalis or- 
ganizativis plieno darbininkų 
komitetas kviečia senatorių Ke
nyon, pirmininką senato darbo 
komisijos, sykiu su visa komisi
ja atsilankyti ir ištyrinėti plieno 
darbininkų stovį. Darbininkų 
komitetas tariasi su gelžkelių 
unija reikaluose šio streiko.

PRISAKO VOKIEČIAMS 
APLEISTI BALTIKO 

ŽEMES.
Paryžius, rugs. 27 d. — 

Augščiausioji taryba nu
sprendė šiandien pasiųsti 
Vokietijos valdžiai, per 
Maršalą Foch, notą, įsa
kančią po aštriomis baus
mėmis vokiečių kariume- 
<nei apleisti Lietuvą.

Notoje pranešama Vo
kietijai, kad greitu laiku 
bus sulaikyta jai duodama 
pašalpa ir prašyta bei da

ryta sutartis gauti finan
sinę paramą, jeigu Lietu
va nebus apleista.* * *
Paryžius, rugs. 30 d. — Nuo 

šiandien prasideda Vokietijos 
blokada ir jokis laivas su maistu, 
sakoma, nebus praleidžiamas į 
Vokietiją iki tolimesnių įsaky
mų, kolei nebus iš Baltiko pro
vincijų iššaukta vokiečių kariu- 
menė.
Vokiečiai atsisako pasitraukti.

Basei* Šveicarija, rugs. 30 d.— 
Generolo von der Goltz pastan
gos “priversti vokiečių karei
vius apleisti Baltiką nepavyko”, 
taip pranešama iš Berlino, todėl 
Vokietijos valdžia pasiryžo “at
šaukti jį visiškai”.

LENINAS NUŽUDYTAS?
Paryžius. — Pasklido žinios, 

■kad rusų bolševikų premjeras
Nikolai Lenin likosi nužudytas. 
Kituose pranešimuose pasakyta, 
kad jį nuvertęs nuo valdžios ko
kis tai fanatikas.

* * *
Bolševikai smarkiai mušami.
Rostovas-ant-Dono. — Vienas 

amerikonas, esantis su prieš-bol- 
ševikų rusų kariumene, aprašo, 
kaip smarkiai Dono distrikte ka
zokai muša bolševikus. Bolše
vikai tečiaus deda visas pastan
gas, matydami Denikino pasek
mes, atsilaikyti; jie atitraukia 
dalį kariumenės iš Siberijos mū
šio fronto ir grudžia į Dono sritį.

VALGO ŽOLIŲ DUONĄ.
Ateina žinių, kad vokiečiai ne

turi užtektinai javų duonai, to
dėl darosi ją iš įvairių žolių. Iš 
Amerikos atvežamais lašiniais 
daugiausia pasilaiko, jokios ki
tokios mėsos tuo tarpu beveik 
nesama.

Sugavo vokiečių orlaivį. Gene
va, Šveicarija. — Rumanijos ka
reiviai sugavo didelį vokišką or
laivį, nešusį 300,000,000 popieri
nių rublių ir mažiuką spausdi
nimui presą. Orlaivis vykęs į 
Maskvą, bet del sugedimo turė
jo nusileisti Hotine, Besarabijo
je, tenai likosi suimtas.

Nubaudė 336 išnaudotojų. — 
Bet tas atsitiko ne Amerikoj, tik 
Anglijoj. Tyrinėjimo komitetas 
patraukė atsakomybėn 336 mai
sto brangintojus, kurie visi su
mokėjo bausmių 20,000 dolarių, 
kiti pasodinti kalėj iman. Laik
raščiai agituoja bausti tokius iš
naudotojus kalėjimu, kad suma
žinus pragyvenimo brangumą.

Užmušta 3 streikeriai. Gary, 
Ind. — Važiuojant gatvekariai 
vienas prieš kitą dideliu smarku
mu susimušė, toje nelaimėje žu
vo 3 darbininkai, važiavę į dirb
tuves atsiimti pinigų; sužeista 
52 kiti darbininkai.

SUMIŠIMAI ROMOJE — 
ITALAI REIKALAUJA 

FIUME MIESTO.
Paryžius. — Romos kores

pondentai praneša, kad Ro
mos miestas yra kariškame 
stovyje. Atstovų butas, pir
ma išsiskirstymo, rugsėjo 28 
d. išleido rezoliuciją, reika
laujančią, kad miestas Fiu
me butų prijungtas Italijai.

Parlamentas išsiskirstė 29 
d. rugsėjo. Naujo parlamen
to rinkimai atsibus lapkri
čio 16 d. ir jis pradės posė- 
džis nuo gruodžio 1 d.

Atstovų bute posėdžiai pa
sibaigė rugsėjo 28 d. su di
džiausiomis riaušėmis, muš-l 
tynėmis del visų; taip tęsėsi 
per 10 minutų, peštynėse da
lyvavo apie 100 narių. At
stovai išsiskirstė su nubal- 
savimu, ar bus imama ap
kalbėjimui taikos išlygos.

Po muštynių posėdžių na-1 
mą apsupo policija ir kariu- 
menė; bandomos sukelti de-| 
monstracijos suardyta. So
cialistai kaltina viso to prie-' 
žastimi karę. Vienas pasa
kė Fiume reikale: “Štai kas; 
šiandien dedasi delei karės.i 
Karė sukėlė visų apetitus ir 
juo daugiau nori juos užga
nėdinti, tuo mažiau tas se
kasi.” Tasai socialistas už
rėkė kritikavusius Ameriką 
atstovus už jos kišimąsi Į ne 
savus reikalus. Jis pasmer
kė D’Annunzio užėmimą 
Fiume miesto ir pasakė: “Po 
karės su Vokietija i)' Aus
trija dabar mes rengiamės Į 
karę su Jugo-slavija, bet ku
ris iš Amerikos bankų duos1 
mums pinigus?”.

Kiti atstovai rėmė-suma-* 
nymą apšaukti Fiume Itali
jos miestu.

VULKANO IŠSIVERŽIMAS.
Honolulu. T. H. — Vulkanas 

Mauna Loa ant Hilo salos Paci- 
fiko vandenyse išsiveržė su di
deliu smarkumu ir pradėjo pil
tis didelė srovė lavos, kuri su
naikino daugelį namų. Daugy
bė artimų vulkano gyventojų sa
koma bėga į tolimesnes vietas, į 
jūrių pusę, apie 30 mylių atstu. 
Kalnas yra 13,000 pėdų augščio; 
pirmiausia pradėjo veikti tris 
dienos atgal, pradėjo rūkti du
rnai ir gazai. Paskiaus vėl ap
mažėjo, tik panedėlio vakare, 
d. rugsėjo, pernaują su dideliu 
smarkumu ėmė veržtis. — Lai
ke išsiveržimo 1916 metais iš jo 
durnų ir garo debesys išmestas j 
orą. 20,000 pėdų augščio, po ko 
prasidėjo visas veikimas. Mau
na Loa krateras yra 12,000 pėdų 
pločio.

Mokyklose stoka mokytojų.
Washington. — Viešosios mo

kyklos šioje šalyje negali gauti 
užtektinai mokytojų — abelnai 
šįmet stoka net 38,000 mokyto
jų. Vis tai del nedamokėjimo 
tinkamų šiais laikais pragyven
ti algų.

Profesoriai rengiasi streikuo
ti. Miss Helen Taft, veikianti 
prezidentė Bryn Mawr kolegi
jos, kalbėdama prieš profesorių 
susirinkimą išsireiškė, jog visos 
šios šalies profesoriams reikia 
susiorganizuoti ir išeit ant strei
ko su pareikalavimu augštesnių 
algų.

Nužudyta moteris. Youngs
town, O. — Ant tuščio loto už 
namų rasta kūnas 60 metų am
žiaus moters. Ją užpuolė kas iš 
nežinių ir užmušė. Jos burnoje 
buvo sukišta šmotas jos pačių 
atplėštų drapanų, kad neišrėk
tų. Kas nužudė nežinia.
‘Negausit gert, kol nebus priim

tos taikos išlygos.”
Washington. — Nors karės 

departamentas pranešė, kad ka
rės nelaimės ir demobilizacija 
jau pasibaigė, tečiaus karės lai
ko uždraudimas svaigalų yra pa
silieka galėję, iki nebus priimtos 
taikos išlygos.

BALTŲJŲ NECIVILIZUO
TAS PASIELGIMAS 

OMAHA MIESTE.
Omaha, Nebr., rugs. 29 d. 

— Penki tūkstančiai apsi
ginklavusių amerikonų api
puolė kalėjimo namus ir no
rėjo jsivertžiti ir išgauti iš te
nai tūlą negrą, suimtą už 
užpuolimą ant baltos mergi
nos. Miesto majoras, maty
damas tokį minios intužimą, 
išėjo priešakin visų ir bandė 
savo kalba nuraminti, su
laikyti. Bet sujudę sukilė
liai, nepaisydami jo kalbos, 
sugriebė patį majorą ir pra
dėjo tampyti po gatves, porą 
sykių buvo parišę jam ant 
kaklo virvę, žadėdami pa
karti. Keletas vyrų, tam
pydami majorą, pavilkę pu
sę bloko, užmetė liuosą vir
vės galą ant stulpo ir buvo 
betempia jį augštyn; porą 
sykių buvo pakėlę virve nuo 
žemės; tuo tarpu prišokę 
policistai virvę nupjovė. Pa- 
galiaus policis'tams pasisekė 
išgriebti majorą iš intužėlių 
nagų ir jį, pusgyvį nugaben
ta į ligonbutį. Majoro bur
na ir nosis buvo pasriuvusi 
kraujais. Veidas visas buvo 
sudraskytas.

Minia pirmiausia pradėjo 
rinkti apie bloką, kur rado
si teismo namas. Paskui, a- 
pie 7 vai., gavę kerosino ir 
smalos, pakūrė gaisrą pavie
to iždininko ofise. Išpirmo 
gaisras neįsidegė, bet antru 
kartu ugnis išsiplėtė visame 
budinke. Per daugelį valan
dų nežinota, ar šerifas ir 100 
kalinių buvo gyvi, ar žuvę. 
Nebuvo'-galima - gauU jokio 
žodžio iš to budinko. Kele
tas veidų, kaip per durnus 
buvo galima įžiūrėti, išrodė 
lyg buvo kalėjimo viršinin
kų; karts nuo karto pasigir
do ir kalinių šukavimai, pra
simušę pro riksmus minios. 
Tuo tarpu kaliniai buvo iš
vesti ant stogo, nuo kur jie 
išsigelbėjo. Keturi kaliniai 
pabėgo, tris sargybiniai per
šovė.

Sukilėlių skaičius augo 
šimtais, visi pariryžę nulin- 
čiuoti tą negrą. Jie veržėsi 
į vidų, bet per tūlą laiką po
licija įstengė atstumti. Po-

29, licistų tarpe pasirodė ir vie
nas negras policis'tas, kas vi
sus dar labiau inerzino. Jis 
pirmiausia už visus nuken
tėjo, tik jo gyvastį pasisekė 
kitiems policistams išgelbė
ti. Būrys jaunų vaikinų vir
ve užsikorė ant antrų lubų 
ir Įsiveržė per langą į vidų. 
Viduje girdėjo šaudymas, iš 
ko suprasta, jog jie buvo ap
siginklavę. Keletas žmonių . 
nušauta, peršauta ir šiaip j 
sužeista. Gaisrą pavyko už
gesinti apie vidurnaktį. Apie 
11 vai. nakties minėtas neg
ras ištemptas į gatvę ir pa-| 
kartas. Gaisrui didėjant, še-

i rifas buvo priverstas pasi
duoti. Užpultas ir sudegin
tas policijos vežimas. Paga
linus gauta leidimas atgabe
nimui į miestą kariumenės.

PREZIDENTAS APSIRGO.
Važinėdamas su prakalbomis, 

prezidentas Wilson apimtas ne
sveikatos. Nebaigdamas savo 
nustatyto apvažinėjimui progra- 
mo, leidosi namon, po didele už- 
žiura savo personalio gydytojo. 
Padėjimas pagerėjo beveik be- 
grįžtant trukiu į Washingtona.

Pačtai ima moteris. Pačto dar
bininkų nepasiganėdinimas se
nomis algomis baigiasi tuomi, 
kad jie turi pasitraukti, nes val
džia nepakelia mokesčių. Nega
lėdami gauti vyrų, pačtų virši
ninkai samdo moteris. Tuom- 
laikinai imamoms moterims mo
kama po 40c. už valandą. Vyrai 
gauna nuo 1,000 iki 1,600 dolarių 
ant metų, ir tai dar turi išlaiky
ti kvotimus.

MAINERIŲ IR ANGLIES 
OPERATORIŲ ALGŲ 

TARYBOS.
Buffalo, N. Y. — Minkš

tosios anglies operatoriai ir 
kasėjai savo laikytame su
sirinkime priėjo prie susi

rėmimo klausimuose ar dar
karės laiko nustatyta algų' 
skalė yra galėję, taipgi mai- i 
nerių delegatų ingaliojime 
tartis apie naujas algas.

Tarybos nors buvo labai 
karštos, tečiaus skilimo ne
įvyko ir abiejų pusių atsto
vai sutiko vėl 'susieiti kitą 
sesiją. Pakelta mainerių rei- ( 
kalavimai padidinimo algos , 
ant 60 nuošimčių ir sutrum- ( 
pinimas darbo valandų. Tą 
klausimą operatoriai sutiko 
kaipo negalimą priimt ir pa
vadino “radikaliu reikalavi
mu, kokį visai negalima pa
kelti”. Jie (operatoriai) lai
kėsi nuomonės, jog anglia
kasių delegatai atėjo į tą su
sirinkimą su mainerių kon
vencijos nurodymais ir su 
grąsinimu streiko, kaipo jų 
geriausiu argumentu.

Mainerių veikiantysis pre
zidentas užprotestavo prieš 
operatorių tokius aiškini
mus ir neleido atmesti į šalį 
darbininkų tokių reikalavi
mų be apkalbėjimo.

Daugiau užmušta šiaip, negu 
karėje. — Tautinis Saugumo Ko
mitetas savo suvažiavime Cleve- 
lande statistikomis parodė, kad 
Suv. Valstijose kas metai nuo 
nelaimių ir neatsargumo žūsta 
daugiau, negu žuvo amerikonų 
praėjusioje karėje. Kas metai 
šioje, šalyje žųsta(80,000 ėmeni:;, 
ir sužeidimų buna iki pusės mi
lijono; iš užmuštųjų buna pa
prastai 10,000 vaikų mažiaus 10 
metų.

THE ST. CLAIR AVE. 
Savings & Loan Co.

20(16 ST. CLAIR AVENUE. CLEVEDAND

PINIGŲ TAUPYMUI.

Šita Lietuviška Įstaiga yra parankiau
sia taupymams pinigų, nes priima nuo ma
žiausios sumos augštyn ir padėti galima bi
le dieną.

Nuošimčius moka nuo tos dienos, kada 
pinigai padadema. Ir nuošimtis čionai yra 
didesnis, negu kitoje kokioje bankoje, — 
čia moka 5%.

Neužsimoka šiais laikais laikyti pinigų 
namie, nes jie bile valandą gali žūti: ar kas 
įsiveržęs Į namus pavogs, arba ir sudegs, 
kaip tankiai atsitinka.

PASKOLOMS ANT NAMŲ.
Nevisada žmogus gali nusipirkti namą, 

nors ir pasitaiko, nes paprastai neturi už
tektinai pinigų išsykio inmokėti.

Šioje įstaigoje kiekvienas gali gauti pa
skolą ant namų (real estate) ir taipgi pasko
linama del namų statymo. Statymui namų 
duodama paskola karts nuo karto padidina
ma, kaip statomas namas kįla augščiau nuo 
pamatų.

Prie šių laikų Clevelando randų bran
gumo ir del stokos gyvenimo namų neužsi
moka vargti jieškant kur pastogės. Ge
riausia ateiti čionai ir apkalbėti su vedėjais 
apie namus — pirkimui arba statymui.

Taipgi musų ofise galite pavesti par
duoti savo namus, jeigu pasitaiko del kokio 
reikalo su jais skirties.

OFISO VALANDOS: KASDIEN NUO 9 IKI 3. 
VAKARAIS ATDARA UTARNINKE, KETVERGE 

IR SUBATOJ NUO G IKI 8.

Pranešimai nuo Lietuvos
Atstovybes

Vice-pirmininkai — M.
Dele- 

inžinierius

Šiomis dienomis Piki. Komi
tetas Washingtone gavo sekan
čių žinių nuo Lietuvos Delegaci
jos Taikos Konferenijoje, Pary
žiuje, informacijų biuro.
Lietuvių Delegacija Paryžiuje.

Lietuvių Delegacija prie Tai
kos Konferencijos Paryžiuje su
sideda iš sekančių Lietuvos Val
džios užgirtų atstovų. Pirm- 
sėdis yra Lietuvos Užsienio Mi- 
nisteris prof. Augustinas Valde
maras.

j Yčas ir T. Naruševičius. 
I gacijos sekretoriai:
Ernestas Galvanauskis ir juris
tas Petras Klimas. Nariai: pr. 
P. Bielskus, taipgi Dom. Semaš
ka, narys Valstybės Tarybos, 
baltrusiškai kalbančių Lietuvių 
atstovas, ir advokatas Solomo- 
nas Rosenbaum, narys Valsty
bės Tarybos, Vice-ministeris už
sienių reikalų ir atstovas nuo 
Lietuvoje gyvenančių žydų. At- 

j stovai nuo Amerikos Lietuvių: 
I pp. Juozas Dabužis, Jonas žilius 
j ir Bronius K. Balutis (ir Tarnas 
j Naruševičius, kaip augščiaus).

Delegacijos pirmininkas ir 
nariai yra skiriami Valstybės 
Prezidentu. Du vice-pirminin- 

i ku, du sekretorių ir įvairios ki
tos delegacijos komisijos yra 
pačioj Delegacijoj renkamos.

Atstovai Amerikos Lietuvių, 
' pačių amerikiečių išrinkti, yra 
patvirtinti Lietuvos Valstybės 

i Prezidento ir po to jau lieka jo 
(išimtinoj jurisdikcijoj. Jie gali 
būti atšaukti ar prašalinti tik 
>aties Valstybės Prezidento įsa-

Lietuvos Komitetas nuo kares 
šelpti.

