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Rusai Vėl Lenkus Pradeio
Mušti Atgal

Prancūzas generolas Weygand perpyko ant Len- I 
kų už jų žiopliškus apsiejimus ir išvažiavo namo.

RUSIJOJE LAUKIAMA REVOLIUCIJOS. I 
AIRIJOS DANGUS NIAUKIASI; ANGLIJOS 
VALDŽIA NELIAUJA ŽMONES SPAUDUS. 
LfcNKAI IŠGINTI IŠ GARDINO, KITOS VIE

TOS TAIPGI BOLŠEVIKAIS UŽIMTOS.
Belgijos ministerija neleidžia Lenkams ginklų.

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO.

'''Wilkes Barre, Pa. — Kieto
sios anglies kašėjai labai nepa- 
ganėdinti jų algų nustatymo ko
misijos raportu, kuriame skel- 
kiama, kad prieita prie susita
rimo pakelti mokestį ant 17 su 
puse nuošimčių ‘ii’ nesuteikia 
darbininkams kitų reikalautų 
dalykų. Kietosios anglies ka
sėjų noru buvo gauti tokį algų 
padidinimą, kaip gavo minkštų
jų kasyklų darbininkai.

Ohio valstijos kasyklų opera
toriai ir darbininkai stengiasi 
Nusitarti algų nustatyme. Jų 
posėdžiai tęsėsi ilgą laiką. Dar-1 
bininkai nori pakelti mokestį 
po $2 į dieną nuo dienų dirban
tiems ir po 10c. ant tono dir
bantiems nuo saiko, sykiu rei
kalaujama panaikinti automati
škų bausmių už nęautorizuotus 
streikus, kas dabar įvesta pa
gal sutarties. Operatoriai ko->

BOLŠEVIKAI PERSI
META MUŠTI LEN

KUS ATGAL
Paryžius, rugp. 26 d. — 

Matin skelbia, kad Lenkų ka
reiviai vėl inėjo į Gardiną, 
išvydami iš tenai bolševikus.

Rusijoje Laukiama 
Revoliucijos

Koperihagen, rugp. 28 d.— 
Pranešimai iš Petrogrado kal
ba, TKad^+ame mieste dalykai 
yra kritiškame padėjime ir 
kad sovietų valdžios puolimas 

■manoma įvyksiąs greitoje at
eityje. Nepasisekimai^ fronte 
ir desperatiškas ekonominis 
padėjimas esą- to viso prie
žastimis. Pirklybos laisvė li
kosi uždrausta. Uždarinėja
ma krautuvės ir atimama jų 
vertenybė. Demonstrantai li
kosi nubausti sušaudymu. Su
judimas Petrogrado kariume- 
nėje didėja.

Latvija sutiko leisti Lenki
jai ir sovietų valdžiai perkel
ti taikos konferenciją į Rygą.

iš Bals-

atsiųsta
paliuo-

Kopenhageit, rugp. 29 d. — 
Rusų kariumenė,' kaip praneša
ma iš Karaliaučiaus, vėl atėmė 
iš Lenkų Gardiną ir taipgi pri
vertė Lenkus traukins 
togės.

Prie Gardino buvo 
naujų Rusų- kareivių,
suotų nuo Finijos rubežiaus.

Iš Londono ateina žinia, kad 
I Rusai užėmė fortą pusantros 
mylios atstu nuo Lietuvių Bras
tos,'' kurią Lenkai buvo nuo bol- 
Iševikų atėmę. Pranešimas pa
žymi, -kad bolševikai deda nau
jas pastangas pradėti ofensivą 
prieš Lenkus.

Pereitos Savaites Nuo-71

Weygand prieš Lenkus i
Paryžiuj, rugp. 29 d. — Iš

rodo, kad Rusų-Lenkų taika ne
lengva bus įvykinti ir viskas eis 
lėtai. Tą tikrina Francuzų-Ąn-' 
glų pasiuntinis gen. Weygand, 
kuris sugrįžo iš Varšavos. Jo 
nuomone, “Lenkija turi stovė
ti ant tikresnių rubežių, neša 
pertoli nukeltas frontas yra tik 
reikalavimo forma užsigeidimo 
teritorijos padidinimui. Rusija,

AIRIJOJE GALI KILTI 
SUMIŠIMAS

.Dublinas. — Visoje Airijoje 
įeina intemptą kova prieš,Angli
ją, o iš valdžios pusės dedama 

i pastangos nuslopinti Airių norą 
atsiliuosuoti ir .įsisteigti savo 
neprigulmingą respubliką.

Berfaste atsibuvę didelis su
judimas ir riaušės. Policijos 
barakai likosi suardyti ir mili- 
taristai pradėjo į žmones šau
dyti. Iki pastarųjų/dienų su
mišimuose apie dvidešimts ypa- 

'tų sušaudyta ir daugybės sužei
sta. Riaušėse padaryta nuosto- 

|lių ant trijų milijonų dolarių.
Cork miesto majoras, Airis, 

MacSwiney, tūlas laikas atgal 
valdžios suimtas už dalyvavi
mą susirinkime' kalėjime baigia 
savo gyvenimą ir kaip gydyto
jai tikrina, jis turės mirti. Jis 
nuo uždarymo kalęjiman atsisa
kė valgyti, tečiaūs niekas ne- 

I priverčia valdžios jį paliuošuoti. 
j Visų nužiūrima, kad tokis 
valdžios pasielgimas su majoru 
McSwiney nepagerins dalykų ir 
jam mirus gali kilti visuotinas 
sumišimas. Cork diocezijos vys
kupas, pasmerkiančiai, valdžią 
per laikraščius reikalavo majorą 
paliuosuoti, bet negelbsti. “-Da

lbai-," sako vyskupas, “teisingu 
Į tapo paprastas , sakinys, kad j 
Anglų valdžia Airijoje yra vai- ' 
džia grudimui žmonių kalėji- 1 
man, deportavimui, deginimui ir ; 
žudymui.” ■!' . ' ;

Anglijos Darbo Tarybos Vei- 1 
kiantis komitetas pasiuntė An- 1
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SAKO, PIRKSIĄ PRE-Į BOLŠEVIKAI IŠ VILNIAUS IŠSTUMTI VIS
KĄ UŽIMA LIETUVIAIZIDENTYSTĘ

Pittsburg, Pa. — Savo kalbo
je Ohio valstijos gubernatorius 
Cbx, demokratų partijos kandi
datas ant prezidento, paskelbė, 
kad respublikonų partija rengia 
penkiolikos milijonų dolarių ka
pitalą, kuriuomi jie nori “prezi
dentystę nupirkti.” Cox sako, 
jog tai nėra išmistas, bet gryni 
oficialiai respublikonų partijos 
dokumentai, išleisti nacionalio 
partijos komiteto iždininko.

Respublikonų partija prirodi
nėja, jog jai užteksią pelikių 
milijonų, o demokratai, sako, 
renka desėtką milijonų dolarių 
agitacijai už savo kandidatą.

r . tikiai
Varšava, rugp. 29 d. — Ru

sijos sovietų kariumenė sten
giasi pakartotinais atakais pra-

Smarkųs 
mūšiai eina šiaurėje nuo Belzec, 
į šiaurę nuo Lembergo, kur so- 

Detroit, Mich. —ę Eksplioda- vietų kavalerija, komanduoja- 
vus acetyleno gazo tankui, su- maygenerolo Budenny, stengiasi 
žeistą 30 darbininkų ir suąrx|Lembergą apsupti. Sovietų ka- 
dyta keturi nartfai; daugelio ar- reivių buris pasiekė Tyšoviec. 
timų budinkų langai išbirėjo. RnhvVnc cvi+vio -?.n mvlin >

Charlestown, W. Ca. — Perl 
eitą savaitę kilus susirėmimui 
tarp angliakasių ir kasyklų sar
gų, sužeistas vienas kompanijos 
detektivas. Du traukiniai bu
vo sustoję užmiestyje, bijodami 
važiuoti pro riaušių apimtą sri
tį. Policija stengėsi sumišimą 
nuraminti; areštuotas v;"—" 
žmogus, nutėmytas šovęs iš 
tvarto į detektivą. Kompanijos 
prezidentas turėjo pasikalbėji-j

sisako, net nenorėjo kalbėti a- 
pie kitą tarybų konferenciją, 
dabar, sako, sutiks pakelti po 
$1.5°Tį dieną, kaip buvo pada-^-‘ 
ryta Illinois n- Indiana valstijo
se pereitomis savaitėmis.

Bobrkos srityje, 20 mylių į 
'pietryčius nuo Lembergo, Len
kai atstume Rusų atakus, kurie 
buvo pradėti puolimui ant Lem
bergo. Sarnikų srityje Lenkai 
padarė ataką ir sunaikino kele
tą sovietų skadronų.

Toliau pietuose, gen. Pavlen
kos Ukrainų armija prasiveržė 
per Dniestro upę ii- stumiasi to-vienas H / . „ ,.Jlyn pries bolševikus.

mą su gubernatorium ir polici- nuo/Ba-lstobėSi
jos viršininku,^ kurie išreikala
vo kompanijos atstatyti iš 
sykių detektivus,

Sekančią dieną riaušės 
prasidėjo; konstabelis, kuris 
rėjo ineiti į miestelį tvarkai 
daryti, likosi išvytas. Pribuvo 
buris kariumenės tvarkos pri
žiūrėjimui.

ka-

vėl 
no- 
pa-

Susirėmimai Lenkų su bolše
vikais eina visu šiauriniu fron
tu tarpe Grajevo, šiaurvakaryje 
___ __________ Vlodavo iki Bug
upės.

Bolševikų valdžia sutiko ant 
Lenkų siūlymo perkelti tarybas 
iš Minsko į Rygą, Latvijoj.

Iki kolei, Lenkų kariumenei 
dagaunant pasekmių mūšiuose 
prieš Rusus, Lenkai nesiskubi
no su tarybomis ir nieko gero 
neatsiekta. Jie atidėliojo kaip 
pirma bolševikai, kuomet 
ant Varšavos. Rusai dabar

Brooklyn, N. Y. — Pereitą 
subatą čia prasidėjo didžiausias I 
gatkevarių istorijoje streikas; i simetė atgal ant Lenkų ir 
miesto valdininkai paėmė savo I reiks Lenkams gailėtis, kad 
žinion visus gatvekarius, išven-Įsiskubino susitaikint. 
gimui. riaušių; ir paskelbė, kad 
nei vienas ratas nesisuks1. — 
Streiku apimti gatviniai, pože
miniai ir viršutiniąi tramvajai.

Youngstown, O. — Pagerėjus 
gelžkelių padėjimui, plieno ir 
geležies industrija nuolat kįla 
geryn; išdirbėjai tikisi, kad iki 
užstosiant žiemai išvežimai at- 
grįš beveik iki normalio laips
ni'©:

ėjo 
at
gal 
ne-

Kaip išrodo, Lenkai nesiren
gia žengti toliau už savo etno
grafinių rubežių, jeigu pasisek
tų sovietininkus ir atstumti.

“Kurjer Polski” kalbėdamas 
apie' rubežius, sako, jog vaka
rų Europa butų užganėdinta 
'matyti, kad Lenkija užvertų su 
Rusais taiką priimtiną abiem 
pusėm pirm, negu Lenkų armi
ja patrauksianti daugiau rytų 
pusėn.

Berlino-San Francisco orinis 
kelias. Akron, O. — Sugrįžęs 
iš užrubežio gurno išdirbystės 
vedėjas paskelbia, kad Vokie
tijoje statoma du milžiniški 
Zeppelinai, kurie bus pavarto
jami važinėjiniui -tarpe Berlino, 
New Yorko ir San Francisco. 
Tą projektą finansuoja d.u žy
mus fįnansieriai — Vokietis ir 
Amerikonas.

... * . ...... v . glijos premjerui sekantį pate-Itoliaus, yra neissibaigiamas sal- ... . .. ,i,. . , j. . . . mijimą: Visi organizuoti Antinis kanumenes ir vis dar ga- ... ; .XXX- i x . gnjos darbimnkav'-prašo jusuI ii pristatyti vyrų, kurje neturi [ x •
jnorffK.-r' ^pėkvjr-—prieSirųmiriši I 
bolševikiškai tirariijai ar mate- 
riąlės galės išvengimui privers- 
tinumo. Aš' kuolabiausia pa- 
tardinėjau Lenkams užverti su 
Rusais taiką jų pačių gerovei.”

Gen. Weygand, kuris suteikė 
getus Lenkams patarimus įr 'iš 
to buvo pasekmės atstūmime 
bolievikų, sako, apleido Varša- 
vą dėlto, kad Lenkai vėl pradė
jo savotiškai elgtis ir viską ve
da netvarkiai. Jau tuo laiku, 
kadi Lenkams sekėsi, jis spėjo, 
jogi bolševikai pradės del jų ne
tvarkos naują ofensivą, ir taip 
šios dienose atsitiko ir toje pa
čioj vietoj, kur jis numanė/

rferp Francuzų ir Lenkų ofi- 
cieių pradeda’apsireikšti nesu
tikinai ir prasideda suirutė.

dį leisti Corko lordui majorui 
numirti, vietoj paliuosuoti iš 
kalėjimo. Jo kentėjimas yra di- 

I dosnus, negu ilgas- kalėjimas. 
Jo mirtis padarys Airijos klau- 

Įsimo išrišimą dar tolimesniu. 
Musų atsikrpipimas Į namų sek
retorių buvo bevertis. Dabar 

[kreipiamės i jus atlikti tą di
delį' dalyką'.”

.Dunkirk mieste uždegus na
mą, krautuvėje sudegė dvi mer

ginos ir vyras.

Amerikoje Balsuos 25 
Milijonai Moterų

Washington. — Ilga ir kant
ri moterų kovaxgavimui visoje 
šalyje balsavimo teisių pasibai
gė jų laimėjimu; Suzanos B. 
Anthony rezoliucija, - inteikta 
Kongresui 1878 metais, rugpjū
čio 26 dieną Valstybės Sekreto
riaus Colby paskelbta kaipo de
vynioliktasis priedas prie Suv. 
Valstijų konstitucijos.

Moterų tūloms vadovėms la
bai ti'k nepatiko, kad šitą pro
klamaciją Colby patvirtino sa
vo najnuose privatiškai,. nes jų 
buyo planuojama didelė demon
stracija, šu kratančiųjų paveik
slų fotografijomis, užreRorduo- 
ti tą paskutinį jų žingsnį kovos, 
kuria 25,000,000 šios šalies mo
terų gauna pilnas teises visuo
se šalies balsavimuose.

Demokratų ir respublikonų 

dėką už moterims teisių išgavi
mą, taip tikėdami prisivilioti 
jas balsuoti už jų kandidatus.

Balsuojančios moterįs-mer- 
ginos taipgi turi būti 21 m. am
žiaus, kaip ir vyrai Iki' šiolei 
daugybė merginų, iki 30 ir net 

virš metų amžiaus, turėjo 
po 19 ar 20 metų.... Ka- 
dabar, ar jos atsisakys sa- 

teisių, ar pasakys savo, tik
rus metus....

tik 
žin 
vo

teleidžia Amunicijos i
Jruselis, Belgija. — Socialis

tų jrganas “LePeuple” tikrina 
sukiojęs, kad gelžkelių ir juri- 
nirtystės ministeris pribuvo į 
AnVerpeną ir nusprendė nelei
sti [Amerikos laivui, gabenan
čiai amuniciją Lenkijai, išva- 
žiuti iš to uosto.

New York. — Čionai Airės 
moterįs pasidarbavo ir išvadino 
streikan visus Anglijos laivų 
darbiriinkus, ii- jie pasiryžę lai
kytis tolei, kolei bus paliuosuo- 
tas iš kalėjimo Corko majoras 
ir iki-bus leista vyskupui Man-

I nix užeiti ant Airijos žemės.
.Moterų noru yra suorganizuo

ti streiką visų ■ Anglijos laivų 
darbininkų, kokie tik atplaukia 
iš anos pusės Atlantiko. Dabar 
streikuoja jau 2,000 žmonės.

Anglis Gali Atpigti
Washington. — Teisių depar

tamento vedėjai skelbia, kad, 
panaujinus veikimą prieš ang
lies brangintųjus, galima -pp- 
sitikėti, jog 'anglies kainos' žk/ 
miai nupuls. Kuomet jau pifo- 
dukcija žymiai didėja,' daroma 
spėjimai, jog anglis paseks ke
liais cukraus, kuris beveik 
pusės tapo atpigintas.

ant

Tashington. — Laivyno sek- 
retrius Josėphus Daniels pa
skiria davęs įsakymą S. Vals- 
tij kariškam laivui perplaukti 
iš tevalio į Danzigą, apsaugo
ji™ tenaitinių Amerikonų.

jeturi Anglijos kreiseriai ir
gi [psistojo Danzigo uoste. Ša
kotuose vandenuose randals'i ir 
Fraąuzų kariški laivai.

ugp. 18 d. Valstybės depar- 
taentąs gavo pranešimą, 
tvįinantį, kad bolševikai 
leiiia "Vilnių, sutikdami 
Liuvos .reikalavimų.

. pa- 
ap- 
ant

PATARIA NUSIGINKLUOTI.
Berlinas.—r Prezidentas, Ebert 

išleido proklamaciją, raginda- 
Imas visas politiškas partijas
pasiduoti lojaliam nusiginklavi
mui. Jeigu kas-to nepildys, pa
skirta aštrios bausmės.

Berline taipgi gauta žinia, 
kad Lietuvos kareiviai užėmė 
Vilnių. Pranešimas sako, jog 
Lietuvos valdžia apie ta? prane
šė Maskvos vyriausybei, paaiš
kindama, kad ‘tai buvo reikalin
ga išvengimui miesto patekimo 
atgal j Lenkų rankas.

KODĖL STOKA MAISTO.
i New York, -r- Amerikos mai
sto stokos pavojus gręsia delei 
nesumo užtektino skaičiaus dar-

ŽIAURI ŽUDYSTĖ.
New Yorkas. — Skersai Hud

son upę, New Jersey valstijos 
pusėje, ties New Yorkū, krū
muose atrasta merginos lavo
nas, kuri tenai’ negyva 'išgulėjo 
apie tris dienas. Mergina buvo] 
turtingai pasirengus, apie 18 m. 
amžiaus. Ar ji buvo nužudyta 
toj vietoj, kur kūnas atrastas, 
ar iš kitur ten negyva atgaben
ta, negalima pasakyti. Dešinėj 
jos rankoj buvo sugniauštas 
šmotas audimo, turbut vyriškų 
marškinių, taipgi arti atrasta 
dalis vyriško laikrodėlio Rete
žėlio.' Aplinkui buvo kraujo žy
mės. — Matot, kokių žiaurių 
žmogžudžių randasi.

NRI ATGRĄŽINT GREKI- Ibininkų žemdirbinese valstijo- 
JOS KARALIŲ. se. Valstijose, kur žvarbiausia 

industrija yra žemdirbystė, gy- 
Į vėtytojų skaičius nei kiek nepa- 
Ididėjo, jei' tiesiog nenupuolė, o 
(didelės masės palaidų darbinin
kų, 'esančių miestuose, nepripra- 

Išomi eiti padėti laukus nuva
lyti. Ūkininkai, kurių daugu
ma negali apsimokėti savo išlai
dų, kadangi pereitais metais 
gelžkeliai neišvežė jų produktų 
į rinkas, dabar mažina laukų 
plotus. Tokios tai priežastįs

jtryžius. — Yra organizuo- 
jaą žmonės ir dedama pinigai 
strąžinimui atga 1 ant sosto 
ką's laiku nuverstą Grekijos 
kalių Konstantiną; kuris da- 
barandasi Šveicarijoj. Jį nu- 
veė premjeras Venizelos, ku- 
riipaskui intraukė Grekiją į

Londonas. — Rusijos sovietų 
Valdžia jau sutinka nereikalauti 
Lenkijos pristatyti darbininkų 
milicijai, susidedančiai iš dvie
jų šimtų tūkstančių- vyrų, kari
nių ginklų, čičerin pasakė: sąjungiečių pusėje. 
“Nors mes tikųne, jog tas rei
kalavimas yra teisingas, vienok 
sutinkame jį atšaukti.”

Tas parodo, kaip bolševikai gino priversti Rusiją ir Len- maisto bęąngimui ir sykiu jo 
taiką myli....

nglijos darbininkai reika- 
laa savo valdžios/daryti viską

ki. kuogreičiausia susitaikyti, neištekimui miestų žmonėms.

YPATINGAS SUTVĖRIMAS.
Lowestone, Anglija. — Čio

nai gyvenantieji žmonės kas
dieni pajūryje, saulėtoj dienoj, 
mato besimaudančią merginą, 
kuri turi penkias kojas ir pen
kias rankas. Aiaip iš veido yra 
graži, reguliario merginos aug- 
ščio.

Lietus blėdis. Carlisle, Ky. 
— Pereitą savaitę čia užėjus 
dideliam lietui ir vėjams, pada
rytą nuostolių ant $250,000. — 
Nugriauta 30 namų, nuversta 
15 tiltų ir kitokios blėdies pri
daryta. Lietaus nupuolė per 101 
colių storumo.

.Lietuva Neutrališka Ru- 
sų-Lenkų Karėje

Washington, rugp. 30 d. 
Atstovybė gavo nuo Klimo 
sekanti kablegramą:

Kaunas. — Rugpjūčio 
27 d. Lietuvos Valdžia pa
siuntė notą Sapiehai Var- 
šavon, kurioje pareiškia
ma Lietuvos neutralitetas^ 
Rušų-Lenkų karėje ir pa-’ 
tėmijimą Lenkijos milita- 
riams valdininkams ne
pereiti rubežių, saugoja
mų Lietuvos armijos.

Suvalkų gubernijoj, kur 
rubežiai nėra nustatyta, 
likosi nužymėta laikinė 
demarkacijos linija, ku
ri eina per Grabovo-Au-, 
gustavą-štabiną.
Paryžius, rugp. '26 d. — 

Bolševikai apleido Vilnių ir 
Lietuvos kariumenė užėmė 
gelžkelio stotį. — Taip skel
bia žinios iš Varšuvos.

Lenkai Nori Taikytis
Varšava, rugp. 29 d. — 

Lenkijos valdžia' pasiuntė 
atstovus į Kauną tartis su 
Lietuva kaslink rubežių ir 
kitų dalykų, kuriuose pasi
tikima prieiti prie gero su
tarimo. Diplomatiškuose ra
teliuose jaučiama, kad Len
kija nori užverti teisingą 
santaiką.

Dar prieš apleidimą Vil
niaus bolševiku karės minis- 
'feriš Trockis,*- laikydamas 
Vilniuje kalbą, pasakė, kad 
sovietų Rusiją jau tik ką 
visa vakarinė Europa pri
pažinusi ir kad Krassių ir 
Kamenev, prekybos, emisa
rai Anglijon, likosi Londone 
sutikti su didžiomis iškil
mėmis, kaip paprastai daro
ma su svetimais ambasado
riais. Trockis taipgi tikri
no; jog dabar bolševizmas 
yra galingesnis, negu kada 
buvo, ir tuoj išsiplatins vi
sose šalyse. Metų” bėgyje, 
sakė jis, visa Europa bolše
vizmą priims.

Nedyvai, kad jis taip ir 
kalba, jei tik yra kam klau
syti. ...

LENKAI SUVAL
KUOSE

Londonąs. rugp. 31 zfl. — 
Lietuvos atstovas čionai pa
skelbia, kad Lenkai užėmė 
Suvalkus, apie 40 mylių Į 
šiaurvakarius nuo Gardino. 
Sako, Lenkų divizija einanti 
ant Seinų, rytuose nuo Su
valkų.

Konstantinopolis, rugp. 31 d. 
Gen. Vrangelio kariumenė šiau
rinėje Krimo srityje pradėjo 
atsitraukti prieš bolševikus. — 
Bolševikų kareiviai keliose vie
tose perėjo Dniepro upę ir jų 
kavalerija- apipuolė ir užėmė 
Aleksandrovską ir žengia pie
tų linkui, perkirsoami gelžkelį.

Londonas, rugp. 31 d. — Ru
sai vėl pradėjo kon't-ofensivą 
prieš Lenkus visu frontu ir vėl 
veržiasi link Varšavos iš šiaur- 
ryčių. Užėmė Biėlską ir ke
letą kaimų pietryčiuos nuo Bal
stogės.

