
»A RAKANDAI J 
rampų laiku bu S 
idai, mažai varto- I 
•mbarių ir pefiį '■ 
kites pas V. (į. I 
26th St (2S) 
manning
ŽIEMAI!

‘‘DIRVA” SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Eina kas savaite

Leidžia Cleveland'*, Ohio

Lietuvių Spaudos Bendrija
Metinė Prenumerata:

Suvienytose Valstijose__ ____ *__ ......... 12.00
Kanadoj ir Mexikuj______ ___________ _$2.50
Kitose Viešpatystėse........................ $3.00

Prenumerata apmokamu iš viršaus. Prenumeratai 
metas skaitosi nuo dienos užairnsymo. ne nuo Naujų Me
tų. Apgarsinimu kainų klauskite laišku. Adresuokite:

“DIRVA”
7907 Superior Avo. CLEVELAND, OHIO

Ii Krautuvėje.

STOTKŲ te.

didumo.

|RE
Lddison Hoad.

kuomet pliti 
miniu gėrimu— 
nas.
1 alaus. Jeigu 
inimus apie 
UIS.
IE
rinceton 466

veland. Ohin.

Central 1766 

INCO. 

ir statytojai 
.kuojam. išle>

SANDĖLĮ).

no pigesnių 
Lietuviams, 
gomų daik- 
ir pasijuos, 
laris.
kožnas jieš- 

įbar atsidaro 
rautuvėmis:

:rior av.

4675-K.)
J792-W)

kįla, bet aS 
js parduodu 
ti viską rei- 
i brangumu.

ve.

:o.,

kuri man siuntėte 
nuo manęs širdin* 
didelę pagalbą, sa-

:s, jis miegojo per 
limo ir dabat> jau 
užmigdymo liūlia-

Tamstoms dėkuoti 
galbos mano lendi* 
i, nes aš ir nesijau- 
nano kūdikis kan-

s savo draugams 
gyduolę.

A. K. Philadelphia.

augas
neramus, piktas, ne- 

* nebus linksnis kol

ugiausl
rijimk pamėgdSojmf. 
čsisakant tiesiai nuo:

5, BROOKLYN, N. Y.

lS SUčė-
VŠIMO.
kainos to- 
i yra sten- 
jną daiktą,

s jums tai 
Ibinius nuo. 
lentos, kas 

silpnesni ir 
lesia ir nu-

kti ant len
du Krautu-

MPANY 
S

Published and distributed under pennit No. 773, authorized by the Act of October 6,1917, on file at the Post Office of Cleveland, Ohio, by order of the President.
Entered as Second-Class matter December 6th, 1915, at the Post Office of Cleveland, Ohio under the Act of March 3rd, 1879.

No 30 KAINA 5c. CLEVELAND, OHIO PENKTADIENIS, LIEPOS-JULY 23, 1920

Lietuviai Muša Lenkus iš
Savo žemių

LENKAI PAIMAMI BŪRIAIS i NELAISVĘ.
Lietuvos Misija ir Atstovybe Paragina Visus Lie

tuvius Rengti Amerikoje Demonstracijas del 
Vilniaus ir kitų Lietuvos Plotų Atvadavimo.

Amerikos Gelžkelių Darbininkams Pakeliama 
Mokestis. Streiko Krizis Praėjo.

Lietuvos Valdžia Tariasi su Rusų Bolševikais apie 
Apėmimą iš Lenkų Atimtų Musų Žemių.

PAKVIETIMAS

IŠ DARBININKŲ 
JUDĖJIMO.

Scranton, Pa. — Visos Penn
sylvania Coal kompanijos ka
syklos, esančios tarpe Old For
ge ir Painesville, likosi užda
rytos liepos 16 d. iš priežasties 
streiko. Išėjo 6,000 darbininkų.

Akron, O. — Goodyear gurno 
kompanija paliuosuoja darbi
ninkus šimtais ir jų daugelis 
pradeda apleidinėti miestą. Jau 
gyvenimui nanjų, kurių niekur 
tame mieste nebuvo galima gau

bti, randasi daug tuščių. Nuo
mos pradeda nupulti; gerus 
kambarius galima gauti už $5; 
pereitą balandžio mėn. kamba
rių kainos buvo pakilę iki $15 
savaitėje.

Baltimore, Md. — Liepos 21 
d. paleista nuo 'darbų dešimtas 
nuošimtis Pennsylvania gelžke
lio darbininkų prižiūrėjimo, rei
kmenų ir raštinių departamen
tuose.

KAIP ATVADUO
TAS VILNIUS 

Tariamasi su Bolševi
kais apie Atimtus Plotus

Washington, Liepos 19. — 
Lietuvos Atstovybė yra ga
vusi šiandien iš Kauno kab- 
legramą, kursai buvo Eltos 
pasiųstas liepos 17 
po pietų:

”šį rytą sugrįžo 
Taikos Delegacija 
tvos.

Musų kariumene vakar 
inėjo viena vakarop į Vil
nių. Vievio-Nemuno ruožte 
nuginkluota pakrikusi Len
kų kariumene. Pietų link 
Maišogalos nuginkluota vi
sa Lenkų brigada, šiandien 
musų delegacija tariasi Vil
niuje su Rusų kariumenės 
vadais Rusų užimtai Lietu
vos teritorijai perimti.”

d., 3 v.

Kaunan 
iš Mas-

Lietuvos Misija ir At
stovybe Amerikoj svei
kina visus Lietuvos pi
liečius Amerikoj su mu
są Sostinės Vilniaus ir 
kitu Lenkų užimtą da
lią atvadavimu ir pata
ria visoms Lietuvių or
ganizacijoms apvaikšti- 
neti iškilmėmis tą lai
mėjimą, o drauge ir iš
nešti tam tikrus nutari
mus delei Lietuvos Res
publikos per Suvienytą 
Valstijų valdžią pripa
žinimo.

J. VILEIŠIS 
Lietuvos Atstovas 

Amerikoje.

TAUTŲ LYGOS POSĖDIS.
Washington. — Preziden

tas Wilson išleido užkvieti- 
mus tautų lygos suvažiavimui 
į Geneva, Šveicarijoj, lapkri
čio 15 .

ka- 
už- 
ku-

—Pittsburg, Pa. —Renton 
sykloje -kilus eksplozijai, 
griuvo devyni darbininkai, 
rių atkasimui ir išgelbėjimui su
judo buris gelbėtojų ir liuos- 
norių.

Kanada gavo daugiausia. — 
East Liverpool, O., puodų dir
bėjų unija, turinti 8,000 narių 
ir veikianti čia ir Kanadoje, 
nuo 1895. m. streikų pašalpos 
darbininkams išdalino $119,226. 
Daugiąusia išmokėtų, pinigų ga
vo Kanados puodų dirbėjai, ku
rie pernešė ilgas kovas už uni
jos pripažinimą.

Demonstracija Kaune
Kitas kabelis nuo Balučio 

iš Kauno pasiųstas liepos 18! 
d. šiaip skamba:

’’Prieš paimsiant Vilnių, 
Landvarave turėjom smar
kią kovą su Lenkais. Yra 
nukautų ir sužeistų abiejo
se pusėse. Internavome ties 
Vilnium apie 2,000 Lenkų, 
apie 10 jų karininkų, 4 ba- 
tarejas, kelias dešimtis kul
kosvaidžių ir kitos karės 
medegos. Mūsiškiai apsupo 
visas Vilniau^ apielinkes.

Vakar del Vilniaus atva
davimo didelė demonstraci
ja Kaune.

Musų kariumene paėmė 
Druskininkus, Merkinę, Va
rėną, Marcinkonis, Valki
ninkus. Pietų link Vilniaus 
inėjome " - — -
Dvinsko 
stumiasi 
kui.”

į Sorok, Tatarus. 
ruožte musų dalis 
priekin Vydžių liri-

į Rusiją,

Tulas ka- 
neatsikra- 
siulo jam

Amerikos Žydų komitetas ga
vo žinių, kad Lemberge, Galici
joje, Žydams gręsia naujos žu
dynės. 1819 m. tenai išpjauta 
64 "žydai ir išdeginta jų namai. 

' Chicagoj viena ’’sesija” liks 
pakarti 9 žmogžudžiai.

Švedijoj delei brangumo ang
lies gelžkeliai rengiama varyti 
elektriką.

Belą Kuii, Ungarijos komu
nistų galvažudis-diktatorius, iš 
Viennos gabenamas > 
pabėgo iš traukinio.

St. Louis, Mo. — 
rėje buvęs vaikinas 
to nuo valdžios, kuri
jo ’’pomirtinės” pinigus, ir da
bar laukia parvežamo iš Fran- 
euzijos savo kūno. Karės re
korduose jis užžymėtas užmuš
tas Francuzijoje, o jis yra svei
kas ir sugrįžęs namie.

Francuzijoje prasiplatino vo
gimas moterų plaukų: nešioju
si dideles žinkles, būriai užpuo
likų sugavę ilgaplaukes mergi
nas nukerpa jų plaukus.

Paryžiuje skelbiama, kad An
glijos valdžia atidarinėja Persi
jos laiškus. Sako, Persija pa
liovė būti tauta ir patapo An
glijos kolonija.

1919 metais Suv. Valstijose 
pieno produkcija buvo 90 bili
jonų svarų. Kožnam gyventojui 
išeina po pusantros kvortos.

Francuzijoj vietoj pinigų da- 
dar gaunama pačto markes-. Vi
sokiuose pirkimuose, padavus 
didesnį pinigą, smulkių išduo
da markėmis.

Lenkai Išvyti iš Lydos
Varšava, liepos 19 d. — 

Lenkų karės raštinė skelbia 
apie bolševikų užėmimą Ly
dos (50 pietuose nuo Vil
niaus). Pietinėje Polesijoj 
bolševikų atakai, Varšava 
skelbia, likosi atmušti prie 
Husiatyno ir Arzomanico ir 
Dubno srityje. Bolševikai 
pernaują rengiasi užpuoli- 
man ant Kovelib (apie 75 m. 
nuo Liet. Brastos/ pietry
čiuose).

Sujudimai ir Kraujo 
Praliejimas Airijoje

Cork. — Du militariški veži
mai, pilni Anglijos kareivių^ va
žiavusių per miesto gatves, li
kosi civilių miesto gyventojų 
užpulti bombomis ir susprog
dinti. Sužeista tarpe 50 ir 60 
kareivių. Numesta 29 bombos:- 
Šitas atakas buvo tęsimasi to
limesnio teroro, kuris prasidėjo 
mieste kilus susirėmimui Sinn 
Feiniečiams ir milicijai. Tame 
susirėmime užmušta du ir su
žeista virš 40 žmonių. Sinn 
Feiniečiai vartoja visokias prie
monės atsikratymui svetimos 
valdžios. Šitas sukilimui prie
žastis buvo kareivių pavartoji
mas durtuvų gatviniame suju
dime.

Iš Belfasto praneša, kad Lur- 
gan mieste du tūkstančiai Sinn 
Feiniečių ir Unijonistų susimu
šė už suėmimą vieno žmogaus, 
kuris esąs dalyvavęs užpuolime 
ant namų netoli Lurgano. Peš
tynėse daug sužeista.

Airijos sekretoriaus raštinė 
Londone išleido atsakymą ant 
Airių reikalavimo ištraukti iš 
jų šalies kariumenę; atsakyme 
aiškinama, jog kariumene tenai 
laikoma ne užėmimo tikslu, bet 
pagelbėti policijai palaikyti Ai
rijoje tvarką.

GELŽKELIEČIAMS 
PAKELIA ALGAS 

Chicago. — Gelžkelio darbo 
taryba, sutverta pagal Esch- 
Cummins transported jos akto, 
liepos 20 d. paskelbė visos ša
lies gelžkelių darbininkams algų 
pakėlimą, kuris abelnai per vi
sus siekia apie $600,000,000 ir 
paliečia du milijonu tos šakos 
darbininkų. — Šitas pakėlimas 
mokesčio apima apie pusę to, ką 
darbininkai reikalavo.

Ar tą pasiūlymą darbininkai 
sutiks priimti ar ne, dar unijų 
viršininkai negalėjo užtikrini
mo duoti. Apie 1,000 gelžkelių 
darbininkų susivienijimų pirmi
ninkų ir viršininkų laikė savo 
posėdį taip pat čionai, disku- 
suodami unijų reikalus ir pasi
ryžę buvo laukti, kolei taryba 
paduos jiems savo nuosprendį.

Unijų vadų susirinkime buvo 
jaučiamas pesimizmas ir priva- 
tiškai jie neabejodami prasita- 
rinėjo, kad gali dar kilti gene- 
ralis streikas. Patįs unijų vir
šininkai liepos 19 d. savo posė
dyje buvo tikri; kad jie iš sa
vo pusės streiko nešauks, bet 
priėmimą ar atmetimą tarybos 
išlygų paves darbininkų refe
rendumui.

Kuomet Chicagoje apsireiš
kęs buvo abejonės upas apie 
gelžkelių darbininkų padėjimą, 
iš Philadelphia, Pa., atėjo žinia,, 
jog Pennsylvania gelžkelio kom
panija nusprendė^ sumažinti sa
vo darbininkų skaičių ant 10%. 
Rytinėje srityje jau paliuosuo- 
ta apie 12,000 darbininkų.

Žemes Drebėjimas
Los Angeles, Gal. — Liepos 

16 d. čia buvo smarkus žemės 
sudrebėjimas, baisiai pergąsdi
nęs miesto ir apielinkių gyven
tojus; nuo didelio žmonių suju
dimo gatvėse sužeista keletas 
ypatų; nuostolių padaryta kele
tui budinkų. Nors pats drebė
jimo centras buvo Los Angeles, 
bet jis buvo jaučiamas ir apie- 
linkėse per 30 mylių. Daugelis 
žmonių iš baimės ėmė melstis, 
moterįs apalpo; išbėgę į grynas 
vietas; žmonės su atida žiurėjo 
kas toliau ištiks. Didžiapsį su
judimą pajuto kalėjimas, kuria
me 400 kalinių, negalėdami iš
bėgti iš budinko, šaukė, tran
kydami geležines langų ir durų 
grotas.

Liepos 19 d. vėl buvo jaučia
mas žemės sudrebėjimas.

Bolševikai sutinka per
traukti mušius.

Londonas, liepos 19 d. — 
Bolševikų nota, sutinkanti 
priimti Anglijos pasiūlymą 
pertraukti mušius su Len
kais, jau išsiųsta Londonan.

UKRAINIEČIAI SULAIKĖ 
BOLŠEVIKUS.

Bernas, - Šveicarija. — Rusų 
bolševikų ofensivas Ukrainoje 
likosi sulaikytas, tuo tarpu Uk
rainiečiai kareiviai pradėjo at
gal raudonuosius mušti. Uk
rainos armiją remia augantie- 
ji bilševikų linijų užpakalyje 
liuosnorių būriai ir platus kai
miečių sukilimas prieš juos.

LENINAS NORI REVOLIUCI
JOS ANGLIJOJE.

Londonas. — Karės ministe
ris Churchill, atsakydamas į 
Anglijos darbininkų atstovų ra
portą apie Rusijos’ padėjimą, 
kurį jie buvo ištyrinėti .ir pri
pažino geru, savo straipsnyje 
aiškina, jog Rusijos sovietų val
džia, per Nikalojų Leniną, nori 
’’pastatyti Britų tautą ant to
kio revoliuci joniško žiaurumo 
laipsnio, kuris padarė Rusiją 
linksma gyvenimui šalimi.” — 
Jei Anglijoje butų įsteigta so
vietų sistema, karės ministerio 
nuomone, butų nušluota visoje 
šalyje ne tik spaudos ir minčių 
laisvė, bet patįs Anglijos darbi
ninkų vadovai sutiktų tokį pat 
likimą, kaip Kerenskis, menše
vikai ir social revoliucijonieriai 
Rusijoje. Ministeris apkaltina 
Leniną suardyme savo šalies ir 
jo noru dabar yra, kad visos 
tautos taip sugriūtų, kad galė
tų pats savo niekšystę paslėpti 
visuotiname chaose, kuris taip 
labai žymo Rusijos sovietų ne
nuoseklume.

Orlaiviais Alaskon
Mineola, N. Y. — Iš Čionai 

išlėkė keletas orlaivių į Nome 
miestą, Alaskoje, 9,000 mylių 
tenlinkui ir atgal. Lėkusieji tu
rėjo tūlam laikui apsibūti Pa. 
valstijoje, nes užėjus prastam 
orui negalėjo toliau skristi. Šio
se dienose vėl jie pasileidžia to
lyn. šitos kelionės tikslas yra 
įsteigti orinį kelią tarp New 
Yorko ir Alaskos. Šiai kelionei 
paskirti armijas lakūnai.

PASKOLOS STOVIS 
LIEPOS 1 D.

Lietuvos Laisvės bonų pirkė
jams nuošimčiai pradėjo augti 
nuo liepos 1 d. š. m., kaip ir bu
vo skelbta. Sulyg tai dienai 
Amerikos Lietuviai ir buvo pra
šomi visą 5 milijonų paskolą iš
pirkti. Įgimtas Lietuvių atsar
gumas arba ir tas, kad mes dau
gumoje inpratę esame šios die
nos savo reikalais gyventi, pir
miau žvelgdami į rytojų, — 
stovi ant kelio Liet. Laisvės 
Paskolos bu jojimo. Daugelis 
negali dar sau išsiaiškinti, kad 
svarbumas pirkimo Lietuvos 
Valstybės bonų yra ne tam, kad 
atsiimti metinį 5 procentą, bet 
svarba yra tame, kad Lietuva 
liktų nepriklausoma amžinai, 
kad Lietuva greičiau atsikraty
tų neturto, tada ne 5 bet 50 
nuošimčių naudos visiems pilie
čiams butų. Lietuvių minios 
nesusipratimu naudojasi savo 
tikslams įvairus nepriklausomos 
Lietuvos Respublikos priešai. 
Lietuvos/ Respublikos padėtis 
vis gerėja ir tvirtėja; piliečių 
susipratimas auga per tat ir pa- 
skools pirkimas vis zauga.

Per vieną pereitą birželio mė
nesį Lietuvos bonų nupirkta už 
$250,000. Tat reiškia, kad Lie
tuvos paskola, nežiūrint į kliū
tis, vis nusiseks — 5 milijonus 
paskolos — paramos Lietuva 
gaus!

Tik nenuleiskim rankų, kolei 
darbas tebeina. Lietuva ir pla
ti Amerikos Lietuvių visuome
nė to reikalauja. Brangus Lie
tuvos Laisvės Paskolos stočių 
darbuotojai. Jus pasišventėte 
del Tėvynės, nesigailėdami savo 
vargo ir triūso, pasiėmėte už 
sunkiausio darbo — paskolos 
rinkimo. Jums prisieina kar
tais skaudžių ir neteisingų žo
džių išgirsti ir visokių nemalo
numų kartais patirti. Nepaisy
kite. Lietuvos liaudis, kuri val
do Lietuvą per savo rinktus at
stovus, ištars Jums padėką. — 
Darbuokitės, prieidami ir para
gindami kiekvieną Lietuvį, kiek
vieną Lietuvos pilietį. Pasko
los laikas yra pailgintas, kolo
nijų kvotos- turi būti atliktos. 
Daugybė vyrų ir moterų įvai
riose paskolos stotyse yra pasi
žadėję pirkti bonų, daugelis yra 
dalimai užsimokėjusiais. Su
keikite visas pastangas, kad tie 
visi per liepos mėnesį 
tų savo pasižadėjimus 
užsimokėtų.

Kiekvienas pirkusis
suranda du, tris dar nepirkusius 
ir tol klabina, kolei nenusipirks.

Težino kiekvienas, kad Lietu
va tokių nelaukia, kas čia bū
damas jos neremia arba jos rei
kalus kojomis mindžioja.

Suglaudus skaitlines, rasime, 
. kad nuo birž. 1 d. į Valstybės 
. iždą (per Lietuvos Misiją) in- 
, plaukė $158,949. Imant domon 
- dalimai įsimokėjusius ir pasi- 
i žadėjusius, ta suma bus daug 

didesnė.
Dėvyni paskolos apskričiai, 

sulyg atliktojo savo paskirtos 
kvotos darbo stovi : 
d. taip:

Chicago, BĮ. 
Boston, Mass. 
Waterbury, Conn. 
New York-N. Jersey 
Cleveland, O.
Wilkes Barre, Pa. 
Shenandoah, Pa. 
Pittsburg, Pa.
Iš visų kolonijų puikiai išsi

skyrė Worcester, Mass. Ji pa
darė savo kvotą net su 10 tuks. 
dolarių kaupu. Worcesteris ma
toma varosi prie to, kad paver
žti iš Bostono jo kvotą, o sykiu 
ir garbę Naujosios Anglijos 
Lietuvių centru: Worcesteris 
padarė į vieną mėnesį beveik 
tiek, kiek Bostonas į pusę metų. 
Worcesterio Lietuviams garbė. 
Surinko $93.193.

Meiliška Tragediją
Chicago. — Liepos 18 d. 

sišovė Paulina Meglič, 36 m. 
amž. mergina, nepasisekus jai 
atvilioti nuo pačios savo myli
mąjį. Julius Jonas, 48 metų 
amžiaus vyras, turintis žmoną 
ir keturis vaikus, susidraugavo 
su ta mergina ir ji- taip jį pa
mylėjo, kad po nepasisekimo at
kalbinti nuo žmonos ir vaikų; 
pasiryžo nušauti. Pirmiausia ji 
paleido kelis šuvius jam, bet tik 
sužeidė, po to pati save nusišo
vė;

nu-

Naujas Sukilimas Meksikoje.
Laredo, Tex. =— Valdžiai prie

šingi sukilėliai vėl pradėjo neri
mauti. Dabartinis judėjimas ei- 

•-Ina Nuevo Laredo, netoli S. Vals- 
tijų rubežiaus.
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METAI V (VOL. V)

LENKAI VIS DAR STUMIAMI ATGAL LIE
TUVOS ŽEME IR NEŠA NUOSTOLIUS

Dideli Lenkų Pralaime-' 
jimai

(Mūšių bėgis diena iš 
dienos.)

Paryžius, liepos 15 d. — 
Visos išlygos, išdėstytos no
toje, pasiųstoj Maskvon nuo 
premjero Lloyd George kas- 
link armisticijos su Lenki
ja likosi Rusijos bolševikų 
valdžios priimto.

Rusijos bolševikų kariu- 
menė prasiveržė per Viliją, 
Vilniaus provincijoje, šiau- 
rėn nuo miesto, išvijo Len
kus iš Kamenec-Podolsko, 
pietiniame mūšio linijos ga
le,

Į vakarus nuo Molodečno, 
šiaurvakarin nuo Minsko, 
sovietų kareiviai artinasi 
prie pozicijų, 1916 metų bu
vusių paimtų Vokiečių, už
puolime ant Lenkijos. Ba
ranovičių ir Slucko srityje, 
pietuose nuo Minsko, ’bolše
vikai pasekmingai žengia į 
priešakį.

Fronte tarpe Dniestro ir 
Dubnos upių Lenkai deda 
dideles pastangas atsispirti.

įvykdin- 
ir pilnai

boną te-

Londonas, liepos 16 d. — 
Tęsiantis bolševikų pasise
kimas mūšiuose prieš Len
kus visame šiauriniam fron
te patvirtinamas sekančiais 
pranešimais iš Maskvos, be
vieliu telegrafu:

/Pietuose nuo upės Vili
jos (Vilniaus srityje) mes 

I sumušėm ir atstumėm prie
šus visu frontu. Musų pir
myn žengimas tęsiamas su 
energija.”

Specialis pranešimas iš 
Kauno, gautas Londone ke
tverge vakare, skelbia apie 
bolševikų kariumenės užė
mimą Vilniaus. Tas oficia
liai nepatvirtinta, tečiaus 
Varšavos pranešimas šian
dien sako, jog Lenkai suti
ko su Lietuviais užėmimui 
Vilniaus Lietuvos kariume
ne. Pasirašymas taikos su
tarties Lietuvos su Sovietų 
Rusija buvo pranešta liepos 
15 dieną.

Toliaus bolševikų praneši
mai skelbia:

’’Vakaruose nuo JVĮolodeč- 
no (ant gelžkelio tarp Vil
niaus ir Minsko) mes pa
sekmingai mušame ir stu
miame priešus atgal”

Bolševikai užėmė Smor- 
gonę, pietryčiuose nuo Vil
niaus, ir žengia pirmyn Aš
menos srityje pietuose ir 
vakariniame krašte. Ašme
nos paupiu mūšiai dar tebe
sitęsia.

Lenkai Išreiškia Nepasi
tikėjimą Bolševikų 

Prižadams
Londonas, liepos 18 d. — 

Pranešimas nuo maj. Cecil 
Battine iš Lenkų kariškos 
stovyklos, sako, kad Lenkų 
tauta nelabai trokšta siūlo
mos karės pertraukos, kuri 
nėra pasitikėtina dėlto, kad 
bolševikai nepildo jokių su
tarčių ir prižadų. Iki kokis 
sutarim. -- - ■ -
vykintas, galimi dar dideli 
militariai nuotikiai įvykti.

Vilnius likos apleistas lie
pos 13 d. Lenkų gyvento
jai, skaičiuje 200,000, užsi- 
grudę visuose keliuose bėga 
iš apleidžiamų vietų, nešda- 
miesi viską ką gali, palik
dami laukus prinokusių ja
vų. Lenkų kariumene, su
daranti šiaurinę armiją, vi
siškai nusilpo nuo beper- 
traukiamo bėgimo ir aštrių 
mušiu su bolševikų kavale
rija, kuri nepaliaujamai gu
la, gerai išlavinta ir pasi
ryžusi, ardydama Lenkų a- 
belnįją liniją miškuose ir 
sukeldami betvarkę ir triu
kšmą visais keliais, dar di
desniam Lenkų gąsdinimui 
trauktis tolyn.

su Maskva bus į-

BOLŠEVIKAI TURI UŽIMT 
VARŠAVOS.

Londonas. — Bolševikų karės 
ministeris Trockis, karštoje ka
riškoje kalboje Maskvoj pasa
kė liepos 16 d., jęg taika su 
Lenkija galima tik tada, kuo
met sovietų armija triuirifališ- 
kai ineis į Varšavą.

VOKIEČIAI SUTINKA.
'Londonas. — Vokiečiai suti

ko ant sąjungiečių reikalavimų 
Spa konferencijoj pristatyti kas 
mėnuo 2,000,000 tonų anglies 
Francuzijai.

SMULKIOS MINIOS
CARŲ VIS DAR YRA.

Londonas. — Sovietų valdžia 
skiria 2,000,000 rublių už nu
žudymą ar sugavimą žmogaus, 
pasivadinusio Caru Nikalojum 
II, kuris veikia Siberijoje ir su
kėlęs daugybę pasekėjų.

Italija smarkiai atsigauna. 
Roma. -— Italijos ekonominis 

• atsipeikėjimas stebina visus — 
i ta šalis progresuoja daug smar
kiau negu Francuzija ar Angli
ja. Šiandien Italijos eksportas 
yra tik 26 nuošimčiais mažės- ’ 
nis kaip prieš karę buvo, Fran
cuzija gi eksportuoja 66 nuoš. 
mažiau, o Anglija — 30 nuoš. 
mažiau.

iki liepos

39 % 
37^% 
25 % 
22 % 
121/2% 
10 % 

71/2% 
6 %

1

VILNIAUS ATIDAVIMAS 
Varšava, liepos 16 d. — 

Lenkų valdybos viršinin
kai sutiko- su Lietuviais 
užėmimui Vilniaus Lietu
vos kariumene, ir tas 'žin
gsnis tuoj bus padarytas.

Lietuviams atidavimas 
Vilniaus buvo užtvirtin
tas ir Rusijos sovietų val
džios tūlas laikas atgal, 
tarybose tarpe tų dviejų 
valstybių.

Tveria trečią partiją. Chica
go, Ill. — Nauja trečioji parti
ja savo pagrindą pastato tri
juose žodžiuose: ’’Panaikint e- 
konomines privilegijas”. Kan
didatais į prezidentus statoma 
senatorius La Follette ir Henry 
Ford, automobilių dirbėjas. — 
Mažai bus gero ir iš jų, 
jie kalba apie atstovavimą 
bo ir ūkio reikalus. \

nors
dar-

Londonas, liepos 17 d. — 
Oficialiu pranešimu iš Mas
kvos šiandien patvirtina a- 
pie tolimesnį bolševikų at
stovimą Lenkų linijoje tar
pe Vilniaus ir Minsko. Te-; 
legramas sako:

’/Vakaruose nuo Smorgo- 
nės, po didelių mušiu, mes 
Užėmėm kaimą Oly (45 m. 
nuo- pietrytin Vilniaus).

’’Baranovičių krašte už
ėmėm keletą kaimų trįs my
lios pietvakarin nuo Mins
ko”.

Brazilija priims atgal 
monarchistų lavonus.
neiro. — Atstovų bute perleis
ta bilius apie panaikinimą 1889 
metų nuosprendžio, ištremian- 
čio Brazilijos imperialę šeimy
ną. Bilius autorizuoja valdžią 
pradėti tarybas su Portugalija 
pergabenimui Portugalijoj mi
rusio Don Pedro II ir jo žmo
nos lavonų.

Korėjoj Seoul mieste, išsilie
jus upei Han, prigėrė 100 žmo
nių ir buvo užsemta 4,500 na
mų. Padaryta kitokių nuosto
lių. Tą pranešama iš Japonijos.

savo
Rio Ja-

Laisva Lietuva Dabar arba Niekados! — Lietuvos Laisvės Bonais Parodykim, Kaip Mes Liuosybę Gerbiami |
Bonai ant $100 ir daugiau (yra ir mažesni ant $50) skolinami ant 15 metų ir duos kiekvienam po 5 nuošimtį į metus. Pirkite savo Kolonijų Stotyse arba kreipkitės į Lietuvos Misiją New Yorke, 1
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Iš Lietuvių Gyvenimo
CLEVELAND, OHIO. t
Nauji laikraščiai. Beatsiran- 1 

dąnt šioje kolonijoje naujam 
laikraščiui ’’Artojui”, jau užgi-l 
mė ir kitas y— "Naujas Pasau- 
hs , kurio pirmas numeris jau 
išėjo iš spaudos.

Kiek plačiau galima apie tą 
laikraštį suminėti. ’Naują Pa
saulį’ leidžia ir redaguoja p. I. , 
K. Mačiulis (Matchulis), forma
tas yra 9x12 colių, keturių pus
lapių didumo. Talpinama raš
tai iš elektriškos srities ir tam 
panašus; chemiški nurodymai 
ir kt. Taipgi1 aprašymai vietų 
ir darbų, pajieškojimai ir tt.

Kaina metams $1, pavieniai 
num. po 10c. Adresas: 1600 E. 
26 th St. (

’’Artojas”, kaip tikrai žino
ma, pasiryžęs išeiti rugsėjo m. 
pradžioj, adr.: E. 79 St. & Su
perior av. Taipgi bus dikto for
mato, 9x11 colių, apie 30 pus
lapių, dviem spalvom gražiais 
viršeliais. Bus talpinama įvai
rus mokslo, literatūros ir isto
rijos raštai bei juokai. Leidi- 
nės "Artojo” Spaudos Draugija, 
susitvėrusi iš vietinių inteligen
tų ir biznierių.

Kaina metams bus $1, pavie
niai numeriai po 10c.

Clevelando laikraštinė istori
ja yra indomi, nors apie šį mie
stą kiti nuo seniau ir net dabar 
mažai mislina. Pirmiausia čia 
atsirado savaitinis laikraštis — 
"Santaika”, Įeidinėjo p. P. Su
kus ; ėjo 4 puslapių. Vėliaus iš- 
leistuvė perorganizuota, sudary
ta bendrovė ir pradėta leist da
bartinė ’’Dirva”, 8 pusi., kaip 
paprasta Amerikoje Lietuviams 
laikraščius turėti. Pirmasis ir 
pastarasis laikraščiai buvo ne- 
prigulmingai-tautiškos pakrai
pos ir tas labai nepatiko musų 
klerikalams, kurie vis, ypač vy
čiai, šaukė: "Clevelandas mu
sų!” Jie pereitą vasarą suma
nė leisti mėnesinį "Vanagą”: 
susidėjo būrelis žmonių, po va
dovyste vietinio ir Akrono kle
bonų; ir "Vanagas" išėjo. Po
rą numerių leidus; pasirodė, kad 
tas paukštis perdaug kapoja 
gerb. Fabijoną; užtai Clevelan- 
diečių leidėjų pusė atsimetė ir 
"Vanagas” išlėkė į Akroną. Jis 
ir dabar ten tupi, bet neišlekia. 
Matydamas’ lengvą duoną išlei
dinėjimu laikraščio, tūlas vytis 

- čia pradėjo leisti "Darbo Va
landas” ir pradėjo užšipuldinė-

ti ant ’’Dirvos”, stengdamas pa- ] 
rodyt, kad ištikro Clevelandas i 
vyčių. Na ir pasirodė: jo laik- ; 
raštis subankrutijo.

Po to vietinė parapija nuta
rė ir kas trįs mėnesiai išleidžia 
(išėjo, teisybė, dar tik vienas 
numeris) ’’Žinyną”, parapijos 
tikslais. Parapija turi pinigų, 
tai galime tikėti, kad ’’žinynas” 
eis, jeigu bus tik kas talpinti, 
šalip aukautojų bažnyčiai.

Dabar pasirodė "Naujas Pa
saulis”, o už mėnesio išeis ’’Ar
tojas”.

Taigi, Clevelandas jau sutvė
rė septynis laikraščius' — dau
giau, negu Didysis New Yor- 
kas, imant nuo pradžios.

Chicagą, žinoma, Clevelandas 
dar nepralenkė, bet pralenks, 
jei taip ir toliau eisis, šiais 
vienais metais jau išdygo du, 
vienas iš senesnių mirė, kitas 
išsikraustė kitur.

Kaslink tų laikraščių palaiky
mo, tiesa, Clevelandas nepasi
žymi, bet juk daug jų palaido
jo ir Chicaga, turinti virš pen
kiasdešimts tūkstančių Lietu
vių prieš Clevelando 12,000.

Negalima nieko pasakyti apie 
"Naujojo Pasaulio” likimą, te
čiaus "Artojas”, žiūrint į jo 
augintojus, ardamas nepavargs.

Kodėl jam toks vardas duo
tas, tai gali išaiškint tik patįs 

gal 
su-

”Artojo” krikštytojai. O 
jie matė gerą "Dirvą” savo 
nui, užtai ir nutarė jį tikį į ar
tojus išmokyti.

Dirvos Artojas.

KAS SLEPIASI
Už Žmonių 

Pasakų

<J Indomiausia knyga vi
sokių senovės amžių 

tikėjimiškų stebuklų, re
ligiškų apeigų ir burtų, 
kuriuos žmonės, vystyda- 
miesi iš žemų gyvūnų, il
gai nesuprasdami gamtos 
veikmės, be paliovos tvė
rė ir tvėrė.

Knyga kalba apie atsi
radimą žmonėse dievų, 

to priežastis, apie dievų 
apsiėjimus su žmonėmis, 
ir viskas tas išaiškinama 
kodėl taip būva 
qsu daugeliu paveikslų 

senovės dievų, pilnai 
aprašoma visų tautų pa
sakos apie didįjį tvaną ir 
jo priežastį bei vietą.
Parašė K. S. Karpavičius 
Reikalaukit ’’Dirvos” Ad
ministracijoj. Su prisiun- 
timu kaina 75c. Apdary
ta $125. 156 puslapiai.

PROVIDENCE, R. I.
Buvęs čionai naujos Liet, pa- 

rap. kunigas labai blogą apie 
save atmintį paliko, išbėgdamas 
iš musų parapijos: išvažiavo 
visai slaptai, kad nei jo geriau
si šalininkai nematė, ir jis su 
niekuom neatsisveikino, tik pa
siėmęs visus savo baltinius ir 
langų užtiesalus', taip kad didie
ji rakandai liko. Išvažiavo au
tomobiliu, kuris, kaip rodos, bu
vo už parapijonų pinigus pirk
tas, kurie buvo sudėti ištikimų 
žmonelių ant pirkimo maldna- 
mio. Kunigas čionai išbuvo vos 
tik 8 mėnesius, bet kokių dar
belių čia pridirbo, tai reiktų di
delės knygos visko surašymui.

Nors trumpai išreikšiu kelis 
nuotikius iš jo gyvavimo. Kaip 
tik atvyko į šį miestą, kunigė
lis norėjo įvesti carizmą, mat, 
kaip girdėti, jis yra buvęs Ru
sijoj "policeiskiu”. Vietoj pa
mokslų, kur reikia Dievo žodį 
skelbti, jis savo duondavius iš
vadindavo galvijais, gyvuliais, 
keturkojais, pajuodėliais, o ant 
susirinkimų visus apšaukdavo 
farizėjais, velniais, ir uždraudė, 
kad niekas jokių prakalbų, nei 
jokių pasilinksminimų be jo da- 
leidimo negali rengti ir jeigu 
pinigai neis į jo kišenių. Ku
rie drįsdavo ką rengti be jo pa
velijimo, nubėgęs policijai įs
kundė, kad tai esą bolševikai ir 
kad bjaurias kalbas kalbės, — 
tik ne tokias, kaip kunigėlis 
mokėjo....

Klebonas norėjo išgriauti vi
sas vietines draugijas, bet ne
pasisekė, už tai atkeršino para
pijonams — suardė parapiją ir 
parapijos chorą ir taip žmones 
vienus ant kitų supjudė, kad 
kiti net nuo parapijos atsime
tė, o kiti vėl sugrįžo prie Len
kų parapijos. Tai vis musų 
dangaus vadovų vaisiai. Taip 
atlikęs savo negražų darbą, ir 
pats pradėjo griūt, negalėjo ant 
kojų pastovėt — ir pats apsi
daužė, kad jau ir į bažnyčią 
visai pradėjo neit. Priežastis 
buvo ta, kad parapijonįs nupir
ktą savo rengiamam piknikui 
degtinę padėjo globon savo va
dovo. Kunigėlis tada, nieko į 
kleboniją neįsileisdamas, vienas 
sau traukė ir taip dėjosi porą 
savaičių. Žmonės nežinojo ką 
daryt. Susirinkę vieną nedėl- 
dienį į bažnyčią (katedros skie
pe) laukia, laukia, o kunigo vis 
nėra. Telefonuoja į kleboniją 
klausdami, ar jis ateis, atsako, 
jog tuoj pribus, ir žmoneliai be
laukia, o kunigėlis kaip 
sirodo, taip nepasirodo, 
pats ir antrą nedėldienį. 
atėjo vyskupo sekretorius
sdamas, kas darosi su jūsų ku
nigu. Vieni sako nieko apie 
jį nežiną, kiti tikrina, kad ku-

nigas jau dvi savaitės kaip gir- 
tas. Vyskupas vis tuo tarpu 

i neprisileidžia nei pasiskųst ant 
kunigo nei pareikalaut duoti 
jiems kito kunigo. Tada ištiki- 1 
mi katalikai nuvyko pas advo
katą ir surašė vyskupui laišką. . 
Gavęs jį, vyskupas šaukia pa- ' 
sirašiusius ir reikalauja, ar jie 
gali prisiekt apie tai, ką kalba, 
kitaip jis juos patrauks teis
man. Jie patvirtino, jog gali 
viską priliudyt ir jeigu vysku
pas netiki, tai gali pats nueiti 

, persitikrint. Vyskupas taip ir 
padarė: leidosi pas Lietuvių ku
nigą. Bet kunigėlio nekvailo 
butą — nuėjusių neįsileido į vi
dų. Kelis sykius bandydamas, 
vyskupas kunigą įgavo. Atėjo 
su savo sekretorium per užpa
kalines klebonijos duris. Pa
matęs prie durų vyskupą, ku
nigo brolis norėjo greitai duris 
užtrenkt, bet jie tuoj koją tar- 
pan įkišo ir stūmė tą girtuoklį 
nuo durų. Kambariuose vaik
ščiodami rado kunigą girtą gu
lintį, visur pilna tuščių bonkų, 
viskas suversta, pašvinkę, vir
tuvėje ant senų valgių kirmi
nai raitosi. Apžiūrėjęs viską, 
vyskupas palikęs korčiukę išėjo, 
liepdamas musų kunigui nueiti 
pas jį pirm išvažiuosiant, bet 
tuoj pat jį atstatė iš parapijos. 
Tečiaus kunigas daugiau vysku
pui nesirodė, slapta iškeliavo, 
susirinkęs smulkius dalykėlius.

Dabar ir vėl musų kolonija 
liko be kunigėlio, kuris- nemažai 
gerų parapijonų sudėtų pinigė
lių praleido ant degtinės. Kiek 
pinigų išeikvota, dar niekas ne
žino.

Tas pats dedasi ir Lietuvių 
remiamoje Lenkų parapijoje — 
jau septyni mėnesiai kaip Len
kai streikuoja, norėdami išva
ryt savo kunigą, bet tas turi 
gana pinigų, per 20 metų jau 
čia viešpatauja, tai niekas jo iš
judint negali., Jau daug sykių 
patiems parapijonams kunigo 
užšaukti policistai galvas su
daužė ir viskas.

Vietinis dienraštis ’’Evening 
Bulletin” paduoda šitokią žinu
tę apie tolimesnę musų kunigė
lio kelionę, antgalviu:
’’Lietuvis Kunigas Per Klaidą 

Palaikytas už Vagį.”
žinutė atsiųsta iš Bingham

ton, N. Y., iš liepos 11 d., kur 
kunigas važiuodamas su savo 
pusbroliu, nakties laiku suvir
to į grėbę. Turbut abu buvo 
girti. Kunigas vidurnaktyj 
pas artimą ūkininką prašyti 
galbos ir jam beldžiantis į 
ris, ūkininkas, manydamas 
užėjo kokie plėšikai, pasišaukė 
policiją. Jai pribuvus, kunigas 
pasisakė patekęs nelaimėn ir 
norįs pagalbos, nes automobi- 
liuje esąs sergantis jo pusbro
lis. Policistai pagelbėjo iš gre
bes išsikelti ..ir viršininkas pa
vedė jiedviem savo raštinę pra
gulėti iki rytui.. Dienai atėjus, 
žinutė toliau sako, kunigas, iš
simainęs bankinius čekius, galė
jo toliau tęsti kelionę, Chicagos 
linkui, kur jis likęs perkeltas iš 
Providence.

Nėra abejonės, kad ir Chica- 
gon nuvažiavęs tas musų kuni
gėlis išsistoros parapiją ir te
nai tokių ni'ekšysčių pridarys.

Eks-Parap.

EF* SKAITYTOJAMS ^3 
Kurių prenumerata pa
sibaigė’, visi gavote lai
škus su paraginimu at
naujinti. Visiems tiems 

ŠIS NUMERIS YRA 
PASKUTINIS.

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

APIE KELIONĘ AME- s 
RIKON

Sulyg Amerikos valdžios pa
skelbimo, nuo liepos 1 dienos 
pasinaikino iš valdžios pusės 
reikalavimas leidimo norint iš
keliauti iš Amerikos. Nuo da
bar visi svetimžemiai, norintie
ji išvažiuoti iš Suv. Valstijų, 
turi pasportų delei kreiptis prie 
savo valdžių atstovų. Ameri
kos valdžia reikalauja nuo visų 
tiktai užsimokėjimo mokesčių 
(income tax). Taigi Lietuviai 
nuo dabar delei pasportų gavi
mo turės kreiptis prie Lietuvos 
Atstovybės Amerikoje (Repre
sentative of Lithuania; 703 — 
15th St., N. W., Washington, 
D. C.).

Suv. Valstijų'valdžia savo pi
liečiams pakėlė pasportų mokes
tį nuo $2 iki $10 ir ateiviams 
už vizavimą pasportų į Ameri
ką.

Daugelis Amerikos Lietuvių 
nori parsikviesti savo žmonas, 
vaikus, senus tėvus ir kitus gi
mines iš Lietuvos? Tokie jų gi
minės pirmiausiai turi duoti 
padaryti 6 fotografijas 2x3 co
lių didumo pasporto prirengimui

1 ir kreiptis prie užsienio reikalų 
ministerijos, Kaune, kad gautų

' pasportą keliavimui į Ameriką, 
' kurį gavę turi kreiptis prie A- 

merikos konsulo Rygoje, gauti
1 vizą, už kurią reikės užmokėti 
’ $10, paskui pas Vokietijos kon- 
Į sulį, vėl Kaune, kuriam už vizą 
1 reikės užmokėti 300 markių 

(pagal 'dabartinį kursą apie 10
L dol.), jei kelionė bus per Ham

burgą, o jei per Daniją arba 
Francuziją, tai ir tų šalių kon-

l sulų vizos yra reikalingos. Bus 
reikalinga ir Lenkų konsulo vi
za. Kaip bus Lietuvos-Ameri1 
kos laivų linija tarp Klaipėdos 
ir New Yorko, tai reikės vien 
tiktai Amerikos Konsulo vizos.

Laivų Kompanijos Europoje 
nepriima nei vieno keleivio ant 
laivo, kuris neturės pasporto vi
zuoto nuo Amerikos konsulo,, 
nes Amerikos ateivystės įstaty
mai baudžia laivų kompanijas 
už atgabenimą keleivių be kon
sulo žinios-vizos, ir turi sugrą
žinti keleivį iš kur paėmė ir ati
duoti kelionės pinigus.

Laivakortės nuo Hamburgo į 
New Yorką kainuoja $110 tarp- 
lubyje, ir $8 pagalvės Ameri
kos valdžiai, ir dar $12 kvaran- Į perstatymą pamatyti. Gerų pa
žinos (laukimas 11 dienų Ham-Į sėkmių.

. ( Q GERB. q i
^OPRAGILO KAMPELIO^ į
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Gerb. Spragilas atbėgo su 

šitokiu aprašymu:

burge), taip kad sykiu laiva
kortė kainuoja $130. Vaikams 
iki 12 metų kainuoja $75.

Nuo Gdansko (Danzig) į New 
Yorką laivakortė kainuoja $148.

Visi ateiviai į Ameriką, virš 
16 metų, turi mokėti skaityti 
savo kalboje. Paliuosuoti nuo 
Imokėjimo skaityti yra tik šie:

a) Pačios, keliaujančios pas 
savo vyrus;

b) Vaikai, iki 16 m. amžiaus, 
pas savo tėvus;

c) Tėvai, keliaują pas savo 
vaikus, jei jau turi 55 metus;

d) Dukterįs dar nevedusios ar 
našlės, keliaujančios pas savo 
tėvus;

e) Amerikoje gyvenusieji 5 
metus pirmiaus, kurie grįžtų 
atgal laike 6 mėnesių nuo iške
liavimo.

Visi ateiviai turi turėti ganė
tinai pinigų kelionei iki galui 
ir pragyvenimui, iki susiras 
darbą.

P. Mikolainis.

DETROIT, MICH.
Liepos 10 d. čionai trūkis su

važinėjo Lietuvį vaikiną. Jis, 
eidamas į darbą, norėjo perbėg
ti skersai relių, kuomet jau trū
kis artinosi; bėgdamas parvir- Į aklumą
to ir tuom tarpu ant jo užlėkė 
garvežis, sudraskydamas nelai
mingąjį į mažas daleles.

Vietinių Lietuvių keliolika 
jau išvažiavę į Tėvynę ir dau
gelis yra pasirengę iškeliauti.

Judėjimo musų tarpe mažai 
matosi; visi laukia atvėstant 
orui, o tik tuomet žada grieb
tis už darbo. Kaip girdėjau, 
Lietuvos Dukterų Draugystė 
rdgsėjo 19 d. statys scenoje in- 
domų veikalą "Mirga". Be abe
jonės Detroitiečiams 
geidu tą .musų tautos

bus žin- 
istorišką

nepa-
Tas 

Tada 
klau-

ėjo 
pa
du
joj

WATERBURY, CONN.
Jau 12-ta savaitė kaip pas 

mus tęsiasi streikas. Kadangi 
streikan išėjo vien tik Lietu
viai, Italai ir Rusai, o kiti, su
darą didžiumą, pasiliko dirbti, 
tai kompanijos iki šiolei dar ne
siūlė streikeriams jokių išlygų 
del taikymosi. Daugelis strei- 
kerių yra jau apleidę šį miestą, 
išvažinėjo dirbti į apielinkes, o 
iš likusių taipgi jau daugelis y- 
ra sugrįžusių prie savo vietų. 
Tas parodo į liūdnas pasekmes 
streikuojantiems ir kįla klausi
mas, argi po tokios ilgos kovos 
reikės sugrįžti prie darbų, nie
ko nelaimėjus?

Paskutiniuose pasaulio pilie
čių organo "Laisvės" numeriuo
se teko patėmyti taip vadinamų 
’’skebų” vardus. Perskaičius 
juos labai daug ką keisto patė- 
miįi. Kadangi dar streikas tę
siasi, tai tame klausime butų 
peranksti kalbėti; bet kuomet 
užsibaigs, tada stengsiuosi pla
čiau ’Dirvos” skaitytojams pra
nešti kaip apie streiko pradžią, 
jo bėgį ir vadus, o taipgi apie 
tai, kas yra tie skebai, kurių 
vardai buvo skelbiami.

Waterburio žvalgas.

Vasara.

m

Reikalaukit Colgate’s Talcum 
jums patinkamoje aptiekoje.

1

- Jei norit knygelės paaiškinančios kaip maitinti 
prižiūrėti kūdiki, atsiųskit 10 centų ir reikalaukit 
* Colgate’s Baby Book." Colgate & Co., New York.

f
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AR JŪSŲ KŪDIKIS PATENKINTAS?
Jeigu jis veikia, priežastis tankiai yra 
odos niežėjimas. Kūdikio oda turi bū
ti sausa, o jei ne, prasideda niežėjimas 
ir kitokie odos negerumai.
Ven gld t tokio negerumo. Naudokite 
liuosai Colgate’s Talcum, po maudymo 
ir dienos laiku palaikymui odos švel
nia. Tie milteliai yra antiseptiški ir 
maloniai perfumuoti.
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Moterįs patirs jog Colgate’s Talcum 
yra užganėdinančiu rengiantis, ir vy
rai patirs, kad tai yra vėdinančiu po 
skutimosi. Naudoki t juos bile kada, 
kuomet šilto oro prakaitavimas sutei
kia jums nepatogumo.

COLGATE’S
TALC POWDEP

Kam Reik tų Laivų
— Tu, drauge, šiandien J 

turėsi nutilt prieš mano ar
gumentus, ba aš atsinešiau . 
tokių faktų, kad jokis pro- • 
fesorius mane sukritikuot . 
negalėtų.

— Tiesa, Martinai, aš tą 
pripažįstu: kiekvienas ak
las tamsunėlis persistato, 
kad jis visus mokslus ii' da
lykus geriausia supranta už 
garsiausius profesorius.

— Ale, drauge, jeigu tu 
išsykio mane pradedi įžei- 
dinėt, tai aš tau, spjovęs ant 
akių, imsiu ir nueisiu.

— Matai, tai tavo visi ir 
’’argumentai”. Aš neįžei- 
dinėju tavęs, tik noriu pa
sakyti, kokių yra žmonių ir 
kad jie tokiais yra per savo 

I a kilimą.
— Aš tau daug sykių pri- 

rodžiau, kad aš esu susipra
tęs ir priguliu prie moky
čiausių pasaulyje darbinin
kų organizacijų, vadinamų 
komunistais. Jeigu tie žmo
nės galėjo sugalvot, kad ga
lima ant žemės įvest rojų ir 
lygybę darbininkams, tai ar 
gali mane vadint tamsunu?

— Tiek jau to. Duok šian 
tuos savo faktus, Martinai.

— Drauge, aš tau priro- 
dinėju, i jog tautos yra karių 

■ priežastimis ir kad jas rei- 
• kia išnaikint, kad karių ne

būtų, o tu vis man netiki.
— Bet kada aš tau priro

dau, kad tu turi klaidą, tai 
tu sutinki ant to ir nutyli.

— Ale dabar jaif, drauge, 
netylėsiu, turėdamas tokių 
argumentų.

— Kas tie tavo do ’’argu
mentai” — papasakok.

— Ve, drauge: aš skai
čiau, kad parvažiavęs iš Lie
tuvos Daktaras Šliupas ren
ka pinigus nupirkimui Lie
tuvai laivų, ir tu tikėle man, 
kad už kokių pora ar trijų 
metų, kaip tik tautiečiai su
dės pinigus ir pripirks lai
vų, Lietuvos buržuaziška 
valdžia paskelbs Anglijai ar 
kokiai kitai karalystei karę. 
Dabar pėsti ir raiti prie An
glijos, sako, negali prieiti. 
Na, tada ir vėl prasidės lie
jimas darbininkų kraujo ir 
naujas vargas ant žemės už
eis. Kitos šalįs eis Angli
jai į pagalbą, kitos Lietuvai 
— pakils toks baisus ant] 
žemės sujudimas, kokio dar] 
nebuvo nuo svieto pradžios.]

— Tai tu, Martinai, dar 
turbut tikrai nežinai, kad 
Lietuviai prie Anglijos sau
som kpjom prieiti negali. Ar 
jau visus faktus iškrėtei?

— Da ne. Ale aš girdė
jau taip sakant, kad į An
gliją reikia važiuot laivais 
arba iš Liepojaus arba iš 
Hamburgo, o į Prusus mes 
galėdavom pėsti nueit.

— Tu sakeisi toks moky
tas, kad visus mokslus ge
riau už profesorius supran
ti, o nežinai, kad Anglija y- 
ra sala. Verčiau pasimo
kink geografijos, daugiau 
naudos turėsi, negu rink
damas prieš mane ’’faktus”.

— Drauge, jei mes, dar
bininkai tik geografijų mo- 
kytumės, tai neturėtume 
kada su buržujais kovot, o 
tuo tarpu jie pripirktų viso
kių laivų ir submarinų ir 
varytų mus į kares.

— Tu labai apsirikai, už
sisvajojęs, kad Dr. Šliupas 
Lietuvai pirks laivus ir ves 
karę prieš Angliją.

— Aš, drauge, daviau tik

pavyzdį. Bet gali pradėt ka
rę su Japonija ar Brazilija.

— Nejuokink savo kalba 
žmonių, kurie kiek nors nu
simano apie reikalus.

— Aš nejuokinu, ale no
riu tave pertikrint, kad Lie
tuvai laivų nereikia.

— Tu kitados norėjai pri- 
rodyt man, kad Lietuva be 
bolševikų globos negalės iš
silaikyt, o dabar patįs Ru
sijos sovietai Lietuvą pripa
žino, duoda jai paskirai val
dytis ir supranta, kad ta 
tauta, nors mažiau galvų 
turi, bet daugiau proto.

— Ale kam tuos laivus 
Šliupas perka? ,

— Tu neskaitei laikraš
čių ir paaiškinimų, kam; tu 
tik matei antgalvį, jog bus 
perkami laivai, tai ir pradė
jai sapaliot, kad jie bus ka
riavimui su Anglija. Lietu
vai laivų reikia parsigabe- 
nimui iš kitų šalių to, ko ji 
pati neturi, ir išgabenimui 
kitur tokių savo produktų, 
kurie kituose kraštuose ne
auga. Tas reiškia tautos 
gerovę, nes nebus pūdomi 
namie ir niekais numesti 
visokie dalykai, kurių vie
na Lietuva negalėtų sunau
doti, o taipgi kad nebūtų 
vargas gavime reikalingų 
daiktų, kokių pati Lietuva 
nepasidaro.

— Už tuos pinigus, ką ant 
’ laivų pirkimo išleis, gali nu- 
i pirkt reikalingus daiktus ir 

turėt.
— O kuo juos parveši ir

• kaip išveši kitur savus dai- 
■ ktus? Jeigu leisi kitų šalių
• laivams ką atvežti, Lietu- 
į vos žmonės turės mokėti ke-
• lis sykius brangiau; jeigu 

siūlysi kitų laivams išga
benti iš Lietuvos musų ša
lies produktus, tai jie reika
laus už tai labai brangiai ir 
iki tie daiktai pasieks rei
kalingą vietą, jie bus daug 
brangesni, negu kitų šalių_ 
tenai atvežti, kurios pačios 
savo laivais pristatys. Ta
da niekas Lietuvos daiktų 
nepirks ir Lietuviams ne
bus reikalo augint daugiau, 
kiek patįs žmonės gali su
naudoti, ir žmonės neturės 
pinigų kitko nusipirkimui.

— Tas, gal, drauge, butų 
ir nebloga, jei laivų nepa
imtų į savo rankas kapita
listai. Ba jeigu jiems pa
teks, tada turės but karės 
ir darbininkų išnaudojimas. 
Laivai turi būti visuomenės 
ir visuomenė turi paimti 
juos į savo rankas;

— Labai puiku, kad tu to 
nori, ir pasidžiaugk, kad 
laivus pirks tik žmonės — 
darbo žmonės, o ne kas ki
tas. Ir pats gali prie pirki
mo prisidėti.

— Tu, drauge, vadini ma
ne prisidėt prie kapitalistiš
ko sumanymo! Niekados!

— Tu nori, kad tie laivai 
butų visuomenės: imk šėrų 
tu, ims visi darbininkai ir 
laivai bus visų, o ne vieno. 
Dar laivai nenupirkti ir jų 
nieks vienas iš Lietuvių ne
sirengia pirkti, tik nori su
organizuoti visus darbinin
kus su keliais dolariais pri
sidėti — ir gražiausiai vi
suomeniškai bus laivų savi- 
ninkystė užvesta.

— Ne, drauge, aš neprisi
dėsiu, ba prie tos kompani
jos tu priguli ir kiti tokie, 
kurie buržujams pataikau
ja. Laivai turi būti paimti 
į visuomenės rankas.

— Bet kaip tu juos ma
nai paimti ir iš kur: Lietu
va dar jokių laivų neturi ir 
tik rengiasi pirkti; tu rėki 
už visuomenės nuosavybę, o 
pats atsisakai imti dalį jų į 
savo rankas. Kokią kitą 
visuomenę tu matai, jei ne 
daugybę tokių, kaip tu pats 
ir aš?

— Suprantu, drauge, ale 
pasakyk man tikrai, ar tie 
laivai nebus paversti į ka
riškus ir ar nereikės paskui 
man su savo laivu važiuot 
užpult Braziliją? Tada aš 
irgi pirksiu šėrus.

— Nebijok, nes žinai, kad 
Lietuviai kitų neužpuldinė- 
ja, tik giriasi, kada reikia.
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įprantu, drauge, ale 
t man tikrai, ar tie 
tebus paversti į kąį 
ir ar nereikės paskui 
t savo laivu važiuot 
Braziliją? Tada aš 
•ksiu šėrus.
ebijok, nes žinai, kai 
ai kitų neužpuldinė- 
ginasi, kada reikia.

Lietuvai atsisteigus pil
nuose savo rubežiuose, ga
vus pripažinimą Rusijos So
vietų ir Lenkijos, Lietuvos 
Finansinė Misija sekančiai 
_paragina Lietuvos šunus ir 
dukteris paskubėti su Lais
vės paskola, kuri1 dabar pa
tampa dar reikalingesne:

Paskutinieji įvykiai Lie
tuvoje pripildė musų visų 
•širdis džiaugsmu. Lenkų 
imperializmas sugužo. Tai
ka tarp Demokratinės Lie
tuvos Respublikos ir Rusi
jos Sovietų pasirašyta lie
pos 12 dieną. Teisėtas Lie
tuvių reikalavimas del Vil
niaus ir Gardino patenkin
tas. Lietuvos kariumenės 
pulkas, vydamas pakriku
sius Lenkus, žengia j Senąjį 
Vilnių, Lietuvos didmiestį. 
Veltui Lenkai kasė mums 
duobę — patįs įgriuvo. Vel
tui stengėsi, eikvodami mi
lijonus per pasaulinę spau
dą, teisybę uždengti. Tiesa 
buvo musų pusėje, musų pu

psėję laimėjimas. Lietuvos 
užrubežinė politika sutinka 
_pilną pritarimą Aliantų.

Akivaizdoje šio išimtino 
-svarbaus takto ir mes, bu- 
-dami čia Amerikoje, už ju- 
rių-marių, negalime likti 
vien patenkintų žiūrėtojų 
rolėje. Ne delnų plojimais 
ir šauksmais ’’Valio” turi
me pasirodyti — plojimų ir 
.šauksmų Lietuvai nereikia. 
.Reikia nuritinti pradėtąjį 
•darbo kalną, kad visa Lie
tuva pajustų; reikia prie 
šios linksmos progos vi
siems po vieną Lietuvos lai
sves bohą nusipirkti; o tie, 
kurie dar nepirko ir kažko 

•dar laukė — ant sykio bent 
du bonu privalo įgyti. Tai 
ir visam 1 paskolos darbui 
butų galas. Tai tas priva
lome pasielgti, jei nenorime 
vėjavaikių vardo įgyti, bet 
vardą rimto Lietuvos atsta- 
tytojo-darbininko.

Tokioje šalyje kaip Ame
rika, su plačiausiai išvysty
ta industrija visur vartoja
mas tikslingas darbo pada
linimas. Tas principas tin
ka ir yra vartojamas ir val
stybiniame darbe. Lietuvos 
Misija nevieną sykį yra pa
reiškusi: jeigu Amerikiečiai 
sukels penkis milijonus pa
skolos, tai Lietuvos Lietu
viai atgaus Vilnių. Taigi 
Vilniaus atgavimas — šių 
dienų klausimas, tik mes, 
Amerikiečiai Lietuviai, da
bokime, kad neatsitiktume. 
Prisiruošimui prie to dide
lio žingsnio Lietuvoje, kaip 
atgavimas Vilniaus,- reika
linga buvo daug darbo ir 
daug pinigų. 'Amerikos Lie
tuviai, iki šiam laikui pa
skolinę Lietuvai arti pusan
tro milijono dolarių, be abe
jo daug šiam svarbiam rei
kalui patarnavo.

Bet ir Vilnių atgavus pa
skolos reikalas ne tik kad

mybę. Tai ką nors reiškia! 
Jei Rusijos bolševikai pri
pažino Lietuvos nepriklau
somybę ir Lietuvos teisin
gus teritorialius reikalavi
mus, kodėl tat nepripažįsta 
visi čionykščiai Lietuviai 
socialistai Lietuvos reikalo 
— laisvės paskolos? Gana 
rodos teorijomis dangstytis, 
laikas imtis praktikos dar
bo-. Momentas yra taip rim
tas, rytojus dar rimtesnis. 
Sutelkime visas savo mora
les ir materiales pajiegas! 
Te nelieka musų tarpe nei 
vieno be bono!

Lietuvos Rubežiai ir Iš
lygos su Bolševikais 
Gerb. J. Vileišis, Lietuvos At

stovas Amerikoje, iš Washing- 
tono atsiuntė sekantį praneši
mą:

Liepos 17 d. gauta iš Kauno 
Balučio Eltos kabelis:

Taikos su Rusais nustatyta 
siena eina nuo Dauguvos į 
vakarus nuo Drujos Kruikos 
upe per Braslavą tiesiai per 
Kazėnus, Naroč-Molodečna u- 
pėmis Voložinka, Išloš, Bere
zina, toliau Nemunu Svislo- 
ču per Indurę, Sidrą ligi Be
bro ties Stabniu.

Grąžinami išvežti arcliivai, 
dokumentai, knygos, pirktinis 
turtas; Lietuva paliuosuoja- 
ma nuo Rusijos skolų del di
delio nukentėjimo nuo karės, 
vietoj nuostolių atlyginimo. 
Duodama dar šimtas tūkstan
čių dešimtinių miško kirsti ir 
trįs milijonai rublių auksu.

Geležinkelių medega bus 
atlyginta proporcingai vieti
niam reikalui ir Rusijos tran
sporto padėčiai. Laisvas tran- 
sitas. Tekstas siunčiamas.

▼ ▼ ▼

‘Draugo’ Rodą Nevietoj
’’Draugas”, patalpinęs Cleve- 

lando katalikiškų draugijų są
ryšio ’’protestą” prieš Clevelan- 
do Paskolos Stoties pirmininką 
Dr. Šemoliuną už "įžeidinėjimą” 
katalikiškų persitikrinimų jo ra
šytuose straipsneliuose ’’Dirvo
je”, nuo save (redakcija) dade- 
da apgailavimą, kam katalikai 
tokį pirmininką išrinko ir pa
smerkdamas patį musų pirmi
ninką, užbaigia sekančiai:

dabar reikia pakentė
ti ką išrinkus, arba, išreiškus 
nepasitikėjimą, paprašyt, kad 
atsistatydintų. Tai ir viskas.”
Paskutinius žodžius mes pa

braukiame. Gerai butų, kad tai 
ir butų viskas, tečiaus ’’Drau
gas” tame neturį mažiausios 
teisės ”rodų” duoti ir ne nuo jo 
patarimų dalykai priklauso.

Negali taipgi to "nepasitikė
jimo” išreikšti tie, kuriems jau 
nuo senai rupi suardyti vieti
nę paskolos stotį tik del to, kam 
jon inėjo didžiuma tautininkų, 
o tik nekurios vietos pateko ka
talikams. Nepasiganėdinimus

boj didžiuma yra ’’bedievių”,— 
bonus perkama ne del ko kito, 
kaip tik Lietuvos, ir juos perka 
’’bedieviai” ir dievuoti ne del tų 
komiteto narių kokybės, bet dėl
to, kad patįs pirkėjai yra Lietu
vos patriotai.

Paaiškinimai 
apie taksus

Lietuvos Atstovybė Washing
tone ii- Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus Lietuvių Skyrius pra
nešė apie paliuosavimą Lietuvių 

inuo taksų ineigų. — ’’Dirvos” 
skaitytojai tą gerai suprato, te
čiaus kaip matyt musų raudo
nųjų organų skaitytojus bėda- 
vojant, tai tie- -laikraščiai, nors 
vadinasi ’’apšvietos” skleidėjais, 
neišmokino savo pasekėjų skai
tant suprasti.

J. Vileišio pranešimu, Lietu
viai paliuosuojami nuo mokėji
mo tokių taksų, kurių nemoka 
ir patįs Amerikos piliečiai: tak
sų nuo uždarbio mažiau $1,000. 
Iki to paliuosavimo visi kitų ša
lių piliečiai turėjo mokėti už vi-

są savo uždarbį.
Važiuojant į Lietuvą, kada 

nuo jūsų pareikalaus taksų nuo 
uždarbio virš $1,000 (vedusių 
virš $2,000), nerugokite, kad 
Atstovybė jus "suvylė”. 1917 
metų taksai nepiliečiams reikia 
mokėti 'Visi, be išėmimo.

Taksus virš $1,000 uždarbio 
moka ir Amerikos piliečiai, tai
gi Lietuviai negali būti ge
resni, nors ir skupesni mokėji
me ten, kur, jiems rodos, ne
turėtų būti nuo jų imama.

▼ ▼ V

“Keleivis” Išteisintas
’’Keleivio” leidėjai praėjusį 

pavasarį buvo apkaltinti už įsi- 
vedimą slaptai elektros į savo 
spaustuvę, už ką elektros kom
panija patraukė leidėjus į teis
mą. Tardymams einant, pasi
rodė, kaip pats "Keleivis” pra
neša, kad vedant į naują namą 
elektros vielas, darbininkai ne
gerai jas sujungė. ’’Keleivio” 
leidėjai dabar likosi išteisinti.

Girdėti, ’’Keleivis” pereidinė- 
ja į bendrovės rankas. Tas ap
sireiškė išmetime Bambos ir 
Maikio su Tėvu — svarbiausių 
"mokslo nešėjų”, nuo ko tas lai
kraštis pakilo į labiausiai skai
tomą Amerikoje. Tiem dviem 
dingus, ’’Keleivis” nuslūgs kaip 
pakilo.

SAVĘS KULTŪRINIMAS
Rašo BUDRIKAS.

GĄSD1N1MAI SU
ŽEMES “GALU”

neatpučia, bet dar labiau ai
škėja: Lietuvos žemės plo
tai pasididina, įvairių reika
lų pasidaugina. Juk ir pats 
Vilnius ir jo apielinkės, pa- 
siliuosu'odamos nuo, Lenkų 
okupacijos, maldauja musų 
paramos. Todėl prie darbo, 
prie bonų visi su dviguba 
energija. Iš Vilniaus, Su
valkų ir Gardino apielinkių 
gyventojai pirmoj eilėje pri
valote atsiliepti. Lenkams 
užėjus, jus daugumoje abe- 
jojotė del Lietuvos ateities; 
dabar nebegali būti abejo
nių. Norėsite grįžti gimtų
jų vietų atlankyti — negi 
važiuosite be bono?!!

Kai kas, atidėliodamas 
pirkimą bono, nepateisina
mai išsikalbinėdavo nenorįs 
rizikuoti, ries tai Lenkai, tai 
Rusai Lietuvą užimsią. Da
bar ir tam neva pasiteisi
nimui nebėra pamato. Len
kų pavojus dingo amžinai. 
Rusų Sovietai pasirašė tai
kos sutart su Lietuva, veja 
kaip ir mes paspringusius 

‘Lenkus ir pripažino pilną 
Lietuvos nepriklausomybę, 
gvarantuodami jos nelięčia-

kelia tiktai pora vyčių, kurie 
ir tam "protestui” išnešti verk
dami savo draugijų centrą pri
siprašė. Bet jie yra tokie po
nai, kurie net juodrankiškus 
laiškus pačiam vietos klebonui 
rašo. Sąryšis protestą parašė 
tik nuraminimui tų poros karš
tuolių nervų ir išreikalavo pa
sirašyti sąryšio valdybą.

Vietinės stoties komitetą rin
ko viešas susirinkimas, o ne są
ryšio vyčiai, dėlto jie ir neturi 
galės jokių ’’nepasitikėjimų” ir 
’’paprašymų” išreikšti. Kom
petencijos tame turi tiktai Fi
nansinė Misija New Yorke, ku
ri turi komitetą savo žinioje ir 
kuri i jį užtvirtino.

Tečiaus Misijos nariai dar iki 
šiolei nepataikavo nei vieniems, 
kurie išreiškė "nepasitikėjimus” 
kitų srovių nariams, jeigu tos 
srovės negalėjo išstatyti tinka
mo žmogaus, o stotis teko tau
tininkams.

Olevelando stoties ir Lietuvių 
gerovei patariama nepaklausyti 
to ’’Draugo” redakcijos patari
mo, nes jis bereikšmis.' Pata
riame tiems karštuoliams nešo
kinėti atkalbinėjant žmones nuo
pirkimo bonų dėlto, kad valdy

QAUG pastarais laikais buvo 
prikalbėta apie galimus su

simušimus musų žemės su ki
tais dangaus kūnai, apie baisius 
atsitikimus ir žemės galą, apie 
pavojingumą suėjus keletui pla
netų vienoje saulės pusėje, kuo
met visos didėsės planetos su 
galingomis savo gravitacijos 
spėkomis pradėtų traukti iš vie
nos saulės pusės ir tokiu budu 
užtraukti musų žemės' skritu
liui baisų-neišvengiamą galą.

Kiti žemės pavojai seniaus 
buvo apkalbėti. Dabar galima 
tik prisiminti apie pereito gruo
džio 17 dienai paskirtą žemės 
egzistavimui pavojų. Tuomet, 
atsimename, profesorius Porta 
skelbė, kad ant musų skritulio 
užeis tokios baisybės, kokių ši 
žemelė ir jos smertelni žmone- 
liai dar nematė.

Peržiūrėsime ką bile kuri ar 
bent visos sykiu sudėtos plane
tos, galėtų ištiesų padaryti su-) 
kėlimui ant saulės "riaušių”, ar
ba, pavartojant tų pranašavi
mų žodžius-, ’’padaryti saulės 
šone žaizdą", kurios atsivėri
mas užtrauktų baisias pasek
mes musų žemei. Šito dalyko 
žinojimas ant visados gal sulai
kyt žmones nuo didelių rūpes
čių:

Budai, kokiais saulė ir pla
netos veikia vienos ant kitų, y- 
ra vadinama gravi tavi jos spė
ka. Prie to dar, šaulė turi iš- 
spindinčios energijos formą, ap
sireiškiančią šviesa ir šiluma, 
kuria ji daro intekmę ant ne
kuriu aplinkybių, esančių ant 
jos planetų, tečiaus pačios pla
netos neturi jokios panašios in- 
tekmės ant saulės.

Saulė, taigi, "traukia” plane
tas link savęs gravitacijos bu
du, ir jos, iš savo pusės, trau
kia saulę linkui save, ir kiekvie
nos planetos ’’traukimas” yra 
proporcionalis jos masei arba 
jos medegos svarumui to trau
kiamo kūno.

Katastrofų1 pranašautojų teo
rija, taigi, yra ta, kad saulė, bu- 
damą- milžinišku apvaliu kunu, 
susidedanti smarkiai suspaustų 
ir didžiai įkaitusių gazų, turinti 
eksplioduojančios energijos, ga
lėtų būti taip planetų traukimu 
sukoneveikta, ypatingai kuomet 
keletas, ar didžiuma, jų susitai
ko savo keliuose taip, kad galė
tų išvien traukti, kad ji galėtų 
perplyšti tame''■šone, o to atsi
tikimo pražūtingos pasekmės 
per saulės išspindėjimą atsimu
štų nors ant artimiausių jos na- 
rių-planetų, kaip Merkuro, Ve
nus ir žemės.

Kad kokis nors efektas galė
tų būti sukeltas, jei planetų pa
traukimas butų užtektinai ga
lingas, tai galima daleisti. Te
čiaus kįla klausimas: Ar tas 
planetų traukimas, ištiesų, yra 
užtektinai stiprus ? Atsakymui 
į tai reikia peržiūrėti, kaip pla
netų patraukimas atsiliepia ant 
saulės ir tada spręsti apie jų 
bendrąją spėką.

Pirmiausia, gravitacijos spė-

Ikos išskaitliavime yra) du ele
mentai, kuriuos abu reikalinga 
atidžiai paimti svarstymui. — 
Pirmas, spėka įvairiuojasi tie- 
sioginai su įraukiančiojo kūno 
mase,- ir antra, ji įvairiuojasi 
su tolumu traukiamojo ir trau
kiančiojo kūnų vieno nuo kito.

Kitas dalykas tame fakte tu
ri būti priskaityta, kuomet ei
na reikalas su apvalais ar be
veik apvalais kūnais, kaip sau
lė ir planetos, kad visas patrau
kimo efektas susikoncentravęs 
yra pačiame traukiančiojo kūno 
centre, taip, kad jei tas kūnas 
butų visiškai kietas, jis nuo to 
pritraukimo judėtų taip lygiai, 
kaip kad jis butų susikoncen
travęs tiktai į mažutį punktelį 
savo paties centro. Tečiaus, jei 
patraukiamasis kūnas nėra vi
siškai kietas, arba jei jo pavir
šius yra padengtas kokiu skys
tu dalyku, kaip pav. žemė van
deniu, tuomet, delei skirtumo 
tolume paties centro nuo1 trau
kiančiojo kūno (paviršis buna 
arčiau), patraukiamas kūnas 
gali būti sukoneveiktas išplėti
mu pagal traukiamosios linijos.

Šitas efektas vadinamas pa
kėlimu, kaip, panašiai jūrių van
denų pasikėlimas, kuris buna 
skirtingas delei įvairaus trau
kimo saulės ir mėnulio paski
rai ir tarpais abiejų sykiu.

Pritaikindami šitokį iškėlimą 
prie saulės, mes matome, kad 
ji, nesanti> kietu kunu, turėtų 
būti ištempta į pailgo arbūzo 
pavidalą kokiu nors galingu pa
traukimu iš vienos pusės, ka
dangi traukimo efektas dikčiai 
skiriasi nuo vidaus ir paviršio. 
Tokis tai sukoneveikimas kūno, 
turinčio sukoncentravusio savy
je tokią energiją, kaip saulė, 
galėtų turėti baisias pasekmes.

Bet gi čia viskas priguli nuo 
to, kokios ištiesų gali būti su
koncentruotos traukimui spė
kos. Pažiūrėsime kokia ta spė
ka butų.

Imkime pirmiausia žemę. Jos 
masė yra 332.000 sykių mažes
nė už saulės. Vandens pakilimo 
efektas nuo saulės traukimo tė
ra vos menkas sutinimas žemės 
paviršio, apie vienos pėdos aug- 
ščio. Priešingas patraukimo 
efektas žemės ant saulės yra 
toks menkutis, kad dar neteko 
patėmyti nieko jo apsireiškimu 
ant saulės viršaus.

Kokią traukimo intekmę tu
ri kitos planetos? Merkuro ma
sė yra 21 sykį mažesnė už že
mės. Jis, tečiaus, daug arčiau 
prie saulės, su radio apie 1 ant 
2.6. Merkuras, taigi, turi in- 
tekmės traukime apie 0.8 tiek 
pakėlimo saulės paviršio, kaip 
žemė.

Panašiai atrandame, kad Ve
nus padaro apie du sykiu tiek 
efekto kaip žemė, Marsas tik 
0.3, Jupiteris daugiau negu 1-9, 
arba 0.11, Uranus 0.002, Nep
tūnas 0.0006. Visus sudėjus į 
vieną, sudaro tik kokius šešis 
ar septynis sykius daugiau spė
kos, kaip žemė paskirai, taigi, 
jų suvienyta in tėkmė sukone- 
veikimui saulės paviršiaus yra 
visiškai beprasmi, kad galėtų 
užtraukti ant planetų kokią ne
gerovę.

(Tąsa iš pereito num.)

Patsai genijus nėra paliuosuotas nuo 
šių įstatų. Poetai ir dailininkai dirba-triu- 
siasi kitiems nežinomu intempimu. Tikė
jimas atžymi juos darbo galybėje. Tobulas 
muzikas turi praktikuoti dieną į dieną, me
tas į metą. Smegenįs yra švelniausios ir 
puikiausios iš visų įrankių. Butų veltui 
manyti, kad bile kas kitas, negu nepaliau
jamas, ištvermingas besistengimas-triusas 
padarytų mus gabiais suvartoti jas tobu- 
lių sumanumu. Tiesa, jos yra tiktai ilgai 
studijai. Ir po ilgos studijos mes gal ir 
tapsime gabiais numanyti koks yra inte
lekto tobulumas. Mes gal galėsime pasto
ti pajiegiais-galiričiais atskirti tai, kas yra 
begalo puikus, šaunus, gražus ir tikras sti
liuje ir mintyje.

Sielgrauža, nuovargis ir nuliūdimas 
nuolatai įkvepia abejones šiai vienvalinio 
pasistengimo-kovos išminčiai: kulturinti- 
pagerinti save.

Kam gi tada intemptai laikytis besi- 
vijime to, kas niekad negali .būti visiškai 
pavytas-atsiektas? Kam dirbti-triustis įgi
jimui to, ko žmonių masė negerbia nei my
li? Kam eikvojame gyvenimą veikmės 
procese, kurs neveda prie turto nei garbės? 
Kam bėgame šalin nuo užsiganėdinimų, ku
ine guli arti musų ir verste verčia mus se
kioti idealius daiktus?

Šie klausimai veržiasi prie musų. Ir 
mums reikalinga tikėjimo ir drąsos, jei no
rime būti sujudinti šio sofizmo'.

Idealio gyvenimo svajonės skraido 
prieš jaunas akis. Jei jos butų privilioja- 
mos tuomi, kas augšta ir gražu, tai butų 
patenkinąs dalykas. Tuomet nebebūtų sun
ku būti šventu, protuoliu, ar didvyriu. Bet 
kuomet mes jaučiame, kad kelias prie ge
riausio yra triūso ir čyzmos kelias; kad 
mes turime dirbti ilgai ir pasiekti mažai; 
keliauti toli ir abejoti savo progreso; kęsti 
sunkiai ir jausti gąsdinimus, ar tai jie bu
tų tušti ar ne, — tuomet tiktai prakilniau- 
niausias ir drąsiausias žengs kaip žengęs 
paklusniai prie vidujinių tiesų.

Kultūros idealas šaukiasi į juos neap
veikiama jiegą. Jie linksmai aplenkia tur
tą ir draugų pagyrimą ir pasaulio garbi
nimą. Jie noriai šalinasi nuo gražios ran
kos, kuri laiko atkišus užsiganėdinimo tau
rę, kuomet skaidrios akįs ir šypsančios lu
pos meilinasi prie pasiganėdinimo. Jei jus 
paklausite: kaip ilgai?...', jie atsakys: 
iki mirties!

Jie yra išminties mylėtojai ir netiki lai
kinio atlyginimo vilčiai. Jų siekinis yra 
prie proto ir širdies šviesos ir tyrumo. 
Šviesybės ir tyrumo jie neišmainytų ant 
patogumo ir pozicijos.

Kaip šventieji, dirbdami paprastą žmo
nių darbą, vaikščiojo išaugštįntais po pa
saulius prastiems 'žmonėms neregimus, taip 
jie tarp gyvenimo triukšmo-lermo ir su
mišimo vis dar tebegirdi šaukiantį teisy
bės balsą. Ir kaip persiskyrę mylimieji 
sapnuoja tiktai apie tą valandą, kuomet jie 
vėl galės susitikti, taip šios parinktos dva
sios, kokių tai nebūt rūpesčių ii’ vargų' vi
duryje, siekiasi prie to laiko, kuomet min
tis apgaubs jų apvienėjimą angelų akivaiz
da. Jie girdi dangiškus balsus, šaukian
čius: Kam jus esate čia ant žemės? Ar ne 
augti, kultūrintis, tobulėti?

Tuštumas, bevertė ir nepastovumas 
pradingsta jų vidujiniame gyvenime. Jie 
auga ir kulturinasi ir tampa paklusniais ir 
drąsiais, bešališkais ir darbščiais, stipriais 
ir pastoviais. Jų augštesnės prigimties 
kultūrinimas pastoja jų gyvenimo tieso
mis; ir pareigos pajautimas — ’’aštri Die
vo balso- duktė”, kuri iš visų motivų, val
dančių širdį, geriausiai palaiko proto ar 
išminties išbandymą, tampa jų vadovavi
mas ir prigelbingumas.

Tokiu tai budu kultūra, kuri žvelgia į 
Begalinį ir Visų-Išmintingiausį, kaipo sa
vo idealą, yra pamatuota ant moralybės ir 

i filosofijos pagrindų.
Mintyti sunku. Ir kurie nori-geidžia 

augti minties jiegoje, turi rinktis sau stip
rybę, Perviršis, kokio- tai nebūt laipsnio, 
yra intelektualės spėkos eikvojimas. Geni- 
jalių žmonių silpnumas nuskurdino pasau
lį. Kūninis pataikavimas-ganėdinimas su
mažino dvasinį įžvilgį: jis ištvirkino-suga- 
dino protą ir numarino meilę; jis nusilp
nino fizinį žmogų ir pajautimo organus, 
kurie yra plačios sielos alėjos.

Augščiausias ”aš” gali plėtotis harmo- 
niškai tiktai kuomet jis yra gimęs iš svei
ko kūno. Tai yra moralės lygsvaros sto- 
kavimas, kas padaro genijų tolygiu padū

kimui. Nieko nėra sveikesnio už protą. 
Ir dideli protai pasitraukia nuo teisybės 
tik tada, kuomet jiems stokuoja stiprybės 
jiegos, kuri išsilieja-apsireiškia iš teisingo- 
doro elgimosi.

Taigi, lai išminties mylėtojas stengia
si gyventi sveikame kūne, kad jo pajauti
mai galėtų apreikšti tikrą pasaulį, kuriame 
jis gyvena. Bet tai nėra lengvu padaryti. 
Protinis darbas apsunkėja ir užsibaigia; 
ir jei gyvos spėkos vis dar mažėja per pa
leistuvavimą, tuomet intelektualių gabumį 
pasekmė buna liga ir pirmlaikinis sugedi
mas.1

Kultūros idealas apglėbia visą žmogų 
— fizinį, moralį, intelektualį ir dvasinį. Ir 
sveikatos ar doros arba net tikėjimo blė- 
dis sutrukdo proto harmonišką besiplėto- 
jimą.

Geidutis yra proto neprietelius. Jis 
pastoja taip stipriu, kad gali lengvai užge
sinti proto šviesą.

Tas, kurs trokšta kultūrintis, turi mo
kytis nepasiduoti savo žemesnės prigim
ties geismams. Bet kuomet jiems pasiduo
da ir pataikauja — apmarina jautrumą, 
nusilpnina valią, nustelbia yaidintuvės švie
žumą ir sumažina širdies mylėjimo galybę.

Darbas, kurį jis pasirinko, gana sun
kus. Ir jis turi pačėdyti šiam prakilniam 
darbui daug energijos, sielos uolumo, ga
bumo. Lai jis neeikvoja, lyg grynas gy
vulis, jam duotos stiprybės, kuria jis ga
lėtų Imokintis pažinti ir mylėti begalinę 
teisybę ir gražybę. Gyventi su savo ”aš” 
ir mintimis to, kas tikra ir augšta, kas yra 
esencialis protinio augimo stovis, nėra ga
lima, kuomet sielos šventvietė yra pilna 
bjaurių ir purvinų paveikslų. Intelektua- 
lis teisingumas ir dorybė, bešališka teisy
bės meilėj be kurios jokis progresas nega
li būti padarytas, vargiai bus atrasta tuo
se, kurie yra bevertingų geidulių vergai. 
Juo. padoresnis ir išmintingesnis žmogus, 
tuo daugiau jis tiki į teisybės vertenybę ir 
šventumą. Ir jis noringai intempia visas 
savo pastangas ir stipriu darbštumu dir
ba, kad tik pagerinti, pakulturinti save.

Visi tie, kurie neįstengia matyti pa
saulyje visų-išmintingiausią, visų-švenčiau- 
sią ir visų-galingiausią Esybę, iš kurios 
visi daiktai išplaukia ir į kurią viskas vėl 
sugrįžta, lengvai pradeda abejoti, ar jie 
laiko-turi ką-nors tikros vertės, ar ne; Lai 
jie pasiskaito istorijos. Ji pamokins juos 
kiek apie šį dalyką. Istorijos atspindis 
nušviečia kebliausias kliūtis.

’’Bet ką reiškia visas išlaukinis narsu
mas, kuomet jis viduje nepajaučia padrąsi
nimo nei vilties? Ir kodėl? Todėl, kad jis 
neturėjo moralės vertybės ir proto jiegos 
ir gyvenimo prastumo ir savęs paguodoji- 
mo ir puikiausių, geriausių ir teisingų min
čių ir Didžios Esybės Meilės, kurios aky- 
regėje viso pasaulio neramumai-sumišimai 
pranyksta.” ‘ l

Ištvirkėlis ir nežinėlis lengvai išmoks
ta pajausti nusižeminimą. Bet mokslinin
kas yra pagerbiamas. Jis vaikščioja bega
linių pasaulių viduryje ir studijuoja ir ste
bisi. Jis žino, kad mažiausias atomas yra 
visumos dalelė.

Dabar, kaip, tas, kurs yra pasiryžęs 
kultūrintis, turi pradėti savo darbą?

Koks jam turi būti duotas patarimas? 
Kokių įstatų jis turi prisilaikyti, kad ne
eikvotų veltui laiko ir energijos?

Tas, kurs trokšta savęs pakulturini- 
mo, proto patobulinimo; kuriam išmintis 
galima atsiekti, turi dirbti ir žengti savo 
paties keliu prie šviesos.1 Visi intelektua
liai žmonės stengiasi kultūrintis; bet žėd- 
nas stengiasi skirtingu keliu. Jie visi sie
kiasi verčiau prie įžvilgio, negu informa
cijos;-prie tobulo savo gabumų suvartoji
mo, negu mokinimosil Turėti jiegą ma
tyti daiktus kokiais jie yra — tai viskas, 
ko jie nori. Ir todėl gi jie žiuri, tėmija, iš- 
tyrinėja, palygina, analizuoja, apmąstinė- 
ja, mintija, svarsto, skaito ir rašo. Ir jie 
taip daro diena į dieną; ir juo ilgiau jie 
dirba, tuo pritraukiamesniu jų darbas pa
sidaro. Deskartas, kuris buvo tipingas in- 
telektualio gyvenimo mylėtojas, žvelgė į 
save paprastai kaipo mintijančią esybę. Jis 
su vilčia pavedė visą savo mintį augščiau- 
sių gabumų kulturinimui, kad tik butų ga
lėjęs atidengti tokią teisybę, kuri butų at
nešusi augščiausią palaimą visiems žmo
nėms. Jis netroško literatiškos garbės. 
Jis mažai savo raštų išleido. Jis visuomet 
vengė ir naikino viską, kas tik butų galė
jęs padaryti jį garsiu — atvesti į garbę.

(Bus daugiau)
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RUSIJOS MOTERŲ “MIRTIES BATALIJONO 
VEDĖJOS GYVENIMAS

Iš Clevelando ’’Leader-News” Verčia K. S. K.

(Tąsa iš pereito numerio)
Naturališkai, tokia Polovcevo kalba 

mane suminkštino, tečiaus aš laikiau parei
gą pirmiausiu dalyku ir nenorėjau pasi
duoti delei prižadamų pagarbų, nežiūrint 
jo duoto man užtikrinimo, kad tos mergi
nos, sulyg jo instrukcijų, prašys mano do
vanojimo už prasižengimą, jeigu aš tik su
tiksiu sudaryti komitetą.

’’Sukilėlių batalijone nelaikysiu už jo
kius pinigus ar prižadus. Sykį jų įžeista, 
visuomet jas turėsiu pavojingomis mano 
organizacijoje. Jos grauš mano sveikatą 
čionai ir pažemins mane fronte. Batalijo- 
no tikslas buvo parodyt sudemoralizuotai 
vyrų kariumenei pavyzdį. Duok joms ko
mitetą ir viskas nueis ant nieko. Aš turė
siu tokį pat dalykų stovį, kaip ir armijoje. 
Suirutė tenai yra man geriausiu pavyzdžiu 
nedasileisti jokių naujų sistemų”, ginčijau- 
si su juo.

’’Taip, aš sutinku su tavim, jog komi
tetai yra pražūtis”, patikrino generolas. 
’’Tečiaus ką galima butų daryti?”

”Aš tik tiek žinau, kad už nieką nesu
tiksiu turėt reikalo su komitetais”, pa- 1 
skelbiau jam aštriai.

Generolas pašoko ant kojų, sutrenkė j 
kumsčia į stalą ir suriko:

”Aš įsakau tau suorganizuoti komite
tą!”

Aš taipgi pašokau, sudaviau per stalą 
ir garsiai atšoviau r

’’Niekados! Aš pasiėmiau už šio dar
bo su ta išlyga, kad bus man leista valdy
ti batalijoną kaip matysiu tinkamiausia, 
be jokių komitetų.”

’’Nieko kito neliko, kaip tik išskirsty
ti savo batalijoną”, pareiškė gen. Polov- 
ęev.

"Kad ir šią minutą, jei to pageidau
jama!” pasiūliau aš.

Išvažiavau atgal į institutą. Žinoda
ma, kad toms pasiskųsti išrinktoms mergi
noms buvo liepta grįžti atgal, aš pastačiau 
ant vartų dešimts sargybinių su šautuvais 
ir liepiau joms neįleisti nieko ineiti, ir šau
ti, jeigu kas negero kiltų. Dauguma suki
lėlių sugrįžo, tečiaus sutiktos šautuvo pa
sileido atgal. Ir vėl jos nuvyko pas Po- 
lovcevą, kuris, nors tuom tarpu-, nieko te
čiaus joms .negalėjo pagelbėti. Jis dalyką 
raportavo Kerenskiui su patarimu, kad jis 
kokiu nors budu mane pergalėtų.

Nesilioviau batalijoną perorganizavu
sį. Trįs šimtai ką buvo likusių, buvo tik 
trupiniai didžiojo pradėto organizuoti ba- 
talijono, tečiaus šios buvo ištikimos ir ma
no darbas nesuiro skaičių sumažinus. Di
duma likusiųjų merginų buvo dąUgiausia 
kaimietės, kaip aš pati, bemokslės, bet la
bai atsidavusios savo Motinai-Rušijai. Vi
sos jos buvo žemiau trisdešimties penkių 
metų amžiaus. Tik vienas buvo išėmimas, 
tūla Orlovą, kuri buvo keturiasdešimties 
metų, labai tvirto susėjimo. Atnaujinome 
lavinimąsi su dar karštesnių atsidavimu.

Už dienos-kitos atvyko pas mane Ke
renskio adjutantas. Jisai pranešė man at
silankyti Žieminiame palociuje pasimaty
mui su karės ministeriu. Nuvykus, prieš
kambarį radau vėl pilną, kaip visados, ir 
mane pasveikinėjo tūli pažįstami. Paskir
toje minutoje aš likausi pavadinta Keren
skio raštinėn.

Inėjus, Kerenskį pamačiau užsimąsčiu
siai vaikščiojantį po kambarį. Ant jo ant
akių matėsi ūkanota. '

’’Gerą rytą, gospodin ministr”, pasvei
kinau jį.

’’Gerą rytą”, atsakė jis šaltai, nepa
duodamas man rankos,
į. ' ”Ar tu esi kareivis?” užklausė aštriai.

’’Taip”, atsakiau.
’’Tai kodėl neklausai vyresniųjų?"
"Dėlto, kad šiame dalyke yra mano 

teisybė. Tie įsakymai yra prieš mano ša- : 
lies gerovę ir perėjimas mano pobūdžio.”

”Tu turi klausyt!” Kerenskis suriko 1 
augštu balsu, ant veido parodydamas dide- 1 
lį žiaurumą. ”Aš reikalauju, kad rytoj tu 
sutvertum komitetą! kad apsieitum su vi
somis gražiai! kad paliautum jas baudus! 1 
Kitaip aš tave paversiu į dulkes!” sutren
kdamas kumštį į stalą karės ministeris už
baigė.

Tečiaus aš jaučiausi teisėtai elgianti- 
si, tai šitas jo užsidegimas mane neišgąs- 1 
dino, priešingai, sustiprino mano nusista- I 
tymą savam darbe..

’’Niekados!” atkirtau aš, nuleisdama 1 
kumštį ant stalo, ”ne, aš netversiu jokių

komitetų. Aš pradėjau dirbti su tuo su- 
į pratimu, kad batalijone bus griežta disci- 
. plina. Jei patinka, galit jj kad ir dabar iš- 
. skirstyti. Buvau kareivis ir kareiviu aš 
; pasiliksiu. Aš grįšiu namon, apsigyvensiu 
. kaime ir busiu sau ramybėje.” Ir išbėgau, 

užtrenkdama duris, piktai, akivaizdoje nu
sistebėjusio ministerio.

Suerzinta, sugrįžau atgal institutan ir 
įsakiau merginoms susirinkti apie mane. 
Sekančiai į jas prakalbėjau:

’’Rytoj aš išvykstu namon. Batalijo- 
nas lieka išskirstytas dėlto, kad aš nesutin
ku tverti komiteto. Jus visos žinot, kaip 
aš persergėjau aplikahtes apie tai, jog aš 
busiu visame aštri ir tursė būti po disci
plina. Aš norėjau šį batalijoną padaryti 
pavyzdžiu, atspindinčiu ant visados musų 
šalies istorijoje. Aš norėjau parodyti, kad 
ten kur vyrai neįstengia, moterįs atliks. 
Aš drįsau įsisvajoti, kad moterįs daug pa- 
intekmės ant vyrų ir padės išgelbėti musų 
nelaimingą šalį. Tečiaus dabar mano vil
tis suiro. Baikščios, silpnos merginos di
džiumoje atsikreipė į mano pakvietimą ir 
suardė mano planus išgelbėjimui vargstan
čios Rusijos: Aš tik ką sugrįžau nuo Ke
renskio. Jis liepė man sudaryti komitetą, 
bet aš atsisakiau. Ar jus galit suprasti, 
ką komitetas reikštų?”

”Ne, ne, načalnik”, atsiliepė jos.
’’Komitetas”, aiškinau joms, ” nieko 

kito negali, kaip tik'kalbėti ir kalbėti. Ko
mitetai suardė visą armiją ir musų šalį. 
Dabar yra karė, ir karėje neturi būti nie
ko kito, kaip tik veikimas. Aš negaliu su
tikti ant įsakymų įvesti šin batalijonan tą 
pačią sistemą, kuri išsklaidė musų garbin
gą armiją. Taigi, aš išvažiuoju namo. Ry
toj aš palieku jus.”

Merginos, su ašaromis, puolėsi po ma
no kojų. Jos verkė ir prašė manęs pasi-

• likti su jomis. ’’Mes mylim tave. Mes sto-
• sime už tave iki paskutines”, kalbėjo m'an. 
i ”Tu gali bausti mus, mušti, jei tik nori, 
i Mes žinome ir pagerbiame tavo motivus.
• Mes žinome, kad nori pagelbėt Rusijai, ir 

norime, kad panaudotume! mus. Gali ap
sieit su mumis kaip patinka, gali užmušt 
mus, bet neapleisk musų. Mes del tavęs 
eitume visur. Mes eisime pas gen. Polov- 
cevą ir sudraskysime jį į šmotus!”

Apkabino jos mano kojas, mylavo ma
ne, bučiavo, žadėjo savo atsidavimą ir iš
tikimybę. Tas mane visiškai sužavėjo. 
Širdyje pajutau dėkingumą 
savo ištikimoms draugėms, 
vaikai man ir aš pasijutau 
motina. -Nors persiskyriau 
šimtų blogųjų^ tečiaus gavau didelį atsi
davimą šitų trijų šimtų prakilnių sielų. 
Jos jau buvo paragavę kareiviškų sunke
nybių, vienok nepersikeitė. Kitos buvo 
baikšlės, slepiančios savo nevertumą po 
priedanga ’’demokratiškumo”. Šitos ne- 
jieškojo dovanojimų. Permatomas tikras 
atsidavimas nenubaugino jų. Mintis apie, 
šituos tris šimtus Rusių merginų, drąsių I 
širdyse, tyrų sielų, gatavų pasiaukayimur 
už reikalą, buvo man didžiausias surami
nimas skaudančiai širdžiai.

’’Norėčiau būti, su jumis, bet jau man 
negalima čia ilgiau likti” atsakiau joms. 
’’Nuo viršesniųjų įsakymai yra arba tver
ti komitetą, arba batalijoną išskirstyti. Aš 
gi visiškai ant pirmutiniojo nesutikau, tai 
man nieko neliko kito, kaip tik važiuoti na
mon., Sudiev tuom tarpu; popietį praleis
ti aš vykstu pas kunigaikštienę Ličten- 
berg.”

Kunigaikštienė buvo viena iš didžiū
nų moterų būrio, labai užsiinteresavus ma
no sumanymu. Ji buvo labai maloni mo
teris, ir man reikėjo nueiti pas ką nors, 

[kam galėčiau išlieti savo širdies skausmus, 
i Visados žinojau, kad ji supras ir pagelbės 
man visame.

’’Kas tau yra, Maria?" buvo pirmuti
niai jos žodžiai, kaip tik ji patėmijo mane 
savo namų tarpduryje.

Negalėjau susilaikyti nuo verksmo ir 
viską nuo širdies jai išpasakojau apie su
kilimą mano batalijone, kurio pasekmė bu
vo visko suirimas. Tas ant manęs dikčiai 
atsiliepė ir rodės, jog aš tuo nuotikiu vi
sai pražudyta. Ta žinia ir ją labai užga
vo ir kunigaikštienė verkė sykiu su ma
nim. Puikus sapnai, kuriuos mes pynėm, 
likosi sutraukyti. Teisybę sakant, tai bu
vo liūdesio vakaras: Jos namuose aš pasi
likau ant pietų.

