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Lenkai Sumušti
Lietuvos Pagalbos

Lietuva Lenkų pripažinta d e facto Neprigulminga. 
750 mylių frontu bolševikai Lenkus baisiai muša. 
Privertė -pasitraukti iš Vilniaus ir iš kitų Lietuvos 

vietų musų kariumene Lenkus gena laukan.
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Vokietijos Išlygos
Spa, Belgija. — Vokietijos 

delegatai pasirašė po išstatyto
mis paskutinėmis išlygomis, ku-

Spa sąjungiečių ir Vokiečiu konferencija, kurioje Inose Ealutinai priverčiama Vo-
I kieti^ nusiginkluoti. Vokiečiaidalyvauja ir Lietuvos Atstovas Francuzijon, atsi

sako Lenkams pagalbos duoti.
BOLŠEVIKAI LIETUVAI DUODA GARDINĄ.

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO.

Perkūnas nutrenkė aštuonis 
žmones. New Orleans,, La. — 
Astuoni darbininkai, dirbantie
ji prie valstijos kanalo, likosi 
žaibo užtrenkti kuomet užėjus 
lietui buvo sustoję pastogėje 
nuo sušlapimo.

Užsidarys geležinės dirbtuvės. 
Washington. — Daugeliui plie
no ir geležies dirbtuvių gręsia 
pertraukimas darbo ir neteki
mas uždarbio tūkstančiams dar
bininkų. Taip yra iš priežas
ties suirusios tarpvalstijinės ko- , 
inercijos. Dirbtuvės užverstos 
produktais, apie 1,500,000 to
nų plieno išdirbinių, kurių įšve- 
žinėjimui reikalinga 28,300 va
gonų, stovi dirbtuvėse laukda
mi transportacijoš. Kolei tas 
nebus- išgabenta, nėra ko naujų 
daryti.

čionai paliesta Pittsburgo- 
Johnstown geležinių išdirbinių 
distriktas su suvirš puse milijo
no tonų neišgabentų. Buffalo- I 
Cleveland-Lorain distriktas tu-1 
ri 346,332 tonų produktų; kiti 
irgi panašiai.

Brooklyn, N. Y., medžio iš- 
dirbystėje gaisrui kilus suliep
snojo dviejų milijonų vertės 
rąstų ir lentų, vienas, darbinin-

LENKIASI PRIEŠ 
LIETUVĄ

Kopenhagen, Liepos 10. 
Lenkijos valdžia atsikrei
pė prie Lietuvos ir Latvi
jos pagelbėti sulaikyti to
limesnį bolševikų armijų 
žengimą, — taip skelbia 
pranešimas iš Kauno iš 
šios dienos.

SAKO PALMER NAU
DOJĘS VALDŽIOS 

PINIGUS
St. Louis. 1 Senatorius Ken

yon reikalauja1, kad butų aiš
kiai išrėdyta, kur buvo padėti 
paskutiniojo kongreso paskirti 
teisių departamentui pinigai 
vojimui prieš, pragyvenimo 
dęlį brangumą. Senatorius 
bar mano, kad tuos pinigus 
naudojęs savo -kandidatūros
prezidento garsinimui generalis 
prokuroras Palmer.

ko-
di- 
da-
su- 
ant

tą pasirašė su dideliais protes
tais. Jeigu butų nesutikę, są
jungiečiai tuojaus butų ėję už
imti Ruhr ir kitas Vokietijos 
teritorijas.

Išlygos paduota sekančios:
1—Tuoj nuginkluoti tūlas sa

vo kariumenės dalis, tarp to irjmalį ly&os susirinkiman užkvie- 
PTY.QmiCrnR nnll’p'llA- laime ProTirlonf a Wilann

TAUTŲ LYGOS POSĖDIS 
BUS LAPKRITYJE.

Washington. — Pirmam tau
tų lygos susirinkimui likosi pa
skirta lapkričio’ 15 diena. For-

Pranešimas apie Lietuvių 
Santikius su Vokiečiais 

yra Neteisingas.
Lietuvos Atstovybė Ame

rikoje gavo iš Kauno nuo 
Eltos sekančio turinio 
cialį kablegramą:

’’Aplinktelegrafinis ra
dio pranešimas iš Varša
vos liepos 5 d. platina ži
nias, buk Lietuviai drau
ge su Vokiečiais liepos 
pabaigoje užpuls Lenkus. 
Buk Lietuviai perką iš 
Vokiečių karininkų daug 
karės medegos, ir kitas 
panašias žinias. Tose ži
niose nėra nei'žodžio'tei
sybės?’

ofi-

JAU PRIPAŽYSTA 
LIETUVĄ 

Gaudomi Lietuvoj Lenkų 
Šnipai.

B. K. Balutis iš Kauno
kas užmuštas ir sužeista kele- į atsiuntė Lietuvos Atstovy- 
tas uganegesių.

Coshocton,- O. — 
viete streikuoja šeši 
gliakasių. Streikas 
simpatijai dieninių darbininkų, 
kurie reikaląuja dolario dau
giau prie dabar gaunamų $6 į 
dieną. Nuo 40 į dieną produk
cija anglies del streiko sumažė
jo iki 10 vagonų.

Budapest, Ungarija. — Ani
na distrikte, kaip liepos 8 d. 
pranešimai skelbia, likosi už
mušta 210 darbininkų ištikus 
nelaimei kasykloje.

Spingfield, III. — Dieniniams 
(dirbantiems nuo dienų, o ne 
nuo saiko-) angliakasiams su
streikavus su reikalavimu pa
didint dabar gaunamą mokestį, 
vienuolikoje kasyklų, sričių li
kosi sutramdytas darbas.

Lawrence, Mass. — Liepos 8 
d. uždaryta keturios American 
Woolen Co. audinyčios, kuriose 
dirbo 15,000 darbininkų, neap- 
ribuotam laikui. Pertraukimas 
darbo — stoka užsakymų.

Čiame pa- 
šimtai an- 

iššauktas

apsaugos policiją.
2— Paliepti visuomenei tuo

jau atiduoti visus ginklus, ku
rie randasi civilių rankose.

3— Panaikinti tuoj laikinąją 
kariumenės tarnystę.

4— Atiduot sąjungiečiams ka- 
nuoles ir šautuvus, esančius per 
virš kaip daleidžia Versalio su
tartis.
paduota
spalio 1
mažinus
rų, sąjungiečiai eis užimti Ruhr 
ir kitas Vokiečių žemes ir ne
apleis jų iki dabar pastatytos 
išlygos nebus išpildytos.”

timą išleis Prezidentas Wilson. 
Vieta, kur susirinkimas atsibus, 
dar neskelbiama. Suv. ’ Valsti
jos tame susirinkime nebus at
stovaujamos.

Nusiginklavimo laikas 
sekančiai:. ’’Jeigu iki 
d. Vokietija nebus su- 
armijos iki 150,000 vy-

pradėsiant • pernaują va- 
reikalus su Rusija ir ku- 
Rusija priima, yra sekan- 

Kiekviena valdžia sutin-

PENSIJOS NEVEDUSIOMS 
MOTINOMS.

Columbus, O. — Valstijos po
sėdyje kalbant apie pensiją -pa
laikymui nevedusių motinų vai
kų kilo dideli ginčai. Viena mo
teris delegatė suriko: ’’Tos mo
teris yra atmesti sutvėrimai ir 
jos neužsipelho valstijos pagal
bos”. ’’Bet kaip apie jų kudi- 

ikius?” užklausė vienas teisėjas 
iš Springfield, O., kuris kalbė
jo už priėmimą prie įstatymų 
priedo s'ušelpimui nelegalių kū
dikių motinoms. Jis sakė, kad 
ir tokiems -kūdikiams reikia ly
giai ar net labiau pagalbos, kaip 
ir kitiems.’; Nežiūrint didelių 
prieštaravimų; likosi priimta re
zoliucija, reikalaujanti paskirti 
pensijas ne tik nevedusiomš 
motinoms palaikymui savo ku-

I dikių, 
I siems

bet ir kūdikiams 
be tėvų.

liku-

bei Washingtone sekantį 
kablegramą: ■

’’Vakar gauta oficialis 
Lenkų pripažinimas Lietu
vos Valdžios de facto.

Kaipo pasekmę surastų 
dokumentų, kompromituo
jančių Lenkijos vyriausybę 
ir rodančių platų suokalbį 
prieš Lietuvos Valstybę, 
Kaune, šiandien yra pada
ryta eilė areštų. Yra suim
ta svarbių vadų plačios or
ganizacijos Lietuvoje. Apie 
tolimesnį vystymąsi prane
šim.”

Susitaiko su Rusais
Londonas. — Nesenai išva

žiavęs į Maskvą. Rusijos sovie
tų pramonės ir prekybos minis- 
teris Krassin vėl rengiasi grįž
ti į Londoną tolyn vesti pradė
tas su' sąjungiečiais tarybas. — 
Išlygos, kokias Anglija išdeda 
pirm 
ryti 
rias 
čios:
ka susilaikyti nuo atviro vei
kimo arba oficialės propagandos 
prieš kitą iš tų valdžių; svar
biausia, kad sovietų valdžia ne
sistengtų rytinių žmonių kur
styti prieš Did. Britaniją. ’ An
glijos pavaldiniai Rusijoje ir 
Rusai Anglijoje turės tiesą su
grįžti į savo šalis. Sovietų val
džia' principialiai sutinka pri
pažinti jos obligacijas ir atgrą- 
žinti privatiniams j._ 
Anglijos pavaldiniams 
liūs, paneštus parduodant daik
tus arba ypatiškai patarnaujant 
Rusijai. Anglijos valdžia su
tinka ant sovietų prašymo ves
ti prekybą, tečiaus pasilaiko 
teisę pasipriešinti bile kokiam 
paskirtam oficialiam sovietų at
stovui ar agentui.

NUŽUDĖ PAČIĄ.
Chicago. — Tūlas buvęs 

riumenėje leitenantas nužudė 
savo pačią ir kitą vyrą, kurį jis 
buvo sutaikęs tam tiksįui, kad 
paskui gauti pasiteisinimą, jog 
tas pašalinis vyras norėjo ap
vogti jo namus, žmogžudis po 
areštavimui sakėsi nenorėjęs 

s ir atgra- Pačios pamesti, bet kaip nors 
paskiriems' kitaip su ja užbaigti ir. paskui 

nuosto-lvėl eiti kariumenėn.
Jo laukia kartuvės.

NUSILEIDO NIAGA
ROS VANDENPUO-

v LIU, BET —
Niagara Falls, N. Y. — At

vykęs iš Anglijos narsuolis C. 
G. Stephens pasiryžo tam tik
roje prirengtoje bačkoje nusi
leisti Niagaros vandenpuoliu že
myn ir nustebinti savo drąsu
mu visus žiūrėtojus. Bačka, 
kurioje jis leidosi tokion ste- 
binančion ir pavojingon kelio
nėn, padirbta iš kieto aržuolo, 
apjuosta plieno lankais, tečiaus 
puolant žemyn likosi sumušta 
kaip kiaušinis, patekus ant ak
menų po apačia nusiliejančios 
vandens srovės. Bačkos šmo
tus po trumpo laiko luotelėse 
žmonės sugavo, tečiaus jo la
vono niekur nerasta. Stephen 
buvo 58 m. amžiaus, turėjo pa
čią ir vienuolika vaikų Bristol, 
Anglijoje. Jeigu šis žygis jam 
butų pavykęs, rengėsi važinėti 

i po-Angliją su paskaita apie tai.
Jau pora ypatų tą bandė pa

daryti pirmiaus, tik ne tose vie
tose, ir pasisekė. 1901 metais 
moteris, Annie Taylor, nusilei
do aržuplinėje bačkoje, o 1911 
metais tūlas B. Leach irgi nu
sileido plieno bačkoje. Stephens 
pasirinko augščiausią vietą, kur 
vanduo puola 158 pėdas. Leach 
dabar jį persergėjo, tikrinda
mas, jog bačka neišlaikys, te
čiaus jis bandė — ir nepasise
kė. Bačką buvo suvirš 6 pėdų 
ilgio, intaisyta joje šviesa ir 
buvo reikalingo oro 8 valan
doms; iš galo užsišriubavo nuo 
inbėgimo vandens. Išvežus ba
čką tinkamon vieton prieš van
dens nusileidimą, paleista plau
kti ; daplaukus briaunos, palen
gva ji nusileido, bet turbut ne- 
nutiško tolyn su išsilenkiančia 
vandens srove į gilumas, o tuoj 
nuo kranto, del savo sunkumo, 
puolė stačiai žemyn ant skalų, 
kur sudužo ir sykiu užmušė 
drąsų Stephensą.

ka-

LENKAI IŠVYTI IŠ VILNIAUS, NIEKAS NE
SUTINKA JIEMS PAGALBOS DUOTI

Bolševikai visai Sunaiki-] 
no Lenkų Armijas

Paryžius, Liepos 10 d. — 
Lenkų kariumene traukiasi 
iš Lietuvių Brastos, iš Vil
niaus ir iš Pinsko pasekmė
je didelio Rusijos bolševikų 
ofensivo.

Apleidimas Lietuvių Bra
stos, Vilniaus ir Pinsko iš
rodo į general) Lenkų lini
jos atitraukimą iki savų ru- 
bežių. Paskiausi praneši
mai iš Varšavos skelbia, jog 
Lenkai dar kovoja prieš so
vietų armijas pusėtinai toli 
nuo Lietuvių Brastos, nors 
jau Pinskui gręsia pavojus 
gen. Budenno žengimu pir
myn toliau pietuose.

Liet. Brasta yra apie 120 
mylių nuo Varšavos, tvir
tai apdrutintas miestas. Jis 
stovi prie upės Bug ir yra 
svarbus gelžkelių suėjimo 
punktas. Pinskas randasi 
ant Pripet upės, apie 95 m. 
į rytus nuo Liet. Brastos.

Vilnius yra svarbiausias 
Lietuvos miestas ir randasi 
apie 2£5 mylių šiaurrytin 
nuo Varšavos.

SMULKIOS ŽINIOS
Pripažins Meksiką . Ameri

kos valdžia pasiryžus pripažin
ti De la Huertos valdžią Meksi
koje, kuri dabar galutinai nu
sistovėjo.

Neduoda Lenkams 
Paramos Ginklais 

Paryžius, L. 10. — Len
kijos premjeras Grabski 
prašė sąjungiečių pavesti 
Lenkams Vokiečių atim
tą amuniciją, kuri yrą pa
skirta sunaikinimui, te
čiaus Anglijos ir Francu- 
zijos premjerai atsisako 
tai padaryti.* * *

Londonas, Liepos 11 d.- 
Pasiekė pranešimas, kad 
bolševikai stumdami Len
kus tolyn užėmė Minską. 
Ta žinia paeina iš Kauno 
ir likosi paleista per Cen
tral' News korespondentą 
Kopenhagene. Tiesiogi- 
nai tas pranešimas dar 
nepatvirtintas.

Bolševikai Padare su 
Lietuva Taikos

Sutartis
Maskva, Liepos 12 d. — 

Lietuva ir Rusijos sovietų 
valdžia priėjo prie susitari
mo užvėrimui taikos, skelbia 
Adolf Joffe, sovietų valdžios 
atstovas tose tarybose.

Jis sako, kad šioje sutar
tyje sutikta kaslink rubežių 
ir atlyginimo nuostolių ir kad 
Rusija pripažįsta Lietuviams 
teisę prie Vilniaus, Kauno ir 
Gardino, lygiai ir prie dalių 
Gardino provincijų, kurios y- 
ra etnografiniai Lietuviškoj

’’Šitas bendras susiprati
mas”, sako jis, ’’likosi atsie
ktas iš priežasties pervers- 
minių Lenkų kariumenės ne
pasisekimų. Rusija nesimai- 
šys į rubežinius klausimus 
su Lenkija, Latvija ir Vo
kietija.

’’Ankstyvas susitaikymas 
sovietų valdžios su Latvija 
periškadijamas tuo, kad Lat
vijos ministerija neturi pri
jautimo parliamento didžiu
mos.”

Užklaustas kaslink kalba
mų Lenkams taikos pasiūlų, 
Joffe atsakė, jog viskas nu
rodo į tai, kad užganėdinanti 
taika tegalės būti priimta tik 
Varšavoje.

rę ir propagandą kaipo tai
kos tarybų išlygą.

Nors tą viską gaminama 
Anglijoje, tečiaus praneši
mai patvirtina, kad Lloyd 
George visame veikia sulyg 
pritarimo kitų sąjungiečių. 
Svarbų patėmyti, kad Lloyd 
George yra pataręs Len
kams susilaikyti nuo karės, 
kuri dabar pasiekė pražū
tingą galą.

Iš Spa Konferencijos
Lietuvos Atstovybė Ameriko

je gavo sekantį kablegramą iš 
Paryžiaus nuo kun. Dobužio:

' ’’Miloš konferuoja Spa. Lie
tuvos reikalai visur eina ge
rai.”
Sekanti nuo Liet. Atstovybės 

Amerikoje žinia praneša apie 
dalykus pačioje Lietuvoje:

Kaunas, Liepos 11 d., nuo El
tos (oficialis):

, ’’Bolševikų spaudžiami Len-
Williamson, W. Va. — Po ap- kai Pasitraukė iš Daugpilio ir 

sišaudymu pereita savaitę an- traukiasi atgal pietųlink. Musų 
gliakasių, laikančių susirinki- kariumen® Paėmė Selžkeli nuo 
mą ir kokių nežinomų žmonių, KaIk“n? Vilniaus link ir paąi- 
kune is kalno pradėjo šaudyt,! 
toliaus nieko neapsireiškus ir j 
viskam aprimus, valdžia per
traukė tyrinėjimus. Kalne su
rasta išmindžioti krūmai ir pė
dos "buvusių užpuolikų. Pirmo
se to atsitikimo dienose likosi 
suimta dešimts ypatų.

Massillon, O. — Sustreikavo 
visi gatvekarių darbininkai. To 
priežastis — neapmokėjimas už 
praėjusį laiką, nuo kada kompa
nija sutiko (nuo gegužio 1 d.) 
mokėti, kaipo išlygą pertrauki
mui kilusio streiko.

,į. įstūmė iki Drusvetos Ežero su- 
jrisisiekdama gan plačiu frontu su 

bolševikais. Latviai perėjo Dau
guvą ir laikosi linija Brugen- 
Skruzdelinas-Kaplava, pietųlink. 
Stengiamasi nustatyt demarka- 
cijinę liniją su Latviais. Vakar 
Lenkai pradėjo trauktis iš Lie
tuvos okupuotų vietų. Musų ka
riumene žygiuoja pirmyn ir pa
ėmė Dukštus, Tauroginą, Kuku- 
čiškius, Skudučiškius, Pakalnę, 
Širvintos, Šešuolius. Lenkai pa
sitraukė iš Vievio link Vilniaus. 
Girdėti kad Lenkai skubokai ap
leidžia Vilnių.”

Prekyba Atnaujinama
Washington. — Likosi sutik

ta nuimti uždraudimą varyti 
prekybą su sovietų Rusija. Nau
jos išlygos yra sekančios:

Kiekviena aplikacija gabenti 
prekes b Rusiją bus apspręsta 
individualiai.

Gabenimas dalykų, permato
mų galimų būti panaudotais ka
rės tikslams užginam'a.

Šiame atsitikime neina jokis 
politiškas pripažinimas.

Ypatos varančios reikalus 
Rusija, daro tai sava rizika.

Keliavimas tarp Rusijos 
Suv. Valstijų pasilieka .užgintu,

Suv., Valstijos Dalyvaus 
Visasviėtinese Žajsmese

Rugpjūčio 15 iki 23 d. Ant- 
verpe atsibus Olympiški žaislai, 
kuriuose Suv. Valstijos rengia
si dalyvauti pasiunčiant tinka
miausius atletus. Šiuomi tarpu 
atsibuna bandymai ir nuskyri- 

imai laimėjusių vyrų atstovauti 
šią šalį. Piniginis fondas yra 

Ine koks. Reikalinga tam tiks
lui $200,000 pasiuntimui tinka
mo skaičiaus atletų, 'tečiaus iki 
šiolei fonde yra apie $70,000.

Olympiškos žaismės prasidės 
už mėnesio laiko, jose dalyvau
ja visų šalių atletais Kažin ar 
ir Lietuva pasiųs nuo savęs ke
letą vyrų?

Laukia naujos revoliucijos. 
Washin'gtona pasiekia žinios, 
kad nesutaikomi elementai pra
deda varžytis ir tikima greitu 
laiku vėl dabartinės Meksikos 
valdžios suirimo. Likosi, suim
ta keliolika gen. Gonzales šta
bo vyrų,’ kaltinamų suokalbyje 
prieš dabartinę valdžią.

Kovos su žiurkėmis, 
ington. — Išvengimui
buboniškos plėgos užėjimo, iš
leidžiama literatūros miestams, 
miesteliams, pavietams ir vals
tijoms pradėjimus kovos su 
žiurkėmis.

Wash- 
šalyj <

su

ir

Berlino pra- 
kad po ple- 
Prusijoje ir 
pasirodė di-

Atgrąžina priešų nuosavybę. 
Washington. — Laike karės už
imta priešų valstybių piliečių 
nuosavybė šioje šalyje dabar 
bus atgrąžinta vertėje suvirš 
$150,000,000. šita dalis paei
na iš daugiau pusės bilijono to
kios svetimšalių priešų savas
ties. Toje milžiniškoje sumoje 
ineina—turtai Amerikos mergi
nų, ištekėjusių už svetimšalių 
didžiūnų, Vokietijos ambasados 
ir priešų diplomatų nuosavybė, 
visų interjiuotų svetimšalių bu- 
dinkai, naujų valstybių piliečių 
savastis ir sąjunginių arba ne

utralių valstybių moterų turtas,

LENKAI- PRALAIMĖJO.
Londonas. — Iš 

nešimai paskelbia, 
biscito Vakarinėje 
Rytinėje Prūsijoje
idelė didžiuma Vokiečių pusėje. 
Pranešimas sako, kad 92 nuo
šimčiai Vakarinėje is 98 nuoš. 
Rytinėje Prūsijoje balsavo už 
pasilikimą po Vokietija, o tik 
tie likusieji trupiniai už prisi
dėjimą prie Lenkijos. Tas da-__ _ ___ _________ _ __ ,
bar spręs ir rubežius tarp L’en- kurios paėmė priešų valstybių 
kijos ir Vokietijos. 1-------vyrus.

Iškels laivą. Londonderry, 
Anglija. — Šią vasarą bus ban
doma iškelti iš vandens karės 
laiku nuskandintą Anglijos lai
vą ’’Laurentic”, kuriame ran
dasi dvidešimts milijonų dola- 
rių vertės aukso gabalų.

Tėvas paviliojo sunaus pačią. 
Baltimore, Md. — Mėnuo atgal 
apsivedęs, tūlas vaikinas turė
jo su reikalais apleisti namus. 
Sugrįžęs atgal, rado savo pačią 
gyvenančią su jo tėvu. Ji at
sisakė net su juo eiti į savus 
namus ir apreiškė, jog "ji pa
sirinkus kas jai patiko”. Tėvas 
sūnų net sumušė, kuomet del 
pačios kilo ginčai. Sunui teis
mas pripažino persiskyrimo tei
sę;

Sugaudyta 5,0.00 nėjusių 
riumenėn. Washington. — 
šių departamentas skelbia, 
iki šiolei Suv. Valstijose
gaudyta ir susodinta kalėjimai! 
penki tūkstančiai išsislapsčiusių 
nuo kariškos tarnystes vyrų.

Visi iš Lenkų ‘Narsumo’ 
T yčio jasi

Spa, Belgijoj, kur 
atsibuna sąjungiečių 
kiečių konferencija, 
jerai padavė sumanymą Ru
sijos bolševikams ir Len
kams taikytis.

Lenkų per briaunas persi
pynę ambicijos likosi sovie
tų- armįjų ištaškytos ir da
bar Lenkai šaukiasi sąjun- 
giėčių pagalbos ištraukti iš 
pražūties, į kurią taip smar
kiai puola.

Sąjungiečiai priėjo prie 
nutarimo patarti Lenkams 
prašyti bolševikų greitu lai
kų pertraukt mūšius ir pra
dėti taikos tarybas.

Sąjungiečiai pažada dip
lomatišką paramą tokiame 
pavidale, kad užtikrins bol
ševikams, jog su jais tik ta
da atnaujins diplomatiškas _____ v ___________
tarybas, kada Jie sutiks kai- kams karės pertraukimo išlygos

dabar 
ir Vo-
prem-

Lenkams pagalbą iš< 
tolimesnių bolševikų 

už rubežiaus ir -siūlo 
tarybose Rusijos ir' 

ir Lenkijos su Lietu-;

PASKIAUSIOS 
ŽINIOS

Spa, liepos 13 d. — Sąjungie
čiai žada 
vengimui 
žengimų 
pagelbėti 
Lenkijos
va, Finija (r Latviją, konferen
ciją pataria laikyti Londone.’.

Lloyd George gavo atsakymą- 
iš Rusijos, kad bolševikai sutin-i 
ka pertraukti su Lenkais karę,’-

Londonas, liepos 13 d. —. Pra-\ 
nešama, kad Liętuvos kariume
ne mobilizuojasi atakui ant’ 
Lenkų, sulyg sutarties padary
tos tarp Lietuvos ir Sovietų Ru-_ 
sijos, — taip skelbiama iš Kau-, 
no šiandien. .