Netoli Ciudad Victoria, Mek
sikoje, Tamaulipas valstijoje, 
pereitą savaitę gelžkelio nelai
mėje užmušta 50 ir sužeista 
daugiau 100 žmonių.

Socialistų laikraštis laimėjo. 
Washington. — “New York 
Call”, socialistų laikraštis, ku
riam 1919 m. atimta antros kle
sos pačto teisės, augščiausiaja- 
me teisme laimėjo bylą ir jam 
vėl tos teisės atgrąžinta.

VILNIUS PAIMTAS
Washington, Rugp. 27. 
Lietuvos Atstovybė ga
vo sekanti kablegramą 
nuo Lietuvos Valdžios:

Kaunas. — Musų ka
riumenė užėmė Vilnių. 
Vilniaus-Gardino gelž- 
kelis, išskyrus patį Gar
diną, yra musų ranko
se. Mes nuginkluojame 
bolševikų kareivius, ku
rie pereidinėja mus ru- 
bežius.

Lenkus bandome pri
versti atkreipti domų į 
musų teritorijos pager
bimą be konflikto.

[ Bolševizmas ne Lietuvai 
; Kaip nuo rugpjūčio 21' d., iš 

Londono skelbiama per Chris
tian Science Monitor, tuo tarpu 
bolševikai dar tebesirado Vil
niuje ir šalyj i pietryčius.- Bol
ševikų armijos štabas tapo per
keltas j Gardiną ir visas admi- 
nistrativis darbas Vilniuje'tapo 
pavestas Lietuvai. Kapsukas ir 
Aleksa, vedantįs bolševikų pro
pagandos biurą, vis dar tebėra 
Vilniuje, bet kasdien vis ma
žiau randa pasitikėjimo. Jų in
taką neteko pamato tarp gyven
tojų, kurie nuolatos darosi vis 
labiau priešingi bolševikams.

Tai matot, kaip Lietuviai bol
ševizmą supranta ir kaip jo idė
jomis leidžiasi užsikrėsti. Aiš-

Idai.ktaį. fesff Jokioje šalyje 
kaip'Lietuva,,'^ąur viskas veda
ma demokratiškai, kur žmonės 
turi ko pavalgyt, įstengia apsi- 
dęngt ir turi pastogę, z niekados 
negali įsišaknėt tokios idėjos, 
kurios žada išliūosavimą žmo
gui esančiam pačiame žemiau
siame ekonominio ir protinio 
nupuolimo laipsnyje.

Prisieis Kapsukui, savo pro
pagandos biurą uždaryt, kaip 
Gabriui Paryžiuje, kada matys, 
jog darbo žmonės daugiau au
kų neduoda .ir nėra iš k<r valgyt.

Kas kaltas?
Skaitytojai, negaudami laiku 

laikraščių, pykauja, kad, esą, 
“redakcijos tyčia” jiems nepa- 
siunčia. Cleveland© “Press” pa
duoda štai ką apie pačto siste
mą: Dabr ima ilgiau laiškui pa
siekti savo vietą Clevelande, čia 
pat išrašytam, neg.u kitados im
davo persiuntimui laiško iš Chi- 
cagos į New Yorką. Laiškas 
paleistas 1 iš West-Side • miesto v 
dalies, užtrunka 40 valandų iki 
pasiekia East-Side kraštą.

Antros klesos siuntiniai (tai 
ir laikraščiai), paleisti tuo pa
čiu keliu, sutrunka iki pristaty
mo keturias dienas.

Pirmiaus; laiškai būdavo pri
statomi Į 12 valandų, antros 
klesos siuntiniai — į 24 vai.

Ką jau kalbėti apie gavimą 
laikraščių kituose miestuose. Ir 
laikraščių skaitytojai turėtų ne- 
gykauti ant “redaktorių” (visi 
mano, jog redaktorius tą viską 
daro), kad negauna laikraščiu 
jam norimoje dienoje.

DIRVOS” KAINA
Po Sausio 1 d., 192*1, 
Bus: Amerikoje $3, 
Lietuvon — $4.

Pakilįmas visokių reik
menų kainų ir darbinin
kų algų duoda mums tei
singas priežastis uždėti 
savo skaitytojams meti
nei prenumeratos kainai 
dar vieną dolari dau
giau ir tas ineina galėn 
su pradžią 1921 metų.

Kurie užsimokės pirm 
Sausio I d., visus me
tus gaus už $2, kaip

■ yrą.
tus gaus uz 

[ikišiolei dar
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CHICAGOS LIET. PASKOLOS APSKRIČIO 
ATSIŠAUKIMAS

Lietuvos kariumenčs randasi 
Vilniuje, Suvalkuose, Seinuose, 
Augustave ir kitose vietose, 
kur išvaryta žiaurus okupan
tai Lenkai. Per visą okupavi
mo laiką musų broliai ir sesu
tės buvo spaudžiami ir visokiais 
budais persekiojami tų nevido
nų Lenkų. Užimtuose kraštuo
se vėl buvo įvesta baudžiava.

Per tuos tamsius mėnesius 
vien tik šauksmai ir dejavimai 
girdėjosi ateinant iš tų nelai
mingų Lietuvos kraštų.

Kas gali aprašyti tą jausmą 
musų nelaimingų viengenčių, 
kuomet jie pamatė savo brolius 
Lietuvos karžygius ateinant į 
jų kraštus perėmimui valdžios 
į savo rankas! Linksmumo aša
romis verkė tie nabagėliai, pa
matę Lietuvos Trispalvę vėlia
vą vėl plevėsuojant toj vietoj, 
kur keletas valandų atgal ra
dosi Lenkai. Lietuvos karžygiai 
atliuosavo musų nelaimingus 
brolius iš vergijos ir šiandien 
visi musų vientaučiai nusistatę 
pralieti paskutinį lašą savo 
kraujo, idant Lietuva gyvuotų 
Laisva, Neprigulmingą, Demo
kratiška. Šiandien musų bro
lių akįs atkreiptos į mus, Ame
rikiečius. šiame svarbiame mo
mente musų pagalba jiems rei
kalingiausia dėlto, kad Lenkai 
Amerikoje varo žiaurią propa
gandą prieš juos. Amerikoniš
kos kanuolės, šautuvai ir amu
nicija (prie kurių ir Amerikos 
Lietuviai dirba) siunčiama Len
kams del tolimesnio karės vedi
mo. Atėję prie Lietuvos rube- 
žių Lenkai su Amerikoniškais 
ginklais žudys musų brolius ir 
vėl norės užimti ir įvesti Lietu
voje baudžiavą.

Ar mes duosime Lenkų pa
taikūnams čia Amerikoje vesti 
tą pragištingą darbą tolyn?

NEI TŪKSTANTĮ KARTŲ 
NE! Amerikos Lietuviai pilie
čiai! Ką gi jus sakote šiame 
dalyke? Ar gi jus nesuprantat 
kokią jiegą jūsų balsai neša 
balsavimuose ?

Dabar! šiandien Lietuva tu
ri gauti didžiausią pagalbą iš 
musų pusės! Dabartinė Wilso- 
no administracija, kąlbėdama 
vardan visų Suv. Valstijų pi
liečių, užgavo jausmingiausią 
Lietuvos idealą. Argi mes lei
sime musų broliams, gyvenan
tiems Lietuvoje, suprasti, kad 
mes užtylėjome tuo laiku, kada 
jiems, užtarimas buvo reikalin
giausias? Atbuskim iš miego! 
Stokim į darbą visi! Ruoški
mės kubgreičiausia prie demon
stracijų. Protestuokim prieš 
tuos neteisingus pasielgimus 
dabartinės administracijos. At- 
sišaukim į Amerikos liaudį. Lai 
Amerikos darbininkai supranta 
tą smūgį, kuriuo Wilsonas var
dan jų uždavė Lietuvai.

Sujudinkim paskutines tvir
čiausias savo jiegas del Lietu
vos šiame atvęjuje! Numeskim 
tuos vaikiškus nesusipratimus 
ir tuščius argumentus, kurie 
ligšiol nedavė mums išvien vei
kti tautos labui!

Vienybė! vienybė parodys 
Amerikos Lietuvių galybę! Jus, 
vadovai Amerikos Lietuvių R. 
K. Federacijos, Chicagos Lietu
vių Tarybos ir kitų visų organi
zacijų, padirkstelkit į Ameri
kos Lietuvių liaudį, šiame mo
mente, nors ant trumpo laiko, 
susitaikinkit ir leiskit Lietuvius 
darbininkus prieiti prie tos sal
džios vienybės. Musų Lietuviš
kas kraujas to reikalauja iš mu
sų,

■Šiandien kitų šalių diploma
tai, sėdėdami Washingtone, Pa
ryžiuje, Londone ir Berline tė- 
mija į visą Amerikos Lietuvių 
veikimą. Jie nori datirti augš- 
tumą mus tautinio susipratimo.

Broliai ir Sesers! Ar ne lai.

slai nurodo tą didelį darbą, ku
rį musų- broliai ligšiol atliko 
Lietuvoj. Kiekvienas Lietuvis, j 
pamatęs tuos paveikslus, nu
džiugs, ir dar kiti apsiašaros, 
žiūrėdami į tuos vaizdelius, už 
kuriuos kovojo musų bočiai per 
ilgus amžius. Visi Chicagos 
Apskričio Lietuviai gaus progą 
savo akimis matyti perstato
mus Lietuvos didvyrius ir jųjų 
nuveiktus darbus, nes po visas 
kolonijas važinėjo p.' Vincas 
Vaškas, veikdamas tą patriotiš
ką darbą varde Lietuvos Misi
jos. Nepersenai sugrįžęs iš Lie
tuvos, p. V. Vaškas gavo Lietu
vos (Misijos įgaliavimą važinėti 
Lietuvos reikalais per visas ko
lonijas. Savo kalbose p. į Vaš
kas papasakoja daugelį intere
singų dalykų kaslink Lietuvos 
nuveiktų 'darbų. Reikia pažy
mėti, kad p. V. Vaškas Ameri
koje gimęs, augęs, stojo liuos- 
rioriu į Suv. (Valstijų kariume- 
nę del Lietuvos gelbėjimo, pas
kui, trokšdamas pagelbėti savo 
tėvų gimtinei, keliavo į Lietu
vą, kur tarnavo Liet. Valdžiai, 
ir važinėjo po visus pakraščius 
tais laikais, kada Lietuva bu
vo apsupta iš' visų pusių bolše
vikų, Bermontninkų-Vbkiečių ir 
Lenkų.

Visi gausite progą matyti ši
tuos Lietuvos paveikslus ir kar
tu išgirsti p. Vaško pranešimus 
iš Lietuvos, nes jam tapo su
rengta maršrutas Chicagos Ap
skrityje sekančiai:

Rugsėjo mėnesyje:
1 d. — Cicero, III. — fe vai.
2. d. — West Side., 8 vai.
3d. — Brighton Park, 8 vai.
4 d. — Roseland, 8 vai.
Ned. 5 d. — Bridgeport, 2 v.

ir 8 vai. vakare
6 d. — Town of Lake, 8 vai.
7 d. — Town of Lake, 8 vai.
8 d. — So. Chicago, 8 vai.
9 d. — W. Pullman, 8 vai.

10 d. — North Side, 8 vai,
11 d. — Melrose Park, 8 vai. 
Ned. 12 d. — 18th ir Union,

2 vai. ir 8 vai. vakare.
j 13 d. — Waukegan, Ill. 8 vai. 
i 14 d. — Kenosha, Wis., 8 vai. 
j 15 d. — Racine, Wis., 8 vai.

16 d. — Milwaukee, Wis., 8 v.
17 d. — Sheboygan, Wis., 8 v.
18 d. — Beloit, Wis., 8 vai.
Ned. 19 d. — Rockford, Ill., 

2 vai. ir 8 vai. vakare.
| 20 d. — Aurora,. UI., 8 vai.
I 21 d. — Spring Valley, 8 vai.
I 22 d. — Kewanee, 8 vai.
I 23 d. — Springfield, 8 vai.
I 24 d. — E. St. Louis, Ill., 8 v.

25 d. — St. Louis, 8 vai.
Ned. 26 d. — Westville, Ill., 

2 ir 8 vai. vakare.
27 d. — Chicago Hghts, 8 vai.
28 d. — Gary, Ind., 8 vai.
29 d. — Indiana Harbor, 8 v. 
'30 d. — St Charles, Ill., 8 v.

L. L. P." Chicagos Apsk. Rast.
J. A. Mickeliunas.

DETROIT, MICH.
'Detroito kolonija, kaip ir ki

tų didžiuma, Lietuvos bonų par
davinėjime nedasivarė nei pu
sės paskirtos, kvotos. Kame gi

kas parodyt jiems, kad mes esa
me kultūringi, progresiviški ir 
verti savivaldos?

Atsiliepkim visi į Lietuvos 
pagalbos šauksmą, ir gelbėkim 
jiems pastatyti konkretišką pa
matą, idant galėtų tvirtai gy
vuoti pasaulio tautų tarpe!

« ♦ ♦

Nepersenai tapo nufotogra
fuota. paveikslai Lietuvos ka
riumenės valdininkų, valdiškų 
įstaigų ir ligoninių, šie paveik-

priežastįs ? Pasiklausius kalbų 
galima surast įvairių įvairiau
sių priežasčių, bet , visos tos 
priežastįs susiveda į tą, kad čia 
tarpe Lietuvių dar labai mažas 

j tautinis, susipratimas bei paži- 
inojimas valstybinių reikalų. Bet 
Jjeigu visi darbuotojai aiškintų 
žmonėms’reikalingumą bei nau
dingumą Lietuvos paskolos, tai 
tam nesusipratimui nebūtų vie
tos. Gi dabar ne tik bolševikai 
yra griežtai nusistatę prieš pa
skolą ir Lietuvos nepriklauso
mybę, bet dar eina prieš pasko
lą — net nepasitiki Lietuvos 
Valdžia — intekmingas darbuo
tojas šv. Petro parapijos klebo
nas kun. J. Jonaitis. Nors že-
miau pasirašiusiam komitetui 
labai nemalonu kalbėti apie kun. 
Jurgį Jonaitį kaipo Lietuvos 
paskolos ardytoją, bet tai skel
biame visuomenės žiniai dėlto, 
kad Lietuvos istorija užrašytų 
į savo lapus ir kurie rėmė, ir 
kurie trukdė Lietuvos kūrimo 
darbui.

Sako, netikra Lietuvos Val
džia. Gegužio 9 d. vietos L. L. 
Paskolos Komiteto susirinkime 
nariai pranešė, jog jie užraši-

nėdami bonus užėję pas tūlą 
šeimyną (būtent Ed. Painaus- 
ką, 87 Witt st.), kur jie patyrė, 
kad šiuose namuose kun. J. Jo
naitis kalbėjęs prieš Lietuvos 
bonų pirkimą. Anot p. Painau- 
sko, kun. Jonaitis užreiškė, jog 
dabartinė Lietuvos valdžia nėra 
tikra valdžia — ji pati save 
išsirinkusi; kad taja valdžia ne
galima pasitikėti, kad tą valdžią 
Lenkai ar Rusai gali nuversti; 
kad pinigai už bonus gali pra
pulti. Taigi, kun. J. Jonaitis 
pataręs nesiskubintxsii pirkimu 
bonų.

Išklausius šio pranešimo, ta
po nutarta pasiųsti kun. Jonai
čiui laišką jieškant išaiškinimo 
nesusipratimo ir sutarimo dar
be — bonų pardavinėjime. Kun. 
Jonaitis, apsakydamas j komite
to laišką, užreiškė: “——jei bo
bų kalbų klausote, tai nėra ma
no kaltė, bet jūsų pačių, ir ne
matau reikalo iš to teisintis...” 
Kitoj vietoj kun. Jonaičio ran
ka rašytas protestas, šv. Petro 
parapijos parapijonų ... .’’prieis 
užmetinėjimus L. L. P. Komi
teto prieš musų gerbiamą kle
boną kun. Jonaitį.” Tame pro
teste reikalaujama nesikišti į 
jų reikalus šioje miesto dalyje. 
Mat, jie nežino nei to, kad Lie
tuvos paskolą nėra jų parapi
jos reikalas.. Taipgi reikalauja
ma neteisingus užmetinėjimus 
atšaukti. Po protestu pasirašo 
aštuoni parapijonai.

Iš pradžių L. L. P. Komitetas 
šį reikalavimą, del šventos ra
mybės, buvo atidėjęs į šalį. Bet 
pagaliaus_ sužinojus, jogei kun. 
Jonaitis griežtai reikalauja at
šaukimo, tai liepos 22 d. Stoties 
Komiteto susirinkime tapo nu
tarta išrinkti specialė komisija 
del šiokio ar tokio užbaigimo 
šio reikalo , ir po to padaryt 
bendrą susirinkimą iš abiejų 
pusių.

Bendras susirinkimas įvyko 
liepos 27 d.; L. L. P. specialės 
komisijos narys K. šnuolis ati
darydamas susirinkimą, paaiš
kino, jogei šis1 susirinkimas yra 
šaukiamas delei Lietuvos rei
kalų, t. y. delei paskolos. Bet 
kun. Jonaičio sukiršinti parapi
jonai tuojau pradėjo keltį ter
mą.. Tą syk K. šnuolis užbaigė 
kalbe, pasakydamas, jogei Lie
tuvos paskolos nepasisekime De
troite yra kaltas ir kun. Jonai
tis. Paskui pakvietė kun. Jo
naitį, ką jis turi pasakyt apie 
šį užmetimą. Kun. Jonaitis, 

I vietoj pasakyt, kad užmetimas 
[yra teisingas ar neteisingas;

kad parodyt jogei jis niekur 
nėra kalbėjęs prieš pirkimą Lie
tuvos bonų, pirmiausiai pradėjo 
plūsti L. L. P; Komiteto narius, 
išvadindamas juos aklais, mu
lais, asilais,- kvailiais ir t. p. 
riebiais žodeliais. Toliaųs pra
dėjo keikti Lietuvių darbuoto
jus, kam jie iš Lietuvių fondų 
leidžia .pinigus visokiems pasi
važinėjimams. Sako, tie, kurie 
renka Lietuvos aukas, yra ’’Ju
desiai”. Kad už bonus surink
tus pinigus taipgi čia išleidžia 
be naudos. Sako, $5 už šio su
sirinkimo svetainę reikia už
mokėti 'ir tai bus užmokėtai iš 
Lietuvos bonų (nors salė buvo 
gauta už dyką). Pagaliaus klau
sia: Kas čia jus įgaliojo bonus 
pardavinėti ir juos “baderiuo- 
ti”. Atsakyta, kad Lietuvos 
Misija įgaliojo. Vėl klausia pa
liudymo iš Centro ir tt. ir tt. 
Galų gale užreiškia, kad: “jus 
esate tik kun. Kemėšio įgalioti” 
(mat kun. Kemėšis yra šios sto
ties ’ pirmininku,; bet tuo laiku 
buvo išvažiavęs ir apie šį susi
rinkimą nieko nežinojo) ir kai
po su tokiais, šakė, nenorįs tu
rėti reikalo. Komitetui dau
giau nedavė kalbėti ir visa an
troji pusė (apie 20 žm.) bekeik
dami komitetą išbėgo lauk.

Iš šio susirinkimo paaiškėjo 
štai kas: kun. Jonaitis del už
metimo, jog jis eina prieš Lie
tuvos paskolą, neišsiteisino; jis 
ignoruoja L. L. P. Komitetą, 
nepripažįsta jo veikimo; jis dis
kredituoja Lietuvos paskolos 
darbą, sakydamas, jogei tie pi
nigai visokiems pašaliniams rei
kalams išleidžiami.

Kun. Jonaitis musų komitetui 
rašė ir sakė, kad jo darbai kal
ba už jį patį. Tat lai dabar vi
suomenė sprendžia kaip už kun. 
Jurgį Jonaitį kalba jo darbai.

.Detroito L L. P. K-to 
Specialė Komisija:

K. šnuolis J. Tamošiūnas
J. Laukionis S. Stepulionis
J. Balčiūnas K. J. Gervilis
Nuo Red.: Mums išrodo, kad 

Detroito Liet. Laisvės Paskolos 
Komitetas perdaug svarbos pri
duoda tokiai ypątai, kaip (kuni
gas, nors jis ir prieš paskolą ei
na. Daugiau y#ąjkrąšįutįniųjų 
rnuąų srovių ■—’radikalų ir kle
rikalų — žmonių, kurie nepri
taria paskolai ir smerkia Lietu
vos Valdžią ir, rodos, reikėtų 
apie juos visus paskirai po tiek 
daug vietos laikraštyje užimti; 
Geriausia neatkreipti į tai do- 
mos ir tokias ypatas visai igno

ruoti, nes aiškū, kad jie, ar tai 
kunigai ar kitokie, jeigu nesu
pranta Lietuvos reikalų, yra ly
giai tamsus gaivalai, kaip ir tie, 
kurie jų Įkalbėjimu nuo visko 
atsisakinėja.

šalip visko, 'mes dar įžiūrime 
nesutikimus tarpe abiejų Det
roito parapijų klebonų, kurie 
vienas kitam užvydi, o apkalba
masis klebonas už tai nori pa
kenkti visam darbui, kuriame 
dalyvauja pirmesnysis.

Gerb. Spragilas atbėgo su 
šitokiu aprašymu:

Apie Moterų Teises
Su tomis moterimis tai 

tikra sviete bėda. Ir jau 
taip einasi nuo pat pradžios, 
kada gerb. Jieva Adomą j 
bėdą intraukė, negalėdama 
iškęst žiūrėdama j užgintą 
medi-

Štai paveizdan kad ir su 
mano Zose. Nors aš nemy
liu apie ypatiškus dalykus 
kalbėt, bet kartais išveda iš 
kantrybės iri sako, žmogus 
nors kam turi pasisakyt, 
kaip tas senovėj karaliaus 
Mido barzdaskutis, nors j 

Į žemę skylę prasikasęs tu
rėjo savo sužinotą paslaptį 
lapie karaliaus asiliškas- au
sis pasakyti, kad nuo kruti
nės akmuo nusiristų.

Kaip tik manoji Zosė an
dai paskaitė “Dirvoj”, kad 
jau Amerikoj moterįs gavo 
balsavimo teises, tai nekan
triai laukia manęs ateinant, 
pasiėmus tą žinią, gatava 
parodyt, ir kaip tik įžengiau 
per slenksti, šitaip ji ant ge
ro vakaro man pasakė:

— Aha, jus, tironai, krau
geriai ir moterų pasergėjai!

— Kas, kas čia pasidarė? 
Apie ką tu čia kalbi? — 
klausiu jos.

— Atėjo musų dienos, ka
da mes galėsime 'atsilygint 
jums už jūsų skriaudas!

— Kokias skriaudas? Ką 
aš tau, širdele, padariau? 
Juk mudu dar nežęnoti ir 
aš tave negalėjau nei nu
skriaust, nei mušt, nei plau
kų tašyt! Dovanok man, 
jei- t.n kartais, ir jstenpnart'oi. 
kad aš tave mušiau....

— Pamatysit jus, ką mes 
dabar padarysim! Verksit 
ir prašysit musų pasigailė- 
lėjimo! — barėsi ji. — Žiū
rėk, ar matai, kas čia para
šyta?

Paėmiau laikraštį į ran-

“Brolžudys”
VIETOS DAILOS DRAUGIJA “VARPAS” STATO SCENOJE
Penkių Veiksmų Tragedija “BROLŽUDYS”, tragedija iš tikro 

atsitikimo tarpe kaimiečių Lietuvoje.
ATSIBUS NEDELIOJE, RUGSEJOSEPTEMBER 12 D. 1920
354 PARK GATVES ' NEW BRITAIN, CONN.

Sėdynės po 50c. ir 35c. Vaikams po 15c.

PRANAS: — ’’Brolau.... už ką mane pražudei? ką aš tau blogo.... pa.. 
dariau ?....

JULYTE: — ’’Pranuli, mielas Pranuli, kuom tu prasikaltai, kad brolis tave 
nužudė?...._____ _______________________________________ _

Gerbiamieji teatrų lankytojai. Daugeli matėte perstatymų, bet ’’BROLŽU
DŽIO” dar nesate matę, dėlto, kad jis yra naujas perstatymas ir tik pirmu 
kartu New Britaine statomas scenoje. Taipgi turime priminti, kad bus de
klamacijos naujos šiame vakare. Apie paties veikalo svarbą nei nerašome, 
kadangi dar Lietuvoj būdami tą atsitikimą girdėjome ir daugybės mateme 
tą nelaimingą Brolžudystę, kaip mus kitataučiai privesdavo prie tokių ne
lemtų pasielgimų. Atsilankykit, b pamatysit daug svarbių nuotikių musų 
praeities gyvenime. Pradžia 7:30 vai. vakare.

