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CLEVELAND, OHIO-

Amerikos Rauu>,/ Kryžius
Gelbės Lietu v u *
LIETUVIAI, LATVIAI IR ESTONAI LAIKO TAIKOS
TARYBAS SU BOLŠEVIKAIS.
Berlinas, Rugsėjo 15 d. — Laikytoje Lietuvių, Latvių
ir Estonų konferencijoje Rygos mieste nuspręsta priimti
Rusijos Bolševikų pasiūlymų taikytis, — taip praneša “Lokal Anzeiger”. Tie atstovai taipgi nutarė priimt pinigų
skaitliavimą markėmis bei panaikinti rubdžinį muitą tar
pe savęs (tarp Lietuvos, Latvijos ir Estonijos).
VOKIETIJAI GRIEŽTAI ĮSAKOME IŠGABENTI KARIUMENĘ IŠ BALTIKO KRAŠTO.

Iš DARBININKŲ
JUDĖJIMO.
Iš AMERIKOS MAINERIŲ
KONVENCIJOS.
CIeveland, Ohio. — Nacionali
zavimas anglies kasyklų, greitas
oficiališkas užbaigimas karės,
atmetimas I. W. W. ir “vienos
didelės unijos” plano, taipgi rei
kalavimas šešių valandų darbo į
dieną ir tik 5 dienos darbo sa
vaitėje, su pakėlimu algų, — tie
visi dalykai atidžiai apkalbėta
Amerikos angliakasių konvenci
joje, kuri tęsiasi jau antra sa
vaitė.
Nacionalizavimas kasyklų sto
jo svarbiu klausimu ir tą mano
ma pradėti plačiai visuomenėje
skelbti bei prie to eiti.
Pėtnyčioj, rūgs. 12 d., delei
laidotuvių buvusio internacionalės mainerių unijos prezidento
Mitchell, visi delegatai tą dieną
buvo liuosi ir posėdžių nebuvo.
Steigiama nauja darbo parti
ja, kuri, sulyg mainerių delega
tu išdirbamų planų, užlips svar
bią vietą Amerikos politikoje. Į
tą partiją ineis gelžkelių ir ka
syklų darbininkai visoje šioje
šalyje, ir taipgi kitos darbinin
kų organizacijos. Tik angliaka
sių ir gelžkeliečių vienų susida
rys trjs milijonai narių. Abelnas organizativis suvažiavimas
manoma laikyti spalio 1 d. Clevelande, kuomet atsibus didžių
jų unijų viršininkų suvažiavi
mas. Šitą darbininkų susivieni
jimą norima padaryti pagal An
glijos darbininkų plano, kur an
gliakasiai, gelžkeliečiai ir trans
porto darbininkai turi didelę ga
lybę savo rankose ir lošia išvien
svarbią rolę Did. Britanijos po
litikoje ir industrijoje.
Keturios gelžkelių sąjungos,
kaip maineriams paaiškinta, pri
taria tokiam susijungimui.
Prakalba, kurią laikė gelžke
lių unijų perdėtinis Plumb, bus
atspausdinta j knygeles ir dali
nama visuose kasyklų unijų sky
riuose; toje prakalboje ineina
planai nacionalizavimo didžiųjų
Amerikos industrijų.
Plumb pasakė savo kalboje
prieš mainerius, kad “kiekvie
nas žmogus yra išdirbėjas, iš
skyrus ubagus ir kapitalistus ir
kiekvienas, gyvenantis ant mielaširdystės arba ant neuždirbtų
pinigų yra draugijos parazitas.
Ką darbininkas išdirba savu ga
bumu, priguli jam ir niekam ki
tam.”
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VOKIEČIŲ KARIUMENĖ
APLEIDO LIETUVĄ.
Berlinas. —Iš Karaliau
čiaus pranešama, kad vo
kiečių kareiviai galutinai
apleido Lietuvą pietuose
nuo Nemuno upės.

* ♦ ♦
PRISAKO VOKIEČIAMS PASI
TRAUKTI IŠ BALTIKO
PROVINCIJŲ.
(Antra žinia parodo, jog vo
kiečių kariumeuė dar randasi vi
sose Baltiko provincijose. Red.)
Paryžius, rūgs. 15 d. — Augščiausioji taryba pasiryžo šian
dien pasiųsti Vokietijai kitą no
tą sąryšyje pasilaikymo vokie
čių kareivių Baltiko provincijo
se, kur gen. Von Der Goltz’o pul
kai iki šiolei tebesiranda, nežiū
rint Vokietijos sutikimo atšauk
ti juos. Po išklausymo maršalo
Foch šiandien, taryba nuspren
dė, kad nėra teisybės vokiečių
valdžios aiškinimesi nesant at
sakomybėje už von Der Goltzo
darbus ir Vokietijos valdžiai bus
pranešta, kad ji turi prisakyti
kariumenei pasitraukti.
AMERIKOS RAUDONASIS
KRYŽIUS ŠELPS LIETUVĄ.
(Telegramas “Dirvai”)
Washington, D. C., rūgs. 15.
Amerikos Raudonasis Kry
žius praneša mums, kad aprū
pinimas reikmenimis šelpimui
Lietuvos, Latvijos ir Estoni
jos tapo padidintas nuo dvie
jų šimtų septyniasdešimts
tūkstančių iki penkių šimtų
tūkstančių dolarių.
Vinikas.
DIDELIS GAISRAS.
New York. — Ekspliodavus aliejaus kubilui, kilo didelis gai
sras, prie kurio gesinimo sušau
kta net 2,000 ugnagesių iš viso
miesto; tai buvo didžiausias at
sitikimas, kokį kada atsimena
ma. Gaisras apėmė 20 akrų plo
to. Prie visko likosi sužeista 20
žmonių. Pranešimai sakė, jog
keletas buvę užmušta, bet tas
nepasitvirtino. Gaisras atsibu
vo Newton creek pakraštyje ir
net gręsė kitoje upelio pusėje
esančioms įstaigoms. Gaisras
prasidėjo po pietų ir nusitęsė
iki vėlai naktį. Pagaliaus pasi
sekė sustabdyti.
Apie plieno darbininkų reika
lus. New York. — Pirmsėdįs
United Statės Steel Corporation,
Elbert H. Gary, atsisako nors
ką kalbėti apie gręsiantį strei
ką.
Iš Washingtono atvyko Pittsburgan trįs iš šešių narių American Federation of Labor organizativio komiteto surengimui
geležies ir plieno darbininkų į
uniją.

Darbininkai sulaiko Anglijos
streiką. Glasgow, Škotija. —
Amatninkų unijų kongrese, po
keleto valandų diskusijų klausi
me, kad darbininkai savo spėka
priverstų išpildyti politiškus
reikalavimus, atmesta. Buvo su
Bostono policijos streikas. —
manyta apšaukti streiką ir pri
Užsitęsus
Boston, Mass., policiversti valdžią išpildyti visus dar
stų
streikui,
miestą apėmė dide
bininkų reikalavimus.
li sujudimai, vagystės ir žmog
Minia sumušė 2 moterį. Ma- žudystės. Valstija pridavė ka
con, Ga. — Dvi moters išplaktos reivių pridabojimui tvarkos ir
ir viena apmėtyta akmenais lai sulaikymui kriminališkos ban
ke audėjų streiko, kur jau trįs gos. Policijos viršininkas pra
savaitės laiko nedirba 2,000 dar nešė, kad visi policistai, kurie iš
bininkų. Minia buvo užpuolusi ėjo ant streiko, nebus priimami
namus audinyčios perdėtinio ir atgal ir jiems durįs uždarytos.
apipuolusi jo moterį, bet palei Jų vieton imami kiti.
Gompers, A. F. of L. unijos
dus prieš sukilusius keletą šū
vių, prasišalino. Atmušti nuo pirmininkas, pranešė Bostono
tenai, streikieriai sugavo kitą valdžiai, kad jeigu nenorėjot tai
moterį ir jos dukterį ir dikčiai kytis su policistais, tai džiaugkitės dabar pasekmėmis.
jas apdaužė.

MOTERS, SAKO, BOLŠE SKIRIA DIDELES BAUS SAKO, ŽIEMĄ VĖL GRĮŠ
MES MAISTO PARDAVIKUS NUVEIKS.
INFLUENZA.
VIKAMS.
New York. —Anglijos mo
Washington. — “Ar šįmet
čiausia pradėti tartis su Ameri
terų sufragisčių vadovė, E. Washington. — Senatas vėl sugrįš influenza?” Tuo
Pankhurst, sekančiai išsirei priėmė sumanymą sutvėri klausimu užimti tūkstančiai Šiomis dienomis Pildomasis Ko kos generaliu pačto perdėtiniu
škė, atvykusi į New Yorką: mo tarybos, kuri butų visa mokslininkų ir daktarų, ir tą mitetas gavo sekančius doku užtikrinimui priėmimo laiškų ir
abelnų pačtinių dalykų, adre“Beveik tuo pačiu laiku, ka me ant kelio prieš išnaudo svarsto žmonių sveikatos mentus ir pranešimus:
da pasaulio moterįs iškovojo tojus ir plėšikus už maistą prižiūrėtojas Surgeon Ge Į Visas Lietuvos Atstovybes ruojamų į Lietuvą. Generalis
sau kelią prie balsavimo, net ir kitokius gyvenimui reika neral Rupent Blue oficialia Vasario mėnesyje Lietuvos Amerikos Pačto Viršininkas ir
už tai sėdėjo ir kentė kalėji lingus dalykus, kad tokiu me buletine, kuriame jisai atstovybės Berline buvo siųstas Universale Pačto Unija apie tai
gavo pranešimus.
muose ir badavo, dabar pa budu butų galima pasekmin užsimena apie galimumą šį
visoms atstovybėms, kad
Tomaševičius,
kelia savo galvą bolševizmas gai kovoti su pelnų lupikais. rudenį vėl sugrįžti tai plė- laiškas
kitos Lietuvos atstovybės Vyriausias Lietuvos Pačtorius.
ir grąsina apvogti jas nuo tų Pirmiaus tas sumanymas ir gai, tik, sako, gal nebus to visos
yra priklausomos nuo Berlino
privilegijų.
Dabar, kada atstovų bute likosi priimtas, kia žiauri, kaip pereitą žie atstovybės,
čion paduotas įsakymas Minišitas laiškas reikia
mes atsiekėm pilnas demo tokiu budu liekasi įstatymu, mą. “Gal būt, bet negalima, skaityti nebuvusiu.
Lietuvos at sterių Pirmininko ir Užsienio
kratijos tiesas, bolševikų kaip tiktai prezidentas ant tikrai sakyti, kad šią žiemą stovybė Berline neturėjo inga- Reikalų Ministerijos Valdytojo,
doktrinos panaikintų tą vis jos pasirašys. Suminėta ke influenza vėl pasikartos”, liOjimo
gerb. M. Šleževičiaus, ir Vyriau
išleisti tokį įsakymą.
ką, kas valdžias padaro de letas dalykų, pripažintų ne- sako gen. Blue. “Žymės yra., Lietuvos
Užsienio Reikalų Mi sios Galvos Lietuvos Pačtų, ger
mokratiškomis. Viso pasau teisotais, kaip tai:
kad jeigu ji apsireikštų, tai nisterija pabriežia, kad visos biamo Tomaševičiaus ingalioji
lio moters turi kovoti prieš Liuosu noru'sunaikinimas visgi nebus taip prasiplėtu- Lietuvos
atstovybės užsienyje mas nustato stovį ir sąryšį Abolševizmą iki galo. Pirmu bile kokių reikmenų.
si. Miestų, valstijų sveika priguli tiktai nuo Užsienio Rei- merikos Lietuvių Tarybų Ekzek.
tinis dalykas, bolševizmas Liuosnoris eikvojimas.
tos vedėjai tyri būti prisi
Komiteto Washingtone su Lie
paniekina pačių moterų ge Liuosnoris leidimas nykti rengę sutikti jos atsinauji Įkalų Ministerijos, o ne viena at- tuvos Valstybe.
■ stovybė nuo kitos, žinomas dairovę. Rusija yra to pavyz dalykams, kuriuos galima nimą.”
♦
*
♦
;ktas, kol dar susisiekimas taip
džiu. Bolševikų agentai gal išgelbėti.
Taipgi
gauta
sekantįs
kablesunkus yra, patartina, jeigu tat
bandys tą užginčyti, tečiaus Grobimas, monopolizavi
gramai
iš
Paryžiaus.
SU LAIVAIS ŽUVO 46 ŽMO eina greičiau, susisiekime pasitenai buvo praktikoje mote mas.
Paryžius.
I naudoti Berline ar kitos atstoNĖS LAIKE AUDROS.
rų nacionalizavimas (visuo Perdidelis apkainavimas
Liet. Pild. Komitetui,
įvybės
tarpininkavimu,
betgi
tas
menės nuosavybė). Aš turiu I išduodant pardavikams dėl Miami, Fla. — čionai pereitą ! nereiškia jokios priklausomybės Washington.
savaitę siautė didelė audra, kaip
to prirodymus. Bolševizmas žmonių.
Delegacija prašo Amerikos
Lietuvos atstovybės Berliatims nuo moterų jų šeimy Už tų tiesų laužymą paski ant žemės, taip ir ant vandenų. '! nuo
Lietuvių
laikraščių siųsti po dene
ir
tebus
pildytina
tol,
kol
su

ninį gyvenimą ir jų dvasi riama užmokėti $5,000 arba Pakraščiu plaukę du laivai nu
sėtką
kopijų
savo laikraščių da
sisiekimas
nebus
visai
liuosas.
nius idealus. Tai yra di pora metų kalėjimo, arba skandinti, su jais žuvo 46 žmo (Pasirašo) M. Šleževičius,
linimui belaisviams kareiviams
nės.
Kiti
tų
laivų
žmonės,
išsėdžiausioje formoje materia abi bausmės.
Ministeris Pirmininkas ir Už Francuzijoj. Jeigu ne dykai, tai
dę į valteles, per porą dienų ne
lizmas.”
fondai lai užmoka. Praneškite
sienio
Jos nuomone, moters, ei SUDEGĖ PAčTINIS ORLAIVIS prisiekė krašto ir buvo ntivargę dytojas.Reikalų Ministerijos Val šitą svarbų prašymą musų laik
damos išvien su visais prieš CIeveland, O. — Pereitą pane- bei labai išalkę. Vieno laivo ka Šitie pranešimai išsiuntinėti raščiams.
Balutis.
bolševikus kovojančiais, ga dėlį čia atsitiko nelaimė su pač- pitonas nuskendo sykiu su laivu. Lietuvos
*
♦
*
atstovybėms
:
lės atlošti svarbią rolę ir nu tiniu orlaiviu, kuris, puldamas Peršlavusi audra Floridos val 1. Vokietijoje; 2. Šveicarijoje; Lietuvių Pild. Komitetui,
raminti indus'trialį nerimas- žemyn, sudegino porą namų. Ry stiją ir pakraštines salutes, pri 3. Francuzijoje; 4. Anglijoje; 5. Washington.
tavimą, kaip lygiai numa te orlaivininkas Gardner pakilo darė daugybę nuostolių ir žuvo Danijoje; 6. Švedijoje; 7. Suo Iš Vilniaus pranešta, kad nuo
žins pragyvenimo brangu iš Woodland Hills orlaivių lauko dikčiai žmonių. Miestuose tar
pe griuvėsių pastatyta didelė ap mijoje; 8. Latvijoje; 9. Lietuvių gegužio mėnesio septynios lietu
i
mą.
važiuoti į Chicagą. Kad pasi
vių pašalpinės draugijos neturi

Dienos Nuotikiai Lietuvos
Reikaluose

AUDROJE ŽUVO ŠIMTAI
ŽMONIŲ.
Christi, TeK^-Fugs.-To.’

Čionai perėjo baisus uraganas ir
jo pasekmėje sugriauta daugy
bė namų, sužeista ir užmušta di
delis skaičius žmonių. Nuosto
lių padaryta iki $4,000,000. Au
dra siautė 24 valandas.
Pranešimai skelbia, kad griu
vėsiuose atrasta daugiau 125 la
vonų miesteliuose Corpus Christi, Neuces jūrių užlajoj.
Iš Houston, Tex„ gauta prane
šimai, kad atrasta 120 lavonų,
kurie vandens atplauti iš Cor
pus Christi. Keletas žmonių at
rasta dar pusgyviais ir paimta į
ligonbučius.
Miesto majoras prašo iš kitur
atsiųsti apsaugą ir pagalbą nuken tėjusiems, kadangi greita
parama reikalinga išgelbėjimui
žmonių nuo bado. Manoma dar,
kad Neuces užlajos vandenuose
tebesiranda nesurankiotų įmo
nių kūnų, kurie nunešti bango
mis nuo krašto. Žmonės geibė
jos! lipdami ant medinių namų
laužų, suneštų į vandenį, kiti gi
prigėrė. Išlikusius sveikus lai
velius naudojama griebinėjimui
negyvėlių.
Mieste nėra gėrimui vandens,
neturi gazo nei elektros šviesai,
sunaikintas taipgi ir buvęs mai
stas. Nuplauta vandens viena
gelžkelio linija, iš kitos miesto
pusės dar liko nesugadinta, tai
bus galima priduoti pagalbą. Vi
sa gyvenamoji miesto dalis pa
jūryje nušluota ir sugriauta.

kelt augštyn, Gardner sukinėjo
si virš pievos, kolei orlaivis iš
kils iki tinkamo
čio. Bet
_ u* negero ir
orlaivi
jis negalėjo pasikelti virš 300
pėdų; tada jisai norėjo nusilei
sti ant žemės, bet jau nepataikė
ant pievos, kur reikia. Manė
nuleisti orlaivį ant mažo ploto
žemės prie namų, kad pasitaisy
ti. Esant taip žemai, negalėjo
niekur kitur pasukti su orlaiviu,
kaip štai jo orlaivis užkliuvo už
poros namų stogų ir jau gręsė
pavojus. Nieko nelaukdamas jis
šoko iš orlaivio ant žemės tarpe
dviejų namų ir išliko nesusižeidęs. Tuoj umu laiku ekspliodavo orlaivio gazolinas ir jis užsi
degė, padegdamas tuodu namu;
jie visai beveik sudegė. Gard
ner išliko gyvas ir sveikas ir ki
ti žmonės nenukentėjo. Su iš
gelbėtais laiškais Gardner nubė
go prie kito orlaivio, sėdo jin ir
nulėkė savo keliu. Tuo sykiu jis
turėjo apie 350 svarų laiškų, bet
išgelbėta nedaug. Po tos nelai
mės miestas nori uždrausti ten
orlaiviams nusileisti ir pasilai
kyti, kadangi kenkia gyvento
jams motorų burzgimu ir taipgi
nepermatomu pavojumi gyvas
tims.

KRITIKUOJA WILSONĄ.
Kansas City, Mo. — Važinė
dami paskui prezidentą su pra
kalbomis senatoriai kalba apie
Wilsono nepasekmingus darbus
taikos reikaluose, čionai kalbė
jo senatorius H. Johnson. Ant
jo prakalbų susirinko (rūgs. 13)
didžiausia minia žmonių ir šu
kavo, kad “Johnson bus sekan
ITALAI UŽĖMĖ FIUME.
Paryžius. — Dvidešimts šeši tis musų prezidentas!” ir tt.
Savo prakalboje senatorius
tūkstančiai Italijos kareivių inėjo ir užėmė miestą Fiume. An smarkiai kritikavo taikos išly
glų ir francuzų kariumenė nulei gas ir tautų lygos planą. Jisai
do savo vėliavas ir apleido tą tautų lygos sutartį pavadino di
miestą sulyg įsakymo italų ka- džiausiu klausimu, su kokiu Ariumenės vado poeto ir orlaivi- iperika susitinka nuo praėjusios
ninko D’Annunzio, kuris suorga Civilės Karės.
“Mes esam ant kryžkelio mu
nizavo liuosnorių italų pulką ir
pasiryžo pasisavinti Fiume. Už sų tautos likimo,” sako senato
I
tą miestą nuo karės pertraukimo rius Johnson. “Vienas kelias
ėjo baisios varžytinės tarp jugo veda į keblų Europišką ir Aziatislavų ir italų. Augščiausioji ta šką padėjimą. Antras yra siau
ryba Paryžiuje pasiryžo nesikiš ras tiesus kelias patriotiško ati į tą dalyką ir leisti italams da merikanizmo. Mes norime eiti
ryti savotiškai, palaikydami tą siauru tiesiu keliu. Tai yra sau
giausias kelias.”
reikalą vidujiniu.
Tiktai didžiųjų valstybių at
šalnos. Newark, O. — Farstovų reikalaujama greitu laiku
nustatyti ir sutaikyti Fiume da meriai praneša apie atsibūvan
lukus, kad atidėliojimu kartais čias šalnas, kurios paliečia aug
neiškiltų didelių nesmagumų.
menis.
■

sauga, kadangi prasidėjo plėši Ekzek. Komitetui Amerikoje.
Kaunas, birželio 2, 1919.
mai ir vagystės.
* * *
Sekantis ingaliojimas buvo pri
Nelaimė ant gclžfceho. Baltisiusiąs hubiėgfdhiti
more & Ohio tavoriniai trukiai Kaunas, Lietuva.
susidūrė netoli Clevelando, toje
Lietuvių Pild. Komitetui,
nelaimėje sužeista šeši darbi
Vinikas, Washington.
ninkai.
Autorizuojame jus kuogrei-

ST. CLAIR AVĖ.
I THE
Savings & Loan Co.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

2006 ST. CLAIR AVENUE. CLEVEDAND
PINIGŲ TAUPYMUI.

Šita Lietuviška Įstaiga yra parankiau
sia taupymams pinigų, nes priima nuo ma
žiausios sumos augštyn ir padėti galima bi
le dieną.
Nuošimčius moka nuo tos dienos, kada
pinigai padadema. Ir nuošimtis čionai yra
didesnis, negu kitoje kokioje bankoje, —
čia moka 5%.
Neužsimoka šiais laikais laikyti pinigų
namie, nes jie bile valandą gali žūti: ar kas
įsiveržęs į namus pavogs, arba ir sudegs,
kaip tankiai atsitinka.
PASKOLOMS ANT NAMŲ.

