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Baltiko Tautos Vienijasi 
Apsigynimui

SOVIETININKAI NORI SUGYVENTI SU LIE
TUVOS VALDŽIA SANTAIKOJE.

Sutarė išvien abiejų valdžių atstovai jų okupuo
tas Lietuvos vietas prižiūrėti.

LENKIJAI GRĘSIA KOMUNIZMO BANGA. 
Airijoje užmušejystes ir persekiojimai nesiliauja. 
Varšavos užėmimui paskirta Rugpjūčio 9 diena.

Iš DARBININKŲ — 
JUDĖJIMO.

U____________________

BALTIKO TAUTOS REN
GIASI SUSUUNGT. 
Washington, rugp. '3 d. 

—* Lietuvos, Finlandijos, 
Estonijos ir Latvijos at
stovai Rygoje greitu lai
ku ruošiasi svarstyti apie 
sudarymą apsigynimo są
jungos tarp tų keturių 
Baltiko Valstybių, — taip 
skelbia gautas oficialis 
pranešimas iš Kauno Lie
tuvos Atstovybei čionai.
Lietuvos valdžia sutiko su 

Rusų pasiulymu, kad kolei 
kas užimtos Lietuvos vietos 
butų tvarkomos abiejų val
džių paskirtais žmonėmis.

Carbon Hill, Ala. — Kilus ne
susipratimams tarp šerifo ir tū
lo negro, prasidėjo ^šaudymai ir 
tame mūšyje krito pats šerifas, 
kitas pašalinis; sužeista du. še- 

J rifą nušovė unijistas angliaka
sys ; jis pats taipgi nušovė, ki
tą angliakasį, ne-unijistą, kuris 
bandė pagelbėti jį areštuoti. — 
"Lekianti kulka pataikė šalimai 
buvusiam vaikui; policistai, vi- 
j’ęsi žmogžudį, paleido jih ke
lias kulkas ir jis mirs.

E. Liverpool, O. — Angliška
sis .likosi suspaustas tarp ka
syklų trūkio ir sienos ir jam 
sutrinta galva; jis randasi blo
game padėjime.'

Springfield, Ill. — Čionai ne
laukiant vyriausio angliakasių 
unijos perdėtinio pranešimų pa- 

~ liauti streiką, vietinio skyriaus 
pręzidentas išleido įsakymą su
grįžti prie darbų streikavusiems 

K 80,000 darbininkų. ’’Streikas 
pasibaigia su dideliu Illinois 
angliakasių laimėjimu”, pasakė 
jis. ’’Prezidento Wilsono pasi
žadėjimas, kad bus sušaukta 
nustatymo komitetas ir nusta
tyta algos, užganėdina angliaka- 

i šių reikalavimus.”
Šis streikas užtraukė didelį 

stokumą anglių visoje Illinois 
valstijoje.

Chicago, Ill. — Po dviejų die-(bausme nepereiti Vokietijos 
nų tarybų, Chicago ir Alton ge
ležinkelio telegrafistai nuspren- 

; dė atmesti gelžkelio darbo tary- 
, bos paskirtą mokesties pakėli
mą ir dėlto iš jų pusės dabar 
galima tikėtis. streiko.
- Denver, Colo. — Čionai su
streikavo gatvekarių darbinin
kai ir visas karų judėjimais su
stojo. Reikalauja pakelti mo- 

; kestį nuo 58c. iki 75c. į valan
dą. Kariumenės ligoninės ka- 
reiviai,

tuoj

BOLŠEVIKAI ŽIAU- 
’ RIAI APSIEINA

(Oficialis ’’Eltos” ikablegra- 
mas Lietuvos Atstovybei

Amerikoje):
Kaunas; — Bolševikai 

okupuotose Lietuvos vie
tose žiauriai elgiasi, gy
ventojus piešdami ir įvai
riai skriausdami.

Konstituanta priėmė 
kariškius žeme aprūpinti 
Įstatomo papildymą, pa
gal kurį pirmoj eilėj gau
na žemės kariškiai, kurie 
ištikimai tarnavus tapo 
sužeisti arba neteko svei
katos. Ištikimų, nukautų 
kariškių šeimynos gauna 
taip pat žemės.

Derybos su Rusais apie 
okupuotus bolševikų ka- 
riumenių Lietuvos kraš
tus tebesitęsia.

Liepos 28 d. 
Maskvos Joffe, 
vežė nuo Rusų 
į Purickio notą, siųsta lie
pos 20 d. Derybas 
Rygoje. '

grįžo iš 
kuris at- 
atsakymą

ves

ti. — Villa pasidavė
Eagle Pass, Tex. — Meksi

kos banditų vadas, Francesco 
Villa, per daugelį /metų pasižy
mėjęs atkakliu veikimu prieš 

ir pridaręs 
gyvento-

i
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METAI V (VOL. V)

AIRIJOJE NERAMU
MAI NESILIAUJA 
Dublinas. — Atėjo praneši

mai, kad netoli Brunee mieste
lio, iš\ paslaptų keletui ginkluo
tų vyrų užpuolus ant militarių 
sargybinių ir policijos, kilus su
mišimui likosi užmušti vienas 
policistas ir civilis žmogus, su
žeista pora asmenų.

Anglijos premjeras pagrąsino 
Airijos gelžkelių darbininkams 
atstatymu nuo darbo, jeigu jie 
atsisakys vežti ginklus, amuni
ciją, kareivius ir policiją kur 
tik valdžia norės, — darbinin
kai vienu balsu atsakė, jog jei 
taip bus, tai sekančią savaitę 
nei vienas trūkis Airijoje neju
dės, nes jie niekados nesutiks 
patįs sau duobę kasti.

Kituose Airijos įmestuose ju
dėjimas nepasiliauja: kasdien 
atsibuna užpuldinėjimai ant po
licijos ir kareivių, kurie Angli
jos palaikomi slopinimui Airių 
kovos už nepriklausomybę.

JUODRANKIŠKAS LAIŠKAS 
FORDUI.

Detroit, Mich. — Čionai areš
tuotas tūlas 22 metų vaikinas, 
kuris buvo siuntiėjęs juodran- 
kiškus laiškus ahtomobilių iš- 
dirbėjui Fordui, reikalaudamas 
$25,000. Pagal vaikino nurody
mo, jo antrašu pasiųstas pake
lis neva su pinigais, ir jį pri- 
mant vaikinas pateko į valdžios 
nagus.

Iš Varšavos likosi pa
leista Lenkų melagystė

ir buk bolševikai užėmė! 
Lietuvos valdžia. — Tais 
melais nudžiugo ir musų! 
’komunistai”, kurie no

ri suveždioti Lietuvius ir 
kenkti musų kraštui.

žvėriškai nužudyti ir po 
kūnai sudeginti. Pasta- 
laiku, kuomet daroma ta
šu sovietais, bolševikai

RUSAI NORI SAN
TAIKOS SU LIE

TUVA
(’’Eltos” oficialis kable- 
gramas Lietuvos Atsto

vybei -Amerikoje): 
Kaunas. — Rusų vy

riausybė prisiuntė Pu
rickio telegraman atsa
kymą, kuriame Rusai 
'reiškia pageidavimą iš
vengti viską, kas suar-

1 dytų gerus tarp Rusų 
ir Lietuvių santikius.

Rusai pasiūlė sudary
ti .Komisiją, kurion in- 
eitų abiejų Valstybių 
atstovai. Komisijos pir
miausia užduotis spręs
ti Vilniaus ir kitų Rusų 
okupuotų Lietuvos kra
štų klausimą. Lietuvos 
Vyriausybė tariasi tuo 
pasiulymu.

Lenkų Pralaimėjimai
Varšava, liepos 29 d. — Bol

ševikų kariumenė užėmė Balsto
gę, apie 40 mylių pietvakarin 
nuo Gardino.

Galicijoje bolševikų kavaleri
ja randasi apie 37 mylio nuo 
Lembergo; visas miestas ir ap
linkiniai. kalnai aptverti spyg- 
liuotomis vielomis. Raudonieji 
ant miesto eina iš trijų pusių. 
Lenkų laikraščiai šakauja, kad 
reikia kuolabiausia drutintis gi
nimui Varšavos pirm bolševikų 
prisiartinimo.

Nežiūrint didelių Lenkų spy- 
rimosi pastangų, bolševikai ei
na pirmyn pagal Balstogės gelž- 
kelio iš šiaurryčių ir įsiveržė į 
Galiriją Lembergo linkui. Vi
duryje Lenkai laiko Pinską, bet 
jeigu raudonųjų ėjimas prasi
tęs ilgiau, jie bus priversti pa
sitraukti nuo Pripet upės.

šiaurėje atsibuna infanterijos 
mūšiai; kavalerija 
per Nemuną linkui 
jos.

Lenkai priversti 
iš Brody, 50 m, šiaurrytin. nuo 
Lembergo. ■ Sokolka ir kitos 
toj vietoj Lenkų pozicijos už
imta. X

VIS KALBOS APIE BOLŠEVIKAI PASIRYŽĘ UŽIMT VARŠAVĄ 
RUSIJOS CARĄ Lenkai leidžia melus apie Sukilimus Lietuvoje.

Paryžius. — Padarytu galuti-1 
nu tyrinėjimu buvusio Rusijos 
caro ir jo šeimynos likimo pa
tvirtina, jog visi jie tikrai liko
si nužudyti žiaurių komunistų, 
atkeršinimui kad caras taip il
gai žmones kankino. Per kele
tą mėnesių gen. Dięderichs, ty
rinėtojas, buvo apsistojęs Eka- 
terinaburgo distrikte, kur cariš
koji šeimyna buvo ištremta ir 
iš kur jų nei vienas daugiau 
neišėjo. Po išegzaminavimo su- 
virš. tūkstančio įvairių liudiji
mų ir dokumentų, po pasikalbė
jimo su kunigais, kurie buvo su 
caro šeimyna iki paskutiniųjų 
dienų, po išgavimo paliudijimų 
nuo našlės vieno iš užmušėjų, 
tyrinėtojas priėjo prie išvedi
mo, jog caro ir jo šeimynos nei 
vieno gyvo jau nebėra.

Visi paliudijo, kad, kiek jiems 
buvo žinoma, caras su šeimyna 
likosi 
to jų 
rUoju 
rybos
skleidžia gandus, buk caras dar 
esąs gyvas, — dėlto gen. Diede- 
richs paskelbė savo ištyrinėji
mus. Jo aprašymai eina taip: 

’’Sovietų .valdžia nusprendė 
imperialę šeimyną perkelti iš 
Tobolsko, kur ji buvo laikoma 
nelaisvėje po apleidimo Petro
grado ; nutarta pergabenti Eka-' 
terinaburgąn, Uralu kalnuose. 
Pribuvimo diena randasi pažy
mėta gyvenamos vietos lange, 
išpjaustyta medin — tai buvo 
balandžio 30. Carukas tuo tar
pu sirgo, tai jis atvyko vėliau 
su savo, sesere. Iš sykio sargy- 
bon pastatyta 36 vyrai iš arti- 

,mų dirbtuvių: pasimainydami 
jie stovėjo du viduje, penki lau
ke. Namo priešakyje buvo pa- 

• ■ statytas mašininis šautuvas. —Priešingi Militanzmui Sargybos perdėtiniai buvo >ko- 
Berlinas. — Reichstagas pri- misaras Vračkovski ir jo pagel- 

ėmė bilių, kuris reikalauja pa- bininkas, Avdiejev, paliuosuo- 
naikinimo laikinos miltarės tar-1 įas kriminalistas. Vėliaus pa
nystės. Neprigulmingieji sočia- statyta sargybon daugiau, bu- 
listai tame posėdyje, kur buvo|vo čia buris Latvių. Paskuti- 
tas bilius paduotas, • smarkiai hieji, sako, ir atliko žudystę. 
atakavo nacionalistų partiją. Nakties’laiku, liepos 16-17 d. į 

—;---------- vidų įsiveržė bum bolševikų ir
PABRANGSTA, TRAUKINIŲ užpuolę visus nuvarė į skiepą;

BILIETAI.
Washington. — Kaip likosi 

pakelta gelžkelių darbininkams 
mokestis, kompanijos pakelia ir 
trukiais važinėjimą žmonėms ir 
prekių vežiojimams. Pabrangi
mas ineina galėn nuo rugpjūčio 
20 d., o prekių vežiojimas 'nuo 
25 d. Visi važinėj an tie ji po pa
minėtos dienos mokės 20 nuoš. 
brangiau arba 20c. nuo kiekvie
no dolario viršaus;

jau perėjo
Rytų Pęusi-

pasitraukti

Varšava, liepos 31 d. -— Len
kų militariai delegatai išvyko į 
tarybas su bolševikais. Nežiū
rint tarybų ir sąjungiečių grąsi- 
nimų, sovietų armija eina artyn 
prie Varšavos. Jie pasiekė 
Lomžą ir Brest Lįtovską. Gy
ventojai apleidžia Varšavą.

Rytinėj Galicijoj aliejaus 
tiniai uždegti. Dienos laiku vi- , 
sas dangus padengtas juodu dū
mų debesiu, o naktį gaisro vaiz
das baisiai išrodąs matosi per 
daugelį mylių. Lenkų valdžia 
ima kariumenėn vaikus- iki 14 
metų. Kunigai nuo 18 ikr ’22 
metų taipgi šaukiami karėn — 
muštis-ię raginti kitus kariauti. 
Raudonieji, sako, sumobilizavo 
vyrus nuo 16 iki 60 metų, vi
suose užimtuose distriktuose.

Lenkijoje bolševizmas ineina 
galėn. Laukiam, kad pirm bol
ševikų užėmimo Varšavoje pa
sirodys plevėsuojanti raudona 

Vidaus suirutė Lenki- 
kaip ir

jau

šal
Paliaubų Tarybos 

Pertrauktos
Londonas, rugp. 2 

Lenkų ir bolševikų karės
paliaubų delegatai susitiko 
Kobryn mieste; ant gelžke- 
lio į rytus nuo Liet. Bras
tos. Tarybos nepavyko ir 

(viskas iširo. Sekančias ta-j Meksikos valdžias 
rybas bolševikai siūlo laiky- šiaurinėje ' Meksikoje __ 
ti Minske. Bolševikai rei- tojams baimės užpuldinėjimais 
kalauja, kad Lenkų delega- ir plėšimais, liepos 28 d? su sa
tai atvyktų su pilnomis tei- vo pasekėjais išvažiavo į Tor- 
sėmis, kas Lenkams pasiro- reoną, kur žada padaryti for- 

mališką pasidavimą ir pasiryžęs 
toliaus būti kaimo privatinis’ 
Meksikos pilietis, šitam jis su
tiko po tarybų su De La Huer- 
tos valdžia. Sulyg išlygų, Vil
ios kareiviai turi teisę gauti iš 
valdžios mokestį per metus lai
ko. Pats ypatiškai su savo ka
reiviais išreikalavo teisęs ke
liauti į Torreoną. Jo pasekėjų 
skaičius esąs apie 1,800 vyrų.

Esteban Cantu organizuoja 
šiaurinėje Meksikoje naują ka- 
riumenę, kurion šimtais pristo
ja Japoniečiai. Sakoma, kad ši
tas naujas bandymas pakilti y- 
ra suokalbis nuvertimui provi- 
ziohalės valdžios iš buvusio pre
zidento Caranzos šalininkų pu
sės. Naujas sukilėlių organi
zatorius yra žemutinėsės Kali
fornijos valstijos gubernatorius 
ir veikia iš vien, su nužudyto 
Carrąnzos oficieriais.

do negalimu sutikti.
Sovietų kareivių užimtose 

Lenkijos vietose susitvėrė 
provizionaliai sovietų komi
tetai. 1

Sovietų ofięieriai karei
viams įgrąsino po mirties

rubežių.
Klaipėdos distrikte Pran

cūzai pastatė tvirtą apsau
gos liniją nuo bolševikų.

Lenkijos valdžia iš Var
šavos nesirengia išeiti, nes 
bijo, kad Lenkų 'bolševikai 
nepadarytų tenai savo tvar
kos.

Sukilimas prieš Japonus 
Tokio, Japonija. — Ant For- 

iš netoli Denver, pasi- moša salos, į pietus nuo Azijos, 
ryžę operuoti karus vežiojimui tenaitiniai gyventojai sukilo 
iš miesto į ligonbutį, ligonių prieš Japonijos valdžią. Japo

nai pasirengė kuogreičiausia su
kilimą numalšinti.

Japonijos užėmimas Sahalino 
salos sukėlė Suv. Valstijų pro
testą. Amerikos valdžia pasiun
tė Japonijai notą, jog negali su
tikti ant tokio Japonijos pasi
elgimo. šiaurinė salos dalis iki 
šiolei priklausė Rusijai.

patogumui, tečiaus nebus jfri- 
imama jokie kiti pasažieriai.

Lowelville, O. — Grasselli pa
rako įstaigoje kilus eksplozijai, 
du nežinomi žmonės suplaišinti 
į dulkes, keletas kitų sužeista. 
Niekas negali nuspėt eksplozi
jos priežasties. Sprogimas gir
dėjosi per keletą mylių aplin
kui; dirbtuvės visi langai ištru- 
pėjo. 
rasta 
mėsų.

Po nelaimės aplinkui at- 
dalįs suplaišintų žmonių

. Romoj, kaip ateina iš Itali
jos žinios, kilus riaušėms, sužei
sta 90 žmonių. Suirutė kilo po 
pasikėsinimo išsprogdint elek
tros varymo įstaigą.

Union Hill, N. J. — Sapnuo
damas apie savo namų savinin
ką ir kad jis esąs pasiryžęs pa
kelti jiems rendą, tūlas vyras 
peršovė savo pačią.

Chicago. — Komunistų darbo 
partijos 20 narių likosi nuteis
ti kalėjiman nuo 1 iki 5 metų. 
Tuo pačiu laiku teisiamos trįs 
moterįs, vieną iš Akron, O.

Londonas. — Keturi šimtai 
Turkų nacionalistų užmušti mū
šyje su Francuzų kariumene 
Syrijoje.

Tautų Lygtos taryba, susirin
kusi San Sebastian mieste, Is
panijoje, svarsto apie įvedimą 
blokadų prieš tokias valstybes, 
kurios kada nors bandytų ne
pildyti tautų lygos taisyklių. '

Washington, — Iš Philadel- 
phijos išsiųsta šeši Suv. Vals
tijų kariški laivai į artimus ry
tus.

Lenkų or- 
iš vienų 
kovojusių

Sunaikintas Lenkų Oro 
laivynas

Londonas. — Visas 
laivynas, susidedąs 
Amerikonų ulakumj,
prieš raudonąją armiją, likosi 
bolševikų išardytas. Nors iš jų 
tik vienas užmuštas, bet visi ki
ti tai sužeisti arba kitaip turė
jo pasitraukti iš veikimo. Kaip 
patįs lakūnai pasakoja, jie atli
kinėjo užpuolimus ant bolševikų 
linijų iš oro ir nuėminėjo pavei
kslus jų pozicijų. Tarpais buvo 
nulėkę iki 90 mylių už bolševi
kų priešakinių 
Lenkų bijoma, 
atkuos Varšavą 
kam apginti.-

’’Medalių užtektinai, bet nėra 
duonos” — sako Amerikonai; 
jie savo gabumais atsižymėjo, 
Lenkai jiems suteikė medalių, 
bet gi visu laiku nedavalgę dir
bo.

linijų. Dabar 
kad bolševikai 
iš oro ir nebus

Detroit, Mich. — Po 
jieškojimų pasiuntėjo į 
Yorką užpereitą savaitę 
su moteries lavonu, likoąi 
tas varantas areštavimui 
ninko, kurio jieškota 
miestuose ir įvairiose 
suimti nužiūrėti vyrai.

plačių 
New 

dėžės 
išduo- 
kalti-

visuose 1 
vietose

Harvardo universitetas, Cam
bridge, Mass., prasidėjus moks
lo metui, šį rudenį gaus 
niausią mokinį, kokį kada 
jo; jo vardas 
lit, 14 metų 
Castle, Pa. 
universitetan
baigė high school praėjusį pa
vasarį ir visose savo miestelio 
mokyklose baigė kursus būda
mas jauniausias už visus kitus.

jau- 
turė- 
Hof- 
New

pastoti

I tenai perskaityta raštas, kurio 
paskutiniai žodžiai skambėjo: 
’’Taip pasibaigia jūsų gyveni
mas*’. Caras atsakė: ”Aš esu 
pasirengęs.” , Kiti, žegnojosi, o 
viena duktė apalpo. Pirmiausia 
paleido iš revolverio šūvį Jurov- 
ski, Latvių vadas, po to kiti; 
caras ant vietos užmuštas; po 
to prasidėjo tikras žiaurumas: 
šautuvai ir revolveriai veikė; 
kurių kulkos, nenužudė, tuos už-, 
daužyta šautuvų kotais ir nu-

I durta. Tiek daug kraujo ište
kėjo, kad persiskverbė net į kai
myniško namo skiepą.”

yra Herbert 
amžiaus, iš 
Leidimas 
tapo išgautas. Jis

Manchester, Vt. — Tūlas gra- 
borius pasmerktas visam amžiui 
kalėjiman už nunuodinimą savo 
žmonos. Paaiškėjo, kad jis bu
vo įsimylėjęs į kitą merginą ir 
tas buvo priežastimis atsikra
tymui žmonos.
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Reginys Kauno per Nemuną iš Šančių pusės, ties Mediniu Til tu. — Pirmutinė Lietuvos Res
publikos Sostinė, kur įsikūrė Demokratinė musų šalies valdžia, atliekanti viso krašto veikimą. 

Nuo tilto tiesiai'eina gatvė pro Katedrą lipk Vilijos, kur atsibuvo pastarieji dideli gaisrai.

Londonas, liepos 29 d. — Iš 
Berlino pranešama, jog Bolše
vikų užrubežinių reikalų minis- 
teris čičerin pranešė Vokietijai 
tai, jog sovietai neturi tikslo 
įsigriauti Vokietijon. ' •

■ Paryžius, liepos 29 d. — Gen. 
Ludendorf sako pasisiūlęs leisti 
jam sudaryti 1,500,000 kariu- 
menę prieš bolševikus; kad už 
tai Vokietijai butų atgrąžjntas 
Pozen ir panaikinta tūlos 'Ver
salio išlygos, tarpe tų ir Danzi- 
go reikaluose. *

Paryžius, liepos, 28 d. — Są
jungiečių konferencija nori su
rasti vienodų būdų atsinešimui 
linkui sovietų Rusijos; pirmi du 
budai nepavyko. Anglijos mi- 
litarė misija ir laivynas Baltiko 
jūrėse gelbėjo Judeničą ir vie
nijo Baltiko valstybes prieš bol
ševikus — iš to nieko neišėjo. 
Francuzų misijos rėmė Lenkus 
ir norėjo sujungti Lenkiją, Lie
tuvą, Rumaniją ir Finiją prieš 
bolševikus — ir iš to nieko.