(Bus daugiau)
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APIE “GARBES”
Rašo Jonas šemoliunas.

Daugelis žmonių mano, kad 
garbės troškimas tai pasmerki
mo vertas dalykas. Reikia į šią 
prasmę aiškiai pažiūrėti.

Kad plačiau išgvildenus 
reikšmę, būtinai reikia tam 
rų darodymų.

Pirmiausia vertėtų žinoti,
garbė žmonėse apsireiškia dve- 

' jopai. Daug yra tokių, kurie 
patįs save negerbia, bet tiktai 
daug apie save kalba, kitus nie
kina; dar prie progos bando iri 
ironiškai pajuokti tokias ypa- 
tas, kurios yra kur kas dides
nius ir geresnius darbus nuvei
kę.

Pavyzdžio delei. Turiu min
tyje vieną buvusį Lietuvių laik
raščių redaktorių, kuris taipgi 
daug kalba: save giria, kitus 
peikia. Suvienytų Valstijų mo- 
kslaines niekina, bet Europos 
giria. -Sakosi, kad ir jisai kele
tą Europos moksliškų įstaigų 
lankė, o galų-gale net Maskvos 
universitetą baigęs. Vienok nu
veiktų jo jokių darbų nepasiro
do.

Matote, tai vienas tipas gar
bės jieškotojų. Tečiaus tokių 
nuotikiu tenka susidurti labai 
tankiai.

Daug sykių tenka girdėti ne
kurtuos kalbant, kad jie esą bu
vę dideliuose miestuose. Yra 1 
važiavę per Juodąsias ir Balta- i 
tasias jūres: esą Juodųjų jūrių 1 
vanduo esąs juodas, kaip 
lis, o Baltųjų — baltas, 
pienas!

Tokie nuotikiai yra tai 
bes jieškojimo apsireiškimai.

Kiekviena supratinga ypata 
visada pagerbia save ir kitus. 
Tokie žmonės gerbia save min
tyje, apsiėjimu, bet neišreiškia 
to žodžiais. Dirba ir nuveikia 

’ pagerbimo vertus darbus. Bet 
nesigiria apie tai, žinodami, kad 
tą matantieji dabartiniai ir jau
nosios gentkartės už jų gerus 

’ darbus tinkamą atiduos pagar- 
• bą.

žiūrint psichologišku žvilg
sniu, kiekvienas visados turėtų 
apie save manyti gerai. Žmo
gus, trokštantis sau gero, pra
kilnus, tuomi pačiu sykiu vėli
na gero if naudingo savo kai
mynui, savo tautai ir visai žmo
nijai.

A. Linkolnas buvo ir yra žmo
nijos gerbiamas kaipo nuveiku
sia gerus didžius darbus. Lin
kolnas gimė iš visai 'neturtingų 
tėvų. Dar būdamas vaiku, sa
ve gerbė. Jeigu kas bandyda- 
davo jį neteisingai įžeisti, tai 
kartais ir susimušdavo. Vie
ną kartą jaunas Linkolnas su 
kaimyno, vaiku išėjo žuvautu. 
Buvo toks atsitikimas, kad kuo
met abu jiedu sumetė meškeres 
į vandenį, ant Linkolno meške
rės nepoilgam užsikabino ‘žuvis, 
o už jo meškerės užkibo jo 
draugo kabliukas ir abu pradė
jo traukti. Kada ištraukė žu
vį ant kranto, tasai vaikas no
rėjo pasisavinti laimikį, bet gi 
Linkolnas savo draugą apkūlė, 
nors ir buvo už jį mažesnis — 
ir savo meškere pagautos 
vies neišsižadėjo.

Jisai netroško pagyrimo 
svetimos garbės, bet žiurėjo 
vo dalyko.

Močiutė Breškovskaja, Rusė, 
nuveikė daug gerų darbų, poli
tiškai — kovoje už visos Rusi
jos žmonių laisvę. Beveik visą 
savo amžių perleido kalėjimuo
se ir Siberijoje. Vienok susi
laukė tų laikų, kada Rusijos 
caras tapo nuverstas nuo sosto 
ir visi politiška kaliniai tapo 
paliuosuoti. Tuomet' ir senelė 
Breškovskaja tapo iš Sibiro pa
leista ir Rusijos liaudis trukš- 
mingai ją pasitiko ir pasveiki
no, kaipo politiškos kovos pirm- 
takunę.

Nereikia imti daug pavyzdžių 
iš kitataučių, garbės vertų žmo
nių, kuomet mes jų turime sa
vo tarpe. Tiktai pažiūrėkim ir 
ištikrųjų pamatysim.

Musų gerbiamas Dr. 
Šliupas buvo Amerikos 
vių tautinio susipratimo 
takunu. Kuomet jis atvažiavo 
į Ameriką, tais laikais dar, jei I 
pasitaikydavo kam Lietuvio už
klausti, kokios jis tautos, atsa
kydavo, kad esąs katalikas. Nu
rodžius/ kad katalikybė yra tik H 
tikėjimas, o .ne tautiškumas, n 
tuomet pasimislinęs žmogelis B 
atsakydavo esąs ’’palioku”! — H 
Tas, vienok, neatėmė gerb. dak- B 
tarui vilties, jis ėmėsi už dar- p I 
bo ir pradėjo skinti taką, ve- pTĮįįį

ang- 
kaip

gar-

žu-

sa-

Jonas
Lietu- 
pirm-

dantį musų žmones prie Lietu
vystės ir apšvietos.

Bedirbant jam tokį naudingą 
tautos ir visuomenės darbą, pri
siėjo daug pakelti nemalonumų 
iš tuolaikinių tikėjimiškai su- 
fanatizėjusių ir sulenkėjusių sa
vo pačių brolių. Žinoma, anais 
laikais gerb. šliupo garbai ne 
tik kad nebuvo apkainuojami, 
bet jisai visados buvo persekio
jamas tamsiųjų šešėlių-brostvi- 
ninkų.

šiandieną, jaunoji gentkartė, 
išauklėta prakilnesnioje dvasio
je ir neužkerėta praėjusių am
žių tamsybės miegu, šiame am
žiuje pradeda apvertinti gerb. 
šliupo naudingus nuveiktus dar
bus musų tautos ir apšvietos 
labui. Dabar jau daug jaunuo
menės, vyrų ir merginų, ir net 
atsipeikėjusių senesnių žmonių, 
eina praskintu D-ro Šliupo ta
ku prie apšvietos ir dirba tau
tos gerbūviui. Iš priežasties 
to pradėto gerb. šliupo nenuil
stančio triūso šiandieną nėra 
tokio Lietuvio-ir Lietuvės, ma
žo ar didelio, kurie nežinotų, 
kad jie yra tikrais tėvynainiais^ 
Lietuviais.

Bet jis netroško garbės už 
tai, tik dirbo tą; kas matėsi la
bai reikalingu musų tautai, pra
kilnu Lietuviams.

Nėra nei vieno pasaulyje mo
kslo žmogaus, kuris nebūtų tu
rėjęs priešų. Daug buvo tokių 
atsitikimų, kad sufanatizėję at- 
kaklunai net juos ir nužudyda
vo. Taip atsitiko su Abraomu 
Linkolnu, kurio politiški prie
šai jam galą padarė, taip buvo 
su Jonu Hussu, Lavoisieru ir 
kitais.

Daktaras Šliupas, nors buvo 
pirmiaus labai persekiojamas, 
bet nenuleido rankų, vis dirbo 
ir dabar tebedirba, jau virš 30 
metų. Didžiuma jo buvusių se
nesnių priešų šiandien jau yra 
jo pasekėjais ir draugais.

Jaunosios gentkartės gerbia 
visus buvusius mokslo žmones, 
kentusius savų laikų persekio
jimus ir panieką: Taip jau at
einančios gentkartės sūnus ir 
dukterįs gerbs šiandieninius 
kurte nuveikė ir veikia naudin
gus darbus, nors jų darbai da
bar neapkainuojami. Kaip da
bar daromi atminimai buvu
siems mokslo žmonėms, tai ir 
busimoji gentkartė šiandieninių 
mokslo žmonių neužmirš: nors 
jie mirs, bet jų darbai gyvuos 
per šimtmečius ir musų ainiai 
pins jiems atminimų vainikus 
ir puoš jų kapus garbės žymė
mis. '

Tai yra skirtumas tarp gar
bės vienų, kurie gyvendami jos 
trokšta, jieško nieko nenuvei
kę jos užsipelnymui, ir kitų, ku-

‘DIRVOS” AGENTAS ANGLI
JOJE

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

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

jj

Jautttirie veikia-dirba, vargsta ir mir
šta, palikdami savo darbus tik 
busintiems paskui jų tų darbų

vertybę apspręsti.
Tokių niekad pasaulis nepa

silieka neatminęs.

1

FAKTAI APIE PINIGU SIUN
TIMĄ SAVO NAMIŠKIAMS

Tiesioginis Vielomis Susinėsimas su 
Užrubežinėmis Pinigų Rinkomis 
UŽRUBEŽINIAME SKYRIUJE

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

CUYAHOGA BUILDING
Public Square

Į2.ALIT -priversti savo pi- 
nigus dirbt jūsų naudai 

atidarydami taupymo kny
gas šioje Society. Bėgyje 
savo septyniasdešimties me
tų gyvavimo Society nieka
dos nemokėjo mažiau kaip 
4% ant taupymui padėtųjų 
pinigų.

Incorporated I&4Q

<5urietg
in the QTitjj of dTleoelnnb

PUBLIC SQUARE

Didžiausias ir Seniausias Taupymo 
Bankas Ohio Valstijoje

Aplinkybės j nekurias vietas tūlų šalių ap
sunkina iš Amerikos pasiuntimų pinigų sa
viškiams namuose.
Mes noriai suteikiame tokius faktus kas- 
link Užrubežinių Pinigų padėjimo, kokie 
yra musų galėję apie jūsų šalį. Klauskite 
pas mus apie tai.

Parduodame Draftus, Money Orderius, 
Siunčiame Kabeliai, Turime Kitų Pinigų.

ŽODYNAS Angliškai- 
Lietuviškas

Lietu visk ai-
Angliskas

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

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

> Pulkim ant Kelių
©Taipgi važiuodami Lietuvon arba ir čionai gyvendami, kuriems reikalin
ga, galite gauti puikių maldaknygių. Naujos Maldaknybės — vardu ’’PUL
KIM ANT KELIŲ” — labai parankios ir praktiškai padirbtos, tinka jau
niems ir seniems, vyrams ir moterims. Geriausia dovana pasiųsti į Lietuvą 
saviškiams. Nusipirkite tuojaus, kolei dar jų yra. Knygos gražiai tvirtai 
apdarytos kiaulės oda, kraštai paauksuoti, su prisiuntimu, kaina .... $3.00 

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

7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

fljBUVO SAPN, 
jjįsant — Vertė 
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k pasirengęs ją ignoruoti 
bdji taipgi tari ką nors pai 
ithpio, ir bėgiodamas bi 
Iriau atdarų karstų, tarp 
į artinaus prie jos. Tikra 
rikiai ją surasiu. Pastebi 
šjykio, nei nepamatydama 
šbuvo marškoniu prideng 
•arinio kryžiaus, kur pir 
įkaičiau: ”Ji mylėjo, buvo 

dabar skaičiau: ”Viei 
ifrilimui savo mylimojo, i 
bfegavo ligą ir mirė!”

Kaip pasirodė, rytui 
fe atrado be sąmonės ant 

(Galas)

I Likosi ištirta, kad eii 
Uj savęs stumia tam ti 
Išilgą. Kuomet artinasi 
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gal ant žmogaus ir toki
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AR TAI BUVO SAPNAS?
(Guy de Maupassant — Vertė Tulelis)

(Tąsa iš pereito num.)
Nesimatė'1! mėnulio. Kas per naktis! 

Aš bijojau, labai bijojau ant tų takų, iš 
abiejų pusių apsiaustų dviem eilėm kapų. 
Kapai! kapai! kapai — apart kapų nieko 
daugiau! Po dešinei, po kairei, prieš ma
ne, aplink mane — visur vieni kapai. At
sisėdau ant vieno jų, nes ilgiau vaikščioti 
jau nebegalėjau. Mano keliai buvo taip 
silpni. Girdėjau savo širdies plakimą! Ir 
taip pat girdėjau daugiau ką. Ką? Susi
maišius}, bevardį trukšmą. Tas trukšmas 
buvo mano galvoje ar neapčiuopiamoje 
naktyje, ar po misteriška žeme — žeme 
nusėta žmonių lavonais? Apsidairiau, bet 
negaliu pasakyti kaip ilgai ten išbuvau. 
Aš buvau baimės suparaližiuotas, krupčiais 
pasigėręs, pasirengęs pradėti rėkti, pasi
rengęs numirti.

Staigu man pasirodė, lyg marmuro 
švarta, ant kurios aš sėdėjau, pradėjo slin
kti. Aš lyg pakeltas tapau.

Pašokau ant kito kapo ir pastebėjau, 
taip ypatingai pastebėjau akmenį, kurį b k 
buvau palikęs tiesiai bestovintį, ir apsreiš 
škė miręs pavidalas — baisus skeletas, ku
ris su sulinkusiais pečiais pastūmė akmenį 
į jalį. Aš aiškiai pastebėjau jį, o naktis 
buvo taip tamsi. Ant jo akmens kryžiaus 
galėjau įskaityti:

’’Čionai guli Jacques Olivant, kuris mi
rė penkiasdešimts vienų metų. Jis mylė
jo savo šeimyną, buvo geras ir garbingas 
ir mirė mylintis Dievą.”

Numirėlis, taipgi, perskaitė tą, kas , 
buvo parašyta ant jo paminklo. Paskui 
paėmė nuo tako mažą aštrų akmenumą ir 
pradėjo atidžiai nudaužinėti raides. Išpa- 
lengva jis nutrupino jas visas ir su skylė
mis savo akių žiurėjo į tas vietas, kur bu
vo iškaltos raidės, ir su galu savo smiliaus 

- piršto gaulo parašė skaisčiai žibančias rai
des,— panašias į bruožus, kuriuos išbrai
žo ant scenos su smailgaliu liuciperinio 
bružtuko:

’’Čia ilsisi Jaques Olivant, kuris mirė 
penkiasdešimts vienų metų; jis buvo žiau
rus; kuomet geidė padidinti savo laimę, be 
laiko privarė prie mirties savo tėvus; jis 
kankino savo pačią, vargino savo vaikus, 
neapkentė savo kaimynų; apiplėšė žėdną, 
kurį tik galėjo, ir nelemtai mirė!”

Kuomet pabaigė rašyti, miręs žmogus 
nepasijudindamas stovėjo žiūrėdamas j sa
vo'darbą; aš apsidairęs pastebėjau, jog vi- " 
si kapai buvo atsivėrę, jog visi mirę kūnai 
buvo išėję iš jų ir kad visi, nutrupinę nuo 
savo paminklų jų giminių užrašytas me
lagystes, to vietoj parašė teisybę. Ir aš 

' pastebėjau, jog visi jie buvo kaimynų per
sekiotojai, nedorėliai, neteisingi, hipokri- 
tai, melagiai, sukčiai, šmeižėjai, pavydus; 
jog jie vogė, prigaudinėjo, atlikinėjo viso
kius negarbingus, bjaurius darbus. Tie 
geri tėvai, tos ištikimos pačios, tie pasi
šventę sūnus, tos nekaltos jaunos mergai
tės, tie teisingi amatninkai, tie vyrai ir mo- 
terįs, kurie buvo užgirti. Ir tuo pačiu lai
ku jie visi rašė ant savo amžino namo slen
ksčio tiesą, žiaurią, baisią ir šventą tiesą, 

; kurios nepažįsta nei vienas ant žemės ar
ba pasirengęs ją ignoruoti. Aš maniau, 
kad ji taipgi turi ką nors parašius ant savo 
antkapio, ir bėgiodamas be baimės tarp 
pusiau atdarų karstų, tarp lavonų, skele
tų, artinaus prie jos. Tikrai jaučiaus, jog 
veikiai ją surasiu. Pastebėjęs pažinau ją 
iš sykio, nei nepamatydamas jos veido, ku
ris buvo marškoniu pridengtas. Ant mar
murinio kryžiaus, kur pirmiau tikrai aš 
įskaičiau: ”Ji mylėjo, buvo mylima ir mi
rė”, dabar skaičiau: ’’Vieną dieną išėjus 
apvilimui savo mylimojo, nuo lietaus per
šalo, gavo ligą ir mirė!”

GAMTOS GRAŽYBĖ.
O, gamta, gamta galinga,
Kiek gražybių tu turi,
Begaline siela savo
Kiek linksmybių mums tveri!

Puoši laukus, girias, pievas, 
Prausi ašarom’s dangaus; 
Apdainuoti tavo grožę 
Priverti širdį žmogaus.

Inkvepi prakilnią dvasią
Oru vasaros gražios,
Atgaivini jausmus, sielą, 
Kaip lapelius ant šakos.

Duodi mintims laisvai skristi 
Po beribes, tarp dausų 
Ir gėrėtis tom’s gražybėm’s 
Laike vasaros dienų.

Pagimdai krūtinėj meilę 
Senai dingusių dienų, 
Sužavėji margumynais 
Kvapsnių žydinčių gėlių.

Valdai saulę ir mėnulį,
Esi motina visų,
O! Gamta, gamta garbinga, 
Aš vainiką tau pinu!

M. A. Karbonskienė.

TĖVYNĖ. ’
Toli, toli tarp žalių girių 
Banguoja Nemunas platus 
Ir gėlės įvairių žolynų 
Dabina augštus jo krantus.

Tenai žmoneliai prakaituoja 
Nuo aušros iki sutemos, 
Tenai sesutės mus dainuoja 
Malonias dainas Lietuvos.

Kaip tenai gražu ir malonu,
Kaip trokščiau tenai vėl sugrįžt, 
Malonių dainų paklausyti 
Ir plaukiant Nemuną išvyst!

Tenai marškonę drapanėlę 
Dėvėja vargšai nuolatos, 
Po šiaudų stogu ten grintelėj 
Laimingi esti visados,

Nes tai Tėvynė brangi yra,
Tenai tėvų yra kapai,
Tenai Lietuva mus brangioji, 
Kurią mes gerbiam taip labai.

Ir aš su noru tenai grįšiu, 
Tėvynėj busiu aš ramus, 
Tikra bus laimė, kad’ išvysiu 
Tėvelių savo aš namus.

Vyturėlis.

TOS NELAIMINGOS 
MEILĖS.

butų meilės kankiniai, o ji tik 
— gėrėtųsi iš jų kančių. Jei 
kas, be meilės, be pažinimo tų 
skausmų, rašytų, tai nebūtų kuo 
gėrėtis, nors ir ’’meiliškomis” 
jas vadintume. Kaip matėme, 
gerb. Draugelis nešęs yra tokį 
pat kryžių, kaip gerb. Cirineu- 
šas dar tebevelka.

(Draugeliui ir Petronei L.-
Ne poetas girias viens 
Ir kita to kratos, 
Bet kaip žiuriu, tai eiles 
Abu ilgas rašo.

Vienas verkia, kad ’’jinai” 
Už kito išėjo, 
Kita skundžiasi su ’’juo” 
Meilę palydėjus....

Aš užstoti galiu jį, 
Nes jis tiktai verkia, 
Bet jinai — koliojas ir 
Savąjį pasmerkia.

*Su ta meile, tai, tiesa, 
Akis žmonės dumias, 
Ir kaip žiuri iš šalies, 
Apima piktumas:

Gerbia, augština, didžiu 
Vienas kitą stato, 
O netrukus vėl, mėšlus 
Ant galvos jau krato.

Ta mergelė, kuri daug 
’’Vardui” reikšmės duoda, 
Ant pečių vietoj galvos 
Tik nešioja puodą.

Nereik trokšti tų ’’didžių” 
Vyrų ir svajoti, 
Kad tokie tik laimę tau

eikalin- 
”PUL- 

ka jau- 
Lietuvą 
tvirtai 
. $3.00

Kaip pasirodė, rytui beauštant mane 
jie atrado be sąmonės ant kapinyno.

(Galas)

MANO GIMTINĖ.
Kur plati vaga Šešupės 
Tarp laukų vingiuoja, 
Ten tai mano darbo broliai 
Per dienas dainuoja.
Mpi Kur tos girios nedidžiausios, 

Ką nūn šlamščia, ūžia 
Ir kur lankos neplačiausios, 
Kur lužna bakūžė;

Laukai platus kur dirvoti, 
Juos’ javai vilniuoja, 
Medžiai prie kelių šakoti 
Amžinai linguoja;

Kur tarp kalvų ir kalnelių 
Šventosios bažnyčios, 
Prieglobstyj žalių miškelių 
Pakrypę koplyčios;

Kur tos gražiosios sodybos 
Žmonių pastatytos, 
Menkosios kaimų rėdybos 
Lietuviais dabintos;

Ten kur vieškeliai-keleliai 
Laukuose vingiuoja, 
Sriaunus siaurieji upeliai

’ šešupėn rieduoja —
Ten miela mano močiutė
Mane užaugino, 
O pašiurusi grįčutė 
Dengė ir ramino.

Ten tai aš esu praleidęs 
Tik laikus vaikystės, 
Giliai, nuodugniai išbraidęs, 
Vargus kūdikystės.

Ton bakužėn nebus drovu
Visad parkeliauti,
Norint ir iš rūmų grovo, 
Ten vargų ragauti.

Ten aš eisiu ir klausysiuos 
Toms giesmėms paukštelių, 
Save dengsiuos ir kaišysiuos

Gali dovanoti.
Netikėti, jei kuris 
Žada visą svietą,. 
Nes jisai nei sau pačiam 
Dar nerado vietos.

Kurs daug kalba, visada 
Mažai tur’ ką duoti, 
Kurs daug žada, niekąda 
Netur’ kur važiuoti.

Kurs mokytas — jis viską 
Sviete išmėgino, 
Silpnus budus merginų 
Iš šaknų pažino.

Jisai žavina silpnas, 
Jauna§7 n’išauklėtas, 
Prie jų kalba taip meiliai, 
Lyg but užkerėtas.

Bet tuo tarpu gudrumu 
Savo kitą žavi, 
Tokie meilės nuo visų 
Merginų yr’ gavę.

Kartais jie mažiau kalti, 
Negu mergos pačios, 
Kam juos garbina visaip: 
Ir klaupią ir stačios.

Vyras visad vyru bus, 
Kur tik mato progą, 
Tai mergelės tur’ žiūrėt, 
Nedaryt sau blogą.

Jei ’’paslysti”, jau tada 
Gailėtis po laiko — 
Nebsugrjši niekados 
Nekaltybei) vaiko.

Reik išsykio but gudri, 
’’Meilėms” nesiduoti, ' 
Po visko nereiks niekad 
Verkti ir raudoti.

Bet ant galo dar štai ką 
Noriu prižaboti:
Jei viens blogas, tai visų 
Nereik kryžiavoti.

M. B-nienė.

1, Ohio

w
Likosi ištirta, kad einant žmogus pir

ma savęs stumia tam tikro didumo oro 
bangą. Kuomet artinasi prie medžio, na
mo sienos, tas oras atsimuša ir metasi at
gal ant žmogaus ir tokiu budu tamsioje

Rūtomis darželių.
Ten dejuosiu ir dainuosiu 
Su broliais varguoliais, 
Širdį, sielą vainikuosiu 
Brolybės karoliais.

Tyslevas, 
Kybartai, 15-IV-20.

tų. — Bet gal vis jau artojas 
be žagrės nebus. Pamatysim.

-V
Vietinis zakristijonas, kalbė

damas andai apie orą, prisimi
nęs žiemą, štai ką mums pap'a- 
sakojo: Vieną 'nedėldienį, di
deliems šalčiams užėjus, jis kū
rė bažnyčios apšildymui pečių.

Anglįa nedega ir gana. Manė, 
gaus nuo kunigo pipirų, jei su
ėję žmonės ims kojas daužyti 
nuo šalčio ir neklausys mišių ir 
pamokslo.

Ale tą dieną kunigėlis, buvęs 
geram upe, pasakė tokį pamok
slą apie peklišką ugnį, kad žmo
nės visą laiką sukaitę sėdėjo.

Gerb. Draugelio tos eilės ati- j 
traukė pas mus daug jam sim
patijų musų skaitytojų merge
lių, kurių laiškų čia niekados 
negalėtume sutalpint, taip daug I 
jų gavome. Bet mes irgi pa- I 
rodysime jam savo simpatiją: I 
neduosime kitoms sukti jam 
galvos, nors nekurios ir antra
šo prašė, norėdamos ypatiškai 
su juo susisiekti. Vienos nori I 
užimt tos ’’mamos” vietą, kitos 
kitaip.

Clevelando moterįs žada or
ganizuoti klubą, vardu ’’Mažiau 
šnekėk, daugiau Klausyk”, su
silaikymui nuo pletkavimo ir 
apkalbinėjimo kitų. — Tečiaus 
jeigu po prisiklausymo klubo 
narėms viskas pasilietų, kaip 
iš puodynės pamazgos, tai bė
da butų, nes daug ką aplies.

Neduok die.
I

Mykolas Lieponis, kalbėda
mas būryje draugų — vyrų ir
merginų, apie savo pasisekimą 
Amerikoje, pasigiriančiai tarė:

— Tai matot, gerbiamieji. O 
aš savo gyvenimą pradėjau kai
po artojas.

— Keista. — Atsiliepė An- 
tosė Zuobiutė, — mes visi pra
dėjom kūdikiais.

A. Aksomaičiutė sako, kad 
dabar prie “Dirvos” ir ’’Arto
jo” dar reikia ’’žagrės”. Ot, 
tai bent Clevelandas pasižymė-

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS,

kada pinigai padedami 
taupinimui

LAKE 
SHORE 
BANKOJ 
ir subjektas sulyg reguleci- 
jos išmokama iki tai dienai, 
kurioje atsiimi savo pinigu*.

Nuo Juokų Red.: Talpindami 
šias eiles bijome, kad neišsivys- 
tytų šis skyrius į ’’poetų disku
sijas”. Jei taip virstų, -tai ma
tytumėt, jus, smertelni žmone
liai, kaip tie ’’dvasių apdovano
ti”, “mūzų įkvėpti”, “dausų ka- 
marninkai” tvariniai (ir tvari- 
nės) šneka! Kiekvienas iš jų 
daug žino, nes poetas nuo senų 
senovės stovėjo antras po die
vų. Ir žemė linktų, ir žvaigždės 
kristų ir jūrės padūktų ir į de
besis iškiltų ir fct. ir tt. Tik 
prašome jų rašyt kuotrumpiau- 
sia: prisilaikyki t poezijos parė
dymo: ’’Trumpais žodžiais daug 
pasakyti”. Baimė ima, jeigu 
kartais taip- įvyktų, eilių daug 
priplūstų, tai per metus laiko 
vienas paeiliui tik kokį sykį sa
vo balsą čia įsprausti galėtų.

Gavome šitokią Gromatą:
M. T—tė, kuri giriasi esanti 

p-lės Kleopatros metų ir prašo 
nepagarsinti jos pilno vardo, 
perskaičius anam num. tilpu
sias gerb. K. Draugelio eiles, iš
reiškia didelį pasitenkinimą (ne 
jo nelaime, bet eilėmis) ir no
rėtų, kad visi poetai tokias gra
žias eiles parašytų — ji labai 
mėgsta, sako, tokią poeziją, kur 
kalbama apie meilę... meilę. ..

Viskas butų gerai, jei eilės 
poetams atsirastų taip kaip po 
lietaus grybai: tik skink ir dėk 
į kašelę. Bet ne.- Gerb. K. D— 
lis pergyveno daug širdies skau
smo, daug svajonių į šukes su
birėjo; daug, spėjame, ir ašarų 
ištekėjo (nors vyrai, v jeigu jie 
vyrai, ištiesų neverkia). Taigi, 
jei p-lė M. T. nori tokių eilių, ji 
nori, kad' visi ’’Dirvos” poetai

St. Clair ir East 55-ta gatvi, 
Prospect ir Huron.
Superior ir Addison, 
St. Clair ir East 125-ta gatvė 

12000 Superior Ave.

Euclid at East 9th 
Euclid at East 57th 
Crawford at Hough 
Euclid at East 105th 
14312 Euclid Ave.,E.C. 
St. Clair at East 40th 
East 152nd at Pepper 
East 156th at Water

loo Road
Kinsman at East 93 rd 
Woodland at East 

22nd
Broadway at Harvard

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

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

Saugumas Pirmiausia
P

INIGAI, kaip Lietuvoje žmonės šne
kėdavo, dega. Amerikoj pinigai au
ga — beveik taip, kaip bulvės: pa
sodini bulvę geroj žemėj — atneša 

gerą derlių. Geroj vietoj padėti pinigai ir
gi atneša didesnį nuošimtį.

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

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

MAIN OFFICE
2006‘St. Clair Avenue

SUPERIOR BRANCH
7907 Superior Avenue

Ube
Cleveland 

Urust Company
ATEIK PAS MUS

Mes galime pasiųsti jūsų pi
nigus Europon tiesiausiu ir 
saugiausiu buriu. Mes išsta- 
tome savo visoje šalyje žino
ma reputacija ir savo didelius 
resursus užpakalyje kiekvie
nos musų transakcijos.

Mes galime paruošti jūsų 
išvaviavima Europon lengvu 
ir paprastu. Mes parduosime 
jums laivakorte ir pagelbesi- 
me išgauti pasporta.

Šalip to, mes pasiryžę su
teikti jums visokį bankinį pa- 
tarnavima. Mes turime žmo
nes, kurie vartoja jūsų kalba.

Dėkit savo Pinigus šin Ban- 
kan dėl Saugumo ir 

4% Palukų

“TAI BANKAS
DEL ŽMONIŲ”

OFFICES
West 25th at Franklin 
West 25th at Arch

wood
Lorain at West 47th 
Lorain at West 89th 
I-orain at West 99th 
Detroit at West 117th 
Detroit at West 101st 
Bedford, Ohio 
Willoughby, Ohio 
Painesville, Ohio 
Lorain, Ohio

/
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LAIŠKAS Iš PARY
ŽIAUS

(L. Apšega, darbštus Clevelan- 
dietis, išvažiavęs Lietuvon, pri
stoti kariumenėn, atsiuntė se

kantį laišką iš kelionės):
Paryžius, Francuzija. 
Liepos 2 d., 1920.

Birželio 19 d., 1:30 vai. po 
pietų, sėdau ant laivo "Finland” 
pasakydamas sudiev garsiai ir 
garbingai Amerikai. — Laivas 
pradėjo slinkti nuo kranto, iš
lingavo tolyn,' vis greityn įsi
ūdamas, ir po keleto valandų 
iš akių dingo visi Amerikos pa
kraščių vaizdai-reginiai, apsupo 

'vien tik banguojanti jure ir jo
kių kitų reginių daugiau nesi
matė.

Pradėjau žvalgytis po laivą, 
susiradau būrelį Lietuvių, dar 
susiradom daugiau — išviso bu
vo ant šio laivo 30 Lietuvių, ke- \ 
liaujančių į Tėvynę. Daugelis 
jų nusiskundė ant agentų, dau-j 
giausiai ant vieno žydiško agen
to, kad jis ne tik ką iš toliaus 
atvažiavusiems 
yra Customs 
•stotis, bet dar 
iš jo vokiškas 

•damas neduosiąs laivakorčių, ir 
žmonės buvo priversti mokėt 
po $115 už 3000 markių, tuo gi 
tarpu kituose 
galima pirkti 
$90 ir mažiau.

Išsikalbėjus 
pasirodė didelis skirtumas tarp 
,to Lietuvių būrelio jų grįžimo 
tiksluose. Daugiausia Skyrės 
tokie, kurie buvo Lietuvos ne- 
prigulmybės priešai. Jie buvo 
pilni abejonių/ ftr galės toliau ( 
važiuoti, kaip tik iki Paryžiaus, 
ar įleis juos į Lietuvą.

Artinosi vakaras ir šaukė vi
sus ant vakarienės. Kalbos pa- ' 
sibaigė. Valgis buvo neblo- j 
giausias.

Ryte atsikėlus, vėjas vis di- . 
zdiposi ir ant vakaro jau visai į 
pradėjo šturmuoti ir ant laivo , 
vandenį pilti; matėsi daug ser
gančių, bet man sirgti nereikė- j 
jo. Vėliaus oras aprimo ir ban- , 
gos nustojo musų laivą plakę. 
Visu kelionės laiku oras1 buvo 
neblogas ir kelionė gera. Bir
želio 29 d. iš ryto pradėjo ma
tytis Anglijos kraštai; visi ke
leiviai su džiaugsmu žiurėjo. 
Apie 12 vai. dieną išsėdome 
Southamptone, Anglijoje, kur 
perbuvus apie porą valandų per
gabeno ant kitos prieplaukos ir 
po vakarienei, 10 vai. vakare, 
sėdom ant mažb laivo; važia
vom juomi visą naktį ir 8 vai. 
ryte išsėdom Francuzijoj, Hav
re mieste. Tenai mus gerai iš
žiūrėjo, perleido per kratą — 
peržiūrėjimas buvo paprastas: 
nekuriuos čemodanus atidarė, 
kitų visai nežiūrėjo; kišenių vi
sai nieks nėkratė. Naktį, 10 v. 
tą dieną išvažiavom į Paryžių 
ir pribuvom ant 5 v. ryte. Sto
tyje išbuvom iki 12 vai. dieną. 
Atėjus Lietuvos atstovui, nuė
jome visi į viešbutį, ten mus 
nuramino, viską sutvarkė ir pa
tarė daugiau nesirūpinti, viskas 
bus padarytą.

Paryžius ant musų didelio įs
pūdžio nedaro, nors ir garsus 
pasaulyje miestas. Matytis, čia 
ant augšto laipsnio stovi girtuo
klystė ir paleistuvystė — tų 
merginų tai pilnos gatvės. Val
gyklos sykiu su karčiamomis. 
Jei ilgiau apsibusiu Paryžiuje, 
tai daugiau parašysiu.

Prisiėjo laivu trečia klesa va
žiuoti, tai tikras kalėjimas. Bet 
ką darysi. Nuo Paryžiaus | bus , 
gal geriau važiuoti, nes jau va- , 
žiuosim pirmos klesos tikietu. | 
Parvažiavu sį Lietuvą, gerai at- < 
ilsėjęs, parašysiu daugiau viso- , 
kių įspūdžių. j

nenurodęs kur 
House ir laivų 
privertęs pirkti 
markes, gąsdin-

bankuose buvo
3000 markių už

su grįžtančiais,

L. Apšega.

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

t C. J. Benkoski
© ADVOKATAS

©

^429 Society for Savingsffx
® Bldg. Cleveland.^

Męs savo ofise turime kas per- jg"

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Voizbaženklis uireg. S. V. Pat. Ofise.

Garsus per daugiau kaip 
50 metų*

I'eniyk Įkaro (Anchor) YaizbužeiiklĮ

LIETVOS PREKYBA 
JUROMIS

Lietuva be prekybos laivyno 
negalėtų būti gyva ir laisva, ne
są jūrių kelias, už kurį taip 
šiandieną svietas varžosi, o ku- 
riuomi visos svieto tautos tie- 
sioginai susisiekia, pasiliktų ne
išnaudotas. Lietuva turi nema
ža savo šalies produktų išve
žimui svetur, kaip ana: sėme
nų, linų, malkos ir sienojų, odų, 
popierinės tešlos, šerių ir ašu
tų, paukščių, kiaulienos ir šiaip 
daug dalykų, o iš svetur parsi
gabenti prisieina geležies ir ma
šinų, kerasinas ir akmeninė an
glis ir šiaip kitokie daiktai. — 
žmonės ant vietos šiandien ne
pastovi, keliauja tai šian, tai 
ten; pačto susisiekimas, pinigų 
siuntinėjimas, visokeriopos važ
mos vežiojimas — atliekama 
laivais, plaukiojančiais ant jū
rių. Tai gi jure yra vieškelis, 
be kurio ir Lietuva politiškai 
sveika ir laisva ilgam patekti 
neįstengtų. Tuo vieškeliu nau- . 
dodamiesi Lietuviai sems kul- , 
turą iš pačių šaltinių, pas kul- ■ 
turines svieto tautąs, ir įstengs 
atsikratyti nuo pragaištingos 
Slavų intakos (Rusų ir Lenkų), 
kuri praeityje pakirto šaknis 
Lietuvos gerovės ir politiškos 
laisvės.

Lietuvos prekybos laivynui 
steigti Kaune susibūrė tėvynai
nių ratelis ir jų pastangomis 
išdygo Lietuvos Garlaivių Ben
drovė (The Lithuanian 
ship Line). Lietuvos 
užtvirtino įstatus kovo 
1920 m., kur ši pasako 
"Kroviniams ir keleiviams vež
ti Lietuvos upėmis ir jūrėmis 
steigiama akcininkų Bendrovė 
vardu ’Lietuvos Garlaivių Ben
drovė*. Steigėjais pažymėti '.šie: 
S. Banaitis, Dr. J. Alekna, Dr. 
V. Gaigalaitis, šemiotas, Kons
tantas Račkauskas, M. Yčas, 
Dr. J. šliupas, Kapitonas L. 
Stulpinas, Dr. R. šliupas, J. 
Vokietaitis, J. Kaunas. Bendro
vė turi teisės įsigyt nuosavybėn 
laivus ir valtis visokiariopų rū
šių, nusinuomuoti ąr nusipirkti 
saviems reikalams trobesių, do
kų, kiemų, garlaivių ir1 kitokių 
laivų verpčių, mechaninių krau
namųjų, jų prietaisų ir dirbtu
vių ir tiek žemės ir medegos 
statymui, kiek reikės Bendro
vės reikalams.”

Nors Lietuvos Garlaivių fi
ves kapitalas tuomsyk nustaty
tas ant $300,000, bet jis gali 
būti padidintas, kada tik Ben
drovei bus reikalinga ar kada 
Direktoriatas pareikalaus. Di- 
rektoriatas tuomlaik susideda iš 
5 narių: M. Yčas — pirminin
ku ; S. Banaitis — vice-pirm.; 
K. Račkauskas — raštininku 
ir iždininku; Kap. L. Stulpinas 
— reikalų vedėju, ir Dr. J. šliu
pas generaliu agentu. Jokių 
obligacijų (preferred stock) da
bar Bendrovė neturi, bet reika
lui esant gali jas išleisti' tam 
tikromis išlygomis (par. 29).

Reikia dar pastebėti, kad Lie
tuvos Garlaivių Bendrovė, tu
rėdama pamatinio 
tik $300,000, gali 
daryti milijonais 
visos kompanijos

Akcininkai dalyvauja visuoti
name susirinkime patįs ar per 
atstovus; nei vienas akcininkas 
negali turėti daugiau kaip du 
įgaliojimu nuo tų narių, kurie 
patįs susirinkiman atvykti ne
negali. Kas turi 5 akcijas, tu
ri vieną balsą, ir joks akcijonie- 
rius neturi didesnio balsų skai
čiaus iš savo akcijų, kaip 1/10- 
dalis visų akcijų kapitalo jam 
tatai suteiktų, nors jis didžiau
sią kapitalą Bendfovėn butų į- 
nešęs. Tai Bendrovę apsaugo 
nuo patekimo į rankas vienos 
ar kitos ypatos, o taipgi smul
kesnius akcionierius nuo išstū
mimo jų iš Bendrovės. Visuo
tino susirinkimo nutarimai įsi
teisėja kada juos priima 3/4 
balsų akcininkų arba jų atsto
vų balsavusių, tik direktoriato 
nariai ir revizijos komisija iš
renkami esti paprastąja balsų 
dauguma. Bendrovės atsako
mybė už skolas aprėžta yra jos 
kapitalu ir kilnojamuoju ir ne
kilnojamuoju turtu, kuris jai 
priklauso. Bendrovės operaci
jos sulaikomos tegali būti tik 
visuotinojo akcininkų susirinki
mo nutarimu. Tokis tai trum
pai šnekant• yra Lietuvos1 Gar
laivių Bendrovės nusistatymas 
ir susitvarkymas.

Amerikoje Dr. J. Šliupas, 
kaipo generalis Bendrovės a-

Steam- 
valdžia 

31 d. 
tikslą:

kapitalo nors 
apsivertimus 
dolarių kaip 
daro.

gentas, įsteigė patarėjų komi
siją (Advisory Board), kurion 
ineina kap. Ch. P. Woishnar 
(Commander U. S. Navy) Jo
nas Skritulskas iš New Britain, 
Conn., adv. J. S. Lopatto iš Wil
kes Barre, Pa., ir kt. Reikalui 
kilus, patarėjų komisija susi
rinks posėdin apsvarstyti bė
gančius L. Gari. Bendrovės da-

išpirkti. Čion visiems yra pla
tus laukas, o tikslas — Lietu
vos ekonominė ir politiškoji ge
rovė. Jeigu kokioje kolonijoje 
dar L. G. Bendrovės agento nė
ra, tai todėl, kad nesuspėjome 
tuom laiku taip didelį darbą 
suorganizuoti, žmonės galin
tieji ir norintieji dirbti tegul 

. atsišaukia į Centralę raštinę, 
’ lykus Amerikoje, kaip lyginai!pas D-rą Šliupą. Kur bus gali- 
' bus pasitariama irgi su Lietu--ma, šauksime susirinkimus; ten 
1 vos Atstovybe Amerikoje. . .

Liet. Gari. Bendrovė jau turi 
' pasažierinį laivą aplygusi, ir 

kuomi greičiau bus reikalin
gas kapitalas sukeltas, tuomi 
jis greičiau pradės savo tarnys- 
tą. Bus gražu, kad Amerikos 
Lietuviai galės laivui iškelti iš
kilmingas krikštynas.

žinoma, Bendrovė nepasiten- tų paskelbsime laikraščiuose, 
kins vieno laivo nupirkimu; jai 
reikia bent keturių garlaivių 
Per Atlantiką plaukiojančių. Ir 
kad tas dalykas pavyktų, Dr. 
Šliupas visose Lietuvių koloni
jose paskiria agentus, kurie pa
sidarbuos pardavinėdami dabar 
akcijas, o vėliaus reikės parda
vinėti ir laivakortes. '

Girdime, kad ir lietuviškieji 
žydai Amerikoje bruzda ir ke
tina L. G. Bendrovę remti ak
cijas pirkdami. Tas turėtų Lie
tuvius labiau subruzdinti į dar
bą ir kuomi daugiausiai akcijų

atvažiuot ar Dr. šliupas pagal- 
bėti ar jo pavaduotojas p. Fr. 
živatkauskas, plačiai Amerikos 
Lietuviams pažįstamas tautie
tis.

Iš visur galima pinigus ar 
tiesiog siųsti į Centralinį Ofi
są, ar per vietinius agentus, 
kur jie yra; veikiai sąrašą agen-

Visi lietuviškieji laikraščiai 
Amerikoje ir Anglijoje yra pra
šomi L. G. Bendrovės darbą pa
remti,, ir mes esame įsitikinę, 
kad toji jų dabartinė parama 
su laiku jiems gerai atlyginta 
taps, nesą juk Bendrovė su lai
ku turės visokius, paskelbimus 
laikraščiuose turėti, kada ji 
pasekmingai atsiekusi bus savo 
tikslą bei nupirkusi savo laivus, 
žinoma, jeigu kuris laikraštis 
dabar nenorėtų patarnauti, ka
da L. G. Bendrovė dar tebesi- 
tveria, tai ir ateityje jokio at-

NATURALIO GAZO PADĖJIMAS 
CLEVELANDE IR APIELINKESE

Daug pastarais keletu mėnesių buvo kal
bama apie naturalio gazo padėjimą, ant 
kiek tas paliečia tūkstančius jo naudotojų 
Clevelande ir apielinkėse, kurie priguli nuo 
šios kompanijos pristatymu jiems kuro, 
naudojamo virimui valgių ir vandens šil
dymui.

Viskas kiek prišnekėta, buvo klaidinga, 
ir mes esame persitikrinę, kad ne iš prie- 

i žasties tas žinias skleidusių noro iškraipy
ti teisingus faktus, bet delei jų neapsipa- 
žinimo su padėjimu, kokis sutinka šią kom
paniją, ir taipgi jos rėmėjus.

Pageidavimu The East Ohio Gas 
Kompanijos yra kad jos kostumė- 
riai žinotų teisingą dalykų stovj. 
Keblus padėjimas su natūraliu ga- 
zu reikalauja, kad visuomenė pil
nai butų painformuota. Kuomet 
visa teisybė liks žinoma, ši kom
panija užsitikrinus, jog publika 
noriai prisidės bendrai prie įvedi
mo taupymo būdų, kurie yra svar
bus del prasitęsimo naturalio ga- 
zo užtekliaus ilgesniam laikui.

Kad visi jos gazo naudotojai butų pilnai 
informuojami, ši kompanija per šiuos ap
garsinimus praneš publikai, ir taipgi mie
lai suteiks visas pageidaujamas informa
cijas. Tokios informacijos bu patvirtina
mos prirodymais iš ištikimų šaltinių.

Nėra nieko, kad butų reikalinga slėpti. 
Visiškas naturalio gazo padėjimo suprati
mas pagelbės dirbti visų naudai. Tiktai 
tuomet, kada supratimas apie padėjimą 
bus visiems žinomas, ši kompanija tikisi 
galėsinti prailginti naturalio gazo išteklių. 
Kompanija pati nuo savęs atliks kas jai iš
puola.

THE EAST OHIO 
GAS COMPANY

M

3 MAGNIFICENT STEAMERS 3 
Tho Gr..t Ship "SEEANDBEE” —"CITY OF ERIE" — "CITY OF BUFFALO" 
CLEVELAND — Daily, Moy 1«" to Nor. 15(h — BUFFALO 
Leave Cleveland - 9:00 P. M. ) Eastern ( Leave Buffalo - 9:00 P. M.
Arrive Buffalo - 7:30 A.M. ) Standard Time ( Arrive Cleveland 7:30 A.M. 
Connectlona at Buffalo for Niagara Falls and all Eastern and Canadian point*. Railroad ticket* 
reading between Cleveland and Buffalo ore good for transportation on our ■tcaniers. Ask yonr __a * t . » _ ■- “ »• M —Tourist Antomobilo

r in. wbeeilRiM.Rato—$10.00 Round Trip, witl
Beautifully colored sectional puule chart of The Great Ship *‘SEEANDBEE" Beat on receipt of 
five rents. Also nsk for our 24-pago pictorial and descriptive booklet frea.

The Cleveland & Buffalo u

capacity, 1500 passenger*.

lyginimo reikalauti negalės, ka
da darbas bus suorganizuotas 
ir laivai ims plaukioti: o juk 
reikės skelbti laikas, keliavimo 
sąlygos, žmonių ir važmos per
vežimo, laivakorčių ir pasportų 
reikalai ir tt. Kviečiame remti 
darbą be skirtumo, kurie Lie
tuviais jaučiasi ir visiems ly
giai siuntinėsime savo praneši
mus.

Taip pat bendran darban už- 
kviečiame visas lietuviškas or- 
ganizacijas-draugijas. Dabar 
daugelio draugijų mes antrašų 
neturime ir negalime joms tie
siog pakvietimus į darbą nu
siųsti, todėl butų gera, jeigu 
draugijų sekretoriai malonėtų 
mums antrašus laiškuose pri
siųsti. Juk butų draugijoms di
delė garbė, jeigu ir jos, pirk
damos L. G. Bendrovės akcijas, 
prisidėtų nupirkti Lietuvai pir- 
klybinį laivyną.

Kreipiamės į darbininkus ir 
vertelgas, į šviesuolius ir kuni
gus — į visus, kas tik turi lie
tuvišką mintį ir dvasią, neatsi
sakyti, nesą gerai žinome, kad 
tokį milžinišką darbą įvykinti 
tegalime1 tik visiems bendrai 
veikiant, čion yra ne partijų 
ir ne religiškų įsitikinimų daly
kas, .bet tautos užduotis, ir to
dėl kam brangi yra Lietuva ir 
jos ateitis, pasįduokime broliš
kai ranką, kaip Lietuviai- Euro
poje daro.

Pajudinkime, vyrai ir moters, 
žemę, o veikiai atsiras Lietuvos 
pirklybinis laivynas!

Visais L. G. Bendrovės reika
lais reikia kreiptis šiuo antra
šu: Dr. J. šliupas,
1419 N. Main Av. Scranton, Pa.

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

LAIKAS UŽRAŠYTI 
‘DIRVĄ” GIMINĖMS 

LIETUVOJE.

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

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

Knygas taipgi galima į 
Lietuvą pasiųsti.

“DIRVA”
7907 Superior avenoe 

Cleveland. Ohio.

4 O O <► <► o o 
4 o o <► o o o o <► o o <► <► ♦

<> <► O O <► <►

REIKALINGI AGENTAI
Užrašinėjimui ir platinimui Mėnesinio 

Moksliško Žurnalo
’’ARTOJO”

. Prenumerata metams $1.00 W 
Pardavinėjimui pavieniais numeriais: 

Kaina 10c.
Ifnormacijų ir kvitų reikalaukite: 

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

CLEVELAND, OHIO

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

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

I
 Vyrai ir Moterys

Ar esat SILPNI, NERVUoil ir LIGOTI? Ar padarėt klai
dą, kaip ir kitų daugybė padarė nepasitarę su tikru Daktaru tikru 
laiku? Ar jau esat nusprendę beveik mesti jieškojimą pagalbos, 
manydami, kad jau daugiau nieko nėra galima padaryti. NENU- 
STOKIT VILTIES. Aš esu išgydęs tūkstančius bevilčių ligų. Ne
duokit klaidingam pasididžiavimui ir nedrąsumui neprileisti jus pa
sitarti su manim, nes su manim PASITARIMAS yra visiškai slap
tas. Neleiskit pinigų klausimui sulaikyti jus nuo pasimatymo su 
manim, nes mano kainos yra prieinamos ir užganėdinančios, gali
ma padaryti sutartis užmokesniui už gydymą, tokiu budu mano pa
tarnavimas yra išstatomas kiekvienam nors ir blogiausiose aplin
kybėse. Atminkit, jog kada kalbatės su manim, kalbatės su TIK
RU BAIGUSIU MOKSLĄ IR SU LEIDIMU Gydytoju, kuris pra
leido 40 METŲ savo gyvenimo savo speciališkume. Tas tik vienas 
gali būti geriausiu užtikrinimu pas mane ateinantiems; jog jie kal
basi su specialistu, su užgyventa reputacija, i Aš egzaminuoju ir , 
gydau pats ir visu gydymo laiku, kada tik pas mane ateisit, maty- ' 
sit mane ypatiškai, ir nebūsit pavesti jokiam pagelbininkui. Kada . 
reikia pagalbos patyrusio Specialisto, negaišuokit laiko nepasitarę i 
su manim, ir turėkit mintyje, jog nėra tokios ligos, kad nebūtą ga- ] 
Įima išgydyti, laiku apsižiūrėjus. i

I KRAUJO UŽNUODIJIMAS Ar jūsų Kraujas netyras? ar J 
turit skausmą kauluose, su- ■ 

tinimą gįslų, vočių, pučkų, odos negražumą, skaudulius, kurie neiš- J 
sigįja, šašus ar kitokias odos ligas. Jei taip, ateikit tuoj pas ma- ■ 
ne, nes aš galiu pergalėt odos ir kraujo padėjimą savo sistema. ■ 
NERVŲ padėjimas. Ar esi silpnas, nesvuotas ir sutuaęs, ar B 

v gyvumas ir narsumas apleidęs, ar patėmijai, kad jau ■ 
esi ne tas, ką buvai? Jei taip, tai pasimatyk tuoj su manim hr aš J 
atgrąžinsiu tave atgal j tikrą žmogų. J

SUTINIMAI ir kitokie padidėjimai arma navikų augimas per j 
mano gydymą atgrąžinama į normai] padėjimą be 3 

jokių pjaustymo ir operacijų. 5

SKILVIO ir INKSTŲ padėjimas. Apvilktas LIEŽUVIS, sto- 5 uxxxxu v APETIT0> IŠPŪTIMAS ir Nesmagumas po vai-. į 
gio, paeinąs nuo gazų, apsvaigimas ir gurguliavimas ir kitokios 5 
'skilvio negerovės mano gydymu pataisoma. 2

LIGOS Neduodančios miegoti naktį, skaudėjimas strėnose, auti- 5 
inimas pėdų ir kojų, akių išpurimas, gelsva veido ifivaiz- 2 

da ir kitokie simptomai mano gydymu prašalinami. 5

ŽARNŲ LIGOS, (vidurinės, ir laukan veržiančios), žarnų išsi- į 
’ vertimas, ir kitokios. vidurių ligos pagydo- JS 

mos be peilio ir šiaip skaudančių apsiėjimų. ?

REUMATIZMAS visokiose savo formose, padidėję ir sustm- 5 
A gę sąnariai pasiduoda mano gydymui.

VOTIS paeinančios arba nuo sugadytų gįslų, arba pasekmė Flu, 5 
išdžiovinama mano gydymu. 2

PAS MANE GALIMA SUKALBĖT LIETUVIŠKAI. 2

ŽIŪRĖKIT, KAD PATAIKYTUMĖT TIKRON VIETON: TIKRA 5 
VIETA YRA KAMBARYS 7. 2

ATEIKIT PAS MANE. PATARIMAS BUS DUOTAS' SU NORU.

Dr. M. L. STEHLEY, Specijalistas :■ 
2573 E. 55th St., Netol Woodland Ave. Cleveland, O. ;j 

Viršuje, 2-ros lubos, Room 7. 2

Valandos: Kasdien nuo 1 po pietų iki 8 vai. vakare. J"
£ Subatomis nuo 10 ryto iki 8 vakare. ■"
5 Nedėldieniois ir Seredomis nuo 1 po pietų iki 4 vai. J■

Saugumas ir Didelis Pelnas Del 
Jusi! Pinigo

INVESDINK į The Hearthstone Building Co. Šerus — biznis išdirb
tas ir pasekmingai vedamas teisingų ir gabių biznio vyrų.

PELNAS — Kiekvienas dolaris apsisuka tris ir keturis kartus ant 
metų, uždirbdamas 15% nuošimti kiekviena karta.

SAUGUMAS — Kiekvienas dolaris indetas ant Mortgečių ant Cle- 
velando Real Estate ir budavojimo matėriolo.

Čia jums didelė proga — pasinaudokit. Ateikit į musų Ofisą arba 
prisiųskit kuponą, kuris telpa apačioje, pažymėdami savo an
trašą ir varda. Mes prisiusime jums knygelė jūsų kalboje kur 
bus išaiškinta musų mėnesiniai iššmokejimai ir daug kitų svar
bių dalykų.

Rašyk tuoj aus.

THE HEARTHSTONE i KUPONAS

BUILDING COMPANY i 791-2 The Arcade (Euclid Ave. Entrance) 
791-2 THE ARCADE i Cleveland, Ohio. Main 3440 

(Ineiga iš Euclid Ave.) ; ^ame
i Address ...................  )MAIN 3440 .
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CURA 

ą sa pilni 
nitą lietu- 
turą, para- 
i Lietuvos

Žinios iš Lietuvos

DIRVA

!N, N. t

rie sodinom anuos medžius ir 
kurie dar vadinamės Lietuviais. 
Musų balsą tegirdi pasaulis!

KLAIPĖDA.
Lietuviškoji Dailos Paroda, 

kuri Kaune turėjo didelį pasi
sekimą, bus išdėta Klaipėdos 
seminarijoje. Ją pargabens pa
baigoje birželio mėn. į Klaipė
dą ir manoma iki trečio liepos 
taip toli viską priruošti, kad tą 
dieną atverti galės, 
[dalyvaus giedotojų 
Kauno ir Klaipėdos

Atvėrimui 
choras iš 
’’Aida”.

šio pasaulio tau-

priežodį: ’’Koks 
ir žiedai bei vai- 
karės dar daugel

PRŪSŲ LIETUVIŲ ARŽUO- 
LAI ANT RAMBYNO VO
KIEČIŲ SUNAIKINTI.

"Prūsų Lietuvių Balse” rašo
ma:

Kaip tik sužinojome, kad Vo
kiečiai nenaudėliai musų birže
lio 20 d. sodintą Laisvės Aržuo- 
lą iš šaknų išrovė bei musų jau 
per 11 metų tarpusiam ir pra
kutusiam Jaunimo Aržuolui1 ga
lūnę nupjovė, tai šventas pik
tumas man dar vėlam vakare 
įbrankė plunksną į ranką.

Kad šita žinia šį pasaulį bus 
perėjusi, tai nebežiūrės nei vie
nas kultivuotas žmogus dau
giau į tokią tautą, kuri tokių I 
barbariškų išgamų pagamina, 
kurie Lietuvių Tautos švenčiau
sius j dusinus užgavo. Karė per
ėjo per musų kraštą savo bjau
rumu ir žiaurumu, bet nei vie
nas nestengė musų šventuosius 
jausmus tokiu budu užgauti, 
nei taip žiauriais žmonėmis pa
vadinti Rusai. Tą garbę pasi
laikė sau vieni Vokiečiai;—"kul
tūringiausia 
ta”.

Pažystam 
medis, tokie 
šiai”. Pirm
žmonių abejojo, bene ant Vo
kiečių kultūros medžio kada to
kie žiedai butų matomi. Su gai
lesčiu turim dabar dar ir tokiu 
bildu tai patįs patirti. Kaip rė
kė, kroke, vaitojo Vokiečiai, 
kada Lenkai Vakarprusuose ke
lis paminklus supustijo. Ištik- 
rųjų, buvo tai žiaurus darbas. 
Nieku budu geresni nėra tie 
žmonės, kurie dabar savo nela- 
bystėje musų Aržuolus supusti
jo ir tuomi Vokiečių tautos gar
bę purvais apdrabstė.

Kįla iš nežinių klausimas, ar 
mes ilgiau tokios kultūros mu
sų I krašte apkęsti norim, kuri 
tik tokių vaisių atnešti "teįsten
gia. Ar norim dar nors valan
dėlę musų kūdikius tokia kul
tūra kaip kokia pikta liga ap
krėsti leisti? Ar nebūtų vely- 
tina, ją, kaip anie balamutai su! 
musų jaunuoju Aržuolu darė, 
sulyg-šaknimis išrauti. ..Mums-, 
pakanka musų Lietuvių kultu-1 
ros, apie kurią dar tokių žiau
rumų girdėti negavom, ir nei 
apie tokius užpuolimus, kaip 
mes jų šiame krašte iš Vokie
čių patirti gavom. ,

"Visuomenė negali būti kal
tinamą”, sakys Vokiečiai šian ir 
ten, ’’tai nenaudėlių darbas.” — 
Nors nenaudėlių darbas, bet 
juose apsireiškė tiktai Vokiečių 
kultūros vaisiai. Jie ir savo 
tautiečių tarpe nebus už nenau
dėlius, bet už karžygius laiko
mi, kaip tai ikišiol vis dar at- 

, sįtiko. Tai yra Vokiečių 
rašeių kirkinimo vaisiai, 
riais jie žmones lyg pirma 
tarizmu apnuodiję yra.

Kokio atlyginimo prašytų ši
tas darbas? Rasi vienas ir an
tras sakytų: Reik visus Vokie
čių paminklus pašalinti arba 
juos nors skarmalais apdengti, 
kol dalykas bus ištardintas ir 
kaltininkai sunkiai pabausti. 
Rasi ir kitas sakys: reik visus 
"Bismarkio Liiizės” ir tt. ar- 
žtiolus iš šaknų išsprogdinti.

Bet ne taip. Nestatykimės 
tame dalyke ant lygaus kultū
rinio laipsnio su Vokiečiais. Mes 
reikalaujam, kad 
džia šitą dalyką 
už žiūrėtų, kad 
butų įstatymišku 
atkeršijama.

Prancūzai rasi 
kad mes Lietuviai tokia kultū
ra nebegalime daugiau būti kan
kinami. Kur kiršintojai sėdi, 

, žino dabar visas svietas. Lie
tuvių tautą yra bjauriausiu bu
du įkenkta. Mes reikalaujame 
jos garbės atitaisymo visi, ku-

IŠ KAUNO.
Oberštas Pallenes, Anglų ko

misaras Baltijos valstijoms, vie
šėjo kelias dienas Kaune. Jam' 
ant garbės davė Steig. Seimo 
atstovai vakarienę. Buvo sa
komos prakalbos. Oberštas Pal
lenes kalbėjo apie gerus santy
kius tarp Lietuvos ir Anglijos 
ir ištarė viltį, kadi ryšiai tarp 
abiejų valstijų dar vis priete- 
liškesni bei ankštesni pą'stos. Jo 
kalba rado didelį pritarimą.

Tarp iš Vladivostoko grįžusių 
Latvių yra keletas Lietuvių. Jie 
praneša, kad^ ten dar yra apie 
trįs tūkstančiai Lietuvių, tarp 
tų 1,500 kareivių. Jie visi no
ri grįžti į Tėvynę. Manoma jų 
pargabenimui laivą samdyti.

laikomas nusidėjimu bei kaipo 
toks baudžiamas. Paskalos y- 
ra platinamos, buk buvęs vy
riausias karės vadas kaipo va
das 3-čios Lenkų divizijos prieš 
bolševikus kariaująs. Šita ži
nia nieks kits kaip pikta paskal
ba.

Francuzų atstovas davė Lie
tuvos Valdžiai žinoti, kad Fran- 
cuzija norinti su Lietuva prie-! 
teliškai apsieiti ir ją paremti. 
Lietuvos siekiai kaslink Vil
niaus bei Gardino randa Fran
cuzų pritarimo.

Del didelio gaisro Kaune Lat
vijos ministerių pirmininkas 
Ulmanis prisiuntė Lietuvos At
stovui Rygoje, D-rui Saunui ra
štą, kuriame jis ištaria karštą 
prijautimą broliškai Latvių tau
tai su nelaiminguoju miestu.

("Prūsų1 Liet. Balsas”)

ATMAINOS MAŽ. LIETUVOJ.
Nemuno Krašto valdybos vy

riausias vadas ligšiol buvo gen. 
Odry, Prancūzas. Nuo birže
lio 7 d. valdžia perėjo rankosna 
civilio prefekto Petisnė. Val
džios laikraščio 14 num. randa
si viens gen. Odry padavadiji- 
mas, kursai šitaip skamba: Po
nas Prefektas Petisnė birželio 
7 d. kaipo Nemuno Krašto ci- 
vilkomisaras užėmė ir to kraš
to valdžią. Visus valdžios da
lykus, kurius pirma vyriausias 
prezidentas bei ministerial pil
dydavo, atliks Nemuno krašto 
civilkomisaras Petisnė. žemės 
direktorija pasiliekta kaip bu
vusi.

Viename gen. Odry bei pre
fekto Petisnė išleistame pada- 
vadijime yra kiekvienam aps
kričiui landrotai paskirti. Klai
pėdos miesto ir lauko apskričiui 
yra Oberštleismons Renig, Ši
lutės apskričiui — Jaquier 
Pagėgių apskr. — Fagedet.

ir

Lietuvių Kolonija ant laivo 
’’Baltic”.
22 d. laivu "Baltic” 
New Yorko uostą ir

Žydų Reikalų Stovis

Gegužio 
apleidome 
leidomės per platųjį Atlantiką 
į savo gimtinį kraštą — naujai 
atgimusią Lietuvos Respubliką.

Išnykus iš akių Dėdės Šamo 
žemei, jautėmės nejaukiai ant 
šėlstančių Atlantiko bangų. — 
Nors ir tikimės laimingai pasie
kti kitą okeano kraštą, bet vis
gi ima neramumas, kuomet per- 
sistatai, kad musų laivas yra 
bejiegis prieš Atlantiko galybę, 
jam užsirustinus. O kas gali 
žinoti, kokiame upe randasi jū
rių karalius....

Musų neramumą (sykiu va
žiavo ir A. B. Stankevičius iš 
Bridgeport, Conn.) dar didino 
ta aplinkybė, kad jautėmės be 
draugų, nes nematėme nei vie
no Lietuvio, gi Lenkų buvo dau
gybė, kurie su pasipiktinimu į 
kiekvieną ne-Lenką žiurėjo.

(Nuo žydų Reikalų Ministeri
jos Kaune.)

I. Palestina žydams.
Š. m. balandžio 24 d. Augš- 

čiausioji Santarvės Taryba San 
Rėmo Konferencijoj nutarė, jog 
Palestina skiriama Žydų tauti
niu židiniu. Palestinos manda
tas pavestas Anglams tikslu iš
dirbti šaliai tokį statutą, kuris 
įvykdintų tąjį židinį.

ši žinia, kad žydų tautai pri
pažinta istorinė teisė Palesti
nai, viso pasaulio Žydų sutikta 
didžiausiu džiaugsmu ir entu
ziazmu. Visose žydų gyvena
mose vietose įvyko pagerbt tam 
■didžiausiam istorijos nuotikiui 
dideli liaudies susirinkimai, pra
nešimai ir demonstracijos. Ir 
Lietuvos didesniuose miestuose 
ir miesteliuose gyventojai Žy
dai su didžiausiu entuziazmu 
sutiko tąją džiaugsmingą žinią. 
Daugelyj miestų ir miestelių at
sibuvo mitingai, kuriuose San 
Rėmo konferencijos nutarimas 
tinkamai buvo švenčiamas ir 
gerbiamas. Ypač iškilmingas 
buvo mitingas Kaune, kuriame 
tarp kitų, sveikino Žydų Reika
lų Ministeris Dr. M. Soloveiči- 
kas, Anglų Misijos Baltijos pa
jūrio valstybėms Viršininkas 
Ward, Baltgudžių Reikalų Mi
nisteris J; Voronko. Mitinge 
dalyvavo ir Užsienio Reikalų 
Ministerijos atstovas.

laik- 
ku- 

mili-

užduotis yra žemės

rašo: Sulyg parla- 
budų tai mes turė-

Francuzų val- 
pajieškotų ir 
ant bjaurybė 
budu sunkiai

dabar matys,

LIETUVOS SPAUDA APIE 
NAUJĄJĄ VALDŽIĄ.

Kaunas, birž. 26. "Lietuva” 
rašo: Kabinetas nėra partijos 
kabinetas, bet yra Darbo Kabi
netas. Jo nariai susideda iš vi
sų/ partijų, ir yra visi žinovai 
savo skyriaus. Sunkią užduo
tį turi kabinetas, reikia iškovo
ti pripažinimą de jure, atgauti 
Vilnių ir visas mums priklau
sančias žemes. Taipojau išriši
mą Nemuno šalies klausimo. 
Sunkiausia 
reforma.

"Laisvė” 
mentariškų
ję kabinetą sutverti, nes mes 
turime daugumą. Ale šiuose 
sunkiuose laikuose turime visi 
draugiškai dirbti. ("Laisvė” y- 
ra kunigų laikraštis, tai ir gi
riasi didžiuma. — "Dirvos” r.)

"Socialdemokratas” rašo. 
Krikščioniški demokratai buvo 
ir mus užprašę valdžioj daly
vauti, bet mes nuo to atsisakėm. 
Naujasis Kabinetas rodosi tik 
mažumą geresnis esąs, nes Už- 
įrubežio ir Apsigynimo Ministe
rial yra pažanginios Durnos.

Vilniaus Lenkų okupantų val
džia juo toliau, juo blogiau ap
sieina su Lietuviais. Lietuvių 
gimnazijai daroma nepergalėti- 
nų kliūčių. Dabar bandoma ją 
ir iš buto iškraustyti. Lietu
viškų laikraščių skaitymas yra

—/L__ /f — .. Žmogue kasosi _ galvą, į
kad palengvint niežėjimą. į 

p || Ii |||i JjJ^||| Kasimas! pasidaro papro- |
njl Į || [Įil M. čiu, ir tuomet žmogus ką-, I

4 sosi neiučioms. Bet jis j
v—SaSI' žino, kad jam niežti, ir j 

\ InTjj visi kiti tą žino. f I
luk vSgĮ V r Yy* Vyrai ir moteris kenčia į
ii f\. niežėjimą nuo pleiskanų, j
-j A/ — ° kenčia bereikalingai, !
—__ į \A ncs niežėjimą galima Į

_ __ ’ .lengvai prašalinti. Nebus j
daugiau niežėjimo, kasimos!, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, e 
įvykstančių nou pleiskanų

J® XIĮE? F F F? SS |
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. | 

1 Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- j 
nų atsinaujinimo. į

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. bonkutę. Mes taipgi j 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto ! 

I markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: Į
; p", AP. RICHTER €( CO., 326-330 Enoadway, New York

II. Instrukcija prie įstatymo 
apie žydų Bendruomenes.

Žydų Reikalų Ministerija, su
sitarus su Vidaus Reikalų, švie
timo, Finansų, Prekybos ir Pra
monės Ministerijomis išleido in
strukciją del laikinojo įstatymo 
apie Žydų bendruomenių Tary
bų teisės apkrauti mokesniais 
gyventojus žydus vykdymo 
tvarkos.

Einant šia instrukcija, ben
druomenės Taryba! pripažįsta
ma vieninteliu vietos gyvento
jų’ žydų atstovu. Tarp ko kito 
numatoma periodiniai visų ben
druomenių atstovų suvažiavi
mai koordinuoti jų veikimui.
III. Tautinių mažumų teisės

Latvijoj.
Prie Latvijos Švietimo Minis

terijos yra tam tikras švieti
mo Departamentas tautinėms 
mažumoms, i tvarkantis visų 
Latvijoj gyvenančių mažumų 
kulturinius reikalus.

Kiekvienai mažumai prie De
partamento įsteigtas tam tikras 
Skyrius, kuris veda savo raš
tinę, korespondenciją ir tt. sa
vo gimtąją kalba. Prie Depar
tamento yra atskiras skyrius 
žydų švietimo reikalams, kuris 
uoliai darbuojasi žydų kultūri
nimo srityje.
IV. Žydų tautinių teisių pripa

žinimas čekų-Slavokų Res
publikos Konstitucijoj.

Čekų-Slavokų žydų Tautos 
Taryba oficialiai pranešė žy
dų Delegacijų prie Taikos Kon
ferencijos Komitetui Paryžiuje, 
jog Žydų tauta pripažinta Čekų- 
Slavokų konstitucijoj kaipo tau
tinė mažuma. Todėl žydai prie 
tautos apskaitymo rinkimų ir 
kitų politinių veiksnių, visais 
reikalais liečiančiais, einant 
tautinių mažumų sutartimis, 
kulturinius ir socialius reikalus, 
o taip pat tikybinius ir socia- 
lės apsaugos reikalus, gali pa
reikšti del savo prigulmybės 
prie žydų tautos, neatsižvel
giant į jų kalbamąją kalbą.

Tasai pripažinimas teisėto 
esumo žydų tautinės mažumos 
Čekų-Slavokuose su pasitenkini
mu sutiktas viso pasaulio žydų.

tarta, idant visi keliaujantieji 
kuria nors linija laikytųsi vie- ! 
name būryje (mat, Lietuvių ke
liauta trimis keliais), šis bu-1 
vo svarbiausias nutarimas, delei 
kurio ir susirinkimas šaukta. | 
Buvo taipgi ir antraeilės svar
bos tarimų, kaip tai sumany- i 
mas vykstant per rubežių su
giedoti Lietuvos Himną ir kt.

Tai keli stambesni ruožai iš1 
veikimo Lietuvių kolonijos ant 
laivo ’’Baltic”. Neinant į pla- 
tesnius aiškinimus, užtenka pa
sakyto, kad pripažinus Lietu
viams kreditą iniciativoje ir pa
siryžime atsiekti užbriežtojo ti- Į 
kslo, ypač tas aiškiai matėsi bu-■ 
nant arti to judėjimo.

Užbaigiant dar reikia pažy
mėti, kad Lietuviai, keliavusie
ji šiuo laivu, atrodė džentelme
nais sulyginant su Lenkais ar 
kitais Slavais. R. Adžgys,

Liet. Mech. Sąryšio Atstovas Į 
Lietuvoje.

Londone Politiškojo Mokslo ir rius pranašauja 1924 metams 
Ekonomijos mokyklos direkto- visapasaulinį badą.

GRĮŽKIT LIETUVON

GELBĖKIT GIMINES

Kelias LIETUVON jau atdaras. Siunčiam šimtais 
Lietuvių į Tėvynę ant HAMBURGO, FRANCUZI- 
JOS, TILŽĖS, KOPENHAGOS, KAUNO ir t. t. 
Pasportus kiekvienam gaunam į kelias dienas.

Laivakortės labai pigios. Rašykit arba važiuokit 
stačiai pas mus.

Skubėkite siųsti pinigus, nes auksinai labai atpigo. Gau
name iš Lietuvos kvitus kaip tik pinigai aplaikomi. Gva- 
rantuojame kožną auksiną. Siųskit pinigus tuojaus.

Rašykit ar ateikit kolei yra geras laikas:
GOLDBERGER & GOODMAN, BANKERS

136 East 42nd Street New York, N. Y.

Pagaliaus praleidome pirmą @@©©@@©©@(§X§)©©©(§)@@@©@©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©
ir neramią naktį kelionės. Pa-j (g) 
kilę ir kiek užkandę, leidomės 
jieškoti Lietuvių, bet neturėjo
me pageidaujamų pasekmių. — 
Tik į vakarą antros dienos ne
tikėtai nugirdome lietuviškai 
bekalbančius tris jaunikaičius; 
pasirodė, kad tai buvo Water- 
buriečiai, gan smarkus vyrai. 
Juos sutikę, nudžiugome it Ko
lumbas pamatęs žemę.

Vienas jų pranešė, girdėjęs 
dar daugiau keliauninkų lietu
viškai kalbančių. Tokio prane
šimo tik ir laukta. Tuoj duota = 
įnešimas suorganizuoti "Lietu-1 
vių Koloniją”. Tokis įnešimas 
visiems susirinkusiems (pen
kiems) labai patiko ir tapo iš
rinkta valdyba vedimui organi- 
zativio darbo.

Bet organizavimas nelengvai 
davėsi; mat, ir kiti Lietuviai, 
manydami esą vieni, ir stengėsi 
laikytis nuošaliai. Vienok po 
trijų dienų kolonija pilnai tapo 
suorganizuota; susirinkimai bu
vo laikomi kas vakaras ant pir
magalio denio. Laivu važia
vo Lietuvių: 14 vyrų, 2 moteri 
ir 6 vaikai. Viena tik Lietuvė, 
su kuria kalbėtasi ineinant į lai
vą, nesurasta.