Lenkai pasitraukė ant naujos; 
apsigynimo linijos, viską naiki
na ir bolševikams padaro jflide-. 
lių nuostolių, — sako Varšava.

Berlinas, liepos 13 d. — Ru
sijos bolševikų duodamos Len-

ka-
Tei- 
jog 
su-

bėti su Lenkais apie taiką.
Lenkijos rubežius, sako," 

bus padėtas nustatyti mai
šytos komisijos Londone po 
priežiūra Anglijos premje
ro. Jeigu kartais bolševi
kai atsisakytų nuo to, tada 
sąjungiečiai duosią Lenki
jai moralę ir medeginę pa
ramą išgelbėjimui Lenkijos 
nuo bolševikų išnaikinimo, 
tečiaus visai nesirengia jo
kiais ginklais pulti ant bol
ševikų.

Lenkų atstovai Spa mies
te' sutinka ant pasiūlymo 
prašyti bolševikų taikos — 
Lloyd George tiki, kad Mas
koliai tą priims. Rusai jau 
ir taip, sulyg čičerino no-

turi ir tokį punktą, kuriuomi,- 
šalip atidavimo bolševikams ka
rės medegos ir demobilizacijos, 
reikalaujama, kad butų paleis-: 
ta Lenkijoje balsavimas, ar no
rima įvesti sovietinę tvarką ir 
turės taip būti. Lenkija, turi 
atsisakyti nuo visų geismų prie- 
Vilniaus, iMnsko, Grodno, Chol-i 
mo ir:. Polesi jos. Abelnai, išly
gos duodama sunkios.

(Žiur. pusi. 7)

Finai šelpia Braziliją. Rio: 
Janeiro: — Pribuvo pirmas Ki
nijos laivas su popierių — at
gabenta 1.000 tonų laikraštinio 
ir knyginio popierio. Stoka po- 
pierio Brazilijoj buvo didelė.

Laisva Lietuva Dabar arba Niekados! — Lietuvos Laisvės Bonais Parodykim, Kaip Mes Liuosybę Gerbiami |
Bonai ant $100 ir daugiau (yra ir mažesni ant $50) skolinami ant 15 metų ir duos kiekvienam po 5 nuošimtį į metus. Pirkite savo Kolonijų Stotyse arba kreipkitės į Lietuvos Misiją New Yorke, j



Iš Lietuvių Gyvenimo f
CLEVELAND, OHIO.
Naujas žurnalas. Clevelan- 

das neužsileidžia ir, kaip gali
ma permatyt, paliks pirmutine 
Lietuvių kolonija kultūros dar
be artimuose vakaruose. Chi- 
caga, savo įvairumu nuo se
niau pasižymėjus, dabar prade
da atslūgti, viskas maišosi ir 
tvarkos neranda. Ypač pasku
tiniu laiku 'ten tautininkai nu
vargo, sustojo laikraštis ir ne
turi savo organo. Nuo senes
nių laikų ji pasižymėjo dideliu 
knygų išleidimu, dabar tą vietą 
užima Clevelandas s" ”D:’*vn”. 
' Clevelande laiks nuo laiko 
bandyta leisti laikraščius, šalip 
’fDirvos”: ėjo ’’Vanagas", ėjo 
“Darbo Valandos", bet nepasi
sekė. Dabar trečias bandymas, 
6 kaip yra priimta sakyti ir da
ryti per tris ”ypus", tai trečias 
bandymas bus pasekmingas — 
bent galima numanyti iš to, kas 
tą darbą varys. Susiorganiza
vo naujo laikraščio leidėjų- bu
ris, susidėjo žymesni veikėjai ir 
biznieriai, vieni raštais, kiti ki
taip laikraštį rems ir pasiryžę 
laikytis. Vardas laikraščiui pa
skirtas "Artojas", išeidinės kas 
mėnuo reguliariškai ir pirmas 
numeris pasirodys nevėliau rug
sėjo pradžios. • Formatas dide
lis — 9x11 colių, apie 30 pusla
pių, įvairaus turinio: moksliš
kų, literatūros, juokų, istorijos 
ir tt. Viršeliai bus spalvuoti — 
tokio žurnalo dar Amerikos Lie
tuviai neturėjo. Kaina pažy
mėtinai maža — tik $1 metams 
ir 10c. pavienis numeris.

- Palauksime, pamatysime; tas 
laikas tuoj praeis, o spręsime 
visi, ko vertas tas taip prakil
niai planuojamas žurnalas.

Dirvos Artojas.

DETROIT, MICH.

DIRVA

j Vietiniai lietuviški Rusų gar
bintojai, arba kaip patįs vadi
nasi, "bolševikai”, jau prieš po
rą 'savaičių pradėjo kviesti Lie
tuvius, kad liepos 4 d. susirin
ktų į jų paskirtą vietą, tai, sa-

kė, bus visiems dalinama do
vanai Lietuvos konstitucija.

Bet atėjus paskirtai dienai, 
susirinko labai mažai norinčių 
tos jų konstitucijos. Vienas iš 
to būrio vadovas šiėk-tiek pa
aiškino apie Rusijos "laisvę”, 
toliaus buvo atneštas senas su
rūdijęs grafofonas, kuris užčir-
pino ”Bože caria hrani”, o tai 
jų konstitucija nei nepasirodė: I 
nežinia, ar jos neturėjo, ar ne
buvo kam jos duoti.

Vasara.

PROVIDENCE, R. I.
Musų kunigas pabėgo. Kaip 

anuo sykiu buvo rašyta apie 
musų klebono apsiėjimus, tai 
jie jau pasibaigė: jau jis iš čia 
pabėgo. Per keletą savaičių 
nabagas gėrė- ir į bažnyčią nė
jo. Žmonės negalėjo niekur jo 
rasti —nei su šliubais, nei su 
krikštais: kunigėlis girtas sau 
kur .miegojo ir gana.

Apie tai likosi pranešta vys
kupui ir, kaip žinantieji sako, 
vyskupas užėjo į kleboniją per 
užpakalines duris nesibarškinęs 
ir atrado musų kleboną su kitu 
vyru prie degtinės sėdint. Pa
matęs vyskupą, dvasiškas tėve
lis persigando ir nežinojo ką, 
daryt. Tuo tarpu vyskupas ap
reiškė jam, kad daugiau jam 
čia vietos nėra. Musų kunige-1 
lis netrukdamas ir išsinešdino. 
Vakaro sulaukus atėjo kitas ku
nigas apžiūrėti, rado duris už
rakintas ; savo raktu atidaręs 
duris, patėmįjo, kad Lietuvio 
klebono jau nėra. Matomai an
gelas Gabrielius jį kur išdan
gino. Degtinė dar ne visa bu
vo iškraustyta: rado dar bon- 
kų ir gorčinių pilnų ir tuščių. 
Daug daiktų buvo išvežta ar iš
nešiota; rado taipgi buvusios 
jo sesutės atrašytą meilišką lai- 

Įšką ir tt.
I Tai matot, kokiam gaivalui
tie musų dievmaldingi žmone- 
liai leidosi sau akis ąpdumt. Jie 
buvo gatavi kam ir'akis išplėšt, 
jeigu kas pasakė, kad klebono 
sesutė nėra jo giminė; šmeiži-

kais visus vadino, kurie teisy
bę sakė, ir liepė but atsarges- 

i niais su tokiomis kalbomis; be- 
Idieviams jie tikrino, jog be Die
vulio žinios nei plaukas nuo gal
vos nenupuola. Dabar pama
tė, kad pas bedievius radosi 
daugiau teisybės, negu pas ku

nigėlį, kurs visiems Dievą piršo.
Šito kunigėlio musų parapijo- 

nįs likosi visi išmuilinti, dabar 
I turės laukt, kolei atsiras kitas 
įjuos apskusti. Koresp.

MUSKEGON, MICH.
1 Čia Lietuvių yra nedaug ir 
'butų geistina, kad atsirastų iš 
[kitur ir čia apsigyventų. Dar
bo butų užtektinai, nes dabar 
vis statomos naujos dirbtuvės 
ir butų darbo del visokio ama
to žmonių; uždarbiai eina iki 
po dolarį į valandą. Yra dratų- 
vielų dirbtuvės, popierio dirbtu
vės, grafofonų, bilijardu stalų 
ir kitokių tam panašių dalykų. 
Yra geležinių išdirbysčių ir til
tų reikmenų liejyklos, kuriose 
uždirbama nuo 45c. iki $1 į va
landą.

Musų miestas gražus, atvyk- 
Istą net iš kitų aplinkinių Lie
tuviai pasigerėti: visas atrodo 
lyg sodnas, išsodintas medžiais. 
Kiti atvažiuoja, perkasi namus 
ir apsigyvena. Miestas stovi 
ant ežero kranto, kur ateina 
laivai iš Chicagos ir kitur.

Lietuviai turi čia savo sve
tainę, kurioje atsibuna kas su- 
bata baliai, rengiama ir prakal
bos bei teatrai.

Liepos 18 d. rengimą išva
žiavimas ant ežero, nuvyks ant 
salos, kur paimta vieta del pa
silinksminimo, ten atsibus pra
kalbos, balius ir kitokie padai-- 
tinimai. J. Sereika.

C. BROOKLYN, N. Y.
Nors vasaros orui sušilus ir 

sunku kas pradėti musų tarpe, 
bet jeigu žmogus kruti, dirbi, 
tai šiokios-tokios ir pasekmės 
buna, štai ir pas mus: nors 
gana kolonija neveikli, bet vis
gi kartais pasijudina. Birže
lio 26 d. paskirta kaipo Lietu
vos Bonų pardavinėjimo diena 
ir prie darbo rengėsi visos Di
džiojo New Yorko stotįs — į 
tą įskaityta ir C. Brooklynas.
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SGERB.
PRAGILO KAMPELIO

Rengta prakalbos ir vietinė

no
ri
du
gų

KOŽNA MOTINA NORI KAD KŪDIKIS
BUTŲ TVIRTAS IR SVEIKAS

Jeigu negalit žindyti kūdikio, nebandykit su vi
sokiais maistais, bet pradėkit išsyk gerai—duo
kit tokį maistą, kuris išaugino daugiau tvirtų ir 
pilnų vyrų ir moterų, negu visi kiti maistai sudė
jus į vieną—duokit jūsų kūdikiui

EAGLE BRAND
(CONDENSED milk)

Tas maistas stiprina kojas ir sveiku palaiko kū
ną, duoda spalvą veidams ir linksmumą akims. 
Pagirtas ir patariamas gydytojų del jo gerumo 
ir atsakantumo. Lengvas pritaisymui—tik da- 
dėk prie tinkamo daugumo Eagle Brand virinto 
vandens, išmaišyk, ir gatavas maitinimui.
Jei gudikis naktį verkia—jei nervuotas ir nera
mus—jei neauga, tai greičiausia jo maistas ne
tinkamas ir negeras. Pasiųsk šiandien kuponą 
del instrukcijų maitinimui, jūsų kalboje, taipgi 
gausi penkiasdešimts keturių puslapių knygelę 
apie kūdikius, dykai, kur pasakoma kaip užlai
kyti kūdikį sveiku ir tvirtu.
Delei jo gerumo, kadangi padarytas iš gero kar
vės pieno ir malto cukraus, yra ekonomiška nau
doti Eagle Brand namuose ant stalo kur tik rei
kia pieno ir cukraus. Bandykit jį su kava arba 
kokoa, ir visiems virimo ir kepimo reikalams. 
Nereiks bėdavot del cukraus stokos.

Parsiduoda Gerose Aptieko- 
se ir Grosęrių Krautuvėse.

The Borden Company
108 HUDSON STREET

I NEW YORK

Šis Labelis ir Vardas 
yra Jums Gvarantija

Į
St. Tl,t"®0»OĖH

i Iškirpk kuponą. Pažymėk no- Į
I rimą knygutę ir prisiųsk ji Į
Į mums ŠIANDIEN.
j Mrs ____   I
1 Street_ -__-_____________ - I
i City ---------------------------  j
1 State___________ (8) |
I ____Nurodymai apie Valgius j
! ___ Kūdikių Gerovė

INSTEIGTA 1857 M. \------------------------- *————
Kiti Borden’s Produktai

Borden’s Evaporated Milk Borden’s Malted Milk
Borden’s Condensed Coffee Borden’s Milk Chocolate

stotis pradėjo teirautis, kas at
vyks kalbėti; paaiškėjo, jogei 
kalbės p-lė Jakubaitė. Buvo no
rėtą prakalbas nukelti ant bir
želio 27 d., nes tą dieną, vieti- 
nių veikėjų numanymu, galima 

i butų tikėtis geresnių pasekmių.
Bet kad paaiškėjo, jog ant 27 
d. nebus galima gauti kalbėto
jų, tai prisiėjo rengtis ant pa
skirtos dienos. Nors ir labai 
trumpu laiku, likosi atspausdin
ta pagarsinimai ir padalinta kur 
dapuolus, bet iškalno buvo nu
matoma, jogei pasekmės bus 
blogos.

Atėjo paskirtas prakalbų lai
kas — publikos atėjo apie 80, 
ir kalbėtojo dar nėra ir neži
nia, ar atvyks.

Apie 8:15 vakare atvažiuoja 
p. L. šimutis kalbėti, kuris pa
aiškino, jog paskirta kalbėti p. 
Jakubaitė nepribus, žinoma, 
tiek mažai publikos esant, ir 
kalbėtojui neužsimokėjo prakal
bą sakyti, tai jis tik trumpai 
paaiškino, kaip senovės Lietu
viai gynė savo šalį nuo priešų, 
ir nurodinėjo, kad ir dabar mu
sų broliai Lietuvoje taip pat gi
na, o mums Amerikiečiams rei
kia juos remti perkant bonus. 
Nors dauguma iš buvusių jau 
yra pirkę, • bet dar atsirado ir 
tokių, kurie neturėjo bonų, ir 
tapo parduota už $450.

Liepos 2 d. čia kalbėjo kun. 
V. Mironas. Žmonių buvo vi
sai mažai, gal dėlto, kad įvieti- 
nis klebonas tik iš sakyklos bu
vo tai paskelbęs.

Kun. Mironas pirmu atveju 
kalbėjo apie ekonomiją, aiškin
damas, 'kad patiems reikia im
tis už prekybos ir pramonės, 
nes kitaip, nors politiškai busi
me laisvi, bet ekonominiai bu
sime kitų pavergti, v Antru at
veju kalbėjo apie politiką — 
nurodinėjo, kaip metai atgal 
Lietuvai gręsė pavojus iš tri
jų pusių: iš Rusų, Vokiečių ir 
Lenkų, bet dabar, sako, jau nei 
iš Rusų nei iš Vokiečių pavo
jaus nėra, o iš Lenkų, galima 
sakyt, vien tik nemalonumai, o 
ne pavojus. Ant galo dar pri
siminė apie Lietuvos bonus ir 
T. Fondo aukas. Aukų surink
ta $19.65, bonų parduota už du I 
šimtu. Lietuvos Sūnūs.

Lietuviai ir Taksai nuo 
Ineigų

Randasi Lietuvių, kurie turi 
klaidingą nuomonę apie "inei- 
gų taksus” Amerikos valdžiai. 
Kai kurie1 mano, jog Lietuviai 
Suv. Valstijose visiškai paliuo- 
suoti nuo mokėjimo tokių tak
sų.
vadinasi ’’neapsigyvenęs” (non
resident), neturįs pilietystės po- 
pierų ir nevedęs, jeigu neuždir
ba daugiau $1,000 ir neužlaiko 
tėvų ir tt., tai nuo taksų paliuo- 
suojamas. Už suvirš $1,000 už
dirbtus jau turi mokėti taksus. 
Tik reikia žinoti, kad už pirmą 
tūkstantį ($1,000) nereikia mo
kėti; mokasi už tą sumą, kiek 
viršaus tūkstančio,' nors žmo
gus uždirbtų ir $1,001, tai mo
kėti privalo už tą vieną dolarį.

Jeigu vedęs ir gyvena su sa
vo žmona ir vaikais, yra paliuo- 
suojamas nuo mokesčio taksų 
kad Uždirba ir $2,000 arba su
virš, bet iš sumos, einančios per 
virš dviejų tūkstančių galima 
atskaityti po $200 ant kiekvie- 

nepilnamečio vaiko, kurį tu- 
užlaikyti. Jei šeimyna turi 
vaiku ir turi per metus inei- 
$2,400, tai taksų nemoka.

Kas virš to yra, reikia, mokėti.
Jeigu kurs yra vedęs ir turi 

vaikus ar savo tėvus, ar kitas 
ypątas Lietuvoje, kuriuos savo 
uždarbiu turi užlaikyti, ir gali 
duoti užtikrinantį darodymą, 
jog juos užlaiko savo uždarbiu, 
turi teisę pasiliuosuoti po $200 
nuo kiekvienos jo užlaikomos 
ypatos. Tėmykite tečiaus tai, 
kad vyras nėra paliuosuojamas 
nuo mokesnio vardan savo žmo
nos, kuri negyvena su juo šio
je šalyje.

Visi, kurie neužmokėjo už 
1917 metus, arba nuo kurių 
darbdaviai nesulaikė dalį jų al
gų, bus reikalauti prieš išva
žiavimą iš šios šalies, jeigu ku
rie mano, iš Amerikos išvažiuo
ti, 2% nuo visų ineigų (nepai
sant kaip mažai uždirbo ir be 
jokių paliuosavimų), apart to, 
$10,00 kaipo bausmę už nemo
kėjimą, ir gal 50 ar 100 nuošim
čių taksų, paskutinis nuospren
dis priguli nuo kolektoriaus.

Apsigyvenęs (resident, su pi
lietybės popieriais) Lietuvis tu
ri tas pačias teises kaip Ame
rikiečiai.

Kiekvienas Lietuvis, paren
gęs važiuoti savo Tėvynėn, pa

raginamas iškalno gauti tikrus 
prirodymus nuo savo darbdavių 
nuo 1917 metų apie visas savo 
ineigas arba uždarbį.

Visi, kurie neužmokėjo už
1917 metus, arba nuo kurių •jiiiiiuiiiiiiiiiiiiimiiiiimHniiiniiiiniiiiiiuiiiniiiir.iiiiitititiiiiniiilUUilliiiNiiiiiiP 
darbdaviai nesulaikė dalies al
gos, prieš išvažiavimą turės tą 
dalį užmokėti, t. y. _ ______
čiu visų ineigų, nepaisant kaip 
mažai uždirbo, ir be jokių pa
liuosavimų (ir Custom House 
kolektorius gali imti 50 Arba 
100 nuošimčių to 2% visų inei
gų, kaipo bausmę už neužmokė- 
jiirią) ir dar gali pridėti $10 
bausmės. Tokiu budu, jeigu 
ypata uždirbo $1,000 už 1917 
metus ir neužmokėjo taksų, tu
rės mokėti 2% tų uždirbtų pi-j 
nigų, arba $20, po tam 50 ar 
100 nuošimčių to $20. Mes sa
kome 50 arba 100 nuošimčių, 
bet tas priguli nuo kolektoriaus 
— jie kartais to ir nereikalauja. 

| Jeigu priverstų mokėti tą 100 
nuošimčių, išviso butų $40, ne
skaitant $10 bausmės.

Negalime čionai išaiškint tak
sus nuo ineigų, bet Lietuvių 
Skyrius, •— Bureau of Foreign 
Language Information Service, 
prie Amerikos Raudonojo Kry
žiaus, visuomet apsiims pagel
bėti ypatiškai ar per laiškus vi
siems, kurie kreipsis prie jo. 
Biuras ypatingai teikia pagalbą 
atvažiavusiems į New Yorką, 
keliaujant Lietuvon.

American Red Cross, 
Lithuanian Section,

1107 Broadway, New York City

Gerb. Spragilas atbėgo su1 gyb§ ir susipratimą.
— Gera pradžia: Has su 

ugnia ir kardu pasaulin at
ėjo, tas visuomet kaip du
rnas pranyko ir dingo. Tas 
pats bus ir su tavo bolševiz
mų.

— Klysti, drauge, tu bol
ševizmo nesukritikiiosi: ki
ti kada atėjo tai buvo nesu
sipratę, tamsus ir vergai* o 
dabar pasaulį nori užvaldyt 
laisvi darbininkai.

— Tai ką tu, Martinai, 
vadini laisvu ir susipratu
siu, kad jais gerėjiesi?

— Drauge, visi, kurie pri
guli prie komunistų arba 
bolševikų, yra susipratę, ir 

v . ~ .v. . o t jie įves ant žemės lygybę.
Kaip Greičiausia Svietas — Tu paklydęs: tie visi, 

Sulygint kurie prisidėjo prie komu-
— Drauge, man užėjo ge- plistų, jau gatavai nustojo

ra mintis ir aš tau noriu pa-(savo lygybės ir tiesų: jie y- 
pasakot. ra jau pavergti, tik dar to

— Gerai, Martinai, o ką nepamatė, nes dar protas
gero turi? neišsiblaivė. Girtuoklis, ku-

— Aš vis mislinu, kad tie ris pradeda gerti svaigalus, 
Lietuviai be reikalo dabar tuo laiku jaučiasi laimin- 
su Lenkais kariauja. Gale- giausiaš ir viską žino, o ka
tu susivienyt ir but ramybė, da išsiblaivo, tada pasijun-

— Na, o iš kur tau var- ta kaip galva skauda ir kas 
nos tą mintį užnešė? atsitiko iš to ’’smagumo”,

— Aš, drauge, galvoju ši- kurį jis įsisvajojo.
taip: vistiek jau žemę tuoj | — Tu, drauge, mus prie 
bolševizmas užvaldys ir vi-Į girtuoklių lygindamas .tik 
si’ žmonės bus susivieniję, Įžeidi susipratusius darbi- 
tai kuo greičiau mažesnės ninkus.
tautos susijungs ir neką- — Ne, Martinai, susipra- 
riaus, tuo susipratusiems tę darbininkai jau senai tų 
darbininkams bus lengviau paikų sapnų nepripažįsta, o 
----J- x2—prie gerovės siekia savu,

— Tavo sumanymas ir protingu-blaivu keliu.
— Tu mane įžeidi, jeigu 

- paiku vadini.
— Neįžeidžių, bet apgai

lauju, kad tu tokis esi. Kas 
i pasidavė Trockių ir kitokių 
. žydelių užleistų svaigalų in- 
• tekmei, tų reikia apgailau- 
. ti ir laukti jų išsiblaivymo.

Kurie greitai neišsiblaivė, 
■ šiandien pasijuto supančioti 
iš visų pusių — ta vadina
ma ’’darbininkišką laisve”. 
Jiems net gailėtis pervėlu.

— Tu, drauge, vis užsto
ji buržujus ir nenori, kad 
darbininkai įvestų pasauly- 

, je savo tvarką*
— Buržujų nėra ką už

tart ir jie to neprašo. Jie 
turi daugybę dar tokių sau 
lygių, kurie išvien kovoja 
už savo reikalus, kaip ir jus, 
ir jie trukdo žmonėms eiti 
prie progreso, kaip ir jus.

— Tiesa, kad buržujai 
trukdo, ale tu, drauge, kly
sti sakydamas, kad bolševi
kai trukdo.

— Ne tik kad trukdo, bet 
ir kelią užstoja. Jau iš se
nesnių laikų Francuzų ko
munos pasižymėta atkakliu 
priešu mokslui, tokie susi- 
pratėliai kaip tu šukavo: 
’’Mums nereikia jokių mok
slų, mes nepripažįstam mo
kytų žmonių!” Rusijos bol
ševikai tą patį daro ir per
sekioja ir žudo mokytes- 
nius, tą pat padarytumėt ir 
jus čia Amerikoj, jei kas tik 
pavelytų.

— Mokyti žmonės, drau
ge, yra buržujai ir darbi
ninkų priešai, už tai juos 
reik išnaikint, kad nesiprie
šintų musų valdžiai.

— Ta pati istorija: kny
gos pilnos prirašytos var
dų mokslo žmonių, kurie žu
vo nuo kunigų persekioto
jų, kurie drįso kitaip many-, 
ti, negu biblija rodė, ir tų 
visų prakilnių žmonių var
dus socialistai-bolševikai su 
pagerbimu savo laikraščiuo
se minėjo. Dabar praside
da eilė vardų šios gadynės 
kankinių, kuriuos tokiu pat 
'žiaurumu žudo bolševikai, 
ir ateinančios gentkartės 
vėl turės ką gerbt ir su at
sidusimais skaityt apie jų 
didžius darbus, nukirstus 
žiaurių šviesos priežų — 
bolševikų, musų laikais.

— Drauge, kaip aš gir
džiu tave taip pasmerkiant 
mus susipratusius, tai man 
tik kraujas verda ir aš ga
tavas'griebt tau už gerklės.

— Visi jus tokie ir jau ne
mažai kitaip protaujančių 
likosi išžudyta, kur tik jus 
turit galę. Verčiau eik na
mon ų išsimiegok, gal sme- 
genįs geriau suksis.

