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Lenkai Užpuldinėja Lietuvius
UŽ SAVO BARBARIŠKUS PASIELGIMUS 

META KALTĘ LIETUVOS VALDŽIAI.
Lietuvos Vyriausybė Jau Persikėlė į Vilnių.

AIRIJOJ ARTINASI ATEIVIAI PLAUKIA I LIETUVOS ŠAULIAI-GYNEJAI ŠAUKIASI 
*<’**'— ------- PAGALBOS

New York, Rugsėjo 25 d.
Lietuvos Misija New Yorke gavo sekantį kabelį 

nuo Šaulių Centro:
Kaunas, rugsėjo 24 d.

Lietuvos Misija, Žilius, Amerika,
257 W. 71 St., New York.
Su Lenkais kovojama. Seinai pereina į Len

kų rankas. Kovose žvalgybos pasižymėjo musų 
Šauliai. Upas geras, tik reikia daugiau ginklų, pi
nigų. Broliai, padėjote organizuotis, dabar padė
kite laimėti paskutines kovas. Laukiam aukų lai
škais. Pakvitavimas (pakvietimas?) paštu.

Šaulių Centro Valdyba.

ANARCHIJA
Londonas. — Visos žinios nu- 

irodo į tai, jog Airijai gręsia il
ga anarchija, žudynės Airių 

| laisvės -kovotpjų, užpuolimai ir 
 nužudymai Anglijos kareivių ar

PASKIAUSIOS
ŽINIOS

KAIP VANDUO
Washington^ — Imigrantų 

banga per New Yorką kasdien 
didėja, paskiausiais raportais 
parodoma, jog pereitą savaitę 
kasdien atvyko ant Ellis salos 
po 3,000 žmonių. Pirmą pus
metį atplaukė 430,000 ateivių," 
o tuo tarpu išvažiavo 288,000.

Gyvenimo aplinkybės dauge
lyje karės nualintų šalių Euro
poje yra taip sunkios, kad visi 
stengiasi savo kraštą apleisti ir 
atvykti Amerikon, kuri nuo se
nesnių laikų jau žinoma kaipo 
“aukso šalis”.

Valdžios tiesos reikalauja, 
kad visi ateiviai turėtų nuo sa

lvo giminių iš Amerikos paliu
dymus, jog jie čia bus tiesiog 
prižiūrėti nuo atvažiavimo die- j 
nos ir kad tas neapsunkins vi- j 
suomenės.

I kitų valdininką yra kasdieni- 
niai n uotikiai/’įvairiuose mies- 

| tuose deginamą' valdiškos įstai
gos, persekiojama policija ir mi
licija, areštuojami Airiai. Mir
tis badaujančio Corko majoro 
MacSwiney gali būti kibirkštė- 

'lė, kuri suardys šalies ramy
bę, tuo gi tarpų valdžia atsi- 

|sako jį paliuosuoįti ir niekados 
[nesutiks Airijai laisvę suteikti 
'be kovos. į/" f

Pereitą savaite tokiuose su
sirėmimuose ir ii pasalų užpuo
limuose nužudyta'’ 22 Anglijos 
kareiviai ir policistai ir 18 Sinn 
Feino narių ir pivilių žmonių. 
Sužeistųjų skaičius siekia šim
tus.

'Vėlesnės žinios skelbia apie 
kitas žudystęs.’į Po nužudymo 
vieno polfeisto kijį, sykiu su ka- 
reiviais, pakėlė kęršymo riau
šes. šiame sumišine penki už- 

LENKŲ UŽPUOLIMAMS mušti ir dau^ sužysta.
Riaušės eina Dubina, ‘Belfas

te ir kituose Airijos punktuose. 
. Trim mieste; po sudeginimo 

Prasidėjus karei su Lenkais, policijos barakų; įširdę karei- 
Į sujudo Lietuvių kolonijos viai ir policistai hlkties laiku 
rinkti aukas Lietuvos Res- pradėjo degint Airiv namus, už- 

Liniios reikalauia su Vii- P^likos gynimui: perka bo- puld)nėj0 gyventpjte ir sukėlė Linijos reikalauja su Vii- ini PLietuvos šaudymus. Sudeginta apie 30
L i- n la.- -• namų.šauliams. Baltimoreje rug-| Į
sėjo 26 d. mass-mitinge par- "j”
duota bonų virš $2,000 ir su- dalijos Darbhinkai ir 
rinktą ^šaųliams^ aukų šim-.L- ^Socialistaui, nragda 

ar. | Turin. — Perėtą savaitę ki
lus riaušėms1, liktai užmušta 5 
kareiviai ir 7 civiliai žmonės; 
sužeista apie pusmtro* šimto.

Sindikalistai iri' anarchistai 
kėlė betvarkę ir rundė darbi
ninkus nesitaikyti su darbda
viais. Jų kurstymi, darbdavių 
išlygos likosi priintos tik 60 
nuošimčių visų daibininkų, re
ferendumu tą klauįimą balsuo
jant. Alessandria mieste su
tartis su darbdaviais likosi at
mesta keturių 
Genuos mieste 
kų balsavimų 
pravesti delei 
mosi anarchistų ir sindikalistų, 
prieš kuriuos metalo darbinin
kų komitetas išnešė aštrią re
zoliuciją.

Garlaivio “Gaįilonz” darbi
ninkai atsisakė dirbti, kadangi 
ant to laivo buvo 500 kareivių, 
vežamų į Trieste miestą. Dar
bininkai sakė, dėlto jie nenori 
dirbti, kad tie kareiviai vežami 
išstatyti

Seinai ir Gardinas vėl likosi Lenkų Užgrobti — tų 
miestų gyventojus Lenkai žvėriškai kankina.

LIETUVA ŠAUKIA SAVO ŽMONES PRIE 
GINKLO LENKAMS KELIĄ PASTOTI.

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO

Sustreikavo 6,000 angliakasių.
Bridgeport, O. — Rytinio dis

trikto' Ohio valstijos angliaka
siai — 'apie 6,000 — išėjo ant 
streiko. Keturiasdešimts viena, 
to distrikto kasykla negalėjo 
dirbti; streikas apėmė tris pa
vietus; iš 94 tos srities anglia
kasy klų 53 dar dirbo.

Streikuojantieji angliakasiai 
reikalauja užmokesnio ir už iš
imamą iš kasyklų akmens da
lį kaip plonąją taip ir storąją. 
Operatoriai ant to nesutiko; jie 
sako, jog akmens išėmimas in- 
eina į mokestį, kokis gaunama 
už anglies iškasimą.

Streikas paliečia ir kitus an
gliakasius, kurie nenorėjo strei
kuoti.

Eksplozija dirbtuvėj. Jack- 
son, O. — Geležies ir plieno lie
jykloj kilus eksploziją užmušę, 
tris ir sužeidė šešis žmones. Už
muštas perdėtinls,' "reikmenų 
užžiurėtojas ir pagelblninkas.

Eksplozijos priežastis nežino
ma. Be jokių pirmesnių žymių 
pečius užgriūtas ir iš jo pasipy
lus karšta geležis ir kibirkštįs 
apliejo artimai buvusius žmo
nes. Mirusių tuoj nesiskubin
ta gelbėt,' prisibijant kad vėl' 
nepasikartotų kita eksplozija.

Gali kilti streikas. , Charles
ton, W. Va. =— “Jeigu valdžios 
kariumenė bus naudojama per
sekiojimui darbininkų ir kaipo 
streiklaužių įrankiai, vietoj ap
saugojimo konstitucionalių pi
liečių teisių”, kaip skelbia an
gliakasių to distrikto unijos 
prezidentas, bus paskelbta ge- 
neralis streikas, kuris palies 
126,000 organizuotų West Vir
ginia valstijos angliakasių. Pir
ma negu taip bus daroma, sako 
unijos prezidentas, kasyklų sa
vininkų bus pareikalauta pa
sistengti prašalinti kariumenę, 
jei norima palaikyti ramybę.

"Streikas atidedama. Anglijos 
•kasyklų darbininkų vadovai, po 
pasitarimo su premjeru Lloyd 
Georgę, išleido pranešimą, ragi
nantį iššaukimą streikam atidė
ti dar ant savaitės. Streikuoti 
įsakymas turėjo prasidėto rug
sėjo 25 dieną.

Chicago. — Policija, arešta
vus Petrą Zalecką, gavo nuo jo 
komunistų darbo partijos na
rių surašą, 1,000 pilnų komuni
stų vardų ir antrašui Areštą 
padarė bombistų jieškotojai, po 
eksplozijos New Yorke-. Zalec- 
ko deportavimui bandpma išim
ti varaptas.

Londonas. — “Vakarinėj Eu
ropoj vystymąsi kapitalizmo 
bus neišvengtina priežastis pa
kilimui pasaulinei revoliucijai”, 
skelbia Trockis, bolševkų ka
rės ministeris:

Riaušės Krejoj. Gensan. — 
Korėjos studentų sukilime ant 
Japonijos įstaigų likosi užmuš
ta 25 ir daug sužeista. Sekan
čią naktį vėl atsibuvo šaudymai 
ir pasidarė daugiau nuostolių. 
Japoniškų įstaigų likosi užmuš- 
tėmytus dalyvavusius riaušėse, 
ir kariumenė su ginkluotais ci
viliais gaudo riaušininkus.

LIETUVOS VALDŽIA 
PERSIKĖLĖ Į 

VILNIŲ.
Rusgėjo 21 d. gautas iš 

Kauno naujas kablegramas 
nuo Balučio, išsiųstas rug
sėjo 20 deną:

“Ryt keliamės Vilniun.
, Adre^it.yiska.Vilmu^.. 
r Lenkų fronte vakar* Len- 

kų žvalgybos ruožte j pie
tus nuo Seinų, Lenkai mė
gino artintis, bet atmušti 
mūsiškių ugnimi.

“Naruševičius, Lietuvių 
delegacijos arbitratui su 
Latviais pirmininkas, iš
važiuoja šiandien Rygon.”

Londonas, rūgs. 28 — 
Lietuvos Valdžia išleido 
j gyventojus atsišauki
mų visokiais budais ap
siginklavus stengtis at
remti Lenkų užpuolimų.

Lietuva pažadėjo pa
velyti bolševikų kariu- 
menei naudoti savo te
ritorijų atakams Len
kų armijai.

Šitas pavelijimas yra 
intrauktas taikos sutar
tyje tarp Rusijos ir Lie
tuvos. Sutartis užveria 
tvirtų sųryšį tarp So
vietų Rusijos ir Lietu
vos ir turi reikšmės at-. 
sitikime Lenkų grųsini- 
mo Lietuvai kare.

PRASIDĖJUS
New York, rugs. 28 d.

LENKAI STATOSI 
PRIEŠ RUSUS

nium ir kt.
KALTINA LIETUVIUS Už 

RĖMIMĄ BOLŠEVIKŲ.
Londonas, r.ugs. 24 d. — Len

kai Rygoje inteikė 'bolševikams 
savo* išlygas prieš Rusų jiems 
paduotąsias. Jos yra tokios.

Rusai neturi kištis į Lenkijos 
vidujinius reikalus.

Laikinė paliaubų linija, kuri 
eitų per Vilnių, Minską, Pins
ką ir visą rytinę Galiciją. Ru- 
bežių klausimas rišti vėliaus.

Didumas Rusijos ir Lenkijos 
armijų turi būti apspręsta ne
utralių ekspertų.

Grajevo-Bielostoko gelžkelio 
operavimas pavesti Lenkams.

Lenkija taipgi pasiuntė. Tau
tų Lygai notą, pasmerkdama 
Lietuvių-Lenkų paliaubų sutar
tis ir intariančią Lietuvius ben- 
dravimesi su bolševikais.

Toje notoje Lenkai sako, buk 
Lietuviai praleidę Rusų karei
viams pargrįžti per Lietuvą iš 
Rytinės Prūsijos, buk Vilniuje 
leista Rusams organizuoti ka
reivius ir buk 2000 Vokiečių 
špartakistų perėję per Lietuvą 
į Rusiją.

Lenkija rengiasi prie didelių 
mušiu ir šaukia kariumenėn vi
sus vyrus. Taip jie darą dėlto, 
kad girdėję, jog Rusai sutraukė 
30,000 kareivių Vilniaus-Lydos 
srityje.

Bolševizmas Rengiama 
ir Amerikai

Washington. — Kaip liko pa
tirta, Maskvos Internacionalo 
suvažiavime pereitą liepos mė
nesį buvo įsakyta įsteigti Su
vienytose Valstijose trečiojo in
ternacionalo skyrių su tikslu su
vienyti veikimą revoliucinių or
ganizacijų, esančių Amerikos 
kontinente.

Praplėtimui bolševizmo vaka
riniame žemės krašte likosi pri
imtos Maskvoje rezoliucijos 
pažadėjimu 
medeginiai 
streikus, ar 
politiškus.
streikeriams

su
ir
ir
ar

remti moraliai 
visokį judėjimą 
tai ekonominius 
Materiale pagalba

nutarta priduoti

NUO LIETUVOS MISIJOS:
Gerbiamieji Lietuviai: — Susimildami, rinki

te kaip galėdami ir siųskite tuoj kuodaugiausia au
kas, kad jas galėtume iš Misijos kabeliuoti Šau
liams. Kas turite kokių surinktų atliekamų pini
gų siųskite Šauliams.

Gelbėkite visi Tėvynės Lenkiškuosius pakra
ščius, kol ne pervelu.

Jonas Žilius, 
257 West 7 1st Street, New York City.

ŽVĖRIŠKI LENKAI PUOLA ANT LIETUVOS

rinsia saunams auKų si 
tas tūkstančių auksinų ( 
ba $2,000)./

Jaunų Vyrų Dr-ja Brook- 
lyne surengtoj vakarienėje 
delei Vilniaus atėmimo par
davė daug* bonų ir surinko 
Šauliams $411 aukų.

Broliai Lietuviai, tat gra
žus paVyzdis. Skubėkte su 
pagalba visi!

Lietuvos Misija.

Gardinas vėl pateko į 
Lenkų Nagus

Varšava, rugs. 27 d. — Svar
bus miestas Gardinas, netoli 
Lietuvos rubežiaus, likosi Len
kų kareivių užimtas po sunkių 
mušiu su bolševikais. Lenkai 
paėmę daug nelaisvių ir kari
nės medegos.

balsų diduma, 
plieno darbinin- 
nehuvo galima 
didelio priešini-

nalo skyriaus.
Iššaukimui generalių streikų 

priimta Slaptos instrukcijos, .ir 
tas bus vykinama, ypatingai 
tarp gelžkelių ir kasyklų darbi
ninkų, “jeigu kapitalistų val
džia pradėtų rodyti kokias pa
stangas revoliucijos nuslopini
mui”. Platinimas bolševizmo 
doktrinų Suvienytose Valstijo
se yra dalimi pasaulinės kam
panijos įvedimui “darbininkiš
ko rojaus”. Maskvos interna
cionalo rezoliucija skamba, kad 
“trečiojo internacionalo veiki
mas neapsirubežiuotų tiktai ant 
Europos kontinento, bet plėstų- 
si Indijon, Turkijon, Persijon, 
Korejon, Chinijon ir Ameri
kon.”

Paskutiniu laiku Lenkijos a- 
gentų ir pritarėjų rupesniu A- 
merikos spaudoje tilpsta daugy
bė melagingų žinių. Tai pra
nešama, jog buk Lietuviai po 
tarybų Kalvarijoj pirmieji pra
dėjo šaudyti į Lenkus ir kad 
tik delei tos priežasties Lenkai 
pradėję savo antpuolius į Lie
tuvių frontą, kad buk musų Už
sienio Ministeris Dr. Puryckis 
.pasiuntęs telegrama Xaibomiws-j 
Įtiki' atsiorašvdamaš dėlei 'to,

pre- 
res-

kad nuo 6 vai. ryto rugsėjo 19 
d. pradėsią savo antpuolius. Ir 
rugsėjo 19 dieną iš Varšavos 
Associated Press agentūra jau 
skelbia apie tat pasigirdama, 
■kad mūšiai prasidėj. Gauto
sios žinios iš Kauno patvirtino, 
jog Lenkų žvalgyba į pietus nuo 
Seinų pradėjo žygiuoti pirmyn, 
bet Lietuvių kareivių ugnimi 
buvo atmušti. Leųkąį, -yfoiMfr 
užpuolė pirmieji ant Lietuvos. 
'Tre'To’tvirtinama, jog Lietu- 

eina pro Varšava. viai atsisakę tartis Tautų Ly-
_ , , , . ,,-„|goi, kad “užsikimšę ausis” irBe to delei paskutinių įvykių 6 ■’ . _*.

-. . . . i ■ ■ nebenori atiduoti Tautų Lygai
rišti klausimo apie sieną tarp 
Lietuvos ir Lenkijos.

Kad visa tat yra pramanyta 
neteisybė, patvirtina gautasis 
Lietuvos Atstovybės Amerikoje 
nuo Viceministerio Klimo kab- 
legramas:

“Užvakar ir vakar (rugsėjo 
20 ir 21 dd.) Lenkai didelė
mis pajiegomis užpuolė mus, 
perėjo gruodžio 8 liniją ir 
prasiveržė iki ežero Galatos, 
Kapčiamiesčio, upės Balto

sios 'Ančios. Protestuokite 
prieš tuos naujus Lenkų už
puolimus ir skubiai darykite 
viską sustabdymui, nes Lietu
vos Vyriausybė sutinka tai
kiai rišti ginčų klausimus be
tarpiai ir Tautų Lygoj.

Klimas.”

Rusų-Lenkų tarybos Rygoje 
rugs. 25 d. tapo suspenduotos 
delei mirties gen. A. Polivano- 
vo, sovietų delegacijos militario 
eksperto. Jis buvo 65 m. 
žiaus, mirė nuo tifo. Gen’. 
livanov buvo Rusijos karės 
nisteriu 1915 m., po gen. 
homlinovo.

am-
Po- 
mi- 
Su-

Ryga, rugs. 25 d. — Bolševi
kų atstovai, nustebindami visus, 
atitraukė .savo išlygas Lenkams 
ir sutiko priimti visus Lenkų 
pasiūlymus pertraukimui mūšių. 
Bolševikai reikalauja greitos 
taikos ir davė Lenkams dešimts 
dienų priėmimui jų naujų pro
pozicijų. Taip darydami, bol
ševikai, suprantama, pildė įsa
kymą iš Maskvos. Nežinia, ko 
Rusai taip urnai persimainė. Iš 
to Lenkai tikisi kokių nors ap- 
vilimų ir nežino ką daryt.

Sebastopol, rugs. 25 d. — G. 
Vrangelis turėjo keletoj vietų 
pasisekimą mūšiuose su bolševi
kais. šešių dienų bėgyje giria
si paėmęs nelaisvėn, 10,000 bol
ševikų.

LIĘTUVAI GRŪMOJA 
KARE

Rugsėjo- 21 d. Valstybės 
Sekretoriui B. Colby tapo 
inteiktas Lietuvos Valdžios 
pranešimas delei naujo Len
kų grūmojimo kare po pasi
tarimų Suvalkų Kalvarijoj. 
Valdžios pranešimas buvo' 
toksai:

“Kuomet Lenkų delegaci
ja yra pareiškusi Lietuvos 
Delegacijai Kalvarijoj, kad 
Lietuviai tuoj atitrauktų sa
vo kariumenę už demarka
cijos linijos, kuri buvo nu
statyta gruodžio 8 dieną, 
Lietuvos Delegacija buvo 
pareiškusi, jog ji sutiksian
ti atitraukti, bet reikalau
janti, kad tarp Lenkų ir 
Lietuvių kariumenės butų 
sudaryta neutralė zona.

“Lenkai, atsisakė priimti 
tokį pasiūlymą ir rugsėjo 18 
d. vakare pertraukė dery
bas. Jie pareiškė, jog jie 
užpulsią musų kariumenę 
rugsėjo 19 dieną nuo 6 vai. 
išryto.”

Pranešdama apie tat, Lie
tuvos Atstovybė nurodinėjo, 
jog Associated Press žinio
mis iš Varšavos nuo rugsė
jo 19 d. sakė jau prasidėjo 
nauji mūšiai.

prieš darbininkų klesą.

— Italijos socialistai 
pradedą atgristi nuo 

jų dievaičio bolševiko

Roma, 
nuolatos 
buvusio 
Lenino delei to, kaip jis apsiei
na su tūlais jų partijos nariais. 
Italų entuziazmas tam Rusijos 
diktatoriui pradėjo atšalti kada 
jis pradėjo geisti diktuoti ir ki
tas šalis. Kolei jis tik skelbė 
minioms principus, buvo gerai, 
bet paskutinis jo pasielgimas— 
išmetimas iš trečiojo internacio
nalo Italų socialistų Turati ir 
Modigliani, įmetė Italijos socia
listų partiją į maišatienę. Di
duma tam pasipriešino ir da
bar šaukia savo šalies socialis
tų seimą nusistatymui pažiūrų 
į Lenino diktatorystę. Aiškiai 
matosi, kad Italijos socialistų 
partija turės skilti. Pvi prie
šingosios partijos pusės smar
kiai viena prieš kitą šoka.

Naujas Francuzijos 
Prezidentas

Paryžius. — Rezignavus 
zidentui Deschanel, nauju
publikos valdytoju likosi išrin
ktas premjeras Millerand.

Savo pirmoje kalboje į par- 
liamentą, prezidentas Millerand 
paskelbė savo nusistatymą; jo 
svarbiausiu nurodymu buvo į 
Tautų Lygą, kuri turėtų būti 
galybe, remiančia teisybę, ir 
išreiškė pageidavimą, kad vi
suose visuomeniuose klausimuo
se butų daugiau teisybės, žmo
niškumo ir draugiškumo.

Nauju premjeru paskirtas G, 
Leygues, kuris sykiu bus ir 
rubežio reikalų ministeriu.

Deschanel rezignavo delei 
vo sveikatos suirimo.

už-

sa-

Lenkų-Lietuvių fronte* ir rim
toji, galima sakyti oficialė, pre
są daro visai netinkamų išvadų.

Kaip žinoma, Lietuvių dele
gacija Kalvarijoj buvo pareiš
kusi, jog ji sutinka atitraukti 
savo kariumenę iki gruodžio 8 
dieną nustatytos Anglų minis- 
terio Curzono linijos, bet yra 
pasiūliusi Lenkams, kad ir jie 
atsitrauktų nuo tos linijos ir 

I sudarytų neutralę zoną, kad 
miestus Seinus ir Punską palik
tų toj neutralėj zonoj. Tat bu
vo reikalaujama vien delei tos 
priežasties, jog Seinuose ir Pun
ske rugsėjo 8 ir 9 dienose Len
kų kariumenė yra padariusi Žy
dų ir šiaip gyventojų plėšimą, 
stačiai bjauriausias sverdynes, 
ir todėl sutinkant su gyventojų 
reikalavimu, kad jie vėl nebūtų 
Lenkų globai pavedami, ir buvo 
reikalauja, kad šie miestai lik
tųsi neutralėj zonoj.

Tuo tarpu duodama kai ku
rių laikraščių interpretacija, jog 
Lietuviai reikalavę tos zonos 
tik tuo tikslu, kad sustiprinus 
bolševikų padėtį arba kad pra
leidus per ją internuotus Prū
suose apie 40,000 Rusų karei
vių.

Kaip žinoma, Lenkai nesuti
ko palikti nei Seinų, nei Puns
ko neutralėj zonoj, ir iš Kalva
rijos išsidangino grasindami,

Tokia tat yra bendra padėtis.
Lietuvos Atstovybė Ameri

koje yra suteikusi šias žinias 
Valstybės Departamentui ir pa
reiškusi, jog Lietuvos Vyriau
sybė sutinka taikiai rišti su 
Lenkais ginčų klausimus kaip 
betarpiai su Lenkais, taip ir 
Tautų Lygoj ir protestuoja 

| prieš naują Lenkų antpuolį ant 
i Lietuvos. Drauge buvo atrem
tos ir visos neteisingos žinios 
apie pramanytus Lietuvių sie
kimus.

Lietuvių Informacijos Biuras.

Londonas. -— Pasažieriniam 
orlaiviui nukritus žemyn l',100 
pėdų, kuomet atsitiko nelaimė 
su inžinu, likosi- užmušta 4 ir 
keletas sužeista. Orlaivis vežė 
10 pasariežių; delei savo sun
kumo, apatine dalis, kur pasa- 
žieriai sėdėjo, krisdama sulin
do į žemę — net reikėjo iškasti 
išėmimui iš vidaus nukentėju
sių;

Vokietijoj Bruzdama už 
Kaizerį

Berlinas. — Visoj Vokietijoj 
esą veikia slapti agentai sukė
limui žmonėse entuziazmo už 
atgrąžinimą Hohenzollemų at
gal ant sosto. Daugybė pasi- 
liuosavusių iš kariškos tarnys
tes oficierjų paskiriama sekan
čiu augštesniu laipsniu, kokia
me jie pirma buvo. Jeigu pa
sisektų vėl kaizeriui arba jo sū
nui valdžią užimti, tiems išti
kimiems žadama atlyginimai.