Lenkų inėjimaš Rusijon sukė
lė visų srovių žmones gynimui- 
si; daugelyje pačių Lenkų ka
reivių tarpe buvo sukilimai — 
tas juos nusilpnino. Nežiūrint 
kaip labai Francuzija nori tu
rėti stiprią Lenkiją tarp Rusi
jos ir Vokietijos, ji nebandys 
siųsti kariumenės Lenkams gel
bėti. Net nebūtų jau ir kada.

Kopenhagen, liepos 29 d. — 
M. Litvinov, pagelbinis Rusų 
užrubežinis ministeris, pasakė, 
jog pirmesnėse tarybose Lenkai 
pasirodė ’’grobštųs ir neištiki
mi”, todėl sovietų valdžia turi 
žiūrėtis, kad paliovimas mušiu 
su Lenkais jų nesustiprintų to
limesniam užpuolimui ant Rusų.

’’Patyrę iš pirmiau, mes ne
galim pasitikėt ant paprastų 
užtikrinimų net iš sąjungiečių. 
Mes nusprendėm uždėt aštrias 
išlygas Lenkams” — sako 
vinov. Jis toliau kalba, 
bolševikai davė žmoniškas 
teisingas išlygas "Estonijai, 
orgijai ir Lietuvai, nors 
sija jas visas galėjo pergalėti, 
’’todėl ji pasirodo mažųjų tau
tų drauge.” I

vėliava.
joje beveik tokia bloga, 
pačiame fronte.

— Per- 
Lenkų

Paryžius, liepos 31 d. 
ėję Vokietijos rubežių 
kareiviai likosi Vokiečių nugin
kluoti. Lenkus tenai įvijo bol
ševikų kavalerija.

Pirm pradėsiant tarybas, bol
ševikų karės „ministeris Trockis 
įsakė armijai užimti Varšavą— 
taip skamba ateinančios žinios.

Vokiečiai eina gintis.
Paryžius, rugp. 2d. — VoZ 

kietija tiki, jog ilgas sąjungie- 
čių abejojimas neturėtų kenk
ti jos reikalams. Francuzijai 
paduota nota, kurioje kalbama, 
kad iš priežasties Rusų prisiar
tinimo prie AUensteino rube
žiaus, kuri sritis '.nesenai nusi- 
balsavo likti prie Vokietijos, li
kosi7 pasiųsta Vokietijos kariu
menė. Du sykiu Vokiečiai pra
šė sąjungiečių tai pavelyti, bet 
nieko neatsakyta.

Lit- 
kad 

ir 
Ge- 
Ru-

Paryžius, liepos 31 d. — Bol
ševikų kavalerija priėjo prie R. 
Prūsų rubežiaus. Bolševikų li
nija eina nuo Suvalkų, 50 my
lių šiaurvakarin nuo Gardino, 
nusidriekianti apie 60 mylių į 
Varšavos pusę. Francuzų misi
ja iš Varšavos skelbia, kad Vo
kiečiai ir bolševikai susiėję Su
valkų mieste daro tarybas. — 
Buris Italų kareivių, siunčiamas 
j Allenstėiną, Prūsijoje, kur bol
ševikai priėjo prie rubežiaus, 
likosi sulaikytas, darbininkams 
atsisakius trukius operuoti, iki 
nebus užtikrinta, kad tie karei
viai neis įrieš Rusus.

Londonas, rugp. 2 d. — Len
ku ir bolševikų tarybų delega- 
cija susitiko pereitą pėtnyčią 
Kobryn mieste ir tarybos prasi
dėjo subatoj, — taip skelbia K. 
Radek, bolševikų atstovas. Bol
ševikai pareikalavo atiduoti jų 
armijai Liet. Brastą, kuris jau 
ir yra jų rankose.

Rusų armija jau galutinai 
pasirodė pavojumi Varšavai — 
esą net Lenkų moterįs stoja ap
gynimui miesto.

ABIĘJŲ PUSIŲ IŠLYGOS.
Lenkų delegacijai įsakyta iš 

bolševikų reikalauti tokių išly
gų: Garantuoti Lenkijai nepri
klausomybę ir nesikišti į jos vi
daus reikalus. Nesutikti ant 
bolševikų reikalavimo nusigink
luoti. Lenkų armija turi pasi
likti prie Anglijos premjero nu
statytos demarkarijos linijos, 
kuomet bus, pasirašoma karės 
pertraukos.

Bolševikai prieš Lenkų išly
gas stato savo tokias:

Lenkai turi atsisakyti nuo vi
sų priekabių prie Vilniaus, Min
sko, Gardino ir Cholino. Visa 
karės medega ir 7 nuoš. visų 
gelžkelių garvežių ir vagonų tu
ri būti atiduota Rusijai. Len
kija turi pasiduoti penketui me
tų militarei bolševikų okupaci- » 
jai. Anglies ir druskos kasyk
los turi būti pavesta Rusijai 
kaipo užtikrinimas sovietų val
džiai, iki 1921 m., po ko Len
kams bus leista spręsti tolimes- 
nė savo valdžios forma.
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irPITTSBURGH, PA. pavykęs, publika užganėdinta 
chorui pelno diktokai liks.

Piknike Buvęs.

Is Lietuvių Gyvenimo

Liepos 25 d. Birutės Choras 
turėjo piknikų ant K. Stankaus 
Farmos, Fair Haven, Pa. Biru- 
tiečiai ištikro užsipelno pagar
bos už įvairius savo parengi
mus. šį metą Pittsburgo ren
giamuose piknikuose inėjo ma
da muštis ir beveik buvo muš
tynių visuose kiek tik piknikų 
buvo. Ypač savaitė prieš šitą 
pikniką smarkiai mušėsi .Karei
vių (bažnytinės) Draugijos pik
nike. Daugelis del tokių prie
tikių bijojo važiuot ir ant Bi
rutės Choro pikniko, bet biru- 
tiečiai taip moka publiką užin- 
teresuot savo pamarginimais, 
kad nėra visai laiko nei pamis- 
lyt apie ypatiškus kerštus.

Piknike šokiai prasidėjo tuoj 
po pietų, apie 5 vai. prasidėjo 
programas ant žolės, kur buvo 
traukimas virvės, lenktynės mo
terų, vyrų ir merginų ir vaikų. 
Būva šokimas Klumpamojo /ir 
’’Noriu Miego”; visi tie žaidi
mai buvo nuimami del krutan
čių paveikslų naujai čia susi
tvėrusios paveikslų išdir-bimo 
bendrovės. Lenktynės buvo su 
dovanomis, Birutės Choro na
riai sudovanojo: K. Caras — 
knygas ’’Lietuviška Biblija”, 
’’Technikos Stebuklai”, Dr. V. 
Kudirkos raštų tomą, Kultūros 
Istoriją, ’’Motina” ir ’’Paskaita 
iš Biologijos”. J. Virbickas — 
“Jonas Jonila” dvi knygutes; V. 
Plaušinis — mergišką papuoša
lą ant kaklo ir M. Kučinskaitė 
pasiuvo labai gražų šilkinį kap
šelį del merginos; iš paties cho
ro buvo 2 knygutės su gaidomis 
"Dainos”. Dovanas laimėjo iš 
vyrų: K. Sarfcantas, Petras Ja- 
nukaitis, P. Margeleviče, J. Ge- 

. ležauskas; merginos: Ona šer- 
kšnis, S. Danskiutė, A. Joni- 
kaitė, M. Grigaitis. Moterįs: 
B. Pauliukonienė, K. Dambraus
kienė. Vaikai: A. Varąšius, J. 
Grigaitis.

Gavę dovanas visi buvo už
ganėdinti, o antra — viskas bu
vo nufotografuota, taip kad li
ko gera atmintis. Po to vėl pra
sidėjo šokiai. Visi linksmai iš
siskirstė. Piknikas yra pilnai

WORCESTER, MASS.
Vardan Tėvynės Lietuvos.
Worcesterio Lietuvių Ukėsų 

Pašalpinis Klubas jau nustatė 
dieną apvaikščiojimo del pripa
žinimo Lietuvos kaipo Nepri- 
gulmingos Valstybės. Tam tik
slui nuskirta rugsėjo (Sept.) 5 
diena, nedėldienio vakare.

Mes, Worcesterio klubiečiaį, 
neveltui sumanėme tą darbą 
veikti, šiandien jau mes gavo
me užkvietimą net nuo Lietu
vos Atstovo p. J. Vileišio. Tat- 
gi, vardan musų Lietuvos, su- 
kruskime mes kaip vienas apgy
nime savo Tėvynės, nes gyva
vimas priklauso nuo musų. Jei 
mes dirbsime del jos labo, tai 
Lietuva gyvuos per amžius. Lai 
Lietuva buna musų Motina, o 
mes jos vaikai. Lietuva už mus, 
o mes už ją! Visi prie darbo, 
kas tik turi lašą lietuviško 
kraujo! Jei musų didvyriai pa
taikė prikelti Lietuvą ir numi
rusių, tai musų pareiga yra ją 
palaikyti.

Ikišiol Lietuvą, kaipo nepri- 
gulmingą valstybę, pilnai pripa
žino tiktai Sovietų Rusija,® bet 
visos kitos valstybės to dar ne- 

. padarė, žodis Lietuva joms dar
■ neaiškus ir nesuprantamas. Bet 
, mes esame įsitikinę, jog mes
• galime prirodyti pasauliui, kad 
i Lietuva turi būti taip jau vals-
■ tybė, kaip ir kitos ant šio že-
• mės 'kamuolio. Taigi mes esa- 
i me pasiryžę viešame susirinki- 
i me reikalauti nuo Suv. Valstijų
■ valdžios pripažinimo Lietuvos
■ Valstybės. Tat kviečiame prie
- darbo kaip Worcesterio, taip ir
- visų Suv. Valstijų Lietuvius, 
: norinčius patarnauti savo tėvy-
- nei;

Klubo paskirtoji' Komisija:
J. Burokas, M. čėsna, 

A. Kuzmickas.

LIETUVOS ŠELPI- Lietuvos kariumenė šviečiasi. 
Visur steigiama kareivių klu- 
bai-skaityklos. Musų kariume- 
turi but ne vien ginklo pajiega 
stipri, bet ir dvasioje galinga. 
Šiam prakilniam ir didelės svar
bos darbui reikia daug pinigų. 
Amerikos Lietuviai, nekariau
dami patįs, aukomis savo gali 
prisidėti prie Lietuvos sutyirti- *■ nimo. Laikraščiuose buvo til- 
pęs jau Lietuvos Karinės Misi-

' jos paraginimas ir Kap. Stepo
naičio, Krašto Apsaugos Minis-

■ terijos literatūros skyriaus vir- 
’ šininko akyvas atsišaukimas! —
• Aukos kareivių švietimo reika-
■ lams gali but siunčiamos ar
• ’’Kariškių žodžio” redakcijos
■ vardu, ar taipgi Lietuvos Misi-
• jos vardu;
: Pagaliaus tebėra priimamos 

Lietuvos Misijoje aukos Lietu
vos šauliams. Tie šauliai (liuo- 
si partizanai) sulošė ypatingą 
rolę išvarant bermontininkus iš 
Lietuvos, dabar jie smarkiai 
veikia naikinime Lenkų okupa
cijos. šauliai pradėjo leisti Kau
ne savo mėnesinį laikraštį ”Trij 
mitas”, kurio turinys labai in- 
domus. Jaunimo organizaci
joms Amerikoje patartina su
sipažinti užsirašius, šauliams 
per Lietuvos Misiją jau pasių
sta aukų 273,050 auksinų.

Neprivalėtų būti užmiršta ir 
kiti svarbus Lietuvos reikalai, 
reikalaujantįs visuomenės pa- 
rahios, kaip moksleivijos šelpi
mas ir Lietuvos pirmojo Uni- 

f versi te to rėmimas.
Savaimi suprantama, kad to 

visko priešakyje Lietuvos Lais
vės Paskola, kaipo visos Lietu-

MAS
Amerikos Lietuviai jau iš se

no ingijo Lietuvos šelpėjų var
dą. Daugelis neturtingų šei- 
mynų Lietuvoje per ilgus me
tus buvo šelpiamos atkartotinai 
savo giminiečių Amerikoje. Mo
kyklas ir kitus kulturiškus Lie
tuvos reikalus dar prieš karę 
Amerikečiai gausiai sušelpdavo. 

I Karei prasidėjus — metė skait
lingas aukas nukentėjusiems del 
karės. Pradėjus kurtis Lietu
vos valstybei, Amerikos Lietu
viai ypač parodė savo' duosnu- 
mą: ,dešimtimis tūkstančių do- 
larių padėjo ant Lietuvos Ne- 
prigulmybės aukuro, tai Pary
žiun, tai į pačią Lietuvą pasių
sdami, tai' čia pat Amerikoje 
Lietuvos laisvės reikalą remda
mi. Plačios visuomenės parė
mimas aukomis savo Valstybi
nių ir visuomeninių reikalų yra 
didelės svarbos apsireiškimas 
ne tik realių pasekmių žvilgs
niu, bet ypač tuomi, kad parodė 
Lietuvių solidarumą, susiprati
mą, užsiinterėsavimą Lietuvos 
likimu ir gimtojo krašto meilę. 
Paaukuotas dolaris pats per sa
ve nėra tiek svarbus, kaip tas, 
kad aukotojas jaučia savo da- 
lyvumą tam tikrame"bendrame 
darbe.
dolariai sudaro šimtines ir re
zultatas: pasigamina nauja ver
tybė tartum iš nieko.

Dabarties Lietuvos 
yra dideli ir skaitlingi, 
jie yra įveikiami. Tik

Quebec, Kanada. — žaibui 
trenkus j budelę/, kur buvo su
dėtas dinamitas, likosi už
mušta du - darbininkai.

&GLF BRN^

Centai sudaro dolarį,

*

Lr

vos Respublikos ramstis, turėtų 
būti šiuo laiku pirmutinė.

Lietuvos Misijos Biuras.
257 W. 71. St., New York City.

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

Pavieniai numeriai bus 
parduodami po 7 centus. 
Laikraštinė popiera nuo 
1916 metų pabrango ant 
203 nuošimčių, o jau ta
da kiti laikraščiai kėlė 
savo kainas. ’’Dirva” to 
nepadarė, duodama pro
gos savo skaitytojams 
naudotis pigumu, ir iki 
šiol ’’Dirva’' yra pigiau
sias (Lietuvių laikraštis 
Amerikoje.
Nors kiti laikraščiai jau 
pirmiaus kėlė, bet neįs
tengs toliaus taip pasi
laikyti ir vėLbus priver
sti prenumeratos kainą 
padidint.
Pakilimas visokių reik
menų kainų ir darbinin
kų algų duoda mums tei
singas priežastis uždėti 
savo skaitytojams meti
nei prenumeratos kainai 
dar vieną dolarį dau
giau ir tas ineina galėn 
su pradžia 1921 metų.-

Kurie užsimokės pirm 
Sausio I d., visus me
tus gaus už $2, kaip 
ikišiolei dar yra.
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Gerb. Spragilas atbėgo su 
šitokiu aprašymu:

darbininkų tarpo. Bet gi 
jie nieko gero nepadarė nei 
mokslui nei darbininkams; 
jie visaip tik pašiojo Mark
so Kapitalą, kitų revoliuci
jas ir dailino planus pasau
liniam rojui, iki įvedė žmo
nijoje skerdynės.

— Jeigu, drauge, tu prie
šingas socialistų raštams, 
kur pasakyta, kad žmogus 
iš beždžionės prasidėjo, tai 
tu turbut tiki, kad Adomas 
ir Jieva žemę žmonėmis ap- 
veisė.

— Butų labai lengva tau 
aiškint/ jeigu norėtum mo
kintis, o ne tuščių pasakų 
galvą prisipumpavęs tik at
ėjęs, mane trukdytum. Jei 
geistum mokslo ir norėtum 
žinoti apie gyvybės išsivys
tymą ant žemės, tuoj, po ši
to pasikalbėjimo turėtum 
nusipirkt gerų, knygų ir pa
skaityt, o ne revoliucijoms 
savo sunkiai uždirbtus cen
tus mėtyt. | '

— Aš dabar matau, kad’ 
tu, drauge, nesukritikuosi 
socialistų pasakymo apie at
siradimą ant žemės žmonių.

— Nereik jų kritikuot, 
nes jie patįs susikritikavo, 
įsikibę paprasto argumen
to, kad tik iš beždžionės iš
sivystė ir viskas. Kaip mu
sų. žemė po saule egzistuo
ja ir pradėjo pastoti tokia, 
kad ant jos galėjo jau pra
sidėtą kokia nors gyvybė, 
neatsirado pirmiausia nei 
beždžionė, kurią jus taip 
garbinat, nei Adomas su 
Jieva, ant kurių tikintieji 
labai pyksta už netekimą 
rojaus, — bet , pirmiausia 
atsirado beformis pusiau 
gyvas ir negyvas dalykas, 
plūduriavęs vanderiuose, o 
iš to milijonams metų bė
gant išsivystė šiokio-tokio 
pavidalo tvarinėliai; jie vė
liaus vieni išrėpliojo ant že
mės, kiti liko vandenuose ir 
taip be paliovos jų evoliuci
ja ėjo, iki daeita prie ketur
kojų gyvūnų, driežų, baisių 
paukščių ir tt. Iš tų buvo 
vieni pratėviai žmogaus, ki
ti pratėviai dabartinių bež
džionių ir kitų visų šiandie
ną ant žemės matomų mažų 
ir didelių tvarinių. Jus, so
cialistai, džiaugiatės iš bež
džionės, nes radot argumen
tą prieš kunigus, bet iš to 
jokios naudos, nes nežinot, 
iš kur ta' beždžionė atsira
do. Jus tikit į beždžionę, 
katalikai tik Į Adomą ir Jie
vą, Grekai tikėjo į Deuka- 
lioną ir Pyrrhą, kiti į kito
kius, bet kas buvo pirm Jų 
— nei vienam neužeina pa
galvoti. Žmogaus atsiradi
mo paslaptis tuno tenai, kur 
prasidėjo visa gyvybė.

Gavome šitokią Gromatą:
(Pridavė Administracija)

Gerą’ rytą, ’’Dirvos” prociau- 
ninkai! Na, aš ir vėl su orde
riu: štai nauja kostumerka už
sirašė ’’Dirvą” ant visų metų— 
man atnešė du rubliu, kuriuos: 
aš tamistoms prisiunčiu. štai 
ir jos gud adresas: (ir tt.)

Jai ’’Dirva” ’labai patinka, 
k'ąd dailių straipsnių ir dainelių 
randasi ir ji ačiuoja tamistoms 
už ’’Tautos Vainiką”, kuris jai 
labai patinka.

Štai antras ordelis: indėkit į 
krepšiuką ’’Kas Slepiasi už

— Kaip tu toks mokytas, 
drauge, pasakyk man, ar 
mes ištikro ir po šiai die
nai butu'me buvę rojuje, jei
gu1 Adomas su Jieva nebū
tų suvalgę Dievo užginto 
obuolio?

— Iš kur tau tos 'svajonės 
užeina? Ar tu kada nors 
buvai rojuje, jog sakai, ”ar 
ir po šiai dienai butume bu
vę”?

— Aš but nebuvau,’ ale ir 
tu nebuvai. Bet man nori
si žinoti.

— Jus, susipratėliai, nuo
latos rėkiat netikit į bibli
ją, tai kam ir reikia klausi
nėti apie bibliškus dalykus?

— Netikim tai netikim, 
ale vistiek, drauge, kaip ka
da man užeina mislis ir ru
pi žinoti.

— Tas tavo klausimas y- 
ra kaip vaiko. Daug sykių 
esu girdėjęs vaiką taip mo
tinos klausiant, kada ji pri
kalba jam galvą apie dan
gų, apie Adomą ir Jievą ir 
apie rojaus gyvenimą.

— Tu, drauge, vis mane 
įžeidinėji ir prie vaikų ly
gini.

Kaip gi nelyginsi, jei
gu esi suaugęs, o vaikiškus 
klausimus užduodinėji, ka
da esi kelis sykius sakęs ga
lįs sukritikuot bibliją ir į 
ją visai netiki.

— Žinoma, kad į bibliją 
netikiu, ba tai yra kunigų 
išmislas žmonių mulkini
mui.

— Tai kodėl tau rupi Jie
va su Adomu ir tas jų su
valgytas obuolys?
— Ba, vieni apie tai vie

naip sako, kiti kitaip, ir ku
nigai mokina, kad žmonės 
prasidėjo nuo Adomo ir 
Jievos.

— Kunigai biblijos žmo
nėms visai skaityt neduo
da, tiktai iš biblijos savotiš
kus išvedžiojimus padaro ir 
liepia žmonėms skaityti. Iš 
biblijos žmonės daug galėtų 
pamatyti teisybės apie ne- 
kuriucs dalykus, ries ji yra 
senų amžių istorija, rašyta 
tikybiniu žvilgsniu, kuomet 
dar kitokių istorikų nebuvo, 
kaip tik Žydų ir Babilonu 
ir Egiptėnų kunigai. Musų 
kunigams tie raštai nepa
tinką, nes daugelyje vietų 
jie yra priešingi bažnyčios 
bizniui.

— Ale kam jie sako, kad 
Adomas ir Jieva' buvo pir
mutiniai žmones, kada mes, 
darbininkai, turit išleidę 
knygų, kur pasakyta, kad 
žmogus prasidėjo iš bež
džionės.

reikalai 
Tečiau 

visiems
Lietuviams, kaip pavieniams as
menims taip ir didžiulėms orga
nizacijoms Amerikoje reikia 
kreipti savo visą energiją Lie
tuvoj link ir remti ją darbu, 
žodžiu ir turtu, šelpimo dar-j 
bas yra geros ir liuosos valios 

| darbas — jis negali būti varžo
mas ir nėra varžomas. Lietu
vos Misija rūpindamasi šiuo 
klausimu, jTeško kelio tobules
nio pašalpos darbo sutvarkymo, 
kad jis butų dar pasekminges- 
nis, ir mano, kad tas, darbas ga
li būti pasekmingas, atliekant 
ne per atskirus asmenis, bet 
per valstybines įstaigas bei vi
suomenės organizacijas Lietu
voje, tarpininkaujant Lietuvos 
Misijai Amerikdje. Kaslink pa
čių aukautojų, ar tai butų pa
vienis asmuo ar kokia organiza
cija, be abejo visados turi teisę 
prie pašalpos suvartojimo daly
vauti ir persitikrinti pašalpos 
suvartojimo tikslingume, kad 
galėtų pranešti aukautojams ir 
visuomenei.

Tokiu budu per Lietuvos Mi
siją iš pat pradžios ir dabar yra 
siunčiama įvairi piniginė pašal
pa, kaip bendriems reikalams, 
taip ir privatiniams žmonėms.