Nevisada žmogus gali nusipirkti namą,
nors ir pasitaiko, nes paprastai neturi už
tektinai pinigų išsykio inmokėti.
Šioje įstaigoje kiekvienas gali gauti pa
skolą ant namų (real estate) ir taipgi pasko
linama dėl namų statymo. Statymui namų
duodama paskola karts nuo karto padidina
ma, kaip statomas namas kįla augščiau nuo
pamatų.
Prie šių laikų Clevelando randų bran
gumo ir dėl stokos gyvenimo namų neužsi
moka vargti jieškant kur pastogės. Ge
riausia ateiti čionai ir apkalbėti su vedėjais
apie namus — pirkimui arba statymui.
Taipgi musų ofise galite pavesti par
duoti savo namus, jeigu pasitaiko dėl kokio
reikalo su jais skirties.
OFISO VALANDOS: KASDIEN NUO 9 IKI 3.
VAKARAIS ATDARA UTARNINKE, KETVERGE
IR SUBATOJ NUO 6 IKI 8.
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jokių reikmenų. Lenkai atėmė
ką turėjo. • Dabar prašo pagal
bos nuo Lietuvos Valdžios arba,
jei nf-nK-v i--- 1 n 1 i
pasiųstų intekmingą komisiją į
Vilnių prižiūrėti teisybės. Len
kai laiko susirinkimus įvairio
se užimtose teritorijos dalyse,
viešai įžeidinėja Lietuvius ir agituoja už Lenkiją. Lietuvos
Valdžia padarė naujas komerci
jos sutartis su Latviais dėl per
vežimo per Latviją į Liepojų.
Šimtai Lietuvos kareivių Liepojuje laukia pribunant transpor
to parsigabenimui Amerikos da
lykų, nupirktų Francuzijoje.
Žilius.
n * *
Užklausus Amerikos Karės
Departamento, kokią informaci
ją jie turi apie naują demarka
cijos liniją tarp Lietuvių ir Len
kų, atsakė sekančiai:

Washington, rūgs. 2, 1919.
1. Atsakydami ant jūsų už
klausimo iš rugp. 26, 1919, pra
nešame, kad dabartinė demar
kacijos linija tarpe Lenkijos ir
Lietuvos yra: Augustavas, Sopotskin, Ratnica, Stakliškiai, Poportai, Širvintai, Gedraičiai,
Taurogina, Kazačizna, Godušiškiai.
2. Suminėta rubežinė linija
nustatyta sutarimu tarp Lenkų
ir Lietuvių liepos 28, 1919. Len
kai užėmė Augustavą liepos 26,
1919.
(Pasirašo)
M. Churchill,
Brigadier General, Gen. Staff
♦

*

*

Gerb. F. Naruševičius prane
ša, kad prof. Valdemaras, Lie
tuvos Delegacijos Taikos Konfe
rencijoj Pirmininkas, išvažiavo
iš Paryžiaus į Kauną.
M. J. Vinikas.

I

Užmuštas korespondentas. —
Važinėjant buriui laikraščių ko
respondentų su prezidentu laike
jo kelionės su prakalbomis, Portland, Ore., atsitiko nelaimė ir li
kosi užmuštas Clevelando Plain
Dealer gabiausias koresponden
tas Ben. F. Allen, darbavęsis su
tuo laikraščiu per 20 metų. Ne
laimė atsitiko automobiliuje, ka
da vienas automobilius pasipai
niojo kelyje ir norėta išvengti
susimušimo, pasisukta iš kelio;
taip besukant, automobilius slsimušė su kitu ir apvirto; užmu
štas šalip Allen dar ir kitas žmo
gus ir sužeista kiti trįs kores
pondentai.
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lis, J. Sagevičia, M. J. Petruške- musų visuomenės veikėjai-svePROVIDENCE, R. I.
vičia, P. Venis, Ad. Paliliunas, čiai: M. J. Vinikas, pirmsėdis
Visuomeniškos prakalbos. —
P. Saurusaitis, K. Saurusaitis, Lietuvių Pild. Komiteto WashRugsėjo
7 d. čia atsibuvo draugi
J. Ambrazaitis, P. Navodvors- ingtone, adv. F. Bradchulis ir
jų
parengtos
visuomeniškos pra
kis, P. Pipiras, J. Kazlauskas, J. J. I. Bagdžiunas — iš Chicagos.
kalbos,
kurios
nusisekė gerai.
I. Dragunaitis, P. Glamža, K. Prakalbėlės ir nuoširdus linkąŽmonių
buvo
pilna
svetainė ir vi
Pusnikas, A. B. Arlauskas, J. jimai lietuvių mechanikams. —
Vakare, rūgs. 5 d., ant PlyC. BROOKLYN, N. Y.
si
užsilaikė
kuoramiausia.
Kal
Ginkus, J. Petkevičia, P. Narvy Svečiams padėka išreikšta atsi
mouth st., tarpe Hudson avė. ir
bėtojais
buvo
p.
K.
Norkus,
‘
San

Rugsėjo 2 d. staiga mirčia pa Little st., buvo parengta lietu das, S. Dragunaitis, P. Mileris, stojimu.
daros
’
redaktorius,
ir
p.
J.
KerK.
Milavickas,
J.
Bernotą,
J.
ZiSkaityta telegramai ir laiškai
simirė p. A. Milleris, gyvenęs po vių “Black Party”, ant naudos
diejus, taipgi nuo ‘Sandaros’, iš
No. 418 — 17th st. Velionis A. lietuviškos bažnyčios, kas vie liunas, J. Kripaitis, A. M. Mar- su pasveikinimais. Raportai liglaikinės Liet. Mechanikų Sąry So. Bostono, šių prakalbų tiks
Milleris buvo vienas iš seniausių nam ten gyvenančiam bolševi- tus.
Staten Island, N. Y. — A. Al- šio valdybos. Raportai nuo jau las buvo tas, kad suorganizavus
vietos veikėjų lietuvių tarpe, — kėliui nepatiko; iškabino, vyras,
kevičius,
Ant. Alkevičius, Juoz. esančių kuopų kitose kolonijose. Providenee lietuvių chorą, beną
galima sakyti, kad C. Brooklyno iškabą su parašu, kad tai “ne
ir prie to dar Lietuvai Gelbėti
Klausimas organizacijos le
draugijos tik jo trusu sutvertos darbininkiška”, o taipgi kad jis Alkevičius, A. Bartišius.
Draugijos skyrių (Liet. Raudo
ir nekurios, ypač DLK. Vytau nepripažįsta dabartinės Lietu Paterson, N. J. — J. Matuzas. galizavimo ; didžiuma balsų nu
nojo Kryžiaus).
Bridgeport,
Conn.,
nuo
Liet.
to, kurioje jis darbavosi apie 20 vos Valdžios, žinoma, vyčiai,
tarta inkorporuoti.
Viskas nusisekė kuopuikiaumetų, išbujojo į milžinišką drau pamatę tokią iškabą, nelaikys, o Mechanikų Sąryšio kuopos —
Išdirbimui įstatų ir čarterio
sia
; daugelis prisirašė prie choro
A. B. Stankevičia, M. Leimonas, išėmimui išrinkta komisija, ku
giją.
dar padrąsinti savo bendrų Ko
ir
prie
beno, tik dar neturim ve
Paminėjau, jog tai buvo vie lumbo vyčių, tuoj iškabą nuplė K. šmulkštis, J. Januškus.
riai pavesta visas reikalas atlik
dėjų nei chorui nei benui. Cho
Waterbury,
Conn.
—
J.
Bosas.
nas iš seniausių veikėjų; taigi, šė. Pamatęs tasai draugutis to
ti kaip ji ras tinkamiausiu.
rui tai čia ant vietos rasime, nes
Chelsea, Mass., nuo Liet. Me
turiu paaiškinti apie jo veikimą. kį be jo leidimo pasielgimą, pa
Organizacijos vardas priimta
yra pora tinkamų tam darbui
Jis nebuvo didelis veikėjas kai kėlė lermą, ir tik pribuvęs “dė chanikų Sąryšio kuopos — J. Liet. Mechanikų SąryšiB, (Ine.)
žmonių, kuriuos komitetas pasi
šleivis, F. Kesleris.
po politikas, bet jis darbavosi dė” tą narsuolį nuramino.
Trečia sesija atsidarė rūgs. 1
Philadelphia, Pa., nuo Lietu d., 8:50 vai. ryte. Klausimas, stengs prikalbinti, kad imtųsi
vien tik lietuvių tarpe, juos or
Nežinia kas pasidarė vieti vių Mehanikų Sąryšio kuopos— kokios rųšies mechanikai galės mokinti chorą. Bet su benu tai
ganizuodamas į draugijas ir tt.
blogiau, nes reikės imti svetim
niams
klerikalams, kad pradeda Aleks. L. Reikow, A. Andrius.
Apie politiškus Lietuvos darbus
prigulėti prie sąryšio; prieiti iš
tautį, kuriam reiks už kožną lek
atakuoti
p.
Ks.
Strumskį.
Pa

Išviso
42
delegatai.
jam nebuvo galvoj, nes jis laikė
vedimo, kad pastoti gali visokie,
ciją
užmokėt. Butų gerai, kad
Seimas atsibuvo Liet. Ukėsų pirkdami šėrus. Didžiuma bal
save amerikonu ir Lietuvos rei vyzdžiu galima imti kad ir rugp.
iš
kitur
atvažiuotų pas mus ko
31 d. rengtą tarptautišką kon Klubo salėj. Seimą atidarė Inž. sų padaryta šėrai po $50 vienas.
kalai jam buvo antroje eilėje.
kis
lietuvis.
certą
Centrai
Parke,
New
YorV. Vaitkus iš New Yorko, 11:50
Atėjus Lietuvių Dienai, 1916 1
Pildomojon valdybon nutarta
Prie Lietuvai Gelbėti Draugi
metais, rinkimui aukų Lietuvos ke, kur amerikonai užkvietė ir vai. išryto, su inžangine prakal rinkti tik profesionalai amatninkadangi jie indomauja ba. Antras kalbėjo A. B. Stan kai. Mechanikų Sąryšis gali bu- jos skyriaus prisirašė apie 35
karės nukentėjusiems, p. A. Mil- lietuvius,
1
leris stojo ir už Lietuvą ir, ga musų dainomis. Lietuvių chorą kevičia iš Bridgeporto. Pabrie- i ti. išskirstytas nubalsavus dviem nariai ir visi užsimokėjo po $2
lima sakysi, jo dėka, D. L. K. vadovauti užkviestas p. Strum- žė tikslus ir plačią dirvą Lietu trečdaliais balsų ant abelno su už visą metą, taipgi daugelis dar
Vytauto Draugystė iš savo iždo skis. Viena įžymi amerikone voje lietuviams mechanikams. važiavimo. Vienbalsiai priimta prisižadėjo įstot, kaip tik bus iš
atsilankė pas p. Ks. Dar kalbėjo Seimo rengimo ko įsteigti Lietuvoje dirbtuvę. Val rinktas atsakantis komitetas ir
davė $200, ką paskui pasekė ir ypatiškai
:
Strumskį
ir užklausė, ar tikrai misijos nariai: P. Pipiras ir S. dyba ingaliota susinešti su Lie kolektoriai. Kolektoriai eis per
Dr-stė šv. Antano ir šv. Liudvi- ■
lietuviai
dalyvaus,
jeigu daly Dragunaitis.
ko Karalaičio, kurių jis taipgi 1
tuva. Amerikoje šėrai tegali lietuvių stubas ir prirašinės vi
vaus, tai ji pribus su visa šei
Seimo pirmininku išrinktas A. , būt parduodami vien lietuviams. sus tuos, kurie užsimokės pilnai
buvo nariu; jos davė po $100.
Nuo to laiko velionis O. Mil- 1myna, nes jai labai patinka lie B. Stankevičius, pagelbininku—
Esant ižde nemažiau $10,000, arba apsiims mokėt kas mėnuo,
tuviškos
dainos.
Kaip
tik
ant
J. Sagevičius. Raštininkais J. aplinkybėms leidžiant, pasiųsti iki išmokės visus $2. Kožnas
leris lyg atbudo ir daugiaus pra
užsimokėjęs gaus Lietuvos žen
tos
dienos
musų
vyčiai
pasiren

Kripaitis ir Pr. Narvydas.
dėjo visur dalyvauti lietuvių vi
Lietuvon savo inžinierių arba
Presos komisijon ingalioti ra patyrusį dirbtuvės vedėją, pra- klelį ir kartu paliudijimą, kad
suomeniškuose reikaluose ir vi- lgė savo išvažiavimą kitoje vie
jis ar ji yra Lietuvos Raudonojo
sur prisidėjo savo patarimais; toje, kad atitraukus daugiaus štininkai atlikti darbą. Rezo dėjimui tenai darbo.
choristų,
kad
paskui,
neperdąuliucijų komisija: inž. V. Vait
matydamas anglų spaudoje ži- 1
Atsilankė gerb. svečias adv. Kryžiaus nariais.
Paskirtieji žmonės rinks ir
giausia
lietuvių
pribuvus,
gėda
kus,
J.
Sagevičius
ir
J.
Kripaitis.
nutes apie Lietuvą, apie lietuvių 1
Kodis (iš Chicagos), kurs gradrabužius,
kas tik galės kokius
Liglaikinis Liet. Mechanikų žiai pakalbėjo, velydamas lietu
reikalus, visados velionis didžia- ne
; tik p. Strumskiui, bet ir vi
aukauti,
tik,
žinoma, tokius, ku
lietuviams. O paskui dar Sąryšio pirmininkas inž. V. Vai viams mechanikams geriausių
vos ir džiaugėsi, kad Lietuva at- siems
:
riuos
dar
bus
galima apsivilkti.
musų
klerikalai
per
savo
orga

tkus paveda visą Seimo vedimo pasekmių ir paklojo dešimtinę
gimsta, nors pats į Tėvynę grįž- i
Taigi Komitetas prašo visų lie
nus prikaišioja p. Strumskiui tvarką naujai išrinktam pirmsė- organizacijos reikalams.
ti nebuvo ketinęs.
tuvių ir lietuvaičių, kurie jaučia
ir liberalus.
džiui.
Velionis buvo pasiturintis laisvamanius
1
Sesija ketvirta prasidėjo 3 v.
Lietuvos
Sūnūs.
Išnešta vienbalsiai sekančios po pietų. Nutarta priimti Li- si savo širdyse esą lietuviais ir
žmogus; per ilgą laiką buvo biz
turi meilę prie savo Tėvynės, lai
rezoliucijos:
nyje, bet keletas metų atgal bu
berty Bondsus į šėrus pagal tuo
1. Reikalavimas nuo Suvieny laikinę jų vertę. Renkama tuo aukauja kiek tik katras gali, nes
vo nuo biznio pasitraukęs ir pa
BROOKLYN, N. Y.
tų Valstijų valdžios pripažini laikinė valdyba iki inkorporavi mes, Providenee lietuviai, turim
skutiniu laiku tarnavo prie po
surinkti nemažiau kaip $1,000,
Iš
Lietuvių
Mechanikų
Seimo.
mo Lietuvos neprigulmybės.
mui. Pirm. — inž. V. Vaitkus,
licijos. Likusiai jo moteriai ir
o kad surinksim daugiau, tai bus
Atsibuvusiame
lietuvių
techni

2.
Protestas
prieš
lenkų
verži

pagelb. — A. B. Stankevičia;
vienai dukterei, 20 metų am
mums didesnė garbė. Todėl tai
žiaus, vargo nebus; pats velio kų ir mechanikų seime rugpjū mąsi Lietuvon. 3. Prieš užgro raštininkai — J. Kripaitis, Pr. visi, kurie jaučiamės esą tikrais
čio
Narvydas; iždin. —S. Dragunainis buvo 52 metų amžiaus.
1 31 d. ir rugsėjo 1 d., dalyva bimą upės Nemuno.
tėvynainiais, stokim į bendrą
Pasiųsta kablegramai su pa tis (iš Brooklyno). Iždo globė
Už visą jo trusą C. Brooklyne, vo sekanti delegatai iš šių mie
darbą.
sveikinimais į Kauną ir Lietu jai : J. Cinkus, Pr. Pipiras, J.
draugijos atidavė jam gražiai stų
i :
Šiose prakalbose viso surink
Alkevičiua (iš Brooklyno).
*. Iž ta $70.44. Šios ypatos aukavo
New York — Inž. V. Vaitkus, vių Delegacijai Paryžiuje.
paskutipi patarnavimą. Palai
Antra šešlja atsija re ~3W v. diniiikas
uastatvtl
dotas pėtnyčfoj, rugsėjo a. — Jr~Aiijancik'as, AieK. Makūnas.
dininkas
pastatyti po
palydėtas su muzika.
Brooklyn, N. Y. — J. Burdu- po pietų. Atsilankė sekantįs kaucija $10,000. Įstatų komi po $1.00: Mat. Kudzmičkas, A.
Bubnis, S. Urbonas, Emil Reksija: J. I. Dragunaitis, J. Kaz
rut (ukrainietis), Ant. Veiviclauskas, J. Kripaitįs, A. L. Reikas, Pet. Kačėnas, A. Petruška,
kow, ir inž. V. Vaitkus.
A. šėla, Karolis Syml, Aleks. KaVeikėjai įvairiose kolonijose cevičius, Kiti aukavo smulkes
vienbalsiai tapo priimta, kad in- niais. šitie pinigai nesiskaito
eitų į agitacijos komitetą.. Ki prie sumokėtų į L. G. Dr-jos iž
tose įvairiose kolonijose nutarta dą, bet tik aukos šalip narystės
■ rengti prakalbas ir kad veikėjai mokesčių.
I atsikreiptų į centrą prašydami
Komitetas taria visiems atsi
kalbėtojų.
lankiusiems ir aukavusiems ačiū
Uždarant Seimą, A. B. Stan už jų geras širdis ir užjautimą.
kevičia, ir inž. V. Vaitkus trum Viešojo Susirinkimo Vedėjai:
pai pakalba. Visi sustojo ir su
Juozas Karpavičius, pirmin.
dainuoja Lietuvos Himną. At
Pavaduotojai:
J. Reižis, J. Ži
sisveikina ir išsiskirsto ant 8 v.
donis, J. Juškevičius, A. DzeI vakare.
kevičius, E. Bankauskas.
AMERICAN W00LEN COMPANY praneša apie inkorporavimą HOMESTEAD
Seimo pirmininkas
ASSOCIACIJOS, Ine., room 1111, 245 Statė Street, Boston, Mass.
•
A. B. Stankevičius,
P. S. Nedėlioj, rūgs. 21 d., 11
TIKSLAS — Tikslas Homestead Associacijos, Ine., yra pagerint gyvenamus namus
Raštininkas J. Kripaitis.
vai. prieš pietus, atsibus Lietu
American Woolen Company darbininkų bei pagelbėti jiems įsigyti NUOSAVUS NA
120 Grand Street. vai Gelbėti Dr-jos susirinkimas
MUS dėl gyvenimo.
Brooklyn, N. Y. ir bus rinkimai komiteto ir ko
BUDAS—Homestead Associacija, Ine., pasitardama su American Woolen Company
lektorių ; visi prisirašę nariai su
darbininkais parengs visą eilę piešinių, perstatančių didelį skaitlių pavienių namų,
New York. — čia atsibuvo sirinkite į tą pačią vietą, kur at
parankiai pastatytų artimais American Woolen Company dirbtuvių. Tie namai bus
juodųjų ir baltųjų muštynės, ku sibuvo prakalbos; taipgi atsives
stipriai ir ant ilgo pastatyti; turės keturis, penkis ir šešis ar daugiau kambarių, su
riose užmuštas vienas nigeris ir kite naujų prisirašymui.
visais moderniškais patogumais.
taipgi vienas sužeistas.
Tie namai bus parduodami American Woolen Company darbininkams už tiek,
kiek jų pastatymas KAINUOJA.
American Woolen Company darbininkams pinigai bus skolinama ant 4!4% tų
namų pirkimui.
Pirmas įmokėjimas, lygus nemažiau 5%- pardavimo kainos, turi būti įmokėtas
JAU GAUNAT LAIŠKŲ Iš LIETUVOS
perkant. Kiti išmokėjimai bus imima kas mėnuo tokiose sumose,.kokios išneš tokių
ir Jūsiškiai Prašo nuo Jūsų Pagalbos.
namų rendavojimo kainas.
Dalis mėnesinių mokesčių padengs PALŪKANAS, TAKSUS IR APDRAUDOS
KAŠTUS. Likusi dalis eis apmokėjimui morgičių.
Pagal šitą planą, namo savininkas išmokės morgičių mokėdamas tik vien RENGeriausia ir patogiausia jums bus pa
DOSSUMĄ.
siųst pinigus j Lietuvą savo giminėms per
Homestead Associacija, Ine., be to priims morgičius ant 4!4% bertaininių balan
A. B. BARTOŠEVIČIAUS OFISUS, — nes
sų ant pavienių namų, kuriuos pirks American Woolen Company darbininkai, ant
persiuntimas gvarantuojamas ir pinigai su
sumų, siekiančių 75% tų namų vertės, su ta išlyga, vienok, kad savininkas sutiks pa
grąžinami
atgal, jeigu kartais nebūtų pri
dengti morgičių sekančiais mėnesiniais išmokėjimais:
imti.
Siųsti
galima į visą Kauno guberniją,
Mėnesinis atmokėjimas
Suma paskolos
Visa menes inė mok.
............ $6.50 ..............
. . $650 iki $10.00
$1000
dalj Suvalkijos ir Vilniaus gub.
.............. 7.50................
.. 11.00 iki 15.00
$1001 — 2000
............ 8.50................
. . 16.00 iki 19.50
2001 — 3000
............ .. 9.50................
3001 — 4000
. . 20.50 iki 24.50
Du Lietuviški Ofisai, j kuriuos galit Atsi............ 11.50..............
4001 — 5000
.. 26.50 iki 30.50
kreipkti, kada Norite Siųsti Pinigus
Homestead Associacija, Ine., priiminės tik naujus morgičius. Jokiame atsitiki
Savo Giminėms į Lietuvą:
me nebus daleistas pervedimas jau esančio morgičiaus Homestead Associacijai, Ine.
St. Clair Avė. Savings & Loan Co.,
PASKOLOS STATYMUI bus taipgi duodamos ant viršuje pažymėtų išlygų vi
siems American Woolen Company darbininkams, kurie norės pasistatyt patįs namus
2006 St. Clair Avenue. Ofisas atdaras
pagal savo planų.
kasdien iki 3 po pietų; utarninko, ketTURI TEISES — Bile asmuo, dirbąs American Woolen Company pirm arba Birželio
vergo ir subatos vakarais nuo 6 iki 8 v.
16 d. 1919 metų, arba bile darbininkas, apsidraudęs Group Life Insurance sulyg nu
Tos pačios įstaigos Superior Avenue Branch
statymo American Woolen Company, turi teises prie paskolos.
7909 Superior Avenue — ofisas atdaras
Homestead Associacija, Ine., skolins pinigus tik ant vienos šeimynos namų to
kasdien ir panedėlio, seredois ir suba
kiems žmonėms, kurie norės patįs juose gyventi.

Iš Lietuvių Gyvenimo

PRANEŠIMAS

tos vakarais nuo 6 iki 8 vai.
CLEVELAND, OHIO
ImJfVood.Preskk-nt.
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“INTRODUKCIJA”

— Aš-š d-d-duoč-čiau už-ž

Perstatome jums, gerbia jį-į-į 'Š-Š-Š-Š—
mieji, naują musų bendradar
— šešiasdešimts? — per
bį gerb. Spragilą, kuris savo kirto arklio savininkas. —
raštais sujudino ir pralinks Gerai, mokėk pinigus ir imk
mino visus .‘Dirvos” skaityto sau arklį.
jus. Dabar jisai atbėga į re
Derybos užbaigta.
dakciją su pundu rankraščių,
— G-g-ger-r.ai, — pridėjo
ką apačioj patalpiname, atne mikčius. — Ašš-š b-buv-vau
šė ir kitam sykiui, ir kitame b-beband-d-dąs sak-kyt ši-šnumeryje tilps jo “Apie Mote šimt-tinę.
rų Naujas Madas”.
J. Finsenka.

