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Lietuviai Sumušė Lenkus
SEINAI PATEKO LIETUVIAMS PO MŪŠIO T 

SU LENKAIS.
Musų Kariumenė Traukia ant Suvalkų ir Augus-1 

tavo, kurį Lietuvos Orlaiviai Bombardavo.
Lietuvos Atstovybė Washingtone Padavė^Suvie- 

nytų Valstijų Valdžiai Nota prieš Lenkus.

PASKIAUSIOS 
ŽINIOS

KAIP SUTVARKY
TAS RUSIJOS RO

JUS
Berlinas. — Bolševikų, arba 

Komunistų partija, kaip ji da- 
_  bar vadinamą, valdančioji Ru- 
_ sijos klasė, susideda iš 604,000 

narių ir iš to skaįčąus tik 70,000 
yra aktiviai, darbininkai. Iš li
kusių 89 nuošimčių 36,000 yra 
partijos viršininkai, 12,000 a- 
matų unijų kooperativiai per- 

, 162,000. yra militariai
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j vaWoa-. Huo B ryto 
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Cleveland. Ohio.

AVE.
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ie pirkimo pigesnę I 
įmauti Lietuviams. i 
lose valgomų daik- 
pinigų ii- pasijuos, 

enas dolaris.
jios, kad kožnas jieš- 
Taigi dabar atsidan 
musų krautuvėm^:

6 SUPERIOR Al 
ST.

Central 4675-K.)
Central 8792-W)

tų kainos kįla, bet t* 
tus daiktus parduodu 
ausia pirkti viską ra- 
Kovokit su branguma.

nilton Avė.

Washington, rugs. 8 d. — ______ 
I Lietuvos Atstovas Ameriko- dėtiniai, 
je, J. Vileišis, inteikė Vals- oficieriai, viršininkai ar karei- 

Bolševikai Vietomis Sumuša Lenkus; iš Kitų Vie-|tybės Departamentui notą viai, 318,000 valstijų ar miestų 
tų Lenkai giriasi Laimėjimais.

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO;

Hazelton, Pa., rugs. 1 d. su
silaikė nuo darbo tūkstančiai 
angliakasių, išreiškimui protes
to prieš kietosios anglies algų 
nustatymo komisijos paskyrimą 
darbininkams nepatinkamo mo
kesnio, ką patvirtino ir prezi
dentas Wilson ir buvo praneš
ta apie tai darbininkams. Šioj 
srityj apie trečdalis kasyklų tu
rėjo būti uždaryta, kadangi dar
bininkai neatėjo dirbti. Strei
ko nebuvo paskelbta. Anglia
kasiai sakb jie nestreikuoja, tik 
laiko “vakacijas”.

Wilkes Barre, Pa. — .Du šim
tai angliakasių delegatų konfe
rencijoje vienbalsiai nusprendė; 
kad darbininkai paimtų “vaka
cijas” iki bus jiems padidinta 
mokestis viršiaus 17 nuošimčių.

Pittstono srityje streikuoja 
10,000 angliakasių; Scrantono 
sritis pranešė, kad tuo pačiu 

.laiku ir tenai., darbininkų eilės 
plonėjo.

Pottsvillės distrikte 9 strei-1 
kan pasirengė apie 30,000 an-p 
gliakasių.

Indianapolis, Ind. rugs. 1 d. 
Minkštosios anglies kasėjams 1 
Alabama" valstijoj išleista įsa- l 
kymas išeiti streikan. Streiką i 
paskelbė unijos prezidentas ka- * 
da . operatoriai atsisakė įvesti : 
galėn anglies komisijos paskir
tą' darbininkams algų pakėlimą. I

Londonas. — Anglijos anglia
kasių federacija išleidinėjo at- . 
sišaukimus į darbininkus išeiti j 
ant streiko rugsėjo 25 'dieną.
j Sisterville, W. Va. —» Trukus ; 
trūkio inžino katilui, užmušta ; 
du darbininkai ir trįs sužeista.

Cincinnati, O. — Sustreika- ■ 
vo knygdariai, spaustuvių dar
bininkai ir visi kiti dirbą prie 
knygų ir laikraščių spausdini- i 
mo, nesusitaikius unijai su dar- i 
bdaviais delei algų.

Brooklyne sustreikavo 3,000j • 
laivų krovėjų ir jurininkų pri-|] 
vertimui Anglijos valdžios pa-1i 
lįuosuoti iš kalėjimo majorą 
McSwiney ir leisti vyskupui i 
Mannix įvažiuoti Airijon.

Brooklyno tramvajų darbinin-j! 
kų streikas tęsiasi; atsitiko 
sirėmimų; likosi sudeginta 
rų stotis, kurioje miegojo 
šimtai streiklaužių; niekas 
nukentėjo.

Keturi 
apkaltinti pirmo laipsnio žmog
žudystėje už .užmušimą akrnė- 
nąis vieno žmogaus; kitas nuo 
sužeidimo taipgi randasi mirti
name padėjime1. Važinėjimuo
se įvairiais budais užmušta du 
ir keliolika sužeista.

SEINAI PAIMTI
Paryžius, rugs. 5 d. — 

Franiuzijos užrubežinių 
reikalų ministerijai pra
nešta, kad Lietuvių kariu
menė užėmė Seinus. Mi
nisterija aiškina, kad tas 
užėmimas yra pasekmė 
kivirčių Lietuvių su Len
kais už rubežius, kurie; 
sulyg Lietuvos sutarties 
su Maskvos valdžia, nesu
tinka su pirmiau nužymė
ta Lenkams linija Pary
žiaus taikoj pereitą gruo
džio menes).

su
it a- 
du
ne-

streikeriai suimti ir

vietomis
rankosna 
komunis-

Italijoj darbininkai 
sukilę užgrobė savo 
dirbtuves; pirmiausia 
tų sukilimas prasidėjo ir pavy
ko Milane, po to pasekė kiti in- 
dustrialiai distriktai. Darbinin
kai buvo apginkluoti kulkosvai
džiais ir kariškais tankais.

Berlinas. — Augsburge 
Frankforte atsibuvo riaušės, 
biejose vietose darbininkai 
sikirto su ginkluota policija, du 
darbiiiinkai likosi užmušti ir du 
sužeisti.

, a- 
su-
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METAI V (VOL. V)

LIETUVIAI ATAKA
VO AUGUSTAVĄ

j Lenkai Šaukiasi Lygos 
Taikinti Lietuvių- 
Lenkų Kivirčius

Varšava, rugs. 6-d.—Len- 
Ikų valdžia padavė tautų ly
gai protestą prieš Lietuvių 

I kariumenės atakavimą Len- 
Į kų šiaurėje nuo Suvalkų.

Lenkai išrodinėja, jog ko
lei kas tarp tų dviejų vals
tybių karės stovis dai> ne
egzistuoja. Rusijos bolše
vikai remia Lietuvius var
žomose srityse šiaurrytinėj 
Lenkijoje,'— taip sako va
kar paskelbtas Lenkų pra
nešimas.

“Stumdamiesi iš šiaurės,” 
pranešimas sako, “Lietuvių 
kareiviai, pagelbstimi bol
ševikų, neliaujamai atakuo
ja Lenkų kareivių dalis ir 
žengia linkui Suvalkų ir 
Augustavo.”
' Politiškuose rateliuose šis 
Lietuvių pasielgimas laiko
mas galinčiu sukelti keblų 
sumaišymą taikos tarybų, 
kadangi Lenkijai nėra visiš
kai galima, sako Lenkai, su
sitaikyt su Rusijos sovietų 

i valdžia kaslink šiaurvakari- 
|nių rubežių tos šalies be su- 
I ėjimo sutartin su Lietuva.

Lietuvos valdžia, atsaky
dama Lenkų užmetimui a- 
pie Lietuvių kariumenės 
perėjimą Curzono rubežinės 
linijos be paskelbimo karės, 
meta atsakomybę ant Lęn- 

| kų už vėliausi susikirtimą 
prie Seinų, Į rytus nuo Su
valkų.

Lietuviai sako jie nepri
pažįsta demarkacijos lini
jos, nustatytos Curzono ir 
Maršalo Foch, vienok jie y- 
ra gatavi pertraukti nesu
tikimus ir pradėti^ tarybas 
apie naują liniją.

I delei Lenku užpuolimo. No- viršininkai ir &.000 yra pagel- 
| ta per Londoną atėjo rugs, bininkai pramonėje ir pirklybo- 

je. Visa ta partija laipsniškai 
pavirsta į “biurokratų armiją”, 
kurią visuomenė. turi maitinti.

W. 
gujų 
das, reichstago narys, kuris ne
senai su trimis kitais Vokiečių 
radikalų vadais sugrįžo iš Mas-

I Paryžius, rugs. 7 d. - Bol- kvos’ padavė tą pranešimą. Jo 
ševikai skelbia prasilaužę pro skaitlinės gautos iš bolševikų 
Lenkų, frontą Galicijoje ir Kri-. PiIdanči«« komitetų.' 
me Vrangelio kariumenė bolšę- Niekas taip neatšaldė augan- 
vikų priversta pasitraukti. A čio Vokietijoje darbininkų pa-

Liet. Brastos srityje bolševi-|siryžimd 'susivienyti su komu- 
kai Lenkus sumušė.

Londonas, rugs. 7d. — Ang
lijos valdžia sutinka paliuosuo
ti majorą MacSwiney, jeigu Ai- 

| riai prižadės daugiau neužpuldi- 
i nčti ir nežudyti valdžios karei- 
Ivių ir policijantų.

Amerikoje Darbo Dienos ap- 
vaikščiojimuose nelaimėse už- Į priklumą ir svajonių ištaškymą 
mušta 28 ir sužeista 122 žm. Isutiko būriai Vokiečių lavintų 

 :----- darbininkų, kurie paskutiniuo- 
. . . . . ... _.. ju laiku buvo'išvažiavę Rusijon
Lenkai ginasi laimėjimu į dirbti; jie. sako;ijog buvo suvi-

Varšąvay1 rųgs. 2'd.*—-'Boise- lioti. Vokietijd’^JpMjletiU'itrtas; 
vikų armijos generolas Bu d en- sako Dittmann, turi labai nepa- 
ny, kavalerijos vadas, likosi su-[tinkamą pažiūrą į Rusijoje esa- 
muštas jo žygiuose Lembergo 
linkui. Išdraikytos dalįs jo ka
reivių dar įstengė pasišalinti ir 
betvarkėj bėga atgal. Bolševi
kų raiteliai stengėsi prasimušti 
pro Lenkų linijas ir eiti ant 
Lublino. Jie beveik užbaigę 
buvo Zamosz apsupimą, bet li
kosi išardyta pribuvus naujam 
Lenkų skyriui iš rytų. Mūšiuo
se sovietų kariumenė likusi at
stumta visu frontu, Lenkams 
vejantis artimai iš paskui. Bol
ševikų, sako, dikčiai užmušta ir 
sužeista, taipgi Lenkai paėmė 
jų tūkstančius nelaisvėn.

Likusieji Lenkų delegacijos 
nariai iš Minsko atšaukti Var- 

Tuojatis Lenkų atsto- 
tolimes- 
del tai-

3 d. iš Kauno.
Varšava, rugs. 7 d. — Len

kai kreipėsi į Tautų Lygą pra
šydami sutaikymo kivirčiuose 
su Lietuviais už rubežius.

Frahcuzijos valdžia deda pa
stangas dalyką tarp Lietuvių ir 
Lenkų išrišti taikiu budu.

ministe-

sąvon. 
vai vyks Rygon vesti 
nes tarybas su Rusais 
kos.

Bolševikų užrubežių
ris čičei;in nori tarybas užves
ti kokiam Estonijos mieste, Re- 
valyje ar kitur. Lenkai nori 
Rygos, tečiaus, sako,1 nesiprie
šins ir kitur, užganėdinimui so
vietų valdžios.

Rittmann, Neprigulmin-
Vokietijos Socialistų va-

nistiška Rusija; taip neperkrei
pė Vokietijos darbo žmonių pa
žiūrų nuo politiško susivieniji
mo su bolševikiška Rusija, kaip 
šitie Dittmanno ir kitų sugrį
žusių iš Rusijos socialistų va
dų išaiškinimai Rusijos dalykų 
stovio, darbininkų padėjimo po 
komunistiška valdžia. Didelį

mus dalykus. Simpatija su Ru
sijos revoliucija tankiai išvedė 
juos į klaidinančias svajones. 
Buvo manyta, jog.Rusijoje pil
na maisto, tik reikia parvežti jį 
išgelbėjimui Vokietijos .iš skur
do. Romantisistai net sapnuo
ja, kad raudonoji armija ateis 
Į Vokietiją, susivienys su pro
letariatu ir paskleis revoliuciją 
Francuzijoje. Akli sapnuotojai 
ir fanatikai padarė Rusiją to
kia šalimi, kur visi proletariato 
vargai pasibaigę. Rusija buvo 
skaisčia vilties žvaigžde, iš ku
rios buvo tikėta išganymo. Vi
sas lauktas iš Maskvos gerumas 
buvo pavirtęs beveik į tikėji
mą. Rusijos atskirimas, sako to
liau Dittman, tokius gandus pa
darė tikėtinais. Revoliucija ne
įstengė perkeisti necivilizuotų, 
primitivių Rusų.

Nuversta Bolševikų val
džia Siberijoje

Harbin, Mančžurija. — Pra
nešimai pasiekė čionai, kad Ir
kutske' ir Krasnojarske, Siberi- 
j.oj, likosi nuversta sovietų val
džia, ir kad Perm randasi 6,000 
sukilėlių rankose. Didelis su
kilimas įvykęs Verhnij-Udinsko 
srities keturiose vietose, dau
giausiai apgyventose senatikių. 
Pasirodžius bolševikų rekvizijo- 
nistų buriui, kaimiečiai išvarė 
juos su šautuvais, užmušdami 
86 bolševikus'.

Bolševikai sumušė ir pa
ėmė 1,300 Lenkų 

nelaisvėn
Londonas, rugs. 4 d. — Bol

ševikų karės ministerija prane
ša, kad bolševikai mūšiuose pa
ėmė 1,000 Lenkų nelaisvėn. Sy
kiu Lenkai likosi atmušti atgal 
per .Bug upę. Suimtieji Lenkai 
kariavo Vladimir-Volinsko sri
tyje. Atmušdami Lenkų ata
ką Lembergo srityje, bolševikai 
taipgi paėmė 300 nelaisvėn.

Paryžius; rugs. 3d. — Pra
nešimai užrubežių ministerijon 
šiandien sako, kad Lenkai tęsia 
savo žygiavimą Lietuvon, 
siekdami punktą 20 mylių 
Suvalkų.

pa- 
nuo

For- 
kad 
užė-

Londonas, rugs. 3d. — 
maliai Trockis užginčija, 
Vrangelio kariumenė butų 
muši Ekaterinodarą ir Novoro- 
sijską. Trockis, vienok, dalei- 
džia 'teisingu esant', kad Dono 
ir Kubano kazokai prisidėjo 
prie Vrangelio būrio ir kad so
vietų kariumenęi reikėjo pasi
traukti iš Baku miesto.

Protestai prieš Anglijos 
žiaurumus

Ukininkų-Darbo partijos kan
didatas ant prezidento, Chris
tensen, pasiuntė Anglijos prem
jerui pasmerkiantį telegramą 
už laikymą kalėjime badaujan
čio Corko majoro McSwiney, 
kuriam valdžia griežtai nusi
stačius leisti kalėjime numirti, o 
ne paliuosuoti jį. Amerikos ko
misija Airijos neprigulmybės 
reikalams prašė, kad tą padaryn
ių ir kiti du kandidatai: Cox ir 
Harding.

Londonas. — Valdžia paduo
da priežastis, kodėl ji nepaliuo- 
suoja Corko majoro; sako: bu
tų daroma nauji pasikėsinimai 
“tęsti toliau valdžios policistų 
žudystes” ir “atidarytų kelią 
kitiems už tokį prasižengimą 
pasmerktiems pasinaudoti 
kiu budu pasiliuosavimui.”

Majoras MacSwiney visai 
nustojo kalbos, vos gyvas ir
sirengęs numirti už Airijos rei
kalus, o nepasiduoti valdžiai jį 
kankinti.

to-

jau 
pa-

New York. — Konfiskuota 
100,000 dolarių vertės degtinės 
ir suimta 11 vyrų, su kuriais 
policijai reikėjo kariauti degti
nę atimant;

NELAIMINGAS ATSI
TIKIMAS NIAGAROJ

Buffalo, N. Y., rugs. 6 d. — 
į Trįs ypatos likosi užmuštos iri 
. dvi sužeistos panedėlyje po pie- 
. tų, Jcuomet tonai akmens, pul- 
i darni nuo briaunos Niagara van- 
i denpuolio užgriuvo ant tiltelio, 
. vedančio į “vėjų urvą”. Šim

tai žmonių tuo tilteliu per visą 
dieną pravaikštinėjo šian ir ten 
ir tuo laiku, kaip akmens už
griuvo, ant jo radosi daugiau 50 
ypatų. Puolanti akmenįs nu
slinko ant tilto nepajutus ir su
trupino tiltelį į milijonus 'šmo
tų. Vandens užimąs neleido iš
girsti slystančių akmenų balso. 
Du užmuštųjų likosi tiesiog po 
akmenimis, kitai moteriai ak
muo pataikė į galvą; sužeistie
ji pateko po puolančiu dumblu.

Smarkus-sunkus vandens bė
gimas manoma yra priežastimi 
akmeninių briaunų nugriovimo.

Niagara vandenpuolis yra žy
miausia Amerikoj naturalė vie
ta suvažiavimui žmonių; 
dasi išbėgyje Erie ežero, 
Buffalo miesto, kur kitoj 
prasideda Kanada. Kas i 
šimtai tūkstančių žmonių 
žiuoja tenai pąžiurėti.

Čia pat ir tą pačią dieną atsi
tiko kita nelaimė: važinėją po 
apielinkes vandenpuolio aprodi- 
.nėti du tramvajai susimušė ir 
tame susimušime sužeista 
gynios ypatos.

rah-
, prie 
pusėj 
metai 
atva-

sep-

j Kitos nelaimės
Klamath Falls, Ore. — 

čiai Houston viešbutyje, patikti 
gaisro, sutiko nelaimingą mir
tį : devyni suanglėję lavonai iš
imti iš degėsių, kiti išsigelbė
jo? o“ kiti' manomai daržuvę'fie-" 
surasti. Gaisras plačiai tą sri
tį išdegino.

, Denver, Colo. — Dešimts y- 
patų užmušta ir 70 sužeista su
sidūrus dviem priemiestiniam 
tramvajam lekiant vienam prie
šais kitą.

Visos šios belaimės atsitiko 
Darbo Dienos šventę apvaikšti- 
nėjant, būriams žmonių važinė
jant po įvairias aplankymui pa
siskirtas vietas.

Fairmont, W. Va. — Nedė- 
lioj gatvekaris susimušė su ta- 
voriniu trukiu ir toje nelaimėje 
užmušta penkios ypatos, .kelio
lika likosi sužeista.

Butler, Ind? — Trūkis užlė
kė ant per reles važiavusio 
tomobiliaus ir užmušė tris 
me buvusias, ypatas.

Sve-

au-
ja-

Meksikos Rinkimai
Meksika per paskutinius de

šimts metų turėjo devynis pre
zidentus, bet tik keletą rinki
mų. Nuo 1910 m., š. m. rug. 5 
atsibuvo tik antri rinkimai. Tik 
vienas žinomas kandidatas bu
vo — tai gen. Obregon. Mek
sikos "rinkimuose prezidentys
tei kandidatai nestatomi, gali vi
si piliečiai balsavimo lakšte pa
žymėti tokį vardą, koks jam iš
rodo butų tinkamas prezidentu 
likti. Išrinktas gen. Obregon.

Paskutiniais 10 metų buvę 
prezidentai tas vietas laikė nuo 
25 minutų iki trijų metų ir tri
jų mėnesių ilgio, bet vis jų ne
teko ; du buvo nužudyti; penki 
turėjo pabėgti iš šalies, vienas 
savo šalyje slapstėsi. Meksikos 
neramumų periodas prasidėjo 
su gen. Porfirio Diazu. Jį nu
vertė Madero, kuris likosi nu
žudytas; jo vietą užėmė Huer
ta, bet pats turėjo pabėgti.

Mirė garsus profesorius. Ko- 
penhagen. — Leipzige mirė žy
mus Vokietis fiziologistas ir fi
losofas prof. Wilhelm Wundt. 
Jis gimė rugp. 16 d. 1832 m.; 
užaugęs studijavo mediciną Tu- 
bingene, Heidelberge ir Berli- 
ne; vėliaus buvo lektorium Hei
delberge ir filosofijos profeso
rium Zuriche, gi 1875 m. likosi 
pašauktas filosofijos suolan į 
Leipzigą. Jis yra parašęs žy
mių veikalų iš logikos ir filoso
fijos.

LIETUVIAI IŠGĄSDINO LENKUS NETIKĖ
TU ATAKŲ PAS SEINUS

LENKIJOS ATSTO
VAI IŠ KAUNO IŠ

VARYTI
Pasiuntė Lietuvai Notą.
Londonas, rugs. 6 d. — 

Lenkų valdžia pasiuntė Lie
tuvai notą, kurios gaidos ly
ginasi ultimatumui, — sa
ko Lenkų pranešimas Lon
dono, Times. Notoje mini
ma, kad jeigu Lietuviai vi
siškai nesustos žengę pietų 
linkui, Lenkija bus privers
ta laikyti tai karės stoviu 
tarp tų dviejų šalių..

VARŽA VA RAUDA KAM 
LIETUVIAI LENKUS 

MUŠA.
Varšava, rugp. 5 d. —Lie

tuvių kariumenė su kulko
svaidžiais ir artilerija pra
dėjo atakuoti Lenkus prie 
Seinų, 35 mylios šiaurvaka- 
rin nuo Gardino; Lenkams 
šis atakas buvo netikėtas; 
Lietuvių kariumenęi, pra
nešimas skelbia, buvo įsa
kyta užimti Augustavą.

Lenkų spauda kalba, kad 
tas Lietuvių pasielgimas y- 
ra neišaiškinamas, kadangi 
provizionalių rubežių tarpe 
Lenkijos ir Lietuvos dar ne
buvo su Lenkais sutarta. 
Lenkai tikrina, jog Lietu
viai užimą ^tulus punktus 
Lenkijos rubežiaus pusėje.

Taipgi pranešama, kad 
tarybos kaslink rubežių ir 
ateities santikių Lenkijos su 
Lieįyva likosįr, pęj’tiyįiktos 
ir kad Lenkų "dėlegatai gi‘f-* 
žta atgal Varšavon.