Veikimas Lietuvių kolonijos 
vuvo gan platus; apart kasdie
ninių susirinkimų ir draugiškų 
pasikalbėjimų, buvo sušauktas (@j 
ir visuotinas susirinkimas, ku-' (§) 
rin atsilankė visi vyrai.
buvo gegužio 27 d., kame nu- @ 
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Giminės iš Lietuvos
Mes pergabensime jūsų gimines iš jų namų Lietu

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

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

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

Gabowitz-Castle and Co
International Foreign Exchange

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio

MAINOM NAUJUS NAMUS ANT SENŲ
TAIPGI NAMAI ANT PARDAVIMO

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

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

naujų, kurie čia yra nurodyti.

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

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

DU NAUJI NAMAI po dvi šeimynas, po penkis kambarius, su maudynėmis, elek

tros šviesa, furnasais ir kitais visais parankumais del namų šeimininkės ir visos 
šeimynos gyvenimo. Ekstra gražioje apielinkėje, rytų dalyje miesto (East Cle
veland).

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

Turėdami reikalus su Namais, kreipkitės:

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

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

©
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Publii

KOPECNY’S

gyva liko ir Eko- Li

ir

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI
I GYDYTOJAS IR CHlunftf.AR

Ar sveikata visai

Dr. Howell

Girtuoklėlis, 
kas nesigaili Pi-

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

Nedėlioj: Nuo 2 iki 4 po piet.

jdovyste Grekų kovoti prieš Tur
kus.

GYDYTOJAS IR CuiuuRGAS 
982 E. 79 St., Cleveland, Ohio.

Telefonai: Rosedale 5758, Princ- 
ton 431

7107 Sup.

No 31

Lietuvoj

PAIN

Bonai ai

Iš D.
JI

LENK 
Bolševik 

pos 3(

Lieti 
Metinei 

Suvienytos 
Kanadoj ii 
Kitose Vie

Precunei 
Mtuihitus

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Nusižudė Kaizerio sūnūst Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese 1

• ■ — - - T _ . . ----- _ - - ---- Ji Beriinas. — Liepos 18 dieną
J Potsdame nusižudė jauniausias 

=“ buvusio Vokietijos kaizerio su-

Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157

Praeitą nedėldienį perkūnija juos į savo žiaurų glėbį, 
ir smarkus lietus su ledais pa
darė mieste ir kpielinkėje dik- 
čiai nuostolių. Du žmonės su
tiko mirtį ir keturi sunkiai su
žeisti paimti ligonbučiuosna. — 
šiaip nuostolių padaryta už ke
liolika šimtų tūkstančių, taipgi 
sulaikyta gatvekarių judėjimas 
mieste ir išlaukiuose, šalip to 
sutramdyta elektros ,ir telefo
no patarnavimas.

Nelaimingą mirtį "Sutikę yra 
šie: miesto teisėjo sūnūs, Le
roy McMahon, 22 metų vaiki
nas, ir mažas vaikutis.

McMahon sutiko mirtį visai 
nelemtai, per neatsargumą. Už
ėjus lietui, važiavęs automobi
liuje laukuose, dvi mylios pie
tuose nuo Lorain miestelio su
stojęs prie (relių norėjo užsidė
ti automobiliui uždangalus nuo 
sušlapimo. Darbą pabaigęs, tur
but atbulas pažengėjo atgal ir 
užėjo ant relių. Tuo tarpu už
lėkė1 elektriškas karas ir jį už
mušė. Toj vietoj buvo relių 
užsisukimas.

y Atvežtas į ligonbutį, vaiki
nas mirė.

Visos kitos nelaimės atsitiko 
irgi su automobiliais, vieni nu
sirito nuo augštų krantų, kiti 
paslydę nuvirto grebėn.

Ledų lietus pridarė blėdies 
vaisiams, nudaužyta nuo me
džių obuoliai ir kiti vaisiai. Per
kūnas porą vietų padegė.

Tai 
vis vaikiškas neatsargumas, o 
tokių nelaimių visoje Ameriko
je kasdien daugybė.

Vėl iš Ohio. Trečios politiš
kos partijos nominacijose, Chi-. 
cagoje, pereitą savaitę, kandi
datu į vice-prezidentus pateko 
M. S. Hayes iš Cleveland©. Pre
zidentu nominuotas P. P. Chris
tensen, iš Šalt Lake City, Utah. 
Hayes buvo veiklus socialistas, 
bet. karės laiku nuo partijos at
simetė delei jos pažiūrų į karę. 
Nauja partija vadinasi Ukinin- 
kų-Darbo partija.

Ohio valstija, turėdama du 
kandidatu į Suv. Valstijų prezi
dentus ir vieną į vice-preziden- 
tus, bus visu politikos sukuriu 
iki pačių rinkimų rudenį, lapk
ričio 2 d. Jau dabar viskas pra
sideda virti.

Piktas negras. Pereitą pe- 
nedėlį tūlas negras nušovė ei
nantį per jo kiemą žmogų, ku
riam jis keletą sykių persergė
jimus davė eiti aplinkui gatve, 
o nemindžioti jo žemės. Neg
ras vėliaus likosi sugautas ir 
apkaltintas žmogžudystėje.

Patrinų dirbėjai " (pattern 
makers) utarninke išėjo strei- 
kan privertimui išpildyti jų rei
kalavimą $84 savaitėje; darb
daviai siūlė jiems $66, bet jie 
atmetė. Ikišiolėi jiems mękė- 
ta po $60. Jų streikas paliečia 
apie 35 dirbtuves.

Kaip skaitome iš 1912 metų, 
Ohio valstijos gubernatorius J. 
Cox, dabar nominuotas demo
kratų partijos kandidatu ant S. 
Valstijų prezidento, turėjo sek
retorium Jurgį Burbą.

Tula moteris, ant E. 71 gat., 
guldama pasidėjo po pagalve 
$204 pinigais ir čekiais, gulėjus 
nakčia arti prie ątviro lango, 
pajuto, kaip tamsoje nematoma 
ranka, per langą įkišta, palindo 
po pagalve, pagrobė pinigus ir 
atsitraukė pirm, negu ji spėjo 
surikti. Turbut vagilius buvo ar
timas kaimynas ir matė ją gu
lant pinigus po pagalve dedant.

REIKALAVIMAI

nūs Joachimas. Sakoma jisai 
buvęs finansiškame keblume ir 
dėlto nusišovė. Karės laiku jis 
buvo pasižymėjęs dalyvaudamas 
mūšiuose vakariniame ir ryti
niame frontuose. Kunigaikštis 
Joachimas gimė 1890 m., buvo 
vedęs 1916 metais.

Vienu laiku buvo kalbama a- 
pie jo paskyrimą Lietuvos ka
raliumi.

Smyrna. — .Grekų praneši
mai skelbia, (ęad Anatolijoje, 
Azijatinėje Turkijoje, likosi su- 

į | naikinta 20,000 Turkų naciona
listų kareivių. Apie 5,000 jų 
pabėgo linkui Brousseau. Pa
tįs Grekai panešė 1,500 nuosto
lių.

Riaušes Jugoslavijoje
Trieste. — šiame mieste pa

kilo nesuvaldomas vandalizmas, 
daryta anti-Jugoslaviškos de
monstracijos; riaušėse užmušta 
trįs ir keliolika sužeista; degi
nant ir naikinant Jugo-Slavų 
savastis, nuostolių padaryta iki 
milijono dolarių. Viskas nuduo- 
dančio slaviško buvo sunaikin
ta. Riaušes kėlė Italai;

Wade Park Grocery 
and Meat Market

Lietuviška Grosernė, kurią tik 
ką atidarėm. Atminkit, kad čia 
viskas yra pusiau pigiau. Užei
kit pas mus. Duodam Štampas. 

Tel. Rosetf. 918.
7309 WADE PARK AVE. 

^Cleveland.

MONOLOGAI PO 5 c. 
Reikalaukit ’’Dirvos ’ 

Knygyne
Teisingi tarp keturių aktų.— 

Dialogas, lošia 2 ypatos.
Beeinant pas Pačią (Zanavy

ko pasakojimas, monologas, vie
nai ypatai).

Ar aš Kalta. Monologas mo
teriai lošti.

Alyzas Dvitkus jau Vedęs — 
(gražus juokingas monologas).

Muravjovo Paminklas Vilniu
je (gali lošti vyras ar moteris).

Laimingas
Laimingas 

nigų.
Del Žąsies 

nomija (du monologėliai).
Naminė karė (gaspadinės mo

nologas).
Tautiečiukai (Amerikos Lie

tuviuko Pasakojimas).

Nusidėvėjęs Inteligentas.
Mano klapatai su mano Pacu 

(Dzūko pasaka).-
Po piknikui (vyriškas mono

logas) .
Iš Tijatro (kaimiečio monolo

gas).
Varnoms paliktas (sužeisto 

kareivio monologas).
Delko aš Nevedęs (senbernio 

monologas).
Artymo Meilė (vaikino mo

nologas).

fS

Del jūsų vaiką sveikatos var
tokite

Miestas turi daug skolos. Su 
apie šešiais milijonais dolarių 
deficito Clevelandas negali to
liau žengti, iki našta jau bus 
nepakeliama. Vienatinis išėji
mas iš skolų tėra tiktai padidi
nus taksus, ir tas sumanymas 
bus paleistas gyventojams bal
suoti lapkričio, 2 d., abelnuose 
rinkimuose. Sumanymas kal
ba, kad reikia padidint taksus 
ir jais mokėti miesto reikaluo
se išlaidas, o ne skolinti pinigus 
bondsais, kaip buvo daroma be
veik kas mėtai.

Coshocton, O. — Po nedėldie- 
nio kaimynai atrado tūlos naš
lės namuose negyvą ją pačią ir 
kitą vyrą, taipgi našlį — abu 
buvo nušauti. Moteris turėjo 
rankoj suspaustą revolverį. — 
Policija spėja, kad moteris tą 
vyrą pirma nušovė, paskui sa
ve nusižudė. Kaimynai pasa
kojo, jog jiedu buvo draugai ir 
tas vyras pas ją tankiai užeida
vo. ' Pastaruoju laiku sako, tas 
vyras rengėsi vesti su kita," iš 
to, mano, galėjo kilti tarp jų 
piktumas ir to pasekmė — ga
las.

PERKALBETOJAI

Laiki-Pardavė naštą Žydui, 
nai apsiėmęs pildyti laiškų iš
nešiotojo darbą, tūlas Phillips, 
turėdamas pilną maišą laiškų 
išnešiojimui, bet tingėdamas tą 
padaryti, sutikęs gatvėje skar
malių- žydelį visą maišą parda
vė popieros vietoje, paimdamas 
už tai 95c. Kitas laiškanešis 
netyčia užtėmi j o važiuojantį žy
delį su laiškais tarp kitų po
piergalių ir išklausinėjęs jo kur 
'laiškus gavo, sužinojęs dalyką 
raportavo pačto perdėtiniui. Su
imtas tasai laiškų pardavėjas; 
jo namus krečiant atrasta dar 
800 neišnešiotų laiškų. Nega
lėdamas užsistatyti kaucijos, to- 
kis nelemtas laiškanešis iki 
smo pasodintas kalėjiman.

PARSIDUODA graži misinginė 
lova. Kam reikalinga, gali pi
giai gauti. Ateikit pažiūrėti: 
5907 Linwood Ave.

PAJIEšKAU brolio Aleksan
dro Mozuraičio, kuris paskiau
siu laiku buvo gyvenęs 1'07 Sto
ne Place, Shotts,-Škotijoje. Jo 
paties prašau atsišaukti arba 
apie jį žinančių pranešti. (31) 

Juozas Mozuraitis •
2024 W. 17 St., Cleveland, O.

Nekuri įstaiga mieste 
’ reikalauja perkalbeto- 
jų - klumočių nuolati- 
nam darbui augštos 
klesos organizacijoje. 
Užmok,estis geras. At
sikreipkite į ''’Dirvos” 
Administracija, nuro-, 
dymams —

Turkai Nepasiduoda
Smyrna. — Užėmimas Smyr- 

nos Grekų kareiviais, sulyg tai
kos išlygų Turkijai, sukėlė gin
kluotą Turkų pasipriešinimą ir 
dar labiau juos sujudino, negu 
sąjungiečių užėmimas Konstan
tinopolio. Apie šimtas kilome
trų nuo Maž. Azijos pajūrio 
Grekų kariumenė sutiko tvir
tai apginkluotą Turkų pulką.

Konstantinopolis.' — Turkai 
nacionalistai pradėjo atakuoti 
Grekų prekybinius laivus Juo
dose juorėse. Vienas laivas li
kosi pagautas, padėta Turkai jį
prižiūrėti ir atimta buvusių pi-|r^ 
nigų 7,000,000 rublių.

Armėnai organizuojasi po va-

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

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

A. ŠIMKŪNAS
Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų Drapanų 
Krautuve

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

sijonų ir visokių kitokių.
Krautuvė atdara ir vakarais.

1001 E. 79th Street
Kampas Cramb Avenue.

EUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslą aptieko- 

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

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

TARYB
ŠEVIK7

tei-

su-Defiance, O. — Andai čia 
imtas už žmogžudystę ūkinin
kas, nuplakęs mirtinai savo šei
mininkės našlės trijų metų vai
kutį. Vaikučio motina tūlam1 
laikui buvo pradingus, bet vė
liaus susekta, ir pasirodė, kad 
ji, akivaizdoje viso atsitikimo: 
sunaus mirties ir to žmogaus 
buvimo po areštu, dėjo pastan
gas kokiu nors budu su juo ap
sivesti. Valdžios perdėtiniai pa
reiškė jai, kad to nebus galima 
atsiekti, nors ir ji pati jau ne
užilgo pastos motina. Matyt, 
tarp jų buvo meiliški ryšiai, o 
nužudytas vaikutis buvo nepa
kenčiamas kaipo ’’svetimas”.

Aš Elzbieta Kliučinskienė, o 
po antru vyru Lukšinskienė, jie- 
škau savo brolių Mykolo ir A- 
domo ir seserų Viktorijos, Ele
nos, Marijonos ir Agotos (ji po 
vyru Paplauskienė) Podžiuko- 
nių. Paeina Akmenių kaimo, 
Beržininkų gm., Seinų apsk. — 
Mykolas apie 
rikoj, gyveno 
nandoah, Pa. 
m. Amerikoj, 
skienė apie 9 
žiavo iš Londono Amerikon. Jie 
patįs ar kas kitas prašau atsi
šaukti sekančiu adresu. (31) 

Mrs. Elzbieta Lukšinskienė
41 Pląnet St., Commercial Rd. 

E. 1. London, England.

30 m. kaip Ame- 
nekurį laiką She- 
Adomas apie 15 

o Agota Paplau
ni. bus kaip išva-

AR RENGI AT DĖTI VAISIUS ŽIEMAI?

7907 Superior Ave.

LIETUVIŠKAI KAL
BANTI PARDAVĖJAI.

GERA ALGA.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
DANTISTAS

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street 
Cleveland, Ohio.

JEI TAIP —
APŽIURĖKIT ką mes turime jums Randolph Krautuvėje.

VIRINIMO SKARVADŲ
UŽDENGIAMŲ KATILUKŲ
VISOKIŲ SKARVADŲ
VIEDRUKŲ ir PILKŲ PALIVUOTŲ STOTKŲ že

momis kainomis.
KOŠTUVŲ visokių rusių
MOLINIŲ BUTELIŲ 1 iki 12 galionų didumo.

RANDOLPH VARIETY STORE
7040 SUPERIOR AVE. Prie Addison Road.

Cincinnati, O. — Tūlas 32 m. 
vyras gatvėje nušovė savo pa
čią, 31 m. amžiaus, ir pats ban
dė nusižudyti, bet tuoj likosi 
areštuotas, žmogžudystės prie
žastis — pavydumas.

Portsmouth, O. — Trjs jau
ni vaikinai užmušti ir keturi 
sužeisti, kuomet jiems važiuo
jant automobiliuje per gelžke- 
lio reles trūkis užlėkęs pagavo

COLUMBIA 
GRAFOFONAI

NUO $32.50 IKI $400

LOUIS EISENBERG 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 
Kvarbų, Varnišių, Cinuoja, 
Lieja ir Stogams dangalų 
1169 East 79th St. N. E. 

Princeton 1337-K

DENTISTAS 
DR. J. A. KURLANDER

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

DR. RAY R. SMITH, Dentistas 
.. ,XE. 67th ir St. Clair —E. 20th ir St. Clair 

jįfeg DARBĄ GVARANTUOJU 10 METU. 
* Mano ofisas atdaras vakarais, taigi jums 

nereikės gaišuoti iš darbo del dantų pasi
taisymo.

įl Naudoju savo garsų “Peridonto” del Be
skausmio Dantų Traukimo.

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

tokiu, kuris primins jums senovės dienas.
Už $1.50 galėsite pasidaryti 10 galionų skanaus alaus. Jeigu 

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

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue___________________ Princeton 466

Prospect 2420 Central 1766

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Generališki perkraustytojai,vinduotojai ir statytojai 
bankspentų ir mašinerijų. Rakandus pakuojam. išle' 

džiam ir šukraujam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland. Ohio.

T. P. NEURA CO
2041 HAMILTON AVE.

UŽDĖJAU GROSERIŲ SKLADĄ (SANDĖLĮ).

Central 1690 Main 2063

JONAS BALUKONIS
Vienatinis Lietuvis 

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

Ontario St. prie St. Clair 
Kitas Ofisas 

5514 St. Clair Avenue 
Atdaras vakarais. 

Telefonas Central 5821-W.

Central 1690 Main 2063

JOHN L. MIHELICH
* Advokatas

Praktikuoju visuose Teismuose. 
Kalbame Lietuviškai.

902-4 Engineers Bldg.
Branch Ofisas

5514 St. Clair Avenue
atdaras ir vakarais.

Telefonas Central 5821-W 
CLEVELAND, O.

Vyrai, kurie kalba Lietu
viškai ir sykiu moka ge
rai Angliškai, ras sau ^ge
rą vietą su atsakančiu už- 
mokesniu ir komišinu. Iš 
jūsų pusės priklausys tai, 
kaip daug dar galėsit pa
sidaryti sau prie algos. 
MES IŠMOKINSIM JUS. 
Lietuviai žmonės mielai 
sutiks jus, kuomet atsi
lankysite pas juos su tą 
propozicija, ką mes turi
me jiems pasiūlyti. Jei
gu esat energingas vyras 
ir darbininkas, ateik pas 
mus tuoj kaip tik galėsi, 
tarpe 9 ryto ir 6 vakare.

Klausk Mr. BIRO.

THE SUBURBAN 
DEVELOPMENT CO.

Kinney-Levan Bldg.
2ros Lubos.

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

AKIŲ
Specialistas

Ofiso valandos:
10 ryte iki 12 

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

REIKALINGA MERGINŲ 
Dabar jums proga išmokt pa
togų amatą. Mes imame mo
teris ir merginas mokintis ci
garus dirbti. Gera mokestis 
besimokinant. 1 (33)

AMERICAN CIGAR CO. 
922 WOODLAND AV.

REIKALINGA

SURINKĖJŲ

Parankiausia Lietuviams 
vieta, kur galima nusipir- 
cti Grofofonus ir jų reik

menis.
Atdara vakarais

KAUNO 
Krautuve

2273 St. Clair Av.

Melba Drug Store
The ADELSTEIN DRUG CO. 

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

F. LEVANDAUSKAS :
1203 E. 79th Street

Užlaikau gražių ir šviežių gėlių, I 
padarau puikius bukietus veseli-. 
joms ir pagrabams. Kada jums ) 
prireikia gėlių, kreipkitės į mane. J

DROŽIAMŲ MAŠINŲ

APVALŲ GRĄŽTŲ 
DARBININKŲ.

CLEVELAND WORM 
& GEAR CO.

PAYNE AVE IR 
E. 40th STREET

AŠ GYDAU VIEN VYRUS
Mano gydymas pasirodė pasekmingas. Ma

no ypatiškas ištyrimas metodų, vartojamų Eu
ropos klinikose, kuomet aš buvau Londone, Pa
ryžiuje, Romoje, Vienoje ir Berline, ir mano 
25 metų patyrimas gydyme Keblių ir Chroniš
kų Vyriškų Ligų duoda man progą jas pagy
dyti ir atsiekiame Užganėdijanti rezultatai. 
Jei turi ligą, ateik Pasitarimui Dovanai ir nuo 
širdies išsikalbėjimui; tas gali išvengti dauge
lio metų kenti'mą ir gali perkeist visą gyveni
mą. PATARIMAI IR PASIKALBĖPIMAS DO
VANAI. ČIA KALBAMA LIETUVIŠKAI.

suirus? Ateik pas mane, aš pagelbėsiu.
2 East Exchange St. 
Kamp. Main ir Exchange 

AKRON, OHIO
Valandos: 10 ryte iki 4 po piet. Vakarais 6:30 iki 8. Ned. užd.

Moteriški Vasariniai Čeverykai
s Dideliame Išpardavime Skiepe

ijTAI kaip tik į laiką proga sutaupyti pinigų perkant rei
kalingų žemų baltų čeverykų šiam sezonui—1600 po

rų puikių Reign odos žemų ir augtesnių—žemi čeverykai 
yra su augštais ir žemais kulnimis—žemi čeverykai že
momis kainomis, taip atpiginti, kad kiekviena moteris 
gali jų dvi poras už vienos kainą- įsigyti. Šios stebėtinos 
vertės parduodamos dviem dideliais skyriais, sekančiai:

Reguliariai $3 iki $4 Žemi Čeverykai po
1000 porų puikiausios rūšies baltų reign 

odos žemų čeverykų oxford mados, augštais 
ar žemais kulnais, visokio pločio, kaip tokių 
moterįs labiausia jieško vasariniam nešioji
mui. Pirkite juos Bargain Basemente tiktai 
po $1.95 porą.

Reguliariai $3 iki $3.50 Balti Čeverykai po
600 porų puikiausios rūšies baltų audekli

nių žemų autuvų, gražiais išlenktais padais 
ir Louis arba padengtais Kubos mados kul
nais visų mierų—tie čeverykai yra ir paran- • 
kųs ir dailiai išrodo, ideališki vasariniam ne
šiojimui. Specialiai- Bargain Basemente po 
$1.69 pora.

Tikiuos, kad galėsime prieiti prie pirkimo pigesnių 
tavorų ir galėsime geriaus patarnauti Lietuviams. 
Kas su mumis prekiaus visokiuose valgomų daik
tų tavoruose, tas daug sučėdys pinigų ir pasijuos, 

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

2001 HAMILTON AV. 3246 SUPERIOR AV.
1332 EAST 55th ST.

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

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

T. P. Neura, 2047 Hamilton Ave.

KUOMET LANGAI BUNA ATDARI 
VISĄ DIENĄ

Dulkės ir nešvarumas prisirenka greitai j 
namus, nuo ko namu valymas laike vasa
ros mėnesiu yra kasdienine pareiga.
Tas reiškia nuobodu keleto valandų darbą 
su šluota ir skudurais, jeigu valymas neat
liekama su pagalba elektrikos. Su Elek
trišku Valytojų darbas gali būti atliktas 
su puse to laiko, ir prie to dar reikia ma
žiau-nuovargio iš jūsų pusės.
Mažu inmokėjimu galit įsigytų savo na
mus Elektrišką Valytoją.

THE ILLUMINATING COMPANY 
Illuminating Building 

Public Square

Gelžkdiu 
perdėtiniai 
Chicagoje 
mė gelžkeli 
skirtą dari 
dinimą, tei 
protestais, 
kai krape 
reikalavimi 
grasino, jo 
jos nuospr 
streikuot, 
pažadėtas i 
ėjusį laiką 
iki to, kad 
tas. Telegr 
karimai; b 
išsireiškė 
taryba der

Iš priežs 
ninkame 
pabrangini 
mą 20 nu< 
jo plano, 
ne tik p 
kainas; be

Springti 
anglies ka 
tos iš prie 
darbdavių 
džios pasts 
biriukus t 
veik neturi 
valst angį 
raližiuota i 
das.

Paterson 
streiko 2,5 
audėjų. St 
tikslu užpn 
tinimą nu 
nuo savai! 
nukapojo n

Bluefield, 
ant kasyki 
pradėjo šai 
darbininkas

Lexingto 
tvarte, and 
nas arklys, 
daug pašar

New Yoi 
siųsta skry 
sta skryni; 
pjaustyta 
tyrinėjimai 
tuose namu 
ras su žmoi 
namą savi 
jog jo mot 
išvažiavus 
dabar pats 
ris taipgi n 
iš. vidaus' i 
kam ko. 1 
Yorke, niel 
imant, nuži 
rasta baisu 
piktadario.

Toronto, 
nužudymą 

‘išrastas ka 
tūlas ūkini 
septyni me 
sūnūs išsid 
žudęs ir tj 
21 metą an 
šė pagaliu, 
persekiot . 
prastais dr

Washing 
buvę kėsir 
tinę Latvi; 
rateliai ar