Kas bus teisėju?
V. K. Račkauskas andai
rašė, kad su Dr. Bielskiu ne
galima turėt jokių reikalų ir
sakė, kad nereikia Bielskio
kviesti į jokias tarybas, kur
eitų tautininkai ir klerika
lai.
Dr. Bielskis, kaip patirta,
privirė košelės visokiais at
vejais ir gal p. Račkauskas
turėjo tiesą.
Dabar Dr. Bielskis rašo,
kad jis “skaito sau už didelį
pažeminimą vesti diskusijas
su nesilaikančiu etikos”.
O, KAS VILTIS JŲ IŠPIL Drui Bielskiui yra jo tei
sybė, o p. Račkauskui — sa
DYS? ....
va teisybė.
Gerb. Spragilas atnešė ši “Neutrališkas” skaityto
tokias eiles:
jas negali išnešti nuospren
džio, ir jeigu skaitytų abiejų
r
greta sudėtus straipsnius,
Kad aš buč’ turtingas, — pasakytų, kad “abudu teisy
Kalbėjo vargdienis,
bę sako”.
Linksmybės’ gyvenčiau
Mes visgi palaikysim pusę
Iš dienos j dieną.
p. Račkausko, kaipo tauti
Kasdien vyną-alų
ninko, ir Drą Bielskį “nusuGerčiau kuogeriausį,
dysim” partiviškomis aki
Kasdien važinėčiaus
mis, — ra'šo J. Valionis.
Visur kuo'toliausia.
Kaip męs stovim ant vidu
Kas rytas miegočiau
rio, — jis toliau tęsia, — tai
Lig puspiečių laiko,
galim žiūrėt ir į kairiąją ir
Nieks main nerūpėtų,
į tiesiąją pusę. Žiūrėdami į
Kaip tam ma.žam vaikui. tiesiąją (į klerikalus), ma
Tarnų daug turėčiau,
tome jų kairiąją pusę atsuk
Viską pristatytų,
tą į tautininkus. Ir klerika
Ko tik panorėčiau,
lai visados tautininkams te
Tuoj man -padarytų!
rodo savo blogąją pusę, —
Kad aš buč’ turtingas,
jie prisimena paskutinę Sū
Gyvenčiau kaip rojuj,
do Dieną, apie kurią pasaky
Visko bučiau pilnas —
ta: po dešinei bus gerieji, o
Nerupėt’ rytojus!
po kairei — prakeiktieji. —
Tautininkai stovi kairėj kleII
. rikalų pusėj, tai nežiūrint ką
Kad aš bučiau biednas,
gero jie padarė, vis Drui J.
Manė sau turtuolis,
Bielskiui ir jo informacijos
Tada bučiau linksmas,
štabui yra blogu.
Taip kaip tas varguolis.
Aš nesu geras rašytojas,
Nerūpėtų turtai
priduria p. Valionis, — ir
Nei galvos nelaužtų,
man liežuvis maišosi kal
Nebijoč nei vieno,
bant apie tokius augštus da
Kad kas neuždaužtų,
lykus (bet tamista juk ne lie
Kad kas ant gyvybės
žuviu kalbi, 'tik plunksna ra
Mano nes’kėsintų,
šai, ko galėtų liežuvis pai
Kad kas tuos skambiuosius niotis, bet skaitytojui .supra
Kada neatimtų.
sti vistiek bus sunku ir ne
Nereikėtų tankiai
skaitys taip lengvai, kaip
Taip labai rėdytis,
gerb. Spragilo raštą.—Red.)
Galėčiau prieš saulę
Man fcitas sumanymas už
Liuosai sau vėdintis.
ėjo prisiminus apie Paskuti
Daug nereiktų praustis,
nį Dievo Sūdą ir paskirsty
Nei baltai nešioti,
mą žmonių į gerųjų ir blo
Nereiktų per dienas
gųjų kupetas.
Nuobodyj slampioti.
Už patalpinimą šito mano
Anksti gult galėčiau,
aprašymo tariu gerb. Reda
Ryte atsikėlęs
ktoriui iškalno ačiū.
Per dienas galėčiau
J. Valionis.
Vaikščiot susivėlęs.
4/
Tada ir pati gal
Lenkų kultūra.
Kiek labiau mylėtų,
Jau
kas
nežino, kaip ponai
Su kitais per naktis
lenkai visur giriasi su savo
Kur neslampinėtų. ...
“polska. kultūra”. Kožnas
III
lietuvis tą “kultūrą” žino —
be abejonės! Lietuvoje gy
Bet, be't štai nelaimė,
Kam taip Diev’s padarė, venantis žmogus tuoj atski
ria “pclską šlėktą” nuo mu
Kad kas nor’ kuo būti,
žiko.
Tas labai lengva.
Niekad vis negali!
—
Bet
kaip? — gal neku
Paliauk, Spragilėli,
ria paklaustų.
Taip graudžiai dainavęs,
O t ip, brol u: jei kur pa
Negraudink mums širdis
matei
sulūžusias tvoras, sto
Rūpesčiuos’ sugavęs....
gus
nuplyšusius,
ūkę pavir
Spragilas.
tusią į tyryną, — ten nuėjęs
P. S. Sekančiam numeriui atrasi “šlėktą”.
atnešiu straipsnį ‘Apie Nau Bet ne tik Lietuvoje jų yjas Moterų Madas’.
ra lietuvių tarpe, net ir čia
Spragilas. Amerikoje.
Nuo Red. — Ačiū, ačiū.
— Na, tai kaip galima čia
juos atskirti? — klausit.
— Nagi taip: nueikit kur
Mikčius sutaupė keturde- būna lietuvių inteligentų su
šimtę.
sirinkimas ir pasiklausykit
— Ž-žiur-r-ėk š-š-tai, — jų diskusijų; užgirsit: “Tu
sako mikčius į arklio parda- kvaily, trenksiu tau į snukį”
viką, — t-t-as g-graž-žus ar- ir tt. Gal sakysit, kad tie
ark-klys! K-kiek gi j-j-ųs žodžiai dar neperstato šlėk
už-ž jį n norit-te?
tos, nes jie skamba, lietuviš
Arklio savininkas links kai ir nieko bendro neturi su
mai peržvelgė .arklį:
“polska kultūra”.
— Gražus ir geras arkliu Taip, bet įsivaizdinkit, kas
kas, — sako savininkas. — juos naudoja, tai pamatysit,
Toks arkliukas dieną ir nak jog jie “ponams” priklauso.
tį vertas savo pinigų. Ar ta- Juk ne kas kitas taip kalba,
mista ištiesų manai jį pirkt? kaip tik panskoj kultūroj iš
— T-taip, — sako mikčius. auklėtas pan Mostowski.
— Kiek gi už jį duotum ?
Dzūkelis.

DIRVA
Pild. Komiteto susirinkimas.
Agitativė Komisija priduoda!
Į 52 laiškus nuo įvairių senatorių i
ir kongresmanų, kurie iš įvairių
kolonijų Lietuvių rezoliucijas
priėmė, apie tatai duoda atsaky
mus ir pasižada Lietuvos nepri
klausomybės pripažinimą remti.
Ineina Keturių Tautų Lygos
Tarp Kūjo ir Priekalo
Iš
bendras memorandumas, kuris
AMERIKOS LIETUVIŲ brošiūros pavidalan tapo išspau
Lietuvos klausimas lyg ir
TAUTINĖS TARYBOS sdintas ir buvo bei bus vartoja
bendras su žlugusios Rusijos Amerikos Raudonasis Kry
RAŠTINĖS
mas įvairiuose atsitikimuose
žius šelps Lietuvą.
klausimu, šiandien taip iš
reikalaujant tų tautų (Estų, La
rodo, kad galutinas žlugi Iš Washingtono praneša Posėdis Rugsėjo 9 New Yorke. tvių, Lietuvių ir Ukrainų) nemas Rusijos yra. geresniu ma, kad Raudonasis Kryžius Iš pranešimų Tarybon:
prigulmybės pripažinimo.
musų tautos interesams, ne rengiasi padidinti savo vei Ineina p. Norkaus pranešimas
gu jos atsigavimas iš po bol kimą vakarinėje Rusijoje ir apie Naruševičiaus raportą, ku Gauta nuo Dro J. šemoliuno
iš Clevelando, pasisiūlymas va
ševikų plėgos.
Baltiko provincijose. Padi ris esąs p. Račkausko pertaisy žiuoti Lietuvon ir perduota tatai
Tarp bolševikų ir jų prie dinta tenai veikiančios Ame tas ir netikrai dalykai perstaty
šų, dalimai monarchistų, ei rikos Raudonojo Kryžiaus ta delei “Lietuvių Dienos” pini Lietuvių Daktarų Draugijai.
Pranešimas, jogei Ekonomi
na didelė kova. Bolševikai komisijos išlaidos nuo $270,- gųnės
Komisijos susirinkimas įiš visų pusių daro ofensivus 000 iki $500,000. Iš tų pini Pranešimas nuo p. Evaldo iš
vyks
rugsėjo 18 d.
arba ginasi nuo juos užpuo gų bus teikiama pagalba Lie Chicagos, jogei tenai susitvėrė
Pranešimas,
jogei visų srovių
lančių. Jie nori palaikyti sa tuvai ir Estonijai.
vietinė “Chicagos Lietuvių Ta Lietuvos šelpimo didžiųjų orga
vo silpną gyvybę ir, galbūt,
ryba”, prie ko čionai pridėta to nizacijų ingaliotinių suvažiavi
nori “susitvarkyti”, ko, vis
sios Tarybos išleisti įstatymai. mas, sutvėrimui vieno bendro
P-ni
Turczynowicz
apie
gi iš ji£ negalima tikėtis.
Newarko Valstijos Lietuvių abelno lietuviškai-amerikoniško
Lietuvą.
Demkin ir Kolčak i& rytų
Tautininkų
Ratelis pra komiteto, po kuriuo dirbs poni
ir iš pietų jiems neduoda ra Pereitą nedėldienį Cleve- neša, jogei Veikėjų
jie
išrinko
savo at Turczynovvicz, įvyksta New Yor
mybės. Šiaurėje anglų ir land “Plain Dealer” patalpi stovą, p. J. V. Baltrukonį,
kurį ke, Rugsėjo 24 d.
no
didelį
ponios
Turczynoamerikonų kariumenė juos
čionai
su
teisėtu
mandatu
ir
Pranešimas, jogei su p. Lutmuša. Vakarų krašte esto- vičienės straipsnį apie Lie prisiunčia, kaipo nuolatinį inganai ir lietuviai juos į blogą tuvą. Sekančiame numeryje liotinį į Amerikos Lietuvių Tau kausku susitarta, kad jisai ap
siimtų važiuoti per Lietuvių ko
mes perspausdinsim jį “Dir
padėjimą įvarė.
tinę Tarybą.
lonijas delei rengiamojo Lietu
voje
”
.
Tasai
straipsnis
—
Visų šitų pastarųjų pasi
Išpild.
Komitetas
praneša,
jo

vos Neprigulmybės Fondo va
tai
liūdnas
paveikslas
karės
darbavimu bolševikų spėkos
mažėja ir išsidraikę. Tuo peršluotos Lietuvos, kokį ji gei Rugsėjo 18 d. įvyksta New jaus, kuris atsibus pradžioje at
pasidžiaugia Denikin ir Kol šią vasarą savo akimis matė. Yorke bendrasis abiejų srovių einančio mėnesio.
Pranešimas, jogei 16 ir 17 dd.
čak, kuriuos remia ir trokš
šio
mėnesio įvyksta New Yorke
vaikščioja
daug
tinkamiau,
ta matyti pergalėtojais Pa
Keturių Tautų Lygos Kongre
MOTERŲ KOJOS IR
negu penki metai atgal.
ryžius ir sąjungiečiai.
Čeverykai turi prie kojų sas, į kurį Lietuviai iš savo pu
SVEIKATA.
Iš Lietuvos ateiną laikraš
būti
pritaikyti gerai, jeigu sės turės paskirti mažiausiai 24
čiai labai prastai atsiliepia
pėda
yra
trumpa ir stora vi delegatus.
apie Denikiną ir Kolčaką ir
mato juose pavojų net Lie Tūlas mokslininkas nese sa, tai ji yra maždaug prisi Priduota paruoštas tekstas
tuvai. Aišku, kad jie nori nai užrubežyje paskelbė, po taikius prie viso kūno. Že paskelbimui “Liuosybės Savaisenos Rusijos. Jie nemano ilgų tyrinėjimų ir atidaus ma, storoka moteris turi tu tės”.
pripažinti neprigulmybės ne studijavimo, kad šių laikų rėti trumpas, plačias kojas, Pranešta, jogei iš musų Tatik Lietuvai, bet Finijai ir moterų kojos didėja ir kad jeigu ji yra subudavota ant rybos tapo pasiųsta Europon katuoj sulygs su vyrų kojomis. tinkamo plano. Daug tin blegramas p-ui Hoover, kuris la
net dideliai Ukrainai.
Kam dabar mes turim bū Kas tokio butų kalbėti a- kamiau yra turėti kojas su bai daug mielaširdystės darbų
ti ištikimais? Ar sąjungie- pie moterų kojas, jeigu ne tinkančias su visomis kito atliko Lietuvoje, ir už ką jam gi
pačios moters tą klausimą mis kūno dalimis, negu turė li padėka išreiškiama.
čiams ir Rusijai, ar sau?
Sąjungiečiai remia Kolča butų padariusios svarbiu. — ti mažas kojas, kurios jau Taipgi telegramų padėkavota
kun. John Burke, kuris organi
ką, ir buvo pasakyta, kad pa Didžiausias moterų noras y- netinka.
stojus jam visų Rusijų dik ra turėti mažas kojas ir jos Amerikos moters neturi zuoja labdarybės ir slaugymo
tatorium, j, pripažins ir pa tada mano, kad tokios kojos tokių laibų, parinktinų kojų bei kitokiais Lietuvos valdžiai ir
laikys. Jeigu mes užreiškė- yra “gražios”. Anglų mote- indi jonų arba ispanų moterų žmonėms patarnavimo tikslais
me pilną ištikimybę sąjun- rįs, sulyg to mokslininko, tu tipo. Amerikonei moterei y- amerikietes lietuvaites ir ruo
giečiams, — tai ar mums, į- ri didžiausias kojas delei jų ra sunku dėvėti Paryžiaus šiasi jas Lietuvon veikia išsiųsti.
moterų čeverykai, kurie yra Nutarimai:
gavus ant Rusijos valdžią mėgimo vaikščioti.
kuriam iš paminėtų rusų, ir Tūla amerikone kojų gy- tokie siaurukai iš kulnų, kad Priimta ir Tarybon nuolatiniu
dėtojas (chiropodistė), kuri reikia manyti, jog tokiems nariu inkorporuota p. J. V. Balreikėtų jiems atsiduoti?
Nežiūrint kas butų, mes daugiausia praleidžia savo čeverykams kojos visai yra trukonis iš Kearny, N. J., kaipo
tam busime priešingi iki ga lyties kojų per savo rankas, ne proporcijoje. Bet tie če New Jersey Valstijos Lietuvių
lo. Nors po Rusija mums bando tikrint, jog ameriko- verykai yra proporcijoje su Tautininkų Veikėjų atstovas-ingaliotinis.
irgi žadama autonomija, te nių kojos nesą didėjančios ir francuzių kojomis.
čiaus musų tikslai yra kito- kad tas mokslininkas turįs! Arabijos ir Ispanijos mo- Delei p. (?) Norkaus inter
terįs turi gražias augštas peliacijos kas lytisi pertaisyto
klaidą taip skelbdamas.
kesni ir platesni.
Ar mes norime, tada, kad Jinai dirbo prie moterų pėdas, ir taip yra nežiūrint, jo p. Naruševičiaus raporto, Ta
bolševikai pasilaikytų ir in- kojų įvairiuose miestuose S. tad ispanės nešioja čevery- ryba taria, jogei p. Račkauskas
privalo šitą dalyką prieš visuo
gautų galę? To irgi neno Valstijose ir daugelį dalykų <us su augštais kulnais.
rime ir negalime norėti.
apie kojas patyrė. Ji sako, Daugelis airių kaimiečių menę atitaisyti, ką čia buvęs p.
Dabar jau bolševizmas už kad dabar nėra madoje ank moterų, kurios tankiai lau Račkauskas ir apsiėmė padaryti.
traukė ant musų krašto pra štus čeverykai ir kad moters ke basos vaikščioja, turi dai Delei “Tėvynėje” vestosios
žūtį, susilpnino musų spė neįveržia savo pėdų į mažus, lias, dideles ir tvirtas baltas priešingos Lietuvos reikalams
kas ir negalime pasekmingai kaip tai buvo pirmiaus, ir kojas. Lietuvių moterų ko agitacijos Komisijos raportas
nuo kitų priešų ginties.
čeverykų išdirbėjai jau ma jos irgi panašiai yra subuda- priimtas, kurio raporto nuora
šas nutarta inteikti buvusiam
Bolševikų susitvarkymo žai daro numerio pirmo ir votos.
laukti yra pavojinga, nes jie antro čeverykų. Kiti čeve Vartojimas kojų nepada “Tėvynės” redaktoriui p. Rač
gali parodyti dar žiauresnę rykų išdirbėjai net buvo pa ro kojų gražesnėmis, kaip kauskui, idant jisai ant jam da
savo galybę, negu dabar.
keitę čeverykų numerius ir ir vartojimas rankų nepa romų inkriminacijų Tarybai ra
Ir vienaip, ir kitaip — mu prie čeverykų pridėję maže gražina. Kuomet moteris štu pasiaiškintų.
sų laukia ilga-ilga kova, ku snius numerius, negu ištiesų tūlą laiką paserga ir paguli Delei Dro Graičiuno interpe
rią turėsime tęsti per dauge jie buvo, kad užganėdint mo lovoje, nebūdama ant kojų, liacijos, kas lytisi veikimo tarpe
teris, kurios dar pagal senos pa junta, kaip jų blauzdos su- Lietuvių Daktarų Draugijos ir
lį metų.
Šiomis dienomis anglai iš mados norėjo mažo numerio plonėja, gįslos pasidaro mė- Lietuvai Gelbėti Draugijos, nu
traukia savo kariumenę iš čeverykų. Daugiau desėtko linos, visa koja balta ir pra tarta: tam tikrą patarimą pa
šiaurinės Rusijos. Tas pa- metų atgal moters atsisaky nyksta visokie negerumai. siųsti, neineinant skersai į mi
liuosuos bolševikus nuo te- davo pirkti čeverykus, kurie Iš kitos pusės, moters, ku nėtųjų įstaigų autonomijos prenaitinio fronto ir jie sustip buvo sunumeriuoti didesne rios visuomet stovi arba vai rogativas.
rės pietuose. Jie tada liks miera; penki buvo skaitoma kščioja ant kojų, turi plok Išklausyta pernaują p. Viniko
ščias pėdas ir išsimetusias pranešimas apie musų prigulė
didesniu pavojumi mažes baisiai didelės kojos.
nėms tautoms ir net patiems Bet ankšti čeverykai, kaip gįslas. Gerai užlaikomi če jimą prie Vid-Europinės Vieny
Denikinui ir Kolčakui.
ir suvaržyti gorsetai jau iš verykai, pamainomi nešioji bės, ir pavesta šitą klausimą
Sąjungiečiai mus galuti eina iš mados. Visai prasta me kas keletą dienų, daug perkelti į bendrą srovinį Pildo
nai atskyrė nuo lenkų, bet dabar išrodo, jei kuris mo prisideda prie kojų pageri mojo Komiteto susirinkimą..
lenkų neatskyrė nuo musų. teris apsiavusi ankštais če- nimo ir ilgiau laiko, negu Tuo pačiu keliu pavesta klau
simas apie išplatinimą Lietuvos
nešiojant diena iš dienos.
Paryžiuje mes esame pripa verykais.
žinti lietuviais, musų liglai- Moterų aprėdalai tapo ne Žemi čeverykai sakoma y- markių, kurias kun. Laukaitis iš
kinės valdžios veikimas yra tik sveikesni ir protingesni, ra priežastimi plėtimosi na Lietuvos valdžias Amerikon at
pripažintas ir viskas kitas y- bet ir artistiški, labiausia gi rų, tečiaus augš'ti suvaržo vežė ir sudėjo Išpild. Komitete
mi šniūrais yra kenksmingi, Washingtone.
ra gerai, tik užleidimas bar pasikeitė kojų apa.valai.
J. O. Sirvydas,
bariškų lenkų ant Lietuvos Penkiolika metų atgal ne kadangi jie sutramdo krau
Amerikos
Lietuvių Tautinės
yra pasielgimas prieš lietu galima buvo žiūrėti į mote jo. cirkuliaciją. Šniūrais ri
Tarybos Sekretorius.
vių norus — prieš žmonišku rų basas kojas — jos buvo tami čeverykai yra pavojin
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mo tiesas. Lenkai galėjo bū
ti sulaikyti, lenkams galėjo
būti iškalno pasakyta, kur
Lietuvos rubežius ir kur pa
sibaigia‘Lenkija, — tečiaus
to nesulaukta per ilgą laiką,
iš to: gi pasinaudojo lenkai ir
patraukė tenlinkui, kur jų
nežmoniški apetitai juos ve
dė. Tik tada padaryta len
kams demarkacijos linija,
kuomet jie išžudė tūkstan
čius nekaltų Lietuvos gyven
tojų, išskerdė daugybę žydų,
išvogė viską, kas tik buvo jų
keliuose. Tik tada išgirsta
lietuvių balsas, kada pakilo
nuo barbariškų lenkų karei
vių kalkinamų žmonių aidai.
Mes vis laukiame lenkų
atskyrimo nuo musų, mes to
tikime sulaukti.

išmuštos iš formos nuo ank gi, veržiant kojas perdaug.
štų čeverykų, pirštai buvo Žemi čeverykai geriaus
vienas ant kito užlenkti, są nešioti, negu augšti; jie pri
nariai išsivertę ir kaulai at leidžia į pėdas oro. Oras ko
sikišę nuo suveržimo.
joms taip reikalingas, kaip
Užsiėmimas atletiškumu ir kitoms kūno dalims.
tarpe moterų privedė prie Paryžius, kuris pagarsėj
nešiojimo palaidų jekių, kas kaipo miestu “francuzišk
prašalino daugybę blogo, o kulnų” čeverykams, tai yrį
labiausia pakeitė blogas pa augštų, plonų, neturi prog
sekmes nuo ankštų kojų ap- pasididžiuoti gražiomis m
avalų. Kiekviena moteris terų kojomis, išskyrus k
Amerikoje (šiandien nešioja jos yra laibos ir gerai išr
diktokus čeverykus.
do čeverykuose. Paryžiai
Tas faktas tu ojaus gali moters daugiau važinėja
būti žymus pagerinime mo ne kaip vaikščioja paprastu
terų vaikščiojimo. Nors, su laiku; švarus šailga'tviai lei
lyg tos chiropodistės, ame- džia joms nešioti įvairių ki
rikonės moters dar negali tokių spalvų čeverykus, te
atprasti nuo greito ir negra čiaus paryžiečių moterų ko
žaus vaikščiojimo, tečiaus jos neturi savyje naturališsu anais laikais lyginant jos,ko gražumo, kuomet basos.

ainos “Lietuvos” ?
Chicagos “Lietuv L redakcią apleidžia p. P. Norkų kuris
pavasarį tenai nuvyko, ka
B. K. Balutis turėjo užimti
tuvos politikos darbą. P-s No
kus grįžta į Brooklyną prie “Vie
nybės Lietuvninkų”, kur žada
pasidarbuot organizavime to lai
kraščio dienraščiu.
P-s Purvis, kuris pavadavo p.
Norkų prie “Vien. Liet.”, perėjo
“Tėvynės” redakcijon į vietą p.
V. K. Račkausko, pasiryžusio
umpu laiku iškeliauti Lietu-

as užims p. Norkaus palievietą prie “Lietuvos”, jis
savo atsisveikinime su “Lietu
vos” skaitytojais nepamini.