Tie delegatai sudarė spe- 
cialę misiją, kuri nuvyko į 
Kauną apie mėnuo atgal pa
sitarimui su Lietuviais.

Augščiausiai tarybai, sa
koma, likosi informuota, jog 
Lietuviai siūlo naują de
markacijos liniją, einančią 
per Margrabą, Augustavą 
ir Šukyną.

Suprantama, kad Lietu
vių valdžia deda už tą su
sikirtima atsakomybę ant 
Lenkų, tikrindami, jog Lie
tuviai buvo priversti gin
tis. Lenkai, iš kitos pusės, 
sako Lietuviai pirma pradė
jo šaudyti.
Rubežių tarybos truko.

Lietuvių pranešimuose iš 
rugsėjo 2 d. skelbiama, kad 
tarybos tarpe Lenkijos ir 
Lietuvos" rubežių reikale li
kosi pertrauktos, kad Lietu
viai pareikalavo Lenkų mi
siją Kaune apleisti Lietuvos 
teritoriją. Šis pasielgimas, 
Lietinių pranešimas sako, 
padaryta kaip Lenkai pra
dėjo atakuoti Lietuvių ka- 
riumenę prie Augustavo.

Šios nakties Lenkų prane
šimas tikrina, jog Lietuvių 
atakas ant Lenkų buvo del 
susitarimo tarp Lietuvos ir 
Rusijos bolševikų. Prane
šimas pamini, jog Lietuviai 
perėjo Curzon o liniją, kuri 
užbriežta sąjungiečių kaipo 
rubežius Lenkijai, 
skelbimo karės.

Pereitos Savaitės Nuo-
* tikiai

LENKAI IŠVAROMI IŠ 
KAUNO.

Berlinas, rugs. 2d. — Ta
rybos Lenkų ir Lietuvių už 
rubežius tarpe tų dviejų ša
lių likosi pertrauktos, su
lyg pranešimo Lietuvių Te
legrafų Agentūros, po gavi
mo žinių iš Kauno, patvir
tinančių, jog Lietuvių ir 
Lenkų kariumenės susikovė 
Ryt. Prūsijos parubežyje.

Kauno pranešimas pami
ni, kad vakar Lietuvių ge- 
neralis štabas išleido sekan
ti paaiškinimą:

“Dalis Mariampolės ka- 
riųmenės pietuose, daug 
didesnės Lenkų spėkos 
verčiama, turėjo trauktis 
po mūšio, kuriame Abiejo
se pusėse buvo sužeistų ir 
užmuštų.”
Lietuviška Telegrafų A- 

gentura sako, kad Lenkų 
militarei misijai Kaune li
kosi prisakytą apleisti Lie
tuvos teritoriją, kadangi jos 
esumas daugiau nebuvo rei
kalingas darymams misijos 
pirmesnių projektų kaslink 
jų rubežių demarkacijos. A- 
genturos pranešimas šiaip 
mini:

“Misija šiandien išvyk
sta Varšavon. šitokiose 
aplinkybėse siuntimas iš 
Lietuvos delegacijos Var
šavon, kas buvo manoma, 
jau išėjo iš klausimo.

Lietuviai Bombardavo Len
kus Augustave.

Berlino “Tageblattui” pa
duota iš Kauno žinia skel
bia, kad kivirčiai tarp Len
kijos ir Lietuvos pastojo aš
tresni. “Lenkija reikalauja 
Grodno-Molodečno gelžkelio 
ir garantijų, kad Gardino 
gelžkelis nebūtų leistas pa
naudoti Rusams jų milita- 
riams tikslams. Jeigu Len
kų žengimas pirmyn tęstų
si, karė tikrai neišvengia
ma.
jau bombardavo Augusta
vą.
kint.!

Lietuvos orlaivininkai

Anglai bando sutai-

smer-

Valsti-

sutiko Lenkų neuž- 
Varšavos valdžių at- 
ji negalinti apsisto- 
savo žemės krašto,

be pa-

NORI PREKIAUT SU 
•Paryžius.' — Kaip

ma, Anglija yra pasiryžus pri
pažinti ir pradėti komercijos 
ryšius su sovietų Rusija kaip 
greit tik Anglijos biznieriai pa
sidrąsins pradėti savo kompeti- 
ciją su kitašaliais išdirbėjais 
svarbiose Rusijos rinkose.

Paryžius, rugs. 6 d. — Skel
biama žinios, kad 128,000 Rusi
jos sovietų kareivių yra pabė
gėliais Rytinėje Prūsijoje. Są- 
jungiečiai neužganėdinti jų in
ternavimo padėjimu ir reika
lauja savo ambasadorių Berli- 
ne išreikalauti Vokietijos laiky
ti Rusus sulyg tarptautinių tai
syklių.

RUSIJA 
numąno-

Colby gyrė, dabar 
Ida Lenkus

Washington. — Suv. 
jų valdžios patarimas Lenkams
neiti toliau paskui Rusų už sa
vo rubežių 
jautimą ir 
sakė, kad 
ti tik ant
nes nęužėmusi dalies Rusijos ji 
negalinti išsiprovoti sau tinka
mų išlygų. Tą notą, kaip skel
biama rugsėjo 1 d. iš Washing
ton©, Colby palaikė patenkinan
čia ir gera.

Rugsėjo 4 d. iš Washington© 
jau skelbiama, jog tas pats se
kretorius Colby jau sako: “Aš 
laikysiu norą iš Lenkų pusės 
varytis toliau iš savo rubežių, 
pagal kokių nors apsigynimo 
teorijų, kenksmingu ne tik' vi
sam pasauliui, -bet ir pačių Len
kų reikalams”. Colby nori ti
kėti, kad Lenkų rasis* žmonių su 
protais, kurie stengsis neleisti 
'jų kariumenęi veržtis toliau ant 
Rusijos žemių.

SUIMTI RAUDONIEJI AGEN
TAI TURKIJOJE.

Konstantinopolis. — Didelis 
skaičius Tatarų bolševikų agen
tų pradėjo smarkią agitaciją 
Anatolijoje; kurią turi savo glo
boj Turkai nacionalistai. Suor
ganizuota klubas, vyrams dali
nama kūjo ir priekalo pavida- 
lai-sagutės, moterįs gauna rau
donus kaspinėlius nešiojimui 
prie velionų. Raudonieji agen
tai pradėta gaudyti ir jų daug 
suimta.



DIRVA

Iš Lietuvių Gyvenimo
CHICAGOS LIET. TARYBOS PROTESTAS Į 

PRIEŠ “DRAUGĄ”

±, Lietuva ir Gydytojai
jfi Amerikos „Lietuvių Daktarų 
3 Draugija gavo iš Lietuvos iš 
įj atatinkamos valstybės įstaigos 
* sekamą raštą, kurs pats už sa

ve kalba:

į pačiame straipsnyje melagingai 
primetama Chicagos Lietuvių 
Tarybai bolševizmas ir džiaug- ję0 4462. 
smas užgrobimo Vilniaus per 
bolševikus, tuom kart kada ši 
Taryba dėjo ir deda didžiau
sias pastangas kovoje už Lietu
vos pilną neprigulmybę ir su- 
šelpimą Lietuvos pilečių 

Kadangi, gautomis Lietu-Į karės nukentėjusių.
Kadangi “Draugas”

Išpešta Rugpjūčio 20 d. 1920 m.
1. Kadangi, sulyg Lietuvos 

Valdžios sutarties su Rusiją 12 
dieną Liepos, 1920 metuose, li
kosi pripažinta Lietuva kaipo 
savistovė Valstybė etnografiš
kose ribose drauge su Vilnium, 
Lietuvos sostine.

2.
vos Valdžios žiniomis, Lietuvos | 
sostinė Vilnius, sulyg sutarties I 
turėjo būti atiduota Lietuvos 
Valdžios žinion nuo 11 dienos 
Rugpjūčio, o visa kita dalis Lie
tuvos, kurią bolševikai buvo ap
ėmę’ iki Rugsėjo 1 dienos, 1920 Į j 
mėtų.

3. Kadangi, surengta mani
festacija 15 dienoj Rugpjūčio 
yra bendras darbas Chicagos 1 
Lifetuvių Tarybos su Lietuvos 
Laisvės Bonų Pardavinėjimo ' 
Apskričiu -su tikslu, kad pasi
džiaugti taip svarbiu atsitikimu 
Lietuvos Istorijoje, kaip atgavi
mas Vilniaus ir kitų Lietuvai 
priklausančių teritorijų ir tuo- 
mr paskatinti Lietuvių visuo
menę prie gausesnio pirkimo 
Lietuvos Laisvės Bonų, ką skel
bia sekantis telegramas iš Kau
no Užrubežinių Reikalų Minis
terijos:

“Auditorium, Chicago, Vilei
šiui. We gradually taking over 
Vilnius, institutions. By Sep
tember first expect complete 
evacuation. Nearly all our ter- 
ritory thus nearly doubling it. g0 
Much hard work and consider- 1 
able resources needed for bring- 

. irig order in new territory de- ' 
vastated by Polish and recent- 
Bbjšhėvik occupation; but we 
are hoping. All working inten
sely -with ardor and determin
ation. Greet American Lithua
nians and tell them with your 
assistance we are attaining and 
sure to maintain what is dear
est to every Lithuanian’s heart 
that Lithuanian flag might 
proudly wave on GedeminkaL 
nis forever. Purickis-Balutis.”

(Ši žinia tilpo užpereitame 
“Dirvos" numeryje Lietuviškai. 
—• Red')

4. Kadangi Amerikoje Lie
tuvos Atstovybė: gerbiami Ad
vokatas Jonas Vileišis ir Majo
ras Povilas žadeikis, Dr. Jonas 
Šliupas, Kun. A. Vilimas ir Tei
sėjas R. Crowe kalbėdami į tūk
stančius susirinkusių Lietuvių 
didžiavosi Lietuvos Valdžios pa
sisekimais ir darbais ir ragino 
juos dar karščau imtis darbo— 

i išpirkti visą Lietuvos paskolą, 
idant Lietuvos 
do'jė suteikus 
šiai pagalbos.

5. Kadangi
Amerikon atvažiuos buvęs Lie
tuvos Prezidentas Antanas Sme
tona ir todėl buvo prašyta, kad 
ir jis drauge su Lietuvos Misi
jos Nariais atkeliautų Chica- 
gon, jeigu butų atvažiavęs New 
Yorkan.

6. Kadangi dienraštis “Drau
gas" Rugpjūčio 19 d., 1920 m., 
N. 196 patalpino redakcijinį 
straipsnį, jog Lietuvos Misijos 
Nariai atkeliavo Chicagon nei 
paskolos reikalais, bet kad per
imti nuo Lietuvių Laisvės Var
po Komiteto “L. L. Varpą” ir 
pasidžiaugti, kad Vilnius tapo 
bolševikų paimtas.

7. Kadangi “Drauge” tame

nuo

per

Iš tos priežasties Amerikos 
Lietuviai gydytojai nėra kvie
čiami į miestus, bet į kaimą, 
kur, jeigu jis laiko turės, galės 
pamokinti kaimo žmonės hygie- 
nos, — taigi atlikti* sykiu ir di
delį kulturinį darbą.

Geriau savo žmonės, negu 
svetimtaučiai, kurie veržiasi čia 

Įjieškodami ir rasdami didelį už-

VOS

geriausia išvažinėja Lietu1 
keliais. i GERB. r* |

^OPRAGĮLO KAMPELIO^ iIŠ PARYŽIAUS'
Lietuvius Francuzų spaudoje 

nemažai aprašoma, nors'laikai 
tokie jau vienodi kaip- ir 'del vi
sų; kuomet patįs Lietuviai savo-l 
apsišvietimu pralenkia daugel 
tautų.. Matomai, nuo amžiui 
jiems neprijaučia, tik jų miškų 
medžius naudoja ir smaguriau
ja skania Lietuvos žąsų mėsele. 

Kaip prie tokių laikų, visgi 
kaip- ką pakalba. “Temps” (18 
liepos) tilpo korespondencija iš 
Varšavos nuo P., kad tik ką at
sibuvusioje tartinėje Vilniuje 
su Lietuviais ir Lenkais (Polo- 
nais) kaslink Vilniaus klausi
mo, viskas subiro, nes Lietuviai 
atsisakė sulysti į Varšavską 
globą. Ir pats korespondentas 
pastebi, kad “jau tie klausimai 
buvę suvėlinti’’’, nes veik tame 
pačiame laike Lenkams reikė
jo trauktis iš Vilniaus šaip ari 
kitaip-.. O pasirašytose- turtinė
se- su bolševikais Lietuviams Rojaus Adomą ir jo pačią,1 
duodama daug daugiau, be jo- tai prie vartų jiem pasakė: 

Ikios Varšavskos globos; Dabar, vaikeliai mano, pra- 
“Temps” straipsnyje (20 lie.-įkaitu kaktos savo valgysit 

Ipos) “Karė rytinėje Europoje”, duoną juodą ar baltą, ar 
kur aprašo Polščos ii generolo PyraSQ kokią mokėsit pa- 
Vrangelio stovį ir jų palaiky
mą, ten- pamini du sykiu ir Lie
tuvos vardą. Tas. nutiko dėlto, 
kad Prancūzai rašydami apie- 
savo “i 
riąją rankas, turėjo- prasitarti ! 
ir apie kabalduojantį lopinį —i 
Lietuvą. Nors, toji’ nepriklauso
ma ir didelė Pologne tik tegali- 

jeigu norite ma ant Lietuvos žemių.....
apsivalyti
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Gerb.. Spragilas atbėgo su 
šitokiu aprašymu:

tį, bą mane niekas sviete ne
prajuokina ir gana, — sako 
vienas susiraukęs žmogus.

— Až, juokų nenoriu, ba 
dirbu šalę su vienu “komu
nistu”, tai iš visų jo planų 
apie pasaulio valdymą pri
sijuokiu kad net šonkauliai 
braška. — Protestuoja ki
tas.

— Aš noriu .mokslo, ba 
jau sužinojau, kad nieko aš 
nežinau, — sako kitas.

Mat, buvo tiligentų, pro
fesionalų ir darbininkų.

— Tegul bus sykiu ir juo
kų ir mokslo ir kitko, — sa
kau aš.

Vieni diskusuoja už, kiti 
prieš. Kada balsavo, aš pa
kėliau ranką su tais, kurių 
daugiau buvo ir mano įne
šimas laimėtas.

I.
Vidaus Reikalų Ministerija 

Sveikatos Departamentas 
1920 m. birželio mėn. 18 d. Itfarbį 
4462. I t;1'<

Kaunas.
Lietuvai -Gelbėti Draugijai. 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijai.
3310 S. Halsted St. Chicago, 

Gerbiamieji F
Ačiū už suteiktas žinias .. .

i informaciją. Pridėdamas laiš- kia keliauti užrubežin. ___
ką Medicinos Skyriaus Vedėjos nes labai jieško pagalbos ir jų ’ 
p. A. Šliupaitės su priedu pra- padėjimas stačiai baisus-: visur ■ 
nešu, kad tokių vietų buvo dar susitinki su apakusiais, nuša- 
daugiau, bet dalį jų jau yra i šusiais; o tuberkuliozo, plaučių, 
užėmę gydytojai; Turiu čia'pa- kaulų ir odos ligų niekur tiek 
briežti, kad paskutiniam laike 'neteko matyt kaip čia. Ir tai 
sužinota apie' stoką gydytojų vis dažniausiai musų jaunimas, 
Lietuvoje kaimyninėse valsty- kuris taip susirgęs. Kaime dau- 
bėse, ir daugelis gydytojų (N. Į gelis moterų miršta pal'age — 

negali jokiu budu prisišaukti 
gydytojo. Dažnai’ per nešva'ru- 
mą bobučių motęrį’s miršta nuo- 
febris puerperališ. 1

Važiuojantiems reikia pasi-1 
imti su savimi prirodymus, kadi 
jie ištikro yra bona fide gydy
tojai ir yra baigę Medicinos 
mokslą su gydytojo laipsniu; ir 
toliau, kad j'ife yra išlaikę kvoti
mus praktikuoti savo valstijo- 

Ije. Reikalingi ypač chirurgai 
ir “nursės”, kuros yra rimtai 

' pasipraktikavusios prie chirur
gijas;

Užtai, kolegai, 
pagelbėti Lietuvai apsivalyti I Žinoma, jeigu butų galima 
nuo visokių ligų ir nešvarumų, peržvelgti visą Francuzų spau- 
važiuokite, ir važiuokite tuo- dą, tai galima butų surasti ką 
jau ir stokite darban, važiuoki- daugiau apie Lietuvą, kaip blo- 
te kuogreičiausiai, nes kitatau- j go, taip ir gero, bet abelnai šil
čiai, kąip Vokiečiai, Rusai, žy-1 lyginus su kitomis valstybėmis, 
dai stengiasi užimti visą kraš- tai apie Lietuvą suvisai mažai | 
tą ■— ir tie, kurie pirmiau ir terašo, ir tai __ _______
greičiau atvažiuos, galės gėrės- neprasižengti prieš “garbingu: 
nę vietą užimti. Tėvynė už tai poliakus, kurie užsipelnė sau 
tars jums padėkos žodį. garbę su Lietuvių darbais.

Su pagarba Jeigu kuomet Francuzai ims
Dr. Aldona šliupiutė, daugiau rašyti apie Lietuvius, 

Medicinos Skyriaus Vedėja. Į aš surašysiu daugiau. Tik- prie 
Pastaba: Nors Vokiečiai ir i galo reikia pastebėti, kad so’cia- 

pataisė nemažąį kelių Lietuvo- listiškoji spauda' visuomet ven- 
je, susisiekimas dar vis blogas. I gia pratarti Lietuvių vardą. Ar 
Amerikos gydytojai turi auto- tai jų tie ponai labai bijo, ar to 
mobilius ir but gerai, kad juos [internacionalo nenori jiems duo- 
su savimi atsivežtų. Gazolino ti nei už i skverno pačiupinėti ? 
ir čia galima gauti. Fordai už-Į A. Erškėtis.

8.
statęs taip melagingai ir begė
diškai 1'" ’--"
mo Auditorium teatre 15 dieną 
Rugpjūčio išvardijo ir gerbia
mą Lietuvos Atstovą Joną Vi
leišį, girdi, kad jis galėjo tokio
se iškilmėse dalyvauti.

9. Kadangi tie visi melagin
gi išvedžiojimai “Drauge” yra 
niekas kitas kaip aiški insinua
cija prieš Lietuvos Atstovą, o 
per jį ir Lietuvos Valdžią, kad 
pakenkus Lietuvos reikalams I liausiąs apigardas pavesti sve- 
Amerikoje ir, matomai, kad timšal'iams, kada jie pramoks 
t.uo pačiu pasitarnavus Lietu- į Lietuviškai, bus pavestos jiems 
vos priešams.

Todėl mes, nariai Chicagos 
Lietuviu Tarybos, specialiame I V '. ' . \ 
susirinkime, laikytame 20 die- . 
na Rugpjūčio, 1920 metuose, i 
Woodmano svetainėje, apsvar
stę tokį “Draugo" atsiliepimą 
(“Draugas”, No. 196, “Vilnius 
ir Bolševikai”) nutarėme griež-1 
čiausiai protestuoti prieš tokį I 
“Draugo” redakcijos šmeižtą ir 

I reikalaujame, kad minėto “Dr-
” redakcija atšauktų kiekvie

ną sakinį, melagingai šmeižian
tį gerbiamą Lietuvos Atstovą 
Joną Vileišį, Misiją ir Chicagos 
Lietuvių Tarybą.

Išreiškiame Lietuvos Atsto
vybės Nariams ir Misijai di
džiausią užuojautą, pilną pasiti
kėjimą ir augščiausią padėką 
už jų nuveiktus ir veikiamus 
darbus Amerikoje labui Lietu
vos Valstybės ir jos pilečių, ir 
nuorašą šitos Rezoliucijos nu-1 
tariame pasiųsti Lietuvos Val
džiai, atstovybei Amerikoje, ir 
Lietuvių Laikraščiams.

CHICAGOS LIETUVIŲ
TARYBA

Ben. M. Butkus, Pirm.
J. P. Evaldas, Rašt.

tepsiant tikslą susirinki-

atgimimo valan
dai kuodaugiau-

gauta žinia, jog

Lietuviškai- 
Angliškas

• Lietuvoj siaučia ypač trįs li
gos, būtent: džiova, trachoma 
ir sifilis. Man bepraktikuojant 
iant kaimo reikėjo stebėtis iš ši
tų ligų įvairumo. Kasdien per

eik žiūrėdavau tiek ligonių, kad ma-
I no namai išrodė kaip klinika, 

ir Į čia yra viso ko ir užtat nerei-
Žmo-

daugelis gydytojų (N. 
Ti. ne Lietuvių) iš visų pusių 
smelkias Lietuvon ir nesant 
Lietuvių gydytojų prisieina ge-

dar geresnes vietos—ligoninių 
gydytojų, inspektorių ir kt. Pa
skutinėse dienose priimti 4 gy- 

1 Vokietis, 3 žydai. 
Jie prašosi tiktai duoti jiems

I teisę praktikuoti, o mes, netu
rėdami žmonių, Vokiečių gydy
tojui turime pavesti vietą ligo-ipa 
ninės gydytojo ir podraug in- gi, 
spektoriaus vienam apskrityj.

žinoma, anksčiau atvykę gy
dytojai užima geresnes vietas.

Su tikra pagarba,
J. Bagdonas, 

Sveikatos Departamento 
Direktorius.

BALTIMORE, MD.
Mokykla Lietuviškos Rašy- ' 

bos. Šį rudenį Baltimorės Lie- i 
tuviai vėl atidaro mokyklą, ku
rioje duodama lekcijos Lietuvių 
ir Anglų gramatikos, rašybos. 
Pamokos atsibuna tris kartus 
savaitėje: pirmadieniais, trečia
dieniais ir penktadieniais, nuo 
7 vai. iki 10 vai. vakare. 
Pamokos bus laikomos miesto 
niokslainėj, Lawrence House, 
816 W. Lombard St.

Kursai tvarkiai įrengti: vi
siems prieinami. Kiekvienas į 
mėnesį moka po ?1 ir po 10c. 
įstojimo, priimama vyrai ir mo- 
terįs, seni ir jauni be skirtumo.

Mokykla gerai įrengta, švie
sos užtektinai, garu apšildoma, 
sanitariškai prižiūrima.

Mokytojauja A. Kurelaitis; 
i jam padės p-lės L. Naujaliutė 

ir Elena Jančiutė.
Baltimoriečiai kviečiami atsi

lankyti pasimokyti Lietuviškai 
ir Angliškai del savo naudos.

Mokslainės Direkt. Rašt.
Jonas Mikalauskas.

n-
Lietuvai Gelbėti Draugijai 

Chicago.
Gerbiamieji!

