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Naujos Tarybos su Lenkais
Suvalkuose

TIK AR VĖL NEPASIRODYS LENKAI SU SA-T~
VO PASALINGUMU.... Į

Giriasi nenorį ant Vilniaus pulti, turbut smarkiai 
Lietuvių armijos atmušti. 1 —

PASKIAUSIOS 
ŽINIOS

Su Bolševikais sutinka Pasirašyti ant Paliaubų.

VOKIETIJA SULAIKIUS TRIS LAIVUS AMU
NICIJOS, VEŽTOS LENKIJAI.

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO

SAKO, LIETUVA EI
NANTI SU BOL

ŠEVIKAIS
Londonas, spalio 4 d. — 

Reuterio agentūra iš Var-

VOKIEČIAI SULAIKĖ 
LENKŲ AMUNICIJĄ.

Kielio kanale Vokiečiai turi 
sulaikę tris laivus su amunici
ja, siųstus Lenkijai. Ambasa
dorių taryba Paryžiuje reika
lauja laivus išleisti, bet Vokie
tija, prisilaikydama neutralumo 
Rusų-Lenkų karėj sako negalin
ti laivams leisti plaukti ’ — 
žigą.

į Dan-

Angliakasių streikas.' Scran
ton, Pa. — Pennsylvania Coal« ša vos skelbia, jogeį Rusija 
Ca.< darbininkai Pittstono dis- su Lietuva priėjo prie pa- 
trikte išleido įsakymą išeiti vi- liaubų sutarties. Tokios SU- 
siems darbininkams generalin tarties paskelbimo tikėtasi 
streikan ant spalio 4 d. akivaizdoje to fakto, kad

Mūšio fronte sovietų 
menė užėmė Letičevą ir 
nią. Pietinėje Rusijoje 
reiviai inėjo į Mariup'olį.

kariu- 
Deraz- 
jų ka-

Darbininkų skundų komitetas Lenkija paliovė savo pasi-
Bolševikų Spėkos Silps

ta Viduje; Žmonės 
Reikalauja Taikos

Londonas, spalio 4 d. — Iš 
Stockholmo pranešimai nurodo, 
jog Rusijos dalykai visai pa
blogėjo, prie visko prisideda 
streikai ir badas ir 'tas apsun
kina keblias Lenino ir Trockio 

Sutarties užvėrimu, Lie- aplinkybes.
va nutinka, kad hnlšp.vi-1 r__ * T ■ —

stengimo užgrobti Vilnių, 
Lietuvos sostinę.

Lenkų kareiviai buvo ne- 
pertoli nuo Vilniaus, bet su
silaikė, tuo gi tarpu didisai

išleido įsakymą streikuoti dėl
to, sako, kad kompanija nepai
sė ant paduoto protesto prieš 
kasyklų "kontraktų” sistemą.

Streikas paliečia tarp 8 ir, 10 „
tūkstančių tai kompanijai dir- ofensivas pietryčiuose prieš 
bančių angliakasių. Tik savai- bolševikus buvo vedamas.. | 
te laiko atgal jie buvo sugrįžę » 
dirbti po dešimties savaičių per- tuva sutinka, kad bolševi-l 
traukos-streiko, dabar vėl ture- kams butų galima per jos Varšavos skelbiasi, jų kareiviai 
jo darbą paliauti. ' žemę vykti Lenkijon.

Anglijos kasyklų darbininkai 
streiką atidėjo. Londonas. - 
Antras įsakymas streikuoti, po 
atidėjimo nuo rugsėjo 25 die
nos, vėl likosi sulaikytas ir per-Į, 
traukimas angliakasių .darbo li-s | 
kosi vėl atidėtas, ant toliau. Tą . 
padaryti pasekmėje ^farinfosi . 
premjerų. Angliakasių konfe- į 
rencija nusprendė paleisti vi- 
siems darbininkams nubalsuoti, IL' 
a/* jie sutinką, kad jų nestisi- LJ* 
pratimai butų pavesti neparti
niam tribunolui nuspręsti.

Tuo gi tarpu dedama pastan
gos išrišimui nesusipratimų tar
pe angliakasių ir savininkų.

Martins Ferry, O. — Po vie
nos ir karščiausių kovos šio dis- 
trikto angliakasių unijos, ryti
nės Ohio dalies angliakasiai 
vo konvencijoje nubalsavo 
baigti streiką, kurin buvo 
traukta 7,000 trijų pavietų 
gliakasių. Streikas prasidėjo 
panedėlyje, rugs. 25 d., su rei
kalavimu, kd butų mokėta ir už 
išimamą iš žemės akmenį.

Wellington, O. — Sprogus 
dirbtuvėj garo katilui, užmuš
ta du, šeši sužeista ir keletas 
lengviau nukentėjo. Eksplozi
ja sukratė visą miestelį ir 
ardė tą dirbtuvės dalį, kur 
tilas stovėjo.

Karės fronte, kaip* Lenkai iš

nesulaikomai veržiasi prieš bol-
Varšava skelbia, jog liko- ševikus, stumdami juos atgal; 

__i®1. uzverta paliaubos taip Lenkai užėmė Novogrodką; bol- 
- ®tVvos..benklJQS. ševikai panešė didelius nuosto-

I (Šita žinia yra klaidman-pjus_ Dvidešimts šešios'sovietų 
Įti, nes Lenkai^ norijPrieš vi-|(jjvjzjjos |įkęSi sunaikintos', pa

tekę Lenkams daug grobio.
Tame.Lenkų žengime paimta 

’ esą nelaisvėn apie .42,000 bolše
vikų. Pilsudskis esąs pats ka
res laukė!

Vrangelis Krime savo užpuo
limais bolševikų spėkas sudrai
kęs jr jo armija veržiasi pieti
nėje'Rusijoje gilyn. Tose vie
tose eina streikai ir žmonės ba
dauja. Sovietų vadų pastangos 
suorganizuoti daugiau kariume
nės nevyksta.

sus išsiteisinti, kad jie pa
darė su Lietuvą mūšių per
traukimo-sutartį, o tuo tar-; 
pu Lietuva'.daranti sutartis 
su bolševikais prieš Lenki- 
j“. Lenkai mat net susto
ję eiti ant Vilniaus ir neno
ri jo užimti. — “Dirva”.)

sa- 
už- 
in- 
an-

su-
ka-

, JAVAI ATPIGO.
Chicago. — Gale pereitos 

vaitės javų kainos nupuolė 
sai žemai ir, kaip matyt, pra
deda atgrįžti į prieš-karinę sa
vo kainą.

sa-

Tilrbut Lietuvių Sumušti 
Lenkai Giriasi nenorį

Vilniaus Pulti
Ryga, spalio 2 d. — Lenkai 

Suvalkuose priėjo prie laikino 
susitarimo .su Lietuviais ir- mį- 
litaris veikimas likosi sulaiky
tas, sulyg šios dienos Lenkų 
oficialių pranešimų, kurie taip
gi primena, jog 
viai užėmę Ūlos 
šiaurvakarin nuo

Sulyg oficialių 
Šimų, Lenkai 
pirmyneįgą, i 
Vilniaus tiek toli, kaip randasi 
Lyda. Nors neoficialiai Lenkų 
geidžiama Vilnių užimti kaipo 
visai Lenkišką miestą, oficia- 
lės jų pažiūros yra tokios, jog 
puolimą ant Vilniaus reikia pa
liauti kaipo nepatartiną delei 
Lietuvių elgimosi pakeitimo.

Apleidimas puolimo ant Vil
niaus gali būti pirmi ženklai 
permainos viso militario klausi
mo, kuris nuskaidrintų visą at
eitį prie taikos.

Lenkų kąrei- 
upės sritį, — 
Gardino.
Lenkų prane- 

i permainę savo 
dasistumę linkui

Pirmesni pranešimai iš Hel- 
singforso tą patį skelbia, — esą 
industrialėše sovietų įstaigose 
eina dideli sujudimai ir vaka
rinio Rusijos fronto armija no
ri būtinai taikos. Dirbtuvių su
kilime užmušti du komisarai.

Beveik visos Petrogrado dirb
tuvės paliestos streikais; darbi
ninkai nori nuversti soyietų val
džią. Vakariniame fronte ka
reiviai laiko mitingus tardamie
si apie taiką. Dvylika armijos 
delegatų esą pasiųsta Maskvon 
reikalauti taikos, ir juos tenai 
sušaudę.

Eina kalbos, jog Trockis li
kosi sužeistas, taipgi mirtimi 
nubaustas pasižymėjęs bolševi
kų kavalerijos vadas gen. Bu
denny. Petrograde esą išnešta 
rezoliucija, reikalaujanti užver
ti taiką su visu pasauliu.

----------- . I Su Rusais Taikomasi
SUDEGĖ PENKI VAIKAI. Ryga, spalio 5 d. — Rusų ir 

nedėlį gaisrui sunaikinus ūki- Lenkų taikos delegatai padarė 
nedėlį gaistrui sunaikinus ūki
ninko namą, ugnyj žuvo jo pen
ki vaikai, nuo 5 iki 14 m. am
žiaus. Gaisras spėjama kilo iš 
liktamos, kuri nakčia palikta 
kambaryje deganti. Tėvai išsi
gelbėjo:

Tai buvo verksmo! Chisago, 
— 21,000 tikro alaus bonkų li- 
kosi išpilta į upę. Tą matyda
mi kiti net seilę rijo ir 
apgailestavo. Tas alus 
pereitais metais karčiamoj 

' fiskuotas valdžios agentų.

labai 
buvo 
kon

įve-
Jun-

Washington. — Valdžia 
da permainąs Vokiškųjų 
kerių orlaiviuose, naudojamuose 
pačto vežiojimams. Tas daro
ma dėlto; kad iki šidlei daug ne
laimių su jais lekiojantiems at
sitiko.

sutartį, kad nevėliau pėtnyčios,' 
spalio 8 d., abi pusės pasirašys 
ant paliaubų, tuomi padarant 
pirmus žingsnius prie taikos.

Pranešimai apie vidujinius 
neramumus1 ir bruzdėjimą Var
šuvoje pradeda Rygoje Lenkų 
delegatams užduoti rupesnio. 
Kaip nurodo, greitas Lenkų at
stovų pirmininko Dombskio pa
sirašymas ant sutarties su Ru
sais butų jam ypatiška pergale, 
nesą visa Lenkija pasiilgus tai
kos ir žmonės jį sutiktų kaipo 
Savo draugą.

Bolševikų ultimatumo laikas 
pasibaigė spalio 5 d., iki kolei 
jie davė Lenkams apsvarstyti 

i ar sutiks su jų pasiūlymais, ir 
kaip rodos, Lenkai jau sutinka 
ir neprašo laiko prailgint.

Per Londoną skelbiama, jog 
Rygon pribuvo bolševikų užru- 
bežinių reikalų ministeris čiče- 
rin. Toliau pranešime sakoma, 
jog Rusams nesikišant į ryti
nės Galicijos reikalus, išrodo, 
kad abi pusės greit susitars.

Nelaimės su Laivais
Ryga. — Suv, Valstijų kariš

kas laivas “Kane” Rygos van- 
denuose liko sugadintas, bet ne 
taip pavojingai, kad pats galė
jo į lygą daplaukti.

Norfolk, Va. — Prekinis lai
vas užėjo ant akmenų ir sudu
žo; darbininkai išgelbėti.

Halifax. — Anglijos garlai
vis užneštas audros ant kran
to ir sugadintas. Nelaimė at
sitiko St. John’s pakraštyje.

New Yorkan pranešta, kad 
nelaimėn^pateko pora laivų iš 
priežasties audros, kuri siautė 
pereitos savaitės pabaigoje.

New Orleans. — Pereitą sa
vaitę prašįavus Meksikos užla
joje audrą nuskandino pasažie- 
rinį laivą, prigėrė 5 ypatos, 13 
dar nesurandama. Ant laivo 
buvo 29 žmonės, skęstant susė
do į valteles gelbėtis, bet dviejų 
valtelių nerandama.
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METAI V (VOL. V)

1 AIRIJA PERGYVENA RŪPINASI LYGOS LI- LENKAI — VIENATINIS DABAR LIETUVOS 
! SMARKIOS KOVOS

i LAIKUS
Į Dublinas. — Nepragyventum 
nei mėnesio laiko Airijoje ne
girdėdamas apie žmogžudystes, 
užpuolimus, riaušės — ypatin
gai Dublino koteliuose. Bet už 
tų šiurkščių nuotikių Airių 
vos stovi to viso principai.

ko-
Ir

kada juos supranti, galima pa
teisinti. Airiją ^šiandien yra 

. scena ilgos, intempros dramos, 
į. Tai yra kruvina ^nepaliaujama 
. dvikova tarp dviejų tvarkų.

Pirmoji yra Anglijos tvarka, 
’ kietai įsteigta,] ant kiek tai pa

liečia valdžios) mašineriją, pa- 
. laikoma tam tikrų žmonių, re

miama Belfasto Unionistų ir gi
nama didelėmis 1 karališkomis 
spėkomis.

Antra tvarka jya nšuja Ai
rių respublikos tvarka. Ji veikia 
slaptai ir vis skubiai; ji turi 
palaikyti savo pasekėjus nežiū
rint nepatogumų, (neramumų ir 
pavojų. Ji turi jterstis mažais 
šaltiniais brangioje r kovoje.

Teismai Airijoje -.atimti nuo 
Anglijos; visais reikalais žmo
nės kreipiasi į Sinti Feino įstai
gas ; ūkininkai taksų valdžiai 
atsisako mokėti; pati Airių val
džia renka taksus ir užstoja 
gyventojus nuo niiostolių atsi
sakyme Anglijai mokėti. Pati 
respublika turi išleidusį savo 
pačto ženklelius;! organizuoti 
darbininkai laike .streiko prieš 
Anglijos militarizrųą išleido- sa
vo popierinius pinigus.

Slopinamoji Airių pusė nega
li išstoti atviron 
tinai nusikratyti. Anglijos jun
go, bet gi ir Anglija' visai vie
šai nedi’įsta prl^Stirius -išsto
ti; Sinn Feino organizacija vei
kia visoje šalyje, jos paskiri na
riai gaudomi ir kišami kalėji- 
man, bet ji vis drąsiau ir sėk
mingiau sayo tikslų siekia.

Ims dar laiko, bet tikima Ai
rija susilauks savo pilnos nepri-l 
klausomybės.

jyon ir galu-

Londonas. — Majoras Mac- 
Swiney vis badauja ir jau pa
siekė virš 50 dienų. Jo gyvybė 
visai menka.

Kalėjimo gydytojas dėjo vi
sas pastangas priprašymui ba
daujančiojo majoro priimti mai
stą, bet jis atsisakė.

bus

Rengiasi Orlaiviu 
Amerikon

Berlinas. — Šią savaitę 
daroma bandymai didžiausio
pasaulyje orlaivio, kuris skris 
iš Vokietijos į Suvienytas Val
stijas. Orlaivis likosi pabuda- 
votas Stakene, netoli Berlino, 
Zeppelino įstaigoj. Jis’ yra mo
noplanas, pabudavotas iš plieno 
ir alumino, Fokkerio tipo, turi 
keturius inžinus, kiekvienas jų 
turintis po 250 arklių spėkos. 
Tikima, jog tokis orlaivis galės 
skristi po 250 mylių į valandą, 
nešdamas 18 pasažierių, šalip 
dviejų kėravotojų ir dviejų Yne- 
chanikų. Bandymai bus daro
ma paleidžiant inžinus suktis iš
tisai šešias dienas.

mote-

visos
Ame-

Kurips Moterįs neturi 
Teisės Balsuoti

Inėjus galėn moterų balsavi
mui, ne visos moterįs turi tą 
teisę ir štai kodėl:

Pirmiausia, neturi teisės bal
suoti visos svetimtautės 
rįs, nesančios pilietėmis.

Antra, negali balsuoti 
Itos moterįs, kurios nors
riko j e gimusios, bet esančios ar 
buvusios vedusios su nepilie- 
čiais vyrais.

Amerikos Lietuvaitės, kurios 
pagal gimimo turėjo teisę prie 
balsavimo, jeigu jų vyrai nėra 
piliečiai, jos balsuoti negali.

Kurios šįmet balsuotų, esan
čios nevedusios, kitais balsavi
mais, jei apsivestų su Lietuvos 
piliečiu, netifrės teisės balsuoti.

KIMU
Į Washington, spalio 3d. — 
Prezidentas Wilson, pirmame - 
savo kampanijos atsišaukime į 
žmones, ragino patvirtinti rin
kimų laike Tautų Lygą ir pasa
kė, jog “visas pasaulis lauks jū
sų nuosprendžio lapkričio mėne
syje, kaip lygiai lauks nuomo- ‘ 
nės, kokia jos ateitis turėtų bū
ti.” Prezidentas nurodė, jog 
tai yra “visiškai klaidinga” tik
rinti, kad Punktas X lygos įs
tatymų galėtų kaip nors intrau- 
kti Suv. Valstijas į karę. Jos 
įstatymuose nebuvo nieko, sa
ko jis, “kas pakenktų ar neda- 
leistų kongresui paskelbti ar ne
skelbti karės sulyg savo pačių 
nepriklausomo nuosprendžio, ką 
ir musų konstitucija suteikia.” 

Prezidentas nieko neminėjo 
savo atsiliepime apie kandida
tus, tik atsidėjo ant trumpo ap
gynimo punkto X, ir kritikavo 
tuos, kurie “labai suklaidino” 
visuomenę kaslink taikos sutar
ties. Prezidentas pasakė, jog 
tie, įįurie praleido savo-gyveni
mą, kaip ir jis pats, “susipaži
nimui su istorija, tradicijomis 
ir tvarka .šios tautos, turėtų nu
sistebėti iš taip didelio ignoran- 
tiškumo ir žemo atsinešimo, ku- ‘ 
ris privedė jo oponentus bandy
ti išrasti ‘Amerikanizmą’, netu
rintį jokio pamato jokiose 
rose valdžios tradicijose”.

PRIEŠAS IR VARGINTOJAS
'Siūlo Tartis, o FaktinaiT m p ■ 7 ——_

Veržiasi Gilyn Lietu
von NUO L. G. D.

Lietuvi:

tik-

st., Brooklyn, 
agentams su 
sako, išgauta 
leis atrasti ir

Sugavo su Dinamitu
Pittsburg, Pa. — Policija per

eitą savaitę suėmė, po didelio 
vargo, žmogų, kuris su savimi 
valizoje turėjo dinamito, kap
sulių ir fiuzų ir kuris prisipa
žino esąs radikalių draugijų na
riu. Jis buvo apsistojęs /vidu
ryje miesto viešbutyje. Ęo pa
talpinimo' jo policijos stotyje 
kamaroje, jis, sako, prasitaręs: 
“Matot, ką mes padarėm ant 
Wall gatvės (New Yorke); ki
tą sykį bus dar didesnis ir bai
sesnis ; tai tik buvo pradžia.”

Areštuotasis hotelyj buvo už
siregistravęs Florijonu Zelens- 
ka (gal Žilinskas?....), 29 m., 
iš 470 Cleveland 
N. Y. Valdžios 
juo pasimačius, 
davadų, kurie gal
Wall gatvės eksplozijos suren- 
gėjus rugsėjo 16 d. ir kad bus 
padaryta keletas areštų Brook- 
lynę. Zelenską susekė • buvęs 

| valdžios slaptas agentas važiuo
jant traukinyje, kurį nužiūrėjo 
ir sekė, iki pagaliaus jis Pitts- 
burge apsistojo viešbutyje, po 
to pranešė policijai.

Brooklyno policijai apie tai 
pranešus, jo paduotu antrašu 
namuose padaryta krata. Su
sekta, jog tuo vardu žinomas 
vyras minėtus namus apleido 
apie 2 savaitės atgal (kaip -iš
tiko Wall gat. eksplozija). An
tra, patirta, jog tuo vardu ži
nomas žmogus pora metų atgal 
buvo dirbęs Hercules parako įs
taigoj.

Columbus, O., policija atsilie
pė, jog tenai vienoj vietoję bu
vo pavogta 55 svarai dinamito, 
ir jieško paties Zelensko. Ka
da dinąmitas oingo, prapuolė ir 
keletas kitų svetimtaučių dar
bininkų, dirbusių prie tiltų 'sta
tymo.

(Lietuvos Informacijų Biuras)
Washington. — Naudoda

miesi tuomi, jog Lietuvos 
Valdžia yra sutikusi pavesti I 
Tautų Lygai apsprendimą j 
rubežių tarp Lenkijos ir 
Lietuvos ir vengia stiprės-Į 
nių musių, Lenkų kariume-l 
nė vis veržiasi gilyn Lietu
von. Puldami ant Gardino, 
kuri valdė bolševikai, Len
kai buvo pasiekę Druskinin
kų. Lietuvos, Atstovybė A- 
merikoje yra gavusi du nau- 
ju kablegramu. Vienoj Ba
lutis praneša, jog “Lenkai, 
eidami nuo Druslaninkų pu
sės, pasirodė Nočioj ir yra 
užėmę Rodunę”, o kitoj Už
sienio Reikalų Ministeris, 
Dr. Puryckis, duodamas vi
soms atstovybėms tam tik
rą įsakymą delei pasų vizos, 
jog “daug Lenkiškų agita
torių ir šnipų, kurie iš Lie
tuvos, bolševikams besiarti
nant, buvo išbėgioję, dabar 
grįžta atgal.”