Ašaros ir DžiaugsmaS
GAMTA IR ŽMOGUS.

O
PASKUTINIS SUDIEV.
Parva rudeninė jau apgrobė girią
Ir medžiai jau puošiasi rūbais margais;
Vėjas vis dukdams lekia per jurą,
Pilki debesiai vis tik slenka būriais.

Ir vasaros metas nuliudusiom’s lupom’s
Pasakė sudiev miškams ir laukams;
Paskutinį sudiev žaliuojančioms pievoms,
Tokį skaudų sudiev liuosybės vaikams!

Nuliūdo širdis, kaip pa juto vienatvę
Ir ašaros karčios akys’ užspindėjo.
Kas laukia 'tavęs, nemaloni senatvė?
Kas džiaugiasi tuo, jog kūnas aptingo?

o
ŠITAI MIRŠTA.
Šitai jau miršta šviesus spindulėliai,
Tylu aplinkui, visa temsta,
Ir debesėliai vienas paskui kitą
Jūron sukrito, — nyksta, skęsta.
Naktis apsupo dieną ploiščium,
Prispaudė prie šaltos krutinės;
Dar mirksėjo kartą, kitą —
Neteko vilties paskutinės.
Tartum griausmai, iš žemės lupų
Duslus dundėjimai išskrido,
Ir taip sunkiai alsuodami
Per tamsią naktį jie nuskrido.

SAULEI TEKANT.
Užslinko naktis ant kalnelių pilkų,
Tirštoji tamsybė prislėgė viršūnes;
Glostė miegas sunkus antvožus akių,
Gyvija giedojo giesmes gedulines.

Tečiaus iš tylaus to liūdesio raudų,
Tarytum krištolas, kurs naktį sušvito,
Iš žemės pakilo daugybė garsų
Ir toje kalnelio tamsybėj paplito....
Tolimas griaustinis griaudžia, kartoja—
Dangus pasirėdęs į juodą milinę,
Ir balsas kaž^koks žemėj vaitoja,
Lyg dieną jis nori paskelbt paskutinę.
Bet ne: tai jaunosios dailės apraiška,
Jinai štai atgimsta ir kelias iš kapo;
Išlengvo jau slenka juodoji marška;
Grandis surūdijo, ir rudįs tik tapo.

KAIP DŽIAUGSMAS....
Kaip džiaugsmas širdį glosto, guodžia,
It paukščių dainos vasarą
Per žalią girią nuskrenda —
Klausais, klausais ir nenubodžia.

Ir gėlės žydi, skamba dainos,
Ir dienos šviesios amžinai,
Kaip džiaugtiesi ir nežinai, —
Lyg vaivorykštės spalvos mainos:

Čia rausvos, melsvos ir geltonos
Ir visos krūvon taip meiliai,
Jos susiglaudusios kietai,
Kad, rodos, darbas tai Dianos.

JURA MIEGA.
Sustojo siūbavus galinga krūtinė,
Išdilo ant smėlio banga paskutinė,
Nūn miega pailsusi jura ramiai —
Užsnūdo, užmigo; tyliai.
Šypsodamas vaikšto padange mėnulis,
Jis žiuri, kaip laivas burinis-bėdulis
Ant juros, pailsęs, sustojo, sustingo....
Ir prašo jis vėjo galingo, —

Kad jiegas narsiąsias į krūvą sutelktų,
Kad miegančioj juroj jis bangą prikeltų,
Kad jura jį suptų ir duotų jam vieką, —
Bet visa tai buvo pernieką.

Sustojo siūbavus galinga krūtinė,
Išdilo ant smėlio banga paskutinė,
Nūn miega pailsusi jura ramiai —
Užsnūdo, užmigo tyliai.

ŽIEMOS FRAGMENTAI.
I.
Sužvangėjo ledo pančiai,
Suskambėjo krištoliniai.
Krinta baltos sniegurėlės,
Siaučia, debesiai snieginiai.

II.
Baltu ploščium apsisiautus
Giria stovi, it senuolė,
Bedumoja liūdiną durną, —
Ledas kausto ją, varguolę.
III.
Štai rogutės nuo kalnelio
Į pakrantę nusileido,
Tarsi rožė pražydėjo
Ant mergaitės balto veido....

•

Tat betekant saulei, iš kapo ji kils,
Auksu padabinta, visa spinduliuota,
Ir kils ji į dangų tarp kvapo gėlių,
Ir angelų būryj gyvens vainikuota.

Ir angelų choras jai himną garbės
Dainuos iškilmingai, tai žydinčiai rožei,
Tyrybės gėlelei, tai dukrai dievų....
Eis angelų pulkas pagarbintų grožę.

IV.
“Pabandysime dar kartą
Nuo kalnelio, nuo viršūnės!
Lyg tas vėjas, klonin skrisim!
Ligi upės, lig ledinės!....”

V.
Blizga aštrios plieno briaunos, —
Tai jaunimas čiuožinėja.
Kaip ir stirnos linksmos, mitrios, —
Čiuožia, svaidos, šokinėja.

PILKU RUKU APSISUPĘ.
(Iš Heine)
Pilku ruku apsisupę
Miega sau dievai augštieji, —
Girdžiu kaip knarkia tenai jie,
Vėjai pučia čia šaltieji.

VI.
Plienas raižo stiklą-ledą,
Braižo linksmą jausmo ūpą;
Jaunikaitį spėka gena,
Tarsi valtį bangos supa.

Baisus laikas! Audra dūksta,
Nori laivą sudaužyti;
Nėra jiegos, kuri galėtų
Rulsčią jurą suvaldyti.

VII.
Baltas rūkas oru lekia,
Viesulą pukus kilnoja.
Kaip jie limpa, kaip jie glaudžias!
Vienas kitą pakavoja....

gliai braška, neįstengiu
Rūstaus vėjo pažaboti, —
Ploščium galvą apsikloju,
Noriu kaip dievai miegoti.

y
RUDENS LAPAS.
Mėlynuoja jura, melsvos bangos
Tik plaka plikuosius krantus;
Pilki debesiai padangėje rangos
Ir vėjas siūbuoja medžius.

Tyla ir liūdna pasigirdo byla, —
Tai pajūrio miško daina.
Suskambėjo liūdniau... nutilo... tyla.
Atėjo skaudi valanda.

Graudžiai verkia širdis, ašaros liejas,
Linksta galva ant krutinės,
Ir lapą po lapo nešasi vėjas,
Ir gaila dienos paskutinės.
Z

VIII.
Sužvangėjo ledo pančiai,
Suskambėjo krištoliniai.
Krinta baltos sniegurėlės,
Siaučia debesiai snieginiai.

(Bus daugiau.)

Vaikai labiausia nekenčia, kada jiems
reikia eiti mokyklon. — Bet užaugus, kal
bant apie praleistas dienas, jie su apgailavimu pasisako., kad “mokykloje praleistos die
nos buvo linksmiausios”.
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RUSIJOS MOTERŲ “MIRTIES BATALIJONO”
VEDĖJOS GYVENIMAS
Iš Clevelando “Leader-News” — Verčia K. S. K.
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PERSIDIRBIMAS
Pagal M. G. Overlock, M. D.
Rašo Ona.

Žmogaus kūnas yra tai maši
na, susidedanti iš keturių tūks
(Tųsa iš pereito numerio)
dėjau verkti. Ji išbudo nusigandusi. “Kas tančių ir dviejų šimtų įvairių
dalių; tai yra vienatine mašina,
Su laiku man pakėlė iki dviejų rublių atsitiko, mergaite? Kas tau yra?”
ant mėnesio. Bet man augant, reikėjo dau
Verkdama, aš pradėjau pasakoti apie kuri pati save aliejuoja. Pumarba širdis bėgyje dvide
giau ir drapanų, kurias motina 'turėjo pri tų vagystę, prašydama jos atleidimo ir ža pas
šimts keturių valandų išduoda
duoti iš mano algos. Nastazija Leontjev dėdama nevogti daugiau niekados. Nasta gana spėkos pakėlimui šešiasde
na buvo pikta ir kartais apmušdavo. Te- zija Leontjevna ramino mane ir pasiuntė at šimts trijų galionų vandens iki
čiaus ji ir mylėjo mane, kaip būt savo tik gal į lovų, tik ji negalėjo dovanoti mano 'tė pat viršūnės Bunker Hill monu
rų dukterį; aš visados stengiausi būti gera vams. Sekantį rytų ji nuėjo į mano namus, mento. Žmogus yra trivolnesir paklusni. Aš jai turiu būti dėkinga, ka apibarė tėvų už negrųžinimų cukraus ir už nis už arklį ir jojo atsilaikymo
spėka yra tiesiog pastebėtina.
dangi nuo jos aš išmokau iš prie prekystės 'nepabaudimų manęs. Tėvai taipgi labai iš Nepaisant to visko, toji mašina
ir prie namų darbo.
to susigėdo.
bematant pasipriešina netiku
Jau rodos buvau apie vienuolikos me
Nedėldienius aš praleisdavau namuose, siam jos išnaudojimui, arba pertų .amžiaus, kaip sykį, įsikarščiavusi, susi padėdama motinai prie namų ruošos. Nu 1 sidirbimui, ar tai butų fiziškas
pykau su Nastazija Leontjevna. Jos brolis eidavau vandens į šulinį, kurs buvo diktokai ] ar protiškas, ir suirimui kartą
įvykus, jau kūnas nebus toks,
mėgo teatrus ir tankiai juos lankė bei kal atstu nuo stubos. Motina kepė duonų dėl kaip pirmiaus buvo, nežiūrint
bėjo apie tai. Aš beveik nesupratau, kų te visos savaitės, tėvas gi nešdavo jų į turga j kaip gabiai tasai suirimas butų
atras reiškia ir kaip jis išrodo, tečiaus žin vietę pardavimui po 10 kapeikų bandelę. Jo atitaisytas.
geidumas apėmė mane matyti ir vienų va būdas vis darėsi aršesnis, ir nieko stebėtino Pavojinga liga, iš priešasties
karų aš nusprendžiau nueiti į tų stebitinu- būdavo, kad aš nuolatos a'trastavau moti persidirbimo, palieka kūną lamų vietų. Aiš paprašiau Nastazijos Leon nų verkiančių, kuomet tėvas pareidavo gir biaus linkstančiu prie įvairių li
gų. Užtai gi vyrai ir moters pri
tjevnos pinigų dėl teatro, bet ji nedavė.
tas ir jų stumdė.
valo saugotis nuo tokių užsiė
“Tu, maža mužička, kam tau teatro rei
Pasiekiau penkiolikų metų amžiaus ir mimų, kurie reikalauja pertek
kia?” ji aštriai manęs paklausė.
pradėjau nepakęsti savo gyvenimo naštos. tino spėkų aikvojimo. Gal jus
“Tu, prakeikta žydelka!” Aš atrėžiau Gyvenimas manyje pradėjo atbusti ir ma pasakysite: “Ką galiu daryti?
jai ir išbėgau iš krautuvės. Nuėjusi pas sa no atsivaizdinimai pradėjo plėstis ir skra Darbą reikia atlikti, antraip vie
vo motinų papasakojau apie tų atsitikimų. joti. Viskas, kas slinko pro mane ir viršu tos neteksiu”. Arba, jei tai yra
motina, ji pasakys: “Neturiu lai
Jinai labai nusiminė.
je manęs, kame aš gyvenau ir dirbau, kvie ko atsisėsti, nei laiko atsigulti
“Bet dabar ji tavęs nepriims atgal. Kų tė mane, viliojo ir gundė mane. Įspūdžiai pasilsėjimui.”

tu veiksi, negaudama algos, Marusia? Kaip
mes apmokėsime rendų? Mums juk reiks
vėl eiti ubagauti.“ Ir motina pradėjo ver
kti.
Už tūlo laiko atėjo pas mus mano darb
davė, apibardama mane už greitų užsikarščiavimų.’
“Kaip aš galėjau žinoti, kad tu buvai
užsidegusi eiti į teatrų?” išmetinėjo ji. “Ge
rai, aš tau duosiu kas nedėldienį po 15 kapei
kų ir galėsi lankyti teatrų.”
Taip aš tapau nuolatine teatro galeri
jos lankytoja, tėmijau su žingeidumu visus
lošikus, jų keistas gesturas ir apsiėjimų bei
jų kalbų.
Per penketų metų aš dirbau Nastazijai
Leontjevnai, kaskart užimdama svarbesnes
pareigas su dauginimusi mano metų. Kas
rytas aš kėliau anksti rytų, atidarinėjau
langines, suminkiau tešlų, iššlaviau kamba
rius ir šveičiau grindis. Pagaliaus man tas
viskas labai nusibodo ir pradėjau manyti
jieškotis kito darbo. Tečiaus mano motina
sirgo, o 'tėvas vis mažiau ir mažiau dirbo,
beveik visų laikų užsiėmė tik girtuokliavi
mu. Jisai pasidarė dar žiauresnis, mus bemielaširdingai nuolatos mfušdavo. Mano
sesers buvo priverstos nepasirodyti namuo
se. Šura apsivedė sulaukusi (Šešiolikos me
tų, o aš, būdama keturiolikos metų amžiaus,
tapau svarbiausia šeimynos palaikytoja.
Man tankiai reikėjo išprašyti .algų iškalno,
kad galėčiau palaikyti šeimynų nuo bado.
Vienų dienų urnai manyje pakilo gun
dymas prie vogimo. Pirm to aš niekad ne
su nieko pavogusi ir Nastazija Leontjevna
jau buvo visiems pažįstamiems paskelbusi
apie mano gerumų ir ištikimybę.
“Štai aš turi mužičkų, kuri nevagia”, ji
sakydavo. Bet vienų dienų, išpakuodama
iš bačkos cukraus galvas, kurios buvo at
siųstos jos krautuvėn, aš radau vietoj pa
prastai šdšių, šį sykį septynias. Mane tuoj
ta septinta galva cukraus ir sugundė pasi
imti jų sau. Naktį aš slapta jų išsigabenau
iš krautuvės ir nusinešiau namon. Tėvas
Iš to labai nusistebėjo.
“Kų tu padarei, Marusia? Nešk tuo
jaus atgal”, jisai man prisakė. Aš verkda
ma aiškinau, kad tas cukrus nebuvo tikr i
Leontjevnos, nes iš sklado atsiųsta perdaug.
Tuomet tėvas sutiko cukrų pasilaikyti.
Tada aš sugrįžau atgal į krautuvę ir
atsiguliau; tečiaus akįs negalėjo užsimerk
ti; mano sųžinė kankino mane. “Kas butų,
jeigu ji susektų, kad vienos galvos cukraus
trūksta ? Kas bus kada sužinos, jog aš pa
vogiau jų?” Mane apėmė didžiausios sar
matos jausmas. Sekančių dienų aš negalė
jau pažiūrėti Nastazijai Leontjevnai tiesiai
į akis. Aš jaučiausi prasikaltus. Kiekvie
nas jos pažiūrėjimas ar susijudinimas su
kėlė mano širdyje neramumų. Pagaliaus
ji nutėmijo, kad su manimi yra kas negero.
“Kas (tau yra, Marusia?” užklausė ji,
prisitraukusi mane prie savęs. “Ar tu ne
sveikuoju?”
Tas mane dar labiau užgavo. Mano pa
pildytos nuodėmės našta spaudė mane dau
giau ir daugiau. Ūmu laiku ta našta likosi
nepakeliama. Sųžinės aš negalėjau nura
minti. Praėjus porai neramių dienų ir bemigių naktų, aš pasiryžau prisipažinti. Nu
ėjau į Leontjevnos kambarį, jai bemiegant,
pribėgau prie jos, puoliausi ant kelių ir pra-

iš kitų gyvenimo, kokius aš gavau lankyda Tokioms ypatoms štai ką ga
ma teatrus, giliai įsidėjo į mano sielų ir pa lima patarti: Paimk pasilsiui
gimdė manyje meilę žadinančių spėkų. Aš penkiolika minučių iš ryto ir po
norėjau gražiai rėdytis, visur išeiti ir nau tiek pat po pietų, jei daugiau
dotis gyvenimo malonumais. Aš norėjau negalima pašvęsti, — per savai
būti mokyta. Aš norėjau turėti užtektinai tę bus trįs ir pusė valandų, ši
padalinus pasilsėjimui lai
pinigų ištraukimui savo tėvų ant visados iš taip
ką, apturėsi daugiau naudos, ne
badavimo ir kad galėčiau be jokio užsiėmi gu paimant vieną ištisą dieną
mo gyventi, kad nereiktų kelti prieš saulės kas savaitė.
tekėjimų, kad nereiktų šveisti grindų ir dra Visiškas kūno atsileidimas,
kuomet jaučiame nuovargį, ne
panų skalbti.
O! kų aš, rodės, nebūčiau davusi už pa paisant trumpumo laiko, sustip
rina žmogaus visą sistemą.
ragavimų tų saldybių, linksmybių, kokios] Kiek dar laiko ims, kol vyrai
gyvenime buvo! Bet jos rodės esu ne dėl ir moters supras, kad žmogaus
manęs. Diena © dienos aš vergavau virtu kūnas gali tik tiek teatkelti? Ne
vėje ir krautuvėje. Niekados neturėjau at tolis, ne darbo sunkumas, bet
liekamo rubliaus. Manyje kas tai sukilo i bėgis, skubumas žmogų užmu
prieš tokį skurdų, benaudį, tuščių gyveni ša. Žmogus penkiasdešimts me
tų amžiaus būdamas privalo
mų.
jaustis geriausiame sveikatos ir
stiprumo padėjime; bet ar daug

Apsivedė penkiolikes metų būdama.
į tokių žmonių yra? Kiek tai
Atėjo Rusų-Japonų karė. Nuo jos gi, to amžiaus žmonių guli ligonbuSiberija, nuo Tomsko iki Mandžurijos, su čiuose ir dejuoja: “Kodėl aš ne
daktaro patarimo ?
judo nauju gyvenimu. Tas palietė net mu paklausiau
Kodėl negalėjau pašvęsti reika
sų gatvę, ikišiolei lyg mirusių ir be jokių lingo laiko pasilsiui ? Dabar da
prietikių. Du oficieriai, broliai Lazovai, vie ktaras man tik tiek tesako, jog
nas kurių buvo vedęs, pasisamdė sau kam netekau spėkų, netekau galės.”
barius šalę Naštazijos Lecntjevnos krautu Kiekvienas žmogus turi sten
vės. Jaunoji Lazova nieko nežinojo apie na gtis čėdyti savo spėkas; neuž
kad negalima žvakę de
mų užlaikymų. Jinai nužiūrėjo mane, be mirškite,
ginti iš abiejų galų. Moters ir
dirbančių čionai prie namų ir pasiūlė man merginos, kurios žino, kad jos
eiti pas jų dirbti, duodama septynis rublius ■ bedirbdamos aikvoja spėkas,
privalo atsiminti, kad dasiekus
ant mėnesio.
Septyni rubliai ant mėnesio man pasi keturiasdešimties metų amžiaus
rodė dideli pinigai ir aš tuoj jos pasiūlymų jos susitiks su savo gyvenimo
Kaip jos tą laiką pasi
priėmiau. Kų galima veikti su tiek daug krizių.
tiks, ar su suirusiais nervais ir
pinigų? Net keturi rubliai man lieka ap nusilpilsiais raumenais, kurie
mokėjus motinos namų rendų. Keturi rub negalės atkelti permainos ap
liai! Užtenka nusipirkimui naujų drapa sunkinimų? O gal jūsų sudėji
nų ar net porų gražių čeverykų. Šalip to, mas bus gana tvirtas ir stiprus
tas man davė progų pasiliuosuoti iš Nasta kovoti su to laiko nesmagumais ?
Tas priklausys nuo to, kaip pa
zijos Leontjevnos vergijos.
čios užsilaikote. Moters privalo
Aš užėmiau į savo priežiūrų visų La- žinoti, kad daugiausiai moterų
zovų namų tvarkų. Jie buvo draugiški ir patenka į beprotnamius ir ligonmanimi pradėjo interesuoties. Jie mokino bučius po 40 metų amžiaus. Tėmane apsiėjimo prie stalo ir prie žmonių, mykit į save; pati žinai kiek ga
taipgi žiurėjo, kad aš bučiau pasidabinusi ir li pakelti, čia noriu pasakyti,
kad moters neprivalo tiek dirb
švari.
ti, t. y. iki galutinam nuvargiJaunesnysis Lazov, oficierius Vasili, mui (susmukimui). Motinos,
pradėjo atkreipti į mane domų, ir net vienų kurios turi keletą vaikų, neturi
vakarų užsikvietė eiti su juom pasivaikščio vakarais sėdėt ir siūti iki dešim
ti. Su laiku jo draugiškumas prie manęs di tai valandai ar vėliau dėl to, kad
Marytei reikia pančiakaitę uždėjo. Mudu daugelį kartų buvom išėję vi adyti.
Pasižiūrėk į savo kūdi
sur. Jisai pradėjo mane myluoti, glamonė kėlį lopšyje ir atsimink, kad ji
ti ir bučiuoti. Ar aš supratau tikrų to vis sai nuo tavęs reikalauja mais
ko reikšmę? Vargiai. Viskas tas man bu to, kurio negavęs jisai nusilps
vo nauja, malonu, žavėjančiu. Jį pamačius, ta ; o taipgi turi nusilpnėti dėlto,
mano pulsas pakildavo. Mano jaunas krau kad motina nuo darbo nuvargu
si negali kūdikiui pristatyti tin
jas užsidegdavo veiduose, jį pamačius.
kamai stiprinančio maisto.
Vasili sakė mylįs mane. Ar aš jį mylė Tavo prideryste linkui tavo
jau? Jeigu ir mylėjau, tai buvo daugiau vyro, tavo vaikų ir savęs yra
delei to, kad jis mane įvedė į malonesnį gy vengti persidirbimo. Kiek šei
venimų, o ne dėl jo paties. Jisai žadėjo ma mynai naudos iš tokios motinos,
ne paimti už moterį. Ar aš norėjau ištiesų kuri spėkų netenka? Tokia mo
teris savęs nei kito nepakenčia.
išeiti už jo? Nežinau. Apsivedimo- klausi Vienas
iš liūdniausių atsitikimų
mas manyje'tuo labiau sukilo, kad išrodė ga nerviškumo yra matyti moterį,
lu mano vargų ir skurdo ir apsivesti norė kuri negali pakęsti savo vyro
jau daugiau dėl to, ne kaip kokiu kitu tik balso, nei savo vaikučių plepėji
slu. Apsivedime aš išsirokavau liksianti mo.
liuosa, neprigulminga ir viskų kitų aš įsi Pavojingumas persidirbimo yra tame, kad žmonės nesisten
vaizdinau.
gia protarpiais pasilsėti. Paj>
(Bus daugiau)
valgius pietus reikia būtinai
Daryk kaip reikia, o ne kaip nori.

nors pusvalandį prigulti ir tai me laike reikia stengtis viską
| užmiršti. . Nežiūrint, ar esi ve- i
I

dus, ar nevedus, neužmiršk vi
durdienyje prigulti. Valgyk ge
rą maistą, miegok nemažiau aštuonių valandų į naktį, tinkamai
valyk kūną ir dantis. Vietoje
rankų, vartok galvą, t. y. mąs
tyk ir tėmyk kaip galint sau
darbo sumažinti, o kada dasieksi septyniasdešimts metų am
žiaus, tai su pasigailėjimu galė
si pažiūrėti į tą moterį, kuri, iš
priežasties naminio darbo, nete
ko spėkų nei sveikatos.
“Ačiū labai už laikraštį “Dir
vą”, kurią aš aplaikiau nuo Tamistų dėl pažiūrėjimo; ji man
labai patiko — visos jos turinys
— tai yra derlinga dirva, kuri
atneša šimteriopus savo arto
jams vaisius. Na, tai, broliai,
ir sesers, arkim ir purenkim ir
mes tą “Dirvą”, ir ji atneš mums
gerą vaisių. Siunčiu pinigus už
prenumeratą ir meldžiu man lai
kraštį siuntinėti, nes aš noriu
susipažinti su “Dirvos” artojais
ir darbininkais. — Jos. J. Pavinkšnis, Lenox, Mass.”