Prie Lietuvių Delegacijos Pa

ryžiuje įsusitvėrė 1 d. birželio 
1919 m. Pirmininkas Dr. šliu
pas, vice-pirm. A. Vilimas, sekr. 
Pr. Jansonas, vice-sekr. Elena 
Jansonienė, iždininkas J. Pautie- ■ 
nius. Tikslas šio komiteto yra 
grąžinti civilius ir karės belais
vius į Lietuvą. Francuzų karės 
ministerija yra paskyrusi Ver
dun miestą kaipo bazą Lietu
viams belaisviams ir kareiviams 
esantiems Francuzijoj, atvež
tiems iš Vokietijos, ir buvusiems 
čia Rusų armijoj, taipgi atva
žiuojantiems iš Makedonijos, 
Afrikos ir iš Pietinės Rusijos. 
Tokie pat bazai manoma įsteig
ti Belgijoj ir Lotaringijoj.
Informacijos Biuras prie De

legacijos.
Ikišiol spaudos dalykus prie 

Lietuvių Delegacijos Paryžiuje 
tvarkė ir vedė sekretoriatas. 
Liepos mėnesyje tapo čia su
tvertas Spaudos Biuras, po prie
žiūra delegacijos atstojo Jono 
žiliaus. Vedėja Biuro francuzų 
kalboj skyriaus yra atvažiavusi 
iš Šveicarijos p-lė Jadviga Cha- 
dakauskaitė, ikišiol vedusi Lie
tuvių spaudos biurą “Lietuva” 
Berne. Benio Spaudos Biuras 
pasiliks toliaus po priežiūra Lie
tuvių Pasiuntinio Berne.
Lietuviai perka daiktus nuo A- 
merikos Likvidacijos Komisijos.

Lietuvos valdžia užpirko per 
Delegaciją Paryžiuje nuo Ame
rikos Likvidacijos Komisijos 
drapanų, daiktų ir reikmenų ap- 
taisymui 35,000 kareivių. Už
pirkimui delegatais paskirti M. 
Yčas, kaipo valdžios finansų at- 
~tųvąss už.- iei -ūrj> « Naru.? 
vičius ir E. Galvanauskas. j

Viso daiktų yra pirkta už sep
tyniolika milijonų dolarių titu
lu paskolos penkiems metams, 
mokant 5 nuoš. palukų, ši pas
kola yra duota Lietuvai be jokių 
užstatų ir gvarantijų, pasitikint 
vien Valstybės vekselių, iš ko 
matyt, kad Amerikos valdžia y- 
ra prielanki ir užsitiki Lietuvos 
administracijai. Priėmimui šių 
daiktų šiomis dienomis atvažia
vo iš Lietuvos j Paryžių specia
ls komisija, susidedanti iš inži
nieriaus M. Strebeikos, nario 
susisiekimo ministerijos, ir pul
kininko Korevos, pul. Gedgaudo 
ir leitenanto Biliūno. Liepos 29 
d. atvyko dar Maj. Liutkus ir
Kapit. Talliat-Kelpša.

Trisdešimts astuoni vagonai 
pirkinių jau yra atvežta į portą. 
La Rochelle. 35,000 kareiviškų 
uniformų, 20,000 porų batų, 
13,000 porų guminių batų, dau
gybė visokių baltinių, 200 rašo
mųjų mašinų, 35,000 kareiviškų 
žinelių, 100,000 svarų konservų 
ir visokių reikmenų ir daiktų.

Apart to, Lietuvių Delegacija 
užpirko valdžiai nuo tos pat A- 
merikos Likvidacijos Komisijos 
už 890,000 dolarių medikamen
tų, daktariškų instrumentų ir 
įvairių reikmenų ligonbučiams. 
Pirkimo ir transportacijos pri
žiūri Dr. J. šliupas, gi dabar, Dr. 
šliupui išvažiavus, Dr. K. Gri
mus, kurs birželio 15 d. atva
žiavo iš Kislovodsko į Francu- 
ziją.

Lietuvos Delegacija pas 
Popiežių.

Gegužio 23 d. atsilankė Ryme 
prie Šventojo Sosto pirmoji Lie
tuvių Valdžios delegacija. Da
lyvavo joje grafas Alfredas Tiš
kevičius ir pagalbon jo pakvies
tas kun. Dr. Viskontas. Tikslu 
šitos delegacijos buvo išgauti iš 
Šventojo Tėvo Lietuvos nepri- 
gulmybės pripažinimą, šv. Tė
vas per kardinolą Gasparri, val
stybinį sekretorių, dabartinę 
Lietuvos valdžią pripažino kai
po tokią, išreiškė linkėjimus 
skaisčios ateities įgyti Lietuvai 
laisvę ir apsiėmė remti teisin
gus Lietuvos troškimus.

Veik tuoj po tam, liepos 16 d., 
nuvyko Ryman antroji Lietuvių 

(Užbaiga ant 7-to pusi.)
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I Iš Lietuvių Gyvenimo
žiais siutais. Ar tas reikalinga ? 
Ne tuo tikslu mes, broliai, auka- 
vom į Tautos Fondą. Jus gi, pa- 
tįs klerikalų agitatoriai, apie tai 

......n.vvvvįį visuomenei nieko nesakėt. Tik 
atčjUs seimus Tautos Fondo at-

HARTFORD. CONN.
Rugsėjo 21 d. čionai atsibuvo 

Lietuvos Atstatymo Bendrovės 
prakalbos; kalbėjo B-vės pirmi
ninkas p. R. Karuža, nesenai su
grįžęs iš Lietuvos. Jisai plačiai 
apibriežė Lietuvos stovį, tikro
je šviesoje perstatė Lietuvos pa
dėjimą, kaip Lietuvos žmonės vi
si išvieno susiklauso ir su dide
le energija kovoja už savo ir 
musų neprigulmybę. Prakalbos 
pertraukoje Jonas Sudmanas pa
dainavo ir ant mandolino 
skambino Spragilų dainą, 
žmonėms labai patiko.

Antru kartu kalbėdamas,
Karuža nurodė svarbą lietu
viams paimti į savo rankas visą 
Lietuvos ekonominį judėjimą, t. 
y. prekybą ir išdirbystę. Pra
kalba tęsėsi dvi valandas ir pu
sę. Žmonių buvo pilna svetainė 
ir visi klausėsi su didele atida. 
Kalbėtojas padarė ant publikos 
didelį įspūdį. Geistina, kad ir 
kitos kolonijos pasikviestų gerb. 
R. Karužą kalbėti. P. G.

skaitą išduodant, nugąsdinot vi
suomenę, kad vieniems reikėjo 
už galvų susiimti, kiti gvoltu tu- 

' rėjo šaukti, kad nieko nenuveik
ta, o jau T. Fonde pinigų nėra. 
Aišku dabar, kaip diena, kur vi
sų musų aukoti tan fondan pini
gai nuėjo. Kas atsitiko, nebus 
užmiršta, bus užrekorduota mu
sų gyvenimo knygos lapuose.

Lietuvai Gelbėti Draugija. Su-

pa
kas

P-

NEW BRITAIN, CONN.
LSS. 1 rajonas surengė pra-i 

kalbas rugsėjo 21 d. Kalbėjo 
kokis tai Bimba iš New Yorko. 
Pradžioj savo kalbos pasakė, ko
kiu tikslu tos prakalbos sureng
tos — tai esą su trimis svarbiais 
klausimas: Amerikos darbinin
kų, pasaulio darbininkų ir dabar
tinės Lietuvos valdžios klausi
muose. Pirmiausia kalbėjo apie 
vargingą padėjimą Amerikos 
darbininkų, po to palietė pasau
lio darbininkų klausimą. Ir pri
eina prie dabartinės Lietuvos 
valdžios klausimo. Pasirodė čia 
kalbėtojas, kokis jis silpnas su
tvėrimas — kalbėjo lyg durna
ropių apsivalgęs ar proto nusto
jęs. Kaip pradėjo šmeižt Lietu
vos valdžią, tai net gėda buvo 
klausyti; rėkavo, buk reikią tą 
valdžią nuversti, nes ji parduo
danti žmonėms žemę, o ne dykai 
dalinanti. Tik jis nepasakė, kas 
uždyką duoda ir kuomi palaiky- 
titejtokią įk>".į valdžią, jeigu ne- 
uSę jokių -lūkesčių: Po tam jis 
Sakė nepritariąs Lietuvos nepri- 
gulmybei, norįs susijungti su 
Rusija federativiais ryšiais ir tt.

Ką galima tikėtis gero žmoni
jai iš tokių musų amerikiečių su- 
sipratėlių socialistų. Prasigėrę, 
prasikazyriavę, mokina žmones 
kaip pasaulį valdyti. Tas neva 
kalbėtojas išsireiškė, kad ką tai 
skaitydamas užsidedąs net dve
jus akinius; iš to aišku, kokis 
jis yra aklas ir kiek žemai išla-

vintas. Tuo tarpu tokie kalbė
tojai pas socialistus turi geriau
sią vardą. Patartina nusiims a- 
bejus akinius, gal tada tik pa
matys tikrą socializmo mokslą, j 
kaip jį pažįsta Lietuvos sociali- j 
štai. Jie moka ir branginti Lie-1 
tuvos laisvę. Jie, laike 1905 m. Į 
Rusijos revoliucijos visur šaukė: 
“Lai gyvuoja Laisva Neprigul- 
minga Lietuva 1” Jie dabar ir 
remia Lietuvos valdžią ir kovo- sitvėrė Liet. Gelbėti Dr-jos sky- 
ja už jos neprigulmybę. I rius ir pasekmingai veikia, šin

Apgailėtinas dalykas, kad mu-i skyriun ineina pasitikimi žmo- 
sų tarpe randasi tokių žmogiš-! n®s> žymus veikėjai, dirbantįs 
kų gaivalų, kurie su dvejais aki-, tarPe vietos lietuvių. Taipgi ši- 
niais vaikščioja, nesuprasdami Į tam skyriui daug prigelbsti g. 
net to, kiek akinių reikia užsidėt, i ^r- F- Puskunigis. Dauge- 
Dar sykį primenu, kad nusiimtų hs vietos draugijų prisidėjo prie 
tuos dvejus akinius, o tik tada to skyriaus, prisidėjo ir pažan- 
pažins tikrąjį socializmo moks- gesnės katalikiškos draugijos; 
la Socialistas. j°s gausia* remia savo aukomis.

Rugsėjo 14 d. parengtas didelis 
išvažiavimas, privažiavo daug 
svečių, visi linksmai praleido lai
ką. Dr. Puskunigis pasakė gra
žią prakalbą; po jo kalbos prie 
L. G. D-jos skyriaus prisirašė 40 
naujų narių.

Vyčių vakaras. Rugsėjo 21 d. 
i vyčiai rengė “muzikališką vaka
rą”. Daugelis indomavo, koks- 

galima parašyti daug tokių ži-j gj gįa rnuzikališkas. . . . Žinom 
nelių, kurios visą visuomenę nu-1 vjsj( kokia čia jų galybė, — turi 
stebintų. Kitaip, čia išrodo ty-' 
lu, nieko nežinoma.

Galima buvo prirašti iš atsi-! rju_

skas atvažiavo rugsėjo 28 d. 
“Aušrelės” chorą mokinti naujų 
veikalų ir dainų. Taipgi daug 
yra kurie mano imti speciališ- 
kas ir nuolatines lekcijas daina- 
mo ir muzikos. Galės imti lek
cijas ir pašaliniai, bet turi pra
nešti “Aušrelės” choro pirminin
kui. Taipgi kas iš jaunimo nori 
lavintis dainavimo ir susipažin
ti su muzika ir su scenos daly
kais, gali prisirašyti prie “Auš
relės” choro ir tą viską lengvai 
išmoks. Taigi, merginos ir vai
kinai, prisirašykit ir bukit drau
gais to inteligentiško “Aušrelės” 
jaunimo. Sermėgius.

WORCESTER. MASS.
Užmiršta kolonija. Skaitant 

įvairius laikraščius, randama iš 
įvairių kolonijų žinelių, bet iš 
Worcesterio mažai ką rasi — 
kartais ir visai nieko. Kodėl taip 
musų korespondentai miega?' 
Juk čionai medegos yra įvalias,

buvusio čia katalikų federacijos 
seimo; daug jame musų klerika
lai iškrėtė šposų, ypač paaiškė
jo, kad padaryta daug įvairių 
slaptų dalykų; Tautos Fondan 
sudėtus žmonių pinigus, kaip iš-

Buvo tai pirmasai oficialis už- 
kvietimas, bet ne Lietuvių Dele-; 
gacijos, kaipo tokios, o tik išvar
dytų dviejų jos narių. Lietuvių 
Delegacija atsisakė dalyvauti, 
motivuodama tuomi, kad Lietu
viams oficialiai dalyvauti Lenkų 
komisijoje išeitų prejudicija, 
lyg Lietuva but dalimi Lenkijos, 
ir reikalavo, kad Lietuviams bu
tų sutverta specialė komisija. 
Apie ribas Lietuvos ir Lenkijos 
Lietuvių delegacija, kaipo tokia, 
sutiko svarstyti Lenkų Komisi
joj. Kviesta kitą kartą Delega
cija pasiuntė ten savus įgalioti
nius prof. Valdemarą ir pp. Kli
mą ir Siemašką.

Tuoj po to generalis Taikos 
Sekretoriatas atsiuntė į Lietu
vių Delegaciją p. Morrisoną, A- 
merikietį, užklausdamas, ar Lie
tuviai sutiktų, kad jų reikalai 
butų svarstomi vienoje komisi
joj su Pabaltmario tautomis? 
Delegacija sutiko. Tokiu budu 
sudaryta Babaltmario Tautui 
Komisija, kurioje, kaip minėjo
me, yra svarstomi reikalai Finų, 
Estų, Latvių ir Lietuvių. Pir
muoju šios komisijos pirmsėdžiu 
buvo p. Esme Howard, anglas. 
Kitų “Big Five” tautų atstovai 
buvo: p. Morrison, nuo Ameri
kos, p. Camerer, nuo Francuzų, 
markizas de la Toreeto nuo Ita
lų ir vienas Japonas. Dabarti
niu laiku pirmsėdžiu yra markiz 
de la Toretto.

Lietuvių Delegacija šitai ko
misijai žodžiu ir raštais nekart 
išdėjo savo reikalavimus ir as
piracijas. Ir dabar nuolat, kilus 
kokiems klausimams ir kompli
kacijoms, Delegacija į tą komisi
ją nuolat kreipiasi.

Patsai faktas sutvėrimo Bal
tijos Tautų Komisijos, ypač pri- 
skirimas ir pavedimas šitai ko
misijai Lietuvių reikalų yra di
delės svarbos. ' Juomi Taikos 
Konferencija mus faktiškai at
skyrė nuo Lenkų, šioje dvasio
je mes, Lietuviai, privalome ir 
toliaus eiti, artindamiesi su Pa- 
baltiko tautomis, Latviais ir Es
tais.

KROJO GYVENIMO
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Merginos dabar pradėjo 
vaikščiot be pančiakų. Pė
dos, tiesa, ne nuogos, nes ap
siavę čeverykais ir čevery- 
kuose įsiauna mažas pančia- 
kaites, kaip matot vasarą, 
vaikščiojant kūdikius. Pas
kui gi — visai kojos niekuo 
nepadengtos. Tik, meldžia
mieji, nepradėkit mislyk, 
kad aš tą mačiau.... visai 
nepasitaikė.

Tas dar butų nieko: da
bartiniais laikais, kiaip vis
kas brangu, tai ir pančiakos 
brangios. Nenešiojant jų, 
sutaupai daugiau pinigų.

Bet ve kas man labiausia 
parupo: kur dabar bus mo
terų bankas? Kur jos laiko 
savo pinigus, kada neturi di- 
delių-ilgų pančiakų? Nuo 
to laiko, kaip tik atsirado pa
saulyje moters, pančiakos ir 
pinigai, tai moters turėjo 
geriausią vietą pinigų laiky
mui pančiakose. Vyrai kel
nėse turi kišenius, o moters 
neturi jokių kišenių, nei jos 

mori nešiotis pinigus ranki
niuose krepšeliuose, nes juo
se sutalpinta tik pauderis ir 

u ko‘ nei gerb. zF.k(?lė’is ,ir Pęrfumuoti no- 
Spragilui pernaują apkal-,slniai skadareliai. Saugiau- 
bėti sias privatiskas moterų (ir

Bet yra, buvo ir bus ka ra- me^ kalbar?a 5?a aPie 
syti, nes, kaip sakiau, jy.Va-> *?£
dos be paliovos mainosi, kaip k " 1
kokio magiko galinga ranka ' 
keičiamos. Man besirupmiant moterų

bankais , atsirado ir pagal- 
Daug moteriškų madų pro ba. Yra padaryti tam tikri 

savo akis mes praleidom, ir krepšeliai, kuriuos jos apsi- 
prisistebėjom ir kitokių nuo- riša sau (apie koją virš kelių 
monių turėjom, tai apie pra- ir tenai pinigus sudėję laiko, 
ėjusias nieko ir nesakysiu. Tie krepšeliai apjuosiami 

Nesakysiu nieko apie įvai-1 ‘ ■ -- -.................
rias moteriškas skrybėles, 
su raudonomis, juodomis ir 
baltomis plunksnomis; apie 
jų skrybėlių špilkas, kurio
mis ne vienam vyrui perdur
ta žandas; apie plačius, apie 
napoleoniškai išlenktus ir 
siaurus brylius, nei apie ma
žas siauras mučiukes.

Nekalbėsiu apie išpustus 
plaukus, apie prikištus kal
tūnus, apie dratus, apie gar- 
biniavimus, dideliais stiklais 
išmarkytas šukas ir deimali
tuotas špilkas.

Nekalbėsiu apie veidų da
žymą raudoniai su juodais iš- 
smaigytais lašais, nei apie 

aciu. kvepiančius miltelius, ku- 
___________ Imk Mu-, riais išsibarstę veidus išrodo 

sų Gyvastį ir Turtą” gavome —|lyg pelės iŠ miltų išlindę.