Matomai, Lietuvos pakan
trumas, gal but pateisina
mas strategijos žvilgsniais, 
veikiai turės išsisemti. Lie
tuvos Valdžia yra išleidusi riumenė, įsididžiavusi savo 
atsišaukimą į visus Lietuvos laimėjimais prieš bolševi- 
žmones. Šaukiamas kiek- kus, kurių armijos susmu- 
vienas griebtis ginklo, kir- ko, norėtų vėl užgrobti ir 
yio, dalgio, kad tik Lietuvą visą Lietuvos dalį, kurią ir 
nuo priešų' apgynus. Ruo- pirmiau buvo užėmę. Gir- 
šiamos prie generalio mu- di, jau veikiai paimsią ir 
šio.... Lenkų melams ma- Lietuvos sostinę Vilnių, 
tomai netiki nei pati Tautų ~
Lyga, kurios pirmininkas L. nė jau, yra užstojusi jiems 
Bourgeois stebisi,'kam Len- kelią. Lietuvos Atstovybė 
kai yra besiuntę Lietuviams Amerikoje yra gavusi žinių, 
ultimatumą ir kodėl ant jų jog visu plačiuoju frontu su 
užpuolę, jeigu Lietuviai bu- Lenkais nuo rugsėjo 23 die
vo sutikę atsitraukt iki tam nos prasidėjo sustiprintas 
tikros demarkacijos linijos, žvalgybos darbas ir nuolati- 
kuri buvo nustatyta gruo- ni susirėmimai. Lietuvos 

kariumenė rugsėjo 30 dieną 
laikiusi yra šį ilgą frontą, 
pradedant nuo Prūsų sie
nos, būtent per: Lieškiemis, 
Jalovo, Fornetka, pro Bak
šių ir Laipiškių ežerus, Bur
biškiu kaimą ir Galados e- 
žero, toliaus per Ogorodni- 

Ikus, Živulčiškius, Merkinę, 
palei Ūlos upę, pro Didžiuo
sius Solečnikus iki Slobod- 
kos ir toliau iki rytų su Ru
sais siena. Tokiu budu Vil-\ 
nius yra pridengtas musų 
kariumenės pajiegomis. Jo
kių bolševikiškų pajiegų į 
šiaurę nuo tos linijos nėra, 
kaip jų nebuvo nei Druski
ninkuose, nei Rodunėj. Len
kų puolimas negali būti nie
kuo pateisintas. Prieš tokį 
jų puolimą Lietuvos Atsto-, 
vybė yra surašiusi naują 
S. V. Valstybės Departa
mentui protestą, kurs ir bu
vo inteiktas spalio- 2 d.

džio 8 dienų, ir pavedę visus 
ginčus išspręsti Tautų Ly
gai. Be to šiame prie Len
kų rašte, L. Bourgeois nu
rodo, jog reikėtų palikt Lie
tuviams terminas, iki kurio 
bolševikai turėtų išsikraus
tyti iš 'užimtos Lietuvos te
ritorijos. Pažymėtina, jog 
ši Associated Press žinia 
patilpo tik viename “The 
World”, o visi kiti laikraš
čiai jos nepadavė. Bet Len
kų vadai nepaiso nei ant 
Tautų Lygos patarimo, o 
gal nei ant savo Ministerio 
Pirmininko Sapiehos, kur
sai buk yra sutikęs geruo
ju be jokių mušiu tartis su 
Lietuvos atstovais.

Rugsėjo 29 d. tuo tikslu 
jie kviesti Į Suvalkus. Vie
ni kviečia tartis, o' kiti len
da vis tolyn į Lietuvą.

Šios pinklės veikiai turės 
paaiškėti.

Kraujas tavo brolio 
liejasi, o tu, Amerikos 
Lietuvi, kokią pagalbą 
teiki palengvinimui jo 
kančių, sužeisto karės 
lauke?

Lietuvos Raudonasis 
Kryžius reikalauja pi
nigų, o tu vis tebelauki 
patogesnės progos — ir 
kaip ilgai tu tos progos 
lauksi ?

Gerbiamieji Lietuvai 
Gelbėti Draugijos Sky
riai: šaukit ekstra susi
rinkimus ir išrinkit ko
lektorius, siųskit po na
mus pakolektuoti ir pi
nigus nevilkinant pri
siųskit L. G. D. Centrui.

Dr. A. L. Graičunas, 
L.G.D. Centro- Sekr.

3310 S. Halsted Street 
Chicago, Ill.

LIETUVA YRA PASI
RENGUS GINTIS 

(Lietuvos Informacijų Biuras) 
Washington.'—Lenkų ka-

Tečiau Lietuvos kariume-

KAS SKAITO ŽURNALĄ “ARTOJĄ”

Caro Brangenybės 
Vokietijoje

Berlinas. — Daugelis bran
genybių, dėvėtų caro šeimynos 
narių, pradeda pasirodyti Ber- 
line. Užgrobę tuos daiktus ca
ro nužudytojai matyt per agen
tus bando išparduot juos Vo
kietijoje; perlai ir kitokie bran
giais akmenaiš dabinti ’daĮykai 
parduodami pigokai, nors jų 
tikra kaina yra labai augšta.

Chicago. — Jūreivi jos (orlai- 
vyno oficierius lekiant nukri
to į Michigan ežerą ir prigėrė. 
Su juo lėkęs kitas išsigelbėjo.

JAU išėjo Pirmas (Rugsėjo) 
ir Antras (Spalio), mėnesių 

“ARTOJO” numeris ir kurie 
juos gavo,'labai užganėdinti. 
Pirmo numerio jau gauti ne
galima, Antras dar tęsės iki 
galo šio .mėųesio.

Kurie rengiatės gauti Tre
čią “ARTOJO” numerį, sku
binkit iškalno užsakymus pa
duoti, kad nepritruktų 
renkamam kompletui.
Metams kaina .....■:.. 
Pusei metų .......... 
Lietuvon metams ....
Dykai nei vieno numerio ne
bus niekam siunčiama. Rei
kalaudami prisiųskit pažymė
tą mokestį arba 10c. už num.

jūsų

$1.00 
.60 

$2.00

“ARTOJAS” yra,30 puslapių, didelio formato (8x11 colių), gra
žiais dviem spalvom — mėlina ir raudona — spausdintais virše

liais ir jį turinčiam daro malonų įspūdį. Nebūkite be jo.
“Artojas” E. 79th St., Cor. Superior Ave. 

Cleveland, Ohio
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Iš Lietuvių Gyvenimo

išdi- 
Julę

jau

Ta- 
sri- 
buti

DETROIT, MICH.
Įspūdžiai iš TMD. 68 kp. kon

certo. Po vasaros karštų die
nelių, iš žalumynų ir pavėsių, 
vėl Lietuvių visuomenė grįžta 
į tvankų miestų orą ir jieško 
užsiganėdinimo žmogaus tvėry- 
boje. Tiesa, mes šiame rengia
mų vakarų sezone neturėsime 
tokių prakilnių koncertų, kaip 
pirmiau, nes netekome Petraus
ko, Šimkaus, Sodeikos ir jų vie
tas vargiai kas greitai užims, 
bet užtai prisidės dainininkių- 
solisčių iš gražiosios lyties — 
jaunų Lietuvaičių. Prie Rakau
skaitės, Pocienės, Karužiutės, 
Jurgeliutės, Greičienės ir kitų 
žymiausių musų dainos spėkų 
galima .pridėti nepaprastos e- 
nergijos, pilną gyvumo ir. 
durno 'jauną solistę p-lę 
Baltrukoniutę.

P-lė Julė Baltrukoniūtė
nuo tūlo laiko lavinasi dainavi
me ir muzikoje, bet iki šiolei tik 
savo kolonijoje — Clevelande — 
tedalyvaudavo koncertuose, 
tai, viena, rengėsi prie tos 
ties; o antra — negalėjo 
žinoma plačiai visuomenei.

Bet štai, rugsėjo 25 dieną, T. 
M. D. 68 kuopos Detroite su
rengtame koncerte dalyvauja ir 
p-lė Julė Baltrukoniutę. Det- 
roitiečiai apie ją kaipo dailinin
kę mažai težinojo, neturėdami 
progos matyti. Bet kokis bu
vo visų nusistebėjimas, kada iš 
jaunos musų dailininkės kruti
nės išsiveržė malonus ir žavė- 
jantis balsas — “Plaukia sau 
laivelis”; “Pamylėjau vakar”; 
“Kur bakūžė samanota” ir ki
tų liaudies dainų. Kadangi ne
su dailės žinovu, tai negaliu nei 
tinkamai apvėrtinti, nei raštu 
nei žodžiu neturiu minties iš
reiškimui apie jos artistiškus 
gabumus, tečiaus esu liudinin
ku, kaip visa publika neišpasa- 
sakytai buvo užganėdinta. Po 
kiekvienam jos dainavimui bu-' 
vo griausmingais delnų ploji
mais iššaukiama atkartoti. Ir 
dar didesnės padėkos'' išreiški
mui ji tapo apdovanota gėlių

Dabar Detroitiečiai daug kal
bia apie p-lę J. Baltrukoniutę ir 
tariasi vėl kviesti ją čia kada 
apie Kalėdas. Detroitietis.

Auditoriume, delei atvadavimo 
brangaus kiekvienam Lietuviui 
musų svarbiausio miesto Vil
niaus,

Nutarė: 1) griežtai .protes
tuoti prie štokį ‘,‘Draugo” re
dakcijos šmeižtą ir nachališkąį 
iškraipymą manifestacijos tik
slo, nes visi Lietuviai, dalyva
vę tame susirinkime, taipgi Lie
tuvos Atstovybė, kun. A. Vili
mas, Dr. J. šliupas ir teisėjas 
Crowe didžiavosi Lietuvos Vai-| 
džios ir kariumenės pasiseki
mais ir džiaugėsi, kad į Vilnių 
jau įžengė musų armija ir kad 
Vilnius jau lieka musų ant vi
sados, — tuo tarpu "Draugas” 
kaip ir visada begėdiškai že
miausiu budu apjuodino Lietu
vos Misiją, visus kalbėtojus ir 
dalyvavusius iškilmėje Lietu- 
tuvius, primesdamas bolševikiš- 
kumą, kuris kiekvienam sveikai 
protaujančiam Lietuviui yra, to
limas ir bjaurus, ypač Chicagos 
Lietuvių Tarybai ir Liet. Lais
vės Bonų Chicagos Apskričiui, 
kurie surengė minėtą iškilmę, 
ir tiems, kurie dalyvavo;

2) Rezoliucija Chicagos Lie
tuvių Tarybos, išnešta rugpjū
čio 20 d. 1920 m1, prieš “Drau
go” šmeižtą pilnai nutarta 
girti.

A. Lukas, pirm.
A. Stankus, rast.

už-

CHICAGO, ILL.
M. D. “Apšvieta” turės 

puikų teatrą spalio 10 d., C. S. 
P. S. svetainėje, 18 gat. 
pirmu 
aktų 
nias”. 
teatro
viekai te, 
Pabarškienė irJct.

Koresp.

L.

CHICAGO, ILL.
NUTARIMAS:

A. L. T. Sandaros 25 kuopa, 
Chicagd, III., susirinkime rugsė
jo 22 d., 1920, Fellowship Hou
se svetainėj, apsvarsčius atsi
šaukimą Chicagos Lietuvių Ta
rybos ir jos išneštą rezoliuciją 
rugpjūčio 20 d. delei tilpusio 
“Draugo” N. , 196 redakcijinio 
straipsnio, šmeižiančio Lietuvos 
Atstovybę ir Chicagos Lietu
vius, dalyvavusius manifestaci
joje rugpjūčio 15 d., Chicagos

|ga, o čia gyvenantiems skolinti 
I Lietuvai yra daug lengviau ir 
butų didžiausia gėda, jei neįsi- 
gysim Lietuvos bonų. . Kalbė
tojas patarė tuos, kurie gali, o 
nenori pirkti, visai nevadinti ir 
Lietuviais ir nieko bendro su 
tokiais neturėt.

Kvietė musų Lietuvaites, pra
dėt varyt agitaciją už paskolą, 
nes nuo jų ir kietaširdžiai gė
dintųsi atsisakyti. Turiu pažy- 
mėt, kad publika per kalbą ra
miai užsilaikė ir atidžiai klausė
si. Paukštelis.

buvo

Jis pirmiaus už- 
tiesų praktikavimu

PROVIDENCE, R. I.
Nedėlioj, rugsėjo 26 d., vie

tos Lietuviai turėjo susirinki
mą, kurį vietinis Anglų laikraš
tis sekančiai aprašo:

“Penki šimtai Lietuvių kilmės 
žmonių vienbalsiai priėmė re
zoliuciją savo masiniame susi
rinkime Palace Casino salėje, 
reikalaudami Suv. Valstijų pri
pažinimo Lietuvos^ respublikos. 
Tie, kurie dalyvavo, sako, at
stovavo nuomonę 3,000 šios val
stijos Lietuvių.

Kalbėtojai atakavo demokra
tų valdžios atsisakymą įves
ti Wilsono principą “mažųjų 
tautų apsisprendimo teisės” ir 
del Lietuvos. Lenkijos užsipul
dinėjimai ir tramdymas naujos 
respublikos reikalų buvo svar
biausiu protesto tikslu. Wash
ingtono valdžia, buvo kalbama, 
neliaujamai padėdinėja varyti 
Lenkų machinacijas prieš Lie
tuvą.

Svarbiausiu kalbėtoju
Fortūnatus J. Bagočius, Bosto
no advokatas, 
siiminėjo 
Providence ir laike karės buvo
instruktorium Lee stovykloje. 
Jo kalba buvo Lietuviškai.

Jis pasakė, jog iš gubernato
riaus Cox, jei bus išrinktas pre
zidentu, negalima visai laukti jo 
užjaučiančio atsinešimo linkui 
Lietuvos, kadangi jis gal but 
seks Wilsono pėdomis. Senato
rius Harding, kalbėtojas sakė, 
savo privatiame pasikalbėjimų 
yra davęs prižadą pripažinimui 
tos naujos respublikos, jei liks 
išrinktas.

Kad išgauti viešas nuomones 
iš abiejų kandidatų, tečiaus, bus 
siunčįama delegatai Lietuvos 
Piliečių Susivienijimo iš visų 
Suv. Valstijų, atstovaujant ko
kius 65,000 balsuotojų, pasima
tyti su Cox’u ir Harding’u. Ta
da Lietuvių kilmės balsuotojai 
gaus nurodymus apie delegatų 
atsakymus ir balsuos už tą, ku
ris tinkamiausia atsineš į Lie
tuvą:

Rezoliucija, kurios kopijos 
bus pasiunčiamos Valstijos sek
retoriui Colby, Suv. Valstijų Se
natoriams ir Kongresmanams, 
prezidentystės kandidatams ir 
Rhode Island Legislatures na
riams bei spaudai, yra sekanti: 

“Lai buna nutarta, jog šis 
susirinkimas atsišauks į opini- 

vęnantieji žmonės visai nualin- ją visų laisvę mylinčių Suvieny
ti, ir tai dirba, kad tik Lietu- tų Valstijų žmonių ir į opiniją 
va liktų Laisva ir Neprigulmin- viso civilizuoto pasaulio žmo-

Bus 
sykiu statoma keturių 

drama “Kapitonas Vel- 
Loš gabiausios Chicogcs 

spėkos: p. P. Stogiš, Na- 
Šimkus,, Gulbinienė,

^AMSTERDAM, N. Y.
Rugsėjo 17 d. čia buvo su

rengtos vietinės Liet. Paskolos 
Stoties prakalbos, kuriose kal
bėjo p. V. K. Račkauskas; su
eiga atsibuvo pobažnytinėje sa
lėje. žmonių atsilankė neper- 
daugiausia, išrodo, kad bonų ne- 
pirkusieji dabar nei nenori eit 
ant prakalbų, nes žino, kad bus 
bonai pardavinėjami ir juos ga
li užkalbint pirkti.

Iš p. Račkausko prakalbos vi
si buvo labai patenkinti. Bonų 
likosi išparduota už apie $500, 
bet pirko ir tuos kiti jau po an- 
trą'kartą. Nekurie, žinoma, ne
perka iš tos priežasties, kad ne
dirba, nes pas mus tuo tarpu 
nekurios dirbtuvės visai stovi.

Kaip gerb. Račkauskas savo 
kalba priparodė, tai Amerikie
čiams ištiesų reikėtų kuodau- 
giausia pirkti, nes Lietuvoje gy- j

niū, pareikšdamas, jog slapta, 
klastinga, nemoralė diplomatija 
netapo dar panaikinta pergalin- 
čia pabaiga pasaulinės karės 
del demokratijos; jog klastavi- 
mai, imperialistiški diplomatai 
ir valdantieji didžiųjų Europos 
tautų vadai slaptai darbuojasi 
savo spėkų padidinimui ir to 
kių, kaip Lenkija, kuri noriai 
sutinka būti jų grobime įrankiu 
mažųjų ir silpnesnių tautų lė*- 
šomis, kurios per šimtmečius 
vergavusios tikėjosi, jog jų lai
svės dienos jau atėjo; ir to- 
liaus ■■ . ‘ .

“Lai buna nutarta, jog kadan
gi musų atsišaukimai ir petici
jos Washingtono valdžiai netu
rėjo reikšmės, jog musų reika
lavimų teisingumas paliko neiš
girstas ir musų Valdžia Wash
ingtone tęsia savo rėmimą Len
kų machinacijų, kurie nori pa
vergti tūlas Lietuvos dalis, ir 
Francuzų generolo Odry planai', 
kuris rengia pamatą Lenkų už
valdymui Memelio srities, todėl 
šiuomi mes atsikreipiame į Su
vienytų Valstijų gyventojus su
teikti mums moralę paramą iš
gavimui mums nuo Suvienytų 
■Valstijų valdžios greitą pripa
žinimą Lietuvos Respublikos ir 
įsteigimui diplomatinių ir ko- 
mercialių sąryšių ir sušinešimų 
tarpe šios,, musų šalies, ir musų 
tėvų gimtinio krašto Lietuvos.”

Perstatydamas savo tėvynės 
reikalus,’p. Bagočius paminėjo, 
jog Lietuva yra viena iš se
niausių paskiru tautų, kokia eg
zistuoja. Per du metu nuo jos 
pertraukimo ryšių su Rusija ta 
šalis palaikė savo nepriklauso
mybę neatsižvelgiant bolševikų 
užpludimų, revoliucijoniškų ju
dėjimų, Vokiečių ir Lenkų gro
bimo. Toliaus, ji turi įsteigus 
gerai suorganizuotą respubliko
niškos formos valdžią.

Jis taipgi pasakė, jog dabai* 
Kaune atsibuna steigiamasis 
seimas; vyrai ir moterįs turi 
vienodas teises, nėra skirtumų 
kaslink nuosavybės, tautiškumo 
ir religijos.

Prezidentas1 Wilson, pirmiau 
per Valstybės Sekretorių Lan- 
singą, dabar per Sekretorių Col
by, užginčija,’“jog Lietuva tu
ri teisę naudotis laisve ir nepri- 
gulmybe”, pasakė p. Bagočius 
savo kalboje/t; “Valstybės Sek
retorius. Colby paskelbė visam 
pasauliui, jog tai yra Suv. Val
stijų žmonių noru, kad ‘jokio 
galutino nuosprendžio negali bū
ti padaryta be Rusijos sutiki
mo’,” ant kiek tas paliečia Lie-1 
tuvą ir kitas dalis.

P. Bagočius pasakė, kad jei
gu laikytis Colby’s skelbimo, tai 
logiška išsiaiškinti, jog Ameri
kos kolonijos neturėjo tiesos 
prie neprigulmybės be sutikimo 
Anglijos. Jis taipgi atakavo 
šios ir kitų šalių gelbėjimą Len-

^nMiNmmrarunmiiuiiimHiiHi'^mmHniiiHiiiniPiiiiiiiiiiiiiiiiitiitiniiHiiMH^kijai ginklais, sakydamas; jog 
Lenkija rengiasi prieš Liętuvą.

Kitas kalbėjo Vincas Radavi- 
čius, vietinis. Buvo kviesta ke
letas miesto ir valstijos valdi
ninkų, bet jie neatsilankė. Mie
sto majoras atsiuntė savo pa
sveikinimą, užjausdamasę; šiam 
susirinkimui. Susirinkimo ve
dėju buvo Jonas Petrauskas..

Merginų būrelis sudainavo 
“Star Spangled Banner” ir Lie
tuvos Himną.”

Taip plačiai vietiniai laikraš
čiai išdėsto dalykus apie Lietu
vą. Tik tiek buvo labai nema
lonu, kad iš trijų musų chorų 
nebuvo kam sudainuot Ameri
kos ir Lietuvos himnų. Lai da
bar pamato Providences visuo
menė, kokia naudą musų trįs 
chorai atneša Lietuviams, kurje 
juos iki dabar rėmė; ar tokios 
organizacijos verta remti? Juk 
matyt, kad jų vadai .tą viską 
darė ant juoko. 'Tas, kuris tu
rėjo vadovaut chorą laike ati
darymo, visai nepribuvo, o kito 
choro vedėjas buvo, bet visai gęs tave sukritikuot ir atsi- bilių apie moterų balsavimo 
atsisakė himnus dainuot, nors nešiau pilnus kišenius fak- teisę, ką jos .reikalavo pri- 
ir jo choras salėje buvo; nežiu- tų. T” ----- *.• —a—
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Gerb. Spragilas atbėgo su 
šitokiu aprašymu: pastangomis moteris balsa

vimą gavo.
— Kitos partijos, drauge, 

kapitalistiškos ir jos neko
vojo už moterų gerovę. Tik 
musų, socialistų, o dabar 
pavadintų bolševikų parti
ja joms tiesas išgavo.

— Tavo fanatizmas lei
džia tau taip mislyti, bet iš
tiesų visai kitaip buvo. Ne 
socialistai ar bolševikai įve
dė kitokias permainas ir ne 
jų dėkai moterįs gavo bal
savimą. Pačios moterjs, su
sėdėjusios daugiausia iš ka
pitalistiško luomo Ameriko
je kovoje ir vargo, iki kon
gresas ir senatas priėmė jau 
keli desėtkai metų atgal pa— Drauge, aš atėjau pas I " ' "

tave dabar pilnai prisiren- duotą sufragisčių vadovės
pas

tų. Tu dabar prieš mane jungti prie Amerikos kons- 
rint visų prašymų, viskas bu- nei nemislyk atsilaikyt.
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Ten Buvęs.

— Suprantu, Martinai, aš

Kursas Nupuolė
Tai geriausia proga daug au
ksinų į Lietuvą nusiųsti. Grei
tume nusiuntimo pinigų nieks 
su manim negal lenktyniuoti; 
visiems pinigų siuntėjams pri
statau kvitas su parašais pri- 

> ėmėjų pinigų.
Laivakorčių agentūra į Liepo- 

jų, Hamburgą ir visur. 
Pasai kelionei j Lietuvą.

Padarymas Lietuviškų doku
mentų.

Pinigus siųskit per pačtp Mo
ney Orderį. Rašydami pridėkit 
2c. štampą ir visad adresuokit 

P. MIKOLAINIS
53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.

kad pačtas reguliariai 
Lietuvos ir Amerikos? 
kad siuntiniai tavo ir

LIETUVOS 
LAIVYNAS
Ar nori, kad Lietuvos Vėliava 

plevėsuotų ant jūrių?
Ar nori savo laivu pasivažinėti 

Lietuvon?
Ar indomauji užjurine preky

ba?
Ar nori, 
eitų tarp 
Ar nori,
pinigai greitai pasiektų gimines 

I 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 

Generalį Agentą
DR. J. ŠLIUPAS 

1419 N. Main Street 
Scranton, Pa.

Lietuvos Pramones ir Prekybos Bankas 
ir jo skyriai

VILNIUJE' PANEVĖŽYJE
RASEINIUOSE LIEPOJUJE

MARIAMPOLĖJE
Kuogreičiausia išmoka pinigus pasiustus per savo AGENTŪRĄ --------------- - - - ■ - - — - -

ŠIAULIUOSE 
KLAIPĖDOJE

VIRBALYJE

pinigus

Vaikai myli ji! Jie prašo daugiaus!
Jis užlaiko vidurius geroj tvarkoj. Jis vaikus padaro linksmais ir 

sveikais! Susideda iš tyriausių sudėtinių ir neturi savyj nuodingų dalių. 
Saugus, užtiklmas, vidurius paliuosuojantis vaistas! Veikia greitai— 
maloniai.