JAU SPAUDOJE
“SVETIMOJ
PADANGĖJ
PASAULIO
VERPETUOSE.”
170 naujausių šios gady
nės eilių ir dainų su dai
lės paveikslais, 200 pus
lapių knyga, padalinta į
6 skyrius, formatas 10
colių irgio ir 7 c. pločio.
Leidžia Dailiosios Li
teratūros Draugija. —
Meldžiu visų savo brolių
ir sesučių Lietuvių pasi
skubint užsiprenumeruo
ti šią poezijos knygą.
Kurie prie išleidimo
prisidės su $10, skaitysis
knygos leidėjai ir jų var
dai bus patalpinti toj pa
čioj knygoj kaipo išleidė
jų. Knygos kaina $1.00.
Taipgi galima ir po vieną
knygą užsiprenumeruoti
dabar, kad paskubinus
išleidimą. Knyga bus iš
leista gražiausio darbo ir
puikiausia technika, to
dėl ir spaudos lėšos yra
gana didelės. Sudėtų pi
nigų jau yra $700, o pra
dėtas darbas tik birželio
15 d. šių metų. Išleidi
mas knygos kainuos apie
$1,000. Kaip greit pini
gai bus sudėti, taip kny
gos išėjimas paskubės.
Visi prisidėkit prie šio
gražaus literatiško dar
bo. Iš to apturėsit dide
lius nuopelnus ir naudą,
viena, kad busit tų raštų
leidėju, o antra — už $10
gausit $20 vertės knygų.
Prisidėkit šiandien!
Kreipkitės tiesiog pas
autorių:
A. J. JOKŪBAITIS
Dailiosios Literatūros Djos Pirmininkas
366 W. Broadway
So. Boston, Mass.

r............... ~ii
SVETIMGIMIAMS CLEVELANDO
GYVENTOJAMS.
Musų Užrdbežinis Departmentas ižduoda
čekius į visus miestus pasaulyje.
Mes galim pasiųsti jums pinigus į visas
šalis už žemiausias galimas kainas.
Mus patarnavimas visuose užrubežiniuose dalykuose yra geriausias, kokis galima.
Veskite visus savo bankinius reikalus
su First National Bank, didžiausiu banku
Ohio valstijoje ir susijungusiu su First
Trust & Savings Company.

PIPCT TRUST & SAVINGS CO.

1 1I\U I

national bank

247—303 EUCLID AVĖ—netoli Sųuare
Sudėtini šaltiniai virš $120,000,000.

\

Kur
Šamas
Deda Savo Pinigus
ĖDĖ SAMAS yra didžiausias pinigų
galinčius visame pasaulyje.

0

Bet kur Dėdė Šamas deda savo pini

gus?
Į kokius paikius užmanymus?
Niekados.
Į užvedimus, kurie šiandien atsiranda
ir rytoj pradingsta ?
Niekados.
Dėdė Šamas deda savo pinigus į ištiki
mus bankus autorizuotus Valstijos arba Federalės Valdžios.
Taip daro musų miestas; taip daro mu
sų Valstija; taip daro musų Apskritis; taip
daro musų mokyklos.
Sekkite Dėdės Šamo pavyzdį ir bukite
apsaugoti!
Laikykit savo pinigus saugiai, veiklius ir pagelbingus jums dėdami į Clevelandą banką

The United Banking and Savings Co.
The Citizens Savings and Trust Co.
The Cleveland Trust Co.
The First Trust and Savings Co.
The Garfield Savings Bank
The Guardian Savings and Trust Co.
The Society for Savings
The Superior Savings and Trust Co.

Kiekvienas, kuris rengia baksų siuntiniui į Lietuvų pažystamiems ir gimi
nėms, privalo skaityti sekančius nurodymus:

Kaip Sutaisyti Siuntimui Baksus
1. Parašyk į Lithuanian American Trading Co., 6 W. 48th St., New York
City, ir gausi siuntimui reikalingas bilas ir ženklelius. Prašyk po vienų dėl
visų baksų, kuriuos manai siųsti. Už tai nieko nereikia mokėti.
2. Bakso didumas turi būti 3 pėdos ilgio, 2 pėdos platumo ir 2 pėdos augščio, mieruojant išlauko. (Jokių kitokio didumo baksų negalima siųsti be per
krovimo). Baksas turi bvjti padaryt as iš lentų 1-2 arba 3-4 colio storumo.
3. Išklok bakso vidų plonu aliejiniu audeklu-klejonka (panašiai tokiai, kų
vartojama užtiesimui stalų).
4. Dėk į baksų drabužius, čeverykus ir visokius maisto dalykus, tik nedėk
taukų, mėsos ir kvietinių miltų. Tų dalukų negalima dėti dėlto, kad baksų, ku
riuose yra vyriausybės neperžiurėtos mėsos arba taukai, valdžia neišleis išsiųsti. Kvietiniai miltai uždrausta išsiųsti į užrubežius.
5. Baksų pilnai pripildyk, taip kad sudėti daiktai nesikratytų, neslankiotų.
6. Užkalęs viršų, apkalk apsukęs blėka ar viela baksų aplinkui, taip kad
kuri nors lentelė nepasiliuosuotų.
7. Atidžiai ir gražiai išpildyk du rašteliu, kuriuos mes prisiunčiam, ir priklijuok ant bakso patogioj vietoj. Numerius, kurie randasi ant tų raištelių,
taippat užrašyk ant bakso, netoli priklijuotų raštelių.
8. Už ekspresų arba už vežimų freitu iki New Yorko apmokėk pats.
9. Neužmiršk išpildyti visas tris (baltų, rausvų ir geltonų) siuntimo blan
kas ir visas tris išsiųsk tuojaus sykiu su money orderiu ar čekiu už siuntimų j
Lietuvų, apsaugų, pristatymų Lietuvoje j vietų ir 11. Jeigu per apsirikimų
prisiųstum perdaug pinigų, tai kas atliks bus sugrąžinta. Jei neužteks, mes
turėsime siųsti bilų, kad apmokėtum. Prašome teisingai apskaitliuot, kad ne
reikėtų mums bereikalingai laiko gaišinti. Siųsk 14 centų už kiekvienų sva
rų pilnai pridėto bakso.
10. Mes priimsime ir mažus baksus arba ir rišuliusJoundulius, bet juos tu
rėsime perkrauti į baksus prieš siuntimų per jūres. Jei nori tokius rišulius
siųsti, taippat paženklink, kaip ir baksus, bet prisiųsk po 18 centų už kiekvie
nų svarų.
x
11. Čekį ar money orderį rašyk vardu Lithuanian American Trading Co.
12. Laiškus ir siuntinius adresuokite sekančiai:
LITHUANIAN AMERICAN TRADING CO.
6 West 48th Street, New York City.
Rekomenduojam dėti drabužius ir čeverykus į baksus, kuriuos norite siųsti.
Nešiotos drapanas Lietuvoj yra reikalingos ir turi didesnę vertę už naujas
Suvienytose Valstijose.

D I R V A

sielos sunaikinimo.
Pirmojo baimė yra antrojo Rojum.
Vienas daiktas tiktai reikalingas: sie
I
los atsidavimas Dievui.
JUOKIS — IR SVIETAS
JUOKSIS SU TAVIMI
Apsižvalgyk, kad pats esi tvarkoje ir
sutarime su visais daiktais, ir pavesk Die
=Gi
vui pasaulio ir likimo neišpainiojamo rez Gavome šitokią “Gromatą”.
ginio užduotį.
Juokų Redaktoriau!
Ką reiškia išnykimas arba nemirtinu- Gerb.
Aš, Zosė Januliutė, gerb.
mas?
Spragilo mergina, pastanaKas turės būti — bus. Ir kas bus, bus vijau pranešti Jums, gerb.
geriausiu.
Redaktoriau, kad aš protes
Tikėjimas į gerumą tai gal viskas, ko tuoju prieš tokį Jūsų pasiel
Neapsakomai puikus oras. Augsti kal
kaip Jus pereitam nunai kvaišta savo sidabrinėje migloje. Koks individuumas nori, perėjęs savo gyvenimą. gimą,
meryj
padarėt. Aš protes
Tiktai individuumas turi užimti vietą
reginys! Jausmai!....
tuoju ir negaliu niekad do
Įvairių rusių sensacijos grūdosi prie su Sokratu, Platonu, Aristoteliu ir Zeno vanoti, nes tas labai užgavo
prieš materializmą, prieš prietikio ir pesi mano širdį ir sujudino mano
manęs — manyje.
Pasivaikštinėjimo džiaugsmai saulei te mizmo religiją. Jis taipgi turbkreipti savo pavydo jausmus prieš tą Ankant; stebuklingo reginio žavėjančios gra protą prieš buddhisto nihilizmą, nes žmo tosę, kurios laiškas tilpo su
gaus elgimosi organizmas yra diametriškai a’tsikreipimu į gerb. Spragi
žybės užkerėjo mane.
lą, kuriam aš savo širdį ati
Aš geidžiau keliauti, troškau tyro priešingas sulyg to, kaip jis dirba: padidin davus ir nežadu kito kolei
džiaugsmo, badėjau darbo, emocijos, gyve ti savo gyvenimą arba sumažinti jį; kaip gyva busiu vaikino jieškoti!
jis stengiasi: ištobulinti savo gabumus ar Kad mano širdis tuo tarpu
nimo, palaimos ir meilės sapnų.
buvo kerštu užsidegus ant
Koks degte degąs geismas gyventi, jau ba sistematiškai numarin't juos.
tų vyrų, kurie savo pačias
Individuumo
pastangų
suvartojimas
sti, išreikšti virpino mano širdies gelmes!
žudo, ir kad aš gerb. Spragi
dėl
gero
padidinimo
pasaulyje
—
tai
kil

Tai buvo netikėtas jaunybės atbudi
lui įsikarščiavusi pasakiau,
mas, poezijos subliksnojimas, sielos atsi čiausias idealas. Tai padorumo idealas vi kad aš ir jam negaliu tikėti,
gaivinimas, (šviežias geismo sparnų išaugi siems mums.
— tai čia mano privaitiškas
Prigelbėti stumti pirmyn gero pergalę su gerb. Spragilu dalykas ir
mas.
Mane apveikė pergalint), besivalkiojan buvo paprastas šventų ir protuolių tikslas. jokia kita merga neturi prie
SOCII DEI SUMUS buvo .žodis Seneko, jo lyšti. Jis yra mano vaiki
ti drąsių aspiracijų minia.
nas ir aš galiu už jo tekėt,
Aš pamiršau savo metus, savo privalu kurs gavo jį nuo Kleanthus’o.
kada
tik noriu, ir aš jį my
----- o----mus, savo pareigas, savo neramumus, var
liu, o jis flš meilės sumanim
Tikką perskaičiau Vecherot’o knygą gali daryt irgi ką tik nori.
gus; ir jaunybė straksėjo viduj manęs, lyg
(La
Religion, 1869). Ji privedė mane prie Kai aš ant jo supykstu, tai
gyvenimas butų tik-ką prasidėjęs. Rodos,
kad kas-nors eksplioduojąs palietė ugnį, ir užsimąstymo. Aš turiu pajautimą, kad jo aš jį dar labiau myliu.
siela išvaikyta ant keturių vėjų. Šitokia religijos nuomonė nėra skaudi ir štropi; ir Aš nežinau, kur tu, Antogyveni, ale jeigu gyveni
me upe žmogus su džiaugsmu prarytų visą kad jo logika turi būti pavesta pataisymui. se
tam
pačiam mieste kur ir aš
pasaulį, patirtų viską, regėtų visus daiktus. Jei religija yra psichologinis laipsnis, pir su gerb. Spragilu, tai saugo
Į žmogų ineiųa Fausto ambicija, uni- mutinė proto laipsniui, tuomet aišku, kad kis, nelysk prie jo, ba aš tau
versalis geismas, — žmogaus kalėjimo celės ji pradings žmoguje. Bet priešingai — jei visas kudlas nupešiu ir akis
baisybė. Kiti numestų savo plaukų marš ji yra vidujinio gyvenimo forma, tuomet ji išdraskysiu, pamačius.
kinius ir kitas su džiaugsmu norėtų paimti turi tęstis ir tęsis, kol jausmas ir mąstymas Tu nori pasigirt ir privi
bus reikalingas. Klausimas yra tarp teiz- liot gerb. Spragilą savo ‘nie
visą gamtą j savo rankas ir širdį.
ko nemylėjimu’, ale aš gerai
O jus, geiduliai! saulės šviesos spindu- mo ir ne-teizmo.
žinau, kaip visos mergos sa
Jei Dievas tėra tiktai idealo kategori ko: kožnam vyrui, kokį su
lias yra užtektinas vėl uždegti jus visus! —
Šaltas juodas kalnas dar kartą pastoja vul ja, religija pranyks, kaip kad pranyksta tinka, vis sako, kad jis pir
kanu irtarpina savo snieginį vainiką su vie jaunystės iliuzijos. Bet jei Universale Esy mutinis, kokį ji galėjo pa
ninteliu liepsnojančio kvapo užsidegimu. bė gali būti jaučiama: ir mylima tame pat mylėt ir kad iki šiolei nema
tė tokio, kuris jos širdžiai ir
Tai yra pavasaris, kurs atneša šiuos u- laike, kuomet ji yra suprantama, tuomet fi viskam
kitam tiktų.... Vy
mus ir netikėtinus prisikėlimus; pavasaris, losofas gali būti religijinis žmogus, kaip ly rai ! netikėkit tokioms pasa
kurs siunčia gyvybės virpėjimą ir sujudina giai ir piešėjas, oratorius, politikas. Jis ga koms, nes aš tą pati gerai ži-;
perdėm visą, kas gyvas, kas gyvuoja, yra li pritraukti pats* save prie garbinimo arba nau. Aš pati esu mergina.
Taipgi persergsčiu ir Lak
staigių geismų gimdytojas — nesuvaldomų ritualo bei jų pažeminimo.
štingalėlę,
kurią gerb. Spra
A'š linkstu prie šio išguldymo.
palinkimų, nepermatomų ir neužgesinamų
gilo
eilės
“
užžavėjo
”. Jo ei
Man religija yra gyvybė pirm Dievo ir
geidulių, išsiveržimų gimdytojas. Jis perlės
tik
maine
tegali
žavėt ir
siskverbia perdėm storą medžių žievą ir nu Dievuje.
jus kitos neturit tiesos prie
Ir net kuomet Dievas butų prirodytas jo ir nerašykit jam laiškų ir
plėšia maską nuo asketicizmo išvaizdos.
kaipo
visuotina gyvybė, ligtol, kol šioji gy neerzinkit mane!
Pavasaris priverčia vienuolį drebėti sa
vybė
bus
pozitive, o ne negative, siela persi- Su pagarba Spragilo mer
vo vienuolyno šešėlyje, jis šokdina mergi
ną jos ruime; kūdikis sėdi prie savo stale skverbusi begalinio jautimu bus religijinia- gina Zosė.
lio mokykloje ir džiaugiasi; senutis, sergąs me stovyje.
Prierašas: “Nėr to gero,
Religija skiriasi nuo filosofijos kaip kad neišeitų ant blogo”, sa
reumatizmu lenkiasi prieš jį ir čiulpia jo
prastas ir savaimingas “aš” skiriasi nuo ko žmonės. Taip ir čia. No
gyvybę.
mąstančio “aš”, kaip sintetiška intuicija rėjom patiks vienai skaity
‘O Hymien, Hymenaee!’
tojai, tai užgavom jausmus
skiriasi nuo intelektualio analizo.
----- o----kitos. Nebūtume dėję anos
Mes esame priimami į religijinę valsty laiškelio, ana butų užsigavuAr Nemesis iš'tikrųjų reališkesnis, ne
gu Apveizda; pavydus Dievas tikresnis, ne bę pagal savaimingą prie jos prigulėjimo si, o šita butų rami.
pajautimą ir linksmą pasidavimą tvarkos Vaje, vaje, kada tų redak
gu geras Dievas ?
torių bėdos ir vargai pasi
Ar skausmas neabejotinesnis, negu ir gerumo principui.
Religijinė emocija padaro žmogų są baigs ir kada žmonės bus ir
džiaugsmas; tamsybės pergalė saugesnė,
ir kiti užganėdinti....
moningu apie save; jis susiranda savo pa vieni
negu šviesos?
Mes pereitą sykį nujautė
Kurs — pesimizmas ar optimizmas yra ties vietą viduj begalinio vienumo; ir tai me, kad bus kas blogo, bet
niekam nesakėme. Gerai dar
arčiausiai teisbės; ir kurs — Leibnitz ar yra šisai atjautimas, kurs yra šventas.
Bet, nežiūrint šių visų užslėpimų, kny kad negąsdinat laikraščio
Schopenhauer — geriausiai suprato visatą?
Juokų Red.
Kurs — sveikas žmogus ar sergantis — ga padarė man didelį įspūdį. Tai puikus neskaitymu.
-mato aiškiausiai daiktų dugną? Kurs tei dailės darbas, — nunokęs ir rimtas visais
atžvilgiais.
Budrikas.
“Gromata” gerb. Vasarai
singas? Ken o t iesa ?
(Ar iš Detroito? — Red.)
O! skausmo ir blogo problema yra ir
ILGAI
MIEGOJO.
Lik, lik, gerbiamoji,
bus visuomet didžiausia esybės mintis. Pa
nepražūk,
čios esybės egzistencijos klausimas yra tik
Ilgai miegojo musų broliai,
Tu su mumis visad buk,
tai antriniu klausimu.
Gėrėjos vien tuščiais sapnais,
Nes bijau žiemos šaltos,
Paprastas žmonijos tikėjimas pasisa
Nors giedri dienelė aušo,
Kuri jau gal tuojau čia
vino pergalę blogo su geru. Bet jei geras
Nedegė širdįs jų jausmais.
užstos!
nesiranda pergalės pasekmėje, bet pačioje
Nors prie sunkaus darbo lietuvis,
Man visada kojos šala,
pergalėje, tuomet geras talpina savyje ne
Užtraukia dainą jis savaip,
Žiemą nosis raudonuoja,
Pati nuolat gulant bara,
paliaujamą ir begalinį klonftestą, nepabai
Linksmu, nes Lietuva nežus,
Kad kojos taip šaltos.
giamą kovą, ir laime nuola'tai grumojama.
Atgįja nors nyko senai.
Lik, lik, nepražūk,
Ir jeigu tas yra gyvenimas, ar ne Buddha
Nors ir spaudos laiškas turtingas
Tu su mumis visad buk!
yra teisingas priskaitydamas gyvenimą
Pasveikin’ lietuvį karštai,
Simanas U-sas.
kaipo sinonimį su blogu, kadangi jis reiškia
Nors nuo lietuviškų dainelių
Nuo Red.: — Nors eilia
nepaliaujamą neramumą ir amžiną karę?
Skamba laukeliai ir miškai.
vimas prastas ir mintis laik
Nusiraminimas ar pasilsis, sulyg budKaip aukso varpas ten skambėjo:
raščiui perprasta, bet talpi
dhistų, tėra tiktai atrandamas išnykime.
“Pabusk, lietuvi, nemiegok,
name nenorėdami pasakyti,
Savęs išnaikinimo dailė, išbėgimas nuo pa
“Tau vilties žvaigždė sužibėjo,
jog Tamistos eilės tikusios
tik į gurbą. Kožnas žmogus,
saulio didžios kentėjimo mašinerijos, ir at
“Uoliai su mum’ prie darbo stok!”
jei
ką rašo, jis mano tą atli
naujintos egzistencijos nepalaima, — atsieBet musų broliai to narnate,
kęs
geriausia, įr nori matyti
kimo Nirvanos dailė yra jam augščiausia
Tamsoj paskendę jie giliai,
patalpinta. Mes tamistos ei
daile, vienatinis išsigelbėjimo įrankis. Kri
Kalbos lietuvio nesupratę
lių nei ištaisyt negalėjom.
kščionis sako Dievui: “Išgelbėk mus nuo pi
Ir snaudžia-miega sau ramiai.
kto.” Buddhistas prideda:
Kada saulutė suspindėjo
Lietuvos lietuviai karę ar
“Ir iki šiam galui išgelbėk mus nuo apAnt mus vargingos Lietuvos,
ba “vainą” vadina karu. Jie,
sklembtos egzistencijos, sugrąžink mus j
Jų šaltos kaip ledų krutinės
skaitydami Amerikos lietu
nieką!”
Nematė laimės tos savos.
vių leidžiamus laikraščius,
tegul žino, kodėl Amerikoje
Pirmasis tiki tam, kad kuomet jis pasiKad laimės žvaigždė jau pranyko
lietuviai “vainą” vadina ka
liuosuos nuo kūno, jis įžengs į amžiną pa
Malonu butų, kad ji grįžt’,
re, o ne karu, nes mes čia tu-.
laimą.
Baisi nelaimė juos patiko,
rime kitokius karus (tram- Į
Antrasis tiki, kad individualybė yra
O kaip raudoti jiems išdrįst’....
vajus). Mes važiuojam karu,
kliūtis visam ramumui, įr geidžia pačios
Vyturėlis.
ir einam į karę, o ne į karą.