Gerb. Spragilas atbėgo su 
šitokiu senai žadėtu aprašy
mu:

APIE NAUJAS MOTERŲ 
MADAS.

Kalba, plepa, pajuokia ir 
tankiai paniekina vyrai mo
terų madas, kurios taip tan
kiai mainosi, kaip mėnulio 
veidas. Daug prirašyta, pri
sijuokta ir prikalbėta apie 
moterų madas, kokia tik kei
stesnė ar naujesnė atsiran
da, kad gal jums išrodys, jog 
apie tai nėra 1

Baltijos Tautų 
Komisija

Karę pertraukus, pradžioje į 
Taikos Konferenciją Paryžiuje 
buvo kviesti atstovai maž-daug 
visų dalyvavusių karėje prieš 
vokiečius alijantų pripažintų 
tautų.

Greitai vienok tautų reikalus 
ėmė svarstyti tik atstovai pen
kių didžiųjų valstybių — Anglų, 
Amerikos, Francuzų, Italų ir 

Japonų (The Big Five). Vėliaus 
atpuolė Japonai, kaipo menkiaus 
interesuoti Europos reikalų nu
statyme, ir tokiu budu pasiliko 
tik atstovai Amerikos, Anglijos, 
Francuzijos ir Italijos (The Big 
Four) po vadovyste prezidento 
Wilsono, Lloyd George, Clemen
ceau ir Orlando, kaipo reprezen
tantų tų keturių valstijų su vie-

kuopą, kurią vos galima vadinti nu abelnu organu “Generaliu 
kuopa, — turi apie desėtką na- Į Sekretoriatu” (General Sekre- 

Tiesa, tą muzikališką va- tariat de la Conference de la 
Muzikantai buvo Paix).

Prie Taikos Konferencijos ta
po įsteigta kelios atskiriems rei
kalams tarybos, kaip ve: Kariš
koji Taryba, Augščiausipji Eko
nominė Taryba” ir kt.

Svarstymui reikalų naujai su
sitvėrusių arba besitveriančių 
valstybių liko sutvertos terito- 

Tik gaila, kad j rialės komisijos, į kurias papra
stai ineina atstovai nuo penkių 
didžiųjų valstybių (The Big Fi
ve). Pavyzdžiui yra: Italų Ir- 
redentų Komisija, Jugo-slavų 
Komisija, čecho-slavokų Komi
sija, Bulgarų Komisija, Graikų 
Komisija, Lenkų Komisija ir 
Baltiškųjų Tautų Komisija.

Baltiškųjų Tautų Komisijoje 
yra svarstomi reikalai Finų, Es
tų, Latvių ir Lietuvių. ' Įsteigta 
ji vėliausiai, nes tik po pasira
šymo taikos su vokiečiais. Iki 
tol visos šitos keturios tautos, 
taigi ir Lietuviai, jei kuri turė
davo kokius reikalus su Taikos 
Konferencija, siųsdavo savo me
morandumus, notas ir revindi- 
kacijas į General) Taikos Konfe
rencijos Sekretoriatą arba, ka
riškais klausimais, į Generalę 
Karės Tarybą; ekonominiais

karą parengė 
tris high school mokiniai ir or- i 
kestros nariai: du lietuviai, vie-1 
nas žydukas. Griežė ant poros 
smuikų ir vieno mandalino — 
tai ir visas muzikališkumas! —

kilo aikštėn, kunigai naudojo ne prįe į0 į)uvo dainų, deklamacijų, 
šelpimui badaujančių, ne Lietu- prakalą aakg kun.J. J. Čeplikas. 
vos laisvės išgavimui. Paaiškė-1 Kaįp įas kunigėlis sako ką, tai 
jo, kad tūkstančiai išleista Mas- 
towskiams, česnuliams. Ne tik 
kad kelionė ir kitos išlaidos va
žiuojant į Paryžių apmokėtos, 
bet dar užmokėta ir už česnulio 
kelines, kurias jis ten keliauda
mas nusipirko. Bet dar ne vis
kas. .Dar stambesnių išlaidų pa
daryta: čia tik po kelis tūkstan
čius dolarių lėšavo. Reikia pa- 
rokuoti Gabrio-de-Garliava išlai
das. Jau susideda desėtkai tūk
stančių išlaidų. Na, pamiršom 
Bartušką; kiek tam tituluotam 
žmogui išduota, ir kitiems, kurie 
varė pragaištingą darbą Lietu
vos nenaudai. Jie ėjo prieš Lie
tuvos valdžią ir dabar tebeina.

O mes, Amerikos lietuviai, bė
gom į tą fondą, dėjom savo au
kas šelpimui badaujančių. Šia
me klerikalų seime pasirodė, ką 
mes sušelpėme — tik klerikalų 
šulus, suteikdami jiems gražius 
pasivažinėjimus, parėdėm gra-

yra ko klausyti, 
publika buvo prasta. Vyčiams 
rengiant vakarus, patartina pa
statyti tiems “dzievažninkams” 
sargybą.

Iš Literatūros, Dailės ir Dra-; 
mos draugijos “Aušrelės” veiki
mo. “Aušrelės” Choras per vi
są vasaros sezoną ilsėjosi ir ma
žai ką veikė. Parengė du išva- 
įąvimu, kurie buvo gan puiĮcųs 
ir pasekmingi. “Aušrelės” cho
ras turi gerą užjautimą pas vie
tos lietuvius. Jeigu kas rengia 
kokį išvažiavimą, vis kviečia au- 
šreliečius; žino, 'kad jeigu pri
bus “Aušrelės” choras, tai bus 
dainų ir lietuviškų žaislų. O tas 
jaunimui geriausia tinka.

Dabar, artinantis žiemos se
zonui, aušreliečiai mano jį gra
žiai pasitikti. Jau turi suplana
vę visą eilę tinkamų parengimų. klausimais į Augščiausiąją Eko- 
Gerb. kompozitorius M. Petrau-

Vinikas.

O RED. ATSAKYMAI O
Sermėgius. — Tamista savo 

korespondencijoj rašai, kad iš 
jūsų miesto niekas nerašo, — o 
ko pats taip ilgai tylėjai? Visuo
menė laukia žinių, taigi kada tik 
jų yra, rašykit. Ačiū už kitą ko
respondenciją — gavome.

Nepageidaujamas. — Straips
nelį “Šis-Tas” prie progos indė- 
sime. Meldžiame tankiaus ką 
parašinėti.

M. A. Karbonskienė. — Eiles 
gavome. Talpinsime. Ačiū.

Lietuvos Sūnūs. — “1

sunaudosime. Ačiū.

NAUDINGIAUSIOS KIEKVIENAM TURĖTI 
“DIRVOS” LAIDOS KNYGOS:

“KAS SLEPIASI UŽ ŽMONIŲ PASAKŲ" — 156 puslapių didelio for- 
mato kny^a, su daug paveikslų, apdaryta $1.25. Neapdaryta 75c. 
Perskaitęs šią knygą, sužinosi visokius senovės gadynių žmonių 
tikėjimus ir nuo ko tie tikėjimai paėjo. Taipgi paaiškės didieji 
gamtos apsireiškimai. Labai lengva skaitymui.

“VIENYOLYNO SLAPTYBĖS” — 150 puslapių, su 6 paveikslais, aiš
kios spaudos knyga, aprašanti vienuolynų arba klioštorių slapty
bes. Kiekvienas tą knygą turi turėti. Kaina $1.00 su prisiuntimu.

“TAUTOS VAINIKAS” — Eilių-dainų knyga, 172 puslapiai, joje tel
pa keleto musų autorių eilės. Kaina su prisiuntimu 50 centų.

“LAIMĖS BEJIEŠKANT” — puiki įvairių žingeidžių vaizdelių kny
ga, 107 puslapių, kaina su prisiuntimu 35 centai.

“TĖVYNĖS ĮSPŪDŽIAI” — įvairių linksmų ir graudingų eilių kny
ga, iš 80 puslapių, kaina 35c.

“UŽTEKANTI SAULĖ” — patriotiškumo, mokslo ir meilės paveiks
lėliai, iliustruota. Kaina su prisiuntimu 35 centai.

“TEISYBĖS PASAKOS” — gražių teisybės pasakų knygelė, suside
danti iš 67 puslapių, kaina 25 centai.

“LIETUVIŲ PRABOČIAI LYDAI” — užimanti istoriška knygelė, ap
rašanti apie garsią senovės tautą Lydus. Pusi. 35. Kaina 10c.

Agentams ir knygų platintojams duodama geras 
nuošimtis. Adresuokit, siųsdami užsakymus 

užsakymus ir pinigus, sekančiai:
“DIRVOS” KRAUTUVĖ

7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio.
Turime išleidę Didelį įvairiausių knygų Katalogą — 
jin ineina “Dirvos” spaudos ir kitokios visos knygos, 
išleistos Europoje ir Amerikoje. — Tame kataloge 
taipgi telpa Columbia Grafofonų ir Rekordų surašąs. 
Pareikalavusiems Katalogą siunčiame DOVANAI.

NAUJAUSI LIETUVIŠ
KI REKORDAI

JONO BUTĖNO:
Kur upelis teka. 
“Pasakyk, mano 
mylimas krašte” 

“Kas subatos va
karą. Valcas. 
“Jau saulutė lei
džias.” Valcas.

E2359 “Nemuno Vilnys”

nominę Tarybą.
Išsyk Taikos Konferencija no

rėjo svarstyti Lietuvių reikalus 
Lenkų sub-komisijoj. Balandžio 
23 d. prof. Valdemaras ir p. Yčas 
buvo kviesti generalio Sekreto
riato į Lenkų Komisiją svarsty
ti statistiškus, etnografinius ir 
ekonominius Lietuvos reikalus.

ŠI DRAUGIJA TURI PA- 
ĖMISI “DIRVĄ” UŽ 

ORGANĄ.

E4362
ir

E4363

ir

Visi yra 10 coliniai — 
ant abiejų pusių 

Kaina 85c.
Su užsakymu siųskite ir 

pinigus.

ir “Sudiev” — Mu
zika.

E2395 Bum-čik-čik
ir Dėdienė — Polka.

E3348 Suktinis.
ir Valia, valužė — 

daina.
E3799 Vilniaus Polka.

ir Tamsioji naktis.
E4180 Medžiotojai — I,

ir Medžiotojai — II 
(monologas).

E4237 Maušiaus Kelionė
ir Jonas šmikis ke

liauja namon —
monologas.

IST AR NORIT ŽINOT DABARTINĮ LIETUVOS RUBEŽIŲ? 
“Dirvos” Krautuvėje yra pardavimui dideli Lietuvos Žemlapiai — 
juose sužymėta visi Lietuvos miestai, miesteliai ir bažnytkiemiai. 
Pagal jų galėsit lengvai susekti, kaip eina dabartinė Demarkaci
jos Linija ir kokiose vietose atsibuna Lietuvos ir Lenkijos kariu- 
menių mūšiai, kur randasi Bolševikai, kur Latvija ir Estonija, su 
kuriomis Lietuviai tariasi išvien veikti. Taipgi yra Mažoji Lietu
va, kraštai Lenkijos ir tt. Žemlapyje yra visi didieji Lietuvos ke
liai, upės, ežerai ir viskas, ko norėtumėt matyti. Atspausdintas 
daugeliu spalvų. Labai didelio formato. Kaina tiktai .... $1.00

JEIGU VAŽIUOSI LIETUVON, tai 
įgyk bent kiek mokslo; juk bus sar- 
gata pasirodyt, kad Amerikoj būda
mas nieko neišmoai. — Mes nurodom 
budus, kaip mokslą įgyti. Reikalau
kit informacijų, prisiųsdami 2c. pačto 
ženklelį. Adresuokit: L. K. Mokykla, 
2023 St. Paul Ave., Chicago, Ill. (40) I

DAILĖS DR-JA “VARPAS” 
NEW BRITAIN, CONN.

Valdybos antrašai:
Pirm. — A. Mikalauskas,

14 Spring Street
Rašt. — J. Maksimavičius,

238 Cherry Street
Iždininkas — K. Gedraitis

9 Beaver Street
Režisierius — V. Pasvenskas

20 Štai- Street

JAU GAUNAT LAIŠKŲ Iš LIETUVOS 
ir Jūsiškiai Prašo nuo Jūsų Pagalbos.

Geriausia ir patogiausia jums bus pa
siųsti pinigus į Lietuvą savo giminėms per 
A. B. BARTOŠEVIČIAUS OFISUS, — nes 
persiuntimas gvarantuojamas ir pinigai su
grąžinami atgal, jeigu kartais nfebutų pri
imti. Siųsti galima į visą Kauno guberniją, 
dalį Suvalkijos ir Vilniaus gub.

Du Lietuviški Ofisai, į kuriuos galit Atsi- 
kreipkti, kada Norite Siųsti Pinigus 

Savo Giminėms į Lietuvą:
St. Clair Ave. Savings & Loan Co.,

2006 St. Clair Avenue. Ofisas atdaras 
kasdien iki 3 po pietų; utarninko, ket
verge ir subatos vakarais nuo 6 iki 8 v. 

Tos pačios įstaigos Superior Avenue Branch
7909 Superior Avenue — ofisas atdaras 
kasdien ir panedėlio, seredos ir suba- 
tos vakarais nuo 6 iki 8 vai.

CLEVELAND, OHIO

Neminėsiu apie plonas je- 
kes, kuriomis norima paden
gti kūnas, bet per kurias 
viskas matos, nei apie spal
vuotas po tų jekių kitas je- 
kutes, apie juostelėmis išrai- 
šiotus ir megstus priešakius 
ar apie augštai iškeltas kru
tinės; nei apie liesumą, nei 
apie storumą, nei apie gar
sėtus.

Nekalbėsiu apie plačius il
gus sijonus, nei apie siaurus, 
iš šono, ar iš užpakalio, ar iš 
priešakio perskeltus sijonus, 
nei apie plačius, išmargin
tus diržus, nei apie siaurus 
diržus, nei apie kitokius.

Nei apie ’žemus ar augštus 
čeverykus, augštas ar že
mas kulnis, nei susegamus, 
nei suvarstomus, čeverykus; 
nei apie retas margintas šil
kines pančiakas, nei apie ką 
kitą.

Nagi apie ką tu, gerb. 
Spragilėli, žadi mums papa
sakot, kad viską išrokavęs 
sakai apie tai nekalbėsi? — 
Jus taip norit klausti.

Taigi klausykit: štai kas 
kas naujo moterų madose 
atsirado: jos pradėjo nene
šioti pančiakų!

Ar dar ko kito nenešioja, 
to nežinau, bet ne .apie tai čia 
bus kalbama.

Nenusistebėkit, kad tokia 
mada išėjo, nes taip yra, 
nors jus negirdėjot ir neži
not. Tai tikra teisybė — 
moters pradėjo vaikščiot be 
pančiakų.

Tik nemanykit, kad aš tai 
mačiau. Ne, aš negalėjau 
matyti, nes jos apsiavę čeve- 
rykais ir apsivilkę visas ki
tas drapanas.

Nauja miada, šią vasarą 
paplitusi Paryžiuje, tuoj pa
sipylė ir Amerikoje. Nema
nykit tik, sakau, jog aš ma
čiau, — ne, ne, ne.

apie šlaunį dirželiu lygiai 
taip, kaip laikrodėliai, ku
riuos nešiojama iant rankų. 
Tokis tai yra naujas moterų 
“privatiškas” bankas —pri
juostas prie kojos augščiau 
kelio. Tik nesakykit, kad aš 
tą mlačiau — nepasitaikė to 
ir negaliu patikrint, kaip ten 
išrodo.

Nepykit, kad aš. apie t$i 
ižinodąmas, anksčiau jums 
nepranešiau, gal būtumėt ir 
pasiteiravę, pasižiūrėję ir 
sužinoję, kaip ištiesų yra, 
kada dar buvo vasara ir jos 
taip nešiojo. Žiemą vargu 
matysit, nes tai yra vasari
nė mada, kaip ir nešiojimas 
žemų čeverykų, plonų per
matomų jekių, nuogų kaklų 
ir lengvų skrybėlių. Laukit 
kitos vasaros, jei norit, ir 
laikykit šitą mano praneši
mą išsikirpę, load neužmirš- 
tumėt prisimint, kas moterų 
pasaulyje yra ir ką reikia ži
noti. Tikėkit man, kad kitą 
vasarą ta mada bus jau pil
name žydėjime.

Aš pats labai pykau ant 
“Dirvos”, kam pernai vasa
rą, artinantis saulės užtemi
mui, neindėjo paveikslų ir 
aprašymo, kaip tas atsibus, 
tai ąš negalėjau gerai maty
ti. Kada užtemimas perėjo, 
buvo parašyta, kaip tas atsi
buvo, kaip išrodė ir tt. Ir 
dar pasakė, kad kitias toks 
užtemimas bus vėl tik už 
šimto metų. Lauk, dabar, 
žmogus, šimtą metų, kol kas 
vėl bus. Jus gal 
mane, kad reiks lauks pava
sario ir vasaros, kad reiks 
per ilgą žiemą apie tokį žin- 
geidų dalyką žinot, mislyt, o 
nematyt. Spragilas.

N. B. Kitą sykį atnešiu 
pajieškojimą:— “Kur Mano 
‘Šonkaulis’?”

“Draugo” “mokytų” re
daktorių štabas susideda iš 
vieno pavaryti iš “Dirvos” 
zecerio, vieno netekusio kur 
tai džiabo piąorėlio ir turbut 
vieno dvasiško piemens. — 
Tai išmintis, tai mokslas! — 
(Šitą be antgalvio “straips
nį” prisiuntė Chicagietis J. 
B—nas.)

Vienas kunigas pasakė: 
“Žmonės, kurie sueina į baž
nyčią 'snausti ir miegoti, tu
ri mokėt brangiau už inei- 
gą, kaip ir trukiu važiuojant 
už miegamąjį vagoną”. -— 
Ir taip ir taip negerai: mie
gi namie — bedieviu apšau
kia.