Ule* lUlvo i • v

■ 2 nilošim- sltoklu aprašymu:

atsitiko iš to "smagumo",

BALTIMORE, MD.
žmonės nuo blogų darbų nie

kad neatsišalina ir nesipratina 
pildyti įstatymų. Metai laiko 
Amerikoje likosi įvesta pilna 
blaivybė ir uždrausta pardavi
nėti, išdirbti svaigalus, tečiaus 
uždraudimas nieko negelbsti. 
Kaip ir visur, čia Lietuviai tu
ri įsisteigę naminės degtinės 
varymo aparatus ir ja nuodi
jasi patįs ir .tuos nuodus parda
vinėja kitiems, -imdami didelius 
pinigus. Senovinėse karčiamo.- 
se, po priedanga saldžių gėrimų, 
platinama tie nuodai ir taip 
karčiamninkai žmones išnaudo
ja. Taisyklės, draudžiančios tą 
daryti, yra aštrios ir daugelis 
sugaunama ir baudžiama, bet 
ateis eilė ir kitiems, kurie iki 
šiolei laisvai savo prekybą va
ro. Baltimorietis.

$

OCGGTE'n

DEL PATOGUMO

Apsisaugojimui nuo apdegi- 
mo saule naudokit Ūuosai 
Colgate’s Talcum.
Po maudymosi jie turi ra
minantį odai efektą. Nau
dokit Colgate’s Talcum ki
tą sykį del jo atgaivinančio 
patogumo karštame ore.
Jis prašalina odos lipšnumą 
— geriau ir lengviau apsi
rėdyti ir daug patogiau — 
apramina trynimos! niežė
jimą.
Kuomet važiuojat ant va- 
kacijų neužmirškit pasiim
ti su savim blešinę Colgate’s 
Talcum.
Reikalaukit Colgate’s Talcum 

sau patinkamoje aptiekoje.

liaują tvarką įvest.
— Tavo sumanyi 

norai visai paiki.
— Tai tu, drauge, prie

šingas darbininkams; tur
būt esi buržujų tarnas.

— Ne buržujų, bet savo 
tarnas — savo proto tar
nas, ir aš priešingas ne dar
bininkams, bet tokiems pai
kiems sutvėrimams kaip tu 
ir daugybei kitų, kurie apie 
pasaulių valdymą galvoja.

— Jeigu draugas pripažį
sti laisvę, tai kodėl priešin
gas, jeigu aš esu savo pro
to tarnas, kaip tu , vadini? 
Aš išrokuoju, kad šitaip bu
tų geriausia ir daugiau ant 
svieto karių nebūtų: nebū
tų nei Lietuvių nei Lenkų, 
nei kitokių tautų.

— Martinai, neįsižeisk: 
daugybė paikų žmonių ma
no apie save daugiausia, ir 
didesniais save laiko už vi
sus mokslo vyrus ir net su
kritikuoja visas filosofijas. 
Jeigu tokie pradės sviete j 
tvarką daryt, tai ne tik kad 
žmonės iš bado, bet ir nuo 
ligų išgaiš.

— Tu, drauge, nesupran
ti mano idėjų ir už tai joms 
priešingas. Aš noriu, kad 
sviete nebūtų karių ir kad 
visi žmonės butų lygus ir 
nesimuštų už rubežius.

— Lietuva nesimuša už 
kito rubežius, tik už savo, 
kaip tu visados kovotum, 
jei žiemos laiku kas paim
tų tavo kailinius.

— Kailiniai, drauge, yra 
kas kita, ba jie reikalingi 
palaikymui mano kūno šil
tu. .0 ką tie.,rubežiai gero 
duoda?

— Kada tave kailiniai ap
šildo, ir tavo širdis gali tak
sėti, be kailinių ji turėtų su
stoti plakusi. Taip pat ir 
Lietuvių Širdis: kada jie ap
saugoti rubežiais, jie gali 
judinti savo tautinį pulsą ir 
gyvuoti šiltai ir ramiai — 
kaip pridera žmogui, kaip 
pridera tautai.

— Užtai, drauge, reikia 
panaikint tautas, ir nebus 
tų Lenkų užgriebimui Lie
tuvos rubežių ir žemių, ta
da nebus nei karių.

— Martinai, tu jieškai 
dulkės kitų akyje, bet pats 
savoje nematai net didelio 
grūzdo. Tu kalbi prieš tau
tų kariavimus užgriebimui 
kitų žemių, o nematai kaip 
elgiasi tavo garbinamieji i 
bolševikai: jie grobia Lietu- : 
vą, grobia kitas tautas ir i 
tą daro su pagalba karinių i 
įmonių, ginklų, kraujo lie
jimo ir žmonių žudymo, ly- i 
giai kaip ir grobščios tau- I 
tos.

— Matai, drauge, jie no
ri įvest ant viso pasaulio ly-
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NUO REDAKCIJOS
KARČIOS LENKIJOS VALANDOS

Dar nesenas laikas atgal' 
imperialistai Lenkai šuka
vo: ’’Mes norim 1772 metų 
Lenkijos!” To neužteko — 
urmu pasileido ant Ukrai
nos ir Rusijos ir svajojo ne
ilgai trukus pasiekti Mas
kvą. Su pasididžiavimu jie 
šnekėjo ir skelbė, kad Lie
tuvai niekados neduos vie
nai gyvuoti ir Lietuva turės 
būti , Lenkijos dalimi.

Bet tai buvo tik Lenkų 
sapnas, apsvaigusio ūpo už
mačia.

Atkreipiame musų skaity
tojų domą į Lietuvos At
stovo Francuzijoje p. Milo
šo straipsnį, ant 4-to pusla
pio šiame numeryje, kuris 
tilpo Francuzų laikraštyje, 
nušviečiantis vėjagaudžius 
Lenkus.

Taipgi atidžiai skaityki
te ant 1-mo puslapio telpa
mas žinias. Jose kiekvienas 
žodis ir mintis yra atėję iš 
Paryžiaus, Londono ir ki
tur; jas skelbia visi Ameri
kos laikraščiai. Ir kaip ma
tyt iš jų, šiandien visas pa
saulis iš Lenkų juokiasi.

Anglijos premjeras Lloyd 
George dabar, per didelius 
savo usus pūsdamas atdu- 
sio kvapą, Lenkų atstovams 
kalba:: ”Aš sakiau jums nei
kit į Rusiją, nelyskit ten, 
nes viską, ką sutiksit, turė
sit patįs atlaikyti”. Fran- 
cužijos premjeras Millerand 
irgi, žiūrėdamas į pirmuti- 
nįjį, galvą linguodamas, tik 
tiek pat Lenkams teatsako.

Pasiūlyta Lenkams vie
nas lengviausias išėjimas: 
'nusilenkti bolševikams iki 
kelių ir prašyti taikos — 
prašyti susimylėjimo, kaip 
Vokiečiai prašė sąjungiečių 
1918 metais ir kaip tie patįs 
Vokiečiai prašė Lietuvos tik 
praėjusiais metais.

Prašyti Lenkai jau senai 
buvo gatavi ir toj reikalavo 
jų atstovai Varšavoje, bet 
dar jie pasitikėjo ant drau
giškos Francuzijos ir tvir
tos Anglijos, kurios Rusiją 
laikė bendru pasaulio prie
šu. Prašymas atsimušė it 
žirniai į sieną:-Lenkai mel- los užsiėmimas _ta'is. laikais, 
-džia duoti jiems iš Vokie- x r ' ”1'"
čių atimamą amuniciją, pa
skirtą nuskandinimui • gi
liuose vandenuose, — didė
lės valstybės purto galvą ir 
atsisako. Apie kitokią pa
galbą nėra ko svajoti, nes 
Lenkai gavo užtikrinimą, 
kad sąjungiečiai .nesirengia 
siųsti ginkluotos kariume- 
nės prieš bolševikus. Jeigu 
ii* siųstų, tai butų pervėlai, 
nes tai jausdami bolševikai 
pasiskubintų galutinai Len
kiją sunaikinti, kolei ateitų 
vakarų Europos prieš juos 
atspirtis.

Pamatė, Lenkai dabar ir 
•Lietuvius, tuos žvėriškai 
jų persekiotus kaimynus, ir 
suėmę rankas šaukiasi pa
galbos. Sunku abejoti, ar 
Lietuva, nors niekuomet ne
pritarė bolševikams ir ne
mano su jais ką bendro tu
rėti, net pamanys pasiju
dint jiems į pagalbą. Jie 
Lietuvai gali žadėti atiduo
ti visas užgrobtas teritori
jas kaipo atlyginimą už pa
galbą, bet Lietuviai gerai 
žino, jog tos tesritorijos Len
kai neturi tiesos jiems duo
ti, nes jos yra Lietuvių ir 
liks Lietuvos, be Lenkų pri
žadų.

Vilnius iš Lenkų išspru
ko — pamatę užeinančius 
bolševikus, ponai išsinešdi-. 
no. Nustojo Lenkai ir kitų 
miestų ir žemių plotų, pri
klausiusių Lietuvai, kurias 
buvo prisiekę pasilaikyti 
Sau.

Ką bolševikai padarys su 
užimtomis Lietuvos dalimis, 
dabar sunku pasakyti, te
čiaus jeigu jie elgsis sulyg 
nesenai padarytų sutarčių 
Maskvoje, kur Lietuva liko
si pripažinta neprigulmin- 
ga su tomis dalimis, kurias 
laikė ir Lenkai, — tai gali
me manyti, jog Lietuva ne
bus bolševikų pablokšta.

Tame pasitikėjimo mums

duoda paskutiniųjų dienų 
nuotikiai iš bolševikų tary
bų su sąjungiečiais kaslink 
atnaujinimo komercijos su 
pasauliu. Sąjungiečiai, iš
statę savus reikalavimus, ir 
mažųjų tautų .neužmirš, iš
reikalaudami sovietų pripa
žinti jas nejudinamomis, — 
kitaip negali tikėtis sutar
čių iš jų pusės. Bolševikai 
šiuo tarpu nepuola nei ant 
vienos iš Pabaltiko valsty
bių, tik sujudo gintis nuo 
Lenkų užpuolikų.

Dabai- žingeidu, ar bolše
vikai sustos išviję Lenkus 
už save rubežių, ar eis tiek 
kiek buvo nuėję Lenkai.

Išdavikai Kalba apie 
‘Priešus’

Vadinamieji musų socialistai 
moka pavartoti vaikiškus argu
mentus. Pavyzdžiui paimsime 
’’Keleivio” išskaitytus Lietuvos 
"priešus”.

■Brooklyno ’’komunistų” orga
nas "Laisvė” kabinėjosi prie 
Lietuvos Atstovybės pirminin
ko p. J. Vileišio, ir gavo atsa
kymą, kad į Lietuvą ’’pragaiš
tingi gaivalai nepageidaujami'*, 
čia surado priekabių Bostono 
raudonasis organas ir štai kaip 
sako:

”Na, bet kaip su vyskupu 
Karevičium, kuris nuvažiavęs 
Berlinan prašė generolo Lu- 
dendorfo, kad padarytų Lie-

PIRMIAUS

--------------------------------------- čios', o didelės kojos, turinčios 
MADOS 30,000 M. I tik po vieną pirštą, buvo tais 

laikais ideališku Egipto mote
rų gražumu.

--ii j »i p --------- -------Tame pačiame periode, tolyn
ANKSTYVIAUSI žmonių dė-Įj šiaurę, Mesopotamijos lygu- 

vėjamų madų pavyzdžiai, —Imose, Ninevoj ir Babilonijoj, ir- 
tiek kiek žmonija gali susekti, gi viskas .ėjo plačiai, ir ačiū jų 
-— buvo išdirbti Cro-Magnoniš- madų artistams, mes dabar ga- 
kos rašės, kuri gyveno apie 30'lime suprasti, kaip tų dviejų
tūkstančių metų tam atgal, — 
tuomet, kada dar briedžiai ir 
stirnos riaumojo ir lakstė te
nai, kur šiąnakt ūžia Paryžius.

Kokiu tai keistu budu, tojo

miestų moterįs puošėsi. Iš tar
po sudužusių saule džiovintų 
plytų ir išdrožinėtų granito sie
ninių plotvių, kurie sudaro tų 
miestų įvairių valdovų griuve- 

didėlio miestų apielinkėse, kuris j sius, užeinama ant pavyzdžių 
per amžius pasilaikė rolėje dė- i tų laikų dėvėjamų rūbų ilius- 
vėjamų madų diktatorium, at- tratorių-artistų liekanų; gelto- 
rasto nekurie seniausi piešiniai, ni, juodi ir skaistus mėlini da- 

Pasiėmę rankosna kaltą ir žai, svarbiausiai tais laikais 
kūjelį, arba teptuvą ir dažų, tų naudoti, dar ir dabar ant neku- 
laikų ilgaplaukiai 'artistai, ku- rių šmotelių išrodo taip skais- 
rie buvo progenčiais šių dienų tųs, kaip tuomet, kada juos ar- 
Ikomercialių iliustratorių, -piešė tįstai ant akmenų tepė. Spren- 
larba iškalinėjo ant stogų arba džiant iš tų 'liekanų, rodosi kad 
tamsių urvų šienų savo idėjas jau ir tuomet butą nešiota ant 
ąpie moterišką meilumą. Aiš- rankų laikrodėliai ar tam kas 

panašaus, gi mezginiai ir tasa- 
lukai buvo labai svarbus pa
įvairinimui pasipuošimo.

Kuomet Egipto ir Asyrijos 
galybė užsibaigė, užstojo Greki-

•n ku, lead tai ‘buvo jau laikai pil
nai išsivysčiusių -moterų, nes iš 
tų artistų darbų -matyt atvaiz
dinama' moterįs pilnos ir gra
žiai riebios.

Daugelis šitų urvinių piešinių Ija ir Kretas ir tuojaus pasižy- 
yra .spalvuoti, raudonai, juodai 
ir geltonai'; -vienoje vietoje, at
rasta gatavai prirengta spalva 
darbui; negailima nesistebėti, 
kas atsitiko su pačiu artistu ir 
kodėl jo dažai nesunaudoti liko.

Drožinėjimas buvo kitas dai-

mėjo daug puikesniais drapa
nų pavyzdžiais ir jų piešiniais, 
negu pirmiaus kitados buvo. 
Ak'įs ir kojos dar vis buvo di
delės, bet dar buvo madoje ne
šioti ant rankų ir kojų juodo 
metalo gyvačių pavidalo ringės.

i,- ir 'Buvo vartojama spalvos, ap- 
atrastos mažiukės stovylukės iš valkatai buvo įvairiai paveiks- 
kaulo ir akmens artimai yra luoti ir kvolduoti.
panašios 
išdiibinius.

Drapanų madų įvairumas ne-1 
buvo taip labai svarbus tuose 
ukanuotuose tolimuose. laikuo
se, tečiaus net ir tuomet Palaeo- 
litiškos moteris kreipė domą į 
aprėdalą. Galime persistatyti 
panelę Eglę Uolytę kalbant su 
p-le Upe Platoke, žiūrinčias į 
akmeninius tų laikų drapanų 
madų piešinius 
"Man rodos, kad 
bai bus madoje 
dantų karieliai” 
kailiniai per -liemenį sutraukti, j 
o šią žiemą bus nešiojama pa-1 gražumo, 
laidai. Reiks storotis naują gy- Į 
vuną užmušti del naujo apval
kalo”.

Per ’daugelį metų Cro-Mag- 
noniški artistai žymėjosi savo 
daila, paskui urnai pranyko, ai
tai nuo ligų, ar karių ar kur 
kitur persinešė, — tą jau var
gu kada sužinosime. Kaip ten 
nebuvo, kuomet vėliaus juo su
sekame, jau jie randasi šiauri
nėje Afrikoje, einant visu di
džiųjų Saharos jūrių pakraščiu 
linkui Niliaus klonio, Egipte. 
Čionai, puikioje ženjėj, kur sau- i 
lė be paliovos juokiasi ir kur 
lietus nelyja, madų dirbėjas ar- i 
tįstas viešpatavo per neapsako
mus ilgus amžius. Sienos ka- : 
pų ir maldnamių buvo jo au- 
dimas-drobė paveikslams, ir, 
nors jis nepiešė tiesioginai per
statymui tų laikų drapanų ma
dų, jis tečiaus paliko mums la
bai aiškią idėją apie tai. ;

Ilgos jekės, kokias mes dabar 
matysime -šią vasarą ir gal ru- • 
denį, buvo įžymiausi madų at- i 
vaizdžiai; riebios moteris pa- , 
sitraukė užpakalin, palikdamos < 
vietą plonutėms, laiboms pa- i 
nelems. Apvalkalai buvo bene 1 
iš permatomo audimo, nors tuo 
tarpu apatinių dar nebuvo iš
rasta. Plačios, žavėjančios akįs, i 
žaliuose arba juoduose rūbuose j 
merginų buvo taip patraukian- ]

Puodų ir sie- 
į šių dienų kubistų Inu piešiniai, vietoj kaip seniau 

dievnamių ir kapų akmens, duo
da mums pavyzdžius iš jų lai
kų artistų atvaizdinimų madų, 
buvusių šimtmečiai dar prieš 
krikščioniškąją erą. Senai už
griuvęs Pompejus su savo di
džiais murališkų dekoracijų 
turtais taipgi parodo mums, kad 
madų artistai nuolatos siekėsi 
prie didesnių gabumų.

Viduramžiuose iii us t ra toriai 
panaudojo savo darbui audeklą 
ir piešė įvairiais dažais ant il
go vyniojančiosi ritulio pavida
lus savo supratimo moteriško

ir kalbančias: 
šią vasarą la- 
kalnų meškų 
arba ’’mano

I Ir ten', kur piešinys turėjo 
būti šventas, artistas savo mo
teriškus pavidalus aptaisė tos 
■dienos esančiais aprėdalais.

Didžiausia pagalba besitriu- 
siančiam madų artistui buvo iš
radimas spaudos. Penkiolikto
jo ir šešioliktojo šimtmečio kny
gos, kurios dar užsiliko, nors 
prasto darbo, tečiaus musų ži
nijos sandėlin dadeda suprati
mą apie Moyeniškojo amžiaus 
parėdai us,

Iš spausdinių nuo medžio iš- 
droštų pavidalų iki šių dienų 
puikių elektra išdirbamų spaus
dinimui klišių madų daila pa
žengeio pirmyn labai smarkiai 
ir dabar jau išdirbėjai moteriš
kų madų pavidalų išduoda tūk
stančiais iš įvairių dailos ir 
korespondentinių mokyklų.

Nedirba daugiau madų pavi
dalų piešėjai dykai, kaip anų 
gadynų artistas, kalinėjęs ar 
drožinėjęš ar piešęs pavidalus 
tik iš pamėgimo. Pradingo ir 
tie dideli muskulai, kokių tada 
reikėjo uolų gyventojams prie 
darbo. Moterįs dabar liko lyg 
medžiojamos stirnos, nes dabar 
beveik kiekviena didesnė krau
tuvė visuose žemės kampuose 
turi savus madų išdarinėtojus 
ir vieni per’kitus vilioja mote
ris parėdų įvairumais, kaip lau
kų stirnas j kilpas.

tuvoje 'krikščioniškai konser
vą tivę monarchiją!? Ar jis 
nėra Lietuvos priešas? Kaip 
ru kunigine ’Valstybine Tary
ba’, kuri buvo pakvietus 'jau 
ir kandidatą (Urachą) į Lie
tuvos karalius? Ar šitas po
nų ’tarybininkų’ žingsnis ne
buvo pavojingas Lietuvos re
spublikai ?"
Toliaus "Kel.” pamini kun. J. 

Dobūžio džiaugsmą iš Uracho 
ir šneka, jog dabar vysk. Kare
vičius Kaune šeimininkauja, ta- 
rybinįnkai išėjo ministe.riais, o 
kun. Dobūžis priskirtas Lietu
vos atstovybės patarėju Pary
žiuje.

’’Keleivio”' ’’diplomatai” tur
būt neatkreipia domos į daly
kus, kokie Jie buvo vakar, ko
kie jie dabar yra. Plačiai bu
vo rašyta, jog tas visas Lietu
vių apsiėjimas 1917 metais bu
vo tik užbovijimui Vokiečių, o 
ne ištikrųjų. Pągaliaus taiky
tasi ir prie aplinkybių, kurios 
šiandien dideliais šuoliais nubė
gę nuo vakarykščios.

Vysk. Karevičius, nežiūrint jo 
mums nepatinkamų partinių 
pažiūrų, jieškojo kokios-nors 
Lietuvos, o ’’Keleivis” ir jo iš-,,,, 
perėti dabartiniai Lietuvos prie-j jis turi sekioti kur tik jos veda. Ir jis jau- 
šai ir priskaitomi prie nepagei
daujamųjų musų respublikai 
nepripažįsta jokios. Karevičius 
šiandien džiaugiasi Lietuvai at
siekus nepriklausomybę, o "Ke
leivis” ir po šiai dienai smerkia 
jos valdžią ir pasirodo pavojin
giausiu išdaviku, jieškodamas 
būdų parduoti savo tėvų kraštą 
Rusijos bolševikams.

SAVĘS KULTŪRINIMAS
Rašo BUDRIKAS.

”Yra tik viena didi draugystė j genis, retai kada siekiasi prie bi ko augš- 
ant žemės: prakilnus Gyvi ir 
prakilnus Mirę.”

Didelis patraukimas prie teisybės ir 
kultūros, kurs padaro savo valdymą-žavė- 
jimą galimu, nėra teisingai pajaučiamas 
vaiko ar jaunikaičio širdyje. Tai yra žmo
gaus pageidimas teisybės ir kultūros, kuris 
yra pajaučiamas. Žmogaus užsidegimo jie- 
ga kultūrai yra nepasipriešinamai sudru- 
tinta, kuomet jo išlaukinis pančiojimas 
tampa paliuosuotas; kuomet jis ištrukęs 
iš tėvų ir mokytojų kontroliavimo apsibu- 
na pas save formuoti savo bėgi, lemti savo 
likimą ir jieškoti savo paties pasekmių. 
Kuomet jo draugai užbaigė studijas, jis 
jaučiasi, kad jo paties studijoms yra tiktai 
dabartinis laikas tinkamiausias pradėti. 
Kuomet jie svajoją apie laimę ir užsiganė- 
dinimą ir džiaugsmą, turtą ir pasekmę, pa
saulį ir jo garbės vainikus, jo protas yra 
dažnai lankomas Dievo ir Gamtos misteri
jų, teisybės ir gražybės svajonių, kurias

čia, kad išmintį gali įgyti tiktai tie, kurie 
dirba ir nesustoja dirbę; kurie kenčia ir 
yra ištvermingi ir kantrus. Ligšiol jis 
mokinosi lekcijas, kurias davė jam kitų 
parinkti mokytojai. Bet dabar jis pats ga
li pasirinkti savus mokytojus, instrukto
rius. Kaip kartą kuone besąmoningas jis 
bovijos-žaidė Gamtos šypsoje ar susirau
kime ir gėrė pažintį su džiaugsmu, taip dą- 
bar — žmogaus minties, vilties, meilės pa
saulyje jis jieško apmąstytų ir nuspręstų 
siekių to, kas butų geras jo sielos maitini
mui. Jis dirba. Ir jaučiasi laimingu, kad 
gali dirbti. Nes kuone visi žmonės dirba, 
trusiasi ir kenčia, kad galėtų gyventi. Bet 
jis taipgi turi turėti laiko ir tam darbui, 
kurs padarytų jo gyvenimą išmintingu ir 
gražiu. Jis turi žinoti ne tiktai ką akli 
atomai veikia, bet ką šventieji, didvyriai, 
filosofai, protuoliai, poetai mylėjo, minti
jo, protavo ir padarė. Jis visad stovi arti 
Gamtos — veikia išvien su ja. Ji kalba 

r$iooijam: išreiškia jam miriadus garsų bet nie
kad neprasitardama žmogiško žodžio. Jis 
taipgi skolina savo ausį išminties balsui, 
kurs ilsisi užmigęs knygose. Ir sąjausmin- 
gi protai šnabžda jam patylomis iš kitų 
pasaulių augštą ir šventą teisybę, kuri pa
šventino žmogaus gyvenimą. Jo vadovau
janti mintis: kaip padaryti darbą, kurįuo- 
mi jis galėtų patvirtinti save pasaulyje; 
darbą, kuris pritarnautų moraliams, inte- 
lektualiams ir dvasiniams mieriams bei tik
slams. Nes jo siekinis nėrą tiktai ar ypa
tingai įgyti pelną, bet būti išmintingu ir 
geru; tverti sayyjė pasielgimo, estetikos ir 
inteligencijos jiegą, kuri padaro žmogų: 
žmogišku ir atskiria jį nuo visako, kas tik 

i ant žemės turi gyvybę.
Musų neveiklumas ir bevertybė pada

ro pamatines pareigas sujauktomis ir įki- 
jriomis, ir nesutaikinamas svarbių pavarto
jimų, kurio savęs kultūrinimo darbas rei
kalaujat Bet gi mes esame nuo pat pri
gimties neveiklus ir bevertingi. Ir tiktai 
apsišvietimas gali padaryti bus uoliais ir 

___      r___  r | darbščiais. Tiktai ištobulintas-kūlturingas 
lieka, bet už po laikui pirktus protas tegali numanyti kaip visas žmogiš- 
mėnesius pats pirkėjas turi sau | Įęas bėgis galėtų tapti laisvu. Jei gyventi 

įtiktai tam, kad valgyti, gerti ir žaisti kaip 
nemintingi kūdikiai, gyvenimas taptų be
prasmis. Rojus, kuriame darbas nebūtų 
pareikalaujamas, pastotų nuobodus. Bė
gio progresas yra ’pasistengimo-darbo pa
sekmė — fizinė, moralė, intelektuale ir 
dvasinė. Ir individuumų pirmynžanga yra 
proporcionalė šių pasekmių apreiškimui. 
Pati Gamta varo-stumia .jaunuosius prie 
kūninio lavinimosi. Aktiviškumas jiems 
labai reikalingas. Bet gi aktiviškumas ne
padarys juos labiau mėgiančiais darbą, ne
gu tingumą. Tiktai stovio disciplina gali 
vesti juos prie didesnio darbo pamėgimo.