JUOKIS
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“DIRVA” Į LIETUVĄ
JAU GALIMA SIŲST

GUDRUS SUMANYMAS.
Daugelis mus skaityto
jų jau išrašė “Dirvą” savo
giminėms į Lietuvą. Išra
šymas visai paprastas: at
siunti giminių adresą ir $3
už visus metus. Taip da
ro tie, kurie žino, jog gimi
nės tikrai ten randasi.
Bet šitai kokių yra gud
rių “Dirvos” skaitytojų:
jie atėjo (vietiniai) į mu
sų krautuvę ir užmokėjo
už vieną mėnesį 25 centus
ir, davę adresą, sako, siųs
kit kolei gausim nuo jų at
sakymą, o tada užrašysim
ant čielų metų.
Taigi ir iš kitų miestų
musų skaitytojai, abejo
dami, kolei negavot laiš
kų nuo saviškių, prisiųskit
mums 25 centus ir mes siųsim “Dirvą” į Lietuvą per
visą mėnesį. Tuo tarpu Ir
jūsų laiškai susisieks ir
visi dalykai apie juos pa
aiškės. Jie bus jums dė-kingi. Jie supras, kad tai
jūsų darbas, o ne keno ki
to.
Duokite Lietuvos žmo
nėms laiknascių!
Siųsdami 25c., galit indėti pačto ženkleliais.
Pačtas leidžia siųsti ir
knygas į Lietuvą, punde
liais iki 4 svarų. Persiun
timas visai pigus.
Išrašykite saviškiams
“Dirvos” laidos knygų.
“DIRVA”
7907 Superior Avenue
Cleveland, Ohio

NUOŠIMTIS
SKAITOSI NUO TOS DIENOS,

=

PINIGUS Į LIETUVĄ GVARANTUOJAM
Šiandien, kada Lenkų markės yra že
mos, geriausia yra siųsti pinigus jūsų gimi
nėms į Lietuvą.
M. C. Piotrowiczius yra vedėju Užrubežinio Skyriaus ir jisai tuose reikauose su
teiks jums tinkamą ypatišką patarnavimą.
Šią savaitę visiems lietuviams bus duo- ,
dama dykai naujas taikos Lietuvos ir Eu
ropos žemlapis, kas ateis čia su reikalu.
Ofiso valandos kasdien nuo 9 ryto iki 3 po piety ir Subatomis nuo 9 iki piety. Subatomis vakarais nuo 6 iki 8.

THE GARFIELD
SAVINGS BANK
St. Clair Avenue ir E. 79th Street

SIUNČIAME PINIGUS J EUROPĄ
Jei rengiatės siųst pinigus j Europą saviems
giminėms, tai musų ofisas, esąs jūsų kaimy
nystėj, jums mielu noru patarnaus ir viską
atliks kuogeriausia už mažiausias galimas
persiuntimo lėšas.

Mes taipgi kiekvienam patarnaujam prirengime ir išgavime pasportų.

Dėkit taipgi savo pinigus j šį didelę, saugų
banką ir uždirbkit 4% metinio atlyginimo.

Zbe

Clcvclanb
Cvust Comvanę
šaltiniai virš $74,000,000.00
Main Office — Euclid & E. 9th St.
4008 St. Clair Avė.
752 E. 152nd St.
8436 Broadvvay
Lorain, Ohio
2202 Woodland Avė.
Bedford, Ohio
Euclid at E. 105th St.
Willoughby, Ohio
Painesville, Ohio
ir kiti šeši skyriai.

kada pinigai padedami
taupinimui

LAKE
SHORE
BANKOJ
ir subjektas sulyg regulecijos išmokama iki tai dienai,
kurioje atsiimi savo pinigus.

4%
St. Claii ir East 55-ta gatvė,
Prospect ir Huron,
Superior ir Addison,
St. Clair ir East 125-ta gatvė
12000 Superior Avė.

MEMBER
FEDERAL RESERVE
5YSTEM

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

Henry J. Schnitzer Statė Bank

I
SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA
I
.. ...........J

Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma
taip ir dabar

ir gvarantuoja
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių
meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer Statė Bank
141 Washington Street,

New York, N, Y.

VISOKIOS RŲŠIES PINIGAI
Yra pinigų, kurie turėtų būti palaikomi taupymo bankuose.
Yra pinigų, kuriais reikėtų pirkti Bankinius Pasiūlymus, kurie
yra lygiai saugus ir atneša didesnius nuošimčius.
Yra pinigų, kurie turėtų būti invesdinti į Valdžios, Miesto arba
kitus tinkamus Korporacijų Bondsus.
Yra pinigų, kurie turėtų būti invesdindi į Preferuotus arba Pa
prastus Šerus įstaigų ir pasiturinčių korporacijų.
Yra pinigų, kurie turėtų būti įvesdinti į įstaigas, kuriose nerizi
kuojama ir kur pelno proga yra didelė. Be šitokios rųšies įves
dinimo nėra galima padaryti ir kitų auginčiau minėtų įvesdinimų.
Prie kurios invesdinimų skyriaus JŪSŲ PINIGAI pri
klauso? Jeigu abejoji, pasitark su mumis.

OTIS & CO
Cuyahoga Building
Prie pat Skvero
CLEVELAND

Lietuvos Atstatymo Bendrove
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuvių Korporacija

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ inkorporuota šioje šalyje ant $1,000,000. Tais
pinigais ji rūpinasi Lietuvos atstatymu iš po karės griuvėsių. Ji pasiryžus tuoj atstatyt:
1) PRAMONĘ, 2) PIRKLYBĄ, 3) ŽEMDIRBYSTĘ.
Jau įvesdinta į Lietuvos Valstybės Banką 1,000,000 markių ir užperka laivus dėl Lie
tuvos valstijos. Visi Lietuvos Atstatymo Be-vėj sukelti pinigai eis Lietuvos atstatymui.
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ jau įsteigė:
1) avalų (shoe) fabriką; 2) chemišką dirbtuvę; 3) įvairias krautuves; steigia: 1) Ke
leivių Namą ir 2) Banką New Yorke; organizuoja dėl Lietuvos Siuvėjų Bendrovę ir tt.
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS notariatas surašo ir paliudija visokius notatarialius (rejentalius) dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus, įgaliojimus, abligatus ir ki
tus popierius, kurie turės galę čia ir Elropoje.
STOKITE VISI Į LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĘ, nes jdo daugiau bus kapita
lo, tuo daugiau bus prisidėta prie lietuvių būvio pagerinimo. L. A. Bendrovės šėrai po $10,
bet neparsiduoda mažiau kaip 5 šėrai. Už pinigus išmokama nemažiau 4 nuošimčių.
INVESTINIMO SAUGUMAS TIKRIAUSIAS, PELNAS NėAPftlBUOTAS.
Su užklausimais kreipkitės šiuo adresu:

I

LITHUANĮAN DEVELOPMENT CORPORATION

______________
320
Fifth Avenue

__
New York City _
■
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DAUGIAUS AUKŲ LIE- 1 rėti Bendrą Lietuvių Komitetą, nėms apie reikalingumą kūdi si! Visi be skirtumo, siųskite Kas daugiau? Visos kuopos ir
draugijos, imkite pavyzdį! Au
TU VOS GELBĖJIMUI! ; atstovaujantį visas musų gelbė- kiams pašalpos. Pašalpa ir prie suaukautus pinigus tiesiai į

jjimo organizacijas. Tautininkų
(
Rugsėjo 1 d. New Yorke, Wal- ir katalikų srovės, kiekviena iš
dorf Astoria viešbutyje, įvyko savo pusės, paskirt po 9 atsto
Lietuvos šelpimo draugijų at vus į tokį Bendrą Lietuvių Ko
stovų bendroji konferencija. O- mitetą. Tojo Komiteto užduo
ficialiai dalyvavo šios organi timi bus tvarkyti ir prižiūrėti,
zacijos: Lietuvai Gelbėti Drau kad suaukaujami pinigai butų
gija, Amerikos Lietuvių Centra- naudojami atsakančiam tikslui.
Visą Lietuvos šelpimo darbą
lis Komitetas, Lietuvos Laisvės
Varpas, Tautos Fondas ir Dak bendriname. Visas šelpimo or
tarų Draugija. Atstovų viso ganizacijas rūpinamės suvieny
ti, kad tuomi daugiau aukų su
buvo apie 20.
Šio suvažiavimo tikslas — tai rinkus ir atsakančiau Lietuvos
delei organizuojamojo dadėti- žmones, o ypatingai tuos mažu
nio Amerikonų Komiteto (jo tėlius kūdikius sušelpus. Dabar
mieriais bus surinkti nuo turtin tiniu laiku jie yra po globa Agųjų Amerikonų bent po $100,- merican Relief Administration.
Kol visų, arba bent nekuriu,
000 kas mėnuo Lietuvos kūdi
organizacijų
susivienijimas įkių maitinimui), reikalinga tuvyks, visi Centralio Komiteto
Skyriai ir abelnai visi Amerikos
o RED. ATSAKYMAI p Lietuviai, šiuomi yra prašomi
Nepageidaujamas. — Straip tęsti aukų rinkimo darbą ir
snelį prie progos sunaudosimu. stengtis kiek galint daugiau su
Kalnavertis (London). — Ko rinkti. Sušaukite specialius su
respondenciją gavome, sunau sirinkimus ir aiškinkite žmodosime. Ačiū.
Budrikas. — Straipsnį “Mir
ties Reikšmė” aplaikėme. Prie
VISI, KURIE GARSINASI
progos patilps. Ačiū.
"DIRVOJE”, REMIA MUS.—
Vokietijoj buvo žemės drebė
jimas. Kopenhagen. — Edinger miestelyje, Wuertemberge,
atsibuvo smarkus žemės drebėjimas.
“Slapieji” nori 3.45% alaus.
Columbus, O. — “Sausieji” už
sipuola ant “šlapiųjų”, kad tie,
pasinaudodami liberališkumo šydra deda pastangas įvesti tiesotu darymą alaus su 3.45% alko
holio.

DIDELIS PAžENGIMAS PIR
MYN.
American Woolen Company
prezid. Mr. William M. Wood iš
leidžia pranešimą, kad jų kom
panija padarė didelį palengvini
mą savo darbininkams įsigyti
namus. Sudaryta taip vadina
ma Homestead Association, Ine.,
kuri ims mortgadžius už 4%%
su ketvirtainiu mėtį išmokėji
mu, kuomet tos kompanijos dar
bininkai pirks namus dėl savęs,
tas mortgadžius bus iki 75 nuo
šimčių nuosavybės vertės, su iš
mokėjimu sekančiai:
Paskolai iki $1000 mokėti rei
kės principialės mokesties $6.50,
išviso $6.50 iki $10 ant mėnesio.
Nuo $1001 iki $2000 — $7.50;
išviso nuo $11 iki $15 mėn.
Nuo $2001 iki $3000 — $8,50;
išviso nuo $16 iki $19.50 mėn.
Nuo $3001 iki $4000 — $9.50;
išviso $20.50 iki $24.50 mėn.
Nuo $4001 iki $5000—$11.50;
išviso nuo $26.50 iki $30 mėn.
Abelnai bus duodama pasko
los dėl statymo ir pirkimo na
mų visiems toje kompanijoje
dirbantiems darbininkams. Pa
skolos bus daromos tiktai na
mams dėl vienos šeimynos. Ga
lės gauti visi, kurie dirbo dirb
tuvėse nuo birželio 16, 1919, ir
visi, kurie yra insišiurinę Group
Life Insurance sulyg American
Woolen Company parėdymo, tu
ri tiesas prie paskolos.
Pastatytuose namuose galės
gyventi tiktai pats savininkas.
Iš visų atžvilgių tai yra dideliausia pagalba darbo žmonėms
įsigyti savo gyvenimui pastogę.
Kad kitos didelės Amerikos įs
taigos tą padarytų, tai paleng
vintų darbininkų gyvenimą ir
išvengtų didelio išnaudojimo tų,
kurie namus stato ir parduoda
arba nuomuoja.
PAJIEŠKAU Baltraus ir Pra
no Kinčių, paeina iš Telšių pav.,
Kauno g., pirma gyveno Minden,
W. Va., keli metai kaip randasi
Clevelande. Norėčiau su jais su
sižinoti. Meldžiu atsišaukti per
“Dirvos” administraciją, čionai
gausit mano antrašą.
(32)
Jonas Petkus.

LIETUVIŠKAS
IŠRADĖJAS
šituo vardu išleista kny
gutė parodys jums, kiek
žmonės padarė pelno per iš
radimus ir kiek dar galima
padaryti.
Tą brangią knygutę siun
čiam kiekvienam ant parei
kalavimo

DYKAI
Kaipo žinovai (expertai)
patentų — bandome išradi
mus DYKAI. Rašykite rei
kalaudami musų knygutės:
Am. E. Patent Offices, Ine.
718 Mather Bldg. (D. A.)
WASHINGTON, D. C.

MES PATARIAME SKAITY
TOJAMS PAREMTI JUOS.
GARSINKITĖS "DIRVOJE”.
KAINOS PRIEINAMOS.
PASEKMĖS GERIAUSIOS!

žiūra yra užtikrinta tiktai iki
pradžiai lapkričio. Tolesniai pagelbai, o ypač žiemos laiku, bū
tinai reikalingos didelės sumos
pinigų. Apart prižadų iš Ame
rikonų pusės, labai daug ir pa
tiems mums reiks suaukauti, —
todėl kiekvienai progai atsitaikius aukaukime, aukaukime ir
aukaukime.
Imkime pavyzdį kad ir nuo
žydų. Jų atstojai sugrįžę iš įvairių Europos šalių, taipgi ir
iš Lietuvos, papasakojo saviems
apie baisų jų viengenčių padėji
mą. Tuojaus sušaukė mitingą,
antrą, trečią, ir nutarta greitu
laiku surinkti net $20,000,000!
Ir surinks! Mes turime pasiža
dėti bent po $150,000 kas mėnuo
surinkti, todėl ir žiūrėkime, kad
pasižadėjimas neliktų pažadu.
Rinkite visi, agituokite visi, au
kaukite visi, na ir atjauskite viNuo visokiu skaus
mu raumenyse

Pain-Expeller
yra pagelbingiausis.
Žiūrėkite, kad bu
tu su INKARO žen
klu!
Galima gaut visose
aptiakosa už 36e ir 66c
arba išaiaiuzdlnt nuo

F. AD. RICHTER & CO,
321-130 Braadvay, Naw Tark

ATDARI LANGAI REIŠKIA DULKĖTUS
NAMUS.
Laike vasaros mėnesių, kuomet langai lai
koma atdari visą laiką, tai namai kasdien
prinešami' dulkėmis.
Jeigu pasitikit tik ant šluotos dulkių prašalinimui, tai reikia praleisti daugelį vargin
gų valandų namų apvalymui. Su Elektriš
ku Valytojų bus lengviau ir geriau prašalin
ti dulkes ir purvą nuo patiesalų ir langų už
tiesalų.

Elektriški Valytojai galima gauti pirkti bile kokioje Elektriškoje Krautuvėje.
THE ILLUMINATING COMPANY
Illuminating Building
Public Sųuare

Lithuanian Centrai War Relief
Committee, Ine.,
320 Fifth Avė., New York City.
SLA. 142 kuopa paaukavo vi
są pelną $40.29 nuo išvažiavimo,
kuris atsibuvo birželio 29 d. —

kaukite! Centralio Komit. Sky
rius iš Amsterdam, N. Y., pri
siuntė $39.50. Laukiame ir nuo
kitų. Siųskite šiandien.
Al. Steponaitis.
L. C. Komit. Sekret.

Serganti Vyrai ir Moters
EIKIT PAS MANE

Z&
V—

Jeigu negalėjot rasti pagalbos savo ligai
ir likot be vilties, tai “Nepasiduokit Lengvai”. Ateikit pas mane, leiskit man išeg
zaminuoti jus dovanai ir gaukit mano pa
tarimą. Aš turėjau 12 metų pasekmingos
praktikos Medicinoje ir Surgerijoj gydyme
Chronišką, Nervą ir Maišytą Ligą. Jus
galėsit pasinaudoti mano patyrimu, kadan
gi aš matysiu ir gydysiu jus kas karas ypatiškai pas mane atsilankant.

Ir >V»

LINKSMA GIRDĖTI
Linksma yra mums pranešti visuomenei, kad LIE
TUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVEI
puikiai sekasi varyti darbas Liuosavimo Lietuvos
Ekonomiškai.
Vieton girtis su milijoniniais užsakymais arba su daugumo atstovą
pasiuntimu i Lietuvą, mes tik pasakom, ką veikiam, o patįs musą nu
veikti ir veikiami darbai mus pagirs. Nes nuopelnas randasi ne žo
džiuose, bet darbuose.
LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVĖS pamatuosna
patiesta Lietuvos pramonė, apimanti šakas: Importo-Eksporto, Kon
strukcijos ir Industrijos.
,
1) Importo ir Eksporto šaka netiktai įsteigta, sutvarkyta, bet jau
ir veikia iš New Yorko. Invairąs tavorai ir maistas gabenama į Lie
tuvą laivais aprūpinimui Lietuvos gyventoją, šis eksporto skyrius
patarnauja ir Amerikos Lietuviams, priimdamas ir išpildydamas už
sakymus ir persiųsdamas sušelpimo dovanas (drabužius ir maistą)
saviesiems Lietuvoje. Jis patarnaus ir Lietuvos gyventojams pri
imdamas ir perveždamas tą, ką jie turės išsiuntimui, dėl apmainymo prekių ir išpardavimo, svetur. Šį skyrių veda gerb. B. F. Mastauskas. Norėdami susižinoti ir reikalaudami informacijų šios ša
kos veikime, adresuokite: Lithuanian American Trading Co., Evport
Dept., 6 W. 48th Street, New York City.
2) Konstrukcijos skyrius įsteigtas ir jau plačiai įsileidęs į veiki
mą. Delei išlavinimo toj šakoj darbininkų ir prirengimo jų išpildy
mui užimtų kontraktų statymo namų, dirbtuvių, bažnyčių, etc. Lie
tuvoj; savo veikimą, tuolaikinai, praktikuoja čia Amerikoj. Lietuvos
Amerikos Pramonės Bendrovė, prijungus Lietuvių Statymo Bendro
vę, apipirko plotus žemės už $100,000 mieste Akron, O., vietoj kur
dabartiniam laike didžiausiai biznis plečiamas Amerikoje. Ten sta
toma po kontraktais namai, prie kurių dirba vien lietuviai ir tai L.
A. Pram. B-vės šėrininkai. Jeigu bus suspėta visus užimtus kon
traktus statymui išpildyti iki persikėlimui į Lietuvą, tai vertė čia
Bendrovės pastatytų namų sieks milijoną dolarių. Reikia pažymėti,
kad Bendrovė yra padariusi kontraktą ir statys ten jau vietos lietu
viams bažnyčią. Išpurdavus tuos lotus ir namus Bendrovė padarys
nemažiau $100,000 gryno pelno. To skyriaus vedėjas yra p. S. Radavičius. Norėdami gauti šioj šakoj informacijų adresuokit: Lithua
nian American Trading Co., Construction Dept., 130 Wooster Avė.,
Akron, Ohio.
3) Industrijos arba išdirbystės skyrius taipgi jau įsteigtas ir
jau Bendrovė yra prisiruošusi statyti dirbtuves išdirbimui linų ir
vilnų Lietuvoj. Pradedant žalia medega, tai yra tik nukirptų vilnų
iki puikiausių gelumbių; nuo nurautų linų iki puikiausio audeklo
(perkelio) gatavų siuvimui. Kadangi medega 4a i išdirbystei bus
gaunama Lietuvoj, pertai ir pradėti veikimą, iš praktiškos pusės,
negalima kitur, kaip Lietuvoj. Todėl kaip tik bus galima, Bendrovė
tuoj pradės ten savo veikimą, nes jau planai gatavi ir viskas priruo
šta; specialistus toj išdirbystėj turim, mašinos užorderiuotos. Ve
dėju to skyriaus yra p. C. J. Mekšras. Adresas susinešimams ir in
formacijoms toj šakoj: Lithuanian American Trading Co., Industry
Dept., 806 W. llth Street, Shester, Pa.
Iš viršuj pranešto Tamista galit matyt, kad darbas varomas ištikrųjų, su dideliu pasistengimu, užtai eina pasekmingai, šalę to
Bendrovė yra įsteigus keletą mažesnių biznių, kaip laivakorčių ir
pinigų siuntimo agentūrą, susinėsimo biurą su Lietuva ir tt. Reikia
žinoti, kad ir pelnas už indėtus pinigus į Šerus daromas jau gana di
delis. Ateinančiam L. A. P. Bendrovės direktorių susirinkime bus
jau tariama apie išmokėjimą dividendų. O dividendai tikimasi bus
dideli, kurie gaus, turės kuo pasidžiaugti.
Betgi vienok nereikia užmiršti, kad čion paminėti Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovės užimti darbai yra milžiniški. Reika
lauja daug jiegų ir kapitalo. Tie darbai su laiku atneš neapsakomai
didelę naudą LIETUVAI ir gerą pelną turės pats lietuvis šėrininkas.
Todėl, kad greičiau tą atsiekus, reikia būtinai tuojaus sukelti
vieną milijoną dolarių kapitalo išperkant visus Bendrovės Šerus.
Jeigu Tamsta nesi dar užsirašęs šios B-vės šėrų, tai užsirašyk
tuojaus nieko nelaukdamas. Jeigu jau užsirašei, užsirašyk daugiau,
kiek tiktai gali, nes turi gerą progą išlaimėti ir laimėsi.
Atmink, kad prisidėdamas su savo dolariais, paimdamas šėrų
šios Bendrovės (1) padedi liuosuoti Lietuvą iš ekonomiškos vergijos,
(2) darai prakilnų ir garbingą darbą ir (2) užtikrini pelną pats sau
daug didesnį, negu kad tie pinigai butų sudėti bankuose, iš kurią*
svetimtaučiai naudotųsi.
Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovės Šerai parsiduoda po $10
ir galima jų pirkti kiek norima. Rašykit, klausdami informacijų ir
siųskite pinigus už Šerus į Centralį Bendrovės ofisą šiuo adresu:

LITHUANIAN AMERICAN TRADING CO.
112 North Greene Street, Baltimore, Md.