Širdingai visus užkviečia “VARPO” D. DRAUGIJA.
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kas, bijodamas perskaičiau, 
ir sakau jai:

— Tai ką aš kaltas, kad 
tiesas gaunat ir ko tu ant 
manęs taip įširdai?

— Ne ant tavęs vieno, ale 
ant visų! Pamatysit, kas 
dabar jums atsitiks!

— Na b kas. kas — sakyk 
greičiau, gal bus ramiau. Ir 
kriminalistas lieka rames
nis, kada tikrai sužino, jog 
jau bus nužudytas ir kada. 
Gal ir jus rengiatės mus vi
sus už kojų pakarstyti?

— Jus buvot dar aršesni 
už kriminalistus, ba neda
vėt mums tiesų ir mes tu
rėjom tokius amžius ver
gaut!

— Tai kiek tu, širdele, iš
gyvenai amžių? Andai sa
keisi dar tik dvidešimts ir 
dviejų

— Čia ne apie mano me
tus eina, ir jus laikėt mo
teris pavergę nuo pat svie
to pradžios!

— Ir aš nuo svieto pra
džios negyvenu, tai kam tu 
mane apkaltinai už visas 
pasaulio bėdas?

— Ba tu esi priešingas 
moterų balsavimui!

— Tai kaip dabar bus? — 
klausiu jos nekantriai!

— Pamatysi, kas bus, ka
da mes užimsim visas di- 
dšiauaias valdžiose vistas—- 
busim prezidentais, guber
natoriais, majorais, ministe- 
riais, ambasadoriais, diplo
matais, o jus visus pastaty
sim į virtuves bulvių skųst 
ir namuose vaikų dabot!

— O kad ‘tu, širdele, dar 
nei vieno vaiko neturi ir tau

vyras. Taigi, jei ne vyrai', 
jūsų šiandien ant žemės Vi
sai nebūtų buvę! — sakau.

;— O jus ar būtumėt buvę, 
jei ne moterįs? Jums da
bar to šono neskauda 'ir ne
turit tiesos mus vergėmis 
laikyt!

— Tai kaip dabar bus: 
mane pradeda baimė krėst 
čia pas tave buriant ir, aš 
turiu bėgt laukan, kol dar 
kojos nesupančiotos.

— Matai, kaip nusigan
dai ! 0 kaip mes visada tu
rėjom jus bijot, tai gerai 
buvo!

— Išvarymui iš savęs bai
mės ir išsigelbėjimui iš ver
gijos,’ aš verčiau jau visai 
daugiau pas tave neužeisiu: 
gąl ir tų patį \jausiesi gė
riau, kada nematysi ’ prieš 
save, tų siaubūnų, kurie jū
sų pagiežą dabar kelia, ka
da gavot balsavimo teises. 
Meldžiu paduot mano skry
bėlę.

— Dar pabūk.... neik...
— Kad tu labai ant vyrą 

intužus ir negali žiūrėt nei 
į vieną

— Aš ne ant tavęs taip 
kalbu....

— Juk tu jau vyrų dau
giau nekenti, — sakau jai.

— Ne visus....
— Tai kam tu juos taip 

smerki ?
— Aš tavęs nesmerkiu...
— Tai kam sakai priver

si mane bulves skųst ir vai
kus dabot?

— Aš tik del kitų taip... 
Pirma pats sakei, kad aš.. 
O kaip reiks bulves skųpt, 
aš pati suskusiu ir valgyt 
išvirsiu.

— O kada tave išrinks 
miesto majoru, man liepsi 
namus dabot!

— Aš niekad kandidatu-: 
ros ant majoro nestatysiu!

— Tai ant ko kito.
— Aš ant nieko nestaty- 
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' — Taip kaip mane nu
baust galėsi?

— Aš tavęs nebausiu — 
tu esi geriausias už visus 
ant svieto....

— O pirma sakei, kad aš 
tave per amžius pavergęs 
laikiau.

motina valgyt išverda. Už 
ką tu mane taip nori kan
kint?

— Ale kitos turi po tuzi
ną vaikų ir per dienų die
neles turi namuose, kaip ko
kiam kalėjime sėdėt! Ke- 
nb čia kaltė, ar ne vyrų?

— Ir ką aš kaltas už tai?
Ir aš turėjau sustot, ne

norėdamas daugiau kalbėt.
— Matai, kaip sukritika

vau: ko dabar tyli? Ar ne 
mano teisybė? Visas pa
saulis gali pasakyt, kad ma
no tiesa ir vyrai kalti už 
moterų vergystę!

— Ar tu atsimeni, kaip 
aną syki man patyliai sakei; 
kad visados mane mylėsi ir 
klausysi? O dabai- jau ža
di mane savo vergu pada
ryt. Matai, kokias iš jūsų 
balsų gavimas paverčia.

— Aš jau permainiau sa
vo mintis: Iki tolei mes ne
turėjom tiesų, o dabar jau 
esam su vyrais lygios.

5— Jeigu lygios, tai kam 
jus norit mus pavergt? Ta
da mes busim nelygus ir su 
jumis reikės kovot.

— Ir jus turit paragaut 
tos gerovės, kokią mes taip 
ilgai turėjom.

Misliu sau: dėkui dievu
liui, kad dar nespėjau pasto
ti jos vergu: tai jau ir bu
tų amen, ba kokį rytą žmo
gus pasijustum, kad jau už
rakintas skiepe ir skųsk bul
ves! ° ji sau majorauja ir 
visus vyrus įsako į kalėji
mus sukišt.

Sumislinau ir sakau:
— Ale kitas dalykas, šir

dele, delko jus neturėtumėt 
mus kankint: jus tik per vy- 
■rus ant svieto esat ir turit 
juos už tai mylėt.

— Anava! Ir vėl išradai, 
kad mes ir toliau turim jū
sų vergėmis but!

— Tu gerai žinai, kad jus, 
moterįs paeinat iš Adomo 
šonkaulio, o Adomas buvo

— Aš tik prilyginimą da
viau apie kitas moteris...

— Tai ką tu darysi iš to 
balsavimo, kurį dabar gau
nat?

— Nieko.... ' lv .
— Kodėl gi del jo taip at

kakliai kovojai ir vyrus 
[kraugeriais vadinai?

— Tik del kitų.....
— O kaip apie tave pa

čią?
— Man balsavimo visai 

nereikia.... ' Neik dar, pa
būk. ...

— Gerai, aš sutinku dar 
pabūt, bet paklausyk šio 
mano pamokslo: kiekvienas 
žmogus turi rūpintis tik a- 
pie save ir daryt gerai sau 
taip, kad iš to nebūt skriau
da nei vienam kas aplinkų^ 
jį randasi. Kas apie kitus1 
rūpinasi ir smegenis džiovi
na, tas sau prapuolęs, o pas
kui pagal savęs sprendžia, 
kaip kitam yra bloga. Ir 
taip tarp žmonių platinasi 
negerovės. Jeigu'tau nerei
kia balsavimo, tai kam apie 
kitas taip verkei?

— Aš daug girdžiu ir ki
tų kalbant, Ipd jos neis bal
suot, tik kovojo, ba 'matė, 
kaip kitos labai nuskriaus- 
tps ir kad joms reikia pa
lengvinimo.

— Ne balsavimas nuo to 
išgelbės, bet žmonių kultū
riškas pakilimas. Kiek žmo
gus protiškai pakilęs, tiek 
jis ir balsavimu viską avers. 
Taip pat bus nuskriaustų ir 
skriaudėjų, tiek bus biednų 
ir su didelėmis šeimynomis 
skurdžių, kolei žmonija ne
pasistūmės augštyn kultū
riškai.

Aš pasirengiau eiti.
— Kada dabar vėl ateisi? 

Neužmiršk tik.... — ir su
spaudė atsisveikinant ran
ką taip, kad supratau, jog 
ji niekados nenorėtų, kad 
aš jai bulves skusčiau ir pe
čių šveist turėčiau.
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Dieną dieną vydama atne
ša naujų aplinkybių. Kar
tais jos eina blogon pusėn, 
kartais geron.

Šių dienų nuotikiai Lietu-’ 
yoje, kaip skaitytojai matė 
žiniose ant pirmo puslapio, 
yra tokie smagus ir džiugi
nantis, kąd Lietuvio širdis 
iš džiaugsmo ima smarkiau 
plakti.

Gerumas urnai neužstojo: 
ėmė laiko, o tuo tarpu kan
triai mes laukėme, bųdėjo- 
me ir nerimavome, klausi
nėdami viens kito, kaip bus.

Kuomet bolševikai pripa
žino Vilnių ir Gardiną Lie
tuvai — mes džiaugėmės.

Kuomet Lenkai likosi su
mušti, išvyti iš Rusijos ir 
iš Lietuvos žemių musų ka- 
riumenė juos išginė — mes 
buvome užganėdinti.

Kuomet bolševikai inėjo į 
Vilnių ir naudojosi juomi 
savo karės tikslams — mes 
abejojome.

Kuomet Kauno Valdžia 
siuntė sovietų militarei at
stovybei Vilniuje ir valdžiai 
Maskvoje reikalavimą/ kad 
jų kariumenė Vilnių aplei
stų — mes didžiavomės.

Dabar, kada Vilnius liko
si apvalytas nuo svetimų 
gaivalų-— pirmiaus Lenkų, 
dabar Rusų — mes pasiju
tome pilnai išdidus ir žino
me, kad jau visa Lietuvą ir 
jos sostinė, delei kurios mes 
tiek daug rūpesčių perlei
dome, jau musų Valdžios 
rankose.

Kaslink rubežių — prieši
ninkai imperialistai-Lenkai 
jau nori ramiu budu tartis. 
Lietuva tuo tarpu deda vi
sas spėkas atlaužti jiems ra
gus, kad nebandytų atgal į 
musų žemę lysti.

Pilnai apsaugojus savo 
sienas, Lietuvos Valdžia pa
reiškia visiems drąsiai, kad 
ji niekur kitur nesikiš —. 
pasilieka neutraliska Rūsų- 
Lenkų varžytinėse.

Lietuvos viduje tvarka y- 
ra gera. Tiesa, paskelbtas 
karės stovis, bet tą visi už- 
giria, išskyrus keleto fana- 
tikų-teroristų, prieš kuriuos 
tas stovis taikomas.

Visos Lietuvoj partijos 
veikia solidariai, visos rūpi
nasi šalies gerove.

Bolševizmo pavojus Lie
tuvoje perėjo, lenkizmas su
trūnijo: nei vieno nei antro 
žmonės nenori. Maišto vi
sa šalis šįmet turi užtekti
nai, o,tas užtikrina gerą žie
mą ir sulaukimą sekančios 
vasaros be vargo.

Nebuvo dar pasaulyje to
kios tautos, kurios likimas 
po sjbaisių-didelių karių taip 
laimingai užsibaigtų. Lie
tuva sustiprėja, atsigauna.

Iš seniau atsimename Ru
sų taikos sutartimi pažadė
jimą Lietuvai aukso ir gi
rių. Svetimų skolų visiškai 
kaip ir neturi.

Pradėjimui gyvenimo ant 
platesnio pagrindo, pakėli
mui šalyje kultūros ir įve
dimui tvarkos greitesniu 
budu, negu tas palengva ga
lėtų pats ineiti, Lietuvos 
Valdžia atsikreipė į Ame
rikos Lietuvius, savo suriiis- 
išėjunus, tam reikalui pa
skolinti pinigų. Neaiškiai 
pirma dalykams stovint, tū
li abejojo apie skolinimą, 
kad pinigai nedingtų (nors 
kaipo tikri patriotai turėtų 
paskutinį skatiką savo Tė
vynei atiduoti); dabar vis
kas aišku, viskas užtikrinta, 
— tik1 reikia pasistengt už
baigti skolinti tą dalį, kiek 
dai* trūksta prie $5,000,000 
kvotos.

Musų radikalės partijos, 
kurios ikišiolei laikė ausis 
užkištas nuo Lietuvos bal
so, turėtų prasikrapštyti jas 
ir padėti visiems, vardan sa
vo bendraminčių Lietuvoje 
veikiančių partijų, sudaryti 
Amerikoje Lietuvai reika
lingą paskolą.

Padarykit tai, kolei dar 
nepervėlu; užsiregistruokit 
Lietuvos sunais-dukterimis.

Dr. Šliupas tarp Anglų
Pereitą savaitę Cleveiande bu

vo atsilankęs žinomas musų vei
kėjas, Amerikos Lietuvių bu
dintojas ir istorikas D-ras Jo
nas šliupas, žinodami apie gerb. 
šliupo atsilankymą, vietos An
glų laikraščiai, “The Cleveland 
Press” ir “The Plain Dealer”, 
atsiuntė savo reporterius “Dir
vos”, Redakcijon, kur tas musų 
veikėjas, atvykęs iš Chicagos, 
pirmiausia buvo apsistojęs. Jie 
teiravosi apie Lietuvą ir, gavę 
tikrų informacijų, patalpino.

Ypač plačiai dalykus aprašė 
“The Press”, kuriame, šalip pa
ties straipsnio, tilpo ir Dr. J. 
šliupo paveikslas; tas straips
nis tilpo vakarinėje laidoje rug
pjūčio 26 ir rytinėje rugp. 27 d.

Kiek tas straipsnis atskleidė 
apie Lietuvą teisybės, jis dar 
kelis sykius daugiau uždavė ne. 
malonų smūgį musų priešams- 
pagyrunams Lenkams. Straip- 
snyje’drąsiai pasakyta prieš da
bartinio Su v. Valstijų sekreto
riaus paleistą notą, kuri Lietu
vos nepripažįsta.

“Draugo” Šmeižtai
Kada Chicagos Lietuvos Lai

sves Paskolos Stotis rengė ap- 
vaikščiojimą Vilniaus atvada
vimo (tai buvo rugp. 15 d.) ir 
buvo pakviestą Lietuvos Misi
jos atstovai — J. Vileišis ir 
Maj. P. žadeikis — kalbėti sy
kiu del Lietuvos bonų, Chica
gos klerikalų organas “Drau
gas” per keletą numerių sklei
dė apie tą visą iškilmę labai ne
aiškių ir klaidinančių žinių. Iš 
pašalies žiūrėdami, manėme, ko 
tas laikraštis- nori ir kokis jo 
yra tikslas taip visuomenę klai
dinti. Ęaaiški gi, kad “Drau
gas”, kaip ir visados, smerkia 
visa tai, kas ne iš po kleboni
jos stogo paeina.

Kartais šmeižtai buna never
ti atkreipti domos, bet šitas — 
thip.—Už tat-t* laenrros' Misi
jos Pirmininko J. Vileišio gavo
me tame reikale sekantį raštą:

Miesto Chicagos ir apielin- 
kės Lietuvos Laisvės Pasko
los Stotis yra užkvietusi Lie-

I tuvos Misiją atsilankyti viso
se vietos kolonijose nuo rug
pjūčio 15 iki 29 dienai, kad 
padėjus vietos paskolos ko
mitetams užbaigti paskolos 
darbą, kad veikiau kiekviena 
stotis galėtų užbaigti savo 
kvotą.

Rugpjūčio 15 dieną didžiau
siame Chicagos teatre Audi
torium turėjo susirinkti žmo
nės i iš visų kolonijų, kad tą 
platų Chicagos Lietuvių dar
bą tinkamai pradėjus.
Žinodama apie tokį Chicagos 

Lietuvių
Lietuvos Misija yra prašiusi 
Užsienio Ministerio D-ro Pu
rickio ar Balučio prisiųsti sta
čiai į Auditorium salę paske- 
liausiąziš Lietuvos žinių Lie
tuvos Atstovo Vileišio vardu.

Tokio atsakymo iki rugpjū
čio 15 d. nesulaukta ir prisi
ėjo Chicagiečiams teikti tas 
žinias apie Vilnių, kurios jau', 
buvo gautos pirmiaus nuo p. 
Balučio, būtent kad Vilnių tu
rėjo atgauti Lietuviai jau nuo 
rugpjūčio 11 dienos, jog su- 
lyg padarytos sutarties, bol
ševikai sutikę yra atiduoti 
visą Lietuvos dalį, kurią jie 
buvo užėmę bevydami Len
kus.

Pasinaudodama šiomis ži
niomis, Lietuvos Misija džiau
gėsi, -jog Lietuvos sostinė yra 
Lietuvos Respublikos žinioj..

Tuo tarpu "Draugas” iš
spausdino keletą straipsnių, 
kuriuose nurodoma buvo, jog 
rugpjūčio 15 dieną Lietuvos 
Misijos nariai yra atvykę 
Chicagon ne paskolos reika
lais, bet kad priėmus “Lais
vės Varpą”, kad Vilnius buk 
tebesąs dar bolševikų ranko- 
kose ir toliaus kad “Chicagos 
Lietuvių Taryba” tyčia su
rengusi tas prakalbas, kad 
pasidžiaugti, jog bolševikai 
apvaldė Lietuvos sostinę. Ma
žai dar to, “Draugas” prime
ta Lietuvos Atstovui Vilei
šiui, kam jis atsilankęs į to-

gražų sumanymą',

kias iškilmes, nes, girdi, Ame
rikos valdžia juk tuomi gali 
būti- užgauta, jog tat nepri
tinka ir tt. Bjauresnių prie
kaištų ir didesnio iškraipymo 
viso to, kaip buvo, negalėjo 
sugalvoti nei didžiausias Lie
tuvos priešas. Lietuvos At
stovas, kaip ir visi Audito- 
riume susirinkusieji Lietuviai 
džiaugėsi, kad Vilnius yra 
Lietuvių rankose, o ne bolše
vikų, kad Lietuviams paga- 
liaus pasisekė išvaduoti Vil
nių. Ir kad toksai džiaugs
mas buvo visai teisingas, pa
rodo gautoji rugpjūčio 19 d.

ŠIO MENESIO PER
MAINOS DANGUO

SE

nuo D-ro Purickio ir Balučio 
telegramas, kuris buvo, iš 
Kauno išsiųstas dar rugpjū
čio 13 dieną, bet tik 19 d. 
gautas.

(Ta žinia tilpo pereitame nu
meryje ant 1-mo puslapio. — 
“Dirvos” Red.)

Taip šaukiasi prie jūsų, 
broliai ‘Amerikiečiai, Lietu
vos 'valdžios žmonės. Meski
te'jau nors kartą savo ginčus 
šalin, nustokite intarti kitus, 
jog jie turi blogus norus, ir 
stokite visi išvien bendrai 
prie vieno darbo, kursai taip 
šiandien yra reikalingas. Pir
kite Lietuvos Laisvės Pasko
los Bonus'ir užbaigiate kiek-

1 viena stotis savo kvotą. Tai
gi, broliai, į darbą.

Jonas Vileišis, 
Lietuvos Misijos Pirmininkas.

i 20, VIII, 1920.
Auditorium, Chicago.

ant daugelio mėnesių. Gausime 
progą vėl su Marsu pasimatyti 
tik sekančią žiemą.

Marsas skubiai keliauja per 
žvaigždes rytų linkui. / Kurie 
tėmijo jo judėjimą, ‘prjsimins, 
kaip jis buvo prie žvaigždės 
Spica iš Virgo konsteliacijos, o 
paskui ją paliko. Jei Marsas 
spėtų eiti sykiu su žeme, mes 
jį visados matytume ir aiškiai 
patėmytume, kaip jis kas va
karas praeina vieną žvaigždę 
po kitos, praleisdamas jas į va
karus.

Uranus yra antra planeta, šį 
mėnesį pasirodanti iš vakaro, 
toli pietryčiuose, bet ją mažai 
tegalima' nuoga akia įžiūrėti,

RUGSĖJO mėn. atkreipia mu
sų ■ domą į permainas, ko

kios įvyksta tarp žemės, saulės 
ir mėnulio. Saulė rugsėjo mėne
syje pereina per , ekvatorių į 
pietinį žemės galą, prirengda
ma mus ateinančiai žiemai. — 
Kaip atmename, nuo birželio 
mėnesio 21 dienos saulė pradė
jo grįžti atgal Į pietus, prisie
kusi augįįčiausią laipsnį šiaurė
je, kuomet diena pas mus buvo 
ilgiausia, o naktis trumpiausia. 

Tikras saulės per ekvatorių
pietuosna perėjimo laikas yra nes randasi labai toli nuo že- 
rugsėjo 23 d. ant 3:30 vai. ry- mės. Uranus yra septinta šau
te. Ta ekvatoriaus vieta, ku- lines šeimynos planeta ir ket- 
rią toje dienoje saulė užima, virta tolyn nuo musų; pirm jos 
astronomų žinoma kaipo rude- randasi išeilės: Marsas, paskui 
ninis susilyginimas, kadangi tą Jupiteris, Saturnas, Uranus, o 
'dieną saulė buna ant dangaus tolimiausia — Neptūnas. Nuo 
tiek lygiai, kaip ir naktį ir tą vėlyvo rudens ir iki pereito mė
mes vadiname susilyginimu die-1 nėšio Jupiteris, greta jo Nep- 
nos su naktimi. Metuose atsi- 
buna du tokie susilyginimai — 
pavasarinis, kada saulė iš pietų 
grįžta ' šiaurėn ir buna tiesiog 
viršuje ekvatoriaus, kovo mėn., 
ir rudeninis, kada saulė iš šiau
rės grįžta į pietus. Ekvatorius 
yra linija, padalinanti žemės 
skritulį į šiaurinę ir pietinę pu
sę ir ta linija yrą' saulės vidur-

DANGUS ANT ŽEMĖS
Rašo BUDRIKAS.

(Tąsą iš pereito num.)
Žmonės nepaėjo nuo beždžionių. Bež

džionių ant žemės padermė yra žmonių ai
niai. Jie yra veisiamųjų funkcijų nepride
rančio panaudojimo vaisiai, produktai ank
styvosios žmonijos šakos pagaminti. Yra 
net galima daleisti, kad beždžionės sluogs- 
niai buna dažnai atgaivinami iš žmogiškos 
šeimynos. Beždžionės padermės yra pa- 
vyzdis to, kuomi fiziškoji žmogiškos šei
mynos pusė galėjo pastoti ir kuomi kaiku
rie jos sąnariai taps, jfeigu jie nepripažins 
Dievo, užsikimš savo ausis jo balsui, pava
dintam sąžine, ir išsižadės savo žmogišku
mo per klaidingą sunaudojimą savo veisia
mųjų funkcijų ir jįegų. Šitokis galas del 
fiziškosios žmonijos nėra evoliucijos tvar
koje ir nėra patikėtina, kad fizikos žmo
nijos visuma nuskęstų į šitokias pragar
mes sugedimo gelmės. Bet gi jokia galy
bė ar augštesnis protas (inteligencija) ne-’ 
gali pasipriešinti su žmogumi jo teisėje 
kaip mintyti, nei gi išplėsti jį iš jo liuosy- 
bės del pasirinkimo to, ką jis mintys ir ką 
jis veiks, nei sulaikyti jį nuo veikimo su
tarime su tuo, ką jis mintijo ir pasirinko 
veikti.

Kaip žmonija, protai atėjo ir ateina 
iš dangaus į pasaulį su lyties pagalba; ir 
panašiu budu, kaip ankstyvasis kūdikis, 
žmonija ir žmogiškas kūdikis apleido ir te- 
beapleidinėja savo Rojų ar nekaltybę ir 
patampa žinantis apie blogą ir koktumą ir 
ligą ir vargus ir pagundas ir atsakomybes, 
dėlto, kad tebevartoja savo neprideramą- 
klaidingą lyties veikmę. Todėl tat jie tu
ri apveikti visas blogąsias ir bjaurias ypa
tybes teisingų pavartojimu ir suvaldymu 
lyties funkcijų, pirmkol jie galės atrasti ir 
pažinti skalią į dangų, ir ineiti ir gyventi 
danguje' be prasišalinimo nuo žemės. Tai 
nėra intikėtina, kad žmonija, kaipo visu
ma, gali ir nori šitame amžiuje jieškoti ir 
pasirinkti kelią ir pradėti mėginti, žengti 
j dangų. Bet žmonijos individuumai gali 
ir nori išsirinkti kelią ir žengti į dangų; ir 
stropiu jieškojimu ir teisingu pasirinkimu 
ir pastangomis, jie paregės kelią ir ineis 
į takelį, kuris nuves į dangų-.