Man, kaipo Sveikatos Dep-to 
tarnautojai, teko perskaityti A- 
merikos Liet. Daktarų Draugi
jos aplinkraštį į Amerikos Lie- 
tuvius-gydy tojus, kurs ragina 
juos prie pasišventimo ir dar
bo nuo karės nukentėjusioj Lie
tuvoj.

Važiuoti’ Lietuvon ir dirbti! 
Prakilnesnio darbo Amerikos 
Lietuvis gydytojas negali turė
ti. Jis senai laukiamas čionai. 
Jo laukia ir dabar.... Gal jie 
neužilgo pradės čion atvykti ?

I Bet kada ? Kada ?
Man nėra aišku, kodėl dar 

vis atidėliojate su atvažiavimu. 
Kaipo vienintelė iš Amerikos 
Lietuvių gydytojų Lietuvoj ga
liu tik apgailestauti, kad nesi
randa čia musų daugiau.

Hygienos ir sanitarijos žvilg
sniu, Lietuva yra begalo apleis
tas kraštas ir jeigu kas norėtų 
ištiesų būti naudingas, tai jo 
vieta tegali būti Lietuvoje. Lie? 
tuvoje trūksta gydytojų; jų yra 
tik truputį virš 200 išviso.

Vienas trečdalis visų gydyto
jų yra valdžios sumobilizuoti, o 
kaimai pasiliko maž ne visiškai 
be gydytojų. Vietomis per šim
tą varstų nesiranda jokio gy
dytojo; kaikuriuose apškričiuo- 
se randasi vos vienas-du gydy
tojų-.

Užtat Lietuvoj priviso viso- 
kiariopįausių bobučių, šundak
tarių ir burtininkų, kurie prida
ro daug blėdies. Pertat ištisi 
kaimai visiškai apleisti, ir tai 
ten žmonės nori ir laukia gydy
tojų ir jiems nesigailėtų gau- 

. šiai užmokėti už darbą.

ŽODYNAS Angliškai- 
Lietuviškas

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

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

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

7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio j

“ Artojo” Užgimimas
Kada Dievulis išvarė iš

daryti.
Tik vieną gerą daiktą už-

— O kokį vardą duosim?
— klausia vienas.

Vietoj kad' duot sumany
mą kokį vardą tam nubal
suotam laikraščiui duoti, 
vienas atsistoja ir sako:

— Dei meilės Dievo, ne
miršo Adomui atimti — tai užvadinkit “Santaika”, nes 
protą. Ir kada Adomas pa- infi S6’nn'1 ant i c*ijvu<c«c»i incjuaini apie x 

■viernas” dešiniąją ir kai’- ejo tolyn nuo Rojaus vartų, 
-įvesdamas uz rankos Jievą, 

jiedu priėjo kitą medį, bet 
ant jo- obuoliai neaugo, kaip 
Rojuje, tada visą laiką Ado- 

Įmo proto mašinėlė nieko 
nuveikus, daį>ar pradėjo ju
dėti ir suktis, nes reikėjo iš- 
mislyt, ką ant vakarienės 
galės valgyt. Pamatė jis 
arti paršą, kurio šnervė bu
vo ilga, ir sugriebęs už pas
kutinių kojų, jo snukį su-

Street _______________
Kūdikių Gerovės Knyga

State_______ '(8)
Nurodymų Knyga

THE BORDEN COMPANY 
NEW YORK
Insteigta 1857

Iškirpk Kuponų. Pažymėk Knygų. Pasiųsk jį šiądien 

Mrs. ____________________ City ________________

□ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiini

Močiute Sako
’’Kuomet ji buvo visai mažutė mergai
tė ir jos mama neturėjo užtektinai pie
no jos žindymui, ji davė jai

TScrrclemi
EAGLE BRAND

(CONDENSED MILK)

kuris padarė ją tvirta ir sveika—da
bar mano mama duoda man Eagle 
Brand, ir aš augau po virš pusę svaro 
kas savaitė nuo to, kaip buvau tik tri
jų mėnesių amžiaus.”

Augšta vertė, atsakantumas ir ekonomija 
padaro Eagle Brand pirmu pasirinkimui del 
valgių gaminimo ir ant stalo.

Jeigu jūsų kūdikis neauga kaip reikia vogo- 
je—jeigu verkia, arba neramus ir nekantrus 
—pasiųsk šiandien kuponą reikalaudama dy
kai musų Kūdikių Knygos ir maitinimo in
strukcijų jūsų kalboje.

u v a ouvioai įnašai , • v •
-i daugumoje, kad £rud2 1 ?em? lr PradeJ° arį 

|ti. Farsas nors pyko, bet J 
prisilaikė mandagumo ir iš- ‘ 
.kentėjo, nes žinojo, kad A- 1 
domas yra visų gyvulių val
donu. Nuo tada kiaulės pra
dėjo žemę knisti ir nuo ta
da atsirado ant žemės arto
jas — tai buvo gerb. Ado
mas.

Apie musų pirmutinį tėvą 
daugiau čia nekalbėsiu’, bet 
noriu pasakyt, kad nuo to 
laiko žmonių protų mašinė
lės sukasi kaip dziegoriai, 
ar miegi ar valgai ar dirbi.

Ir musų ' Clevelandiečių 
J užsukta mašinerija be pa
liovos urzgia ir vis ką nors 
išmislina.

Dabartiniais laikais ant 
šio žemės kamuolio visokių 
išradimų — elektrų, garų, 
orlaivių, submarinų ir ki
tokių dalykų yra perdaug, 
tai Clevelandiečiai galvoja 
ir išgalvoja leist laikraščius.

A. A. “Santaika” buvo iš
sukta vieno proto mašineri
jos; “Dirva” kito ; a. a. “Va
nagas” kito; a. a. “Darbo 
Valandos” kito; “Naujasis 
Pasaulis” kito; ir dar daug 
kitų, kuriems a. a. pasakyta 
ir kryželis uždėtas dar šio ' 
griešno pasaulio neparegė- ’ 
jus.

Dabar noriu pasakyti ir 
apie naują laikraštį “Arto
ją”, kada jis išėjo; Išduo
siu dabar visas paslaptis, 
kurias iki.šiolei laikiausi.

Vieną šiltą vakarą parė
jęs iš darbo rengiuosi ir sa
kau sau pavalgęs eisiu į eže
rą maudytis. Ale tuoj at
randu savo kambaryj laiš
ką. Skaitau, atplėšęs, — ir 
nežinau kas, kam ir kodėl 
kviečia: tikra misterija.

Misliu sau: gal kam ko
kios rodos prireikė, pats ar 
pati negali išsiaiškint, o bi
jo per laišką pasakyt, ir bi
jo net ųžsimint kam, kad 
kartais neateičiau, tai už
ragino nežiniomis užeiti ir 
tada išgaus iš mane ką no
ri. O pinigų neturėjau, tai 
sumislinau eiti, žinojau, kad 

i atimt negalės.
Ineinu pro duris — apie 

i stalą sėdi žmonių: visi išro
do džentelmonai ir perėjo 
ta baimė.

— Meldžiu sėstis, gerb. 
Spragile, — sako gerb. pir
mininkas.

Atsisėdau.
Ir neilgai trukus sužino

jau, kad Clevelandiečiai ki
to. nieko ir nesumano, kaip 
tik leist laikraštį. Eina pa
sišnekėjimai, diskusijos.

— Leiskim juokų laikraš-

jos senai ant žemės tarp 
žmonių nėra; .nekrikštykit 
“Vienybe”, nes' ji senai jau 
suiro; neužvadinkit “Ap- 
švieta”, nes jos žmonės la
biausia bijo; netinka vardas, 
ir “Meilė”, nes žmonės la
bai atšalę.

Tai ir viskas. Ir susirin
kusieji jautėsi lyg ant šal
to mėnulio sėdį.

— Aš >įnešu užvardint jį 
“Meteoru”, — sako kitas.

— Bet kaip meteoras nu
kris ant žemės arba dar ne- 
nukritęs dings — ir nebus, 
— .kritikuoja trečias, kuris 
apie astronomiją žino.

i Ir daugybė visokių vardų 
x. -įduota ir vis išbrokuota.
Tada ir mano mašinerija 

biskį pasisuko ir sakau:
— Aš paduodu užvadint 

’ jį “Artoju”.’
Paskui leista ant balsavi

mo daugybė vardų paeiliui 
ir aš kėliau ranką su tais, 
kurių daugiausia buvo, ir 
taip likosi “Artojas”.

Ir prisakyta “Artojui” 
pradėt art, kolei dar dirva 
neužšalus.

— “Artojas” bus geriau
sias, — ima balsą vienas. — 
Čia buvo jau daug laikraš
čių ir jie pranyko: “Santai
ka” prapuolė; “Vanagas” 
irgi nuskrido, nupešęs kuni
gų vištas, ir daugiau nesu? 
grįžo, “Darbo Valandos” 
liko pramiegotos, o “Naujas 
Pasaulis” turbut tik kome
ta buvo ir dingo pasirodęs 
tik trumpu laiku. “Arto
jas” tai visada ant žemės 
gyvena ir niekad nuo' savo 
žagrės nepasitrauks. Da
bar darbininkai pradeda vi
są pasaulį, užvaldyt, tai jam 
labiausia ir tinka į žmonių 
eiles stot.

Visi tą kalbą patvirtino, 
liko sutverta draugija, ku
ri leis, o aš, gerb. Spragilas, 
“Dirvos” skaitytojų šonkau
lių rokuotojas, kunigų sei
mo speėialis koresponden
tas, sukritikavęs p-lę Zosę 
ir jos moteriškas tiesas, pa
daviau aplikaciją į “Artojo” 
leidėjų garbės narius.

DIRVOS” KAINA
Po Sausio 1 d., 1921, 
Bus: Amerikoje $3, 
Lietuvon — $4.

Pakilimas visokių reik
menų kainų ir darbinin
kų algų duoda mums tei
singas priežastis uždėti 
savo skaitytojams meti; 
nei prenumeratos kairiai 
dar vieną dolarį dau
giau ir tas ineina galėn 
su pradžia 1921 metų.
Nors kiti laikraščiai jau 
pirmiaus kėlė, bet neįs
tengs toliaus taip pasi
laikyti ir vėl bus priver
sti prenumeratos kainą 
padidint.

Kurie užsimokės pirm 
Sausio 1 d., visus me
tus gaus už $2, kaip 
ikišiolei dar yra.
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LIETUVOS SUSIKOVIMAS SU LENKIJA 
“Lietuvių nėra galima ap

kaltinti oportunizmu” — ši
taip kalba Člevelando An
gliškas dienraštis The Plain 
Dealer, kuris tankiausia ir 
daugiausia indomaujasi ma
žųjų tautų likimu, tik kuris 
nevisada tinkamai atsineša 
į Lietuvius, kaip ir visa šios 
šalies spauda.

The Plain Dealer, kuomet 
Colby paleido savo notą ir 
apie Lietuvą nei žodelio ne-1 
pasakė, tai nekritikavo tos 
notos, bet, kuomet dabar 
Lietuvos kariumenė išmušė 
Lenkus iš Seinų, The Plain 
Dealer, perstatąs tuo dau
gumos Amerikos pažiūras į 
Lietuvą ii’ Lenkiją, kalba:

“Jie atakavo Lenkiją kaip 
tik kuomet Lenkijai, pilnai 
pasitikėjimo, mažiausia bus 
šiuo nauju ofensivu pakenk
ta. Ištiesų, Lenkams reika
linga visą jų spėka tęsti jų 
sėkmingą kampaniją prieš 
Rusų raudonuosius, tečiaus 
išrodo, kad Lietuvių ata
kas pasirodys ne kas dau
giau, kaip menkas trynima
sis Lietuva neturi armijos 
sulyginamai su Lenkijos mi- 
litana įstaiga nei daugumu 
nei intaka.

“Šio nesusipratimo; smulk- 
’ menų trūksta. Sulyg Var- 
šavos pranešimų, Lietuviai 
atakavo Paryžiaus provizio- ■ 
nalės linijos Lenkų pusėje. 
Aiškinama, kad Paryžiaus . 
linija nesutinka su pastaru ' 
laiku padaryta linija sutar- < 
tyje tarp Lietuvių ir Rusi- , 
jos bolševikų, ir kad Lietu- ; 
viai bando pasinaudoti ta 
nauja linija, kuri labiau pa
tinka Lietuvių aspiracijoms. 
Galima sakyti tai yra tik 
ex parte padavimas. Lie
tuvių pusės tame dalyke dar 
negirdėta.

“Vienok, Lietuvių pasiel
gimas prieš Lenkus šiuo lai
kų turi būti pasmerktas kaį- 
po“ paikas. Lenkų Misija, 
susitikusi su Lietuvių atsto
vais Kaune, Lietuvoje, bu
vo prašyti išsinešti iš Lie
tuvos teritorijos. Lietuviai 
išrodo įsileidžia į peraugš- 
tą pobūdį, ypatingai akivai
zdoje dabartinių militarių 
Lenkų pasekmių. Lenkija 
buvo gatava duoti Lietuvai 
atsiskyrimą, kurio ji vis 
reikalavo (? ‘Dirvos’ Red.), 
nors šis nusileidimas neno
romis reiškė atsisakymą se
nai svajotų vilčių atsteigi- 
mo Lenkų tautos pagal se
nų prieš-padalinimo linijų. 
Vakarinės Europos tautos 
Lietuvos statutą nelaikė ga
lutinai užbaigtu, tuo tarpu 
Suv. Valstijos galutinai lai
kė Lietuvą turinčia pasilik
ti dalimi Rusijos. Iš Lietu
vių pusės butų buvę protin
ga pasilikti visiškai neutra
lia. Šis atakas ant Lenki
jos verčia skaityti Lietuvą 
neoficiale bolševikiškos Ru
sijos sandrauge, kadangi 
šiame laike ofensivas tiktai 
ir galima išsiaiškinti kaipo 
smūgis už sunkiai spaudžia
mų komunistų armijų pusę.

“Amerikos publikos , sen
timentas buvo toli nuo vien
balsio užgyrimo Colby’s no
tos, siųstos Italijos valdžiai, 
kur duoda Lenkijai ir Fini- i 
jai specialiai užjauslią dalį, 
apleidžiant Lietuvą iš atski
riamų nuo Rusijos valsty
bių. Jeigu nesirastų kokio 
nors motivo, kuris dabai* 
neaiškus, dabartinis Lietu- j 
vių pasielgimas gali suma- : 
žinti plačiai žiūrinčių Ame
rikonų simpatiją. Jeigu Lie
tuviai jau gatavai kariauja , 
išvien su Rusija, tai galima 
išsiaiškinti, jog palikimas 
Lietuvos dąjimi Rusijos nė
ra tokiu dideliu neteisingų- • 
iriu, kaip buvo manyta.”

Tai yra didžiumos Ameri- į 
kos laikraščių pažiūra į Lie- i 
tuvą. Lietuva visados ken
tė del jų neužjaūtimo ir pa- i 
skyrinėjimo Lenkijai. i 

Kuomet didžiosios karės i 
metu Rusijos ir Vokietijos i

• armijos grūmėsi ant Lietu- 1 
voš, Lietuva buvo vadinama

(“šiaurine Lenkija” ir visos 
jai skiriamos aukos nuėjo Į 
Varšavą. Niekas Lietuvos 
neužstojo, kaip patįs Lietu
viai, kurie ir dabar ją gina.

Paryžiaus taikos tarybose 
Lietuvos-Lenkijos demarka
cijos linija buvo pilnai nu
linkusi Lenkų pusėn ir Len- 
'kai užėmė dalis visai Lietu
viškų teritorijų.

Vėliaus Lenkai per tą Ii-j 
niją veržėsi toliaus ir už- 
grobinėjo kitas Lietuvos da
lis — niekas Lenkų nevadi
no tokiais, kaip dabar Lie
tuvius pavadina del to, kad 
jie drįso atsiimti nuo Lenkų 
Seinus.

Niekas nesmerkė Lenkų, 
kada jie užėmė Lietuvos so
stinę Vilnių ir kaip jie vėl 
dabar prie Vilniaus neliau
ja laižęsi.

Kodėl Amerika pataikavo 
Lenkams ir smerkia Lietu
vius už tai, kad jie nori ap
ginti savo* žmones nuo Len
kų vergijos?

Lietuviai kentė savo šaly
je, bet kantrybė išsisėmė. 
Lietuviai čia tyli, pasidalinę 
į bereikšmes sroves ir pade
da savo, šalies priešams jų 
dvasią slopinti.

Lietuviai Amerikoje skai
to diena iš dienos tuos Lie
tuvius smerkiančius 
ščius ir tyli.

Lietuva ir pilnai nepri- 
gulminga likus bus smer
kiama už tai, kam ji nepa
sidavė Lenkams, jeigu mes 
čionai neužčiaupsime bur
nas tiems plačialapiams lai
kraščiams, kurie už Lenkų 
pinigus verkia, ir neparo
dysime aiškiai, kad ir mes 
turime lygias teises būti ne
priklausomais kaip ir 
šios žemės tautos!

laikra-

visos

Dabar Laikas
Dabar labiausia yra reikalin

ga Lie,buvJs ’ Valdžiai musų pa
rama.; Musų Valdžia atsistojus 
ant savo rubežių pasiryžo ne
leisti toliau plėšrių Lenkų grūs
tis ant musų teritorijų; parodė 
poniškiems paršams savo kum
štį ir ją laikys, iki jie galuti
nai neatsisuks atgal. Bet čia 
mes turime visi išvien stoti.

Lietuva nebijo Lenkų, mes 
neabejojame nei biskelio, kad 
musų žemė nukentės nuo jų ne
leisdama jų. Mes pasididžiuo
jame, kad Lietuva parodė savo 
militarę kumštį priešams, ku
rie ikišiol manė liuesai liuobau- 
sią po musų žemes ir neduosią 
ramumo Lietuviui gyventi.

Lenkai bijo didesnio Lietuvių 
pasipriešinimo; jie pradėjo net- 

i Tautų Lygai skųstis, kad. Lie
tuviai juos “skriaudžia”. Tau
tų Lygos viršininkai tuomi dau
giau atkreips domos į teisinges
nius Lietuvos reikalavimus; pla
čiau pamislys apie Lietuvius ir 
Francuzija ir supras nors sykį 
Amerikos “nesujudinamos šir
dies” valdžia, kuri skelbė karę 
už tautų apsisprendimą, o da
bar nulėmus yra-Lietuvai tik po 
Rusijos despotiška globa likti.

Metamorfoza
Musų raudonoji spauda be pa

liovos šaukė, kad Lietuvai rei
kia revoliucijos — tai visas bu
tų išganymas.

Dabar, žiūrint į ją, matosi 
įvykstančios permainos:

“Naujienos” sušvelnėjo ir su
rimtėjo, pamatę, kad sovietinė 
Rusija Lietuvą pripažino ir'ne
nori joje to, ko trokšta musų 
neva socialistai.

šis laikraštis dabar jau griež
tai pajuokia ir net pasmerkia 
visus tuos,' kurie norėtų Lietu
voje suirutes kelti. Reikia tik 
dabar, susipratusioms, “Nau
jienoms” pavaryti agitaciją už 
Lietuvos bonus.

■“Keleivis” dar 
da prisirinkęs iš 
gumentų, prirašo 
valdžią visokių nesąmonių. Bet 
anaip tol nepritaria bolševiz
mui, tik dar drąsiai bijo pasi
rodyti, kadangi pirma taip gar
siai šaukė už proletariato revo
liuciją.

Su “komunistų” “Laisve” da-

vis kaip ka- 
sąšlavyno ar- 
apie Lietuvos

Į lykas po senovei, nes prie to 
laikraštpalaikio susispietę to
kie gaivalai ir tokius skaityto
jus turi, kurie sviete gero ne
randa ir nieko kito nelaukia, 
•kaip tik keptų karvelių. Vienok 
galima tikėti sulaukti permainų 
ir tenai, nes tik paėmus suly
ginimui metus laiko atgal tas 
laikraštis dikčiai persikeitė.

Palengva žmogus suauga į 
protą....

Lietuvos Paštininkai ir 
Jų Laikraštis

Atėjo keletas numerių “Paš
tininkų Balso”, leidžiamo kas 
dvi savaitės, kuris vadinama 
“Profesinis paštininkų laikraš
tis”. Bet iš jo turinio, iš jame 
telpamu raštų matyt, kad nors 
jis yra valdžios darbininkų or
ganas ir turėtų būti sykiu su 
valdžia, yra taip nuo Lietuvos 
valdžios atsiskyręs, kaip Chinų 
siena skiria tą šalį nuo kito pa
saulio.

“Paštininkų Balsas”, neatsi
žvelgdamas į sunkias dabartines 
Lietuvos aplinkybes, į karės lai
ką, taip drąsiai barasi ant val-

? taip nepermato pavojų, kokis 
gręstų Lietuvai ir sykiu jų pa
čių gerovei, jeigu visokie gaiva
lai turėtų laisvę susirinkimų ir 
organizuotų 
visą šalį ?

1 Nekurtais 
kų organas

1 Lietuvos valdžiai cariškumą ir 
tam panašius dalykus, visai ne
sijausdamas, kad paštininkai y- 
ra valdžios dalimi ir nuo jų ge
ro veikimo' ir pasiganėdinimo 
esant laikinose .aplinkybėse, gre
ta su kitais, priklauso visa at
eities šalies gerovė.

Musų nužiurėtiną nuomonę 
apie “Paštininkų Balsą” patik
rina tūlas Paštininkas, kuris 
“Liet. Ūkininke” šitaip rašo r

“....‘Paštininkų Balsas’ toli 
gražu ne paštininkų organas. 
Laikraščio pakraipa gerai dvo
kia Maskvos internacionalu. 
Kiek tenka patirti, musų pas- ■ 
tininkai didžioje savo daugumo- . 
je arba visai nepartiniai, arba j 
kad ir partiniai, tai jau ne bol
ševikai. Todėl ‘P. B.’ ne pašti- ' 
ninku balsas, o balsas keleto vy- J 
rų, išdrįsusių musų vardu kai- I 
bet. Manau, kad paštininkai | 
sugebėtų rimtesnių ir naudin- ■ 
gesnių rašinių gaminti. Paduo-( 
damas čia tik savo nuomonę, j.

DANGUS ANT ŽEMĖS
Rašo BUDRIKAS.

konspiracijas prieš
(Tąsa iš pereito num.)

Bet gi dangaus šviesa jau sušvietė ja
me ir padegė ugnį tamsumui viduj jo ir ji 
kurensis-degs su juo, kol jis prisitaikys 
prie atsakomo laiko ir vėl atsistos prie var
tų ir leis šviesai šviesti, kolei ji švies per
dėm jį!

Jam norėtųsi pasidalinti savo palaima 
su kitais. Bet kiti nesupras nei gi galės 
apkainuoti jos, kolei jie nepasieks arba ne
bandys siektis prie dangaus teisingo veiki
mo taku, be atsižvelgimo į darbo pasekmę.