Lietuvos Boned Auga
Iki liepos mėnesio Lietuvos I 

Laisvės Bonai buvo verti $100 
(čia imame šimtą kaipo- gene- 
ralę skaitlinę). Nuo liepos mė- Į 
nėšio buvo paskelbta, jog pra-1 
sidės mokėjimas nuošimčių, —j 
tai yra nuo tos dienos visi bo-1 
nai pradės augti savo vertėje. Į 
Kiekvienas šimto dolarių bonas 
per metus savininkui'atneš pen
kis dolarius; ant mėnesio, kaip 
Misijos buvo praėjusią savaitę) 
pagarsinta, bonas neša po 42c. j

Per penkiolika metų už T— 
boną, po $5 į metus, žmogus 
gaus septyniasdešimta penkis 
dolarius arba netoli kitą šimtą.

Paskolos darbas dar neužbai
gtas, dar turi tęstis iki visos 
paskirtos kolonijoms kvotos liks 
išpirktos. Po liepos mėnesio 
bonai verti $100.42, ir kas mė
nuo po 42c. daugiau. Tą per
viršį turės damokėti ir pirkė
jai, vėliaus, tik dar visas liepos 
mėnuo paliekamas po senovei 
[ir lieka progos dar nusipirkti 
'bonus po $100 ir $50 už tiek, 
kiek pažymėta.

, Sekantį mėnesį visi perkan
tieji turės damokėti 84c. prie 
$100 bbno, kad gauti už jį me
tams . suėjus penkis dolarius 
nuošimčio. Tai yra, kiekvienas 
bono pirkėjas damokės tuos pi
nigus, kad paskui galėtų juos 
atsiimti pilnoje penkių dolarių 
sumoje. Jeigu1 Misija už mėne
sį ar du nukirptų pusės metų 
nuošimtinį kuponą, tai butų ne
visai lygus su pirkėjais biznio 
varymas. Užtai kuponas pasi-

nuošimtį sumokėti.
Kurie tą supras, nepriešta

raus mokėdami tą perviršių.

Derybos su Bolševikais
’’Prūsų Lietuvių Balsas” pa- 

j duoda iš birželio 12 d. Eltos te
legramą iš Kauno sekančiai: ,

Dalis Lietuvos Taikos Dele
gacijos, kuri del pasitarimo iš 
Maskvos sugrįžo, išvažiuos ry
toj. vakare ypatišku traukiniu 
per Rygą Maskvon. Tenai va
žiuos : Delegacijos prezidentas 
Naruševičiusyir delegacijos na
rys Rosenbaum. Su jais va- Ir jei jaunieji nori 'suvartoti savo jausmus 
žiuoja reikalingasis techniškasis prideramai, jie turi būti išmokinti žiūrėti 
personalas. jr į]auSytjaj jęajp .^a(j jje yra išmokinti vai-

Tas duoda mums suprasti, kščioti ir važiuoti. Rankinio darbo stovis 
jog tarp Lietuvos ir Rusijos tikrai priguli gyvuliškam buviui, prie ku- 
lauktiUramiuC1paseetaiiur ir Z- rio Žmo^us P^nkęs. Šitoks darbas 
bar, kuomet bolševikai pliekia aprūpina fizinius reikalavimus, kurių rei- 
Lenkams kailį. kalingumas yra aštriai pajaučiamas. Jis

’ ▼ ▼ yra žėdnam vienam reikalingas; Jis turėtų
J būti kiekvieno atliekamas — mažesne ar 

Permainos Redakcijose I didesnė sunkenybe; ir jis prirengia kelią j 
"Amerikos Lietuvio” redak- Į moralį, intelektualį ir dvasinį gyvenimą, 

tore p-lė M. Avietėnaitė su 26. Bet jig j prigelbsti gyvenimui, kurs 
to laikraščio numeriu atsisvei-l t? . . . , ’
kindama išvažiuoja Lietuvon. I a^dgia i laikinąsias pasekmes. Jispn- 
Kas dabar tą vietą užims, dar tarnauja patogumui ir gerbūviui.
neteko patirti. Žmonės, kurių įrankis yra tiktai sme-

tesnio už turtą ir poziciją. Ir kuomet jie 
pastoja turtingais ir atsižymėja, jie palie
ka siauri ir neinteresuojantįs.
apie progresą, naujus išradimus ir atiden
gimus. Jie didžiuojasi savimi.

Jie kalba

Bet nesi
stengia ir nepaiso pagerinti save. Jie di
džiuojasi savo šalies didumu, kuomet, jų pa
saulis yra vulgariškos minties ir bjauraus 
geismo pasaulis. Jie žingeidaujasi tuomi, 
kas išrodo interesuojantis ypatinga gero
ve. Bet jie neįstengia padaryti save švie
sos ir meilės ‘centrais. Kas yra blogiausia, 
jie sako žiną; jie tiki turį išminties nuovo
ką. Jie turi surasti, tuojau tai, ko jie įieš
ko. Bet geresnieji tarp musų pamato po
puliarių siekinių neganėtinumą ir jie pra
deda geisti-jieškoti ko-nors kito, negu po
litikos laiškraščių ir finansinio pasirįžimo 
gyvenimo. Jie trokšta žinoti ir .mylėti ge
rinusį, kas buvo ir yra žinomas. Jie noriai 
sutinka būti bėdinais ir vargingais, bi tik 
galėtų užsipelnyti sau vietą augštesniame 
pasaulyje.

”Aš visuomet esmi”, sako Deskartas, 
“dėkingesnis tiems, kurie palieka mane 
mano liuslaikyje, negu tam, kurs gal pa
siūlytų man garbingiausias pozicijas.” .

Šioji mintis yra kiekvieno tikro stu
dento ir išminties mylėtojo mintis. Nes jis 
jaučia: koks tai žmogaus užsiėmimas nebū
tų, jo uždavinis yra pagerinti-patobulinti 
savo protą ir formuoti savo charakterį. Jis 
netrokšta būti žinomu ir apkainuotu, bet 
žinoti ir apkainuoti; ne turėti daugiau, bet 
būti daugiau; ne turėti draugų, bet būti 
žmogaus draugu. Ir jis bus žmogaus drau
gas, kuomet jis bus teisybės ir išminties 
mylėtojas. Jis bėga šalin nuo vulgariškų 
užsiganėdinimų, kaip kad jis bėga nuo bau
smės. Nes pasismaguriavimas ir bausmė- 
bejungdami sielą su kunu išplėšia ją '(sie
lą) iš laisvės ir sutrukdo proto žaismę,

Jis myli geriausia save tyrą širdį. Bet 
be mintijimo kokiomis dovanomis tas ge
riausias apteiks?

Žmogus turi turėti gilų tikėjimą kul
tūros gerume, kuomet jis nori žengti drą
siai savo darbe. Be tikėjimo jis bus leng
vai atkalbinamas nuo Jam peršamojo dar
bo. Jis turi būti viliojamas prie intelek- 
tualiai-dvasinio puikumo- meilės tokiu pąt 
traukimu, kaip poetas yra žavėjančiai vi
liojamas į neparegėtus pasaulius, kuomet 
jis jaučiasi esąs gražybės akivaizdoje. Jis 
turi tikėti į tą meilę, kaip godišius tiki į 
auksą. Jis turi jieškoti jos, kaip mylima
sis įieško savo mylimosios. Musų reikalai 
apriboja-patenkina musų užsiganėdinimus. 
Ir žmonės, kurie neturi intelektualių, dva
sinių troškimų, aspiracijų, neatjaučia pro
to lavinimąsi esant reikalingu. Jie gimė 
žemais-mažais ir dar niekesniais palieka. 
Jie pasitenkina pasauliu, kurs išrodo jiems 
realis. Ir jie užmirš tą augštesnįjį pasau
lį, kurs taipgi yra realis. Neapgalimi in
stinktai nespiria jų žengti prie intelektua- 
liai-dvasinio gyvenimo. Jie yra grąsinami 
sunkenybių; kenkiami kliūčių, kurios guli 
visų take, kurie tik stengiasi žengti pirmyn 
ir pasiekti augštešnius padėjimus. Jiems 
nerupi kultūrintis. Ir kultūrintis, žengti 
prie pažangos tėra galima tiktai triūso, pa
sistengimo, kovos, kančių keliu. Mes ne
galime išsivystyti net iš kūdikiškos nežinės 
ir silpnumo be patyrimo vargg-skaušmo 
pajautimo. Protinis darbas pradžioje ir 
ilgame laike yra alsinantis. Jis yra trupu
tį geresnis, negu čyzma.

Mes dirbame; ir musų darbe išrodo ne
sančio pelno. ’ Mes studijuojame; ir musų 
studijavime išrodo nesančio pažinimo ar 
jiegos pasididinimo. Ir jei mes tvirtai lai
kysimės prie savo darbo ir studijų, tuomet 
tik tikėjimas ir viltis nuves mus į šviesą 
ir palaimą. ' .

(Bus daugiau)

KAM?
Kam esu j pasaulį atėjęs, 
Ar tam, kad vargą sunkų kęsti? 
Kur tik buvau ką paketėjęs, 
Visur ręikėj’ viltį pamesti.

Manydam’s, kad pasaulis — rojus, 
Kad žmonės santaikoj gyvena, 
Užtat ir aš laimės jieškojau 
Tenai, kur jos ugnį kūrena.

Bet skaudžiai esu apsivylęs,
Kad patekau į šitą svietą,
Nes vieton, kad laimėn pakilęs, 
Likausi vien vargo aplietas.

TysĮevas-
Kybartai, 22-IV-20.
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(Tąsa iš pereito numerio)
,. ’’Klausyk,” dar pora iš jų argumenta

vo, ”tu paeini iš prastų žmonių, ir mes no
rime laimės darbininkams. Mes norime 
taikos, o ne karės. Tu gi vėl judini visus 
prie kariavimo. Mes užtektinai turėjome 
karės, net perdaug. Tik dabar mes supra
tome karės blogumus. Juk ir pati nenori 
matyti biednus žmones žudomus kelių tur
tingųjų gerovei. Eik, stok prie musų, ir 
visi dirbkime taikos įvedimui.”

’’Niekšai!” surikau visu savo balsu. 
”Jųs esat idiotai! Aš pati noriu taikos, te- 
čiaus niekados negalime turėti taikos kolei 
vokiečiai nebus iš Rusijos išvyti. Jie pa
darys mus savo vergais, pražudys musų 
šalį ir musų laisvę! Jus esat išdavikai!”

Kas tai iš užpakalio smarkiai man spy
rė. Kitas vėl smarkiai smogė man iš šono.

’’Šaukit!” surikau savo merginoms iš 
langų, kuomet jie mane parmušė ant že
mės, žinodama, jog buvau įsakius joms iš- 
sykio visuomet šauti į orą. Vienu sykiu 
pasigirdo šūviai keleto šimtų šautuvų. Už
puolikai tuojaus išlakstė ir aš likausi iš
gelbėta. Vienok vėliaus naktį jie sugrįžo 
ir akmenimis išdaužė visus langus, buvu
sius gatvės pusėje.

Jau buvo po vidurnakčio kaip aš in- 
ėjau į barakus. Prižiūrinti tvarką oficie- 
rius-mergina pranešė man visus to vakaro 
atsitikimus. Pasirodė, kad pirmiausia vie
nas iš tų būrio, bolševikų agita'torius, bu
vo įsigavęs į vidų pasakydamas sargui, 
kad aš buvau jį čia ko pasiuntus. Tuoj 
kaip tiktai įsigavo už vartų, susikvietęs 
merginas aplinkui savęs pradėjo prakal
bą, ragindamas jas sutverti komitetą ir 
pačioms valdytis, sulyg naujos dvasios už
ėjusių tiesų. Jis stebėjosi iš jų pakentimo 
mano įvestos jų tarpe disciplinos, pavadin
damas tai carizmu, ir išsireiškė savo ap- 
gailavimą tų vargšių merginų, kurias aš 
buvau nubaudus. Agituodamas prieš karę 
ir ragindamas prie taikos bile kokiu grei
čiausiu budu, jis ragino mano rekrutus ap
sieiti kaipo laisvoms pilietėmš, numetant 
savo reakcijonierę načalnikę ir demokratiš
kai išsirenkant naują.

’’Tos, kurios nori komiteto, pereikit į 
mano batalijone. Daugiau negu pusė jų 
pripažino jo kalbą gera, šaukdamos: ’’Mes 
esame laisvos. Dabar jau ne sena tvarka. 
Mes norime būti neprigulmingomis. Mes 
■norime naudotis savo teisėmis.” Ir jos pa
sitraukę iš būrio, po nubalsavimo didžiu 
ma balsų, ir sutvėrė savo komitetą.

Tas mane giliai sujudino, ir nežiūrint 
vėlybos valandos, įsakiau merginoms su
stoti į eilę. Tuoj kaip tik tas buvo gatava, 
atsiliepiau į jas sekančiai:

’’Tos, kurios nori komiteo, pereikit į 
dešinę, kurios sutinkat būti po senovei, pa
silikt kairėje.”

Didesnė dalis stovėjo po dešinei. Apie 
trįs šįmtai tiktai liko kairėje pusėje.

’’Dabar, kurios iš jūsų norite būti po 
tokia pat mano priežiūra, kaip ikišiolei, 
būti baudžiamos kuomet reikės, palaikyti 
aštriausią galimą discipliną batalijone ir 
kurios norite būti valdojnos be komiteto,
atsakykit: taip”, paskelbiau joms.

Būrys iš trijų šimtų po kairei stovė
jusių vienu balsu sušuko: ’’Taip! Mes su
tinkam! Mes norim, gospodin načalnik!”

Atsikreipdama tylinčių burin, stovin
čių po dešinei, užklausiau:

’’Kodėl jus prisidėjot? Aš sakiau jums 
išsykio, kad bus sunku. Ar nepasirašėt 
savo prižadų klausyti? Aš noriu veikimo, 
ne žodžių. Komitetai suparaližiubja dar
bų žodžių tvane.”

’’Mes nesame verges; mes laisvos mo- 
terįs!” daugelis iš tų sukilėlių atsiliepė. 
’’Dabar jau ne senoji valdžia. Mes norime 
mandagesnio apsiėjimo, daugiau laisvės. 
Mes norime pačios savo reikalus vesti, kaip 
ir visa armija.”

”0, jus paikos moterįs!” atsakiau joms 
su. skaudama širdimi. ”Aš neorganizavau 
šio batalijono, kad jis butų kaip dabar yra 
visa armija. Mes buvome pasiryžusios bū
ti pavyzdžiu, ne tiktai dadėjimu keleto bo
bų prie bereikšmių milijonų kareivių, da
bar paplitusių po Rusiją. Musų siekis yra 
nušviesti kelią, o ne sekti sudemoralizuo- 
tą armiją. ' (Jei bučiau žinojus, iš ko jus 
esat padarytos, nebūčiau prisiartinus prie 
jūsų per tūkstantį mylių. Svarstykite, mes 
buvom besirengią vadovauti ■ general} ata
ką. Dabar, leiskime, mes turėtume komi
tetą ir čia pat. butų ofensivo valanda. Gi

tuoj komitetas nutartų nepradėti mūšio, 
ir visa musų idėja ant nieko.”

’’Taigi”, priešininkės kalbėjo. ’’Męs 
norėtume pačios apsispręsti, ar pradėti 
ataką ar ne.”

’’Matau,” atsiliepiau joms, supykinta, 
”jų nesat vertos tos uniformos, kurią dėvit. 
ši uniforma yra už prakilnų pasišventimą, 
už patriotizmą, už tyrumą ir vardą ir iš
tikimybę. Kiekviena iš jūsų esant pažemi
nimu savo uniformai. Nusivilkite jas ir 
eikite sau!”

Mano įsakymas sukėlė piktumo ir ne- 
paganėdinimo.

’’Mes esam didžiuma. Mes atsisakome 
pildyti tavo įsakymus. Nepripažįstame 
daugiau tavo autoriteto. Mes išsirinksime 
naują načalniką!”

Tas mane labai užgavo, bet susilaikiau 
nuo šiurkštaus apsiėjimo. Nusprendžiau 
dar sykį į jas atsišaukti ir tariau:

”Jųs nerinksit jokio načalniko. Jeigu 
norite eiti, prasišalinkit palengva. Nekel
kit jokio lermo, vardan moteriškumo. < Jei 
tas viskas išeis viešumon, mus visas paže
mins ir paniekins. Vyrai pasakys, jog mo
teris netinka rimtam darbui, kad jos ne
moka dalykų tvarkyti ir kad jos tik pyktis 
turi.' Mus visas pasaulis ant juoko palai
kys ir šis jūsų pasielgimas bus amžina žy
me ant musų lyties”.

’’Bet kodėl tu esi taip žiauri su mumis, 
taip kieta?” vėl jos toliaus ginčijosi. ’’Ko
dėl laikai mus lyg kalėjime, neleisdama iš
eiti, neduodamo progos nei pasivaikščioti, 
visada rėkaudama su įsakymais? Tu nori 
pavergti mus.”

”Iš pat pirmo aš jums sakiau, jog bu
siu griežta, kad 'rėkausiu ir bausiu. Kas- 
link neišleidimo iš šio pleciaus, žinote jog 
tai darau neužsitikėdama jūsų užsilaiky
mu išėjus kitur. Šią vietą noriu palaikyti 
kaip šventą. Aš meldžiausi Dievo apdova
noti mus savo malone. Aš norėjau, kad 
jus išeitumėt į frontą kaip šventos, trokš
dama, kad priešų kulkos jūsų neliestų.”

Visą naktį ėjo ginčai tarpe keleto šim
tų ištikimų merginų ir .sukilėlių. Nuėjau 
pasilsiui, įsakydama viršininkėms neleisti 
joms daryti kaip patinka, net neišleisti su 
uniformomis išeiti. Mano mintis buvo in- 
puolusi desperacijon ir galėjau jau persi- 
statyt, kas iš to galės išeiti. Gėlė širdį ma
nant, kaip jos pažeminančiai pasielgė, ku
rios pirmiausia prisižadėjo garbe ir vardu 
remti tą idėją, o dabar pasitraukia nuo 
jos.

Ryte man likosi pranešta, kad sukilė- 
lės išrinko delegaciją eiti prie gen. Polov- 
cevo, militario distrikto komandieriads, 
pasiskųsti apie mane, ir kad jos visos iš
ėjo su uniformomis. Tą pačią dieną aš li
kausi pašaukta pas gen. Polovcevą paaiš
kinimams viso dalyko. Generolas patarė 
man priimti nekuriuos sukilėlių reikalavi
mus ir padaryti taiką.

’’Visa armija dabar tvarkoma su ka
reivių komitetais. Negali pasilikti viena 
su senąją sistema. Leisk merginoms susi
tverti komitetą, kad išvengus skandalo ir 
išgelbėjus savo darbą”, gen. Polovcev ban-
dė man įkalbėti. Bet tam aš nepasidaviau.

Jis toliaus man pasakė, kad Pirmosios 
ir Dešimtos armijų kareiviai, girdėdami 
apie mano darbą, yrasnupirkę man du iko
nų, vieną Švenčiausios Motinos, o kitą Šv. 
Jurgio, abu iš sidabro, aukso rėmuose. Jie 
telegrafavę išdirbėjau įsakymus išpjausty
ti juosė tinkamus užrašus. Kerenskis, sa
kė toliau generolas, manąs tų dovanų pri- 
davimą padaryti iškilmingai, ir mano re
kordus armijoje esąs pilnai ištyrinėjęs, po 
ko pasiryžo nupirkti aukso kryžių ir sykiu 
su anais ikonais man padovanoti.

’’Kas išeis iš tų iškilmių, jeigu nepasi
seks su merginomis susitaikyti?” klausė 
generolas.

(Bus daugiau)

w
DELKO?....

Delko man kasdieną
Vis daros liūdniau,
Jau rodos numirus
Tik butų geriau?!...

Kas ant šitų žodžių
Įstengs atsakyt,

- Tas ir linksmu mane
Galės padaryt....

Tyslevas.

vo Paryžiuje, straipsnis, at
spausdintas Prancūzų laikra
štyje ”Le Rappel” gegužio 

29 d. 1920 m.)
Dalykas visai netikėtinas, kad 

p. čičerino, Tarybų Rusijos Už
sienio Reikalų Komisaro prote
stai aliantams už rėmimą. Len
kijos dabartiniuose žygiuos Uk
rainoje, galėtų rasti pateisini
mo toj plotmėj, kurios santar
vė laikosi sentikiuose su Len
kais. Didžiosios Britanijos pa
reiškimas delei ginklų ir amu
nicijos vartojimo karėj Ukrai
noj kalba visai, aiškiai. Pran
cūzijos vėl čia ramumas tai re
zultatas jos atidžios akcijos, ir 
reikia būti visai naivu politi
kos situacijoj, kad netėmyti pa
smerkimo Lenkų karės Ukrai
noje.

Domiantis tuo, kokią puikią 
rolę butų galėjus atlikti Len
kija demokratinga, kitų mažų 
tautų nepriklausomybę mokan
ti gerbti, atstatant nuo Masko- 
lio jungo pasiliuosavusias Val
stybes; suprantant kokį uždavi
nį santarvė, o ypačiai Prancū
zija, stato tai šaliai, kuri yra 
jų pašaukta, kad ateityje sulai
kius Vokiečių įsivyravimą Rusi
jos laukiamame susitvarkyme, 
visa širdimi - norėtumei gauti 
pamato atsakomybę • už visas 
Lenkijos politikos klaidas su
versti ant galvų vien kai kurių 
jos vadų ar ant kai kurių par
tijų. Bet, tos tautos nelaimei, 
padėjimas yra toks, kad prisiei
na pastatyti klausimą, ar tik 
ne visa ta tauta kalta to niekuo 
nepateisinamo imperializmo, ku
ris pjudo kaimynus, neduoda 
ramybės Prancūzijai bei san
tarvei, ir gręsia įkaitinti tauti
nius jausmus didžiosios Rusijos 
širdyj, pradėdama tokiu budu 
santarvės valstybėms visai ne
pageidaujamą veikmę.

Prie to viso jau išanksto nu
matoma, kad Lenkų žygis Uk
rainoj prakištas. Gal but pir
mieji Lenkų nepasisekimai ir 
Prancūzijos atidus pareiškimas 
Varšavos vyriausybei privers 
Lenkus, kurie, be abejonės, jau 
turėjo laiko pastebėti daugiau, 
negu atsargią poziciją kitų san
tarvės valstybių, galų gale at
sižvelgti į savo darbus. Gene
rolo šeptyckio paskyrimas vie
ton buvusio Pilsudskio vyriau
siuoju karės vadu aiškiai rodo 
orijentacijos atmainą, ir jau 
manoma, kad čia yra „paties 
Lenkijos vyriausybės pirminin
ko iniciativa.

Lenkų tauta labai greitai pa
siduoda entuziazmui. Nejaugi 
ji, savo senovės didvyrių žygius 
atsimindama, jau pamiršo savo 
vergiją, kurioj tik vakar buvo? 
Nejaugi jos širdyj dega noras 
parodyti visam pasauliui, kad ji 
ligi šiol vis tebelieka karžygio 
Sobieskio Lenkija? Deja, mu
sų laikais, gadynėje aziatiškos 
revoliucijos rytuose ir smarkios 
socialinės evoliucijos vakaruose, 
žmonės jau labai mažai indo- 
mauja romantizmo žygiais. — 
Šiandien viso pirm reikia rū
pintis, kad badu nenumirus ir 
kad raudonosios anarchijos tva
no laimingai išvengus. Jei bu-

visas socialia pasaulis atsisuko, 
ir ties anarchiška Rusija, kurią 
remia gera dalis Azijos. Be to, 
dar butų pageidaujama, kad 
Lenkijos veikimas koordinuotų 
tas nepriklausomąsias valsty
bes, kurios atsirado Romanovo 
valstybei sugriuvus, štai kur 
gludi augštas Lenkijos uždivi- 
nis, ir jam Lenkai turėjo pa
švęsti visas savo. jiegas nuo 
pirmos dienos savo nepriklau
somybės atgavimo. Juk Len
kija gavo tą brangią savo ne
priklausomybę nei už savo pra
bočių darbus, nei už savo išti
kimybę senoms tradicijoms, nei 
delei tautų teisės laisvo apsi
sprendimo, ir ne teisybės delei. 
•Nepriklausomybė jai yra duota 
iš atžvilgio vien į tą mažą prie
volę, kurią ji privalo atlikti su
lyg savo geografinio padėjimo, 
sudarydama užtvarą Vokiečių 
galybei, ir- paramą nepriklauso
moms valstybėms, dar tik va
kar atsiradusioms. Štai kokios
politikos turėjo laikytis Lenki
ja per tuos dvejus metus.