Pradžia kelio į dangų yra teisingas 
veisiamosios funkcijos pavartojimas. Tei
singas pavartojimas yra del vaisinimosi 
bnierio tinkamame laike. Fizinis šių prie
taisų ir funkcijų pavartojimas del bi kokio , 
kito mierio, negu žmogiško vaisinimo, yra 
neteisingas; ir kurie pavartos šias funkci
jas ne laike ir bi kokiu kitu tikslu, ar su 
kokiu kitu užmanymu, suks sunkų ir alsi- , 
nanfeį koktumo ir nesmagumo ir vargų ir j 
ligos ir kančios ir mirties ir gimimo ma
lūną, paveldėtą nepaklusnių tėvų, kad pra
dėti ir tęsti toliau kitą pražūtingą ir alsi
nančią egzistenciją.

Žemė yra danguje ir dangus yra ap
link ir ant žemės. Ir žmonės turės tai ži
noti. Jie žinos. Bet Jie negalės jo pažinti, 
arba žinoti, kad tikrai jis čia yra, kolei jie 
neatvers savo akių dangaus šviesai. Kar
tais jie pagauna jo skaistybės spindulėlį, 
paregi suspindėjimą. Bet neilgam. Debe
sis, kurie iškįla iš jų gąšlumų, tuojaus ap
temdina juos šviesai, ir net priverčia juod 
paabejoti jo. Bet kuomet jiė\geidžia švie
sos — jų akįs pripras prie jos ir jie regės, 
kad kelio1 pradžia yra pasitraukimas nuo 
lytinio ganėdinimo. Lytinis pataikavimas 
nėra vienatinis piktas, kurį žmogus turi 
apveikti ii’ atitaisyti. Bet tai yra pradžia 
to, ką jis turi daryti .dangaus pažinimui. 
Neatsakomas lyties funkcijų vartojimas ar 
koneveikimas nėra tikrai vienintelis piktas 
pasaulyje. Jis yra pikto šaknis ant žemės; 
ir kad apveikti visus kitus blogumus, ku
rie tik išauga iš jo, žmogus turi pradėti 
nuo šaknų.

Jeigu moteris suvaldytų savo protą 
nuo lyties minties, ji paliautų užsiiminėti 
praktikavimu savo melais ir apgauliais ir 
klastoms; kad tuomi prisivilioti vyrą. Jos 
užvydėjimas ir neapkentimhs kitų moterų, 1 

’kurios gal paviliotų jį nuo jos, nebeturėtų 1 
vietos jos prote. Ir ji nebejaustų tuštu
mo ar pavydo. Ir kuomet šisai pražangų- 
pikto peras butų prašalintas iš jos proto — !

gomis, idant įgyti 
pirkimui moteries 
turėti kuomi užganėdinti jos noro užsigei- 
dįmus, įsidingojimus ir svajones. Jis tuo
met prarastų savo tuštumą ir apvaldytų 
niekybę.

Nedasileidimas Į veisiamąją veikmę, 
arba nepataikavimas vaisinimo funkcijoms 
nėra paties akto užtikrinimas del inėjimo 
Į dangų. Grynas fizinės veikmės apleidi
mas nėra užtektinas. Kelias Į dangų yra 
atrastas teisingu mintijimu. Teisinga min
tis, laike, neišvengiamai privers teisingą 
fizinę veikmę-besielgimą. Kaikurie paliaus 
kovoję, prisipažindami, jog tai nėra gali
ma apveikti-sumušti. Ir tai gali būti ne
galima jiems. Bet gi tas, kurs esti pasiry
žęs kovoti iki galo, apveiks, nors imtų ilgus 
metus. Nenaudinga yra jieškoti inėjimo 
Į dangų tam žmogui, kurs savo širdyje il
gisi kūniškų smagumų, ųžsiganėdinimų, — 
nes nei vienas negali ineiti Į dangų, kurs 
turi lyties gąšlumą savyje. Butų geriau 
šitokiam pasilikti pasaulio kūdikiu tol, kol 
jis pajiegs teisinga mintimi išvystyti mo
ralę stiprybę savyje, idant tapti dangaus 
kūdikiu.

užtektinai pinigų nusi- 
kaipo žaislo, arba kad

Žmogus ligšiol dar nepaliovė jieškojęs 
kur Rojus buvo, nenustojo mėginęs surasti , 
jo tikrąją geografinę vietą. Yra sunku 
visiškai užgesinti tikėjimą ar nuomonę į 
Rojų, į Meru Kalną, į Elysium'ą. Jie nėra 
pasakos, išmislai. Rojus iki šiai dienai te
bėra ant'žemės. Bet gi archeologas, geo
grafas ir užsiganėdinimo jieškotojas nie
kad Rojaus neatras. Žmogus negali, ne
norėtų, jei ir galėtų, atrasti Rojų, grįžda
mas atgal — jin. Kad atrasti ir pažinti 
Rojų, žmogus turi eiti pirmyn. Kadangi 
savo dabartiniame padėjime žmogus nega
li atrasti dangaus ant žemės, jis žengia to-:’ 
liau (numiršta) ir susiranda savo dangų 
po mirties. Bet gi žmogus neturėtų mirti 
dangaus atradimui. Kad atrasti ir pažinti 
tikrą dangų, dangų apie kurį, jei kartą pa
žinęs, jis niekad iš minčių neišleis, žmogus 
turi įsigyti pažinimą. Tuomet žmogus ne- 
bemirs, bet bus savo fiziniame kūne ant 
žemės, nors jis ir nebus nuo žemės. Kad 
pažinti ir paveldėtą <ir .būti iš dangaus, žmo
gus turi ineiti dangum įšertiem pažinimą. 
Negalima dasigaūti dangun per nekaltybę;

Šiandien visas dangus yra aptemęs ir 
apsiaustas iš visų pusių debesiais-tamsu- 
mo. Per valandėlę tamsumas prasiblaivo- 
pasikelia ir paskui vėl nusileidžia žemyn 
tirštesnėj palijoje, negu pirmiau. Dabar 
tat yra laikas ineiti dangun. Nesulaužo
ma valia daryti tai, ką jis žino esant tei
singu, yra kelias skverbtis per tamsumą. 
Pagal valią daryti ir darymu to, ką žmo
gus žino esant teisingu, ar tai pasaulis, 
staugtų, arba viskas butų aptilę, jis šaukia
si ir maĮdauja savo vadovo, savo išliuosuo- 
tojo, savo pergalėtojo, savo išganytojo ir 
tamsybės viduryje dangus atsiveria, švie
sa sušvinta. .

Žmogus, kurs darys-elgsis teisingai, ar 
tai jo draugai raukytųsi, jo nevidonai iš
juoktų ir šidytųsi; arba jis butų patėmytas 
ar nepatėmytas, jis pasieks dangų ir dan
gus atsidarys jam. Bet pirmkol jis galės 
peržengti slenkstį ir gyventi šviesoje, jis 
turi būti paklusnus sustoti prie slenksčio 
ir leisti 'šviesai šviesti perdėm save. Jam 
bestovint prie įžangos, šviėsa, kuri šviečia 
jame, yra jo palaima. Ji yra dangaus pra
nešimas, perdėm kurį jo kariautojas ir iš
ganytojas kalba iš vidaus Šviesos. Ir jam 
vis dar tebestovint prie, šviesos ir žinant 
palaimą, didis liūdnumas ateina su šviesa. 
Nubudimas ir susirūpinimas, ką jis jaučia, 
nėra tie patįs, kokius jis buvo patyręs pir
miau. Jie yra pagaminti jo paties tamsu
mo ir pasaulio tamsumo; kurs veikia per
dėm jį. Tamsumas išviršinis yra gana gi
lus. Be jo paties tamsumas išrodo daug 
tamsesnis, kuomet šviesa šviečia ant jo. 
Jeigu žmogus pajiegtų pakęsti-atlaikyti 
šviesą, jo tamsumas tuojaus išsigklaidytų- 
pranyktų; nes gi tamsumas tampa šviesa, 
kuomet laikomas stipriai šviesoje. Žmo
gus gali stovėti prie vartų, bet jis negalės 
ineiti į dangų pakol jo tamsumas nebus 
perkeistas į šviesą ir kol jis nebus iš švie
sos prigimties. Iš pradžių žmogus nepajie- 
gia stovėti prie šviesos slenksčio ir leisti 
šviesai- išdeginti jo tamsumą. Todėl tat jis 
atsitraukia atgal.

(Bus daugiau)

tunas, nors nematomas musų 
akimis, ir kaimynystėje jų Sa
turnas buvo musų erdvėse ir 
visi turėjo progą susipažinti.

Stovinčiųjų žvaigždžių musų 
erdvėse šį mėnesį 'yra septynios 
pirmojo didumo. Vakaruose ga
tavos nusileisti po saulės užlin- 
dimo už horizonto, yra arčiau 
šiaurėn Arcturus Ęį Bootes kon- 

niteliacijos,-' o pįettfosė -— Anta
res. Arcturus yra gelsva, o 
Antares — labai Salta, smar
kiai krutanti ir kartais raudo
nai marguojanti.

Beveik virš galvų randasi di
dysis trikampis, susidedąs iš 
trijų pirmo didumo žvaigždžių 
— Vega vakaruose; Deneb ry
tuose, Altair — pietuose; visos 
trįs šios žvaigždės, yra baltos- 
mėlinos.

Toli pietuose,' rytų krašte, 
apsireiškia rausva žvaigždė Fo- 
malhaut, iš Pietinės Žuvies kon
steliacijos, šviesiausia tos gru
pės žvaigždė. Ji' buvo matyt 
pereitą rudenį, bet greitai pra
nyko, kaip ir visos pietinės 
žvaigždės, kurios ant dangaus 
mums buna tik trumpą laiką.

Šiaurės rytuose vėl suspingsi 
balta žvaigždė Capella, kuri yra 
viena iš žingeidžiausių ir gra
žiausių pavidalų. Vega ir Ca
pella eina apie Šiaurinę“ žvaigž
dę taip, lyg kad butų abi viena 
ant vieno lazdos galo kita ant 
kito pamautos, o per vidurį laz
dos butų šiaurinė. Capella''ne
sunku rasti, ’nes ji yra skais
čiausia ir vienatinė dabar rytų 
šiaurėje esanti žvaigždė. Iš 
visų žvaigždžių Capella yra ar-, 
čiausia prie šiaurinės; tik vie
nu laipsniu arčiau již žvaigždę 
Deneb, iš Gulbės arba Šiaurės 

Tada, Kryžiaus konsteliacijos.
Capella maža ką tamsesnė už 

Lyra ar Deneb, dalimai gelsva, 
bet bhlta; ji yra Visiškai kuone 
kaip musų saulė savo karštu
mu; jos tolis nuo musų yra ne
mažiau 36 šviesos metai, pagal 
savo didumo, ji šilumos ir švie
sos išduoda daugiau 200 sykių 
negu musų saulė. Capella nuo 
musų tolinasi greiturpu 30 my
lių į sekundą. Spektroskope ji 
pasirodo esanti dvilypė žvaigž
dė ir abi jos viena apie kitą su
kasi, apeidamos per 100 dienų.

ku- 
tuo

kas

Reikia taipgi prisiminti kele
tu žodžių ir apie musų kaimyną 
mėnulį. Jei^u gerai šį mėnesį 
įsitėmysit mėnulio patekėjimą, 
kuomet jis buna beveik pilnas, 
panatysit, jog per keletą nak
tų seilės jis užteka beveik tuo 
pačti laiku. Mėnulis pakįla 
kuo ne tuo^ pačiu laiku, kaip' 
sauli nusileidžia, ir išbūna ant 
dangius iki vėl saulė gatava pa
tekši sekantį rytą.

Pinas mėnulis, kuris buna 
artinesnis prie to laiko, kada 
saulė prisiartina rudeninio su- 
silygnįmd, turi tą gerą ypaty
bę pr keletą naktų iš eilės ir 
užtai vadinamas “pjovėjų mė
nuo”. nes jo šviesa pagelbsti 
ukinikams rinkti laukus, 
rie ilose -vietose kaip tik 
laiku prinoksta.

Alinai gi, mėnulis teka
dien beveik valanda vėliau, 
nes im reik apeiti kas mėnuo 
aplirui saulę. Tas reiškia, kas 
vakms męs mėnulį randame 
paėjjį daugiau į rytus.

Di viena permaina, kokią 
maži kas patėmija, bet apie ką 
jau les buvome rašę, įvyksta 
šį njiesį. .Tai saulei nuėjus į 
pietį žemės galą, mėnulis iš 
pietį sugrįžta į šiaurę. Kas 
per 'ašarą tėmijot į mėnulį, 
matė kaip toli pietuose, žemai, 
jis (reidinėje dangų. T 
kaipietų žemės gale buvo ke
letą ienų visai naktis, mėnu
lis ris kiek išgalėjo savo švie
sa pitamavo naktyje. Dabar- 
pietėe dienos ilgėja, oras su- 
šįla,niegai tirpsta, viskas su- 
žaliva — tenai prasideda pa- 
vasa. Ilgas žiemos naktis 
mun padarys linksmesnėmis 
mėns, kuris keliaus beveik 
taipjugštai, kaip vasarą ėjo 
saulĮ Saulę gi matysime žie
mą >tuose einančią tuo žemu 
meno .vasariniu keliu.

Rsėjo mėnesio nakties dan
gus įrodo gana žingeidus ir 
išmjintas gražiomis žvaigž
dėm

Tlpora planetų dabar tesi- 
ran< — Marsas visai vaka
ruok netrukus po sutemimo 
nuslta” už vakarų horizonto. 
Ta idona artimiausia mums 
išlahėje žemės kelio pusėje 
plan pradings iš musų akių

I

cVnu“ Gulbės kS į0* Protfs augtą stiprybėje; ir tuomet ji 
liacijoje šiose dienose atsirado ^utŲ padalyta tinkama kūne ir prote skin- 
nauja žvaigždė; išsykįo silpnu- ti kelią ir vesti į dangų ir būti motina nau- 
tė, vėliaus padidėjo šviesa. As- jo bėgio protų, kurie perkeis žemę į dangų, 
tronomai skelbia, jog ji paėjo Kada vyras apvalys ii’ nugiedrins sa- 
nuo susimušimo kokios planetos v0 proįą nuo lyties gąšlumų, jis nebeklai- 
su apgęsusia saule. Dabar ji -- 
yra antro didumo žvaigždė, bet ... ., .. . .
už tūlo laiko visai aptems, - tls lr moteries kūną, nei gi jis be-
taip spėjama iš jos ūmo apsi- meluos ir prigaudinės ir vogs ir kausis ir 
reiškimo.

dins save su ta mintimi, jog jis gali savin-

nieįuus ir pngauuines ir vogs ir Kausis ir Angliję 
skriaus ir nugalės kitus vyrus savo pastan-llių tuneliai

Anglijoje yra dvidešimts šeši gelžke- 
i po mylią ar daugiau ilgio.
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TREMTINIS
VIENO VEIKSMO PERSTATYMAS

Parašė August Strinberg 
Vertė A. A. Tulys.

Veikiančios Ypatos:
THORFINNAS, senyvas, ilgais žilais plau

kais ir’ plačią šviesia barzda.
VALGERDA, Jo'moteris, apisenė, lėto bu

do:
GUNLODA, jų duktė, apie '20 m., ilgom 

palaidom kasom, šviesiais plaukais.
GUNARAS, kryžiokas, apie 30 m., nar

sios išžiuros, kuningas vyras.
ORMAS, viduramžis, su barzda, keliaujan- 

' / . tis dainius (Thorfinno priebrolis).
VERGAS.

/ ’ PASIUNTINIS.
Veiksmas atsiburia Islandijoj.

SCENA:

praradome savo didybės, nors ir nesa
me apkrikštyti ir pabučiavę vyskupo 
rankos. Ar tau pasitaikė nors su vie
nu krikščioniu kalbėti, kuomet mes čia Į 
gyvename?

Gunloda (po pąųzos): — Ne. Pasakyk, 
motin, ar tai tiesa, kad musų tėvas 
bus šios Islandijos valdytojas, taipgi?

Valgerda: — Apie tai nesirūpink, vaike.
Gunloda: — Aš bijaus, kad jis nesielgtų 

žiauriai su krikščionimis.
Valgerda: — Tu bijaisi?.
Gunloda: — Lauke kaž kas stovi.
Valgerda (žingeidžiai): — Ar nepastebėjai 

prieplaukoj stovintį laivą?
Gunloda: — Su širdies džiaugsmu!
Valgerda: — Ar jis turi iškabinęs Torfinno 

galvą?
Gunloda: — Neteko pastebėti. 
Valgerda: — Dabokis, mergele.
Gunloda :«— Ai’ aš šį vakarą galėčiau

ti Į lauką?
Valgerda: — Rytoj — tu žinai gerai.. 
Gunloda: — Motin!
Valgerda (eina): — Pridabok ugnį.

(Išeina')
(Gunloda tėmija į motiną, paskui, jai
jus, nusikabina kryželi nuo krutinės, pade- 

/ da ant krėslo ir atsiklaupia.)
Gunloda: — Kristau, Kristau, atleisk man 

už melavimą.- (Pasisuka pastebėdama 
dievų paveikslus ant didžiojo krėslo 
atramos.) Ne, negaliu melstis prieš 
tuos nuožmius paveikslus. (Dairosi 
kitos vietos.) Šventoji Olafa, švento
ji; o, negaliu atsiminti, kaip vyskupas 
Įvardijo ją! Dieve, Dieve! Netrauk 
manė į užuomarštį už tą nuodėmę? Aš 
atkartosiu visus vienuolių poterius.... 
Kredo, kredo — in patrem.... ir tuos 
jau užmiršau. Kitą sykį bažnyčion ei
dama- nunešiu penkias augštas žvakes 
del .panelės švenčiausios altoriaus,... 
Kredo, in patrem omnipotentem (kar
štai bučiuoja kryželį.)

išei-

Užpakalyj duris. Iš deši-Grįčutės' vidus.
nės ir kairės mažyčiai langai, — uždaryti 
storomis medinėmis langinėmis. Palei sie
nas tęsiasi suolai. Po karei — augštas 
krėslas,.panašus į prastą sostą; jo atramo- 
sie išpjaustyti dievai: Odinas ir Thoras. 
Ant sienų kabo kardai, karlaikių kirviai ir 
skydai.

išė-

Netoli ^ąugštojo krėslų stovi ąr- 
pa-kanklės.

stovi prie atdaro lango ir žiuri 
Pro Jangą veržiasi vidun šiaurės 
jurėsna atsimūšantįs spinduliai.

Gunloda
lankan.
šviesos

Valgerda sėdi prie ugnies, kuri randasi as
los viduryj, ir verpia.

Valgerda: — Gunloda!
Gunloda: — Ką sakai, motin? 
Valgerda: — Ką tu ten veiki? 
Gunloda: — Tėmiju Į jūres.
Valgerda: — Kada gi tu išmoksi užmiršti?
Gunloda: — Atimk iš manęs viską, aparti 

atminimij!
Valgerda: — Žiūrėk į ateitį, o ne į tai, kas 

praėjo.
Gunloda: — Kas kaltina stiprųjį jūreivį; 

kas žiuri Į užpakalį, kuomet jis išsiža
da prigimto savo krašto?

Valgerda: — Jau tris žiemas turėjai savo 
atsisveikinimui.

Gunloda : —- Tiesą kalbi,., tris žiemas ! -Nes 
čia vasara niėkad neateina!

Valgerda: — Kada ledas sutirps,- tuomet 
' čia pavasaris užstos.
Gunloda: — Šiaurės šviesa-nesutirpdo le-

/ do. - . -
Valgerda: — Neigi tavo ašarų. 
Gunloda: — Tu nematei mane verkiant. 
Valgerda: — Bet girdėjau. Iki tu taip il

gėsies!, tu busi kūdikis.
Gunloda: — Aš nesu kūdikis.
Valgerda: — Jei nori būti mergina, ken- ( 

tėk tyloje. . k .
Gunloda: —\Aš prašalinsiu savo liūdėsi, ; 

motin.
Valgerda: — Ne,,nd, paslėpk jį kuogiliau- 

siai. Sėkla neprivalo gulėti ant žemės 
paviršio, jei ji nori išdygti ir pribręsti. 
Tu turi didelius skausmus. Jie turi 
atnešti didelę linksmybę ir meilę.- - 

Gunloda (po pauzes): — Aš užmiršiu. 
Valgerda: — Viską?
Gunloda: — Bandysiu....
Valgerda: — Ar gali užmiršti savo tėvo 

žiaurumą?
' Gunloda: — Tą jau užmiršau.

Valgerda: — Ar gali užmiršti, kad buvo 
laikas,' kuomet tavo pratėvių gyveni
mas klestėjo ant Brovikenso kranto? 
Kur pietys vėjas dainavo aržuolų miš
kuose, kuomet ledų krūtinė paliuosuo-» 
davo jūres; kur buivės leido saldų kva
pą ir paukščiai straksėjo tarp liepų ša
kų; ir Balderas, pavasario ir linksmy
bės dievas, masino tave žaliose pievo>- 
se užmigti? Ar gali tu užmiršti visa 
tai, kuomet klausaisi jūrių paukščių 
dejavimo ant plikų akmenų ii’ skardų, 
ir šaltos šiaurės audros vaitojimo tarp 

' nuskurusių beržų?
Gunloda: — Taip!
Valgerda: — Ar gali tu užmiršti savo kū

dikystės draugą; nuo kurio tavo tėvas 
.tave atskyrė, atitolinimui tavęs nuo 
baltojo Kristaus?

Gunloda (desperacijoj): — Taip, taip! 
Valgerda: — Tu verki.
Gunloda (susimaišius): — Kaž kas lauke 

vaikščioja. Gal tėvas namon pargrįž
ta.

Valgerda: — Ar tu prisiminsi be ašarų, kas 
dieną, kad mes dabar gyvename ledų 
žemėje, pabėgę iš f .
ir čia esame neapkenčiami krikščio-j 
nių? (Kitu tonu.) Vienok mes ne-Į

HANZOS SĄJUNGA
The Romance of Commerce)

vandenin, ir štai išsigando 
rališkosios gulbės ir pakėlė 
kį klegesį, kokį tik išgąsdintos 
gulbės sukelti tegali; negana to, 
jos apniko .bėginą j į, ketintoją 
gelbėti ir privertė jį plaukti ša
lin ir jieškotis slėpynės. Vai- 
dintuvėje -kaip ir jeib kokioj 
muzikalėje komedijoje galima 
numanyti, kas pasidarė. Pla
nas'tapo suprastas, žmonės la
biau suirzo ir Maksimilianą lai
kė kiečiaus uždarę. Tečiau'pa- 

I paleistas, sentelėjęs ir bene iš
mintingesnis princas galiaus ra
do progą atsikeršyti Bruggės 
gyventojams. Su pagalba savų 
pusbrolių ir kitų, kurie linkėjo, 
kad karalybės nedingtų, jis su
rinko armiją, užgulo miestą ir 
suardė biznių tiek, kiek įstengė. 
Tai dar ne vienatinė priežastis 
Bruggės kritimo. Vandens ke
liai, nuo kurių pirklyba pride
rėjo, greitaj buvo dumblu užne- 
šami, ir apie 1500 m. Bruggė 
jau nebuvo žydinčiu ir turtingu 
miestu.

Liubėkos Taryba guviai savo 
faktoriją perkėlė į lenktyniuo- 
jantįjį Antverpeno miestą, ku
ris skubinai apsidengė skrais
te, išplėštą Bruggei. Antver
penas buvo prekybinė Venecija 
šiaurėje, iki veiksnis Philypo IĮ 
ir guvi bei' užpuolinga lęompe- 
ticija Anglijos pirklių po vado
vyste Sir Tamo Gresham’o pri
vertė jį 'atsitraukti menkesnėn 
vieton, t lyginai taip kaip dau
gelis miestų ir daugelis .biznių 
turėjo padaryti vėliaus.

(Lauke girdisi daina, pritariant lyrai:) 
Kryžiokai Į šventą žemę iškeliavo.... 
O, Viešpatie, priimk mano sielą — 
Priimk ją i rankas savo — 
Į savąją šventą karaliją.