Ant kiek tas tiesa, nežinia. 
Kurie apie tai skelbia, sako,' jog 
esą padirbdinta klastuotas kai
zerio parašas, su atsišaukimu 
atgaivinti senąją valdžią.

REIKALAUKIT TUOJAU

2-RAS numeris “ARTOJO”-, mok
slo, literatūros ir juokų mėnesi
nio žurnalo jau išėjo ir nuo Spa- 

' lio 1 d. išsiuntinėtas prenumera
toriams ir galima gauti pavieniais. 
Kaina vieno numerio 1 0c. Metams $ 1. 
“ARTOJAS” didelio formato, 30 pusi., gra
žiais pieštais dviem spalvom viršeliais, dai
lus pažiūrėti, pilnas puikių raštų. Pažiū
rėti norėdami siųskit 10c. Dykai nesiun- 
čiama. Skubėkit, kolei dar neišsibaigė.

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

CLEVELAND, OHIO



į Iš Lietuvių Gyvenimo į
mokslo. Matydami jie, kad ir 
mes jiems padedam, dar drąsiau 
stos darban del Lietuvos laisvės 
ir

NEWARK, N. J.
šiltam vasaros orui praėjus, 

vietos Lietuviai sujudo darbuo
tis. Parėjus žinioms iš Lietu
vos, kad Lenkai vėl veržiasi į 
musų1 kraštą, likosi sušaukta 
keletas 'didelių susirinkimų, iš
nešta protesto rezoliucijos, iš
rinkta ir pasiųsta delegacijos į 
Washingtona ypatiškai protes
tą inteikti, ir šiuos musų susi
rinkimus Anglų laikraščiai pla
čiai aprašė.

Vėliaus įvyko visa eilė pra
kalbų. Rugsėjo 12 d. kalbėjo 
Dr. J. šliupas; papasakojo savo 
patyrimus Lietuvoje, pranešė, 
daug indomių žinių; kurios ne 
visiems buvo iki šiolei žinoma; 
aiškino kokie bizniai galima įs
teigti Lietuvoje ir kokie žmo
nės yra tenai pageidaujami da
bar grįžti. Ant galo ragino pir
kti Lietuvos Garlaivių Bendro
vės šėrus.

Rugsėjo 13 d. vietos Pasko
los stotis parengė prakalbas pa
aiškinimui bei išdavimui atskai
tos iš Stoties veikimo. Kalbėjo 
kun. J. žilius, plačiai išdėstyda
mas Lietuvos žmonių kovą už 
laisvę ir kas yra daroma diplo
matiškai Lietuvos reikalų apgy
nimui; pasakė, kad Lietuva yra 
ir bus visados nepriklausoma, 
jokie priešai jau neįstengs ją 
pavergti. Ragino taipgi auko
ti Lietuvos šauliams, kam ir 
sudėta $58.

Ant galo kalbėjo p-lė O. Jo- 
kubaitė, gražiai nupiešė Lietu
vos žmonių gyvenimą, vargus, 
ragino visus nepamiršt ir šelp
ti savuosius Tėvynėje; ragino 
pirkti Lietuvos Laisvės bonus.

Stoties pirmininkas 
tė vardus visų bonus 
ir pranešė, kad Misijai 
sėjo 13 d. jau pasiųsta 
bet dar ne visi.

Rugsėjo 15 d. būrelis piliečių

apšvįetos.
Ramygalos Progimnazijos 

Statymo Komitetas:
Pirm. Kun. Kiznis,
Pagelb. P. Segamotas, 
Rast. K. Kratkus 
Ižd. K. Rasiulis 
Kom. narys. J. Juška.

Amsterdamo komitetas: 
Pirm. P. J. Lalas

(148 Forbes Street) 
Rast. J. Baltrūnas

(19 John Street) 
Ižd. J. Kraujalis

(67 Grove Street)
Kom. narys Z. Karutis.

Lauksime Ramygalos apielin- 
kės tėvynainių atsišaukiant su 
aukomis. J.

laikė susirinkimą bei pasikalbė
jimą Lietuvos Valstybės Iždo 
reikale; apkalbėta paskutinis 
Lietuvos Atstovo J. Vileišio at
sišaukimas į Lietuvius tverti 
Lietuvos Valstybės Iždą ir di
duma balsų susirinkimas nuta
rė tokio iždo skyrių čia sutver
ti ir sumokėjo mėnesines mo
kestis. Kaip greit bus galima, 
nutarta šaukti visuotiną susi
rinkimą, kad tuomi turėtų pro
gą visi Lietuviai prie šio dar
bo prisidėti.

Bet gi tas darbas neapsiėjo 
be sutikimo prieštaravimų, nes 
klerikalai ir Tautos Fondo pa
sekėjai buvo priešingi Valsty
bės Iždo tvėrimui, tūli aiškino, 
jog tas pakenks Tautos Fondui. 
Mat, tūli musų žmoneliai taip

į kunigų intikinti, kad negali at- stojus, tarp Lietuvių viskas 
skirti tautos reikalų nuo kokio vo beveik uąmirę, bet dabar, už- 
ten srovinio fondo reikalų ir su sibaigus šilumai, prasidėjo vėl 
įsikarščiavimu stoja už tokį be- veikimas. Rugsėjo 6 d. T. M. 
prasmį dalyką. Reik dar daug | D. 62 kuopos choras apkalbėjo 
pastangų ir sunkaus darbo, kad 
apšviesti tamsius musų žmones 
ir pertikrinti, kas yra svarbes
niu: ar valstybės reikalai, ar 
kunigų fondo.

Korespondentas.

KEARNY, N. J.
šiame miestelyje, vasarai

B.

UŽ- 
bu-

ir nutarė ant lapkričio 25 die
nos (Thanksgiving Day) suren
gti didelį koncertą. Taipgi nu
tarta pastatyt scenoje operetiš- 
ką veikalą, prie to dar ir drau
gišką vakarėlį. Taigi, valio, Tė
vynės Mylėtojų Draugijos 62 
kuopos Choras! Lauksime su 
darbais ir tikime, kad ir per vi
są žiemą bus bandoma visaip

perskai- 
pirkusių 
iki rug- 
$30,000,

kad pačtas reguliariai 
Lietuvos ir Amerikos? 
kad siuntiniai tavo ir

LIETUVOSIevynas.__ r __
plevėsuotą Sint jnrfį 9

Ar nori savo laivu pasivažinėti 
Lietuvon?

Ar indomauji užjurinė preky
ba?

Ar nori, 
eitų tarp 
Ar nori,
pinigai greitai pasiektų gimines 
Lietuvoje?
Ar nori pats dalyvauti Lietuvos 
prekyboje ir turėti gerą pelną. 
Jeigu tas viskas tau patinka, tai 
skubinkis pirkti akcijas Lietu
vos Garlaivių Bendrovės.
Akcija su surpliusu •kainuoja 
$33.00. Kas 5 akcijos ’duoda

• vieną balsą Lietuvos Garlaivių 
Bendrovės reikaluose.
Visais laivyno reikalais reikia 

kreiptis pas:
Lietuvos Garlaivių Bendrovės 

General} Agentą
DR. J. ŠLIUPAS 

1419 N. Main Street 
Scranton, Pa.

AMSTERDAM, N. Y.
Atsišaukimas. Mes, Amster

dame gyvenantieji Lietuviai, iš [darbuotis tautos ir dailos labui. 
Ramygalos, Truskavos, Ančiš- Juozas Kubilius,
kių, Vadoklių ir Upytės para
pijų, gavę atsiaukimą iš Ramy-I 
galos Progimnazijos statymo 
komiteto, kad prisidėtume prie 
pastatymo tenai keturių klesų 
progimnazijos savo aukomis, — draugams ir pažįstamiems, jog 
sušaukėm susirinkimą apsvars- rugsėjo 16 d. čia, pas p. Strai- 
tymui to darbo svarbumo, ir nį, (58 N. Garland avė.) pasi- 
nutarėm rinkti aukų čia savo mirė Juozas Baltis; mirtis pa- 
mieste ir kreiptis į kitų koloni- ėjo nuo vėžio ligos. Velionis 
jų viršuje minėtų parapijų tė- turėjo 49 metus amžiaus, trečią 
vynainius, kad taipgi neatsilik
tų nuo šio svarbaus darbo pa
rėmimo. Sueikite, sutverkite 
tam komitetus aukoms rinkti 
ir paremkite Ramygalos pro
gimnazijos statymo sumanymą. 
J1UKa^ galima pasiusti tiesiai ! iianiygaivs—pi uV niifigZTrus—siėP7 
tymo komitetą arba Amsterda
mo komitetui ir jis pasiųs į Ra
mygalą visas aukas bendrai; vi
sų aukavusių vardai bus pagar
sinti laikraščiuose.

Norėdami paskubėti 
savo Tėvynėje kultūrą, 
kinti jaunuomenę, ko jai la
biausia reikia, mes tos srities 
Lietuviai išeiviai padėkime Ra
mygalos progimnazijai iškilmin
gai pakilti virš pamatų ir pasto
ti Lietuvos mokslo kėlėja.

Aukas siųsdami į Amsterda
mo komitetą, čekius išrašykit 
ant iždininko vardo, pasiuskit 
įjuos sekretoriui. Aukauti gali 
draugijos ir pavieniai, kurie- iš 
to krašto paeina ir kurie tenai 
turi jaunus savo brolius ir sesu
tes. Sustiprinsime jų dvasią ir 
palengvinsim jiems kelius prie

YOUNGSTOWN, OHIO.
Mirė Juozas Balsis. Šiuomi 

pranešama visiems giminėms,

kartą atvykęs iš Lietuvos. Te
nai dabar liko jo moteris, trįs 
sunai ir dvi dukteris. Du su- 
nai — Antanas ir Juozas — y- 
ra Lietuvos kariumenėje.

Velionis Balsis paėjo iš Kau-

pakelti 
pramo-

'kių parap., Molupio sodos. Pa
laidotas su bažnytinėmis apei
gomis rugsėjo 18 d.

Jei kas norėtų ko daugiau ži
noti apie j j, malonėkit 'kreiptis 
šiuo antrašu:

A. N. Strainis, 48 N. Gar
land St., Youngstown, Ohio.

PASKOLOS KVOTOS 
TURI BŪTI PABAIG

TOS.
Visi pirkite Bonus!

Rugpjūčio mėnesyje Lietuvos 
Misija buvo atsišaukusi į visas 
Lietuvos Paskolos Stotis prašy
dama atsakyti į šiuos klausi
mus:

1 Ar paskirtoji kolonijai kvo
ta yra perdidelč?

2 Kokia kvota kolonijai yra 
pakeliama?

3 Kas kliudo ir kas ypač rei
kalinga del pasekmingo kvotos 
užbaigimo?

■ Iki šiolei daugelis Paskolos 
stočių dar nedavė jokio atsaky
mo į tuos klausimus. Stoties 
tylėjimas turėtų reikšti, kad 
jos kolonijoje viskas puiku ir 
gera ir kad kvota baigiama. 
Tečiaus rugpjūčio mėnesio pa
skolos rezultatai liudija visai 
ką kitą. Dauguma kolonijų iki 
paskirtos kvotos galo dar puš
kelio nepasiekė. Tas bloga ir 
to užmiršti negalima. Bet dar 
blogiau tas, kad daugelio Stočių 
komitetai matomai su tokiu pa
skolos padėjimu apsiprato ir ne- 
bejieško naujų priemonių pra
dėtam darbui baigti. Todėl at- 
kartotinai prašome visų pasko
los stočių komitetams neatidė
liojant apsvarstyti augščiau mi
nimus klausimus ir savo nutari
mus Lietuvos Misijai prisiųsti.

Tuose nutarimuose ir prane
šimuose, be kitko, reikalinga 
pažymėti: Kokis maždaug yra 
kolonijoje skaitlius Lietuvių šei
mynų ir pavienių suaugusių pi
liečių — tai vienas svarbiausias 
dalykas. Antras dalykas yra 
toks, kad Lietuvos Valstybė tu
ri žinoti, kas per vieni yra tie, 
ką ne tik tonų nepirko, nors 
pirkti galėtų bet ir kitus viso
kiais budais atkalbinėja neduo
dami Lietuws Respublikai pa
skolos, elgdimiesi tokiu budu 
kaipo Lietums Neprigulmybės 
liaudies prieiai. Visi tokie prie
šininkai paslolos turi but žino
mi, kad su jas butų atsilyginta 
sulyg jų “ntopelnų”.

Visi devyn Lietuvos Laisvės 
paskolos apskričių komitetai, 
kaip ir atskros stotįs, šiuomi 
yra kviečiami iš savo pusės į 
tuos pačius kt& tįsi mus atsakyti 
ir pridaboti, kai visos stotįs ap- 
skričiuose tariamus reikalavi
mus išpildytų

kada paskolos darbas turėtų jau gu*W********iniiin!iiHiiiifiHMH«!:amnmiiiiiiiiiniiiiii!iiniiiiiniij|iniiuiuiuiifį
užsibaigti, šiuomi pranešama, = _ _ _ S

t GERB.

| ^pPRAGILO KAMPELIO^
kad negali būti kalbos apie Lie
tuvos Laisvės Paskolos užbaigi
mą arba jos sustabdymą, kada 
paskelbtoji kvo'ta dar toli neuž
baigta, kada paskola Lietuvai 
dar-tebėra neišvengiamai reika
linga, nes dar tebėra Lietuvos 
pakraščiuose ginkluotų ir Ru
sų ir Lenkų; galop kada pačio
je Lietuvoje paskelbta nauja 
vidujinė paskola ant 100 mili
jonų auksinų.

Ne baigimas paskolos mums 
šiuo laiku turi rūpėti, bet pa
skolos darbo varymas pirmyn 
su nauja energija.

Paskolos stočių ir apskričių 
komitetai neprivalo save likvi
duoti ir išsiskirstyti be Lietu
vos Misijos žinios. Lietuvos 
Misija susižinos su kiekvienos 
kolonijos paskolos komitetu at
skirai 
mesnį 
tas;

ir klausimas apie toli- 
paskolos darbą bus įšriš-

i
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Gerb. Spragilas atbėgo su 
šitokiu aprašymu:

SKAITYTOJAMS
Kurių prenumerata pa
sibaigė', visi gavote lai
škus su paraginimu at
naujinti. Visiems tiems 
ŠIS NUMERIS YRA 

PASKUTINIS.
Nenorėdami persiskir
ti su “Dirva” nei vienu 
numeriu, pasiskubinki
te prisiųsti prenumera
tos pinigus. Adm.

tikais virsta. Vieni garbi
na kunigus, popiežius, kiti 
carus, treti Marksus ir Tro- 
ckius ir gatavi už juos gal
vą guldyt.

— Ba Trockis, drauge, iš- 
liuosuos viso pasaulio darbi
ninkus.

— Tavo toks intikėjimas 
ir pavadinimas Trockio pa
saulio darbininkų išliuosuo- 
toju yra lygus davatkos įsi
tikimams, jog kunigai išga
nys žmonių duseles ir nu
siųs jas po mirties į dangų.

— Drauge, kaip tu drįsti 
mane lygint su davatka: ži
nai, ikad aš esu laisvas, o da
vatka tikėjimo vergė.

— Tu, Martinai, irgi esi 
tikėjimo vergas, o.ne fak
tus ir tikrenybę žinantis vy
ras. Tu esi lygus davatkai 
fanatikas.

— Drauge, kad aš tik ne
bijočiau pateks į kalėjimą, 
aš tau tuoj parodyčiau, koks 
aš fanatikas.

— Nors nejučiomis, bet 
pasakei teisybę, Martinai. 
Jei davatkos galėtų, jos vi
sus bedievius iškartų arba 
nuvarę į bažnyčią lieptų iš- 
sipažinti ir gailėtis už tai, 
kam nemislina taip kaip jos. 
Ir tu taipgi, jei turėtum tie
ką, susprogdintum visus ne-

Kas yra Fanatikas 
ir kodėl?

— Drauge, kaip aš dabar 
[pamisimu, tai ištikro gerai 
tu padarei, kad ant kunigo 
neišėjai.

— O kodėl, Martinai, ta
ve tas taip džiugina?

— Ba kunigai yra darbi
ninkų priešai ir išnaudoto
jai. Jie sykiu su kapitalis
tais ir buržujais susidėję vi- 

Įsus darbininkus gatavi pra- 
DARO TVIRTUS GERUS NERVUS liudyt.

gausų, raudoną kraują 4 — O andai -man- mano te- 
narsius vyrus ir moteris įa tikrino, kad kunigai yra 

kęzna kūno fun- j į, pasaujyj žmonės. .« ,
Kunigai, Martinai, ne tik bolševikus, jei kitaip tavo 
darbininkus išnaudoja, bet v0 Janatizmo niekas nepn- 
ir buržujus, ir kunigams v ,
svarbesnis toks žmogus, ku-j — Drauge, as vistiek nesu 
1...................... fanatikas, ba as supratau
- Ale jie darbininkų du- M nereikia tikėt L dangų 

šias į pragarą siunčia, jeigu 1ir PeHH’ 0 kovot uz būvio- 
s jie neturi kuo. už mišias už- .

simokėt, o kapitalistams už “ P1™3 tavęs su-
Suteikia gerą ape->L.laidntll- Prat° ir taV0 ^radimas nevogę, galėsi gerai-mie- pinigus giaZiaUSiaS laidotu kari

veikas. Nuga-Tone sti- ves išrengia ii’ net pamokslą inn viena crwiinaiiis nr- . ° »

Lietuvos Misija
257 W. 71 St., New York City.

TUOJAU UŽRAŠYK 
“DIRVĄ” GIMINĖMS 

LIETUVOJE. 
“Dirvos” kaina metams 
j Lietuvą............. $3.00

Nuga-Tone— •• •• • •

1: * i* ... born St., ChicagoBesiartinant spalio menesiui, I Retaj| price $1.00.

1 Kožnas organas ir kęžna kūno fun
kcija priklauso nuo i.'..--- —
Spėkos sveikam gyvenimui ir veiki- Kunigai, 
mui. Nuga-Tone yra g----- * - ...
phoru Nervams ir Geleže Kraujui. 
Jis susideda iš astuonių svarbių svei
katų duodančių vaistų, rekomenduo
jamas ir patariamas gydytojų. I . . .

Skilvio bėdos, nevirškinimas, dys-1 ris pilHgU tUTL 
pepsija, užkietėjimas, galvoskaudis, 
inkstų netvarka, gazai pilve ir žarno
se, prarugimas vidurių, blogas kva
pas, apvilktas liežuvis, riaugėjimas, 
riemuo, skausmai ir kitos negerovės 
greitai praliuosuojama su puikiu vai
stu Nuga-Tone. " ' 
titą, padidins vogą, galėsi gerai.mie
goti ir busi sv_"__  _ ™
muluoja, maitina visus gyvuosius or
ganus. Jis būdavo ja tvirtus, narsius, 
pilnus vyrus ir sveikesnes ir gražes
nes moteris. Tūkstančiai žmonių da
bar ima ir giria Nuga-Tone. Iškirpk 
šį pagarsinimų, nusinešk aptiekon ir 
gauk bonkų Nuga-Tone ir' jei nebusi 
visai užganėdintas, grųžink likusį ap- 
tiekoriui ir gauk savo pinigus atgąl. 
"Jei -riegnli gaut npsiekoj, pasiųsk* ‘$1 
mums ir gausi viso mėnesio garan
tuotų gydymų, siuntimų apmokam.

Druggist: You can get Nuga-Tone 
from your jobber or from the 
National Laboratory, 539 So. Dear- 
1 — Chicago, III. Guaranteed.

TIESIOG LIEPOJUN
Laivakortes kainuoja $ 1 45; ant laivo kam
bariai iu 2 ir 4 lovomis visiems; bagažai če- 

kiuojami stačiai į Liepojų.
Laivai išplauks: Rugsėjo 30; Spalio 14 ir 21; 

Lakpričio 4 ir 18; Gruodžio 2, 9 ir 23.
Rašykite d«L Lietuviško paso blankų ir pridekite 2c. štampų, pas:

P. MIKOLAINIS
53 HUDSON AVE. BROOKLYN,

turi vertės, tuo labiau, kad 
tu tiki į Trockio atpirkimą, 
o ne į savęs tobulinimą ir 

’ pagerinimą savo būvio kaip 
, kiekvienas protingas žmo- 
' gus daro.

— Bet aš, drauge, nieką-, 
dos nemislinau, kad ir ma- 

’ ne kas gali fanatiku pava- 
, dinti, ir tu įžeidi mane.
’ — Toki nenormaliai žmo

nės kaip davatkos ar bolše
vikai visados įsižeidžia, jei 
kas juos pavadina tikru jų 
vardu. Skaitei' gal kur, kaip 
senovėj katalikiški fanati-' 
kai darė su netikinčiais jų 
pasakoms, o dabar skaitom, 
kaip daro Rusijos bolševikai 
jų “mokslą” nepripažįstan
tiems.

— Tu, drauge, esi išvien 
su buržujais ir užtai Rusi
jos darbininkų iškovotą lai
svę pasmerki. Kunigai tai 
žvėriškai senovėj darė ir už 
tai tikėjimas neužsiliko ant 
visados, o dabar darbinin
kai pradeda pasaulį valdyt.

— Ir tavo bolševikiškas 
tikėjimas neužsiliks, nes jis 
yra peržiaurus. Rusijoj bol
ševikų partija, kaip rašo 
Brooklyno matrosėlio orga
nas, savo narius labiau per
sekioja ir baudžia mirtimi, 
negu kunigai darė.

— Jeigu kas blogai daro, 
tai reikia nubaust.

— Martinai, tu pripažįsti 
bausmę u‘ž blogus darbus 
bolševikų tvarkoj, ir mirties 
bausmė tada lieka geru da
lyku, o ko tavo “darbinin
kiški” laikraščiai rėkia ant 
dabartinių valdžių, jeigu 
jos ką baudžia? Čia vėl tik 
fanatizmas. Žmogus sau pa
sivėlina daryt viską, kas 
jam patinka; taipgi visą sa
vo partijos pasielgimą, nors 
ir žvėriškiausi, pripažįsta 
geru, tik visada smerkia ki
tus, jei jie ką nors panašaus 
daro. Taigi ir jūsų “išga
nymas” darbininkams yra 
toks pat žiaurus ir smerk
tinas, kaip ir dabartinis jau 
esantis, ar net žiauresnis.

— Ale dabar valdo kapi- 
talikstai ir buržujai.

J— Nereikia tikėtis gero 
iš jų, bet jeigu patįs darbi
ninkai sau peklą įsrengs, tai 
dar blogiau. Už tai nepiršk 
to savo “išganymo”, maty
damas koks žiaurus jis yra, 
o imkis su protingais žmo
nėmis jieškot rimto išėjimo. 
Darbininkams reikia gero- 
vės, bet nereikia užtraukti 
vėl tokios fanatiškos vergi
jos, kokia pirmiau buvo.

’ ant kapo pasako.
- — Aš, Martinai, maniau,
j kad tu į dūšias netiki.
■ — Žinoma, kad ne, ale 
! kam kunigai darbininkų ne- 
• laidoja su tokiom iškilmėm, 
į — Jeigu tu neturi dųšidą, 

tai ko tu apie ją taip rupi- 
; niesi ir kunigus smerki už 

mišių neatlaikymą, kada ne
turtingas numiršta?

— Čia, drauge, pasirodo 
kunigų veidmainystė: už pi- 

'nigus jie viską padaro.
— Čia turi tiesą, ir užtai 

kunigai turtinguosius daug 
labiau išnaudoja, negu pa
prastus žmones. Nuo bied- 
nų jie paima kokį rublį už 
mišias, o nuo turtingų rei
kalauja desėtkų. Už šliu- 
bą biednas moka kokią pen
kinę, o turtingi po šimtus. 
Ir už krikštynas tas pats. 
Aš .tau sakau, mano teta 
kunigus laiko Dievo tarnais 
ir geriausiais žmonėmis ant 
šios ašarų pakalnės, ir ap
gailauja, kad iš manęs ku
nigėlis neišėjo.

— Ba tavo teta, drauge, 
yra fanatikė, aš ją iš Lietu
vos gerai pažįstu: būdavo, 
pamačius kunigą važiuo
jant keliu, kad ir į balą at
siklaupia.

— Martinai, bet juk tu 
jai lygus fanatikas, jeigu 
tik duosi man paaiškint.

— Tu, drauge, mane fa
natiku nevadink, ba aš pri
guliu prie trečios kuopelės 
ir skaitau darbininkiškus 
laikraščius.

— Vistiek 'pat. Kalbant 
apie fanatikus nereikia su-’ 
prasti, kad tokiais gali būti 
tiktai katalikai arba davat
kos, bet fanatikais yra vi
sokių pažiūrų ar nuomonių 
'žmonės, nustoję lygsvaros, 
aklai kam atsidavę ir nuo 
visko kito pasaulyj užsimer
kę. Ir fanatizmu užsikrėtę 
ne tik pavėniai žmonės, bet 
grupos ir net laikraščių to
kių yra.