Bet vietoj to ką ji darė, kuo
ji užsiiminėjo? Ji užsiiminėjo
nelemtu siuntinėjimu savo gin
kluotų legionų į visas tas ša
lis, kur, be abejonės, laisvės ir 
nuosaikumo politika but davus 
jai vien ištikimų draugų.

štai keletą faktų musų nuo
monės patvirtinimui.

Vakaruose Lenki j turėjo na
tūralų draugę prieš Vokiečius, 
t. y. Čekų-Slovakų žemę. Da
bartės metu čekai su Lenkais 
kariauja Tešene, akyse Vokieti
jos susitelkusios savo socialiai 
rekonstrukcijai, kuri greitu lai
ku smarkiau įsigalės per taikos 
sutartį su Austrais.

Rytuose Lenkijos išsivysty
mas ir jos saugumas priderėjo 
vien nuo to, kad jos politikos ak
cija nebūtų priešinga politinei 
akcijai santarvės valstybių. — 
Francuzija, Anglija, Italija pa
skelbia Pabaltijos kraštų nepri
klausomybę. Ką gi daro Len
kija? Ji užima ginkluota jie
ga Lietuvos pietines provinci
jas ir jos sostinę Vilnių ir Jigi 
šiol atsisako pripažinti aliantų 
paskelbtą nepriklausomybę! Re
zultatas toks: nepriklausomoji 
Lietuva — naturalė talkininkė 
prieš Rusijos ir Vokietijos re
akciją neturi vilties ateityj pa
matyti savo kaimynę susipra
tusią, ir trįs Pabaltijos kraštai, 
kuriems gręsia Rusijos ir Vo
kietijos pavojus, priversti in- 
traukti dar vieną vardą į savo 
priešų sąrašą.

Pietuose randasi Ukraina, 
plačiausia šalis, kurios praeitis, 
kalba, tikyba, kultūra, reikalai 
ir socialė sudėtis ją riša su Ru
sijos likimu. Ir todėl santarvė 
sąmoningai spręsdama Rusijos 
padėtį ateityj — nežiūrint į tai 
apie kokią Rusiją čion kalbama 
— sveiko proto vedama kol kas 
palieka Ukrainos klausimą ne
išrištu. Lenkija gi drįsta va
rytis iki paties Kijevo, nepaisy
dama riziko sukelti prie ginklo 
visą Rusų tautą, ir užtraukti 
naują okupaciją Lenkijos teri
torijų, kurioms iš vakarų grą- 
sia Vokietija.

Ką gi tikrai reikalauja san
tarvės valstybės? Jos reika
lauja taikos, politinės taikos.

tų pavojinga savo impulsais pa
ti minia užaugusi intakoj Sen- 
kievičio tvarinių ’’Ugnimi ir 
Kardų”, tai turėdama savo va
du žmogų, kuris užsipelnys jos 
pasitikėjimą bei jos meilę,, pats 
turėdamas tikro vado privalu
mus — energiją ir lygsvarą, — 
toji minia kartais lengvai ir 
greitai gali pasiduoti proto nu
rodymams. Generolas Pilsuds
kis yra Lietuvis. Šiandien tat 
jau kiekvienam žinomai iš pa
reiškimų paties generolo,' kuris 
didžiuojasi savo kilme, ir ne be 
reikalo! Lai inspiruoja jį Ja- 
gelos, Mickevičiaus ir Kosciuš
kos dvasia ir tenurodo jam tik-! 
rą kelią jo darbo skaisčiai gar
bei, vargais .atgijusios Lenki
jos, ir laimei Lietuvos, taikos 
ginėjos, kurios nepriklausomy
bę nesenai visa Europa paskel
bė.

Ko nori iš Lenkijos Francu
zija ir jos alįantai? Dabar, 
kuomet visas pasaulis taikos iš
troškęs, nieks Lenkų neprašo, 
kad jie demonstruotų sau bran
gius kariškus gabumus, kuriuos 
paveldėję nuo prabočių ir ku
riuos vainikuoja trįs Lenkijos 
padalinimai.

Pirmučiausia santarvė norė
tų, kad Lenkija butų gyvu bar
jeru ties Vokietija, nuo kurios

per kurią galėtų prasidėti pa
saulyje socialio tautoms sau
gumo vykdinimas ir nepapras
tų reformų darbas. Anglija gal
voja vien apie tai, kaip sustip
rinti pasaulyje savo dar nevi
sai nusistovėjusią pergalę. A- 
merikai viso pirm rupi, kad ap
saugojus savo pramonę ir pre
kybą, kurios sviruoja pavojuje. 
Francuzija jieško garantijos 
prieš Vokiečius, kad jai rytuo
se turėti tvarkoj demokratingą 
ir neskaidomą Europą.

Visas pasaulis reikalauja iš 
Lenkijos, kad ji atsižadėtų ca
ro politikos priemonių sveti
moms valstybėms grobti, kad ji 
susiorganizuotų savb privalo
mose sienose, kad ji pasisku- 
bėtų paskelbti Lietuvos nepri

klausomybę, kad ji greičiaus 
apleistų ginkluota jiega užim
tas šalis ir susijungtų su Balti
jos kraštais, tokiu budu įvyk- 
dindama Francuzijos ir jos ali- 
antų sumanymus. Ant galo Ru
sijoje ir Ukrainoje tepalieka 
įvykiams vystytis ir eiti savo 
loginiais keliais.

Mes nekalbame su šalimi, bet 
kreipiamės į žmones ir. į ’’žmo
gų”-

Skausmus ir gėlimus nutildo

PAINEXPELLER
Vtixbaionklla nžreg. S. V. Pat Ofise.

DRAUGAS REIKALE

PINIGŲ SIUNTIMO AGENTŪRA 
Siunčiu pinigus i Lietuvą pagal žemiausi dienos kursą su pilna 
gvarantija. Taipgi siunčiu Lenkų pinigus i Lenkų užimtą Lietu
vą ir visą Lenkiją. Suteikiu rodąs grįžtantiems į Lietuvą, parū
pinu pasportus, laivakortes ir kaip parsikviest gimines iš Lietuvos.

— P. MIKOLA1N1S
53 HUDSON AVENUE BROOKLYN, N. Y.

Atėję Paliudymai 
Parodo Pasekmes

Ar jus siunčiat pinigus saviems bend
riems desėtkai tūkstančių mylių at
stu ar kur į artimas vietas, JUSU UŽ- 
SIGANEDINIMAS su užrubežinio pi
nigų siuntimo patarnavimu priklauso 
daugumoje nuo to, kaip

ATSAKANČIAI
pinigai pasiekia jiems paskirta vieta, 
šimtai siuntėjų — lygiai pavieniai žmonės 
ir bizniškos įstaigos — atlieka užrubeži- 
nius reikalus su musų pagalba. PASIRA
ŠYTI priėmimo lakšteliai prisiunčiami iš 
užrubežinių šalių mums prirodo, kad pi
nigai, kuriuos mes pasiuntėme, atsakančiai 
pasiekė savo vietų — kad juos priėmė tas, 
kam buvo siunčiami, be VARGO.

I

Tiesioginis Vielomis Susinėsimas su 
Užrubežinėmis Pinigų Rinkomis 
UŽRUBEŽINIAME SKYRIUJE

Draftai, Kabeliai, Money Orderiai
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OTIS & CO.
216 Superior Ave. N. E. 

Apačioje Cuyahoga Buildinge 
Priešais Pačtą

Šiaurinės Ohio Skyriai: 
AKron Youngstown

Lietuviškai- - A C? Angliškai-
Angliškas ,. uUlJ i Iv/AiO Lietuviškas,.H t)Ori

Neleiskit sau užmiršti ta kalba, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. 
Kurie rengiatės važiuoti atgal į Lietuvą, nepamirškit nusipirkti A. LALIO 
ŽODYNĄ, nes jis jums bus labai svarbiu daiktu Lietuvoje. Juomi galėsite 
palaikyti atmintyje Anglišką kalbą ir visuose reikaluose bus pagelbėtojas. 
Be jo nei vienas parvažiavęs Lietuvon dabar n e, g a 1 ė s apsieiti. 
Angliška kalba pradeda plėstis po visa pasaulį, ji ineina ir Lietuvoj.

Visokiame užsiemime, pramonėje reiks mokėt Angliškai.
Dabar turite geriausią proga Žodyną nusipirkti, todėl skubinkite. Daugu
mas dedasi juos kelionėn ir gali nelikti. Kurie patįs sau nemanot naudoti, 
parvežkit Lietuvon savo jauniesiems giminėms, draugams ar pažįstamiems.
Katalogo numeris 3146 — Žodynas Lietuviškai-Angliškos ir Angliškai-Letu- 
viškos Kalbos, drūtais apdarais .....................................................  $8.00
Tas pats Žodynas, tiktai gražia moroko oda kraštai marmuruoti .... $10.00

Pulkim ant Kelių
fl Taipgi važiuodami Lietuvon arba ir čionai gyvendami, kuriems reikalin
ga, galite gauti puikių maldaknygių. Naujos Mąldaknybės — vardu ’’PUL
KIM ANT KELIŲ” — labai parankios ir praktiškai padirbtos, tinka jau
niems ir seniems, vyrams ir moterims. Geriausia dovana pasiųsti į Lietuvą 
saviškiams. -Nusipirkite tuojaus, kolei dar jų yra. Knygos gražiai tvirtai 
apdarytos kiaulės oda, kraštai paauksuoti, su prisiuntimu kaina .... $3.00 

Pinigus su užsakymais siųskit adresuodami taip:
’’DIRVOS” Krautuvė

7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 
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Jieva Sutkiutė, Cleveland, O., 
į bažnyčią visados ateina pas
kiausia ir eina į priešakines sė
dynes. Dėlto, kad visi ją atei
nant matytų.

Gerb. Audra 
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BANKOJ
Ir subjektas sulyg reguleci- 
jos išmokama iki tai dienai, 
kurioje atsiimi savo pinigus.
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AR TAI BUVO SAPNAS?
' I

(Guy de Maupassant — Vertė Tulelis)
Pašėlusiai ją mylėjau! Kam reikia 

mylėti? Kaip tai nepaprasta matyti vieną 
sutvėrimą pasaulyje. Turėti vieną mintį 
apie jį; vieną geidimą širdyje ir vieną var
dą ant lupų, — tą vardą, kuris tolydžio 
plaukia, kįla iš sielos gilybių, it vanduo 
upely i, ir kuris atsikartoja ir atsikartoja 
ir be perstojo, lyg malda, murma visur.

Nepasakosiu jums musų meilės pasa
kos. Meilė visuomet ta pati. Aš susipaži-; 
nau su ja ir mylėjau — tai viskas. Ir gy
venau josios globstyje, josios priežiūroje, 
josios rankose, josios akučių žvilgsniuose. 
Mylėjau jos drabužius ir bile dalyką, ku
ris tik jai priklausė, buvau aprubežiuotas 
ir užgaunamas. Taip baisiai buvau josios 
apsvaigintas, kad jau nebeatskyriau dienos 
nuo nakties, nebesijaučiau ar aš esu gyvas, 
ar jau numiręs.

Ir jinai mirė. Kaip? Aš nežinau, aš 
nežinau. Tik žinau, vieną vakarą ji šlapia 
parėjo namon, nes tuosyk lijo. Ir ant ry
tojaus ji pradėjo kosėti. Bent savaitę lai
ko išgulėjo lovoje. Kas su ja atsitiko, aš 
dabar nebeatsimenu. Bet tiek žinau, kad 
atsilankę daktarai parašė receptus ir išė
jo. Gyduolės tapo parneštos ir prižiūrėto
ja jai padavinėjo.

Jos rankos buvo karštos, jos kakta de
gė ir jos akįs buvo skaisčios ir liūdnos. 
Kuomet aš kalbėjau į ją, tai ji man atsa
kinėjo, bet neatsimenu ką. Užmiršau vis
ką, viską, viską! Ji mirė, ir aš labai ge
rai atsimenu josios šypsą — tą paskutinę.

s Prižiūrėtoja sušuko:
”O-je!” — ir aš supratau, supratau.
Nieko daugiau nežinau, nieko! Re

gėjau kunigą, kuris tarė: ’’Tai tavo myli
moji?” Ir tas man nurodė, lyg jis butų 
taikęs ją įžeisti. Kuomet ji jau mirus, 
kam darbas apie musų buvusius ryšius, 
išvariau jį. Atėjo antras, kuris buvo la
bai prielankus ir malonus, ii* kuomet jis’ 
kalbėjo man apie ją, tai aš lašinau ašaras.

Jie teiravosi manęs kaslink laidotuvių, 
bet gi neatsimenu ką. aš jiems ant'to at
sakiau. Vienok aš ypatingai atsimenu jos 
karstą užkalančius plaktuko smūgius. O! 
Dieve, Dieve!

Ji tapo palaidota. Palaidota! Ji! Į 
tokią duobę! Jos draugės apie jos duobę 
stovėjo. Aš paslinkau nuo duobės ir bė- 
gau. Bėgau ir ėjau išilgai gatvėmis iki 
namų. Ant rytojaus išsirengiau kelionėn.

Ten ji buvo velėnos prispausta. Kaip 
tai žiauru! Prigužiau savo kaktą prie že
mės ir ilgą, ilgą laiką taip budėjau. Pa
stebėjau, jog jau sutemsta, ir nepaprastas, 
blogo velijantis bevilčio mylėtojaus geis
mas apsupo mane. Aš geidžiau raudose 
praleisti naktį — paskutinę naktį ant jos 
kapo. Bet čia mane pastebės ir palieps 
prasišalinti. Kokis išvadas liko padaryti? 
Aš buvau sumanus, tatai pasikėliau ir pra
dėjau bąstytis po tą mirties miestą. Vaik
ščiojau ir vaikščiojau. Kaip mažas yra tas 
miestukas lyginant su kitais — su miestu, 
kuriame mes gyvename. Ir tai kaip daug 
didesnis skaičius mirusiųjų, negu gyvų. 
Mums reikalinga augštų namų, plačių gat
vių ir daug vietos del keturių gentkarčių, 
kurios tuom pačiu , laiku regi dienos švie
są, geria vandenį iš upelių, nuo vynuogių 
— vyną ir valgo- duoną nuo laukų.

Ir delei visų mirusių kartų, del visų 
žmonijos Laiptų, kurie pranyko del musų, 
šiandien vargiai kas bepasiliko. Tiktai lau
kai, vieni laukai. Žemė pasiėmė juos at
gal. Užmirštis užriausė juos. Sudie!

To kapinyno gale staigu pastebėjau 
apleistas kapines, kur mirusieji senai tapo 
žemėmis apkloti; kur kryžiai patįs prany
ko; kur rytoj taps pastatyti paskutiniai 
’’comers”. Šis žemės plotas pilnas nepra- 
žiurusių rožių, stipriai tamsių ciprų. Liūd
nas ir gražus daržas, penimas žmonių sy
vais.

Aš buvau vienas — visiškai vienas. 
Įipau į lapotą medį ir pasislėpiau po sto
romis tankiomis šakomis ir prisikibęs prie 
jo liemens, it laivui pairus skęstantis prie 
rąsto, laikiausi.

Kada jau visai sutemo, išlipau ir išlė
to, lengvutyčiai, tyliai pradėjo eiti per že
mę, pilną mirusių žmonių, ir taip klaidžio
jau ilgą laiką. Bet jau nebegalėjau jos 
surasti. Rėplomis rėpliojau po žemę atsi
mušdamas į akmenis tai rankas, tai kojas, 
tai kelius, tai smakrą, net ir kaktą; bet vis- 
tiek nepajiegiau jos surasti. Aš graibiau 
ir lytėjau dalykus, it aklas žmogus jieško- 
damas sau kelio. Palytinėjau akmenis, 
kryžius, geležinius grotus, metalų vainikus 
ir vystančių gėlių vainikus. Pirštais ap
čiuopdamas raides skaičiau vardus, 
per naktis! Aš nebesurandu jos!

(Bus daugiau)

Vakar sugrįžau Paryžiun. Ir kuo
met išvydau savo kambarį — musų kamba
rį, musų lovą, musų rakandus, visą kas pa
lieka po žmogaus mirties,.— tai mane ap
ėmė baisus skausmai. Aš prisiartinau prie 
lango ir nusisvėriau gatvėn. O kuomet jau 
nebegalėjau pakęsti tų skausmų viduje — 
tarp tų sienų, kurios globė ir šildė ją, ir ku
rios savo plyšiuose slepia tūkstančius jos 
odos ir josios kvėpavimo atomų, — tai pa
siėmiau skrybėlę, kad prasišalinti iš čionai, 
ir prisiartinau prie durų. Ir praeidamas 
pro šalį veidrodžio, kurį ji ten buvo -pasta
čius, kad galėtų matyti save nuo galvos iki 
kojų ir eiųant laukan pasižiūrėti, ar josios 
aprėdalas yra gražus ir tinkamas nuo jos 
mažų čeverykų iki kepuraitės.

Ir aš sustojau prieš tą veidrodį, kuria
me ji būdavo taip tankiai atmušama. Taip 
tankiai, taip tankiai, kad jis taip gi turi 
palaikyti josios atspindį. Ten stovėjau ir 
akim skraidžiau ant veidrodžio, ant to 
plokštaus, bedugnio, tuščio stiklo, kuris ją 
visą patalpindavo ir turėjo kaip ir aš — 
kaip mano aitrus žvilgsniai turėjo. Jau
čiaus lyg mylįs tą stiklą. Palytėjau jį. Jis 
buvo šaltas. O, atvaizdi! Liūdnas veid
rodi, degantis veidrodi, gyvas veidrodi, 
baisus veidrodi, kuris priverti mus panešti 
tokius skausmus! Laimingas yra žmogus, 
kurio širdis yra kaip veidrodis, kur pa
veikslas atsimuša ir vėl dingsta. Jis už
miršta viską,Teas jam buvo brangu — kas 
buvo meilę ir patraukimą sukėlęs!

Išėjau laukan ir nežinodamas, be noro, 
nuėjau ant kapinyno. Suradau jos pa
prastą kapą — baltą marmurinį kryžių su 
tais keliais žodžiais:

”Ji mylėjo, buvo mylima
' ir mirė.

PATYRIMAS.
(Prie K. Draugelio eilių) 

Ne poetė aš esu 
Ir tokia nebusiu. 
Bet ką jaučiu širdyje, 
Čionai pasiskųsiu.

Jauna, graži aš buvau, 
Daug mane mylėjo, 
Bet gi gauti jie mane 
Nei viens negalėjo.

Visi stengėsi mane 
Myluot, pabučiuoti, 
Daug per žandą ne vienam 
Turėjau net duoti.

Savo meilę, luputes ' 
Tik vienam žadėjau, 
Bet tuo tarpu dar aš jo 
Nenusižiurėjau.

Laukiau dienas ir naktis, 
Kad’ ateis ’’žadėtas”; 
Svajuos’ buvo jis gražus, 
Bet dar neregėtas.

Aš svajojau, kokis jis, 
Kurs del manęs skirtas, 
Turės būti: ne paikus, 
Ir visų pagirtas:

Jis poetas turi but, 
Arba koks rašėjas, 
Ar kalbėtojas garsus, 
Ar žymus piešėjas.

Advokatas taipgi gal, 
Gal but inžinierius, 
Bil tik tokis, kurio vis 
Baltas yr’ kalnierius; 

Kuris duoną lengvą man 
Padaryt galėtų, 
Kurs gražiau, negu prasti, 
Pamyluot mokėtų. 

Ir atėjo ta diena: 
Taip likimas klojos, 
Kad prieš mane vienas 

toks
Netikėtai stojos!

Štai sapnai mani pilnai 
Tęsė, išsipildė, 
Tokis vyras meilę man 
Uždegė-įšyldė.

Jis mokytas ant visko, 
Ir sykiu poetas, 
Jis piešėjas kaip kada — 
Jis man visas svietas!

Jo piršteliai — kaip pūkai, 
Rankos tos švelnutės, 
Jojo lupos kaip medus — 
Gražios ir saldutės....

Pabučiuot mokėjo jis, 
Kaip poetas tgėlę — 
Pavedžiau aš savo jam 
Sielą ir širdelę..;.

PAVASARIS.
✓

Išgirskite, žmonės, žodžius šituos mano:
Pavasario dainą aš jums padainuosiu: 
Liūdnumas tik ima žodžius tuos kartojant, 
Bet reikia sakyti, nes taip visad stojas.
Mačiau aš, kaip sniegas prieš saulę ištirpo, 
Upelin nubėgęs tolyn nukeliavo.
Išvydau, kaip žolės iš žemės jau spraudės 
Ir bandė saulutę pasveikint, bučiuoti.
Žiurėjau, kaip medžiai jau sprogsta, 

nerimsta,
Galvutės jų naujos šakų galuos’ kišas.
Sugrįžo jau paukščiai, kurie šaltą žiemą 
Apleidžia mus kraštą, pietun nukeliauja.

Mačiau tolyn žmogų pasenusį einant, 
Našta sunki slėgė jį metų daugybės. 
Galvojau: juk pernai šie medžiai lapojos, 
Žolė šita buvo žalia ir nuvyto.
Nuo medžių nubiro rudens laiku lapai, 
Viskas parudavo-Jr mifę ^nt žemės. 
Dabar vėl per naują matau kaip atgimsta 
Gamtos visas augis ir ima žaliuoti.
Mačiau kapuosn’ vežant jau mirusį žmogų: 
Ar jis, kaip tie augmenš, pernaują nekils 

vėl?
Ne, niekad jis saulės daugiau neregės jau, 
Siela jo per amžius į jį nebegrįš jau.
Nes žmogus tur’ vieną tik metą gyventi —•. 
Tik keturis laipsnius prabūna ir miršta: 
Pavasaris jojo — kada jisai gimsta; ( 
Jo vasara—skaidrus momentas jaunystės;
Ruduo jo — kada jis prinoksta žmogystėn 
Ir naudą ar vaisių iš savęs palieka.
Tada jam užeina žiema amžinoji 
Ir visas jo darbas ant žemės nutrūksta.
Manau: dabar mano dar Vasaros laikas, 
Ruduo savo šuoliu ją paskui ateina;
Kodėl gamta šitaip žmonėms yr’ parėdžius, 
Nedavus kaip medžiams per naują 

susprogti? o -
Juk žmogus, jei gautų dar kartą ateiti, 
Šią žemę labiau jau jisai pažinotų, 
Galėtų daugiau jai ir atžaloms savo 
Naudos padaryti ir save suprasti.

Metafizikas.

žmogų matome kas priveda: ne- tik Meile”, irgi taip be rymo 
laiminga meilė, tankiausia. — I rašytos, ko pasekme buvo, kad 
Gerb. K. Draugelis anuo sykiu <ravnma rianmAi. oii;,, ”r>on4„ 
atsiųsdamas savo eiles tą sūku
rį užvirdė. Turime priplauku- j 
šių eilių tame klausime dau- < 
giau: pasirodo, kad ne tik vy- , 
rai kenčia, bet lygiai ir merge
lės, tik, anot p-lės Petronės L., 
jos taip garsiai neverkia ir ne- , 
siskundžia svietui, o sau vienos 
kenčia. Nėra abejonės, kad ir 
jos turi prirašę pluoštus eilių, 
tik mažai kuri išdrįsta jas re- 
dakcijon pasiųsti. Reikia tam 
didelės priežasties, kaip ko nors 
ypatingo išgavimui jų meilės.

Jeigu visos ir visi savo grau
džius verksmus mums prisiųs
tų, šiame skyriuje amžiais ne
išsibaigtų poezija ir ji žavėtų 
širdis visų jaunų, svajonėmis 
perpludusių mergelių ir vaiki
nų, kurie dar tik ’’ineina gyve- 
niman” ir labai tokius liūdnus 
prietikius užjaučia. Bet tai bu
tų musų' troškimas išgauti pa
slaptis ir norėti, kad visi butų 
nelaimingi — kad daugiau ei
lių turėti, šitiems paskutiniams 
žodžiams mintį davė p-lė M. T., 
kurios laišką patalpinsime se
kančiame num.

q Laikraštis Lietuvoje jums bus/daug svarbes
niu, negu čia, Amerikoje, kur- net perdaug 

jų turite išsirašę ir neapvertinat. Lietuvoje pa- 
siilgsit skaitymo, pasiilgsit laikraščio — pasiilg- 
sit ’’DIRVOS”, — todėl turėkit mintyje ją už
sirašyti j Lietuvą tuo adresu, kur važiuojat — 
Ji negaišinamai ateis, ir busit linksmi, kaip dau
gybė tų, kurie jau parvažiavo ir pirma savęs ra
do namuose atėjusią ’’DIRVĄ”. Kaina metams 
tik $3. Atsiųskit aiškų adresą sykiu su pinigais.