Aš čia gal sugrisiu kada eglės žydės. 
Vasaros jmedeliai, toli jis nuo jūsų — 
Nuo giesmės lakštingalos meilios, 
Ten klaidžioja ir per dienas-naktis 
Laiko mišias koplytėlėj mažoj.

Aš čia, gal, sugrįšiu kada eglės žydės. 
Kada palmos pumpuruoja ant Jordono 
Kranto, jis Viešpaties meldžia, 
Kad galėtų į tėvynę vėl sugrįžti, 
Siunčia maldą jam širdingą....

Aš čia, gal, sugrįšiu kada eglės žydės.

Gunloda (dainai suskambėjus, pasistiebia, 
įstabiai ir abejingai klausosi. Dainai nu
tilus, ji prisiartina prie durų užskląsti jas; 
bet taip lėtoj, kad Gunaras paspėja ineiti.
Gunaras kryžeiviškais rūbais apsivilkęs, 

per petį užsikabinęs kankles.) 
Gunaras: — Gunloda! (Abu susikabina 

seno draugiškumo ir meilės džiaugs
mu. Paskui Gunloda išsitraukia iš jo 
glėbio ir eina prie durų.) Tu 'bijaisi 
manęs? Kas yra, Gunloda?

Gunloda: — Pirmiaus tu manęs neimdavai 
į savo glėbį!

Gunaras: — Tuomet mudu buvom vaikai! 
Gunloda: — Tavo tiesa.... tuomet mudu 

buvom tik vaikai.... Ką reiškia tas 
sidabro erelis ant tavo skydos? Taip-į 
gi, aš pastebėjau jį kabant ant tavo 
laivo.

Gunaras: — Tu matei mano laivą, tu su
pratai mano dainą ir dar tu norėja 
užskląsti man duris! Kaip man rei
kia tai suprasti? (Jis sėdasi. - Po va- 
landėlės.) Tu tyli.

Gunloda : — Tu taipgi tyli.
Gunaras (traukia ją prie savęs): — Gun

loda, Gunloda.... ar čia taip storai 
snigo, kad atsiminimai taip užšalo? 
Čia riet kalnai ugnia purškia.... o tu 
šalta, kaip žiemos vėjas; bet pasakyk, 
pasakyk! Kodėl tu čia, Islandijoj, ir' 
kas atsitiko?

Gunloda: — Baisus dalykai.... ir gal dar 
daugiau jų seka, jei tu čia ilgiau už
sibusi. (Pašoka.) Išeik iš čia pirma,

> negu sugrįš mano tėvas.
(Bus daugiau)

Dauguma vyrų gyvenimu bėga atki-
Svejo viešpatystės" §ę ranką priešakin pagauti moteriškę ku

ri jo nenori, o kitą ranką atstatę užpakaly
je atgrąsinimui šalin tos, kuri jį vejasi.

(Iš H. Gordon Selfridfe
Rašo DR. J. ŠLIUPAS. \
(Tąsą iš pereito num.)

Nižnij-Novgorodas ir Berge
nas buvo priešakinėmis stoti
mis, bet Bruggė 14-tame meta- 
šimtyje buvo civilizacijos ste- j 
bule, ir čion taipgi Hanzos Są- , 
■jungos pirkliai buvo įsisteigę. • 
Miestas buvo'-vienu didžiausių
jų centrų Šiaurinės Europos. Jo 
gyventojai buvo mantingi, iš- . 
puikę ir nepriklausomi. Jo tur
tingumas, kaip turtingumas vi
suomet esti, buvo pasėkimu 
Prekybos. Jo biznio žmonės bu
vo vadinami ’’pirkliaisraristo- 
kratais”. Jo perteklius buvo 
šaunus, jo -civilizacija stebėtina, 
jo pozicija karališka.

Daugelis tautų jau buvo at
stovaujamos jo muruoSe, bet 
pirklyba buvo suvaržytą, taip 
kad tūlų atmainų Sąjungos me
toduose nebuvo galima išvengti. 
Jie laikėsi susispaudę vienoje 
miesto dalyje kaip kitur. Jie 
įsakė visiems savo nariams bū
ti namie .paskirtoje valandoje, 
ir aprubežiavo juos išgyvenimu 
ten tūlo metų skaičiaus, bet 
žiauriųjų žaislų, autokratiško 
elgimosi ir nesirūpinimo kitais 
iš pradžių nebuvo.

Bruggės faktorija (kaip jos 
stotįs visuomet vadinosi) buvo 
labai pelninga ir naudinga Są
jungai. Ji suteikė Vokiečiams! 
progą pirkliauti su tais pirkliais 
įš pietų, kurie nelinkėjo jieško- 
tis biznio mažiaus išpuikintose 
šalyse Baltijos; ir patapo vy
riausiąja mokykla sunams' jų 
pirklių-kunigaikščių, kurie, iš- 

1 didžiaudami savo užsiėmimu, 
troško išsitobulinti Prekybos 
moksle. » ( /

Tečiaus vėl galybės paailgėji
mas Įvedė jų Tarybą į kelią pa
vojaus. Jie iš pradžių padavė 
mintį, po tam prašė, po tam už
sispyrę melde, ir galiaus reika
lavo, tūlų taip vad. tiesų, iki 
Bruggės 
sukilo ir
ti galas 
veržimųi 
vilegijų.

Tiems 
stipriai pasipriešinama, vienok 
Flandrija buvo tąsoma ir dras
koma politiškomis suirtemis. ir 
be abejonės liepsnos buvo pus- i 
tomos diktatoriškais Hanzos : 
pirklių metodais. Buk kas ne- j 
buvę, tiesiog aplink tą laiką jos ] 
suverėnitatė perėjo rankosna 1 
Būrgundijos kunigaikščių, ku- i 
rie, lyg prisibijodami mantin- j 
gumo ir kredito Sąjungos, leidė i 
jai laikinai eiti savais keliais, i 
Karolis Drąsusis, nors nebuvo 
mylėtoju laisvės ir liuosybės , 
kam kitam "kaip tik pačiam sau, 
pasinaudojo jais, kad parodyti 
savo nedraugingumą’ Anglijai, 
ir gelbėjo jiems kaip galėdamas 
jų bekraujėse, nors aštriai kau
tose prekybos kovose su jų len
ktynininkais Londone, žinoma, 
jiems su pinigiška nauda ir be 
abejonės su jo nauda taip pat; 
nesą kur rastum 14-tojo meta- 
šimčio valdimierą, kurs butų ką 
nors padaręs be visiško/- sauno- 
ringumo ?

Mirtis, visuomet galutinis 
pergalėtojas,1 padarė galą' plą- 
nams garsingojo kunigaikščio, 
ir jo žentas .Maksimilianas iš 
Austrijos 'puvo jo inpėdiniu 
Flandrijos suverėnitatėje. Ši
tasai princas padarė, ką daugu
ma patvirkusių jaunikaičių pa
darytų. Jis buvo Vokietis, ir 
nemėgo Flamandrų, ir kada ji- 

. sai tą nemėgimą jų berodyda- 
mas gan ilgą laiką mažuose ir 
dideliuose dalykuose buvo nu
varginęs kantrybę stipriųjų 

’ Bruggės vyrų, jie sumanė ty
kią revoliucijėlę, ir, uždarė iš
lepintąjį liuono ir sukiaulėjimo 
sūnų atsipeikėti ir pamąstyti 
apie savo kvailumą.

Smagi pasakaitė — gal but 
visai legendarė — yra nupasa
kojama apie šitą apkalinimą. 
Karaldvario juokdarys, išrody
mui savo meilės ir lojalybės ne
laimingam princui, buvo suma
nęs jo pabėgimą ir prirengęs iš 
virvių kopėčias, greitakojus žir
gus, persirėdymus, ir visas pa- 
bukles, be kurių tokios pasaki
škos avanturos neapsieina, jis 
šoko kanalan vieną tamsią nak
tį plaukti prie savo, pono kalė
jime. Bet tokie dalykai retai 
kur nesukliųva, zir karaldvario 
įuokdaris pasirodė esąs ne tik 
iuokdariu, bet ir 
visai 
kokis

turtuoliai pasipiktinę 
pasakė, kad turi parei
tam nuolatiniam besi- 
prie jų pirkliškų pri-

reikalavimams, būvi

nepamanė 
pasidaro

ka-
to-

metiniai turgai. Jie atkeliauda
vo su savo pardaviniais ir gau
davo raktus Fondaco nuo mies
to Vyriausybės. Tuomet jie už
imdavo 56 kambarius to trobe
sio, bet iškeliaudami ir vėl ati
duodavo raktus, o jau didesnės 
galybes jiems Venecijos valdy- 
mieriati niekados nesuteikė. Net

vyną, 
laivų 
dirbo 
silkes

Hanza pirkliavo su Francu- 
zija, bet neturėjo jokios “fak
torijos” josios ribose. Francu. 
zija buvo iš didesnės'dalies žem
dirbystės šalimi ir buvo per
daug bėdina,' kad su ja kas var
gintųsi. Ji turėjo mažytį lai- 

ir labai mažai tereikalavo 
statymui medegos. Ji 

vyną ir druskh, o pirko 
ir rūkytas žuvis, bet vi

sas tokias transakcijas -galima 
buvo lengvai atlikti iš šitų Fla- 
mandriškųjų stočių.

Jie susisiekinėjo su Ispanija 
ir Maurams valdant ir Ispa
nams, Maurai nudavė, kad jie 
nekenčia prekybos, ir nuėjo ta
kais. tų visų, kurio tgip ypatjj 
gai pasielgia. Ispanija ir jos 
žmonės niekados lobių nelaimė
jo iš prekybos, ir todėl po anų 
gadynių, kada išplėšęs ir konfis
kavimai liovėsi, Joei kada Ispa
nijos ginklų galingumas 'liovėsi 
įkvėpęs nuogandą, jos žvaigž
dė pradėjo leistis. Hanzos'trans
akcijos su Ispanija niekados 
nebuvo įžymios; bet Portugali
joje jie ,daugiau atsiekė, fak
torija tapo įsteigta Lisboioje, 
kuri turėjo susisiekimą su pirk
lyba Pietų-Vakarų Europis. ,

Ir Venecijoje Sąjunga turė
ję savo stotį, bet su tūlai su-1 
siaurinimais, kurie neleidę išsi-1 
plėsti jos pirklybai. Dą ir 
šiandien tebgroži Fondad de’ Į 
Tedeschi palei Didįjį Kanią, o. 
ten buvo jų biuras, tečiafe jis 
niekados nebuvo daugiaus'kuo- 
mi kaip gyvenamąja vietį Vo
kiečių pirklių, kada įvydavo Į 

J' į LIETUVOS Atstovybei
Amerikoje yra reiįlin- 

gi darbininkai mokantį tai- 
sykliškai Lietuviškai! išyti 
ir galintįs vartoti rašmąją 
mašinėlę. Kreipkitės | At
stovybę laiškais savo Įnka 
rašytais, nurodant lytį am
žių, mokslą, patyrimą ko
kias kalbas žinot, kaiprreit 
ir ant kokios mašinos ašot, 

. kiek algos tikitės ir tfl Pa- 
i stovi vieta, gera alga Ke- 
. lionės lėšos Į WashinLoną 
. bus apmokėtos.-. Adresikit:

Representative of Lithania 
iri Aiųerica 

703—15th St., N. t.
Washington, D. (

mulkium. Jis 
apie trukšmą, 
pliupmtelėjant

MOTERŲ DOMAI! Klausębr ar 
norėtumėt pačios sau išsikrinėti 
daugybę dalykų arba net Lkytis 
siuvinėti ir uždirbti nuo 5 ik|5 do- 
larių į dieną, dirbant del kit Mes 
išmokysime jums ir beveik ralan- 
dą laiko mokėsit dirbti. Bile! metų 
kūdikis gali dirbti su musų ašina. 
Jos vertė aukso svaros. Pilni įrody
mai su jos pirkimu apie apSėjimą 
skrybėlių, j ekiu, rankinių lašelių, 
šliperių viršų ir stalams uesalų, 
komodoms uždangalų, pirkinis tar- 
belių, paduškų, raidžių į abru, pia
no užtiesalus ir kitų daugybgudin- 
gų dalykų. Nepraleiskit šio siūly
mo arba dirbant del kitų n]5 iki 
15 dol. į dieną arba pagražinu sa
vo namų. Prisiųskit dolarį rausit 
mašiną su pilnais nurodymą Sku
bėkit tuoj, nes tas pasiulym nevi- 
sada garsinamas. Si mašiidirba 
stebuklingai. — Universal IĮ Co., 
Dept. 48, 36 Madison Sq. ation, 
New York, N. Y. | (36)

jiems Venecijoje būnant, trįs to 
miestįo piliečiai, po vardu Vis- 
domini de’Tedeschi^su jų Ita
liškais raštininkais, visuomet 
gyvendavo trobesyje ir stro
piai žiūrėdavo, ką jie daro, ir 
išduodavo atskaitą iš prekių nu
pirktų ir parduotų.

(Bus daugiau)

PINIGŲ SIUNTIMO AGENTŪRA
Siunčiu pinigus i Lietuvę pagal žemiausi dienos kuršę su pilna 
gvarantija. Taipgi siunčiu Lenkę pinigus i ■ Lenkę užimtą Lietu
vę ir visę Lenkiję. Suteikiu rodąs grįžtantiems i Lietuvę, parū
pinu pasportus, laivakortes-įr kaip parsikviest gimines iš Lietuvos.

P. MIKOLAINIS
53 HUDSON AVENUE BROOKLYN, N. Y.

Street ______________
Kūdikių Gerovės Knyga

THE BORDEN COMPANY
NEW YORK
Insteigta 1857

Iškirpk Kuponų. Pažymėk Knygą. Pasiusk jį šiądien
Mrs. ____________ _______ City

•įsigini 1111111111111 ii 11:111111 m 111 ■ 111 n i ■■■ 111111111
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Didžiausias Klausimas 
Kiekvienai Motinai

Kuomet jos pačios pienas pasibaigia, 
kokį maistą duoti kūdikiui, kad jis iš
augtų sveiku, tvirtu ir kuningu.

EAGLE BRAND 
(CONDENSED MILK)

Išrišo tą klausimą tūkstančių tūkstan
čiams motinų bėgyje praeitų 60 metų. 
Daugiau kūdikių išauginta ant Eagle 
Brand, negu ant visų kitų dirbtinų 
maistų sudėjus į vieną.
EAGLE BRAND yra GERIAUSIAS del jū
sų stalo ir naminiuose reikaluose—vartokit 
jį visiems receptams ir tikslams kur reikia 
pieno ir cukraus. Bandykit jį su ryžių pu
dingu vietoj pieno ir cukraus.
Kad užlaikius kūdikį sveiku ir tvirtu, pa
siuskit mums šiandien kuponą reikalaudama 
dykai Kūdikių Knygos ir instrukcijų maiti
nimui jųsu kalboje.

State_______ (8)
Nurodymų Knyga
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KOKIS YRA SOSTAMIESTIS 
JUSU ŠALYJE —

Praga , 
Bucharest 
Stockholm 
Brussell - 
Roma 
Paryžius
Londonas ,Vji.
Berlinas
Vienna 
Budapest 
Bern 
Athens 
Belgradas

Visus šiuos ir šimtus kitų miestų ir 
miestelių šalyse užrubežiuose mes pa
siekiame siųsdami pinigus ir galime 
pasiųsti ir JUMS už mažas kainas.

Tiesioginis Vielomis Susinešimas su 
Užrubežinėmis Pinigų Rinkomis 
UŽRUBEŽINIAME SKYRIUJE

IRmes" . 
SIUNČIAME 

PINIGUS

i KUR
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O T I S & C O .
Visas tas užvedimas randasi skiepe 

CUYAHOGA BUILDING
Public Square
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JJauttititas
įguldavo baisiam karštyje po žvaigždėtu 
dangumi/

(Bus daugiau)

MARACCA
(Guy de Maupassant — Vertė Tulelis)

(Tąsa iš pereito num.)
Aš nuėjau prie kranto ir vaikščiojau 

puikios užlajos pakraščiu, kur randasi 
maudyklės. Aplink nieko nesimatė ir nie
kas nejitdėjo, nei balso paukščio nei žvė
ries nesigirdėjo, pačios bangos tylėjo ir ju
re atrodė lyg miegotų saulės spinduliuose.

Greitai, už vieno akmenų, kuris buvo 
pusiau gpdaus vandens-pridengtas, išgir
dau lengvą judėjimą ii* apsidairęs pama
čiau nuogą mergaitę vandenyje, kuris lai
kė ją apsėmęs iki krutinės, besimaudančią. 
Be abejo jinai manė, kad čionai esanti vie
na laike to karšto dienos periodo. Jos vei
das buvo nusuktas į jūres ir jinai išlengvo 
krutėjo-kilnojosi žemyn -ir augštyn, nepa
stebėdama manęs.

Nieks negalėjo mane nustebinti dau
giau, kaip pamatymas tos gražios moteriš
kės vandenyje, kuris buvo tyras, kaip kriš
tolas, po saulės spindulių liepsna. Ji buvo 
stebėtinai graži, augšta ir nuaugus lyg sto- 
vyla. Atsisukus ji suriko ir, pusiau plauk
dama, pusiau eidama, užsiskubino ir visai 
pasislėpė už akmens. Kadangi ji būtinai 
turėjo laukan išeiti, tai aš atsisėdau ant 
kranto ir laukiau. Ji turėjo gana didelį 
veidą su pilnomis lupomis, didelėm, šau
niom akim, o jos oda, buvus kaip tai kli
mato nurudinta, išrodė lyg seno, kieto, nu- 
žibonto dramblio kaulo šmotas.

Ji į mane šaukė: 
pilnas balsas, kuris 
bndavojimui, turėjo 

“Nepridera tau 
sieur.”

Aš nesijudinau,
galva. Praslinko dešimtis minutų ir štai 
vėl ' apsireiškė pirma jos plaukai, paskui 
kakta ir akįs; bet pamaži ir atsargiai, lyg 
kad ji butų žaiduš pasislėpimo ir jieškoji- Į 
mo žaismę ir butų žiurėjus, ar'kaS nepri
siartina. Šiuo sykiu ji buvo pašėlus ir su
šuko: “Tu įvarysi man ligą, nes aš neisiu 
laukan, iki tu ten busi.” Ant to aš pasi
kėliau ir ėjau sau, bet neišvengiau neatsi
grįžęs keletą kartų atgal. Kada ji manė, 
jog aš esu užtektinai toli, tai išėjo iš van
dens, pasilenkė atgrįždama savo nugarą 
manin, ir dingo akmens oloj, už sijono, ku
ris kabojo jos priešakyj.

Kitą dieną aš vėl čia atėjau. Ji vėl 
maudėsi; bet dabar jau buvo apsivilkus su 
maudymosi kostiumu. Ji pradėjo juoktis 
ir rodyti savo baltus dantis. Už savaitės 
mudu buvom draugai, už kitos — tikri 
draugai. Jos vardas buvo Marraca ir ji 
tardavo jį taip, lyg jame butų tuzinas ariu. 
Ji buvo Ispano kolonisto duktė ir ištekė
jus už Francuzo, kurio pavardė buvo Pon- 
tabeze. Jis buvo valstybės darbininkas, I 
vienok tikrai nežinojau, kokia buvo jo vie
ta. Patyriau, jog visuomet jis buvo užsi-> 
ėmęs, o daugiau nijeko nepaisiau.

Paikiaus ji pakeitė laiką- eiti maudy
tis ir kas dieną ateidavo į mano grįčią pa
silsėti. Kaip pasilsėti! Jis vargiai galima i 
butų pasilsiu vadinti! Ji buvo ytin puiki '

jos
su-

Eik sau !” O 
lygo jos stipriam 
gerklinį akcentą, 
čionai stovėti, mon-

galios pasislėpė jos

LIETUVAI.
Mylima mano gimtine brangiausia, 
Bočių žemele, už visas gražiausia, 
Jeigu galėčiau aš tave regėti — 
Tiek širdžiai mano nereiktų kentėti.

Tavo miškeliai man oštų, linguotų, 
Girių paukšteliai čiulbėtų, giedotų, 
Pievų žolynai krutinę gaivintų, 
Švelnus vėjelis ašaras džiovintų.

Ten pasilsėčiau ant tavo rankelių, 
Kaip kūdikėlis ant močiutės kelių; 
Tad iš dainelių vainikus tau pinciau, 
Ir tavo1 vardą pasauliui garsinčiau.

Kalnais-kalneliais gražiai išsodinta, 
Gėlių žiedeliais įvairiais dabinta, 
Upių-upelių vandenų tyrumas, 
Kaip dangaus skliauto mėlynės 

skaidrumas.
Brangi Lietuva, tu mano tėvynė, 
Kurią nuo priešų musų bočiai gynė, 
Galvas didvyriai už tave padėjo 
Ir tavęs niekad neišsižadėjo.

Vytautas Didis kada viešpatavo, 
Pilnoj gražybėj tad žydėjai savo, 
Visoj Europoj buvai tu didžiausia, 
Visam pasaulyj garbėje garsiausia.

Visokios tautos ant Lietuvos ėjo, 
Turkai, Totoriai pavergt ją norėjo; 
Ir Teutonai, kryžium prisidengę, 
Per šimtus metų jie Lietuvą engė.

Už vardą tavo kartų kartos žuvo, 
Bet nauji stoję dar narsesni buvo, 
Dvasia Gedimino didvyrius auklėjo 
Ir nuo jų vardo mus priešai drebėjo.

Žuvai galinga pakolei Jagėla 
(Lietuvio širdžiai jį atminti gaila) 
Tave išmainė į Lenkijos sostą, 
Už tai jį Lenkai ir šiandien tebglųsto.

Džiaugės Jagėla Lietuvą pardavęs
Ir nuo Jadvygos už tai bučkį gąyęš;
Bet šitą džiaugsmą neilgai turėjo,
Nes jo Jadvyga mylėt nenorėjo.... ,

Lietuvos auksą vežė į Lenkiją, 
Tad per'Jagėla Lenkija atgijo, 
Išgama priešus Lietuvai auklėjo 
Ir ant jos rankų retežius uždėjo.

Lenkams Jagėla ragus užaugino,
Su jais badyti ir dabai: mėgina,
Bet nusilauš juos į mus Vilniaus murus, 
LietiiV6s vardas’ pataps- Lenkams sūrūs? 

Kokią galybę Kryžiokai turėjo, 
Auksu, sidabru jų šarvai blizgėjo, 
Rankenos kardų deimantais sodintos, 
Įvairiais kaulais žvėrių išdabintos.

Kada į kovą jų kareiviai ėjo, 
Auksas nuo jųjų tarytum lašėjo. , 
Ant balto ploičiaus dar kryžius išsiūtas, 
Tai jų ordemfi buvo ženklas duotas.

Kad jie paskelbt del Lietuvos karę 
Ir visas tautas Sau į talką varė, 
Pilin Malburgo lidžiunus suprašė, , 
Nuosprendį mirties Lietuvai ten rašė.

Malburgo pilis tai buvo didžiausia, 
Aukso aruodas pagaulėj garsiausia; 
Didžiausi turtu, visur užkariauti, 
Pinigai, ginklu ten buvo sukrauti.

Ėjo Kryžiokai pląidot Lietuvą, 
Iškastas kapas ratavai jau buvo.
Trimitai, triuba ir varpai tik gaudė, 
Dainas dainavoir iš džiaugsmo šaudė. 

Kas abejotų, tad praloš jie karę? 
Juk tokias mjiiaš ant/Lietuvos varė! 
Tukstąnčiai yru plienu aprėdyti, 
Argi Lietuviais prieš juos atlaikyti?!

Bet kas meilesni Lietuviui gal būti: 
Laisvam ntimiri, ar vergijoj puti?

JUOKIS 
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi

moteriškė, — kokio tai gyvuliško, bet iš
didaus tipo. Jos akįs visuomet žibėjo su 
malonumu; jos pusiau praverta burna, aš
trus jos dantįs ii’ net jop šypsą turėjo nuož
miai mylinčio apie ją. Ir visas jos kūnas 
turėjo ką tokio gyvuliško ir darė ją kokia 
tai žemesne ir prakilnia esybe. Tai su
tvėrimas, kuris buvo lemtas del kerėjančios 
meilės, ir priminė man tų senovės dievių, 
kurios davė išreiškimą savo delikatnumui 
ant vejos ir po medžiais.