Pirm negu pirksi, žiūrėk, kad "Bambino Lėlės” 
paveikslas butų ant pokelio.

50c. vaistinyčiose arba 6oc. su persiuntimu, užsisakant nuo išdirbėjų:
F. AD. RICHTER & CO., Bush Terminai Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

NEWARKE. Kolei žemas kursas, dėk 
L. P. P. Bankan, ten gausi 

padėjus dviem metam 
” vieniems metams 

” neapribotam laikui 
Apsisaugojimui nuo nelaimių keliaujant į Lietuvą, pasi
dėk savo skatiką į Lietuvos Valstybinį Banką. Parvažia

vęs rasi pinigus. Su reikalais kreipkitės:'
M. Narjauskas, 747 Broad St., Newark, N.J. ,

M

COLGATE’ ant toi- 
daikty garantija tyrumo 

mo ir puikios rūšies, 
[steigta 1806 m.

Prašyk 
Aptiekoj 
Duoti i 1 
Jums 
Colgate’s N

O
Mes esam linksmi, 
štame malonų Colgate s 
Dental Cream skonį, 
tis — del geros sveikatos.

nes mes meg-
Ribbon

Jis valo dan-

juos tik kišeniuose nešioji, mJ°s narės-valstijos pnim- 
0 ant pečių tik tuščia galva f 11 r,v1prn tronrlnhais ta m- 

I tepasilaiko.
— Tu ir'vėl mane nori 

prie kvailių prilygint, ale šį 
sykį aš parodysiu, kad ma
no galva didesnė, negu tavo.

I — Gerai, daug yra žmo
nių, kurie gali pasigirti sa
vo galvų didumu, bet ne ta
me visa svarba. Reikia žiū
rėti kiek jose proto- yra.

— Drauge, proto daugiau 
yra tokioj galvoj, kuri di
desnė.

— Ne visada, Martinai, ir 
jeigu kantriai paklausysi,! 
aš prirūdysiu tau, jog kiti 
gyvūnai turi didesnes gal
vas už žmonių, o ir tai jie 
protu visai neatsižymi.

— Jeigu tu mane, drauge, 
dabar nori prie arklio 
kiaulės prilygint, tai aš 
tave iki svieto- pabaigos 
ateisiu daugiau.

— Ir gerai padarytum, 
jei neateitum. Aš nematau, 
kad tu nori atėjęs pas mane 
ko pasimokyt, o tik savo nu
dėvėtų argumentų kišenius 
prisikrovęs vaikščioti ir vi
sur tą patį plepi.

— Aš, drauge, noriu-per
tikrini visus, kad susipratę 
darbininkai viską ant svieto 
gero padarė ir kada paims į 
savo rankas’visas valdžias, 
tada mes turėsim rojų ant 
žemės.

— Martinai, taip visi di
džiagalviai sutvėrimai pro
tauja, bet vistiek iš to gero 
neišeina.

— Tu nesakyk taip, drau
ge, ba kas ką mislina, tai ir 
išmislina. Ir mes, skaity
dami pirmeiviškus laikraš
čius gavom daugiau proto 
ir dabar musų mislįs vis ei
na ant musų gero.

— Mįslių, Martinai, gali 
kugius sukrauti, bet yistiek 
iš jų nieko naudos. ’ Ypač 
jus tose mislyse net pradin- 
gstat, nes jos jums yra sve
timos, ne iš jūsų pačių pro
tų paeiną. Jus prisisemiat 
jų, kaip kokio dumblo iš ba
los, ir paskui, užsitepę sau 
akis, daugiau nieko ir nema
tot, kaip tik tą dumblą, ku
rį vadinat “susipratusiųjų 
darbininkų idėjomis”.

— Drauge, jeigu tu musų 
idėjas vadini dumblu, tai su
kritikuok šiandien mane ši
tame dalyke.

— Nereik tave kritikuot: 
pats ant galo savo argu
mentus sumuši. Na, o kas 
šiandien tavo proto- mašinė
lėj sukasi?

— Aš, drauge, noriu tau 
prirodyt tą, kad jeigu ne 
mes, susipratę darbininkai, 
tai moterįs ir šiandien nebū
tų tiesų turėjusios.

— Oo! didelį, matau, jau
čiatės darbą atlikę! Ir vi
sada taip yra: jei kas svie
te didesnio atsiranda ir jį 
verta pavadint geru, tuoj 
atsiranda daugybė sau pa
dėkos už tai jieškančių. Mo
terų balsavimui Amerikoje 
galėn inėjus, jus pasiskubi- 
not tuo pasididžiuoti. Bet 
lygiai jums didžiuojasi ir 
kitos Amerikos politiškos 
partijos, sakydamos, kad jų

ar 
pas 
ne-

i tų dviem trečdaliais tą bi- 
lių, ir kada trisdešimts še
šios; valstijos moterų teisių 
priedą pripažino, tada ir li
kosi visoje šalyje įvesta mo
terų balsavimas valstybės 
reikaluose. Visi tie senato
riai, kongresmonai ir vals
tijų atstovai anaiptol bėgo 
nuo socializmo ir bolševiz
mo, taigi ką jie padarė, tai 
nepriklauso socialistams ir 
ypač tokiems “veikėjams”, 
kaip tu.

— Ale, drauge, musų su
rėdyme mes pripažįstame 
moterims balsavimą, tai ir 
iškovojimas joms tiesų pri
guli mums. Mes visada ra- 
ginom moteris kovoti už sa
vo tiesas ir dabar jos atsie
kė to.

— Neapsirik, Martinai, 
nes dar tu savo gerovės ne
sulaukei, nors sakai iškovo
jęs moterims tiesas; reiks ir 
pačiam vėl moteris smerk
ti, kadą dabar pasijusi, jog. 
jos savo balsavimą sųnąų--. 
dėjai kapitalistiškoje, kaip 
tu sakai valdžioje, ir nelau
kia, kolei tavo gerovė bus 
įvesta. Matysi dar savo a- 
kini kaip moterįs savo bal
savimą sunaudos, ir verksi, 
kad jos dar nesusipratusios, 
nors iki šiolei visi šaukėt, 
kad moteris turi lyg? protą 
su vyrais.

— Tas tiesa, drauge, ir 
už tai aš visados smerkiu' 
visus kapitalistus, kam jie 
moteris laikė vergėms ir 
prie balsavimo neprileido;

— Dabar smerksi, kam 
prileido, nes moterįs, kurios 
balsuos, neatsidėkavos tavo 
karžygiškumui ir nebalsuos 
už tavo partiją, bet už to
kią, kokios jos pačios yra.

— Ale vistiek, drauge, da
bar prie darbininkų parti
jos prisidės daugiau balsų, 
ba daug moterų, kurios pir
ma prigulėjo prie musų, da
bar turėdamos balsus, ati
duos juos už darbininkus.

— Tas tiesa, ir butų jūsų 
didelis laimėjimas, jeigu ne- 
sirastų tų kapitaliąčių mo
terų, kurių yra net daugiau 
piliečių, negu prigulinčių ta
vo partijom Prisidės dau
giau keletas balsų prie jūsų 
pusės, dar daugiau prisidės 
ir prie anų pusės, ir kada 
praeis rinkimai, matysi, kad 
vistiek ana pusė yra dides
nė, negu tavo.

— Tiesą sakai, drauge; aš 
dabar permatau, kad iš to 
nieko gero nebus. Ir kolei 
moterįs bus tamsios, tai jos 
vis balsuos už kapitalistus.

— Ar aš nesakiau, kad 
tavo galva nors gyreisi di
delė, bet protas joje menkai 
veikia? Moterįs iki gavimo 
teisių buvo visos susipratu
sios ir lygios žmonėmis su 
vyrais, o dabai’ jau lieka ak
los, kam nemato tavo parti
jos.

— Ale mes, drauge, ko
vosim, iki bus musų viršus.

— Jus, Martinai, taip ko
vodami daugiau sau priešų 
prisidirbat: pirma buvo tik 
vyrai jūsų priešais, o dabar 
ir moterįs. Ir juo toliau, 
tuo daugiau sau priešų pri- 
platinsit ant žemės.

vis
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noterįs baisa-

*tijos, drauge, 
ir jos neko- 

ų gerovę. Tik 
tų, o dabar 
ševikų parti- 
išgavo. 
natizmas lei- 
nislyti, bet iš- 
aip buvo. Ne 
lolševikai įve- 
rmainas ir ne 
rįs gavo bal
ls moterįs, au
giausia iš ka
imo Ameriko- 
irgo, iki kon- 
as priėmė jau 
lėtų atgal pa- 
isčių vadovės 
erų balsavimo 
reikalavo pn- 
merikos kons- 
da tas bilius 
j, reikėjo, kad 
tų Valstijų u- 
ilstijos priim- 
idaliais tą bi- 
risdešimts še- 
moterų teisių 
ino, tada ir li
tyje įvesta mo- 
nas valstybės 
7isi tie senato- 
tnonai ir vals- 
anaiptol bėgo 

to ir bolševiz- 
jie padarė, tai 
socialistams ir 
f “veikėjams”,

tuge, musų su- 
. pripažįstame 
Isavimą, tai ir 
joms tiesų pri- 
Mes visada ra- 
is kovoti už sa- 
iabar jos atsie-

irik, Martinai, 
ivo gerovės ne- 
s sakai iškovo- 
tiesas; reiks ir 
noteris smerk- 
ir pasijusi, jog. 
Isavįmą sunau- 
istiškoje, kaip 
ižioje, ir nelau- 
ivo gerovė bus 
,ysi dar savo a- 
oterįs savo bal- 
ludos, ir verksi, 
nesusipratusios, 

olei visi šaukėt, 
s turi lygų protą

tiesa, drauge, ir 
visados smerkiu 
talistus, kam jie 
like vergėms ir 
rimo neprileido: 
ir smerksi, kam 
is moterįs, kurios 
jatsidėkavos tavo 
imui ir nebalsuos 
artiją, bet už to- 
s jos pačios yra. 
ištiek, drauge, da- 
darbininkų parti
es daugiau balsų, 
loterų, kurios pir- 
ėjp prie musų, da- 
lamos balsus, ati- 
už darbininkus, 

tiesa, ir butų jūsų 
mėjimas, jeigu ne- 
u kapitalinių mo
lų yra net daugiau 
tegu prigulinčių ta- 
on. Prisidės dau- 
tas balsų prie jūsų 
ir daugiai] prisidės 
inų pusės, ir kada 
tikimai, matysi, kad 
na pusė yra didės- 
tavo.

są sakai, drauge; aš 
ermatau, kad iš to 
iro nebus. Ir kolei 
bus tamsios, tai jos 
uos už kapitalistus, 
r aš nesakiau, kad 
Iva nors gyreisi dį 
i protas joje menkai 

Moterįs iki gavimo 
uvo visos susiprato- 
lygios žmonėmis su 
o dabar jau lieką ak- 
a nemato tavo parti-

le mes, drauge, ke
iki bus musų viršus, 
įs, Martinai, taip ko- 

daugiau sau priešų 
■bat: pirmą buvo tik 
ūsų priešais, o dabar 
erįs. Ir juo toliau, 
ugiau sau priešų pri- 
it ant žemės.

SPALIO mėnuo, kaip ir visi ki
ti metų mėnesiai, turi savo 

ypatingumą erdvių tėmytojams, 
ir kad kiekvienas mėnuo atne
ša su savimi naujas permainas, 
tai užsiinteresavęs skaitytojas 
ir laukia.

Kodėl butų žingeidi! tai žino
ti ir laukti, kadangi kas metai 
tais pačiais mėnesiais tos pa
čios žvaigždės buna atėjusios ir 
joms praeinant kitu mėnesiu at
eina sekančios? Kas metai tas 
pats erdvių scenų permainymas 
įvyksta ir taip be paliovos.

NUO REDAKCIJOS
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KAM ATIDUOSIME SAVO BALSUS?
U'ž mėnesio turėsime di-r

džiausį nuotikį Amerikoje: I kandidatai niekados nepa
bus rinkimai Suv. Valstijų Įsigaili; jeigu visus prižadus 
Prezidento. [jie pildytų, net imant vidu-

Daug metų čia Lietuviai [jiniuose Amerikos reikaluo- 
gyvena ir daug prezidentų se, jau visai kas kita šioje 
rinko, bet pirmesnieji rinki- šalyje butų buvę.

i Antra: nors Wilsono ke
turiolika punktų yra laužo
ma pačių demokratų parti-

■ jos kabineto narių, bet mes, 
5 Lietuviai, stovime už Tautų
■ Lygą jei ne del ko kito, tai
> tik delei to vieno punktelio,
> kuris suteikė mums viltį at- 
1 sistatyti Lietuvą — APSI-
■ SPRENDIMU. Ir Lietuva
■ apsisprendė ir šiandien viso 
1 pasaulio akyse turi argu-
• mentą, kuris, suprantama, 
' paėjo iš Wilsono, demokra-
• tų partijos nario.

Antrą vertus, kas labiau- 
’ šia yra priešingas VISAI
■ Wilsono Tautų Lygai, kuri
■ savyje ir tą punktą įskver- 

bia? Didžiausiais iki šiolei
• Lygos priešais pasirodė res

publikonų partijos senato-
1 riai, kurių vienu yra ir Se-
■ natorius Harding, respubli

konų partijos kandidatas į
' prezidentus. Ačiū jiems, iki 

šiolei nei Lyga nei Versalio 
sutartis Suvienytų Valstijų 
tebėra neužtvirtinta.. Jeigu 
respublikonai laimėtų rinki
mus, sulyg paties Hardingo, 
Wilsono darbai bus atmes
ti, o tas sykiu atmuš atgal 
mums musu obalsį “APSI
SPRENDIMAS”, kuris ta
da pranyktų.

Respublikonai net galės 
pasakyti: “Eikit pas Wilso- 
ną su savo apsisprendimu, 
mes jo nepripažįstame.”

Tai yra musų pažiūra į 
abi puses, nors čionai netu
rime jokio tikslo nei agituo
ti u'ž demokratus nei prieš 
respublikonus.

Šis klausimas dar yra lai
ko pasvarstyti ir musų dip
lomatams, kurie, kaip gir
dime, rengiasi “pasakyti” 
Lietuviams piliečiams už 
kurį kandidatą balsuoti.

Svarbiausia, atsargiai su 
prižadais, nes jų nebus pa-' 
gailėta nuraminimui musų 
jieškojime užtarimo.

Ant kiek rinkimai šįmet 
nebūtų svarbus, ištolo juos 
išsiaiškinant, jie turėtų pa
silikti tik tokiais, kaip se
niau į juos Lietuviai žiurė
jo. Musų nuomone, nerei
kėtų laukti nei prižadų, nei 
jješkoti užuojautos pas kan
didatus ar partiją, bet leis
ti musų balsuotojams dary
ti pagal savo nuožiūros.

Lietuviai amžiais kovojo, 
ir dabar kovos — turės ko
voti — ar tokia ar kitokia : 
partija rinkimuose bus vir
šų paėmusi.

Ne viens prezidentas, ne 
vienas jo kabinetas tą daro : 
už jų stovi tokie, kurie savo 
interesų gerovei, kaip šian
dien, atranda geresne Rusi
ją nepadalinta, bei Lenkiją 
ir Finiją atskirta, ir ne jų 
“prižadas” galės patenkinti 
musų troškimus išgauti Lie
tuvai neprigulmybę.

mai neturėjo mums tokios 
svarbos, kaip šįmet.

Kodėl šįmet?
Todėl, kad šįmet su Suvie

nytų Valstijų rinkimais mes 
jungiame ir Lietuvos klau- 
siišą. Dauguma Lietuvių, 
Suvienytų Valstijų piliečių, 
linkėdami gero savo naujai 
šaliai, neužmiršta savo gim
tinio krašto ir tbdel su pre
zidento išrinkimu trokšta 
kitokesnio (geresnio) Suv. 
Valstijų valdžios atsinešimo 
linkui Lietuvos — pripaži
nimo jos neprigulmybės.

Musų spauda buria: ku
riai partijai butų geriausia 
atidavus Lietuvių piliečių 
balsus? Tas klausimas pa
kilo- iš musų diplomatiškųjų 
ratelių.

Kalbant apie partijas mes 
tą pasakysime, jog čia nėra 
mintyje nei socialistų parti
ja, nei ukininkų-darbo par
tija, bet didžiosios — demo
kratų ir respublikonų par
tijos. Viena iš jų laimės — 
tai aišku.

Kuriai mes, piliečiai, sa
vo balsus atiduosime? Ir ko
dėl to klausiama?

Mat, demokratų partija 
yra dabartinė valdančioji 
partija ir jos narys Wilso- 
nas yra prezidentu, o su juo 
ir visas kabinetas demokra
tų partijos narių sudėtas.

Valstybės Sekretoriai — 
buvęs Lansing ir dabartinis 
Colby — savo notose neprie
lankiai atsineša apie Lietu
vą. Prezidento Wilsono ke
turiolika punktų, kurių vie
nas kalbą apie mažųjų pa
vergtųjų tautų apsisprendi
mą, visai nepildomas ir tai 
daro demokratų partijos ka
bineto nariai.

“Demokratų partija nege
rą, Lietuvių balsus reikia 
atiduoti už respublikonišką
jį kandidatą”, tuojau sušuks 
koks nors, užsidegęs prieš 
pirmuosius.

Musų diplomatiją, svars- j 
-to: kuriai iš tų dvifejų reik- ■ 
tų paramą nukreipti,? Dar , 
galutinai nepasakyta, lau- J 
kiama tų partijų kandidatų 
prižadų ir atsinešimo: linkui j 
Lietuvos.!

Pirm negu diplomatai pa- i 
skelbs savo patyrimus, mes t 
norime tame savo žodį tar- i 
ti. Pirmiausia: prižadai vi
sados ' yra prižadais, ir jų i

Anglų Spauda apie Lie
tuvos Tarybas

Cleveland© “Plain Dealer” sa
vo editoriale spalio 1 dieną ra
šo:

“Beveik tuo laiku, kuomet 
Lenkijos ir Lietuvos atstovai 
stovėdami Paryžiuje prieš Tau
tų Lygos tarybą sutiko pavesti 
savo nesusipratimus lygos su
taikymui, Lenkų ir Lietuvių pa
siuntiniai, kurie turėjo konfe
renciją Kalvarijoj, nusiminę at
simetė savo darbo ir sugrįžo į 
savo sostines. Dabar, po vado
vyste lygos, Lenkų ir Lietuvių 
delegatai renkasi Suvalkuose. 
Specialis komitetas, lygos pa
skirtas, dalyvaus toje konferen
cijoje.

"Lietuva, priimdama Lenki
jos pakvietimą dalyvauti šioje 
taikos konferencijoje, taktingai 
pakartoja savo norą būti vado
vaujama Tautų Lyga, nežiūrint 
to, kad ji nėra lygos narė. Nors 
tarybos bus vedama tiesiog tar
pe Lietuvos ir Lenkijos, lygos 
komitetas veiks su patariamaja 
teise ir stengsis sulaikyti, jei 
galima, kad nepasikartotų per
eitos savaitės Kalvarijos fiasko. 
Ant kiek abi tautos sutiko ly
gos tarpininkystei, nematoma 

į kad galėtų įvykti koks umus 
skilimas.

“Šiuose Lenkų-Lietuvių nesu
tikimuose lyga atlieka savo vie
ną iki šiolei svarbiausią bandy
mą. Ji veikia pastebėtinai ge
ru budu, ir jos vertė neabejoja
mai svarbi. Jai pasisekė ten, 
■kur tiesioginai disputantai ne
įstengė. Ji suvedė kariaujan
čias tautas konferencijon. • Ga
lima pilnai tikėtis, jog ši konfe
rencija nepasibaigs iki nebus 
užverta teisinga taika.”

PALAIMOS FILOSOFIJA
Rašo BUDRIKAS.

0, palaima! Esi tu musų gyvenimo 
siekis ir tikslas..

Ttf esi geras, ramybė,. linksmumas, 
džiaugsmas!

Tu esi tas kas-nors, kas ligšiol kvepia 
į mus amžiną dūsavimą, del kurio mes ken
čiame gyventi ar išdrįstame numirti; kas 
visad arti musų stovi, tečiaus anapus ne
pasiekiamas guli; kas pražiopsotas ar pa
regėtas dvigubai paikio ir išmintingo....

O, palaima,! Dangiškos sėklos augale!
Jeigu nukristumei ant žemės, 

nebūk maringoje dirvoje, teiksies 
ir nunokti žmogiškoje širdyje!

Ir vakarais ir rytais ji niekad 
nebūna peraugėtai nuo' saulės 
atsitolinus ir 'dėlto nusileidžia 
už poros valandų po saulės pa
sislėpimo tuomet, kada jau bu-I 
na augščiausiai iškilus. Po to 
vėl palengva eina žemyn ir pa
sislepia šiapus ar anapus sau
lės ir visai pradingsta.

Lietuvių mitologijoje ji va
dinta Aušrinė, -kurie atidarinė
jo Ryto vartus kuomet saulė bū
davo pasirengus kilti ant dan
gaus. Ar senovės žmonės pa-j 
tėmydamo, kad jos tarpais ne
būna visai, tas mums nežinoma. 
Gal but, jai pradingus, jos vie
ton paskaitydavo kurią nors iš 
stovinčiųjų žvaigždžių ir taip 
rodės, jog ji visada rytuose bu-

Bet tą ne kiekvienas žino. Ki-ldavo. Vakarinė taip pat galėjo , 
ti net mano, jog visos žvaigž- būti su kita sumaišyta.
dės — ir vis tos pačios — vaka- Į Venus matyt dabar vakaruo- Į

INDOMUMAI SPA
LIO M. NAKTIES 

DANGUOSE

kokioj 
išaugti

Gyvenk gyvendamas, — sako 
ras. Ir begyvendamas įsigyk šios 
džiaugsmą.

Gyvenk gyvendamas, — šaukia šven
tas pamokslininkas. Gyvenk ir atiduok 
Dievui žėdną momentą, kurs nuskrija nuo 
tavęs.

Viešpatie, lai abu buna suvienytu ma
ino pažvalgose.... Aš gyvendamas su ta
vim, gyvenu didžiame džiaugsme!

Epiku- 
dienos

Palaima — tai būvio valstybė. Ir to
ji valstybė yra laiminama tikru džiaugs
mu.

Užganėdinimo džiaugsmas apima sa
vyje pasiliuosavimą nuo skausmo. Juk nie
kas negali džiaugtis džiaugsmu, kuomet 
kenčia skausmą.

Džiaugsmas ir skausmas yra dvi prie
šingi sąmonės valstybi. Viena žinojimui 
maloni, kita — prikli.

Žmogus jieško pirmosios valstybės; ji 
jam maloni. Jis nori išvengti pastarosios: 
toji jam prikli. Kituose žodžiuose, jis turi 
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re rytuose teka, o auštant vėl se tuoj, kaip tik pradingsta aš-j muj. arįja sakykime, jis myli džiaugsmą ir
eina į vakarus ir tenai prieš au
šrą nusileidžia; paskui gi at
sisuka tuščioji dangaus dalis, 
kurioje tik viena saulė žiba — 
dienos laiku.