Lietuvos piliečiams, kurie no
ri pasiųsti pašalpą nukentėju- 
siems del karės savo giminėms, 
Lietuvos Misijos ofisas visiems- 
atdaras. Dolariai keičiami į 
lietuviškus pinigus, sulyg dienos 
kurso, ir nevėluojant siunčiami 
Lietuvon, 
jui. Per 
stangas 
Lietuvoje 
tvarkė.
Lietuvos Misiją išmokami arti
miausiose iždinėse ar pačto įs
taigose, Lietuvoje (reiškia pri
ėmėjui nebereikia Kauno siek
ti), Lietuviškais pinigais, tiek 
lygiai, kiek ant Lietuvos Misi
jos duodamos kvitos pažymėta. 
Pinigai išmokami auksinais, ku
rie lygus vokiškoms markėms, 
arba lietuviškais rubliais, ku
rie lygus dviem auksinam. Ta
tai siuntėjui svarbu žinoti. Be 
to, tiems Lietuvos piliečiams, 
kurie grįždami Lietuvon, arba 
ir dar pasilikdami čia, nori savo 
skatikus pasidėt Lietuvos Ban
ke, — Lietuvos Misija irgi pa
tarnauja pagal nurodymų Fi
nansų Ministerijos, Kaune.

Įvairios aukos del persiunti
mo į Lietuvą taipgi priimamos 
Lietuvos Misijoje.

Šelpimas nukentėjusių del ka
rės ir,šiaip pavargėlių yra So- 
cialės Apsaugos Departamento 
ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
žinioje. Aukos galima siųsti 
betarpiai šioms įstaigoms, 
per Lietuvos Misiją, New 
ke,

Kitas svarbus reikalas 
Lietuvos kareivių-invalidų 
žeistųjų) ir jų šeimynų šelpi
mas. Rūpintis tais brangiais 
karžygiais, kurie Lietuvos lais
vę iškariavo, yra visų, šventa 
pareiga. Aukos priimamos Lie
tuvos Misijoje.

REIKALINGI AGENTAI
Užrašinėjimui ir platinimui Mėnesinio 

Moksliško Žurnalo
’’ARTOJO”

K/’ Prenumerata metams $1.00
Pardavinėjimui pavieniais numeriais: 

Kaina 10c.
Ifnormacijų ir kvitų reikalaukite:

’’ARTOJAS”
E. 79th Street, Cornet Superior Ave.
' CLEVELAND, OHIO

C(gj

išdavus kvitą siuntė- 
Lietuvos Misijos pa- 
išmokėjimas pinigų 

.dabar gerai jau susi- 
Pinigai siunčiami per

KAI? JŪSŲ KŪDIKIS MIEGA?
Kcžnas kūdikis turi miegot gerai—ra
mus miegąs 'reiškia gera sveikata. Jei 
jūsų kūdikis verkia ir neramus ir ner- 
vuotas nakties laiku, tai gal jo maistas 
nesutinka su juo. Kuomet negalit žin- 
dyt savo, kūdikio naudokit

EAGLE BRAND
{CONDENSED MILK)

Pagirtas ir rekomenduojamas tūkstan
čių gydytojų. Daugiau kūdikių pasek
mingai išauginti ant jo, negu visi kiti 
dirbti maistai sudėjus Į vienų.
Augšta vertė—pilnumas—ir ekonomiškumas 
padaro EAGLE BRAND pirmu pasirinki
mui valgius gaminant ir ant stalo. Pirkit 
dėžę šiandien—naudokit jį visur kur reikia 
pieno ir cukraus. Bandykit jį su ryžių arba 
tapioka pudingu vietoj pieno ir cukraus.
Palaikymui kūdikio tvirtu ir sveiku pasiųsk 
mums šiandien kuponą reikalaujant Kūdi
kiu Knygos ir maitinimo instrukcijų jūsų 
kalboje.

THE BORDEN COMPANY 
NEW YQRK 
T ns te i g ta 1857

Iškirpk Kuponą. Pažymėk Knygą. Pasiųsk jį šiądien 
„ I

Mrs. i_______________ City __________ ____

Street _______ :_______
Kūdikių Gerovės Knyga

State_______ (8)
. Nurodymų Knyga
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SAUGIAUSIAS IR GERIAUSIAS 
JUMS IR JŪSŲ VAIKAMS

arba
Yor-

yra
(sų-

L®j

Reikalaukit Colgate’s Talcum 
jums patinkamoje aptiekoje.

Jei norit knygelės paaiškinančios kaip maitinti ir 
prižiūrėti kūdikį, atsiųskit 10 centų ir reikalaukit 
’’Colgate’s Baby Book.” Colgate & Co., New York.

COLGATE’S TALCUM PAUDERIS 
sutaisytas pagal medikalės formules, 
naudojamos vaikų ligonbutyje.
Jis yra antiseptiškas ir vėdinantis nie-

* žinčiai ir užsidegusiai odai, ir kuomet 
naudojamas liuosai ant kūno kūdikiui, 
padarys jo odą sausa ir patogia. Pau- 
deris maloniai perfumuotas.
Moterjs patirs, jog Colgate’s Talcum 
yra užganėdinančiu rengiantis, ir vy- . 
rai patirs, kad tai yra vėdinančiu po 
skutimosi. Naudokit jį bile kada, kuo
met šilto oro prakaitavimas suteikia 
jums nepatogumo.

COLGATE’S
TALC POWDER

— Ar tai ir tu, Martinai, 
kokią knygą parašei, kad 
sakai išleidot? Butų tikrai 
stebuklinga, jeigu tu išras- 

Itum kokiu budu ant žemės 
atsirado žmonės.

— Drauge, aš knygų ne
rašau, ba jeigu užsiimčiau 
kokiais mokslais, tai į bur
žujus' pavirsčiau. Aš tik 
skaičiau socialistų parašy
tus raštus.

— Socialistai, Martinai, 
nėra jokių raštų parašę, jie 
tik pamėgdžiojo visu laiku 
mokytų žmonių išradimus, 
o labiausia Darvino teoriją 
apie žmogaus atsiradimą.'

— Tai tu, drauge, misti
ni, kad socialistai tokie be
pročiai, kad jokių knygų 
negali parašyt.

— Nevadink tu jų dur
nais, nes jie tave išmes iš

žmonių Pasakų” ir vieną ’’Tau
tos Vainiką” „ir dvi kitas pažy
mėtas knygeles — viso išeina 
trįs rub. ir 45 kap. Ale aš ne 
toks žmogus brėkyt dolarį, tai 
indedu čielus 4 rublius ir dacol.

Je, beje širdingai tariu ačiū 
i visiems ’’Dirvos” runytojams už 
i greitą atsiuntimą knygelių, kad 
'nereik ilgai laukti — greit at
eina. Jau šis ketvirtas orderis, 
ir bečiu kad arjop ateis man. 
Geros pasekmės veliju visiems 
’’Dirvos” runytojams.

Čia paminiu kitas knygas, at- 
rašykit ar turit, o jeigu tamis- 
tos kuomet turėtumėt nedatek- 
lių su kėliais centais, tai per at
virutę duokit man žinę, tai aš 
arjop atsiųsiu pinigus, ba aš 
esu ščyras, teisingas katalikas, 
kaip silkė. Good bai.

C. F. Mitchell.
Benld, Ill.



DIRVA

į NUO REDAKCIJOS į
patikėjusius jiems dfarbininkus 
ne tik morališkai, ja ir materia
liškai. Jie prisikol/ektavo iš dar
bininkų ’dešimtimis tūkstančių 
dolarių sušelpimui valdžios per
sekiojamų žmonių, vienok iš tų 
aukų tik maža dalelė teko, pa
prastiems darbininkams; beveik 
visas jas pasiėmė sau ’komunis
tų’ vadai.

"Stambiausias ’komunistų’ 
šulas pas Amerikos Lietuvius 
buvo J. Stilson (Stasiulevičius). 
..'..Valdžia susekė.... ir pa
traukė atsakomybėn Stilsoną.

Didžiausi pasauliniai per
versmai įvyko, pradedant iš _ _ _____
pažemių — nuo prastų, nu-[jisai tapo nuteistas kalėjiman.
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o. Bet gi 
‘padarė nei1 
bininkams; 
iiojo Mark- 
j revoliuci- 
inus pasau- 
įvedė žmo-

ge, tu. prie- 
į raštams, 
ad žmogus 
asidėjd, tai 
ad Adomas 
lonėmis ap-

lengva tau 
jrėtum mo- 
ičių pasakų 
avęs tik at- 
dytum. Jei 
ir norėtum 
bes išsivys- 
tuoj, po ši- 

io turėtum 
:nygų ir pa- 
evoliucijoms 
iirbtus cen-
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REVOLIUCIJĄ
Musų dienų teorijos, ban-T ' ~

. .. —-.|mės, su tūkstančiais pase
kėjų raitas pasileido savo 
tikybą platint, žudydamas 
ir naikindamas • netikėlius, 
pasiskubėjusiems prie jo pa
krypti žadėdamas daugybę 
gražių pačių danguose, ku
rie neįstengia turėti jų ant 
žemės.

matau, kad 
sukritikuosi 
rmo apie at
neš žmonių; 
į kritikuot, 
įsikritikavo, 
> argumen- 
szdžionės iš- i 
s. Kaip mu
ile egzistuo- 
aštoti tokia; 
ėjo jau pra
irs gyvybė, 
niausią nei 
ą jus taip 
Adomas su 
ių tikintieji 
ž netekimą 

pirmiausia 
mis pusiau 
as dalykas, 
idenuose, o 
.s metų bė- 
šiokiotokio 

ėliai; jie vė
liojo ant že- 
tndenuose ir 
jų evoliųci- -

i prie ketur- 
riežų, baisių

Iš tų buvo 
žmogaus, ki; 
lartinių bez- 
visų šiandie- 
atomų mažų 
iių. Jus, so- 
iatės iš bes
ot argumen- 
is, bet iš to 
nes nežinot,
ii Onė atsira- 
į beždžionę, 
domą ir Jie- 
jo į Deuka-
kiti į kito- 

ivo pirm jų 
eužeina pa; 
us atsiradi- 
o tenai, kur 
yvybe.

t Gromatą: 
inistracija) 
•vos” prociau- 
r vėl su orde- 
istumerka už- 
t visų metų— 
ubliu, kuriuos 
siunčiu, štai 
s: (ir tt.) 
įbai patinka, 
rių ir dainelių 
)ja tamistoms 
cą”, kuris jai

elis: indękit į
Slepiasi už 

r vieną ”Tau- 
vi kitas pažy- 
— viso išeina 
ip. Ale aš ne 
cyt dolarj, tai 
įblius ir dacol. 
?ai tariu ačiū 
runytojams už 
knygelių, kad 

;i — greit at
virtas orderis, 
op ateis man. 
veliju visiems 
jams, 
tas knygas, at- 
o jeigu tamis- 
;umėt nedatek- 
aiš, tai per at- 
ui tinę, tai aš 
linigus, ba aš 
ngas katalikas, 
l bai.
I. F. Mitchell

Benld, Bl.

domos įvesti gyvenimas, y- 
ra pasikartojąs sukimąsi is
torijos rato, ir nei vienas 
dar inėjęs planas žmonijos 
neišgelbėjo.

Žodis revoliucija savaimi 
reiškia perversmas; žodžio 
’’karė” reikšmę visi gerai 
persistato ir supranta.

Perversmų arba revoliu
cijų atsibuvo daugelyje ša
lių iš senų gadynių ir revo
liucija nėra socialistų arba 
’’darbininkų užtarėjų” iš-. 
radimas. Revoliucijos atsi
buvo kunigaikščių prieš ki> 
nigaikščius, buvo nuverti
mai karalių ir kiti pasiskel
bė taip gi karaliais į nuver
stųjų vietas. Vėlesniais lai
kais revoliucijos atsibuvo 
politiškos; nuversta monar
chai ir įsteigta respublikos. 
Respublikose vėl atsibuvo 
perversmų, nuvesta vieni 
prezidentai ir įsisteigė galę 
kiti.

Amerikos revoliucija 1776 
metais užima svarbią vietą 
istorijoje. Ji buvo už ne
priklausomybę Anglijai šia
me Atlantiko krašte gyve
nusių žmonių.
; Tos revoliucijos nebuvo 
klasių arba luomų revoliu
cijos, bet frakcijų.'

Naują revoliucijų fazė 
apsireiškė su klasių kova — 
darbininkų prieš kapitalis
tus, vergų' prieš išnaudoto
jus. Žymiausia tokia revo
liucija atsibuvo Prancūzijo
je suvirs šimtas metų atgal, 
paskui Lietuviams gerai at
menama Rusijos Revoliuci
ja 1905 metais, kurioje mū
siškių daugybės dalyvavo ir 
kentėjo. Ta revoliucija bu
vo nepasekminga. ,

’ Dabartinė Rusijos revo
liucija ir paskui Vokietijos 
revoliucija yra pilnoj to žo
džio reikšmėj perversmas.

Revoliucija bile kokiame 
sujudime nėra revoliucija, 
tik sukilimas; bet žmonės 
priprato tą žodį vartoti vi
sur. Sukilimo vietoj mes 
sakome ’’revoliucija”; per
versmas gi yra tiktai užbai
gtas sukilimo darbas;

Žodis revoliucija nebūtų 
toks baisus, jeigu sukilimas 
nepasižymėtų žiaurumais ir 
žmonių žudymais bei perse
kiojimais nepritariančių įsi
galėjusiems perversmo įve- 
dėjams. Pastarojoj Rusijos 
revoliucijoj išžudyta tūks
tančiai žmonių. Didžiausi 
karių priešai pasižymėjo 
neapsakomai žvėrišku žmo
nių kraujo praliejimu. i

s6,iifidyti geriausi advokatai; jo 
kaucija, $16,000, tapo užmokė
ki iš aukų, surinktų politinių 
^kankinių šelpimui; ir kada jis I 

važiavo į Europą, tai jis dar ga
vo geroką sumą pinigų, kad tu
rėtų kuo gyventi tenai. Stilso
no gelbėjimui išleista viso dau
giau kaip $20,000.”

Aiškus dalykas: kas tik ga
biau prisigerina prie darbinin
kų, tai paskui geriau gali juos ■ 
ir melžti; musų vargšai, tam- l 
sus darbininkai to nemato. Jie j 
tik laukia gerovės, nes, lygiai, ( 
anot "Naujienų”, jiems žadama 
suteikti už jų pinigus gerovė, 
kaip kunigų žadama įleisti po |

SAVĘS KULTŪRINIMAS
Rašo BUDRIKAS.

vargusių žmonelių, vis su 
prižadais jiems gerovių tai 
danguose, tai ant žemės. O 
iki šiolei tie prastieji nieko 
dar neatsiekė. Vieni mirš
ta, kiti gema — ir vis bied- 
nų, žemųjų elementų žemės 
pavirus pilnas. Su jais ge
ma ir naujos idėjos, religi
jos, teorijos. Bet”gema ne 
iš jų, tik del jų. Kiti pras
tiems žmoneliams pagamina 
išganymus, matydami jų 
palinkimą prie to,’ ko jie ne
turi, ko trokšta turėti. Tik 
keno nors prižadų laukia.

Garsus senojo pasaulio 
perversmai šiandien mums 
išrodo prakilniais, jų įvy- 
kintojai pagerbiami, nežiū
rint kokius žiaurius budus 
jie naudojo. Persekiotieji 
dingo, užsiliko tik pasekmės 
ugnies ir kardo.

.... už Stilsoną tapo uždėta 
$10,000 kaucija, ir jo byla pa
duota į augštesnįjį teismą. Ka
da augštesnysis teismas patvir
tino bausmės nuosprendį, tai 
Stilsonas vėl gavo pagalbos iš 
savo prietelių ir slapta išvažia
vo į Europą. ’Vienybė Lietuv
ninkų’ rašo, kad jisai dabar jau 
esąs Kaune.

"Stilsono gynimui buvo pa

ORO PERMAINOS 
IR NUO KO

(Tąsa iš pereito num.)
Bet knygų pasaulyje visi intelektua- 

liškieji turi padaryti save naminiais ir gy
vais. Jie todėl tat turi imti-semtij iš jų 
maistą, šviesą, išmintį, stiprybę. Nes kur 
žmogaus protas butų galėjęs atspausdinti 
savo paveikslą, jei ne knygose?! Knygose 
mistrų dvasios-mintįs ligšiol tebekvėpuoja. 
Jos iškvepia iš ten tyrą atmosferą. Kny
gose ligšiol atsispind teisybės ir gražybės 
[spinduliai. Geriausios knygos yra galy- 

mTrčiii į °dangą — tik reikta Į bės, kurios per amžius turėtų būti šventi- 
aukų.

Tik geistina butų, kad ir. pa
čios "Naujienos” pasiaiškintų, 
kokiais tikslais taip ’’stoja” už 
"darbininkų reikalus”, jei ne iš 
anų pavyzdį imdamos 
darbininkų diktatoriais, 
ninku proto savininkais, 
kui — gyvenimas kaip 
pateptas.

Kolei darbininkai aklai viso
kių vadovų ir "išliuosuotojų” 
sekios, tolei jie bus išnaudoja
mi ir jų sukrauti tūkstančiai 
vėjais bus nešiojami.

pastoti
darbi-
o pas-

sviestu

i lr
mės temperatūros puolimas lai-1 j, 
ke, kuomet saulė išduoda iš sa
vęs daugiausia karščio.

Kaip 
mainos

I galima
prirodė
meniškai ištyrinėjęs iš
stočių įvairiose žemės

sumaišytos šitos per- 
nebutų, tečiaus jomis 

didumoje spėti
D-ras Clayton

orą, ką 
smulk- 

apie 50 
dalyse.

Žmonija yra pasižymėjus 
baisiomis karėmis, žiaurio
mis revoliucijomis ir pek
lišku pasiryžimu įvesti ’’ar
timo meilę”. Tai yra reli
gijų išradėjų būdas;

Istorijoje randama tūlas 
religijas išsiplatinus savo 
turinio patinkamumu, žmo
nės jas lengvai priėmė ir už
teko žoduių. Iš vėlesnių ir 
didžiausių pasaulinių religi
jų, Buddizmas, plačiai įsi
galėjęs Azijoje, prasiplatino 
ramiu budu. Buddizmas 
prasidėjo apie 500 m. pirm 
Kristaus. Kardas, ’ugnis ir 
baisenybės panaudota prieš 
’’pagonis” įvedant mūsų re
ligijų — Krikščionybę. To
kiu pat ar net baisesniu 
žiaurumu įsiskverbė trečia 
didžiausia religija — Moha- 
medanizmas, prasidėjusi po 
virš 500 mętų po Kristaus.

Buddizmas neskelbė jo
kio Dievo ir nežadėjo sielai 
linksmo gyvenimo danguo
se; visas atlyginimas buvo 
— tai Išnykimas po tvar
kaus gyvenimo ant žemės. 
» Krikščionybės sutvėrėjai 
pasakė: ”Aš esu Viešpats 
Dievas tavo” ir. liepė žmo
nėms mylėti artimą, o tą 
’’meilę” žmogui įvėrė kanki
nimų ir net atėmimu gy
vasties. Mohamedanizmas 
užreiškė: ’’Nėra jokio kito 
dievo šalip Dievo”, ir pats 
Mohamedas pasiskelbęs to
jo Dievo vietininku ant že-

Bolševizmas ir Rusijos 
Skolos

Kodėl Rusijos carai — Leni
nas ir Trockis — nepripažįsta 

. senos valdžios padarytų skolų ? 

. Ar darbininkų gerovei ? Ar 

. ševizmo idėjos delei ?
c .Ne. Gerai žinoma, kokiu 

liu jie dasi'gavo į valdžią: 
tai dėlto, kad pažadėjo liaudžiai 
visus palengvinimus: panaikin
ti privatišką nuosavybę, kurios 
darbininkai neturėjo, o kapita
listai turėjo; neatgrąžinti caro 
skolas sąjunčietėms valstybėms, 
kurių pinigus turėtų sudėti pa
ti Rusijos liaudis. -Tai buvo ”iš 
kapitalizmo vergijos” išliuosa- 
vimo pamatai ir ant to nuvar- 
gusieji Rusijos darbininkai su
tiko. Bet*jų vargas nepasibai
gė— prasidėjo bėdos iš kitur: 
blokada jūrių ir rubežių, kad 
"darbininkų išliuosuotojai" vie
nus skriąusdami, kitiems "gerą 
darydami”, nepasirodytų viena
tiniais darbo žmonių "išgelbė
tojais”.

Nuolatinis atsisakinėjimąs at- 
grąžinti senas Rusijos skolas 
bolševikų valdžią tik ir palaiko. 
Nežiūrint didelių norų pripažin
ti caro valdžios skolas, Leninas 
su Trockiu mato savo viešpata
vimui pavojų iš tų pačių darbi
ninkų pusės, nes kaip greit ca
ro skolos bus sutikta atmokėti, 
taip greit Rusijos bolševizmas 
sulauks galo. Liaudis tada ne
atskirs carizmo nuo bolševizmo, 
nes vistiek nuo žmonių bus lu
pama dideli mokesčiai ir atiduo
dama tų valstybių skolintojams, 
kurios dabar bolševizmą lyg pe
lę spąstuose laiko.

bol-

ke- 
tik-

(Užbaiga iš pereito num.)
Kadangi saulė apsisuka apie 

savo ašį per 27 .dienas, tai pa- 
sikartotinai buna dvi savaitės
intempto-didelio jos šilumos iš- Likosi ištirta, jog saulės išspin- 
simušimo ir dvi savaitės apma-1 dėjimo efektai ant temperatu- 
žėjusio išspindėjimo, nes kar- ros nusivienodina pastoviuose 
šta ir šalta saulės paviršio pu
sės buna pakartotinai1 atsuka
mos linkui žemės.

1915 metai atsikymėjo ypa-

žemės ruožtuose. Paveizdan, 
tropiškame (šiltame) ruožte, 
išsiplečiančiame ant sausžemio 
ir susiaurėjančiame jūrėse, sau-

narnos. Jos pasako mums kuomi mes esa
me ir kuomi galėtume tapti. Jos sako, kad 
mes esame Gamtos ”AŠ”, kurs esti Dievo 
kvapas, ar Jo tyras Žodis, stebuklingai ap
sireiškiąs. '

Bet sunku knygas pažinti; daug sun
kiau, negu pažinti žmones. Tesiranda tik
tai keli žmonės, kurie galėtų duoti mums 
intelektualį ir dvasinį patarnavimą. Ir 
dar mažiau tėra knygų, kurios žadintų, 
stimuliuotų, penėtų ir augintų musų pro
tus ii’ sielas.

Geriausios knygos yra, kaip sako Mil
lton, ’’brangus mistro dvasios gyvybė-krau
jas”; ir butų absurdas manyti, kad jos 
atidengs savo paslaptį kiekvienam pasitai
kančiam atėjūnui, kiekvienam neatsargiam 
skaitytojui. Kaip ima didvyrį pažinti, taip 
tiktai atbudęs protas gali mylėti ii’ supras
ti didžius mintintojus r protuolius. Neiš- 
manėlio-paikio skaitymas yra ypatingai 
mechaniškas veiksnis. Ir, ištikrųjų, vi
siems žmonėms skaitymas abelnai tėra tik 
biskį geresnis, negu laiko eikvojimas. Jų 
skaitymas kaip ir jų pašneka palieka juos 
kokiais jie buvo — negeresniais, bet gali
mai blogesniais. Atspausdinti dalyko-raš- 
to žodžiai neturi jiems didesnės vertės, žiu-

tingai labai skirtingu įvairavi- Jės šilumo^didėpmas^eka^per, nuo intelektualio atžvilgio> negu pla.