O jos protas buvo paprastas, kaip du 
ir du — keturi ir garsus jos juokas tarna
vo jai minties vietoj.

Ypatingą savo grožės dovaną ji nei 
nemanė pavartoti su drąsumu ir .nesąži
ningu nepadorumu.

Kai kada vakare, kuomet jos vyras 
būdavo kur nors su- savo reikalais, ji atei
davo pas mane ir mudu sėdėdavo  va ant'te
rasos; Kada pilnutis mėnulis apšviesdavo 
miestą ir užlają su gaubiančiais kalnų ro
mais, mudu matydavova ant visų kitų te
rasų miegančius, kas išrodė lyg butų tylių 
šmėklų armija, kurie kart-kartėmis atsi
keldavo, pasikeisdavo vietomis if vėl su-

Todel į kovą-'mygią jie stojo 
Ir eilių eiles piešų savo klojo.

Kad po Žalgiiu baisi kova virė 
Ir žmonių ksiai vaitodami mirė, 
Vytautas su irsią kariumene jojo, 
Kardais, barlšiais ir kirviais kapojo. 

Kas apsakytų, ūkią dieną baisią 
Tada LietuviaįKryžiokams ištaisė. 
Lyg but stebuni tada atsitiko — 
Tokia galybė triuškinta liko!

Kalvos lavoii apklotos klaksojo, 
Kraujo ik’ Mių net balos takšojo, 
Žvėrįs puotai ir draskė jų kunus, 
Varnai kapo kryžiokus, galiūnus! 

Dabar Lenkuci, būdami silpniausi, 
Lygiai ant pro ir turto biedniausi, 
Ir dar jie norpavergt musų šalį, 
Kurie ir save Ūdyti negali.

Vargšai Lemčiai, nor’ praryt Lietuvą 
Ar jiems nas taip, kaip Kryžiokams 

buvo! J
Jeigu Kryžiai musų neprarijo, 
Tai jau Lięyiai Lenkučių nebijo!

J. Lakštutę. 
Gegužis, 1920 
Binghamton,. Y.

CUNARD LINE
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išvirtų kiaušinių, bet minkštai. 
Pačiutė atsikėlė anksti, užkai
tė vandęnį, sudėjo kiaušinius ir 
virė. Kada jis sėdo valgyti, 
kiaušiniai buvo kieti. Nelinks-

ma žmona, tai matydama, bė
davojo: “Kažin kas tiems kiau
šiniam yra: pusę valandos vi
riau, ir vis kieti.... ” — Tą pa
pasakojo A. Kunca.

Red.

Ei- 
savo

LOUIS EISENBERG 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

Kvarbų, Varnišių, Cinuoja, 
Lieja ir Stogams dangalų 
1169 East 791 h St. N. E. 

Princeton 1337-K

J. Trečiokas apsiženijo. 
damas vakare gulti, prašė 
žmonos, kad jam ant pusryčių

kius vargus jie perneša, iki ei
les parašo. Nors gauname ir 
labai prastas, kartais, netvar- 
kias, — sutaisome, perdirbame 
ir indedame, kad jo triūsas ne
nueitų ant nieko. Juokų

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

Kaip galėčiau pasiųsti pinigus saugiai į užrubeži- 
nes šalis už žemiausias kainas,?
Kas galėtų patarti man mano biznio ir ypatiškuo- 
se klausimuose?
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AR ATMENI?

(Klausiu savo Antosės)
Ar atfneni tą valandą, 
Kurioj į pažintį suėjom, 
Ir tą augštą jūrių krantą, 
Ant kurio susėdę kalbėjom?
Kaip jūrių vanduo bangavo 
Ir į krantą smarkiai liejo, 
Taip musų širdis nerimavo 
Ir kažką tarp savęs kalbėjo.
Tada davei man suprasti, 
Jog pasiryžus mano būti, 
Kitą dabar nori rasti, 
Mane palieki kančios’ žūti.
Kaip aš jaučiausi laimingas, 
Kokia man laimė spindėjo, 
Kur žengiau ten rodės jogei 
Žvaigždės po kojų birėjo.
Taigi atminus tą viską, 
"Greitai sugrįžki prie manęs, 
Nes aš ištiesęs rankas savo 
Laukiu oi, laukiu vis tavęs.
O, kaip aš bučiau laimingas, 
Kada vėl tave apkabyčiau, 
Ir spausdamas prie krutinės 
Per amžius neleisčiau, lai

kyčiau !
Tada man laimės saulutė
Vėl skaisčiai suspindėtų, 
Ir visur ant mane kelio 
Rožės išaugtų, pražydėtų.
O jeigu jau tavo meilės 
Aš nesmu vertas datirti, 
Tai paimk aštrų kardą 
Ir perverk mano širdį.
Nes be tavęs man ant svieto 
Vistiek negalima būti, 
Tai kam gi ilgiau kentėti, 
Verčiau ant vietos žūti....

MuČelninkas.
t V

Nuo Juokų Red.: “Daug skai
tome knygų, tragedijų svieto, 
kokių yr’ del meilės ištikę, bet 
nebuvo dar žmogaus, kur mylėt 
nenorėtų”—taip pereitam num. 
gerb. Metafizikas nudainavo. O| 
gerb. MuČelninkas, - kaip viršuj 
matom, šaukiasi prie p-lės An- 
tosės, kad ji jį mylėtų, arba — 
kad vėl pasikartotų tokia tra
gedija, kaip daugybės yra bu
vę. Ir žmdgus (taip jie mikli
na), jaustųsi laimingesnis, kad 
taip ištiktų, negu kad kas ra
mybę duotų. Tą paliudijo ir 
graudus verksmai gerb. Cirine- 
ušo, ir K. Draugelio ir kitų. — 
Kaip išrodo, tai ištikro tos p-lės 
yra veidrodžiai, gyvybės šalti
niai, žvaigždės , ir saulės, nes 
kas į jas sykį žiurėjo, gėrė iš 
jų gyvybės nektarą, be to dau
giau gyventi negali:

Apie pačias eiles kalbant, ma
tome, kaip išeina musų senas 
pasakymas: kas mano apie ei
liavimą, nieko kito eilėse neran
di, tik gražius žodžius; kas no
ri ką nors eilėmis pasakyt, ne
išeina getras eiliavimas. Ir o, 
koks vargas tiems smertelniems 
žmoneliams: garbės vainikus 
gauna tie, kurie nieko nepasa
ko, o kurie ką pasakyti gali, re
daktoriai jų eilių netalpina....

Mes, suprasdami žmogaus to-* 
kį sunkumą, leidžiame šiame 
skyriuje išliet visa tai, kas jų 
širdyse randasi. Tada gyveni
mas liekasi lengvesnis, lyg su 
tuščiu viedru prieš kalną lipant.

4?
Radikalu yra įvairių pažiūrų, 

tečiaus jie visi sutinka su vie
nu išvedimu, kad pasaulis butų 
galima, pagerint išsmaugus tur
tinguosius.

Kas yra poeziją. Aną nedėl- 
dienį mes sudėjome ant Ežero 
kranto. Mintis, užėjo rašyt ei
les ■— kaip ir visiems, kurie mi
stiną, kurie papuola į 'kitokias 
aplinkybes; į tokias, kokiose re
tai buna. Ta vieta buvo toli— 
apvienėjus, jokios gyvos dūšios, 
išskyrus paukštelių čiulbėjimą. 
Krantas status, vėjai ūžia, dau
žo vandenį, bangos ant krantų 
šoka, šoka...:

Bandome pinti eiles: mintyje 
sukasi žodžiai: “Bangų Daina”; 
tik imk surašyk: bangos kįla, 
puola, atsimuša į akmenis, ri
tasi atgal; saulė leidžiasi, spin
dulių takas nusidriekęs per van
denį linkui saulės. Poetiškiau
sias vaizdas, kokį kada regėjo
me. Bet eilės neišeina ir gana.

Todelei kaip kada pagailime 
ir savo poetų, atjausdami ko-

J. ŠEMOLIUNAS, O. D.
3 iki 5 po pietų.
7 iki 8:30 vak.

AKIU
Specialistas

Ofiso valandos: 
10 ryte iki 12 

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

Central 1690 Main 2063

JOHN L. MIHELICH
Advokatas

Praktikuoju visuose Teismuose. 
Kalbame Lietuviškai.

902-4 Engineers Bldg.
Branch Ofisas

Sale North American Banko 
6127 St. Clair Avenue 

atdaras ir vakarais. 
CLEVELAND, O. -

Central 1690 Main 2063

JONAS BALUKONIS 
Vienatinis Lietuvis 

Advokatas Clevelande 
Praktikuoju visuose Teismuose. 
902-4 Engineers Bldg. 

Ontario St. prie , St. Clair1 
Kitas Ofisas 

6127 St. Clair Avenue 
■Sale North American Banko 

Atdaras vakarais.

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

SHORE

St Claii ir East 55-ta gatrK _
Prospect ir Huron,
Superior ir Addison,

St. Clair ir East 125-ta gatvė
12000 Superior Ave.

S. S. SAXONIA 
Išplaukia 

SPALIO 30 
i 

Plymouth — Cherbourg — Hamburg 
Netoli savo mieste rasite vietinį laivų 

agenta. , ,

Saugumas Pirmiausia
INIGAI, kaip Lietuvoje žmonės šne
kėdavo, dega. Amerikoj pinigai au
ga — beyeik 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
rosais, nes vagiliai atėję išima; negalima 
nešiotis diržuose, nes gatviniai banditai te
nai pirmiausia apžiūri. ST. CLAIR AVE
NUE SAVINGS AND LOAN’GO. banke 
ir jo skyriuje pinigų saugumą taupyto jams 
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 
prižįurimuose bankuose.

šiais laikais, prie visko brangumo, ne
verta laikyti pinigus namie arba ant mažų 
nuošimčių — teguujrųsi liKiaiDkARTEP 
nuošimčių — tegul" ir jūsų pinigai pakįla, 
kaip ir visokie daiktai. Pradėję tuojaus 
dėti pinigus The St. CIar Avė. Banke afba 
jo skyruje, už metų laiko matysit kai 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

Kur butų galima pirkti laivakortes?
Kur aš galėčiau sužinoti kaip galima prirengti sa
vo pasporta?
Kur aš galėčiau padėti savo pinigus saugiai?'*

•»THE CLEVELAND TRUST COMPANY gali 
atsakyti šiuos ir kitus klausimus ir suteikti in

formacijas bei pagelbėti jūsų reikaluose. Tik už
eikit į bile kurį iš sekančių musų ofisų:

Main Office — Euclid prie E. 9th
W. 25 th prie Franklin s Broadway prie Harvard
Woodland prie E. 22nd * Euclid prie E. 105 th
Detroit prie W. 117th 152nd prie Pepper
Euclid prie E. 57th E. 156th prie Waterloo
Willoughby, Ohio Lorain, Ohio
Detroit prie W. 101st Kinsman prie E. 93rd

ZUbe 
Cleveland 

€r.ust Company
Šaltiniai virš $105,000,000
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Kursas
Nupuolė

Atstatymo Bendrovė pagel-

Auksino

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVE

Pasiunčia daugiausia auksinų už do- 
larį.

Lietuvos Atstatymo Bendrovė prista
to greičiausia pinigus į Lietuva, nes 
Lietuvos Atstatymo Bendrovė jau 
turi Lietuvos Valdžios leidimą pi
nigus persiuntinėti.

Lietuvos Atstatymo Bendrovė tiek iš
moka auksinų kiek siuntėjas nuper
ka, ir neats kaito Lietuvoje už siun
timo kaštus.

Lietuvos Atstatymo Bendrovė garan
tuoja visiems už siųstus per ja į Lie
tuva pinigus.

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVES

KURSAS ŠIANDIEN
YRA ŽEMIAUSIAS

Tuojaus visi kreipkitės persiuntime 
pinigų, o viexa karta gave patarna- 

vima — visuomet jo pas mus 
jieškosite.

Lietuvos
bsti išgauti pasportus ir parūpina 
laivakortes; atkeliavusiems į New 
Yorka keleiviams kuogeriausia juos 
priima ir palydi į laivus.

Lietuvos Atstatymo Bendrovė pagel
bsti pasipirkti įvairių šalių pinigų.

Lietuvos Atstatymo Bendrtovė padir
ba visokius rejentalius raštus; pa
daro ’’doviernastis” ir kitokius do
kumentus.

Lietuvos Atstatymo Bendrovės 
nuosavus namas ir ofisas:

LITHUANIAN DEVELOPMENT 
CORPORATION

294 Eighth Avenue, Cor. 25th St.
NEW YORK CITY.

Korporacijos Ofisas:
1712 Washingon Street 

Wilmington, Del.

WWlWWWWWWWWWflAft

VARPO” 
BENDROVE LIETU
VOJE REIKALAUJA

SPAUSTUVES

Lietuvoje veikia Ak
cine “VARPO” Ben

drovė. Ji leidžia tris lai
kraščius, būtent:

VARPĄ” 
DARBĄ” ir 

“LIETUVOS 
ŪKININKĄ”.

Dabar ji pradėjo 
knygas, kurių labai rei
kia Lietuvoje: vienos lai
dos knygos išeina po 20 
ir po 25 tūkstančius eg
zempliorių.

leisti

“VARPO” Bendrovei 
būtinai reikalinga yra 
modemiškai intaisyta 
spaustuvė. “VARPO” 
B-vė įgaliojo V. K. Rač- 
kauska įgyti Amerikoje 
spaustuve ir tam tikslui 
įgaliojo jį parduoti Ame
rikiečiams 2,000 “Var
po” Bendrovės akcijų. 
Kaina kiekvienos akci
jos yra $20.

<JPrie “Varpo” Bendro
vės priklauso ir pini

gus įmokėjo (nuo 5 ir 
iki 20 akcijų) šie as; 
mens: dabartinis Lietu
vos Premjeras D-ras K. 
Grinius, buv. Lietuvos 
Premjeras Advok. My
kolas Šleževičius, Stei
giamojo Seimo Vice-Pir- 
mininkas Dr. J. Staugai
tis, ; Lietuvos Atstovas 
Amerikoje Jonas Vilei
šis, buv. Finansų Minis- 
teris Prof. Šimkus, žino
ma Lietuvos darbuotoja 
M. Bortkevičienė, Steig. 
Seimo nariai A. Rimka 
ir J. Makauskis, V. K. 
Račkauskas, A. Ivaške
vičius, K. Jurgeliunas ir 
kiti.

C|j Knygų leidimas Lie- 
• tuvoje dabar yra pel

ningas darbas. Kas in
dės tan reikalan \ pinigų 
—. nesigailės. Prie “Var
po” prisidėti privalo pa
vieniai asmens, draugys
tės, kurioms rupi Lietu
vos kultūrinis \ kilimas, 
Tėvynės Mylėtojų Drau
gystės ir Susivienijimo 
Kuopos ir t. p.

AKCIJOS KAINA tik
tai Dvidešimts Dolarių. 
Certifikatai tuojau iš
duodami su parašais M. 
Šleževičiaus, Dr. J. Stau
gaičio ir J# Makauskio.

Informacijų klausdami 
ir pinigus už akcijas sių
sdami, adresuokite Ge- 
neraliam “VARPO” fi
ves Ingaliotiniui šitaip:

V. K. RAČKAUSKAS
307 West 30th St. 

New York City.

s IŠ PARYŽIAUS
i

Pamylo visas pasaulis Pary
žių, ir kas tikį turi kojas, sten
giasi atlankyti tą garbingą mie
stą. Taipgi ir musų tautiečiai 
Lietuviai keliauja lyg j kokį 
“kermošių”, ir apžiūri to mies
to senovės turtus. Bet ar daug 
jų čia' atkeliauja ir pasilieka, 
to aš negaliu sužinoti, nes ne
turiu jokių ryšių su Lietuvos 
“ambasadoriais”.

šičia norėčiau pataisyti kęle. 
tą klaidų, nes jau daug panašių 
laiškų, rašytų augšto stono y- 
patų, esmi apsiskaitęs “Vieny
bėje Lietuvninkų”, kur sako
ma, kad Paryžiuje viskas pigu 
ir darbininkai daug uždirbą — 
30 frdnkų ant dienos. Tas gal 
turėtų kokią tiesą, jeigu įmonės 
suprastų, kad dieną galima skai
tyti iki 24 valandų. Bet prasti 
darbininkai Francuzijoje uždir
ba, į 8 valandas darbo, nedau
giau kaip 15 frankų; o 1914 m. 
tokie pat prasti darbininkai už
dirbdavo 4 frankus už 10 va
landų darbo. Kaip matome, vi
suomet čia tas vienokis biesas: 
nei dolario į dieną neuždirba. 
Tai ar verta taip skelbti, kuo
met musų Lietuviai yra daugu
moje prasti darbininkai? ži
noma, įvairus amatninkai, ku
rie gali imti darbą ant savo at
sakomybės, turi savo namą, tie 
uždirba ir daug daugiau, kaip 
30 frankų į dieną. Bet pas Lie
tuvius tokie yra vadinami už- 
veizdomis arba gaspadoriais, — 
tai kaip matote čia yra žymus 
skirtumas.

O kaslink pragyvenimo, žino
ma, kad pigu su Amerikoniš
kais dolariais, nes kaip kuomet 
jau mokėjo po 18 frankų už vie
ną dolarį (prieš karę 5 fran
kai). Tai maždaug tokia tiesa 
apie Paryžių, jeigu dar nepa
miršti, kad Paryžius su prie
miesčiais užima tokį žemės plo
tą, kaip Pasvalio pavietas. Dėl
to čia yra visko: ir medžių, ir 
miškų, bet kur turi gyventi dar
bininkai, kurie “daug uždirba”, 
tai rodos nebūtų blogiau ir pa
čioje keploje. Jeigu kas nori 
pasitrankyti po pasaulį, tie ga
li važiuoti i Francuziją, bet ku
rie svajoja čia rasti aukso kal
nus, tai tiehis geriau butų A- 
merikoje. Vien tik del to ten 
vietos nestokudja, "bet čia žmo
gus žmogų pagatavi suvalgyti, 
ir vis nesotus .

H
Prie kitų nuotikių reikia ne

pamiršti, kad rugpjūčio 10 d. 
perplaukė Paryžių didžiausias 

i orlaivis “Zeppelinas”, su vidu
tinišku greitumu 90 kilometrų 
į valandą ir augštumoje 1500 
metrų. Buvo į ką pažiūrėti; 
orlaivis turėjo ilgumo 226 met
rus ir varomas, šešių mašinų su 
300 arklių spėkos kiekviena.

Didumas buvo galima gerai 
apspręsti, nes “Zepelinas" plau
kė su aeroplanų apsauga iš ša
lių, kurie tai aeroplanai atrodė 
lyg sparvos apie karvę. Orlai
vis didelis, o tų daug ir mažiu
kai, kiti skrido pirm, kiti iš ša-

LAIŠKAMS 
POPIERIAI

Mes turim visokių spausdintų laiš
kams rašyti popierių, prie tėvų, 
motinos, brolių, seserų, mylimo
sios, visokių giminių, draugų, pa
žįstamų ir tt. Ilgėjimosi dainos, 
tautiškos dainos, ir visokios kito

kios dainos

(36) SU J OO 
KONVERTAIS v v

Laiškai spausdinti keliomis spal
vomis, su gražiais apskaitymais ir 
kvietkais: jūsų giminėms, pažįs
tamiems bei mergelei yra labai 
smagu gauti gražų laiškelį, kuria
me gražiomis eilutėmis yra išro- 
kuoti jūsų jausmai prie jų. Tė
veliams yra šventi laiškai, jie lau
kia nuo jūsų išsiilgę; rašykit jiem 
dailius laiškus su dainelėlis išrei- 

kštojais jūsų jausmų.

Siųskite $1.00 tuojaus, popieriai 
jau yra supakuoti po 3 tUz. su 
konvertais, ir prirengti išsiųsti.

M. G. VALASKAS

Dept. 15, CHICAGO, ILL. (38)

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

4* PAIN-EXPELLER 4a
Valzbažeuklis užreg. S.-V. Pat, Ofise.

Žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsujj per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad tarčių Ikaro (Anchor)
VnizbaženklĮ.'

įlių, kiti sekė paskui, kaip ku
riam buvo prisakyta.^..

| Kita ką apie tą “sutvėrimą” 
rašyti tai ne mano dalykas: 'Tik 
tiek, kuomet kariavo su Vokie
čiais, tai tuos “Zeppelinus” ko- 
liodavo kaip tik kas mokėjo, y- 
pač kaip atsidangindavo ant 
Paryžiaus kokią naktį. Bet da
bar, kaip perėjo į Prancūzų sa
vastį, jie likosi geriausi civili
zacijos tvariniai....

III
Su politika Paryžius dabar 

banguoja kaip Lietuvoje pava
sario vanduo upėse. Taip bai
su, ir kiekviena diena baises
nių dalykų žąda. Karė ir ka
rė, ir vis jieškoma naujų pra
dėti. Bet pakolaik visų ausįs 
intempta Rusų' bolševikų daly
kais: vieni norėtų taikintis, o

ywvwvwvxuwwwvwwwv 

j: DABAR LAIKAS ;! 

!■ PASIŲSTI PAGALBOS SAVO j! 5 GIMINĖMS LIETUVOJE j! 
>J kaip tai, drapanų, valgymų dai- J?

ktų, pinigų ir taip toliau. Ji 
', Mes siunčiame j Lietuvą viso- C 
■ J kius daiktus.
Ji Keliaujantiems Lietuvon par- 'J
• J duodame laivakortes. Taipgi ■* 
i' partraukiame keleivius iš Lietu-
Ji vos. Ypatingai prižiūrime šei- *■
• J mynas ir neturinčius pasportų. ij
a J Rašykite tuojaus ir gausite vi- J1 
Ja sas informacijas ir būsite už- Ji 
J* ganedinti. (38) a J

!*The Lithuanian Marine:; 
I'Forwarding Company; j 
!; 203 W. 33rd St New York >

WVWVWVVWWWWWWVWV

kiti dar aršiau intempti karės 
pagiežą. Tik tame skirtumas, 
kad bolševikų nebekolioja kaip 
pradžioje, nes pradėjo prisimin
ti 1812 metai, kuomet narsusis 
Francuzas Napoleonas paliko 
ubagas. Ir apie tą istpriją jau 
daug pastabų yra prirašę su 
vienodomis išvadomis, kad su

Rusais žaisti kaip su mulkiais 
visuomet blogai nusibaigia, nors 
juos ir bolševikais vadintų.

Kaip ir kuomi tie visi daly
kai užsibaigs, kas gyvensime— 
pamatysime, bet dabar baisu, 
ir tas baisybes jieškomą padi
dinti. A. Erškėtis.
Rugp. 14, 1920.

25,000 KNYGŲ Už DYKĄ
L. K. MOKYKLA padovanoja 25,000 knygų visiems tiems, kurie 
nori sužinoti kaip galima lengvai, greitai ir pigiai įsigyt MOKSLĄ. 
Siųskit savo antrašų ir 10c., kaipo persiuntimo lėšas, adresuodami:
L. K. MOKYKLA, 2023 St. Paul Ave. CHICAGO, ILL. (40)

PASPAUSK SAGUTĘ IR PASIDARYSI 
SAU VĖJO:

Nėra reikalo kentėti nuo sloginančio karš
čio laike vasaros menesių! Elektriką pąsi- 
rodė paprastu, lengvu ir nebrangiu budu 
pasidarymui vėsumo. ■
Eiektriškas Fenas pagamins jums gaivi
nantį vėjelį kuomet ir kur tik panorėsite 
tiktai paspaudus guzikėlį. ,
Išlaidos tokiams Elektriškam Fenui ope
ruoti yra taip žemos, kad vargu tepasižy- 
mi skirtumu tarp išlaidų,, už žibinimą. Ir 
juos galima nusipirkti nuo penkių dolarių 
ir ąugštyn.

THE ILLUMINATING COMPANY 
Illuminating Building 

Public Square

MOKSLO, LITERATŪROS IR SATYROS 
ŽURNALAS

“ARTOJAS”
ssr JAU IŠĖJO 

REIKALAUKITE PIRMO NUMERIO KOL 
DAR YRA. KAINA 10c.

“ARTOJAS” talpina įvairių mokslų rašiusį gražius, lite
ratūros vaizdelis ir eiles.

“ARTOJAS , > suprasdamas, kaip žmonės mėgsta juo
kus, taipgi įvedė platų skyrių juokų-juokelių, kurie 
visus pralinksmins.

“ARTOJUI” bendradarbiauja įžymus musų literatai ir 
todėl j anie žingeidumo niekados nepritrūks, o skai
tydamas žmogus galės pralavint savo gabumus.

Prenumeratos kaina:
Amerikoje: Metams - - . - - „ $1.00
Pusei Metų i - - - - - . - .60
Lietuvon Melams ------ $2.00

REIKALINGA AGENTAI “ARTOJO” PLATINIMUI 
Reikalauki užrašymo knygelių ir kitų informacijų.

Kas nori parcavinėti pavieniais numeriais, praneškit, kiek 
jums priausti ir kiek galit išparduoti per mėnesį.

Kas veikia Eraugijose, dalyvauja susirinkimuose, turės ' 
geras pasekmes parduodamas “ARTOJĄ”', nes jį ‘

pirks kiekvienas kas tik pamatys.
Pavėniai numeriai parsiduoda po 10c.

Visokiais feįkalais ir pinigus siųsdami adresuoki!:
“ARTOJAS”

E. 7)th Street, Cor. Superior Avenue 
CLEVELAND, OHIO
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X-RAY EGZAMINAVIMAS !$1
JEI SERGI KOKIA LIGA IR NUSIMINĘS, NENUSTOK 
VILTIES IR ATEIK PAS MANE PASITARIMUI.

Aš gydau visas speciales ligas vyrų ir moterų, kaip tai Kraujo,

©| pop

Odos, Skilvio, Inkstų, K(enų, Plaučių, širdies, Nosies ir Gerklės. Su pagalba X-Ray, Ele
ktra ir mano modernišktįydymu, pasveiksi greičiausiu galimu laiku.

Mano Darbe Nėra Spėjimų.
Pąslaptįs mano pasiseki^ yra mano atsargus įtemptas jieškojimas būdų, kas jums ken
kia. Aš naudoju, X-RayMikroskopą ir Chemiškus tyrinėjimus ir visas Moksliškas Me
todas išradimui žmogauagos priežasčių ir visko negero.

Jeigu Esi isai Suiręs, Ateik pas Mane, Aš Pagelbėsiu.
Mano ypatiškaa panaudotas metodų, vartojamų Europos klinikose Berline, Londone, 
Vienoje, Paryžiuje ir Robje ir mano 20 metų patyrimai gydyme sunkiųjų Užsisenėjusių 
Ligų vyru ir moterų davĮnan progą visokiame gydyme ir mano pasekmės užganėdina.

Aš VARTOJ GARSIUS KRAUJO VAISTUS 606 IR 914.
Visokis mano gydymas Įi atliekamas visiškai BE SKAUSMO.
Jus galit pasitikėt ant tdngos nuomonės, tikro apsiėjimo ir geriausio gydymo už jums 
prieinamas kainas. Jeigjusų liga neišgydoma, aš jums tai pasakysiu. Jeigu išgydo
ma, tai labai trumpu lail aš apsiimu išgydyti, čia galima susikalbėti Lietuviškai.

DOCTQ BAILEY, “SPECIALISTAS”
5511 Euclid AvtNetoli E. 55th St, Kambarys 222, Antros lubos.

Ofiso valaus 9:30 ryte iki 8 vakare. Nedėldieniais nuo 10 iki 1.
CLEVELAND, OHIO
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KAM REIKĖJO KARĖS 
STOVIO.

Liepos 23 d. Steig. Seimas 
savo posėdyje prieš kelis so
cialdemokratus ir vieną Žydo 
balsą pritarė vyriausybės pa
siūlymui ir nutarė visoj Lietu
voj įvesti karės stovį. Nepa
prasta ir skaudi tai priemonė. 
Bet jeigu beveik visas St. Sei
mas šiai priemonei pritarė, tai 
turėjo būti ir rimto tam pagrin
do. Priežastįs, kurios vertė vy
riausybę kreiptis į Steig. Sei
mą su prašymu karės stovį ■ pa
skelbti, yra išdėstytos krąsto 
apsaugos ministerio Žuko kal
bose, o socialistų liaudininkų 
demokratų ir valstiečių sąjun
gos frakcijų bloko pozicija ir 
motivai, del kurių tos dvi frak
cijos balsavo 
įvedimą, yra 
kos kalboje, 
nekalbėsime.
dalykas pabrėžti.

Atėjus raudonarmiečiams į 
Lietuvą ir užėmus jiems Lenkų 
okupantų vietas, ne tik bolše
vikai, bet ir jų talkininkai, va
dinami revoliuciniai liaudinin
kai, ėmė atvirai agituoti prieš 
Steig, Seimą, raginti stoti į rau
donąją armiją ir dėtis prie Ru
sijos sovietų. Svarbiausias jų 
argumentas tai tas, kad, girdi, 
Seimas esąs Buržuazinis, darbi
ninkai negalėję dalyvauti rin
kimuose ir tt.

Argumentas butų rimtas, jei 
butų teisingas. Bet d'alykas 
toks, kad Lietuvoje St. Seimo 
rinkimuose dalyvavo nemažiau 
kaip 90—95 nuošimčiai visų 
rinkikų, reiškia — daugiau, ne
gu kurioj nors kitoj pasaulio 
valstybėj. Jei tie 5—10 nuoš. 
nebalsavusių butų buvę visi bol- 
šękivai ir juos pasekusieji revo
liuciniai liaudininkai — o juk 
tarpe tuo nuošimčio buvo ligo
nių,' paliegėlių, kurie negalėjo 
ateiti, ir paprastų tinkinių-ap- 
sileidėlių, — ir tai kokia teise 
tie 5—10 nuošimlių gali Steigia
mąjį Seimą, 90—95 nuošimčių 
gyventojų išrinktą, smerkti?

čia gali tik viena teisė būti— ' 
fanatiko teroristo arba bepro
čio. Bet demokratinėje vąlsty- i 
bėję tokios rūšies žmonėms lai
svės būti negali: nes negalima i 
leisti, kad 95 žmonės pildytų ’ 
įnorius penkių fanatikų-bepro- 
čių. Ir jei jie nesilaiko/tvar- : 
kos, jei savo idėjas mėgina 
skleisti ne kaip visi žmonės, o 
per kardą ir ugnį, tai jiems rei- 1 
kia pasakyt: rankas šalin! • 

Štai dar vienas motivas, ku
ris vyriausybei ir St. Seimui da- i 
ve nė tik teisės, bet ir uždėjo i 
pareigą griebtis aštrių priemo- 
nų, kadį Lietuvos respublikos : 
priešininkams atatinkamą vietą i 
parodyti. s (“Darbas”) ’

už karės stovio 
atstovo A. Rim- 
Apie tai mes čia 
Tenka tik vienas

LENKAI PRIPAŽINO.
Lenkai pripažino Lietuvos 

Steigiamąjį Seimą. Lenkų val-

ENUSTOK 
HUI.
p tai Kraujo, 
i-Ray, Ele-

jums ken-
liškas Me-

, Londone, 
jisenėjusiu 
medina.

10 už jums 
gu išgydo- 
iškai.

•08.
i 1.

džia raštu iš liepos 4 d. prane
šė musų valdžiai, ka’d “Lenkų, 
vyriausybė yra nusprendusi pri
pažinti Lietuvos Steigiamąjį 
Seimą ir jo pastatytą vyriausy
bę kaipo nepriklausomas orga
nizacijas de facto” ir toliau “pa
reiškia iš savo pusės norinti už- 
megšti 'su Lietuva draugingų 
santikiu”....

Pripažinimas Steig. Seimo ir 
jo pastatytos vyriausybės de 
facto nepriklausomomis organi
zacijomis dabartiniu laiku — 
švelniausiai tariant, yra bereik
šmis Lenkų posakis.

KĄ LENKAI MANĖ.
Lenkai vėl rengė sukilimą 

Lietuvoj. Likosi susekta slap
ta Lenkų “organizacja Strzel- 
,kow Nadniemenskich”, kuri, 
kaip ir pernai P. O. W., Lietu
vą buvo pasidalinusi rajonais, 
paskirsčiusi komendantus ir tt. 
Nurodymus ta organizacija gau
davo iš Vilniaus. Kaune ir pro
vincijoj areštuota keliolika Len
kų.

(Taip dėjosi dar prieš tai, ka
da bolševikai nebuvo juos 
tinai pradėję mušti.)

galu-

Len-ATVADUOTUOSE nuo 
kų kraštuose pasilikę išblaškyti 
Lenkų kareiviai klaidžioja ma
žais būreliais, persirengę ir ap
siginklavę revolveriais.

TELŠIAI.
Išgirdus apie Vilniaus atva

davimą, liepos 18 d. Telšiuose 
surengta iškilmingos pamaldos, 
kuriose dalyvavo daug žmonių. 
Miesto namai buvo papuošti 
tautinėmis vėliavomis.

NAIKINA BOLŠEVIKUS.
Liepos 23 d. Žvalgybos

Vilniaus 
į Naujus 
revoliuci-

sky-
riaus agentai suėmė 
“Revkomo” siųstą 
Trakus instruktorių 
niams komitetams organizuoti.
Prie jo rasta tam tikrus įga- 
liavimo dokumentus, atsišauki
mų ir tt. Dokumentai rašyti 
Rusų ir Lenkų kalbom. Pirmoj 
'liepos mėn. pusėj susekta kari
nė' bolševikų organizacija mu
sų kariumenės tarpe, kurios 
priešakyj buvo iš Maskvos at
siųstas komisaras.

(“Darbas”)

ŽEM. KALVARIJA.
Šarnelės kaime vieną šventa

dienį susirinko kaimo jaunimo 
dalis ir nutarė įsteigti taip va
dinamą draugiją “Klubas”, ku
riame galėtų kiekvieną šventa
dienį šiek-tiek pasilavinti ir pa
silinksminti. Na ir štai kas iš 
to išėjo, šventadieniais susi
rinkdavo kelios dešimtįs jauni
mo ir vietoj jų lavinimosi būda
vo buteliukas lietuviškos, o pa
skui pasilinksminimai. Kurie 
nesutiko su tokiu programų, tai 
tuoj pasišalino iš draugijos.

(“Liet. Ūkininkas”)

L. G. D.
NAUJAM $100,000 VAJUI 

SUAUKAUTA:
Balansas pagal “Lietuvos” 

N. 67, 1920 m., tilpusioje at- 
. skaitoje, pas iždininką D-rą J. 
Kulį ................ $174.64

Chicago, Ill., Englewood sk. 
57, per J. P. Grigaliūną 149.00

Chicago, Ill., Dr. S. Nai- 
kelis .................. 10.00

Chicago, Dr. C. Vezelis 10.00
Chicago, Yiddišer-Litvišer 

Ferband of America, per 
Ab. L. Lurgą .................. 50.00

Chicago, D. Riauka .... 5.00
Herkimer, N. Y., 45, sk. per 

M. F. Mickevičių < .... . -50.00
Chicago, Paul ir Adolph

Brand, per J. Kazlauską 5.00
Chicago, P. Sinusas, aptieko- 

rius .................. 10.00
Chicago, Yiddišer-Litvišer 

Ferband of A. per H. Ra- 
gofsky ................ 5.00

Arnold, Pa., 72 sk., per J. A. 
Spakauskas . .................. 40.00

Lake Mills, Wis, kun. O. E. 
Reidenbach ............ 2.00 
Hėrkimęr, N. Y., 45 sk., Šv. 
Jurgio Dr-stė, per J. Vasiliaus
ką .................... 55.00

Baltimore, Md., sk. 7, per M. 
Bartuškienę .......... 16.25

Leonard, N. D., kun. Robert 
Kreitlow .......................... 2.00

Miners Mills, Pa., sk. 71, per 
B. Bogužą ...................... 64.00

Westville, Ill., sk. 9, per J. 
Urbą ................ 86.00

Cleveland, O., sk. 10, per p-lę 
M. Baltrukoniutę ........ 7.00

Waterbury, Conn., sk. 44, per 
Dr. S. Sapraną .............. 10.00

Rochester, N. Y., sk. 12, per 
P. Petronį ...................... 7.25
(Šioji auka tapo surinkta per N. 
Juodviršį krikštynose dukters

TAUTOS PASTOJA 
PAŽYMIOS PER

JŪREIVYSTĘ
Pereitais laikais Lietuvių tau

ta mažai domės -kreipė į jūrės 
svarbumą, o dar mažiau į pre
kybą, ir todėl Lietuvių gyveni
mas buvo apsnūdęs. Ko Lietu
viai patįs nesugebėjo, tą atliko 
Žydai, Rusai, Lenkai ar Vokie
čiai. Svetimoms tautoms Lie
tuvoje viešpataujant, Lietuviui 
nebuvo nei leista užimti urėdus 
savo gimtinėje, o amatai ir pir- 
klyba bei pramonė buvo slegia
mi, kad tik Lietuvių tauta ne- 
apsišviestų ir nepraturtėtų.

Ir šiandien Lietuviai neturi 
jokių rankvedžių pirklybos ir 
pramonės reikaluose, o privers
ti yra pasitenkinti, gyvenimo 
prityrimais. Nors nemaža išei
na spaudoje visokių istorijų ir 
istorijėlių, bet pirklybos ir pra
monės išsiplėtojimas mažai už
kabinamas ten esti. O pasi
tenkinti vien karalių ir armijų 
darbais, rodos, ilgiau nebegali
me.

Istorija gi yra didelis pamo- 
kytojas. Nuo seniausių gady
nių iki šiandien pirklybos ir 
pramonės praeitis skaitosi lyg 
koks romanas, žiloje senovėje 
randame Chiniečius, o labiaus 
dar Phoinikus jūrėmis indomau- 
jant. Phoinikai iš Sidono ir 
Tyro nausėdijas ir faktorijas 
praplatino pakraščiuose Tarpže- 
minės jūrės, jie aplinkui Afri
ką pirmi apvažiavo, ir net gin
tarą iš Lietuvos gabenosi, par- , 
duodami jį žinomajam tuomet : 
svietui. Grekų tauta, ypačiai ; 
Atėnų miestas, išplėtojo savo 
laivynus ir įsigijo ne tik poli- i 
tiška spėką, bet ir milžiniškus 
turtus. Florencijos ir Genuos

Birutės K. Gėčių šeimynoj.) miestai savo laivynais lobius su-
PinrrliomiATi M V olr z • ‘i:Binghamton, N. Y., sk. 35, 

per C. G. Vaičiūną .... 100.00
Rochester, Minn., per C.

Jušką ....'........................ 7.00
Cleveland,- O., sk. 10, per J. 

M. Baltrukoniutę ..........
Arnold, Pa., sk.' 72, per, 

Spakauską ......................
Chicago, J. Anusavičius
Chicago, sk. 47, per Dom.

Žutautą .......................... 79.50
Torrington, Conn., sk. 46, per 

A. Vokietaitį surinkta'auka pra
kalbose kovo 29 .............. 30.00

Minneapolis, Minn., sk. 13, 
per M. J. Biežį, likusis pelnas 
nuo baliaus .. . ... ................30.00

Binghamton,, N. Y., kun. J. 
Ambrozaitis .................. 10.00

New Kensington, Pa., sk, 72, 
per J. Miliauską ........ 50.00

Union City, Conn., W. Side 
Pharmacy, p. H. B. Olson 3.00

Chicago, Ill.,- sk. 1, Town of 
Lake, per J. J. Paleką .. 31.00

Viso ............. $1,132.64 
Gerbiami Skyriai. Laikas su- 

brusti ir didesniais žingsniais 
pirmyn žengti prie 100,000 do- 
larių Liet. Raudonajam Kry
žiui. Pirmieji ledai pralaužti, 
dabar tik sutartinai pečiais su
rėmę pirmyn!

Dr. A. L. Graičunas, 
š Centro Sekretorius.

sikrovė 
zacijos.

ir buvo nešėjais jcivili- 
Portugalai laivais ap-

sukę Afriką atidengė kelią j 
Indiją ir josios paslaptingais 
turtais lobino savo šalį. Ispa
nija surado kelią Amerikon ir 

• smaugdama Amerindus, plėšė 
jų šalį, grobė jų "auksą ir pra
platino savo kalbą Centralėje ir 
Pietų Amerikoje. Hanzos mie
stų sąjunga šiaurėje buyo įgi
jusi ir didelius lobius ir politi
šką galybę. Kritus Ispanijos 
garbei, jos vieton stojo Rolan
dai, Anglai ir Francuzai. Skan
dinavai jau viduramžiams auš
tant buvo žymus jūreiviai, ir 
šiandien Danai, Norvegai ir 
Švedai' turi savo žymius laivy
nus. Visos tautos pajūriais gy
venančios, o užjurine pirldyba 
užsiimančios, yra labiau apšvie
time ir civilizacijoje pakilusios, 
negu tos, kurios toli nlio jūrių 
nustumtos.

Latviai ir Estai,*prieš Didžią
ją Karę, tprėjo savo jūreiviš
kas /bendroves ir pirklybiniūs 
laivus, ir apšvieta abiejų tautų 
bei jų ūkis augščiaus pakopę 
buvo, negu Lietuvoje, kuri, nors 
susiduria su’ Baltijos jūrėmis, 
bet jomis nesugebėjo naudotis. 
Dabar kita gadynė virto. Lie
tuviai turi naują nusistatymą. 
Jūrė — tai langas į Vakarų kul
tūrą, tai tiltas, kuris Lietuvai 
duos susisiekti su plačiu svietu.

i Todėl ir- subruzdo Lietuviai 
tverti Lietuvos Garlaivių Ben
drovę, ne dęl grobišavimo sve
timų žemių, bet kad pagerintų 
ekonominę padėtį Lietuvos1, taip 
labai nuskriaustos seniaus Ru
sų carizmo, o dabar ir karės 
metu ir taikai įvykus dar teb- 
slėgiamos artimiausių kaimynų. 
Lietuvos Garlaivių Bendrovė ir 
kreipiasi prie Amerikos Lietu
vių, kad pirkdami jos akcijas 
pagelbėtų įsigyti Lietuvos lai
vyną.

Kiekviena akcija praktiškai 
pareina po $33. Kas penkios

■1— — ----- ___ ----------------------------------------------- ■ ——

akcijos duoda vieną balsą. Kas I taps padidinta.
gali, linkėtina, kad indėtų di- Kviečiame visus į bendrą dar- 
desnj Bendrovėn kapitalą. Ak- bą be skirtumo įsitikinimų ar 
cijos pirkti galima ar pas įga- partijų. čion politikos nėra, bet 
liotus agentus, ar tiesiog Cen- tik rūpestis kaip geriau ir grei- 
tralinėje raštinėje, kurios ant- čiau Lietuvai patikrinus ekono- 
rašas dabar yra: 1419 N. Main minį atsistatymą. Kas prijau- 
Ave., Scranton, Pa. J čia Lietuvos gerovei, šviesai ir

Amerikos Lietuvos Garlaivių j laisvei, tas tegul prisideda da- 
Bendrovė prisiuntė vieną direk
torių, D-rą Joną šliupą, kuris, 
kaipo generalis agentas, įgalio
tas yra suorganizuoti ir perves- 
dinti akcijų pardavimą. Tasai 
pasikvietė p. Skritulską, p. Lo- 
patb ir Kapitoną Vaišnorą į Pa
tarėjų Komisiją, kuri toliaus

bar savo pinigu prie Lietuvos 
Garlaivių Bendrovės!

Subruzkime, vyrai ir moterįs, 
o veikiai Lietuvos laivynas gro
žėsis ant jūrių po Lietuvos vė
liava. ' DR. J. ŠLIUPAS, 

Lietuvos Garlaivių B-vės 
Generalis Agentas.

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
Nedeldienį 11 iki 12 dieną 1:30 iki 3:30 po pietų

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

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

taisymo.
Naudoju savo garsų “Peridonto” del Be-j 

skausmio Dantų Traukimo. ’

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

tokiu, kuris primins jums senovės dienas.
Už $1.60 galėsite pasidaryti 10 galionų skanaus alaus. Jeigu 

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

HOME BREW SUPPLY STORE
Princeton 4666401 Superior Avenue

Prospect 2420 Central 1766

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- 

kuojam, išleidžiant ir sukraunanti.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

14.00 
J. A. 
35.00 

5.00

ATIDAI LIETUVIAMS

DYKAI -
Suteipiame paaiškinimus kaip geriau važiuoti Tėvynėn, ir 

išdirbame pasportus trumpiausiam laike.
Partraukiame iš Lietuvos gimines ir pažįstamus.

LAIVAKORTĖS VAŽIUOJANT IŠ LIETUVOS IR TE
NAI; SIUNTIMAS PINIGŲ; PRIIMAMA PINIGUS 

ANT PAČĖDIJIMO IR MOKAMA NUOŠIMTIS.
HENRY C. ZARO

3RD AVE. Čor. 6th St. Dept. L. 5 NEW YORK, CITY
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Giminės iš Lietuvos
Mes pergabensime jūsų gimines iŠ jų namų Lietu

voje tiesiai į jūsų namus Clevelande. Laivakortes 
parduodame ir prirengiame visas reikalingas kelionei
popieras

Užtikrintas Pinigu Persintimas
Siunčiame pinigus į Lietuvą per pačtą ir per kab- 

legramą. Persiuntimas pilnai užtikrinamas, o jei kas
negauna, pinigus jums gražinsime.

Gabowitz-Castle and Co
International Foreign Exchange

MAGDE. “Ak, kaip man pal
vą ! Išbandžiau visokius mazgojimus, 
trinkimui, muilavimus — ir viskas tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man geda net darosi/" ,■

MARE. “Na, tai kam tau kęst be
reikalingai/ Žiūrėk, kokie mano plau
kai gražus, švelnus ir iysti. O tai 
todėl, kad aš vartoju RUFFLES f“

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Nei! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos sustiprintojis,

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kėlių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jį jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvų bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

> Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pašto markėmis, ar money order šiokiu adresu: , 
—■—■—F. AD. RICHTER O CO., 326-330 Broadway. New York»
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MAINOM NAUJUS NAMUS ANT SENŲ
TAIPGI NAMAI ANT PARDAVIMO

Manantieji pirkti Namus ar Lotus nepamirškite užeiti pas savus — tai yra pas Lie
tuvius, nes mes turime visados didelį rinkinį namų visokios rūšies visose miesto 

dalyse. Parduodame su mažu įmokėjimu ant lengvų išlygų ar išmokėjimo, 
taipgi mes mainome arba priimame Senus Namus kaipo įmokėjimu ant 

naujų, kurie čia yra nurodyti.

4 NAUJI NAMAI po dvi šeimynas, po 5 kambarius, elektros šviesa, su maudynėmis, 
furnasais ir trečiu augštu, intaisytu į kambarius, aržuolinės grindimis, duri
mis ir visas kitas medis viduj aržuolinis. Randasi ant Westropp Ave., arti dvie- 

' JU gatvekarių, Bulvaro ir Parko.

VIENAS NAUJAS NAMAS, dviejų šeimynų, po šešis kambarius, su maudynėmis, 
furnasais, elektros šviesa ir kitais visais parankumais pagal vėliausios mados; 
pabudavotas iš geriausio medžio ir kito materiolo, labai puikioj vietoj, iš lauko 
taipgi puikios išvaizdos bungalow, didelis lotas, tiesiai ant East Bulvardo.

DU NAUJI NAMAI po dvi šeimynas, po penkis kambarius, su maudynėmis, elek
tros šviesa, furnasais ir kitais visais parankumais del naujų šeimininkės ir visos 
šeimynos gyvenimo. Ekstra gražioje apielinkėje, rytų dalyje miesto (East Cle
veland).

Taipgi turime ir daugiau, kurie čia nėra pažymėti. Be to turime didelį rinkinį Lo
tų visose dalyse miesto, kuriuos parduodame su mažu inmokėjimu, ar jeigu kas tu
ri seną namą ir norėtų statyti sau naują, mes mainome su primokėjimu arba priedu.

Turėdami reikalus su Namais, kreipkitės:

A. B. BARTOSZEWICZ 7907 Superior Avenue
Telefonai: Rosedale 1157 Princeton 2727

PETRAS MULIOLIS 2006 St. Clair Avenue
Telefonai Prospect 953 Central 6488

© © © © i ©^@@©©@©©©©©©©©@©©©©®®@©©@©®©©©©©©©©©©©©
Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio



f Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese 1
fe- Telefonai Princeton '2727 Rosedale 1157 J

283 žm. Gatvekarių nelaimėse 
užmušta vienas ir 63 sužeista.

PROGA 
del Lietuvio

Dr. J. šliupo prakalbos. Iš 
didžiausių šio mėnęsio musų ko
lonijoj nuotikių buvo apsilanky
mas gerb. D-ro Jono šliupo, ku
ris laikė prakalbas rugpjūčio 25 
dieną.

Kaip tik išgirdo, kad D-ras 
šliupas Mau yra sugrįžus iš Lie
tuvos, Clevelandiečiai nerimau
dami teiravosi: kada čia atva
rius Dr. šliupas ; Jęąžin ar tuoj 
jis čia atvyks; ar atvažiuos ka
da ir čia? — ir taip be paliovos. 
Visi jo laukė. Pagaliaus atėjo 
ta linksma žinia: rugpjūčio 20 
d. gauta žinia, jog Dr. šliupas 
čia žada atsilankyt ir pasakyt 
■kalbą apie .Lietuvą ir Lietuvišką 
Laivyną. Prakalbos surengta 
ant seredos, rugp. 25 d., Lietu-1 
vi; Svetainėj. Kaip tik salės 
durįs atsidarė, žmonių prisi
grūdo pilna: apstota visos du
žus, pasieniai, takai ir kur tik 
kas galėjo; kiti net ant'grindų 
priešakyje susėdo, kad neužsto
jus kitiems akių. Buvo apie 
600 žmonių, tautininkų, katali
kų, socialistų ir bolševikų; Vi
si jo laukė.

D-ras J. Šliupas salėn pribu
vo 7:45 vai. vakare, su pora vie
tos veikėjų. Ihejus salėn, pub-

yra Lietuva abstraktivė, bet 
brangesnis yra man realinis 
gyvenimas Lietuvių ir tą norė
čiau papasakoti Lietuviams, o 
labiausia Panevėžiečiams Ame
rikoje.”

Lietuvos Paskolos vietinė sto
tis kviečia susirinkiman pėtny- 
čios vakare, ant 7%:30, į Lietu
vių salę, 6835 Superior avė., vi
sų Clevelando Lietuvių draugi
jų pirmininkus, visus bonų par
davėjus ir patį stoties komite
tą. Kiekvienas privalote daly
vauti, kas užjaučiate Lietuvos 
reikalams. ’ ,

Apie rugsėjo 25 dieną vieti
nė Laisvės Paskolos stotis ren
gia dideles prakalbas, kuriose 
dalyvaus įžymus kalbėtojai. At
minkit tą laiką ir rengkitės.

Dr. V. Kudirkos Draugystės 
| mėnesinis susirinkimas atsibus 
nedėlioj, rugsėjo 5 d., 2 vai. po 
pietų,- Flynn salėje, 5309-11 Su
perior avė. Meldžiu atsilanky
ti narius kuoskaitlingiausią, nes 
yra daug svarbių reikalų, kurie 
turi būti apsvarstyti.

J. Ruškis, Užrašų sekr. 
3101 Church Ave.

ti tik ant relių užvažiavęs.
Aliance, O. — Pereitą, suba- 

tą čionai stuminėjant vagonus 
du trukiai- užpakaliais susidūrė 
ir likosi užmušta du, sužeista 3 
darbininkai. Užmuštieji likosi 
taip sukoneveikti, kad negalima 
buvo nei pažinti.

Vietinės nelaimės.
Važiuodamas automobiliuje, 

ant kelio apvirtus, užsimušė J. 
Morris, automobilių kompanijos 
pardavėjas; liko jo žmona su 8 
vaikais. Su juo važiavę kiti du 
vyrai išliko gyvi ir net nesužei
sti.

Panedėlio vakare automobi
lius gatvėje suvažinėjo 9 metų 
vaiką ir nuvažiavo sau taip 
greitai, kad rųekas nespėjo pa
žinti. i

Miesto gatvėse nelaimės di
dėja. Bėgyje vieno rugpjūčio 
mėnesio automobiliai užmušė 
18 žmonių, šis skaičius yra di
džiausias, kokis kada buvo, šių 
metų bėgyje, per 8 mėnesius, 
miesto gatvėse užmuštą 77 žm. 
Vienu rugpjūčio mėnesiu ant 
gatvių automobiliais sužeista

Mums reikalinga tokių vy
rų dideliai pardavimo kam
panijai; nereikės jums pa
tyrimo turėti, nes mes iš
mokinant ir jus gausit visą 
patarimą ir pagalbą iš mu
sų gabių pardavimo vedė
jų; mes turim naujausius 
pardavimo metodus.
Neatidėliok pasimatymą su 
mumis del šios progos; at
eik pasikalbėti su Mr. Wol- 
co, tarp 8:30 ryte ir 4 po 
pietų.
236 ‘ ENGINEERS BLDG. 
Kamp. St. Clair ir Ontario..

A. ŠIMKŪNAS
Moteriškų, Vyriškų ir

Vaikų Drapanų
Krautuvė

Užlaikau geriausių vyriškų, 
moteriškų ir vaikams parėda- 
lų, marškinių, apatinių, kal- 
hierių, kaklaraikščių. jekių. 

sijonų ir visokių kitokių. ?
Krautuvė atdara ir vakarais.

1001 E. 79th Street
Kampas Cramb Avenue.

3 MAGNIFICENT STEAMFIRS 3 
The Great Ship "SEEANDBEE” — “CITY OF ERIE" - “CITY Ol BUFFALO” 
CLEVELAND — Daily. May lit to Nov. IHih --BUFFALO 
Leave Cuevkland - 9:00 P. M. ? Eastern 5 Leave BuurAtn - JsJO ?• M. 
Arrive Buffalo - 7:30 A.M.) Standard Timr ( Arrive Clrvt la nd. .:30 A.M. 
Connections nt Buffalo for Niagara Falls and all Eastern and Canadian Railroad tickets 
reading between Cleveland and Buffalo are rood for trunoportntion on our Bi- arner•. T®®
ticket agent or American Express Agent for tickets via C. & B. Line. New Tourist Autcmoblle 
Rata-|10.00 Round Trip, with 2 days return limit, for cars not exceeding 127 ic. wheelbase.

water* of the world. Sleeping

Bcsatifuhy colored sectional paxclo chart of Tb« Great Ship "SEEANDBE-J” feont cn receipt of 
five cents. Also oak for our 24-pogo pictorial and deccriptivo booklet free.
The Cleveland & Buffalo

Transit Company
Cleveland, Ohio

DUOK JAM
PROGOS

Pančiakos Mokyklon Eiti
PASINAUDOKIT ŠIA PROGA, KUOMET MES TORIM 

VAIKAMS PANČIAKŲ PIGIOMIS KAINOMIS—
Geros pančiakos po 29c. pora beveik visų mie*.

■The Regai pančiakos po 39c. pora yra didžiausios vertės
— ir nusistebėsite nupirkę pančiakas iš musų specialio 
pardavimo po 50c. porą baltų ir? juodų vaikams ir mer
gaitėms pančiakų.

Pripirkit saviškiams pančiakų gaudami tokia kaina.
- RANDOLPH VARIETY STORE

Prie Addison Road.7040 SUPERIOR AVE.

Užmuštas policistas. Maple 
Heights k maršalas, būdamas 
savo teritorijoje1 ant sargybos 

.degtinės slaptų vežiotoji), likosi 
lika jį pasveikino garsiu delnų j automobilium pervažiuotas ir 
-plojimu. “Dirvos” rėd. K. S. beveik ant vietos užmuštas. Bu- 
Karpavičius atidarė susirinkimą 7$ automobiliuje vyras ii mo- 
ir perstatė D-rą J. šliupą kalbe- jas įuo įarpU važiavo ant moto- 
ti. Kalbą pradėjo nuo senų lai- rinip dviračio ir sukosi per gat- 
kų Lietuvių kovos už neprigul- vės kampą, kaip iš užpakalio 
mybę, nors tūlų tautų rašyto
jai jau laikė Lietuvą diegusia 
ir buvo pradėję rinkti jos liau
dies padavimus. Kalba buvo la- bučio 
bai žingeidi, pamokinanti, bęša- paimtas pavieto kalėjimai!, 
liška ir visus užganėdino.

o . j    incLU amžiaus, La vieta uzemeBaigdamas kalba, plačiai pa- * . ’ / .. . T. . per septynis metus; paliko jo

ant jo užlėkė automobilius, nu- 
I mesdamas į šalin.
liūs taipgi apvirto, 

Imas jame buvusius.
automobiliuje

Automobi- 
užgriuda- 
Iš ligon- 
važiavęs

Užmuštasis maršalas buvo 45 
metų amžiaus, tą vietą užėmė

PARSIDUODA
BUČERNĖ IR GROSERNĖ 

geroj vietoj, Lietuviais apgy
vento!. Pardavimo priežastis — 
išvažiuoju Lietuvon. ST. BU
LOTAS, 2255 Hamilton Aye.

REIKALINGAS BUČERIS 
KURIS GALI GERAI AT

LIKTI SAVO DARBĄ. 
Atsišaukit antrašu 2041 Ha
milton Ave. Taipgi reikalin
gas vaikiščias apie 14 metų 
amžiaus, kuris galėtų atlie
kamas' nuo mokyklos valan
das arba ir visą laiką dirbti.

ANT RENDOS miegamas kam- 
I Haris, be valgio, del dviejų ar 
vieno vyro. Kreipkitės į “Dir
vos” Krautuvę. 7907 Superior 
Ave.

aiškino ir apie Lietuvos laivy
ną, kuris būtinai reikalingas.

Po prakalbų, pas p. V. K. Jur- 
gilą atsibuvo vakarienė, kurioje 
dalyvavo būrelis vietos rauti- 
ninkų.veikėjų._Ant rytojaus iš
važiavo į Pittsburgą. D. A.

žpiona' ir aštuoni vaikai.
Suvažinėjęs jį vaikinas važia 

vo su mergina ant gerų laikų.

Kitos nelaimės ant kelių.
Elyria, O. — Nedėlioj pilnas 

tarpmiestinis elektriškas tram
vajus užlėkė ant kito tramva
jaus ir taip smarkiai abu susi
trenkė, kad. sužeista 20 žmonių. 
Nuo susitrenkimo likosi per
versta, keli stulpai, ant kurių 
kabojo elektros-vielos, ir sukri
tę vielos ant viršaus tramvajų 
juos padegė; abu karai tuojaus

PA JIEŠKAU Bronislavo Gra- 
bauskio, Kantaučių parap., 

Smilgių sodos, Telšių apsk. Ma
lonėkit atsišaukti jis pats arba 
apie jį žinantieji pranešti, už 
ką busiu labai dėkinga. Turiu 
jam svarbią žinią iš Lietuvos.
Kazimiera Platakienė-Saldaus- 

kaitė, 7916 Pulaski avė., Cleve
land, O. (38)Kun. Juozas Halaburda, bu

vęs vietinės- Šv. Jurgio parapi
jos klebonas, atsiuntė “Dirvai” 
sekantį laišką, rašytą rugpjū
čio 10 d.: “Apvažinėjęs Lietu
vos visas pakampes, ištyręs 
Lietuvių ekonominį, politikinj liko degėsiais ir visiškai sunai- 
kaip ir dvasinį (? — Red.) sto- kinti. Vienas žmogus ant Vie
vį, grįžtu atgal Amerikon. Bu- tos buvo užmuštas. Pasažie- 
tų man malbnu -gauti Clevelan- riams dar pasisekė iš karų iš- 
do ^Lietuvių užkvietimą ir . 
pasakoti jiems aktuališką gy
venimą Lietuvoje. Busit! Ame- 
rikoje apie rugsėjo 10 dieną. 
Antrašas mano Amerikoje bus 
sekantis: 928 Bulson st., Cam
den, N. J. Butų malonu, kad 
vėl siuntinėtumėte man" laikraš
tį ‘Dirvą’. Ištikrųjų, Lietuvoje 
yra kitokis gyvenimas kaip I du; (vienas perlėkė per reles ir pigiai parduosiu. Kam reikia, 
mums yra perstatytas per ne- matydamas atvažiuojantį karą atsikreipkit: ' (37)
kurias ypatas, ypatingai gyve- šaukė paskui, važiuojančiam su- S. R. 130 Wooster Ave. 
nimas kaimiečių. • Brangi man'stoti. Tas gi įstengė susilaiky-1 Akron, Ohio.

REIKALINGAS LIETUVIS 
duonkepis, kuris keptų juodą ir 
baltą duoną, mokestis gera. 
Atsikreipkit antrašu (37) 
130 Wooster Av. AKRON, O.

AKRON, 10., i parsiduoda duon- 
pa-l bėgioti pirm prasidėsianti gaiš-1 kepykla su pragyvenimui na- 

j rui. Nelaimė įvyko prie štai- j mu ir be. Renda pigi; listas ant 
gaus relių užsisukimo. ilgų metų. Akrone nėra jokio

Lima, O. — Vakare pereitą Lietuvio duonkepio, kuris kep- 
pėtnyčią važiuojant per reles tų juodą ir baltą duoną. Kas už- 
automobiliui su penketu ypatų, siims, darys didelį biznį. Yra 
užlėkė ant jų elektriškas tram- Lietuvis kunigas ir tt. Nenoriu 
vajus ir tris užmušė, du likosi svetimtaučiui parduoti. Tą vię- 
sužeisti. Automobiliai važiavo tą pigiai pirkau už morgičių ir

išpardavimui. Pats' laikas yra dėlto, kad už keleto dienų visi jaunikaičiai pradės rinktis atgal į 
mokyklas ir dėlto turi būti tinkamai aprengti drūtomis drapanomis, plaščiais ir tt., kurie galėtų iš
laikyti didelį jų dėvėjimą, kokį tikras vaikas drapanoms patiekia. Taipgi nepaprastas šis išpardavi
mas tuomi, kad visu'šiuo išpardavimo bėgiu kainos yra nesulyginamai numažintos. Gerai įsižiūrė
kite į apačioje surašytus pardavimui dalykus ir ateikit anksti iš ryto, pirkit tiek kiek tik jūsų vai
kams reikės ant visos žiemos, ir taip pasinaudosit pigumu ir daug sutaupysit.

$7.98 OVERKOTAI po
Vaikų dubalta krutinę Rusiški plošeiai-overkotai,

' visi gerai pasiūti, su gražiais pamušalais ir diržais
aplnkui.
yra žaliai ir rudai maišytas ir dryžiuotas.
eina nuo 2Yz iki 10. $7.98 vertės parsiduoda
įain Skiepe po $5.98.

$7.95 MOKYKLON SIUTAI
Vaikų rudeniniai mokyklon eiti siutai, labai 

tai pasiūti įvairiose spalvose nuo šviesių iki 
šių, su diržais aplinkui. Kelinaites yra pilnai iš
muštos, plačios ir drūtai pasiūtos. Mieros eina 
nuo 6 iki 18 paprastoje $7.95 kainoje, kuriuos par
duodame Bargain Skiepe po $6.75.

Vaikų $15 Junior Overkotai, 
dubai tava krutina, rudos, žal
svos, žalios, ir juodos spalvos. 
Drūtai pasiūti, su plačiu dide
liu kalnierium, diržu ir kiše- 
niais.z Micros 4 iki 10. Spe
cialiai parsiduoda s9.98 
Skiepe po -------

$9.95 CORDUROY SIUTAI po
Vaikų corduroy audimo makyklon eiti siutai, iš 

garsaus "Crompton” corduroy audeklo, drūtai pa
siūti, su diržais aplinkui ir kelinaitėm viduriais iš- 
pamušaluotais. šios drapanos padirbtos tvirtam 
atlaikymui, kokio paprastai vaikams reikalinga. 
Micros 7 iki 18; parasta jų kaina $9.95 vertes, 
Bargain Basemente parsiduoda po $8 78.

Vaikų $10.95 Mackinaw plo* |

kalnieriais. Yra 
pilkų ir molinų

gražių rudų, 
.spalvų. Visi 

drūtai pasiūti, su diržais, pla- 
tųs. Micros nuo 6 iki 18. 
Parsiduoda Bargain ^8.45 i 
Skiepe po _______L

Dubalta Kruti- 
plačiais užver- 

diržais ir 
_____  Rudos, 

pilkos ir žalios maišytos spal
vos, micros nuo 7 iki 14; spe
cialiai atpiginta, Bargain Skie
pe parsiduoda į. z $8.98 
po ______________

Vaiky $11.95
Ploščiai su 

linais kalnieriais, 
ažiais pamuššalais.

ŽIŪRĖK KĄ jūsų do
laris gali, jums padary
ti, invesdintas i The^ 
Hearthstone Building 
Co. Jis apsisuks ketu
ris kartus per metus, 
uždirbdamas 1 5 % kiek
vienu sykiu ir jis bus 
taip saugus kaip butų I 
laikomas Banke.

PRANEŠIMAS
Jog jau sugrįžau iš Kariumenės | 
ir savo Dantų 'Taisymo ofisų per-1 
keliu nuo E. 20 ir St. Clair ant |

E. 55th ir St. Clair
Kampas Marquette

Dr. Frank F. Happy |
Dentistas

Ofiso vai. nuo 10 ryte iki 8 vak. g 
VIRŠ COHNS Aptiekos.

Gretimai prie Lake Shore Banko 11

©©©©©©©©©©©©© 
© Bell Main 3514 Gyveninio 
@ Cuy. Cent. 1505 Cuy. Union 289 @ 

t C. J. Benkoski © 
© ADVOKATAS © 
© ---------------------- @© 429 Society for Savings^

Bldg. Cleveland.^
S? Męs savo ofise turime kas perr

Melba Drug Store
The ADELSTEIN DRUG CO. 

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

i'-*-' —... | .
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Del jūsų vaikų sveikatos var- ©©©©©©©(< 
tokite

< DR. ADOMAS SCZfflOH
GYDYTOJAS IR CmuuUGAS 
982 E. 79 St., Cleveland, Ohio.

: TelefoiAi: Rosedale 6758, Prise-
: ton 431

The Hearthstone Bldg.
Co. budavoja namus 
Clevelande ir paskoli
na pinigus ant namų.

Pinigai yra sunku už
dirbti, ir kada juos už
dirbi, leisk darban, kad 
dirbtų del tavęs. Pini
gas nedirbantis nyks
ta ir yra taip, kaip jo 
neuretum, kaip karvė, 
kuri neduoda pieno. )

NESAKYK, kad pada
rysi tai rytoj, nes ry
tojus visados bus ryto 
jum. Daryt reik šian
dien, nelauk kol kas at
eis pasiūlyti. Koks da
lykas vertas turėjimo, 
pats žmogus turi jo jie- 
škoti.

Jus gana daug girdėjot 
apie The Hearthstone 
BIgd. Co^ ir daug Lie
tuvių jau prie jos prisi
dėjo. Čia jums' geriau
sia proga su mažai pini
gų pradėt ir mokėt kas 
mėnuo po kiek gali.

DARYK tai šiandien. 
Prisiųsk musų Kuponą 
su savo vardu ir antra
šu ir mes suteiksime 
jums platesnius paaiš
kinimus 
panijos 
kalboje.

apie šios 
veikimą,

kom- 
jusų

c i • •■sunkiai
gas gali
tik invesdink jį atsa-
kančion vieton.

uždirbtas 
susidvigubint,

pini-

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

25c. Reikalaukite Hiss Drug 
Store, 7102 SL Clair Aye.

IŠRADĖJAI
Prisiųfekite man savo braiži

nius išradimo išegzaminavimui. 
Reikalaukite išradimų knygu
tes “Patarimai Išradėjams”, ku
ri duodama dykai.

Rašykite Lietuviškai sav<\ ad
vokatui.

Marlin' Labiner
15 PARK/ROW, NEW YORK 
Registr. Patentų Adv. (-Dr.)

5

EUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslų aptieko- 

rius Pragos Universitete. 
Čionai yra visokių Euro- 
pišlęų vaistų ir chemikalų, 
taipgi daug visokių Ko
daks paveikslams imti, ly
giai ir kitokių fotografi
joms reikmenų. Yra bu
rninių dalygų, perfumų, 
sadlainių. Receptai musų 
speciališkumas. Mes moki
nant dykai imt paveikslus 
kas perka kamerų. Filmas 
irgi puikiai išdirbant.
7901 SUPERIOR AVE. :

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

Valandos: Nuo 2 iki 4 po pjet 
fr nuo 7 iki 9 vakare.

Nedėlioj: Nuo 2 Iki 4 po piet. j

F. LEVANDAUSKAS
1203 E. 79th Street

Užlaikau gražių it šviežių gilių, i 
padarau puikius bukietas veedi- 
joms ir pagrabanu. Kada junti 
prireikia gėlių, kreipkitės i manė.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
tSt DANTISTAS gi'.

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

Laiškams popieros į Lietuvą, su gra
žiom kvietkom, paveikslais, aplinkui 
išdabinta perlų rėmeliai ir išmargin- I 
ta deimanto dulkelėmis, su puikio- j 
mis dainomis, kaip: Oi tu sakalėli, 
Pas tėvus, Sveikinu tave, mylimas 
Broleli, Sveiki gyvi mano gentįs, kas 
pas jus girdėti, Miela mano prisie- 
gėle. Išsiilgimas mylimos prisiegos, 
Sveikinu tave, miela sesute, Kur sau- ■ 
lutė šviečia, Pas tave miela mano 
širdele, Apgailestavimas Lietuvos, ir 
Pas pačią ir Vaikučius — 22 pui
kiausios rušįs popierų, visų po vie- 

[ ną, tik už dolar. Siųskit pinigus da
bar pas Royal Sales Co., Dept. 21, 
Box 59. Sta. O, New York. (36)

IFARIiIOS FARMOS
LIETUVIŲ ŪKININKŲ 
KOLONIJOJ MICHIGAN 

VALSTIJOJE. .
Čia jau yra suvirs 400 Lietuvių pir

kę Ukes.
Pirkit ši rudenį, nes pavasarį bus | 
brangesnės.a Fountain apiėlinkėj že- | 
mė yra pagarsėjusi savo gerumu ir 

' viršija visas kitas žemes, kokios tik i 
parduodamos Michigan valstijoje, n |

Parduodu farmas ant lengvų išmo
kėjimų, turiu ant pardavimo 57 far
mas su budinkais ir didžiausiais sod
nais, prieinančios prie ežerų ir upių. 
Taipgi turiu daug Farmų su gyvu
liais. Del platesnių žinių rašyk, o 
gausi katalogą.

J. A. ŽEMAITIS
R. 1, FOUNTAIN, MICH.

I bus Į

T. P. NEURA CO
2041 HAMILTON AVE.

UŽDĖJAU GROSERIŲ SKLADĄ (SANDĖLĮ).

Tikiuos, kad galėsime prieiti prie pirkimo pigesnių 
tavorų ir galėsime geriaus 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 jieš- 
ko gauti pigiau » pirkti produktus. Taigi dabar atsidaro 
visiems proga pasinaudoti šiomis musų krautuvėm^:

2001 HAMILTON A V. 3246 SUPERIOR A V:
1332 EAST 55th ST.

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

> -s . _ . . .
. Visose krautuvėse be paliovos daiktų kainos kįla, bet aš 
•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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E Užsiseneję Ligos
VYRŲ IR MOTERŲ. Jeigu užkrėstas, turi tuojaus pasi- 

1 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 yisu gydymo 
laiku nesimaišo ir nepavedu jokiam pagelbininkui. 
nereik perkalbėtojo, aš turiu Lietuviškai kalbantį žmogų. 

ATIDA: Mano Ofisas yra ant antrų lubų. Užeikit tre- 
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.

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

CLEVELAND, OHIO.
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-----  KUPONAS —|© 
THE HEARTHSTONE 

BUILDING CO.
' 792 The Arcade 
Euclid Avenue gale.

Meldžiame prisiųskit man 
platesnių informacijų ko
ki pinigai, invesdinti i 
TJie Hearthstone \ Bldg. 
Co. gali atnešti man pel
nų.

Vardas

Adresas
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LIGAS KRAUJO, ODOS IR 
SKILVIO IR VIDURIŲ. 
UŽLAIKAU PASLAPTIS.

ir gydau pats ir kada tik at-

Jums

Tai yra mano paveikslas. Atėję pamatysit.
Mediciną praktikavau per 40 mėty.

Baigęs Mokslą, Registruotas, suMokslų, Registruotas, su Leidiniu 
Gydytojas, Specialistas Chroniškų Ligų- i
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