— Tik tu, drauge, neva
dink mane fanatiku, ba aš 
galiu tau skrybėlę sudau
žyt.

— Tave prie muštynių ve
da tavo tamsumas ir neišsi- 
vystymas į žmogų.

— Ale aš nesu beždžionė 1 
ir neturi tiesos mane prie 1 
tokių lygint. Aš skaitau : 
pirmeiviškus laikraščius ir ‘ 
pilnai esu išeivilizuotas.

— Tokio supratimo žmo- • 
nes, kaip tu, lengvai fana- ;

AR GREIT NORI SUŠELPT SAVUOSIUS?
AR PAGEIDAUJI SUSIDĖT SAVO PINIGUS 

BANKAN LIETUVOJE?
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko Agentūra 
tarpininkauja Amerikos Lietuviams persiuntime 
pinigų kuoprieinamiausiomis sąlygomis ir atlieka 

viską greitai ir sąžiningai.
Informacijų reikalais kreipkitės Į banko atstovą

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

Šis dantų valytojas už
ganėdina “mane labai, 
nes Colgate’s” padaro 
dantis švarius it baltus. 
Šalip to jo skonis yra 
malonus.

BAMBINO
ne- 
kol

Prašyk Aptiekoje 
Duoti Jums 

Colgate’s

\D. RICHTER & CO., 
New York.

Gerbiamieji:
Aplaikiau Bambino, kurį man siuntčte 

ir maldauju prijimkite nuo manęs širdin
giausią padėką už taip didelę pagalbą, su
teiktą mano kūdikiui.

Prijėmęs kelias dozes, jis miegojo per 
visą naktį be prabudimo ir dabar jau 
nereikalauja daugiau užmigdymo liūlia
vimu.
• Aš nežinau kaip Tamstoms (lekuoti 
netik už suteikimą pagalbos mano kūdi
kiui, bet taipgi ir man, nes aš ir nesijau
čiau gerai, kuomet mano kūdikis kan
kinosi.

Aš patariu visiems savo draugams 
vartoti šitą stebuklingą gyduolę.

A. K. Philadelphia.

Kūdikių geriausias draugas
Duok jam vieną dozę einant gulti, jeigu jis yra neramus, piktas, 

nutildomas. Greičiausia, jis turi vidurių užkietėjimą ir nebus linksmos 
negaus:

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

60c.su
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i tikais virsta. Vieni garbi. į 
na kunigus, popiežius, kiti į 
carus, treti Marksus ir Tr> [ 
ckius ir gatavi už juos gį f 
vą guldyt.

— Ba Trockis, drauge, į Į 
liuosuos viso pasaulio darbi I 
ninkus.

— Tavo toks intikėjinj 
ir pavadinimas Trockio p. Į 
šaulio darbininkų išliuostt \ 
toju yra lygus davatkos įį I 
tikimams, jog kunigai išg> [ 
nys žmonių duseles ir r,: 
siųs jas po mirties j dann

— Drauge, kaip tu drįs 
mane lygint su davatka: i Į 
Inai, Jsad aš esu laisvas, o i į 
vatka tikėjimo vergė

— Tu, Martinai, irgi s 
tikėjimo vergas, o. ne fiH 
tus ir tikrenybę žinantis ų į 
ras. Tu esi lygus davath į! 
fanatikas.

— Drauge, kad aš tik U 
bijočiau pateks -į kalėjimu | 
aš tau tuoj parodyčiau, koki 
aš fanatikas.

— Nors nejučiomis, te 
pasakei teisybę, Martin į 
Jei davatkos galėtų, jos i | 
sus bedievius iškartų arti 
nuvarę į bažnyčią lieptų i £ 
sipažinti ir gailėtis už 11 
kam nemislina taip kaip jot I 
ir tu taipgi, jei turėtum tie r 
są, susprogdintum visus vi 
jolševikus, jei kitaip ta ' 
m fanatizmo niekas nepr 
pažįsta.

— Drauge, aš vistiek nes į 
fanatikas, ba aš supratai 
cad nereikia tikėt į daim 
r peklą, o kovot už buvir. 
lagerinimą.

— Tą kiti pirma tavęs s Į 
•rato ir tavo išradimas t 
uri vertės, tuo labiau, b 
u tiki į Trockio atpirkta? | 

ne į savęs tobulinimą i k 
agerinimą savo būvio ki J 
iekvienas protingas ta; 
us daro.
— Bet aš, draugė, niek f 

os nemislinau, kad ir i Į 
e kas gali fanatiku pr< E 
inti, ir tu'įžeidi mane. į' 
— Toki nenormaliai žm & 
is kaip davatkos ar bolš 
kai visados įsižeidžia, j 
is juos pavadina tikru j H 
.rdu. Skaitei gal kur, kai Į 
novėj katalikiški fanat Į 
ii darė su netikinčiais i į 
ašakoms, o dabar skaitos į 
aip daro Rusijos bolševib Į 
j “mokslą” nepripažįsta! I 
emš.
— Tu, drauge, esi išvis E 

u buržujais ir užtai Rus f 
)s darbininku iškovotą Ii f 
vę pasmerki. Kunigai Ii t 
vėriškai senovėj darė iri Į 
ii tikėjimas neužsiliko ą I 
isados, o dabar darbinį f 
ai pradeda pasaulį valdę į
— Ir tavo bolševikiški I 

ikėjimas neužsiliks, nes j r 
ra peržiaurus. Rusijoj te I 
evikų partija, kaip ® 
•rooklyno matrosėlio orp [ 
as, savo narius labiau ps r 
ekioja ir baudžia mirta E 
egu kunigai darė.
— Jeigu kas blogai drl 

ai reikia nubaust.
— Martinai, tu pripaijT 

ausmę u'ž blogus daw 
iolšeyikų tvarkoj, ir mirti 
įausmė tada lieka gera® 
yku, o ko tavo “dariais 
dški” laikraščiai rėkia,® 
dabartinių valdžių, ješįt 
os ką baudžia? Čia vėli#E 
anatizmas. Žmogus sau ?į 
ūvelina daryt viską; ® 
am patinka; taipgi vis?>t 
m partijos pasielgimą, 
r žvėriškiausį, pripalK 
peru, tik visada smerkul 
;us, jei jie ką nors panaši 
laro. Taigi ir jūsų W 
rymas” darbininkams JI 
;oks pat žiaurus ir sffjg, 
anas, kaip ir dabartinė® 
esantis, ar net žiauresni®

— Ale dabar valdo b! 
Kalikstai ir buržujai. |

'■— Nereikia tikėtis®'- 
iš jų, bet jeigu palis 
minkai sau peklą įsrenfijį 
dar blogiau. Už tai nep¥ 
to savo “išganymo", 
damas koks žiaurus jė® 
o imkis su protingais.?! 
nėmis jieškot rimto i%^į 
Darbininkams reikia 
vės, bet nereikia 
vėl tokios fanatiškos ’’■t, 
jos, kokia pirmiau te’“ 1

NUO REDAKCIJOS
DABAR SUKRUSKIME, PRIEŠĄ PAMATĘ!
Nauja diena — naujos ži-T ’ "

'Kas yra Lietuvos Kariu- 
menės Vadu?

Lietuvos Misija prisiunčia 
kantį apie tai paaiškinimą:

Šiuo klausimu indomauja 
merikos Lietuviai, bet nežinoda
mi pasikakina spėliojimais. A- 
pie vardą gen. Žukausko susi
pynė visokių prasimanymų: tai 
jis pasivadinęs “Žuku”, tai jis 
Lenkams tarnaująs, tai vėl jis 
'vedąs Lietuvos kariumenę prieš 
[Lenkus ir Rusus. Šiuomi’ pra
nešama visuomenės žiniai, kad 
įsteigiamojo Seimo sudarytame 
ministerių kabinete, krašto ap
saugos ministeriu yra pulk. Žu
kas. Generolui Galvydžiui-By- 
Įkauskui, laikinai ėjusiam Vy
riausio Karės Vado pareigas, vi
sai iš kariumenės pasiliuosavus, 
vyriausiuoju Karės Vadu liko 
tas pats pulk. Žukas, kuris da
bar ir yra Karės Ministeriu ir 
Vyriausiuoju Karės vadu. Bu
vusia Vyriausias Karės Vadas 
gen. Žukauskas ir dabar tar
nauja Lietuvos kariumenėje ir 
eina pareigas visos kariumenės 
inspektoriaus.

nios ateina iš musų Tėvy
nės, ir, nors nėra taip bai
sios, bet duoda mums su
prasti, jog ramumo dar te
nai nėra, dar musų broliai- 
sesutės negali ramiai apsi
gyventi ir dirbti tiktai kraš
to kėlimo darbą.

Akivaizdoje to viso 
irgi neturime nuleisti 
kų ir manyti, kad jau 
bas užbaigtas.

Dar ne.
Mes dirbdami tik nuvar- 

gome, nesulaukdami greitų 
gerų pasekmių tik kantry
bės nustojome. Bet neatli
kome savo darbo, kuris nė
ra taip lengvas.

“Laisvė švilpaujant neį
gyjama”, — sako Majoras 
P. Žadeikis pranešime tel- 
pančiame ant šio puslapio; 
kuriame kalbama apie Ame
rikiečius liuosnorius.

Tas pats ir su 'visais ki
tais, kurie esame dirbę ir 
dirbame iki šiolei. Neiško
vosime Lietuvai liuosybės 
savo norais,' kalbomis, ka
da reikia darbo ir pinigų.

Mes dirbome įvairius dar
bus, reikalingus Lietuvai, ir 
paskiausiu laiku esame už
imti Lietuvos Laisvės Pa
skola. Kaip matyt iš abel- 
no veikimo, jau darbuotojai 
rankas nuleido, laukdami 
tik, kada bus pranešta, jog 
“liaukitės, užteks kiek su- 
rinkot, jei daugiau neišga- 
lit....”

Priešai nežiūri, ar mes 
turime užtektinai jiegų, ar 
musų jiegos pilnai apgink
luotos, ar mes neįstengiame 
toliau remti savo šalies. Jie 
tą matydami nesustos, bet 
dar labiau skverbsis.

Todėl tik nuolatinu, ne
pertraukiamu įsitempimu ir 
dirbimu iki galui tetikėki
me pergalės musų pusėje.

Lenkai vėl užpuolė Lietu
voj dalis savo plėšriais1 tik
slais ir pernaują degina na
mus, žudo musų žmones ir 
žagina moteris. Jiems kuo- 
labiausia reikia, kad Lietu
vių jiegos butų silpnos. Jie 
tada galėtų savo žvėriškus 
darbus praplėsti ant visos 
musų šalies ir į trumpą lai
ką paversti ją griuvėsių, de
gėsių ir pavargėlių scena. .

To Lietuvis nedasileis!
Lietuvis visados stovėjo 

sargu savo Tėvynės, jis ir 
dabar gatavas ją gelbėti.

Gatavas! Bet kodėl ne
gelbsti?

Maža tik dadelė Ameri
kiečių pirko Lietuvos bonus. 
Kituose darbuose taipgi tik 
dalelė veikė, dirbo, dėjo, au
kavo. Kiti užsimerkę snau
džia fanatizmo durnuose ir 
piršto nepajudina savo bro
lių, savo tėvų, savo namų ir 
viso turto gynimui nuo ne-: 
prietelių, kurie diena iš die
nos naujomis pajėgomis no
ri užgriūti.

Dirbkime!
Laisvės Paskolos platin

tojai skubėkite jūsų koloni
joms paskirtas kvotas už
baigti.

Kurie rinkote aukas Lie
tuvos Raudonajam Kryžiui, 
darbą dar sparčiau pavary
kite, nes dabai* pinigų .dau
giau reikia.

Kurie rūpinotės Lietuvos 
karės našlaičių likimu, dar 
daugiau apie juos pamisly- 
kit, nes daugiau jų atsiras: 
kovoje gindami savo kraštą 
žus dar nevienas tėvas-pe- 
nėtojas nuo Lenkų ginklo.

Kurie aukavote Lietuvos 
Šaūliams — dabar vėl pa
stiprinkite jų jiegas ir pa
drąsinkite jų žygius apgy
nime Tėvynės nuo Lenkiš
kų barbarų.

Darbas nesunkus, tik rei
kia noro, reikia patriotišku
mo ir žmoniškumo.

Kurie darbuojasi ir remia 
savo tautos reikalus, jie ti
kit! ir laukia kasdien ko ge
resnio, bet ko laukia tie, ku
rie niekuo neprisidėjo? Gė
da jiems butų net manyti, 
jog “kada nors bus geriau”.

mes 
ran- 
dar-

se-

A-

Petrauskai Lietuvoje
Mikas Petrauskas, šią vasarą 

išvažiavęs Lietuvon, dabar duo
da tenai koncertus. Taipgi su
grįžo iš Rusijos jo brolis Kipras 
Petrauskas, Marijinskos operos 
(Petrograde) dainininkas. Abu 
jie davė koncertą Vilniuje, at
gaivinimui Lietuvių po ilgos 
priespaudos.

Lietuvos Atstatymo 
Bendrove ir Šėrininkai
Lietuvos Atstatymo Bendro

vė New Yorke pradėjo leisti ne- 
• periodinį biuletiną, kuriame ap

rašoma įvairus pramonės ir pre- 
1 kybos dalykai ir savos atskai

tos ir pranešimai. Biuletinas 
yra 8 puslapių didumo, ir siun- 
tin'ėjamas Bendrovės nariams 
dovanai.

Retkarčiais tarp Bendrovės 
šėrininkų girdisi nepasiganėdi- 
nimai Centro veikimu, nežinoji
mu apie nieką, kas tenai veikia
ma, ir taip eina bruzdėjimas, 
teiravimaisi, kaip ten darosi, ir 
nekurie linkę patikėti kokiems 
nors pašaliais skleidžiamiems iš- 
mislams ar kenksmingiems gan
dams.

Tiesa, į Lietuvos Atstatymo 
Bendrovę Sudėta yra pinigai vis 
tik musų darbininkų — maža 
tik dalelė yra- tokių, kurie pil
nai finansiniai neprigulmingi. 
Taip esant, kiekvienas žmoge
lis savo indėtais dolariais labai 
užrupintas. Negirdėdamas nei 
jokios žinios iš Centro; nei ma
tydamas laikraščiuose jokių at
skaitų, tiesiog apimtas neramu
mu.

Tas biuletinas vėl panaujins 
šėrininkuose geresnį ūpą, nes 
žinos kas yra Bendrovės veikia
ma ar manoma veikti.

Clevelande susitvėrė taip va
dinamas Lietuvos' "Atstatymo 
Bendrovės Šėrininkų Sąryšis; jo 
pastovas yra visai neprigulmin- 
gas nuo Centro valdybos nei iš 
Centro raštinės. Susirinkimus 
laiko tik reikalui pasitaikius ir 
gavus iš Centro kokius praneši
mas, kuriuos tuoj apsvarsto ir 
pataria nariams vienaip ar ki
taip daryti. Sąryšis gyvuos pa
čių šėrininkų gerovei, atėjus 
metiniams susirinkimams siųs 
savo atstovą į suvažiavimą, su- 
davę jam visus šios kolonijos 
šėrininkų balsus ir kelionę ap
mokės (taip sumanymas yra) 
kiekvienas šėrininkas pagal sa
vo šėrų skaičiaus.

šitas CIevelandiečių užmany
mas yra pilnai praktiškas, jam 
Centras negali nei priešintis nei 
užgirti, nes šėrininkų liuosa va
lia tai daryti. Jeigu visų kolo
nijų Lietuvos Atstatymo Ben
drovės šėrininkai panašiai su
sijungtų, tai ir metiniai valdy
bos rinkimai butų skaitlingesni 
ir kiekvienai kolonijai parvažia
vę iš suvažiavimo atstovai pra
neštų savo patyrimus, iš Ben
drovės veikimo ir gyvavimo.

Clevelando Sąryšio planas: 
susijungę šėrininkai nemoka jo-

materialio padėjimo. Tai girdi 
negalį valgyti valgio, ką visi 
Lietuvos kareiviai valgo, tai 
jam nesuteikiama jokių privile-1 
gijų ir apsieinama su juo kaip 
ir su kitais ir tt. Panašus nu
siskundimas Amerikiečio yra 
suprantamas, bet užuojautos sū

kių mėnesinių nei kitokių duok- [silaukti negali. Lietuvos karei- 
t2k^i!PSiT^!.!uLi!laixda.S’lviai> broliai Amerikos 

liuosnoriams, turi daugiau tei
sės nusiskųsti, nes metais, o ne 
mėnesiais tarnauja Tėvynei gin
dami ją. Kas iš Amerikiečių 
mano, kad neprigulmybės gyni
mas yra lengvas daiktas, turė
tų 'bent metus liuosnoriu pabū
ti ir nors dalelę sunkenybių ir 

I ant savo pečių paimti. Supraš
ytų tada, kad laisvė švilpaujant 
neįgyjama. Dauguma Ameri
kos liuosnoriu tą jau suprato ir 
todėl nusiskundžia, — , kodėl, 
girdi, visi kiti, ką yra pasižar 
dėję į Lietuvą liuosnoriais vyk
ti, iki šiolei Amerikoje tebesė
di? Ištikro, jų yra likę čia ge
rokas būrys. Pasižadėti ir ne
išpildyti — nėra pagirtinas da
lykas. Nuo tokio dalyko kaip 
nuo šešėlio neatsikratysi. To
dėl tie 140 vyrų, apie kuriuos 
minėjo Maj. Žadeikis savo pra
nešimuose, nebegalėdami arba Į 
nebenorėdami savo “įžadų” iš
pildyti, turėtų bent dalį savo 
mėnesinio uždarbio paaukoti 
Lietuvos kareiviu arba ir tų pa
čių nuvykusių Lietuvon Ameri
kiečių liuosnoriu reikalams.

Lietuvos Misijos Biuras, 
Per Maj. P. žadeikį.

ką pasidaro susirinkimą šau-' 
kiant ir svetainę imant. Valdy
ba išrinkta iš trijų narių ir jai 
pavesta visa tvarka, pagal nuo
žiūros ir susirinkimams šaukti 
laikas.

Valdybon parinkti geriausia 
dalykus suprantą žmonės, ko
kių paprastai turi kiekviena ko- j 
lonija. J

Amerikos Liuoshoriai

savo laike Amerikos liuosno
riu atvykstant 'Lietuvon laukta 
su dideliu išsiilgimu. Išvykęs 
Lietuvon Amerikos Liet, liuos- 
norių būrys kuo ne pilname są
state tarnauja karinėje žinybo
je. Mintis apie Amerikos bri
gadą nors mažame mieryje vis
gi liko įkūnyta ir prakilnus Lie
tuvių pasiryžimas lieka įrašy
tas į Lietuvių kovos už nepri- 
gulmybę istorijos lapus. Kaip 
teorijoj, teorija nuo praktikos, 
arba idėja nuo įsikūnijimo ski
riasi, tas pats išdalies atsitiko 
ir su Amerikiečiais liuosnoriais. 
Vienasjcitas per laiškus nusi
skundžia del. savo teisinio ir

KOKIA SKIRTA ŽE
MEI ATEITIS?

y\R žemė vėl sugrįš į pirmes
ni buvusį savo gazų stovi?

Tas klausimas dar musų skai
tytojams nebuvo pakeltas.

Užsiinteresavęs astronomija 
skaitytojas laiks nuo .laiko su
sidūrė su atsakymu į klausimą 
iš kur prasidėjo musų žemė? 
Jis užtinka knygose parašyta, j 
jog musų žemė — ir visa sauli-l 
nė sistema su pačia saule — ki
tados buvo tik ugnies debesis, 
perimtas gazais, ir betiksliai 
sukosi, iki pagaliaus dalimis iš
sisklaidė į atskirus ugnies sū
kurius, iš kurių susibūrė dabar
tinės musų saulės sistemos .pla-1 
nėtos su jų mėnuliais. Saulė, 
kaipo pats centras ir lėčiaus su-1 
kęsis, liko didžiausia, ir iki šio-! 
lei dar neįstengė ataušti, kaip 
atsitiko su mažesnėmis to debe
sio dalimis — Merkuru, Vene
ra, žeme, Marsu; kitos, toliaus 
už žemės ir Maso esančios pla
netos, daug didesnės, dar nėra 
visiškai atvėsųsios ir nedaėję 
iki to laipsnio, kad galėtų ant 
jų kokia nors gyvybė ar aug- 
muo prasidėti.

To istorija labai ilga ir šie- , 
kia šimtus milijonų metų atgal. [

Ar žemė vėl kada pavirs į ( 
degančių gazų debesį, kaip yra 
pirmiaus buvusi? 7 ,

Žemės vidurio temperatūra s 
yra 195,000 C ° karščio, kaip < 
nekurie mokslininkai mums tik- ] 
rina. šitokis šilumos susikon- j 
centravimas perviršija visokį • 
karštį, kokią musų persistaty- ] 
mas gali apimti, ir'tas karštis, ; 
sako mokslininkai, bus tas, ku- ] 
ris pavers į garus viską tą, kas 
yra susijungęs sudarymui mu
sų skritulio.

Astronomų tvirtinimas, jog 
žemė susidėjo iš degančio debe- 
sio-nebulos, buvo nekuriu gin
čijama, bet taip ir pasiliko. Se
kančiai astronomų yra apiplė
šiama sulyginimas žemės kieto
sios plutos storis su jos .vidu
riais.

Ant skritulio šešių colių dia
metre, proporcionaliai, ataušu
sios plutos storumas butų kaip 
plonytės popieros lukštas; kal
nus turėtų atstovauti grūdeliai 
smulkaus smėlio; augštesnės 
žemės vietos butų kaip stores
nio popierio lopeliai; okeanų 
vanduo z— aptepta lengvai še
petuku žalsva kvarba. Turė
dami tokius faktus prieš save, 
suprasime ir lengviau galėsime 
persistatyt, kokia plona yra mu
sų žemės plutelė sulyginus su 
abejotinam padėjime esančiu 
visu jos viduriu.

Gal mums kiek bus neaišku 
tas, kuomet pasakysime, kad 
dalykas, iš kieto paverstas' į ga- 
zus, pasidaro net 1,800 didesnis, 
[taigi musų žemė, jeigu liktų pa
versta į gazus, butų tokio di
dumo kaip saulė. i

Turėdamas 195,000 laipsnių įtraukiamai iši karštį.

VISATOS RELIGIJA
Rašo BUDRIKAS.

(Tąsa iš pereito num.)
Ne tiktai vienas Jėzus buvo didi ir 

prakilni pasaulio siela. Buvo jų daugybė. 
Jei mes palyginsime Kristaus mokinimus 
su Konfucijaus ar Buddos, mes rasime ly
gią ar net didesnę vertę jų minčių. Kon
fucijus gyveno ir mirė apie 550 m. prieš 
Kristų. Jis sakė: ‘.‘Ko jus nenorėtumėte 
daryti patįs sau, nedarykit to nei kitiems.” 
Po šešių šimtmečių Kristus pakartojo tą 
pačią mintį, gal pozitiviškesniu budu: “Da
rykite taip kitiems, kaip norite, kad kiti 
įdarytų jums.” Tą patį mokina ir Budda, 
gyvenęs apie 500 m. prieš Kristų. Butų 
galima privedžioti labai daug palyginimu. 
Bet čia maža vietos. Reikėtų parašyti apie 
tai kitą straipsnį. Pasistengsime tai pada
ryti toliaus. ’

Visi mokytojai, kurie mokino tuos pa
čius dalykus pirm Kristaus atėjimo į šį 
pasaulį, buvo taip dideli, kaip ir pats Kris
tus. Jie buvo kai kuriais atžvilgiais di

al dėsni, nes atidengė šio gyvenimo prakilny- 
i-|bę; jie atrado ir tai, ko Kristus negalėjo.

Šis pasaulis yra pažangos pasaulis. 
’(Pirmasis šimtmetis negali būti palygintas 
l su dešimtu. Devynioliktas šimtmetis yra 
. daug geresnis, negu penkioliktas, — ge- 
• resnis daugeliu atžvilgių.

Taip. Gentkartė po gentkartės, šimt
metis po šimtmečio progresavo, tobulinosi.

Pasaulis vienval žengia pirmyn ir aug- 
štyn.-

Nuo to laiko, kuomet Darvinas atiden
gė baisią evoliucijos teoriją, nei vienas ne- rodys kelią prie teisybės religijos — vie- 
beužgina fakto, kad gyvas organizmas vy- nos teisybės, vienos religijos, vieno mora- 
stosi iš vieno stovio į kitą, iš žemesnio į Ho tikslo ir vieno. Dievo, kurs egzistuoja 
augštesnį. I amžinai.