Čios nuolatnR niauki ji n nine: našnpkn imps

sias. Jis pritarnauja, kaip tarnavęs įvai
riais budais ir nuolatai besididinančiu veik- 
lingumu visiems musų reikalams ir pato- 

i gurnams. Jis turi didesnę, negu kiti mok- 
; šiai apšvietimo galybę. Apsipažinimas su 
■ įvairiomis fenomeno ko-egzistencijomis ir 

pasekmėmis yra protinis sudrutinąs vais
tas. Šitoks mokslas netiktai paakstina-su- 
žadina mus, bet jis taipgi turi tendenciją 
atpančioti protą ir padaryti laisvesnę in
telekto žaismę ir užžiebti naują vaidintu- 
vės ugnį. Jis nudažo laumės juostą ir per
duoda mums gyvus chemiškus elementus. 
Informacija, kurią mes gauname iš gam
tos mokslo, yra praktiška. Bet ar toji in
formacija pajiegs išaugštinti musų sielas, 
arba padaryti mus gyvesniais dangiškai 
gražybei, kuri ilsisi ant Gamtos išvaizdos? 
Gamtos mokslas padaro1 mus galingais, bet 
literatūros ir istorijos pažinimas padaro 
mus galingesniais. Šitoks pažinimas pri
verčia mus dalyvauti sąmoningo bėgio gy
venime. Jis atsišaukia į mūšų prakilnes
nius, žmoniškesnius instinktus.

Bet gi daf ligšiol nėra tobulos Knygos, 
parašytos apie gamtos mokslą, kuri galėtų 
užimti savo vietą tarp kelių nemirtinų dar
bų, kuriuos žmonės niekad nepaliauja skai
tę ir mylėję.

Fizikos’’ mokslas turi savo paties ry- 
bas. Jo studijos bus tęsiamos toliau, pra- 
lobinimui pasaulio, padarymui šimto rūšių 
specialistų. Bet gi ar jis galės užimti li
teratūros ir istorijos vietą kaipo kultūros 
įrankis? Tai klausimas. Ir kaipo apšvie
timo spėka, jo vertė yra didžiausia tada, 
kuomet jis studijuojamas ne eksperimen- 
taliai, bet kaipo literatūra. Bet gi ištik
rųjų kiekvienas civilizuotas žmogus turėtų 
būti apsipažinęs su induktiviu metodu. Ir 
todėl tat jis turi imtis tikro mokslinio la
vinimosi. ,

Skaitykime istorijos. Ji atveda mus 
didelių žmonių akivaizdon. Ji parodo 
mums jų galingiausius nuveikimus. Ji pa
kelia visą musų esybę. Ji užžibina protą; 
sužadina entuziazmą ir uždega vaidintu- 
vę. Ji padaro mus jaučiančiais, koks pa
laimintas daiktas yra ’’niękinti smagumus 
ir atgyventi darbščias dienas!” Koks dan
giškas dalykas yra mirti, kuomet paskel
biame teisybę ir šventumą žmonėms!

Mes maišomės su pasaulio tvėrėjais. 
Mes girdime juos kalbant ir matome dir- . 
bant. Mes pačiuopiame jų išaugštinto tik
slo, jų didžios drąsos, jų prakilnaus iškal
bumo dvasią. Kada mes geriame giliai is
torijos išminti j— kuri mus pamokina — 
mes pradedame suprasti, kad teisybė ir tei
singumas, didvyriškumas ir meilės-išmin- 
ties religija (čia nekalbu apie senovės ar 
[šių dienų religiją, bet tikrą religiją), kas 
buvo ir yra didžiausių-išmintingiausių 
žmonių dorybės, gali taipgi būti musų do
rybėmis, jei mes to* panorėsime.

(Bus daugiau)

keletą iš 1
ti dienų (dviejų, trijų ar ketu
rių, kaip dalykai esti), vis kį- 
lant lokalei temperatūrai. To-

1 mu saulės išspindėjimu, ir taip 
' tęsėsi per keletą saulės apsisu- 
■ kimų, po to vėl pasiliovė ir pra

dingo. Kad parodyt skirtumą
• saulės išspindėjime ir maišytą
• jų permainą; 1916 metais buvo 
i visai skirtinga, negu 1915 me-
• tais. 1915 metų 27 dienų perio- 
: dai 1916 metais visai neapsirei

škė. Vietoj to, patėmyta trijų 
ir pusės dienų įvairavimas.

■ 1915 ir 1916 metai buvo arti 
saulės pletmų didžiausio apsi
reiškimo periodų. Tokiu budu 
saulės šilumos išspindėjimas ne
turi jokių tikrų periodiškumų, 
kurie pasikartotų metas nuo 
meto. Kiekvienas metas turi 
savo tvarką, tečiaus su žymiu 
galimu iš kalno nuspėti žemės 
orą ofektu, pežiurint kad tos 
permainos yra maišytos ir ne
vienodos.

Bendrumas' tarp saulės plėt- 
mų ir žemės temperatūros iš
studijuota D-ro Walker, gene- 
ralio direktoriaus Indijos me- 
teorologiško departmento, da
rant bandymus nuo .97 stočių, 
visose žemės dalyse. Tas paro
do, jog ’ išskyrus šiaurvakarinę 
Afriką, vakarinį ir šiaurinį pa
kraštį Eurazijos kontinento, 
Bermuda, Naująją Zelandiją ir 
dalį Indijos okeano, visas (pa
saulis abelnai turi žemesnę tem
peratūrą saulės plėtmamt esant 
didumoje, negu kuomet jų buna 
atsuka į žemės pusę mažuma.

Kadangi saulės išspindėjimas i 
patiria esąs didesnis laike plėt- : 
mų didžiumos, delei to, jog nau- 1 
ja, karšta medega išverčiama iš 
saulės vidurių į viršų su daug 1 
didesniu tuo laiku smarkumu, ' 
ir iš sykio to pasekmėj turėtų 1 

. Tečiaus rei
kia atminti, kad po to yra an-’ 1 
traeilės pasekmės iš padidėju- 1 
šio išspindėjimo. Saulės atmo- 1 
sfera tuo tarpu buna pripildyta 
tirštesniais gazais. Gazinė me- 1 
dega išmetama daug toliau nuo 1 
saulės paviršiaus. Korona ta- 1 
da buna skaistesnė ir, tikima, ' 
joje tada randasi daugiau ga- 1 
žinių dalelių, negu paprastai. '

Taipgi tikima, jog tuo laiku 1 
nuo saulės šaudomi elektriški 1 
ionai su nepaprasta spėka ir 1 
persiskverbia per žemės atmos- ! 
ferą daug giliau, sukeldami di- 1 
dėsnius debesis, ir tokiu budu s 
žemės temperatūra nupuola. 
Padidėję saulės atmosferoje ga- i 
zai ir korona laike plėtmų di- 1 
džiumos taipgi dedasi prie ma- : 
žinimo intempto saulės išspin- i 
dėjimo. Tokiu budu tiesioginis s 
ir netiesioginis efektai padidė- i 
jusio saulės veikimo vienas ki- i 
tam užstoja kelią, ir kadangi j 
■netiesioginis efektas perveikia 1 
priešingąjį, pasekmė buna že- i

čios nuolatos plaukiančios pašnekų upės. 
Ir miniai vis tiek pat reiškia, ar ji plepėtų 
ir guostųsi, ar skaitytų ir medituotų, arba

kis bendrumas taipgi randasi ir snuduriuotų. Kaip daug jie neskaitytų, jie

Katrie dabar Darbinin- 
kų“Išvaduotojai” ?

"Toks yra skirtumas pas ’ko-j lyg būti: karšta.
munistus’ tarpe lyderių ir pa
prastų darbininkų. Neva ’kovo
dami’ už darbininkų labą, ’ko
munistų’ vadai išnaudoja juos 
aršiau, kaip kunigai savo pa
rapijoms” — taip rašo socialis
tų organas "Naujienos”.

Tą patį mes esame keliais at
vejais išrodinėję ’’Dirvos” skai
tytojams apie ’’darbininkų iš- 
liuosuotojų” norus sau biznį iš 
darbininkų padaryti, pasinaudo
ti jų pinigais ir sykiu pastoti 
jų carais, kaip dabar yra Rusi
joje.

"Naujienos” plačiau apie tai 
aiškina sekančiai:

”.__ mes jau pastebėjome,
kad mūsiškių ’komunistų’ lyde
riai, veikdami vienoje ’partijo
je’ su valdžios agentais-proVo- 
katoriais, intraukė į bėdą šim
tus Lietuvių darbininkų, bet pa
tįs išsisuko nuo atsakomybės, 
pasislėpdami arba užsigindami 
savo idėjų ir savo ’partijos*.

"Bet tie lyderiai nuskriaudė

pietų ir šiaurių polių ruožte ir 
rytiniame pakraštyje Šiaurinės 
Amerikos.. Didžiame vidurinia
me ruožte, iš kitos pusės, sau
lės šilumos didėjimas paseka
mas temperatūros atvėsimu.

Dr?S 51iayJ'°n Į lygiai galime kalbėti del pasilinksminimo.
Bet tas yra tiktai' proto nubovijimas-palin- 

atmosferinio' spaudimo, ir at - Įminimas, kas esti geras tiktai dėlto, jog 
randa, jog tas taipgi eina pa- sustiprina ir priruošta mus prie darbo, 
gal žemės ruožtų skirtumo, su Išmintingi skaito knygas apsišvietimui, pa- 
tuo skirtumu, kad temperatūros sikėlimui į augštesnius pasaulius ir tapi- 
pakilimas po padidėjimo saulės muį įkvėptais. Jų skaitymas yra darbas, 

kuriame visi proto gabumai ir jiegos yra 
sužadinti ir aktiviški. Jie yra aktiviški, 

ros permaina paeina nuo persi-j Sėmingi, įžymus: jie tėmija, sveria, palygi- 
keitinėjimų saulės išspindėjimo, 
tolimesni tyrinėjimai gal paro
dys svarbius efektus saulės kar
ščio išėjimo ant vėjų, debesų ir 
kitų tokių dalykų.

Smithsonian Instituto tyrinė
tojo D-ro C. G. Abbot noru yra 
įsteigti tris ar keturias daugiau 
stotis įvairiose žemės skritulio 
dalyse ištyrinėjimui ir persitik
rinimui apie tokias pat pasek
mes iš saulės šilumos išsimuši- 
mo žemės linkui. Didžiausias 
saulės ispindėjimo darbo prie
šas yra debesįs arba ūkanos, ir 
todėl reikalinga yra tas stotis 
įrengti tokiose dalyse, kur ma
žiausia būna debesų. Tikima
si, jog tokiu smulkmenišku ty- 
Irinėjimu bus galima atsiekti di
delių pasekmių ir sužinoti tik
rai saulės išspindėjimo veikmę 
ant žemės atmosferos stovio, ir 
taipgi tikimasi, jog reikalinga 
pusės milijono dolarių suma to 
darbo varymui greitu laiku bus 
šio Instituto paskirta.

Saulės išspindėjimo tyrinėji- 
yra didelės svarbos,'ne tik 
pasekmių galėjimui teisin
is kalno pasakyti apie orą, 
del labai reikalingos infor-

nei kiek nepastoja išmintingesniais. Jų 
I įgytas pažinimas yra fragmentiškas, ne- 
realis. Jis mokosi kalbėti tiktai apie tai, 
ko jie visai nesupranta. Mes galime, be 
abejonės, skaityti del pasilinksminimo, kaip

nėjo iki tūlo laipsnio bendrumą 
tarp keitimosi saulės karščio ir 
atmosferinio’ spaudimo, i:

karštumo buna su spaudimo su
mažėjimu ir priešingai. Mano
ma, kad jeigu žymi temperatu-

mai 
del 
gai 
bet 
macijos, gaunamos iš spektro- 
bometro, vartojamo šituose ty
rinėjimuose, permatymui oro 
visų spalvų šviesai ir nemato
miems spinduliams, kurie reika
lingi studijuojantiems augmenų 
įaugimą, ir sutaisymui šviesos 
signalų ant žemės ir vandenų.

Kokį suteiks patogumą žmo
nijai teisingas oro nuspėjimas, 
kiekvienas gali suprasti. TameK1UKVlvntlo oUjJidoLi. idiiic r

žemės ruožte, kur mes gyvena- apšvietimo vertę, 
me, oro nepastovumas, lietus ar 
sausumas, vėsumas ar karštu
mas yra svarbus efektai ant 
musų, kurių dalimai apsisaugo
jimui budus turime, bet netikri, 
kokio susilauksime oro rytoj ar 
ir šią pačią dieną.

na, apmąstinėja ir nusprendžia. Jie vėl 
atgaivina savo protu vidujinius veikslus, 
kuriuos autorius apipiešė išviršiniai. Jie 
stengiasi ineiti j jo vidujinę-giliausią mintį. 
Jie pagerbia jo kiekvieną gerai išreikštą 
frazę, kiekvieną smagų epitetą. Jie vaik
štinėja kartu su juomi ir tampa naminiais 
stebuklų žemėje, kurioje jo genijus inėjo 
esybėn. Praėjusieji šimtmečiai prieš juos 
keliasi. Ir jie kuone pamiršta, kad buvo 
girdėję kalbantį Platoną akademijoje, ar
ba vaikščioję su Horatium Šventu Keliu. 
Taigi, kuomet jie dasigauna į prakilniausių 
protų draugystę, jie mintija kaip protuo- 
liai mintijo, jaučia kaip jie jautė. Ir to
kiu budu apsišviečia, pasikelia augštyn ir 
pastoja inkvėptais. Jie geria galingų mi
rusiųjų dvasią ir laipsniškai žengia į aug- 
štesnį ir turtingesnį ir puikesnį pasaulį, ap
sigyventi su visomis kilčiausiomis ir mei
liausiomis sielomis. Geriausias gyvenime 
ir literatūroje yra paregėtas tiktai tų, ku
rie padarė save dangiškos svajonės vertin
gais svečiais. Ir kartą mes išmokę pamy
lėti kelias tikras pasaulio knygas, ar ver
čiau kas tuose keliuose tomuose yra amži
nai tikras ir puikus, mes kvėpuosime inte-( 
lektualio ir dvasinio gyvenimo atmosfera. 
Kas bevertingas, ar blogas, ar neteisingas, 
ar vulgariškas, nebegali mums ilgiau pa
tikti: matę, ragavę ir mylėję tą, kas aug- 
štas ir gražus, mes gal nebesugrįšime prie 
prastesnio, žemesnio.

Mokslas gali būti naudingas. Jo galy
bė didi. Bet gi mokslas nevisuomet maiti
na, augina, lavina ir padidina protą. Ir 
mes čia apmąstinėsime jo disciplinos ir

Medicina — gydytojui, teisės — advo
katui, teologija — kunigui yra naudingiau
siais mokslais. Bet medicina, teisės ir teo
logija, vienok, nėra geriausi intelektualio 
ir dvasinio kulturinimosi įrankiai. Iš visų 
mokslų, gamtos mokslas yra naūdingiau-

NAKTELĖ.
Gražus, tylus vakarėlis,
Artinas naktelė,
Tamsus, juodas debesėlis
Uždengia saulelę.

Jau užsnūdo žalios girios, 
Nečiulba paukšteliai, 
Ir paskendo žalios lankos 
Sidabro raselėj.

Visus ramiai užmigdino
Tamsioji naktelė,
Tik lakštutė-giesmininkė
Traukia sau dainelę, 

ji nemiega per naktęlę, 
Faded’ man dejuoti, 
Ir graudingą, skaudžią dainą 
Padeda dainuoti.

Nustok, nečiulbėk, lakštute.
Negraudink širdelės,
Duok užmigti, pasilsėti
Šią tamsią naktelę.

Nes rytoj daugiau vargelių 
Turėsiu sutikti,
Tai norėčiau nors šią naktį 
Aš ramiai užmigti.

Kad užmigsiu, tai,galvelė
Mano pasilsėtų,
Ir numirtų sielos jausmai —
Širdis neskaudėtų.

Man per sapną angelėliai j 
Gražias gėles skintų
Ir sunkiuosius širdies skausmus 
Vainikan supintų.

Graži naktis ir maloni, 
Rods gamta nuliūdo, 
Suspausta vargų galvelė 
Pasilsėt užsnūdo.... Vyturėlis.



Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese į
Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157
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Dabokitės. ’ Mieste i 
apgavimų, kurie vaikščiodarr *> 
po namus renka nuo žmonių nKr 
va valdžios taksus. Jie pinigus p 

žinoti, kad 
; nesiun-J sau pasiima, o reikia žir 

valdžia jokių kolektorių
tinėja.

randaį’į Karvių laikytojai reikahuja 
■■ iš pieno pardavėjų po tris ir 

pusę cente daugiau nuo galio- 
'xpo, delei ko pirkėjai turėt? mo-1 
keti \po 1 ar 2 ceptu daugiau i 
nuo wortos.

t
Bonų pirkimas eina paleng

va ir vietinė Stotis vis po biskį 
auga prie savo kvotos. Jeigu 
v.isi smarkiau sukrustų, galima 
butų greičiau Clevelandui pa
skirtą dalį išpirkti. Atminkit, 
kurie užvilkinėsit, tai' sekantį 
mėnesį turėsit damokėt prie bo- 
'no dar tiek, kiek šį mėnesį rei
kia. Kada perkantiems užsi
menama, jog reikia prie bono 
damokėti keli centai, tai nepy
kit, nes sau tą nuošimčio dalį 
sumokat: pinigai atgrįš kada 
išsimainysit bono kuponą.

lių važinėjančius automobiliais 
pritiko nelaimės. Du likosi už
mušti ir keturi sužeisti. Tos 
nelaimės patiko vietinius.

Visoje Ohio valstijoje perei
tą nedėldienį užmušta šešv, vis 
automobiliams nelemtai užėjus 
ant gelžkelių relių.
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UŽRUBEŽIO REIKALU 
Departamentas 

The Citizens Savings 
Trust Company

and

Teatrališko Choro išvažiavi- 
vimas pereitą nedėldienį pasise
kė visiškai gerai. Nors diena 
buvo visai vėsi, visgi žmonių su
važiavo dikčiai ir visi gražiai 
praleido laiką.

Keletas daktarų pateko ne
dori už perdidelį išrašinėjimą 
degtinės visokiuose atsitikimuo
se kas tiktai prašo.

Aptiekoriams tAipgi uždeda
ma nauja sunkenybė: jeigu jie 
paskelbtų, kad kas jiems butų 
degtinės pavogę, kaip tankiai 
pasitaiko, jie turės nuo galono 
mokėti taksų po $4.20. Mat, 
jie kartais parduoda už dides
nius pinigus negu paskirta, ir 
be jokio paliudijimo, o pasi
skelbia, buk buvę apvogti.

Išvažiavo Lietuvon. Utarnin- 
ke per pietus sėdo trukin ir iš
vyko į New Yorką vienu sykiu 
šeši Lietuviai, keliaują savo Tė
vynėn, t. y.: B. K. Jankevičius, 
VI. Gurklis, Juoz. Lašinis ir jo 
moteris, Jur. Jurėnas ir Dom. 
Lipskis.

Laimingos kelionės.

B. K. Jankevičius, išvažiuo
damas į Lietuvą, paliko ’’Dir
voje” atsisveikinimą savo drau
gams, pažįstamiems ir visiems 
tiems, kurie sykiu ąu juo veikė 
draugijose. Ypatingai ištaria 
atsisveikinimo žodį TMD. 20 k., 
ALTS. 18 kp-., SLA. 14 kp. ir 
Laisvės Bonų pardavinėtojams, 
su kuriais darbavosi. Jis Cle- 
velande išgyveno 7 metus ir pu
vo visuose draugijų veikimuo
se ir niekados neatsiliko nuo šu
kavimo ir rėmimo kaip Lietu
vos taip ir kitų musų visuome
niškų kultūriškų reikalų. Išva
žiuodamas į Kupiškį, pirma sa
vęs išsirašė ir ’’Dirvą”, kurią 
čia būdamas visada, skaitė.

Lankėsi ’’Dirvos" redakcijo
je p-lės Franė Kemėžiutė iš 
Vandergrift, Pa., ir Marė Zin
kevičiūtė iš Pittsburg, Pa. — 
Jodvi buvo Detroite, dabar iš
važiavo į Niagara Falls. — P-lė 
F. Kemėžiutė yra žinoma vei
kėja savo' miestelyje ir dikčiai 
pasidarbavus del SLA. labo.

A. ŠIMKŪNAS 
Moteriškų, Vyriškų ir 

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.

Central 1690 Main 2063

JONAS BALUKONIS
Vienatinis Lietuvis 

Advokatas Clevelande 
Praktikuoju visuose Teismuose. 

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

Kitas Ofisas
6127 St. Clair Avenue 

Sale North American Banko 
Atdaras vakarais.

Del jūsų vaikų Sveikatos var
tokite

Vyrai ir Moterys
Ar esat SILPNI, NERVUOTI ir LIGOTI?, Ar padarėt klai- į 

dą, kaip ir kitų daugybė padarė nepasitarę su tikru Daktaru tikru ■ 
laiku ? Ar jau esat nusprendę beveik mesti jieškojimų pagalbos, ! 
manydami, kad jau daugiau nieko nėra galima padaryti. NENU- < 
STOKIT VILTIES. Aš esu išgydęs tūkstančius bevilčių ligų. Ne- 1 
duokit klaidingam pasididžiavimui ir nedrąsumui neprileisti jus pa- Į 
sitarti su manim, nes su manim PASITARIMAS yra visiškai slap- i 
tais. Neleiskit pinigų klausimui sulaikyti jus nuo pasimatymo' su ' 
manim, nes mano kainos yra prieinamos ir užganėdinančios, gali- , 
ma padaryti sutartis užmokesniui už gydymų, tokiu budu mano pa- ' 
tarnavimas yra išstatomas kiekvienam nors ir blogiausiose aplin- į 
kybėse. Atminkit, jog kada kalbatės su manim, kalbatės su TIK- i 
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 kai- i 
basi su specialistu, sn užgyventa reputacija. Aš egzaminuoju ir 1 
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 
su manim,* ir turėkit mintyje, jog nėra tokios ligos, kad nebūtų ga
lima išgydyti, laiku apsižiūrėjus.