Šioji palaima pastoja suprantama be
dirbant su kitais ir del kitų ir su savo “aš” 
kituose.

Darbas vedžios perdėm tamsias ir nu
šviestas vietas. Darbas padrąsins žmogų 
vaikščioti tarpe laukinių-įsiutusių žvėrių 
be jokio pavojaus — sudraskymo; pajie- 
gins dirbti del ir su kitų ambicijomis be 
geidimo ntio jų ar jųjų pasekmių; klausy
tis ir simpatizuotis su kitų nuliūdimais, 
bėdomis; padėti jam susirasti ir prasiskin- 

jti kelią iš jo pinklių padėjimų, vargų; pa- 
Istimuliuoti jo aspiracijas ir daryti viską : 

sakau, kad paštininkai, kaip iri^e prievartos jį pajausti kaipo esant uždė- 
visi valdininkai, savo laikraščio ta ant jo pareiga, ir be jokio kito geismo, 
neturi. Imi kartais abejoti, kad kaip del jo gero. Jis pajiegins žmogų pa- 
‘Pašt. Balsas’ gali kažin kur penėti tuos, kurie alksta pažinties; prigel- 
nuvesti mus. * čia prisimena patįerns apsirengti, kurie pamato sa- 
nė sąjunga atsižymėdavo tiktai vo nuogumą; pažibinti tiems, kurie trokš- 
tuo, kad kas mėnuo atskaityda- pa-stengiasi prasiskinti savo kelią per tam- 
vo iš algos kelias dešimtis rub- sumą. Jis daleis žmogui jaustis atlygintu 

! kito nedėkingumu; pamokins jį magiškos 
■ dailės — perkeisti keiksmą į laiminimą; ir 

taipgi paliuosuos jį nuo saldžod'žiavimo 
nuodų ir parodys jo saumylybę esant kai- 

; po nežinios mažumą. Visame jo darbe, 
. dangaus palaima bus su juomi ir jis jaus, 
i kad sąjausmas ir pasigailėjimas negali bū

ti išmanyti ir apiprekiuoti pajautimu.
Šioji palaima nėra nuo pajautimų.
Materializmo filosofas nežino to są-j 

jausmo stiprybės, kuri yra žinoma tam, 
kurs inėjo į dangų bebūdamas ant žemės 
ir kurs kalba iš savo dangaus tiems, kurie 
yra pajautimų mylėtojai ir pajautimų ken- 
čiantieji-varguoliai, kurie juokauja besiar
tindami prie savo besivejamų burbulų ir še
šėliu ir kurie sušunka kartesniame apsivi- 
lime, kuomet jie pragaišta. Sąjausmas to 
kurs pažįsta dangų, — nes gi žemė prisi
traukė protus prie savęs, — nebus geriaus 
suprastas raudančio ir susijudinusio senti- 
mentalisto, negu sauso ir šalto intelektua- 
listo, dėlto kad jo apiprekiavimas ar išma
nymas vieno ir kito yra aprubežiuotas su 
abiejų pajautimų supratimais. Ir tas ve
da prie mintinės veikmės. Meilė užgimu
si iš dangaus del kitų nėra užsidegimas, 
sentimentališkumas, nei gi -pasigailėjimas, 
kuomi augštesnis apdovanoja žemesnį. Tai 
yra žinojimas, kad kiti yra žmogaus “aše”, 
kurs yra visų daiktų dievybės pažinimas.

Kad dangus butų žinomas ir einamas 
šitokiu budu, nebus pageidaujamas tiems, 
kurie trokšta būti pasaulio didvyriais. Ku
rie mano, jog jie yra didi žmonės, jie nepa
žįsta dangaus ii’ negali jin ineiti būdami 
ant žemės. Didi žmonės, ir visi žmonės, 
turi tapti ganėtinai dideliais ir turėti ga
nėtiną pažinimą, kad žinoti, jog jie yra ma
žulėliai ir turi tapti kūdikiais, pirmkol jie 
galės atsistoti pre dangaus vartų.

Kaip kūdikis yra nujaukinamas nuo 
krūties, taip ir protas turi būti atpratintas 
nuo pajautimų maisto ir mokytis imti stip
resnį peną, pirm negu jis bus ganėtinai 
stiprus ir ganėtinai žinos jieškojimųi dan
gaus ir susiradimui inėjimo.

Jau laikas yra žmogui nusijaukinti 
nuo krūties.- ,

Gamta uždavė jau daugel lekcijų ir 
davė pavyzdžių. Vienok gi jis staugia nuo
žmiai savo nųsijaukinimo įsigundyme.

Žmonija atsisako paliauti vartojus pa
jautimų maistą. Ir, nors jau praėjo laikas, ! 
kuomet jai reikėjo būti prisirengusiai prie ! 
savo jaunybės ir suaugti į pilnybę ir įženg
ti j savo subrendimo-vyriškumo paveldėji
mą, ji dar tebesti kūdikiu — ir nesveiku.

Žmonijos paveldėjimas yra nemirtinu- 
mas ir dangus turi būti surastas, ne po ; 
mirčiai, bet čia ant žemės. Žmogiškas bė- i 
gis trokšta nemirtinumo ir dangaus ant 
žemės. Bet gi bėgis negali paveldėti to, i 
kol jis nepaliaus ėmęs maisto iš pajautimų ' 
ir neišmoks imti maistą iš proto. (

Žmogiškas bėgis šiandien vargiai gali 
atskirti save kaipo protų bėgį nuo gyvulio ! 
kūnų bėgio, kuriuose jie yra įkūnyti. Tai ’ 
yra galima individuumams matyti ir su
prasti, jog jie, kaipo protai, negali’visuo- ( 
met maitinti pajautimus ir penėtis pajau-

atvejais paštinin- 
bando praikaišioti

timuose. Bet gi jie, kaipo protai, turi iš- 
. augti iš pajautimų. Procesas išrodo gana 
[ sunkus ir kada žmogus pasikėsina prie jo, 
, jis tankiai atšoka atgal užganėdinti savo 
pajautimų alkį.

Žmogus negali ineiti į dangų ir pasi
likti vergu savo pajautimams. Jis turi 
kartą nutartį: ar jis valdys savo pajauti
mus, ar pajautimai valdys jį.

Tas tai yra sunkus darbas ir regimai1 
žiauri žemė yra nulemta tapti ir yra dabar 
pamatu, ant kurio dangus bus įsteigtas; 
ir dangaus dievai įsikūnys tarpe žmonių 
kūdikių, kada priruošti kūnai bus tinka
mi priimti juos. Bet gi fizinis bėgis turi 
būti išgydytas nuo savo ydų, bjaurių pa
pročių ir padarytas sveiku kūne, pirmkol 
nauja gentkartė galės ateiti.

Geriausias ir pasekmingiausias ir vie
nų vienatinis kelias įvedimui šios naujos, 
gyvenimo tvarkos į dabartinės žmonijos 
gyvenimą yra žmogui pradėti ir veikti 
tyliai pačiam su savimi; ir tokiu būdų pa
kelti dar vieną suožaidos naštą iš pasau
lio. Kurs šitaip darys, bus didžiausias pa
saulio užkariautojas, kilčiausias geradaris 
ir labdaringiausias savo laiko humanita
ras:

džios, kaip kad ji butų visko (Rusija, kur paštininkų profesi- 
turinti, viską sau laikanti, ne-|nė są'"“~~ 
duodanti nieko jiems; šalip to, 
revoliucijoniškai šaukia prieš 
suvaržymą šalyje teisių, prieš 
draudimą susirinkimų ir kito
kią laisvę. Nesuprantama ko
dėl jie, matydami visas aplin
kybes geriau, negu mes iš tolo,

lių, kurie eidavo ne paštininkų 
naudai, bet užlaikymui komisa
rų, pirmininkų, sekretorių, įvai
rių neva profesinių sąjungų ko
mitetų, etc.” z

(Bus daugiau)

Š1RD1ES IR PROTO 
BENDRUMAS

tęs, iki pagaliau staigu pasijun
tam patįs nežiniomis niūniuoją 
ar švilpaują tą dainos natą vi
siškai kaip ją girdėjome.

“Paslaptis ta, kad nuovoka 
laiko paėjo nuo širdies plakimo, 
buvo spėjama tiktai kuomet 
psichologistai, studijuodami tą 
klausimą, atrado, jog žmonės su 
silpnomis širdimis yra papras
tai labai toli nuo numanymo a- 
pie laiko bėgimą."

Tokie išsireiškimai, kaip “tu
rėk širdį”, “beširdis žmogus”, 
“paeina iš širdies^ gali but dau-

! PRITAISYDAMAS labai padi
dinantį mikroskopą prie kru-1

1 tančiųjų paveikslų traukimo ka
meros, tūlas Michigano gydyto
jas priėjo prie pasekmių, kad 
gali parodyti ant drobės smulk
meniškai paveiksluose žmogaus 
ar šiaip gyvūnų kraujo cirku
liaciją.

■ Pilnai 'Sūreriį't'a jo filmą per- 
stato vaizdą širdies veikmėje, giau moksliškesni, negu moks- 
perstato reakciją tarp nervų iriliškas pasaulis yra pasiryžęs tai 
širdies, parodo priežastis ir pa-1 pripažinti. Moderniški gydyto- 
sekmes trukdomo kraujo vaik
ščiojimo ir aiškiai matosi elek- 
trokardiografo veikimas ,širdies mu, atsidavimu, susijudinimu ir 
studijavime.

Tuo patim atidengiama silp-j kraujo pumpavimui organas, 
nos cirkuliacijos padėjimas, per susidarąs iš priverstinų musku- 
ką galima yra apspręsti tinka- lų ir nėra po intekme valios, — 
mi gydymui budai. Tas fil
mas daktaras naudos kaipo pa
matą viešose paskaitose apie 
sveikatos dalykus.

Ar jūsų sąmonė apie laiką 
yra užtektinai gera, kad galėtu
mėt išvirt kiaušinį be žiūrėjimo 
į laikrodį? Turbut ne. Abel- 
nai žmogaus supratimas apie 
minuta gali būti taip skirtingas 
kaip nuo 15 sekundų iki 200. 
Tečiaus kiekvienas žmogus tu
ri savo kūne atsakantį laikrodį.

“Visa paslaptis yra — papra
stai tik suskaityti savo pulso 
mušimą,” sako medikaliai auto
ritetai. Dauguma žmonių žino, 
kaip tankiai jų pulsas muša j 
minuta laiko, ir tas yra, supran
tama, lengva sužinoti. Abelnai 
širdies mušimas yra 72 sykiu 
per minuta del vyrų, kiek dau
giau ar tankiau muša moteriš
ka širdis. Sveiko žmogaus pul
so mušimas gali būti tarpe 60 
ir 84 sykių per minutą. Taigi 
ir jūsų pačių mušimas gali bū
ti ar lėtesnis ar smarkesnis ne
gu yra abelnai skaitoma.

‘‘širdies laikrodžiai (pulsas 
pats tiktai ką registruoja šir-. 
dies plakimą) pagelbsti žmo
nėms išbusti ryte tuo laiku, ko
kį jie guldami nusistato. Tūlą 
laiką papraktikavus, šis širdies 
laikrodis pataps ištikimai nau
dingas budintojas. Dalis jūsų 
smegenų, vadinama už-jausminė 
mintis, sergsti tą laikrodį, visą 
naktį ir atbųdina dirbančią mu
sų minties dalį reikalingu lai
ku.

“Už-jausminė mintis dirba 
dieną ir naktį tokiuose užsiėmi
muose, kurių mes visai nenutė- 
mijame. Jeigu, paveizdan. mes 
bandome atsiminti kaip kokios 
nors dainos gaida išeina, ir ne-| 
susekę nekantriai tą atmetame, 
tuojaus ta už-jausmė mintis pa
siima to darbo-j ieškojimo ir vei- 
kia-jiėško per dienas ar savai-

pripažinti.
jai pirmiau sakydavo, kad šir-
lis neturinti nieko su prisiriši-

jausmais, ji yra tik paprastas 
pumpavimui organas,

tečiaus Dr. Aurelius R. De Ja
nis iš Bostono nurodo per New 
Yorko Medikai} Rekordą (laik
raštį), jog tas nėra visiškai tei
singa.

“Širdis”, kaip sako Dr. De Ja
nis, “yra labai pasiduodąs jauk
tiems sujudinimams organas, ir 
nei geidimas nei šalčiausias po
būdis nepaliuosuoja jos nuo ši
to apsireiškimo. Jau senai li
ko nutėmyta, kad\ ilgas troški- 
mas-geidimas priveda prie silp
no ir lėto širdieš veikimo ir tuo 
pačiu laiku palieka tą organą 
įkantintu ir gatavu prie dide- 
liausio susijudinimo po mažiau
siu perviršijimu kraują užviri
nančių' jausmų.

“Staigus ir skausmjngas pro
tinis susijudinimas taipgi pasi
rodė turįs galę sulaikyti širdies 
veikmę arba pergąsdinti ją iki 
tokio laipsnio, kad net sužeidžia 
jos cordae tendineae apgaubas. 
Toliaus, mes tankiai girdime sa
kant ‘mirė nuo plyšimo širdies’, 
ir tas nėra tiesiog jfigurativis 

i pasakymas, kadangi staigi mir
tis gali be abejonės kartais bū
ti nuo plyšimo širdies, pasekmė
je baisaus susijudinimo. Bai
mė ar džiaugsmas, kuomet stai
gu suima žmogų, kuris buvo nu
slopintas desperacijos, taipgi 
gali širdį supafaližiuoti. Isto
rijoje pasakyta, kad Romiečių 
kareivių motinos, po Cannae ko
vos, išvydusios savo sūnūs, ku
riuos jau laikė žuvusiais, ant 
vietos krito negyvomis.

‘Sąjausmas tarp minties ir 
širdies neturėtų būti pražiūrė
tas, nes tūluose atvejuose tas 
pagelbsti gydytojams išrasti 
tikresnį ligos padėjimą, kokio 
kitu budu nėra galima susekti. 
Gydytojas kartais esti atkrei
pęs domą gydymui širdies šu 
vaistų pagalba, kuomet jo pa
stangos turėtų būti nukreiptos 
į proto ligą.”

i KNYGOS BEI DRAUGAI
’ Mažai yra žmonių, kurie neapvertintų 

gero draugo — draugo, kurs visuomet ge
ro linki ir kuris laike nelaimės paduotų 
ranką, padėdamas pakelti nors mažą dale
lę sunkios naštos.

Taip, užklausus žmogaus, ar jis-, turi 
draugą, be abejonės jis pasakys, jog turi, 
ii- tai- gal ne vieną, bet daugelį jų; vienok 
kaip tankiai tas žmogus skaudžiai apsivi- 
lia, kada staigu pasijunta, kaip tas, kurį 
jis skaitė savo draugu, iptikrųjų buvo prie
šu. Lyg akmeniu j širdį užduotas, pasi
junta, kad tas, kurs minuta atgal atrodė 
viso gero velijantis, kalbėjo ir juokėsi kąr? 
tu, savo širdyje tiktai tyčiojosi ir džiaugėsi 
iš jo nelaimės.

Yrą draugų, kuriuos galima skaityta 
tikimais'draugais.- Yra draugų, kurie paša; 
ko viską be pavydėjimo; nurodo' Įniiriis 
gyvenimo kelią ir veda mus į palaimos ka
ralystes, į dangaus augštybę; supažindina 
mus su geriausiais ir garsiausiais žpiojąč-, 
mis — ir to nepavydėdami. Kada, sųsįdjh 
riam su sunkesniais klausimais, kurių, pa
tįs išrišti negalim, reikia tik reiptis į'juos, 
o jie mums mielai patarnaus.

Tokiais draugais yra KNYGOS.
Laimingas tas, kuris anksti sugebė su

prasti ir apvertina tuos tikrus draugus; 
Tąsai tiktai supranta, kaip meilus pasida
ro tie- tylus be žada tyrų minčių draugai 
nepalaimos sezono valandoj, kaip brangios 
lieka tos valandos, su jais praleistos. Ka
da viskas esąs svietišku aplink muš pavir
sta į sąšlavas, — knygos tiktai palaiko! sa
vo nuolatinę vertę. Kada draugai atšala 
ir pasikalbėjimas su artimais pavirsta į 
beskoningą mandagumą'ir paprastą daly
ką, — tada knygos tiktai pasilieka veidro
džiu linksmesnių dienų ir ramina mus su 
tikru draugiškumu, kuris niekados neatša- 
la ir vilties nesuvedžioja.

'Daugelis jaunų, pilnam žydėjime žmo
nių, šaltas kapines butų išvengę,-jei laiku 
jie butų supratę knygų vertę. Žmogus, ku
ris anksti susidraugauja su knygomis, at
randa gyvenimą, vietoj tuščiu ii' nuobo
džiu, pilną ir žingeidų ir jis trokšta ilgai 
gyventi, ir amžius jam tada rodos pertrum- 
pas, nes jis lieka žmogus su idealu, jis. per
mato žmogišką užduotį, būtent, jog jis- už- 
gimė ne tam, kad gyvent visuomet laimin
gai arba pertekliuje, bet kad palikt šitą 
pasaulį nors maža dalele gražesniu, negu 
jis jį atrado. Jis supranta, jog užbaigi
mas gyvenimo dėlto, kad jis nėra pilnai pa
tenkintas, butų tai saumylystė. Iš kitos 
pusės, geros- knygos ištrauks iš jo visą pe
simizmą ir jis paliks pilnas energijos, per
galės visas kliūtis ir, begyvendamas to] 
linksmoj atmosferoj, jis liks dalimi tos spė
kos, kuri suka gyvenimo ratą.

Taigi, jei drąsko tau sielą įšėlę verpe
tai, jei apslėgtas esi gyvenimo sunkenybių, 
jei tau dienos pavirsta į savaites,' savaitės 
į mėnesius — kuomet žmogiškieji draugai 

i nenori arba negali tau padėti, atkreipk sa
vo žvilgsnį Į tą pulką, kuris guli ant kny
gyno lentynų ir vilioja žmogų į gyvenimo 
laimę — kur viskas ramu ir vulgariškųmui 
vietos nėra, kur neužgaus tau jautrios šir-\ 
dies neištikimi draugai. Tada pamatysi, 
jog esi laimingas, nors ii’ nepasisekimuo
se, nes laimingieji baigia savo gyvenimą 
visai jo nesupratę. Jie apleidžia šį pasau
lį visai nepažinę jo blogumo ir gražumo;

“Pažadink savo sielą, idant nenumir
tų sykiu su tavimi.”

Aleksandria.
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TREMTINIS
VIENO VEIKSMO PERSTATYMAS

Parašė August Strinberg 
Vertė A. A. Tulys.

(Tąsa iš pereito num.)
Gunaras: — Tu manai aš tave paliksiu.... 

aš, kuris su-tavim gyvenau per ilgus 
metus? Kuomet aš neradau tavęs ta
vo gimtajame krašte, išėjau į karę 
prieš Sarakėnus — jieškoti tavęs kita
me pasaulyje. Bet dar neprisiartino 
man' laikas. Kada ketvirtas pavasaris 
atėjo, aš per pirklius dasiklaušiau, jog 
tu čia gyveni. Galiaus suradau tave, 
o tu vis dar nori, kad aš palikčiau ta
ve tose stabmęldžių tamsose.

Gunloda: — Aš nesu viena! <*
Gunaras: — Tavo tėvas nemyli tavęs, ta

vo motina nesupranta tavęs ir juodu 
abu yra pagonįs.

Gunloda: — Aš turiu krikščionių draugų. 
Gunaras: — Tai tu jau krikščionė, Gunlo

da ?! Švenčiausia panelė išklausė ma
no maldos.

Gunloda: — Taip, taip! O, leisk man pa
bučiuoti kryželį, kurį tu dėvi ant savo 

''nugaros — kurį tu gavai šventoj že
mėj;

Gunaras: — Dabar tai aš apdovanosiu ta

Gunaras: — Gi kuomet jis suvys? 
Gunloda: — Apie tai aš nesvajoju. 
Gunaras: — Tatai keliauk su manim

tos baisios žemės Į tolį ir ten, kur mu
sų kūdikystė praleista, gyvensim lais
vi, kaip paukšteliai, tarp gėlių ir sau
lės spinduliuose. Ten tu nekeliausi 
slaptoje j Viešpaties koplyčią, kuomet 
varpai apreiškia šventę. Ten tu išvy
si naują bažnyčią, su gaubtu bokštu ir 
augštų piliorių eilėmis, ir išgirsi ako- 
lytės giesmes, kuomet vyskupas užde
ga žvakes ant didžiojo altoriaus. Ten 
tu prisieksi tarnauti- Dievui su krikš
čioniais ir pajausi savo širdyje nuodė
mes nusivaliusia.

Gunloda: — Aš turiu iškeliauti.... palik
ti savo motiną?

Gunaras: — Kada nors ji tau atleis.
Gunloda: — Bet mano tėvas pavadins ma

ne niekše, o prie to aš niekuomet; ne- 
dasileisiu.

Gunaras: — Taip tu privalai padaryti del 
savo tikėjimo.

Gunloda: — Torfino duktė nebuvo niekše. 
Gunaras: — Tavo tėvas nemyli tavęs'ir 

jis neapkęs tavęs, kuomet sužinos apie 
tavo persivertimą.

Gunloda: — Gal but, kad taip padarys, vie
nok nepaniekins.

iš

ve brolio krikščionio pabučiavimu.... Gunaras: — Tu pasiduok savo meilei, Gun-
Pirmas, Gunloda, nuo manęs. •

Gunloda: — Daugiau tu neprivalai manęs Gunloda: — Meilei!
loda....

Atsimenu....

I ji pirma turėjo, buvo jai sugrą- galybės, su kurią, reikia skaity
tis, lygiomis su tautų stiprybe. 

(Bus daugiau)

HANZOS SĄJUNGA
The Romance df žintos, ir visas svietas nuo šio 

(sykio žiurėjo ant jos kaipo ant
(Iš H. Gordon Selfridfe

Rašo DR. J. ŠLIUPAS.
(Tąsa iš pereito num.)