Jaunimo skyriuje, matot, tel
pa eilės gerb. Metafiziko, kuris 
tik antru kartu teikėsi mus pri
siminti. Eilės kalba apie pa
vasarį — sunkiai parašytos ir 
be sutaikymo galūnių. Gal rei
kėtų manyti, jog tas eiles jis 
nuo pavasario iki dabar rašė, | 
tečiaus prisipažįstame, kad at-I 
radome jas užsimetusias tarp 
visų kitų, buvusių netikusių dė
ti laikraštin. Be biskio ir jos 
butų sykiu nuėjusios į.... na, 
žinot kur, bet laimė dar lėmė 
joms išlikti. - Seniaus jo tilpu- 
sips eilės, ’’Pasaulis Sutvertas

Ne poetė aš esu, 
Daugiau nedainuosiu, 
Jo visų darbų blogų 
Čion neišskaitliuosiu!

Net poezijos žodžiu 
Griekas jį minėti, - 
Nežinau, kaip žemė dar 
Leidž’ jam slampinėti. 

Apie jį kad pamąstau — 
Veržias prakeikimas, 
Kaip pas tokius kvarabas 
Tos gudrybės imas!

Jo liežuvis — kaip žaltys 
Mane priviliojo,- 
Nekaltybės savo aš 
Su juo net nustojau! 

Mano jaunas dieneles 
Amžiui suterliojęs, 
Prie kitos girdžiu jau jis 
Šnekas ir viliojas.

Tuoj ir dingo kaip rukai 
Saulei užtekėjus, 
Geriaus butų, kad aš jo 
Bučiau neregėjus.

Daugiau netikiu aš tiems, 
Ką taip pasirėdę, 
Nes visi jie veidmainiai, 
Velnių prisiėdę.

Ne poeziją rašau, 
Bet sakau teisybę, 
Kad mokyti vyrai tur’ 
Velnišką gudrybę: 

Privilioti gražiai mok’, 
Tau pasaulį žada, 
Gra'žiais žodžiais rods tave 
Į pat rojų veda.

Bet kožnai jie taip, kuri 
Jiems tikėti ima, 
Pagaliaus palieka tik 
Bėdų po vežimą.

Mes neverkiam taip garsiai, 
Nei eilių nerašom, 
Ir daugiau nukenčiam, bet 
Pačios skausmą nešam.

Ne poetė aš esu, 
Daugiau nedainuosiu, 
Nekaltybę savo tik 
Amžiais apraudosiu....

Petronė L.

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

12000 Superior Ave.

Nuo Juokų Red.: Čia kas 
nors iškils aikštėn, ko dar iki 
šiolei svietas nematė. Poetų 
pasaulyje yra — ir tikrų poetų, 
kurie nesigiria ir net prieš svie
to akis nuo to ginasi, netrokš
dami garbės. Bet prie poezijos

Kį\ACCOUNTy/<Sj

Saugumas Pirmiausia
INIGAI, kaip Lietuvoje žmonės šne
kėdavo, dega. Amerikoj pinigai au
ga — beveik taip, kaip bulvės: pa
sodini bulvę geroj žemėj — atneša 

gerą derlių. Geroj vietoj padėti pinigai ir
gi atneša didesnį nuošimtį.

Pinigų apsauga žmonėms apeina pir
miausia. Jau nėra vietos pinigams po mat- 
rasais, nes vagiliai atėję išima; negalima 
nešiotis diržuose, nes gatviniai banditai te
nai pirmiausia Apžiūri. ST. CLAIR AVE
NUE SAVINGS AND LOAN CO. banke 
ir jo skyriuje pinigų saugumą taupytojams 
užtikrina ne tik banko vedėjai, bet taipgi 
ir Ohio Valstija, po kurios priežiūra šitas 
Bankas veikia. Negali būti abejonės apie 
saugumą, lygiai kaip ir visuose valstijos 
prižiūrimuose bankuose.

šiais laikais, prie visko brangumo, ne
verta laikyti pinigus namie arba ant mažų 
nuošimčių — teguujrųs liKiaiDkARTEP 
nuošimčių — tegul ir jūsų pinigai pakįla, 
kaip ir visokie daiktai. Pradėję tuojaus 
dėti pinigus The St. Clar Avė. Banke arba 
jo skyruje, už metų laiko matysit kcj at
sitiko: jūsų šimtas atnešė net $5, vietoj ki
tur $2, $3 ar $4.

MAIN OFFICE
2006 St. Clair Avenue

SUPERIOR BRANCH
7907 Superior Avenue

Zbe
Cleveland 

Cruet Company
ATEIK PAS MUS

Euclid at East 9th 
Euclid at East 57th 
Crawford at Hough 
Euclid at East 105th 
14312 Euclid Ave.,E.C. 
St. Clair at East 40th 
East 152nd at Pepper 
East 156th at Water

loo Road
Kinsman at East 93rd 
Woodland at East 

22nd ‘
Broadway at Harvard

Mes galime pasiųsti jūsų pi
nigus Europon tiesiausiu ir 
saugiausiu budu-. Mes išsta- 
tome savo visoje šalyje žino
ma reputacija ir savo didelius 
resursus užpakalyje kiekvie
nos musų transakcijos.

Mes galime paruošti jūsų 
išvaviavima - Europon lengvu 
ir paprastu. Mes parduosime 
jums laivakortė ir pagelbesi- 
me išgauti pasporta.

Šalip to, mes pasiryžę su
teikti jums visokį bankinį pa- 
tarnavima. Mes turime žmo
nes, kurie vartoja jūsų kalba.

Dėkit savo Pinigus šin Ban- 
kan del Saugumo ir 

4% Palukų

“TAI BANKAS
DEL ŽMONIŲ

OFFICES
West 25th at Franklin 
West 25th at Arch

wood
Lorain 
Lorain 
Lorain 
Detroit at West 117th 
Detroit at West 101st 
Bedford, Ohio 
Willoughby, Ohio 
Painesville, Ohio 
Lorain, Ohio

at
West
West
West

47th
89th
99th
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PASKESNIEJI SANTI
KIAI SU LATVIAIS
Lietuvos Ątstovybė Ameriko

je priduoda sekantį oficialį El
tos pranešimą, kuris paliečia 
musų santikius su Latviais.
Latvių Vyriausybės Pasveikini

mai ir Linkėjimai Lietuvos 
Steigiamajam Seimui Kaune.
Lietuvos Steigiamąjį Seimą 

atidarant, mes turime garbės 
siųsti tam a.ugštajam Susirin
kimui tikriausius pasveikinimus 
ir pasisekimo linkėjimus nuo 
Latvių valstybės valdžios. Lat
vių valdžia rimtai įsitikinusi, 
kad Lietuvos Steigiamasis Sei
mas kuogreičiausia stengsis nu
statyti artimiausius draugingus 
ir kaimyniškus ryšius tarp dvie
jų tautų-seserų, 
yra karščiausiu 
valdžios.

(Pasirašo)
Ministerių

Pirmininkas Ulmonis, 
Užsienio reikalų Ministeris

Meierovič.

tvirtės ir įvyks musų tarpe tik
rai broliški ir nesuardomi sen
tikiai.” .

Pagaliaus Latvijos Atstovas 
Lietuvoje, sveikindamas Lietu
vos Steig. Seimą ir širdingai 
linkėdamas laimės valstybės pa
grindo kūryboj išreiškė viltį, 
jog ’’abi broliškos tautos, ku
rios šimtmečius žengė erškėčių 
takais po svetimtaučių jungu, 
vienysis ir bendrai sergės bran
giai įgytąjį laisvės vainiką.”

Tokio tat turinio oficialiai 
dokumentai.

kas taip pat 
noru Latvių

Kabineto

Ką sako Latviu laikraščiai.
Be to paduodame čion kelias 

ištraukas iš laikraščių.
Latvių valstiečių sąjungos 

organas ’’Bribwa Seme” rašo, 
jo bendradarbis buvęs priimtas 
Lenkų pasiuntinio Estuose Va- 
silevskio, pakeliui iš', Revelio į 
Varšavą sustojusio Rygoje, ku
ris tarp kitko pasakęs: ’’Lenkų

skaičius yra mažumą”. Toliau 
laikraštis daro išvadas: ’’Mes 
turime moralę teisę palaikyti 
Lietuvius jų stengimuoše at
gauti Vilnių. Ekonominiu at
žvilgiu 'Vilniaus prijungimas 
prie Lenkijos butų mums pato
gesnis, nes tuo budu mes turė
tume teisių tranzito susisieki
mą su Lenkija. Bet atsiminki
me tai, kad tuomet Lenkai sten
gtųsi save aprūpinti DvinskU. 
Mums reikia stengtis ir su Lie
tuva, musų artimiausia kaimy
ne ir giminaite, nusistatyti ge
rus santikius. 
reikalavimus mes 
kyti.į’

Iš priežasties
Natkevičiaus,, buvusio karės at- 
tašė Rygoj, į Steig. Seimą, — 
’’(Baltijos Westnesis” indėjo bu-

Jos teisingus 
turime palai-

išrinkimo L.

vusio. musų karo attašė Rygoj prie Žagarės;. Delei Dūkštos te- tam tikras tarybas, kurios tiki- 
kap. Natkevičiaus biografiją, ritorijos pradedama įsileisti į masi privesią prie susitarimo. 
nurodydamas jo darbuotę Liė-1 
tuvai ir stęngimąsi susipažinti 
..su Latvių tauta. Gale randa
me: ’’širdingai pareiškiame p.' 
Natkevičiui gero pasisekimo 
naujame darbe — Steigiamaja
me Seime. Mes tikim, kad kap., 
Natkevičius ir i 
kaip brolis, abiejų tautų suar-l^j 
tin tojas ir draugingų san tikiu — 
palaikytojas.” ,

Paskutiniu laiku santikiai vis
eina geryn, 
kad 
žūsi 
sritį 
vai. 
bekelia savo pretenzijos 
Mažeikių gelžkelio juostos

| , DENTISTAS
DR. J. A. KURLANDER

ST. CLAIR kam. E. 24 St. 1419 ADDISON ROAD
11 ryte iki 1 dieną /' Netoli Wade Park Ave.
4 popiet iki 8 vakare 8:30 iki 10:30 vai. ryt
Nedėldienj 11 iki 12 dieną 1:30 iki 3:30 po pietų

Siena su Latviais pradeda nu
sistatyti tvirčiau.

LOUIS EISENBERG 
Turi Geležinių Daiktu, Pečių, 

Kvarbų, Varnišių, Cinuoja, 
Lieja ir Stogams dangalų 
1169 East 79th St. N. E.

Princeton 1337-K
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Esą rimtų žinių, 
Latvių Valdžia yra pasiry- 
tuojau atiduoti Palangos 
ligi Šventosios upės Lietu- 
Be to šiandien Latviai ne- 

prie 
ir

Ant šio pasveikinimo nuo 
vardo Lietuvos Steigiamojo Sei
mo buvo duotas toksai atsaky
mas:

’’Lietuvos Steigiamasis Sei
mas, išklausęs Latvių Val
džios sudėtus linkėjimus, 
siunčia savo padėką ir pažy
mi, kad Lietuvos Steigiamojo 
Seimo bus viena iš pirmuti
nių pastangų nustatyti bro
liškus santikius tarp šių dvie
jų valstybių.

(Pasirašęs)
Steig. Seimo Pirmininkas

Stulginskas.”
Be to nuo Latvijos Steigiamo

jo Seimo prezidento čakste bu
vo prisiųstas pasveikinimas ir 
linkėjimai Lietuvos Steigiama
jam Seimui. Tarp kitko tuose 
linkėjimuose pasakyta: ’’Tebū
na tarp Latvijos ir Lietuvos ne
suardomi santikiai, teriša tas 
dvi tautas ne vien kaimyniški, 
bet ir .broliški ryšiai, nes jos y- 
ra tikrai brolių tautos.”

Iš savo pusės Lietuvos Stei
giamasis Seimas yra pasiuntęs 
Latvijos Steig. Seimo Pirminiu-j 
kui tokį atsakymą. "Dideliu 
dvasios pakėlimu Lietuvos Stei
giamojo Seimo atstovai išklau
sė Tamistos asmenyj soverenės 
Latvijos Valdžios jos Steigia
mojo Seimo pasveikinimus. Už 
taip prietelišką pareiškimą lin
kėjimų Lietuvos Steigiamasis 
Šeimas siunčia broliškos tautos 
atstovybei kuogiliąusią padėką. 
Tikimės, kad užmezgami prie- 
telystės ryšiai toliau labiau su-

L. G. D.
Skyriai, kurie turite ant ran- 

ir Latvių santikiai nepasikeitė, kų surinktų drabužių, meldžia- 
nežiurint į žinomą incidentą mi tuojaus nevilkinant išsiųsti 
spaudoje. Musiju politika yra sekančiu antrašu: 
ta pati ir maži nesusipratimai Mr. P. Vaitekūnas 
negali kenkti del to, kad ta po- 193 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
litika yra tinkama abiem kraš
tam. Pavyzdžiui, kad ir Let- 
galių klausimas. Mes padėjom 
išvaduoti Letgalius, • o vėliau 
musų kariumenė pasitraukė iš 
ten, Letgalius išvadavus. Mu
sų politinė nuomonė yra ta, kad 
tarp Latvių ir Lenkų nebūtų
Lietuvos, kuri skiria vieną kraš-|kiai kitaj įstaigai Lietuvoje. — 
tą nuo antro. Tai svarbu ir | Viena, labai didelis neparanku- 
Latviams. Dabar mes turime mas, kita labai brangiai kainuo. 
gerą susisiekimą geležinkeliu ja pervežimas, trečia prie išda- 
tarp Rygos ir Varšavos, linimo drabužių pasidaro dideli 

Del to pasikalbėjimo Latvių | keblumai ir nesmagumai, nes 
socialistų organas ’’Socialdemo- vienį gauna naujesnius, o kiti 
krats ’ rašo štai ką: ’’Musų po- daugiau panešiotus drabužius, 
litikai syarbu, kad tarp Latvių tai gaunantieji mano, kad juos 
ir Lenkų nebūtų Lietuvos, ku- skirsto į blogesnius ir geresnius 
ri skiria abu kraštu. Tai svar- Lietuvos piliečius, o tokis apsi- 
bu ir Latviams, — taip prasi-1 reiškimas tarp Lietuvos pilie- 
taria Vasilevskis, kuris laiko čių nėra pageidaujamas.

nes už savaitės kitos (vėliausiai 
rugpjūčio ar pradžioje rugsėjo 
mėnesio) antru kartu bus siun
čiama drabužiai Lietuvon, tai 
bus paskutinis siuntinys drabu
žių — daugiaus L. G. D. drabu
žių nepeapsiims siųsti Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui, neigi ko-

KAS SLEPIASI 
Už Žmonių 

Pasakų

<J Indomiausia knyga vi
sokiu senovės amžių 

tikėjimiškų stebuklų, re
ligiškų apeigų ir burtų, 
kuriuos žmonės, vystyda- 
miesi iš žemų gyvūnų, il
gai nesuprasdami gamtos 
veikmės, be paliovos tvė
rė ir tvėrė.
<J[ Knyga kalba apie atsi

radimų žmonėse dievų, 
to priežastis, apie dievų 
apsiėjimus su žmonėmis, 
ir viskas tas išaiškinama 
kodėl taip buvo.
CĮĮ Su daugeliu paveikslų 

senovės dievų, pilnai 
aprašoma visų tautų pa
sakos apie didįjį tvaną ir 
jo priežastį bei vietą.
Parašė K. S. Karpavičius 
Reikalaukit ’’Dirvos” Ad
ministracijoj. Su prisiun- 
timu kaina 75c. Apdary
ta $1.25. 156 puslapiai.

. save socialistu esant. Mes ga- 
; lime paaiškint, kad Lenkų dva

rininkai ir militaristai turi di
delį norą gauti Lietuvą. Tečiau 
šimčių esama 19.34; 26.3; 11.6; 
tokį nusistatymą mes eisim

! kuoaršiausiai. Tai mes darysi
me ne tik del to, kad mes, kaip 
Socialistai, palaikysim Lietuvių ■ 
tautos savarankumo teises, bet 
ir del to, kad nuo Lenkų inter- 
pimo Lietuvos Latviams, kaip 
rimtai valstybei, gręs iš Len
kų pusės daug negero. Didieji 
Lenkai gali laikytis, kaip karės 
atžvilgiu didelė, valstybė, ir ta 
karės atžvilgiu didelė valstybė 
tik tuomet jausis visai drąsi, | 
kaip ji strategijos atžvilgiu bus’ 
tvirtai atsistojusi prie Baltijos 
jūrės. Todėl visai suprantama, 
kad praėjus laikui, jie panorės 
žengti toliau per Lietuvą ir įsi- 
stiprint prie Dauguvos.”

Toliaus delei musų sostinės 
Vilniaus, Latvių "Jaunakas Si- 
nas” 
kad 
liaus 
sto. 
lavimą palaikyti? 
doje pasirodė 
kad Vilniuje dauguma Lietu
vių. Bet. kol kas paliksim pa
tį miestą ir pažiūrėsime kuria
me santikyj jis su arčiausiomis 
apigardomis. Lenkų oficialė 
statistika rodo, kad į vakarus 
ir pietų vakarus nuo Vilniaus 
apigardos — maždaug tarp Vil
niaus, Lydos, Gardino, Suval
kų Kalvarijos, Mariampolio ir 
Kauno Lenkų gyventojų nuo
šimčių esama 29.34; 26.3'. 11.6; 
3.3 (Alytaus ąpskrityj rinki
muose į Lietuvos Steigiamąjį 
Seimą Lenkai iš 29,335 balsų 
gavo tiktai 1,085 malsus). Į 
rytus — Švenčionių apigardoje I 
atskirose vietose daugiausiai tai 
— 47 nuošimčiai. Tuo budu 
Vilnius, kurio gyventojų skai
čiaus dauguma tat Žydai, Len
kai ir sulenkėję Lietuviai, at
skiras nuo etnologinės Lenkijos 
juosta, kur Lenkų gyventojų

tarp kitko rašo: ’’žinoma, 
Lietuviai niekuomet nesi- 
reikalavime Vilniaus mie- 
Ar mes galime tą reika- 

Musų spau-
žinibs apie tai,

Todėl šis siuntinys ir bus pa
skutinis, 
biamieji 
siųskite 
augščiau

Dr.
LGD. Centro Sekretorius.

tat nevilkinkite, ger- 
skyriai, ir tuojaus iš- 
surinktus drabužius 
paduotu antrašu.
A. L. Graičunas,

Prospect 202.
| Dr. T. A. Hanlen

tSt DANTISTAS įSt’
E Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 

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

DK. ADOMAS S2CZITK0WSKI
GYDYTOJAS IR CmuvRGAS 
982 E. 79 St., Cleveland, Ohio.

Telefonai: Rosedale 5758, Princ- 
ton 431
Valandos: Nuo 2 iki 4 po piet 

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

‘DIRVOS” AGENTAS ANGLI
JOJE

J. Naujokaitis.
Užrašinėja “Dirvą” ir parda
vinėja pavieniais numeriais. 
Galima atnaujinti prenume
ratas ir kitokius reikalus per 

atlikti. Adresas: 
No. 3 White’s Gardens, 
Star Pl., Planet Street, 
Commercial Road, E. 1 
London, England.

ii

“Dirvos” knygyne randasi 
tinkamų Lietuvon pasiųsti 
knygų. Už dolarį-kitą pra- 
linksminsit visą kaimą. Pa
siuskit saviškiams knygų.

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

© C. J. Benkoski ©
© ADVOKATAS
@420 Society For Savings Bldg..zjh 

CLEVELAND, O.
® Męs savo ofise turime kas per- ®
© kalba lietuviškai. @

DR. J. ŠEMOLIUNAS
3 iki 5 po pietą. 
7 iki 8:80 vak.

AKIŲ
Specialistas 

Ofiso valandos: Į 
10 ryte iki 12 

Nedėldieniais nuo 10 iki 12. 
8115 ST. CLAIR AVE.

Melba Drug Store
The ADELSTEIN DRUG CO. 

nupirko nuo
The GEGENHEIMER DRUG CO.
Superior Av. ir Addison Rd.

3

2
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Užsiseneję Ligos
VYRŲ IR MOTERŲ. Jeigu užkrėstas, turi tuojaus pasi
tarti su manim ir gausi geriausią galimą patarimą apie pa
dėjimą, iki nepervėlu. Mano speciališkumas apima maišy
tas užsisenėjusias ligas visokio pobūdžio ir negeroves vyrų 
ir moterų. Galiu plačiai praplėsti savo praktiką parody
mu kaip pilnai esu patyręs ir kaip atsakančiai apsieinu. 
Mano 40 metų praktika, sudėjus su pažinimu geriausių me
todų, vartojamų geriausių autoriterų šių laikų Amerikoje 
ir Europoje pagelbsti man urnai sunaikinti simptomus ir 
nurodyti tinkamą gydymą. Visiškas paliuosavimas nuo li
gos yra tai, ko jus reikalaujate. To reikalauja ir kiekvie
nas ligonis. Delei to aš kviečiu jus ateiti pas mane.
Aš GYDAU CHRONIŠKAS

NERVIŠKAS, INKSTŲ, 
KAINOS PRIEINAMOS.

Visus pacientus egzaminuoju _ ___ . _______ __
silankai čia pasimatai su manimi ir niekas visu gydymo 
laiku nesimaišo ir nepavedu jokiam pagelbininkui. Jums 
nereik perkalbėtojo, aš turim. Lietuviškai kalbantį žmogų.

ATIDA: Mana Ofisas yra ant antrų lubų. Užeikit tro
pais viršun. Mano Kambario numeris 7. Apžiurėkit kad 
atėjot geron vieton. Ofiso valandos kasdien nuo 1 po pie
tų iki 8 vakare. Subatomis nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare.

Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dieną iki 4 po pietų.

Dr. M. L. Stehley, specijalistas
2573 EAST 55th ST., 2-ros lubos, Room 7. 
Kampas Woodland Av. ir East 55th Street.

CLEVELAND, OHIO.

yra mano paveikslas. Atėję pamatysit. 
Mediciną praktikavau per 40 metą.

Baigęs Mokslą, Registruotas, su Leidimu 
Gydytojas, Specialistas Chronišką Ligą.
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LIGAS KRAUJO, ODOS IR 
SKILVIO IR VIDURIŲ. 
UŽLAIKAU PASLAPTIS.
ir gydau pats ir kada tik at-

Senatorius Burton
apsilankė The Suburban Development Company ofisuose, kuri Budavoja 

DUNHAMTON
ir laikė prakalbas susirinkusiems pardavinėjimo tos Kompanijos atstovams 
Senatorius Burton, kuris yra vienus iš daugybės prakilnių Amerikonų, ku
ris apsipažinęs su Europa ir Europos žmonėmis iš ypatiškų patyrimų, pa
sakė, jog ■
The Suburban Development Company ir jos Atstovai suteikia didžiausį ga

lima patarnavimą šiam Miestui ir jo gyventojams, kadangi
PAAKSTINA PRIE TAUPYMO

IR APRŪPINA MIESTO GYVENTOJUS NAMAIS.
Sulyg šito įžymaus Valstybininko, didelio skurdumo ir nepasiganėdinimo 
priežastis yra stokavime gerų namų ir ideališku išrišimu musų didžiųjų už
duočių butų tas, jeigu kiekvienas Amerikos darbo žmogus gyventų savuo
se namuose. Geistina, kad kiekvienas darbininkas nors Clevelande turė
tų nuosavus namus.
Namus turėti yra tai svajonė ir linksmiausi sapnai kiekvieno prakilnaus 
vyro ir moteries. Tikri namai neturėtų būti pėrdideli ir perbrangųs, bet 
juose turi būti užtektinai diktokų kambarių, užtektinai oro ir saulės švie
sos ir turėtų būti gražus pažiūrėjimui. Piečius apie namus turėtų būti už
tenkamai didelis daržui ir garažiui su įvažiayimo keliu-. Namas patsai tu
ri būti su nubėgimo rynomis, bėgančiu vandeniu ir gatvės .bei bulvarai ap 
linkui turėtų būti išsodinti medžiais. Mokyklos turi rastis arti ir taipgi 
vaikams žaismių piečiai ir parkai viseims. Dirbtuvės neturi būti poliaus, 
kaip galima pėščiam daeiti, nes tolimos dirbtuvės yra apsunkinimu.
Šitokius tai Namus The Suburban Development Company planuoja darbi

ninkų gerovei įsteigti Cleveland© Distriktė.
The Suburban Development Co. yra su $5,000,000.00 korporacija, įsteigta įžymių biz
nierių ir išdirbėjų nupirkimui žemės artimoje miesto kaimynystėje, išdirbimui jos į 
puikias ir praktiškas darbininkams gyvenimui sodybas, kuriems reikalingumas Tik
rų Namų yra didžiausias musų amžiaus klausimas.
Pačiam tik Clevelandui reikalinga 50,000 Namų sutalpinimui Gyventojų 
ir The Suburban Development Co. likosi sutverta paėmimui tikrai didelės dalies to 
didelio reikalingumo aprūpinimui.'
Šita Kompanija nupirko ir kontroliuoja tūkstančius akrų pietrytiniame Cleveland# 
krašte, tuojaus už Garfield Parko.. Žemė tenai yra augšta, su puikiomis apielinkė- 
mis, netoliau septynių mylių nuo Publik Skvėrop. Kompanija pradėjo išdirbinėti te
nai puikų miestą su plačiais bulvarais ir gatvėmis, su mokyklomis, žaismių piečiais, 
parkais, krautuvėmis, o netoliau vienos mailios nuo to viso bus įsteigtos dirbtuvės 
priešais Pennsylvanija Gelžkelį, prieinančios prie tos kompanijos nuosavybės. Jau 
dabar viena didelė dirbtuvė statoma ir tuojaus rasis kitos, kaip tik busime prisirengę 
jas priimti.
Kompanija įrengia labai puikius namus už prieinamas kainas. Mažu įmokėjimu ga
lima įsigyti sau namą ir su juo didžiausią progą savo gyvenimui. Visi matėme Ga
ry, Indiana, miestelį pakįlant iš smėlio keleto metų bėgiu. Clevelando distriktui kas 
antras metas dasideda nauji miesteliai Gary didumo ir žemės vertė auga taip smar
kiai kaip Gary. > .
■Suburban Development Co', statys visai gatavą miestą. Didžiausi šalies ekspertai iš
planavo visą miesto stovį, didžiausia architektai daro planus namams.