Z

VYRAI IR MOTERS

kurie kenčiate nuo Chronišką-Seną, Nervą, Kraujo, Odos arba mai
šytą negerovią, arba jeigu turit negerą Skilvį, žarnas, Inkstus ir Ke
penis, arba jeigu kenčiat nuo Reumatizmo, Skausmo Strėnose ir Na
riuose, nustoję Apetito, Galva skauda, Užkietėję viduriai, Saigstat,
Katarą turit Galvoj, Nosyj ar Gerklėj, pasitarkit su manim DABAR.
Aš suteiksiu geriausią modernišką ir mokslišką gydymą sulyg mano
galią kaip Elektrišką taip ir Medikališką.
NEEIKVOKIT DAUGIAU LAIKO
Mano ofisas įrengtas geriausiais elektriškais ir mechaniškais įran
kiais, kurie suteikia pagalbą, nors kitokie budai negelbėjo.
ATMINKIT, Patarimas ir EGZAMINAVIMAS dovanai. Atidėlio
jimas, nepaiąymas ir negeras gydymas gali būti pavojinga. Ateikit
pas mane tuoj, jeigu reikia paarnavimas patyrusio ir pilnai prisi
rengusio daktaro.

DR. KENEALY

Ofiso Valandos:
9 ryto ki 8 vak.
647 EUCLID AVĖ.,
taylo'r^Črcade

Antros Lubos,
Republic Building

■

10 iki 2 popiet
Nedėldieniais
CLEVELAND, O.
STAR TEATRO
GRETA

■

Susivieniję Daktarai Specialistai
AR ESI KAIP SUDUŽĘS JŪRĖSE LAIVAS BE
JOKIOS PAGALBOS?
Musų praktika žinoma kaipo geriausia per Ameri
ką ir kitas šalis. Ugi daugelio metų bandymai gy
dyme užsisenėjusių ligų davė mums patyrimo ir da
bar mes galime kiekvienam suteikti tikrų pagalbą.
ATEIKIT PAS MUS.
Neatidėliok ilgai, nes liga gali tapti
su laiku blogesnė. Ateik pas mus ir
sugrįši į savo namus su džiaugsmu ir
šypsą ant veido ir su linksma minčia. I
Musų ofisuose rasit brangiausius apa-^
ratus gydymui visokių ligų; mes tu-H
rim savo locną Aptieką ir Laborato-1
riją, su pačiais geriausiais vaistais I
pasaulyje ir dėlto mes turim tokį ge-1
rą pasisekimą. Taipgi turim geriau-1
šią X-RAY Aparatą, kurį naudojame!
dideliuose atsitikimuose ir tuo pačiu I
laiku jus galit matyt savo negeroves l
— nereikia jokių aiškintojų.

>'<
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Musų ofisų adresai:

ASSOCIATED SPECIALIST DOCTORS
(Paveldėjai nuo Dr. Stehley)

633 East Superior Avenue,
Kambarys No. 1, Antros lubos,

Cleveland, Ohio.

priešais HOLLENDEN HOTEL

ANTRAS SKYRIAUS OFISAS:
245 EAST FEDERAL STREET, Room 1, Seond Floor
YOUNGSTOWN, OHIO
GALIMA SUSIKALBĖTI LIETUVIŠKAI
Valandos — nuo 10 ryto iki 4 dieną ir nuo 6 iki 8 vakare
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 2 dieną.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

The Representative Realty Company’s

Corlett Lotai
Jus Gaunate visas progas apielinkių lotų pirkdami lotų šiame Padalinime, nes:
Corlett Lotai yra tiesiog mieste, ant Corlett Avenue, tarpe E. 116 Gatvės ir E. 131
gatvės.
Union Avenue karų linija yra pratęsiama iki E. 116 gatvės per Corlett Avenue —
tiesiog per musų padalinimų.

Su karų linijos pervedimu yra taisoma visokie kitokie pagerinimai.
Tyras oras — ideališka namų apielinkų dėl vaikų---- 250,000.00 miesto mokykla—
$150,000.00 bažnyčia bus statoma ant E.J.31 gatvės, prieš musų padalintu žemę.

Mes iš kitos pusės susiduriame nuo E. 116 gatvės Boulevardo, kurį miestas dabar
rengia ir taiso.

Miesto Patogumai
Už
Išlaukiu Kainas
Apie kainas ir išlygas klauskit

JAMES J. HEIDLER, Sales Manager
MILĖS AVĖ., Kampas E. 123 St.

Telefonas Union 899 W.

Generalių informacijų apie musų padalintus lotus ir kitas nuosavybes klauskite iš
musų didžiojo ofiso — 814 Citizens Building,—Main 4295.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA AMERIKOS LIE
TUVIŲ PAŠALPINĖ ORGANIZACIJA.
Gyvuoja jau 33 metai.
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje šelpia našles ir
našlaičius, moksleivius, imigrantus; remia visokius
prakilnius lietuvių tautos reikalus.
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje turi keturis Ap
saugos Laipsnius: $150; $300; $600 ir $1,000.
Į Apsaugos Laipsnius įstojimas mokama sekančiai: — už ;
$150 — $2; už $300 — $3; už $600 — $4; už $1,0000 — $5. :
Mėnesinės mokestįs mokasi pagal amžių ir Laipsnius, pav.: i
33-34 metų amžiaus žmogus į $150 skyrių moka 21c.; į $300
— 42c. į $600 — 85c.; į $1,000 — $1.41.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje taippat turi ir

Pašalpos Skyrius: $6; $9 ir $12. Mėnesinė mokestis į tuos j
Skyrius: 30c. už $6; 60c. už $9 ir 90c. už $12 mėnesyje.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje pomirtines ir
Ligoje Pašalpas išmoka greitai ir teisingai.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje pernai, laike influenzos išmokėjo virš $30,000 pomirtinių.

Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi lietuvių, jo paties

ir jo šeimynos likimas privalo prie šios organizacijos prisi- :
rašyti.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje kuopos yra veik
, kiekviename mieste, kaip kur net po kelias kuopas. Nore- ■
damas prisirašyti prie S. L. A. kreipkitės prie vietinės kuo
pos, arba norėdami platesnių informacijų rašykit pas Cen
tro Sekretoriui.

Susivienijime Lietuvių Amerikoje yra ir Vaikų du

Skyriai. Pirmam skyriuje mokama 39c. bertainyje; an
trame skyriuje — 65c. Kiekvienas lietuvis tėvas privalo
prirašyti savo vaikus prie šių vaikų skyrių SL.A.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje leidžia savaitinį

laikraštį “Tėvynę”. “Tėvynė” užima svarbiausią vietą lie
tuvių laikraštijoje. “Tėvynė” gvildena kaip paties Šusivienijimo, taip ir abelnai Lietuvių Tautos reikalus. “Tė: vynėje” taippat telpa mokslo, literatūros ir kiti svarbus
straipsniai. Prenumerata — $1 metams. S.L.A. nariams
siunčiame dovanai. Vienas numeris'siunčiama kiekvienam
pareikalavusiam dykai.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje leidžia įvairaus

turinio knygas. Nariams savo laidos knygas duoda puse
kainos. Kas žingeidauja S. L. A. praeitimi, kaip ji tvėrėsi,
bujojo ir kokius Lietuvių Tautai darbus nuveikė, gali tai
sužinoti perskaitęs S. L. A. Istoriją. Kaina tik $1.50; gra
žiuose kietuose apdaruose $2; SLA. nariams pusė kainos.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kasmet leidžia

didelį Kalendorių. Jisai kainuoja 25c.; SLA. nariams par- ;
siduoda tiktai už 15c.
;
Jei Tamsta dar nepriklausai prie SUSIVIENIJIMO LIET.
AMERIKOJE — tuojaus prisirašyk. Pakalbink ir savo
draugus. Dešimts ypatų gali sutverti naują kuoją.
Informacijų knygelė siunčiama dykai. Visais reikalais ra
šykit sekamu adresu:

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
307 W. 30th Street
New York City.
■ ■ ■ w ■ » ■ ■ ■■■■■■■■ ■ ■ ■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■

KAS SUPRANTA BIZNĮ — GARSINASI “DIRVOJE”
?

D
LENKAI IR VOKIEČIAI NE
SUSITAIKO.
Coblenz. — Tarpe lenkų ir vo
kiečių eina varžytinės už Augštutinę Sileziją ir abi tos tautos
skundžia viena kitą sąjungiečiams. Vokiečiai praneša se
kančiai: “Oficieriai, kurie buvo
paimti lenkų paskutiniuose su
kilimuose ir kurie dabar sugrįžo,
sako, kad juos buvo suėmę regu
liariai lenkų kareiviai, nugabe
no juos į Lenkiją ir suvarė į len
kų militariškus kalėjimus. Tie
oficieriai ir žmonės, nors buvo
tiktai vadinami internuotais, tečiaus jie buvo laikomi kalėji
muose. Buvo suvaryti drėgnuo
se, dvokiančiuose barakuose, be
uždangalų ir be patiesalų gulėji
mui. žmonės neturėjo laisvės,
neturėjo drapanų, atimta nuo jų
ginklai ir blanketai; prie to dar
juos lenkai tankiai mušdavo. Tik
ačiū didelėms amerikonų pas
tangoms, nežiūrint lenkų prieši
nimosi, belaisviai tapo paliuosuoti”. Vokiečių laikraščiai sa
ko, kad Augštutinę Sileziją turės
užimti sąjungiečių kariumenė.
Vokiečiai ir lenkai yra Lietu
vos priešai.
REIKALAUJA GRĄŽINTI KA
REIVIUS Iš RUSIJOS.
Londonas. — Amatų Unijų
Kongresas vienbalsiai priėmė
rezoliuciją, pasmerkiančią konskripciją ir reikalaujančią atgrąžinti iš Rusijos Anglijos ka
reivius. Kalbos buvo nukreip
tos į Rusijos klausimą ir išreik
šta didelis nepasitikėjimas ofi
cialiam pranešimui, kurį išdavė
VVinston Churchill, karės sekre
torius. Churchill savo praneši
me tikrino, kad valdžios elgimuose nepadaryta permainų ir
kad kareivių apleidimas Mur
mansko ir Archangelsko atsibuna sparčiai.

Hondūras respublikoje atsi
buvo riaušių ir vagysčių, kuo
met iš tenai išvažiavo tos res
publikos prezidentas Bertrand.
Būrys amerikonų jūreivių išlipo
iš kariško laivo mieste Puerto
Cortez apsaugojimui svetimtau
čių nuo sukilėlių.
Suėmė 9,000 bolševikų. Lon
donas. — Gen. Denikin prie Caricino suėmė 9,000 bolševikų
kareivių, vienuolika kanuolių ir
100 mašin-šautuvų. Pasidavė
trįs bolševikų regimentai ir du
kiti likos suardyti.

Policija negali prijausti dar
bininkams. Macon, Ga. — čia
likosi atstatytas policijos virši
ninkas už atjautimą streikuo
jantiems audėjams. Jam duota
tik trįs valandos laiko rezignavimui nuo viršininkystės.
Turkai Trakijos sukilime. Pa
ryžius. — Iš Athenų pranešama,
kad Trakijoje įvyko turkų suki
limas; prie jų prisidėjo ir likę
graikai. Keletas sukilėlių už
mušta. Paryžius užjautė Bulga
rijai ir pažadėjo duoti išėjimą į
jūres per vakarinę Trakiją, dė
lei to sukilo turkai ir graikai.

Leam America’slanguage
free Classes Open Soon.
This week we are printing a
complete list of the public school
buildings where frce classes in
English vvill be held starting
Monday, September 29th.
If you want to leam English,
the language of America, look
through the list and discover the
school nearest you.
Classes vvill be held four
nights a week—Monday, Tttesday, Wednesday and Thursday.
You vvill want to be present
every one of these nights. Ali
vvill start at 7 p. m. and close
at 9 p. m.
Every Thursday night vvill be
an entertainment evening. Instead of instruction there vvill be
some form of entertainment,
dancing, music, motion pictures,
gymnastics, debates and addresses (in your own language).
These entertainments vvill be
created by the pupils themselves.
And pupils vvill bring thefr
parents, friends, neighbors, or
svveethearts to them if they vvish.
There vvill be no charge for
eitber the instruction or the
entertainments, for all is part of
the free public school service of
Cleveland.
Select your school from the
list:—
Many men and vvomen m'ay
not find it convenient to go to
the evening classes in the public
schools.
Later others vvill be
announced. These vvrll be held
in shops and factories and. pcrhaps. in lodge rooms and other
neighborhood centers.
For the benefit of vourself and
children, votį shotdd lenrn English.
It is the language of
America. If you knovv it. votį
have the kev vvhich opens the
door to better jobs, more nleasures and privileges and more
friends.
And in learning English. von
need not cast aside vonr nvvn
native language vvhich von love
and cherish Two tanguages are
better than one. And your ovvn
language vvill be even more hclpfttl after you have learned
English.
Decide novv to leam English.
You vvill never regret it.
Published bv arrangemcnts of
the Cleveland Americanization
Council, composed of 17 representatives from foreign-language
organizations and 33 from civic
organizations.
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Mokinkites Amerikos Kalbos
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Tuoj Atsidaro Klesos Dovanai
Šią savaitę mes patalpiname pilną surašą viešųjų mo
kyklų budinkų, kur nuo Panedėlio, Rugsėjo 29 d., prasidės
Angliškos kalbos klesos dovanai.
Jeigu norite mokintis Angliškai, Amerikos kalbą, per
žiūrėkite visą tą surašą ir atraskite artimiausią sau mo
kyklą.
Mokinimosi klesos atsibus keturis vakarus savaitėje
— Panedėlj, Utarninke, Seredoj ir Ketverge. Jus norėsi
te būti mokykloje kožną iš tų vakarų. Visos prasidės nuo
7 valandos ir baigsis ant 9 vakare.
EAST SIDE MOKYKLOS
Centrai High School, E. 55th Street,
Priešais Longfellovv Avė.
Glenville High School, Parkwood Drive,
arti St. Clair Avė.
East High School, E. 82nd Street ir
Becker Avė.
Longwood High School of Commerce,
E. 35th Street arti Scovill.
Brownell Junior High School,
E. 14th St. tarpe Prospect ir Centrai.
Collinvvood Junior High School,
St. Clair ir Ivanhoe Rd.
Fairmont Junior High School
E. 107th Street, į šiaurę nuo Euclid.
Kennard Junior High School,
E. 46th Street, pietuose nuo Scovill.
East Technical High School,
Scovill ir E. 55th Street.
Eagle School, Eagle Avenue ir
E. 9th Streett
Giddings School, E. 71st Street, tarpe
Cedar ir Centrai Avės.
Gladstone School, Gladstone Avė. arti
E. 51st, pietuose nuo Woodland Avė.
Harmon School, E. 20th Street ir
Woodland Avė.
Lincoln School, E. 83rd Street, kampas
Platt Avė.
Memorial School,
E. 152nd Street
Murray Hill School.

Kiekvieną Ketvergo vakarą atsibus pasilinksminimo
vakaras. Vietoje pamokų, ketvergais atsibus kokie nors
pasilinksminimai, šokiai, muzika, judanti paveikslai, gim
nastika, debatai ir prakalbos (jūsų locnoje kalboje). Ši
tie pasilinksminimai bus vedami pačių mokinių. Mokiniai
galės atsivesti savo tėvus, draugus, kaimynus, arba myli
muosius, jei norės. Už mokinimą ir lygiai už pasilinksmi
nimus nebus imama jokia mokestis, kadangi tai yra Kuo
sas viešų mokyklų patarnavimas Clevelande.
Pasirinkit sau mokyklą iš sekančio surašo:

Outhweite School, Outhweite Avė., tarpe
E. 55th ir E. 46th Street.
Rawlings School, Ravylings Avė. arti
E.,75th Street
Rice School, E. 116th Street, kampas
Buckeye Road.
Sibley School, Carnegie Avė. arti
E. 55th Street.
South Case School, Centrai Avė. ir
E. 40th Street.
Sovinski School, Sowinski Avė. arti
E. 79th Street
Stanard School, Stanard Avė., arti
E. 55th Street
St. Clair School, St. Clair Avė. arti
E. 17th Street
Waring School, E. 31st Street, arti
Payne Avė.
Woodland School, Buckaye Road. priešais
Ambler Road.

WEST SIDE MOKYKLOS
Lincoln High School, Castle Avė. ir
Scranton Rd.
West Technical High School, W. 93rd ir
Willard Avė.
West High School of Commerce, Bridge
Avė..ir Randall Road.
Boys’ School, W. 29th Street, kampas
Clinton Avė.

Gal daugelis vyrų ir moterų matys sau neparankumą
eiti j vakarines klesas viešose mokyklose. Vėliaus bus pa
skelbtos kitos. Tos klesos bus laikomos dirbtuvėse ir fab
rikuose, ir gal susirinkimų kambariuose ir kituose kai
myniškuose centruose.
Dėl gerovės jūsų pačių ir jūsų vaikų, jums reikėtų mo .
kintis Angliškai. Tai yra Amerikos kalba. Jeigu ją mo
ki, tai turi raktą, kuris atidaro duris prie geresnių darbų,

Clark School, Clark Avė. ir
W. 58th Street.
E. Denison School, Denison Avė. kampas
W. 45th Street.
E. Madison School, Addison Rd„ kampas
Carl Avė.
Gilbert School, W. 58th Street arti
Storer Avė.
Kentucky School, W. 38th Street, arti
Franklin Avė.
Tremont School, Tremont ir
West 1-Oth Street
Baverly School, W. 58th Street tarpe
Bridge ir Lorain Avės.
Watterson School, W. 74th Street, kampas
Detroit Avė.
SOUTH SIDE MOKYKLOS
South High School, Broadway, priešais
Fullerton Road.
Fowler School, Fowler Avė. arti
Broadway Avė.
Fullerton School, Fullerton Avė. arti
E. 57th Street
Harvard School, Harvard Avė. arti
E. 71st Street
Huck School, E. 49th Street, kampas
Chard Avė.
Union School, Union Avė. arti
Broadway Avė.
Warner School, Warner Road kampas
Jeffries.

daugiaus pasiganėdinimo ir privilegijų bei daugiau drau
gu.
.
Tapgi mokindamies Angliškai, neprivalai atmesti sa
vo locną kalbą j Salį, kurią myli ir gerbi. Dvi dalbos yra
geriaus, negu viena. Ir jūsų locna kalba bus dar daugiau
pagelbinga, kuomet išmoksit Angliškai.
Pasiryžkite dabar mokintis Angliškai. Niekados
to nesigailėsit.

Charles T. Henderson

Pavydo žmogžudystė. Elyria,
O. — J. Hammersak, 30 metų
vyras, nuvošė St. Sumačą ir pats
Keep these weekly talka.
save nusišovė. Ta tragedija at
They mean success.
sibuvo už trijų valandų po to,
This is No. 8
Watch for No. 9 next week.
kaip Sumač apsivedė su nuo
Cnpyright
Skelbiama pagal susitarimo su ClevelanHammersako atsiskyrusia mote
do Amerikonizavimo Taryba, susidedan
rimi. Gegužio 9 d. Sumač buvo
pabėgęs su Hammersako motečia iš 17 atstovų nuo įvairių svetimtaučių
ria, bet juos areštavo ir pasadiorganizacijų ir 33 atstovų nuo šiaip or
no kalėjiman. Jiems esant kalė
ganizacijų.
jime, Hammersak gavo nuo sa
vo moters persiskyrimą. Išėję
iš kalėjimo, už dešimties dienų,
jiedu apsivedė. Nepernešdamas
pavydo keršto, nors jau buvo at
siskyręs nuo savo moters, Ham- mersak tą pačią dieną, kaip tie
Gal rezignuos Lansing. Wa- arba užginčyti tą visą, ką pasa
du apsivedė, Sumačą nušovė ir shington. — Valstybės sekreto kė Paryžiuje būdamas, arba re
ŠI DRAUGIJA TURI PA- pas sau galą padarė.
rius Lansing stojo blogon pozi- zignuoti nuo vietos. Lansing tą
ĖMISI “DIRVĄ” UŽ
cijon išsireikšdamas prieš tautų vietą užėmė po Bryano, kuris at
ORGANĄ.
Caro brolis žada veikti, Pa- lygą ir kitus svarbius taikos da sisakė nesutikęs su S. Valstijų
DAILĖS DR-JA “VARPAS” ryžius. — Didkunigaikštis Mi- lykus, delei ko dabar jisai turi pažiūromis į vokiečius.
chail Aleksandrovič, buvusio ca
NEW BRITAIN, CONN.
ro brolis, kuris pabėgo iš Perm,
Valdybos antrašai:
išbuvęs bolševikų nelaisvėje, —
Pirm. — A. Mikalauskas,
14 Spring Street dabar pasiekė admirolo Kolčako
stovyklą. Apie jį žino tik kele
Rašt. — J. Maksimavičius,
I
238 Cherry Street tas Kolčako oficierių, ir jis ren
giasi atgauti Rusijos imperialį
Iždininkas — K. Gedraitis
9 Beaver Street sostą. Kuomet caras buvo nu
mestas, Michail buvo paskirtas
Režisierius — V. Pasvenskas
20 Star Street Rusijos regentu, po jo užėmė Kerenskis.
“Dirvos” numerį aplaikiau ir
Mirė Andrejev. Helsingfors.
ji man labai patinka. Dabar už
simoku už metus $2; stengsiuos — Mustamaki kaime, Finijoje,
prikalbint daugiau skaitytojų. mirė rusų rašytojas Leonid An
Ačiū už katalogą ir taipgi pri- drejev. Jisai sirgo širdies liga,
siunčiu $1 už “Vienuolyno Slap kuri paėjo iš išgąsčio, kuomet
tybes”. A. Laurinaitis, Scalp bolševikų riaušėse prie jo namų
sprogo bomba.
Level, Pa.”

Copyright.
Laikykit šituos savaitinius pranešimus.
Jie reiškia pasisekimą.
Šitas yra No. 8.
Tėmykit No. 9 sekančią savaitę.

X-R A Y 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 mane 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 Avė., Netoli E. 55th St., Kambarys 222, Antros lubos.

Ofiso valandos 9:30 ryte iki 8 vakare. Nedėldieniais nuo 10 iki 1.
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i j * Kas dedasi musų mieste arba apidinkėse — apie visų, tai yra ir “Dirvoje”

I

Lankėsi “Dirvos” redakcijoje
Susivienijijo Lietuvių Ameriko
je Prezidentas, gerb. St. Gegu
žis iš Mahanoy City, Pa., kuris
dalyvauja mainerių konvencijo
je. Taipgi buvo atsilankę kitų
pora delegatų iš tos konvencijos,
pp. F. Klimauskas iš Mahanoy,
ir G. Paulukonis, iš Shaft, Pa.
Kaip teko patirti, lietuvių šioje
konvencijoje yra keletas desėtkų, iš Penn., Illinois, Ohio, India
na, W?Va. ir kitų valstijų.
Tautinės Tarybos organizativis susirinkimas atsibus nedė
lios vakare; susirinkime daly
vauti tegalės užkviestos laiškais
ypatos. Bus apkalbėta planai ir
visas veikimas, paskui sukvies
ta tautinių draugijų atstovybė.
Atstovus malonės apkalbėt ši
tos tautinės draugijos: TMD. 20
kuopa; SLA. 14 kuopa; Centralio Komiteto skyrius; Lietuvai
Gelbėti Draugijos skyrius; Lie
tuvos Atstatymo Bendrovės Ap
skritis ; ALTS. 18 kuopa ir Var
po Choras; Dr. V. Kudirkos Drstė ir “Dirvos” Bendrovė.
Kitos draugijos, norinčios pri
sidėti prie šito veikimo, galės ir
gi po atstovą priskirti.
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THE STONEMAN CO.
7106-7110 Superior Avė.

se. Iš 23 Ward Mr. Mihelich sta
tomas kandidatu į miesto tary
bą.
Utarninke atsibuvo visų mainerių pamaldos katedroje už mi
rusį buvusį unijos prezidentą
Mitchellį. Visi 2,000 delegatų
suėjo ant pamaldų.