Bet ne taip yra. žvaigždžių 
tekėjimas ir nusileidimas nepa
liaujamai atsibuna, ir taipgi 
dienos dangus, kurį užviešpata
vus viena saulė, yra pilnas žvai
gždžių, kurias mes matysime ly-__ „______________ ______
giai už pusmečio nuo dabar ir įsileidus irgi beveik tiesiai viršų-1 
be paliovos matome per metus 
aplinkui. Saulės užtemimo lai
ku, kurie nepersigąsta, bet ima 
žiūrėti į dausas, patėmija tenai 
žibančias žvaigždes. Tai yra 
geriausias priliudijimas, jog vi
sada — naktį ir dieną dangaus 
žvaigždės -nepradingsta.

Kitas indomus dalykas: jei 
kas turėtų kantrybės išsėdėti 
augštoje, aiškioje vietoje ir žiū
rėti per naktį į rytų kraštą, ma
tytų, kaip tenai į horizontą kį- 
la ir kįla vis naujos : žvaigždės 
ir jų tekėjimas nepasiliauja nuo 
pat sutemimo iki vėl saulė kil
dama tamsos- neišvaiko. Taip

trioji saulės šviesa, ir ji sužiba 
aiškiu dideliu žiburiu tiesiai toj 
vietoj, neaugštai horizonto, kur 
saulė nusileidus.;Nei kiek nesu- 
gaišdama, palengva Venus pas
kui saulės nykstančias šviesos

neapkenčia skausmo. Ir todėl tat jis jieš- 
ko-siekiasi prie vieno ir bėga nuo kito.

Meilė ir neapikanta yra universalio 
pritraukimo ir atstumos spėkos, kurios vei
kia intelektualėje esybės valstybėje. By-

Statement for October 1st, 
1920, _of the ownership, 
Management, etc. of the 
“Dirva”, Published Week
ly at Cleveland, Ohio, re
quired by the Act of Con
gress of August 24, 1912.

STATĖ OF OHIO,
COUNTY OR CUYAHOGA, SS.

Before me, a Notary Public in and 
for the said statę and county afore
said, personally appeared Aug. Jan
kauskas, who, having been duly' 
sworn according to law, deposes and 
says that he is the Business Manager 
of the DIRVA and that the follow
ing is, to the best of his knowledge 
and belief a true statement of the 
ownership, management, etc., of the 
aforesaid publication for the date 
shown in the above caption, required 
by the act of August 24, 1912, em
bodied in section 443, Postal Laws 
and Regulations, printed on the re
verse of the form, to wit:

1. — The names and addresses of 
the publisher, editor, managing edi
tor, and business manager are:

Publishers —
The Ohio Lithuanian Publishing Co., 

7907 Superior Ave., Cleveland, ~ 
Managing Editor —•

K. S. Karpavičius,
7907 Superior Ave., Cleveland, 
Business Manager — 

Aug. Jankauskas,
7907 Superior Ave., Cleveland,
2. — The owners are:

The Ohio Lithuanian Publishing Co.
A. B. Bartoszewicz, 2006 St. “

Ave., Cleveland, Ohio.
A. Kranauskas. 2003 St. Clair 

Cleveland, Ohio.
I Paul Szukys, 2345 St. Clair 

Cleveland, Ohio.
3. — There are no bondholders 

and no mortgage securities outstand
ing against The Ohio Lithuanian 
Publishing Company.

Aug. Jankauskas, Business Mgr.
Sworn and subscribed before me 

' this 4th day of October, 1920.
(Seal) A. B. Bartoszewicz, 

8 . . Notary Public
My commission expires Feb. 28, 1921.

o.

o.

o.

Clair

Ave.,

Avė.,

“Dirvos” Redakcija nusi- 
stato tos nuomonės ir laiky
sis, heagituodama už vieną 
ar kitą iš tų partijų, ir visa 
agitacija ką bus, tai jeigu 
kuri partija mokės už skel
bimus, kaip jos paprastai 
daro laike rinkimų, patiek- 
damos visiems laikraščiams. 
Į skelbimus skaitytojai jau 
visuomet žino kaip atsineš
ti, ir taip atsineš dabar:

Rengiasi Atvažiuoti su 
Koncertu

Lietuvos Atstovybė Ameriko
je yra gavusi žinią, jog Kauno 
Katedros kun. Byla ir kompo
zitorius Naujalis abudu rūpi
nas gauti pasus atvykimui A- 
merikon koncertuoti. Paleng
vinimui jųdviejų atvažiavimui 
Lietuvos Atstovybės tapo in- 
teiktas prašymas Valstybės De
partamentui. (Lietuvos Infor- 
marijų Biuras).
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žymes smunka žemyn už maty- ron šitaip gako a ie meil 
mo linijos. _

Bet mums irgi .reikia saugo- TaiP, meilė; istikrųjų, yra Dangaus 
tis nesumaišyti šią planetą su šviesa. Tai nemirtinosios ugnies kibirkš- 
stovinčia žvaigžde. Saulei nu- tis, kurią angelai išnešioja, Allahas apdd- 

vanoja, paaugštinimui nuo žemės musų že- 
I mus-gąšlius geismus.”

Tai yra džiaugsmo meilė, kas nuoti- 
kingai tveria' šias augštesnės aspiracijas, 
kurios veda į amžiną augščiausią palaimą. 
Bet sulyg Shakespear’o energingų tėmiji- 
mų, “pati dorybė tampa nedorybe, kuomet 
blogai panaudojama.”

Kad meilė atliktų savo priderantį dar- 
vZkar^horizonto?tuo° tarpu Ve-1ji turi buti tinkamai atkreipta prie to 
nūs dar kils augštyn. Ir kuo- darbo. Nepriderančiai Veikdama, ji pada- 
met Arkturas prasilenks, Venus |ro blogą darbą vieton gero. Mes manome, 
dar liks viena. Atidus tėmyto- ka(] bibliškoji užgintojo vaisiaus alegorija 
jas čia turės įspūdžio ir galės nuro(jo meilės blogą pavartojimą, dėlto, 
žvaigždžių įr planetų. Stoviri- kad uzsimanymai nėra Įstatymiškai gane- 

žvaigždės viena paskui alJaml- Bet nenutolkime. Pradekime aiš- 
’ 1 2...„o__________________ L"

I vengia skausmo.
Pietuose šį mėnesį matosi Taigi, koks yra geriausiai kelias at- 

aiški žvaigždė Fomalhaut iš Pie- sjekimui džiaugsmo ir išbėgimui nuo skau- Iii 7ntrioa IrnnaPoliQr»i ina A.!"— 
, ‘ - įsmo?nuo jos spingso . . , v. ,.

Altair, nuo jos dar aršiau šiau- i šisai klausimas paliečia visas zmoniy 
rėš yra Deneb, o nuo jos'į va- klases. Kad sužinojus kaip pasiekti džiau- 
karus — skaisti Vega', kurios gsmą ir išbėgti nuo skausmo, mes turime, 
tai paskutiniosios trįs sudaro visųpirmiausiai, suprasti, kas jiedu yra. 
jau pereitu sykiu minėtą tri- j^as įaj yra džiaugsmas ir kas skaus- 
kampi, o savaimi Deneb su vi- oi t. i- mas? isa savo konsteliacija perstato . ’
šiaurinį Kryžių. Džiaugsmas ir skausmas tai dvi skir-

Pask'ui Kryžiaus lytuose ma- tingos sąmonės valstybės. Sąmonė apsi- 
tosi Persejaus konsteliacija, Pe- reiškia kuomet tik protas sumislija arba 
gaso keturkampis, ir rytuose įgauna idėjos supratimą: Protu mes numa- 
prj.® 'šia“r.ė® Zlba CapeUa. nome suprantamąjį principą arba sąmonin- : 

Is stebėtinų velytos nakties m -
dangaus vaizdų yra Plejados — 
nedidelė grupelė žvaigždžių, vie
na arti kitos susituokusių, aiš
kia melsva šviesa spingsančių. 
Jokia kita žvaigždžių grupa nė
ra taip poetų apdainuota ir ra
šytojų aprašyta, kaip Plejados. 
Jos mitologijoje yrą septynios

je, bet daug augščiau, matosi 
žvaigždė Arkturas; jei kas'į ją 
žiūrėdamas manytų ją esant 
Venus, klaidingą turės džiaugs
mą, o jau tuo tarpu tikroji Ve
nus paspės nusileisti, nes taip 
augštai nepakįla. L Apie pabai
gą šio mėnesio ir kito pradžioje 
Arkturus pavykęs Venų, nes ka
da Arkturas artinsis vis prie ,

mybe ir harmonija. Joje protas dirba su
tartinai su savo valia. Skausmas yra prik
li sąmonės valstybė, subendrinta su neužsi- 
ganėdinimu, kova ir nesutarimu. Toj val
stybėje protas yra prispirtas veikti prieš 
savo valią. Kitais žodžiais, harmonija bu
na prote, kol jis dirba sutartinai su savo 
valia. Ir su taja harmonija yra neatmai- 
ningai sujungta ypatinga sąmonės valsty
bė, 'žinoma kaipo džiaugsmo valstybė. Ši 
harmonija yra pertraukiama, kuomet pro
tas yra priverstas mislyti tai, ko jis nemė- 
gia mislyti. Šiuo harmonijos pertraukimu 
tvirtai surišta sąmonės valstybė priešinga 
džiaugsmui. Tai yra skausmo valstybė.

Mes dabar paaiškinsime tai, ką su
prantame tikru džiaugsmu.

Teisingai kalbant, negali būti džiaugs
mo be savęs valdymo. Kada individuumas 
pražudo susivaldymą arba mentalę lygsva
rą, jis tame laike nebegali džiaugtis džiau
gsmu. Paimkime pavyzdį. Pacientas juo
kiasi po “juokinamojo gazo” intekme, ne
sidžiaugia džiaugsmų, nors jis mano besi
džiaugiąs juomi. Tas pat ir su girtuokliu. 
Jis nesidžiaugia džiaugsmu, nors jo me
chanizmas ir juokiasi ir šokinėja ir daro 
įvairius komiškus gestikuliavimus po gėra
lo intekme. Žodžiu, tikru džiaugsmu mes 
turime mintyje džiaugsmą lydimą savo pa
ties valdymu, be kurio žodis džiaugsmas 
bus klaidingas vardas.

Kiek apipiešę džiaugsmą, mes dabar 
grįšime prie pirmutinio klausimo: Koks 
yra geriausias kelias-įgyti džiaugsmą ir iš
bėgti nuo skausmo?

Trumpas perkratiriėjimas parodys, jog 
džiaugsmas yra gimęs iš proto. Kada pro
tas nėra susiliejęs su medega, jis mislija 
tiktai pats apie save; ir todėl tai prote te- 
siranda vienokiariopa harmonija. Ir har
monija įglaudžia džiaugsmą, apie kurį mes 
jau aiškinome. Šis džiaugsmas yra taip 
toli viršuj paprasto džiaugsmo, ir taip, toli 
anapus augščiausio džiaugsmo, apie kurį 
didžiuma žmonių tegkli turėti vos men- 
kiausį supratimą, — jog tai butų neišmin
tinga pavadinti jį visiškai džiaugsmu. Ir 
todėl tai jis yra vadinamas absoliutiška lai
me arba augščausia palaima. Toji augš- > 
čiausioji palaima tėra atsiekiama laiko bė
gyje, žengiant žingsnis už žingsnio, per vi
sas materialio geismo rūšis; ir valant in
dividualybę, numetant nuo jos visus pasau
linius elementus, kol, galų gale, individua
lizacija nubeegzistuoja nuo universalio pro
to arba logos, ir sutarimas su ja yra įvy
kintas. Šiam sutarimui įvykus, bile kokia 
pertrauka augščiausioje palaimoje jau ne
beabejojama.

Logos yra pati augščiausioji palaima. 
Būti vienu su logos, tai būti vienu su aug- 
ščiausia palaima.

(Bus daugiau)
pat butų ir žiūrinčiam į vakarų Į čiosios žvaigždės viena paskui !aiJami- ■Det nenucoiKime. Pradėkime aiš- 
pusę: per naktį viena po kitos |kitą erdvėmis keliauja ir nieką-[kiu faktu, kad Žmogus jieško džiaugsmo ir 
žvaigždės smuktų už horizonto dos kita kitos nepralenkia.
ir jas sektų eile, kaip vainike 
sukabintos, kitos.

Tik reikia žinoti tą faktą, kad j tų žuvies konsteliacijos, 
pietinės žvaigždės nusileidžia,!čiau šiaurėn 
daug greičiau, negu šiaurinė: 
juo toliau nuo musų į pietus ku
ri žvaigdžė randasi, tuo trum
piau ją matom kelionėj erdvė
se ir prie to dar jų pasirody
mo naktų skaičius buna trum
pesnis, negu šiaurinių, šiauri
nes žvaigždes galime matyti per 
daugelį mėnesių, o pietines — 
tik du ar tris mėnesius paeiliui, 
o paskui jos pradingsta ant il
gai. Šitokis skirtumas yra de
lei musų pozicijos su žemės "lėk
štumą ir esame arčiau šiaurės, 
o per tai ir arčiau Šiaurinės 
žvaigždės, kuri matosi augšto- 
kai nuo šiaurinio žemės hori
zonto ir dar pro jos apačią mes 
regime žvaigždes, kurios randa
si anoje žemės pusėje, kur bu
na diena musų nakties laiku.

Iš planetų šį mėnesį nors ne
visai matoma yra Uranus, sep
tintoji saulės šeimynos narė, to
lokai pietuose. Ji be žiūrono ne
daro jokio įspūdžio ir sunku net 
atrasti.

Bet užtai žavėjančiai graži 
ir aiškiai matoma yra planeta 
Venus. Ji yra žinoma nuo senų 
laikų, bet ilgai ją laikyta dviem 
atskirom: viena buvo rytinė, o 
kita vakarinė. Dabar žinoma, 
jog Venus pasimainydama švie
čia vakarų danguje po saulės 
nusileidimo ir kiek vėliau ry
tuose prieš saulės patekėjimą.

Plaučių Uždegimas
Nuo American Red Cross

Bureau of Foreign Language Information Service 
Lithuanian Section

Urnai susirgus, kada jaučiasi šaltis ir 
tuoj karštis uždega, burna parausta, kvė
puoti sunku, krūtinėj skausmas — tai jau 
tikras ženklas plaučių uždegimo-. Kadangi 
tai yra labai pavojinga liga, tuoj turi krei
ptis gydytojo pagalbos. Plaučių uždegimu 
sergantis pradeda seilioti tęsiančiomis rau
donomis seilėmis (maišytos su kraujais). 
Labai buna sunku kvėpuoti ir jeigu begali 
ligonis ramiai gulėti, patartina paduško- 
mis apkamšius leisti ligoniui sėdėti. Kar-

- reikia tada prižiū
rėti, kad nelaimė neatsitiktų.

Karštis paprastai mainosi, gal ir didi
nasi iki 7 ar 9 dienai (vadinasi krizio lai
kas) ir jeigu ligonis pergali šį protarpį, pa
vojaus jau nėra, ir tuoj matosi grįžimas 
sveikaton.

Žmogui, susirgus plaučių uždegimu, 
tuoj reikia giilti ramiam vėdingam kamba
ryj, kur nesiranda jokių nereikalingų už
dangalų, kuriuose ligos perai galėtų užsi
laikyti, ir šaukti gydytoją. Seilės ir tt. tu
ri būti supiltos u'ždengiaman indan ir tuoj 
sudeginamos.

Kadangi ši liga taip pavojinga ir lim
panti, ligonio prižiūrėtojas privalo prie jo 
būdamas dėvėti užvalkalą, kurį galėtų len
gvai numesti einant iš to kambario prie 
kitų, ir būtinai reikia nusiplauti rankas. 
Indai ir reikmenįs ligoniui privalo būtį at
skiri ir plaujami atskirai.
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Igąjį “aš”; idėją—pažinimo objektą. Džiau- tais ligonis klejoja — 
Mino atsitikime idėia. sumislvta nrntn vra reti kad nelaimė neat’sgsmo atsitikime idėja, sumislyta proto, yra 
jam maloni; skausmo atsitikime ji buna 
jam prikli. Todėl tai pirmame atsitikime 
protas yra užsiganėdinęs su savo apsigy- 
ventoju ir gyvena sutarime ir harmonijo
je su juo; pastarajame jis yra neu'žsiganė-

seserįs, bet matosi tik šešios; įminęs ii kovoja sunkiai, kad nusikračius jo. 
kas aiškiai įžiūri, tame būrely- Dalykas toks. Kad protas turi sumislyti 
je mato net vienuolika ir dau- tai, ko jis geidžia išvengti, užtikrina pa- 
giau, jei oras buna visai tyras; sėkmę, jog yra kai kurs veiksnys gamtoje, 
tik išsyk visada galima matyti ]intis priversti mint^ mintis ie§ 
sesias. Plejados pasirodo vėlai ° . . . .... . .
vakare, po 10 valandai, ir todėl ^,sv? J0' vahą. Tokiu tai budu mes dasi- 
jos dar nesiskaito prie šio mė- žinome, kad džiaugsmo atsitikime protas 
nėšio žvaigždžių, — tikrasis jų dirba -prideramai su savo paties valia;
mėnuo yra lapkritis. Paskui 
Plejadas seka Taurus, po to 
garsioji konsteliacija Oriono ir 
ateina šuo su savo skaisčiausia 
visų stovinčiųjų žiburių žvaigž
de Syrium. Apie tai pakalbė
sime sekantį mėnesį.

skausmo atsitikime jis yra prispirtas dirb
ti prieš savo valią.

Dabar mes esame pozicijoje išaiškinti 
[džiaugsmą ir skausmą.

Džiaugsmas yra maloni sąmonės val
stybė, subendrinta su pasiganėdinimu, ra-
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TREMTINIS
Torfinas: — Kas klausia tavęs? (Pauža) 

Kaip tu apskrikštijai?
Vergas: — O, lengviau, negu kas mano. 

Jie vandeniu apšlakstė mus ir vysku
pas paskaitė iš didelės knygos. Pas
kui padovanojo mums po baltus marš
kinius;

Torfinas: —- Vienas! vienas! vienas! (Pau- Torfinas: — Pranešk dvylikai- stipriausių-

VIENO VEIKSMO PERSTATYMAS

VENECIJA
(Iš H. Gordono Selfridge

DR. J. ŠLIUPAS.
T he Romance of Commerce)

Parašė August Strinberg 
Vertė A. A. Tulys.

(Tąsa iš pereito num.)

za). Aš atsimenu vieną rudenį, kada 
žiauri audra siautė ant> Anglijos jū
rių, mano smakas laivas tapo sudaužy
tas ir aš likau išblokštas ant akmenų 
vienas. Paskiau viskas nusiramino. 
O, kaip ilgos tos dienos ir naktįs. Vien 
tik debesįs, dangus ir bedugnės mėly
nos jūrės apie -mane. Jokio gyvo su
tvėrimo nei balso! Net nei gulbės ne
pasisuko su savo klyksmu! Net ne 
vėjas nepakėlė 'bangų pliaukštelti ant 
akmenų. Atrodė, lyg aš pats bučiau 
numiręs!.... Garsiai kalbėjau ir šau
kiau, bet ipano balso skambėsis baugi
no mane patį, o troškulis sustingdė ma
no liežuvį. Vien širdies plakimas ma
no krūtinėj sakė, kad aš dar buvau 
gyvas! Bet po,valandėlės klausymos 
aš nebejaučiau ir jos plakimo. Dre- . 
bedamas atsistojau ir jausmų netekęs 
apalpau. Galiaus, kada atsipeikėjau, Į 
pajutau šalę savęs širdies plakimą ir 
gilų dūsavimą, kuris buvox ne mano. 
Mano dvasia prisipildė drąsos.... Ap- 1 
sižvalgiau ir pamačiau, jog tai buvo 
jūrių liūtas, jieškantis pasilsėjimui vie- 1 
tos. Jis žiurėjo į mane šlapiom savo 
akim, lyg manęs pasigailėjimo pripil
dytom. Dabar aš jau nebebuvau vie
nas! Aš ištiesiau savo ranką paglos- 1 
tyti jį, pamalonėti šiurkštų jo kūną;— 
jis veikiai pasinėrė, aš gi vėl pasilikau 
vienas. Vėl aš ant akmenų!, Ko aš 
bijau? Taip, vienuma! Kas yra vie
numa? Tai yra aš, aš pats! Tat kam 
man bijotis savęs? Ar aš ne Vadas ' 
Torfinas, stiprusis, kuris tūkstančius . 
norų pasuko savaip! Kuris nejieško- 
jo draugų, nei meilės, bet pats vienas 
kentė sielvartas. Ne! Ne! Aš kas 
nors kitas! Ir užtai Torfinas jau bi
jo stipriųjų! Torfinas silpnutis! Kas

jų vyrų, kad pasiimtų kirvius. Ar gir
di?

Vergas -(išeidamas): — Gerai, viešpatie.
Torfinas: — Palauk! (Pauža) 

simeni, kas buvo parašyta 
knygoj?

Vergas: — Mažai ką atsimenu,

Ar tu at- 
toj didelėj

išplėšė mano spėkas? Kas perbloškė 
mane? Ar tai buvo jūrės? Ar aš ne
apgalėjau jūrių tris sykius po dešimtį 
kelionių? Ir pagalios jos apgalėjo ma
ne.... bet tai tebūna iki mirties! Jos 
buvo stipresnės. Jos buvo Dievas. Bet 
kas suvaldė jūres, kurios pirmiau taip 
siuto? Kas? Kas? Kas? Tai Stip
resnis! Tatai kas esi tu, tu stipresnis? 
O, atsakyk, kad aš galėčiau tikėti! — 
Jis neatsako! Visa tyli!..,.. Vėl aš 
girdžiu savo širdies plakimą? O, gel
bėkit, gelbėkit! 'Aš atšalęs, baigiu su
šalti.... (Prieina prie durų ir sau-, 
kia Valgerdą.)

(Ineina Vergas) 
Vergas: — Tu šaukei, viešpatie? 
Torfinas (atsipeikėja): — Tu apsirikai. 
Vergas: — Taip, viešpatie.-
Torfinas: — Kiek vyrų mes esame?
Vergas: — O.... aš manau, bus puskapis., 
Torfinas:.— Ar tu bijai mirties, verge?
Vergas: — Kaip aš galiu bijoti, kuomet 

pasitikiu išlikti gyvas. (Persižegnoja.)
Torfinas: — Ką tas reiškai?
Vergas: — Taip vyskupas mus išmokino. 
Torfinas: — Buvau pamiršęs, kad tu krik

ščionis.
Vergas: — Ar tinka tau mano patarnavi

mas, kuomet tu esi pagonis?
Torfinas: — Aš noriu parodyti, kiek aš 

paisau tikėjimo. Mes .turime dvejais 
sklastais užskląsti . vartus iš šiaurių 
pusės!