Iš

NUO REDAKCIJOS
Nepabaigiama “Pasaka”

Pasirašius po karės per
traukimo išlygomis pereitų 
metų rudenį, vokiečiai suti
ko apleisti, pagal reikalavi
mo, visas užimtas vietas — 
ištraukti iš jų savo kariume- 
nę, — tečiaus ta kariumenė, 
kaip ir dabai’ pranešama, vis 
dar tebesanti Latvijoj ir da
liniai Lietuvoj.

Daug sykių buvome patal
pinę pranešimus upie tai, 
kad vokiečiams įsakoma pa
sitraukti, kad jie pasiryžę 

'pasitraukti, kad vėl — jie 
vis ten randasi. Ir paskui 
ta pasaka pasikartoja išnau- 
jo. Vokietijos valdžia vienu 
tarpu pasakė negalinti pri
versti kariumenės apleisti 
Btaltiko provincijas, nes jai 
žadėta duoti tenai žemės, tai 
dabar ji ir laikosi tose vieto
se, kur pažadėta.

Išrodė taip, kad sąjungie- 
čiai žodžiu negalėjo vokie
čiams nieko padaryti.

Rugsėjo 29 d. iš Paryžiaus 
ateina žinia, kuri daugiaus 
mus intikrina, jog vokiečius 
bus galimu iškraustyti iš pa- 
Baltiko žemių. Pasiųsta į 
Berliną nota, reikalaujanti 
kuogreičiausia ištraukimo iš 
Baltike provincijų Von Der 
Goltz’o armijos su grąsini- 
mu, kad jeigu tas nebus iš
pildyta, Vokietijai bus sulai
dyta pristatymas maisto ir 
’inansinė pagalba. Visi uiš- 
dai supranta, kad jeigu Von 
Der Goltz negautų iš Vokie
tijos paramos, jisai tenai ne
galėtų pasilaikyti. Taigi, jo 
ištraukimas yra vaistas pa
čių vokiečių rankose, todėl 
taikos konferencijoje mano
ma pasielgti taip, kad vokie
čiai jaustųsi visi atsakomy
bėje už tai.

Spaudimas prasidės tuo- 
jaus. Von Lersner, Vokieti
jos pasiuntinis Paryžiuje, 
supranta šiandien, kad nuo 
dabar visi projektai finansi
nės pagalbos Vokietijai iš 
Amerikos yra sulaikyti iki 
Von Der Goltz neišeis, ir kad 
viskas nuolat bus veržiama 
vokiečiams (ankštyn, kolei 
pasimatys pasekmės.

Vienas tik sumanymas ne
patinka mums — tai Fran- 
euzijos pasiūlymas paleisti 
lenkų armiją prieš gen. Von 
Der Goltz’o kariumenę juos 
išvyti Vokietijon arba į jū
res, — kaip pranešimai sa
ko. Lenkai, be abejonės, to
kių sumanymų tik ir laukia, 
nes tada galėtų iš abiejų pu
sių apsupti Lietuvą.

Turėkime viltį savo dele
gatuose Paryžiuje — jie už
protestuos ir tą sumanymą 
panaikins. Užtektų vokie
čių prašalinimui iš Baltiko 
žemių sulaikymo maisto ir 
finansinės paramos, kaip tą 
pasiūlė Amerikos atstovai.

Mums labai butų malonu 
išgirsti, kad sąjungiečiai to
kiu pat budu pagrąsintų ir 
lenkams, reikalaudami jų 
pasitraukimo iš Lietuvos.

Sąjungiečiai Baltiko klau
simą dabar laiko vienu iš 
-svarbiausių.

/“Laukiniai” negrai ir civili
zuoti amerikonai.

Pastaruoju laiku Suvieny
tose Valstijose apsireiškęs 
baltųjų sujudimas prieš juo
duosius pakėlė naują svarbų 
žmonijos gyvenime klausi
mą. Keletoj didesnių mies
tų atsibuvo didelės mušty
nės ir miestai buvo po karei
vių priežiūra.

Norėtume atkreipt domos 
į pereito nedėldienio atsiti
kimus Omaha mieste (Neb
raska valst.).

Tūlas negras buvo užpuo
lęs baltą merginą. Bet jis 
likosi areštuotas. Jis paim
tas į baltųjų rankas, baltųjų 
padarytais įstatymais ap
kaltintas — ir to turėjo už
tekti. Tečiaus pasirodė, kad 
baltieji “civilizuoti” ameri
konai nepaganėdinti savo įs
tatymais. Jie (negalima sa
kyti pakilo žmoniškume) nu
puolė iki to laipsnio, kad pa
virtę puslaukiniais supuolė

apie kalėjimą, išlaužė duris 
ir pasiryžo savaip “teisti”. 
Miesto majoras norėjo juos 
sulaikyti — atsistojęs pra
dėjo kalbėti kaipo į protin
gus piliečius. Užteko tik jo 
pasirodymo, kaip minia puo
lė ant jo, užkabino ant kak
lo virvę ir keletą atvejų ban
dę jį pakarti, tik policistams 
pasisekė nupjauti virves. Jo 
padėjimas buvo beveik prie 
mirties.

Šitas apsireiškimas nepa
rodo neapikantos ant negrų, 
bet atveria aiškų amerikonų 
moralo apsilpimą ar net vi
sai netekimą.

Visi pasigyrimai civiliza-

cija ir prakilnumu užtemdo- 
ma šitokiais amerikonų dar
bais, esančiais baisesniais, 
negu to vieno negro jausmų 
nesuvaldymas.

▼ ▼ ▼

Musų vyčiai ir aukso kardas.
Vyčiai sumanė paaukauti 

Lietuvos vyriausiam genero
lui Žukauskui aukso kardą. 
Mes manome, kad gen. Žu
kauskas, tai žinodamas, pir- 
miaus paprašytų atsiųsti į 
Lietuvą pulką vyčių arba di
delį “tanką” arba tuos pini
gus, už kuriuos kardą pirks, 
negu patį kardą. Pinigai 
Lietuvos valdžiai labai rei
kalingi. Vyrai, dar Lietuva 
neišliuosuo’ta. Imkimės rei
kalingesnių darbų!

SAULĖS PLĖTMAI SU
ŽADINA VULKANŲ 

VEIKIMĄ.

Tuli astronomai ir vulka
nų tyrinėtojai bando išaiš
kinti, jog tarpe saulės plėt- 
mų ir vulkanų veikimo esąs 
kokis tai bendrumas. Nors 
per daugelį metų praeityje 
tik buvo spėjama apie tuodu 
apsireiškimu kaipo bendru, 
tečiaus dabar, kaip rašo Dr. 
W. H. Ballou, mokslas galįs 
pasakyti aiškiai, kad tokis 
bendrumas ištiesų esąs, kad 
saulės cyklonai, už milijonų 
mylių atstu nuo musų, gali 
paliesti musų žemės vulka
nus.

Pereitą mėnesį ant saulės 
matėsi labai didelis plėtmas. 
Šitas plėtmas, esiantis šiauri
niame saulės skritulio gale, 
manoma esąs nuo 50,000 iki 
100,000 mylių ilgio. Jis da
bar pasekamas kito, mažes
nio plėtmo.

Keista, kad tik pradėjus 
atsisukti j musų pusę dides- 
niąjam plėtmui, ant žemės 
prasidėjo dideli blėdingi vul
kanų išsiveržimai ir dar pa
sikartoja. Išaiškinimas yra 
tokis: neapsakomai dideli 
saulės ciklonai (audros) yra 
pasekme nesuprantamai ga
lingos spėkos. Jie meta nuo 
save į dausas, kartais mili
jonus mylių tolyn, gazines 
liepsnas ir pusiau kietą me- 
degą. Jie taipgi paleidžia 
didelius tvanus elektriškų 
dalelių bei tos keistos ener
gijos, ką mes vadinam mag
netizmu. Pati žemė, kaip 
tą aprašė garsus franeuzų 
astronomas Flammarion, y- 
ra savimi didis magnetiz
mas, sukantisis dausose. Ka
da ją paliečia saulės magne
tizmas, atsitinka keistų ap
sireiškimų.

Vienas iš paprastųjų apsi
reiškimų yra aurora borea
lis (šiaurės šviesa). Visa 
jos puikybė ir paslaptis yra 
išaiškinama laboratorijoje, 
paleidus magnetišką srovę į 
augštesnėsės musų atmosfe
ros laipsnį. Aurora yra tai, 
be abejonės, pasekmė didelio 
elektriško šturmo, kuomet 
elektros du lėlės paliečia mu
sų žemės atmosferą ir eina 
nuo šiaurinio iki pietinio že
mės polių. Kartais tos aud
ros buna taip smarkios, kad 
sulaiko telefonų ir telegrafų 
veikimą visoje šalyje.

Bet kaip saulės sujudina
mos elektriškos audros pa
leidžia veikmėn vulkanus? 
Vulkanai yra skylės — ka
minai, — nueinantįs į žemės 
gilumos, kur randasi susi
rinkusi iš'tarpyta medega. 
Tie kaminai kartais užsi
kemša ir tampa kaip mes va
dinam neveikliais vulkanais. 
Jie yra lyg užkištos didelės 
bonkos, kuriose eina nuola
tinis rūgimas. Tankiausiai 
šitos inkaitusios iki baltumo 
medegos šaltiniai apie save 
turi didelius skalose urvus 
pilnus smarkiai eksplioduo- 
jančių gazų. Tie gazai ne
paliaujamai veržiasi linkui 
kratero arba kamino “kam
ščio”.

Darant bandymus su pa
našiais gazais, per kuriuos 
perleista magnetiškos sro
vės įvairiais laipsniais, pa
daryta išvedimas, kad saulės

plėtmams atsisukus į žemę 
ir sukėlus magnetiškas aud
ras, magnetiškos bangos pa
siekia tokius žemėje esan
čius gazų guolius ir tuos ga- 
zus labai plėšia. Jie, plėsda- 
miesi, prasiskverbia pro sie
nas iki vulkano medegos ir 
verčia ją lauk. Tada vulka
no medega, sujudinta, ver
čiasi per “kaminus” į viršų 
ir tokiu budu mes sulaukia
me vulkanų išsiveržimų.

Dabar buvę saulės plėtmai 
ypatingai palietė vulkaną 
Kalut, ant Java salos, kur, 
sulyg paskiausių oficialių 
pranešimų, žuvo 8,000 žmo
nių, gyvenusių vulkano apie- 
linkėse. Kitas didžiausias 
atsitikimas buvo su vulkanu 
Izalco, San Salvador respu
blikoj, Centralinėj Ameri
koj. San Salvador miestas 
beveik kuo ne visai suardy
tas (antru kartu. Po to se
kantis didžiausias atsitiki
mas buvo Japonijoj, kur ek- 
spliodavus vulkanui atsivė
rė dideli vandenįs, apsėmė 
didelį plotą žemės ir prigir
dė daugelį gyventojų.

Šito saulės plėtmo pasiro
dymus musų pusėje buvo ir 
kitų, mažesnių vulkanų išsi
veržimų priežastimi. Klau
simas tik, kodėl tuomi buvo 
paliesti vulkanai, esą ekva
toriaus srityje, o ne šiaurė
je, kaip Alaskoje ir kitur? 
Šitas klausimas yna didelis, 
kadangi, nors saulės plėtmai 
palietė beveik visus musų 
vulkanus įvairiose žemės da
lyse, bet nepalietė visų ant- 
syk. Gulima daleisti, kad tą 
daro tiktai atskiri saulės 
plėtmai, kurie yra atskirose 
saulės vietose, ir jiems atsi
sukus, paliečiama tam tikri 
vulkanai, stovintįs toje elek
triškos srovės dalyje, kuri 
nuo vieno ar kito plėtmo pa
eina. Iš to išeitų, kad kož- 
nas vulkanas turi atskirus 
šaltinius medegos, arba arti
mi vulkanai paeina iš vieno, 
o kitose žemės dalyse esą 
paeina iš kito šaltinio.

Iš didžiųjų vulkaniškų iš
siveržimų, sutaikintų su ap
sireiškimu musų pusėje di
delių saulės plėtmų yra pa
minėtini 1883, vulkano Kra- 
katoa, ant Java salos, 1902 
m. — išsiveržimas vulkano 
Pelee, ant Bahamų salų, ir 
vulkano Katinai, Alaskoje, 
1912 metais. (Tie atsitiki
mai plačiai aprašomi “Dir
vos” išleistoje knygoje “Kas 
Slepiasi už Žmonių Pasa
kų”, kaina 75c. ir $1.25.)

Vietomis atsibuvo mažes
nių saulės plėtmų veikmės 
pasekmės. Pasirodžius to
kiems plėtmams, atsibuvo 
smarkių lietų be perstojimo 
per vienuolika dienų, siautė 
didelės audros ir tvanai. Ma
žų saulės plėtmų magnetiš
kos bangos neįstengia suju
dinti vulkanų, bet jos suke
lia audras atmosferoje.

Saulės plėtmas nebuvo už- 
matytas ilgiaus vienoje pu
sėje, kaip 18 mėnesių. Jų vi
duriai, larba juodžiausios 
vietos, nėra ištiesų tamsios, 
bet taip išrodo dėlto, kad ap
suptos iš šalių šviesos debe
siais. Schwabe ištyrė, kad 
kas vienuolika metų atsisu
ka j žemės pusę labai daug 
plėtmų. Tie periodai sutin
ka su musų vienuolik-meti- 
niu periodu magnetiškų au-

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINĖS TARYBOS 

RAŠTINĖS
B—..______ _______ ____ _____ .B

Posėdis Rugsėjo 23 d. New 
Yorke.

Iš pranešimų Tarybon:
Išpild. Komitetas per p. Vini- 

ką praneša iš Paryžiaus gautą 
žinią nuo Lietuvos Delegacijos, 
jogei šita inteikė Clemenceau 
naują reikalavimą, idant Lietu
va butų paliuosuota nuo visų 
svetimų armijų ir prileista prie 
Tautų Lygos.

Iš ten pat mums priduoda 
kabelio nuorašas, kuriame yra 
Maršalo Foch atsakas Lietuvos 
delegacijai, jogei duota Lenki
jai liepimas taikintis su Lietu
vos Valstybe delei rubežių ir 
kad M. Foch išreiškia vilti, jog 
tarpe šitų dviejų valstybių san- 
tikiai greitai pagerėsią ir ant jų 
rubežių galėsinti įvykti ramybė.

Laiškas iš Siberijos Lietuvių, 
kurie rašo, jogei Novo-Nikola- 
jevske suorganizuota Lietuvių 
Karininkų bataljonas Vytauto 
vardu, ir prašo musų Tarybos, 
idant mes apie tatai informuo
tume Lietuvos valdžią, — mato
mai, kad jie Lietuvos valdžios 
nepasiekia.

Vid-Europinė Vienybė prane
ša, jogei su musų komitetu pasi
kalbėjus bus imta Lietuvos ne- 
prigulmybės pripažinimo klausi
mas su Valstijos Sekretorium, 
p. Lansingu.

Agitativė Komisija per p. Da
mijonaitį praneša išsiuntinėjusi 
į veikėjus užkvietimus rengti 
prakalbas ateinančią “Lietuvos 
Liuosybės Savaitę”, spalio 15-22.

Ineina pranešimas, jogei bu
vusių kareivių yra suorganizuo
tas iš 27-nių tautų amerikaniza- 
cijos bataljonas (lekiojantis bū
rys), kuriame nuo Lietuvių yra 
atstovu p. Silv. Balčiūnas.

P-s Petronis iš Rochester, N. 
Y., rašo svarbų patarimą prie 
pasekmingumo “Liuosybės Sa
vaitės”.

Keturių Tautų Lyga praneša, 
jogei ji rengia internacijonalį 
jon prigulinčių tautų koncertą 
spalio 26, Carnegie Hall, New 
Yorke.

Nutarimai:
Lietuvos Bondsų pardavinėji

mo klausime, kaip jisai buvo 
referuotas iš šalies esant bevyk- 
domu per tam tikras agentūras, 
nutarta perduoti per labiau aiš
kius šaltinius, idant susidarytų 
visuomenei aiški šito reikalo pa
dėtis.

Nutarta šiuomi paakinti mu
sų laikraštiją, idant ji sulyg A- 
merikos Lietuvių atstovo Pary
žiuje, p. B. K. Balučio reikalavi
mo, siuntinėtų Lietuvos Delega- 
cijon Paryžiuje po 10 egz. savo 
laikraščio (“Dirva“ jau siunti
nėja. — Red.) inteikimui Fran- 
euzijoje esantiems Lietuviams 
karės imtiniams.

Pasiųsti pranešimai į Kauną, 
suvedant Lietuvos valdžią pa- 
žintin su tuo, kas tarpe didelių 
Lietuvių organizacijų dedasi Si- 
berijoje, ir kaip tenai lietuviški 
karės bataljonai nuo Lenkų legi- 
jonų skiriasi bei Lietuvon ren
giasi traukti.

Su Siberijos Lietuviais kuoar- 
timiausius žinių sąryšius už
megs ti.

Delei didelės svarbos reikalų 
reikalingumas abiejų Tarybų 
suvažiavimo apkalbėta ir užtai 
išsireikšta.

Dar sykį šiuomi nuo Tarybos 
paakinama visi Amerikos Lietu
vių veikėjai, idant veikiausiai 
sukrustų savo kolonijose, kas 
gyvas, prisidėti pagalbon Lietu
vos Neprigulmybės Fondo, idant 
ateinanti “Lietuvos Liuosybės 
Savaitė” spalio 15-22 dd. gerai 
išeitų.

J. O. Sirvydas,
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Tarybos Sekretorius.

GAMTA IR ŽMOGUS.

O
TOKIOS RAMIOS....

Tokios ramios, tylios dienos, 
Miega miškas, jura snaudžia, 
Merkiasi akių blakstienos, 
Tylutėliai varpas gaudžia.
Ramios žvainios naktis miega, 
Gražų sapną sau sapnuoja 
Ir mėlynėje mėnulis
Džiaugsmo valandas rokuoja.
Štai jaunuolio ir jaunuolės
Meilės žiedas pražydėjo;
Viltis jų, kaip aureolės, 
Jaunas širdis užkerėjo.

Pučia šiauris šaltas vėjas, 
Rožių žiedus sunaikina.
Širdį spaudžia replės-skausmas 
Ir dyglių vainiką pina.