KRAUJO U2NUODIJIMAS Ar jūsų Kraujas, netyras ? ar 
turit skausmų kauluose, su

tinimų gjslų, vočių, pučkų, odos negražumų, skaudulius, kurie neiš- 
a>gjjan šašus ar kitokias odos ligas. Jei taip, ateikit tuoj pas ma
ne, nes aš galiu pergalėt odos ir kraujo padėjimų savo sistema. 
NERVU Paėjimas. Ar esi silpnas, nesvuotas ir sutužęs, ar 

* gyvumas ir narsumas apleidęs, ar patėmijai, kad jau 
esi ne tas, kų buvai? Jei taip, tai pasimatyk tuoj su manim ir aš 
atgrųžinsiu tave atgal į tikrų žmogų.
SUTINIMAI ir kitokie padidėjimai arma navikų augimas per 

mano gydymų atgrųžinama į normali padėjimų be 
jokių pjaustymo ir operacijų.
SKILVIO >r INKSTŲ padėjimas. Apvilktas LIEŽUVIS, sto- 

kai APETITO, IŠPŪTIMAS ir Nesmagumas po val
gio, paeinųs nuo gazų, apsvaigimas ir gurguliavimas ir kitokios 
skilvio negerovės mano gydymu pataisoma.
LIGOS Neduodančios miegoti naktį, skaudėjimas strėnose, suti

nimas pėdų ir kojų, akių išpurimas, gelsva veido išvaiz
da ir kitokie simptomai mano gydymu prašalinami.
ŽARNŲ LIGOS, (vidurinės, ir laukan veržiančios), žarnų išsi-

9 vertimas, ir kitokios vidurių ligos pagydo
mos be peilio ir šiaip skaudančių apsiėjimų.
REUMATIZMAS visokiose savo formose, padidėję ir sustin

gę sąnariai pasiduoda mano gydymui.
VOTIS paeinančios arba nuo sugadytų gjslų, arba pasekmė Flu, 

išdžiovinama mano gydymu.
PAS MANE GALIMA SUKALBĖT LIETUVIŠKAI. 

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

i ATEIKIT PAS MANE. PATARIMAS BUS DUOTAS SU NORU.

$5.00 Į, VALANDĄ

Per 2 valandas

kasdien po vakarienės, gali 
užsidirbti pastovus atsa
kantis vyras, kuris moka 
skaityt ir rašyt Lietuviškai 
ir kalbėt Angliškai. Jeigu 
But geras darbininkas, ga
lėtume net paskirti perdė- 
tiniu ant keliolikos'vyrų.

Klauskit Mr. Garden
220 HICKOX BLDG.

E. 9th ir Euclid
Atsišaukti galima bile ka

da tarpę 8 ryto- ir 6 vai. 
vakare.

Ii
Įi
5

f 
X

jau dabar atidaryta, šalip paprastų 
landų, ir Panedėliais nuo 3 po pietų 
ir Sukatomis nuo 5 po pietų iki 9 vakare.

bankinių va
iki 9 vakare,

Šis departamentas dabar randasi Citizens Budin- 
'go Priede, su ineiga nuo East 9th Street, netoli 
Euclid Avenue.

a
Per šita departamentą "The Citizens”

siunčia pinigus užrubežin per 
pačtą ir kabeliais
pėrka ir parduoda užrubėžinius 
pinigus popierinius ir kitokius
išduoda Draftus, Kredito Laiš
kus'ir Keleivių čekius.

Dirbantieji čionai moka jūsų kalbą.

THE 
CITIZENS SAVINGS AND 

Trust Company
EUCLID AVE. ir E. 9th STREET 

Cleveland, Ohio

X

++++++

JEIGU NORIT PIGIŲ' 
•Namų ateikit pas mus 
SCHACK & PREVEC 

1266 E. 71 St. arti Superior 
Piinceton 1622.

9 kamb. namas, su visais pagerini
mais. Russell Rd., kaina $7,000. 
Inmokėt $3,500. Lengvom išlygom.

E. 71 St. arti Superior, Gėrimų už
eiga ir gyvenimui kambariai; Ti
sais. intaisymais, garo šiluma. In- 
mokėt $1,0,000. Kaina $13,000.

s Dr. M. L. STEHLEY, Specijalistas |
S 2573 E. 55th St., Netol Woodland Ave. Cleveland, O. S
5 Viršujė, 2-ros lubos, Room 7. «;
5 Valandos: Kasdien nuo 1 po pietų iki 8 vai. vakare. ■*
į Subatomis nuo 10 ryto iki 8 vakare. - J
į Nedčldieniais ir Seredomis nuo 1 po pietų iki 4 vai. 5
WAIVWVVVV\AMAAMAAANWWVWVVVVVVWMVVWWVWWWU

Prie Lenkų bažnyčios,, gera keptu
vė, daro biznio iki $30,000. Inmo- 
kėt reik $12,000. Likusis po 6%. 
Nepraleiskit tos progos.

E. 82—Grosernė ir gyvenimui vieta, 
del 3 šeim., kaina $10,000. Reikia 
inmokėt $5,000. Lengvom išlygom.

E. 70 St.—6 kamb., gazai ir maudy
nės. Reik $2,500. Kaina $3,800.

E. 52—4 šeim., gazas ir maudynės, 
Tikra proga. $4,000 reikia inmo- 
kėti, kaina $6,200.

IŠPARDAVIMAS 1500 VOILE DRESIU

4-

.£

yra

Jų vertes yra nuo 
$5.00 iki $7/50

Šitos puikios vertės 
kti iš dviejų ypatingų ; 
Vargu gailina surasti tuziną panašių, vi
sokių madų padirbtos dresės, lengvai pri
taikomos ir kaip tik tokių jums reikia. 
Naujos skalbiamos dresės, padaryto? iš 
Vėsaus, reto audimo, ypatingai išmargin
tos ir priduodančios papuošimą. 'Daug 
visokių spalvų, šviesių ir tamsių. Tuniko 
ir tandesnių modelių kaip lygiai ir kito
kių. Nekurios su megstiniais kalnierįais 
ir mankietais, nekurios paprastos, kitoš 
visai išdailintos. Neapsakysim tokioj hia- 
žoj vietoj, tik pageidaujame,, kad ateitu
mei pasirinkt kolei dar yra. Jbs yra ver
tos nuo penkių iki septynių pusės dolarių. 
Bargain .Skiepe .specialiai po $2.95. c

2.95
pirkinii yra surin- 
pigiai gautų vietų.

GILIUKINGAS PIRKINIS SKRYBĖLIŲ

3.95

»6*> Soil Coal

i 27 Gasoline

i 15 Coal Oil

America.

Paskutines 1920
Arklių Lenktynes

penkis galit 
jums reikiaI 1.1C

E. 76 st.—7 kam., visais intaisymais, 
ir parsiduoda rakndai. Inmokėti 
reik $5,000. Kaina $6,500.

Iki jis at-’| Driaunevičiaus, Vilkijos 
bėgo, moteris spėjo pasipasako-| K vešų kaimo, Kauno ap. 
■ti kame dalykas, ir priemenioje 
atbėgančio su britva įpykusio

E. 66 pi.—1 pv. namas, 'kaina $3,500.

Star Av.—2 šeim., su elektrikos švie
sa, maudynėmis; reik $3,500. Kai
na $7,500. Lengvom išlygom.

E. 82 St.—8 kam., visais intaisymais, 
reik $4,000, kaina $6,800.

Gimmes iš Lietuvos

popieras.

Užtikrintas Pinigu Persintimas
negauna, pinigus jums gražinsime

AR RENGIAT DĖTI VAISIUS ŽIEMAI?

Gabowitz-Castie and Co
International Foreign Exchange

V/oodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio
3

©

The Citizens Savings & Trust 
Company, ant kampo Euclid Av. 
ir E. 9th st., perkėlė savo Užru- 
bežinių reikalų skyrių j priedi- 
nį namą, su ineiga iš E. 9th stn 
kur turi įrengę vlsus reikalingu-- 
mus patarnavimui savo rėmė
jams. Tas skyrius bus atdaras 
du vakaru savaitėje: panedėly- 
je nuo 3 iki 9 vakare ir subato- 
mis ■ nuo 5 iki 9 vakare, šalip 
reguliarių banko valandų.

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

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

NATURALIS GAZAS PQ $1.00 
BUT DAR VIS PIGIAUSIAS

KURAS

mis

”Ps

IŠ LIETUVOS: ■
PAJIESKAU savo tėvo Stanis

lovo šeštoko; gyveno Dickson 
Lenktynės su šuniu. Lancąs-' City, Pa., 174 Boulevard ‘ avė. 

ter, O. — Tūlas žmogus upely-1 Meldžiu atsišaukti.^ 
je su dinamito pagalba gaudei _ Adomas šeštokas 
čerėpokus: uždegęs dinamito i'Viekšnelių miest., Luokės pašto, 
knatą metė vandenin; šalę jo Telšių apsk., Kauno rėdybos. 
buvęs jo šuo šoki-paskui dina- lpAjIEŠKAU~ kambario pas’ge- 
rnitą ; vanden; ir įsikandęs dan- Lietuvius. Jei kas turi 
nuF Pamatęs atpfiS itinkam* kambar» ant išrendavi'

leidosi bėgti, šuo išėjęs ; kraš-Giazys’ beneral Delivery, 
tą vytis — nogėdamas vis ati- 
duoti.
lios; 
o toj 
bėgo, liko tik dešimties pėdų gi- gUy g. 
lumo duobė. I„_ ū

Lenktynės ėjo pusę my- PAJIšKAU savo tėvų, Balt- 
žmogui pasisekė pabėgti,; raus ir Franciškos Medzikevi- 
vietoj, kur kitados, šuva čių, Kurnėnų. Balkunų gm., 

_. Jie patįs, jei dar gyvi, 
lar kas kitas lai atsišaukia šiuo 

' .'adresu: (32)
Piktas vyras. Perpykęs ant I Jonas Medzikevičius

• savo žmonos,ir pasigriebęs brit- 7907 Superior Av. Cleveland, O. 
va, tūlas Wright norėjo ją pa
pjauti. Moteris leidosi per duris,'
jis paskui, ji nubėgo į policijos PAJIESKAU savo brolio, Kazio 
stotį — jis paskui. Iki jis at/f Driaunevičiaus, Vilkijos par.,

Pir- 
miau gyveno Philadelphijoj, da- 

___ „____ __ ,__ ___________ bar nežinau kur.' Jis pats ar 
luktelėję policistai jį sučiupo’. I kas apiė^jį ’žinantis malonės at- 
Nebijojo, mat, nei bėgt į poli-1 sišaukti. (33)
ciją, taip buvo įširdęs. Anelė Leskauskienė

Nelaimės. Nedėlioję ant ke-11635 E. 33 St. Cleveland, Ohio.

Rugpj učio = Aug. 9=10=11 =

NORTH RANDALL TRACK CLEVELAND

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 rūšių
MOLINIŲ BUTELIŲ 1 iki 12 galionų didumo.

RANDOLPH VARIETY STORE
7040 SUPERIOR AVE. Prie Addison Road-

S Natural Gai, I to2oz 
iropenų directed snon

į2.2<t4- 
ž2.5<t

t

15.0c

154c

>1Q9 Natural Gas.4 toSoz.pressure
______ Ipn į flames

>■03 Electricity

Viršuje parodytas braižinys duos , šeiminin
kėms supratimą apie natural; gazą naudojamą 

» del virimo, sulyginus su kitais kurais ir jų Įmai
ną. Del sulyginimo tikslo gazo kaina skaitoma 
po $1.00 už tūkstantį kubiškų pėdų, o -kiti kuru 
kaštai paminimi daug mažesnėse , skaitlinės jų 
dabartinių ‘kainų.

Padarytas bandymas kuro per Namų Ekono
miškumo Departamentą Ohio Valstijos Univer
sitete, Columbus, parodė, kad kainuoja tik 1.1 
centai išvirti valgį su natūraliu gazu del šešių 
ypatų su viena arba dviem uncijom spaudimo ir 
su įtinkamai nustatytom liepsnom, imant kaštus 
iš $1.00 už tūkstantį pėdų. Valgis išvirtas šito
kiu pigiu budu apima steiką, šutaintas bulves, 
špinaką, ryžių pudingą ir kavą..

šitos sulyginimo skaitlinės duoda šeimininkei 
svarbų patėmijimą naudoti natural; gazą eko
nomiškai, kolei jo dar yra užtektinai. Prie to, 
kad jis yra pigiausias, jis dar' švariausias ir pa
togiausias.

Naudojant natural; gazą1 virimui ir vandens 
šildymui prailgins jo užteklių ir duos šeiminin
kei tęsti jo naudojimą toliau sp neapribuojamų 
patogumu. 'Naudojant jį perdaug sutrumpins jo 
išteklių ir jis visai pasibaigs.

THE EAST OHIO 
GAS COMPANY

REIKALINGA—VYRAS, norįs 
uždirbti gerus pinigus pagel- 
bstint Real Estate ofise kai
po pardavėjas. Mokantis ge
rai Angliškai ir Lietuviškai. 
Kreipk.: 1266 E. 71 St. (32
REIKALINGA MERGINŲ 

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

AMERICAN*CIGAR CO. 
922 WOODLAND AV.

LOUIS EISENBERG
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

Princeton 1337-K

Rudeniniai Modeliai, 
vertė iki $5.95 po

Po tris' ir devyniasdešimts 
gaut tokia skrybėlę kaip tik 
užbaigimui vasaros. Mes giliukingai pir
kom ir pasiūlom jums nepaprastos vertės 
skrybėles už trečdalį tikros kainos. Dau
gelio modelių ir išvaizdų ir visos puikios. 
Pasiūtos iš gero satino, georgette crepe 
arba tafetos ir kitos visai iš kasnykų. 
Virš dviejų tuzinų įvairių madų, kiekvie
na gražesnė už kitą. Specialiai parsiduo
da Bargan skiepe po $3.95.

Mes pergabensime jūsų gimines iš jų namų Lietu
voje tiesiai į jūsų namus Clevelande. Laivakortes 
parduodame ir prirengiame visas reikalingas kelionei
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Siunčiame pinigus į Lietuvą per pačtą ir per kab- 
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ANT PARDAVIMO
(Guy de Maupassant — Vertė Tulelis)

(Tąsa iš pereito num.)
Z | Inėjąu. Man atrodė lyg aš pažinčiau 

viską, senus rakandus. Aš net stebėjaus 
nematydamas savo lazdelių stuvinčių arti 
durų. Inėjau į vieškambarį, puikus mažas 
kambarys, ištiestas šiaudiniais divonais ir 
jame trįs dideli langai, žiūrinti į jūres. 
Kakalio priekyje; ant lentynaitės stovėjo 
pora vazų ir didelė moteriška fotografija. 
Tuojaus prisiartinau prie jos, nuduodamas 
lyg bučiau ir ją pažinęs. -Ir pažinau, vie
nok esu tikras, kad nebuvau jos sutikęs. 
Tai buvo ji, toji, kurios aš laukiau, kurios 
aš geidžiau, kurios norėjau, kurios veidas

< vaidėsi mano sapnuose. Tai buvo, ji, toji, 
kurios mes visuomet jieškome visur; toji, 
kurią mes tikimės pamatyti ant gatvės ar 
laukuose ant kelio, kaip tik išvystame rau
doną parasolį lauke tarp kviečių; toji, ku
rią mes pasitikime atrasti viešbutyje? ku- 
rin pasirengę ineiti, arba salone, kuomet 
prieš mus atsidaro durįs.

Tai buvo ji —-be abejo ji! Pažinau 
. jos akis, kurios žiurėjo į manasias, minkš

tus, gerbanūotus jos plaukus ir ypatingas 
jos lupas su saldžia šypsą, apie'kurią, aš 

’’ taip tankiai sapnuodavau.
Veikiai'paklausiau: ’’Kas yra toji mo

teriškė?”
Sena moteriškė sausai atsakė: ’’Tai 

yra Madame.”
’’Tavo ponia?” — paklausiau.
Ji, parastu budu, atsakė: ”0, ne, ta- 

a mista.”
Paėmęs krėslą atsisėdau ir tąriaų: 

’’Papsakok man apie ją.”
Ji stovėjo nepasijudindama, nustebus,, 

tylėdama;
Aš žingeidavau: ”Ar tai ji yra/ sayį- 

. ninkė šios grįčios?”
. ”0, ne, tamista.” . . <■

«. ”Ną, tai kam šis namas priklauso?” 
’’Mano ponui, Monsieur Tournell.” 
Rodydamas į fotografiją, paklausiau:

’’Kas yra toji moteris?”
’’Tai yra madame.”
’’Monsieur’o žmona?” ■■ ,j. ,
”0, ne, tamista.” . .
“Tai jo mylimoji?”
Nesulaukdamas atsakymo ir pajaušda- 

mas pavydą ir piktumą ant vyro, kuris pri
siviliojo tą moterį, paklausiau:

“Kur jie dabar?” ?
Ji sumurmėjo: “Monsieur Paryžiuje, 

bet kaslink madamės.... aš nežinau kur 
ji yra.”

“Aš pradėjau: “Tai jiedu jau ne kartu 
gyvena?” _

“Ne, tamista.”
. , Aš buvau' sumanus ir rimtu- balsu ta
uriau: “Papasakok man kas atsitiko, rasi 

aš galėsiu ką pagelbėti tavo ponui. Aš 
pažįstu tą moteių — ji yra bloga.” >

Senoji tarnaitė pažiurėjo į mane ir pa- 
' drąsinta draugišku mano apsireiškimu, iri- 

tikėjo man.
Ji padarė mano poną' ‘nelaimin- 

'g.gu. Jis susitiko ją Italijoje ir parsivežė.
Ji buvo gera dainininkė. Buvo malonu 

? matyti kaip monseur ją mylėjo. Praeitą 
metą jiedu važinėjo čia toj apielinkėj; kuo- 

, met pastebėjo šią st’ubą, kurią pabudavojo 
koks paikas žmogus, norėjęs būti mažiau
sia pora lygų atstu nuo kaimo. Madame 
tuojau užsigeidė ją nupirkti ir gyventi joj 
su mano ponu. Jis grįčią nupirko, jos pa
tenkinimui. Jiedu čia išgyveno praeitą va
sarą ir didesnę dalį žiemos. Vieną rytą, , 
prieš pat pusryčius, monsieur pašaukė ma
ne: “Cesarine, ar madame sugrįžo?”

“Ne, tamista.” »
“Mes laukėme josios visą dieną. Jis 

klejojo. Visur jos jieškojom, bet negalė
jome surasti. Ji dingo nieks nežino kur 
ir kaip.”
|. O, koks linksmumas mane pagavo! Aš 
gatavas buvau tą senę pabučiuoti. Jau
čiau lyg norįs paimti ją į savo glėbį ir šok
ti po kambarį.

Tai jos nėra, ji pabėgo, apleido, jai nu
sibodo tas vyras ir susipyko su juo! Kaip 
tai linksmai jaučiaus!

Senoji užbaigė: “Monsieur nusiminė
■ ir iškeliavo atgal į Paryžių, palikdamas čia 

mane su mano vyru, parduoti grįčią. Jos

kaina yra dvidešimts tūkstančių frankų.”
Bet daugiau jau neklausinėjau! Mąs

čiau apie ją! Ir man atrodė lyg aš turė-< 
čiąu pradėti vėl keliauti, kad surasti ją.’ 
Ji turi sugrįžti į tą apielinkę, šį pavasarį, 

į aplankyti grįčią, brangią, meilią savo1 grį
čią, kurią ji butų taip labai mylėjus be jo.

Įmečiau dešimtį frankų senai tarnai
tei* į delną, nutvėriau fotografiją ir išbė
gau, meiliai bučiavau tą brangų-kartoniš
ką pavidalą. Pasiekiau kelią ir pradėjau 
eiti laikydamas savo akis įsmeigęs į ją. 
Kokis tai laimikis, kad ji laisva, kad ji jį 
apleido! Tikrai aš sutiksiu ją šiandien, ar 
rytoj; šią ar kitą savaitę, kuomet ji yra jį 
palikus! Ji paliko jį dėlto, kad mano lai
kas atėjo! Ji yra kur nors šiame pasau
lyje, man tik reikėjo ją surasti, kuomet aš 
jau ją žinojau.

Ir dar sykį pabraukęs ranka per lin
guojančias kviečių varpas, kvėpavau jūrių 
oru ir jaučiau, jog saulė bučiuoja mano 
skruostus. Ėjau tolyn ir tolyn linksmumo 
užkerėtas, vilties apsvaigintas. Aš ėjau 
tolyn pilnai pasitikėdamas, kad veikiai su
tiksiu ir parsivesiu ją dar sykį gyventi toj 
’’Parduodamoj” grįčioj. Kaip linksma 
met ji butų.

tuo-

(Galas)

DAR NE ...
Dar nevedžiojai mane skalomis, 

Kur jure šniokščia, banguoja,
Dar nevedžiojai mane laukuose, 

Kur javai linguoja! '

Dar nevedžiojai mane pakrante,
Kur upė teka, čiurlena, 

Dar nevedžiojai mane po girią, 
Kur paukšteliai čiulbena!

Dar neklausiausi aš su tavimi
Kaip girių medžiai dejuoja,

Dar negirdėjau aš su tavimi 
Kaip gegutė kukuoja!

Dar nevedžiojai mane po pievą, 
Žiedais gražiais iškaišytą,

Dar nevedžiojai mane po sodną 
Deimantais išbarstytą!

Dar nekalbėjai slaptybių svieto, 
Grožės gamtos neatklojai,

Dar neatskleidei dausų platybių, 
Žvaigždynuos nevedžiojai.

Dar neviliojai manęs kalbomis, 
Akimi dar nežavėjai;

nDar nevedžiojai po mėnesiena, 
Pasaulio nežadėjai!

Dar prie krutinės tu mane jauną 
Nespaudei, neglamonėjai.

Sakysiu tiesą — juk gi tu manęs 
Visai dar neregėjai!....

Kleopatra.

ŠIRDIES ATDUSIAI.
Negaliu aš sustabdyti
Jūrių ūžiančių bangų, 
Nei mėnulį, kuris plauko
Tarpe tūkstančių žvaigždžių....

Negaliu paliepti vėjui, 
Kad nustotų pusti jis, 
Nei užgesint karštos meilės, 
Kuri uždega širdis.

Ar tai dieną, ar tai naktį, 
Ar kelionėj, ar namie — 
Žavinčios jo tamsios akįs 
Tartum degina mane.

Aš jį myliu, o jis žaidžia, 
Bet kada nors susipras, 
Kad’ bejauslį mano kūną 
Po žeme juoda žei/ie pakas.

Užsidegs jo širdis meile,
Gailaus dingusių dienų, 
Norės kelt mane iš kapo, 
Bet tai bus jau pervėlu!....

M. A. Karbonskienė.

ATVIRUOLIS.
Atviruolis aš esu, 
Neslepiu — tai ištiesų.

Atviras visuomet busiu,
Jeigu -del to ir pražūsiu,

Žinosiu už ką žuvau — 
Kas šlapiku nebuvau.

Tyslevas.

DIRVA

JUOKIS 
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi

MEILĖ.
O, meile, meilę, 

kokia saldi tu;
O, meile, meile, 

kokia karti tu!
Per tave daugybė 

pakįl* į./padanges,
Daugybė nupuola 

link žemės gilybių —
Kur pilna kartybių....

\Ir dangus išrodo 
man liūdnas,

Nei saulė taip skaisčiai 
nešviečia;

Liudėsis man slegia ' 
krutinę —

Kuomet tavęs, bernyti, 
Negaliu matyti....

Nei girios mane 
nenuramina,

Ir vėjai laukuose 
tiktai kankina,

Lyg nori padėt man 
verkti, liūdėti —

Kuomet tavęs, bernyti,
Negaliu matyti!

Penelopa.