Vergas: — Taip, viešpatie; bet tikėjimas 
yra stipresnis ir už šimtą skląstų.

J DYKAI!

tuntdalio Romos Imperijos;* iįr 
Kreta, raktas- pirklybon Tarp- 
žeminės jūrės, tapo> perkelta, po- 
Venecijos valdžia:.

(Bus daugiau).'1

pądaryta nebuvo, tečiatr jam bu
vo leista “nusidažyti pusčebatį 
imperialiu purpuru’? ir prisidė- 

jti prie dodžės titulo kitą užvar- 
dinimą Despoto Romanijos ir 
Vieno Ketvirtdalio ir Vieno Aš-i

kią dalį Venecija atlošė, ir pui
kius rezultatus, kokius laimėjo. 
Istorikai yra linkę nušviesti jos

1 politiką kaipo saunaudišką. Te- 
’ čiaus reikėtų atsiminti, kad Ve

necija buvo toli prasikišusi vi- 
’ sokiariopu budu pro žauresnes, 

nuožmesnes tautas, su kuriomis 
ji susibendrino. Anos buvo pri
lyginamai barbariškos, o ji bu
vo senai papratusi, per savo pir- 
klybą, prie valumo ir puikumo 
Kairo! ir Konstantinopolio. Anų 
buvo prakilnus, bet pasiutiškas, 
karštis nedisciplinuotos jaunys
tės; o jos permatymas ir pro
tingumas subrendusio amžiaus. 
Anie,'viltyje-užkariavimo, ma
nė, kiek galės pasiplėšti; o Ve- 
nečiėnai, žinodami, kad nieko 
nėra galima gauti šitame sviete 
be užmokėjimo už tai, labiaus 
mėgo užsimokėti savo geru pi
nigu, negu gyvastiniu krauju 
savo sūnų. Kaip Gibbon teisin
gai rašo: “Gyvastįs ir darbai, 
milijonų, kurie tapo palaidoti 
Rytuose, butų su didesniu pelnu 
pavartoti buvę pagerinimui sa
vo gimtinės šalies; sukrauti 
sandėliai industrijos ir lobių bu
tų per viršų tekėję navigacijoje 
ir pirklyboje; ir Lotinai butų 
tapę praturtinti ir prašviesti 
grynu ir draugingu susisiekimu 
su Rytų klimatais.”- Vienok, 
kryžeiviai visgi turėjo savo ver
tybę sutrempdami “militarę ari
stokratiją” feodalizmo, ir Ve- 
neciėnai, kurie matė karę ne
sant išvengiamą, visai natūra
liai pasiryžo ją išnaudoti tiek, 
kiek galės.

Kiek ten žmonės nebūtų da
lyvavę viešpataujančiame reli
giškame užsidegime, .pirkliai 
gan aiškiai numatė, kad jų in
teresams bus geriausiai patar
nauta, jeigu užbėgs įsikišimui 
tokių rivalių kaip Pisa ir Genoa 
ir kitų tautų, kurios galėjo tap
ti jų lenktynininkais, kada lei
stum jiems koją. įkelti į Levan- 
tą. Jų santikiai su Konstanti
nopoliu išpradžių atbaidė juos 
nuo aktivio įsikišimo, bet 12-sai 
metašimtis rado juos pasiryžu-

(Tąsa iš pereito num.)
Tokiu budu Venecija tapo 

pirkliaviete, netiktai Italijos, 
bet Grekijos ir visų šalių pa
kraščiuose Tarpžeminės jūrės, 
ir ji stovėjo tarp Europos ir 

• turtų' Levanto. Imperatorius 
Rudolphas patvirtino jos tiesą 
mušti savus pinigus. Jos ko- 
merciaLis boikotas paklupdė Is- 
triją. Piratams neduodant ra
mumo, iš Narentos dodžė Or- 
,seolo II iškako 997 m. su dide
liu laivynu patruliuoti Adriati- 
ką, ir sugrįžo kaipo viešpats 
protektorato, kuris apėmė Dal- 
matiją. “Slavai ir Chorvatai 
tapo nugą'sdinti ir įkaitai buvo 
duoti už gerą ateityje pasielgi
mą, o Curzolos girios padarė 
Veneciją nepriklausomą nuo I- 
talijos del rąstų ir sienojų. Tai 
buvo pirmas žingsnis josios iš- 
siplėtojime kaipo Europinės ga
lybės” (T. Okey, The Story of 
Venice, Dent. 1905). Jaunas 
Imperatorius Otto III, išgirdęs 
tokius ^didvyriškus žygius, ke
liavo misteriškoji viešnagėn pks 
dodžę, atvyko nakčia ir šleven- 
drojo po miestą persirėdęs. Te- 
čiau jo užsileidimai (koncesijos) 
buvo brangintini. Jis paliuosa- 
v.o Veneciją nuo metinio vasa- 
lybės ženklo, auksuoto drabu- ■ 
žib, kuris buvo ėmęs pykinti au
gantį piliečių išdidumą. Jis su
teikė daug paliuosavimų ir lai
dė užimti tulus uostus susiedi- 
joje. Pagerbimas taipgi atėjo i 
iš Rytų, ir pakvietimas traukti t 
prieš Saracėnus suteikė dodžei 
progą nutrinti skandalą seny
vesnės- pirklybos amunicija su 1 
taja netikiu tauta. Jam pavy- l 
kus išgelbėti Grekų armiją nuo 1 
sunaikinimo, sutapo alliansas 1 
tarp jo sunaus Giovanni ir bro- 1 
liadukros Byzantijos Imperato- 1 
riaus. Sąryšyje su Konstanti- i 
nopoliu — kprs sąryšis rėmėsi 1 
pirmiausiai ir labiausiai pirkly- ! 
ba — mes randame išaiškinimą t

bet tai bu
vo apie du latru, kurie buvo nukryžia7 
voti drauge su Dievo sunum. Bet tik
tai vienas iš jų nuėjo j dangų.

Torfinas >— Ai’ jis taipgi buvo vandeniu 
apkrapintas? '

Vergas: — Apie tai vyskupas nepasakė.
Torfinas: — Ar žinai, ar tvarte randasi

\ arklių?
Torfinas: — Tur but jie ganykloj.... pa

žiūrėsiu. (Bando išeiti)
Torfinas:' — Nepalik mane.... Palauk.

(Pauža) Ar tu galėsi ramiai numirti
[ • šią naktį?
I Vergas: — Taip, jei tiktai pirma turėčiau 

laiko pasimelsti.
Torfinas: — Ar tas priduos tau ramumo?
Vergas: — O, taip, viešpatie.
Torfinas (atsikelia, paima taurę): — Pa

dovanosiu tau šitą, jei pasimelsi už 
manė.

Vergas: — To nepakanka.
Torfinas: — Gausi dešimtį tokių, bet jei 

nors kam pasakytum apie tai, tuomet 
aš atimčiau tavo gyvastį.

Vergas: — Nieko negelbėtų, jei man
turn ir šimtą. Tu patsai privalai 
stis.

Toąfinas: — Aš pats negaliu, bet aš 
šaū tavęs. s- ,

Vergas: — Aš paklausysiu, bet patsai pa
matysi, kad tas nieko negelbės. (Mel
džiasi, atsiklaupęs) . Jėzau Kristau, Į{jaUg-elio ko dailėje ir architek- 
susimylėk ant griešninko, kuris prašo j toroje Venecijos, 
tavo'malonės!”

I
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Byzantiškai
Romaniški palociai pirklių ku-

Kūdikio sveikata ir vystymąsi dikčiai 
priguli nuo priežiūros ir jam duodamo 
maisto. Jusu vaikutis turi būti kas
dien maudomas ir reguliariškai maiti
namas. Jei negali jo žindyt,. bandyk

EAGLE BRAND
{CONDENSED MILK)

Torfinas: — Tai melas: aš nieko nepra
šau !'_ .A c j

Vergas: — Dabar jjats matai, kad tas ne- 
pagelbsti.

Torfinas: — Duok man šarvus ir padėk 
susegti diržą.

Vergas (sega): — Tu neramiai stovi, aš 
negaliu susegti sagties.

Torfinas: — Šioplys!
Vergas: — Tavo visas kūnas dreba;
Torfinas: — Tai melas f

(Ineina Valgerda ir Gunloda.) 
Vergas: — Ar aš jau galiu išeiti? 
Torfinas: — Eik.
Valgerda (prieidama): — Tu šaukei ma

nei?
Torfinas: — Tai netiesa:
Valgerda: — Tavo priešai ant tavęs....

[Torfinas: — Kps tau darbo!
Valgerda: — Prisirengk. Aš jau girdėjau 

ką turėsim sutikti.
Torfinas — Todėl butų geriau, kad judvi 

x pasislėptumėt skiepe.
(Antras pasiuntinis ineina) 

Pasiuntinis: — Narsus Torfinai, mes jau 
čia. Ar tu pasiduosi musų viršesnei 
spėkai?

Torfinas (tyli)..
Pasiuntinis: — Tu- neatsakai. Ii- boba su

degintų tavo namus. (Torfinas tyli) 
Tavo atsakymo laukiu!

(Gunloda, kuri stovėjo prie durų, paeina į 
priekį ir nuo sienos nukabina karės 

kirvį)
(Bus daugiau)

nigaikščių dar tebėra garbe Di
džiojo Kanalo; bažnyčią Šv. 
Morkaus, gatava pašventinimui 
1094 m., buvo Byzantiška for
moje, iki vėlesnis išsiveržimas 
Gotiškųjų- bokštų užtemdė pra
dinį planą; turtingas mozaiko
mis .papuošimas vidaus buvo 
taipgi grynai Byzantiškas, iki 
paklaidintieji atnaujinimai 16- 
tojo mętašimčio nepermainė jo 
pobūdžio. Ir. pažymėtinu žen
klu augšto pagerbimo suteikto 
pirklybai mieste buvo tai, kad 
didžiosiose duryse katedros bu
vo išdrožinėta ant pirmojo ar- 
chivolto scenos, perstatančios 
medžionę ir pirklybą (tur but 
socialį išsirutuliavimą žmogiš
kosios veislės); ant antrojo dar
bai dvylikos mėnesių, o ant tre
čiojo arba vyriausiojo archivol- 
to amatai pačios Venecijos.

Konstantinopolis buvo turtin
gas ir turėjo raktą į Rytus; te- 
čiaus jo gyventojai buvo neran
gus ir neveiklus. Bėgtynėse. gi 
laimi greitakojei, o mūšyje stip
rieji, ir' anų vangume Veneciė- 
nai atrado savo auksinę progą. 
Atlyginiman už tolesnį patarna
vimą galop 11-tojo mętašimčio 
Grekų Imperatorius Komnėnas 
leidė Venecijos laivams liuosą 
inėjimą į visus savo uostus ir 
paskyrė krautuves jų prekėms; 
jis įsteigė Venecišką kvartalą 
Konstantinopolyje ir naturaliza- 
vo rezidentus; ir jis privertė 
Amalfių pirklius mokėti metinę 
duoklę Šv. 'Morkaus katedrai. 
Aplink tąjį laiką kermošius ta

šius įsitaisyti pirklybos sąry
šius Syrijoje. Ketvirtoji dalis 
Ąkrono miesto tapo pavesta Ve- 
neciėnams, ir jo pergalės pas 
Jaffa jiems tapo priskirta “po 
visą gatvę kiekviename mieste 
Jeruzolimos karalystėj, su mau
dykla, kepykla, rinka ir (bažny
čia”. Jų pardavinių įgabenimas 
buvo leistas liuosai, ir jie buvo 
paliuosuoti nuo mokėjimo ant- 
dėlių.

Apgulimas ir'paėmimas Tyro 
vienok pažadino naują nedrau
gą, ir santikiai tarp Venecijos 
ir Konstantinopolio įsitempė iki 
riutrukimui. Mažais puolimais 
vedama karė prieįį pirklybinius 
laivus Veneciėnams pagamino 
daug nuostolių. Padengimui ka
rės lėšų prieš Ryti'nę Imperiją I 
priverstina paskola tapo’ kelia
ma pas turtingiausius piliečius, 
ir Paskolos Kamara tapo įsteig
ta. “Valstybės bonai tapo išlei
sti ant paskolintos sumos ir pa- 
lukiai nešė 4%. šitie patikrin
tieji užstatai buvo paskelbiami 
kasdien Rialtoje sulyg rinkos I 
svyravimų, ir sudarė pirmą ka- I 
pitalu apsergėtą skolą Europo
je” (T. Okey, Story of Venice).

Jų atsigriebimas iš tų rūpes
čių rodos buvo skubokas. 1177 
m. mes randame Frederikį Bar
barossa nusilenkiantį Popiežiui 
Šv. Morkaus Katedroje, ir ši
tas istoriškas susitaikymas ne
gana kad matė prasidėjimą vai
zdingos ceremonijos sųžiedavi- 
mo Adriatiko su auksiniu žiedu, 
bet atnešė skilbą ir gryną lai-

Tinkamiausias kūdikių maistas—pada
rytas iš riebaus karvės pieno ir malto 
cukraus, specialiai kūdikiams. Reko
menduojamas gydytojų visur delei jo 
kokybės ir atsakantumo.
Augšta vertė—pilnumas—ir ekonomiškumas 
padaro EAGLE BRAND pirmu pasirinki
mui prie gaminimo valgių ir ant stalo. Pir
kit dėžę šiandien—naudokit jį visiems tiks
lams, kur reikia pieno ir cukraus. Bandy
kit jį su pyragaičiais ir tam panašiai.

Jeigu norite maisto, kuris padaryt jūsų kū
dikį stipriu ir sveikų, pasiuskit šiandien ku- \ 
poną ir reikalaukit dykai Kūdikių Knygos 
ir maitinimo instrukcijų jūsų kalboje.

THE BORDEN COMPANY
NEW YORK
Insteigta 1857

Iškirpk Kuponą. Pažymėk Knygą. Pasiųsk ji šiądien

Mrs. -----------___________ City ________________'

Street -------------------------------State___________ _ (8)
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“KUKU - LAIKRODIS”
CUCKOO CLOCK AR norėtum turėti šį svarbų “KUKU-LAIKRODJ”, šio 

WITH BAROMETER amžiaus išradimo? Jei taip, rašyk tuoj, nes te turim 
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. šį mėnesį duodam po $12.95. 

;Kad tai yra specialis perstatymas, skubėkit užsisakyti.

DYKAI!

Niekad nesigailėsi. Sale to

¥

gausi puikų Laikrodį 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 iškalno—pa
sako ar lis ar bus pagada. Visi turėtų šia proga pasinaudoti. KAS 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.

NEGAIŠUOK—RAŠYK ŠIANDIEN

UNION SALES COMPANY 2029 DAIpa™Gf92 CHICAGO, ILL

t

po įsteigtas' garbėn šito šven
tojo, 'kur maišėsi pamaldumas 
su prekyba, ir patraukė tokią 
daugybę, svečių į Veneciją, kad 
tautinės skrynios gerokai prisi
pildė. Taip pelninga šitoji įs
taiga pasirodė, kad kitos kano
nizuotos liekanos gavo tolygią 
garbę, ir su pagaila reikia pri
pažinti, kad uolume, su kokiu 
relikvijos buvo renkamos pri
siviliojimui piligrimų pirklių, la
vonas bent vieno mirusio pat- 
riarko tapo Adratikan nuvež- 
dintas šiek-tiek abejotinu budu.

Bet Venecija, iš dėkos savo 
pirklių, dabar pribrendo prie iš- 
siplėtojimo, ir neilgai trukus 

j proga atsitiko. Nėra "reikalo 
čion sekioti pėdomis istorijos 
kryžkelionių, kurios pakvietė 
kiekvieną ginkluotą žmogų Eu
ropoje į šventąją karionę Ry
tuose. Gana bus nurodžius, ko-

mėjimą Venecijai, o Konstanci- 
ųos Taika ateinančiu metu už
tvirtino jos poziciją tarpe Galy
bių.

Bet gi Venecija nebuvo jokiu 
budu užbaigusi nei su Kryžke- 
lionėmis nei su Konstantinopo
liu, vienok nepaprasta istorija, 
kaip ji pirma Kryžeiviams iš
rengė laivyną, ir po tam perkal
bėjo juos nukreipti savo gink
lus prieš Konstantinopolį ir gel
bėjo jiems apiplėšti miestą, pri
guli gan greit prie militarės, o 
ne prie komercialės chronikos— 
ir buvo nemaža painiavų Grekų 
Imperijoje^ kurioms" nupiešti 
trūksta pas mus vietos. Tai bu
vo 1204 metais. Pasakiškai tur
tingas miestas buvo pagrobtas 
ir vėl, atgriebtas, ir vienas vė
lesniu dodžių buvo pasiūlęs Val
džios Sėdynę perkelti tenai iš j 
Venecijos. Nors tatai niekados
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SENOJO PASAULIO PRADŽIA
Musu laikų literatūra, kaip ir visais 

krikščionybės amžiais, pilna visapusių at- 
sinešimų linkui dievų ir dievių senovės Gre- 
kų ir Romiečių viešpatavimo gadynėse. 
Retkarčiais, ir dabartiniais laikais tankiau, 
toje literatūroje randama patėmijimų kas- 
li-nk senovinio garbinimo ir burtų Šiauri
nių Europos tautų dievų.

Grekai ir Romėnai prigulėjo prie vie
nos rasės arba kilmės. Paprastai priimta 
ir žinoma musų laikais ta rasė yra Ariu 
gentė; ir kiek yra galima iš jos istorijos 
patirti, Grekai ir Romėnai paėjo iš Ariu 
gentės kartų, kurios išsidangino iš didžių
jų Šiaurinės Indijos lygumų. Kitos gen
tės patraukė į kitas puses iš to paties cen
trų, taip kad dabar Ariu kalbos pėdsakai 
randasi ir ant salų Didžiajame vandenyne.

Šios rasės žmonės, pasirinkusieji sau 
kelią į vakarus, rodės turėjo ypatingą pa
mėgimą atviros gamtos ir norą pervesti 

„gamtos galybę j .ypatybes. Jie labai mėgo 
gyvenimą po atviru dangumi ir jie ypačiai 
brangino visus atviro oro dalykus ir apsi
ėjimus, ką abelnai, tokio įgymio žmonės 
gerbia. Taip, jogis Romietis nebuvo skai
tomas pilnai vyriškas, jei jis nemokėjo 
plaukti, ir visi Grekai užsiiminėjo žaislais 
atvirame ore.

Romiečių, Grekų, Vokiečių ir Lietuvių 
didžiosios Ariu rasės atskalos yra tos, su 
kuriomis istorija ir literatūra musų laikuo
se'daugiausia bendrumo turėjo. Anglų 
kalba susideda iš daugelio tautų dialektų, 
ir dauguma jos žodžių sutinka su vartotais 
senų šios kalbos pratėvių, paėjusių iš Ariu. 
Taip, išsireiškimas aš esu originaliai San
skrito kalboje, kurią Ariu gentė vartojo, 
yra esmi. Grekų tas pats išreiškimas bu
vo sakomas: esmi, kuris vėliaus patapo as
ini; ir Latinų kalboje pirmutinė ir pasku

tinė balsės pradingo, .liko . sum. Lietuvių 
ir po šiai dienai sakoma: esmi, arba esu. 
Pariašus bendrumas seka ir skaitlinėse vi
sose kalbose.

Romiečiai, kaip ir Etruskai, kurie pir
ma jų buvo atėję, nebuvo nei poetiškais, 
nei Įsivaizdinamo temperamento. Jų veik-j 
lųmas linko praktiškojon pusėn. Jie, todėl, 
išrado labai mažai pasakų apie dievystes, 
kurias jie garbino pagal nustatytų apeigų. 
Senosios mitologijos pasakas mes šiandien 
didžiumoje turime ačiū gabumams ir palin
kimu! Grekų, kurie labiau mėgo žaislus ir 
buvo svajotino budo, — kurie paėmė Įvai
rias Egipto ir Rytų legendas ir jas persta
tė sau patinkamu budu. Tankiai pasitai
ko, kad tokios pasakos, panašios pamati
niai viena kitai, randama Grekų, Romėnų 
ir Lietuvių rašytojų iškraipyta keletoje 
skirtingų formų.

Supratimui tų pasakų, čionai norime 
susipažinti su nuomonėmis apie visatos su
tvarkymą, kaip tai persistatė poetai 
ti, h’ kuris atstatys, taip sakant, tų 
kų scenefiją.

Grekų poetai tikėjo, jog žemė 
apvalas plokštis, jų šalis užėmė jjlotą jo 
viduryje, kurios centralis punktas buvo 
Olympus kalnas, dievų buvynė, ar Delphi, 
labai pasižymėjus vieta savo orakulyste.

Apvalus žemės plokštis buvo perrėž
tas nuo vakarų iki rytų ir Jure perdalin
tas į dvi lygi dali, ir ta jure buvo vadinama 
Viduržemine, kaip ji ir dabar tą vardą pa
silaiko.

Aplinkui visą žemę bangavo Okeano 
Upė, jos kelias buvo nuo pietų į šiaurę va
karinėje žemės pusėje, o priešingai — ry
tinėje. Ji tekėjo nuolatos ii’ vienodai, ne
sujudinama nei vėjų nei audrų. Jurų ir 
visos žemės upės gavo sau vandenis iš to 
Okeąno-Upės.

Šiaurinė žemės dalis buvo manoma 
esanti apgyventa laiminga gente, vadina-j 
ma Hyperborais, arba šiaurės vėjų krašto 
gyventojais, kurie visados buvo laimingi 
ir jų žemėj amžinai radosi pavasaris; jie 
buvo apsigyvenę žemumose už kalnų, ku
rių skardai ir uolos siųsdavo Grekų žemėn 
šiaurų vėjus, drebinančius Hellenų žmo
nes. Hyperborų šalies nebuvo galima pri
eiti nei žeme nei priplaukti jure. Jie gy
veno liuosi nuo- ligų ir senatvės, nuo dar
bo ir, karių.

■Pietinėje žemės krašto pusėje, netoli 
Okeano srovės,įgyveno taipgi lygiai laimm-

gi ir geri žmonės, kaip Hyperborai. Jie I F 
buvo vadinami Atheopais. Dievai taip la-Į 
bai juos mylėjo, kad jie net laiks nuo lai
ko apleisdavo savo buvynę ant Olympo ir 
vykdavo dalyvauti jų aukavimo iškilmė
se ir linksminimosi pokiliuose.

Vakariniame žemės briaunos krašte, 
prie Okeono srovės, radosi laiminga vieta, 
vadinama Elyziškos“ Pievos, kur dievų my- 

i limi žmonės būdavo pergabenami gyventi 
be pažinimo mirties, džiaugtis nemirtina 
palaima. Ši linksma vieta taipgi buvo va
dinama “Palaimintųjų Laukas” ir “Palai
mintųjų Sala” ir sutinka su nurodymais į 
bibliškąjį Rojų.