Tokios liūdnos, tamsios dienos, 
Šlama miškas, jura supas, 
Ašarotos jau blakstienos, 
Užsikūrė skausmo upas.

O
AR BUVO?

Žinau, jog spindėjo rasa sidabrinė, 
Žydėjo ir gėlės po pievas plačias.
Dangus mėlynasis ir saulė auksinė 
Dabino dienas tas laimingas, skaisčias.

Žiedų įvairumas visur tik mirgėjo 
Ir plėtės jų kvapsnis begalo plačiai;
Upeliai nuo saulės, it auksas, žibėjo, 
O girių varpeliai skambėjo garsiai.

Mačiau, kaip lakiojo raibasis drugelis, 
Nuo žiedo ant žiedo skrido mažytis, 
Kaip sveikino saulę žaliasis medelis, 
Jausmingai giedojo laisvas paukštytis.

Ar buvo? Taip, buvo. Bet ko nuliūdimas 
Vis lenda į širdį gilyn ir gilyn?
Juk buvo tas rytas, — jį žino jaunimas, 
Kurs bėga, it žirgas, tolyn ir tolyn.

VIENĄ KŪČIŲ NAKTĮ. 
Slenka mėnuo pamažu, 
Linksmos akįs jį palydi. 
Taip malonu ir gražu!... . 
Niekam laimės nepavydi.

Naktis, tyla —, dvi draugi, 
Nūn ant žemės viešpatauja. 
Bukit judvi amžini!
To siela tik reikalauja.

drų ir neramumų ore, taipgi 
su pasirodymu aurora bo
realis. Tikras bendrumas 
tarp žemės neramumų ir 
saulės plėtmų dar visiškai 
išaiškintas. Saulės diamet
ras yra 900,000 mylių sker
sai, arba 110 sykių ilgesnis 
už musų žemės. Saulės pri
traukiamoji spėka lyginasi 
tam, kad svaras musų vogos 
butų tenai 28 sykius sunkes
nis. Saulės temperatūra a- 
belnai skiriasi nuo 6,000 iki 
7,000 laipsnio; iš to galima 
suprasti, kokia spėka reika
linga atsiuntimui šilumos už 
92,000,000 mylių iki musų.

PILKI DEBESIAI.
Pilki debesiai padangėje plauko, 
Belapė giria liūdnai sušnabždėjo, — 
Audra po audros dabar ją aplanko, — 
Linguoja viršūnes, blaškomas vėjo.

Sparnais plevėsuoja jau šmėkla balta, 
Mėlynas dangus tamsiai apsiniaukė.
Atėjo žiema taip rusti ir šalta,— 
O, vargo sunkaus giria susilaukė!

- W •• .
AR SUPRASI TU?

Baltos sniegelės
puola iš dangaus, 

Vėjas blaško jas;
Deimantai blizgės, 

rytas kaip paraus — 
Širdis meilę ras.

Vėjas užgiedos
kamine graudžiai;

Ar suprasi tu
Tuos širdies balsus, 

kurie taip skaudžiai
Duria su jausmu?

Baltos sniegelės
puola iš dangaus, 

Apdengia sodus....
Deimantai blizgės, 

rytas kaip paraus —
Viesulą pribus

Ir, pagriebusi,
po laukus vaikys, 

Išnešios mažas....
Kas siutimą jos

tuomet sulaikys?
Kas-gi besupras?

KAIP GRAŽIOJI VASARĖLĖ.
Kaip gražioji vasarėlė,
Taip praslinko mano dienos.... 
Laukas grynas, tik rugienos — 
Tokia mano dalužėlė.

Palei mano buto sieną 
Rudens vėjas švilpia, kaukia.
Vai, širdužė susitraukia, 
Atsiminus šviesią dieną!

Už miškų, plačiųjų jurų — 
Laimės paukštis mėlynasis; 
Mano žirgas, tas greitasis, — 
Užu kalnų, už uolinių. . . .

ROMANSAI.

In the desert a fountain is springing,, 
In the wide waste there still is a tree, 
And a bird in the solitude singing, 
Which speaks to my spirit of thee.

Lord Byron.

ROŽIŲ KRŪMAI IR NAKTIS.
(Paaukota O. M-tei) 

Pievos, ir girios ir laukai aptemę, — 
Naktis, graži naktis, apsupus žemę. 
Nūn sėdim ant žolių sėdynės 
Ir pinas aukso svajonių pynės.

Rožių krūmai ir naktis, — 
Širdyj žėri kibirkštis. ...

Lėkė padangėmis aukso svajonės;
Jos buvo pilnos džiaugsmų ir malonės; 
Kaip gulbė plaukia kvapsnys rožių — 
Mėnulio apšviestųjų rožių!

Rožių krūmai ir naktis, —
Visur gludi paslaptis....

Mudu tik meilės karštos sužavėti 
Drąsiai į ją galėjome žiūrėti:
Mums ten vaidenos ne šešėliai, s 
Bet giedri laimės šaltinėliai!

Rožių krūmai ir naktis, — 
Žiuri palaimos akis.

Gailios nukrito žolėn ašarėlės 
Ir ten pražydo margažiedės gėlės. 
Spinduliai šviesos spindi, mirga, 
Iš vejos gražios 'akis blizga.

Rožių krūmai ir naktis, — 
Užtekėjo mums viltis.

Gražiai nušvito linksmas tavo veidas, 
Girioj suskambėjo tyras sielos aidas. 
Ir miglos sklaidėsi, retėjo
Ir tolyj rūmas mus rykštėjo. .. .

Rožių krūmai ir naktis, — 
Teka puiki ateitis.

Pievos, ir girios ir laukai aptemę, — 
Naktis, graži naktis apsupus žemę! 
Nūn sėdėsim ant žolių sėdynės 
Ir pinas aukso svajų pynės.

Rožių krūmai ir naktis, — 
Širdyj žėri kibirkštis....

15. IX. 1918. Brooklyn, N. Y.

PASKENDO ŠIRDIS....
Ir paskendo širdis tvane sopulių, 
Atsivėrė plačiai skausmo šaltiniai. 
Praleista tiek daug jau karčių valandų! 
Ir, rodos, kad tai skausmai pirmutiniai.

Pučia vėjas lauke smarkiai ir šaltai 
Ir drebia jis sniegą ant medžių šakų; 
Sodnai žydi visi dabar tik baltai, — 
Nei ženklo nėra jau žaliųjų takų.

Kiek guli svajonių po šaltu sniegu, — 
Ir lapai rudi nuo medžių jos biro.
Sėdėjo, svajojo ir dvasiai ramu, 
O, rodos, dabar jau visa pairo....

Neša vėjas sniegus ir sielai skausmus 
Ir juodi debesiai saulę užkloja. 
Užpustykit, užkaskit vargo sapnus!
Lai gamta juos graudžiai apraudoja. 
1919 m. Brooklyn, N. Y.

(Bus daugiau.)

O
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(Tąsa nuo pusi. 1-mo) 
delegacija, susidedanti iš vice- i 
prezidento Tarybos Staugaičio I 
ir iš vikaro generalio Seinų dio- 1 
cezijos prof. Grigaičio. Tikslas 
šitos delegacijos buvo prašyti 
Šventojo Tėvo sutverti atskirą 
bažnyčios provinciją Lietuvoje, 
kad tokiu budu geriaus sutvar
kius bažnytinę administraciją ir 
turėjus betarpinį susinėsimą su 
Rymu. Prašyti taipgi, kad Lie
tuvoj vietoj trijų butų įsteigtos 
keturios ar penkios diecezijos. 
Kurijos vedėjams buvo inteiktas 
memorialas, kuriame išparodyta 
Lietuvos bažnyčios stovis ir jos 
reikalai ateityje, šventasai Tė
vas Lietuvos delegatams, tarpe 
kitko, pasakė: “Ačiū, kad iš taip 
toli atsilankėte, žinau, kiek Lie
tuva yra prieš karę, ir ypač per ' 
karę nukentėjusi.” Toliaus klau- , 
sinėjo, kokis yra Lietuvoje poli-[ 
tinis stovis, kiek gyventojų, kaip 
jie dalinasi sulyg kalbos ir tt. 
Delei memoriale išdėtų klausimų 
Jo šventenybė pasakė, kad kuo
met Lietuva businti pripažinta 
neprigulminga valstybe, kuomet 
paaiškėsiančios jos sienos, tuo
met, žinoma, busią sutvarkyti ir j 
jos bažnyčios reikalai. Audien-Į 
ei ja tęsėsi apie 45 minutes. At-! 
sisveikinant, Šv. Tėvas palaimi
no delegatus, jųdviejų gimines,! 
visus Lietuvos žmones ir krašto 
vyresnybę.

Ikišiol Lietuviai prieidavo j 
prie šventojo Sosto arba per ru- i 
sų pasiuntinybę prie Vatikano, 
arba per intekmingus prie Vati- j 
kano sėdinčius lenkus, ši dele- j 
gacija priėjo prie Popiežiaus re- į 
komendacija ir vardu Lietuvių 
valdžios. Valdžia mano pasiųs
ti ir užlaikyti prie Vatikano nuo
latinį “informatorių”.

Prie mobilizacijos kareivių.
Gegužio 26 d. buvo įsakyta a- [ 

beina mobilizacija. Liepos 10 d. 
Krašto Apsaugos Ministerija 
priegtam paskelbė, kad “visi 
sietuvos piliečiai gimimo nuo 
1894 iki 1900 metų, esantieji už-| 
rubežyje, privalo grįžti Lietuvon 
ir stoti kariumenės mobilizaci
jom” Po vardu Lietuvos pilie
čių čia yra suprantama visi Lie
tuvos piliečiai, neskiriant tikėji
mo, nei kalbos, kokią jie namie 
vartotų.

Specialis įsakymas yra išleis- 
• tas kaslink inteligentijos, kurs 1 

skamba: “Kariškų kadrų pri-i 
rengimui, visi Lietuvos piliečiai, 
išėjusieji nemažiau kaip keturių 
klasių mokslą (gimnazijų, mies
to ar kitų mokyklų), visi augš- 
tųjų mokslų studentai, gimimo Į 
nuo 1894 iki 1900, yra šaukiami 
ir mobilizuojami. Visi turi ne-1 
vėliaus birželio 10 d. š. m. užsi- i 
registruoti pas Apskričių Virši
ninkus gyvenamoje vietoj.” Po 
įsakymu yra pasirašę Preziden
tas Smetona, Min. Pirmin. Šle
ževičius, Krašto Apsaugos Min. j 
Merkelis, Ministerių Kabineto 
Reikalų Vedėjas Petkevičius.

Šie įsakymai paliečia ir Lietu
vius gyvenančius Amerikoje, j 
Anglijoje ir kitur užsieniuose.

Darbininkų laukia sunki kova, 
i Jau pora savaičių, kaip streikuo- 
Įja vietos geležies ir plieno dirb
tuvėse, sykiu su kitų miestų tos 
pačios industrijos žmonėmis, a- 
pie 25,000 darbininkų. Jų tar
pe yra daugelis ir lietuvių. Kom
panijos nemano nusileisti, tiktai darbininkams nėra ko paisyti.

deda pastangas suklaidinimui 
darbo žmonių. Laiks nuo laiko 
anglų laikraščiuose telpa prane
šimai, buk jau šian ar ten darbi
ninkai grįžta į darbą, neklauso 
vadovų ir organizatorių, ir ta.m 
panašiai. Į tokius pranešimus
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UžsigavimBi gal atsi- 
tikt netikėtai — bukite 
prisirengę.

Pain-Expeller 
greit nutildo skausmą 
nuo sumušimu, nusi- 
gremdimu ir išsisukimu.

Žiūrėkite, kad butu 
su INKARO ženklu !

Galima gaut visose 
aptiekose už 35c ir 65c 
arba išslsiuzdint nuo

F. AD. RICHTER & CO.. 
326-330 Broadway. New York

į LIETUVIŠKAS 
išradėjas
Šituo vardu išleista kny

gutė parodys jums, kiek 
žmonės padarė pelno per iš
radimus ir kiek dar galima 
padaryti.

Tą brangią knygutę siun
čiam kiekvienam ant parei
kalavimo

Kaipo žinovai (expertai) S 
patentų -— bandome išrodi- į 
mus DYKAI, Rašykite rei- į 
kalaudami musų knygutės: į 
Am. E. Patent Offices, Inc. 5

718 Mather Bldg. (D. A.) 5 
WASHINGTON, D. C. į

Jus Gaunate visas progas apielinkių lotu pirkdami lotą šiame Padalinime, nes:

Corlett Lotai yra tiesiog mieste, ant Corlett Avenue, tarpe E. 116 Gatvės ir E. 131 
gatvės.

Union Avenue karų linija yra pratęsiama iki E. 116 gatvės per Corlett Avenue — 
tiesiog per musų padalinimą.

Tyras oras — ideališka namų apielinkų del vaikų---- 250,000.00 miesto mokykla—
$150,000.00 bažnyčia bus statoma ant E. 131 gatvės, prieš musų padalintą žemę.

Mes iš kitos pusės susiduriame nuo E. 116 gatvės Boulevardo, kurj miestas dabar 
rengia ir taiso.

Generalių informacijų apie musų padalintus lotus ir kitas nuosavybes klauskite iš 
musų didžiojo ofiso — 814 Citizens Building,—Main 4295.

LINKSMA GIRDĖTI
Linksma yra mums pranešti visuomenei, kad LIE
TUVOS AMERIKOS PRAMONES BENDROVEI 
puikiai sekasi varyti darbas Liuosavimo Lietuvos 

Ekonomiškai.
Vieton girtis su milijoniniais užsakymais arba su daugumo atstovų 
pasiuntimu j Lietuvą, mes tik pasakom, ką veikiam, o patįs musų nu
veikti ir veikiami darbai mus pagirs. Nes nuopelnas randasi ne žo

džiuose, bet darbuose.
LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVES pamatuosna 
patiesta Lietuvos pramone, apimanti šakas: Importo-Eksporto, Kon
strukcijos ir Industrijos.

1) Importo ir Eksporto šaka netiktai įsteigta, sutvarkyta, bet jau 
ir veikia iš New Yorko. Invairųs tavorai ir maistas gabenama į Lie
tuvą laivais aprūpinimui Lietuvos gyventojų. Šis eksporto skyrius 
patarnauja ir Amerikos Lietuviams, priimdamas ir išpildydamas už
sakymus ir persiųsdamas sušelpimo dovanas (drabužius ir maistą) 
saviesiems Lietuvoje. Jis patarnaus ir Lietuvos gyventojams pri
imdamas ir perveždamas tą, ką jie turės išsiuntimui, del apmainy- 
mo prekių ir išpardavimo, svetur. Šį skyrių veda gerb. B. F. Mas- 
tauskas. Norėdami susižinoti ir reikalaudami informacijų šios ša
kos veikime, adresuokite: Lithuanian American Trading Co., Export 
Dept., 6 W. 18th Street, New York City.

2) Konstrukcijos skyrius įsteigtas ir jau plačiai įsileidęs į veiki
mą. Delei išlavinimo toj šakoj darbininkų ir prirengimo jų išpildy
mui užimtų kontraktų statymo namų, dirbtuvių, bažnyčių, etc. Lie
tuvoj; savo veikimą, tuolaikinai, praktikuoja čia Amerikoj. Lietuvos 
Amerikos Pramonės Bendrovė, prijungus Lietuvių Statymo Bendro
vę, apipirko plotus žemės už $100,000 mieste Akron, O., vietoj kur 
dabartiniam laike didžiausiai biznis plečiamas Amerikoje. Ten sta
toma po kontraktais namai, prie kurių dirba vien lietuviai ir tai L. 
A. Pram. B-vės šėrininkai. Jeigu bus suspėta visus užimtus kon
traktus statymui išpildyti iki persikėlimui į Lietuvą, tai vertė čia 
Bendrovės pastatytų namų sieks milijoną dolarių. Reikia pažymėti, 
kad Bendrovė yra padariusi kontraktą ir statys ten jau vietos lietu
viams bažnyčią. Išpardavus tuos lotus ir namus Bendrovė padarys 
nemažiau $100,000 gryno pelno. To skyriaus vedėjas yra p. S. Ra- 
davičius. Norėdami gauti šioj šakoj informacijų adrešuokit: Lithuat 
nian American Trading Co., Construction Dept., 130 Wooster Ave., 
Akron, Ohio.

3) Industrijos arba išdirbystės skyrius taipgi jau įsteigtas ir 
jau Bendrovė yra prisiruošusi statyti dirbtuves išdirbimui linų ir 
vilnų Lietuvoj. Pradedant žalia medega, tai yra tik nukirptų vilnų 
iki puikiausių gelumbių; nuo nurautų linų iki puikiausio audeklo 
(perkelio) gatavų siuvimui. Kadangi medega tai išdirbystei bus 
gaunama Lietuvoj, pertai ir pradėti veikimą, iš praktiškos pusės, 
negalima kitur, kaip Lietuvoj. Todėl kaip tik bus galima, Bendrovė 
tuoj pradės ten savo veikimą, nes jau planai gatavi ir viskas priruo
šta; specialistus toj išdirbystėj turim, mašinos užorderiuotos. Ve
dėju to skyriaus yra p. C. J. Mekšras. Adresas susinešimams ir in
formacijoms toj šakoj: Lithuanian American Trading Co., Industry 
Dept., 806 W. 11th Street, Shester, Pa.

Iš viršuj pranešto Tamista galit matyt, kad darbas varomas iš- 
tikrųjų, su dideliu pasistengimu, užtai eina pasekmingai. Šalę to 
Bendrovė yra įsteigus keletą mažesnių biznių, kaip laivakorčių ir 
pinigų siuntimo agentūrą, susinėsimo biurą su Lietuva ir tt. Reikia 
žinoti, kad ir pelnas už indėtus pinigus į šėrus daromas jau gana di
delis. Ateinančiam L. A. P. Bendrovės direktorių susirinkime bus 
jau tariama apie išmokėjimą dividendų. O dividendai tikimasi bus 
dideli, kurie gaus, turės kuo pasidžiaugti.