Londonas, augančioji pirkly-, 
bos stotis Vakaruose, veikiai 
atkreipė Sąjungos domą. Aiš
ku buvo Liubėkoje, kad reikia 
turėti atstovybę vyriausiame 
Anglijos mieste. Atskiri Vo
kietijos pirkliai buvo senai be- 
pirkliaują su Anglijoj žmonė
mis, ir visokie karaliai atsily
gindami už ąsmeniškas malony
bes suteikė ypatingas privile
gijas šitiems prekybos turtuo
liams. Ričardas Coeur de Lion 
buvo pasiskolinęs nuo pirkliškų 
princų užmokėti skaudų išsipir
kimą, Austrijos reikalaujamą 
už jo paliuosavimą iš kalėjimo, 
ir veikiai po tam, be abejonės 
kaipo dalinį atmokėjimą skolos, 
mes randame jį suteikiant ‘my
limiesiems Koelno miestiečiams’ 

| laišką, paliuosuojantį nuo me
tinės randos arba muito, ir pa
liuosavimą nuo visų rinkliavų, 
pripuolančių ant jų ypatų ar jų 
įvežamų pardavinių. Karalius 
Jonas jautė spaudimą tų pačių 
Koelno turtuolių pirma, negu 
jis panorėjo atnaujinti tas prie
lankias išlygas, ir visi pasekan
tieji^karaliai buvo priversti prie 
tolygių lipšnumų, iki Sir Tamas 
Gresham Anglijai įgijo pozici
ją finansinės vadovystės ir ne
priklausomybės.

Hanzos_ Sąjunga apsisėdo 
Londone ant kairės pusės upės 
Thames gatvėje, artimais Dow- 
gate’s ir tiesiog augščiaus Lon
dono tilto. Dowgate tais lai
kais buvo vieninteliais vartais, 
kuriais išeinama buvo upėn. Jos 
faktorija buvo iš pradžių žino
ma po vardu “Guildhall of the 
Germans”, vėliaus “Easterlings’ 
Hall”,' o jų. svarbai ir daugu
mui augant/ po vardu “Steel
yard”, kurs vardas rodos tapo 
duotas dėlto, kad čion riogso
jo svarstyklės Londono miesto, 
ant kurių sverdavo visas įveža
mas ir išvedamas prekes.

Vienok nors pinigų išalkę ka
raliai prielankavo tam sveti
mam- pirklybos centrui delei sa
vo finansinių prievolių, Londo
no piliečiai jo ten buvimo labai 
nemėgo. Gaujos, jeib kokiam 
tikslui susidariusios, nepraleido 
jo neužpuolę, ir kada tik minia, 
jausdama turinti spėkos dau
giau

Commerce)
besiekiant savo
Politika ir dip- 
leistinos tiktai 

Ji nemė-

leido būti kitiems išradė
jos negalėjai intraukti j

vienutė, kompanija 
jstengė tai padaryti 
ar vėliaus. '
išsišakojimai ištiesų

kas
ar 

se-

bu-

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

P.MIKOLAINIS
53 HUDSON AVENUE \ BROOKLYN; N. Y.

------------------------------

KUR PINIGAI NEŠA 5% NUO DIENOS 
PADĖJIMO IKI IŠĖMIMO

The Municipal Savings and Loan Company 
moka depozitoriams 5$> ir pinigai yra sau
giai ir gerai užlaikomi. Depozitorius gauna 
nuošimtį nuo podėjimo iki išėmimo bile ko

kiame laike.

.1 
gždėt 
no d*' 
man® 
voti! 
irtai
no 
jnaniiTHE MUNICIPAL SAVINGS & LOAN 

COMPANY
7909 Superior Ave. prie E. 79th St.

Sumokėtas Kapitalas $300,000

žemesnė vieta, 
tikrojo tikslo, 
lomatija buvo 
ant vienos papėdės,
gino politiškų užkariavimų, bet 
paskolos jos tiems, kuųie lošė 
šitą pavojingą ir dažnai nepel
ningą žaislą, atnešdavo apskri
tai gerą nuošimtį.

i Ji 
jais,
jokį nepelningą apsiėmimą, ir
tais laikais svieto istorijos, ka
da žmonių jausmai sujušdavo, 
ji visuomet šalinosi nuo svajo
nių ir sapnų ir laikėsi savos 
tvoros. Ir šitoji vienybė kon
troliavo didesnę dalį prekybos 
šiaurinėje Europoje, negu 
nors, 
tauta, 
niaus

Jos
vo beveik be galo. Pvd., kada 
piratai įsiviešpatauti pradėjo, 
ir visokeriopi Europos valdy- 
mierai lyg drovėjosi juos pra
šalinti, arba geriaus sakant ne
sugebėjo tai padaryti, Liubėkos 
Taryba rįžosi įsteigti gerai or
ganizuotą piratams departamen
tą. Jeigu pinigai buvo padaro
mi iš šitos biznio šakos, ji tųjų 
neniekino, rūpinosi tik dar ge
riaus už piratus jų pasigaminti. 
Sąžinė nelošė jokios rolės pla
nuose Hanzos vadovų, ir šiaip 
razbajavimas (piratija) neišro- 
dė anais laikais dideliu prasi
žengimu, kada galybė ženklino 
tiesą. Ant piratybės gan greit 
žiurėjo lyg ant nevisai limusio 
lenktyniavimo, ir priiminėjo ją 
su tokia pat rezignacija, kaip 
mažesnieji pirkliai musų dieno
se žiuri ant didžiųjų trustų len
ktyniavimų.

Ar šiaip ar taip, Liubėkos 
stipruoliai su paprastu lavumu 
ir patyrimu ėmėsi ištobulinti 
organizaciją, kuri gelbėjo jiems 
pastoti labiaus nepriklausomais 
ir autokratiškais, negu pirmiau. 
Jie pasiuntė laišką Henriui IV 
Anglijon, kuris tam išdidžiam 
monarchui rodėsi “pilna išdidu
mo ir akyplėšrumo,” ir ant to 
jis atsakė tokioje pat dvasioje. 
Negavę to, ko norėjo, rašytu 
žodžiu, jie ėmėsi su, Anglijos 
visokiais nedraugais ’skriausti 
Anglus, taip kad sunku, o ir ne
galima pasidarė Anglų pirkly-’ 
bintam laivynui kokis nors biz
nis bedaryti. Žinoma, Henris 
atsikeršijo. Jis liepė užpulti ant 
Steelyardo, ir užėmė šitąjį svar
bų depo, it apkalino ar užmušė 
visus, kurtus jis ten rado. Te- 
čiau Hanza veikiai surado kelius 
atsigerbimui. Turėdama drū
tą laivyną, ir vesdama reikalus 
kaip jai patinka, ji užgriebė vi
sus uostus ir visas pristotes 
Baltijoje Anglijos laivams, ko
ki dar buvo užsilikę, o užgrėbei 
visus tuos, kurtus užtiko plačio- Į 
se jūrėse. Pirklybinė kare pa- (§) 
virto į karę ištikrųjų, ir Hanza (g) 
ją perkėlė pačion Anglijon, už- ~ 
puldama pajūrinius miestus, ap-1 (@) 
leisdama juos, ir pakardama I /K' 
visus žmones, kuriuos tik pa
gavo. Henris pasimatė esąs su-1 
muštas, ne kokios stiprios vai-1 
stybęs, bet krūvos pirklių, ir 
jis jieškojo pagalbos kreipda
masi prie Burgundijos kunigai
kščio, kad užbaigtų šitą *• bran
gų ir pragaištingą kariavimą. 
Susitikimas buvo sutartas to 
dėlei Utrechte, kurio rezulta
tu buvo smagus Hanzos viršus, 
nesą visos privilegijos, kurias

Atdara kasdien nuo 9 iki 3.
Panedėlio, Seredos ir Subatos vakarais nuo 6 iki 9.
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Pamaži^ 
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bu v o 
mergaite.... ji turėjo draugą, kuris 
iškeliavo į svietą.... Paskui ji ne
bebuvo linksma, vien tik sėdėjo ir siu
vinėjo šilką ir auksą.... ką ji siuvo 
niekas nežinojo.... ir jei kas jos pa-' 
klausdavo, ji vien tik pradėdavo verk
ti. Ir kuomet jie užklausdavo jos, ko 
ji verkia, tai ji neatsakydavo kodėl — 
vien tik verkdavo. Ji neblanko, o jos 
motina jau buvo prirengus jai karstą. 
Galiaus atsilankius sena moteris pa
stebėjo, kad tai buvo del meilės. Gu
narai .... aš neverkiau, kuomet tu iš
keliavai. Kaip tėvas sako, yra silpny
bė laistyti ašaras. Aš nesiuvau šilko 
ir aukso, nes mano motina neišmokė 
manęs siuvinėti.... Todėl ar aš my
lėjau?

: — Ar tankiai prisimindavai ma
ne bėgyje tų visų metų?

|Gunloda: — Labai tankiai sapnuodavau 
apie tave, ir šį rytą, kuomet stovėjau 
prie lango, kuriame aš taip nuolatos 
rymau ir veiziu ant jūrių, aš pastebė
jau tavo laivą atplaukiantį iš rytų. 
Susijudinau, nors ir nežinojau, kad tai 
tavo laivas buvo.

Gunaras: — Ko tu taip godžiai žiuri ant 
jūrių?

bučiuoti'. f
Gunaras: — Bet papasakok man, kaip tu 

pastojai krikščione?
Gunloda: — Pirmiau aš tikėjau į savo tė

vą, — jis buvo taip stiprus.
aš tikėjau į savo motiną, — ji buvo
taip gera.
ve, — tu buvai toks galingas ir ge-Į 
ras.... ir gražus. O kuomet tu iške
liavai, aš palikau viena. Į save tikėti 
negalėjau, nes buvau taip silpna. Pas
kui prisiminiau tavo Dievą, kurį taip | 
pirsai jnan mylėti. Ir aš meldžiausi 
prie jo.

Gunaras: — Gi seni dievai?....
Gunloda: — Į juos tikėti negalėjau, — 

nors mano tėvas ir vertė, — jie yra 
nuožmus.

Gunaras: — Kas išmokino tave poterių? Gunaras:
Kas padovanojo kryželį?

Gunloda: — Vyskupas.
Gunaras: — Ir apie tai niekas nežino?
Gunloda: — Ne.... aš buvau priversta 

meluoti savo motinai, ir tas vargina 
manę.

Gunaras: — Ir tavo tėvas paslėpė tave ši
čia,’ kad krikščionįs nepaimtų 1....

Gunloda: — Taip. Dabar jis laukiamas 
sugrįžtant iš Norvegijos su savo pa
sekėjais, nes jis yra tos salos Valdo- Gunloda: — Tu klausinėj) daugel dalykų! 
vas. IGunaras:----Delko tu norėjai užskląsti

Gunaras: — Dieve, saugok!
Gunloda: — Taip, taip.

pasišalinti iš čionai.
grįš šį vakarą, 

Gunaras: — Gerai.
tyje Stovį mario
jas pučia jūrių
gaidžių mes busim toli 

Gunloda: — Taip, taip!
Gunaras: — Veikiai busime

žemės, kur gamta tebėra apsirėdžiusi 
vasaros rubais. Ten tu galėsi gyven
ti mano pilyje, kurią aš pastačiau ant 
tos vietos, kur tavo tėvo namai stovė
jo.

Gunloda: — Ar jie jau nebestovi daugiau?
Gunaras: ” “
Gunloda:
Gunaras:

lodą.
Gunloda:

bučiau pagonė!
Gunaras: — Ką tu kalbi, mergaite!
Gunloda (po pauzos): — Atleisk, atleisk Į 

man, aš tokiam miškiniam upe.... ir 
kuomet matau krikščionis, kurie turė
tų būti pavyzdžiais, papildant tokius 
darbūs......

Gunaras: — Prašalink tą mintį, Gunloda, 
tai ne dievišką. Ar regi tą vainiką?

Gunloda: — Kur tu jį nupynei?
Gunaras: — Ar pažįsti tas gėles, Gunloda?
Gunloda: — Jos augo mano tėvo namų 

darželyj.... Ar galiu aš jį turįti?
Gunaras: — Mielai.... Bet kam tu gei

di jo turėti, kuomet mudu patįs tenai 
keliaujam?

Gunloda: — Aš žiūrėsiu į jį per ištisą žie
mą. ... tos builės primins man žalius 
miškus ir mėlynų debesių vaizdus.

Paskui

Pagaliaus aš tikėjau į ta-

Gunaras:
man duris?

Bet tu privalai Gunloda (tyli).
Tikimos jis su- Gunaras: — Kodėl neužsklandei?

Gunloda: (tūli).
Ten Hjarleifo pakraš- Gunaras: — Ko tu tyli?
laivas.
linkui.

Į jūres! Vė-Į (Gunloda apsiašaroja.)
Iki pirmųjų Gunaras: — Tu verki, Gunloda, ar 

nuo pavojaus. del ko? Aš žinau...
(Apkabina ją ir bučiuoja.)

„ . . * Gunloda (traukiasi): —Nebučiuok manęs!ant Astergato , . ,Keliauk jau!
aras: — Taip....

žinai 
. tu myli!....

tu keliausi su

turinti
negu drausme: 
galėjo, ji vi ji 
jieškotis globos už jų au- 
apginkluotų mūrų. Steel- 
pavirto j apsaugomą vietą 

mieste. Jo • milžiniški trobesiai 
ir sodnai, jo buveinės, žaislavie- 
tės ir rinkos, viskas skyrėsi nuo 

i Anglų statomų trobesių anapus 
muro, ir jokioje stotyje šitos 
didės ir galingos Sąjungos ga
ilaus didesne nepriklausomybe 
nesigėrėjo jos nariai kaip čion 
Londone, kur- šitų salų valdy- 
mierai ateidavo kepurę nusiėmę 
elgetautų paskolos. Jos nariai 
naudojosi gerodėjyste Anglijos 
Įstatymų; jeigu tai tiko jų tik
slams; o šiaip jie turėjo savus 
Įstatymus ir jų pildymą saugo
jo jų pačių urėdininkai. Sąjun
gą buvo organizuota vienam ir 
tiktai vienam tikslui, — tai pir- 
klybos plėtojimui ir pelnams, 
kokius galėjo traukti jos atski
ri nariai. Jos tikslas buvo vie-

Kiekvienas dolaris tu
ri augimo spėką. Padė

tas ant taupymo jisai augs ir 
didės iki taupytoją pastatys ant 
nepriklausomybės pamato.
Šios Society Knygose randasi 
nesuskaitoma daugybė užrašų 
pasisekimu, atsiektą sistematiš- 
ku žmonių taupymu.
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— Ne. Tapo sudeginti.
— Krikščionių?
— Tu taip užsikarščiavus, Gun-

—Aš noriu pasakyti: geriau aš

manim1.
IGunloda: — Nereikalauju tavo įsakymų ir 

jų neklausysiu.
Gunaras: — Vulkanas išlieja ugnį ir išde

gina save.
Gunloda: — Tu amžinai pražudei mano ra

mybę. Keliauk ir duok man užmiršti 
tave.

Gunaras: — Ar tu žinaŲdelko stovi tas si
dabro erelis su tuo kaspinu? Tai yra 

5 mergaitės, kurią ašI
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simbolas miškinės
prisiviliosiu.

Gunloda (su smarkumu): — Tu! 'Pasiša
link pirma, negu aš neapkenčiu 
vęs!.... Dar niekas neapgalėjo 
no noro.

Gunalas: — Plėšraus jūreivio kraujo lau
kinė ugnis dar tebedega tavo gyslo
se ; bet ji bus užgesinta. Dieną ir nak
tį aš lauksiu tavęs ii- tu ateisi.... ma
loni, kaip balandis, jieškodama prie
glaudos. Vienok dabar tu skristum, 
kaip erelis, virš debesų. Bet aš lai
kau kaspiną savo rankose, tai yra, ta
vo meilę, kurią tu nepajiegi atitraukti. 
Kuomet vėl sutems, tu ateisi. Iki tai 
sudiev. (Prieina prie durų ir sustoja.)

(Bus daugiau)

. Incorporated 184Q

Monetą for$mrin(ĮS 
in the Qfitjj of Cleoelanb 

public SQUARE

Didžiausias ir Seniausias Taupymo 
Bankas Ohio V alstijoje

KOKIS YRA SOSTAMIESTIS 
JUSU ŠALYJE —

kvėpavo, mokėsi ir ranką tiesė 
prie vieno daikto. Jos užma
čia buvo auksas, o taurė, už ku
rią jie kovėsi ar lošė, tai buvo 
muštoji aukso moneta. Guvus 
Italijos pirkliai patapo bankie- 
riais ir pelnų jieškojo kaipo fi- 
nansistai, o smurtesnis, roman
tiškas ir pavojingesnis prekių 
pirkimas ir pardavimas labiau 
patiko šiurkštesniems, kietes
nio prigimimo žmonėms Šiaurės.

Negalime nesistebėti šauniam 
stiprumui tikslo- šitos stebėti
nos organizacijos. Tose per- 
mier religiškose gadynėse, kadatat

ma- jaunuomenė didumos žemių ap
sirinkdavo Bažnyčią kaipo savo 

[gyvasties darbą, kada klastin
goji diplomatija, viliugystė, ka
rė ir imtynės išeikvodavo fiziš
kąjį ir finansinį tautų stipru
mą, kada žemės dalys buvo tik 
pusiau atidengtos ir dideli pel
nai su rizika siūlėsi žaidimui, 
šitieji prekybos princai nieka
dos nepamiršo savų principų.

Sąjungai mažai rūpėjo reli
giškieji ginčai, kurie į niekus 
paversdavo žmonių pastangas 
tais dievotais laikais, nesą nors 
atskiri josios nariai buvo kata
likais, Bažnyčiai buvo skiriama

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

BANKOJ 
ir subjektas sulyg reguleci- 
jos išmokama iki tai dienai, 
kurioje atsiimi savo piniguti.

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

12000 Superior Ave.

Praga 
Bucharest 
Stockholm 
Brussell 
Roma 
Paryžius 
Londonas 
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 Susinešim as t su 
Užrubežinėmis Pinigų Rinkomis 
UŽRUBEŽINIAME SKYRIUJE

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

CUYAHOGA BUILDING
Public Square
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MARACCA
de Maupassant — Vertė Tuleliš)

(Tąsa iš pereito num.)
Vieną naktį, kada aš miegojau po žvai

gždėta erdvė, ji atėjo ii’ atsiklaupė ant ma
no divono ir priglausdama savo lupas prie 
mano veido, tarė: “Tu turi ateiti ir pabu
voti mano namuose.” Aš jos nesupratau 
ir tariau: “Ką sakai?” “Taip, kuomet ma
no vyras išeis, tu privalai ateiti ir būti su 
manimi.”

Negalėjau susilaikyti nuo juoko ir ta
riau: “Na, kad tu čionai ateini.” O ji tę
sė toliau, kalbėdama beveik man į burną: 
“Aš to noriu delei atminties.” Dar aš ne
supratau ką ji nori pasakyti. Ji apkabino 
man kaklą: “Kada tavęs jau nebebus čio
nai,' aš mislysiu apie tave.”

Aš likau užgautas ir tuo pačiu laiku 
patenkintas ir tariau: “Tu iš proto eini. 
Aš daug labiau norėčiau pasilikti čionai. 
Ar tavo vyras taip jau nėra .tau geras?”— 
užbaigiau aš.

Ji išrodė suerzinta ir tarė: “O, ne! La
bai geras.” “Bet tu neprisirišus prie jo?” 
Ji pažiurėjo į mane su užsiganėdinimu sa
vo didelėse akyse. “Ištikrųjų, aš prisiri
šus prie jo labai, bet ne taip labai kaip prie 
tavęs.”

Visai negalėjau to suprasti, ir kuomet 
norėjau įspėti, ką ji tuo nori pasakyti, tai 
ji prispaudė vieną iš tų bučkių, kurių spė
ką .ji labai gerai žinojo, prie mano lupų ir 
pašnabždėjo: “Bet tu ateisi, ar ne?” Aš 
vistiek priešinaus, todėl ji-tuojau atsikė
lė ir išėjo ir nebepasirodė per savaitę. Aš-| 
tuontoj dienoj vėl ji atėjo, rimtai atsistojo 
prie mano kambario durų ir tarė: “Ar atei
si į mano namus šį, vakarą? Jei tu atsisa
kysi, aš einu sau.” Ąštuonios dienos labai 
ilgas laikas, mano drauge, dar gi Afrikoj 
tos ąštuonios dienos lygiai kaip mėnuo. 
“Taip,” —- tariau jai ir išplėšiau rankas, o 
ji puolė į mano\glėbį. ». ,

Vakare ji laukė manęs ant gretimos 
alėjos ir parsivedė į savo namuką, kuris 
buvo visai mažas ir arti prie pajūrio. Pir
miausią aš perėjau per virtuvę, kur jie val
gydavo, paskui inėjau į labai švara, baltai 
išmazgotą kambarį, su fotografijomis ant 
sienų ir su popieros puokštėmis stiklo in
de. Maracca išrodė labai pasitenkinus, šo
kinėjo aplink ir tarė: “Štai, dabar tu esi 
mano namuose.” O aš ^tikrai elgiaus lyg 
ir . bučiau, bet vis gi jaučiau nesmagiai ir 
kaip tai neramiai.

Staigu garsus bildėsis prie durų mus 
sudrebino ir pasigirdo vyro balsas: “Ma
racca, aš.” Ji krūptelėjo. “Mano vyras! 
Ve, gręitai pasislėpk po lova.” Aš be są
vokos dairiaus savo ploščiaus, bet ji pastū
mė mane ir prabilo: “Eikš čia, eikš čia.”

Atsiguliau kniupščias ir paslinkau po 
lova be žodžio, kuomet ji išėjo į virtuvę.

Išgirdau ją atidarant spintą ir vėl 
uždarant. Ji vėl sugrįžo atgal atsinešda- 
raa kokį ten daiktą, kurio aš negalėjau pa
matyti ; ji jį greitai ii’ padėjo. Kadangi 
jos vyras ėjo iš kantrybės, tai' ji ramiai ta
rė: “Aš nerandu’degtukų.” Paskui veikiai 
pridūrė: “O! Čia jie; tuojau įleisiu.”

Vyras inėjo vidun, bet negalėjau ant 
.jo nieko, apart jo kojų, kurios buvo labai 
•didelės, pastebėti. Jei visas jo kūnas bu
vo proporciohalis, tai jis turėjo būti mil
žinas.

Išgirdau bučkius, mažą pliaukštelėji
mą ant jos plikos nugaros ir juoką. Jis 

.’tarė stipriu Marseilles kirčiu: “Aš užmir
šau mašną, tuom buvau priverstas sugrįž
ti.; tu miegojai, aš manau.” Jis nuėjo į šė
pą ir gerokai ten užtruko bejieškodamas 
sau reikalingų daiktų. Ir kuomet Marac- 
•ca atsigulė ant lovos, lyg butų nuvargus, 
tai jis priėjo prie jos ir be abejo norėjo ją 

•paglamonėti. Jo kojos buvo taip arti ma
nęs, kad aš jaučiau kvailą, neišaiškinamą 
norą nutverti už jų, bet susilaukiau. O jis, 
manydamas, kad jinai nieko neturį jam pa
sakyti, supyko ir tarė: “Tu nelabai gera šį 
vakarą. Sudiev.” Išgirdau kitą bučkį, pa
skui didelės kojos nusisuko ir pastebėjau 
jo čeverykų paduose čiptus, kuomet jis ėjo 
į- kitą kambarį. Priešakinės durįs užsida
rė ir aš likau išgelbėtas !