Jeigu norit linksmai gyventi.
Jeigu norit sveikatos sau ir savo šeimynai.
Jeigu nusibodo mokėti rendas svetimiems.
Jeigu nori padaryti 100% invesdinimą. /
Jeigu nori turėti Tikrą Namą Gražiame mieste.
Nereik nieko kito, kaip tik iškirpti apačioje kuponą, išpildyt vardą ir adresą ir 

pasiųsti mums arba atnešti į musų ofisą, 
pasakosime jums smulkmeniškai visus

Nieko jumSxdel to nereiks, mes tiktai iš
rausą planus. |

THE SUBURBAN
DEVELOPMENT CO
KINNEY-LEVAN BLDG.
Euclid Avenue prie
E. 14th Street
Cleveland

'S

K U P O N s
THE SUBURBAN DEVELOPMENT CO.

Kinney-Levan Bldg. > 
Cleveland, 0.

Please send be additional information concern
ing your plans about the city beautiful.
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Žinios iš Lietuvos
LENKIJOS PRALAIMĖJIMAI KOVOJE

Visos Lenkų Bėdos Lietuvai ant Gero
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LIETUVOS KOOPERATIVAI
Balandžio 17 d. Mariampolėje 

įsikūrė kooperativų pagrindais 
bendrovė ’’Linas”. Jos tikslu 
.yra ruošti Mariampolėje ir ki
tose prieinamose vietose dirbtu
ves žaliai krašto medegai apdir
bti. Pirmiausiai Mariampolėje 
kuriama manufaktūros dirbtu
vė. Antras bendrovės uždavi
nys — tinkamai parduoti į už
sienį atliekamą krašto žalią me- 
degą, arba keisti ją į užsienio 
■prekes. Tuo tikslu bendrovė 
.rengi'asi apie rudenį tartis su 
užsienio firmomis.

Gižų bažnytkiemyj įsikūrė ko- 
operativas odų išdirbimui ir 
jau baigiama ruošti odų dirbtu
vę. Apie birželio vidurį dirbtu
vėje jau žadėta pradėti darbas. 
Šis odų išdirbimo kooperativas 
pataria turintiems odų nepar
duoti jas, bet duoti apdirbimui 
kuriamai dirbtuvei arba jas dir
btuvei parduoti ir tuo budu ap
saugoti kraštą nuo išvežimo o- 
dų į užsienį.

Eltos pranešimu, tapo paruo
šti ir įregistruoti Lietuvos Ko
operacijos Darbininkų Profesi
nės Sąjungos įstatai. Sąjun
gos veikimo plotas — visa Lie
tuva. Sąjungos nariais gali bū
ti visų rūšių kooperativų tar
nautojai be lyties, ‘ tautybės ir 
tikybos skirtumo ir samdyti ir 
rinkti, jei pastarieji gyvena iš 
gaunamos kooperativuose al
gos. Sąjungos skyrius kuria 
Lent penki žmonės, turintieji 
teisę būti sąjungos nariais. Ge
gužio 30 dieną Kaune buvęs 
šios Sąjungos kuriamasis susi
rinkimas.

DELEI POLITINĖS LIETU
VOS PADĖTIES.

Prieš pat atidarymą Lietuvos 
Steigiamojo Seimo iš užsienio 
sugrįžo Užsienio Reikalų Mini- 
•steris prof. Voldemaras, važinė
jęs Anglų ir Prancūzų kraštuo
se. Ministeris turėjo pasikal
bėjimų su Eltos korespondentu 
ir nupasakojo apie bendrą Lie
tuvos padėtį Vakarų Europoj. 
šis Eltos pranešimas yra kiek 
pasenėjęs, bet delei jo svarbu
mo paduodamas spaudon.

Prof. Voldemaras pasakęs:
- ’’Anglai yra jau nuo seniau 

.ypatingai palankus Lietuviams 
ir pastaruoju laiku jų palanku-* 
inas dar padidėjo. Anglų po
litiką seka Italai. Taigi Anglų 
Ir Italų valstybės pilnai palaiko 
musų pusę.

"Prancūzai seniau buvo at
sargesni Lietuvos klausimu ir 
buvo mažiau palankus mums, 
nenorėdami susirišti pažadėji
mais. Dabar Prancūzų politi
ka Lietuvos klausimu pasikei
tė. Musų Ministeris buvo pri
imtas Prancūzų Ministerio pir
mininko Millerando vardu bu
vusio Prancūzų pasiuntinio Pe- 
trapilyj Paleologo, kuris dabar 
veda Prancūzų užsienio reikalų 
ministeriją, iš kurio ir sekėsi 
patirti Prancūzų politikos kei
timą. Prancūzai dabar labai 
susirūpinę Prancūzų atstovybės 
praplatinimu Lietuvoje. Jie no
ri reorganizuoti savo ligišiolei 
buvusią Lietuvoje karės misiją 
ir sudaryti diplomatinę Pran
cūzų atstovybę Lietuvoje. Pa
sikalbėjus Ministerial su Pran
cūzų vyriausybės atstovais ir 
diplomatais, gavosi bendras įs
pūdis, kad Prancūzai jaučiasi 
perdaug apsileidę Lietuvoje ir 
kituose Baltijos pajūrio kraš
tuose. Taip pat ir Prancūzų 
finansininkai norėtų eiti į Lie
tuvą su savo kapitalais, kas 
taip pat yra geras reiškinys. 
Keli Prancūzų finansininkai y- 
ra padarę savo pasiūlymus ir 
greitu laiku prisius į Lietuvą 
projektus, savo kapitalams Lie

tuvoje sunaudoti.
Anglai gyvai indomaujasi 

musų taikos klausimu ir Lie
tuvos vidaus organizuotės klau
simu. Anglai pilnai pritaria 
Lietuvos pastatytiems taikos 
pagrindams su Rusais. Lietu
vos sienų klausimas taip pat 
gerame kelyje. Anglai pripažį
sta musų sienų reikalavimus. 
Jei sektųsi Anglams svyruoti, 
tai klausimu, kaip sutvarkyti 
kitas tuo tarpu Lenkų okupuo
tas žemes, kurios nebus Len
kams pripažintos. Lenkų poli
tika žemių klausimais visai -ne
randa Anglų pritarimo. Lenkų 
vadinamų 1772 metų sienų reM 
vendikacijos Anglai niekuomet 
nepripažins. Šiaip jau Londo
ne labai stengiamasi sumažinti 
antigonizmą tarp Lenkų ir Lie
tuvos. Ministeris Voldemaras, 
kalbėdamas su Anglų Vyriau
sybės atstovais, pav. Gregory 
ir Lordu Harding, užsienio rei
kalų ministerio pavaduotoju, 
kuris yra buvęs Indų vice-kara- 
lius ir pasiuntinis Petrapilyj, 
ir su įvairiais diplomatais bei 
žymiais visuomenininkais, pa
tyrė, kad nuomonų skirtumo 
link Lietuvos Angluose nėra.

’’Lietuvos pripažinimas de ju
re yra ateities klausimas. Kuo
met jis bus nuspręstas, sunku 
numatyti. Viena priežastis, del 
kurios tas klausimas ligšįol ne
nuspręstas, yra ta, kad didžių
jų valstybių ministerial pirmi
ninkai tuo tarpu susirūpinę 
stambesniais klausimais; kaip 
va: Vengrų ir Turkų taikos 
klausimu, Mažosios Azijos ir 
ypatingai Vokiečių klausimai. 
Visais tais klausimais reiškia
si didelių nuomonių skirtumai. 
Tą geriausiai liudija Anglų pa
siųsta Prancūzams nota del pa
ėmimo Vokiečių miestų ir San 
Rėmo konferencija. Turėdamos 
tiek svarbių nevienodos nuomo
nės klausimų, didėsės valstybės 
tuo tarpu neturi progos spręsti 
musų nepriklausomybės klausi
mo. Labai galimas daiktas, kad 
didėsės. valstybės pripažins mus 
d e jure ne visos kartu, bet pa
vieniui, nes daug valstybių, kaip 
pav. Anglija, supranta, kad ne- 
galima ilgai atidėlioti pripaži
nimo klausimą, kadangi jo ati
dėliojimas nepatogus Lietuvai. 
Vis del to tai dar gali nusitęsti 
kelis mėnesius.

’’Pripažinimo greitumas labai 
žymiai priklausys nuo to, kaip 
dirbs Lietuvos Steigiamasis 
Seimas, ir kaip jis nusistatys 
vidaus ir užsienio politikos 
klausimais. Nemačius Steigia
mojo Seimo darbų vaisių, /var
giai kuri valstybės skubinais 
pripažįnti nepriklausomybę.

’’Atskirtojo Klaipėdos krašto 
prijungimo prie Lietuvos klau
simas ligšiol buvo lyg‘apmiręs, 
t. y. dfdėsės valstybės nedarė 
tuo klausimu naujų žingsnių. 
To klausimo sprendimą reikia 
skirti į dvi dalis, būtent 1) to
limesnis to klausimo sprendi
mas priklauso nuo didžiųjų val
stybių ministerių pirmininkų ir 
2) jų padarytų nusprendimų 
vykinimas priklauso nuo Pa
siuntinių Tarybos. Pastaroji 
dar pilnai neatskyrė Klaipėdos 
krašto nuo. Vokiečių, kadangi 
ten palikta dar Vokiečių' Susi
siekimo įstaigų ir valdininkų. 
Pasiuntinių Taryba vykina tik 
padarytąsias taikos sutartis. 
Ministeriui Voldemarui pasikal
bėjus su pavieniais Pasiuntinių 
Tarybos atstovais, teko išgirsti, 
kad dabar veikiai bus svarsto
mas Klaipėdos klausimas. Kad 
Klaipėda bus priskirta prie Lie
tuvos, abejojimo nėra. Lieka 
nuspręsti vien priskyrimo tech
nikos klausimus.

Liet. Atstovybė Amerikoje.

Berlinas, liepos 10 d. — Bol
ševikų kariumenė pasiekė Lem- 
bergo apielinkes. Pranešimai 
atėjo, kad Lenkai pasitraukė iš 
Vilniaus. 

* * *
Paryžius, liepos 10 d. — Len

kų kariumenė traukiasi nuo 
Lietuvių Brastos, Vilniaus ir 
Pinsko. ,

♦ ♦ *

Washington, D. C. — Buvo 
pranešta iš Berlino, kad Lenkų 
valdžia pa'sirengus kraustytis iš 
Varšavos, tečiaus Lenkijos at
stovas Suv. Valstijose praneša, 
kad tokio pasiryžimo Lenkija 
dar nepadarius.

Pranešimai iš Varšavos skel
bia, jog užklupta pražūtingo 
pavojaus, visa Lenkija sujudo: 
vyrai, studentai ir moterįs sto
ja kariumenėn gintis ir pasi
ryžę gelbėtis nuo bolševikų.

Tas mažai kiek prigelbės ir 
prisieis Lenkams imtis pasku
tinių priemonių: nusižeminti ir 
prašyti bolševikų pertraukti 
mušius.

Liepos 12 d. iš Varšavos pra
nešama, kad iš Vilniaus trau
kiasi Amerikos pagalbinės mi
sijos, delei ’smarkaus bolševikų 
žengimo šiaurėje nuo Vilniaus 
ir pietuose nuo Lembergo. — 
Amerikonai mano laikinai apsi
stoti Varšavoje.

Lenkų kareiviai priversti pa
sitrauki visu paupiu nuo Vil
niaus. |

Liepos 12 d. pranešimai kal

ba apie tolimesnius'Lenkų pra
laimėjimus.

Paryžius, liepos 12 d. — Pre
mjeras Grabski telegrafavo g. 
Pilsudskiui, vyriausiam Lenkų 
tarybos vadui ir armijos ko- 
mandieriūi pradėti taikos tary
bas su Rusija. Kitokios pagal
bos 'nuo sąjungiečių Lenkai ne
gauna, kaip tik patarimą taiky- 

I tiš.

Berlinas, liepos 12 d. Lenki
jos valdžia pernaują kraustytis 
iš Varšavos, matydami' bolše
vikų pavojų. Persineš gal but 
į Thorn ar Graudenz, pirmiaus 
buvusias Vokiečių tvirtoves.

Lenkų parliamentas išleido 
atsišaukimą atidėti visus plebis
citus ’’akivaizdoj pavojaus, grę
siančio ne tik Lenkijai, bet ir 
visam civilizuotam pasauliui”.

Lenkų pietinis sparnas žlu
go po tvirtais bolševikų atakais 
ir likosi užimta Staro-Konstan- 
tinov, Litičev ir Podolsk. Sa
koma, jog Rumanijos kariume
nė einanti Lenkams į pagalbą.

Iš priežasties bolševikų pasi
sekimų Ukrainoj gręsia pavo-1 
jus anti-bolševikiškai kartume-' 
nei. Lenkų armija neturi gin-j 
klų ir stoka pinigų. Buvo pra-Į 
nešimai, kad Lenkai jau pasi
davė, tečiaus tas užginčijama,' 
vienok tikima, kad visos pro
gos Lenkijos respublikai likosi 
užkirstos ir Lenkai kariauja 
pralaimėtoje kovoje stengdamo
si išsigelbėti.

laivinė kelionė tarp Paryžiaus 
ir Londono bus atpiginti. Gal I

greitu laiku oru kelionė bus pi- 
Gallgesnė už žeme ir vandeniu.

GRĮŽKIT LIETUVON
Kelias LIETUVON jau atdaras. Siunčiam šimtais 
Lietuviu j Tėvynę ant HAMBURGO, FRANCUZI- 
JOS, TILŽĖS, KOPENHAGOS, KAUNO ir t. t. 
Pasportus kiekvienam gaunam į kelias dienas.

Laivakortės labai pigios. Rašykit arba važiuokit 
stačiai pas mus.

GELBĖKIT GIMINES

Spa, liepos 12 d. — Sąjungie
čių pasiūlymas bolševikams iš
lygų pertraukti karę su Rusija 
Lenkams, nepatinka. Bet Len

Atpigina kelionę. Tikimasi 
greitu laiku pranešimo, kad or-

Skubėkite siųsti pinigus, nes auksinai labai atpigo. Gau
name iš Lietuvos kvitus kaip tik pinigai aplaikomi. Gva- 
rantuojame kožną auksiną. Siųskit pinigus tuojaus.

Rašykit ar ateikit kolei yra geras laikas:
GOLDBERGER & GOODMAN, BANKERS 

136 East 42nd Street New York, N. Y.

kai mato, kad nieko kito negali 
daryti. Pirmesni bolševikams 
siūlymai buvo pertraukti mu
šius kada Lenkai pasitrauks iki 
savo rubežių, bet Lenkai nori 
dar pirm tai padarysiant susto
ti, vis dar neišsižada savo grob- 
štumo, matydami pražūties duo
bę po kojų. Sąjungiečių išdės
toma taisyklės, kad pertraukus 
mušius atsibūtų konferencija 
su atstovais iš visų Rusijos pa- 
rubežinių valstybių.

LENKŲ PRALAIMĖJIMAI 
PEREITĄ SAVAITĘ

MAODE. “Ak, kaip man nieiti gal
vą ! libandiiau visokius mazgojimus, 
trinkimui, muilavimus — ir vilktu tai 
nieko nepagelbėjo rtut ta bjauriu pleis
kanų-.. Man geda net darosil" f 

MARE. “Na, tai kam tau kfst be* 
reikalingai f žiūrėk, kokie mano plau
kai grotus, tvelnus ir Sysli. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUFFLĖS f”

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tat gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Nel! RUF
FLES yra tai paprasčiausrs 
plaukų ir odos sus tip ri n toj i s,

kuris prigeibi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
i but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but 

smagesnio už čystą neniėžinčią galvos odą?
u f* y iv jec ® 

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos
. trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 

pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

? Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptickoje. Kaštuos tik 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu:

• — F. AD. RICHTER O CO., 3:6-330 Broadway, New York*—

FRANCUZALLENKAI-LIE- 
TUVIAL

Ęaryžiuje išeinąs laikraštis 
’’Rappel” rašo: Prancūzija, An
glija ir' Italija proklamavo Lie
tuvos nepriklausomybę. Ką gi 
daro Lenkai? Jie laikd Lietu
vos pietineses bei rytineses pro
vincijas bei Lietuvos sostmiestį 
Vilnių iki šios dienos užėmę ir 
atsisako kaip santarvė tai da
rė, Lietuvos nepriklausomybę 
pripažinti. Ar yra todėl dar ko 
stebėtis, kad Lietuviai Lenkus 
už priešus laiko? Visas svietas 
reikalauja iš Lenkų, kad jie 
Lietuvos nepriklausomybę pri
pažintų, užimtąsias provincipas 
ir Vilnių apleistų.

(’’Prūsų Liet. Balsas”)

MOBILIZACIJA.
Per Kopenhageną pranešama,

kad del Rusų-Lenkų muštynių 
Lietuvos valdžia priversta esan
ti visą vaiską sutvarkyti, idant 
prieš viską butų gatavas.

NAUJOS BENDROVĖS.
Raseinių ’’Sietynas” rašo: 

Kaune susidarė kelios Pramo
nės ir Prekybos Bendrovės. Pir
miausia, Akcininkų bendrovė 
’’Ringuva”, kuri atidarė fabri
ką del perdirbimo sėmenų į a- 
liejų ir firnisą. Dirbtuvė ga
lės vienoj dienoj perdirbti apie 
200 pūdų sėmenų. Be to mano 
bendrovė įkurti medžių perdir
bimo, vaisių konservavimo ir 
milų audimo dirbtuves. ”Rin- 
guvos” kapitalas pustrečio mili
jono auksinų. Dalis akcijų yra 
valdžios rankose.

Antra: Garlaivių kompanija 
su M. Yču, S. Banaičiu ir Rač
kausku priešakyj- turi jau tris 
garlaivius ir žada pirktis jūri
nių garlaivių, kad galėtų savo 
laivais vesti' prekybą su Angli
ja ir Amerika.

Trečia: Kinematografų ben
drovė ’’Spindulys”. Jos vedė
jai yra Variakojis, J. šernas ir 
J. Šliupas. Bendrovė yra užsi
ėmusi dirbti kinematografų fil
mas.

(Nuo ’’Dirvos” Red.: Kiek 
žinoma, minimas prie pastaro
sios bendrovės J., šliupas yra 
musų žinomas Dr. J. šliupas, 

Į tečiaus jis yra surištas su gar
laivių bendrove, tuo tarpu nie
ko nežinoma apie jo sąryšius su 
"Spinduliu”).

("Rytojus”, Tilžėje.)

Del jūsų vaikų sveikatas var
tokite

Viena ketvirta dalis plytelės 
del kūdikių, pusė plytelės de) 
vaikų. Jiems nereiks jokio ki
to vaisto, šitie yra malonus ii 
švelnus naudojimui ir yra tikra* 
pavaduotojas kastorinio alie
jaus.
25c. Reikalaukite Hiss Drug
Store, 7102 St. Clair Ave.

Londonas, liepos 8 d. — Len
kų atsispyrimai likosi bolševikų 
armijos sutruškinti visu fron
tu, einančiu nuo Vokietijos iki 
Austrijos rubežių. Bolševikų 
spėkos išpildė gerai suplanuotą 
militarį maršrutą, varydami ky
liui nuo Minsko iki Rovno, da
bar sukoncentravę savo visas 
spėkas tiesioginai kelionei ant 
Varšavos.

Po užėmimo Mohilevo, buvę 
| Baranovičiuose ir Lutske bol- 
Iševikų kareiviai suėjo į vieną. 
Karės žinovai tiki, kad bolševi
kai, atsiekę visišką pergalę ant 
Lenkų, netrauks į Varšavą. Iš 
Maskvos pranešimai skelbia, 
kad bolševikai neturi noro ves
ti užpuolimo karės, tik nori su-| 
trinti Lenkų imperializmą.

Patįs Lenkai praneša apie ne
tekimą Rovno ir Volynijos.
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Dabar Geriausias Laikas Pirkti Namus
2-jij šeimynų nauji namai bus gatavi del gyvenimo j porą savaičių, turi po 5 kam

barius ir su visais in taisymai 3 pagal vėliausios mados. Ant Glinside Road, ar
ti trijų gatvekarių. Parsiduos už $13,900, su jmokėjimu $3,000, ant išmokėjimo 
randomis.

2-jų šeimynų namas, po 5 kambarius, su maudynėmis ir kitais visais intaisymais 
pagal šios mados, ant Eddy F toad, puikioj apielinkėj.

2-jų šeimynų namas, po 6 kambarius ir su visais intaisymais pagal vėliausios ma
dos, ant Templett Avė., labai puikioje apielinkėj, arti Superior, trįs gatveka- 
riai. Parsiduos už $18,500, a u jmokėjimu $8,000.

Taipgi turime kelis naujus namus po dvi šeimynas, po 5 kambarius ir su visais 
intaisymais ir parankamais pagal vėliausios mados, dideli lotai, arti dviejų gatveka
rių linijų, ant Westropp Avenue, prie Lakeshore Bulvardo. Parsiduos po $14,500, 
su mažais įmokėjimais, ant lepgvų išmokesčių randomis.

Turime didelį rinkinį Lotų ant Corlett. Ladai puikioj vietos, tyras oras, arti 
gatvekarių, krautuvių ir mokslaiaių. Parsiduoda labai pigiai, su mažu jmokėjimu 
ant lengvų išmokesčių. Taipgi viršminėtus Lotus mainome ant namų su priedu.

The Representative Reality Company
Main Office 814=16 Citizens Bldg

7907 SUPERIAR AVENUE
Telefonai:

2006 ST. CLAIR AVENUE
Telefonai

SKYRIAI

Rosedale

Prospect,

RANDASI:

1157

953
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‘ Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese

Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157

metų, abelnai imant; po 14 su 
puse centų, Clevelando - gyven
tojai už tą gazą vietinei kom
panijai priversti buvo mokėti 
abelnai po 31 centą laike 10 m. 
Hope Co. gazą pristato iki Ohio 
valstijos rubežiaus, nuo tenai

80 centų už 1000 pėdų gazo. 
Anai kompanijai atsisakant ati
daryti tyrinėjimams savo kny
gas, komisijonierius pasakė, 
kad miestas turės pilną teisę, 
be jokio tolimesnio susinėsimo 
su ta kompanija, daryti tokius

East Ohio Gas Co. pastarais 
metais leidžiant jai imti po 35c. 
išsibaigia vasario 6 d. 1921 m. 
ir tai bus paskutinė žiema, ką 
gausime gazą po 35c. už 1000 
kub. pėdų.

PARSIDUODA RAKANDAI 
(Forničiai). Trumpu laiku bus 
parduoti rakandai, mažai varto
ti, del 3-jų kambarių ir pečiai. 
Pigiai. Kreipkitės pas V. Ga
vėną, 1600 E. 26th St (29)

Metinė Preoao 
Suvienytose Veh 
Kanadoj ir Mexil 
Kitose Viešpatį! 

harc®ent» apn 
metxx skaitosi nwd* 
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Dr. J. J. Bielskio prakalbos. 
Pereitam nedėldienyj, liepos 11 
d., vakare, naujoje Lietuvių Sa
lėj įvyko prakalbos. Oras pra
kalbų laiku buvo prastas, pra
dėjo lyti, tečiaus publikos buvo 
suėję į pora šimtų.

D-ras Bielskis labai gražiai 
apipiešė visą Lietuvos padėji
mą, kaip jis jį matė būdamas 
šį pavasarį Lietuvoje, ir apipa
sakojo visas musų brolių pa
stangas savoje šalyje kuoge- 
riausia valstybę sutvarkyti.

Pertraukoje buvo renkamos 
aukos lėšų padengimui, nes in
eiga buvo dovanai. Surinkta 

aukavo: J. 
P. Aidukevi- 
A. Radžius, 
Kubišius, P.

širdis niekados nepasensta,— 
taip priežodis sako. Bet tos 
širdįs žmonėms ir bėdos prida
ro. Štai Daytone, O., vienas 64 
metų senis peršovė savo myli
mą, 22 metų merginą,'iš pavy
do, kam ji pradėjo užsiiminėti 
su jaunais vaikinais. Senis y- 
ra našlys. Apimtas pavydo, nu
ėjęs į ofisą, kur ji dirbo, palei
do jon .penkis šuvius. Mergi
na sunkiai sužeista; gydytojai 
mano, kad galima butų išgelbė
ti įleidus jai kito kraujo. Se
nis del ’’jaunos” savo širdies į 
bėdą pateko.

gesinta, bet jis taip apdegė, kad 
gydytojai sakė, jog jis mirs.