Tas mums duoda suprasti, kad anksty
vaisiais amžiais Grekai labai mažai turė
jo. nusimanymo apie kitus kokius tikrus 
žmones šalip šiaurėj ir pietuose nuo jų že
mės gyvenusiųjų ir artimai Viduržeminių 
jūrių buvusių. Jie savo Įsivaizdinimuose I 
vakarinę šios jūrės dalį prigyvendino mil
žinais, siaubūnais, žavėjančiomis tvarinė- 
mis; kitas vietas, tolimas nuo savo žemės, 
je laikė apgyventomis tautų, kurias ypa
tingai dievai buvo pamėgę ir apteikę savo 
palaimomis, linksmybe ir amžinu gyveni
mu.

Ta Hyperborų šalis be abejo buvo Lie
tuvių genčių apgyventi plotai, nes kuomet 
Grekų gentė užsiliko apie Viduržemine ju
re, kita Ariu atskala palengva, bebendriai 
su likusiaisiais pavandenyje, traukė šiau- 
rėn, ir musų prabočių darbštumas visados 
pasižymėjo jų gyvenimo paganėdinimu, o 
tas nuvargusiems pietų gyventojams rodės 
laimės šalimi.

Jų persistatyta, jog Aušra, Saulė ir 
Mėnuo pakįlą rytiniame žemės krašte,'iš 

Į Okeano, ir važiuoją per dangų, sukeikdami 
žviesą žmonėms ir dievams, žvaigždės, iš
skyrus Grižulio Ratus arba Mešką, ir ki
tos šalę jų, visos pakildavę iš Okeano ir vėl 
jo srovėj nuskęsdavę. Saulės dievas per
statoma vakarų vandenyne sėdąs į spar
nuotą laivą ir aplinkui šiaurinę žemės 
briauną perplaukiąs atgal į rytų kraštą, 
kur vėl, atėjus laikui, galėtų pakilti.

,(Bus daugiau)

KETURLAPIS DOBILAS.
(Sekimas)

Kur saulė auksuota žinau aš tą vietą; - 
Ir žydinčios vyšnios kaip sniegas baltuoja, 
Žemiaus tų gražumų,gražiausia ant,svieto 
Keturlapis dobil’s kur auga-'žaliuoja.
Lapelis viens vilties, tikėjimo Vienas, 
Meilės taipgi vienas, ties- trįs yr’ paprasti, 
Ketvirtą lapelį laimėk davė Dievas, 
Kantriai kad jieškosi, gali jį surasti.1
Reik turėti viltį ir reikia tikėti, 
Tvirtais reikia būti ir reikia mylėti.
Jei dirbsim ir lauksim, surasti mes galim, 
Kur dobilas augą keturlapis žalias.

Eleonora.

KAD Aš GALĖČIAU.
Kad aš galėčiau ant bėro žirgo
Kasdien, per girias, pas tave joti....
Delko man skruostus ašaros vilgo, 
Kartais pris’eina net abejoti?

ir ki- 
pasa-

buvo

Kad aš galėčiau sparnais paukštelio 
Kasdien padangėm’s pas tave skrieti , 
Ir kad atskridus, savo balseliu, 
Jausmais širdužę tavo aplieti.

Kad ūš galėčiau tave kasdieną 
Rankom apglėbęs prie šrdies glausti, 
Visad matyti — tik tave vieną, 
Tavo liūdėsi, mintis atjausti.

Kad aš galėčiau vien apie tave 
Plačiai svajoti, eiles rašyti, 
Tada užmirščiau ir apie save, 
Jei tik galėčiau tave matyti.

Tada, nebreiktų nei abejoti,
Ir širdies skausmo aš neturėčiau, 
Savo svajonėm’s ka'ž-kur klajoti, 
Ir daugiau nieko, kaip tik mylėčiau. •

Tyslevas.

Apie prezidentus-kandidatus.
Respublikonų partijos kandidatas Har

ding yra darbininko draugas, kuomet dar
bininkas dirba.

Demokratų partijos kandidatas Cox 
taipgi yra draugas, kuomet darbininkas 
dirba. Tai du draugu ką darbininkas ma
no turįs.

Bet kuomet darbiųinkas sustreikuoja, 
jis tik tiek naudos turi iš tų dviejų drau
gų, kiek nuo medinės kojos plaukų.

JUOKIS 
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi

ROMANSAI.
Atsivertę lapus knygos, 
Ten romansų puikių’skaitom 
Kaip Jisai pas Ją nuėjęs 
Meilės dainomis žavėja

- Jai per langą augštai 
klausant,

I Ar po sodną vaikštinėjant; 
Bei Jai kalba po žvaigždėtu 
Meilės dangum užžavėtu;
Kaip bučiuoja mėnesienoj, 
Tykaus ežero- pakrantėj,

’ Ir kaip mintįs jųjų skrieja,
■ Širdįs vienon susilieja.

Bet kitaip visai išeina, 
Kada pats tai daryt nori: 
Kada širdį/sužavėtą
Nori meile glamonėti:
Kada vakaro sulaukęs 
Pasiėmęs kur vediesi
Savą vaikščioti merginą — 
Uodai viską sugadina....

Spragilas.
Nuo Juokų Red.: Dabar tai 

tikrai netikėkit šilumos, nes ka
da gerb. Spragilas eiles rašo rei
škia užeinančią žiemą.

Mes jam :širdingai užjaučia
me ir nekartą patus smerkėme 
uodus. Nors jie maži sutvėri
mai, bet gerklę didelę turi ir 
snapd adatos aštrumo. Bėda 
vaikinams ir mergelėms, kurie 
išvažiuoja į laukus, po medžiais 
nori pasėdėti, gėrėtis gamta, o 
vakarui užstojus, skaityti žvai
gždeles ir svajoti apie viską, 
viską, ką jų Jaunos sielos jau
čia. Bet štai užklumpa uodai— 
ir po visko!*-

4/
Dar apie žvaigždes ir Saules.

Gerb. M. B-nienė atrašė:
“Kaip man rodos, abu — ir 

gerb. Audra ir gerty Juokų Red. 
turbut esat dar nevedę, už tai 
nežinot nei, ką. reiškia tos “žvai
gždės” nei/“saulės”. Aš atsi
menu, manasis prieš apsivedimą į 
mane “angelų” ir “kvietkeliu” i 
ir kitaip visaip vadino, ir viską ! 
žadėjo, ir viską sakė duosiąs ir 
intaisysiąs, i ir. tarnaites pasam- 
dysiąs, kad baltos mano ranke
lės nepažinotų darbelių, kad ma
no gražios kojelės neitų ilgų 
kelelių ir kad žydrios akelės ne
vargtų be miegelio. O kaip ap- 
sivedėva — nieko. Pačiai reik 
dirbti, kaip ir visoms, ir, kaip 
andai čia buvo gerb. Točkienės 
rašyta: “Prieš apsivedimą gė
lių atnešdavo;no dabar nuperka 
sėklų ir liepia pačiai išsiaugin
ti.” — Taip tai yra. -

N. B. Mes dar užmiršome 
pereitą sykį gerb. Audrai pasa
kyti, kad jeigu, sulyg jos, "iš- 
tikro, moteris yra vyro auklė, 
jojo gyvasties sargas,” tai kam 
jos tokius baisius vyrus svietui 
išaugino ? Juoku Red.

skaitydama šį laik- 
prie žiburio, užsnu-

Ona A., 
raštį lovoj 
do. Bemiegodama ji sapanavo, 
kad voliojasi dirvoje.

Gavome Šitokią t Gromatą:
Andai, No. 36, gerb. Juokų 

Red., rašydamas apie poeziją, 
šitaip pasakė: “Aną nedėldienį 
mes sėdėjome ant ežero kranto. 
Ta vieta buvo toli, apvienėjusi. 
Jokios gyvos dūšiosNe
siginčysiu apie pačią vietą, nes, 
nors gerb. Juokų Red. .sakė 
“mes”, bet - aš ten nebuvau ir 
nemačiau. Iš to man rodos tik, 
kad gerb. Juokų Red. nemoka 
Lietuviškos gramatikos ir ki
tokių taisyklių. • Jau iš žodžio 
“mes” supraųtame, kad jis bu
vo ten ne vienas. Ale už tai ne
privalo ignorūot kitos ypatos, 
kuri su juo buvo; o jis sako: 
“jokios gyvos dūšios, išskyrus 
paukštelių čiulbėjimo.”

O jei jis ten sėdėjo su mer
gina (kaip visada žmonės į to
kias apvienėjilsias 'vietas einą), 
tai neturėjo sakyti “mes”, bet 
“mudu”. Ir jei buvo tik “mu
du”, tai vis neturėjo sakyt “jo
kios gyvos dūšios”. Aš labai 
esu -kantrus, bet tą matydamas 
negalėjau ištylėt. Meldžiu vie
šai mano žodį patalpinti.

Aržuolas.
Prierašas: Čia yra tas pats 

gerb. Aržuolas, kuriam pernai 
parupo, kur dings Detroito gerb. 
Vasara, kada žiema užeis. Tik

ko jis taip ilgai su savo patė- 
mijimu laukė? Jei visi taip il- 

|gai butų dalykus tęsę, tai Ko
lumbas ir po šiai dienai Ameri
kos'-nebūtų atradęs.

Apie žodį “mes”: jį tiktai ca
rai ir redaktoriai, vieninteliai 
sutvėrimai pasaulyje, ką būda
mi vienoje asaboje rašo daug- 
s-kaitoje. Ir kada redaktorius 
rašo "mes”, tai jis nekalba nei 
apie gerb. Aržuolą sykiu su sa
vim, nei apie ką kitą, ir už tai 
daugybė žmonių padarė klaidą, 
tą musų “mes” skaitydami, ir 
'atrašė savo patėmijimus, kam 
buvo ignoruojama ir ‘antroji su 
jumis buvusi ypata’ ant to eže
ro kranto. O ištiesų tenai kla
jojo tik viena šio skyriaus ve
dėjo duselė.

koja apie tą tragediją: “Kad 
matytumėt, kaip jis ėmė raivy
tis ir kojam tampyt, maniau,

jog jau gaiš.”
“Tai kibą jis ją ant kojųąjy- 

lė”, patėmijo klausantis.

CUNARD LINE

S. S. SAXONIA
Išplaukia

SPALIO 30
Išplaukia tiesiog Į Hamburg

Trečios klesos kaina $1,25.00 pridėjus 
dar $5 kares taksų.

Kreipkitės prie artimiausio Cunard 
Linijos Agento

Juokų Red.

sakė draugams, 
atsitiko nelaimė:

Ant. Juras 
kad pas juos 
užėjęs j svečius kaž kur gavęs 
“reizin džekės” žmogus ėmė ir 
apsirgo. Juras intemptai pasa-

Prospect 202.

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

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

Central 1690 , Main 2063

JOHN L. MIHELICH
Advokatas

Praktikuoju visuose Teismuose. 
Kalbame Lietuviškai.

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

SHORE
BANKOJ 
ir subjektas sulyg reguleci- 
Jos išmokama iki tai dienai, 
kurioje atsiimi saw pinigu*.

St. Claii ir East 55-ta gatvi.
Prospect ir Huron,
Superior ir Addison,

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

KUR PINIGAI NEŠA 5% NUO DIENOS 
PADĖJIMO IKI IŠĖMIMO

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

kiame laike.

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.

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 t aupy tojams 
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. r

šiais laikais, prie visko Brangumo, ne
verta laikyti pinigus namie arba ant mažų 
nuošimčių — tegul ir jūsų pinigai pakįla, 
kaip ir visokie daiktai. Pradėję tuoj aus 
dėti pinigus The St. Clar Ąvę. Banke arba 
jo skyruje, už metų laiko matysit kai 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

Niekados Negalit
Nustoti

D CLARIS, padėtas Taupymui, niekados, 
nebūna vertas mažiau kaip dolario.

Kiti invesdinimai gali nupulti taip, kad 
sų dolaris atneštų jums tiktai maža dalį 
su pinigo vertės.

Ir šalip to, jūsų padėti taupymui pinigai 
dirba 4%.

Ube
Cleveland 

Urust Company
Šaltiniai virš $116,000,000

^MEMBER^ 
federal reserve 
^^.SYSTEM^(g

ju-
ju-

už-



DIRVA

jų likusius 
kitus gen-

Lietuviams

AMERIKOS LIET. TA
PYBOS IR DARBAI I

WASHINGTONE
(Lietuvos Informacijų Biuras) 

Amerikos Lietuvių Rymo Ka
talikų Kongrese, Waterbury j e, 
tarp kitko buvo pakeltas gražus 
sumanymas, būtent nuo visų 
Amerikos Lietuvių organizacijų 
pakviesti atstovai Washingto- 
nan ir eiti jieškoti užtarimo 
Lietuvos reikaluose prie Prezi
dento Wilsono. Išgirdę apie tai, 
jog Lenkų kariumenė veržiasi į 
Lietuvos teritoriją ir norėdama 
vėl užgrobti Lietuvos sostinę, 
grąsina Lietuvai kare, Ameri
kos Lietuviai negalėjo būti ra
miais. Amerikos Valdžia yra 
sušelpus Lenkiją ir amunicija 
ir ginklais, tat Lietuviai, kaipo 
Amerikos piliečiai, nebegalėjo 
pakęsti, idant Lenkai tais gink
lais .gal dar žudytų 
Lietuvoje brolius ir 
tęs.

Be to Amerikos
rūpėjo išgauti greičiau Lietuvos 
Valstybės pripažinimą kaipo ne
priklausomos, idant tuomi pa- 

. lengvėtų visokie jų susinešimai 
su ta valstybe.

Lietuvos nepriklausomybė — 
tai rupesnis ir darbas ne vienos 
kokios nors partijos, bet visų 
Lietuvių. Todėl nuskirtoj die
noj rugsėjo 15 dieną išryto Wa
shingtone jau buvo susirinkę 
virš, šimto atstovų nuo įvairių 
Amerikos Lietuvių organizacijų 
ir čia tapo sutverta kaip ir są
junga visų šių organizacijų. Iki 
šiol to suvažiavimo protokolas 
jiar nėra paskelbtas ir todėl nė
ra galima pilnai aprašyti visi 
nuveiktieji darbai. Čion tuom 
tarpu paduodamos trumpos ži
nios, kurios dalimai jau buvo 
paduotos ir Anglų spaudoj arba 
šiaip žinomos.

Suvažiavimo nariai yra paga
minę tam tikrą memorialą dė
lei Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimo ir drauge delei su
laikymo Lenkų nuo 
ant Lietuvių žemių, 
noma šis memorialas 
inteikti Prezidentui 
bet delei nesveikatos ar kitų 
priežasčių Prezidentas Wilson 
nesutiko priimti bi kokios dele
gacijos. Tuomet buvo prašyta 
p. Tumulty, kaipo Prezidento 
sekretoriaus, kad’ jis deputaciją 
priimtų jo vardu., Prezidento 
sekretorius nurodęs, jog prezi
dento vardu tegalįs' priimti tik 
Valstybės Departamento Sekre
torius B. Colby, pas kurį jis ir 
yra prašęs deputacijai šios au
diencijos. Buvo net stačiai Lie
tuviams pasakyta, jog už poros 
dienų toksai pasimatymas su 
Valstybės Sekretorium yra UŽ

užpuolimo 
Buvo ma- 
ypatiškai
Wilsonui,

tikrintas, būtent rugsėjo 17 d., 
11 v. išryto.

Turėdami tokį pasižadėjimą, 
atstovai buvo atsilankę prie Tu
multy, kad per jį inteikus tam 
tikrą memorialą Prezidentui 
Wilsonui, o pasimatyti su Vals
tybės Sekretorium B. Colby ir 1 
kitiems suvažiavimo darbams ' 
atlikti tapo išrinkta iš penkių i 
narių komisija, būtent iš suva
žiavimo pirmininko kun. Vaiču- ' 
no. 'kun. Miluko ir advokatų St. 
Kodžio, J. S. Lopattos ir A. Mil- 
lerio. Be to šiai komisijai buvo 
pavesta perimti iš Lietuvos At
stovybės Amerikoje užsilikę nuo 
Ekzekutivio Komiteto Amerikos 
Lietuvių ir įžymių Amerikos pi
liečių parašai ant tam tikros 
peticijos delei Lietuvos pripaži
nimo. Tokių parašų surinkta 
apie milijonas. Visi šie parašai 
turėjo būti inteikti Prezidentui 
Wilsonui, bet delei jo nesveika
tos iki šiol nebuvo inteikti. To
dėl šiai komisijai buvo pavesta 
išgauti nuo Valstybės Sekreto
riaus sutikimas ir delei šių pa
rašų inteikimo Prezidentui Wil
sonui.

Rugsėjo 17 d. Komisijos na
riai prisiminė apie pažadėtąją 
jiems prie Valstybės Sekreto
riaus audienciją, tečiau jos gau
ta nebuvo. Kalbama, jog intek- 
mingos sferos pasirūpinusios, 

, kad šios audiencijos Lietuviams 
nebūtų suteikta. Todėl Komisi
jos nariai tegalėjo pristatyti tik 
Valstybės raštinei ' kaip savo 
memorialą, taip ir prašymą apie 

, tat, kad ji nori pristatyti minė
tą milijoną parašų. Visi Komi- 

i sijos nariai palikę yra toj raš- 
[ tinėj savo adresus ir pareiškę 

raštu sekretoriui Tumulty, jog 
, pažadėtosios audiencijos nega- 
, vo, išvažinėjo, laukdami atsaky

mo kaip ant memorialo, taip ir 
delei milijono parašų inteikimo. 
Reikia spėti, kad šios komisijos 

j nariai, jeigu gautų pakvietimą, 
turės susirinkti ir išnaujo pasi- 

, rūpinti, kaip inteikus nors tą 
milijoną parašų, koksai darbas 
liko jai pavestas paties suvažia
vimo atlikti. Reikia dar paste
bėti, jog suvažiavimo atstovai 
nutarė pasiųsti Steigiamajam 
Seimui per Lietuvos Atstovybę 
Amerikoje, kablegramą, kursai 

j ir buyo pasiųstas per Užsienio 
Reikalų Minister} šioj suvažia
vimo priimtoj re'dakcijoj:

Amerikos Lietuvių Pre- 1 
kybos ir Pramonės Ta- 1 

• • frybos Direktoriato
Pranešimas j

(Lietuvos Informacijų* Biuras)
Lietuvių Atstovybei Ameri- • 

koje patarus, Amerikos Lietu
viai, užsiimantiej i prekyba, pra
mone ir finansiniais reikalais, 
turėjo New Yorke du suvažiavi
mu •-apkalbėjimui bendrų reika
lų ir išdirbimui būdų geresniam 
reikalų sutvarkymui ir visuo
menės nuo išnaudojimų apsau
gojimui, bei užmezgimui arti
mesnių ryšių su Lietuva, idant 
tuomi pasitarnauti Lietuvos e- 
konominiam ir finansiniam at- 
budavojimui. Turint tai ome
nyje, buvo išrinkta laikinė ko
misija Konstitucijos projekto 
apdirbimui, kuri turėjo taipgi 
du suvažiavimus ir pateikė Kon
stitucijos -projektą, kurs galuti
nai buvo apsvarstytas ir priim
tas įvairių prekybos, pramonės 
ir finansinių mūsų įstaigų at
stovų suvažiavime, laikytame 
Waldorf Astorijoj, New Yorke, 
liepos 30 d. Tame suvažiavime 
buvo taipgi išrinktas nuolatinis 
Direktoriatas naujai sutvertos 
organizacijos, kuri bus žinoma 
kaipo Amerikos Lietuvių Preky
bos ir Pramonės Taryba.

Karščių ir kitų neprielankių 
i aplinkybių susibėgimo delei Di- 
. rektopatas nedaug tegalėjo vei- 
; kti, vienok savo. paskutiniame 
, posėdyj laikytame Lietuvos Mi-
> sijos name, rugsėjo 11 d., išdir- 
. bo reikalingas blankas į Tarybą 
. narių priėmimui ir dabar yra 
. kviečiamos visos Amerikos Lie-
> tuvių pramonės, prekybos ir fi-
; nansų įstaigos, vertelgos, profe- 
. sionalai ir visi asmenįs, kurie 
. pagal Konstituciją turi teisę lik- 
• ti nariais šios Tarybos, tuojaus 
. pareikalauti nuo Direktoriato 
; sekretoriaus aplikacijų blankų, 
( ir prisiųsti savo aplikacijas ne- 
. vėluojant. Suprantama, aplika- 
i cijos yra paduodamos raštu ir 
5 aplikantui nereikia ypątiškai po- 
. sėdin pribūti. z

Taipgi šiuomi yra kviečiami 
i visi Lietuvių bankreriai, finan- 
i sieriai, laivakorčių agentai ir 
: pinigų į Lietuvą siuntimu užsi- 
i imantieji prisidėti.
1 Tarybos . suvažiavimas spalio 
■ 6 d. sušauktas sutvarkymui pi-

nigų j Lietuvą siuntimo klausi
mo, išvengimui nuostolių ir ne
smagumų, kokius turi ne tiktai 
siuntėjai, agentai ir bankai, bet 
ir Lietuvos Valstybė, ir apkal
bėti kitus finansinius reikalus.

Amerkos Lietuvių Prekybos 
ir Pramonės Tarybos 

Direktoriatas:
J. S. Lopatto — Prezidentas, 
F. J. Kalinauskas, I V.-Prez. 
J. S. Vasiliauskas, II V.-Prez.
F. J. .Bagočius, Sekretorius, 
A. B. Strimaitis, Iždininkas, 
V. B. Ambrozeviče, Kontrol. 
Jonas Strimaitis, Kontrol.
Antrašas visoms komunikaci

joms:
Lithuanian American Board 
of Commerce and Industry,

257 West 71 Street 
New York City.

Insteigtas Informacijų 
Biuras

Lietuvos Informacijų Biuras 
(Lithuanian Information Bu
reau) yra įsteigtas prie Lietu
vos Atstovybės Amerikoje.

Svarbiausiuoju šio Biuro dar
bu yra teikti Lietuvių ir An
glų Amerikos spaudai įvairių 
žinių apie Lietuvą ir apie jos 
įvairių, kaip valdžios taip .ir vi
suomenės, įstaigų veikimą, o

skaičių, sumokėjusių 
ar daugiau, šįmet 
Raudonojo Kryžiaus 
padidinti narių skai- 
daugiau, negu kita-

Amerikos Raudonasis 
Kryžius ir Aukos 

šį rudenį, kaip ir visuomet, 
Amerikos Raudonasis Kryžius 
turės prirašinėjimą savo narių. 
Kitais metais, būdavo, nekrei
piama domos į nieką kitą, kaip 
tik narių 
po dolarį 
Amerikos 
tikslu yra 
čių daug
dos, tuo pačiu tarpu narius pa
dalinti pagal tautų: kiek ku
rios tautos žmonių prie A. R. 
K. prisidėjo. Vietomis jau su
sitvėrė Lietuvių komitetai vei
kimui su tų miestų Amerikos 
R. K. skyriais ir bandys sužy
mėti Lietuvius atskirai, o taip
gi ir visi pinigų rinkėjai žymės 
kokios tautos žmogus prisirašo. 
Sutraukos iš kiekvieno miesto 
bus priduota New Yorko sveti
mųjų tautų biurui, kuris abel- 
nas skaitlines paskelbs pasibai
gus prirašinėjimui.