Pamaži išlindau iš palovės ir kuomet 
Maracca šoko kazoką apie mane juokda-

(Guy

mosi ir plodama rankom, aš sunkiai atsi- ' 
sėdau į krėslą. Bet pašokau, nes, mat, at
sisekau ant ko tokio šalto. Kadangi bu-j 
vau ne visai apsirengęs, tai tas nupurtė 
mane. Pažiurėjau. Aš buvau užsėdęs ant 
nedidelio kirvio, naudojamo medžių skal
dymui, ir aštraus kaip peilio. Kaip jis čio
nai atsirado? Tikrai nemačiau jo čionai, 
kada inėjau; bet Maracca, matydama ma
ne pašokant, kuone užspringo nuo juoko 
ir pradėjo kosėti, užsidengus abiem ran
kom.

Pamaniau, tas jos užsiganėdinimas 
ne vietoj. Mes paikai rizikavom savo gy
vastimis ir aš dar tebejaučiau baisų šaltį 
savo užpakalyje, tatai beveik užsigavau 
nuo jos kvailo juoko. “Duokim, jei tavo 
vyras butų mane užtėmijęs?” tariau aš. 
“Tame nebuvo pavojaus” — atsiliepė ji. 
“Ką sakai, nebuvo pavojaus? Tai tik juo
kas! Jei jis butų pasilenkęs, tai butų ma
ne -pamatęs.”

Liovėsi ji juokavus ir vien tik žiurėjo 
į mane didelėm savo akim, kurios žibėjo 
su linksmumu. “Jis nebūtų pasilenkęs.” 
“Delko?” — paklausiau. “Leiskim sau, jei 
butų nukritus jo skrybėlė, tai jis tikrai bu
tų turėjęs pasilenkęs paimti ir tuomet.... 
Aš buvau gerai prisirengus apsiginti to
kiu budu!” Ji uždėjo dvi tvirtas, apvalias 
rankas apie mano kaklą ir -pažemino savo' 
balsą, lyg tą butų padarius tardama “aš 
myliu tave”, ir tarė: “Tada jis niekuomet 
butų nebepasikėlęs.” Aš jos nesupratau ir 
tariau: “Ką tu sakai?” Jinai sumaniai pa- 
merkė/man ir uždėjo ranką ant krėslo, ku
riame aš buvau nusėdęs, ir jos ištiestos 
rankos, jos šypsą, jos pusiau praviros lu
pos, jos balti, aštrus, žvėriški dantis, visa 
tai traukė mano atidą ant mažo kirvelio, 
kuris buvo naudojamas malkų skaldymui, 
kurio aštrios ašmenįs blizgėjo prieš žvakės 
šviesą. Kuomet ji tiesė savo ranką lyg 
norėdama paimti jį, kaire ranka apkabin
dama mane ir prispausdama prie savęs ir 
priglausdama savo lupas prie mano, de
šine ranka ji padarė judėjimą, lyg butų 
kirtus klūpančiam žmogui Į galvą!

Toks, mano' drauge, yra paprotis, ku
riame čionai žmonės supranta moterystės 
pareigas, meilę ir svetingumą!

(Galas)

s APIE DVYNUS.
Žmonės žino, arba yra girdėję, kad 

■ dvynais gimę vaikai yra visai panašus vie
nas kitam. Vienok nėra žmonių nutėmy- 

; ta, kad kuomet dvynai nėra visiškai pana
šus, jie yra pažymėtinai skirtingi viens nuo 
kito savo pobūdžiuose.

Šitas sulyginimas parodo ne tik veido 
ir kūno, bet ir būdų skirtumą, ir ypač pa
prastu skirtumas yra kuomet dvynai yra 
skirtingos lyties. Vaikas, paveizdan, gali 
būti augštas, mitrus, energiškas ir grei
tas kur reikia atsikirsti prieš kitus. Jeigu 
vaikas yra tokis, jo dvynasesė buna graži, 
jau tikrai bus .žemo ūgio, sudribus, tingi 
ir viską lengvai leidžianti. Tas skirtumas 
nueina taip toli į šalis, kad jie net nemėg
sta tų pačių valgių. Vienas žymus moksli
ninkas nesenai paskelbė teoriją, kad dvy
nai ištiesų nėra dvi ypatos, bet viena. Ka
da dvynai panašus vienas kitam (ir kuo
met panašus, panašumas buna ne tik vei
de, bet ir pobūdyje), jie yra kaip viena y- 
pata dviejuose kūnuose. Kuomet dvynai 
yra priešingo tipo, jie yra taip vadinamos 
pusės, sudarančios griežtas vienos ypatos 
dalis. Yra keista tarpe dvynų liga,-kuri 
tą teoriją patvirtintų. Ji vadinama “už
jautimo liga.” Kokia tai keista kūniška 
simpatija apima vieną, kuomet kitas dvy
nų apserga, — jame pradeda rodytis tie 
patįs simptomai, nors pati liga jo nepalie
stų. Teorij’a, kad dvynai nėra taip labai 
paskiri individualai, bet kaip vienas per- , 
dalintas į du, patvirtinama keistu faktu, i 
kad daugelyj’e atsitikimų dvynai miršta į 
vienas paskui kitą keleto valandų protaf- i 
pyje. Kuomet antrasis nemiršta nuo tos I 
pačios ligos, vienok jis arba ji numiršta be 
jokios priežasties, kaip gydytojai permatė, < 
— paprasčiausiai nuo širdies sustojimo. i

Kodėl šunų nosįs šaltos.
Tradicijose randasi keistas išaiškinimas, 

kodėl šunų nosįs visados šaltos. Nojus 
turėjo nekantumo ir buvo įpykintas kuo
met bandė suvaryti visus gyvulius į savo 
arką. Jie bėgiojo šiąn ir ten ir nepaliau
jamai jį erzino, iki jis pradėjo su šunim 
juos vaikyti, ir šuo privertė juos eiti kur 
jis norėjo. Laikydamasi griežtai savo pa
reigų ir /nenurimdamas iki paskutinės ož
kos ir kiaulės į arką suėjo, šuo buvo pats 
paskutinis inėjęs gelbėtis nuo tvano. Taip 
šuneliui ir liko paskutinė vieta ir jo nosis 
prisiėjo laikyti iškišta lauk visoje kelionė
je, nuo to ir visų jo ainių nosįs paliko šal
tos ir šlapios iki šiai dienai.

JUOKIS 
ir Svietas1 juoksis sy

kiu su tavimi

I ir prašė pakelti jam daugiau 
Į mokesties. Komiteto narys pa- 
I tėmijo, kad parapija neišgali 
I daugiau jam mokėti, kaip iki- 

šiolei. Tada kunigėlis sako:

— Bet, gerbiamieji, galit su
prasti, kad dabar viskas pa
brango ir aš turiu kaip nors 
pragyventi. Galit numanyt, kad 
ir dvasišku maistu aprupinto-

jas tuomi turi pabrangti. Juk 
žmonės be to neapsieis.

— Tėveli, duok mažesnes por
cijas, kad pabrango, — atsakė 
vienas komiteto narys.

VĖL VIENA.
, Mylėjau jį žiemos laiku .
. (Jis ploščių gražų turėjo);

Mylėjau jį pavasarį 
(Gražiai rėdytis mokėjo).
Malonus buvo pažiūrėt, 
Ir akį traukė gėrėtis, 
Maniau, laiminga busiu aš, 
Jei laimė bus jį turėti!
Atėjo vasara šilta, 
Paežeriais vaikštinėjom, 
Kur būriai maudėsi žmonių, 
Mes irgi maudytis ėjom.
Kada maudynių drapanos’ 
Jo kaulus aš paregėjau, 
Nuo laiko to daugiau aš jo 
Matyti znebenorėjau....

Apsigavus O.
Nuo Juokų Red.: Tai ne nau

jiena, tai ne pirmas atsitiki
mas, kad p-lė O. (Ona, tik pa
vardės nesakysime) likosi ap
gauta. Ne apgauta, bet pati 
apsigavo. O tų apsigavimų at- 
sibuna kasdien ir per amžius. 
Mergelės į vyrus tik ir įsimyli 
iš jų gražių drapanų, skrybė
lės, gražiai sušukuotų plaukų, 
čeverykų ir prosytų 'kelinių. Ki
tu kuo sunku vyrui merginą 
rasti, o jeigu kuris sakosi turįs 
proto, tokis iškalno jau’ užra
šytas ant senbernių lapo. O, 
varge, varge! Bet, o, nelaime 1 
Kaip tos mergelės apsirinka, ka
da išvysta paukštį be plunksnų! 
Tą viešai ir atvirai pasakė p-lė 

|O. savo viršuje telpančiose ei
lėse.

Būdami patįs vyriškos lyties, 
nenorime, kad tik ji viena nu
kentėtų, tą pačią teisybę turi
me pasakyti ir apie kitą pusę. 
Ir vyrai tokių eilių prirašyt 
lėtų, ir esam gavę, bet jų 
talpint negalėjome, nes jose 
vo perkarti teisybė išlieta.

ga- 
net 
bu-

Kaip matyt, Clevelande pasi
rodęs “Naujas Pasaulis” būvi 
tiktai kometa. Ir dingo.

Jos gazų uodega prašlavė ir 
pro Chieagos “Draugo” nosį'— 
tas net ir dabar čiaudi.

&
Gavome šitokią Gromatą:

Gerb. Juokų Red.: štai in- 
dėtos eilės, kurias aš parašiau 
būdamas 11 metų vaiku. Tai 
buvo pirmos ii' paskutinės ma
no gyvenime. Jos parašyta 21 
metas atgal. Jūsų Alfa.

Ačiū, ačiū už jas,/bet jos ne
tikusios ir sunaudoti niekados 
negalėsime. Tegul bus tamis- 
tos eilėms ir Omega. V

Kaip matom, žmogus visu sa
vo gyvenimu garbės jieško ir 
nori kuo nors pasižymėti. Dau
gybė jos trokšta nieko ^iepada- 
rę, tik pasinaudoja mažais da
lykėliais, kaip gerb. Alfa šiomis 
eilėmis, ką. vaikas būdamas pa
rašė. Kas su juo atsitiko per 
tą laiką nu'o 11 metų amžiaus i 
ir ką jis veikė? Nejaugi jam 
gerb. Mama Gamta daugiau re
kordų neuždėjo, o ir tą patį tik 
sutrukusį padovanojo?

Juokų Red.

‘Draugas’ jsipliovojo. ant Chi
eagos Lietuvių Tarybos, kam ji 
apvaikščiojo Vilniaus atgavimą 
rugp. 15 d., tikrai nežinodama, 
ar Vilnius atimtas nuo bolševi
kų ; jis sako, jog apvaikščiota 
pasidžiaugimui bolševikų laimė
jimu. Patariame “Draugui” pa
skaityt pereitame “Dirvos” nu- 
meryj iš Lietuvos laikraščių pa
imtą žinią, kur pasakyta, kad 
liepos 18 d. Telšiuose bažnyčio
je atsibuvo iškilmingos pamal
dos del Vilniaus atvadavimo. 0 
tada dar Vilnius buvo tikrai 
bolševikų rankose.

Ar Telšių kunigai buvo bol
ševikai, ar Chieagos “Draugas” 
tauškia kaip sena boba, per tvo
rą lupą pakabinus, kad tik ne- 
laikyt burną užčiauptą... .

Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai.

Nenusiminkit, vargšai Lietu
vos vaikeliai, nors dabar ir juo
dą duoną valgot. Jums visiems 
dabar bus proga būti Lietuvos 
prezidentais, kada užaugsit. — 
Rašo J. Stankus, Plains, Pa.

Kunigas skundėsi parapijos 
komitetui, kad viskas pabrango,

Dvidešimts Penkių Metu Sukaktuvės
THE CLEVELAND TRUST COMPANY

HE CLEVELAND TRUST 
COMPANY RUGSĖJO 10 DIE
NOJ APVAIKŠČIOJA SAVO DVI
DEŠIMTS PENKIŲ METU SUKA

KTUVES IŠ DVIDEŠIMTS ŠEŠIŲ SAVO 
OFISU, KURIE RANDASI YVAIRIOSE 
CLEVELANDO DALYSE. TIE VISI OFI
SAI IŠAUGO IŠ BANKO PASILAIKYMO 
KAIPO “BANKO VISIEMS ŽMONĖMS”'.

TAI BUVO PIRMUTINIS BANKAS, 
PRADĖJĘS STEIGTI BANKINIUS SKY
RIUS VISOSE DALYSE CLEVELANDO 
MIESTE, KO PASEKMES DABAR MA
TOME, KAD JAU TURI INSTEIGTUS 
NET DVIDEŠIMTS ŠEŠIS SAVO SKY
RIUS.

Bankas nuoširdžiai patarnavo mažam 
depozitoriui, tiems žmonėms, kurie norėjo 
pasiųsti pinigų savo giminėms Europoje, to
kiems žmonėms, kurie norėjo pasiskolinti 
pinigų statymui sau namo. Ji pastatė žmo
nes'savo skyriuose ir vyriausiame ofice to
kius, kurie mokėjo jos lankytojų kalbas, ir 
suteikė pagalbos visokiais budais naujam 
Amerikiečiui.

Jos padėtieji panigai

To pasekmės yra ta, kad bankas da
bar turi net 225,000 depozitorių. Labai 
mažai kitų bankų kur nors gavo tokį didelį 
žmonių pasitikėjimą.
pasiekė $100,000,000. Tas parodo, kad di
delis skaičius žmonių užsitiki ir turi pasiti
kėjimą šitam bankui. Tokis pasitikėjimas 
liko subudavotas tik ant daugelio metų tei
singo ir atsargaus patarnavimo.

Dabar kada jau The Cleveland Trust 
Company yra viena iš didžiausių šios šalies 
bankų, ji neužmiršta savo didžios • depozito- 
rių armijos. Ji panaudoja savo didžiausias 
išgales įrengimui pilnutėlių bankinių reik
menų kur jas kiekvienas galėtų pasiekti, ir 
stengiasi duoti visiems saugų ir patikėtina 
užrubežiniuose reikaluose patarnavima, ku- 
riuomi galima pasiekti visas šalis ir miestus 
pasaulyje.

oe 
Gievelanb 

^Lrust Company

I
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LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVE

Pasiunčia daugiausia auksinų už do- 
larį.

Lietuvos Atstatymo Bendrove 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 neatskaito 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.

VALSTYBINIS FON- 
DAR IR JO UŽDUO

TIS
Lietuvių laikraščiuose jau pa- 

tilpo gana platus mano prane
šimas apie tai, kaip ir kokiu 
budu reikia surasti lėšų Lietu
vių Valstybiniai akcijai Ameri
koje.

Ten aš labiausiai kliudžiau 
politinį Lietuvos padėjimą ir 
stengiaus išrodyt, jog mums 
reikalinga įsisteigti Valstybinis 
Amerikos Lietuvių Fondas.

įBėt nemažesnę svarbą toksai 
Fondas turėtų įgyti ir prie ap- 
ginimo Amerikos Lietuvių tei
sių, kaipo Lietuvos Respublikos 
piliečių.

čion aš paduodu komisijos 
pagamintą Valstybinio Fondo 
statuto projektą ir turiu gar
bės kviesti plačiąją Lietuvių vi
suomenę maloniai ir širdingai 
prie šio naujo darbo dėtis ir jį 
palaikyti.

| VALSTYBINIO FONDO
STATUTO PROJEKTAS

I. Vardas ir vieta.
1. Valstybinis Amerikos Lie

tuvių Fondas yra visuomenės 
gyvenančiųjų Amerikoje Lietu- 

Ivos Respublikos piliečių organi-
? zacija, veikianti kontakte ir su

tikime su Lietuvos Respublikos 
Atstovybe Amerikoje.

2. Nuolatinė Valstybinio Fon
do buveinė yra New Yorko mie
ste arba kitame, sulyg visuoti
nojo Valstybinio Fondo atsto
vų nusprendimo.
II. Tikslas.

3. Valstybinis Fondas turi sa
vo tikslu rūpintis Amerikos 
Lietuvių, kaipo Lietuvos Res
publikos piliečių, 
remti Lietuvos

reikalais 
Valstybę.

Fondo ei- 
mokėti į 
Valstybi-

Lietuvos Atstatymo Bendrovė pagel
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 Bendroves 
nuosavus namas ir ofisas:

REIKALAUKITE TUOJAUS

1-MAS numeris “ARTOJO”, mok
slo; literatūros ir juokų mėnesi
nio žurnalo, kuris jau išėjo ir ga
lima gauti prisiimtus už pavienį 

numerį arba užsimokėjus už metus. 
Kaina vieno numerio 10c. Metams *$ 1. 
‘‘ARTOJAS” didelio formato, 24 p., 
gražiais pieštais dviem spalvom virše
liais, gražus pažiūrėti, malonus pasi
skaityti. Kas negaus pirmo numerio, 
niekados jo nematys : * : : : :

’’ARTOJAS”
E. 79th Street, Corner Superior Ave. 

CLEVELAND, OHIO

vyriausiosios Valstybinio Fon
do Valdybos patvirtinto.

11. Vyriausioji Valstybinės 
Fondo Valdyba renkama yra 
trims metams visuotiname Val
stybinio Fondo skyrių atstovų 
suvažiavime kasmet birželio m. 
Ji susideda iš 9 narių, iš kurių 
kasmet išeina po 3 narius, pra
dedant nuo gavusių rinkimuo
se mažiausia balsų. Išstoję iš 
Vyriausiosios Valdybos gali bū
ti ir vėl renkami.

Išrinktieji į Vyriausiąją Val
dybą patįs pasiskirsto tarp sa
vęs funkcijas, nustato darbuo
tės dėsnius ir viso savo veiki
mo planą.
. Esamasis Lietuvos Respubli
kos Atstovas Amerikoje skai
tomas yra garbės pirmininku 
šios Vyriausiosios Valst. Fondo 
Valdybos. Jis gali patsai (ar
ba jį pavaduojąs) dalyvauti vi
suose Valdybos susirinkimuose, 
kaip lygiai ir visuotinuose Val
stybinio Fondo atstovų suvažia
vimuose, bet balsavime nedaly
vauja.

Visi nutarimai kaip Valdybo
se taip ir susirinkimuose daro
mi balsų dauguma; jeigu ko
kiems klausimams visuotinųjų 
ar tai Fondo skyriaus narių, ar 
visuotinojo Valstybinio Fondo 
skyrių atstovų susirinkime rie
bus nustatyta kokia nors kvali
fikuota dauguma.

Visi Valstybinio Fondo sky
riai arba kokio nors miesto ar 
apskričio keleto Fondų skyrių 
Valdyba pati išsidirba savo vei
kimui taisykles, kurios vienok 
reikalauja Vyriausios Valdybos 
patvirtinimo.

Valstybinio Fondo skyriai ga
li laikytis savo narių visuotinus 
susirinkimus kaip metinius taip 
ir nepaprastus sulyg savo nu
tarimo. Visuotini Fondo sky
rių atstovų suvažiavimai skai
tomi teisėtais, kuomet atvyks
ta nemažiau pusės visų atstovų, 
kurie galį būti suvažiavime. Vi
si suvažiavimai kviečiami Vy- 
riausosios Valstybinio Fondo 
Valdybos arba reikalui ištikus 
sulyg pareikalavimo'penktos da
lies visų skyrių. ■

piliečiai ar pilietės gali prigu- nio Fondo skyrių, tai jie gali 
lėti prie Valstybinio Fondo, jei- sudaryti tokio tat miesto ar 
gu atatinkamojo Fondo sky- apskričio Valstybinio Fondo 
riaus Valdybos jie bus priimti valdybą, kuri galės veikti sulyg 
į jo narius. statuto, jų pačių išdirbto, bet
V. Nariu mokesnis.

6. Visi Valstybinio 
liniai. nariai privalo 
Fondo Iždą pamatinį
nį mokesnį po 25 centus į mė
nesį pradedant nuo Rugsėjo 1 
d. 1920 m. arba po tris dolarius 
Į metus. (Iki šių metų pabaigos 
moka vieną dolarį). Jeigu kok
sai nors pilietis del nesveikatos 
arba uždarbio stokos nepajiegia 
šio mokesnio užsimokėti, tai 
Fondo skyriaus Valdybos jam 
galima x tą mokesnį atidėti ketu
riems mėnesiams arba ir visai 
jį nuo to mokesnio paliuosuoti.

7. Be šių eilinių narių prie 
Valstybinio Fondo gali būti: a) 
garbės nariai, kurie vietos Val
stybinio Fondo visuotiname su
sirinkime bus tokiais delei pa
sidarbavimo Lietuvos1 naudai iš
rinkti ir vyriausios Valstybinio 
Fondo Valdybos patvirtinti; b) 

I nariai šelpėjai, kurie yra su
mokėję atskiriems metams ne- 
mažiaus 10 dolarių; c) amžinie
ji Valst. Fondo nariai, kurie y- 
ra Įmokėję į Fondo iždą nema

išiau šimto dolarių.
Garbės nariai,1 nariai šelpėjai 

ir amžinieji turi visas lygias 
I teises su eiliniais nariais ir pa- 
liuosuojami yra nuo pamatinio 
Valstybinio mokesnio.
VI. Valstybinio Fondo lėšos.

8. Valst. Fondo lėšos suside
da: a) iš pamatinio Valstybi
nio mokesnio ineigų;

b) iš narių šelpėjų ir amži
nųjų narių mokesnio;

c,) iš pelno nuo rengiamų Val
stybinio Fondo vardu vakarų, 
prakalbų, paskaitų, teatrų ir vi
sokių kitų pramogos susirinki
mų ;

d) iš renkamųjų aukų, paliki
mų testamentais ir visokių ki-

Likvidacija.
12. Jeigu delėi kokių nors 

priežasčių''vienas ar kitsai sky
rius užsidarytų ar iširtų, tai 
visos jo lėšos atiduodamos Lie
tuvos Atstovybės žinion ir pa
vedamos Lietuvos iždui, lygiu 
budu Lietuvos Respublikos ži
nion pareina ir visos sumos, jei
gu Vyriausioji Valstybinio Fon
do Valdyba arba visuotinasis 
Valstybinio Fondo skyrių atsto
vų suvažiavimas nutartų patį 
Valstybinį Fondą likviduoti.
Pirmieji organizacijos darbai.

šiuomi kviečiami visi Ame
rikos Lietuviai, kiekvenoj ko* 
lonijoj sušaukti steigiamuosius 
Lietuvos piliečių susirinkimus 
įsteigimus sulyg šių laikinųjų 
įstatų Valstybinio Fondo sky
rių;
ima 
rios 
nors
atskiri asmens, kurie bus įsitik- 
rinę, jog toksai darbas reikia 
daryti.