“Grįžkime prie gamtos!” šaukė pa
kvaišęs Prancūzas aštuonoliktame šimtme
tyje, tėmydamas tiktai į tamsiąją tos die
nos draugijos pusę. Net ir Tolstojus kar- LINKSMINKIS
tojo panašią mintį: Grįžkime prie primi- jej įu esj mažas — linksminkis, 
tivės krikščionybės . Bet ant nelaimės Tavo mažumas pritarnauja kaipo ga- 
šios kraštutinės dalykų pažvalgos neapi- hyįės kardas kitų didybei visame pasauly- 
piešia, nereprezentuoja tikros dienos sro- je Ir ši mažybė sutveria svarbiausią prie- 
vės. Tos vienpusiškos dalykų pažvalgos žastį jų didybei. Ir dėlto, kad jie butų di- 
apkvaišino juos. Pasaulis vis dar tebeau- Ljg]^ jįe reikalauja, kad tu būtumei mažas, 
ga; vis vystosi į geresnius ir augštesnius I kaip didis ka]nas> kurs kygoja, turi iš- 
stovius. Žmonijos istorija niekad pati ne-Įsikelti virš kalvų, kaukurų ir medžių vir- 
pasikartoja. Bet žmogiškas aktiviškumas, šuniu.
vedąs prie idealo; niekados nepranyks-,’. Jis | Jei tu esi didėlis — linksminkis, 
visuomet buvo ir bus. Neregimasis atsidengė tavyje puikes-

Mums nėra reikalo grįžti prie senų lai- njame kelyje. Tu esi vienas iš amžinojo 
kų nei gi pasenėjusių religijų. Mums ne- architekto pasekmių 
reikėtų grįžti pas Jėzų, ar Buddą, ar Kon- Jei esi sveikas _ iinksminkjs. /
fucijų. Ne. Mes negrįšime. Bet mes rei-l Tavyje gamtos spėkos atsiekė pribren-
kalaujame ko nors geresnio ir augštesnio. djmą jr harmoniją

Jei esi nesveikas — linksminkis.
Tavo organizme kaujasi priešingos

tonais jie gieda! Prisižiūrėk į gėles. Kaip 
meilingai jos šypsosi palei tykų upelį! Ko
kia harmonija! Kokia misterija! Koks 
gražumas! Ar tai visa ne puiki musų mo
tinos gamtos evangelija?! Gamta! Tai 

j evangelijų evangelija!
“Ačiū žmogiškai širdžiai’”, sako Word

sworth, “kuri palaiko musų gyvastis; ačiū 
jos malonumui, jos džiaugsmui, ir jos bai
mei. Net prasčiausia gėlė, kuri žydi, iš
duoda mintis man, kurios dažnai buna per- 
gilios ašaroms.”

Tiesa. Net ir pakelyje auganti gėlė 
atvaizdina galingą musų motinos tvėrėjos 
prigimtį. Fichte pasakė, kad dieviška vi
satos idėja guli visų apsireiškimų dugne.

Užskleiskime klaidingus senų evange
lijų lapus ir atkreipkime savo akis į tikros 
[visatos evangeliją, kur mes rasime tikrą 
[Visagalio reikšmę, tikrą musų gyvenimo 
tikslą, tikrą palaimą ir tikrą džiaugsmą.

Buddisto Nirvana perdaug abstraktiš
ka žmonių didumai; ir krikščionių dangus 
perdaug pasakiškas moksliškam protui.

Žmonija nebegeidžia krikščionybės, nei 
islamo, nei buddizmo.

Žmonija trokšta teisybės.
Ir teisybė gali apsireikšti kuomet žmo- 

bešališkas. 
religijai, ir

nių tyrinėjimas yra atviras ir
Žmonija yra lemta vienai 

vienai universalei teisybei.
Mokslas prasiplės, kad ir 

bet tikrai.
Ir moksliškas visatos supratimas pa

palengvėle,

i temperatūrą, liuosų gazų skri- 
tulis šviestų erdvėse kaip sau
lė, su stovinčiųjų žvaigždžių 
skaistumu, ištdo žiūrint. Ei
dama aplinkui saulę, tokiame 

• padėjime esant žemė vis pildy
tų visuotinus gravitacijos įsta
tymus ir butų valdoma tokiais 
pačiais princiįais, kurie valdo 
visus kitus naterialius - daik
tus.

Bet kaip gi :emė, būdama da
bartiniame padėjime, galėtų pa- 

| virsti į gazų sritulį? Tą klau- 
Isimą pirmiauša galima atsaky- 
iti atkreipiant domą į tai, kad 
žemes skrituis savo kelionėje 
aplinkui sauį lekia su 18 my
lių į sekuncįį greitumu ir kad 
apie savo aį ji sukasi ekvato
riaus srityje greičiau negu tuk- 

jstantį mylit,į valandą; ir da- 
bar ■gattmCH'pSivgint žemę; bai
siame jos dvejpame judėjime, 

įsu didelės kanolės kulka, ku
ri lekia apie psę mylios į se
kundą. Abu itie kūnai turi 
tokį patį dVigoą judėjimą — J 
pirmyn ir į žudąs j

Dabar, kuorit turime ome- 1
nyje, kad 100 rarų kulka, su- Mums nebereikalingos tradicinės religijos, 
sidurdama SU statyta prieš ją nei istorinės religijos, bet naujos religijos, unraniz.me nauiasi onesmiros
geležies siena tuo susidurimu t i \ xavu Kdujasi pnebingUB
išvystys užtektai karščio kad Pamatu°t°s ant moderniškos moksliškos spėkos, kurios galimai jieško puikių pasek- 
praktiškai beik prasidegins teisybės šviesos - . ........................................ - -- -
sau kelią per eną, — galime I ištyrinėjimo.
gerai persistati karštį sukę-1 Krikščionybė yra tradicinė religija, is- 
liąnčias pasėkės laukiniame T'r.L-o
daugiškųjų kui skridime, ku
rie skrieja nekitroliuojami pei* 
dausas, irr jei|‘ jie susidurtų 
su musų žemeokiu budu, už
stodama jai phyneigos ir su-' 
kimosi galybę, - spėkos, kokios 
paeitų sustabdje žemės skrie
jimo jos orbit tokiose aplin
kybėse, butų pporcionalės ne 
tiktai aštuonikai mylių se-1 
kundoje pačiožemės s.____
mo, bet dar p tų aštuonioli
kos mylių reiį pridėti .dvide
šimts šešias itias į sekundą, 
kaip paprastaieliauja meteo
rai, ir tada pistatyti, kokis 
smarkus butųisikulimas.

Aiškiai gali iii suprantama, 
[kad prie tokiųplinkybių tasai 
dausų keleivisečias ir musų 
žemės skritulisusimušę, ūmai 
pavirstų į ga' debesį, kuria
me abu susijgtų ir paliktų 
vienu, tęsdamivo kelionę per 
erdves tuo 
kokis butų 
rimo. Bet 
aprašymas 
negalimu apsškimu, reikia 
priminti, kad i per šimtme
čius žinoma y jog musų že
mė nuolatos pmbarduojama 
meteorų, kurieUumu eina nuo 
nereikšmingų mų ir žvaigž
džių dulkių ikiug svarbesnių 
aerolitiškų at«ų nuo kelioli
kos šimtų svąnet iki keleto 
tonu sunkumo

Nekurie mofiinkai net da- 
sileidžia man] kad nemaža 
dalimi prisideirie palaikymo 
saulės spindį nepaliauja
mas lietus meų, kurie krin
ta .ant to dego skritulio ir 
savo dideliu siiišimu neper- H

(Galas)

keir smarkumu, 
paine jų susidu- 
giad nebūtų šis 
tik svajone arba

protavimo ir teisybės Įmjų j^es tavyje kovoja tas dieviškasis 
alchemistas, ką mes vadiname Skausmu.

Jei esi turtingas — linksminkis.
torinė religija. Toks pat ir Buddizmas, ir Visos malonės, kuriomis likimas apdo- 
Islamas. Lai mokslas ištyrinėja visas re- vanojo tave, turi būti išdalintos jiems.... 
ligijas ir — jei pageidaujama lai panai- jej esj biednas — linksminkis.
kiną jas visas. Tavo sparnai bus lengvesni; ir gyve-

Taigi, statykimės jų vietoj naują, tik- nimas atriš ir paliuosuos visus tavo sielos 
rą mokslo religiją. sparnus.

Naujos religijos biblija turėtų būti Tėvas dirbs tavyje veiklau-gyviau, ne
moksiąs, bet ne Izraeliečio, ar Induso, ar gu turtingame. — Jis išdirbs pariodinį ta- 
Chiniečio netobulų religijinių istorijų bib- v& kasdieninės duonos stebuklą.

Linksminkis, jei tu myli.
Tuomet tu esi dieviškesnis, negu kiti.
Linksminkis, jei esi mylimas.
Kitų meilėje del tavęs randasi nepa

prastas prilinkimas.
Linksminkis, jei esi mažas; linksmin

kis, jei esi didelis; linksminkis, jei esi svei- 
kasų Inksmnikis, jei pražudei sveikatą. ' 

Jei esi biednas, linksminkis. Links- 
Iminkis, jei esi mylimas; jei tu myli — lin
ksminkis.

Linksminkis visados; visados linksmin
kis.

Visuomet buk linksmas.
Linksminkis!!!

skrieji- e •
Astronomija, biologija, chemija ir psi

chologija turėtų būti keturios naujos reli- 
1 gijos evangelijos. Nesakau, kad tobulos 

evangelijos. Jos iki šiai dienai tebėra ne
tobulomis. Ir musų pareiga jas patobu-[ 
linti.

Atkreipkime daugau savo akis į teoso
fiją. Pastudijuokime ją giliai. Ir tuoj 
pasijušime naujame, gyvesniame pasauly
je. Išsiliuosuokime iš dogmų ir prietarų 
vergijos, — o ypač iš katalikų niektikys- 
čių tamsybės. Rodos, nerasi prietaringes- 
nės tikybos, kaip katalikybė.

Šalin tamsioji, baisioji katalikybė. Tu 
varžai mano laisvąją sielą. Tu rodai man 
dangų, bet vedi į pragarą. Tu kalbi man 
saldžius žodžius, bet pro tavo žodžių tar
pus angies gylis bliksnoja. Tu jau atgy
venai savo laiką. Taigi, pra'žuk, pražūk 
amžinai. Lai žmonių sielos skraido aug-1 
štybėse. Lai jų tikėjimas buna skaidrus i 
ir moksliškas.

Toesofija tai išminties mokslas. Tai 
tikros religijos versmė. Tai niektikysčių 
ir aklinimų degintoja. Pastudijuok ją rim
čiau ir tu praregėsi šviesesnėm akim.

Tikra naujos religijos evangelija tai 
pati visata. Tiktai pažvelgk į padanges. 
Kaip puikiai ir iškilmingai žvaigždės žiba! 
Pasiklausyk paukščių. Kokiais saldžiais

Budnikas.

Kaip retai mes sutinkame tuos, ku
riuos mylime. , Tečiaus kokia amžinastis 
Įjausmų susituokia tame momente, kada 
su jais susitinkame! — Byron.

Ne be priežasties.
Jonukas: — Kodėl, Antanuk, tas jūsų 

naujai garnio atneštas vaikutis taip gar
siai be paliovos verkia?

Antanukas: — Ne taip jau garsiai; 
tu dar garsiau rėktum, jei neturėtum nei 
vieno danties, visai butum plikas ir turė
tum visai silpnas kojas, kad nepastovėtum.
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TREMTINIS
VIENO VEIKSMO PERSTATYMAS

Parašė August Strinberg 
Vertė A. A. Tulys.

(Tąsa iš pereito num.)
Torfinas: — Blogi pranašavimai kankina 

mane.
Ormas: — Biednas Torfinas.
Torfinas: — Aš nerandu ramybės.
Ormas: — Dvejopai galima surasti ramy

bę. Neveik nieko, ką kitas apgailauja, 
ir antra, neapgailestauk nieko, ką ki
tas veikia!

Torfinas: — Bet jei vienas papildė tą, ką 
kitas apgailestauja?

Ormas: — Torfinai! Kaip čia pasakius, 
tu apgailestauji savo žiaurumo- linkui 
kūdikio?
Torfinas (piktai): — Aš nieko neap
gailestauju. Ir kaslink dukters daly
kų — geriau valdyk savo liežuvį!

nors
tavo

Ormas: — Klausyk, Torfinai, ar 
r da pamislinai apie tai, kokis 

vėnimas buvo?
Torfinas: — Mislijimas del senų

ka-
gy-

moterų.
Veikimas buvo mano gyvenimas. 

Ornias: — Ką manai dabar veikti? 
Torfinas: — Ką aš manau dabar veikti? 
Ormas: — Taip.
Torfinas (susijudina ir tyli.)
Ormas: — Matai, net maža mintis sudre

bino tave.... Dabar užsiduok sau, jei 
didelė mintis ateitų. Ko tu nedrįsti j 
žiūrėti į užpakalį ? Todėl, kad bijaisi | 
regyklos, kokią tu pastebėtum.

Torfinas: — Tepalieka praeitis užkasta.
Ormas: — Ne, aš iškasiu lavonus iš kapų 

ir jie su tuščiais orbitais lys į tavo 
akis, iki tu sudrebėsi su skausmu ir 
baimė. Ir tu pastebėsi gerai, kad bu
vai ne 'žmogus.

Torfinas: — Ką kalbi, kvailiau! 
Ormas: — Taip, šauk....

vaikas. Taip, tu... x 
kų didelių, augštų, su tankiomis bar
zdomis, žilais plaukais, irgi sulinku
sių.,

Torfinas: — Valdyk liežuvį, Ormai.
Ormas: — Šauk, iki namas pradės drebėti, 

tiesos neperšaukti.
Torfinas: — Nutilk, iki dar negavai!
Ornias: — Duok;- Primušk iki ’mirties.... | 

išplėšk liežuvį iš mano burnos.... Į 
Tiesa vario bubhais į tavo ąusis skam
bės: “Tavo gyvenimas buvo vieni me
lai !”

Torfinas (suspaustas pikčio ir skausmo):— 
Ormai, prašau tavęs nekalbėti dau
giau.

Ormas: — Taip, Torfinai, aš kalbėsiu. Pa
jausk kaip dreba žemė po. tavo kojų. 
Tai reiškia žemės drebėjimą! Šian
dien visa žemė dreba, nes ji yra gyva
sties pridavimo. Ji pasirengus pagim
dyti garbingą didvyrį į šituos skaus
mus. Praverk savo akis ir žiūrėk. Ar 
regi, kaip rytai kaujasi su vakarais? 
Tai meilės pirmas susirėmimas.... i 
Nauja marti dreba alyvų apsupta.... 
Ji kovoja ir kenčia, bet veikiai apsi
džiaugs. Ir tūkstančiai 'žiburių bus 
uždegta ir žibės taikai ir liuosybei; 
nes jis užgims jaunas, stiprus, puikus 
kunigaikštis, .kuris valdys visus žmo
nes, kurio skeptras vadinamas Meilė, 
ir kurio papartis yra vadinamas Švie
sa, ir kurio vardas yra Nauja Karta! 
Torfinai! ar atsimeni sakmę apie To
rą Ygardo Lokį? Jis iškėlė miškinę 
katę taip augštai, kad net vergai nu
blanko; jis maukė iš rago taip smar
kiai, kad net vergai sudrebėjo.... bet 
kuomet sena moteris'paklupdė jį ant 
kelių, tai vergai juokės. Tai buvo lai-

kas, kuris apgalėjo jį, ir tai yra laikas, 
prieš kurį tu kariavai, ir kuris per
bloškė tave.... Jis yra to laiko Vieš
patis. Jis yra Dievas, kuris sutrynė 
tave.

Torfinas: — Aš nepažįstu jokio dievo, iš- j 
skyrus savo sveikatą, ir tiktai į tą die- i 
vą aš tikiu!

Ormas: — Tu nepažįsti jo.... tu, kurs iki 
šiol melavai ir kraują laistei prieš jį. 
Tai buvo jis, kurs ištrėmė tave iš gim
tinės; bet tu manei, kad tai pabėgai 
nuo jo. Tai buvo jis, kurs tavo laivą 
sutrupino į šmotelius ir prarijo tavo 
turtą ir užbaigė tavo galę, 
jis, kurs atėmė nuo tavęs 
kį.... Tu sakei nerandi 
Tai buvo jis....

(Ineina pasiuntinis) 
IPasiuntinis: — Tamista esi Vadas Torfi

nas.?
Torfinas: — Aš.
Pasiuntinis: — Tamista iškėlei skerdynes 

prie Reido fjordos praeitą vasarą?
Į Torfinas (nepaisydamas): — Iškėliau.
Pasiuntinis: — Tamista apiplėšei ir sude

ginai Haųfredą Tarvallą?
I Torfinas: — Taip.
Pasiuntinis: — Ir paskui prasišalinai. 
Torfinas (tyli).
Pasiuntinis: — Altingas apšaukė tave 

siu laužytoju ir pavadino piktadėju. 
Tavo namai bus sudeginti iki 'žemės 
ir tuo daugiau — bus atimta tavo gy
vastis. Tavo priešai jau netoli, užtai 
bėgk iki dar yra laiko.... Pabėgk 
šią naktį. (Pasiuntinis išeina, 
pa.ūza.)

Ormas: — Ar žinai, kas jis buvo? 
Torfinas: — Gali ir vėl to klausti.
Ormas: — Tai buvo pasiuntinis nuo

Tai buvo 
tavo kudi- 

ramybės!

tei-

Uga

tos 
senos moteries, kuri paklupdė Torą, — 

' amžiaus!
. Torfinas: — Tu kalbi kaip sena boba.

. ,U ^5 tebėsi ormas: — Amžius negeidžia pavartoti spė-
As mačiau vai- kos, bet tu prasižengei prieš jį ir jis 

tave smogia.
Torfinas: — Tas amžius negali paveldėti 

spėkos, todėl jis garbina silpnumą.
Ormas: — Kada tu atkeliavai ant šitos sa

los, tu prisiekei gyventi santaikoj. Tu 
sulaužei prisieką, praradai garbę, to
dėl privalai" numirti, kaipo piktadarisr 

’ Torfinas: — Tu taipgi vadini mane pikta-
dariu ?

Ormas: — Taip.
Torfinas: — Ar tu išdrįstum sulaužyti pri- 

sieką? ar išdrįstum būti pavadintas 
piktadariu ?

Ormas (tyli).
Torfinas: — Biednas sutvėrimas! Tu už

dėjai man pančius, kuomet aš norėjau 
pabėgti! Lyg gyvatė, tu apsvyniojai 
apie mano kojas. Palik mane ramybėj! 

Ormas: — Mudu priesiekėva būti priebro- 
liais.

Torfinas: — Aš sulaužau!
Ormas: — Negali.
Torfinas: — Tai aš paspirsiu tave iš kelio. 
ĮOrmas: — Tas bus musų mirtis.
Torfinas: — Ar tu žmogus, Ormai? 
Ormas: — Aš tapau vien tik poetas. 
Torfinas: — Todėl iš tavęs išėjo niekas. 
Ormas: — Aš žinojau, ko aš noriu, bet 

galėjau pasiekti. Tu galėjai viską 
siekti, bet nežinojai ko nori.

Torfinas: — Ačiū už giesmę. Sudiev.
Ormas: — Kas giedos tavo mirties giesmę?
Torfinas: — Varnai, be abejo.
Ormas: — A-r tu drįsti numirti,
Torfinas: — Aš drįstu daugiau! 

tu būti užmirštas!
Ormas: — Tu visuomet buvai 

už mane. Susitiksime vėlei.

ne- 
pa-

Torfinai?
Aš drįs-

stipresnis 
(Išeina.)

(Bus daugiau)

VENECIJA
(Iš H. Gordono Selfridge The Romance of Commerce)

perkunuotl pa® jų vartus 1797 ,rėn, Šveicarijos kalnynai,. Jiio- 
metais. ■ ■ — - - ~

i. Pirmasai dodžė; Anafesto, re
gimai turėjo
palaikydamas 
rūmą jaunos 
.galybių Rytų .
vienu jo pirmutinių darbų, įvy
kinus taiką namie, buvo sude- 
rėt sutartį su Liutprandu, Lom
bardų karaliumi, nustatant ri
bas Venecijos ir įgyjant, už me
tinį pamokė jimą, tiesas pasi
kirsti medžiams, auginti ark
liams ir pirkliauti ant sausže- 
mio. O pasekančiais metais, 
karėms siaučiant ar bent karių 
gandams iš visų pusių, Vene- 

. ciėnai suskubo pasinaudoti jeib 

. kokia proga, siūlančia praplės- 
i ti pirklybos privilegijoms, ku- 
i rias jie žinojo esant būtinomis 

savo gyvenimui. Kada Karolis 
Didis užklupo lyg perkūnija Pa
viją, jie priėmė jo pakvietimą 
sergėti sugautąjį karalių, De- 
siderio, ir bene užtiko savo at
vangą tuomi paklausymu, nesą 
Karolis nuolatos laimėdavo vir
šų ten, kur jis užsimetė užgul
ti. Tečiaus paklusnus šituo at
veju, jie atlušųs buvo jo užma
čioms valdyti visą Italiją, šiuo- 
mi tarpų jie buvo įsisenėję ver
gų pirkliai, pardavinėjanti krik
ščionis pagonams Afrikoje, ir 
jie savo vaisbą nesiliovė vedę 
neatsižiurėdami į jo ediktą prieš 
tai, iki po prievarta netapo iš
vyti iš savo pirklybos centrų 
Ravennoje ir Pentapolyje. Pi- 
pinas, Karolio Martellio sūnūs, 
rįžosi 809 m. spustelti savo val
dymą, ir apsiautė juos nuo že
mės ir jūrės pusės. Veneciė
nai suspietė savo spėkas ant 
savo vyriausios salos Rivoalto 
arba Rialto, ir po desperativės 
kovos, kuri tęsėsi šešis mėne
sius, išėjo pergalėtojais. Pi- 
pinas atsitraukė, sugrąžino už
imtą teritoriją ir iš naujo pa
tvirtino visas senas pirklybos 
tiesas ir privilegijas savoje vie
špatijoje.

Sukoncentravimas gerai apsi
mokėjo. Susijungę pergale, Ve
neciėnai nusistatė sudrutinti at- 
vangumą jų pozicijos ant Rial
to. Jie pastatė; tvirto_yes ir baž-' 
nyčias ir kunigaikščiui palocių, 

lai-(ir įsigijo 827 m. brangintinas 
relikvijas šv. Morkaus Evange
listo pamaldingaja klasta, įvy
kinta tūlų jų pirklių Aleksan
drijoje. Didelė gniužtis legen
dų pinasi apie jo priėmimą už 
savo šventąjį patroną. Jo pa
veikslas, ar paveikslas jo levo, 
tapo nupieštas ant jų vėliavų ir 
įspaustas ant jų monetų, ir šau
ksmu jų gyventojų namie, o ar
mijos lauke nuo dabar patapo 
“Viva San Marco!”

Iš lėto bet tikrai, pirklybos ( 
išsiplėtimas pakėlė mažą gaują i 
išguitinių ir žvejų į turtingą, 
galingą ir nepriklausomą tautą.' 

Šiaurinėje Europoje pajieško- 
mos buvo plonesnės materijos 
tobulesni ginklai ir šarvai, klei- 
notai, ir, pirma viso ko, auksas. 
Veneciėnai užsimanė tam rei
kalavimui patenkjnti. Jie žėg- 
liavo Konstantinopolin, kurs 
miestas buvo turtingas sukrau
tąją manta iš Indijos, ir supir- I 
ko mažame skaičiuje beveik už

DR. J. ŠLIUPAS.

ATRADAU! ATRADAU!atradau!

t

greiti bingųs arkliai,. o> kurių1 
jure buvo nepereinamos girios 
iš lengvo ' besiplečiančios šiau-

.Jogr jau sugrįžau iš. Kariumenčs 
ir savo- Dantų: Taisymo ofisą- per
keliu'nuo E: 20 ir St Clair-ant

E;. 55th. ir- SL. Clair 
Kampas Marquette

Dr- Frank F- Happy
1 D e n t i & t a s

Ofiso vai; nuo 10 ryte- iki' 8: vak; 
VIEŠ COHNS Aptiekos.

Gretimai prie Lake Shore Banko

.. . -------------- «- --------------------------------- -------------------------- ---------r- w - . A-'
kaip tik išbandysi. Todėl tuoj nusipirk ir išbandyk šiuos vaistus^ X 
PLEIŠKĄ VA—vaistai,, kurie prašalina pleiskanas, sustiprina plan- T

I IŠRADĖJAI

LAIVAKORTĖS
VISOM LINIJOM

koks' apsireiškimas Venecijos 
artistams,, kurie iki1 šiol! tebuvo; 
bedirbą in- tempera' tiktai; ir 
Giovanni Alemanni (Vokietis) 
persidangino per Alpus; , kadi pa*- 
taptų mokytoju; Vicirihim.

(Bus daugiau)

doji Giria ir Reino šalis, Ter 
čiaus tikrajam pirkliui kliutįs 

- tik tam esti, kad jas pergalė
tum, ir Veneciėnai tapo? regu
liariais lankytojais visų Euro
pos turgaviečių ir įsigyveno. 
Augsburge, Bruggeje ir Nur 
remburge. Vaidentuvė buvo ke
liavedžiu, o jų stebėtina drąsa 
ir energija pridavė sugabumą 
įvykinti jų siekiniams. Perga
lės šiandienykščių išdykavimų 
lauko nyksta iki nežymėjimui! 
prieš aną neapvaldomą narsu
mą ir atstovėjimo galybę, rei
kiamą pavojinguose ajsiėmi- 
muose, kur rizikuojamas būdavo 
visas žmogaus kapitalas, lygi
nai kaip dažnai ir jo gyvastis, 
o užpelnu — ne sidabro taurė, 
ar skydas, bet manta kartais 
padvigubinta, ir vardas tyrinė
tojo.

Iš Bruggės kaipo tarpinio uo
sto jie pirkliavo su Anglija, ir 
sako ten pirkdavę vilnas, audė- j 
klus ir skardą (blėtą) ant kre- ' 
dito, ir parduodami tai vis 
Bruggėje už žvarbius pinigus, 
5% žemiau, negu lėšų kaina, 
'turėdavę savo pelnus iš palūka
nų ant pinigų tame protarpyje. 
Nepaprastas tai kelias pinigams 
daryti, bet jeigu jie buvo pasi
tenkinę, tai ne musų dalykas 
rugoti. Jų pirklyba su Europai 
nepasiliko be intakos į jų meną 
ir dailę namie.' Iš Bruggės Van 
Eyck’o pragumas, ar tai alie
jaus, ar, kaip dabar manoma, 
suplakto kiaušinio, parėjo lyg

Kaip senovėje Tyro> miestui, 
taip .Venecijai, labiausiai rūpėjo 
pirklyba, ir pirklyba buvo- ve
ži uokl u to viso, kas 'atsiekta ta
po. Kaip vienur, taip kitur as
mens garbė- taip; pilningai pasi
nėrė bendruomenės garbėje, kad 
mėgindamas aprašyti darbus 
pirklių-avanturnfnkų neišveng- 
tinai priverstas inbrist į valsty
bės istoriją. Kiekvienas pirklys 
nuvokė bedirbąs miesto gerovei 
ir numatė, kad jo- asmeniškas 
pasisekimas” didino garbingumą I 
miesto. Pirklyba ir . vienatinai 1 
pirklyba pakylėjo Veneciją į jos 1 
augštą poziciją kaipo sostapilę 1 
išdidžios respublikos. Per pirk
lyba Venecija pasidarė šeimi
ninkė svieto prekybos, ir savo 
viršenybę su džiaugsmu palaikė 
prieš kitus pribuvėlius amžių 
bėgyje, iki geografiniai atradi
mai josios rivaliii, Portugalų, 
nukreipė Indijos pirklyba į ki
tus kelius, 
nors jis butų trumputis, pirkly- 
bos romanso negalėtų būti pil
nas, jeigu jame nerastų bent 
kiek vietos komercialė istorija 
šito stebuklingo miesto.

Pradžia Venecijos skaitosi 
nuo penktojo metašimčio, Kris
tui g., kada įsiveržimai “Dievo 

I botago”, Attilos ir jo Hunų, iš
gujo daugelį gyventojų Vero
nos,? Treviso, Paduos, Piačenzos 
ir kitų miestų Romanizuotos 
provincijos Venecijos pasijieš- 
koti atvangutao mažiaus priei
namose vietose. Jiems neprisi
ėjo toli jieškoti. Po ir keletas 
kitų upių, kurios teka nuo Al
pų į Adriatiką, įlipiau ja žemyn, 
daugybę dumblo,! kuris nusisė- 
da barais, kurie iš eilės apjuo
kia didelius seilius lagunus. 
Vidur šitų pelkjų mulvės ir 
smėlio randasi (augybė salų, 
nekurtos pusėtinodidumo. čion 
atkako pabėgėliu. Altinumo 
gyventojai pastatė Torčello, ku
rį galima skaitytiĮpratėviu Ve- . 
necijos, ir maitirbsi. žvejyba, 1 
rankiojimu druskoj, žalia iš- 
darbysta ir vietinį komercija, j 
Dar 523 m. KassioĮoras, rašti- i 
ninkas Theodorikio Didžio, ra- i 
gino juos būtinai perveždinti 
duonį medaus', efaiis'TiF 
no Ravennan iš/strijos. Jų 
teliai, ans jiem sakė, esą 
arkliai ant sasžemio; ir 
ažuot dalgio ifžambrio, varto
jo velonus ir “ivo druskoje pa
gamindavo paravinį labiau pa
geidaujamą nėu auksas, taip 
kad visi žeme vaisiai stovėjo 
po jų -komandai Eunuchas Nar
šys, atsilygindįnas už pagalbą 
pervežant jo cariumenei, pa
siuntė jiems yzantijos meis
trus statytojų kurie pastatė 
jiems Šv. Tlpdoro bažnyčią 
ant tos vietoskurią dabar ap
ima šv. Morka katedra. Lon
ginas reikalai jų pavaldiny- 
bės Imperatoai Kpnstantino- 
polyje, bet ta jie pripažino 
tiktai kaipo atginimą už pirk- 
liavimo tiesassu sąlyga, kad 
niekados neb reikalaujama 
formalės prisips. Prie jų pri
eiti negalėjo bbarai, kurie ne
turėjo laivynoįie tapo užmirš
ti Romėnų ir jų užkariautojų 
Ostrogotų, ir e užlaikė savo 
nepriklausomu po vada tri- tiek, kiek patįs pasiūlė, nesą tai 
bunų, išrinktųtstovauti kiek- juk buvo tamsybės -amžiai ir 
vienai atskirasalai arba bem pirklyba buvo nusmukusi že- 
druomenei. įimtas užvydas 
tarp tų šmuli valstybėlių iš
siplėtojo į an hiją, tečįaus tą 
krizį drąsiai (slopino Bažny
čios išmintisJGrado Patriar- 
kas sušaukė huotiną susirin
kimą Heraklee 697 m. ir pa
siūlė išrinkinrvyresninko, ku
ris urėdą lailu. iki gyvas. Jo 
pasiūlymas ta užgirtas, ir pir- 
masai- dodžė ba kunigaikštis 
apteiktas vyjsia galybe, pa
tekusia bėgvvienuolikos me- 
tašimčiu, ikfrepoleonas ėmė

nelengvą užduot} 
politišką Jygsva- 

respublikos tarpe 
ir Vakarų; bet Kursas Nupuolė

1000 auksinų $22.50.
Tai geriausia dabar siųsti pi* 
nigusį Lietuvę. Pasai grįžimui 
Eiėttivon;. Laivakortės stačiai j 
Liepojų $1400.. Padarymas-vi
sokių dokumentų. Rašydami 
pridėkit 2č; štampą. Pinigus 
siųskit per Money Otdėrf.’

P. MIKOLAINIS
53 Hudson Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

PRANĖS P NBA S

Jokis aprašymas,

fx

vy-

jie,

i
Prisiųskite man- savo- braiži- 
■ nius išradimo' išegzaminavimui.

Reikalaukite išradimų knygu
tės “Patarimai' Išradėjams!*,’ ku* 

y ri duodama dykai.
Rašykite- Lietuviškai' savo- adt- 

i j- vokatui.

j Martin Labiner
T lb PARK ROW; NEW YORK
A Registr. Patentų Adv. (Dr.)

Bent sykį atradau geriausius ir pasekmingiausiul* vaistus palaiky
mui plaukų geroj sveikatoj, palaikymui veido gražybes,, prašalini- 
mui spuogų, niežėjimo ir kojų1 prakaitavimo” — taip sako kiekvie
nas, kuris jau yra išbandęs musų vaistus. Ir Tamista tarp? sakysi,.

-P LEISK AVA—'_____ _____ r________ r_________ r____
kų augimą ir sulaiko slinkimą. Kaina ddelei bonkai $1.50* GRA
ŽYBĖS KREMAS—vaistai, kurie pagražina odą,, suminkština ir 
apsaugoja nuo pleiskanavimo, spuogavimo ir trūkimo. Kaina $1.00.. 
NIEŽINe—šitie vaistai sustabdo visokį ’niežėjimą. Kaina $1.00. 
PRAKAITINĖ—tai geriausi vaistai, kurie sustabdo- perdidelį kojų 
ir kitų kūno dalių prakaitavimą ir sykiu prašalina negerą kvapą-

Reikalauk musų kataligo, prisiųsdamas 2c. ženklą. Adresuok:

Sveikata, 2023 St. Paul Ave. Chicago, lit

t t▼i

Namon ant Kalėdų
Specialia Kalėdinis Laivas

E U R O P O N
IŠPLAUKIA SPALIO 16.

Į Visus Kontinentalius uostus per Liverpool). Ge
ras susisiekimas užvestas su visais Laivais. Ypa- 
tiškai prižiūrima Kelionė į išsėdimo Vietą. Parū
pinama Pasportai, Bagažas ir tt. prižiūrima musų 

pačių Agentų.
TULUS 
$106.30 
$105.50 
$112.00 
$106.00 
$111.00
Danzig — $125.00

pasiimti paaiškinimų knygelę.

KAINOS į 
Praga — 
Vienna — 
Bucharest— 
Agram — 
Belgradas —

SVARBIUS PUNKTUS:
Sofia — $112.00 
Krokava — $102.00 
Lemberg— —$104.00 
Varsa va — $111.00 
Hamburg,— $115.00
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Ateikit
COLLVER-MILLER CO. 

2033 E. Ninth St. 1698 W. Twenty-fifth St. 
Cleveland, Ohio

amžiai 
nusmukusi

Imyn. Bet nors jie įsigiję buvo 
pirkinius, reikėjo gi jiems su- 
sijieškoti rinka. Bebaimųs pir
kliai tyrinėjo Alpų susmaugas 
ir perėjimus, ir sužinojo vietas, 
kur galima agentūras geriausiai 
įsitaisyti. Jie suorganizavo ka
ravanus ir keliavo savo pavo
jingą .kelionę per kalnynus ir 
upes, per šalis dažnai nedrau
gingas ir visados lankomas bar
bariškų" plėšikų, kurie nepažino
jo, kas tiesa, o tik kas galybė; 
piratų,' kurių eldijomis buvo

©©@©@©@@©©©©@©@@©©©©©©©@@@
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JUSU
KALBA
yra vartojama musų Užrubežiniame De
partamente, per kurį jus galite pasiųsti pi
nigu savo žmonėms

LIETUVOJE
ir mes pasiųsime JŪSŲ pinigus žemiausio
mis kainomis.
Užeikit pas mus kada esat mieste, netoli 
Publik Skvero.
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DYKAI!

2029 W. CHICAGO 
Department 59!

DYKAI! “KUKU - LAIKRODIS
CUCKOO CLOCK norėtum turėti šį svarbų “KUKU-LAIKRODI”, šio 

WITH BAROMETER amžiaus išradimo? Jei taip, rašyk tuoj, nes teturim 
tik 2,000 KUKU, ir prisiųsim vieną visai dykai kožnam, 
kuris užsisakys Auksuotą Laikrodį nevėliau į 30 dienų 
nuo dabar. 
Neturėjai visai progos matyt ššį ypatingą Laikrodį su 
Barometru, kurį duodam visai dykai su pirkimu Laikro
dėlio. Tą pasiūlymą duodam norėdami' supažindint jus 
su augštos vertės Amerikos-darbo Laikrodėliu. 
Tas Laikrodėlis yra Paauksuotas, puikiai išdabintas, su 
dviem lukštais ir gerai išrodo—kaip koks šimto dolarių 
laikrodėlis. Musų Laikrodėlis yra visais akmenais Ame
rikos darbo vidurių, ir yra GERIAUSIAS LAIKO rody
tojas, ką gali gauti už pinigus—garantuotas 20 metų. 
Mes negiriam savo daiktų, tik parodom faktus, ir gali 
suprasti iš musų Dykai Bandymo Plano, sulyg kurio pa- 
siunčiam Laikrodėlį 10 dienų bandymui, ir jei gale to jis 
nepatiks, noriai grąžinsim pinigus. Ar tas negana tei
singa? Ar gali reikalaut geresnių užtikrinimų? 
Laikrodėlis vertas $20.00, aį menesį duodam po $12.95.
Kad tai yra specialis perstatymas, skubėkit užsisakyti. Niekad nesigailėsi, sale to 

o___  r__ _________ , su Barometru visai dykai, ir atmink, jog tai bus papuošalas tavo namams.
Šis puikus išradimas ne tik parodo dienos laiką, kaip visi laikrodžiai, bet taipgi—dvi dienas 
sako ar lis ar bus pagada. Visi turėtų šia proga pasinaudoti. KĄS PIRMESNIS, TAM DUOSIME. 
Nesiųsk pinigų—tik iškirpk šį skelbimą ir atsiųsk mums su 35c. stampomis persiuntimo lėšoms. Likusią 
dalį atsiusi pada Laikrodėlis ir Laikrodis, su Barometru, bus jums pristatytas.

CHICAGO, ILL.

gausi PUIKI

i
UNION SALES COMPANY
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Draftai — Money Orderiai -- Kabeliai
Tiesioginis Vielomis Susinėsimas su

Užrubežinėmis Pinigų Rinkomis
UŽRUBEŽINIAME SKYRIUJE

o T I S & C*O.
216 Superior Ave.

N. E.
Randasi apačioje 

priešais Pačto Stotį. 
CUYAHOGA BLDG.

MfiES
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IŠ KUR PAEINA PERKŪNIJOS 
IR ŽAIBAI

(Tąsa iš pereito num.)
Reikia prisiminti ir apie atmosferoje 

esančią elektrą, kalbant toliaus apie per
kūnijos audrą. Ore visados yra kiek nors 
elektros. Kiek patirta, elektros spėka yra. 
didesnė augštyn kįlant. Ne visur vieno
dai jos yra, delei permainų dienos ir nak
ties ir temperatūros keitimosi. Daugiau
sia jos yra tyrame ore, ypač sausame šal
tame ore. Vienok pati oro elektra nepa
daro intekmės ant svarbių oro veiksnių. 
Gal tiktai laike perkūnijų, kada ima žai
buoti, bet gi neperkeičia pačių debesies ke
lių ir oro siautimo. Iššaukimui žaibo rei
kalinga labai smarkios spėkos atmosferoje.

Žaibai. Kad žaibai yra elektra ore, 
tą gerai prįparodė pirmais bandymais A- 
merikietis Franklinas 1752" m. Perkūniš
kai audrai augant ir pasirodant juodam 
debesiui galima patėmyt, kad pirmiausia 
žaibai sublyksi beveik tuo laiku, kaip tik 
maži balti debesėliai pradeda tiestis tolyn 
nuo viršaus didžiojo debesio, o nuo to lai
ko orinės elektros veikimas didėja su toli
mesniu debesio augimu. Elektra debesy- 
de didėja su nuolatiniu įsiveržimu į debesio 
apačią drėgno oro. Elektros spėka didė
ja su rinkimusi į krūvą visiškai mažyčių 
debesų dalelių į mažesnį skaičių didesnių 
lašelių, pagaliaus į lietaus lašus. Taip su 
debesio didėjimu didėja elektra ir auga jos 
spėka toje vietoje. Be abejo taip dedasi 
visuose debesų formavimuose, bet reika
linga spėka išleidmui žibsėjimų atsiranda 
tiktai tada, kuomet debesies augimas smar
kiai ir nuolatos didinamas ineinančiu drėg
nu oru į apačią. Tuomet debesų lašeliai, 
sulaikyti pasikeliančioj debesio srovėj, nuo- • 
latinai didėja ii’ smarkėja savo elektrine , 
spėka, iki išsiveržia žaibas. Apie kiekvie- Į 
ną lašelį ore esamo vandens yra elektros, Į 
o SU; dalelių susitraukimų padidėja ji smar- . 
kiau, negu pats lašas susivienijęs su kitu.

Kadangi perkūnijos debesis yra pa
našiai nelygiai apimtas elektra, tai žaiba
vimų proga priklauso nuo veikimo debe
sies masės ir lietaus pačiame sūkuryje. To
kiu budu, dalįs debesuoto ar lietingo oro 
su įvairia dalimi elektros slankioja nuo vie
tos į vietą; kildamos arba puldamos kuo
met viena su kita susieina; arba susisiekia 
su žeme. Taipgi žaibo sužibsėjimas sulei
džia kitas mažas daleles susijungti, kurios 
iki tolei buna elektros spėka skiriamos, ir 
nuo to vietomis pradeda lietus pulti. Di
delis smarkus lietus, ką krinta ant žemės 
tuoj po smarkaus sužaibavimo, galima iš
aiškinti sekančiais dviem išvedimais. Lie
tus pats gali būti priežastimi sužaibavimo, 

i arba lietus yra pasekmė (efektas) žaibo 
sužibsėjimo. Taipgi galimas daiktas, kad 
smarkiai puoląs lietus priverstinai sujudi
na ir pritraukia prie savęs šalimas žemiau 
esančias lietaus' daleles ir jų elektrą, tokiu 
budu besijungiant į vieną padidėja tenai 
buvusi elektros spėka.

Labai tankiai žaibai pereina nuo vieno 
debesio ant- kito. Tarpe savęs pradeda ir 
baigiasi daugybėje Įvairių sužibsėjimų; 
abiejų ar kelių tokių perkūniško debesio 
sričių elektros srovės viena kitą siekia ir 
gal but tada mes pamatome ilgą 'žaibo su- 
kraipytą lazdą. Kiti gi žaibai iš debesio 
iššoka tiesiog į orą ir išsiskirsto arba puo
la ant žemės. Žaibo nusidriekimas siekia 
keletą varstų; kuomet žaibai trenkia į že
mę, jie pasirenka augštesnes vietas, medį 
arba bažnyčios bokštą. Tuomet diduma 
pasileidusios elektros supuola į vieną pun
ktą, o dadelės susitraukia prie kitų daik
tų. Atmosferinė elektra retkarčiais pasi
taiko nupuola aht žemės gumulais, išrodo 
kaip deganti skrituliai, kurie raičiojasi 
nuo vieno daikto prie kito, paskui trūksta 
ir prapuola. Kartais audruotame ore ga
limą patėmyti nusileidusias liepsnas, krū
mo pavidale, ant medžio viržunės ar ant 
namo, stogo, ant stiebų ar ant laivų žėg- 
linių mastų. Panašiai buvo patėmyta ir 
ant kalnų čiukurų, apimtų perkūniškos au
dros debesiu. Tas ugnies krūmas buna 
mėlinos šviesos ir girdisi iš jo piškėjimas.

Žaibo' toks aštrus šviesumas paeina 
nuo didelio sujudinimo blizgančio etero; — .— 
kurtinantis perkūno balsas paeina nuo bai-l nebuvo'prezidentu.

saus sujudinimo oro tuo pačiu laiku, kada 
•žaibas išsiskelia. Žaibavimui užsidegus, 
balsai girdisi pasikartotinai, pirmiausia I 
palengva, traškėjimas, pagaliaus smarkus 
trenkimas, kad net langai ir žemė dreba. 
Tas paeina nuo to, kad pirmiausia užside
ga kuri nors išlaukinė elektros srovės da
lis ir eina į patį vidurį, kur buna didelė 
srovė, o jai įsidegus, baisus pasigirsta tren
ksmas. Perkūno dundėjimas tolyn nuo 
vienos vietos į kitą reiškia įsidegusios elek
tros plėtimąsi nuo vieno debesio ant kito, 
į tas sritis, kur tik elektros yra.

Garsas'oru eina 1,100 pėdų į sekundą, 
o šviesa taip smarkiai, kad tokiame menka
me .atstume, kur debesįs randasi, žaibui 
šubliksnojus jis matosi tą pačią sekundą. 
Po to už tūlo laiko pasigirsta dundėjimas.

B

JUOKIS ■ 
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi

Paprastose ir religiškose pasakose per
kūnijos ii’ žaibų apsireiškimą žmonės įvai
riai išsiaiškina. Paprasčiausios yra, kad 
buk Dievas užsirūstinęs ant žmonių ir ba
ra juos, purtindamas žemę. Kiti kalba, 
jog tai Dievas važiuojąs per dangų; dar 
kiti JT- buk Elijošius keliaująs savo veži- 
me, ir iš ratų ugnis pykši bei ratai sudaro 
visą tą dundėjimą. Yra ir vulgariškų, pa
čių nesupratingiausių žmonių išgalvotų 
pasakų apie perkūnus ir žaibus, dėlto, kad 
kitaip jie nesupranta, o matyt mato ir gir
dėt girdi.

Katalikų pasaka apie Elijošiaus važia
vimą į dangų paimta iš senų Grekų pasa
kų, kurių buvo tikima, jog Helios (Apollo), 
saulės dievas, kas rytas iš rytų krašto pa
kildavo su savo vežimu, vežinas saulę, ir 
dundėdavo deimantiniuose ratuose, smar
kiais žirgais, per dangų į vakarų žemės 
pusę. (Skaityk “Kas Slepiasi už Žmonių 
Pasakų” — gaunama “Dirvos” Knygyne.)

K. S. K.

RUDENS ROŽĖ.
Linksma vaikštinėjau rudenio darželyj, 
Nors gaila man buvo nubirusių rožių;
Radau dar mažutį ^ieną pumpurėlį, 
Kuris nepraskleistas tur’ kvapsnį ir grožę.

Vėsioj jis išaugęs rudenio saulutėj, 
Švelnios nepažinęs šilumos birželio; 
Skambios negirdėjęs giesmelės lakštutės— 
Gludi pasislėpęs tarp žalių lapelių.

Astrai pilnviduriai didžiuojasi grože, • 
Žiedai jųjų puikus dabina darželį. 
Brangesnis tas silpnas pumpurėlis rožės, 
Kuris, nepražydęs kabo ant kotelio.

Jisai užsiliko mažas paskučiausiai, 
Nors rudenio lietus, pučia vėjas šaltas. 
Rožė ištverminga laikosi ilgiausiai — 
Skleiski pumpurėlį, nors but sniegas baltas.

Eleonora..

DVI MYLIMOS.
(Skiriu p-lei P. Draugelytei) 

Myliu karštai tave, Tėvyne, 
Ir tau aš aukoju krutinę; 
Del tavęs aš ir lieju kraują, 
Tveriu tau gyvenimą naują. 
Myliu aš tave ir mylėsiu, 
Del tavęs dirbsiu ii’ krutėsiu. 
Mylėti niekad nepaliausiu, 
Del tavęs su priešais kariausiu.

Myliu tave karštai, brangioji, 
Tu mano siela nekaltoji;
Glaudžiu tave prie širdies savo, 
Kas aš esu — tai viskas tavo. 
Širdis, siela, gilios svajonės 
Aukuotos tau, be. abejonės. 
Ir taip karšta'i tave mylėsiu, 
Su meile dirbsiu kiek galėsiu. 
Eiles rašysiu ir' del tavęs, 
Net iu gyvensiu ne del savęs. 
Mylėsiu, amžinai mylėsiu, 

tavo norus aš tylėsiu, 
mylėti tik paliausiu, 
j kapus jau nukeliausiu.

Tyslevas.

Prieš
Tada
Kada

Prastas darbas.
kritikas: — Ištiesų, tamista, 
tik pažiūriu j bent kokį jūsų

Dailos 
kuomet aš 
pieštą paveikslą, negaliu nesistebėti.

Artistą: — Stebiesi, kaip aš nupiešiu?
Kritikas: — Ne. Kodėl tu pieši....

Bučiavimasi yra kvailiausias pasauly
je dalykas — kuomet matai kitus taip da
rant.

Priežastis kodėl Meksikietis insurgen
tas Villa vis dar gyvas yra ta, kad jis dar

KODĖL...
Pilnas svietas yr’ mergelių, 
Daug aš jų pažįstu, 
Bet tada tik linksma man, 
Kad’ tave išvystu.
Švelniais žodžiais ir 

kalbomis
Jos mane vilioja, 
Bet tu vieną tik esi 
Vis mano galvoje.
Nors ištikro ir kitų juk 
Žodžiai taip malonus, 
Ir kaip tavo lupos jų 
Saldžios ir raudonos;
Gal ir jos mane taip lygiai 
Pabučiuot mokėtų, 
Gal kaip tu meiliai 

priglaust,.
Pamyluot galėtų.
Bet kodėl, kodėl tik 
Širdis verč’ mylėti?
Ir kada nematau tavęs, 
Ko man reik liūdėti?....

Cirineušas.
Nuo Juoku Red.: Gerb. Ciri

neušas vis dar verkia. Kaip 
jam pagelbėt,' Kas pagelbės! 
Nejaugi neatsiras kita tokia, 
kuri savo meilės ranka jo aša
ras nubrauktų? Jam vis lygu: 
žiema, vasara, ruduo, pavasaris 
— vis ta pačia nitą graudus 'jo 
verksmai liejasi Gerai dar, 
kad turime šį styriu, turi kur 
savo ašaras išlieti. ...

tą pačią dainą dainuot pataiko.
Gal tą klausimą išrišti, sektų

si geriau užklausus “Kas yra 
Meilė”? Kas tą išris, kas pa
sakyti gali? Juokų Red.

4/
Gerb. Akšys buvo nuėjęs pas 

| kleboną su menkais reikalais. 
'Bekalbant, kun. užsiminė: “Na, 
sų naujos rengiamos statyt 
nytėlės ?” 
o tamista ar jau davei ant

Jis atsakė: “Kam man 
naujos, kad aš nei į seną 
nu.;.

baž-

mu-
tos

nei-

4/
Gerb. Tautėnas (tokis jo 

udonimas) prisiuntė eiles, 
rios išrodo lyg “meiliškos” 
dainuoja apie meilę. Tuojaus iš 
tų eilių pasirodo, kad jis norė
jo parašyt “tik eiles”, dėlto, kad 
ir kiti apie meilę rašo. Eilės, 
natūraliai, netikusios. Nei vie
nas poetas neparašė meiliškų 
eilių pats meilės nepergyvenęs,

pse- 
ku- 

ir

tave

Atsakymas gerb. Audrai.
Audros kaip išeina, išvarto 

viską, ką per ilgis laikus žmo
gus sau pasistat), subudavoja: 
viskas lieka tik griuvėsiai. Ir 
pereitame num. liame skyriuje 
užėjusi gerb. Aid ra ištaškė be 
spasigailėjimo. vijas musų ge
riausias svajonii budavones.

Nuo savo užgįnimo mes ma
nėme, jog vyrasyra prakilniau
sias sutvėrimas ant žemės; mo
teris — tik jo fonine pusė, ar
ba, anot gerb. Spragilo, — tik 
vyro šonkaulis./ Ir viskas. '

Patįs gi budani vyru, mes tik j 
vyrą kėlėme a/gščiausia visko: j 
vyras yra daios ' tvėrėjas, sta
tytojas stsbinįričių Budavonių; 
išradėjas visi J{naudingiausio; 
kureja3~mufc8KAė!ejas ’kultū
ros, apšvietos pįąĮntojas — žo
džiu, ant vyro peįų rymo visa 
žemė, dangus ir kbo žvaigždės.

Bet štai užeinąA'udra — li
po visko. Vyras Pasilieka nie
kiausias, nevertasnei skruzdės.

Ir reiktų tam tįėti, jei saky
tų pats vyras, one moteris. 
Gerb. Audra yra Moteriškos ly
ties ir ji to turbį neužginčys. 
Ji pasakė, ką ji ae vyrus ma
no. Ji pasakė, kcia, jos nuo- 

’• mone, yra moterį
O ką mesištią apie mote

ris mislijame, čia et sakyti bi
jome, kad kartai ši kolumna 
nepaliktų iš saiatos 1 
(Gerai, kad susigebėme 
tyti penkiasdešim, o ne 
po jos rašto peraitymo 
degę atsakymą drėme.)

Gerb. Audra Tą perstato 
žiauriu siaubunu,kietaširdžiu, 
atkakliu kovotoju? tt. ir tt. ir 
be galo. Be kai musų tema 
eina, mes norėjoij (ir dar ne
perėjo noras) sužiti, kode! vy
ras, iš tokio baiho, žiauruo
lio, vilkadančio, -kliakojo ir 
drambliasprandžiipavirsta ne- 
pavojingiausiu aieliu — ku
rį moteris vienu ivo piršteliu 
diktuoja — kuoro jis į ją įsi
myli ? Kas ta nuris — mums 
rupi žinoti! Ari yra kokia 
Aqua Regia, gali sutarpinti 
kiečiausią metali vyrų širdį, 
ar vyras yra tikido šmotelis, 
kuris, prie papitos šilumos 
prisiglaudęs, susilžia ?

Kad vyrai yraįkie žiaurus, 
kaip gerb. Audraajaučia, ko
dėl šiame skyriujnusų poetai 
tiek apie jas grai pri daina
vo? Kodėl jie je eiles rašo, 
pasaulius žada, rs jų patįs 
neturi; į žvaigzius nuvesti 
norėtų, gaila tikad neįsten
gia ; ir ant rankųjšiotų (jeigu 
kuris plonesnę uave gauna); 
ir viską, viską pirytų: net į 
balą gultų, jai Jptu pabūti, 
kur ji nenori sajbaltų čeve- 
rykėlių suteršti?!

Šitaip, mes suntame, bu
na meilės laikotalje. Bet jie 
ir paskui, meilei kus, čiar jai 
daugiau* svarbos krauna, sa
ko: “Užgęso jaulties žvaig
ždelė”, “gyvybėsjulė nusilei
do”; “šaltinis rns jau išse
ko” — kuomet įgėlė jį ap
leido.... Kodėl Tas mums 
rupi, to mes non žinoti. Tą 
mes išskaitėme gerb. Ciri- 
neušo, K. Draus Mučelnin- 
ko ir kitų eilių. I

. Čia yra didžia misterija, 
kurios, pasakysiiiesą, gerb. 
Audra neatidengei vyro nu- 
peikimu, nei jo yntuvės pa-j 
veikslais, nes ne gražią mo
terį vyrai savo raigžde” ir 
“saule” ir kitaisiais vadina, I 
bet kurs įsimyli negražią li

balta! 
skai- 

; tuoj 
užsi-

ir visos tokios
kaip yla iš maišo, kaip lygiai ir 
tūlų musų laikraščių nedakepu-

t

t

’’eilės” išlenda, siu redaktorių rašymas “meiliš
kų atsakymų”, pasidedant mo
terišką parašą.

CUNARD LINE

S.’S. SAXONIA
Išplaukia

SPALIO 30
Išplaukia tiesiog į Hamburg

Trečios klesos kaina $125.00 pridėjus 
dar $5 kares taksų.

Kreipkitės prie artimiausio Cunard 
Linijos Agento

KUR PINIGAI NEŠA 5% NUO DIENOS 
PADĖJIMO IKI IŠĖMIMO

į

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.

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

kiame laike.

THE MUNICIPAL SAVINGS & LOAN 
COMPANY

7909 Superior Ave. prie E. 79th St.
Sumokėtas Kapitalas $300,000

Atdara kasdien nuo 9 iki 3.
Panedėlio, Seredos ir Subatos vakarais nuo 6 iki 9.

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

12000 Superior Ave.

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

Įį

Central 1690 Main 2063

JOHN L. MIHELICH
Advokatas

Praktikuoju visuose' Teismuose.
Kalbame Lietuviškai. z 

902-4 Engineers Bldg.
Branch Ofisas 

Šalę North American Banko 
6127 St. Clair Avenue 

atdaras ir vakarais. 
CLEVELAND, O.

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

Saugumas Pirmiausia
Pinigų apsauga žmonėms apeina pir

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

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

THE ST. CLAIR AVE. SAVINGS
AND LOAN COMPANY

2006 St. Clair Avenue

Jūsų Pinigų Vertes 
Iš Jūsų Banko

JUSU BANKAS yra tai geriausia vieta, kur ga
lite gauti savo klausimams atsakymus.

The Cleveland Trust Company užlaiko žmones 
savame vyriausiame ofise ir atstovus kiekviename 
savo skyriuje, kurie pasako kaip:

Invesdinti jūsų pinigus —
Pasiųsti pinigus užjurin —
Pirkti laivakortes Europon —
Gauti geriausias svetimų pinigų kainas.

Zbe
Cleveland 

Crust Company
228,000 Depozitorių

ME M B E 
FEDERAL RESERVE

SYSTEM
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DRAUGAS REIKALE

Žydų Skerdynės Seinuos |
Lietuvos Atstovybė yra ga

vusi žinias apie Lenkų kariu-' 
menės padarytąsias žydų sker
dynes Seinuose, kuomet ji lai
kinai buvo ta miestą užėmusi. 
Lietuvos Valdžia buvo pasiun
tusi rugsėjo 13 dieną tam tik
rą komisiją ištirti apie tos ka- 
riumenės žygius ir dabar tos 
žinios nuo Lietuvos Valdžios 
gautos rugsėjo 21 dieną ir su
teiktos atskiroj notoj nuo rug
sėjo 21 d. Valstybės Sekreto
riui B. Colby.

Nota skamba sekančiai:

Nauji Lietuviški Dainų ir Muzikos Rekordai
Kaina $1.00: Visi 10-Coliniai Rekordai kainuoja $1.00: Insitemykit!

UŽSAKANT REKORDUS ŽINOKIT, KAD MAŽIAUS 6 NESIUNČIAMA ^3 
Mažesnius orderius duodant, patįs turi užsimokėti persiuntimo lėšas, kokios būna.
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E3626
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Gerbiamas Tamista:
Mano vyriausybės įsakymu 

aš turiu garbės pristatyti Ta- 
mistai pranešimą apie bjaurų j 
elgimąsi Lenkų kariumenės, ku
ri išnaujo buvo užėmusi Lietu- J 
vos miestus Seinus ir Punską. 
Lietuvos Valdžia turi garbės 
kreipti Suvienytų' Valstijų do- j 
mą į .sekamuosius faktus, kurie 
tapo patvirtinti tam tikros ko- - 
misijos, paskirtos ištyrimui.

Rugsėjo 8 dieną, 5 vai. po 
pietų, pirmos ir antros Lenkų 
divizijos kareiviai inėjo į Sei
nų miestą ir tuojaus pradėjo 
plėšti krautuves, pliekti gyven
tojus, skriausti moteris. Buvo 
išplėštos 25 krautuvės ir ap
grobta 150 atskirų butų; iš ko 
nuostolių padaryta iki 2 mili
jonų markių. Dvidešimts dvi 
moterįs tapo išžagintos. Rug
sėjo 9 dieną įsiveržė į sinagogą 
ir laike pamaldų Lenkų karei
viai užpuolę ant rabino ir ki
tų, kurie meldėsi, yra nutrau
kę nuo jų užvalkalus ir visaip 
juos niekinę ir daužę.

Seinų, Punsko ir kitų mieste
lių gyventojai yra pasiuntę prie 
Lietuvos Valdžios delegaciją, 
maldaudami, kad jie išnaujo 
nebebūtų atiduoti po Lenkų ka
rinės valdžios globa. Delei šių 
priežasčių Lietuvos Valdžia tu
ri garbės prašyti Su v. Valstijų 
Valdžios pavartoti visą savo in
taką, kurią ji turi, prie Lenkų 
Valdžios, idant panašus užpuo
limai, kuomet daromos yra pa
stangos sudaryti tarp Lenkijos 
ir Lietuvos taikos santikiai, ne
bepasikartotų. Be to turiu gar
bės pabrėžti, jog visi šie bjau
rus Lenkų karei vi jos antpuoliai 
ant taikių gyventojų yra atsi
kartojimu tų pačių. įvykių, ku
rie jau yra buvę, kuomet per
nai Seinai ir Punskas buvo už
imti Lenkų kariumenės ir kad 
atkaklus šios Lietuvos dalies 
pasipriešinimas prieš Lenkų o- 
kupaciją gali būti prašalintas 
ne kitaip, kaip tik jeigu ji bus 
pavesta Lietuvos Valdžios ži
nion, kuriai ji ir teisės žvilgs
niu turėtų priderėti.

Reikšdamas pagarbos ženklus, 
J. VILEIŠIS,

Lietuvos Atstovas Amerikoje.

Del jūsų vaikų sveikatos var
tokite

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

25c. Reikalaukite Hfes Dr«g
Store, 7102 St. Clair Ave.

LOUIS EISENBERG
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

Princeton 1337-K

Melba Drug Store
Kuomet Gydytojas išrašo vaistus, 

atsiminkit apie The MELBA 
DRUG STORE 

Receptų Specialistai.
Superior Av. ir Addison Rd.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
ISt DANTISTAS

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakar*.

1395 E. 9 Street 
Cleveland. Ohio.
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Vanka — Rusiška daina w
Kalinka — Rusiška daina

Solnce vshodit i zahodit — Rusiškai, choras.
Urodilas — Rusiškai, choras.

Karčiaipoj — Muzika.
Darbininkų maršas — Muzika.

Skobelevo maršas — akordeonų trijo.x
Karabelninkai — Akordeonų trio, muzika. 

Svietit mescac jasny — Orkestrą. Rusiška.
Moj vinnyj kolodcz — Orkestrą, Rusiška.

Žvirblelis — V. Vaškevičius, Tenoras, daina.
šaltyšius — Daina, kvartetas.

Smarkus vyras — duetas, juokinga daina.
Kur bakūžė samanota, — daina, M. Bradunienė.

Toska po Rodinie -- Akordeonų maršas.
Mazurka — . Akordeoų muzika

Rusiška polka — I — Akordeonų muzika
Rusiška polka — II — Akordeonu muzika.

Lastočka — Akordeonų valcius
Po ulicie Mostovoj — Stradania — Akordeonu.

Giesmė j Panelę švenčiausių — Soprano.
Avė Maria — Cello solo.

Ungarų šokis — Čigonų muzika.
O kur buvai, dieduk mano — duėtas, daina.

Velnias ne boba — I — juokingas dialogas.
Velnias ne boba — II — monologas.

Mano palvys — J. Papartis, juokinga daina.
Bugalteris — J. Papartis —■ juokinga.

Pod jablonkoj (po obele) — muzika.
Balnyj Čardaš — muzika.

Svietit miesiac, svietit, jasnyj, Rusų choras.
Kek vok — Muzika.

Karasinskio polka — Orkestrą.
Ant Dunojaus bangų — Valcas.

Krenstjanskaja dievuška — Rusiška muzika.
Poslednij ninieišyj dienoček — Rusiška muzika.

Krakoviakas — Armonika solo.
Otrava — Armonika solo.

Kur saulė nusileidžia — Lenkiškas valcas, 
SliČna — Polka, Orkestrą.

La Paloma (Karvelis) — Armonika.
Tripoli — Maršas.

Love (Meilė) — Valcas. Armonika.
Moon (Mėnulis) — Valcas. Armonika.

Kamarinskaja — Muzika.
Persiškas Maršas — Muzika.

Draugė — Polka, muzika.
Pamylėjau vakar — A. Kvederas — Baritonas.

Mano laivas — A. Kvederas, Baritonas.
Į Sveikatų — Maršas.

Einu per dvarelį — Kvartetas, daina.
Gaila Tėvynės — Muzika.

Per girių, girelę — Daina, kvartetas.
Linksminkimės — Muzika.

Per šilų jojau —- daina, kvartetas.
žydas statinėje — Polka, orkestrą.

Saulele nusileido — Daina, kvartetas.
Parodos maršas — Benas.

Rach-ciach-ciach ir Krakoviakas — Armonika.
Po ulicie Motsovoj — Armonika.

Zlote liscie (Auksiniai lapeliai) Mazurka.
Moja luba — Maršas — Armonika.

Vilniaus rūta — daina, kvartetas.
Drinopolis — Maršas.

Kas subatos vakarėlį -- Daina, kvartetas.
Nuostabu — Maršas.

Siuvėja —Glemžų Pranė, Monologas.
Pp dvigalviu ereliu — Maršas.

Ant vienos galvos — Glemžų Pranė, monologą*.
Žuavų Maršas — Benas.

Lietuvo Tėvyne musų. — M. Petrauskas.
Tykiai Nemunėlis teka — M. Petrauskas.

Birute — M. Petrauskas.
Kur banguoja Nemunėlis. M. Petrauskas.

Darbininkų Marsalietė — M. Petrauskas.
Sukeikime kovų — M. Petrauskas.

Nemuno vilnys — Valcas, benas.
Sudiev — Mazurka. Benas.

Varpelis — Valcas.
Mano mielas — Polka.

Bum Čik-čik — Mazurka.
Dėdiene — Polka — Benas.

Lapunėlė — Polka-Mazurka.
Našlys — Benas.

Kokietka polka ir Klumpakojis — Beno muzika.
Klumpakojis — Beno muzika.

! Sveiki broliai dainininkai. M. Petrauskas, tenor.
Ko liūdit, sveteliai. — M. Petrauskas, tenoras.

I Saulelė raudona — M. Petrauska.s
Jojau dienų — M. Petrauskas.

Už šilingėlį — M. Petrauskas, daina.
Šių nakcialy (Dzūkiška daina). M. Petrauskas.

Žaliam gojelyj, Polka — Koncertinų orkestrą.
Baliaus karalienė — Valcas.

Meditacija — Instrumentalis kvartetas, 
širdįs ir gėlės — Instrumentalis kvartetas.

Žiburių maršas — Koncertinų orkestrą.
Atidos Maršas — Two-step — šokiams muzika.

Rojaus Kvietkelės — Instrumentų kvartetas.
Intermezzo Sinfonico iš Rarmas, muzika.

Prieš audrų — Valcas, Orkestrą.
Bangos — Valcas, Orkestrą.

Linksmybė — Polka.
Išdykus mergaitė —

Ant bAngų — Valcas.
Kregždutė — Valcas.

Liuosnoris medėjas —
Vėliavos nešėjas

Šalies gražybė —
Žuvininkų valcas

Gražioji Polka —
Pavasario rytąs — Polka.

Kalnų augštumose — Valcas.
Kariškas maršas — Armonikų duetas.

Vilniaus Maršas — Armonika solo.
Audra — Mazurka. Armonika solo.

Raseinių Polka — Armonika solo.
Kazokas — Valcas, armonika solo.

Saulei nusileidžiant — Valcas. Orkestrą.
Mano mylimoji — Valcas, orkestrą.

Onutė — Polka. Orkestrą, 
Išreiškimas Meilės — Varcas.

Ant Dunojaus bangų — Valcas.
Jūrių melsvumas — Mazurka.

Varšavska Polka — Armonika solo.
Vilniaus Maršas — Armonika solo.

Tyki mėnulio naktis — Valcas, Orkestrą.
Mėlynos akelės — Valcas. Orkestrą.

Visur linksma — Valdts. Armonika solo.
Šok į ratų — Mazurka. Armonika solo.

Žemaičių polka — Armonika solo.
Gudri — Mazurka. Armonika solo

Rašėjas ir kaimietis — Orkestrą.
Teklytė — Valcas. Orkestrą.

Ant Dunojaus Bangų — Valcas^ Orkestrą.
Brangenybės — Tuo-Step. Orkestrą.

Ispanų šokis — A. Gramm, smuiką solo.
Preludijos — A. Gramm, smuiką solo.

Iki aušros — Mazurka. Armonika.
Plocko Mazūras — Armonika solo.

Užėjimas Japonų — Maršas. Armonika.
Gailestis praeities. Armonika solo.
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Orkestrą.
Polka. Orkestrą.
Orkestrą.
Orkestrą.
Maršas. Orkestrą.

Maršas. Orkestrą.
Valcas. .Armonikų duetas.
— Armonikų duetas.
Armonikų duetas.

Armonikų duetas.
Armonikų duetas,

Orkestrą.
Orkestrą.
Orkestrą.

Columbia Orkestrą.
Orkestrą.

Valcas.
Valcas.
Valcas. Čigonų orkestrą.
— Valcas. Čigonų orkestrą.

Čigonų orkestrą.

E3631
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Čigonų orkestrą.
Čigonų orkestrą.

— Choias.
— Čižaiskai, duetas.

— Čižaiskai, duetas, 
čižauskis, baritonas.

J. čižauikas.
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Armonika.

choras.
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Konsertinė polka — Armonika.
Lukėsis — Valaas. Armonika.

Valse blanche — Valcas — Orkestrą. 
Stephanie-Gavotte — Valcas. Orkestrą.

Ungariška Rapsodia — I. Stolofsky, smuiką.
Pusto mergaitės giesmė — I. Stolofsky, sm.

Niobe — Polka.
Moteris — Polka.

Slavas — Mazurka — Columbia Orkestrą. 
Meška — Mazurka — Columbia Oskestra.

Žavėjimas —
Mylimoji —

Tarp gėlių — 
Estudiantina

Sybillės svajonės — Valcas.
Sybilės valcas — Čigonų orkestrą.

Peteliškės valcas — Rusų, balalaikų orkestrą.
Skaisčiai šviečia mėnesis — Rusų balalaikų or.

Karališkos Gotų Artilerijos maršas.
Bjorneborgų maršas.

Lnudby Valcas — Armonikų duetas.
Norvegų kaimo maršas — Armonikų duetas.

Norvegų vestuvių maršas — Gelio.
Elfhill — H. Sandby, cello.

Luna Polka — Armonikų duetas.
Valcas — Armonikų duetas.

Plocko Polka — Instrumentų trio.
Gražios kvietkelės — valcas. Instrume. trio.

Annie Laurie — smuiką solo.
Užmiršsta — Smuiką solo.

Linksma gyventi — Polka-Mazurka. Muzika. 
Gražios Rožės — Polka. Muzika.

Ant aKlno karklai siūbavo — Choras.
Pasisėjau žalių rūtų — Choras 

Oi Motule — Choras.
Motuš, Motuše — Choras.

Trįs berneliai — Duetas, J. ir M. čižauskai.
Vakarinė daina — Čižauskų duetas.

Ant marių krantelio — J. Bizauskas.
Saulelė Tekėjo — J. Čižaiskas.

Giedu dainelę — M. ČižausHenė, soprano.
Gebužinė daina — M. čižaiskienė, soprano.

Oželis —- Choras.
Mes padainuosim — Choru.

Saulelė raudona — choras.
Beauštant! aušrelė

Skambančios stygos 
Tu mano motinėle 

Gimtinė šalis — J.
Sunku gyventi —

Hop, hop mazur — Orkestn.
Wiejski mazur — Orkestrą

Navobrancų maršas — Orketra.
Liudėsis — Orkestrą.

Miesto variacijos — Cirkaus vargonai.
Gira, gira — Polka — Girtaus vargonais.

Three-step Mazurka — Colunbia orkestrą.
Močiutė — Mazur. Columba orkestrą.

Alpų Kvietkelis — Polka-manrka. Orkestrą.
Atsisveikinimas — Mazurka* Orkestrą.

Kur bėga Šešupė — Choras.
Karvelėli mėlynasis — Chora.

Ko liūdi, putinėli, ko liūdi — Choras.
Loja šunės ant kiemo — Chcas.

Plaukia sau laivelis — M. čižaiskienė.
Lopšinė — M. čižauskienė. y 
Kuku, poljca — Columbia oitubfl.

Aš tave myliu — Polka. Columbia benas.
Kamarinskaja — Rusų šdis.

Rah-ciah-ciah — Rusų škis.
Sukruskime broliai — Chrųs.

Eina garsas nuo rubežias — 
Dėaukas — Polka — Orlstra.

Saldžios luputės — Poli. Orkestrą.
Stumbriškių polka. Armiika solo.

Jurgiuko kazokas — Aronika.
Polka nuo Rudos — Armiika solo.

Mažrusiška polka — Anonika.
Batų čystytojas — Maršs Švilpimas.

Saldus buškis — valcas švilpimas.
Maršas-Polka — Benas.

Polka-Mazurka — Benį
Mįlitariškas šokis — Bes.

Polka-Mazurka — Bena 
Waddo 'valcas — Armonį duetas.

Hopp — Polka Mazurka— Armonikų duetas.
Žuvėja mergaitė — Instmentalis trio.

Tai del tavęs — Valca instrumentais.
Pasiryžimas — Smuiką ilo.

Ar žinai, motin miela • Smuiką solo.
Kanarka — Smuiką solo

Madrigal — Smuiką sol
Suktinis — M. Petrauską

Valia, valuže — M. Peiskas. 
Prirodino seni žmonės —t. Petrauskas.

Kur tas šaltinėlis — ^Petrauskas.
Naujoji gadynė — M. Peuskas.

Dainius — M. Petrausk
Rusiškas Bulgaras — Oistra.

Rusiškos žirklės — Šoį orkestrą.
Finų polka — Benas.

Finiškas Škotas — Benį
Ryto šokis — Polka, ben
Atsisveikinimas su kaimu- Mazurka-Polka.
Suktinis šokis — Polka-fcurka — Benas.

Per tiltų — Vaičius, las.
Menuett — Smuiką solo.

Notturna F. Dur — Cit solo.
Rusiška polka — Orkest

Rusiška Potpouri — O&tra.
Polka Mazurka — Orkes.

Podispanas — Orkestri 
Dvasia — Valcas — Orbra.

Ant Puikaus Dunojaus, Valcas.
Graži Romanijos merga? — Valcas.

Hedviga ’— Polka. Be.
Andante —- Smuiką solo

Čigoniška muzika — SĮka solo.
Vakarinė daina — Cello >.

Adagio — Cello solo. I
Pirmyn, linksmai — Mala polka — Smuiką.
Jaunystės paikumas — kas.

Polka koketka — Arnika solo.
Serbų šokis — Dalis I; Įnonika solo.

Serbų šokis — Dalis i armonika solo.
Turkiška mergaitė — S»kų šokis.

Slavokų liaudies šokis Orkestrą.
Mirksėjimas — Benas. |

Algerijos maršas — ls.
Šiaurių čardašas — Ortą.

Čigonų dainos — Smusolo.
Pergalinga Amerika — as.

Ispaniškas Bolero — Is.
Visla upė — Mazurka. Įnonika.

Po klevo lapais — M’ka — Armonika.
Sidabrinės vestuvės — ų' šokis.

Linksmas ir Smagus Cydų šokis, Orkest.
Ilgu, ilgu man ant sviej- M. Petrauskas.

Mano skarbas — Oria.
Šienapjūtė — Polka-Mka

Kur upelis teka — aijkų duetas.

Orkest.
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Visi

muzika.

Orkestrą. 
Benas.

Sudiev, Lietuva —•_ M. Karužiute, soprano.
Miškas Ūžia —- M. Karužiute, soprano.

Ant Šešupės kranto — Armonikų duetas.
Lelijos žiedas. Valcas.

Buk pasirengęs — Polka, Armonika.
Krakoviakas — Lenkų šokis. Armonika.

Iš po akmenio — Mazurka — Armonika.
Gusarų polka — Armonika.

Švedų Armijos muzika — Orkestrą.
Parodos maršas — Orkestrą.

Stoor mano Valcas — Armonikų duetas.
Kiemo šokis — Armonikų duetas.

Bučiavimo valcas — Armonikų duetas.
Šokis su Varmlando mergina — Armonikos.

Luoiso Racz Liudėsis — Orkestrą.
Kukuruzo ankštis — Orkestrą.

Skriski, Mėlinas paukšteli — Orkestrą.
Čigone, kur tu? — Orkestrą 

Mazurka — Armonikų duetas.
Saša — polka. Armonikų duetas.

Linksmumas — šokis, Orkestrą.
Stockholmo šokis — Orkestrą.

Belgiškas potpouri — 1, two-step. Orkestrą.
, Belgiškas potpouri — 2, Valcas. Orkestrą.
Belgiškas potpouri — 3, tdo step Orkestrą.

Belgiškas potpouri — 4, fox trot, Orkestrą.
Banto šokis — Tambouritza orkestrą.

Kokonjest šokis — Tamyouritza orkestrą.
Jugoslavų himnas — Tambouritza orkestrą.

Serbų šokis — Tambouritza orkestrą.
Geros laimės — Žydų šokis — Orkestrą.

Vestuvių šokis — Orkestrą.
Verkit už mane, Alyvos — Orkestrą.

Ant banguoto Balatono — Orkestrą.
Josefina prie jūrių — Mazurka, orkestrą.

Graziella — Polka. Instrumentų
Ugniuotas — Mazur — Orkestrą.

Linksmas pavasarėlis — Polka.
Tai gyvenimas! — Maršas polka.

Linksmas triubočius — Polka.
Linksmi muzikantai — Polka, Benas.

Kaimelio valcas — Benas. t
Karališko daržo šokis — Instrum. kvartet.

Kareivio laiškas — Maršas. Instrum. kv.
Tušti prižadai — Polka, armonika.

Mylimoji — Valcas, armonika.
Ah, Elvira — Polka, orkestrą.

Taip tai einasi — Valcas, orkestrą.
Bernužėli nesvoliok — M. Petrauskas.

Eisiu mamei pasakysiu — Petrauskas.
Jau kad aš jojau — M. Petrauskas.

Šių nedėlėlę — M. Petrauskas.
Kur vėjai pučia — A. Kvederas.

Esu garbingas vyras — A. Kvederas.
Vilniaus Polka — Armonikų duetas.

Tamsioji naktis — Valcas, armonikų duetas.
Šampano galopas — Benas.

Kopenhageno paroda — Benas.
Elegancija — Kadrilius, mandolinas, gitaras.

Linksmybė, visad linksmybė. — Maršas polka.
Ant kalno karklai siūbavo — Daina.

Šių naktelę per naktelę — Petrauskas.
Atėjo žiemelė — Petrauskas.

Vai kad aš joau — Petrauskas.
Sveika Marija — M. Karužiute.

Avė aMria — Lotiniškai, Roller, soprano.
Praga — Polka, benas.

Rugiapjūtė — Valcas. Benas.
Gražiausia mergina — Polka. Instrum.

Meilės sapnai — Valcas. Instrumentais.
Linksmas ūkio vaikas1 — Orkestrą.

Pokilio utaminkas alpuose — Orkestrą.
Rogėmis Šveicarijoje — Valcas, orkestrą.

Seni šveicarų žmonės — Orkestrą.
Vasaros naktis — Mazurka.

Harlekinų šokis — Mazurka. Benas.
Kuku — Valcas. Armonikų duetas.

Rugiapjūtės balius —- Polka. Armonikos.
Hazy polka — Ksylofonu solo.

Alpinu balsai — Polka-mazurka. Benas.
Degtinės juokai — Armonika.

Vėjai kų miežius krato — Armonika.
Po rugiapjūtės — Mazurka. Jazarimba Benas.

Linksmi vaikai — Polka. Jazarimba benas.
Ant tėvelio dvaro — Maišytas choras.

Nesigraudink mergužėle — Maišytas choras.
Važiavau dienų — Maišytas choras.

Bijūnėli žalias — maišytas choras.
Saldus gyvenimas — Polka-Mazurka.

Lenkiškoj užeigoj — Mazurka.
Aplink pasaulį — Polka. Ksylofonu

Amerikos patrolius — Armonika.
Visad linksmi — Polka.

Saldus bučkis — Polka.
Meilės Dievuko polka —■'

Sidabrinis mėnulis —
Pabalnok žirgelį — Šokis, armonika.

Girnakalis — Armonika.
Mielaširdystė — Valcas, armonika. I

Oberek — No. 7. Armonika.
Rusų kadrilius Dalis I Orkestrą.

Rusų kadrilius — Dalis H, orkestrą.
Pietų mergaitė — Valcas. Benas.

Manhattan tuo-step šokis — Benas.
Ungarų šokis No. 14, Smuiką.

Penktas Ungarų šokis. Smuiką.
Magdalena — Polka. Benas.

Tarptautiška polka — Instrumentų kvart.
Kareivių stovyklos Maršas — Benas.

Allegheny upės valcas — Benas.
Rakieta — Galopas — Benas.

Graži Pragos mergaitė — Polka. Benas.
Kareivio atlaikos — Polka. Benas.

Josefinos polka — Benas.
Ant Krokavos kalno — Mazurka. Benas.

Gražus kvietkelis — Polka-mazurka. Benas.
Gerkit, šaltyšėliai — Choras.

Oi kas sodai, do sodeliai — Choras.
Referatas apie nosis — monologas.

Jaunystės atminimai — juokingas monol.
Bohemų vestuvių šokis — Orkestrą.

Bohemijos kalnuose — Polka. Orkestrą.
Čekoslavokų vestuvių šokis. Orkestrą.

Šiaurvakarinė mazurka — Benas.
Atsigaivinimo stotis — Polka-Mazurka. Benas.

Hudson upės valcas — Benas.
Rusų Liuosybės Maršas — Benas.

Pagailėk man;s — Orkestrą.
Cirkaus klaunai — Galopas. Benas.

Virš bangų — Valcas.
Radium Karalius — Maršas. Orkestrą.

Cousi-Couca — Polka. Orkestrą.
Medžiotojai 1 — Juokingas monologas.

Medžiotojai2 — juokingas monologas.
Alvito ežero bangos — Polka-Mazurka. Ork.

Pilviškių valcas. Benas.
Už savo šalį — Maršas. Striunų orkestrą.

Vienos dienos gėlė — šokis. Striunų orkestrą.

Orkes.

solo.

Benas.
Koncertina

Jazarimba orkestrą.
Mazurka. Orkestrą.

solo.

E4212

£4213
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Viens, du trs — Mazurka. Jaz. orkestrą.
Linksmas ir smagus — Valcas. Benas.

Peteliškės valcas — Čigonų orkestrą.
Rožyte, mano Rožyte — Polka-Mazurka.

Bubnų paroda — Maršas, benas.
Melninko duktė iš juodos girios. Benas.

E4233 • Kalvis — Polka. Benas.
Linksmas Juozas — Polka. Jazarimba benas.

Vakrų rožės — Valcas. Čigonų orkestrą.
Jonas šinikis keliauja namo. Monologas.

Maušiaus kelionė. Monologas.
Rūtų darželis — Mazurka. Benas.

Jaunimo polka. ■ Benas.
Linksmas kabių vaikas — Polka. Benas, 

čiuožėjų valcas — Benas.
Plakanti širdis — Valcas. Striunų orkestrą.

Likimas — Polka. Striunų orkestrą.
Kareivių Maršas — Varpas solo su orkestrą.

Marne bangos — Valcas. Čigonų orkestrą.
Strazdelis — M. Petrauskas.

Spragilų daina — M. Petrauskas.
Padainuosiu gražių dainų — J. Butėnas.

Našlys — J. Butėnas.
Star Spangled Banner —- Benas.

Amerika (Fantazija) Benas.
Aš teisingas kaip ir tu — Mazurka. Benas.

Apsukim — Marša s-two-step — Benas.
Faunų Valcas — Rusų balalaikų orkestrą.

Varšavos polka — filandolinų orkestrą.
Europos rožės — Tarptautinis Benas.

Irma — Landler
Kalnų karalienė — 

Mylinti porelė —
Vynuogių rinkimas

Du broliai — Biboro orkestrą.
Linksmi keleiviai 

čiuozinėjant — 
Muzikalis vagis

Italijos vynas —- 
Po bučkio 

Meksikos
Kur upelis 

Viltis —
Kas subatos vakarų — Lietuviška muz. Benas.

Jau saulutė leidžias — Columbia benas.
Rusiškas kazokas — Orkestrą.

Ruskaja pliaska — Orkestrą.
Kada Franas Sugrįš — Benas.

Venecijos Mazurka — Tarpt. Benas.
Kaimo muzika — Biboro orkestrą.

Iš mano albumo — Orkestrą.
Pavasario valcas — Rusų balalaikų orkestrą.

Meilė ir pinigai — Rusų balalaikų orkestm.
Graži Elena — mazurka. Benas.

Baltas Arias — Mazurka. Benas.
Piemenėlis — M. Petrauskas.

Pa vasary j — M. Petrauskas.
Mylimoji — Polka. Orkestrą.

Vestuvių valcas. Columbia orkestrą.
Rosina polka — Tarptautinis benas.

Maršas No. 7 — Tarptautinis benas.
Piemens balius — Columbia orkestrą.

Augštyn-žemyn — Galopas. Orkestrą.
Skaisčiai šviečia mėnesėlis — Rusų bal. ork.

Orientalė procesija — Rusų balalaikų orkes.
Tarp-Atlanto Maršas — Koncertinis benas.

Vėliavos paroda — Maršas — Benas.
Kuku miške — Valcas. Benas.

Senas pažįstamas — Valcas. Benas.
Vidurnakčio šokis — Benas.

Tvarto šokis — Tarp.t benas.
Kamarinskaja — Šokis —> Orkestrą.

Večerinka — šokis.
Vyrai iš 69 pulko —

Kareiviai į frontų —
Čiužinėtojų Valcas —

Klerneta — Kaimiečių valcas. Benas.
Mano mylima žvaigžde — Gitarų* duetas.

Edelweiss ir fiolkos — Gitarų duetas.
Mielaširdystė — M. Petrauskas.

Vai verčia, laužo — M. Petrauskas.
Girtuoklio metavonė — Plieniunas, Lušnakejįs.

Pasakos ir stebuklai — Plieniunas, Lušnakojis.
Velikorusų kazokas — Armonika.

Matrosų šokis — Armonika solo.
Kalnų karalien — Thavių benas.

Ant Pirštų galų — Thavių benas.
Jaunas ir Senas. Mazurka. Smuikų duetas.

Vėl namie — Smuiką duetas.
Mazurka — Armonika solo.

Smagus laikai — Armonika solo.
Sode ar darže — Rusiška polka. Armonika.

Petrogrado polka. Armonika solo.
Tarptautinis Maršas — Triubų kvartetas.

Riviera Maršas — Triubų kvartetas.
Jaunavedžiai — Plieniunas ir Lušnakojis.

Pas tardytojų — Plieniunas ir Lušnakojis.
Pavasario dainos — Columbia benas.

Pakol jaunas tai ir lisksmas. Polka. Benas.
Monte Carlo maršas — Triubų orkestrą.

Šveicarijos kalnų idylia — Triubų muzika.
Laukinės rožės — Švilpimas.

Atminimai — Švilpimas.
Klarnetos Valcas — Gitarų duetas.

Bohemiškas balius — Gitarų duetas. , 
Italijos vynas — Biboro orkestrą.
Čerkaziška polka — Armonikų duetas.

Minsko gaolpas — Orkestrą.
Senas Petras — Kaimiečių valcas. Orkestrą.

Bravo — MBalalaikų orkestrą.
Raudonas širdžia mylimoji — Polka. Klernetos.

Vienų vakarų su linksmu buriu. Klara, ork.
Mergina iš vakarų — Armonika solo.

Kaimiečių balius — Valcas.
Linksmos valandos vakaruose 

Linksmos valandos vakruose 
Malonus valcas — Orkestrą.

Tipiška mergina — Polka. Meksikos benas.
Vasaros naktis — Havaiškas giatrų duetas.

Alpų fiolka — Havaiškas gitarų duetas.
Naujas Kareivis — Plieniunas ir Lušnakojis.

Dainininkas pas.. — Pieniunas ir Lušnakojis
Mergele tu mano miela — Valcas.

Kur tu eini — Polka.
Gyvenimo linksmybė — Klernetų orkestrą.

Gražybė ryto — Orkestrą.
Tyrolio ežeras —- Valcas. Havaiškas git. duetas.

Adelia valcas — Havaiškas gitarų duetas.
Kermošius — Landler. Orkestrą.

Visad žaliuojanti polka — Čigonų kvart.
Žvirblelis — Mazūras — Smuiką solo.

Sūpynių valcas — Orkestrą.
Diedukas — Polka.

Garbinimas moterų ■ 
Moterų širdis — 

Polka-Mazurka —
Maršas polka —

Vestuvių vainikas — Smuiką 
Vaiko mintįs — Smuiką.
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— Tarptautinis Benas.
Europinis Jazz Benas.

Europiškas Jazz Benas. 
Italijoj — Biboro orkestrą.

— Tarptautinis Kaimo benas. 
Valcas — Tarpt, kaimo b. 
— Biboro benas. 
Biboro orkestrą.

— Mandolinų orkestrą.
gyvenimas — Mandolinų orkestrą, 
teka — Butėnas, baso.

J. Butėnas.

Armonika.
Benas.
Benas.

Benas.

Orkestrą.
1, Orkestrą.
2, orkestrą.

Orkestrą.
Polka-Mazurka. Ork.

Orkestrą, 
solo, 
solo.

solo.

Valcas.
Armonika
Armonika

10-coliniai Rekordai kainuoja $1.00. Su užsakymu siųskit ir Pinigus, 
COLUMBIA REKORDAI tinka ant visų mašinų

Adresuok: “DIRVOS” KRAUTUVEI — Rekordų Skyrius
7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio.
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Žinios iš Lietuvos
KAIP LIETUVOS PA 

SKOLA STOVI

BALSAS Iš VILNIAUS.
Neslėpkime bent nuo savęs 

rsavo ydų. Sunkiai gemant Lie
tuvos nepriklausomybei jos vi
dujinio' gyvenimo tvarkai parei
na dabar imti visus, kas tik 
•šiaip taip tą darbą atlikti gali. 
Ir per daugelį musų valstybinio 
aparato skylių pradėjo plaukti 
visokio rango žmonės, visokių 
palinkimų, bet vis tai buvę žmo
nės “prityrę”; jie ar senose ca
ro laikų raštinėse išmokę skan
dinti kiekvieną gyvą darbą be
prasmių raštų krūvose, ar Ru- 
su tarybų įstaigose pramoko sa-l 
botuot kiekvieną sveikesnę min
tį skambių žodžių ir nieko ne
gaminančių kalbų kirbynėse, ar 
galop Lenkų įstaigose buvo pri
pratę vieton kūrybos darbo pas
kutiniu kultūros įvykiu vien 
tautų neapikantos ir šovinizmo 
jausmus statyti. Tik anoji Lie
tuva, turėdama dvejus metus 
laiko, kiek jau. suspėjo jiems 
aplaužyti ragus, sugebėjo vie- 
no-kito jųjų atsikratyti, radus 
tinkamesnių darbininkų.

Bet Vilniaus miestą ir sritį 
prijungiant, vėl sujudo tas bi
tinų lizdas. Pajuto jie, kad vėl 
čia, kaip anuokart kitoj Lietu
vos dalyj, bus didelis žmonių 
trukumas, pajuto, kad čia ran
das jiems plačioji dirva jų pri
prastiems valdymo būdams vy
kinti. Ir pradėjo jie darbuotis. i

Jie užmerkia akis tam, kad I 
Vilniaus prijungimas griežtai • 
maino .nusistovėjusios Lietuvo- 1 
je pusiausviros padėtį, ir per sa- 1 
vo oficiozą skelbia, kad viskas 1 
turi likti taip, kaip ir anksčiau 
pas juos buvo buvę. Jie jau ; 
randa progos savo raštais-raš- 
teliais ir susirašinėjimais at
spirtį Vilniaus gyventojų rei
kalavimą neatidedant pradėti 
sveikąjį, kuriamąjį darbą. Pa
matę vieną-kitą darbą jau pra
dėtą, bet neturintį jų pilkojo, 
biurokratinio bespalvio antspau
do, jie stengiasi jį kuogreičiau- 
siai paskandinti. Jie eina jau ! 
prie musų su savo bendradepar- 
tamentiniais kivirčiais'ir nesn- * ' 
sipj*atimais, kurių mes nei ži- 
noti, nei matyti nenorime. Jie : 
moti sulaikyti musų pasiryžimą 
kuogreičiausiai išgydyti viso 
Vilniaus Lietuvių žaizdas jiems 
^amžiais suduotas; jie musų no- ■ : 
rą sutaikyti ir prie bendro dar- : 
'bo pritraukti visas Lietuvos 
tautas stengiasi užslopinti savo j: 
ibiudžetomanija ir 
nematančiu nieko 
nosies, šovinizmu, 
įtiek kalbame apie įvairius Lie
tuvos priešininkus, tų didžiau
sių priešininkų nematom ir ma
tyti nenorime ir įsileidžiam juos 
ten, kur didžiausias pavojus 
•dar gręsia, kur vienas s a v as 
priešiningas daugiaus bėdos at

siauruoju, 
toliau savo 
Ir kuomet

Meilės ir Šeimynos

f Pittston 85;ooo 8,837
Wanamie 8,000 2,550
Wilkes Barre 70,000 12,259
Be Stočių 37,000

$500,000 $55,553

Člevelando Apskritis
Kvota $400,000

Stovis Rugsėj o 1 $69,636.98.
Akron 20,000 1,885
Cleveland 90,000 35,811
Columbus 5,000 300
Cincinnati 5,000 300
Dayton 25,000 3,205
Detroit 80,000 21,685
Gr. Rapids 60,000 6,250
Youngstown 10,000 200
Be Stočių 105,000

$400,000 $69,636

A. ŠIMKŪNAS
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų Drapanų 
Krautuvė

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

sijonų ir visokių kitokių. 
Krautuvė atdara ir vakarais.

1001 E. 7 9 th Street
Kampas Cramb Avenue.

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

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

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

skausmio Dantų Traukimo. *

ilki Rugsėjo 1 dienos Pasko
los Bonų išpirkta už 

$188,633.83.
New Yorko ir New Jersey 

Apskritis.
Kvota $700,000.

$188,633.83 
Turi 

$32,350 
600 

6,631 
32,506 
2,945 
7,680 

13,400 
2,650 
2,195 
1,350

neš, negu šimtai svetimųjų. Ir 
mes tik galime kreiptis į jus, 
geriausieji Lietuvos žmonės, ku
rie ant savo pečių išnešėte sun
kiausiais kovos metais Lietuvos I Stovis Rugsėjo 1 
nepriklausomybę, apsižiūrėkite! Kolonija 
Juk turite gerinusiųjų darbinin- Amsterdam 
kų, kurių darbitumą ir darbo gay^^e 
našumą savo raštinėse popie- Brooklyn (5) 
riais užvertėte. Atkaskite juos — 
ir siųskite mums, o tuos seno
jo ir naujojo rango biurokra
tus 
jau

pasilikit kol kas sau, jeigu 
negalit be jų apsieiti.

(“Vilniaus Aidas”)

■ PASVALYS.
Liepos mėn. 22 d. Pasvalyj 

prasidėjo gaisras iš papiroso, 
kuris buvo numestas linų san- 
dėlyj. Pradėjo degti keliose 
vietose. Ugnis greit išsiplėtė 
Pasvalio centre, Biržų ir Vil
niaus gatvėse. Pasvalio ugnia
gesiai nestengė ugnies apgesin
ti. Paskubo į pagalbą Biržų 
užgniagesių rikuotė su dviem 
gesinimo mašinom, o rytojaus 
dieną atvyko ir Šaulių ugniage
siai: 
tras, 
pusė Vilniaus gatvės, 
sunaikinta apie šimtas 
Pastogės neteko apie 38 šeimy
nos Lietuvių ir 
žydų, viso apie 
Gaisro nuostoliai 
gė daug prekių 
įvairiuose sandėliuose, ypatingai- 
daug javų, linų ir apie 1,500 pū
dų sėmenų, taip pat nemaža po
pierinių pinigų. Nuostoliai sie
kia 3—4 milijonus rublių.

(“Liet. Ūkininkas”)

Sudegė visas miesto cen- 
veik visa: Biržų gatvė ir

Ugnies
namų.

apie 60 šeim. 
500 asmenų, 
dideli. Sude- 
krautuvėse ir

J. ŠEMOLIUNAS, O. D.
3 iki 6 po pietų.
7 iki 8:30 vak.

AKIŲ
Specialistas

Ofiso valandos:
10 ryte iki 12

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

KOPECNY’S

EUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslą aptieko- 

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

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

Senbernių Numeris
Sekantis “MEILĖS IR ŠEIMYNOS” 
numeris bus Senbernių N umeris. 
Bus daug padidintas. Jame tilps 
navatniausių straipsnių apie sen
bernius, jų vargus ir. linksmybes; 
apie ženybinį gyvenimų, jo kartu
mų ir saldumų. Tilps Dr. Kara
liaus keli straipsniai apie senbernių 
visokius visų galų suirimus-nesvei- 
kumus. Tilps labai gerų eilių Jo
varo, Dausų Aro ir Aromato. O jau 
puikiausių juokų ir artistiškų pa-

veikslų, tai tilps galybių galybės. Ir šitas puikiausias ir didžiausias “Mei
lės ir šeimynos” numeris parsiduos tiktai po 20c. kopija. Kiekvienas, priva
lo šitą numerį įsigyti. Siųskite 20c. iškalno, nes paskui gali pritrukti ir ne
gausite. Kas nori turėti “Meilę ir šeimyną” ant viso meto, siųskite $2.00; 
gausite netik šitą puikų laikraštį per visą metą, bet ir dovanų 2 artistiškų 
paveikslų knygas, vertės $2. Adresuokite: (43)
“MEILĖ IR ŠEIMYNA” 2023 St. Paul Ave. CHICAGO. ILL.

Elektriška Šiluma Vėsioms Rudens 
Dienoms

Prašalinimui iš miegkambario, mau
dynės ir kūdikio kambario vėsumo ir 
drėgno oro Elektriškas šildytojas yra 
patogiausia vėsiais rytais naudoti.
Viskas ka reik daryti, tik prijungt Šil
dytojas prie patogiausios elektros vie
los ir keletu minutų šaltis pranyks po 
nuolatina šilumos intekme.
Pirkdami Elektriška Šildytoja dabar 
neturėsit bėdos pečių kurimu iki ne
užeis tikri šalčiai.

THE ILLUMINATING COMPANY 
Illuminating Building 

Public Square

Albany 
Bayonne

Kvota 
$65,000 

8,000 
20,000 
250,00 
10,000 
10,000 
70,000 

5,000 
10,000 
10,000

Binghamton 
Bronx 
Elizabeth 
Herkimer 
Hoosick Falls 
Jersey City 
Kearney ir 
Harrison 
Long Island 
Linden 
Maspeth 
New York City 20,000 
Niagara Falls 
Newark 
Paterson 
Passaic 
Rochester 
Schenectady 
Watervliet 
Utica 
Be

15,000 
10,000 
2,000 

10,000

stočių

i 12,000 
75,000 
7,000 
3,000 

45,000 
10,000 
5,000 
8,000 

20,000 
$700,000

12,332
2,902

801
i 2,745

2,230
6,294

30,350
6,500

750
14,520
3,500

450 
2,950

$188,633

Waterbury Apskritis 
Kvota $540,000.

Stovis Rugsėjo 1 $159,422.14 
Ansonia 
Bridgeport 
Bristol 
Hartford 
Meriden 
New Britain 
New Haven 
S. Manchester 
Stamford 
Thompsonville 
Torrington 
Union City 
Waterbury 
Be stočių

9,400 
10,336 
1,700 

25,303 
1,205 

29,777 
16,402 
3,800 
1,045 

10,167
650 

6,850 
42,787

Apskritis ir 
Vakarai

X I LIETUVIAMS

DYKAI
Chicagos 

Visi
Kvota $1,000.000.

Stovis Rugsėjo 1 $442,785.86.
Aurora 3,000
Beloit 3,000
Chicagos kv. $630,000
Bridgeport 155,000

” 2-ra stotis 
” 3-čia st.

DR. ADOMAS SZCZYTKOH
GYDYTOJAS IR ChimuRGAS 
882 E. 79 St., Cleveland, Ohio.

Telefonai: Rosedale 5758, Princ- 
ton 481

1,325
2,350

22,200
46,180

630

Suteipiame paaiškinimus kaip geriau važiuoti Tėvynėn, ir 
išdirbame pasportus trumpiausiam laike. 

Partraukiame iš Lietuvos gimines ir pažįstamus.
LAIVAKORTĖS VAŽIUOJANT Iš LIETUVOS IR TE

NAI; SIUNTIMAS PINIGŲ; PRIIMAMA PINIGUS 
ANT PAČĖDIJIMO IR MOKAMA NUOŠIMTIS.

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

30,000
50,000
5,000

70,000
10,000
80,000
65,000
15,000
3,000

20,000
15,000
20,000

130,000
27,000 

$540,000 $159,424

Bostono Apskritis 
Kvota $580,000.

Stovis Rugsėjo 1 $265,547.74
Athol 8,00.0 3,003
Boston (2 st.) 
Brockton ir

140,000 41,255

Montello 45,000 10,596
Baldwinsville 4,000 550
Brighton 15,000 5,205
Cambridge 45,000 16,006
Easthampton 5,000 1,100
Greenfield 4,0Q0 1,710
Gardner 8,000 2,700
Haverhill 5,000 1,575
Lawrence (2s.) 45,000 12,166
Lewiston 8,000 3,455
Lincoln 5,000 2,100
Lowell 15,000 6,256
West Lynn 5,000 1,465
Manchester 10,000 5,660
Norwood 25,000 9,418
Northampton 5,000 2,610
Nashua 15,000 5,456
Pittsfield 4,000 2,100
Providence 30,000 10,530
Rumford 5,000 2,850
Westfield 10,000 5,099
Worcester 100,000 112,698
Be stočių 19,000

$580,000 $265,547

Philadelphia Apskritis 
Kvota $400,000 

Stovis Rugsėjo 1 
Baltimore (3) 150,000 
S. Bethlehem 
Chester 
Easton 
Philadelphia

• 10,000
20,000 

5,000 
ir

$81,168.
46,748 

100 
3,700 

550

$442,785

Town of Lake 160,000 67,442
” 2-ra st. 20,852
” 3-čia st. 7,325

18th ir Union 90,000 21,805
” 2-ra st. 17,620

West Side 80,000 14,150
North Side 35,000 19,960
Brighton Park 60,000 29,625
Roseland 40,000 22,023
W. Pullman 10,000 2,650
Cicero 50,000 20,542
Chicago Hgts 10,000 4,450
Et. St. Louis 8,000 5,210
St. Louis 5,000 2,725
Gary 10,000 7,727
Ind. Harbor 20,000 13,820
Kenosha 30,000 19,785
Melrose Park 15,000 10,250
Milwaukee 10,000 5,450
Rockford 20,000 800
Rockdale 8,000 960
Rhinelander 2,000 200
Racine 20,000 14,266
So. Chicago 20,000 12,040
Sheboygan 10,000
St. Charles 
Spring Valley

8,000 1,955

ir apielinkės 10,000 3,535
Thorp 5,000 1,450
Waukegan 30,000 7,450
Westville 12,000 1,650
Kansas City 8,000 1,000
Los Angeles 8,000 , 1,250
Seattle 5,odo 1 700
So. Omaha 5,000 950
Sioux City 10,000 5,955
Be stočių 15,000

$1,000,0,00
Pavieniai Lietuvos
Misijoje užsirašė už $37,424.10

Lietuvos Misija
257 W. 71 St. New York City.

F. LEVANDAUSKAS
1203 E. 79th Street

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

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

Nedėlioj: Nuo 2 iki 4 po piet.

AŠ GYDAU VIEN VYRUS
Mano gydymas pasirodė pasekmingas. Ma- 

M no ypatiškas ištyrimas metodų, vartojamų Eu- 
ropos klinikose, kuomet aš buvau Londone, Pa- 

JM Mff ryžiuje, Romoje, Vienoje ir Berline, is mano 
25 metų patyrimas gydyme Keblių ir Chroniš- 

■■ | kų Vyriškų Ligų duoda man progų jas pagy-
(lyti ir atsiekiama Užganėdijanti Rezultatai. 
Jei turi ligą, ateik pas mane Pasitarimui Do- 
vanai ir nuoširdžiam išsikalbėjimui; tas gali 
išvengti daugelio metų kentimą ir gali perkeist 
visą jūsų gyvenimą. PATARIMAI IR PASI- 
KALBĖJIMAS DOVANAI. ČIA KALBAMA 
LIETUVIŠKAI.

Ar sveikata visai suirus? Ateik pas mane, aš pagelbėsiu, n o u 2 EAST exchange st. Ur. nowell Ka"7™™, oHioh*nie
Valandos: 10 ryte iki 4 po piet. Vakarais 6:30 iki 8. Ned. uždaryta

. X-RAY EGZAMINAVIMAS !$1
UgĘĮaKffiS JEI SERGI KOKIA LIGA IR NUSIMINĘS, NENUSTOK 

' VILTIES IR ATEIK PAS MANE PASITARIMUI.
*•* gydau visas speciales ligas vyrų ir moterų, kaip tai Kraujo,

Odos, Skilvio, Inkstų, Kepenų, Plaučių, Širdies, Nosies ir Gerklės. Su pagalba X-Ray, Ele
ktra ir mano modernišku gydymu, pasveiksi greičiausiu galimu laiku.

Mano Darbe Nėra Spėjimą.
Paslaptįs 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 man® 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

Richmond 170,000 26,050
Trenton 5,000 2,255
Reading 5,000 1,765
Be stočių i 35,000

M00,000 $81,168

Shenandoah Apskritis
Kvota $400,000

Stovis Rugsėjc 1 $36,682,62
Frackville 10,000 325
Freeland 5,000 704
Girardville 10,000 1,370
Gilberton 10,000 1,500
Hazelton 7,000 1,670
New Phila. 50,000 5,140
Mt. Carmel $30,000 5,402
Mahanoy City 80,000 3,020
Minersville 50,000 1,420
Shenandoah 100,000 14,436
St. Clair 10,000 500
Shamokin 5,000 600
Tamaqua 5,000 594
Be stočių

5
18,000 

>400,000 $36,682

Pittsburgo Apskritis
Kvota $380,000

Stovis Rugsėjo 1 $48,657.34.
McKees Rocks 30,000 400
Bridgeville 5,000 230
Bentleyville 15,000 1,205
Export 2,000 100
W. Pittsburg 20,000 2,580
Ambridge 5,000 1,000
Donora 5,000 900
Cumbola 1,000 100
Duquesne 15,000 3,559
Homestead 50,000 7,435
Braddock 10,000 7,255
E. Vandergrift 5,000 3,060
Pittsburg (2) 170,000 20,831
Be stočių

5
47,000 

350,000 $48,657

Wilkes Barre Apskritis
Kvota $500,000.

Stovis Rugsėjc 1 $55,553.14.
Duryea 15,000 3,150
Forest City 20,000 2,610
Edwardsville 45,000 7,657
Miners Mills 20,000 4,775
Plymouth 75,000 2,373
Sugar Notch
Scranton (3s.)

25,000 2,250
100,000 8,991

Geriausia Proga Pirkti Namus Dabar
Su {mokėjimu Nuo $550 iki $1650 Dolerių

Manantieji pirkti Namus nepamirškite ateiti pas savus — tai yra pas Lietu
vius, nes mes turime visados didelį rinkinį visokių Namų visose Mies

to dalyse Parduodam su mažu įmokėjimu ant lengvų išlygų ar 
išmokėjimo. Taipgi priimame senus Namus kaipo {mo

kėjimą ant Perkamų Namų.

$16,000. Nhmas dviejų šeimynų, po 5 kambarius, su maudynėmis, furna- 
nasais, elektros šviesa, trečias augštas irgi ištaisytas. Namas visas 
medinis, kietas medis viduje. Parsiduos su $1650, ant išmokėjimo 
rendomis. Randasi ant Westropp Ave. tarpe 2 gatvekarių, netoli 
Bulvardo ir parko.

Po $5,500 Du Namai 7 kambarių, ant E. 70 gat. (Russel Rd.) netoli nuo 
Superior avė. Parsiduos su įmokėjimu $550, ant mėnesinio išmo
kėjimo po $42 į mėnesį.

Po $3,500 Keturi Namai, po 5 kambarius, ant Pennsylvania Ave.,'neoli E. 
70 gatvės, parsiduos su įmokėjimu $350, ant išmokėjimo po $27 
į mėnesį.

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

TURĖDAMI REIKALUS SU NAMAIS, KREIPKITĖS:

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

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



DIRVA

i Kas Girdėt Clevelande-Aplelinkese ]
_ ___ ' i- nurodytų ir įskųstų žmonių, ku-|lupa. Rendų grobikai gali būti tėmijo, jog daugelyje atvejų I 

iškėlimą augštų randų Irie už nuomuojamus .žmonėms pasiųsti kalėjiman, — skelbia | naudojimas siekia net krimini 
'■ ir jau pora i namus perdaug brangias rendas tardymų komisija, kuomet pa-

Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157

Persekiojimas namų savinin
kų už iškėlimą ai

I bandomas įvesti i 
^savaičių kaip tęsiasi tardymas

Maj. Žadeikio prakalbos. Per
eitos subatos vakare Clevelando 
Draugysčių Sąryšis buvo suren
gęs Lietuvos Laisvės Paskolos 
tikslu prakalbas, kuriose daly
vavo kalbėtojai Majoras P. ža- 
deikis ir medicinos stud. Jonas 
Poška iš Chicagos. Susirinki
mas įvyko Goodrich svetinėj. 
Vakarą atidarė p. M. J. Šimo
nis, vietinės Stoties vicepirmi
ninkas, perstatydamas.Maj. Ža- 
deikį kalbėti. Publika, kurios 
buvo pilna svetainė, ramiai ir 
noriai klausėsi tų svarbių žinių, 
ką kalbėtojas pranešė, ir po jo 
kalbos buvo dikčiai ūpo sukelta. 
Pertraukoje buvo renkama au
kos Lietuvos Raudonajam Kry
žiui, taipgi pardavinėjama bonų. 
Užsirašė ir kiti tiesiog pirko ir 
viso išplatinta bonų už virš tūk
stantį dolarių.

Sekantis kalbėjo p. J. Poška, 
kurio kalba irgi publikai patiko.

Aukų surinkta $58.82, kurios 
likosi pasiųstos tiesiai Lietuvos 
Misijai New Yorke.

Ant galo buvo perskaityta 
rezoliucija piHeš Lenkų perse
kiojimus Lietuvos krašto, kurią 
visi trukšmingu šauksmu priė
mė.

Maj. Žadeikis grįžo New Yor- 
•kan tą pačią naktį.

Atvažiuojantį ant stoties jį 
sutiko Dr. J. šemoliunas, A. B. 
Bartoševičius, St. Zaborskis ir 
K. S. Karpavičius ir visi sykiu 
prieš prakalbas apsilankė visose 
didžiosiose vietos įstaigose — 
bankuose ir “Dirvos” redakci
joje.

Nedėlioj p. J. Poška kalbėjo 
Liet. Vyčių 25 kuopai.

ant relių, kiti susimušė savo 
automobiliais.

Miles Park Library, E. 93 ir
Miles ave. (seredomis)

Nativity of B. V. M., 96 ir Aet
na rd.,' (panedėliais)

Quincy Library, E. 79 ir Quincy
E. 79th St. Library, 1215 E. 79

St/ (pėtnyčiomis)
ave. (panedėliais)

Rice School, E. 116 kamp. Buck
eye rd. (utarninkais)

St. Clair Library, St. Clair ir
E. 55 St. (paned. ir sered.) ,

Woodland Library, 5806 Wood
land ave. (paned. ir sered.)

South High, Broadway ir Ful
lerton (seredomis)

St. Mary's Assumption Hall,
11519 Holmes av. (utarn.)

Woodland Bath House, 9206 m'jeSt“o‘iinkuL ’ J
Woodland (paned ir sered.) apkratė ir atėmė $125.

Vynuogių derlius šįmet Ohio 
valstijoje yra labai didelis ir 
jeigu oras bus tinkamas iki su
rinkimo, tai sekančią savaitę 
bus -pradedama gabenti rinkos-1 
na. Turbut ir naminio vyno 
raugintas bus didelis, kada da
bar pardavinėjimas yra uždrau
sta. ■

Neverta rodyt širdies, 
automobiliu .važiavęs 
ant -kelio pavijęs porą pėsčių, 

| sutiko ant jų prašymo pavėžė- 
. Tie jį, sulipę,

WEST SIDE 
Brooklyn Library, W. 25 ir Ma

pledale (utarninkais), 
Carnegie W. Library, Fulton r. 

ir Bridge st. (utarn. ir ketv.) 
Edgewater Library, 7434 De

troit av. (panedėliais)
Gilberton School, W. 58 ir Sto

rer (utarninkais ir ketverg.) 
Jefferson Library, 850 Jeffer

son st. (utarn. ir ketv.)
Harrison School, Domd St. La

kewood (seredomis)
Lorain St. Library, 8216 Lorain 

ave. (seredomis).
Naktimis dirbantiems specia

lios pamokos atsibus Sename 
Teismo Name, ant Publik skve
ro, seredomis nuo 9 ryto.

Piliečių Biuras atdaras kas
dien nuo 9 ryto iki 5 po pietų, 
ir subatomis nuo 9 iki 1 vai., 
Sename Teismo Budinke.

Siuntimas pinigų užjurin pa
stojo daugiau, negu finansinė 

i transakcija. Pasibaigus pasau- 
Subatos vakare taipgi atsibu- linerkarei pinigai siunčiami vi

vo p. J. Butėno koncertas Moosem J-’ 
svetainėj. Žmonių buvo vidu
tiniškai.

Kurie dar neatsiėmėt savo 
bonų, galit gauti pas Iždininką 
St. Žaborskį, 6712 Superior Av., 
ir' taipgi nebaigusieji mokėti te
nai galit atsilyginti.. Nepasili- 
kit atšalėliais, sykį pasižadėję 
boną pirkti!

Pilietystės pamokos bus ve
damos įvairiose miesto dalyse, 
ir norintieji pastoti Suv. Valsti
jų piliečiai gali apsilankyti se
kančiose vietose: (vakarais nuo 
7 iki 9 vai.):
Alta House, 12510 Mayfield rd.

. „.(ketyęrgais)
Broadway Library-, Broadway ir

E. 555 st., (paned. ir sered.) 
Collinwood Jr. High, St. Clair ir

Ivanhoe (seredomis).
Corlett School, Corlett ir E. 

st. (seredomis)
Eagle School, Eagle arti E.

st. (pėtnyčiomis)
Goodrich House, 1420 E. 31 St. 

(panedėliais)
Harmon School, WoodlAnd kam

pas E. 20 st. (ketvergais)
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Tūlas 
žmogus

Perka naujus šautuvus ban
ditams vaikyti. Miesto polici
jos departamentas, po ištyrinė
jimo naujos rūšies kulkosvai
džių nusprendė nupirkti penke
tą prie dabar esamų naujų kul
kosvaidžių, kuriuos bus naudo
jama gaudant automobilių va
gis ii’ banditus. Tie nauji kul
kosvaidžiai- sveria vos virš aš- 
tuonių svarų ir iššauna 1,500 
sykių į minutą.____ \ _____

PARDAVĖJAI
Mes norim keletą gerų Ener
gingų Vyrų prie musų parda
vėjų Organizacijos. Geras vy
ras gali pasidaryt $500 mėne
syje ar daugiau. Kreipkitės 

C. & R. REALTY CO. 
616 Hippodrome Bldg. 
Klauskit Mr. Rosen,

PARSIDUODA NAMAS
Ant E. 74th St. arti Superior 
Ave., su visais intaisymais 
pagal naujausios mados, šil
domas garu. Kaina $9,000.00. 
Inmokėti reikia $3,000 ir po 
$100 kas mėnuo išmokėjimui. 
Atsišauk telefonu Main 2683 
Forest City Mortgage Co.

. -----iš
naudojimas siekia net krimina- 
liškumo.

Vienas iš Didžiausių Nupigintų Pardavimų, ką Mes kada Kėsinomės Padaryti!

LIETUVIŠKAI 
KALBANTIS VYRAS

Mes turim vietas trims vy
rams musų Pardavėjų Sky
riuje. Reikalinga vyrai su 
kiek patyrimo pardavime. 
Čia nėra real estate parda
vimas ir užsimokės jums 
pasiteirauti apie tai. (40) 

791 The Old Arcade

PARSIDUODA NAMAI VISAI PIGIAI
NETOLI E 75th St; 10 kambarių, maudynė, elektros šviesa; sudėtinas pe

čius šildymui; slate stogas, viskas moderniškai. Kaina $9,000.
E. 65th St., 8 kamb., maudynės, elektros šviesa. Netoli Superior. Lotas I 

48 per 130 pėdų. Kaina $6,500.
HARLEM AVE. Dvi dviejų šeimynų stubos, Lotas 60 per 150, persiduos 

sykiu arba paskirai. Kaina $10,500.
LUTHER AVE.,‘ 11 kambarių namas, 2 šeimynom, elektros šviesa, maudy

nės. Kaina $9,200.
SPENCER AVE. namukas su 5 kambariais, galima pirkti su $1,000 {mo

kėjimo. Kaina $2,900.
Turim daugiau namų prieinamomis kainomis; ateikit pateitei-
rauti: 1366 Marquette arti St. Clair ir E. 55 St. (42)

JACOB TISOVIC Tel. Central 6026 L,

šokiais tikslais. Tas dabar ap
ima labdarystę, paramą, pra
monę, patriotizmą, išdidumą.

Viena iš labiausiai veikiančių 
užrubežiniuose reikaluose įstai
gų Clevelande yra Otis & Co., 
prie Publik Skvero, priešai pač- 
tą. Šimtai vyrų ir moterų kas
dien siunčia pinigus saviškiams 
užjurinėse šalyse.

Amerikos Legiono suvažiavi
mas atsibuvo šiame mieste per
eitą savaitę. Dalyvavo apie 20 
tūkstančių buvusių kareivių, to 
legiono narių. Panedėlio popie
tyje atsibuvo demonstracija — 
ir tai buvo didžiausia paroda, 
kokia kada Clevelande “buvo.

Pereitą savaitę Clevelandą 
buvo užklupusi pasivėlavusi di
delė šiluma. Bobų vasara, kaip 
Lietuviai sako, ištiesų pasirodė 
aršesnė, negu buvo vyriškoji.

Nelaimėse ant kelių pereitą 
nedėldienj likosi užmušti du vy
rai ir penkiolika sužeista. Vi
sos nelaimės atsitiko automo
biliais važinėjantiems. Vienus 
užlėkė tramvajai ar gelžkeliai

PINIGINIS STOVIS
Cleveland© Lietuviškos Budavojimo ir Paskolos 

Draugijos (Banko) 
ant Pirmos dienos Rugsėjo, 1920

INDETAS TURTAS
Banke ant čekių
Paskolinta ant Morgičių _ _ _ _ . 
Paskolinta ant Akcijų
Liuosybes paskola (U. S. Bonds) 
W. S. S. _ _ _ __________ ___ .

$ 57,778.29
458,260.43 

450.00 
2,650.00 

84.60
Viso $519,223.32

BUČERNE IR GROSERNE
Jeigu jus, Lietuviai, dar mus neaplankėt 
senoj vietoj, tai dabar kviečiam visus 
aplankyt naujoj vietoj. Turim šviežios 
ir rūkytos mėsos. Kainos tinkamos, pi

lį giau negu kitur. Prašome visų atlankyti muš. 
t A. & A. Kulbis Meat Market and Grocery 

3717 PAYNE AVE. kampas E. 38 Street 
t • Cleveland, Ohio.

l'1

ST. CLAIR kam. E. 24 St.
11 ryte iki 1 dieną
4 popiet iki 8 vakare 
Nedėldienj 11 iki 12 dieną

DENTISTAS
DR. J. A. KURLANDER 

1419 ADDISON ROAD 
Netoli Wade Park Ave.

8:30 iki 10:30 vai. ryt 
1:30 iki 3:30 po pietų

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

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

tokiu, kuris 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

MAGDE. ‘MJt, kaip man niekti gal- 
vq ! Išbandžiau visokius mazgojimus, 
trinkimus, muilavimus — ir vulras tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi!” '

MARE. 41 Na, tai kam tau kęst be
reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau
kai gražus, švelnus ir čysli. O tai 
todėl, kad aš vartoju RUFFLES !”

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduole? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintojis,

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. 6 kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?

300 Rudeninių Siutų
pigiausiom kainom, kokios šįmet buvo! .*

Reguliariai

$30 iki $37.50
$2i 22 Madų

2 Parodoma

IŠPARDAVIMAS TIK SEREDAI
VIENAS iš laimingiausių pirki
nių, ką mums kada pasisekė, lei
džia jums nusipirkti šiuos siutus 
už stebinančiai žemas kainas. 
Ateikit kaip tik krautuvė atsi
darys, prisirengę pirkti vietą iš 
tų geriausių siutų, kokius jums 
teko matyti už $21.

MATERIOLAS yra Grynos Vil
nos — Vyriško storo Molino, Ve
lour, Poplino ir kt. Apsiulėtos 
apačios, gražiai ištaisyti ir yra 
paprasto siuvimo modelių. Vi
sos rudeninės spalvos—užtekti
nai melsvų ir juodų—daugelis su 
šilko pamušalu. Mieros mote
rims ir merginoms.

Kita nesulyginama proga, kurios nei 
Viena neturėtų Praleisti!

550 Rudeninių Drėsių
retai, jei kada taip pigiai parsidavė

$ie
$28.00 iki $35.00 į

Reguliariai 2 Paveiksle

30 Madų

IŠPARDAVIMAS TIK SEREDAI
SPECIALIS didelis pirkinis už 
atpigintas kainas leidžia taip pi
giai mums jas parduoti.. Jos 
yra puikios suknios, rengtos par
davimui dusyko tokia kaina, kaip 
mes parduodame. Pardavimas 
Bargain Skiepe — ateikit anksti.

PADIRBTOS iš puikios moteri- 
jos—Satino, Charmeuse, Tricoti- 
no, Vilnos Velour, gražių mielinų 
su karieliais, mezginiais, puikiai 
apsiulėtos, tinkamom spalvomis. 
Modeliai gatvei, darbui ir na
mams. Visos mieros moterims 
ir merginoms po $18.
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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 ūmai sunaikinti simptomus ir 
nurodyti tinkamą gydymą. Visiškas paliuosavimas nuo li
gos yra tai, ko jus reikalaujate. To reikalauja ir kiekvie
nas ligonis. Delei to aš kviečiu jus ateiti pas mane.
Aš GYDAU CHRONIŠKAS

NERVIŠKAS, INKSTŲ,
KAINOS PRIEINAMOS.

Visus pacientus egzaminuoju __  r     __K. 
silankai čia pasimatai su manimi ir niekas visu gydymo 
laiku nesimaišo ir nepavedu jokiam pagelbininkui. Jums 
nereik perkalbėtojo, as turiu Lietuviškai kalbantį 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 A v. ir East 55th Street. 

CLEVELAND, OHIO.

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

ir gydau pats ir kada tik at-

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

Baigęs Mokslą, Registruotas, su Leidimu 
Gydytojas, Specialistas Chroniškų Ligy-
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AR RENGIATĖS NAMON ? LIETUVON

SUIMTAS TURTAS 
Bėgantis kapitalas ir nuošimtis _ _ 
Sumokėtas kapitalas ir nuošimtis 
Neištraukiamas kapitalas _ _ _ _ 
Taupymo ir nuošimtis (deposits) 
Atsargos Fondas _______ 
Neišdalintas turtas _______ 
Uždarbis nuo 1 Liepos iki 1 Rugs.

Viso __________

Laivakortes:

$ 59,064.86 
11,100.00 
5,200.00 

431,301.12 
1,816.00 
5,563.74 
5,177.60

$519,223.32

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

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

AD. RICHTER O CO., 376-330 Broadway, New York**"""

T. P. NEURA CO

Eidkunuosna $106.70

Sekretorius St. Zaborskis 2041 HAMILTON AVE.
UŽDĖJAU GROSERIŲ SKLADĄ (SANDĖLĮ).
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Liepojun $145.00
Tai yra musų kaina tik per vandenį, 

parūpiname pasportus be atidėliojimo jums.
Sekantis 'laivas išplaukia Spalio 16 d.

Nereiks bėdavoti Nebus vargo

Mes

imines is Lietuvos
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Pančiakos Mokyklon Eiti
PASINAUDOK1T 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

Prie Addison Road.

5

7040 SUPERIOR AVE.
■1

į

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 įieš
ko gauti pigiau pirkti produktus. Taigi dabar atsidaro 
visiems proga pasinaudoti šiomis musų krautuvėmis:

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

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

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

legramą. Persiuntimas pilnai užtikrinamas, o jei kas 
negauna, pinigus jums gražinsime.
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Prospect 2420 Central 1766

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

kuojam, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

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

'T. P. Neura, 2047 Hąmilton Avė.
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Gabowitz-Castle and Co.
INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio
f
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