Naujos mados vagystės. Drą
sus vagiliai jau nelaukia ant
tamsių kampų žmogaus, kad jį
apiplėšti, bet pradeda eiti tiesiai
į namus žmonėms nemiegant.
Aną vakarą trįs vagiliai — du
vyrai ir moteris — inėjo į M. Sary namus, kuomet ji prie lem
pos skaitė laikraštį. Vienas at
kišo revolverį, kitas vyras su
moteria darė kratą ir kiek sura
do pinigų ir tinkamų drabužių,
išsinešė, gąsdindami nušovimu,
jei ji bandys šaukti. Kitoj vie
toj J. Loomis irgi sutiko tarpdu
ryje vagį, kuris ąu revolveriu jį
grąsino nušauti ir liepė nedary
ti nieko, kolei jis neapsidirbs.
Geriausia reikia laikyti duris
visados užkištas, kad išlauko nie
kas negalėtų ineiti; taipgi ne
laikyti namie vertų vagims da
lykų, ypač pinigų.

Rosedale 1759

Užlaikom įvairiausių geležinių daiktų, plumberių įrankių ir
visokių kvarbų, už kiekvienam prieinamas kainas.
Princeton 472

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

ATEIKIT PAS MUS.

John Jacoby & Son
PRADĖTA DIDELIS IŠPARDAVIMAS

— NUMAŽINTOS KAINOS VISUOSE SKYRIUOSE —
Vyrų ir Moterų Reikmenįs, Papuošalai ir kiti Mažmožiai
Visados geriausia už mažiausią pinigą šioj musų krautuvėj
Įsteigta 1881.
7036 SUPERIOR AVĖ.

7040 SUPERIOR AVENUE

Princeton 466

Kaip senuose laikuose — jei nori turėti gero gėrimo, gali pasidaryt
pats namie pagal musų recepto — galima padaryt 10 galonų nami
nio alaus už $1.50. Galite atsilankyt ir apžiūrėt musų įstaigą, taip
gi išpildome užsakymus laiškais, gavę už tai $1.00.

Buffalo

Hospital

Columbia Rekordų ir Grafofonų
REKORDŲ ATGAL NEPRIIMAM NĖJOKIŲ
Ir pinigų neatgrąžinam už nupirktus, jei kas nenori
Visokiais reikalais adresuokite sekančiai:
“DIRVOS” KRAUTUVĖ
7907 SUPERIOR AVĖ.
CLEVELAND, O.

WHITE FRONT PROVISION CO.
H. DORR, Savninkas.

šviežia ir Rūkyta Mėsa, Paukštiena ir Kiaušiniai

Superior Hardware Go.

J

Nieko Daugiau

nes tą niežėjimą galima
lengvai prašalinti. Nebus
daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų,
įvykstančių nou pleiskanų.

A. Kranauską

n 1^ i? i, J 5 »

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas.
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiškąnų atsinaujinimo.
RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams.
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be
RUFFLES, jei turite pleiskanų.
Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. houkutę. Mes taipgi
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu:
——-F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadvay, Ncw Ycrk

RANDOLPH VARIUI STORE

HOME BREW SUPPLY STORE

6401 Superior Avenue

Ruthenberg apleidžia Clevelandą. Nepakęsdamas ^Clevelando ‘kapitalistiškos valdžios’ per
Furniture
KOPECNY’S
sekiojimų, kuri jį areštavo ir
5820
ir
5821
SUPERIOR AV.
apkaltino už gegužio pirmos die PHARMACY
Naminiai rakandai ir kitoki
nos riaušes, draugas Ruthen EUROPIŠKA APTIEKA
dalykai taisoma. Duokit ir
berg apleidžia Clevelandą ir iš
Baigęs mokslą aptiekopersitikrinkit musų darbu,
o busit užganėdinti.
važiuoja į Chicagą, kadangi po rius Pragos Universitete.
Telefonas Rosedale 1079
pereito socialistų suvažiavimo Čionai yra visokių Euroatsimetėliai komunistai (bolše piškų vaistų ir chemikalų,
vikai išrinko jį savo partijos sek taipgi daug visokių Koretorium. Čionai Ruthenberg daks paveikslams imti, ly
buvo socialistų vadovu ir keletą giai ir kitokių fotografi
6510 Superior Avė.
sykių statytas kandidatu į mie joms reikmenų. Yra bu
Rosedale
965
Princeton 1241-L
sto majorus. Jo kaltinimai dar rninių dalygų, perfumų,
Pilniausias
rankius
viso
nepasibaigė ir jis sako atvyk sadlainių. Receptai musų
Vagių pagalbinė organizacija. siąs čia, kada tik jo reikalaus.
kių
Geležinių
dalykų
už
speciališkumas. Mes moki- pigiausias prieinamas kainas.
Centralio Komiteto skyriaus
Teisėjas Powell pasakė, kad vi
nam
dykai
imt
paveikslus
susirinkimas atsibus ateinančioj
Taipgi Liejimo ir Cinavimo
soje šalyje yra profesionalių va
Neužsimoka šiais laikais daug kas perka kamerą. Filmas
nedėlioj, nuo 1 vai. po pietų, ži
reikmenų. Mes taisom ir pe
gilių organizacija, sutverta pa kalbėti, šią gadynę su bereika irgi puikiai išdirbam.
čius ir įvedam gazą.
nomoje Goodrich House, 31 gat.
gelbėjimui jos narių pabėgti iš linga kalba reikia susilaikyti.
Visi nariai ir organizatoriai ma
7901
SUPERIOR
AVĖ.
kalėjimų ir pasiliuosavimui nuo Tūlas J. Zelionis devynios savai
lonės susirinkti ant laiko, nes yKampas E. 79th St.
bausmių. Jisai nurodė metodas, tės atgal pasišalino iš namų, pa
DOAN ELECTRIC CO.
ra svarbių reikalų. Prie to, toj
Rosedale
945
Prin. 1361
Parduodam ir Taisom Elek
kuriomis butų galima geriausia likęs moterį su mažu vaiku. Už
pačioj vietoj įvyks TMD. 20 kp.
triškus Prosus ir kitokius
apgalėti visokius niekdarius, y- tūlo laiko norėjo sugrįžti atgal į
susirinkimas, taigi reikia su ši
elektriškus dalykus, taipgi
pač vagis ir žmogžudžius, kurie savo namus, bet moteris nepri
tuo susirinkimu paskubėti,- nes
įvedant namuose elektrą.
gatavi bile minutą žmogų nužu ėmė, kadangi jis jau ketvirtu
NEABEJOK NIEKAD
7001 SUPERIOR AVĖ.
nuo 2:30 vai. po pietų prasidės
dyti, ir pasakė, kad greiti budai, kartu taip buvo padaręs. Perpy
Princeton 1262-W
Rosedale 388
DAKTARU.
TMD. reikalų svarstymas.
kokiais žinomi vagįs gali gauti kęs už nepriėmimą atgal, žmo Daktaras visada turi tei
TMD. 20 kuopos nariai teiksis
kaucijas tuoj po jų areštavimo gelis apnešė moteriškę visokio sybę. Mes gerbiam jo ga
įsitėmyti ir atsilankyti paskirtu
Wm. J. WILBERSCHEID
parodo, kad jie turi didelį susi mis kalbomis tarpe pažįstamų.
limybę, jo norus pagydyti
laiku. Ateiha ruduo, reikia pa
jungimą
visoje šalyje, ir jie tik Nepakęsdama to, moteris krei
manyti apie veikimą ir dabar lai
sergančius žmones. Mes Geležinių Daiktų ir Kvar
tuo tikslu susiorganizavę. Man pėsi tiesiai į Juvenile Court tei
bų Krautuvė.
sekame
jo raštiškus nuro
kas pradėti.
Valdyba.
priminta, ir galima tikėti, kad smą. Rugsėjo 12 d. atsibuvo jo
8021-23
Superior Avenue.
dymus, mes duodame ge
ši gauja turi savo advokirus vi teismas. Už tą visą pasielgimą
Rosedale
7108
riausius vaistus, kokie tik
TMD. 20 kuopa rengia puikų
suose miestuose; kuomet sugau ir už palikimą mažo vaiko likosi
galima gauti. Jo rašteliai
maskinį balių ant spalio 25 d.,
nama kokis vagis, tuojaus vie jam priteista užmokėti $50 už
yra
viskas ką medicina iš
Goodrich House. Daugelis jau
tinis miesto atstovas imasi už praėjusį laiką, mokėti po $7.50
dabar nekantriai kalba, kada jis
gali
padaryti. Ateikit su A. LINN Keptuvė
darbo, susineša su vadovais ki ant savaitės vaiko palaikymui ir
jūsų
daktaro receptais pas taipgi 4020 ST. CLAIR Avė.
ateis....
tuose miestuose, ir tuoj padaro užsistatyti $500 kaucijos, kad tą
mus
išpildymui. Geriau 6212 ir 7032 SUPERIOR Avė.
ma sutartis paliuosuoti tą vagį viską išpildys; prie to, jam atim
Miesto darbininkai antru kar
sias
ir
saugiausias dalykas
po kaucija. Devynis sykius iš ta visos tiesos prie namų, ku
Princeton 124
tu reikalauja pakėlimo algų. Jų
prie
gydymo
yra gyduolių Rosedale 6085
dešimties jų kaucijos lieka pa
riuos
jie
tūlas
laikas
įsigijo,
ir
unija iš 400 miesto darbininkų
sutaisymas.
imamos, nes prasikaltėliai nepa perėjo moterei ir vaikui. Netuatsiuntė atstovus pas miesto ta
sirodo, tečiaus kad tuo tikslu y- I rėdamas iš kur gauti $500 kau THE GEGENHEIMER
AUTOMOBILIAMS
rybų su reikalavimu pakelti mo
ra sutverta organizacija, tai jie
DRUG CO.
Tires ir Tūbai ir Aliejus
cijos, jisai paliktas kalėjime, iki
kestį ant 40%. Nesenai tik pa
nepaiso— vagis išvengia kalėji pasisekė sujieškoti.
pigia kaina kaina jums.
Superior Avė. ir Addison
kelta ant 15 nuošimčių, bet gau
mo. Policijos surinkti pinigai iš
Toedtman & Follis
Road.,
Cleveland.
nantis mažiau $1,500 ant metų
kaucijų yra paprastas grobis tų
Toledo, O. — Degtinės vagįs
(Aptiekoriai)
darbininkai nepasiganėdina.
vagių įvairiuose miestuose. Tei užpuolė slaptą degtinės sandėlį
6411 Superior Avenue
sėjas Powell mano suardyti Cle- ir pavogė nuo A. J. Smith $5,000
Kampas E. 65’th.~
W. K. Marcellus, 65 metų se
II A L L ' S
velando kriminalistų draugijos vertės degtinės. Areštuotas vie
nis, kuris andai gavo pranešimą
Atpigintos
Reikmenįs
Dėl
skyrių pastatymu prasižengėlius nas žmogus, kurį savininkas paVyrų
iš Francuzijos apie palikimą jam
po labai augštomis kaucijomis, i žino kaipo vieną iš vagių.
7028 SUPERIOR AVĖ.
LOUIS EISENBERG
dėdės milijonų, pateko į vagilių
kokių jų organizacija nenorės
Atdara laikoma nedėldieniais
Turi Geležinių Daiktų, Pečių,
rankas. Pirm išvažiuosiant į
užstatyti, taipgi prasižengėliams
į
nuo 7:30 ryto iki 12 dieną
Kvarbų, Varnišių, Cinuoja,
Francuziją, atsilankęs Clevelan
bus paskirta kuoaugščiausios
Lieja ir Stogams dangalų
DR.
ADOMAS
SZCZYTKOWSKI
de, buvo sugautas, jam užduota
1169 East 79th St. N. E.
bausmės. Kada kriminalistai
GYDYTOJAS
I
r
'
chuhj
RGAS
svaiginančių vaistų, atimta nuo
Princeton 1337-K
pamatys, kad negalima pabėgti
982 E. 79 St., Cleveland, Ohio.
Pasikorė
kalėjime.
Pereitą
sa

jo $2,400 ir paskui uždarytas į
užsistačius kauciją, tada, mano
vaitę policistas sugavo vagį, ku
Telefonai: Rosedale 5758, Princskiepą, kuriame išbuvo apie sa nuomone, jie pasiliaus veikę ši
ton 431
rį nutėmijo lendant į tūlą namą. I gue). Tenai jo atsišaukė tūla
vaitę laiko. Paliuosuotas, su už tame mieste, — sako teisėjas.
Policistas,
tą pamatęs, pradėjo jį' moteris, kurią irgi prie lavono
Valandos: Nuo 2 iki 4 po piet
rištomis akimis, jisai buvo išves
i
ir nuo 7 iki 9 'vakare.
vytis; besivejant atsibuvo šau areštavo. Jos namuose atrasta
tas 14-kos metų vaiko ir paleis
Nedėlioj: Nuo 2 iki 4 po piet.
dymas tarp policisto ir vagies. daugybė vogtų daiktų ir ji kal
Apvogė. Elexa Goja turėjo
tas, kad nematytų, kas prie jo
Pagaliaus vagilius sugautas. Jį tinama už jų priėmimą. Moteris
$1,000
smulkiais
pinigais
ir
no

buvo. Tą dieną, kada jį vagi
kaltinta už vagystę ir už šaudy teisino vyrą, kad jis nebuvęs va
liai sugriebė, Marcellus buvo nu rėjo pakeisti juos ant dviejų pomą į policistą. Kalėjime jisai, gis ir kad tie daiktai nėra vog
pierų
po
$500.
Paprašė
viešbu

sipirkęs laivakortes visai šeimy
pasidavė W. Sheldon, 27 metų; ti. Jie turėjo 22 mėnesių kūdi
tyje
permainyti
jam
pagal
jo
no

Dr. T. A. Hanlen
nai ir norėjo telefonuot namon
amžiaus,
iš Chicagos. Sekantį kį. Moteris pasakojo, kad juos
ro,
bet
Jie
neturėjo,
tik
nurodė
t=t DANTISTAS gt
iš Ashtabula; neprisiaukęs jų
rytą jis rastas pasikoręs ant ke buvo užklupęs vargas ir jie nieatsilankyti
į
banką.
Goja
pasi

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto H
iš hotelio, nuėjo ant Union sto
linių diržo. Po pasikorimo jisai ! kaip negalėjo pragyvent!; jis vis
samdė automobilių ir nuvažiavo
iki 7 valandai vakaro.
ties. Po pasikalbėjimo jisai ėjo
paimtas į lavonų namą (mor- ,jieškojo darbo.
į
nurodytą
banką.
Važiuodamas
1395 E. 9 Street
iš stoties augštyn trepais; kaip
Goja dar pasipasakojo vežikui,
Cleveland,
Ohio.
tik dalipo viršun ant gatvės, jį
užpuolė, sumušė du vyrai, už ko jis važiuoja, tai tas, davažiavus iki banko, pasiūlė padaryti
movė maišą ant galvos ir įsiso
Gojai tą loską — pakeisti jo pi
dinę automobiliun nuvažiavo kur
L. A. Kujawski
nigus. Goja pasiliko prieangyje
jiems reikėjo. Po ilga važiavi
ADVOKATAS.
laukti, kol vežikas išmainys jam
Teisingai ir praktiškai atlieka
mo vienoj vietoj išmestas iš aupinigus. Bet vežikas turbut per
visokių tiesų reikalus visuose
tomobiliaus ir įneštas į skiepą.
valstybiniuose ir federališkuokitas duris išėjo ir nuvažiavo, o
Tame pačiame skiepe, kaip jisai
se atsitikimuose.
Kreipkitės
Goja, išlaukęs apie valandą lai
prie jo:
pasakojo, buvo kitas žmogus, ir
ko, suprato, kad jau apgautas ir
418 Society for Savings Bldg.
gi belaisvis vagilių; jo veidas
pranešė apie tai policijai.
Tel. Main 257—Centrai 1502 R
buvo peiliu perpjautas. Kitoje
LIETUVIŠKI ČEVERYKAI
skiepo dalyje, kaip jis iš balso
suprato, buvo moteris, šaukian
Žmogue kasosi galvą, I
kad palengvint niežėjimą.
ti pagalbos ir aimanuojanti.
Jau Clevelande
Kasįmasi pasidaro papro I
Vagįs taip gudriai veikia, kad
čiu, ir tuomet žmogus ka i
sosi nejučiom?. Bet jis
sunkif susekti, kur ta vieta bu
žino, kad jam niežti, ir i
|
vo. Jį vėliaus paliuosavę išvežė
visi kiti tą žino.
Randasi tik pas
užmiestin ir paleido, padavę ma
Vyrai ir moterį? kenčia i
niežėjimą nuo pleiskanų,
žam vaikui pavesti pusę mylios.
o kenčia bereikalingai, i
Advokatas John L. Mihelich,
sugrįžęs iš kariumenės, vėl ati
darė savo ofisus senose vietose
— 902-4 Engineers Bldg. ir 5514
St. Clair avė. Mr. Mihelich yra
lietuviams gerai žinomas ir su
savo moteria Ona ŽvingiliuteMihelichiene patarnauja lietu
viams įvairiuose tiesų reikaluo-

ŠLUOTOS 49c. Kožna — iVsokios šluotos šiose dienose sunku gau
ti už 49 centus — taip pigiai. Mes turim tik desėtką tuzinų ku
rias galim parduoti ta kaina šią savaitę. Tūlos iš jų yra geres
nis už kitas, bet visos persiduos jums po 49 centus. — Nusi
stebėsite atradę tokias geras šluotas ta kaina.
PALIVUOTI INDAI — Mes turime daugiausia visokių Palivuotų
Namams reikmtnų nuo 10c. augštyn, bet neturėjom tokių pui
kių dalykų per ilgą laiką, kokių dabar gavom — Jie nėra pigus
savo vertėje, bet kainos yra neaugėtos už tokius gerus daiktus.
Musų rankiuje yra Arbatiniai Imbrikai, Bliudai, Viedreliai, Ka
vai Puodai ir kitokie daiktai.
PUODELIAI IR I’ORIELĖS 10c. už puodelius. — Artimoj ateityje
mes turėsim baltų puodelių, ką persiduos po 10c. kožnas, tai yra
labai žema kaina už gerus puodelius. Taipgi puikių torielių
ir puodelių po 25c. už abu.
VISADA RASIT KĄ NORS JUMS REIKALINGO PAS

Seniaus buvo Fiesler’s)

’
!

2003 St. Clair Avė., Cleveland

j

į
|

Bell Telefonas Rosedale 7145.
7018 Superior Avenue
Mes duodame dvejokių PRAMONĖS ŠTAMPŲ

DIDŽIAUSIA BUČERNĖ IR GROSERNĖ,
T. NEURA

3246 Superior Avė.
Telefonas gyvenimo
Centrai 4675-K.
Biznio — Centrai 3620-L.
Turime visokios mėsos, ko Ši nauja bučernė yra pa
kios tik kam patinka ir gali togiausia ir lietuviams
ma pasirinkti iš musų storo. prieinama. Lankykitės.
V>W?/.V.VA\W.WAYAW.Y.W>VA\WIV.VAS7,W>,<W.

St. Clair Avenue Įstaigos
c—I.'t.■-SS = ;
(j Prospect 2420

Centrai 1766

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Generališki perkraustytojai,vinduotojai ir statytojai
bankspentų ir mašinerijų. Rakandus pakuojam, išle»
džiam ir sukraujam.
į] 3400 St. Clair Avenue
Cleveland. Ohio.
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Krūminiai, ką laikosi,
Apdarymai, ką tinka.

Pripildymai, ką būna ■;
Beskausmis traukimas. ::

DR. RAY R. SMITH
DENTISTAS
Visas darbas Gvarantuotas
1935 St. Clair Avė.
Cleveland ų
virš
Pakelčio
Aptiekos
Ohio ::
••
■ -Ofisas atdaras 9 ryte iki 8 vakare, išskyrus seredas, !
;; tada uždarome 6 vakare. Nedėliomis visai uždaryta. ;
.......
■ •

Centrai 1690

Main 2063

JOHN L. MIHELICH

j
!
į

v
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H
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Advokatas
902-4 Engineers Bldg.

H
H
<

Branch Ofisas

5514 St. Clair Avenue
atdaras ir vakarais.

Centrai 3470-W

Dr. M. Stolmack
D E N T I S T A S

Praktikuoju visuose Teismuose.
Kalbame Lietuviškai.

virš “Dirvos” Krautuvės,
Ofiso valandos: Nuo 9 tyto
iki 12 dieną. Nuo 1 po pietų
iki 8 vai. vakare.

j
j
«
J

2004 St. Clair Avenue.

..
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Telefonas Centrai 5821-W

Dėl jūsų vaikų sveikatos var
tokite

CLEVELAND, O.

I. EPŠTEIN
C VIOLCT IA ATIVC
Pardavėjas visokių vyriš
kų ir moteriškų drapanų.
Viena ketvirta dalis plytelės
dėl kūdikių, pusė plytelės dėl
7612 St- Clair Avenue.
a

vaikų. Jiems nereiks jokio ki
to vaisto, šitie yra malonus ir
švelnus naudojimui ir yra tikras
Gyvenimo abu du telefonai.
pavaduotojas kastorinio alie
Ofiso Telefonas: Cuy. Centrai 1017-W
jaus.

Dr. Wm. Rasing
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
— Ofiso ValandoB —
Nlo 1 iki 3 popietų ir nuo 6 iki 7:30 va
kare, šventadienias nuo 11 iki 12 die
nos. Seredoms popietų ir Pėtnyčių va
karais nėra ofiso valandų.
Ofisas 1395 L 9 St.
vienus plokas nuo North Superior
CLEVELAND, O”!O.

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

8 C. J. Benkoski
®
©

ADVOKATAS
ADVOKATAS
------------------------

©
©
®
©

420 Society For Savings Bldg.
CLEVELAND, O.
Męs savo ofise turime kas per- ®
(g) kalba lietuviškai.
©
©©@©©©@@©©©©©
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25c. Reikalaukite Hiss Drug
Store, 7102 St. Clair Avė.

PUIKIAUSIA MAUDYNĖ!
Nereik važinėt nei į ežerą,
nei kitur jieškot, arčiausia
išsimaudymui vieta ran
dasi jūsų kaimynystėje:
921 St. Clair Avė.
(34)
Arti E. 9 Street

F. E. Wilke
Advokatas
GALIMA SUSIKALBĖTI
LIETUVIŠKAI.
8115 St. CLAIR AVENUE
Yale Name, 2ros lubos
Phone: Rosedale 3975
CLEVELAND, OIIIO