Kiek kainuoja gazas. East 
Ohio Gas kompanijai, pristatan
čiai miesto gyventojams gazą, 
visi mokėjom 113 nuošimčių 
daugiau, negu pačiai kompani
jai kainuoja. Taip ėjosi per 
visus praėjusius dešimts metų. 
East Ohio Gas Co. gazo paga
minimo kompanijai W. Va. val
stijoje mokėjo už 1,000 kubiš- 
kų pėdų gazo per tuos dešimts

paima East Ohio Gas Co. ir iš- žygius, kad bus galima išgauti
siuntinėja jį į šiaurines ir ry
tines valstijos dalis. Eina ty
rinėjimai viso to dalyko ir mie
sto reikalų Komisijonierius rei
kalauja anos kompanijos paves
ti savo knygas peržiūrėjimui, 
kad butų galima susekti, kodėl 
vietinė kompanija ima brangiai 
ir vis dar rengiasi kelti, net iki

reikalingų informacijų be kom
panijos loskos. — Dalykas gali 
patekti į Federal} teismą.

Padaryta miesto sutartis su

$27.91. Po $1.00
Matulis, J. Kuslis, 
čius, A. Gudonis, 
K. Pazimiras, V. 
šarkauskas, J. Petraitis, M. Gri
gas, M. Morkevičius, P. Kiela, 
J. Balukonis, J. Jurgonas, B. 
Sideravičius.

Bonų taipgi parduoda už apie 
$600.

Antru atveju D-ras Bielskis 
atsakinėjo ir aiškino tulus už
klausimus. Buvo vienas bolše
vikas su klausimais, tečiaus nie
ko svarbaus neišstatė.

Defiance, O., tūlas ūkininkas 
iš piktumo mirtinai užmušė sa
vo šeimininkės (samdytos) 3-jų 
metų vaikutį. Aplinkiniai gy
ventojai taip ant jo intužo, kad 
policijai prisiėjo dėti visas pa
stangas išsaugojimui jo nuo nu- 
lynčiavimo. Beširdis žmogus 
kūdikiui nuplėšęs drapanas, iš
kėlęs už kojų ėmė žiauriai muš
ti, po kūdikis tuoj mirė. Ka
lėjime žmogžudis ginasi neno
rėjęs

Krasos valdžia neduoda dau
giau aplikacijų del keliavimo į 
Lietuvą. Norint keliauti Lie
tuvon, kreipkitės prie advokato 
V. J. Pugherio, delei patarimų, 
po numeriu 535 Society for Sa
vings Budinke arba vakarais 
nuo 6 iki 8 po num. 1304 E. 68 
gat.Adv. V. J. Pugheris.

F. LEVANDAUSKAS
1203 E. 79th Street

Užlaikau gražių ir šviežių gėlių, 
padarau puikius bukietus veseli- 
joms ir pagrabams. Kada jums 
prireikia gėlių, kreipkitės i mane.

PARSIDUODA NAMAS 
7 kambariai, medinis namas, lo
tas 40x125, sodas, garadžius— 
$4,200. Mūrinis namas 4 kamb. 
lotas 25x125 — $4,000. " 
stead farma 151 akr, 7 
tvartas, medinis. Gali 
namus. Pusė dirbamos 
Kaina $4,500. Penki Namai Du
quesne, Pa. (29)

P. M. BRAŽINSKY 
Real Estate Co.

37 Apricot Al. Duquesne, Pa.

Home- 
kamb., 
statyt 
žemės.
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! AR RENGIAT DĖTI VAISIUS ŽIEMAI? I
; JEI TAIP — J. ;
; APŽIURĖKIT ką mes turime jums Randolph Krautuvėje. ;
S VIRINIMO SKARVADŲ f' !
! UŽDENGIAMŲ KATILUKŲ
" VISOKIŲ SKARVADŲ ■
; VIEDRUKŲ ir PILKŲ PALIVUOTŲ STOTKŲ že- ;
m momis kainomis. J8 >
h KOŠTUVŲ visokių rūšių v ; ■
; MOLINIŲ BUTELIŲ 1 iki 12 galionų didumo. !
: RANDOLPH VARIETY STORE
; 7040 SUPERIOR AVE. Prie Addison Road.. ]

Lie

jo nužudyti.

REIKALINGA

SURINKĖJŲ
DROŽIAMŲ MAŠINŲ

Vietinė Laisvės Paskolos sto
tis apsidžiaugia, kad pastarais 
laikais daug sparčiau žmonės 
bonus perka, negu prieš liepos 
mėnesį. Geistina butų, kad vi
si, 'kiek tik Clevelande Lietuvių, 
randasi, nusipirktų boną. Štai 
jau tš visų žinių matome, kaip 
visi Lietuvos dalykai eina geryn 
ir dėlto neturėtų būti baimės su 
pinigų pražuvimu. Sykį viskas 
nusistatys, Lietuvos bonai sto
vės lygiame apsaugume su ki
tų, nors ir dabar nemažiau nuo 

. to, tik dar mes nepratę tam ti- 
r keti.

Jei tik mes priduosime Lie
tuvai pinigų, ji į tris metus pra
lenks visas kitas valstybes. Už 
tai nepavydėkime musų šaliai 
gerovės, stokime jai į pagalbą.

Worcester, Mass., Lietuviai 
savo kvotą išpirko. O tenai jų 
yra mažiau, negu Clevelande. 
Kodėl laikytis tokiais kietašir
džiais?

Du 
metų 
kėją 
kydami turį geležgalių parduo
ti, tenai jam kūjeliu sumušę 
galvą atėmę $12 pabėgo. Jų 
dar nesurado.

vaikiškiai, nusivilioję 66 
amžiaus senų daiktų pir- 
į krumus užtvartyje, sa-

Sužeista penki ugnagesiai. 
Ohio Bronze Powder įstaigoje 
ant E. 152 gatvės kilus gaisrui, 
buvo suvažiavę ugnagesiai ge
sinti, tuo tarpu kilo eksplozija 
ir penki vyrai sužeisti. Nuo
stolių padaryta už $125,000.

. Pienas pabrangs. Nuo rug
pjūčio 1 dienos manoma vėl pa
kelti pieno kainą.

APVALŲ GRĄŽTŲ 
DARBININKŲ.

CLEVELAND WORM 
& GEAR CO.

PAYNE AVE IR 
E. 40th STREET

Draugijos ir bonai. Pereitas 
dvi savaites prie Laisvės bonų 
pirkėjų prisidėjo Dr. V. Kudir
kos Draugystė, paimdama už 
$200 ir per Dr. Bielskio prakal
bas Liet. Vyčių 25 kuopa nu
pirko už $100.

TMD. 20 kuopa laikys susi
rinkimą ateinančiame nedėldie- 
nyje, liepos 18 d., Goodrich na
me, 1420 E. 31 St., nuo 2 vai. 
po pietų. Iš svarbesnių dalykų, 
bus išduodama raportas iš Šei
nio, atsibuvusio Bostone; taip
gi raportai iždo stovio ir apkal
bėjimas rengiamų vakarų. Vi
si' nariai ir norintieji prigulėti 
prie TMD. 20 kuopos meldžia
mi atsilankyti. Valdyta.

Užmušė j ystės. Bėgyje ketu
rių dienų šiomis dienomis atsi
buvo trįs žmogžudystės, prie 
kurių policija nesuranda jokių 
pėdsakų. Paskiausiai nužudy
tas yra Italas, kuris atrastas 
negyvas ant trepu, su pilnu re
volveriu rankoje, turbut norė
jęs šauti apsigynimui, bet ne
spėjęs.

Subatoj likosi nušautas vie
noj dirbtuvėj pradedant išmo
kėti darbininkams algas, ton 
vietom užėjo keli banditai ir vi
siems įsakė pakelti augštyn 
rankas. Visi pakėlė, bet kuo
met vagiliai pagriebę pinigus 
norėjo bėgti, vienas iš darbinin
kų griebė jį per pusę ir norėjo 
sulaikyti. Tada kitas jį nušo
vė ir visi pabėgta.

Central 1690 Main 2063

JONAS BALUKONIS 
Vienatinis Lietuvis 

Advokatas Clevelande 
Praktikuoju visuose Teismuose; 

902-4 Engineers Bldg. 
Ontario, St. prie St. Clair 

Kitas Ofisas 
5514 St. Clair Avenue 

Atdaras vakarais. 
Telefonas Central 5821-W.

Central 1690 Main 2063

JOHN L. MIHELICH
Advokatas

Praktikuoju visuose Teismuose. 
Kalbame Lietuviškai.

902-4 .Engineers Bldg.
Branch Ofisas

5514 St. Clair Avenue
atdaras ir vakarais.

Telefonas Central 5821-W 
CLEVELAND, O.

Dr. V. Kudirkos Draugystės 
piknikas pereitą nedėldienį bu
vo šlapias — ne nuo ko kito, 
bet nuo lietaus, ir dėlto išėjo 
ne visai taip, kaip norėta. Iš 
pat ryto oras buvo prastas, o 
po pietų net ėmė lyti. Suvažia
vę jauni ir seni laukuose pralei
sti dieną, turėjo pirm laiko iš- 

. važinėt po namus.

Ohio valstija šįmet džiaugia
si, kad gerai užderėjo cukriniai 
burokai. ' šių metų derlius per
viršys visu trečdaliu praėjusių 
dešimties metų didžiausius už- 
derėjimus. Tai vis priežastįs, 
del kurių cukrus eina brangyn.

THE SPANYE & REICH CO’S 
Didelis Numažintom Kainom Išpardavimas 

Vyrų, Vaikinų ir Vaikų

z SIUTUz e Kitados kada
Štai Proga Pirkti Siutas ir taupyt Dolariai

VYRŲ IR VAIKINŲ
SIUTAI
VERTI

$30 ir $35 $24-50 I $40 ir $45 $34.50 $50 ir $55 $44.50
Atpiginta iki I Atpiginta iki Atpiginta ikį.

VYRŲ IR VAIKINŲ 
SIUTAI 
VERTI

VYRŲ IR VAIKINŲ 
SIUTAI 
VERTI

Atpiginta iki Atpiginta iki

Kam žudytis save ir vargintis delei “Sausumo”, kuomet galite 
pasinaudoti musų lengvai padaromu ir saugiu naminiu gėrimu— 

tokiu, kuris primins jums senovės dienas.
Už $1.50 galėsite pasidaryti 10 galionų skanaus alaus. Jeigu 

prisiusite laišku $1, taipgi suteiksime paaiškinimus apie 
pasidarymų sau naminio gardaus alaus.

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 SuperiorAyenue Princeton 466

Didelis Išpardavimas
DIDELIS IŠPARDAVIMAS 

VAIKŲ SIUTŲ 
Vaikų 2 Kelinėm Siutai

Ekstra geros vertės
Vaikų Gražus Norfolk

Siutai ..............
Vaikų Skalbiami Siutai 

Atpiginti

$11.75

$7.75

Vyriškų Reikmenų
ŠIAUDINĖS SKRYBĖLĖS 

Pasirinkimui kokias 
norėsit iš visų 

esamų
PIGIAU

/yru ir Vaikų Kepurės 95c.

$1.50
$1.25

. 55c 
pigiau

Vyrų Lisle Union Siutai $1.501 Gražus Apat. Marškiniai 
Atletiški Union Siutai . . $1.15 Mėlyni Ciambray Maršk. 
Geros Vatos pančiakos 3 pr. 50c Police petnešos ............
Skalbiami kaklaraikščiai .. 35c | Maudymosi Siutai 20%

7002 Superior Ave. < Dvi 
Kampas Giddings Krautuvės

DYKAI! Raudoni ir Žali Štampai su 10c pirkiniu DYKAI!
THE SPANYE & REICH CO.

3022 W. 25th Street 
Kampas Walton Av.

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:~~=====s5£-z-s=-zs=3z ■=^~s~s~==--ž~:a~=-~==- -i ?;

T. P. NEURA CO
2041 HAMILTON AVE.

UŽDĖJAU GROSERIŲ SKLADĄ (SANDĖLĮ).

LENKAI I
Lietuvos Mi 

tuvius Re
Vilniaus

Amerikos
Mo

Lietuvos Vi
Apemii

Iš DAR]JUDI

Mass mitinge visos organiza
cijos, vadinamos The Suburban 
Development Company, ketver
ge, liepos 8 d., kalbėjo Senato
rius Burton, apsipažinęs su ša
lies dalykais žmogus, apie pa
laikymą dabartinių gerų apisto- 

I vių. Jis gerai tame reikale ap- 
- sipažinęs, matęs dalykus Euro
poje ir Amerikoje. Jis perma
to, ko labiausia reikia, nes jis 

' per penkiasdešimts metų buvo 
ekonominių klausimų tyrinėto
jas.

’’Didžiausias būdas užganėdi- 
nimui -ir patenkinimui žmonių 
yra tinkamas jų apgyvendini
mas Amerikos darbo .žmogaus 
ir jo šeimynos”. “Mes turėtu

me šalintis nuo susigrūdimo ir 
stengtis rasti budus, kad dir
bantis žmogus turėtų savus na
mus sau ir šeimynai, gražioje 
apielinkėje, su daržais ir užtek
tinai tyro oro.” “Kurie tai pa
sistengs padaryti, daug? pagel
bėk savo miestui.” “Kurie dir
bate prie The Suburban Devel
opment Company, parodot žmo
nėms kelią įsigijimui locnų-na
mų Dunhamtone, prisfdedąt ne
mažai prie pakėlimo gerovės vi
sų ir paskirai kiekvieno.” “Ei
kit pirmyn su savo linksma ži
nia, nes turite priežastis paak- 
stinimui žmonių pirktis savus 
namus”.

The Suburban Development 
Coriipany su ofisais Kinney & 
Levan budinke suteikia progas 
darbininkui žmogui įsigyti gra
žų gyvenimą, kur visuomet tu
rės užtektinai darbo ir jo šei
myna išaugs sveika ir bus pa
sekminga. Čia nėra paprastas 
lotų "pardavimas, bet namų bu- 
davojimo įstaiga, kuri nuo sa
vęs net suteikia iki $25 kiekvie
nam namui apsitaisymui ir ap- 
sisodinimui del pagražinimo sa
vo daržo. Tai yra priedas prie 
visų miestiškų intaisymų ir pa
togumų. 1

Columbus, O., laike gimdymo 
dvidešimts antro kūdikio pasi
mirė 39 metų moteris. Ji savo 
moterystės laiku turėjo šešias 
poras dvynukų ir vienu kartu 
sulaukė net keturių kūdikių. — 
Iš visų 22 vaikų tik penki gyvi.

Durni juokavimai. Prie ga
zolino stoties, ant E. 9 gatvės, 
vienas darbininkas sutiko bai
sią nelaimę. Jo drapanos bu
vo gazolinu aptaškytos; šne
kant su draugu, tasai juokau
damas inbraukęs degtuką mete 
ant jo ir drapanos tuoj užside
gė. Degantis pribėgo prie ežėr 
ro ir šoko vandenin. Ugnis už-

Wade Park Grocery 
and Meat Market I

Lietuviška Grosernė, kurią tik 
ką atidarėm. Atminkit, kad čia 
viskas yra pusiau .pigiau. Užei
kit pas mus. Duodam Štampas. 

Tel. Rosed. 918.
7309 WADE PARK AVE. 

Cleveland.

DR. RAY R. SMITH, Dentistas 
. E. 67th ir SL Clair —E. 20th ir St. Clair 
' DARBĄ GVARANTUOJU 10 METŲ.

Mano ofisas atdaras vakarais, taigi jums 
nereikės gaišuoti iš darbo del dantų pasi- 

taisymo.
Naudoju savo garsų “Peridonto” del Be

skausmio Dantų Traukimo.

PAIN

AŠ GYDAU VIEN VYRUS
Mano gydymas pasirodė pasekmingas. Ma

no ypatiškas ištyrimas metodų, vartojamų Eu
ropos klinikose, kuomet aš buvau Londone, Pa
ryžiuje, Romoje, Vienoje ir Berline, ir mano 
25 metų patyrimas gydyme Keblių ir Chroniš
kų Vyriškų Ligų duoda man progų jas pagy
dyti ir atsiekiame Užganėdijanti rezultatai. 
Jei turi ligų, ateik Pasitarimui Dovanai ir nuo 
širdies išsikalbėjimui; tas gali išvengti dauge
lio metu kentimų ir gali perkeist visų gyveni
mų. PATARIMAI IR PASIKALBĖPIMAS DO
VANAI. ČIA KALBAMA LIETUVIŠKAI.

Ar sveikata visai suirus? Ateik pas mane, aš pagelbėsiu.
2 East Exchange St.
Kamp. Main ir Exchange 

AKRON, OHIO 
Valandos: 10 ryte iki 4 po piet. Vakarais 6:30 iki 8. Ned. užd. II
Dr. Howell
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AR JŪSŲ PINIGAI, KAIP IR LAIKAS, 
INVESDINTI ATSAKANČIAI?

Tikiuos, kad galėsime prieiti prie pirkimo pigesnių 
tavorų ir galėsime genaus patarnauti Lietuviams. 
Kas su mumis prekiaus visokiuose valgomų daik
tų tavoruose, tas daug sučėdys pinigų ir pasijuos, 

kad jo kišeniuje lieka lyčnas dolaris.
Valgių kainos šiandien tokios brangios, kad kožnas įieš
ko gauti pigiau pirkti produktus. Taigi dabar atsidaro 
visiems proga pasinaudoti šiomis musų krautuvėmis:

2001 HAMILTON AV. 3246 SUPERIOR AV.
1332 EAST 55th ST.

(Telefonai — Gyvenimo — Central 4675-K.) 
(Biznio: Central 3 20-L Central 8792-W)

Visose krautuvėse be paliovos daiktų kainos kįla, bet as 
stengiuosi palaikyti senas ir net kitus daiktus parduodu 
pigiau už kitus. Lietuviams patogiausia pirkti viską rei
kalingo ant stalo mano krautuvėse. Kovokit su brangumu.

T. P. Neura, 2047 Hamilton Ave.

<> 

<>
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AD. RICHTER & CO., 
New York.

Gerbiamieji:
Aplaikiau Bambino, kuri man siuntėte 

ir maldauju prijimkite nuo manęs širdin
giausių padėkų už taip didelę pagalbų, su
teiktų mano kūdikiui.

Prijčmęs kelias dozes, jis miegojo per 
visų naktį be prabudimo ir dabar- jau 
nereikalauja daugiau užmigdymo liūlia
vimu.

Aš nežinau kaip Tamstoms dėkuoti 
netik už suteikimų pagalbos mano kūdi
kiui. bet taipgi ir man, nes aš ir nesijau
čiau gerai, kuomet mano kūdikis kan
kinosi.

Aš patariu visiems savo draugams 
vartoti šitų stebuklingų gyduolę.

A. K. Philadelphia.

Scranton, Pt 
sylvania Coal 
syldos, esančii 
ge ir Paines' 
rytos liepos 1 
streiko. Išėji

Akron, 0. • 
, kompanija į 

ninkus šimtą 
pradeda apleii 
gyvenimui na 
tame mieste n 

“^ti, randasi d< 
mos pradeda 
kambarius ga 
pereitą balam 
riy kainos bu 
savaitėje.

Baltimore, 1 
d; paleista nu 
nuošimtis Pęn 
lio darbininku 
kmeny ir rasi 
tuose.

Pittsburg, I 
sykloje kilns 
griuvo devyni 
riy atkasimui i 
judo buris gt 
noriy.

Kanada gavi 
East Liverpool 
bėjy uniją, tui 
ir veikianti čii 
nuo 1895, m. j 
darbininkams ii 
Daugiąusia išm< 
vo Kanados pno 
rie pernešė ilgai 
jos pripažinimą.

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
nanti dykai imt paveikslus 
kas perka kamerą. Filmas 
irgi puikiai išdirbam.
7901 SUPERIOR AVE. į

Kampas E. 79th St.
Rosedale 945 Prin. 1361 i

O 
O O o o o o <► o <►
<► o <► <► <► o <►
<► 
<►

A.’ ŠIMKŪNAS
Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų Drapanų
Krautuve

Užlaikau geriausių vyriškų, 
moteriškų ir vaikams pareda- 
lų, marškinių, apatinių, kal- 

| nierių, kaklaraikščių, jekių, 
| sijonų ir visokių kitokių. 
| Krautuvė atdara ir vakarais.

1001 E. 79th Street
I Kampas Cramb Avenue.

ir

Ar pasinaudojate iš invesdinimų gerai Įsteigtų Kompanijų, veikian
čių jūsų pačių Mieste?
Ar apsvarstote apie atsakantuma užpakalyje to invesdinimo, kaip 
lygiai ir^uždarbio gale duodančios visucmenei savo vertybe kom
panijos?
Ar jus nenorit žinoti, kad jūsų pinigai pagelbsti budavoti jūsų gy
venama miestą?
Ar nenorit turėti kiek nors Kapitalo Stako kompanijos, veikiančios 
ant Penkiolika (15) nuošimčių gvarantuoto pelno su kiekvienu to 
kapitalo apsisukimu ir perinvesdinimu tris sykius metuose, nor
malėse aplinkybėse, ir tuo tarpu turėti užtikrinta saugumą kiekvie
no dolario auksiniais kraštais popierių?

Kodėl tad nepasinaudoti The Hearthstone Building Co. pasiū
lymu ir padaryti invesdinimas turintis visas konservativės, bet 
pelningas progas, reikalaujamas visų investorių?
Invesdink savo pinigus į The Herthstone Building Company, 
kurios konservativiai-saugųs biznio vedimo budai buvo pagirti 
visų tų, kurie jau yra invesdine, bankų, budavojimo paskolos 
kompanijų ir daugybes padargų kompanijų šiame mieste.
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Kūdikių geriausias draugas
Duok jam vienų dozę einant gulti, jeigu jis yra neramus, piktas, ne- 

nutildomas. Greičiausia, jis turi vidurių užkietėjimų ir nebus linksmas kol 
negaus:

BAMBINO
vaizbos •‘MADONA” ženklas 

Užregistruota S V. Pat. Ofise.

Vaikai myli jį! Jie nori jo daugiaus!
Tikrasai turi Bambino lėlės paveikslų ant pokelio. Neprijimk pamėgdžiojimų. 
50c. butelis vaistinyčiose arba 60c. su prisiunitimu, užsisakant tiesiai nuo: 
F. AD. RICHTER & CO., Bush Terminal Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

ELEKTRIŠKAS SKALBTUVAS SUČĖ- 
DYS DRAPANAS NUO PLYŠIMO.
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Jeigu dar nesat gavę musų knygelės, pilnai išaiškinančios The Hearthstone Building 
Companijos mierius, prisiųskit mums krasa apačioje telpantį kuponą ir mes prisiųsim 
jums vieną tuojaus jūsų kalboje atspausdintą ir viską išaiškinančią.

THE HEARTHSTONE
BUILDING COMPANY

791-2 THE ARCADE
(Ineiga iš Euclid Ave.)

MAIN 3440

Į KUPONAS
Į The Hearthstone Building Company
I 791-2 The Arcade (Euclid Ave. Entrance)
į Cleveland, Ohio. Main 3440
j Name ...............................
I Address .......................................................
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Šiais laikais, kuomet drapanų kainos to
kios didelės, protinga ekonomija yra sten
gtis kuoilgiausia nešioti kiekvieną daiktą, 
koki nusiperki.
Elektriškas Skalbtuvas pagelbės jums tai 
atsiekti. Jis išgelbės jūsų skalbinius nuo. 
didelio trynimo ir grumimo ant lentos, kas 
tankiai prieina pasekmę, kad silpnesni ir 
brangesni dalykai greitai nusiplėšia ir nu- 
sihešioja be laiko.
Elektrišką Skalbtuvą galite pirkti ant len
gvų išlygų bile Elektriškų Daiktų Krautu
vėje.

THE ILLUMINATING COMPANY 
Illuminating Building 

Public Square

Amerikos žydį 
vo iiniy, kad Lei 
joje, žydams grę 
dynės. 1819 m. 
64 žydai ir išdeg

Chicago j vieną 
pakarti 9 imogž 

Švedijoj delei t 
lies gelžkeliai rei 
elektrikai

Bda Kuri, Uni 
aisty galvažudis-t 
Vienuos gabenam 
pabėgo iš traukinį 

St Louis, Mo. 
rėje buvęs vaikiri 
to nuo valdžios, ki 
jo "pomirtinės” pi 
bar laukia parveža 
tujos savo kurio, 
korduose jis užžyn 
tas Prancūzijoje, o 
kas ir sugrįžęs nai

Prancūzijoje prai 
girnas motery plau 
si dideles žinkles, t 
liky sugavę ilgapla 
Jas nukerpa jy pla 
. Paryžiuje skelbia! 
riijos valdžia atidai 
jos laiškus. Sako, 
&>vė būti tauta ir 
išjos kolonija.

1)19 melais Suv, 
Mo produkcija bi 
joj? svari). Kožnam

po pusantros 
Pranėunjoj vietoj 

dar gaunama pačio 1 
addsose pirkimuos! 
d^i Pinigą, smii 
da markėmis.
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