Šiuose susirinkimuose prašo
ma aptarti šio statuto projek
tas ir ant rašto išdėstyti ar tai 
geidaujamųjų dalių permainos 
arba kokie nauji pasiūlymai ir 
drauge išrinkti iš savo tarpo 
vietos Valstybinio Fondo' sky
riaus Valdybą iš 3 ar 5 ypatų 
ir nuskirti iš Valdybos narių 
nors vieną į visuotinąjį Valsty
binio Fondo steigiamąjį susi
rinkimą. Apie šiuos atliktus 
darbus prašoma suteikti žinių

Lietuvos Atstovybei Washing
tone (703 — 15th St., N. W. 
Washington, iD. C.), pažyr ėjus 
ant konverto — “Valstybiniam 
Fondui”.

šiuomi prašoma, idant susi
rinkimai butų padaryti kur ga
lima ir ne vėliau rugsėjo 20 d. 
prisiųsti apie padarytuosius su
sirinkimus pranešimai, idant 
rugsėjo pabaigoje arba spalio 
pradžioje butų galima pakvies
ti į visuotinąįj Valstybinio Fon
do suvažiavimą priėmimui kaip 
jo statuto, taip ir Vyriausiosios 
Valstybinio Fopdo Valdybos iš
rinkimui.

JONAS VILEIŠIS 
Į' Lietuvos Atstovas Amerikoje.

Iniciativą sušaukti tepa- 
ar tai organizacijos, ku- 
ir šiandien užsiima kokiu 
valstybiniu darbu, ar tai

Nekuriu spėjama, kad sekan
čiais metais pragyvenimo kai
nos Suv. Valstijose atpigs ant 
kokių 10 nuošimčių.

III. Veikimas.
4. Valstybinis 

da registrariją 
kolonijose gyvenančių Lietuvos I tų inplaukų. 
pilečių, prigelbsti jiems suradi- 9. Metiniuose Valst. Fondo 
mą uždarbio, šelpia darbo nete-Į susirinkimuose kasmet nutaria- 
kusius ar dirbti negalinčius de-lma, kokia visų Fondo ineigų da
lei svarbių priežasčių, palengvi- lis (projektuojama 60%) pri- 
na visokiais budais, kuomet jie valo eiti į nejudinamąjį Lietu- 
not’i grįžti savo Tėvynėn ir su- vos Valstybei sušelpti kapitalą, 
teikia pagalbą naujai atvažia-1 kurį jos iždan išmokama, o li- 
vusiems, priveizdi užsilikusių kusioji dalis gali būti vartoja- 
nalikimų ar šiaip kokių išmokė- ma Įvairiems Lietuvos piliečių 
jimų Lietuvos piliečiams ir ap-j Valstybiniams reikalams apru- 

j skritai visame kame pridąboja j pinti sulyg Valstybinio Fondo 
? Lietuvos piliečių teisių ir tinka- suprojektuotų ir Vyriausios 

mo jų garbės'išlaikymo; b) ru- Valstybinio Fondo Valdybos 
pinasi supažindinti atvykusius patvirtintų sąmatų. 
Amerikon.su šios šalies jstaty-,,,, ,r , . ,. . .. , , „ . VII. Valstybinio Fondomais, vietos kalba, pragyvenimo, . i i * . organizacija. (sąlygomis, darydamas tuo tik- • w Kiekvienoj atski 
siu paskaitas, pamokas, Anglu , • , , .. . ,• r - z - i ii_ i • Ir toj ar kolonijoj, kame yra ir Lietuviu kalbos kursus ir tt., m • • zirr. . * ... . .. mažiau 50 priaugusiu (17teikia savo piliečiams visokiu T. , \ _ .. , .. . ;.. . . . _ .. . _. * Lietuvos pileciu, gali būti stei-ziniu ir informacijų apie Lietu- . _ , .. . ,, . . _ ./ i giamas Valstybinio Fondo akyvos valstybes reikalus, parupin- - i .... . i . ~, .. 2 . . .. Irius. Gyvenantieji tokiose vie-damas jiems ar tai laikraščiu . ‘ , •. x_. . . ‘ i tose, kame nėra minėto skai-ar šiaip rastu ir c) atlieka visus z. ...., . i . t . . ciaus asmenų, privalo pnsira-kitus darbus kurie Lietuvos L ie artimiausio Valstybi. 
Respublikos Atstovybės bus K Fondo sk iau9.
Valstybinio rondo žinion paves- n-1 i - i i >, , .... . ‘ , Didelesnese, kolonijose, kameti arba kurie Vyriausiosios Vai- ,. , .. , ■ mnn _ •x , gali būti daugiau 1000 nariu,stybinio rondo Valdybos bus , .. ... - . ......, . ,, , ,. . J . gali būti steigiami ir atskiri siunutarti Valstybiniam Fondui . . ,...... vietų dalių Fondų skyriai, pav.,
a 1 L Bostono pietų dalies Valstįrbi-
------- — - - nj0 Fondo skyrius, ir t. p. Pa

geidaujama, kad panašus sky
riai galėtų turėti nemažiau 300 
narių. Sulyg narių skaičiaus, 
Fondo skyriai galės išsirinkti 
skyriaus Valdybą iš trijų asme
nų arba iš penkių (jeigu narių 
butų daugiau 500), o jęigu ko
kiame mieste ar apskrityj su
sirastų daugiau trijų Valstybi-

ve-Fondas a) 
visų atskirose

vie- 
ne- 
m.)

IV. Valstybinio Fondo Sustata.
5. Prie Valstybinio Fondo pri

valo prigulėti visi Lietuvos pi
liečiai ir pilietės, turintieji ne
mažiau 17 metų, o taip pat ga
li prigulėti ir Amerikos Lietu
viai, kurie jau yra patapę Ami- 
rikos piliečiais, bet nepametę 
nuolatinių ryšių su Lietuva ir 
jos reikalais. Kitų valstybių

LITHUANIAN DEVELOPMENT ?
CORPORATION

T

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

i 

f 
t

Korporacijos Ofisas: į
1712 Washingon Street ❖

Wilmington, Del. j

Lai Elektriką Palengvina Jūsų Vasa
rinius Darbus

Lengvai galėsit iškęsti vasarinius karščius 
namuose prie darbo ir nuovargį, atliekant 
savo užduotis, jeigu pasinaudosit laiką ir 
darbą taupančia elektrikos pagalba.
Elektriškos Reikmenjs paliuosuos jus nuo 
varginimosi skalbiant, prosijant, valant, 
valgius gaminant ir siuvant.
Kodėl taigi neindėti keletą dolarių i elek
triškus prietaisus dabar ir paskui turėti 
pasiganėdinimo laike karštų vasaros mė
nesių ?

THE ILLUMINATING COMPANY 
Illuminating Building 

Public Square

DABAR LAIKAS

PASIŲSTI PAGALBOS SAVO 
GIMINĖMS LIETUVOJE

tai, drapanų, valgymų dai- 
pinigų ir taip toliau.
siunčiame j Lietuvy viso- 
daiktus.

kaip 
ktų, 
Mes 
kilis
Keliaujantiems Lietuvon par* 
duodame laivakortes. Taipgi 
partraukiame keleivius iš Lietu* 
vos. Ypatingai prižiūrime šei
mynas ir neturinčius pasporty. 
Rašykite tuojaus ir gausite vi
sas informacijas ir busite už
ganėdinti. 1 . (38)
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CUNARD LINE

S. S. SAXONIA 
Išplaukia 

SPALIO 30

l 
Plymouth —' Cherbourg — Hamburg

Kreipkitės prie artimiausio Cunard

DAILYBSTWHrtCfcfV^llto&BUFFALO

CLEVELAND — Doily. Moy lot io Nov. 1

3 MAGNIFICENT STEAMERS 3 
tat Ship “SEEANDBEE“ — “CITY OF ERIE” — “CITY OF BUFFALO“

Arrive Buffalo - 7:80 A.M.) Standard Timr ( Arrive Cleveland 7:80 A. M. 
Connections nt Buffnlo for Niagara Falls and all Eastern and Canadian points. Rnl'road tickets 
reading between Cleveland and Buffalo arc good for transportation on O’ pttomers. Aik your 
ticket agent or American Express Agent for tickets via C. & B. Line. New Tourist A’Jtumobilo 
Rate—110.00 Round Trip, with 2 days return limit, for cars not exceeding 127 H, wdccIImm.
Beautifully colored sectional puzzle chart of The Great Ship “SEEANDBEL“ seru on receipt of 
five cents. Also ask for our Z4-page pictorial and descriptive booklet fiee.
Tho Claveland & Buffalo 

Transit Company 
Cleveland, Onio 
Tho Great Ship 

"SEEA ND BEE” 
—tho largest and most eootly 
passenger Steamer on Inland 
waters of the world. Sleeping 
capacity, 1500 passengers.

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,

;The Lithuanian Marine]
Forwarding Company;
203 W. 33rd St. New York !

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

3 1.00KONVERTAIS 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
11144 MICHIGAN AVE.

Dept? 15, CHICAGO, ILL. (38)
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Odos, Skilvio, Inkstų, Kepenų, Plaučių, širdies, Nosies ir Gerklės. Su pagalba X-Ray, Ele
ktra ir mano modemišku gydymu, pasveiksi greičiausiu galimu laiku. ,

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

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

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

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

Ofiso valandos 9:30 ryte iki 8 vakare. Nedėldieniais nuo 10 iki 1.
CLEVELAND, OHIO

Amerikon.su
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Žinios iš Lietuvos
duokite milicijai ar žvalgybai: 
jie žinos, kur juos padėti.

4——-------------------------------- --------
Iš BOLŠEVIKUOS LAIKRAŠ
ČIŲ.

■ Kaunas.
Šį straipsnelį rašydamas tu

riu prieš akis bolševikų dienraš
tį “Izvestija”, išleistą Maskvo
je liepos 20 d. Pirmiausia tu
riu pasakyti, kad nematau rei
kalo bolševikus reklamuoti. Lai 
skaitytojai sprendžia patįs.

Didesnė laikraščio pusė pri
rašyta 'apie III-jo Internaciona
lo 2-jį kongresą. Jis yra susi
rinkęs Petrapilyj. Šis kongre
sas esąs daug gyvesnis, negu I- 
sis buvęs pernai. Tiktai dabar 
'kitų šalių darbininkų pasigirs
tąs duslus balsas prieš tą viso 
pasaulio darbininkus slegiančią 
politiką. Darbininkų revoliuci
jos saulė pakilus gan augštai. 
Ir obalsis: “Nekiškit purvinų 
nagų prie šviesių "Rusijos rei
kalų” vis plačiau skambąs. Su 
Rusijos buržuazija jau esą ap
sidirbta ir dalykas užbaigtas, 
ir nei Vrangelis, nei nieks ki
tas jos nebeatgaivins. Rusijos I 
revoliuciją grumiasi su Europos 
kapitalizmu baltojoj Lenkijoj... 
Pirmasis revoliucijos aktas su 
Kolčakais, Denikinais ir kitais 
praeities šešėliais generolų 
mundiruose jau pasibaigęs. Da
bar ant Nemuno ir Zbručo kran
tų išsiriša antras pasaulio tra
gedijos aktas. Neužilgo sugriu- 
siąš supuvusiais pamatais sena
sis pasaulis.

Atveriant kongresą pirmas 
kalbėjęs Zinovjevas. Jis pami
nėjo žuvusius už laisvę Rusijos, 
Vengrijoj, Estijoj ir tt., kurių 
tukstąnčiai krito už proletaria
to išsiliuosavimą. Orkestras 
griežė gedulįų maršą. Priminė 
kalėjimuose sėdinčius. Minėjo 
Amerikos demokratiją, kaip ji 
komunistus kankina. Daug min
čių ir žodžių, o dar daugiau re
klamos pasakyta. Svečias.

PAŽAISLIAI.
■** I Sugrįžo žmogėnas iš Kauno 

BOLŠEVIKŲ “ČINOVNIKAI” |įr skundžiasi visiems, kad jam 
ŽULIKAI, KAIP PRIE CARO. Lietuviškai paklausus apie tru- 

Bolševikų dienraštis paskel-kių vaikščiojimą, kažin kokie 
bia sušaudytų žmonių Maskvo- “valdininkai” jį lenkiškai ap- 
je sąrašą už įvairius nusidėji-1juokę ir pasityčioję iš jo kai
mus. 1) Feingold, ’ * - .. . — .
valdžios turto, paėmė pinigus, Igį kaltas?
įsitaisė raudonarmiečio pasą ir I prie pat salės durų iškabinta 
ėjo į Lenkiją. 2) Zerneklejev, paskelbi 
būdamas valdžios maisto san
dėlio užveizda, supirkinėjo iš 
žmonių maisto korteles ir su 
jomis gaudavo produktus. 3) 
Sultan Šak, būdamas maisto 
kortelių biuro prižiūrėtoju, pa
vogė 850 kortelių ir pardavinė-1 kie neišmintingi žmonės.
jo žmonėms. 4) Bliumel, buda-|kėkime atsikirsti, 
mas maisto kortelių užvaizdą, 
padarė fiktivį namų komitetą, 
kurio vardu gaudavo maisto 
korteles, ir jo draugas, Archi- 

ipov, už tokį pat prasikaltimą.
5) Broliai Žibinai, Bučin — už 
šmukliavimą maisto kortelėmis.
6) Belolapatkova, už pardavinė
jimą vogtų talonų audimui gau
ti. Ir daugybė kitų, už parda
vinėjimą maisto .kortelių, už 
pavogimą druskos, už pavogimą 
audimo, netikrų orderių dary
mą ir tt. ir tt. Svečias.

pardavęs j bos. O jis, nutylėjęs. Tai kas 
Ag Kauno stotyje

mas: Pilieti, atmink, 
jog tu dabar laisvas laisvoj val
stybėje ir drąsiai jau gali savo 
kalba kalbėti! Visi tarnautojai 
turi tau Lietuviškai atsakyti!

Jei mes “tylėsime”, tai, 
ma, ir toliau mus žemins

užsipuola ant musų komandan- 
turos Vilniuje. Girdi, koman- 
dantura virtusi krautuvėle, kur 
duodami leidimai į Kauną. Tarp 
kitko Aleksa Angarietis paste
bi, kad Lietuvių komandantura 
imanti globon paliktus namus 
ir saugojanti juos ; ir džiaugiasi 
Angarietis, kad Rusų valdžia 
nepaisanti į tai, ir tuos butus, 
kurie 
sau:

Dar 
viešai
Tame pačiame numeryj 
Angarietis džiaugiasi, 
Kauno miesto tarybą

komunistų. Tą pat paliudija ir 
Lenkų kalba einąs laikraštis. 
Be reikalo džiaugiasi, nes per 
šiuos miesto rinkimus tedaly- 
lyvavo mažas žmonių skaičius, 
tuo tarpu visi komunistai balsa
vo'. Antra vertus, komunistai dais, 
buvo pasislėpę svetimu vardu, -----

todėl kai ką ir suklaidino, nes 
buvo pastebėta, kad ir dalis kr. 
demokratų padavė už sąrašą N. 
2 savo balsus. Visą “Komunis
tą” prirašo kol kas vienas Alek
sa, pasirašydamas įvairiais var- 

(“Liet. Uk.”)

(“Trimitas”)

Rusams reikalingi, ima

gerai, 
prisipažino savo

kad Angarietis 
darbus. 
Aleksa- 
kad į 

išrinkta

Valandos: Nuo 2 iki 4 po piet S 
ir nuo 7 iki 9 vakare. H
Nedėlioj: Nuo 2 iki 4 po piet. § __ __________ _____ _______ ___ I

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI 
GYDYTOJAS IR CHluuRGAS 
982 E. 79 St., Cleveland, Ohio.

Telefonai: Rosedale 5758, Prine- 
ton 431

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
DANTISTAS tSt!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street
Cleveland. Ohio.

žino-
viso-
Mo-

BOLŠEVIKŲ LAIKRAŠČIAI 
VILNIUJE.

Rusų leidžiamas Lietuvių kal
ba “Komunistas” No. 6 labai

100,000 Sveikatos Knygų DOVANAI!
JEIGU NORI ŽINOTI: kaip geroj sveikatoj plaukus užlaikyt — 

pleiskanas išnaikint, slinkimą ir pražilintą sustabdyt; kojų ir 
kitų kūno dalių prakaitavimą prašalint; visokį niežėjimą panaikint; 
negerą iš burnos kvapą prašalint, t. y. dantis sveikai užlaikyt; tu
rėt gražų ir sveiką veidą; akis sveikai užlaikyt; ir žinot apie viso
kias ligas ir jų prašalinima — tai reikalauk prisiųsdamas dvicen- 
tinį pačto ženklelį, SVEIKATOS KNYGOS. Adresuok: (40)
SVEIKATĄ, 2023 Št. Paul Av. Chicago, Ill.

DENTISTAS 
DR. J. A. KURLANDER

ST. CLAIR kam. E. 24 St , 1419 ADDISON ROAD
11 ryte iki 1 dieną 5 Netoli Wade Park Avė.
4 popiet iki 8 vakare 8:30 iki 10:30 vai. ryt
Nedėldienį 11 iki 12 dieną 1:30 iki 3:30 po pietų

i K AMS
NERIAI
tokių spausdintų laiš- 
popierių, prie tėvų, 

Lių, seserų, mylimo* 
giminių, draugų, pa* 
t. Ilgėjimosi dainos, 
nos, ir visokios kito* 
ios dainos

1.00ERTAIS w w

lusdinti keliomis spal- 
ražiais apskaitymais ir 
jūsų giminėms; pažįs- 
ei mergelei yra labai 
ti gražų laiškeli, kuria- 
nis eilutėmis yra išro- 

jausmai prie jų. Tė- 
a šventi laiškai, jie laū- 
sų išsiilgę; rašykit jiem 
skus su dainelėlis išrei- 
ais jūsų jausmų.
$1.00 tuojauš, papieriū 
supakuoti po 3 tuz. su 
s, ir prirengti išsiųsti

L VALASKAS
4 MICHIGAN AVE.
. CHICAGO, ILL (38)

IMftSW
IINĘS, NENUSTOK 
ASIT ARIMUI.
ioterų, kaip tai Kraujo, 
pagalba X-Ray, Ele-

budų, kas jums ken- Į 
risas Moksliškas Me- I

elbėsiu.
te Berline, Londone, 
inkiųjų Ųžsisenėjusių 
.ekmės užganėdinai 
06 IR 914.
usio gydymo už jums 
tkysiu. Jeigu išgydo- 
Ibėti Lietuviškai.

5TAS”
Antros lubos.
is nuo 10 iki 1.

LIETUVOS IR RUSIJOS LAI
SVĖ.

Bolševikai nuolat giriasi sa
vo Rusijos laisvumu ir peikia, 
net koneveikia Lietuvos vergiš
ką tvarką. Kur tau nesigirs. 
Laisvoje Rusijoje viskas lei
džiama, maža kas draudžiama. 
Gi Lietuvoje kaip tik

AKRON, O., parsiduoda duon- 
kepykla su pragyvenimui na

mu ir be. Renda pigi; listas ant 
ilgų metų. Akrone nėra jokio1 
Lietuvio duonkepio, kuris kep
tų juodą ir baltą duoną. Kas už
siims, darys didelį biznį. Yra 
Lietuvis kunigas ir tt. Nenoriu 
svetimtaučiui parduoti. Tą vie
tą pigiai pirkau už morgieių ir 
pigiai parduosiu. Kam reikia, 
atsikreipkit: (37)

S. R. 130 Wooster Ave.
Akron, Ohio.

Del jūsų vaikų sveikatos var
tokite

adverniš-

leidžiama 
tik nori;

Pit VIOLET LAXATIVE

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

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 antrašą ir 10c., kaipo persiuntimo lėšas, adresuodami:
L. K. MOKYKLA, 2023 St. Paul Ave. CHICAGO, ILL. (40)

AR GREIT NORI SUŠELPT SAVUOSIUS?
AR PAGEIDAUJI SUSIDĖT SAVO PINIGUS 

BANK AN LIETUVOJE?
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko Agentūra 
tarpininkaują Amerikos Lietuviams persiuntime 
pinigų kuoprieinamiausiomis sąlygomis ir atlieka 

viską greitai ii’ sąžiningai.
Informacijų reikalais kreipkitės į banko atstovą

M. NARJAUSKAS
747 BROAD ST. NEWARK, N. J.

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

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

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

skausmio Dantų Traukimo. ’

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

Už
tokiu, kuria primins jums senovės dienas.

$1.50 galėsite pasidaryti 10 galionų skanaus alaus. Jeigu 
prisiusite laišku $1, taipgi suteiksime paaiškinimus apie 

pasidarymą sau naminio gardaus alaus.
HOME BREW SUPPLY STORE

6401 Superior Avenue • Princeton 466

Prospect 2420 Central 1766

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

kuojant, išleidžiam ir sukraunant.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

SUKČIAI-APGAVIKAI.
Vienam žmogeliui (Antanui 

S.į Naumiesčio par., šakių aps.) 
giminės iš Amerikoš išsiuntė 
per kokį ten banką 100 dolarių. 
Dabar rugpjūčio 1 d; tas žmo
gelis gavo apdraustą laišką, iš | ti valstybės 
Liepojaus pasiųstą. Atplėšęs 
laišką, rado 625 rublius Rusiš
kų caro pinigų, kurie dabar Lie
tuvoje suvis neina apivartoje, o 
juos iškeltus banke į ostus (da
bartiniai Lietuvos pinigai, už 
rublį tik 25 kap. teduoda), bus 
tik 156 rub., 25 kap. (už 1 do- 
įarį 35 auksinai), tai išeitų už 
100 dolarių 1770 rub. arba 3540 
auksinų. Taigi nusukta 1145 
rub. arba 2290'auksinų!

To banko adresas.: “Richard 
Boas Co., R. 1 7/17740. 
ren Richard Boas & Co. 
burg, Ferdihandstrasse 
Schauenburgerstr. 14. 
Spedition Commission 
York. C. B. Richard & 

Tai matote, broliai, i 
Amerikiečiai, kas dedasi 
sų siunčiamais dolariais 
Tėvynėn!

Skelbiu visų žiniai, kad tokių 
sukčių-apgavikų pasisaugotų.

kai.
Laisvoje Rusijoje 

badauti ir sirgti kiek 
mušamiems tyliai vaitoti; skai
tyti sovietų leidžiamus lapelius, 
laisvai mirti, numirus, duoda 
žemės iki sveikos galvos.