Betgi vienok nereikia užmiršti, kad čion paminėti Lietuvos A- 
merikos Pramonės Bendrovės užimti darbai yra milžiniški. Reika
lauja daug jiegų ir kapitalo. Tie darbai su laiku atneš neapsakomai 
didelę naudą LIETUVAI ir gerą pelną turės pats lietuvis šėrininkas.

Todėl, kad greičiau tą atsiekus, reikia būtinai tuojaus sukelti 
vieną milijoną dolarių kapitalo išperkant visus Bendrovės šėrus.

Jeigu Tamsta nesi dar užsirašęs šios B-vės šėrų, tai užsirašyk 
tuojaus nieko nelaukdamas. Jeigu jau užsirašei, užsirašyk daugiau, 
kiek tiktai gali, nes turi gerą progą išlaimėt! ir laimėsi.

Atmink, kad prisidėdamas su savo dolariais, paimdamas šėrų 
šios Bendrovės (1) padedi liuosuoti Lietuvą iš ekonomiškos vergijos, 
(2) darai prakilnų ir garbingą darbą ir (2) užtikrini pelną pats sau 
daug didesnį, negu kad tie pinigai butų sudėti bankuose, iš kurių 
svetimtaučiai naudotųsi.

Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovės serai parsiduoda po $10 
ir galima jų pirkti kiek norima. Rašykit, klausdami informacijų ir 
siųskite pinigus už šėrus į Centralį Bendrovės ofisą šiuo adresu:

LITHUANIAN AMERICAN TRADING CO.
112 North Greene Street, Baltimore, Md.
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Kiekvienas žmogus turi savo iš- 
sirokavimus ir už juos kovoja.

Skaitydami tuos darbdavių 
pagarsinimus darbininkai tegali 
aiškiaus suprasti turčių pažiūras 
ir apsiėjimą su darbininkais. Tą 
matydami, lengvai gali savo rei
kalus apsaugoti ir nesiduoti su-

klaidinti.
Juo streiką ilgiaus užtęs, jie 

žino, kad labiaus nuvargins dar
bo žmones. Tečiaus kaip ir vi
suose kituose streikuose, taip ir 
šitame darbininkai pasiryžę at
riekti savo ir gali būti atsieks.

. > Darbininkas.

« 
:: Gryšk atgal prie savo darbo sekantį Panedelį

Ar pameni — Vakar buvo laisvas Pru- 
sianizmas, o šiandien jau radikalizmas, ku
ris švaistosi tarp darbininkų po uždangalu 
Amerikos Darbo Federacijos. Tai yra po 
uždangalu didžiausios unijos, ką yra Ame
rikoj. Čia randasi keletas radikalų, kurie 
mano ingyti didelę galę. Jie tikisi ingauti 
kontrolę didžiųjų industrijų arba dirbtu
vių, o po tam apversti jas sykiu su visa šia 
šalimi Amerika į raudonuosius arba po val
džia taip vadinamo Sindikalizmo.

Kas yra Sindikalizmas. Tai yra išaiš
kinta arba atsakyta paties jūsų organizato
riaus Foster. Foster tai yra tas pats auto
rius, ką skelbė jums savo aprašyme ir tikrai 
užtikrina jums nematomą gerovę, o ta ge
rovė apsivers į nieką kitą, kaip tik į didžiau
sią darbininkų nelaimę, tai yra į radikaliz
mą ir revoliuciją, — tas yra ištyrinėta ir ai
šku ir jus sulauksi! to, jei tokių vadų seksit.

■ Sindikalizmas yra tikrai revoliuėijoniš
kas darbas, kuris pirmiausia sujudina dar
bininkiškas unijas, o tada žmonija, nežino
dama iš susimaišymo kokiame stovyje esan
ti, tai yra kasdieninių vargų suspausta, pra
deda sąžinėje kariauti ir iš to tarpe draugi
jos iškila revoliucija, o ant ko tas viskas pa
sibaigia? — ant tavęs, biednas darbininke. 
Sindikališkas veikimas yra priešu demokra
tijai ir valdžiai, sindikalizmas yra tai pri- 
rengimas anarchistiškumo, kurio jokis ge
ras žmogus nenori nei apmislyt, nes tai yra

• žemiausias žmogaus laipsnis. Sindikalistas 
yra tai radikalas, patremtas patriotas, ku
ris vadinasi Internacionalistu, nežinantis 
savo žemės ir kur jis priklauso, jis nepažįs
ta šalies tiesų ir nesupranta kapitalistiško 
turto ir mano pasisavint, nežiūrint ar tie
sėtai, ar ne.

Kadangi jie supranta, jog nėra tvirta
me padėjime, tai eina ant žūti ar būti, po
draug žino, jog jie kariauja be jokių tiesų 
ir supranta, jog jų priešas su jais nelygus, 
daug tvirtesnis, tai jie su juom niekad ne
galės susilyginti. Žmogau, tau laikas su- 
praįsti, kad tu esi išdirbėjus šios žemės tur
to ir visokių gerybių, užtai tau tas priguli.

Serganti vyrai ir Moters
EIKIT PAS MANE
Jeigu negalėjot rasti pagalbos savo ligai 

ir likot be vilties, tai “Nepasiduokit Leng
vai”. Ateikit pas mane, leiskit man išeg
zaminuoti jus dovanai ir gaukit mano pa
tarimą. Aš turėjau 12 metų pasekmingos 
praktikos Medicinoje ir Surgerijoj gydyme 
Chroniškų, Nervų ir Maišytų Ligų. Jus 
galėsit pasinaudoti mano patyrimu, kadan
gi aš matysiu ir gydysiu jus kas karas y- 
patiškai pas mane atsilankant.

VYRAI IR MOTERS
kurie kenčiate nuo Chroniškų-Senų, Nervų, Kraujo, Odos arba mai
šytų negerovių, arba jeigu turit negerą Skilvį, žarnas, Inkstus ir Ke
penis, arba jeigu kenčiat nuo Reumatizmo. Skausmo Strėnose ir Na
riuose, nustoję Apetito, Galva skauda, Užkietėję viduriai, Saigstat, 
Katarą turit Galvoj, Nosyj ar Gerklėj, pasitarkit su manim DABAR. 
Aš suteiksiu geriausią modernišką ir mokslišką gydymą sulyg mano 
galių kaip Elektrišką taip ir Medikališką.

NEEIKVOKIT DAUGIAU LAIKO
Mano ofisas įrengtas geriausiais elektriškais ir mechaniškais įran

kiais, kurie suteikia pagalbą, nors kitokie budai negelbėjo.
ATMINKIT, Patarimas ir EGZAMINAVIMAS dovanai. Atidėlio

jimas, nepaisymas ir negeras gydymas gali būti pavojinga. Ateikit 
pas mane tuoj, jeigu reikia paarnavimas patyrusio ir pilnai prisi
rengusio daktaro.

Ofiso Valandos: R D į/ C M f A I V 10 iki 2 popiet 
9 ryto ki 8 vak. U Iii liLliLnLI Nedčldieniais 
647 EUCLID AVE., Antros Lubos, CLEVELAND, O.

PRIEŠAIS STAR TEATRO

Susivieniję Daktarai Specialistai
AR ESI KAIP SUDUŽĘS JŪRĖSE LAIVAS BE 

JOKIOS PAGALBOS?
Musų praktika žinoma kaipo geriausia per Ameri
ką ir kitas šalis. Ilgi daugelio metų bandymai gy
dyme užsisenėjusių ligų davė mums patyrimo ir da
bar mes galime kiekvienam suteikti tikrą pagalbą.

ATEIKIT PAS MUS.
Neatidėliok ilgai, nes liga gali tapti 

su laiku blogesne. Ateik pas mus ir 
sugrįši į savo namus su džiaugsmu ir 
šypsą ant veido ir su linksma minčia. 
Musų ofisuose rasit brangiausius apa
ratus gydymui visokių ligų; mes tu
rim savo locną Aptiekę ir Laborato
rijų, su pačiais geriausiais vaistais 
pasaulyje ir dėlto mes turim tokį ge
rą pasisekimą. Taipgi turim geriau
sią X-RAY Aparatą, kurį naudojame 
dideliuose atsitikimuose ir tuo pačiu 
laiku jus galit matyt savo negeroves 
— nereikia jokių aiškintojų.

■ Musų ofisų adresai:
ASSOCIATED SPECIALIST DOCTORS 

633 East Superior Avenue, Cleveland, Ohio. 
Kambarys No. 1, Antros lubos, priešais HOLLENDEN HOTEL

ANTRAS SKYRIAUS OFISAS:
245 EAST FEDERAL STREET, Room 1, Seond Floor 

YOUNGSTOWN, OHIO
GALIMA SUSIKALBĖTI LIETUVIŠKAI

Valandos — nuo 10 ryto iki 4 dieną ir nuo 6 iki 8 vakare 
Nedčldieniais nuo 10 ryto iki 2 dieną.

Del pagerinimo tavo gyvenimo turėtum su
prasti tą labiaus negu ką kitą, jog tie vado
vai arba ką vadinasi organizatoriais jūsų, 
tie, kurie kalba arba skelbia jums gerov' 
ateityje, yra klaidingi, netikėkit jiems, jie 
visai nėra atsakanti arba be supratimo lin
kui ateities. Jie yra jūsų išdavikai ir sykiu 
pardavikai, jie yra teismo ir sunkios baus
mės.

Daug šioj šalyj randasi laimingų darbi
ninkų, ką pasirodo suprantančiais šiandie
ninį padėjimą, jie nesirašo ir nepristoja prie 
tokių užmanymų, bet eina dirbti kasdien. 
Bet ant nelaimės atsirado tokių, kurie išėjo 
ant streiko nežinodami ir nesuprasdami, 
joč Prezidentas Wilson buvo prašęs visų 
darbininkų būti dirbtuvėse ir dirbti ant vie
tų, iki atsibus darbininkų konvencija Spa- 
lio-October 6 d. 1919. čia aiškiai galite jus 
darbininkai, suprasti, jog jus iššaukė ant 
streiko priešingai ir prieš paties preziden
to prašymą tie raudonieji. Del kokios prie
žasties? Tik dėlto, kad gavus progą suju
dinti darbininkus streiku ir sukelti šioje ša
lyje revoliuciją.

Bet dabar jau pradėjo rodtis darbinin
kams teisybė ir jie pradeda grįžti atgal prie 
savo darbų, nes žino ir supranta apskaity- 
dami kokiame padėjime ir priespaudoje bei 
po kokiu despotizmu kenčia darbininkai Ru- _ 
sijos sovietų valdžioj, po komunistų valdyba * 
Ungarijoj ir po Spartakais Vokietijoj. Jie 
užtai šiandien nenori būti po tokiu jungu 
arba po raudonųjų valdžia, kad tas pats ne
atsitiktų ir šioj šalyj. Amerika yra laisva 
'žemė, visi mes tą žinome, Amerika niekados 
ant to nepristos. Ji stovi už teisybę visiems 
lygiai kaip turtingiems taip ir biedniems, 
už visus žmones, del žmonių ir pačių žmonių.

Pereitais laikais ateiviai pasirodė šios 
šalies amerikonams labai ištikimais be jo
kių išmetinėjimų,' tai tikimės ir ateityje jie 
nebus priešingi šaliai, kurią pamylėjo, o la
biausia šioj valandoj, kada biednam gręsia 
pavojus, tai yra neklausykite tų, ką jus iš 
kelio veda, bet grįžkite prie darbo, o tik tuo- 
mi išlaimėsite.
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(Tąsa nuo pusi. 4-to) 
j žmones. Aš užbaigsiu savo gy
venimą su šiais vabalais sau vie
nas”. Aš pasiėmiau laikraštį 
paskaityti, supratęs, kad tie odos 
spalvos vabalai yra tai likimo 
ant manęs užleisti, prieš ką aš 
neįstengsiu kovoti. Staiga pa- 
tėmijau, kad kas tai per rakto 
skylutę žiuri į mane. Tai buvo 
policistas!

Greitai pašokau ir užkišau tą 
skylę. Mano pirštai drebėjo, 
kaip keno krečiami. Tuoj ap
verčiau kėdę augštieninka, išė
miau iš tenai sukištų vietų laiky
tą kokainą ir morfiną ir ir išme
čiau per langą — išmečiau už 
$100 vertės, ko man butų užtekę 
tūlam laikui. Atsiliuosavęs min
timis, kad jokis policistas nega
lės mane suimti už palaikymą 
tų nuodų, aš palengva nusėdau į 
kėdę, beveik be dvasios iš skubi- 
nimo ir išgąsčio.

Bet vistiek policistas per sky
lutę mane matė. Iš pažiurėjau 
į rakto skylę ir tenai patėmijau 
jo akis. Aš pažvelgiau į lubas— 
ir ten akįs. žiurėjau į paveiks
lus ant sienų —visur į mane žiu
rėjo gąsdinančios akįs. Kur tik 
žiurėjau — tik akįs, akįs ir akįs. 
Paniekinančios, baisios, Medin
gos, žiaurios akįs! Mano kam
barys buvo pilnas jų. Mirtina
me susijudinime aš pakėliau lan
gą ir pažvelgiau į gatvę. Tenai 
pamačiau gražiose eilėse jojan
čius linkui manęs penkis šimtus 
mėlynašvarkių policistų, sėdin
čių ant tarakonų. Aš jų neskai
čiau. Kaip ten nebūt, aš žino
jau, kad ten buvo penki šimtai. 
Vienas iš jų juos vadovavo. Vi
si jie jojo artyn, plakdami savo 
tarakonus mažais botagais. Jie 
manęs jieškojo! Aš šokau per 
langą ant šaligatvio, net sukniu
bau. Mano kojos kelias subraš
kėjo. Man ėmė skaudėti, bet tas 
nesvarbu. Aš bėgau. Man bė
gant, visi budinkai, pro kuriuos 
bėgau, skubinosi su manimi, sy
kiu jie bėgo. Tas mane labai 
nervavo, žiūrint kaip namai sku
bėjo. Budinkai neprivalėjo taip 
daryti, aš žinojau. Aš urnai su
stojau ant vietos. Stovėjau ra
miai.

Namai taipgi sustojo. Jie bu
vo gąsdinantis, pilki namai su 
dulkėtais langais. “Paliaukit su 
manimi bėgę! Sustokit!” Aš 
jiems griežtai prisakiau. Pasek
mė to mano pikto pasielgimo bu
vo tokia, kad visi budinkai ėmė 
linkti ant manęs. Jie jau tik-tik 
puls ant mane, sutrins mane mir
tinai. Aš buvau didžiausiu tero
ru apimtas. Aš pradėjau many
ti, ar yra kur nors dangus. Aš 
dar nenorėjau mirti. Tokiame 
išgąstyje, dar suėmęs kojose 
spėkų, pasileidau lėkti nuo griū
vančių ant mane namų. Bėgau 
ir bėgau, iki pribėgau bažnyčią.

Einu viduriu bažnyčios linkui 
altoriaus. Aš buvau tik apati
niuose. Mano rankos buvo kru
vinos ir sudraskytos mano pa
ties nagais, mano kelias buvo iš
tinęs nuo susitrenkimo šokant 
per langą. Niekas nesužinos to 
skausmo, kokį aš patyriau.

Kvečiama
Jus

Ateiti ant

Kuomet galva pilna tų “links
mybės dulkelių” — taip klaidin
gai užvardintų, kokią baisią li
gą žmogui įvaro ir įmeta į susi
graužimą — visas pasaulis ro
dosi suiręs, intužęs ir sukilęs 
prieš naudotoją tų nuodų.

vcaįZ ražieną sykį New Yorke, man 
sėdnt parke ant suolo, su pusė
tini.' užteklium kokaino, paslėpto 
čejėryke, prisiartino prie mane 
žjfogus ir pagriebė už peties.

“Tai mano drapanomis tu ap- 
ivilkęs. Atiduok man jas tuo- 

jaus! Tu nuo mane jas pavo
gei”, jis koliojosi.

“Tai ne tavo drapanos, tai yra 
mano locnos”. Aš bandžiau jam 
atrėkti. Mano balsas buvo vos 
tik girdimas.
| “Atiduok man mano balsą, aš 
tau atiduosiu šias drapanas”, ta
riau jam, traukdmasis nuo jo. 
Aš jo nekenčiau. Aš buvau pa
vargęs. Norėjau išsiverkti kaip 
kūdikis arba išsispiegti kaip hy
ena ar tam panašiai, kad galė
čiau atsikratyti nuo to fiziško 
slėgučio, kokį jaučiau. Bet ne
galėjau, nes mano balsas buvo 
sulaikytas. Palengva bandžiau 
ir bandžiau išsikalbėti, iki paga
lbaus girdėjau nors pats save, 
bet tuo tarpu mano drabužių rei
kalavęs žmogus nuėjo sau.

Jam pasitraukus, kas tik ėjo 
pro mane, vis kaltino už vogimą 
tų drapanų, kuriomis aš buvau 
apsivilkęs. Taip buvo be palio
vos. Aš perpykęs pakilau ir ė-
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šių Vakarinių Amerikoniškos Kalbos Klesų

YOU ARE INVITED
----------—o-----------

To Come to These Evening Classes 
in the American Language.

----------- o-----------
Nearly fiftv evening schools opened Mon

day evening of this week for the teaching of 
the American language to men and women 
who wish to learn it.

Manv persons, wishing to gain the big 
advantage of knowing the American language, 
have already entered these classes. Undoubt
edly some of vour friends and acquaintances 
are among this number.

All who wish to learn the language 
invited to come. It is not too late. You 
join- a class any time but the sooner you 
the quicker votį will learn

And vou will have a pleasant time.
You will enjoy the fellowship of vour class
mates There are three nivhts of studv. start
ing at 7 p. m.—Mondays. Tnesdavs and Wed
nesdays. Ami everv Thursday evening is

are 
can 
join

too.

These entertainments will be in charge of 
the pupils and. if von wish, will he conducted 
in your native language. There will be music, 
dancing, recitations, addresses .theatrical per
formances in which the pupils will be actors 
and such other features as the pupils of each 
class select.

There is an American proverb: “All work 
and no plav makes Jack a dull bov.” There 

. will be work in the class room for the three 
nights but plentv of plav on the Entertain
ment nights.

Have von ever said to vourself:

If I Knew This Lan^ua?e of America
I Could Succeed Much Better

toVery well, this is vour big opportunitv 
learn—in the quickest, easiest, pleasantest 
wav. These classes are conducted bv the 
public schools of Cleveland There is no cost 
to von No need to repeat the advantages of 
knowing the language of America—von know 
thev are manv

For vour convenience we are printing once 
more the complete list of classes. Select the 
most convenient one.

This announcement is published bv 
arrangement of the Cleveland Americanization 
Council, composed of 17 representatives from 
foreign-language organizations and 33 from 
civic organizations.

Keep these
They mean
This is

Copyright.

weekly talks, 
success.

jau, bet tie kaltinimai sekė ma
ne paskui. Dasigavau į nuoša
lesnę parke vietą, palindau po 
tankiais krūmais, pasiryžau at
sikratyti nuo to kaltinimo — at- 
siliuosuoti nuo tų drapanų, ku
rias visi sakė, buk aš vogęs. Nie
kas man negali uždrausti!

Nuplėšiau nuo save drabužius 
ir pakoriau juos ant krūmų. Aš 
buvau baisiai intužęs. žmogus, 
kuris atėmė mano balsą, dabar 
gali ateiti ir pasiimti savo dra
panas, jei nori, maniau sau. Ki
tus pamatęs praeinant pro sali, 
šaukiau: “Eikit šian, jus, mela
giai! Ateikit, pasiimkit mano 
drabužius, jei norit!” Bet nie
kas nėjo. Pakabinau juos kita
me krūmų šone. Vis šaukiau ir 
šaukiau, iki visai užkimau. Ne
atmenu gerai, tik žinau, jog par
ėjau namon gerai, apsimetęs ke- 
no tai lietinį ploščių, bet be dra
panų. Rankos ir blauzdos buvo

Apie penkiasdešimts vakarinių mokyklų atsidarė 
Panedėlj šią savaitę mokinimui Amerikos kalbos vyrams 
ir moterims, kurie nori išmokti jos.

Daugelis žmonių, norėdami atsiekti geresnių progų 
žinojimu Amerikoniškos kalbos, jau j tas klesas atsilan
kė. Be abejonės, kad keletas jūsų draugų ir pažįstamų 
yra tame skaičiuje.

Visi kurie nori mokintis tos kalbos, kviečiami atsi
lankyti. Dar nėra pervėlu. Jus galit prisidėti prie kle
sos bile kada, bet juo greičiau prisidėsit, tuo greičiaus iš
moksit.

Ir jus turėsit smagų laiką, taipgi. Jus busit užga
nėdinti draugiškumu savo klesos mokinių. Mokinimui- 
si yra trįs vakarai — prasideda nuo 7 valandos — Pane- 
dėliais, Utarninkais ir Seredomis. Kiekviena Ketverge 
vakarą yra PASILINKSMINIMO VAKARAS.

Šitie pasilinksminimai bus vedami pačių mokinių ir, 
jei jus norėsit, galės būti vedami jūsų pačių kalboje. Bus 

taipgi muzikos, šokių, deklamacijų, kalbų, teatrališkų 
perstatymų, kuriuose mokiniai bus aktoriais, ir taipgi 
kitokie dalykai, ką mokiniai kiekvienoje klesoje pasi

rinks.

Amerikoniškas priežodis sako: “Visą dirbant, be žai
dimo priveda Jonuką prie atbukimo”. Darbo bus klesų 
kambariuose per tris vakarus, bet užtektinai pasilinksmi
nimo kas ketvergo vakarą.

Ar jus kada manėt sau:

‘.JEIGU Aš MOKĖČIAU Tę AMERIKONIŠKĄ KALBĄ, 
TAI MAN SEKTŲSI DAUG GERIAUSI”

Labai gerai, štai yra didžiausia jums proga išmokti — 
greičiausiu, lengviausiu, smagiausiu budu. Šitos klesos 
yra povadovyste viešųjų Cleveland© mokyklų. Už tai jums 
nereikia nieko mokėti. Nėra reikalo pakartoti patogumus 
iš mokėjimo Amerikoniškos kalbos — jus žinot, kad jų yra 
daugybė.

Del jūsų patogumo mes perspausdiname dar sykį pil
ną surašą tų klesų. Pasirinkit sau vieną iš parankiausių.

EAST SIDE MOKYKLOS
Central High School, E. 55th Street, 

Priešais Longfellow Ave.
Glenville High School, Parkwood Drive, 

arti St. Clair Ave.
East High School, E. 82nd Street ir 

Becker Ave.
Longwood High School of Commerce, 

E. 35th Street arti Scovill.
Brownell Junior High School,

E. 14th St. tarpe Prospect ir Central.
Collinwood Junior High School,

St. Clair ir Ivanhoe Rd.
Fairmont Junior High School

E. 107th Street, į šiaurę nuo Euclid.
Kennard Junior High School,

E. 46th Street, pietuose nuo Scovill.
East Technical High School,

Scovill ir E. 55th Street.
Eagle School, Eagle Avenue ir

E. 9th Street.
Giddings School, E. 71st Street, tarpe 

Cedar ir Central Aves.
Gladstone School, Gladstone Ave. arti

E. 51st, pietuose nuo Woodland Ave.
Harmon School, E. 20th Street ir 

Woodland Ave.
Lincoln School, E. 83rd Street, kampas 

Platt Ave.
Memorial School,

E. 152nd Street
Murray Hill School.

Outhweite School, Outhweite Ave., tarpe 
E. 55th ir E. 46th Street.

Rawlings School, Rawlings Ave. arti 
E. 75th Street

Rice School, E. 116th Street, kampas 
Buckeye Road.

Sibley School, Carnegie Ave. arti 
E. 55th Street.

South Case School, Central Ave. ir
E. 40th Street.

Sovinski School, Sowinski Ave.
E. 79th Street

Stanard School, Stanard Ave., 
E. 55th Street

St. Clair School, St. Clair Ave.
E. 17th Street

Waring School, E. 31st Street, arti 
Payne Ave.

Woodland School, Buckaye Road, priešais 
Ambler Road.

arti

arti

arti

WEST SIDE MOKYKLOS
Lincoln High School, Castle Ave. ir 

Scranton Rd.
West Technical High School, W. 93rd ir 

Willard Ave.
West High School of Commerce, Bridge 

Ave. ir Randall Road.
Boys’ School, W. 29th Street, kampas 

Clinton Ave.

Clark School, Clark Avė. ir
W. 58th Street.

E. Denison School, Denison Ave. kampas 
W. 45th Street.

E. Madison School, Addison Rd., kampas 
Carl Ave.

Gilbert School, W. 58th Street arti 
Storer Ave.

Kentucky School, W. 38th Street, arti 
Franklin Ave.

Tremont School, Tremont ir 
West 10th Street

Baverly School, W. 58th Street tarpe 
Bridge ir Lorain Aves.

Watterson School, W. 74th Street, kampas 
Detroit Ave.

SOUTH SIDE MOKYKLOS
South High School, Broadway, priešais 

Fullerton Road.
Fowler School, Fowler Ave. arti 

Broadway Ave.
Fullerton School, Fullerton Ave. arti

E. 57th Street
Harvard School, Harvard Ave. arti

E. 71st Street
Huck School, E. 49th Street, kampas 

Chard Ave.
Union School, Union Ave. arti 

Broadway Ave.
Warner School, Warner Road kampas 

Jeffries.
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Clevelan-Skelbiama pagal susitarimo
do Amerikonizavimo Taryba, susidedan
čia iš 17 atstovų nuo įvairių svetimtaučių 
organizacijų ir 33 atstovų nuo šiaip or
ganizacijų.

su

Charles T. Henderson

kruvinos nuo susidraskymo. Ma-| 
no galva sukosi.

Sėdėjau kambaryje prie stalo. I 
rankoje turėjau peilį, pastatytą 
ašmenimis į viršų. Su kita ran
ka aš bandžiau užtraukti savo 
dešinėsės akie blakstieną ir už
daryti akį. Traukiau ir trau
kiau blakstieną žemyn, bet akies 
negalėjau uždaryti. “Ji turi bū
ti užmerkta, kad peilis nešoktų 
į ją ir neišdurtų. Reikia akį gel
bėti”, maniau sau.

Tai keletas pavyzdžių, kokias 
beprotystes pergyvena kokaino 
ir morfino naudotojai. Taip nėra 
ištiesų įvykę, bet jis tokius da
lykus savyje pergyvena, prisi- 
leidęs į organizmą tų “linksmy
bės vaistų”. Juos naudodami, 
žmonės pergyvena daliniai “link
smybę”, paskui virsta į baisius 
vaizdus, ant galo-—j fizišką kan
kynę, nerviškumą, — na ir vėl 
turi pernaują jų imti.

rtaiin VAIKINŲ Ir MERGINŲ I 8 H 9 Ii ° NORI APSIVESTI, bet E B M H B neturėdami progos susi* v I 1W pažinti ir užmegžtl mei
liškus ryšius, negali apsi

vesti. Pajieskojimų Žurnalas visiems 
suteikia tuklų progų. Reikalaukite pa
žiūrėjimui; ten rasite plačiausias infor
macijas. Žurnalas metamsjl, kopija 10c 

ADVERTISING JOURNAL
209-210 Temple Court Bldg. Chicago, Ill.

MEILĖ IR DAILĖ
Smagiausia 

ir įdomiausia 
knyga skaity
ti. 210 pusla
pių, 20 pavei
kslų. Kaina 
$1.00. Reika
laukite pas :

A. Margeris, 

2023 St. Paul Alt. 
Chicago, III.

Pinigus sir^s- 
kite: dolerį 
laiške, ar mo* 
ney order'į.

X-RAY EGZAMINAVIMAS ? $1 
JEI SERGI KOKIA LIGA IR NUSIMINĘS, NENUSTOK 
VILTIES IR ATEIK PAS MANE PASITARIMUI.

Aš gydau visas speciales ligas vyrų ir moterų, kaip tai Kraujo, 
Odos, Skilvio, Inkstų, Kepenų, Plaučių, širdies, Nosies ir Gerklės. Su pagalba X-Ray, Ele
ktra ir mano modernišku gydymu, pasveiksi greičiausiu galimu laiku.

Mano Darbe Nėra Spėjimų.
Paslaptis mano pasisekimo yra mano atsargus įtemptas jieškojimas būdų, kas jums ken
kia. Aš naudoju X-Ray, Mikroskopą ir Chemiškus tyrinėjimus ir visas Moksliškas Me
todas išradimui žmogaus ligos priežasčių ir visko negero.

Jeigu Esi Visai Suiręs, Ateik pas Mane, Aš Pagelbėsiu.
Mano ypatiškas panaudojimas metodų, vartojamų Europos klinikose Berline, Londone, 
Vienoje, Paryžiuje ir Romoje ir mano 20 metų patyrimai gydyme sunkiųjų Užsisenėjusių 
Ligų vyrų ir moterų davė man progą visokiame gydyme ir mano pasekmės užganėdina.

Aš VARTOJU GARSIUS KRAUJO VAISTUS 606 IR 914.
Visokis mane gydymas yra atliekamas visiškai BE SKAUSMO.
Jus galit pasitikėt ant teisingos nuomonės, tikro apsiėjimo ir geriausio gydymo už jums 
prieinamas kainas. Jeigu jūsų liga neišgydoma, aš jums tai pasakysiu. Jeigu išgydo
ma, tai labai trumpu laiku aš apsiimu išgydyti. Čia galima susikalbėti Lietuviškai.

DOCTOR BAILEY, “SPECIALISTAS”
5511 Euclid Ave., Netoli E. 55th St., Kambarys 222, Antros lubos.

Ofiso valandos 9:30 ryte iki 8 vakare. Nedėldieniais nuo 10 iki 1.
CLEVELAND, OHIO
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F Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
L Kas dedasi musų mieste arba apielinkėse — apie visų tai yra ir “Dirvoje” j

SUPERIOR EKONOMINIS KAMPELIS
Ekstra! Nedėlios vakare, nuo 

7 vai., Goodrich House, 1420 E. 
31 st., atsibus svarbus vietos lie
tuvių susirinkimas apkalbėjimui 
prirengimo “Lietuvos Liuosybės 
Savaitės”. Dalyvauti kviečiama 
draugijų viršininkai arba išrin
kti draugijų atstovai. Taipgi ir 
pašaliniai gali ateiti, nes tai bus 
svarbus dalykas, prie ko visi tu
rime tinkamai prisiruošti.

Atminkit, tai bus šį nedėldie
nį, spalio 5 dieną.

Dr. V. Kudirkos Dr-stės ber- 
taininis susirinkimas atsibus 
nedėlioj, spalio 5 d., 2 vai. po pie
tų, Flynn-Froelk salėj, Superior 
avė. ir E. 53 st. Visi nariai pri
valo ateiti ant šio susirinkimo, 
nes yra daug svarbių reikalų; 
bus išduota finansinė atskaita 
ir jau atspausdinti baliaus tikie- 
tai, kuriuos bus galima gauti pas 
komisiją, taipgi bus naujas ta
rimas del draugijos labo.

Fin. Sekr. V. K. Yurgilas.

Susirinkimo vedėjais buvo: p. 
V. K. Yurgilas pirmsėdžiu, sek
retorium p. K. Zykus. Dalyva
vo šios ypatos: Dr. J. šemoliu- 
nas, Dr. J. Pašakarnis, K. S. 
Karpavičius, L. Apšega, A. Ak- 
somaičiutė, J. P. Garmus, Ant. 
Zdanis, J. Brazauskas, K. B. Jan
kevičius, J. Miščikas, A. Praš
kevičius, V. Gurklis, M. Vilčin
skas, A. šmigelskis, Iz. Jurgilie- 
nė (ir paminėtu susirinkimo ve
dėju). Sudaryta tuomlaikinis 
komitetas sukvietimui žmonių į 
būrį ir veikimui aukų rinkime.

Komitetan inėjo: Dr. J. Pa
šakarnis — pirmininku, K. S. 
Karpavičius, sekretorium, Dr. J. 
Šemoliunas, L. Apšega ir K. Zy
kus — veikiančiais nariais.

K. Zykus.

TMD. 20 kuopa rengia gražų 
maskinį balių ant subatos, spa
lio 25 d., Goodrich House. Tai 
bus vienas iš gražiausių, puikio
je ir smagioje del šokių salėje 
balius. Tikietus parduoda ko
misijos nariai ir taipgi galima 
jų gauti “Dirvos” redakcijoj.

O kaip ateis Kudirkinčs nus
kilus balius (lapkričio mėnesyj), 
tai sako bus gražiausias už vi
sus. Atsibus Germania Turn sa
lėj. Apie tai bus daugiau.

Kibortai apkaltinti. Paines
ville. — P. ir A. Kibortai, ku
riuos tūlas laikas atgal suėmė už 
vagystes ir plėšimą gatvėse 
žmonių, dabar po teismo apkal
tinti penkiais punktais, vienas 
pirmo laipsnio žmogžudystė už 
nušovimą Ernest Gray, kuris su 
šerifu važiavo automobiliuje jų 
gaudyti. Galutiniai jų teismai 
atsibus trumpu laiku.

Pakilo persikraustymo kaina. 
Staigu pereitą savaitę namų ra
kandų perkraustytoj ai pakėlė 
kainas už pervežinėjimą. Pirma 
buvo imama $3.50 už valandą, o 
dabar pakelta iki 4 dol. Kas gi 
dar nepakilo?

Sako, darbininkai nori užimti 
industriją. Washingtone spalio 
1 d. atsibuvo konferencija tarpe 
senato darbo komiteto ir plieno 
kompanijos pirmsėdžio (United 
States Steel Corporation). Tasai 
pirmsėdis aiškina, kad kompani
jos už darbininkų išėjimą ant 
streiko nekaltos, kad darbinin
kus suklaidino ir išvedė prieš jų 
norą unijų vadovai ir darbinin
kai buvę viskuo paganėdinti. —

Iš to matosi, kaip kompanijos 
išsisuka nuo visokios atsakomy
bės ir valdžios akyse ir visame 
kame, kur tik prisieina susidur
ti darbui ir kapitalui.

Unijų vadovai, sako Teisėjas 
Gary, plieno korporacijos pirm
sėdis, nenori darbininkams ge
rovės surasti, bet, sako, tik už
grobti į unijų rankas visą indu
striją.

Didžiausis Amerikos Lietuvių 
Egzaminas. Kun. Laukaitis per 
prakalbas aną nedėldienį mums 
pranešė, kad Anglijos atstovas, 
atvažiavęs į Kauną, taip pasakė: 
“Jeigu jus, Lietuviai, norit, kad 
didžiosios valstybės pripažintų 
jums neprigulmybę, tai išduokit 
egzaminą, jog jus mokat ginti 
ir rėdyti savo šalį. Ve, lenkai, 
jus kaimynai, sako, kad jus ne
mokyti ir kadangi dvarponiai 
priguli lenkams, tai jus pražu- 
sit be jų pagalbos. Taigi, pasi- 
rodykit, kad mokat tvarkytis, o 
neprigulmybė jums bus pripa
žinta”.

Taigi dabar musų broliai ana
pus jūrių ir rodo pasauliui, kad 
jie moka ginti ir tvarkyti Lietu
vą. Jie tą rodo ne tik žodžiu ir 
darbu, bet patvirtina savo krau
ju ir gyvastimi. Ir pažiūrėkim, 
ar pasaulis nemato, kad Lietu
viai išduoda egzaminą? Neper- 
senai bolševikų gaujos gręsė už
ėmimu Kauno, o dabar jau išvy
ti iš Lietuvos ir prašosi taikos. 
Net Šveicarijos socialistai tarp
tautiniame jų seime perleido re
zoliuciją, kad Lietuva turi būti 
neprigulminga.

Vėliausiose žiniose matome 
Lietuvą vedančią sutartis su Es- 
tonais, Finais ir Latviais užvedi
mui bendrų ryšių apsigynime 
nuo priešų ir komercijos tikslu. 
Šie dalykai turbut atkreipė di
džiųjų valstybių atidą, kadangi 
mes jau matėme laikraščiuose 
kiek kartų Lietuvos valdžia lei
do Paryžiun protestus del išgy- 
nimo vokiečių iš musų žemių ir

sustabdymas lenkų veržimosi į 
Lietuvą tolyn, ir iš taikos konfe
rencijos buvo siunčiama įsaky
mai vokiečiams ir lenkams kitaip 
savo taktiką kreipti. Tiesa, tas 
viskas tuo tarpu buvo tik ant po- 
pieros, vienok vėliausios žinios 
praneša, kad taikos konferenci
ja jau imas kitokių įnagių prieš 
vokiečius; paliepta jiems išsikel
ti iš pabalti jos žemių į paskirtą 
laiką, o jeigu jie to neišpildys, 
tai didžiosios valstybės uždarys 
Vokietijon maisto įvežimo ke
lius.

Taigi, laikui bėgant, jei mes 
lietuviai tik nesnausim, tai gal 
tokis pat reikalavimas nuo tai
kos konferencijos vedėjų bus pa
siųstas ir lenkams, kaip gavo 
vokiečiai.

Tas viskas priklausys nuo to, 
kiek mes, Amerikos lietuviai, 
remsim savo brolius, dirbančius 
musų tautinį darbą Europoje. 
Tas reiškia, dabar pats svar
biausias laikas Amerikos lietu
viams išduoti pasauliui egzami
nus.

Trumpu laiku ateina “Lietu
vos Liuosybės Savaitė”, prasidės 
nuo spalio 15 ir trauksis iki 22 
dienai to paties spalio. Visą tą 
savaitę bus renkamos aukos — 
šitame darbe pasirodys Ameri
kos lietuvių egzaminas: ko mes 
verti savo šaliai. Yra kalbama, 
kad biednieji žydai paskiria die
ną, kurioje buna visai nieko ne
valgę, kad tą paaukavus ant jų 
tautinių reikalų. Mums gi lie
tuviams yra reikalas labai di
delis, tai kad kiekvienas Ameri
koje esantis lietuvis paskirtų 
ant šitos gal paskutinės aukų ir 
pasišventimo savaitės visą savo 
savaitės uždarbį, tai ištikrųjų 
Lietuvą turėtume neprigulmin
ga ir nereiktų nei nevalgiusiais 
būti. Kiek daug naudos butų 
musų tautos reikalams iš tokio 
mažo pasiaukavimo. Mes visi, 
kaip katalikai, taip tautininkai 
ir socialistai esame pasiilgę savo 
krašto ir kaimelio, draugų, tė
velių, Lietuvos laukų, po kuriuos 
basi bėgiojom. Visi norim te
nai gyventi, tenai grįžti, visą 

I amželį tenai praleisti, kur gegu
tė kukuoja ir puputis pupuoja. 

Į Kas taigi mums reiškia paau- 
I kauti savo vienos savaitės už- 
I darbį del gerovės viso savo gy
venimo? K. Zykus.

John Jacoby & Son
PRADĖTA DIDELIS IŠPARDAVIMAS

— NUMAŽINTOS KAINOS VISUOSE SKYRIUOSE — 
Vyrų ir Moterų Reikmenįs, Papuošalai ir kiti Mažmožiai 
Visados geriausia už mažiausią pinigą šioj musų krautuvėj 
Įsteigta 1881. ‘ 7036 SUPERIOR AVE.

KOPECT

EUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslą aptieko- 

rius Pragos Universitete. 
Čionai yra visokių Euro- 
piškų vaistų ir chemikalų, 
taipgi daug visokių Ko
daks paveikslams imti, ly
giai ir kitokių fotografi
joms reikmenų. Yra bu
rninių dalygų, perfumų, 
sadlainių. Receptai musų 
speciališkumas. Mes moki
nant dykai imt paveikslus 
kas perka kamerą. Filmas 
irgi puikiai išdirbam.

7901 SUPERIOR AVE.
Kampas E. 79th St.

Rosedale 945 Prin. 1361

JŪSŲ RECEPTAI — ■ 
MUSŲ VAISTAI.

Receptas yra tai nuo jūsų' 
ligos. Jo pasekmės turi 
būti naudingos jums. Mu
sų vaistai yra tai vienati
niai, kuriais galima pasi
tikėti atsiekti pageidauja
mas pasekmes. Kuomet 
mes taisome jūsų receptą, 
jis buna sutaisytas atsa
kančiai ir duoda užganė- 
dinimą. Musų lebeliai tą 
gvarantuoja.
THE GEGENHEIMER 

DRUG CO.
Superior Ave. ir Addison 

Road., Cleveland.
Rosedale 943, 5413 ir 4853 

Princeton 992

Atpigintos Reikmenįs Del
Vyrų

7028 SUPERIOR AVE.
Atdara laikoma nedėldieniais 

nuo 7:30 ryto iki 12 dieną

Buffalo Furniture Hospital
5820 ir 5821 SUPERIOR AV.
Naminiai rakandai ir kitokį 
dalykai taisoma. Duokit ir 
persitikrinkit musų darbu, 

o busit užganėdinti. 
Telefonas Rosedale 1079

Superior Hardware Co.
6510 Superior Ave.

Rosedale 965 Princeton 1241-L 
Pilniausias rankius viso
kių Geležinių dalykų už 
pigiausias prieinamas kainas. 
Taipgi Liejimo ir Cinavimo 
reikmenų. Mes taisom ir pe

čius ir įvedam gazą.

DOAN ELECTRIC CO. 
Parduodam ir Taisom Elek
triškus Prosus ir kitokius 
elektriškus dalykus, taipgi 
įvedam namuose elektrą. 
7001 SUPERIOR AVE.

Princeton 1262-W Rosedale 388

Wm. J. WILBERSCHEID 
Geležinių Daiktų ir Kvar

bų Krautuvė.
8021-23 Superior Avenue.

Rosedale 7108

A. LINN Keptuvė 
taipgi 4020 ST. CLAIR Ave. 
6212 ir 7032 SUPERIOR Ave. 
Rosedale 6085 Princeton 124

AUTOMOBILIAMS 
Tires ir Tūbai ir Aliejus 
pigia kaina kaina jums. 

Toedtman & Follis 
(Aptiekoriai) 

6411 Superior Avenue 
Kampas E. 65'th.

LOUIS EISENBERG
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 
Kvarbų, Varnišių, Cinuoja, 
Lieja ir Stogams dangalu 
1169 East 79th St. N. E.

Princeton 1337-K

Norime priminti jums kada rengiatės valyt namus, 
jog mes turime —

LENTYNOMS TIESTI POPIERA — 5c. — Yra visokio išdirbinio, 
5 yardų ilgio — !> centai.

VISCO CEDAR ALIEJUS — 10c. Nužibinimui rakandų .10c. bonka.
SIUVAMOMS MAŠINOMS ALIEJUS — taipgi 10c. bonka.
LANGAMS UŽTIESALAI — 49c. — Žali, paprastos mieros, b pė

dos pločio 6 ilgio. Audeklas ir lazdutė yra tokie geri, kaip tų 
ką parsiduoda po 75c. Bet menkas negerumas audekle priver
čia mus pard. vinėti tik po 49 centus.

GĖLĖMS PUODAI — 8c., 10c., 15c. ir 20c. vienas, visokių mierų.
KUSPIDORIAI — 25c. vienas, baltos ir mėlinus spalvos.
'UDEKLINĖS PIRŠTINĖS — 15 centu pora.

RANDOLPH VARIETY STORE 
7040 SUPERIOR AVENUE

WHITE FRONT PROVISION CO.
H. DORR, Savninkas.

šviežia ir Rūkyta Mėsa, Paukštiena ir Kiaušiniai
Bell Telefonas Rosedale 7145. 7018 Superior Avenue
O?" Mes duodame dvejokių PRAMONĖS ŠTAMPŲ

THE STONEMAN CO.
Seniaus buvo Fiesler’s)

7106-7110 Superior Ave. Rosedale 1759
Užlaikom įvairiausių geležinių daiktų, plumberių įrankių ir 

visokių kvarbų, už kiekvienam prieinamas kainas.
Princeton 472 ATEIKIT PAS MUS.

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466
Kaip senuose laikuose — jei nori turėti gero gėrimo, gali pasidaryt 
pats namie pagal musų recepto — galima padaryt 10 galonų nami
nio alaus už $1.50. Galite atsilankyt ir apžiūrėt musų įstaigą, taip

gi išpildome užsakymus laiškais, gavę už tai $1.00.

V.,.7.,.,.,.W.,A,.WAV.,.,.WA,.W/AW.,AV.V/A'/AVAWA

DIDŽIAUSIA BUČERNĖ IR GROSERNĖ.

Turime visokios mėsos, ko
kios tik kam patinka ir gali
ma pasirinkti iš musų storo.

T. NEURA
3246 Superior Ave.

Telefonas gyvenimo 
Central 4675-K.

Biznio — Central 3620-L..
Ši nauja bučernė yra pa
togiausia ir lietuviams 
prieinama. Lankykitės.

St. Clair Avenue Įstaigos

PRANEŠIMAS
SKAITYTOJAMS

Kurie šiuomi laiku ga
vote pranešimus apie 
prenumeratos pasibai
gimą, pasistengkite at
naujinti, nes šitas nu
meris jums bus paskuti
nis, ir jeigu negirdėsime 
nuo jūsų nieko, sekan
čio numerio jau negau
site.

“Dirvos” Administ.

REIKALAUJAMA 
MERGINŲ

Merginos nuo 18 iki 25 
metų amžiaus, reikalin
gos prie lengvo, švaraus 
Dirbtuvės Darbo. Pra
džiai mokama 30c. ant 
valandos ir galima išsi
dirbti iki $4.00 j dieną, 
dirbant nuo štukų. At
sikreipiančios turi kiek 
nors suprasti Angliškai.
Domestic Electric Co. 

5th floor, 1071 Power Av.

Columbus, O. — “Slapieji”, po 
sunkios kovos, dagavo savo pa
geidavimo — kad balsavimuose 
šį rudenį ant baloto butų pasta
tytas klausimas apie uždraudi
mą ar palikimą svaigalų. Jie vi
su laiku aiškino, buk prie balsa
vimų pereitą rudenį nedalyvavo 
daugybė karėje buvusių vyrų, 
dėlto namie esantieji padarę ne
teisingai, įvesdami tokį įstaty
mą, nedavę ‘išreikšti nuomonės’ 
ir tiems, kurie kariavo “už de
mokratijos principus”. Matysi
me, kas šįmet gaus viršų....

MAGDE. “Ak, kaip man niežti gal- | 
rq! Išbandžiau visokius mazgojimus, = 
trinkimus, muilavimus — ir viskas (as | 
nieko nepagelbėjo r.uo tu bjauriu plcis- = 
kanu... Man gėda net darosi!“

MARE. “Na, tai kam tau kęst be- 5 
reikalingai ! Žiūrėk, kokie manu plau- | 
kai gražus, šteinus i' čysti. O tai j 
todėl, kad aš vartoju RI'FELES!’’ |

Kas tai yra RUFFLES? Ar j 
tai gyduolė? Nei! Ar kve- i 
p'iantjs vanduo? Nė!! RUF- f 
FLES yra tai paprasčiausis j 

. . . plaukų ir odos sustiprintojis, įf kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal | 
| but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but į 
| smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?

| panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos I 
| trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti j 
| pleiskanas, ° savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- | 
Į č:ais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. ! 
| Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik j 
j 65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai j 
I pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai ! 
j atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: |

F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York

NAUJI RUDENINIAI 
SIUTAI IR PLOŠČIAI 

—Vyrams ir Vaikinams— 
Gatavi ju^u pasirinkimui už kai
nas, kurios yra žemesnės uk kitu.

Parsiduoda po
$25 — $30 — $35

VAIKAMS SIUTAI IR 
PLOŠČIAI

Nepaprastai geros vertės siutai, 
su vienomis arba dvejom kelinėm 

prie siuto 
$8.50 iki $20

NAUJOS RUDENINĖS 
SKRYBĖLĖS IR KE

PURĖS
Pritaikymui prie siutų ir 

visokių skonių
Skrybėlės: $3, $4, $5, $6 
' Kepurės — $1, $1.50„ $2

The Spanye&ReichCo.
3022 W. 25th Street
Kampas Walton Avenue 

IR
7002 Superior Ave.
Kampas Giddings Road

I NAUJA LIETUVIŠKA BU-
| CERNĖ IR GROSERNĖ

I
MIKE ROMELIS

8116 Sowinski Avenue. N. E.
Cuy. 2776 L.

| Turime šviežią ir rūkytą mė- 
: są, taipgi duodame ir Stamps. 
| Lietuviai kviečiami atsilankyt 
j į musų krautuvę. (37)

Prospect 202.

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

iki 7 valandai vakaro.
1395 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.

S
DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI | 
GYDYTOJAS IR CtimuRGAS g 
982 E. 79 St., Cleveland, Ohio. S

Telefonai: Rosedale 5758, Prine- § 
ton 431 H

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

Nedėlioj: Nuo 2 iki 4 po piet. H

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

Dr. Wm. Rasing
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

— Ofiso Valandos —
Nlo 1 iki 3 popietų ir nuo 6 iki 7:30 va 
kare, šventadienias nvo, 11 iki 12 die
nos. Seredoms popietų ir Pelnyčių va
karais nėra ofiso valandų.

Ofisas 1395 E 9 St.
Vienas plokas nuo North Superior 

CLEVELAND, O”IO.

Aijkgč ir sumušė kareivį. S. 
LubigHfejrįžęs kareivis, užpul
tas. še^lfcyrų, sumuštas ir jam 
dar atimta^? dol. pinigais. Ki
toj vietoj užpuolikai naktį sulai
kė gatvėje M. Biraną, nuo kurio 
atėmė 240 dol. Kitose vitose ir 
namuose apvogta keletas žmo
nių, išnešta pinigais, drabužiais 
ir kitokiais daiktais.

Prie “Liuosybės Savaitės”. — 
Pereitą nedėldienį, suėjęs būre
lis vietos lietuvių, apkalbėjo Lie
tuvos reikalus ir “Liuosybės Sa
vaitės” prirengimą, kuri atsibus 
spalio 15—22 (visą savaitę).

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

Henry J. Schnitzer State Bank
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS j LIETUVĄ
ir gvarantuoja

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer State Bank 
141 Washington Street, New York, N, Y.

PAJIEŠKAU Jono ir Povilo 
Zdramių, Kauno rėd., Telšių p., 
Vilkaičių sodžiaus. Jie patįs ar
ba kas apie juos žinote, malonė
kite pranešti šiuo antrašu: 35) 

Franas Kinčius
1449 E. 57 Street, Cleveland, O.

"— 3 MAGNIFICENT STEAMERS 3
The Great Ship "SEEANDBEE” — "CITY OF ERIE” - “CITY OF BUFFALO”

CLEVELAND — Daily, May 1st to Nov. 15th —BUFFALO 
Leave Cleveland - 9:00 P. M. ) Eastern 5 Leave Buffalo - 9:00 P. M.
Arrive Buffalo - 7:80A.M.) Standard Time ( Arrive Cleveland 7:30 A.M. 
Connections at BnfTalo for Niagara Falla and all Eastern and Canadian points. Railroad tickets 
reading between Cleveland and BuiTalo are good for transportation on our steamers. Ask yoar 
ticket agent or American Express Agent for tickets via C. & B. Line. New Tourist Automobile 
Rate—$7.60 Round Trip, witn 2 days return limit, for cars not exceeding 127 in. wheelbase.
Beautifully colored sectional puzzle ciuirt of The Great Ship "SEEANDBEE” sent on receipt of 
five cvnta. Also auk for our 24-page pictorial and dcacriptive booklet free.____________

FARE? 421Th© Great Ship 
SEEA NPBEE

waters of the world. Sleeping

The Cleveland & Buffalo 
Traniit Company 

Cleveland, Ohio

-to*

I J. N. SIMANAUSKAS |
H 

Patyręs Laikrodininkas ir Optometristas. Tai- | 
so laikrodžius, egzaminuoja akis ir pritaiko aki- į 
nius. Kainos preinamos; gvarancija su kiek- į 

vienu daiktu.
Krautuvės antrašas:

991 E. 79-th Street, Cleveland, Ohio. :

Prospect 2420 Central 1766

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

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

t Krūminiai, ką laikosi, Pripildymai, ką buna :
? Apdarymai, ką tinka. Beskausmis traukimas. :::
I DR. RAY R. SMITH j
iDENTISTAS

Visas darbas Gvarantuotas 2
I 1935 St. Clair Ave. Cleveland ;;
t virš Pakelčio Aptiekos Ohio 2
tOfisas atdaras 9 ryte iki 8 vakare, išskyrus seredas, ' i
| tada uždarome 6 vakare. Nedėliomis visai uždaryta. ;;

I. EPSTEIN j 
Pardavėjas visokių vyriš I 
kų ir moteriškų drapanų, j 

7612 St- Clair Avenue, f
I
 Central 1690 Main 2063

JOHN L. MiflELICH
Advokatas

| Praktikuoju visuose Teismuose. 
Kalbame Lietuviškai.

Į 902-4 Engineers Bldg.
1 Branch Ofisas
I 5514 St. Clair Avenue 

atdaras ir vakarais.
| Telefonas Central 5821-W 

CLEVELAND, O.

F. E. Wilke
Advokatas

GALIMA SUSIKALBĖTI 
LIETUVIŠKAI.

8115 St. CLAIR AVENUE
Yale Name, 2ros lubos

Phone: Rosedale 3975 
CLEVELAND, OHIO

L. A. Kujawski
ADVOKATAS.

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

Tel. Main 257—Central 1502 R

PUIKIAUSIA MAUDYNĖ!
Nereik važinėt nei į ežerą, 
nei kitur jieškot, arčiausia 
išsimaudymui vieha. ran
dasi jūsų kaimynystėje: 
921 St. Clair Ave. (34) 

Arti E. 9 Street

Del jūsų vaikų sveikatos var
tokite

Viena ketvirta dalis plytelės 
del kūdikių, pusė plytelės del 
vaikų. Jiems nereiks jokio ki
to vaisto, šitie yra malonus ir 
švelnus naudojimui ir yra tikras 
pavaduotojas kastorinio alie
jaus.

25c. Reikalaukite Hiss Drug
Store, 7102 St. Clair Ave.