Central 1690 Main 2063

JONAS BALUKONIS 
Vienatinis Lietuvis 

Advokatas CIevelande 
Praktikuoju Tisuose Teismuose. 
902-4 Engineers Bldg. 

Ontario St. prie St. Clair 
Kitas Ofisas 

6127 St. Clair Avenue 
Sale North- Anferičan Banko 

Atdaras vakarais.

TUOJAU UŽRAŠYK 
“DIRVĄ” GIMINĖMS 

LIETUVOJE.

Ką gero padarysite sa
viškiams, esantiems toli 
nuo jūsų — už jūrių, nu
vargintoje šalyje Lietu
voje? Kuo jus prisidėsi
te nuraminimui jų nuvar
gintos sielos, jų išalkusios 
dvasios?

Tuo tinkamiausiu daly
ku yra laikraštis. “Ne 
vien tiktai duona žmogus 
gyvas”—tą gerai visi su
prantat: žmonėms reikia 
laikraščių, knygų, skaity
mo ; reikia, kad žmogus 
turėtų kame paslėpti sa
vo sielą, kada užbaigia 
sunkias darbo valandas.

Užrašykite saviškiams 
“Dirvą” — geriausį mok- 
slo-apšvietos laikraštį. — 
Ne tik kad suteiksite sa
viškiams suramintoją ir 
pralinksmintoją jų liuoso- 
se nuo darbo valandose, 
bet taipgi kas savaitė be 
paliovos siųsite į jų na
mus apšvietą — užrašę 
jiems “Dirvą”.

“Dirvos” kaina metams 
į Lietuvą tik ...... $3.00 
Pusei metų ...... $1.50

“DIRVA”
7907 Superior avenue 

Cleveland, Ohio.

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

AKIŲ
Specialistas

Ofiso valandos:
10 ryte iki 12

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

KURIE NEGAUNAT “DIR
VOS” laiku, nerugokit ant mu
sų, nes visas suvėlavimas yra 
pačto. Mes nuolatos išsiunčia
me vienodai ir tą pačią valandą 
kas savaitė ant pačto priduo- 
dam. Niekad iš musų pusės 
nesusivėlina ir todėl nebarkite 
leidėjų, bet supraskite, jog phč 
tai perdaug užversti laiškais ii 
neatkreipiama domes , laikraš
čius. Taip yra su visais, ne tik 
sr “Dirva”. Admin.

Del jūsų vaikų sveikatos var
tokite

“Užsienio Reikalų 
Ministeriui:

“Prašau inteikti sekamą 
kablegramą Steikiamam Sei
mui: Amerikos Lietuvių fe- 
deruotų organizacijų atstovai, 
susirinkę Washingtonon, kad 
protestuoti prieš neteisėtą 
Lenkų veržimąsi Lietuvon ir 
prašyti, kad Suvienytų Vals
tijų Valdžia pripažintų Lietu
vos nepriklausomybę, šiuomi 
siunčia savo širdingiausi pa
sveikinimą Lietuvos Steigia
majam Seimui ir tvirtai pri
sižada be jokios atodairos pa
laikyti Lietuvos Valdžią ir jos 
atstovus ir linki Seimui kuo- 
geriausios pasekmės prie tvir
tos, teisingos ir galingos Lie
tuvos ateities sudarymo.

“Kunigas Vaičiūnas, Kuni
gas Jonušas, Antanas Mille- 
ris, Kunigas Milukas, Stasys 
Kodis, Kazys Drangelis.”

(Pasirašęs) J. Vileišis. 
Lietuvos Atstovas Amerikoje.
Be to buvo norėta pasiųsti ki

tą telegramą Tautų ’ ' "
ryžiun, kur ėjo derybos delei 
sienų tarp Lietuvos ir Lenkijos, 
bet susilaikyta jį siųsti, nes 
gautomis žiniomis tos derybos 
jau buvo užbaigtos.

Lygai Pa-

LAIVAKORTES 
VISOM LINIJOM

Namon ant Kalėdų
Specialis Kalėdinis Laivas

EUROPON
IŠPLAUKIA SPALIO 16.

Į Visus Kontinentalius uostus per Liverpoolį. 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

Ateikit pasiimti paaiškinimų knygelę.
COLL VER-MILLER CO.

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

KAINOS Į 
Praga' — 
Vienna — 
Bucharest— 
Agram — 
Belgradas —

SVARBIUS PUNKTUS:
Sofia — $112.00
Krokava — $102.00

, Lemberg— —$104.00
Varšava — $111.00
Hamburg — $115.0$

THE VIOLET LAXATIVE

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

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

Ruduo -- Ilgi Vakarai
Linksmiausia Praleisti Laikas su

COLUMBIA GRAFONOLA
LOUIS EISENBERG

Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 
Kvarbų, Varnišių, 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.

Lietuviškais Rekordais
. REIKALAUKIT REKORDŲ KATALOGO — DOVANAI.

Dirvos Krautuvė
7907 Superior Ave Cleveland, 0

taipgi sekti ir Amerikos Lietu
vių gyvenimas ir teikti apie jį 
žinių Lietuvos ir vietos Lietu
vių spaudai. Todėl šiuomi pra
šoma visų Amerikos Lietuvių 
organizacijų teikti šiam Biurui 
iš Amerikos Lietuvių gyvenimo 
įvairių žinių, kurios butų svar
bu spaudai patiekti.

Visokias žinias prašoma siųs
ti Lietuvos Informacijų Biuro 
vardu ir adresu: Lithuanian In
formation Bureau, 703 — 15th 
St., N. W., Washington, D. C.

Nuga-Tone

IŠRADĖJAIį
Ą t Prisiųskite .man savo braiži- 
t nius išradimo išegzaminavimui. 
T Reikalaukite išradimų knygu- 
•}• tės “Patarimai Išradėjams”, ku- 
T ri duodama dykai.
I Rašykite Lietuviškai savo ad- 
7 vokatui.
X Martin Labiner
X 15 PARK ROW, NEW YORK 
į Registr. Patentų Adv. (Dr.)

i

t i

DARO TVIRTUS GERUS NERVUS 
GAUSŲ, RAUDONĄ KRAUJĄ 

NARSIUS VYRUS IR MOTERIS
Kožnas organas ir kožna kūno fun

kcija priklauso nuo tvirtos Nervų- 
Spėkos sveikam gyvenimui ir veiki
mui. Nuga-Tone yra gausus Phos- 
phoru Nervams ir Geleže Kraujui. 
Jis susideda iš astuonių svarbių svei
katą duodančių v&istų, rekomenduo
jamas ir patariamas gydytojų.

Skilvio bėdos, nevirškinimas, dys- 
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. Suteikia gerą ape
titą, padidins vogą, galėsi gerai mie
goti ir busi sveikas. Nuga-Tone sti- 
muluoja, maitina visus gyvuosius or
ganus. Jis budavoja tvirtus, narsius, 
pilnus vyrus ir sveikesnes ir gražes
nes moteris. Tūkstančiai žmonių da
bar ima ir giria Nuga-Tone. Iškirpk 
šį pagarsinimą, nusinešk aptiekon ir 
gauk bonką Nuga-Tone ir jei nebusi 
visai užganėdintas, grąžink likusį ap- 
tiekoriui ir gauk savo pinigus atgal. 
Jei negali gaut apsiekoj, prisiųsk $1 
mums ir gausi viso mėnesio garan
tuotą gydymą, siuntimą apmokam.

Druggist: You can get Nuga-Tone 
from your jobber or from the 
National Laboratory, 539 So. Dear
born St., Chicago, Ill. Guaranteed. 
Retail price $1.00.

TIESIOG LIEPOJUN
Laivakortės kainuoja $145; ant laivo kam
bariai su 2 ir 4 lovomis visiems; bagažai če- 

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

Lakpričio 4 ir 18; Gruodžio 2, 9 ir 23.
Rašykite del Lietuviško paso blankų ir pridėkite 2c. štampą, pas:

P. M1KOLAINIS
53 HUDSON AVE. , BROOKLYN, N? Y.

'Meilės ir Šeimynos' Senbernių Numeris
Sekantis “MEILĖSi IR ŠEIMYNOS” 
numeris bus Senbernių Numeris. 
Bus daug padidintas. Jame tilps 
navatniausių • straipsnių apie sen
bernius, jų vargus ir linksmybes; 
apie ženybinj gyvenimą, jo kartu
mą ir saldumą. Tilps Dr. Kara
liaus keli straipsniai apie senbernių 
visokius visų galų suirimus-nesveį- 
kumus. Tilps labai gerų eilių Jo
varo, Dausų Aro ir Aromatd. 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.

Kuomet Šulinys
Išdžiūsta

D
AUGUMA Clevelando gazo naudoto
jų mano, jog East Ohio Gas Compa
ny galės greituoju pristatyti užtek- 

z tinai gazo, jeigu bus pakelta už jį mo
kėjimo kaina.

Niekas kitas negali būti taip toli nuo 
tikrojo fakto.

Teisybė yra ta, kad kolei dar kompani
jos šaltinių išteklius yra atsakantis prista
tymui ant taip visad didelio reikalavimo, pa
ties jau gazo į šaltinius negalima gauti.

West Virginijos gazo išdavimas šian
dien yra toli mažesnis, negu buvo vakar. 
Kiekviena diena mato jo tolimesnį sumažė
jimą. Prof. I. C. White, West Virginia val
stijos Geologistas, pastaruoju laiku pasakė: 
“Trįs ketvirtdaliai originalio ištekliaus natu- 
ralio gazo West Virginia plotuose jau yra 
išeikvota, ir nuo 75 iki 90 nuošimčių origi- 
nalės Ohio valstijos gazo teritorijos jau da
bar likosi neproduktinga.

Šalip suteikimo naudojimui savoje val
stijoje 108 bilijonų pėdų 1917 metais,, West 
Virginia suteikė 157 bilijonų pėdų Mary
land, Pennsylvania ir Ohio valstijų mies
tams. Nei vienoje reikalavimas nebuvo pil
nai užpildytas, net miestuose greta pačių ga
zo laukų.

Gazas reikia visokiais budais taupinti, 
nenorint kad jo išteklius nors del naudoji
mo virtuvėje greituoju neišsibaigtų.

Skelbiama per
The East Ohio Gas Company
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Žinios iš Lietuvos
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KAM KARĖS JIEGOS?
Karės jiegai sudaryti labai 

-daug laiko, triūso ir lėšų reikia. 
Ir didžiausia karės jiega nie
kuomet negalima tikėtis, jei jos 
sudaryme nedalyvauja augšti 
tikslai ir didelis visos tautos 
pasiryžimas tuos tikslus pasiek
ti.

Imperialistinės valstybės, — 
kaip Rusija, Vokietija, Francu- 
zija ir kitos, per šimtus me
tų gamino ir didino militarę 
jiega. O tik poros metų reikė
jo, kad ta jų jiega subirėtų ir 
tų daugybės metų kuriamojo 
-darbas niekais nueitų.

Dėlto randas daug balsų prieš 
militarizmą ir gana smarki ko
va su miltarine valstybių tvar
ka jau ne šiandien yra prasi
dėjusi.

Mes Lietuviai taip pat deda
mės prie tos kovos su miltariz- 
mu. Laikyti ir didinti kariu- 
menę, kuri mažne visas geres
nes musų jiegas priryja, mes 
esame kaimynų priversti; nuo
latiniai Lietuvos užpuldinėjimai 
mus verčia rankioti kareivį prię 
kareivio, kad susidarytų jiega, | 
kuria galėtume atsiginti nuo Į 
plėšriųjų kaimynų-grobuonių. O 
tų grobuonių turėjome Išbai 
labai daug. Vokiečių kariume
nės liekanos buvo sudariusios I 
karės kumštį pačiame Lietuvos 
viduryj. Tuo pačių laiku Len-I 
kų legionai veržėsi į Kauno pu- 

Bolševikai taip pat .smel-
Net musų' 

Lenkų kur- 
pradėję ro- 

grobuonių

pajunta kietą kumštį pašonėn 
stuktelėjus.

Del to Lietuviams ir prireikė 
kariumenė didinti. — Ir didin
sime ją, kolei bus išvaryti visi
priešininkai iš musų krašt# Be I 
kariumenės mes nebūtume tu
rėję nepriklausomosios Lietu
vos, bebūtų Vokiečiai iš musų 
krašto ėję, nebūtume nusikratę 
bolševikų, Lenkai butų atpludę 
į musų kraštą ir savo “kresus” 
čia butų kūrę, skelbdami pasau
liui, kad jokių Lietuvių čia nesą.
1 Taigi musu kariumenės labai''I augštas tikslas — ginti nepri- , 
klausomoji Lietuva nuo grobuo-U 
nių kaimynų naikinimo. Tai Į 
yrą lygu savo gyvybės gynimui. | 
Kiekvienas Lietuvos kareivis ir 
karininkas tai puikiai supranta. 
Jei kuris jų nors valandėlei pa
mirštų didį jo tikslą, tai jam 
primins šviesusis Vytis raudo
name dugne pieštas. Primins 
jam, kad kolei Lietuva prieši- 
ninkų-grobikų iš visų šalių ap
supta, tolei negalima paleisti iš 
rankų kalavijo, nes kitaip visa 
musų šalelė nušviestų gaisrais 
ir krauju paplūstų. Esmaitis.

j KAM JAU DUODAMA ŽEMĖ. I Valstybinio Amerikos 
“Kariškiui žodis” paduodamas |

| pirmąjį sąrašą 70 asmenų —| 
kariškių ir jų šeimynų — jau 
gavusių žemes iš valstybės fon
do, kartu paaiškina, kad jau da
bar žemė duodama:

a) nukautų kariškių šeimy
nai,

b) del žaizdų ar ligų iš kariu- 
j menės paleistiems;

c) laisvanoriams, kurie kariu- 
menėje išbuvo vienus metus ir 
yra paleisti.

Visi jie turi pristatyt 'tinka- . 
mus kariumenės liudijimus ir 
leidimus iš valsčių, kiek jiems, 
ar jų tėvams, priklauso žemės. 
Pirmoj eilėj aprūpinami beže- ■ 
miai ir. paskui mažažemiai. Ki
toms kariškių šeimynoms žemė ■ 
išnuomuojama palengvintomis

I sąlygomis. .
(“Vilniaus Aidas”)

Lietuvių Fondo“ 
Reikale

(Lietuvos Informacijų
Gautomis žiniomis, 

nio Fondo įsteigėjų 
mas yra šaukiamas New Yor- 
kan ant spalio 8 d., 10 vai. iš 
ryto, Waldorf Astoria Kotely j. 
Šio susirinkimo dienotvarkė yra 
šiaip nustatoma:

1; Susirinkimo atidarymas.
2. Mandatų pertikrinimas ir 

■susirinkimo pirmininko ir sek
retoriaus parinkimas.

3. Skaitymas ir priėmimas 
Valstybinio Fondo statuto.

4. Vyriausiosios Valstybinio 
Fondo Valdybos narių rinkimas. 

, 5. Instrukcijos Vyr. Valdybos 
Veikimui.

6. Fondo Skyrių atstovų' su
manymai ir klausimai.

Biuras)
Valstybi- 
susirinki-

Rūpinamasi Busimais
• Rinkimais

Tarp Amerikos Lietuvių pra-1 
deda matytis didesnis susirupi-1 
nimas delei busimųjų Amerikos 
prezidento rinkimų. Tarp Lie-1 
tuvių yra daug balsuotojų ir kai j 
kuriose kolonijose Lietuvių bal
sai, — o prie Lietuvių žada pri- , 
sidėti ir Latviai, ir Ukrainiečiai, | 
dalimai Žydai, — gali nusverti 
rinkimų likimą. Kaip girdėti, 
yra susitveręs “-Amerikos Lie
tuvių 'Prezidento Rinkimams In
formacijų Komitetas”, kursai 
nuo statomųjų kandidatų, į A- 
merikos prezidentus norėtų iš
gauti tvirto užtikrinimo, ką šie 
kandidatai padarys’ 
vai, jeigu kursai iš 
rinktas prezidentu, 
pripažins Lietuvos 
nepriklausomybę ir tt. (L. I. B.)

gero Lietų
jų butų iš- 
butent ar 

Respublikos

sę.
kėši į musų kraštą.
giminaičiai Latviai, 
stomi, tuomet buvo 
dyti mums aštrių 
dantis.

Tiems visiems kaimynams- 
į grobuoniams negana meilaus nei 

teisingo žodžio. Jie tik tuomet 
sumažina grobimo geidulius, kai

DIRVOS” KAINA

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

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

taisymo.
gj Naudoju savo garsų “Peridonto” del Be

skausmio Dantų Traukimo.

ATIDAI LIETUVIAMS

DYKAI
Suteipiame paaiškinimus kaip geriau važiuoti Tėvynėn, ir 

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

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

ANT PAČĖDIJIMO IR MOKAMA NUOŠIMTIS.
HENRY C. ZARO

3RD AVE. Cor. 6th St. Dept. L. 5 NEW YORK, CITY
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Po Sausio 1 d., 1921, 
‘Bus: Amerikoje $3, 
Lietuvon — $4.

Laikraštinė ,popiera nuo 
...... 1916 mėtų pabrango ant 

203 nuošimčių, o jau ta
da kiti laikraščiai kėlė 
šayo kainas. ’’Dirva” to 
nepadarė, duodama pro
gos savo skaitytojams 
naudotis pigumu, ir iki 
šioj ’’Dirya” yra pigiau
sias Lietuvių laikraštis 
Amerikoje.
Nors kiti laikraščiai jau 
pirmiaus kėlė, bet neįs
tengs toliaus taip pasi
laikyti ir vėl bus priver
sti prenumeratos kainą 
padidint.
Pakilimas viąokių reik
menų kainų ir darbinin
kų algų dūoda mums tei
singas priežastis uždėti 
savo skaitytojams meti
nei prenumeratos kainai 
dar vieną dolarį dau
giau ir tas ineina galėn 
su pradžia 1921 metų.
Pavieniai numeriai bus 
parduodami po 7 centus.

Kurie užsimdkės pirm
. Sausio 1 d., visus me-j u 
tus gaus už $2, kaip 
ikišiolei dar yra.

MUSŲ NARSUOLIAI.
(Generalio Štabo pranešimas)

Rugsėjo 3 d.
Mariampolės grupės dalįs ko

vodamos pasiekė Krasnybor ir 
ežerų Sainą, Blizną, Vygrių ir 
Partų ir dešiniajame sparne 
kaimų liniją: Zubrin ir Alina- 
vo, Suvalkų ir Augustavo ruož
tuose tęsiasi atkaklios kovos. 
Turime belaisvių ir karės gro
bio. Musų nuostoliai nedideli. 
Musų lakūnai visą laiką veikia 
aktingai. Viename kelyje iš
sklaidyti du priešininko 
eskadronai.

Vienas musų lakūnas, 
žvelgdamas į atidengtą 
ugnį, nusileidęs Suvalkuose li
gi 40 m. augštumo apšaudė kul
kosvaidžiu ten esančias Lenkų 
dalis. Lakstytuvas grįžo visas 
pramuštas kulkomis.

raitelių

nearsi- 
Lenkų

VILKAVIŠKIS.
Nors Vilkaviškio apielinkėje 

vasaryj atrodė prastai, o vasa
rojai gana gerai, bet persikei
tė antraip. Rugiai ir kviečiai 
iš žiemos rugiai bei kviečiai pa- 
šiek-tiek subujojo ir abelnai 
imant, galima sakyti, užderėjo 
vidutiniškai. Tuo tarpu vasa
rojai delei stokos lietaus, kait
raus ir sauso oro vietomis labai 
menki, tik ką išplauktėję, gru
dai nesubrendę pradėjo džiūti. 
Kiek geriau pribrendo vasaro
jai ankstybesnieji. žolė pievo
se šįmet taip pat menka išaugo 
ir šieno mažai prišienauta. Do
bilai buvo vidutiniški. Bulvės 
del tos pačios priežasties pra
dėjo džiūti. Dabar po truputį 
pradėjo lynoti, bet jau kiek vė
loka. Soduose vaisių maža, o 
ypatingai grušių, kurių veik vi
sai nėra. Rugiapjūtė prasidėjo 
maždaug nuo liepos vidurio. 
Kurie šiais 
durpių, jos 
vo. Galima 
ru bus kiek 
tais metais.

“(“Liet. Ūkininkas”)

A. ŠIMKŪNAS
Moteriškų, Vyriškų 

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. 79th Street
Kampas Cramb Avenue.

ir

KOPECNY’S
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metais buvo kasę 
labai gerai išdžiu- 
tikėtis, kad su ku- 
geriau, negu perei-

EUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslą aptieko- 

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

Kampas Ė. 79th St.
Rosedale 945‘ •' Prin. 1361

Toledo, O., tūlas vyras, po di
delių spekuliacijų su pinigais ir 
visko pralaimėjimo iš sumišimo 
nušovė savo pačią ir pats nusi
žudė. Norėjo nušauti ir du sa
vo vaiku, 17 m. mergaitę ir 11 
m. vaiką, bet -tiem pasisekė pa
sprukti.

AŠ GYDAU VIEN VYRUS
Mano gydymas pasirodė pasekmingas. Ma

no ypatiškas ištyrimas metodų, vartojamų Eu
ropos klinikose, kuomet aš buvau Londone, Pa
ryžiuje, Romoje, Vienoje ir Berline, is mano 
25 metų patyrimas gydyme Keblių ir Chroniš
kų Vyriškų Ligų duoda man progų jas pagy
dyti 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 
visa jūsų gyvenimą.- PATARIMAI IR PASI
KALBĖJIMAS DOVANAI. ČIA KALBAMA 
LIETUVIŠKAI.

Ar sveikata'visai suirus? Ateik pas mane, aš pagelbėsiu. 
yr 1| 2 EAST EXCHANGE ST.

Į 114 H /II Kampas Main ir Exchange 
¥w Vll AKRON, OHIO

Valandos: 10 ryte iki 4 po piet. Vakarais 6:30 iki 8. Ned. uždaryta

KAUNAS.
Rugsėjo 4 d. pradėjo vaikš

čioti naujas traukinis tarp Kau
no ir Vilniaus. Iš Kauno išėjo 
8 vai. ryto, atgal grįžo 21 vai.

Į Vilnių gabenama bagažais 
daug maisto, ypač miltų.

Ruošiamas tiesus susisieki
mas : Vilnius-šauliai per Kaiše- 
dorius.

Rugsėjo 1 d. atvyko iš Rygos 
Prancūzų komisaras Pabaltijos 
valstybėms, p. de Sartige, ir 
Ebert, Prancūzų Užsienio Rei
kalų Ministerijos valdininkas, 
atstovaująs Pabaltijos valstybių 
ir Rusų reikalus. De Sartige 
labai susirūpinęs nauja Lenkų 
invazija į Lietuvą.

Kaip pradėjo eiti gandai nuo 
Gardino ir kitų vietų, kurias 
dabar “strategijos” atžvilgiais 
norėtų užimti Lenkai, tai visur 
radosi didžiausias nusistatymas 
prieš Lenkus. Vietos gyvento
jai siūlosi sudaryti didelius bū
rius, kurie nori kovot prieš Leil- 
kus.

VILNIUS,
Lietuvių' klubo bute sekma

dienį, rugsėjo 5 d., 14 valandą, 
lt>uvo atvažiavusio iš Amerikos1 
pil. A. Martaus prakalba apie 
Lietuvos ir Amerikos gyvenimą.

VYDŪNO
VEIKALAI
Atėjo mums iš Tilžės vei
kalų garsaus musų rašy
tojo Vydūno. Jų karės 
metu visoj Amerikoj sto- 
kavo. Reikalaukit dabar:
AMŽINA UGNIS $2.75 

(Joje telpa: Liepsnų 
Ryto Giesmė; Namų 
Ugnelė; Ruomuva; 
Vaidilutė; Liepsnų 
Vakaro Giesmė) '

PRABOČIŲ ŠEŠĖ
LIAI 1.65

VISATOS SARANGA .30 
VERGAI IR DYKAI 1.40 
MIRTIS ir kas toliau .35 
SLAPTOJI ŽMOGAUS

DIDYBĖ .45
ŽMONIJOS KELIAS .30 
GIMDYMO

SLĖPINIAI

F. LEVANDAUSKAS
1203 Ė.. 79tb Street

Užlaikau gražių ir šviežių gėlių, 
padarau puikius bukietus veseli* 
joms ir pa grabams. Kada jums 
prireikia gėlių, kreipkitės j mane.
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DU ADOMAS SZCZYTKOWSKI 
GYDYTOJAS IR CttluuRGAS 
982 E. 79 St., Cleveland, Ohio.

Telefonai: Rosedale 6768, Prino- 
ton 431

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

Nedėlioj: Nuo 2 iki 4 po piet.

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

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

Mano Darbe Nėra Spėjimų.
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 mano gydymas'yra atliekamas visiškai BE SKAUSMO.
Jus galit pasitikėt ant teisingos nuomonės, tikro apsiėjimo ir geriausio gydymo už jums 
prieinamas kainas. Jeigu jūsų liga neišgydoma, aš jums tai pasakysiu. Jeigu išgydo
ma, tai labai trumpu laiku aš apsiimu išgydyti. Čia galima susikalbėti Lietuviškai.

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

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

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

.85

Reikalaukit
’’Dirvos” Administracijoj

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Yaizbažonklis užreg, S. V. Pat. Ofiso.

Gartns per daugiau kaip 
50 metų. '

r<myk Įkaro (Anchor) ViiizbnAeiiklĮ
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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 įmokejimu ant lengvų išlygų ar 
išmokėjimo. Taipgi priimame senus Namus kaipo {mo

kėjimą ant Perkamų Namų.

$16,000. Namas dviejų šeimynų, po 5 kambarius, su maudynėmis, furna- 
nasais, elektros šviesa, trečias augštas irgi ištaisytas. Namas visas 
medinis, kietas prtedis 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 įmokejimu $550, ant mėnesinio išmo
kėjimo po $42 į mėnesį.

©
©

©

ATLYKIT VALYMĄ SU ELEKTROS 
PAGALBA

Elektriškas Valytojas ne tik paleng
vins jūsų Naminių Darbų sunkumą, 
bet taipgi pagelbės užlaikyti namus vi
sai švariai per visus metus.
Elektriškas Valytojas išima VISAS 
dulkes ir purvą, kuomet šluojant ir su 
kitkuo'trinant jos tik išsinešibja iš vie
nos vietos į kitą.

Lengvos išlygos, kokiomis Elektriški 
Valytojai parsiduoda, suteikia progą 
jums nusipirkti vieną DABAR.

THE ILLUMINATING COMPANY 
Illuminating Building 

Public Square

DIRVOS” AGENTAS ANGLĮ 
JOJE

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

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

©
©
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
©

Po $3,500 Keturi Namai, po 5 kambarius, ant Pennsylvania Ave., neoli E. 
70 gatvės, parsiduos su įmokejimu $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, KREIPK1TES:

A. B. BARTOSZEWICZ
Telefonai:

PETRAS MULIOLIS
Telefonai

a©@©

Rosedale 1157

Prospect 953

©

7907 Superior Avenuė
Princeton 2727

2006 St. Clair Avenue
Central 6488
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* Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese |
Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157

CLEVELANDIEČIAI, PASKUBINKIT SU 
LIETUVOS PASKOLOS PIRKIMU!

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

Lietuvon.

Lankėsi “Dirvos” Redakcijo
je p-lė Marė Kižiutė, iš New 
Yorko, Amerikos Raud. Kry
žiaus Svetimtaučių Informaci
jos Patarnavimo Lietuvių Sky
riaus vedėja (American Red 
Cross, Bureau of Foreigh Lan
guage Information Service).

Jos tikslas yra apsilankyti vi
sose Lietuviškų laikraščių re
dakcijose ir ypatiškai išgauti 
prižadus paremti rengiamą A- 
merikos Raudonojo Kryžiaus 
Kalėdinių aukų rinkimo kampa
niją bei Užverti artimesnius ry
šius su laikraščiais, kad tokiu 
budu suartinus Lietuvius ar
čiau su ta didžia Amerikos or
ganizacija ir supažindinus su 
jos darbais kaip del Lietuvių, 
taip ir viso pasaulio.

P-Iė Marė Kižiutė seniaus yra 
dirbusi prie Informacijų Sky
riaus Washingtone, karės laikų, 
ir taipgi buvusi Paryžiuje prie 
Lietuvių Delegacijos, kuomet te- 

snai labai buvo reikalinga pagel- 
bininkių. Sugrįžo iš Paryžiaus 
kuomet Lietuvos Delegacija iš
važinėjo užbaigusi savo veiki
mą.

Nėw Yorko 6fise prie Raudo
nojo Kryžiaus Informacijų sky
riaus p-lė M. Kižiutė yra vedėja 
Lietuvių Dalies ir- su ja darbuo
jasi dar trįs Lietuvaitės.

Tą svetimtaučių informacijų 
ofįsą sudaro - 20-tis įvairių'tau
tų, kurių viena yra ir Lietuviai. 
Dar ne visos tautos pridėtos ir 
todėl aišku, kad Lietuviai Ame
rikoje užima žymią vietą.

P-lė Kižiutė pereitą pėtnyčią 
išvažiavo Chicagon, kur, užbai
gusi savo misiją, grįš atgal į 
New Yorką.

ATIDARYMAS LIETUVIŲ 
SVETAINĖS.

Ilgus metus, padidėjus Cleve
land© Lietuvių kolonijai, čia bu
vo rengtasi įsigyti nuosavą sve
tainę, kurioje padfdėjęs drau
gysčių buris galėtų atlikinėti sa-

ne, sugrąžinti į namus, o pats 
žmogžudis vėl pasislėpė.

Martins Ferry, O. — Panedė- Į 
lyje Ohią upėje apvirto garlai
vis su metalo plotvėmis ir nu
skendo su j uo $45,000 vertės 
medegos.

Pieno išvežiotojai reikalauja!
pakelti jjems mokestį dar po $6 
į savaitę. Dabar jie uždirba po 
$37. Reikalautojai- ir mokėto
jai (ame klausime labai intemp- 
ti. Išvežiotojai grasina strei
ku. Tellings-Belle Vernon pie
no kompanija "sako, kad nuo to

l'vus reikalus ir visomis išlaido- Pien0 kaina nepabrangs. 
mis’, kokias išdeda svetimiems ' 
už svetainių nuomavimą, dasidė-' 
tų nuosavos , svetainės palaiky
mui. Jau gal ir butų svetainė 

I peniau buvus įrengta, jei ne ka
rė, kuri sutrukdė visą darbą.

Bet pagaliaus Clevelando Lie
tuviai ir draugystės 
nuosavos svetainės 
spalio 17 d., atsibus 
lis atidarymas. Tą 
atsibus koncertas ir _____ . ..
rin ųžkviečiama visus šios ko
lonijos’ Lietuvius atsilankyti.

Jau tūlas laikas toji vieta yra 
nupirkta, bet dar nebuvo tinka
mai įrengta; jau joje turėta 
prakalbų ir susirinkimų, bet ki
tiems tikslams dar nebuvo ji 
prirengta naudoti.

ListUViŠkojf Svetainė randa
si ant Superior Ave., prie E. 68 
gatvės (6835 Superior Ave.)

Ji yra intalpi ir kuomet bus 
įrengta atsakys didesniems mu
sų teatrų ir įvairių vakarų ren
gimams. i

Atidarymo iškilmės prasidės 
nuo 4* Vai. po pietų, durįs bus 
atdaros nuo 3 vai. Neužmirški
te, tai bus nedėlioj, spalio

Vagįs, užėję į toli užmiesty
je namus, bet neradę jokio gro
bio, padegė juos, padarydami 
nuostolio ant $2,000. Iš kiemo 
likosi pavogta 50 vištų.

susilaukia 
— ir štai, 
jos oficia- 
nedėldienį 

balius, ku-

17 d

JPAJIESKAŪ Jono Babravičiaus 
gyveno Pittsburge. Prašau at
sišaukti arba žinančiu apie jį 
pranešti. Turiu svarbų reikalą.

Andrius Bliudžius
Ind. Co.> Wilgus, Pa.

Lietuvių Apšviėtos Draugija 
laikys visuotiną susirinkimą ki
tą savaitę, pčtnyčios vakare, 
spalio 15, Goodrich Name (vir
šuje), 1420 E. 31 st., nuo 7:30 
vai. vakare, kur bus galutinai 
suorganizuota ir pradėta moky
mas Lietuvių rašybos ir grama
tikos bei kitokie dalykai. Visi, 
kas tik turi norą mokytis, gali 
ateiti užsiregistruoti ir sykiu 
prisidėti prie Liet. Apšviėtos D- 
jos.

ALT. Sandaros 18 kp. 
rinkimas atsibus nedėlioj, 
lio 10 d., 2 vai. po pietų, Good
rich Name, kus kviečiami visi 
nariai ir norintieji prisirašyti 
ateit. Bus svarstoma nauji rei
kalai. Visi komisijų nariai pri
valo dalyvauti.

J. Brazauskas, Pirm.

susi- 
spa*-

Kiek užmušta gatvėse. Nuo 
pradžios šių metų, per devynis 
mėnesius, miesto gatvėse neat
sargių važinėtojų ir žmonių ne
atsargumu žuvo 93 ypatos. Di
duma nelaimių patiko pačius 
automobiliais važinėtojus.

' TMD. 20 kuopa, rengia gražų 
perstatymą ant lapkričio 21 d., 
kiiris atsibus Germania salėje, 
ant E. 55 gaj. Bus taipgi įvai
rių kitų pamarginimų ir pabai
goje balius.

Valstija didėja. Ohio valsti
ja šių dešimties metų gyvento
jų surašu turi 5,757,461 ypatas. 
1910 metais buvo rišu milijonu 
mažiau — taigi gyventojų skai
čius šioje valstijoje pakilo ant 
21.8 nuoš.

Vogė iš laiškų. Vietinio pačto 
inspektorius areštavo jauną. 20 
metų vaikiną, dirbusį prie laiš
kų, kuris turėjo patraukimą ati
darinėti nužiūrimus laiškus ir 
išsikrapštydavo iš jų esamus 
pinigus. Jis prisipažino išėmęs 
$140 ir po suėmimo $70 grąži
no. Padėtas po $2,500 paranka 
iki teismo.

Karai pabrangs. Miesto ta
rybai daleidus tramvajų kompa
nijai padidinti išlaidas po 2c. 
ant mylios neabejotinai prisieis 
gyventojams už važinėjimą^mo
kėti 1c. daugiau arba viso 6c. 
vietoj 5c., kaip buvo ikšiolei.

Padidinimas išlaidų pavelija- į 
mas nuo spalio 1 dienos ir lei-1 
džiamas tik per šešetą mėnesių. 
Per tą laiką pakelta važinėjimo 
kaina padidins kompanijos iš
laidų fondą ir tokiu budu vėl 
kompanija turės numažinti va
žinėjimo kainą. Dabar dar pa
kėlimas važinėtojams neįveda
ma ir gal ims pora savaičių*ar 
net užtruks iki lapkaričio.

Užsitęsimas važinėjimo pa
branginimo pasiilgins dar tuo, 
kad miesto valdžia patraukė' 
karų kompanijos savininkus į | 
teismą atgrąžinimui "kompanijos 
iždan iškalno šėrininkams iš
mokėtą padidintą dividendą-, ku-! 
rio dar ji neturėjo teisės mo-l 
keti. Teismo taipgi pareikalau
ja išduoti kompanijai' įsakymą, 
kad už važinėjimą nebūtų pa
keliama kaina kol išlaidų fondas 
nenupuls iki $300,000, ton su- 
mon inėmus ir $71,813.84 išmo
kėtus dividendais.

Kompanija bus priversta tuos 
pinigus atsiimti iš šėrininkų ar
ba pasilaikymu sekančio divi-' 
dendo arba dabar iškolektavimu 
iš jų.

Išdavė savo vyrą. Degtinda
rių susikivirčijime ant ūkės ne
toli Cleveland©' vienas žmogus 
kitu du nužudė ir išvežęs upe- 
lin sumetė. Lavonai tenai bu
vo atrasti ir pradėta tyrinėji
mai. žmogžudžio pati policijai 
paliudijo apie savo vyrą, jog jis 
tą padaręs ir pasiėmęs su savim 
du vaikučiu tą pačią dieną din
go. Ant tos ūkės atrasta ir deg
tinės varymo intaisai.

Vėliaus išvežtieji vaikučiai li
kosi surasti tūlame name Akro-

COLUMBIA 
GRAFOFONAI

NUO $32.50 IKI $400

Parankiausia Lietuviams 
vieta, kur galima nusipir
kti Grofofonus ir jų reik

menis.
Atdara vakarais

® K A U N O 
Krautuve

2273 St. Clair Av.

<J Laikraštis Lietuvoje jums bus daug svarbes
niu, negu čia, Amerikoje, kur net perdaug 

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

PRANEŠIMAS
Šiuomi pranešu visiems sa
vo gerbiamiems draugams 
ir rėmėjams, kad perkėliau 
savo kanceliariją į William
son Building, kambariai N. 
930-932. Turintieji reika
lus meldžiu kreiptis šiose 
valandose: nuo 9 ryto iki 5 
vai. po pietų.' Vakarais ga
lite mane rasti gyvenimo 
bute, pas p. Brazį, kaip ir 
iki šiolei.
Telefonas Bell: Main

V. J. PUGHER 
ADVOKATAS.

Elektra užmušė. Pereito? sa
vaitės pabaigoj siaučiant vėjui, 

I vakare -ant Clifton bulvaro li- 
įkosi nutraukta elektriška viela 
ir užkritus ant antomobiliaus 
garadžįo jį uždegė. — Patam- 
se išbėgęs iš stubos savininkas 
ėjo žiūrėti kame dalykas, tuo 
tarpu nepatėmijęs užstoję ant 
vielos ir pats likosi užmuštas.

leidosi bėgti ir sušokę į auto- sugauti. Policistas mano, jog 
mobilių paskubo nuvažiuoti ne- jiėd-viem teko....

2170

Gražiai pasveikino. Policis- 
tui einant naktį namon, jį su
tiko du plėšikai ir atkišę revol
verius pareikalavo kelti rankas 
augštyn. Policijas į jų reika
lavimą atsake — kulkomis, pa- 

I leisdamas iš savo revolverio per 
kišenių tris šuvius. Užpuolikai

Pančiakos Mokyklon Eiti
PASINAUDOKIT ŠIA PROGA, KUOMET MES TORIM 

VAIKAMS PANČIAKŲ PIGIOMIS KAINOMIS—
Geros pančiakos po 29c. pora beveik visų mierų.
The Regai pančiakos po 39c. pora yra didžiausios vertės 
— ir nusistebėsite nupirkę pančiakas iš musų specialio 
padavimo po 50c. porą baltų ir juodų vaikams ir mer-- 
gaitėms pančiakų.

Pripirkit saviškiams pančiakų gaudami tokia kaina.
RANDOLPH VARIETY) STORE

7040 SUPERIOR AVE. Prie Addison Road.

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

ANT RANDOS — 3 kamba
riai, su maudyne, gazu ir 
elektra. Patogi vieta del ve
dusių; Atsišaukit

8306 Sowinski Ave.

Apsaugok Savo Turtą
Ugnis, Žaibas, Vėtros, Vagįs ir kiti netikėti 

Atsitikimai galį Sunaikinti
Tavo viską ką esi sutaupęs per visą laiką, todėl 
atmink Apsidrausti (Insišiurinti) labiausia nuo 
Ugnies (Fire) Namus, Naminius Rakandus (For- 
ničius. Tą galima atlikti per P. Muliolį, geriausio
se Kompanijose, todėl reikale nepamirškite. Tais 
reikalais galima

arba
apsirūpinti per telefoną, laišku 
ypatiškai atsilankius
Šiuo antrašu:

MULIOLISP.
Ofisas 2006 St. Clair Avenue

Prospect 953 z Central 6488
Gyvenimas:. 6721 Edna Ave. Rose. 3775-J.

PUIKUS^ ŠEIMYNŲ NAMAS 
pigiai, už $12,000, po penkis di
delius kambarius ir maudynes 
kožnai šeimynai; lotas didelis, 
40x187; yra vietos statymui ki
to namo užpakalyj..' Arti nau
jos bažnyčios,ir mokyklos. Rei
kia apie $4,500 inmokėti, likusi 
suma lengvomis išlygomis. Ro
sedale 4342-M.

Kuomet pasibaigia Jūsų 
prenumerata už “Dirvą”, 
pasistengkite tuoj atnau
jinti. Pinigus siyskite ar
ba Money orderiais, arba 
pinigais registruotam lai
ške. Niekad nevėluokite 
su atnaujinimu, nes ki
taip turėsime jums laik
raštį sulaikyti.

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

E. 55th ir St. Clair, 
Kampas Marquette

Dr. Frank F. Happy
Dantistas

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

Gretimai prie Lake Shore Banko

T. P. NEURA CO.
2041 HAMILTON {.VE.

UŽDĖJAU GROSERIŲ SKLAfĄ (SANDĖLĮ).

Tikiuos, kad galėsime prieiti prįapirkimo pigesnių 
tavorų ir galėsime geriaus patinanti Lietuviams. 
Kas su mumis prekiaus visokiuęte valgomų daik
tų tavoruose, tas daug sučėdys pjinigų ir pasijuos, 

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

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

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

į

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

T. P. Neura, 2047 Hamilton Ave.

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.
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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 (@)

48 per 130 pėdų. Kaina $6,500. (§)
JIARLEM AVĖ. Dvi dviejų šeimynų stubos, Lotas 60 per 150, parsiduos — 

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 įmo- 

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

JACOB TISOVEC Tel. Central 6026 L.

©
©
©

DENTISTAS, 
DR. J. A. KURLANDER

st. CLAIR kam. E. 24 SL 1419 ADDISON ROAD
11 ryte iki 1 dieną Netoli Wade Park Ave.
4 popiet iki 8 vakare 8:30 iki 10:30 vai. ryt
N.edėldienį 11 iki 12 dieną 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—

Už
tokiu, kuris primins jums senovės dienas.

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

pasidarymų sau naminio gardaus alaus.
HOME BREW SUPPLY STORE

6401 Superior Avenue * Pripceton 466

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

CLEVELAND — Daily, Muy IL< To Ww. 
Leave Cleveland - 9:00 P. M. ? Easthrn $ Lei 
Arrive Buffalo - 7:30 A.M. J Standard Ttmr (An 
Connections at Buffalo for Niagara Falla and all Eastern and C 
readins between Cleveland and Buffalo are yood for transportat 
ticket agent or American Express Agent foi tickets via C. &. B. 
Rate—$10.04 Round Trip, witn 2 days return limit, for cars not i

-KOI•FALO
> - 9:00 P. M.

n our 3t< aincrj. Ask your 
. Nc'7 Tourist Automobile 
ding 137 in. wheelbase.

The Cleveland & Buffalo 
Transit Company 

, Cleveland. Onio

MAGDE. ftAk, kaip man niežti gal
vą I libandsiau vūokius masgoįimus^ 
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi l’9

MARE. tai kata tau kęst be
reikalingai ! Žiūrėk, kokie mano plau
kai gražus, ivcinua ir čysti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUFFLES

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

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but 
smagesnio už čystų neniežinčių galvos odų?

panaikina pleiskanas 1 Su jonjis nereikia kelių menesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks 1 Paskui tik retkar
čiais Suvilgant galvų bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

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

AD. RICHTER O CO., 326*330 Eroadway, New York-
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Užsiseneję Ligos
VYRU IR MOTERŲ. Jeigu užkrėstas, turi tuojaus pasi
tarti su manim ir gausi geriausių galimų patarimų apie pa
dėjimų, iki nepervėlu. Mano speciališkumas apima maišy
tas užsisenėjusias ligas visokio pobūdžio ir negeroves vyrų 
ir moterų. Galiu plačiai praplėsti savo praktikų parody
mu kaip pilnai esu patyręs' ir kaip atsakančiai apsieinu. 
Mano 40 metų praktika, sudėjus su pažinimu geriausių me
todų, vartojamų geriausių autoriterų šių laikų Amerikoje 
ir Europoje pagelbsti man urnai sunaikinti simptomus ir 
nurodyti tinkamų gydymų. Visiškas paliuošavimas nuo li
gos. yra tai, ko jus reikalaujate. To reikalauja ir kiekvie
nas ligonis. Delei to aš kviečiu jus ateiti pas mane.
Aš GYDAU CHRONIŠKAS"

NERVIŠKAS, INKSTŲ,
KAINOS PRIEINAMOS.

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

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

Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dienų 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. Mokslų, Registruotas, su Leidiinu CLEVELAND, OHIO. Ch"”*k’ L«™' g

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

ir gydau pats ir kada tik at-

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

@ Laivakortės:
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AR RENGIATĖS NAMON ? LIETUVON
Liepojun $145.00

Tai yra musų kaina tik p,er vandenį.
Mes parūpiname pasportus be<atidėliojimo jums.

Sekantis laivas išplaukia Spalio 16 id.
Nereiks bėdavoti Nebus vargo
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Mes pergabensime jūsų gimines iš jų namų Lietu^ S 
voje tiesiai į jūsų namus CIevelandė. Laivakortes 
parduodame ir prirengiame visas reikalingas kelionei 
popieras.
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Užtikrintas Pinigu Persintimas
Siunčia,nie pinigus į Lietuvą per pačtą ir per kab- 

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

Gabowitz-Castle and Co.
INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio
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