Nuo Juokų Red.: šis "Dirvos” 
num. pasižymi eilėmis antrosios 
lyties, arba moteriškos, štai, 
viršuje turime eiles gerb. Pe
nelopes, gerb. Karbonskienės ir 
p-lės Kleopatros (Jaunimo sky
riuje). Gerb. Penelopa, kūri y- 
ra pasirinkus • tokį vardą, yra 
nauja musų eilininke, bet su 
sena pasaka: vis tik meilė ir 
meilė.... Iš’jos eilių matyt se
nas Penelopes nuotikis — atsi
davimas tam, kurį ji myli, ir jį 
kenčia de! jo'. Grekiškoji Pene
lopa buvp žmoųa Odysejaus, ku
ris ją paliko išeidamas į Trojos 
karę ir paskui .ilgus metus klai
džiojo. Penelopa vis laukė1 jo 
sugrįžtant, bet? tuo tarpu prie 
jos taikėsi kiti -vyrai-, sakydapti, 
jog Odysejus žuvęs. Ji, atsikra
tymui nuo kitų vyrų, užsidavė 
sau ąusti uošviui ploščių, ir ta
da, sakė, kaip pabaigs, galės su j 
kitais varais Kalbėti- apie apsi- 
vedimą. Prąil 
bo, Penelope/
davo, nakties laiku išardydavo, 
ir taip' tęsė nebaigiamą darbą, 
iki Odysejus parsirado.

Jei ir ši musų bendradarbė 
bus tokia ištikima savam, kurio 
dabar taip ilgisi nematydama, 
ji bus laiminga.

P-lė Kleopatra mūs apgavo: 
prisiuntė eiles perilgom/eilėm iri 
į šį skyrių netilpo. Tos eilės— 
pasekmė jos vakacijų į Niagara 
Falls. Ji. kalba apie skals, van-1 
denį,' pievas, gėles, dausas — 
viską, ir užbaigia nekaltu-jaunu 
sušukimu, jog -jis jos "Visai 
dar neregėjo!” P-lė1 Kleopatra 
netyčia atvaizdina visas jaunas 
mergeles, kurios daug svajoja, 
mano apie-meiles tokių žmonių, 
kurie turi kokias nors ypatybes, 
kurie jų sielas išveda į plačias 
dausas, skrajoja-svajoja.... Ji, 
tečiaus, dar visai nesutiko nei 
vieno, su jokiu nevaikščiojo, ne- 
simylavo. Tai dyvai!

iniinųi savo dar- 
cą dieną nuaus-

atsiun- 
ir mes 
Tečiaus

tik 
no, 
nų 
Jei

Gerb. Aiitanazas vėl 
tė mums puikias eiles 
stebimės, jų gražumu, 
vėl tas pat, kaip andai: jis iš
rašė jas iš senos dainų knygos,

sav® vardą pasirašė. Jis mą- 
kad Redakcija nežino tų se- 
raštų, kurių knygą jis turi.
dar sykį gerb. Aiitanazas

taip pasielgs ir • sugausime, mes 
čia pasakysime jo tikrą pavar
dę visiems.

i
Gerb. Konfuzija—tai yra vy

riškos kilmės pseudonimas; ne
sumaišyki! jo su Konfucijum, 
ir šiam gerb. musų naujam poe
tui tas parašas- labai tinka; tik 
reikėjo lietuviškai padėti: Ko
šė . Jis atsiuntė eilės, pamėg
džiojimui gerb. Metafiziko, ku
ris neprisilaiko galūnių skam
besio. Gerb. Konfuzija (visos 
eilės netinka nei parodyt, patal
piname tik dalelę) uždainuoja:

Kas pasakytų man,
Kur yra daugaus augštybė,
Kas man išmieruotų
Jūrių didelį gilumą?
?!! ir tt ir tt. Jis sakosi pa

tyręs, jog eiles labai lengva ra
šyti, ir jo prisiųstos eilės net 
du sykiu ilgesnės už gerb. Me
tafiziko, ir nueina nuo jūrių gi
lybių ant riešutų, meškų, artą-

jų -ir tt. Nereikia manyt, jog siuntė jį į krautuvę nupirkti 
eilės toks lengvas daiktas. Ga-'naują. žmogus nuėjęs paprašė 
Įima prirašyt eilučių vieną po 
kitos, bet vis’ nebus eilės, kaip 
jas žmonės supranta. Jau iš pat 
sykio matyt gerb. rašėjo kon- 
fuzija-susimaišymas, nes nori 
žinot dangaus augštybes, jūrių 
'gilumus, o taisykliškai rašyt 
nesistepgia išmokti.

Į Poetai, kurie nori išreikšti 
[dideles mintis eilėmis, ’jie nevi- 
[sada taiko galūnes,' bet gi rit
mas' turi būti, ir jie tą žino; ki
ti poetai žiuri į eilių gražumą, 
tada jo galvoje nėra minties 
svarbumo-. Eilės, jei be ritmo, 
nėra eilėmis, o jeigu dar jose 
nėra prasmės, tai tokios -tik į 
gurbą tikę.

Dievo mukos už kvoterį; -krau- 
tuvninkas jam sako: Pigiausia 
ką turiu, trisdešimts penki cen-

tai.
žemaitis nustebęs sušuko: 

’’Ana, veiziek, ir tas rupužuoks 
jau pabrunga.”

Audra.

OFFICES

at

West 47th
West 89th
West 99thCleveland Trust Company 

turi ekspertus, kurių visas už
siėmimas yra duoti jums pa
tarimus ir nurodymus.

SUPERIOR BRANCH
7907 Superior Avenue

Chicagoj, Bridgeport© apie- 
linkėj, vienoje dievobaimingoje 
žemaičių šeimynoje atsitiko ne
laimė: vaikai žaizdami sulau
žė Dievo muką (kryželį). Kaip 
gi dievobaimingoj stuboj būti 
Be mukos, taigi šeimininkė, pa
davus savo žmogui kvoterį nu-

Jus turit keblumų sd savo 
bizniškais reikalais. Jus no
rit neperdedamų nuomonių ir 
patarimų. Kodėl neatsilan- 
kyt į savajį banką?

SHORE

OFFICES

APIE JŪSIŠKIUS 
BIZNIŠKUS 
VARGUS -

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 93rd 
Woodland at East 

22nd
Broadway at Harvard

BANKOJ 
ir subjektas sulyg reguleci- 
jos iSmokama Iki tai dienai, 
kurioje atsiimi savo pinigus.

ANCHOR LINE
S. S. CALABRIA

Išplaukia Europon Rugpjūčio 17 d. 
3-čios Klėsos Kaina

HAMBURGĄ' - - - $120.00
DANZIGĄ - - - - $135.00

Prie to dar $5.00 Kares taksų
Jūsų mieste yra agentai ir galit prie 

jų laivų reikale kreiptis.

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

AKIŲ
Specialistas

StįšS Ofiso valandos: 
10 ryte iki 12 

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

Central 1690 ' Main 2063

JOHN L. MIHELICH
Advokatas

Praktikuoju visuose Teismuose. 
Kalbame LietuviSkai.

902-4 Engineers Bldg.
Branch Ofisas

Sale North American Banko 
6127 St. Clair Avenue 

atdaras ir vakarais. 
CLEVELAND, O.

NUOŠIMTIS
SKAITOSI NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

į ta u p mimui

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

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

Saugumas Pirmiausia
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
rosais, nes vagiliai atėję išima; negalima 
nešiotis diržuose, nes gatviniai banditai te
nai pirmiausia apžiūri. ST. CLAIR AVE
NUE SAVINGS AND LOAN CO. banke 
if 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 kai at
sitiko: jūsų šimtas atnešė net $5, vietoj ki
tur $2, $3 ar $4.

MAIN OFFICE
2006 St. Clair Avenue

Cleveland 
Z&rust Company

Jis taipgi turi tokius, kurie 
moka jūsų kalba.

Dėkit savo Pinigus šin Ban- 
kan del Saugumo ir 

4% Palukų

TAI BANKAS 
DEL ŽMONIŲ

West 25th at Franklin
West 25th at Arch

wood
Lorain
Lorain
Ixtrain

'Detroit at West 117th
Detroit at West 101st 
Bedford, Ohio
Willoughby, Ohio * 
Painesville, Ohio 
Lorain, Ohio
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Lietuvos Kareivio Balsas
Plundakiai, Kupiškio vals.
(J. Alekna pridavė ’TDirvos” 

Redakcijai šitokį savo brolio 
laišką):

....Gal pirmu kart aš jums 
tašau laišką, pirmą kart aš jus 
sveikinu, nes jau senai atsisky
rę gyvenam ir dar visai mažas 
buvau kaip jus išvažiavot ir vi
sai mažai atsimenu apie jus. 
Dabar, gavęs antrašą, parašau 
kelis žodžius, nes esu, taip sa
kyt, užaugęs, — jau dvidešimts 
dveji metai; esu dabar Lietu
vos kariumeriėj, tarnauju savo 
Tėvynei, stengiamės atgaivinti 
savo šalies garbę ir laisvę. Sun
kus musų dabar gyvenimas: 
spaudė mus 
karės audra, 
kankino mus 
nei pamislyt 
viską tą iškentėjom, 
rų galybė, griuvo i 
skambėjo pasaulyje laisvės 
dis, ir ant musų Lietuvos pra
dėjo šviesti aušros spinduliai ir 
atbudino iš amžino miego snur 
duriuojančius Lietuvos sūnūs, 
atgaivinti numirusį ir senai su
šalusį kūną. Ir kaip stebuklas 
pasirodė: atsirado Lietuvos dar
buotojų, šiek-tiek išmintinges
nių vyrų, ir pradėjo šaukti Lie
tuvius tvertis į „vieną 
vint Tėvynę. Ir taip 
dienos išaugo ir musų 
nes jau keletas pulkų, 
dėtas darbas šiek-tiek 
giau. žinoma, sunku 
greitu laiku viskas padaryti; iš 
visų pusių esame apsupti prieši
ninkais: Vokietis norėjo užval
dyti musų šalį; bolševikai ir tie 
veržias, norėdami skanaus duo
nos kąsnio praryt, ir Lenkai ir 
tie, tik iš kiaušinio išsiritę, nori 
mus pavergti, — kur tik žiūrėk, 
vis priešininkas. Bet visgi ti
kimės kaip nors išsisukt iš vil
kų nasrų, o gal ir žutume. Bet 
dėka Amerikos Lietuviams'1 — 
jie mums daug padeda. Juk 
mes neturint lig šiol nei fabri
kų, nei jokių išdirbinių; tik ką 
praleidom diddžiąją 
sunaikintas, žmonės 
ti, sunku taip greit 
teigt. Tik didžiausia 
maisto turim užtektinai, kad ir 
veža iš Amerikos, tai savo gy
vulių pagailėdami.

Kaip visame pasaulyje žmo
nės į partijas susiskirstę, taip 
ir Lietuvoj; viena partija šau
kiu žmones prie savęs, kita vėl 
prie savęs, trečia ir ketvirta — 
ir nebežinai žmogus, kur ir but 
geriau. Tarp to žmonės pradė
jo vieni kitiems nebetikėt, ne
begalį intiks jokia valdžia; ne
bežino ir ko griebtis. Kunigai 
šaukia-kviečia prie savęs, kiti 
šaukia prieš juos ir tt. Vis
kas gerai pasibaigtų, jei tik vi
sos tautos nustotų kariavę, gal 
gyvenimas kitaip nusistatytų. 
Tečiaus gal dar tas viskas toli.

P. Alekna.

Rusai, apsiautė 
išnaikino viską; 

Vokiečiai, nedavė 
apie laisvę.

Žuvo
sostai,

Bet 
ca- 
su- 
žo-

ir atgai- 
diena iš 
kari u m e- 
jau pra- 
tvarkin- 
yra taip

karę, ūkis 
nuskriaus- 
viskas js- 
laimė, kad

SO. BOSTON, MASS.
Liepos 25 d. atsibuvo Lietu

vių Muzikos konservatorijos 
mokinių koncertas, po vadovy
ste komp. M. Petrausko. Pro
gramą išpildė konservatorijos 
mokiniai. Viskas pavyko labai 
puikiai. Baigė muzikos moky
tojų laipsnius: J. Varaitis, A. 
Bačiulis, A. Sodeika ir J. Neve- 
dauskas. Baigę choro vedėjais: 
A. Mizara ir V. Račkauskas. 
Choro ir orkestro vedėjo vardą 
gavo M. Biekša. Butų geisti
na ir daugiau tokių koncertų. 
Dramos ir Muzikos Draugi
jos ’’Gabijos” apsivedė du na
riai: p. Leonas "Stasiulis su p-le 
Ona čižiute. Vestuvės atsibu
vo liepos 24 d. Dalyvavo būre
lis gabijiečių vaikinų ir mergi
nų. -Linkėtina jaunai porelei 
linksmo gyvenimo.

Šimonių Antanas.

DR. ADOMAS SZCZTOOI 
GYDYTOJAS IR CHlttuRGAS 

982 E. 79 St., Cleveland. Ohio.

Telefonai: Rosedale 5758, Prine* 
ton 431

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

Nedėlioj: Nuo 2 iki 4 po piet

Skausmus ir gėlimus nutildo
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E3540 Orkest.

užsimokėti persiuntimo lėšas, kokios buna.

Vengriškas Maršas — Muzika.
• W dol po Peterskoj — Muzika.
Kuba Jurgis — Mazurka — Orkestrą.

Cigonkėlė — Polka — Benas.
Vanka — Rusiška daina

Kalinka — Rusiška daina
Solnce vshodit i zahodit — Rusiškai, choras.

Urodilas — Rusiškai, choras.
Karčiamoj — Muzika.

Darbininkų maršas — Muzika.
Skobelevo maršas — akordeonų trijo.

Karabelninkai — Akordeonų trio, muzika.
Svietit mescac jasny — Orkestrą. Rusiška.

Moj vinnyj kolodez — Orkestrą, Rusiška, 
žvirblelis — V. Vaškevičius, Tenoras, daina.

ša Ryšius — Daina, kvartetas.
Smarkus vyras — duetas, juokinga daina.

Kur bakūžė samanota, — daina, M. Bradunienė.
Toska po Rodinie -- Akordeonų maršas.

Mazurka — Akordeoų muzika
Rusiška polka — I — Akordeonų muzika

Rusiška polka — II — Akordeonų muzika.
Lastočka — Akordeonų valcius

Po iilicie Mostovoj — Stradania — Akordeonu.
Giesmė į Panelę Švenčiausių — Soprano.

Avė Maria —‘ Cello solo.
Ungarų šokis — čigonų muzika.

O kur buvai, dieduk mano — duetas, daina.
Velnias ne boba — I — juokingas dialogas.

Velnias ne boba — II — monologas.
Mano palvys — J. Papartis, juokinga daina.

Bugalteris — J. Papartis — juokinga.
Pod jablonkoj (po obele) — muzika.

Balnyj čardaš — muzika.
Svietit miesiac, svietit, jasnyj, Rusų choras.

Kek vok — Muzika.
Karasinskio polka — Orkestrą.

Ant Punojaus bangų — Valcas.
Krenstjanskaja dievuška — Rusiška muzika.

Poslednij ninieišyj dienočck — Rusiška muzika.
Krakoviakas — Armonika solo.

Otrava — Armonika solo.
Kur saulė nusileidžia — Lenkiškas valcas, ork.

Slična — Polka, Orkestrą.
• La Paloma (Karvelis) — Armonika.

Tripoli — Maršas.
I Love (Meilė) — Valcas. Armonika.
' Moon (Mėnulis) — Valcas. Armonika.
Kamarinskaja — Muzika.

Persiškas Maršas — Muzika.
Draugė — Polka, muzika.

, Pamylėjau vakar — A. Kvedaras — Baritonas.
Mano laivas '— A. Kvederas, Baritonas.

Į Sveikatų — Maršas.
Einu per dvarelį — Kvartetas, daina.

Gaila Tėvynės — Muzika.
Per girių, girelę — Daina, kvartetas.

Linksminkimės — Muzika. -
Per šilų jojau — daina, kvartetas.

žydas statinėje — Polka, orkestrą.
Saulelė nusileido ”— Daina, kvartetas.

Parodos maršas — Benas.
Rach-ciach-ciach ir Krakoviakas •—■ Armonika.

Po ulicie Motsovoj — Armonika. ■
Zlote liscie (Auksiniai lapeliai) Mazurka.

Moja luba — Maršas — Armonika.
Vilniaus rūta — daina, kvartetas.

Drinopolis — Maršas.
Kas subatos vakarėlį — Daina, kvartetas.

Nuostabu — Maršas.
Siuvėja — Glemžų Pranė, Monologas.

Po dvigalviu ereliu — Maršas.
Ant vienos galvos — Glemžų Pranė, monologas.

Žuavų Maršas — Benas.
Lietuve Tėvyne musų. — M. Petrauskas.

Tykiai Nemunėlis teka — M. Petrauskas.
Birutė — M. Petrauskas.

Kur banguoja Nemunėlis. M. Petrauskas.
Darbininkų Marsalietė — M. Petrauskas.

Sukeikime kovų — M. Petrauskas.
Nemuno vilnys — Valcas, benas.

Sudiev — Mazurka. Benas.
Varpelis — Valcas.

Mano mielas — Polka.
Bum čik-čik — Mazurka.

Dėdienė ■— Polka — Benas.
Lapunėlė — Polka-Mazurka.

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

Klumpakojis — Beno muzika.
Sveiki broliai dainininkai. M. Petrauskas, tenor.

Ko liūdit, sveteliai. — M. Petrauskas, tenoras.
Saulelė raudona — M. Petrauska.s

Jojau dienų — M. Petrauskas.
Už šilingėlį — M. Petrauskas, daina.

Šių nakcialy (Dzūkiška daina). M. Petrauskas, 
žaliam gojelyj, Polka — Koncertinų orkestrą.

Baliaus karalienė — Valcas. .
Meditacija — Instrumentalis kvartetas, 

širdįs ir gėlės — Instrumentalis kvartetas.
Žiburių maršas — Koncertinų orkestrą.

Atidos Maršas — Two-step — šokiams muzika.
Rojaus Kvietkelės — Instrumentų kvartetas.

Intermezzo Sinfonico iš Rarmas, muzika.
Prieš audrų — Valcas, Orkestrą.

Bangos — Valcas, Orkestrą.
Linksmybė — Polka.

Išdykus mergaitė —
Ant bangų — Valcas.

Kregždutė — Valcas.
Liuosnoris medėjas

Vėliavos nešėjas
šalies gražybė —

Žuvininkų valcas
Gražioji Polka —

Orkestrą.
Polka. Orkestrą.
Orkestrą.
Orkestrą.
Maršas. Orkestrą. t

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

Pavasario rytas — Polka. Armonikų duetas.
Kalnų augštumose — Valcas. Armonikų duetas.

Kariškas maršas — Armonikų duetas.
Vilniaus Maršas — Armonika solo.

Audra — Mazurka. Armonika solo.
Raseinių Polka — Armonika solo.

Kazokas — Valcas, armonika solo. 
Saulei nusileidžiant — Valcas. Orkestrą.

Mano įmylimoji — Valcas, orkestrą.
Onutė — Polka. Orkestrą.

Išreiškimas Meilės — Varcas.
Ant Dunojaus bangų — Valcas.

Jūrių melsvumas — Mazurka.
Varšavska Polka — Armonika solo.

Vilniaus Maršas — Armonika solo.
Tyki mėnulio naktis — Valcas. Orkestrą.

Mėlynos akelės — Valcas. Orkestrą. 
Visur linksma — Valcas. Armonika solo.

šok j ratų — Mazurka. Armonika solo.
Žemaičių polka — Armonika solo.

Gudri — Mazurka. Armonika solo

Orkestrą.
Orkestrą.
Orkestrą.
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Armonika. • 
Armonika solo. 
Maršas. Armonika. 
Armonika solo. 
Armonika. 
Armonika.

Valcas.
Valcas.
Valcas.
— Valcas.

Čigonų orkestrą.
Čigonų orkestrą.
Čigonų orkestrą.

Čigonų orkestrą.
Čigonų orkestrai

Muzika.

— čižauskai, duetas.
— Čižauskai, duetas.
Čižauskas, baritonas.

J. čižauskas.

Armonika.
Armonika.

choras.

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

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

Ispanų šokis — A. Gramm, .smuiką solo.
■ Preludijos — A. Gramm, smuiką solo.
Iki aušros — Mazurka.

Plocko Mazūras —
Užėjimas Japonų —

Gailestis praeities.
Konsertinė polka —

Lukėsis — Valaas.
Valse blanche — Valcas — Orkestrą.

Stephanie-Gavotte — Valcas. Orkestrą.
Ungariška Rapsodia — I. Stolofsky, smuiką.

Pušto mergaitės giesmė — I. Stolofsky, sm.
Niobe — Polka. Columbia Orkestrą.

Moteris — Polka. Orkestrą.
Slavas — Mazurka — Columbia Orkestrą.

Meška — Mazurka — Columbia Oskestra.
Žavėjimas —

Mylimoji —
Tarp gėlių —

Estudiantina
Sybillės svajonės — Valcas.

Sybilės valcas — Čigonų orkestrą.
Peteliškės valcas — Rusų balalaikų orkestrą.

Skaisčiai šviečia mėnesis — Rusų balalaikų or.
Karališkos Gotų Artilerijos maršas.

Bjorneborgų maršas.
Lnudby Valcas — Armonikų duetas.

Norvegų kaimo maršas — Armonikų* duetas.
Norvegų vestuvių maršas — Cello.

Elfhill — H. Sandby, cello.
Luna Polka — Armonikų duetas.

Valcas — Armonikų duetas.
Plocko Polka — Instrumentų trio.

Gražios kvietkelės — valcas.’ Instrume. trio.
Annie Laurie — smuiką solo.

Užmiršsta — Smuiką solo.
Linksma gyventi — Polka-Mazurka.

Gražios Rožės — Polka. Muzika.
Ant a Kino karklai siūbavo — Choras.

Pasisėjau žalių rūtų — Choras 
Oi Motule —Choras.

Motuš, Motuše — Choras.
Trįs berneliai — Duetas, J. ir M. čižauskai.

Vakarinė daina — čižauskų duptas.
Ant marių krantelio — J. Čižauskas.

Saulelė Tekėjo — J. čižauskas,
Giedu dainelę — M. čižauskienė, soprano.

Gebužinė daina — M. čižauskienė, soprano.
Oželis — Choras.

Mes padainuosim — Choras.
Saulelė raudona — choras.

Beauštant! aušrelė — Choras.
Skambančios stygos

Tu mano motinėle
Gimtinė šalis — J.

Sunku gyventi —
Hop, hop mazur — Orkestrą.

Wiejski mazur — Orkestrą.
Navobrancų maršas — Orkestrą.

Liudėsis — Orkestrą.
Miešto variacijos — Cirkaus vargonai.

Gira, gira — Polka — Cirkaus vargonais.
Three-step Mazurka — Columbia orkestrą.

Močiutė — Mazur. Columbia orkestrą.
Alpų Kvietkelis — Polka-mazurka. Orkestrą.

Atsisveikinimas — Mazurka. Orkestrą.
Kur bėga Šešupė — Choras.

Karvelėli mėlynasis — Choras.
Ko liūdi, putinėli, ko liūdi — Choras.

Loja šunės ant kiemo — Choras.
Plaukia sau laivelis — M. Čižauskienė.
Lopšinė — M. čižauskienė.
Kuku polka — Columbia orkestrą./

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

Rah-ciah-ciah — Rusų šokis.
Sukruskime broliai — Choras.

Eina garsas nuo rubežiaus —-
Dėaukas — Polka — Orkestrą.

Saldžios luputės — Polka. Orkestrą.
Stumbriškių polka. Armonika solo.

Jurgiuko kazokas — Armonika.
Polka nuo Rudos — Armonika solo.

Mažrusiška polka — Armonika.
Batų čystytojas — Maršas. Švilpimas.

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

Polka-Mazurka — Benas.
Militariškas šokis — Benas.

Polka-Mazurka — Benas.
Waddo valcas — Armonikų duetas.

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

Tai del tavęs — Valcas, instrumentais.
Pasiryžimas — Smuiką solo.

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

Madrigal — Smuiką solo.
Suktinis — M. Petrauskas.

Valia, valuže — M. Perauskas.
Prirodino seni žmonės —■ M. Petrauskas.

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

1 Dainius — M. • Petrauskas.
Rusiškas Bulgaras — Orkestrą.

Rusiškos žirklės — Šokis, orkestrą.
Finų polka — Benas.

Kiniškas Škotas — Benas.
Ryto šokis — Polka, benas.
Atsisveikinimas su kaimu — Mazurka-Polka.
Suktinis šokis — Polka-mazurka — Benas.

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

Nottuma F. Dur — Citra solo.
Rusiška polka — Orkestrą.

Rusiška Potpouri — Orkestrą.
Polka Mazurka — Orkestrą.

Podispanas — Orkestrą.
Dvasia — Valcas — Orkestrą.

Ant Puikaus Dunojaus — Valcas.
Graži Romanijos mergaitė — Valcas.

Hedviga — Polka. Benas.
Andante — Smuiką solo.

Čigoniška muzika — Smuiką solo.
Vakarinė daina — Cello solo.

Adagio — Cello solo.
Pirmyn, linksmai — Mazurka polka — Smuiką.
Jaunystės paikumas — Valcas.

Polka koketka — Armonika solo.
Serbų šokis — Dalis I; Armonika solo.

Serbų šokis — Dalis II; armonika solo.
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Žydų šokis — Orkestrą.
— Orkestrą.
Alyvos — Orkestrą.
Balatono — Orkestrą.

muzika.

Orkestrą. 
Benas.

Turkiška mergaitė — Slavokų šokis.
Slavokų liaudies šokis — Orkestrą.

Mirksėjimas — Benas.
Algerijos maršas — Benas, 

šiaurių čardašas — Orkestrą. 1 
Čigonų dainos — Smuiką solo. 

Pergalinga Amerika — Benas.
Ispaniškas Bolero — Benas.

Visla upė —’ Mazurka. Armonika.
Po klevo lapais — Mazurka — Armonika. 

Sidabrinės vestuvės — Vydų* šokis.
Linksmas ir Smagus — Žydų šokis, Orkest. 

Ilgu, ilgu man ant svieto — M. Petrauskas.
Mano skarbas — Orkestrą.

Šienapjūtė — Polka-Mazurka
Kur upelis teka — armonikų duetas.

Sudiev, Lietuva — M. Karužiutė, soprano.
Miškas Ūžia — M. Karužiutė, soprano. 

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

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

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

Švedų Armijos muzika — Orkestrą.
Parodos maršas — Orkestrą.

Stoormano Valcas — Armonikų duetas.
Kiemo šokis — Armonikų duetas.

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

Luoiso Racz Liudėsis — Orkestrą.
Kukuruzo ankštis — Orkestrą.

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

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

Linksmumas — šokis, Orkestrą.
Stockholm© šokis — Orkestrą.

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

Belgiškas potpouri — 3, tdo step Orkestrą.
Belgiškas potpouri — 4, fox trot, Orkestrą. 

Santo šokis — Tambouritza orkestrą.
Kokonjest šokis — Tamyouritza orkestrą. 

Jugoslavų himnas — Tambouritza orkestrą.
Serbų šokis — Tambouritza orkestrą.

Geros laimės —
Vestuvių šokis

Verkit už mane,
Ant banguoto

Josefina prie jūrių — Mazurka, orkestrą.
Graziella — Polka. • Instrumentų 

Ugniuotas — Mazur — Orkestrą.
Linksmas pavasarėlis — Polka, 

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

Linksmi muzikantai — Polka. Benas.
Kaimelio valcas — Benas.

Karališko daržo šokis — Instrum. kvartet. 
Kareivio laiškas — Maršas. Instrum. kv. 

Tušti prižadai — Polka, armonika.
Mylimoji — Valcas, armonika.

Ah, Elvira — Polka, orkestrą.
Taip tai einasi — Valcas, orkestrą. - 

Bernužėli nesvoliok — M. Petrauskas.
Eisiu mainei pasakysiu *— Petrauskas.

Jau kad aš jojau — M. Petrauskas.
Šią nedėlėlę —. M. Petrauskas.

Kur vėjai pučia — A. Kvederas.
Esu garbingas vyras — A. Kvederas.

Vilniaus Polka — Armonikų duetas.
Tamsioji naktis — Valcas, armbnikų duetas.

Šampano galopas — Benas.
Kopenhageno paroda — Benas.

Elegancija — Kadrilius, mandolinas, gitaras.
Linksmybė, visad linksmybė. — Maršas polka. 

Ant kalno karklai siūbavo — Daina.
Šią naktelę per naktelę — Petrauskas.

Atėjo žiemelė — Petrauskas.
Vai kad aš joau — Petrauskas.

Sveika Marija — M. Karužiutė.
Avė aMria — Lotiniškai, Roller, soprano.

Praga — Polka, benas.
Rugiapjūtė — Valcas. Benas.

Gražiausia mergina — Polka. Instrum.
Meilės sapnai —>* Valcas. Instrumentais. 

Linksmas ūkio vaikas — Orkestrą.
Pokilio utarninkas alpuose — Orkestrą.

Rogėmis Šveicarijoje — Valcas, orkestrą.
Seni šveicarų žmonės — Orkestrą. 

Vasaros naktis — Mazurka.
Harlekinų šokis — Mazurka. Benas. 

Kuku — Valcas. Armonikų duetas.
Rugiapjūtės balius — Polka. Armonikos. 

Hazy polka — Ksylofonu solo.
Alpinu balsai — Polka-mazurka. Benas. 

Degtinės juokai — Armonika.
Vėjai ką miežius krato — Armonika.

Po rugiapjūtės — Mazurka. Jazarimba Benas. 
Linksmi vaikai — Polka. Jazarimba benas.

Ant tėvelio dvaro — Maišytas choras.
Nesigraudink mergužėle — Maišytas choras. 

Važiavau dieną — Maišytas choras.
Bijūnėli žalias — maišytas choras. 

Saldus gyvenimas — Polka-Mazurka.
Lenkiškoj užeigoj — Mazurka. * 

Aplink pasaulį — Polka. Ksylofonu 
Armonika. 
Benas.

Koncertina 
Jazarimba orkestrą.

Mazurka. Orkestrą.

Orkos.

solo.
Amerikos patrolius — . 

Visad linksmi — Polka.
Saldus bučkis -— Polka.

Meilės Dievuko polka —
Sidabrinis mėnulis —

Pabalnok žirgelį — Šokis, armonika.
Girnakalis — Armonika.

Mielaširdystė — Valcas, armonika.
Oberek — No. Ą Armonika.

Rusų kadrilius Dalis I Orkestrą. \
Rusų kadrilius — Dalis II, orkestrą.

Pietų mergaitė — Valcas. Benas.
Manhattan tuo-step šokis — Benas.

Ungarų šokis No. 14, Smuiką.
Penktas Ungarų šokis. Smuiką.

Magdalena — Polka. Benas.
Tarptautiška polka — Instrumentų kvart.

Kareivių stovyklos Maršas — Benas.
Allegheny "upės valcas — Benas.

Rakieta — Galopas — Benas.
Graži Pragos mergaitė — Polka. Benas.

Kareivio atlaikas — Polka. Benas?
Josefinos polka — Benas.

Ant Krokavos kalno — Mazurka. Benas.
Gražus kvietkelis — Polka-mazurka. Benas.

Gerkit, šaltyšėliai — Choras.
Oi kas sodai, do sodeliai — Choras.

solo.

D

Referatas apie nosis — monologas.
Jaunystės atminimai — juokingas mopol. 

Bohemų vestuvių šokis — Orkestrą.
Bohemijos kalnuose — Polka. Orkestrą, 

čekoslavokų vestuvių šokis. Orkestrą.
Šiaurvakarinė mazurka '— Benas.

Atsigaivinimo stotis — Polka-Mazurka. Benas.
Hudson upės valcas — Benas.

Rusų Liuosybės Maršas -— Benas.
Pagailėk man;s — Orkestrą.

Cirkaus klaunai *— Galopas. Benas.
Virš bangų — Valcas.

Radium Karalius — Maršas. Orkestrą.
Cousi-Couca — Polka. Orkestrą.

Medžiotojai 1 — Juokingas monologas.
Medžiotajai2 — juokingas monologas. 

Alvito ežero bangos — Polka-Mazurka. Ork.
Pilviškių valcas. Benas.

Už savo šalį — Maršas. Striunų orkestrą.
Vienos dienos gėlė — šokis. Striunų orkestrą. 

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

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

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

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

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

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

Jaunimb polka. Benas.
Linksmas kalnų vaikas — Polka. , Benas.

Čiuožėjų valcas — Benas.
Plakanti širdis — Valcas. Striunų orkeštra.

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

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

Spragilų daina — M. Petrauskas.
Padainuosiu gražių dainų —1 J. Butėnas.

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

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

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

Varsa vos polka — Mandolinų orkestrą. 
Europos rožės — Tarptautinis Benas.

Irma — Landler
E4326. Kalnų karalienė —

Mylinti porelė —
Vynuogių rinkimas

Du broliai — Biboro orkestrą.
Linksmi keleiviai

Čiuozinėjant —
Italijos vynas —
Italijos vynas —

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

J. Butėnas.

E4131

E4132

E4143

E4165

E4173

E4174

E4180

E4181

E4192

E4212

E4213

£4232

E4233

E4234
E4237

E4238

E4253

E4254

E4255

E4272

E4273

E4286

E4287

E4291

E4325

E4327

E4359

E4560 
£4360

E4361

E4362

E4363

E4384

E4395

E4396

E4397

E4412

E4415

E4416

E4420

E4421

E4422

E4441

E4442

E4443

E4447

E4467

E4468

E4469

E4474

E4475

E4482

E4503

E4504

E4505

E4514

E4534

E4535

E4536

E4555

E4556

E4557

E4570

E4613

E4614

E4615

E4639

E4640

E4641

E4646

E4647

E4675

— Tarptautinis Benas.
Europinis Jazz Benas. 

Europiškas Jazz Benas. 
Italijoj — Biboro orkestrą.

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

Po bučkio
Meksikos

Kur upelis 
‘ Viltis —
Kas subatos vakarų — Lietuviška muz. Benas.

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

Ruskaja pliaska — Orkestrą.
Kada Franas Sugrįš — Benas.

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

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

Meilė ir pihigai — Rusų balalaikų orkestrą.
Graži Elena — mazurka. Benas.

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

Pavasaryj —•, M. Petrauskas.
Mylimoji —' Polka. Orkestrą.

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

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

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

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

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

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

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

Večerinka — Šokis.
Vyrai iš 69 pulko —

Kareiviai į frontų —
Čiužinėtojų Valcas —

Klemeta — Kaimiečių valcas. Benas.
Mano mylima žvaigžde — Gitarų duetas.

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

Vai verčia, laužo — M. Petrauskas.
Girtuoklio metavone —- Plieniunas, Lušnakojis.

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

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

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

Vėl namie —- Smuiką duetas.
Mazurka — Armonika solo.

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

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

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

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

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

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

Atminimai — švilpimas.
Klarnetas Valcas — Gitarų duetas.

Bohemiškas balius — Gitarų duetas.
Čerkaziška polka — Armonikų duetas.

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

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

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

Kaimiečių balius — Valcas.
Linksmos valandos vakaruose

Linksmos valandos vakruose 
Malonus valcas —- Orkestrą.

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

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

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

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

Gražybė ryto — Orkestrą.

Armonika.
Benas.
Benas.
Benas.

valcas.

Orkestrą.
1, Orkestrą.
2, orkestrą.

$1.00. Su užsakymu siųskit ir PinigusVisi 10-coliniai Rekordai kainuoja
Adresuok: “DIRVOS” KRAUTUVEI - Rekordų Skyrius
7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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DIRVA

Žinios iš Lietuvos
DARSŪNIŠKIS, Trakų apsk.

(Nuo specialio "Dirvos” 
korespondento.)

Gyvenimas krašte -kuo tolyn 
tuo eina geryn, šįmet mato
mas labai derlingas metas Lie
tuvoje: duonelė musų puiki, 
net senesnieji žmonės nebeat-1 
mena, kada taip butą. Matyti, ‘ 
už visus Lietuvių vargus Dievas 
apdovanoja šįmet žemės tūr
iais, nes niekuomet musų kraš
tas nebuvo tiek turtingu. Vi
są musų gėrybė ir turtai tik iš 
motinėlės žemelės, nes mes ne
turime nei" savos prekybos, nei 
pramonės. Lietuva — žemdir
bių respublika. Viskas butų ne
bloga, tik mus kankina Lenkų 
klausimas, visus erzina tas jų 
įsiveržimas į musų Tėvynę — 
tai tikra rykštė. Anoj pusėj 
demarkacijos linijos (Darsūniš
kis nuo tos linijos 10 verstų at
stu), kur musų broliai-Lietuviai 
kenčia badą, kenčia paniekini
mus savo tautiškos kilmės ir tt. 
Lenkų okupacija, pasak nelai
mingų musų brolių, šimtą kartų 
sunkesnė ir žiauresnė, negu bu
vo Vokiečių ar bčlševikų. Vo
kiečiai ir bolševikai plėšė tik 
žmonių turtus, bet nepersekio
jo tautybės, nepersekiojo lie
tuviškumo, gi Lenkai plėšia vis
ką ir kartu didžiausią musų 
turtą — tautiškumą. Be to 
dar Lenkai neriasi iš kailio, kad 
tik kuobjauriausia įžeisti musų 
tautą. Aplamai, gyvenimas ten 
numiręs.... Kaip greit mes 
pasiliuosuosime nuo tų 20-to 
amžiaus Hunų? Ką rašau apie 
Lenkus, 
žmogus 
amžinai 
štai” ir 
prapultį. Kad tik greičiausiai 
mums nuo jų atsiskirti ir visos 
musų bėdos butų užbaigtos.

Krašte, kaip minėjau, gyve
nimas plaukte plaukia 
škai: visur žmonęliai 
suprasti, kas tai yra 
musų nepriklausomybė 
Švietimo darkai yra tikslingai 
varomi, nes kiekviename kaime 
beveik gyvuoja Lietuvos mo- 
gykla. Tik Lietuvoje susisie
kimas pačtu biskį nenormalis, 
bet tikimės, jog su laiku ir tas* 
trukumas bus pašalintas.

Lietuvoje liaudis iš amžiaus 
miego bunda; visi suprato ap- 
švietos naudingumą. Pav., šį
met mano vedamo j mokykloje, 
apart vaikų klasės, vakarais 
mokyklą lankė daugiau negu 70 
asmenų suaugusių, kurie,, nežiū
rint į savo metus, stoja moky
tis, kad kaip nors pramokti 
skaitymo bei rašymo.

Aplamai, numatoma perspek- 
tiva laimės bei gerovės musų 
taut'os. Kas dabar iš Ameri
kos grįžta į savo kraštą, tas ne
daro klaidos; užteks duonos, už
teks ir mėsos.

Seimo veikimo plačiau nega
liu šiandien rašyti, nes mano 
žinios bus pervėlyvos. Turbut 
Amerikoje laikraščiai jau in
formuoti, ką seimas įveikė, bū
tent: 1) Paskelbimas nepriklau
somybės Lietuvos Respublikos; 
2) amnestija; 3) sąstatą Kabi
neto naujų ministęrių ir tt.. 
'"Kaslink žemės reformos ■— 
tai galutinai tas klausimas nė
ra išrištu: dar tebesvarstomas 
Žemės Reformos Komisijoje. 
Kitame laiške galėsiu plačiau 
informuoti kaslinko to klausi-, 
mo.

Oras Lietuvoje šįmet labai |

kiekvienas susipratęs 
gali žinoti, kad Lenkai 
buvo ir yra ’’avanturi- 
savo tautą vėl veda į

normali- 
pradeda 
Tėvynę, 
ir t. t.

kurių gauna pasiskolinti šautu
vų mokymosi arba mankštymo- 
si darbams. Atsimokėdami už 
tai, šauliai padeda kareiviams 
šviestis ir rašto mokytis. Vis

malonus. Nuo liepos 1 d. tem
peratūra pasikėlė iki 320 R., 
bet tai tik išimtis — nuolat 
buna 20°—25° R. Lietus daž
nai buna, dėlto labai augalai šį
met laimėjo.

Mok. J. Požerskis.

dėlto ir tose vietose, kur šauliai 
buvo persekiojami, šaulių dar
bo idėja nebuvo žlugusi,, ir te
nai tekdavo persekiojamiems 
šauliams atremti Lenkų burių

SKAITYKIT IR PLATINKIT “DIRVĄ”

i ŠAULIŲ SUVAŽIAVIMAS.
Birželio 27 d. Šauliu sąjun

gos bute buvo atidarytas šaulių 
; burių atstovų suvažiavimas. A- 

tidarius suvažiavimą ir nutarus 
suvažiavimo vardu pasveikinti 
Steigiamąjį Seimą, buvo eina
ma prie tolimesnių dienotvar
kės punktų. Pirmiausia buvo 
pranešimai iš vietų. Jie vis 
dėlto buvo indomųs, nes kai ku
rie vaizdžiai nupiešė tūlų ko- 
mandantų, milicijos viršininkų 
ir apskričių viršininkų atsižvel
gimą į Šaulių sąjungą. Buvu
sio vidaus reikalų ir krašto ap
saugos ministęrių žinioje esan
tieji valdininkai vienur ar ki
tur labai persekioję šaulius, in- 
tardami juos esant bolševikais 
ar kitokiais plėšikais. Pavyz
džiui, Ukmergės apskrities ra
jone šauliams labai sunku buvo 
organizuotis, neleidžiama buvo 
net mankštymų laisvai daryti. 
Čia prieš šaulius priešai buvo 
nusistatę tiek apskrities virši
ninkas, tiek komendantas ir mi-, 
licijos vadas. Kėdainių koman-' 
dantas irgi labai kliudęs’ šau
liams organizuotis. O Gūžių 
būrys buvo net po teismus tą-1 
somas, bet skundikai pralošę. 
Šaulių rajone kai kuriose vie
tose taip pat daug: vargo turėjo 
su administracijos atstovais. 
Vienu žodžiu, klausant iš eilės 
visų tų pranešimų, atrodo, jog 
ir žvalgybos skyrius ir kai ku
rie apskričių viršininkai tik tuo 
teužsiima, kad gaudo, tardo ir 
krečia šaulius. Tik Panevėžy
je ir kitur; kuo komandantai 
arba milicijos vadai yra žmo
niškesni, šaulių organizavimo 
'darbas eina daug sparčiau. Pa
vyzdžiu, Panevėžyje šaulių bū
rys, susidedąs daugiausia iš 
moksleivių, gražiai gyvena su 
vietinės kariumenės dalimis, iš

PARSIDUODA du namai su at
skirais lotais; vienas del 2 

šeimynų, viršuj 4, apačioj 5 rū
mai; antras vienos šeimynos, 6 
kambariai. Yra gazas ir elektr. 
šviesa. Parsiduoda greitu lai
ku, kaina už abu $4,500. Ran
dasi So. Euclid. Kreipkitės pas: 
D. Blūjus, 1788 E. 40 st. (33)

PARSIDUODA geri mažai var
toti rakandai del 5 kambarių, 

viskas yra ko reikia; jei kas no
rėtų, tai ir stubą gali 'laikyt ant 
rendos. Aš išvažiuoju į Lietu
vą. — Just. Lincevičius, 1408 
E. 27 st.

Tula moteris ant Burwell av. 
nušovė savo jnamj, kuris, kaip 
ji sakė, nuolatos prie jos kabi- 
nėjosi ir nedavė ramybės. Tar
dymuose moteris" aiškinosi, jog 
jį šovusi tik tada, kuomet jiedu 
susipyko ir jis jai 'grasino mir
timi. Moteris apkaltinta žmog
žudystėje.
©©©®©©@©@©@@© 
© Bell Main 3614 Gyvenimo I©’ 
© Cuy. Cent. 1506 Cuy. Union 289 © 
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ADVOKATAS
,©

@ 429 Society for Savings^.
Bldg. Cleveland.^
Męs savo ofise turime kas per- 

@ kalba lietuviškai. ©

Prospect 2420 x Central 1766

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Generališki perkraustytojai,vinduotojai ir statytojai 
bankspentų ir mašinerijų. Rakandus pakuojam. iįe1 

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

■■■........................... inff|

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
Nedėldienj 11 iki 12 dieną 1:30 iki 3:30 po pietų

Melba Drug Store
The ADELSTEIN DRUG CO. 

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

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

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

taisymo.
Naudoju savo garsų “Peridonto” del Be

skausmio Dantų Traukimo.

PAIN

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

T. P. NEURA CO
2041 HAMILTON AVE.

UŽDĖJAU GROSERIŲ SKLADĄ (SANDĖLĮ).

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

kad jo kišeniuje lieka lyčnas dolaris.
Valgiui 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 kįla, bet aš 
stengiuosi palaikyti senas ir net kitus daiktus parduodu 
pigiau už kitus. Lietuviams patogiausia pirkti viską rei
kalingo ant stalo mano krautuvėse. Kovokit su, brangumu.

T. P. Neura, 2047 Hamilton Ave. '

jEUROPIšKA APTIEKA 
s Baigęs mokslą aptieko- 
1 rius Pragos Universitete. 
I Čionai yra visokių Euro- 
į piškų vaistų ir chemikalų, 
; taipgi daug visokių Ko
daks paveikslams imti, ly- 

: giai ir kitokių fotografi
joms reikmenų. Yra bu- 

■ minių dalygų, perfumų, 
sadlainių. Receptai musų 

; speciališkumas. Mes moki- 
nam dykai imt paveikslus 
kas perka kamerą. Filmas 

: irgi puikiai išdirbam.
; 7901 SUPERIOR AVE. 

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

Prospect 202. .

Dr. T. A. Hanlen
t=t DANTISTAS tSt

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1396 E. 9 Street 
Cleveland, Ohio.

X-RAY EGZAMINAVIMAS !S1
JEI SERGI KOKIA LIGA IR NUSIMINĘS, NENUSTOK 

ĮmSbĮ f® ' VILTIES IR ATEIK PAS MANE PASITARIMUI.
n K2J3I gydau visas speciales ligas vyrų ir moterų, kaip tai Kraujo,

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

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

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

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

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

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

F. LEVANDAUSKAS
1203 E. 79th Street

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

veržimąsi į Lietuvą ir, apskri
tai, ginti Lietuvos nepriklauso
mybės reikalus nuo priešų pasi
kėsinimų.

(’’Darbas”)
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 progų jas pagy
dyti ir atsiekiame Užganėdijanti rezultatai. 
Jei turi ligą, ateik Pasitarimui Dovanai ir nuo 
širdies išsikalbėjimui; tas gali išvengti dauge
lio metų kentimą ir gali perkeist visą gyveni
mą. PATARIMAI IR PASIKALBĖPIMAS DO
VANAI. ČIA KALBAMA LIETUVIŠKAI.

Ar sveikata visai suirus? Ateik pas mane, aš pagelbėsiu. 
t\ tt 11 2 East Exchange St.Dr. Howell

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

<► o'- ◄>
o

! Saugumas ir Didelis Pelnas Del
<> Jusi! Pinigu
O

IN VESDINK į The Hearthstone Building Co. serus — biznis išdirb- 
<► ( tas ir pasekmingai vedamas teisingų ir gabių biznio vyrų.
S
O PELNAS — Kiekvienas dolaris apsisuka tris ir keturis kartus ant 

metų, uždirbdamas 15% nuošimtį kiekviena karta.
<>
O

<►

<► <► o o o

SAUGUMAS — Kiekvienas dolaris indetas ant Mortgečių ant Cle
veland© Real Estate ir būdavojimo materiolo.

.Čia jums didele 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
BUILDING COMPANY

791-2 THE ARCADE 
(Ineiga iš Euclid Ave.)

MAIN 3440

KUPONAS
The Hearthstone Building Company 

791-2 The Arcade (Euclid Ave. Entrance)
Cleveland, Ohio. Main 3440

Name .............................
Address ....../...... . ..... .................
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MAINOM NAUJUS NAMUSANT 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 įmokėjimu ant 

naujų, kurie čia yra nurodyti.

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

VIENAS NAUJAS NAMAS, dviejų šeimynų, po šešis kambarius, su maudynėmis, 
furnasais, elektros šviesa ir kitais 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 Bulvardo.

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

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

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

Turėdami

A. B. BARTOSZEWICZ
Telefonai:

PETRAS MULIOLIS
Telefonai

reikalus su Namais, kreipkitės:

Rosedale 1157

Prospect 953
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7907 Superior Avenue
Princeton 2727 \

2006 St. Clair Avenue
Central 6488
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RUSIJOS MOTERŲ “MIRTIES BATALIJONO 
VEDĖJOS GYVENIMAS

Iš Cleveland© ’’Leader-News” Verčia K. S. K.

ANT D-RO V. KUDIR
KOS KAPO

Laikinas Reikalingas
Patarnavimas

Del Namų

The Cleveland Electric Illuminating Co

(Tąsa iš pereito numerio)
“'Užmušt ją!* Užmušt ją!” šukavo ke

liolika balsų.
Didžiai suerzinta, pažengiau kelis žin

gsnius linkui būrio. Pirštai suspaudė abu 
revolveriu, tečiaus visame sumišime kokis 
atsibuvo, mano mintis stovėjo ant to, kad 
nešauti į mano žmones, paprastus darbi
ninkus ir kaimiečius.

“Išbuskite, jus, sukladinti Rusijos su
jus nąi- 

Užbaigiau
nųs! Pamislykit ką jus darot! 
kinat savo žemę! Išgamos!” 
aš, jų bruzdėjimui besitęsiant.

Mano instruktoriai bandė atitraukti 
manė atgal, kuomet aš Įsijudinau iki tokio 
pašėlimo, kad net negalėjau paliauti kal
bėjus, net kuomet minios apspito apie ma
ne, — išsiplėšiau iš savo draugų rankų ir 
nuėjau priešininkų būrin. Kuomet pasi
girdo keletas šūvių Į musų tarpą, mano 
oficieriai įsakė merginoms šauti. Po to 
prasidėjo baisus sumišimas. Pora mano 
instruktorių likosi užmušta, vienas ginant 

• mane. Kiti du sužeisti. Daug kulkų pra
zvimbė pro mane, tečiaus išlikau nuo jų, 
iki likausi apsvaiginta smugiu į galvą, ku
rį mari kas tai suteikė iš užpakalio. Dau
gelis žiūrėtojų įsimaišė* tame sujudime ir 
to pasekmė buvo visuotina panika.

Vakare pradėjau atgauti sąmonę. Tai 
buvo manoje lovoje, kur pamačiau ir gy
dytoją sėdint šalimai manęs. Jis pasakė 
man, jog nors aš ir nustojau daug kraujo, 
mano žaizda nepavojinga 'ir kad aš tuoj 
galėsiu imtis savo darbo.

Vėlai tą patį vakarą prižiurėtoja-ofi- 
cierįus pranešė man, jog yra atsilankęs 
Michail Rodzianko. Gydytojas, išėjo jį pa
tikti ir nugirdau juodu kalbančiu gretima
me' kambaryje; Rodzianko pirmutinį klau
simą padavė, ar mane kartais neužmušė. 
Pasirodė, kad mieste paskleista gandai, jog 
mane mirtinai užmušė Marso pleciuje. Gy
dytojo apipasakojimas apie mano padėji
mą matomai nuramino Durnos prezidento 
širdį.

Jis tuomet inėjo į mano kambarį, juok
damosi, ir priėjęs prie lovos pabučiavo ma
ne;

’’Didvyre mano, man labai linksma, 
kad išlikai nuo sunkaus sužeidimo. Daug 
buvo Įvairių gandų apie tave. Iš tavo pu
sės buvo labai drąsus pasielgimas maršuo-

ti tiesiog į bolševikų vidurį. Vienok, tai 
buvo paika, kad jus ir invalidai ėmėtės 
priešintis/tokiai daugybei. Aš girdėjau 
apie tavo laimėjimą prieš įvedimą batalijo- 
nan komitetų sistemos. Narsi iš tavęs! 
Norėjau atsilankyt ir pasveikint tave su 
tuomi anksčiau, bet buvau labai užimtas.”

Aš atsisėdau Jovoje, pasirodymui savo 
lankytojui, jog nesu blogame padėjime. Jis 
papasakojo man apie paskyrimą gen. Kor- 
nilovo komandavimui pietvakrinio fronto 
ir apie pietus sekančią dieną Žieminiame 
palociuje, kur dalyvaus ir pats Kornilov. 
Rodzianko teiravosi, ar aš busiu užtekti
nai pajiegi dalyvauti sykui, ir gydytojas 
pasakė, jog gal ir galėsiu. Rodzianko po 
to išėjo, užtikrindamas man savo pasiryži
mą visados man pagelbėti ir palinkėjo iš
gyti kuogreičiausia.

Sekanti rytą prasėdėjau* prie lango, su 
suraišiota galva, tėmydama kaip mano ka
reivos praktikavosi. Jaučiausi užtektinai 
drūta dalyvauti su Rodzianko tuose pietuo
se. Jis atvyko prieš pietus ir išsivežė ma
ne į Žieminį palocių. Salėje mane persta
tė generolui Kornilovui.

Plonas, augštas, dinamiško kūno, gįs- 
luotu veidu, viduramžis, žilais ūsais, mon
goliškom akis, pusiau mongolišku smak
ru — tokis buvo Kornilov. Jis kalbėjo ma
žai, tečiaus kiekvienas jo ištartas žodis 
turėjo skambėsi. Tuojaus instinktiviškai 
jauti, jog -jis yra spėkos žmogus, nesulai
komų pasiryžimų.

' ’’Labai malonu tave sutikti,” pratarė 
jis, paduodamas man ranką. ’’Pasveikinu 
tave su laimėjimu atsidavusiai priešinan
tis komitetams.”

’’Gospodin general”, pratariau aš, ”aš j 
taip buvau nusistačius dėlto, jog mano sir-j D-ras Kudirka gyveno, lyg but 
dis jautė teisybę.”

’’Visados sek savo širdies patarimų' 
pridėjo jis, ’.’ir visada busi teisinga.”

Šiuo tarpu pasirodė Kerenskis. ^VisflS?-"- 
atsistojome jį pasveikint. Karės ministe- 
ris pasveikino Kornilovą, Rodzianką ir i jentą su užrašų: 
mane. Jis dabr buvo gerame upe ir iš ma
nęs juokavo.

’’Štai yra kietagalvė. Niekados tokios 
pesu matęs,”-.rodydamas į mane kalbėjo 
Kerenskis. ”Ji įsiėmė sau į galvą netverti 
komiteto, ir niekas negalėjo jos perkalbėti.

z (Bus daugiau)

Kelionės Įspūdžiai 
po Lietuvą.

(Iš Naumiesčio,, šakių apskr.)
Kuomet tik aš atsilankau 

Naumiestyje (Suvalkų g., da
bar šakių apsk.), niekada nelie
ku neatlankęs kapinių. Tenai 
mane .traukte traukia tame kal
nelyje palaidotas Daktaras Vin
cas Kudirka, su jo antkapiu pa
minklu — iš akmenio iškaltu 
nulaužtu aržuolo stuobriu su 
daugybe nukapotų šaknų-šak- 
nelių. Nors to paminklo para
šą jau daug sykių skaičiau ir 
užsirašiaiį (dalyvavau prie jo 
statymo), bet dabar vėl lyg ir 
nejaučiamai ranka ima iš kiše- 
niauš užrašų knygelę ir rašo: 
’’Daktaras Vincas Kudirka, gi
mė 31-XII 1858 t 16-XI 1899.” 
Žemiau to užrašo plati akmens 
toblyčia, bet njeko perskaityt 
negalimą. Tai kraugerės mas
kolių valdžios darbas. Mat, bu
vę akmenin iškalta keletas žo
džių iš Dr. V. Kudirkos parašy
to hiftino. Tais žodžiais neišsi
teko maskolių valdžia. Apskri
ties viršininkas (rodos policijos 
■viršininkas Gorielovas) tą pa
minklą subjauriojo'— pasamdęs 
šaltgeležį, tūlą Naumiesčio gy
ventoją Zalieskį, ir jis iškapojo 
iš paminklo negeistinus mas
koliams žodžius. Buvo į pa
minklą įlipintds emalinis Dr. V. 
Kudirkos paveikslėlis, kuris ne
žinia keno išluptas dingo. Da
bar paminkle intaisytas Petro 
Rimšos darbo Kudirkos bronzi
nis paveikslas. Kapas gražiai 
aptvertas ir gėlėmis apsodintas. 
Nors jau 20 metų nuo jo mir
ties -praėjo, bet jis vis dar ne- 

, Į užmirštamas — jo kapas lanko
simas ir-gerbiamas. Namas, kur

stebuklingai;- išliko nuo karės 
' I ugnies,1 nors netoli jo — labai 

(plačiai išdegę, sugriauta, Ant 
(to namo sienos Lietuvių Tautos 

ras, kuris pernai (1919 m;) 
(gastroliavo Naumiestyje, prika- 
....____________ : "čia-gyveno
Lietuvos rašytojas Daktaras 

| Vincas Kudirką.” ■ Tą namą, 
(kaipo istorijos . palaiką, turėtų 
I paimti Lietuvos, valdžia savo 
jglcbon ii; padaryti kokį nors 
muzejų ar siaij) įžymią visuo
menės- įstaigą.

' Naumiesčio Vapų tvoros ne

Visuotina stoka elektriškų meterių, delei neišdirbimo jų, darbo ir transportacL 
jos keblumų, pasidarė negalimu intaisyti meterius visiems aplikantams, norintiems ‘ 
naudotis elektra.

Tokis padėjimai nėra 
jai priėmė tokią taisyklę, 
triškos šviesos gamintojų

The Cleveland Electric

gailestingai nuplėšytos, tik kai 
kur tarpeliai palikti, Ant ka
pų guli apie tuzinas kunigų, bet 
jų kapai apžėlę, nors geležiniai 
ar akmeniniai paminklai dar 
stovi. Matyt, tie kunigužiai iš 
akių — ir iš atminties. Tarpe 
jų ir nesenai mirusio praloto 
Salamono Olekos kapas; toliaus 
— D-ro Jono Demikio iš Liepa
lotų, kuris užsikrėtęs šiltine pa
simirė Raseiniuose pereitą žie
mą; paminklų dar nepastatyta, 
bet su laiku, žinoma-, bus padė
ti jiedviem 
paminklai.

Už kapų 
iškirstas ir
Viduryje šilelio ant kalno ap
tverta plotelis, ten padaryta ne
va ’’kariški kaptai”. Ten pa
tįs Rusai savųjų apie 300 lavo
nų užkasė. Paskui Vokiečiai 
laidojo savus ir pastatė kai kur 
kryžius su užrašu ’’tiek ir "tiek 
Rus krieger”. Kai kurių ir pa
vardės parašytos ir nurodyta 
kada palaidoti.

Antkalnėje aptvertas 
ir pastatytas stulpelis, 
jokio parašo. Vietiniai

kapinyną puošianti

buvusia šilelis visai 
net kelmai iškuopti.

Vo- 
nuo 
Ap-

kapelis 
bet be 
žmonės 

papasakojo, kad ten gulįs
kiečių sušaudytas Lietuvis 
Sudargu, koks tai Gylys, 
skundus jį jo kaimynė, Vokietė, 
piktumą ant jo turėdama, buk 
jis Rusų naudai špionavęs. Jis 
turėjęs pas Sudargus žemės 
sklypelį ir savo šeimynėlę. De
lei skundo Vokiečių karės lau
ko teismas Naumiestyje tą Gy
lį pasmerkęs mirtin. Vedant 
šandyti, pasmerktasis graudžiai 
verkęs ir šaukęs, kad jis nekal
tas esąs. Pakvietę sergantį pra
lotą a. a. Oleką-pasmerktąjį iš- 
spaviedoti ir sakramentais ap
rūpinti. Pasmerktajam matant 
iškasė duobę.... Kąntoris Frei- 
lickas lietuviškai perskaitęs nu
sprendimą. Užmetę' ant galvos 
Gyliui skudurą, pririję jį prie 
stulpo..’.. Septyni- kareiviai 
Vokiečiai paleidę šuvius ir -— 
viskas... . žmonių daug susi
rinkę ištolo žiūrėti. Buvę - at
važiavę ■ ir Gylio giminės.... 
Baisus buvęs vaizdas. Kiti net 
tiekiai žiūrėt negalėję. Sušau
dę, įvertę į duobę ir užkasę nu
ėjo sau.,

Tasai Naumiesčio Kąntoris 
Freilickas tai toks gaivalas, a- 
pie kurį verta epaminėti. Jis 
ištikimai tarnavo Rusams, tar
navo Vokiečiams, o dabar tar
naująs Lietuviams — ir vis iš
tikimai .... Prie Rusų ne ką 
daug galėjo daryti, nes Rusai 
patįs viską apžiodavo; Už tai 
Už tai Vokiečiams viešpatau
jant žmogelis daug pasidarbavo 
Lietuvių engimui.
rį Freilicką visas buvęs Nau
miesčio apskritis
buvo ir dabar yra Naumiestyje 
liuteronų maldyklos kunigužio 
vietininkas — kunigužiui ne
sant, susirinkusiems mišias lai
kydavo, o kunigužiui atvykus, 
patarnaudavo. Jis, kaipo toks, 
žinoma, Vokiškai mokąs, Vokie
čiams buvo labai tinkamas. Jis 
iš pat pradžios Vokiečių okupa
cijos buvo Naumiesčio apielin- 
kėje mokyklų globėjas. Jo glo
boj esančiose mokyklose Lietu
vių vaikai kuobegėdiškiausiai 
buvo vokietinami. Buvusius Lie-1. 
tuvius 
šalino, 
kyklas 
kiečių
varta varė.
gyventojai pasakojo, 
teisybė, tai ne tik Lietuvos ko
kioj nors 
Lietuvos 
neturėtų 
teisybė?!

■Naumiestyje Rusai prieš ka-

Tą Kanto-

žino. Jisai

mokytojus iš mokyklų 
oStatė Vokiečius; į mo- 
vaikus su kareivių Vo- 
okupantų pagalba prie- 

Taip man vietiniai 
Jei tas

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

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

DAILE

Si

R

GRĮŽKIT LIETUVON

GELBĖKIT GIMINES

Kabeliai

rę skleisdami savo "obruserįiję” 
buvo pastatę cerkvę. Dabar ta 
cerkvė šovinių- apardyta stovi. 
Ją pataisius, kokia nors visuo
menei įstaiga išeitų; teatras ir 
susirinkimams namas naumies- 
tiečiams labai reilakingas, tat 
laikinai ir naudojamasi cerkve.

Netoli Širvinto, Naumiiesčio 
pusėje, Vokiečiai buvo pa-

statę kažin kokią emblemą. Da
bar jos tik pamato stulpas te
bestovi. žmonės vietiniai pa
sakoja, buk tai buvus pastatyta 
tokia baidyklė erelis, kuri žiu
rėjo į Lietuvą, .tarsi visą Lie-, 
tuvą prarys. Bet, vargšė, pa
springo ir jos nebeliko....

Svečias.
(Bus daugiau)

MEILE “MEILĖ IR ŠEIMYNA’’
Mėnraštis, kuriame telpa įdomiau
si straipsniai apie MEILĘ, ŠEI
MYNA, -DAILĘ, MOKSLĄ, ir 
SVEIKATĄ; ŽAVEJANTI DAI
LĖS PAVEIKSLAI; JUOKŲ iri 
JUOKINGŲ PAVEIKSLŲ tiek, 
kiek dabar yra sausoje Amerikoje 
“munšaino”; JAUNŲJŲ SUSI
PAŽINIMĄ ir PAJIEŠKOJIMAI; 
TRAUKIMAS PER KRIUKĮ dar
bininku išnaudotoju, — šitas laik-1 
rastis dabar NAUJIEMS SKAI

TYTOJAMS DUODAMA UŽDYKĄ!!! Kaina $2.00 metams, bet kas
užsirašys DABAR, tas gaus UŽ- 
DYKĄ, nes gaus vieną iš šitų do
vanų: (1). dvi artistiškų paveikslų 
sansiuvas, vertęs $2.00; (2) dvi 
knygas: "Portugalų Minyškos Mei
liški Laiškai”, “Meilė ir Dailė” ver
tes $2.00. Musų adresas: "MEILĖ 
ir ŠEIMYNA,” 2023 Saint Paul

MOKSLAS Ave” ChicagO- IU’ JUOKAI

Žmogų e kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasįtnasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. *

Vyrai ir moteris kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima

. .... . . lengvai prašalinti. Nebus
s daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
f įvykstančių nou pleiskanų.
j JEC ®
į panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas.
| Paskui tik retkarčiais sūvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska- 
j nų atsinaujinimo.
j RUFFLES yra. maistinga maudynė galvos odai ir plaukams.
I Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
i RUFFLESUiti turite pleiskanų.

!Jus aptiėkininkas parduos jums už 65c. Bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačio 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu:
—F. AJ^. P ICHTER Cf CO., 326-330 Froftdwa”. New York °11 "ft

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.

Ži 
De 

dieną 
siren: 
karių 
ką ir 
šiais, 
apie 4 
ki gat' 
laikraš 
Apie 11 
rinko ; 
sugyvei 
nebandj 
mišiniai 
šiai pra 
vekariai 
sulaikyti 
bai prie 
kosi jų u 
žinos, po 
ves, bei 
vanduo.

Rngpju 
komiteto 
čiaus miei 
kontrolėn; 
Fort Logs 
prieš tai i 
ir apie 15 

šitos ria 
streiklaužii 
ma įvežti j

Indianapi 
kasių unijo 
paleido įsi 
tiems darbi 
darbo; Kam 
ėję streikai 
Streikas, ka 
siams unijo 
laiku apšau 
mas padarj 
darbininkų 
valstijų kas; 
jungos.

West Fra 
pasikartotina 
riaušių, kur 
svetimtaučiai 
ną darbinink 
mų ir nužudi 

Minia užm 
ris bandė nu 
kalus. Amei 
kelia prieš si 
siryžę išvyti, 
si tie nelaimi 
ra iš priešas

Belgijos a 
lengva atgrįžt 
produktą vimo 
metais per toi 
ta anglies 90, 
turas su 1913

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

rantuojame kožną auksiną. Siųskit pinigds tuojaus.
Rašykit ar ateikit kolei yra geras laikas:

GOLDBERGER & GOODMAN, BANKERS 
136 East 42nd Street New York, N. Y.

adninistracijoj, bet ir 
žemėj tokiam žmogui 
būti vietos. Ar ne

tik vietinis, bet visoje šalyje abelnai. Meterių išdirbė- 
kad sumažėjusį savo išdirbį išdalinėja tarp šimtų elek- 
kompanijų, kurios naudoja jų išdirbinius.
Illuminating Company turi irgi jai paskirtą dalį, bet jos

gaunamos dalies, duodamas skaičius nėra atsakantis aprūpinimui meteriais visų sa
vo .aplikan tų. z / . ’

Maža yra permatoma vilties, kad tas galės būti tuoj pagerinta.
. . j

Kad norintieji naudotis elektros patarnavimu nebūtų nuo jos atšalinti delei me
terių stokumo, The Cleveland Illuminating Company įvedė galėn tam tikrą abelną 
mokestį del naudotojų elektros naminiuose reikaluose.

Šita mokestis ineina galėn nuo Rugpjūčio 4 dienos.

Kaštai už tokį nemeteriuotą elektros naudojimą bus paaiškinami kiekvienam 
aplikantui, atsikreipusiam j kompanijos ofisą. Kaip greitai bus galima gauti mete
rius jie bus intaisomi paeiliui naudojančių elektrą namuose.

Abelnos mokesties nustatymas priimtas tik del laikino reikalo, patogumui tų, 
kurie kitaip turėtų laukti be jokio elektros patarnavimo. Ta taisyklė visiškai nepa
liečia kainas dabar esančias meteruotos elektros naudotojams, ir bus galėję tiktai 
iki bus sulaukta meterių. /
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ŽMONES, KURIE PIRKO 
PINIGUS
iš svetimų šalių trįs ar keturi mėnesiai atgal, ar 
tai del greito reikalo ar del naudojimo ateityje, 
dabar turi gerą uždarbį kilimu visų Užrubežinių 
Pinigų kainų.
Kainos vis dar yra žemos, tečiaus jos išrodo kils
iančios nuolatos augštyn.
Pirkit dabar, jeigu jus manot, kad reikės užrube
žinių pinigų. Musų kainos paremtos ant žemiau
sių marketo nurodymų.

MES 
SIUNČIAME 

PINIGUS 
BILE 
KUR

OTIS C COMPANY

©© I

Draftai Mpney* Orderiai
Užrubežiniai Pinigai

Tiesioginis Vielomis Patarnavimas per 
Užrubežines Pinigų Rinkas 

UŽRUBEŽINIS DEPARTAMENTAS.

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

N. E.
Randasi apačioje 

CUYAHOGA BLDG, 
priešais Pačto Stotį.
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Reginys Buki 
buvo rinki

Uk duobės ir 
nuimtas Lietu