. Laisvoje Rusijoje draudžia- 25c. Reikalaukite Hiss Drug 
ma nedaug: dirbti savo naudai, 
turėti ką nors savo, laisvai pir
kliauti, kalbėti, rinktis, rašyti, 
reikalauti tinkamo užmokesnio 
už darbą, valgyti ir pavargus 
ilsėtis

Vergiškoje Lietuvoje viskas 
suvaržyta, o maža kas teleista. 
Lietuvoje draudžiama: užmuši
nėti, skausti, vogti, plėšt, griau- 

nepri kla usomybę, 
•neklausyti mažumos valios.

Kas gi, galų gale, vergiškoje!
Lietuvoje leidžiama? Gi visa 
tai, kas nėra uždrausta. ... j

Store, 7102 St. Clair Ave.

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

J C. J. Benkoski 1 
® ADVOKATAS §

429 Society for Savings^
Bldg. Cleveland.^

S/ Męs savo ofise turime kas psr- 
©) kalba lietuviškai. @

IŠRADĖJAI

ATIDAI LIETUVIAMS

DYKAI
Suteipiame paaiškinimus kaip .geriau važiuoti Tėvynėn, ir 

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

LAIVAKORTĖ?. VAŽIUOJANT Iš LIETUVOS IR TE
NAI; SIUNTIMAS PINIGŲ; PRIIMAMA PINIGUS 

ANT PAČĖDUIMO IR MOKAMA NUOŠIMTIS.
HENRY C. ZARO

3RD AVE. Cor. 6th St. Dept. L. 5 NEW YORK, CITY

daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaul 
įvykstančių nou pleiskanų.

a y Žmogų e kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą, 

■jpr II Kasįmasi pasidaro papro- 
čiu, ir tuomet žmogus ka- 

Jiįfev sosi nejučioms. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 

jfijj V*SI kiti tą žino. < 
Vyrai ir moteris kenčia 

niežėjimą nuo pleiskanų, 
' ~ o kenčia bereikalingai, 

nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus 

ikų slinkimo ir kitų nesmagumų.

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
I raukui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką-
i nų atsinaujinimo.
I RUFFLES yra maistinga maudyne galvos odai ir plaukams. 
| Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be j RUFFLES, jei turite pleiskanų.
I* Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi

galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto
Į markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: < I
F—.——r. AD. RICHTER 6 CO., 326-330 Froidway, New York — "-»•*

©©©©@®®©©©©®©©©©©©©©®®©©©@@©®©©©©@®©©©©©©©©©@©©©©©©©©
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KREPŠELNINKAI.
Po sodžius ėmė valkiotis vi

sokių svetimų žmonių, užsika
binusių šiokį ar tokį krepšį. — 
Reikia suprasti, kokiu jis reika
lu eina. Tikrai gi 
kurie eina Lenkų 
siunčiami kurstyti 
teisėtąją valdžią.
sto. Vienur atsargiau, kitur, 
kaip tikri akiplėšos. Nejaugi 

jmusų sodiečiai nesuprantate, 
jog tai Lietuvos nevidonai? Ne
klausykite jų, suimkite ir pa-

tai valkatos, 
ar bolševikų 
žmonių prieš
Ir jie kur-

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

Saugumas Pirmiausia
Pinigų apsauga žmonėms apeina pir

miausia. Jau nėra vietos pinigams po mat
rosais, nes vagiliai atėję išima'; negalima 
nošiotis diržuose, nes gatviniai banditai te
nai pirmiausia apžiūri. ST. CLAIR AVE
NUE SAVINGS AND LOAN CO. banke 
ir jo skyriuje pinigų saugumų taupytojoms 
užtikrina ne tik banko vedėjai, bet taipgi 
ir Ohio Valstiją, po kurios priežiūra šitas 
Bankas veikia. Negali būti abejonės apie 
saugumų, lygiai kaip ir visuose valstijos 
prižiūrimuose bankuose.

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

MAIN OFFICE
2006 St. Clair Avenue

♦

i

Prisiųskite man savo braiži
nius išradimo išegzaminavimui. 
Reikalaukite išradimų knygu
tės “Patarimai Išradėjams”, 
ri duodama dykai.

Rašykite Lietuviškai savo 
vokatui.

Martin Labiner
15 PARK ROW, NEW YORK 
Registr. Patentų Adv. (Dr.)

©
©

ku-

ad

ŠIOS DRAUGIJOS TURI 
PAĖMUSIOS “DIRVĄ” 

UŽ ORGANĄ.

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

Valdybos Antrašai: 
Pirmin. — A. Mikalauskas, 

14 Spring Street 
Raštin. — J. Maksimavičius, 

238 Cherry Street 
Fin. Rašt. — EI. Matulevičiūtė, 

423 Church Street 
Iždininkas — B. Griškevičius, 

43 Franklin Street 
Režisierius — A. Rėkus,

20 Star Street
LIETUVIŲ LITERATŪROS 

DRAUGYSTĖ 
DETROIT, MICH. 

Valdybos Antrašai:
Pirmin. — A. Bagdonas, 

2338 Russell Street
Pagelbininkas — F. Vaitkus, 

240 Cąrdoni Avenue 
Nut. rašt. — K. Yawtok, 
Finansų rašt; — M. Virbickas, 

157 Polard , Street
Iždin. — J. Yarošiunas, 

■297 Heintz 
Globėjai: A. Abyshela 

K. Gauronskas.
(Susirinkimai atsibuna 
nesi, pirmą nedėldienį, 
pietų, Šv. Jurgio parap. salėj.)

Avenue 
ir

kas mė- 
2:30 po

Avė.

D. L. K. GEDIMINO DR-STĖ 
Raymond, Wash.

Pirmininkas — A. B.urt, 
2109 Ruddell

M. Malakas — vice-pirm.
1211 Larch Street

A. Skrebunas — prot. raštin.
1143 Cedar Street 

Guzauskas — finansų rašt.
824 Adams Street.

Dailidėnas — iždininkas 
2109 Riddell Avenue.

Taraldis — maršalka
1204 Cedar Street

Iždo globėjai — M. Tidikis, 
1126 Mill Street

J. Masonis — 1205 Cedar St.

C.

A.
A.

MAINOM NAUJOS 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 {mokėjimu ant lengvų išlygų ar išmokėjimo, 
taipgi mes mainome arba priimame Senus Namus kaipo {mokėjimą 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
jų gatvekarių, Bulvaro ir Parko.

VIENAS NAUJAS NAMAS, dviejų šeimynų, po šešis kambarius, su maudynėmis, 
furnasais, elektros šviesa ir kitais visaip parankumais pagal vėliausios mados; 
pabudavotas iš geriausio medžio ir kito materiolo, labai puikioj vietoj, iš lauko 
tąipgi 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 namų 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

A. B. BARTOSZEWICZ
Telefonai:

PETRAS MULIOLIS
Telefonai

reikalus su Namais, kreipkitės

Rosedale 1157

Prospect 953

7907 Superior Avenue
Princeton 2727

2006 St. Clair Avenue
Central 6488



------- ------ -

t Kas Girdėt Clevelande-Apielinkėse i
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CLEVELANDIEČIAI, PASKUBINKIT SU 
LIETUVOS PASKOLOS PIRKIMU!

Kurie Bonų dar Neturit, Nepraleiskit Progos 
Nusipirkti. Tuo labiau kas Važiuojat 

Lietuvon.

Bonų reikalais. Rugsėjo 3 d. 
visų tautinių ir katalikiškų vie
tos draugijų ir kuopų pirminin
kų susirinkime buvo kalbama 
apie pasistengimą baigti išpar
duoti Lietuvos bonų kvotą, ko
kia Clevelandui paskirta. Da
lyvavo atstovai nuo virš 20 or
ganizacijų ir sykiu Stoties ko
mitetas ir bonų pardavėjai.

Nutarta dar per stubas par
davinėti, taipgi draugijų susi
rinkimuose pasiėmus bonų ra
ginti žmones pirkti.

Ant rugsėjo 25 dienos stotis 
su vietos draugijų sąryšio pa
galba rengia dideles prakalbas 
ir kviečia geriausius kalbėtojus 
atsilankyti. Tėmykit paskelbi
mus apie tas prakalbas.

Pereitą savaitę viduryj mies
to jauna, 22 metų moteris, pa
ėmė nuodų iš susikrimtimo, kad 
■nęgali surasti savo vyro, 
ris ją apleido keletas dienų 
gal. Apsinuodijus moteris 
imta ligonbutin.

Mokyklų vaikai. Medikalis 
inspektorius Clevelando mokyk
lų vaikų, paskelbia, kad pusė, šio 
miesto vaikų yra kuomi nors 
nesveiki, vieni mažiau kiti dau
giau. Jo tas tvirtinimas pa
remta ant paskutinių išegzami- 
navimų 574 mokyklų vaikų va
saros laiku, kurie prašė leidimo 
dirbti.

rėjęs vienu laiku. Rudeninis 
terminas prasideda rugs. 7 d.

Du vyriškiai, susiginčiję už 
menkniekius, susipešė ir vienas 
is jų, išsitraukęs peilį, antrąjį 
subadęs pabėgo. Sužeistas pa
imtas ligonbutin.

rie neturi automobilių ir pėsti 
nenori vaikščioti, gatvekariuose 
reikės mokėti po 6c. ir lc. už 
transferą. Kompanija, pakilus 
išlaidoms, sakosi negalinti už 
5c. toliau tęsėti. Bet 6 centai 
neliks ant visados — automa
tiškai gali važinėjimas vėl nu-

pulti iki 5c., kuomet kompani
jos ižde susirinks išlaidų fon
das, kokį didžiausią miesto val
džia pavelija jai turėti.

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

ku- 
at- 
pa-

Darbo Dienoj atsibuvo Aidob- 
listų piknikas ant State Road, 
kur buvo susirinkę daugybė po
licijos ir detektivų prižiūrėti, 
kadz aidoblistai neskelbtų anar- 
ėhistiškos propagandos. Buvo 
drausta svetimos kalbos kalbėt.

Pereitą savaitę, per klaidą 
palaikytas vagiu, tapo nušautas 
policijos kapitonas; jį peršovė 
jo paties žinioje buvęs policis- 
tas. Toj vietoj, kur nelaimė at
sitiko, jieškota vagies; policis- 
tas patamse pamatęs krutantį 
žmogų, paleido į jį šuvius ir po 
to tik pamatė kam pataikė. Jis 
likosi išteisintas.

Streikuoja apie 400 kriaučių, 
dirbančių krautuvėse.

Peršovė moterį. Susipykęs 
Su svetimą motere, kurią jis 
kaltino už jo žmonos pragišali- 

Inimą nuo jo, tūlas vyras peršo
vė tą kaimynę ir paskui pats 
mirtinai nusišovė. Nusižudęs 
vyras buvo' kurnu savo kaimy
nės kūdikio.

Kurie turit namus ir 
stat imti nuo gyventojų 
les rendas, dabokitės. 1 
valdyba nuo rugsėjo 15 dienos 
pradės tyrinėjimus namų bran
ginto jų ir patrauks juos atsa
komybėn. Galės žmonės ir 
siskųsti, kur, jų nuožiūra, 
mų savininkai nežmoniškai 
kėlė rendas.

■ mėg- 
i dide- 
Miesto

pa- 
na- 
iš-

A. ŠIMKŪNAS
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų Drapanų 
Krautuvė,

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

sijonų ir visokių kitokių.
Krautuvė atdara ir vakarais.

1001 E. 79th Street
Kampas Cramb Avenue.

Melba Drug Store
Kuomet Gydytojas išrašo vaistus, 

atsiminkit apie The MELBA 
DRUG STORE 

Receptų Specialistai. '
Superior Av. ir Addison Rd.

F. LEVANDAUSKAS
1203 E. 79th Street

Užlaikau gražių ir šviežių gėlių, 
padarau puikius bukietus veMli- 
joms ir pagrabams. Kada jum* 
prireikia gilių, kreipkitės į mane.

Išvažiavo Lietuvon. Pereitos 
nedėlios vakare išvažiavo Lietu
von p. Juozas Žakas su savo | 
žmona ir kūdikiu. Visiems sa- j 
vo pažįstamiems ir draugams 
siunčia atsisveikinimo žodį per 
“Dirvą”, kadangi nespėjo su vi
sais pasimatyti.

P-as J. Žakas buvo biznierius 
ii- vienas iš turtingiausių Lie
tuvių, kokis iš Clevelando iki 
šiolei Lietuvon išvažiavo.

“Man vis rūpės, kaip Cleve- 
landiečiai gyvuoja,” sakė jis ir 
'todėl išvažiuodamas 
savo antrašą “Diryai” 
mus Pašešupės kaime, 
joje-

permainė 
j jo na- 
Suvalki-

Bendro-Lietuvos Atstatymo 
vės šėrininkų susirinkimas atsi
bus panedėlio vakare, nuo 7:30, 
rugs. 13 d., Goodrich -House, 
142b E. 31 St., kurin visi nariai 
privalo atsilankyti.

Nedėlioj, rugs. 19 d., atsibus 
ALTS. 18 kuopos susirinkimas 
Goodrich House, nuo 2 vai. po 
pietų. Visi nariai, nusilsėję va
saros laiku, dabar kviečiami vėl 
prie darbo žiemai ateinant. Ne
užmirškit susirinkti.

eiti nedėlioj: 
vai. ryto — Dr. V. 
D-tės piknikas ant Neill

Ku-
Kur 

Nuo 9 
dirkos 
farmos, State road.

Nuo 5 vai. vakare — Teatra
liško Choro vakaras, Germania 
Turn, salėj, 1610 E. 55 st.

Netoli Willoughby. Clevelan
do priemiestyje, utarninke nu
sišovė 16 metų vaikas, jausda
mas, kad ateina laikas vėl grįž
ti mokyklon, o jis jokiu budu 
negalėjo išprašyti tėvų duoti 
jam namie būti. Jis nusišauda
mas paliko raštelį, kuriame su
mini, kokį baisumą jis įsivaizdi
na vėl mokykloj per žiemą sėdė
ti.

Ežere pereitame utarninke 
prigėrė du vaikai, abu po 12 m. 
amžiaus, vaikščiodami vandens 
pakraščio akmenimis.

Karčiamoje ant Payne 'avė. 
užėjęs žmogus pareikalavo deg
tinės, jam neduota ir prasidėjo 
šaudymas po to ir visuotinas 
sumišimas; veikė kėdės,* bonkos 
ir viskas ,ką buvo galima su
griebti, 
nesenai 
kų.

Tai buvo perstatymas 
praėjusių ‘šlapiųjų’ lai-

Raudonojo Kryžiaus sutrau
kos parodo, jog karės našlaičių 
visose valstybėse šiuo tarpu yra 
net dvylika milijonų vaikų.

PAJIEŠKAU 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)

Skausmus ir gėlimus nutildo

PAIN-EXPELLER
Vadzbsienklis uireg. S. V. Pat. Ofiae.

DRAUGAS REIKALE

REIKALINGAS Lietuvis turin
tis valstijos pečkurystės lei

dimą arba ugnagesio laishas, 
gyvenąs Clevelande. Atsišaukit 
šiuo adresu, už ką aš atlyginsiu.

L. BAGDON
4935 Payne Ave. Cleveland. O.

Dvidešimts vyrų ir dvi mote- 
rįs randasi ant rekordų apkal
tinti už žmogžudystes ii- jų tar
dymai prasidės atsidarius rude
niniam teismų terminui, šitas 
skaičius yra didžiausias, kokį 
kada Cuyahoga pavietas yra tu-
PAJIEšKAU savo brolio Juli
jono Bagdono, iš Videikių sod., 
Kontaučiznos par., Telšių apsk. 
Pats ar apie jį žinantieji atsi
šaukime šiuo adresu:

L.- BAGDONAS
4935 Payne Ave. Cleveland, O.

Kainuos 6 centai. -Greitu 
ku Clevelando gyventojams,

lai- 
ku-

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

AKIŲ 
Specialistas 

Ofiso valandos: 
10 ryte iki 12

Nedėldieniais tuo 10 iki 12. 
8115 ST.^CLAIR AVĖ.

PRANEŠIMAS
Jog jau sugrįžau iš Kariumenės 
ir savo Dantų Taisymo ofisą per
keliu nuo E. 20 ir St. Clair

E. 55th ir St. Clair
Kampas Marquette

Dr. Frank F. Happy
D entįstas

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

Gretimai prie Lake Shore Banko

ant

Pančiakos Mokyklon Eiti
PASINAUDOKIT ŠIA PROGA, KUOMET MES TORIM 

VAIKAMS PANČIAKŲ PIGIOMIS KAINOMIS—
Geros pančiakos po 29c. pora beveik visų mierų. •
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

7040 SUPERIOR AVE. Prie Addison Road.

T. P. NEURA CO
2041 HAMILTON AVE.

UŽDĖJAU GROSERIŲ SKLADĄ (SANDĖLĮ).

KOPĖ

DETROIT, MICH.
TEATRAS, PRAKALBOS, DAINOS IR 

DEKLAMACIJOS.
Statoma Scenoj istoriškas veikalas ‘MIRGA’ 

Rengia Lietuvos Dukterų Draugyste
Nedėlioj, RUGSEJO-SEPT. 19 d., 1920 m.

Vakaras prasidės nuo 5 vai. po pietų.
I. A. S. SVETAINĖJE 

Ant 24-tos ir Michigan gat. Detroit, 
Lietuvos Dukterų Draugystė stato scenoje didelį
“MIRGA” — iš Vytauto laikų, perstato vieną iš svarbiau
sių nuotikių Lietuvos istorijoje. Kuomet Lenkai užpuolė 
'Lietuvą, Keistutį nužudė, Vytautą irgi pasmerkė mirtin, 
tuo kartu Lietuvaitė vardu Mirga dasigauna į kalėjimą, 

kalėjimo, o

Central 1690 Main 2063

JONAS BALUKONIS
Vienatinis Lietuvis 

Advokatas Clevelande 
Praktikuoju visuose Teismuose. 

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

Kitas Ofisas 
6127 St. Clair Avenue 

Sale North American Banko 
Atdaras vakarais.

Mich.
veikalą

apvilkus savo rubais‘Vytautą išleidžia jį iš 
pati aukoja savo gyvybę.
Šį veikalą būtinai turėtų matyti kiekvienas 
Lietuvaitė, nes jis sužadina jausmus, uždega 
nės ir parodo, kad ir dabar Lenkai panašiai
ryti Lietuvą. Iš tos priežasties pusė vakaro pelno ski
riama Lietuvos laisvei. Visus užkviečia KOMITETAS.

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.

(EUROPIŠKA APTIEKA 
j Baigęs mokslą aptieko- 
: rius Pragos Universitete. 
; Čionai yra visokių Euro- 
: piš'kų vaistų ir chemikalų, 
: taipgi daug visokių Ko- 

I - daks paveikslams imti, ly- 
I jįai ir kitokių fotografi- 

: joms reikmenų. Yra bu- 
; minių dalygų, perfumų, 
•: sadlainių. Receptai musų 
; speciališkumas. Mes moki- 
: nam dykai imt paveikslus 

k kas perka kamerą. Filmas
< irgi puikiai išdirbam.
i: 7901 SUPERIOR AVE.
■ : Kampas E. 79th St.
< Rosedale 945 Prin. 1361

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 krautuvėmis:
2001 HAMILTON AV. 3246 SUPERIOR AV.

1332 EAST 55th ST.
(Telefonai — Gyvenimo — Central- 4675-K.) 
(Biznio: Central 3 20-L Central 8792-W)

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

T. P. Neura, 2047 Hamilton Ave.

Lietuvis ir 
meilę Tėvy- 
tykoja pra-

LOUIS EISENBERG
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

Princeton 1337-K

16*
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Pigiausias Dalykas Clevelande
ZMONXS, kurie skundžiasi del didelio pragyvenimo brangu

mo, negali atkišti savo apkaltinantį pirštą. į East Ohio Gas 
Company. Jos produktai visuomet parsidavinėjo žemiau

siomis kainomis.
Per paskutinius penkiolika metų, didžiausio naminių reikmenų 
kainų pakilimo periode, naturalio gazo kaino pakilo'tiktai pen
kiais centais ant tūkstančio pėdų.
Tuo gi pačiu tarpu visų namams reikmenų kainos pašoko nuo 
75 iki daugiau negu 200 nuošimčių.
Darbo Statistikos Biuro tyrinėjimai, kuriuos vedė Suvienytų 
Valstijų Darbo Departamentas, parodo, kad kainos 22 naminia
me gyvenime reikalingų dalykų pakilo brangumu abelnai nuo 
115 nuošimčių nuo 1914 mėtų.
Kas butų kainavę šeimynos reikaluose 1914 metais $343.68, da
bar kainuos, Clevelande, 738.91.
Naturalio gazo kainos galėtų būti ir trigubai padidintos ir vis 
gazas'butų didžiausias pigus pirkinis Clevelande. Jis nieka
dos nebuvo parduodamas net kiek artimiau prie tikros kuro 
kainos.
Jeigu nenorima šio pigiausio iš visų pagelbėtojų lengvam namų 
užlaikymui nustoti tuojaus, kas nors turi būti daroma paak- 
stinimui žmonių jį taupyti.

(Skelbimas pačios The East Ohio Gas Company)
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Užsiseneję Ligos

VYRŲ IR MOTERŲ. Jeigu užkrėstas, turi tuojaus pasi
tarti su manim ir gausi geriausią galimą patarimą apie pa
dėjimą, iki nepervėlu. Mano speciališkumas apima maišy
tas užsisenėjusias ligas visokio pobūdžio ir negeroves vyrų 
ir moterų. Galiu plačiai praplėsti savo praktiką parody
mu kaip pilnai esu patyręs ir kaip atsakančiai apsieinu. 
Mano 40 metų praktika, sudėjus su pažinimu geriausių me
todų, vartojamų geriausių autoriterų šių laikų Amerikoje 
ir Europoje pagelbsti man urnai sunaikinti simptomus ir 
nurodyti tinkamą gydymą. Visiškas paliūosavimas 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 LIGAS KRAUJO, ODOS IR 

NERVIŠKAS, INKSTŲ, SKILVIO IR VIDURIŲ. 
KAINOS PRIEINAMOS.

Visus pacientus egzaminuoju ir gydau pats ir kada tik at
silankai čia pasimatai su manimi ir niekas visu gydymo 
laiku nesimaišo ir nepavedu jokiam pagelbininkui. Jums 
nereik perkalbėtojo, as turiu Lietuviškai kalbant] žmogų. 

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

Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dieną iki 4 po pietų.

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

CLEVELAND, OHIO.
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UŽLAIKAU PASLAPTIS.

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

Mokslų, Registruotas, su LeidimuBaigęs _____ .. _
Gydytojas, Specialistas Chroniškų Ligų- 'w
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’ Gimines iš Lietuvos
©
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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 j Lietuvą* per pačtą ir per kab- 

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

Gabowitz-Castle and Co
International Foreign Exchange

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio




