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Rusų Kariumenę TraukiasijMEW^AMU-
iš Lietuvos

VILNIAUS MIESTAS PERDUODAMAS GLO-J 
BON LIETUVOS VALDŽIOS.

Sąjungiečiai užrupinti bolševikų audravimu Lenkų 
žemėse. Bijoma kad nekiltų nauja didi kare.

Rusai artinasi prie Novo Georgievsko tvirtovės, 18 
mylių i vakarus nuo Varšavos. Keletas Lenkų 

miestų bolševikų paimta. Raudonieji užėmė 
dalį gelžkelio tarp Varšavos ir Danzigo.

Baltike krašto tautos laiko tarybas Rygoje.

I Sutartis Priimama

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO.

kanas, 
eiska-

kams. 
iti be

taipgi
pacto

Žuvo keli darbininkai
Denver, Colo. — Rugpjūčio 5 

dieną, 11 vai. nakties, kilus su
sirėmimui tarpe miesto gatve- 
karių Streikuojančių darbinin
kų ir jų pritarėjų su streiklau
žiais; užmušta du ir sužeista 
apie 40 žmonių. Sudaužyta pen
ki gatvekariai ir ’’Denver Post” 
laikraščio įstaiga apgadinta. — 
Apie 10 vai. vakare minia susi
rinko apie budinką, kur buvo 
sugyvendinti streiklaužiai, bet 
nebandyta kelti muštynių. Su
mišimas pakilo kada streiklau
žiai pradėjo' važiuoti ir du gat
vekariai streikuojančiųjų tapo 
sulaikyti. Laikraštis, kuris la
bai priešinosi streikeriams, li
kosi jų užpultas, apdaužyta ma- 
žinos, popieros išmėtytos į gat
ves,1 bei paleista į spaustuvę 
vanduo.

Rugpjūčio 7 d^rierš streikas 
komiteto likosi atšauktas,' te- 
čiaus miestas paimtas militarėn 
kontrolėn; pradėjo atvykti iš 
Fort Logah kareiviai. Vakare 
prieš tai riaušėse užmušta trįs 
ir apie 15 sužeista.

Šitos riaušės kilo kada pilnas 
streiklaužių karas buvo bando
ma įvežti į stotį.

Indianapolis, Ind. — Anglia
kasių unijos prezidentas Lewis 
paleido įsakymą streikuojan
tiems darbininkams grįžti prie 
darbo; Kansas kasyklose yra iš
ėję streikan 3,488 darbininkai. 
Streikas, kaip aiškino’ angliaka
siams unijos prezidentas, šituo 
laiku apšauktas, yra sulaužy
mas padaryto kontrakto tarp 
darbininkų unijos ir pietinių 
valstijų kasyklų operatorių są
jungos.

West Frankfort, Ill. — čia 
pasikartotinai atsibuvo' keletas 
riaušių, kuriose užmušta keli 
svetimtaučiai. Riaušininkai vie
ną darbininką ištempė iš jo na
mų ir nužudė.

Minia užmušė fotografą, ku
ris bandė nuimti riaušių pavei
kslus. Amerikonai tas riaušes 
kelia prieš svetimtaučius ir pa
siryžę išvyti juos iš miesto. Vi
si tie nelaimingi atsitikimai y- 
ra iš priežasties streiko.

Belgijos angliakasyklos pa
lengva atgrįžta į prieškarinį iš- 
produktavimo nuošimtį.

BOLŽEVIKAI LIETU
VĄ APLEIDŽIA ,

(‘Eltos’ kablegramas Lietuvos 
Atstovybei Amerikoje-

Kaunas, rugpjūčio 8 d. — 
— Pabaigtos derybos su Ru
sais del Vilniaus ir kitų oku
puotų Lietuvos dalių. Eva
kuacija bus trimiš etapais.

Tuojaus Vilniuje įsisteigs 
Lietuvos civile valdžia.

Iki rugsėjo 1 d. bolševikai 
pasitrauks naujon demarka
cijos linijon nuo Naroč ežero 
pietuosna eis toliau apie 70 
kilometrų rytuosna nuo Vil
niaus, paskui pietuosna nuo 
Vilniaus-Gardino geležinkelio. 
Lyda neįskaitoma.

Rugpjūčio 9 d. nuo p. Balu
čio gauta yra toks kablegramas, 
išsiųstas iš Kauno rugp. 9 d.:

Vakarykštis susitarimas: 
bolševikų okupuotoji Lietuva 
apleidžiamą sekančiai: plotas 
šiaurėn linijos Nėris iki Na- 
roč — trimis dienomis. Plo
tas Vilnius iki linijos Naroč- 
Gudogaje-Solečniki ir Porieče 
— nevėliau rugsėjo 1- d. La
kusis plotas praėjus strategi
niam reikalui. Vilniaus val
diškas įstaigas pradeda per- 
davinėt mums poryt.

Balutis.

Lietuvos Atstovai Pa- 
baltijos Konferencijoje 
Italijos Atstovas atvyko į 

Kauną.
(Oficialis ‘Eltos’ kablegramas 

Lietuvos Atstovybei 
Amerikoje)

Kaunas, rugp. 2 (11:43 v. 
Ivakare). — Išvažiavo į Ry
gą Pabaltijos Konferenci- 
jon Lietuvių delegacija, ku
rion ineina Daktaras Šau
lys, pirmininkas; Konstitu- 
antos Sekretorius Natkevi
čius; taip pat narys atsto
vas Rygoje Daktaras Zau
nius; drauge išvažiavo rei
kalingi Įvairių ministerijų 
ekspertai.

Kaunan atvyko Italijos 
atstovas, Kapit. Sala Um
berto, pradėjo eiti savo pa- 

j reigas.

Gandai apie Valdžios ’’nu
vertimą” neteisingi.

Paskalos apie bolševikų 
sukilimą Lietuvoj neparem
tos. Paskelbtos žinios ma
tomai kalbėjo apie bolševi
kų elgimąsi tose Lietuvos 
dalyse, kurias bolševikai y-

1920 ra tuomlaikinai užėmę ir 
metais per tokį pat laiką iškas-1 kuriose jie, pagal gautas ži- 

žiauriai persekioja ir 
terorizuoja gyventojus.

ta anglies 90.9 nuošimtis suly-lnias 
ginus su 1913 m,

Reginys Unkštos miesto. — Sušaudyta Rusų cerkvė. Prie cerk
vės buvo rinka, bet karės audrai užėjus, pavirto į dirvoną; liko 
tik duobės ir nuo sprogimų net akmenįs išversti. (Paveikslas 
nuimtas Lietuvių Filmų B-vės Fotografo R. Kručo.)

Steigiamasis Seimas ją 
užtvirtino Rugpjūčio 

6 dieną.
Rusai Pasitrauks iš 

Lietuvos.
(Oficialis ‘Eltos’ kablegra- 
mas Lietuvos Atstovybei

Amerikoje)
Steigiamasis Seimas 

Rugpjūčio 6 dieną rati
fikavo taiką su Rusais. 
Opoziciją darė tik dalįs 
socialistų — ir jų ne vi
si. Šiaip visi už.

šiandien Kaune bai
giame derybas su Ru
sais delei užimtų terito
rijų evakuacijos. Rusai 
atsitrauks.

San Diego, Gal. — Prasidėjo 
nesusipratimai tarpe Meksikos 
centralės valdžios ir gubernato
riaus Gantu, kurio vadovyste li
kosi suimtas valdžios laivas, nu
žudyta jo kapitonas ir darbinin
kai. De la Huertos proviziona- 
lė valdžia pareikalavo guberna
torių Esteban Gantu beišlygi- 
nai pasiduoti; jeigu jisai greitu 
laiku paliaus veikęs prieš fede- 
ralę valdžią ir pasitrauks nuo 
gubernatorystės, jam busią su
grąžinta pulkininko vieta kariu- 
menėje, kurią jis pirma turėjo.

Visoj Meksikos .respublikoje 
Cantu dabar esąs vienatinis su
kilėlis ir jo nuraminimui orga
nizuojama kariumenė.

Lenkų Kares Stovis
Panedėlyje, rugp. 9 d., reika

lai stovėjo šitaip:
Bolševikai atmetė Lloyd Ge

orge’s karės pertraukimo pra
šymą.

Varšava drutinasi. Išlauki
niai Lenkų sostinės fortai bom
barduojami jau kelinta diena. 
Lenkai dar šaudo atgal. Lenkų 
valdžia pasiryžus likti Varšavo- 
je.

Anglija ir Francuzija persi
tikrino, jog bolševikai pasiryžę 
užimti Varšavą ir įsteigti tenai 
sovietų valdžią Lenkijai.

Maskvos valdžia nori, kad pa
ti Lenkija jų prašytų taikos, o 
ne Anglija.

'Lenkai vieną viltį turėjo — 
savo liuosnorių armijoje, bet 
ir tos viltįs pasirodė bevertės. 
Rengiamasi nubombarduoti vi
sus tiltus ant Vistulos upės.

Iš Berlino pranešama, kad 
Rusai perėjo Bug upę prie Vyš- 
lovo, pastatydami pavojun šiau
rinį Lenkų sparną. Tas taipgi 
grasina Lenkų kariumenei prie 
Varšavos.

Francuzijos ir Anglijos pre
mjerai sutiko duot Lenkijai pa
galbą amunicija, apiblokaduot 
Rusiją iš jūrių, bet karidmenės 
tai visai nemano siųsti, — tas 
paaiškėjo iš vėlesnių žinių. An
glijos darbininkai labai priešin
gi šalies kišimusi į naują karę.!

Londonas, rugp. 4 d. — An
glijos valdžia suerzinta sovietų 
nepaisymu ant jos pasiūlymų 
pradėti paliaubos tarybas su 
Lenkija. Pasiųsta sovietų val
džiai aštri nota, reikalaujanti 
atsakymo: taip ar ne ir ar bol
ševikai nori tam pasiūlymui pa
klausyti. — Nėra tai kaip ulti
matum, vienok norima išgauti 
tikrą raudonųjų atsakymą, ką 
jie mano daryti.

Sulyg kitų pranešimų, Angli
jos premjeras padavė bolševikų 
atstovams Londone ultimatumą 
reikalaujantį sovietų valdžios 
beišlyginai pertraukti mušius, 
kitaip Anglija paskelbsianti ka
rę. Parižiuje sušaukta sąjun- 
giečių ambasadorių 
mas tarimuiši apie 
ir Lenkijos pavojų.

Krokava, rugp. 4 
tančiai sužeistų Lenkų karei
viu' perviršija ligoninių ištek
lių, stoka slaugių ir gydytojų; 
tankiai slaugės, nuo didelio iš- 
vargimo, krinta šalę ligonių.

Rytų Prūsijos gyventojų bi
joma, kad apsidirbę su Lenki-, 
ja, sovietų kareiviai nepultų iri 
linkui Danzigo pajurin. Bolše
vikai net svarstą planus užėmi
mui Vokietijos.

Sakoma, bolševikai turį už
tektinai amunicijos kariavimui 
per penkis metus.

Lenkų pabėgėliams Rytinėje 
Prūsijoje nieks neparodo užuo
jautos. Vokiečiai pasako: ’’ži
nom, jie yra Lenkai; mes jų 
nenorim; nieks jų nekenčia.”

susirinki- 
bolševikus

d.—Tuks-

Korėja Slopinama
Tokio. —' Japonija delei 

ramumo Korėjoje padidina 
Inai savo kariumenę dar 4,800 
vyrų;

Iš Seoul, Korėjoje, ateiną ži
nios skelbia, kad Japonija ne
mano pakeisti savo nusistatymo 
japonizuoti Korėjos gyventojus.

ne-
te-

BANDITAI CHINIJOJE.
šanghai. — Meksika net kar

ščiausios revoliucijos ir kontr- 
revoliucijos dienose nebuvo taip 
užsiausta banditų, kaip dabar 
yra Chinija. Banditai užpuldi
nėja upėse laivus ir kitaip.

Kaltinama Anglijos 
Premjeras ųž Kares 
Londonas, rugp. 6 d. — At

stovų bute pakllb^lermas, kada 
Airijos Nacionalistų atstovas J. 
Delvin’viešai apreiškė, jog Pre
mjeras Lloyd George ’’ruošia 
karę prieš Rusiją”. Posėdis li
kosi suspenduotas. Airis pa
skelbė taip: ’’Premjeras Lloyd 
George paskelbė karę Airijai ir 
dabar nuėjo kitur, kušindamas 
karėn prieš Rusiją.” Kuomet 
buvo reikalaujama, kad Delvin 
apleistų posėdį, jisai atsisakė, 
šaukdamas: ’’Atveskit čia oku
pacijos armiją.”

New York. — Iš Prancūzi
jos pargabenta 1,575 Amerikos 
'kareivių lavonai, kurie bus iš
siuntinėjami pagal jų miestų į 
giminių globą palaidojimui.

Washington. — Pradėjus tei
sių departamentui kampaniją 
numažinimui pragyvenimo kai
nų, likosi, nubausta 151 bran- 
gintojai. Teisių departamento 
agentai savo darbą varys ir to
liau

Konstantinopolis, rugp. 4 d.— 
Gen. Wrangelio kareiviai pieti
nėje Rusijoje sakosi laimėję su 
bolševikais mušius. Vietomis 
jie paėmė šimtus bolševikų 
laisvėn.

ne-

lai-Washington. — Valdžios 
vų darbininkai padavė reikala
vimą pakelt mokestį abelnai ant 
$45,000,000.

Žydų žudynės. Londonas. — 
' Karlsbade susivažiavo apie 
’ žydų delegatų iš 
1 lių apkalbėjimui 

atstatymo Žydų 
tinėje Europoje.
iš pranešimų patirta, kad atsi
buvo apie 568 įvairus pogro
mai ir išžudyta 138,000 Žydai 
Rusijoje ir Lenkijoje.

Stoka ir brangumas popieros 
pereitais metais privertė susto
ti 1700 Amerikoje leistiems lai
kraščiams. Kaip skelbiama, se
kančius šešis mėnesius turės 
sustoti bent pusė iš' 12,000 sa
vaitinių ir 800 dieninių laikraš
čių, jeigu nebus kokios didelės 
permainos popieros kainose ir 
ištekliuje.

Ūkininkai rengiasi susiorga
nizuoti nustatinėjimui kainų už 
visokius savo produktus ir pri
versti mokėti kiek jie reikalaus.

90 
ša-28 įvairių 

pagalbos 
gyvenimo

Tarp kitko,
ry-

RUSIJOS KARINGU- PASISKUBINKIME SU LAISVES PASKOLOS 
MO PAVOJUS

Nesulaikomas Rusijos raudo- 
. nųjų žengimas 'linkui Varšavos, 

sudėjus į vieną su susekta esa
ma slapta sutartimi tarp Rusi
jos ir Vokietijos sunaikinimui 
Lenkijos ir pranešimai apie ge- 
neralio streiko audrą Vokietijo
je užuojautoje Rusijos sovie
tams sutvėrė Europos sostinė
se baimę, jog čia pat jau atėjus 
nauja visasvietinė karė.

Nekuriu manoma, kad dabar
tinis dalykų stovis yra taip pa
vojingas kaip buvo rugpjūčio! 
mėn. 1914 metais. Sąjungiečiai 
deda pastangas pagelbėti Len
kijai ir sakoma rengia pasiųs
ti kariumenę į frontą, jei rau
donieji atsisakys paliauti mū
šius.'

Anglijos pereitos savaitės 
siųste sovietams nota yra 
naši ultimatumui, ir Rusijos e- 
misarai Londone sakoma reika
lauja sovietų valdžios pertrauk
ti Lenkiją atakavus.

Anglija sakoma rengianti dvi 
divizijas siuntimui į Lenkiją ir 
jos gatavos ant valandos palie
pimo ; iš Mayence, kur stovi 
Francuzijos okupacijos armija 
Vokietijai, ateina pranešimai, 
jog išleista įsakymai transpor
tavimui visų sąjungiečių karei
vių per Bavariją ir Bohemiją į 
Lenkiją. Tą pasikėsinimą 
riumenei gabenti stengsis 
žarijos žmonės sulaikyti.

Iš Beflino pranešama,

DARBU

pa- 
pa-

ka-
Ba-

jog 
apsigynimo ministeris, Gessler, 
išvyko į Rytų Prūsiją ištyrinė
jimui padėjimo,; prisiartinimas 
bolševikų kareivių prie Rytinės 
Prūsijos ru’bežių sukėlė didelį 
neramumą.

Iš Varšavos skelbiama, kad 
Lenkijos delegatai išvyko į Min
ską pasitikt Rusus. Tuo tarpu, 
kaip ateina žinios, sąjungiečiai 
pačiupo bolševikų bevielinį su- 
sinešimą, jog tos įkalbamos ta
rybos su Lenkais esą tik tyčio
mis minimos,'iki jie įsiverš gi
liai Lenkijon, po to gi bolševi
kai numesią savo skraistę ir pa
sirodysią kas esą.

Pereitos savaitės karės nuo- 
tikiai tokie: vietomis bolševikai 
buvę sulaikyti; prie Liet. Bras
tos, kėsinantis pereiti Bug upę, 
raudonieji nustojo 500 savo vy
rų. Jie persiveržė per Narvą 
žemiau Lomžos, patroliai dasi- 
siekė iki Ostrovo, 53 mylios nuo 
Varšavos. Lenkai turėjo ati
duoti Rusams Kolną, 18 mylių 
šiaurrytin nuo Lomžos, ir jie 
jau atakavo Ostrolenkos tvirto
vę, 22 mylios pietvakarin nuo 
Lomžos.

EUROPA KALTINA WILS0- 
NĄ Už BOLŠEVIKUS.

"Visos intrigos, sugundžiu- 
sios Lenkiją užpulti ant Rusi
jos gal nebus susektos, tečiaus 
aikios aplinkybės šiame są
ryšyje matosi Amerikos iš sy
kio prieštaravimas pasinaudoji
mui proga iš Rusijos civilės ka
rės iškarpymui naujų teritorijų 
iš prieškarinių Rusijos rubežių.

"Taip atsitiko todėl, kad kuo
met prezidentas Wilson atsisa
kinėjo turėti bendro su raudo
nąja Trockio ir Lenino valdžia 
ir sykiu atsisakė pasekti Fran- 
euzijos ir Anglijos pavyzdį pri
pažinime respublikų Latvijos, 
Estonijos, Lietuvos, Ukrainos 
ir kitų valstybių, įsisteigusių 
Rusijos žemėse.”

Taip skelbia Paryžiaus ko
respondentai.

Esperanto kalba. Paryžius. 
Esperanto kalbos profesorius 
Paryžiuje, E. Archdeacon, pa
duoda sumanymą, kad tautų ly
ga vartotų oficialiai Esperanto 
kalbą.

Nužudė tėvą. Fairview, N. J. 
— Tūlas 21 m. vaikinas nušo
vė savo tėvą, kuris žiauriai už
puolęs motiną pradėjo kankinti. 
Vaikinas paleido į tėvą šešis šū
vius paskui pasidavė policijai.

‘Liepos Mėnesio Rezulta
tai ir kas Toliau.

Liepos mėnuo tai atostogų ar
ba vakacijų laikas. Dėlto tai 
randame tariamame mėnesyje 
di'ktoką paskolos stočių skaitlių 
nepasirodžiusių, arba negalėju
sių parodyti jokio gyvumo, bū
tent: Bentleyville, Pa.; Home
stead, Pa.; Hoosick Falls, N. Y.; 
Kansas City, Kan.; Minersville, 
Pa.; Maspeth, N. Y.; New Ha
ven, Conn.; Paterson, N. J. ; 
Rockford, Ill. (jau 3 mėnesiai!) ; 
Spring Valley, Ill.; St. Charles, 
Ill.; So. Bethlehem, Pa. (jau 2 
men.) ; St. Clair, Pa., Sioux Ci
ty, la.; Westville, Ill. (jau 2 
mėn.); Youngstown, O., ir dar 
viena-kita. Tokios didžiulės ko
lonijos, kaip Baltimore, Md., 
Brooklyn, N. Y., ir Scranton, 
Pa., vos po kelis šimtus teišga
lėjo paskolinti. Tečiau, toli ne 
visas Lietuvių kolonijas vasa
ros karštis taip sunkiai palietė. 
Dauguma paskolos stočių jokių 
vakacijų nežino ir darbuojasi iš- 
sijuosusios po senovei.’

Praėjusį liepos mėnesį ypač 
pasižymėjo sekančios 1

Amsterdam, N. Y. 
Boston, Mass. 
Bridgeport, Conn. 
Chicago, Ill. 
Cleveland, O. 
Detroit, Mich. 
Elizabeth, N. J. 
Forest City, Pa. 
Lawrence, Mass. 
Niagara Falls, N. Y. 
New Britain, Conn. 
Racine, Wis.
Wilkes Barre, Pa. 
Union City, Conn. 
Worcester, Mass. 
Worcdsteris, atlikęs 

dėlę šimto tūkstantinę kvotą, 
padarė jau apie 10,000 dol. virš 
kvotos ir mano toliau darbuo
tis. Worcesteriečių vardas yra 
branginamas ir minimas visoj 
Lietuvoje. Ačiū Worcesterio 
darbštumui ir visas Bostono ap
skritis bent sulyg liepos mėne
sių rezultatų užėmė pirmą vietą, 
tarp visų kitų paskolos apskri
čių. Mėnesinis rezultatas aps
krityse atrodo sekančiaii:

ši paskola. Ne kįla 
mielių, nefoujoja Val- 

pinigų. Svarbumas 
suprantama kiekvie- 
nori suprasti. Te-

kolonijos: 
$4,600.

6,605.
3,460.

10,000.
10,320.
2.700.
5.700.
2,000.
3,380.

. 2,165..
. 2,870.

2,290. •
3,055.
2,150.

16,696.
savo di-

Bostono apsk. $33,619.
New Yorko 30,465.
Chicagos 23,410.
Waterbury 17,245.
Waterbury 17,245.
Cleveland 15,965.
Wilkes Barre 9,990.
Shenandoah 9,160.
Pittsburgh 6,160.
Philadelphia 4,338.
Tiesiog per Misiją 2,070.’
Tokiu budu Liepos mėnesyj

paskolos darbas pasistūmė pir
myn 152,422 dolariais. Rezul
tatas kai del liepos mėnesio pu
sėtinai geras. Bet gi nuo 1 d. 
rugpjūčio prasideda nauja pas
kolos darbymetė. Kas nebuvo 
padaryta iki šiolei, — privalo 
būti padaryta šį rudenį. Nei 
viena stotis neturi moralės tei
sės laisvės paskolos darbą vil
kinti: 
naują 
darbo.
darbuotojai pavargo, tai tokios

Visos stotįs privalo su 
energija sukrusti prie 
Jei kur paskolos stočių

politinės partijos, ir Lietu- 
social-demokratai, sutarti- 
ir rūpestingai darbuojasi 

valstybės užlaikymo ir su- 
nebeliko jokio

stotįs privalo but perrinktos. 
Paskolos apskričių Komitetai 
turi tatai pridaboti. Rugpjūčio 
mėnesiui pasibaigus atskirų 
stočių darbo vaisiai bus viešai 
paskelbti. Ne del pramogos ar 
savimeilės pradėjome laisvės 
paskolos darbą! Kada musų 
šalis brisdama per vargo jūres 
į laimingesnę ateitį šaukiasi 
musų paramos, — negi galime 
likti šaltais liudininkais ir per 
pirštus žiūrėti į savo prieder
mes, kurias mums musų Tėvy
nė paskyrė. Kaip alkstančiam 
duona, taip Lietuvos Respubli
kos skaitlingiems reikalams y- 
ra brangi 
duona be 
stybė be 
paskolos 
nam, kas
čiaus paskutinieji įvykiai Lie
tuvoje — visus abejojančius ir 
principialius paskolos priešinin
kus turėjo pertikrinti. Kada 
Lietuvos kariumenė randasi da
bar Vilniuje, kada kasdien at
vaduojama naujos ir naujos 
musų sodybos, kada su Sovie
tais padaryta taikos sutartis ir 
Rusai pripažino musų neprigul- 
mybę, kada Lenkų užgrobimo 
pavojus amžinai dingo, kada 
prie krašto valdymo stovi rink
toji valdžia, kuri turi liaudies 
pasitikėjimą, kada galop Lietu
vos 
vos 
nai 
del
stiprinimo, 
pamato abejojimams, šalinimui- 
si ir ypač priešinimuisi ben
dram Valstybiniam paskolos 
darbui. Lietuvos Misija tiki
si, kad bent dabar Amerikos 
Lietuvių socialistinė srovė ak- 
tiviai dėsis prie užbaigimo pra
dėtojo laisvės 
Trečdalis jau 
krus'kime petis 
kirtų kvotų ir 
atsiras. Tatai 
karna forma Amerikiečių daly- 
vumo Lietuvos Valstybę atsta
tant.

Darbas pradėtas, o nebaigia
mas veikiai. Reikia jis galop 
užbaigti. Naturalis paskolos 
darbo galas — tai atlikimas pa 
skirtų kvotų. Kvotos nustaty
tos sulyg apskričių 
kolonijų Lietuviško 
skaitlingumo. Delei 
pratimo kilti negali, 
nijų, kurios savo kvotas išbai
gė, yra kurios artinasi prie už
baigimo, esama betgi kolonijų, 
kurios ’neteko vilties kada nors 
nustatytą kvotą išbaigti ir del 
to neteko ūpo ir energijos. At
sižvelgdama į tai Lietuvos Mi
sija šiuomi pareiškia: visos 
Lietuvos Laisvės’ Paskolos ąto- 
tįs ir komitetai, o ypatingai tie 
iš jų, ką nusimena del kvotos 
augštumo, po apturėjimo šio 
pranešimo laikraščiuose, tuojau 
privalo padaryti savo tarpe ek
stra posėdį ir visapusiai apsvar
styti :

1) Kodėl paskirtoji kvota y- 
ra perdidelė;

(Pabaiga ant pusi. 6-td)

paskolos darbo, 
padarytas. Su- 
į petį prie pas- 
visi 5 milijonai 
vieninteliai tin- ,

ir atskirų 
elemento 

to nesusi- 
Yra kolo-

IŠEIS PIRMĄ SAVAITĘ RUGSĖJO

J
AU priimama prenumeratos ir ga
lima išsirašyti ’’Artojas” pavie
niais numeriais. Kurie norėsit ma
tyti pirma ’’Artojo” numerį, tuoj 

duokit užsakymus, nes galit likti jo 
visai nematė. Pinigus siųskite pačto 
ženkleliais arba money orderiais ir re
gistruotuose laiškuose.

Prenumerata metams $1.00 
Pavienis numeris 10c.

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

CLEVELAND, OHIO
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tihė Lietuvos Paskolos Stotis, žiavom ir liepos 4 d., 8 vai. ry- 
Nekurių darbuojamasi del bo- to, jau buvom Berline. Graži 
nu pardavinėjimo, kiti tam la- sekmadienio diena, gražus Ber- 
bai priešginauja ir bando kenkt, lino miestas, — taip mes tarp 
Kiti lyg kokie bailiai nežino ką 

i daryt: siūlant boną pirkti tai 
bijo atsisakyti, o paskui daro 
išvedžiojimus ir atidėliojimus, 
nors ištikrųjų žinoma, kad to
kie kaip jie niekados pirkti ne-

L. G. D. ‘skleidę nešvarius agitacijos la-
, pelius, kad niekas bonu nepirk- 

šiandien jau galima pasidi- nusipirksią sau karda.
dziuoti nes vos tik sukako pir-, Tas begėdiškas darbas padary. 
mi metai nu.o Lietuva! Gelbėti L kuomet čia Jankėse gerb L mano 
Draugijos gyvavimo, o jau ji L Majoras P. žadeikis. Jie I Bolševikai dalina lapelius, 
yra pasiun us le uvos audo-1šaukė-rėkė: nereik karių, nerei-(agitacijai prieš bonus, bet juo- 
najam ryžiui nemažą apstį j kja gįnkių į Užklausius gerb. se nebuvo galima įžiūrėt nei po- 
pinigais - — $ , . ir 7 ai- Ižadeikio, ar ir kituose miestuo-. litiško sugabumo (nors buvo

e ezes ( onų suvirs) Le įaįp panašiai atsitikę, tai at- iš centru išleisti), nei kiltumo 
drabužių, už kuriuos tik už per-kad ne T; ■ -I.......................................................
siuntimą užmokėta $1,143.33. raudonuju už mėtymą 
Tai ne suvis maža dovana, nors Į • ...
toli gražu nepatenkinanti 
siems reikalams Lietuvos 
liečiu. Bet tas priduoda, 
nariams, taip rėmėjaus 
giau drąsos ir energijos 
jam vajui $100,000.

Lietuvos Raudon. Kryžius de
da visas pastangas sumažinti 
kančias sužeistųjų, — susegu
siųjų ir pamaitinimui iš bado 
mirštančių Lietuvos žmonių — 
ypatingai našlaičių.

Tam viskam reikalinga ir pi
nigai ir sumanumas. Tinka
miausi tam tikslui asmenįs — 
tai gydytojai ir nursės. Ir tik 
Amerikos Lietuvis gali tai pa
rūpinti, tik reikia mesti į šalį 
pamiršti ypatiškumus, o stver
tis už darbo. Daugiaus pasi
šventimo. Nelauk, 1 kad kas 
nors kitas pradėtų ir nuveiktų 
mums visiems pripuolamą dar
bą, — tat imkis darbo ir buk 
keliavedis to prakilnaus veiks
nio savo kolonijoje.

Pinigus siųskit Centran L. G. 
D., išrašę čekį ar money, orde
rį vardu: Dr. J. Kulis, ir indė- 
ję čekį ar orderį kopertan ad
resuoki t sekančiai: Dr.L. Grai- 
čiunas, 3310 So. Halsted Street, 
Chicago, Ill.

stojau po Lietuvos trispalve vė
liava, jausdamos lyg milžinas, 
ir nieko nebebijojau! čia jau 
visi lietuviškai šneka, stoties 
tarnautojai visi Lietuviai (tik 
jų nekuriu apsiėjimas su kelei
viais žiaurokas). Lietuvos pau- 

gatvės medžiais išsodintos, Ikščiai linksmai čiulbėdami svei-L. ~r--o-----
kiną atkeliaujančius į jųjų ša- Šitokiu aprašymu: 
lėlę! Ir kas tas visas gražybes 
ir linksmybes apsakytų: reikė
tų daug popierio ir daug galvos 
sukimo išreikšimui ką sugrįžęs 
į Lietuvą jauti. Kaip Lietuva 
išrodo po kares, nerašysiu, nes 
jau laikraščiuose buvo tai vi
saip pirmiau perkeliavusių ap
rašyta. Tik tiek turiu primin
ti, kad Lietuvoje viskas kasdien 
eina 
voje 
rioje 
lyje.
galima gauti drabužių; viskas 
galima pigiau pirkti, negu A- 
merikoje.

Dvi dienos jau kaip gyvenu 
Kaune; apėjau visą Kauną ir 
aplankiau daug valdiškų namų; 
buvau ir orlaivininkystės sky
riuje, kur orlaiviai taisomi, ir 
orlaivių stotyje. Viskas atro
do gerai ir eina geryn. Aš ga
vau tarnystą kareivių sandėly
je už raštininką.

save kalbėjom; ii- ištikrųjų, 
Berlinas daug puikiau atrodė, 
negu Paryžius. Mūrų augštų 
nėr, 
oras 
lino 
vos

SGERB.
PRAGILO KAMPELIO

'MiiuiiuiiiiiiimntiiiiiiiitiuitmniimitiiiinfitiiuirjitiiiHfuiiiiiiiHntiiiiiitmiiniP
Gerb. Spragilas atbėgo su (šaukti, kaip visus Lietuvos 
i._i.:..----- x------  atstovus Amerikoje, kurie

(nedalyvavo federacijos sei- 
Ime pereitą žiemą.

Po to buvo kalbaftia apie 
sutikimą Lietuvos preziden
to, kuris atvažiuoja į Ame
riką. Visi žino jį esant ge
ru žmogum ir tvarkiai val
džiusiu Lietuvą, ale gyvo 
nematė ir nežino tikrai, ką 
daryt: nutars pasitikt,, nu
eis prie laivo, o jis gali iš
rodyt į bedievį, kada pama
tys iš laivo išeinantį, ir ta
da bėgk atgal, užleisdamas 
visas pasitikimo ceremoni
jas laisvamaniams.

Vienas tada įnešė, kad, 
kolei tautos fonde pinigų 

vai-(dar yra, reikia kuogreičiau-

Tiesa, vienas tų jų pasiryžime, tik nuogi blogi 
į svetainėj ( norai, šio krypsnio žmonių yra 

(globojama Lietuvių svetainė, už 
prakalbos visuomet jos vedėjai 
ima $5, už balius $7, o už teat
ralus perstatymus — $15. Gi 
Bonų komitetas turėjo už pra
kalbas mokėt $20. Ar tai ne 
kriminališkas jų pasielgimas? 
Kaipo tokiam tikslui privalėjo 
būti dykai svetainė duota.

Kaip iš kitų kolonijų, taip ir 
iš musų jau keletas iškeliavo į

". popiergalių buvo išmestas pro 
. | duris. Prie lapelių mėtymo la-

Ų" bai prisidėjo ir komunistų ty
kaus vado Romano moteris.

Prie to dar musų miestelyje 
randasi ir progresisčių, kurios 
išvien veikia su komunistais.

Be to čia randasi dvi katali
kiškos parapijos ir viena nepri- 
gulminga; pastaroji 
dintis tautiška. Bet 
tininkai į tai atidos  _____  ._____-, —F ——t, -------- ,—
pia, nors dar pas mus tautišku- minėjimo, tai K. Kučinskas, kū
mo vardu bando dangstytis vi-Į ris 
šokio plauko biznieriai.

Geriausiais
bais pasižymi 
rie saugoją ir 
vardą ir viską 
ateityje.

Mes visi gerai žinom, kokiu 
tikslu renkamą Lietuvai pasko
la. Čia norisi primint musų 
tautiškos bažnyčios šulams, — 
iš jų ne tik kas kitas, bet ir 
pats kunigas nėra bono pirkęs.

Pas mus nemažai yra ir lenk- 
bernių, kurie šiomis dienomis 
vaikščioja nosis nuleidę, suniu
rę, kad Lenkams nesiseka mū
šiuose su bolševikais. Nekurie 
tokie yra ir Lenkų bonų pirkę, 
bet Lietuvos ne. Jie pamatė, 
kad Vilnius priskirtas prie Lie
tuvių, Lenkai išvyti, ir dabar 
vėl glaudžiasi prie Lietuvių ir 
jau ima skaityti lietuviškus lai
kraščius. Jų toks mėtymasi y- 
ra nedovanotinas — visi būti
nai turi nusipirkt Lietuvos bo
nus ir atgrįžt ant tikro kelio.

Ona Vin—tė.

kaip 
dau-
nau-

geryn ir šiandien Lietu- 
geriau gyventi, negu ku- 
nors jos kaimyniškoje ša- 
Čia užtenka maisto ir jau

myli va-
geri tau-
neatkrei- Lietuvą; tarp kitų, vertas pa

yra. nemažai pasidarbavęs 
prie TMD. 15 kuopos ir buvu- 

tautiškumo dar- Į šiame Centralio Komiteto sky- 
sandariečiai, ku- 
savo tautos gerą 
daro del gerovės

riui. Jo draugai linki jam lai
mingos kelionės ir gerų pasi
sekime Tėvynėje.

Bitė.

LAWRENCE, MASS.
Negalima užtylėti nepranešus 

plačiai Lietuvių visuomenei ką 
veikia musų vietos Lietuviai ir 
mes nuveikėm ypatingai del sa
vo šalies Lietuvos.

Iš 5,000 Lietuvių esam par
davę Lietuvos Laisvės Bonų vos 
tik už1 $15,000.... Iš to musų 
raudonieji.labai, džiaugiasi; jie 
paskolos stoties rengtose pra
kalbose jau du sykiu yra pa-

BINGHAMTON, N. Y.
Vienas iš indomiausių nuoti— 

kiu — tai atsibuvę Liepos 24 d. 
prakalbos, kurias surengė vie-

nllllln

Sveiki

Kūdikiai Padaro
Linksmas 
Motinas

maistas ir gera priežiūraAtsakantis 
turi padaryt kūdikį stipriu ir kuningu. 
Jeigu negali savo kūdikio žindyt, pir
miausia mintis turėtų būti apie

EAGLEBRAND(CONDENSED MILK))

Per tris gentkartes motinos vartojo jį, 
kuomet jų pačių pienas nebuvo tikęs 
kūdikiui. Beveik kiekvienas kūdikis 
žymiai ir tuojaus tarpsta kuomet pa
dedamas ant EAGLE BRAND.
Atsakantumas, saugumas ir ekonomija pa
stato EAGLE BRAND geriausiu vartojimui 
ant stalo ir naminiuose reikaluose. Pirkit 
dėžę šiandien ir naudokit ji kaip pieną ir 
cukrų ir bukit nepriklausomais nuo brangu
mo pieno ir stokumo cukraus. Jis prideda 
malonų skoni kavai, kokai ir .šokoladui.
Jeigu jūsų kūdikis neauga vogoje ir nesu
valdomas, pasiuskit šiandien kuponą reika
laudama dykai Kūdikių Knygos ir maitini
mo instrukcijų jūsų kalboje.

THE BORDEN COMPANY
Hu

Iškirpk Kuponų. Pažymėk Knygų. Pasiųsk jį šiųdien

Mrs. ____________________  City __________ __

Street ________________
Kūdikių Geroves Knyga

State________ (8)
Nurodymų Knyra

išvažiavo keletas 
orlaivių bombarduoti 

stočių, kad pakenkus 
lengvai pasitraukti iš 

Vakar vienas orlai- 
nuskridęs ant Vilniaus

tyras. Besigėrėdami Ber- 
gražumu, nuėjom į Lietu- 
Atstovybę. Paskambinus, 

išėjo pasitikt mus jau Lietu
vos uniformoj kareivis, malo
niai lenkdamas galvą prašė ei
ti į vidė. Inėjus laukiaman 

(kambarin, radom būrį susirin
kusių jaunė vaikinų; išsikalbė
jus pasirodė, kad tai mokslei
viai. Sakė jų Berline esą su- 
virš 40; visi čia buvę kalba su 
išdidumu, kalba apie Lietuvą— 
geri Lietuvos patriotai. Mums 
pranešta, kad šiandien Lenkų 
konsulatas esąs uždarytas ir 
nebusią galima vizų gauti. Su 
moksleivių pagalba susiradom 
gera kambarį pas. jauną Vokie
tę (taipgi buvusią Amerikoje). 
Kambarys nebrangus — 15 m. 
ypatai, bet valgis tai jau ir A- 
merikiečiui brangu — 25 mar
kės ant sykio (75c.). Gerai' 
pasilsėjus per naktį, ryte nuė-Į 
jom vėl Lietuvos Atstovybės 
raštinėn, ten paėmė musų pa
sus ir pranešė, kad ant 4 po' tę laiko aplankyt 
pietų butume atsiimti jų. Nu- savo tėviškę, 
ėjus ant minėto laiko, pranešta 
mums, kad Lenkai pasų neuž- 
vizavę. Dar turėjom laukt ki- ' 
tos dienos; ant rytojaus apie 12 
vai. gavom užvizubtus Lenkų 
pasus-. Liepos 8 d. sėdom tru
kin ir leidomės linkui Lietuvos.

Pavažiavus gerą galą kelio, 
konduktorius mums pranešė, 
kad musų bilietai perėjo savo 
laiko ir turim jau mokėt. Mes 
spyrėmės, remdamiesi tuo, jog 
mums nepranešė Berline apie 
reikalą bilietus dtnaujint, ir nu
sprendėm nemokėt. Atvažia
vom į Eitkūnus, apstojo mus 
kiek tik buvo Vokiečių tarnau
tojų ir privertė mokėti už bi
lietus. Jie sake, kad pinigai 
bus sugrąžinti vėliaus. Perkra
tė mus lengvai, kišenius ir dė
žes ir išleido per rubežių.

Štai jau ir Virbalius — Lie
tuvos vėliava plevėsuoja — jau 
mes ant Lietuvos žemelės, ša-: 
lyjė musų didžiavyrių! Maty
damas savo Tėvynę, užmiršau j 
visus kelionės vargus, ūžmir-1 
šau, kad esu nuvargęs nuo to-Į 
kios ilgos ir sunkios kelionės. |

Gavau savai- 
savo gentes,

L. Apšega.

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

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

PRABOČIŲ ŠEšĖn
LIAI . 1.65

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

DIDYBE .45
ŽMONIJOS KELIAS .30 
GIMDYMO

SLĖPINIAI .85

Reikalaukit
Dirvos” Administracijoj

vė- 
2 d. 
link 
tru- 
prie

Laiškas iš Lietuvos
, Apšega, Clevelandietis, iš

važiavęs tiesiai Į Kauną pas
toti Lietuvos kariumenėn, at
siuntė sekantį ’’Dirvos” Re
dakcijai laišką):

Kaunas, Liepos 9, 1920.
. .. .Meldžiu atleisti už tokį 

ilgą aprašymą. Patalpinkite jį 
Jūsų .gerbiamame laikraštyje.

Pirmiausia, čia man karinin
kai labai išgyrė ’’Dirvą”; kuo
met ją gaune, nepasidalina ir 
nenumeta jos kolei eidama per 
rankas nesuplyšta.

Šiandien 
Lietuvos 
Vilniaus 
Lenkams 
Vilniaus, 
vis buvo
ir numetė keliolika granatų ant 
traukinių; Lenkai apšaudė, bet 
lakūnas laimingai sugrįžo. Šian
dien iš Kauno išvažiavo didžiu
ma kareivių linkui Vilniaus.

Buvom sutarę su draugu pa
viešėt kiek Paryžiuje, bet 
liaus tai atmainėm. Liepos 
sėdom trukin ir leidomės 
Vokietijos. Naktis giedri, 
kis greit bėga; mes stovim
lango ir žiūrim ant vietų, kurio
se siautė karės viesulą; daug 
buvo matyti plytomis užversti 
lauko plotai — kur prieš karę 
buvo gražus miestai. Laukai 
iškasinėti, išrausti -— tai buvo 
kareivių apkasai, bet jau mažai 
ištolo bežymųs, nes gamta pri
dengus savo gražybėmis nors ir 
tokais baisias vietas.

Privažiavus miesto, liepos 3 
d., išlipus pasitiko mus jaunas 
vaikas, gerai angliškai kalbąs 
ir mokąs kelis žodžius lietuviš
kai. Jis persistatė kaipo Lietu
viams patarnautojas ir kad jį 
prašius Lietuvos
Berline patarnauti keliaujan
tiems Lietuviams.
patarnavimą mes priėmėm. Jis 
mus 
tarės 
nešė, 
rikos
bankas esąs uždarytas ir reikia 
eiti Amerikos Mil. Sarg. rašti
nėm Daugumas mainė, nes rei
kėjo pirkti trūkio bilietus; už 
dolarį gavo 25 markes; kadan
gi bankuose tuojaus išėjus 
vo galima gauti už dolarį 
markes — tai pasirodė, kad 
mus apgavo. Nuėjom, su
pačiu vaiku, pirkti trūkio bilie
tus. Vaikas pašnabždėjo ka- 
sieriui ir tas atėmė nuo musų 
po 450 markių už kelionę iki 
Eitkūnų; vėliaus sužinojome, 
kad kiti temokėjo po 300 mar
kių už II klesos bilietą. Krei
pėmės prie Amerikos Mil. Sar
gybos viršininko; jis su mumis 
nuėjo pas kasierių ir pradėjo 
bartis; tik pasibarė ir pasakė, 
kad juos vaktuosiąs, nes pirmą 
tokį raportą gavęs.
musų trūkis tuojau ėjo, tai ir 
palikom nuskriauti; per visą 
musų būrį žuvo apie 5,000 mar
kių. Tas minėtas vaikas buvo 
žadėjęs ateiti mus išleisti, bet 
daugiau nebesirodė. Sėdom į 
trūkį 9 vai. vakare ir leidomės 
linkui Berlino. Visą naktį va-

Atstovybė

žinoma, jo

nuvedė j Amerikos Mili- 
Sargybos raštinę ir pra- 
kad turime mainyti Ame- 
pinigus ant Vokiečių, nes

bu- 
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OLGATg^
TACjC POWD£R

DEL PATOGUMO 
VAKACIJŲ LAIKU

Apsisaugojimui nuo apdegi
nto saule naudokit Ūuosai 
Colgate’s Talcum.
Po maudymosi jie turi ra
minantį odai efektų. Nau
dokit Colgate’s Talcum ki
tų sykį del jo atgaivinančio 
patogumo karštame ore.
Jis prašalina odos lipšnumų 
— geriau ir lengviau apsi
rėdyti ir daug patogiau — 
apramina trynimoji niežė
jimų.
Kuomet važiuojat ant va
kari jų neužmirškit pasiim
ti su savim blešinę Colgate’s 
Talcum.
Reikalaukit Colgate’s Talcum 

sau patinkamoje aptiekoje.
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Kas tik užsimano ką ... „ , — ......
; dyt, tai šaukia suvažiavi- šia pasiųst į Kauną atsto- 

mus padarymui planų. A-|vus apžiūrėjimui, ar gerb.
. na Rusijos bolševikai, su- 
. manę nuverst buržuazišką 
. valdžią ir užimt patįs žmo- 
. nių engimą, suvažiavo, nu- 
. tarė — ir pabaigta.

Suvažiavo Lietuvos atsto
vai į Seimą — jie nenori, 
kaa kiti Lietuvą valdytų — 

: patįs nori but savo valdo
nais — tą nutarė ir pabaig
ta.

Bet tie visi suvažiavimai 
tai niekis prieš Amerikos 
Lietuvių kunigų suvažiavi
mą, kuris atsibuvo Pittsbur- 
ge. Kaipo tokiam svarbiam 
suvažiavime pasistengiau ir 
aš atsilankyti. Jus many
tumėt, kad mane, būnant 
ne kunigu, neįsileido? Ko
dėl ne. Juk aš beveik irgi 
nepastojau kunigu, tai vie
na priežastis. Antra prie
žastis — aš esu geras diplo
matas, o trečia — gerai pa
žįstu bibliją ir kitus šven
tus raštus, tai tokių žmonių 
kunigams labiausia reikia.

Šis seimas buvo nepapras
tas. Kas metai kunigai tu
ri po seimą — anot jų orga
no ’’Draugo”, — kada atsi- 
buna kokioje nors parapijo
je skandalas, kaip pav. mu
štynės parapijonų su kuni
gu. Tada būtinai reikia ku
nigų suvažiavimo, suradi
mui kelių išsisukt iš bėdų ir 
kaip suvaldyt bedievius pa
rapijoms nuo kėsinimosi sa
vo sudėtus bažnyčiai pini-! 
gus valdyt. Nesenai skan
dalas atsibuvo Pittsburge, 
tai ant karštųjų tenai ir ku
nigai suvažiavo ištyrimui 
bedievių skaičaus ir už ko
kias priežastis jie sukilo, ir 
išradimui būdų kitose para-1 
pijose to nedasileisti.

Mane perstatė vienas 
rai pažįstamas kunigas, 
sakydamas, kad čia yra 
silankęs gerb. Spragilas ir 
nori dalyvauti suvažiavime. 
Visi dvasiški tėvai sustojo, 
suplojo, pasveikino ir vėl at
sisėdo. Jaučiausi ' 
guje tarp aniolų. 
visi buvo juodi, 
baltai apsivilkę.

Pirmiausia išklausyta ra
portas Pittsburgo klebono 
apie sukilimą jo parapijoje.

• Gerti.Klebonas išpasakojo 
kiek jam sudėta pinigų, ir 
kad paskui norėjo visi juos 
žiūrėt, neatiduot jam, už tai 
jis juos visus išvarė lauk, 
apšaukė bedieviais, bolševi
kais ir aidoblistais ir dar 
policija užsiundė.

Visi jį už tai pagyrė.
Paskui sekė raportas De

troito. klebono, kad Akrono 
vanagas apipešiojo jo vištą. 
Nutarta išnešt protestą ir: 
išvyt vanagą į plikus kal
nus. Ir dabar vanagas jau 
nebeskraido musų šone.

Po to padavė skundą Cle- 
velando kamendorius, kam 
jį per fordžiulajų policma- 
nas drįso nuvežt į belangę. 
Jis pasisakė, kaip vėlai va
kare išėjo iš gero parapija- . 
no stubos, kur buvo pavai- 
šintis iš priežasties Ameri
kos neprigulmybės šventės, j 
ir paskui, eidamas nepatai-! 
kė pasukti į savo gatvę, pa- 
griuvo ant kelio ir bedie
vis policistas pakėlęs nusi
gabeno jį ant nakvynės.

Visi nutarė tokį policisto 
pasielgimą pranešti polici
jos viršininkui ir reikalauti 
policistą nuo tarnystes at

ge- 
pa- 
at-

kaip dan- 
Tik čia 

o aniolai

musų pirmutinis preziden
tas nepanašus kartais j be- . 
dievį.

Sumanymas vienu balsu 
likosi priimtas ir išrinkta 
delegatai.

Tik neduok die jeigu jie 
važiuodami imtų ir prasi
lenktų; gerb. prezidentas j 
Ameriką, o jie — į Lietuvą, 
ir laivai pravažiuotų vienas 
pro kitą ir pasirodytų dele
gatams, kad musų preziden
tas ištikro j bedievį pana
šus, kaip jie tada praneštų? 
Tada kunigėliai su visomis 
procesijomis sutiktų, o pas
kui paaiškėtų, kad bedievis ! 
Vėl .reiktų rašyt Lietuvos 
valdžiai protestą, kad atsių
stų kitokį prezidentą, nes 

j tas ne toks kokio -musų ku
nigėliai nori.

Dar buvo raportas iš Pro
vidence pabėgusio klebono, 
su skundais ant parapijonų, 
kad nedavė jam baigt išgert 
jo skiepe sudėtą parapijos 
piknikui supirktą degtinę.

Apie didžius nuveiktus 
kunigų darbus raportus iš
klausant paaiškėjo, kad vi
soje kunigų organizacijoje 
gerb. kun.* šnapskuš iš Chi
cago, Lil., yra geriausias 
naminės degtinės išdirbė- 
jas.

Pasibaigus pirmai sesijai, 
prieina prie manęs Makar- 
melio klebonas ir šnabžda:

— Ar žinai gerb. Spragi
le, aš turiu tau apreikšt di
delę paslaptį.

— O ką? — paklausiau.
— Dabar negaliu pasa

kyt. Aš jau su kitais apie 
tai irgi kalbėjau. Eisim su 
manim.

Misliu sau: ar jis čia ren
gia konspiraciją mane Lie
tuvos prezidentu išrinkt, 
kad jiems nepatinka Naru
ševičius, ar pasiųst nuverst 
Lietuvos valdžią ii- išrinkt 
tokį žmogų prezidentu, ku
ris prie visokių dokumentų 
pasirašinėdamas pirmiausia 
deda tris raides su tašku: 
pav. ”kun.” Mislinu ir vi
sokios mintįs galvą laužo: 
kas bus, kas do paslaptis, 
kokia, kodėl? O gal dele
gatu į Paryžių pasiųs, kolei 
tautos fondas neištuštėjęa.

— Na, važiuosim pas ma
ne į hotelį, — sako jis, ves
damos už alkūnės.

Dar išdidesnių pasijutau, 
kada įsisodino į automobi
lių ir lyg kokį Ryma amba
sadorių vežasi!

Suėjom į Fort Pitt hote
lį, užkilom ant devintų lu
bų, į kambarį, kur buvo tas 
klebonas apsistojęs.

Stalas dar iš vakaro buvo 
kortomis apmėtytas, ir ki
tokių dalykų ten mačiau.

Susodino visus, kuriuos 
jis pasikvietė, su savim atsi
vežtus, ir pasakė:

— Aš turiu jums visus 
nustebinantį dalyką: vieni 
tuo pasižymėjo, kiti tuo, o 
aš — per tokią didelę prie
žiūrą štai atsivežiau visą 
galioną ir net į savo kam
barį įsinešiau ir niekas ne
sugavo !

— Tai yra gryna senoviš
ka, net su vandeniu nemai
šyta.

Tą išgirdus, mano gražios 
pirmutinės mintįs į šukes 
subirėjo. Greičiausiai už
sidėjau kepurę ir smukau 
per duris, pažadėdamas nu
eiti į kitą sesiją.
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KAIP DALYKAI JEINA ŠIOSE DIENOSE
Rugpjūčio 2 diena iš Kau-r

- no tapo pasiųstas ’’Eltos” I Pereitame num. buvome 
kablegramas, iš kurio mato-1 pranešę apie Baltiko valsty- 
me> J°£ Lietuvos Valdžia bių atstovų suvažiavimą į 
yra pasiuntusi Rygon dele- tarybas Rygoje.
gaciją iš trijų narių: D-ro 
Jurgio Šaulio, kaipo pirmi- 
ninko, Steigiamojo Seimo 
Sekretoriaus Karininko Na
tkevičiaus ir Latvijos At
stovo D-ro Zaunio. Drau- 

' ge su delegacija iškeliavę 
yra ir reikalingi ministeri
jos ekspertai. Matomai, jog 
.pirmiaus pasiųstoji delega
cija iš T. Noraus, advokato 
Rozenbaumo ir pulkininko 
Kliausčinskio arba pati at
sisakė toliaus vesti derybas 
su Rusų Sovietų Respubli
kos Atstovais arba buvo 
pačios Valdžios pakeista ki
tais'asmenimis iš kairesnio
jo sparno. (Dr. Šaulys, ne- 
partijinis, artimas soc.-liau- 
dininkams; Natkevičius s.- 
liaud. ir D-ras Zaunius soc.- 
demokratas).

Ikišiol nėra patvirtinta', 
kad T. Norus butų išrink
tas Lietuvos Prezidentu, ir 
jeigu spėti, kad pirmiau pa
siųstoji delegacija tapo pa
keista, tai vargu ar jis šiuo 
momentu bus išrinktas Lie
tuvos Prezidentu. Praneš
damas, jog T. Norus esąs 
apskelbtas Prezidentu, kun. i 
Jakaitis veikiausia pabrėžęs 1 
yra tik partijinį krikščio
nių-demokratų nusistatymą.

Svarbiausiuoju šios dele
gacijos uždaviniu yra sprę
sti apie Vilniaus ir kitų Ru
sų okupuotų Lietuvos kraš
tų klausimą. Sulyg padary
tos liepos 12 su Rusais tai
kos, rods jokio klausimo a- 
pie Vilnių ir kitus Lietuvos 
kraštus būti .negalėjo. To
dėl ir Lietuvos Vyriausybė 
turėjo svarstyti klausimą, 
ar reikia sutikti priimti Ru
sų pasiūlymą sudaryti ben
drą komisiją, kad. išnaujo 
tą klausimą svarstyti. Nu
tarta vienok pasiųsti dele
gacija iš minėtų trijų narių 
Rygon. Rusai yra pareiškę 
pageidavimą išvengti visko, 
kas galėtų suardyti gerus 
santikius tarp Rusų ir Lie
tuvių, bet nematomai tarp 
pačių Rusų atsirado nauja 
srovė, kuri visai nenori su 
tuomi skaitytis, ant ko dar 
taip nesenai patįs visai bu
vo sutikę. Įsigalėję Lenki
joje, šie komunistai-impe- 
rialistai laužo sudarytas su
tartis, o jiems pagalbon pa
skubo Lietuviai komunistai 
su V. Kapsuku priešakyje, 
kad tą užgrobtą Lietuvos 
dalį vėl prijungus prie Ru
sijos. Visus tuos santikius 
geriausia nušviečia gautasis 
musų Atstovo Londone Lie
tuvos Valdžios telegramas, 
tilpęs ’’The Christian Scien- 1 
ce Monitor”, rugpjūčio 2 d. Į 
(Tas pranešimas telpa kita- : 
me straipsnyje, apačioje.— 
’’Dirvos” Red.)

Kaip žinoma, iš kitų šal- 1 
tinių, Lietuvos Valdžia yra ( 
ne tik atsisakiusi duoti bol
ševikams traukinių, bet dar 1 
išsprogdinus keletą tiltų už
kirtimui bolševikams kelio 
grųstis į Lietuvą. Lietuvos 
kariumenė pasiliko Vilniu
je ir pradėtos Rygoje dery
bos jau yra atnešusios rug
pjūčio 5 dieną naują žinią 
per Kopenhageną, jog bol
ševikai 
Vilnių 
viams.

sutikę jau apleisti 
ir užleisti jį Lietu

Lietuvos Atstovybė 
Amerikoje.

J. Vileišis.
Vėlesnis g. Vileišio prane

šimas apie Rygos delegaci
ją sekantis: ’’Pasiųstoji Ry
gon Pabaltijos delegacija iš 
D-to Šaulio, Karininko Nat
kevičiaus ir D-ro Zaunio 
matomai turi savo žinioje 
kitus klausimus, o ne Vil
niaus ir kitų Lietuvos oku
puotų dalių klausimą, kaip 
buvo spėta iš pradžios. Ši 
delegacija dalyvauja posė
džiuose drauge su Latvijos, 
Estonijos, Lenkijos ir Suo
mijos atstovais.”

| savo pačių pastangų, bet ką kiti 
jiems pažada: vieniems komu
nizmas, o kitiems — klerikaliz
mas.

Mes vis sakome, kad tarp vy
čių ir bolševikų skirtumo nėra. 
Ir čia pasirodė.

(
Organizuotos valdžios' tokie 

netvarkių ir suiručių propor.uo- 
tojai vienu atžvilgiu' laikomi 
priešais ir vienon krūvon pri
skiriami.

Musų socialistai, kurie praei
tais keleriais metais taip karš
tai stojo už aidoblistus ir rėmė

SAVĘS KULTŪRINIMAS
Rašo BUDRIKAS. '

Kaip komuinstai pripažį-l 
sta laisves teises

Musų užpereitame numeryje 
išreikšti spėjimai kaip galės bū
ti tose vietose Lietuvoje, kur 
parsikraustys bolševikai, dabar I 
pasitvirtina. Ateina žinios to-) 
kioS:

"Padėtis Vilniuje yra labai 
bloga ir kas sykis eina aršyn. 
Tenai likosi įsteigtas Revoliuci
jos Tribunolas (teismas), kuris j 
skiria labai aštrias bausmes, ir 
areštų skaičius kasdien vis di
dėja. Areštuota jau daug įžy
mių piliečių, tų tarpe* grafas 
Tiškevičius ir ’Echo Litwy’ re
daktorius (Biržiška). Visi lai
kraščiai tapo uždaryti, eina tik ] 
tie, kuriuos leidžia bolševikai. 
Visi žmonės, kurie šaukėsi Lie
tuvos kariumenės pagalbos, ir
gi areštuoti.

"Miestas yra plėšiamas vadi
namų rekvizicijų keliu: imama 
visokie daiktai ir nieko už juos 
nemokama, o kartais net ir kvi
tų neduodama. Bolševikų ka
riumenės komanda pareiškė, jog . 
Vilniuje ir jo apskrityje turi 
būti įkurta sovietų valdžia. Ir 
pradžia jau daroma nacionali
zuojant visą prekybą: visos 
krautuvės uždaromos ir deda
mos antspaudos.

"Bolševikai parsigabeno iš 
Rusijos vadinamus Lietuvių 
bolševikus ir sudarė iš jų val
džią su Kapsuku priešakyje, ši
ta valdžia dabar reikalauja ap
kalbėti taikos (su Rusija) su
tartį iš naujo, kad užimtą dalį 
Lietuvos prijungus prie Sovietų 
Rusijos. Ji skleidžia po Lietu
vą agitaciją, kad įvedus Lietu
voje sovietų tvarką.

"Lietuvos valdžios protestai 
prieš bolševikų elgimąsi iki šiol 
dar nedavė jokių pasekmių ir 
padėtis darosi begalo sunki. 
Bolševikai reikalauja Gardino 
geležinkeliui lokomotivų ir va
gonų, ir ‘sakosi sušaudysią gra
fą Tiškevičių, jeigu jų reikala
vimas nebusiąs išpildytas.”. 

Taip praneša ”Chr. Science 
Monitor” korespondentas.

Tokią tai "laisvę” žodžio ir 
spaudos pripažįsta musų sufa- 
natikėję bolševizmo liga rėks
niai, kurie "neturi” laisvės "ka
pitalizmo” valdžiose.

i Bolševikai ir Aidoblistai
i
I Šiodvi srovės nesutinka viena 
su kita iš vardo, o principai — 

i ir vienų ir kitų tie patįs. Bol- 
| ševikai skelbia nugriovimą ka- 
' pitalizmo. Aidoblistai taipgi už 
pareigą turi "nugriovimą kapi
talizmo”. Bolševikai šūkauja: 
Lai gyvuoja revoliucija! ir ai
doblistai sako: mes turime pa
rašyti ant musų vėliavos revo
liucinį obalsį....

RUGPJUČIO MENE
SIO DANGUS

’’Amerikos Lietuvio” redak
toriaus vietą, išvažiavus Lietu
von p-lei Avietėnaitei, užėmė p. 
Jul. Baniulis, ikišiol buvęs prie 
"Tėvynės” New Yorke.

Brooklyn© "komunistų” orga
nas viešai pasisako netikįs, kad 
andai Lenkų paleisti gandai a- 
pie sukilimą Kaune butų teisin
gi, vienok po to užreiškimo vėl 
kalba apie tą patį dalyką ir no
ri tikėti, kad Lietuvos valdžia 
nuversta.

Musų "komunistams” nesvar
bu kaip dalykai ištiesų stovi, 
įvykusiu faktu skelbia tai, 
jiems norėtųsi kad butų.

lkai p

“Vyčio” baubas
Chicagos ’’Vyčiui” viskas 

kas ne iš klebo-
Paskiausias ir 

vyčių organėlio 
apsireiškė nuo-

iš-
rodo raudona, 
nijos paeina, 
paikiausias to 
įsisapaliojimas
gandoje, kad jau net ir "Dirva” 
bolševizmą platinanti!

Pabaiga svieto! štai kaip 
nusigandęs "Vytis” pasako:

"....’Dirva* ir jos štabas 
tarnauja bolševikams, nes ki
taip neskleistų bolševizmo 
dvasios....”
Ir kur ’’Vytis” tą patėmijo? 

Nagi įsiskaitė Spragilo pasikal
bėjime su jo draugu Martinu, 
o tas pastarasis, perstatąs pai
ką užsidegusio Amerikos Lietu
vio bolševikėlio tipą, kaip kur1 
ir pasako, kad jo nuomone, vi
sas žmonijos išganymas "kada 
darbininkai įves tokią laisvę, 
kaip dabar Rusijoj”....

Abu — ir musų bolševikai- 
neišmanėliai ir vyčdai-nedake- 
pėliai — laukia išganymo ne iš

(Tąsa iš pereito num.) įskaitysime jį, kaip kad skaitome bevertin-
Proga eina kartu su tikrais žmonėmis. pa _n°ve^-’ kas ^.ra ąPsurdiška. Ir galima 

jų'vadus bei rinko jiems "aukas, I Ji gyvuoja dabartyje. Musų pareigos yra tlketls’ kad be dldcūų studijų mes nepare- 
kuomet laike streikų jie būda- pasinaudoti ja. Mes turime padaryti sa- gesnye jame teisybes ar gražybes. Gana 
vo areštuojami, dabar, pavirtę vo darbą. Ir žėdno vieno darbas yra šven- tank’a’ ,ima Pasau“ui šimtą metų ar daur 
"komunistais”, jau tuos aidob-Įįas jr svarbus, kaip jis buvo ir praeityje —U'iau pripažinti didį poetą; ir jo vertę gali 

’smalaviriais”. —- ___ x_____ .-xL J pažinti tiktai pakantrus studijuotojas, ku
ris nenuilstančiai triusiasi-dirba. Words- 

, worth vargiai pritrauks ką pirmame su- 
, bliksnojime. Didis skaitytojų skaičius grei- 
. tai atgris jo ir numes į šalį. Bet kurie mo

kysis ir stengsis suprasti jį — ras jo raš
tuose turtus, viršijančius visas kainas. Tė
ra tik kelios didžios poemos skirtingų tau
tų raštuose; bet kurs trokšta turėti pato
bulintą protą, išsikulturinti, apsišviesti, tu
ri, augščiausioje laiko ir darbo kainoje, su
sipažinti su jomis. Nes tiktai jose yra su
talpintos geriausios mintįs, puikiausios, 
aprengtos tinkamiausiais žodžiais; tik jo
se tėra teisingai nuportretuoti prakilniausi 
pobūdžiai; tik jose tėra daiktų ir žmonių 
pasaulis perkeistas vaidintuvės ir nušvies
tas tyro proto šviesa. Tikri poetai prigelb- 
sti mums aiškiau paregėti. Jie mokina 
mus kaip pagerbti; jie pakelia augštyn mu
sų mintis; jie atsiliepia musų augštesnei 
prigimčiai; jie suteikia mums prakilnesnius 
mylėjimus, daugiau išaugštintus siekinius, 
rimtesnius mierius, dvasiškesnius tikslus. 
Jie padaro mus nujausiančiais, kad gyven
ti del pinigų ar pozicijos yra vesti-gyventi 
siaurą ir vergišką gyvenimą; ir jie šau
kiasi į žmones, kurių materialiai ir sukie
tėjusių rūpesčių pančiai drutėja, ir ragina 
juos — pažvelgti svetur ir paregėti, prie 
kokių puikių šalių jie yra aprubežiuoti!

Bet ir didžiausi .poetai turi savo silp
numus. Jie tėra didi tiktai palyginimu! 
Nesiranda nei vieno, kur galėtų visiškai 
apžavėti ir sustiprinti mus be mažiausio 
apvilimo.

Tobulas poetas atneš ateitį į dabartį. 
Ir jam apsireiškus — mes žiūrėsime į jį 
uolesniu pasitikėjimu, negu į žmogų lekio- 
jantį sparnais. Prajaučiamas išaugštini- 
mas yra sielos išaugštinimas, o ne kūno. 
Progresą jau mes turime padarę. Nebe
galima ilgiau tikram poetui dainuoti apie 
gąšlingus džiaugsmus. Jo sutvertas žmo
gus nebėra ’’žemos ambicijos ir apsargin- 
tos meilės vergas”. Jo tikslas yra jieško- 
ti tyriausios žmogaus širdies tarpe geriau
sių, kurie gyveno išaugštinti filosofiniame 
mintijime ir aprengė ją geriausiomis kny
gomis Gamtos Akivaizdoje. Ir jo užduo
tis taipgi yra išvalyti ir patobulinti visų 
žmonių širdis.

(Bus daugiau)

tas ir svarbus, kaip jis buvo ir praeityje — 
tam, kurs buvo užsitikimas žmogiškam 
protui ir valiai.

Musų mintįs išsiplėtoja; musų širdis

listus skaito
Kurie dar liko ’’socialistais”, tie 
aidoblistus laiko lygiais anar
chistais, kaip ir ’’komunistus”.
Nabagai aidoblistai dabar netu- sustiprėja. Ir mes pajaučiame, kad tai bus 
ri kur šliestis: socialistai jų ne
myli, bolševikai neapkenčia....

Visa šita traicė, Amerikos l 
Lietuvių tarpe, numatoma vie
na kitai lygi principuose, tiktai 
kožna save geresne laiko ’’dar
bininkams išganymo” iškovoji
me:

Dar ir daugiau ’’išganytojų” ] 
atsiras, jeigu darbininkai bus ; 
tamsus po senovei ir tikės kož- ’ 
no gražiems prižadams.

ie- gerai ir išmintinga parodyti kitiems, jog 
•Įmes taipgi gyvenome: užrašėme savo var

dus istorijos lapuose. Kada mes išmoks
tame būti namie su augštomis, puikiomis 
h' kiltomis prigimtimis, tuomet didvyriš
kas upas tampa mums naturalis.

Be abejonės, tėra tik kelios istorijos, 
kurios turi šią galingą gydančią veikmę 
širdžiai, protui ir valiai. Bet ir su šiomis 
keliomis kultūros mylėtojas turi būtinai 
apsipažinti.

Kiekvienas turi susirasti sau knygas, 
kokių jam reikalinga. Ir nors jis neras
tų pagalbos tame tome, kurį mokyto lai
kas ir sutarmė pašventino, lai nebūna at- 

Įgrąsintas nuo jo. Bet lai tęsia toliau savo 
jieškojimą; lai jieško ir skaito tol, kol su
sitiks su autoriumi, kurs pripils jo sielą 
džiaugsmu ir atvers jo stebuklingom akim 
naujų pasaulių svajones-reginius. Skaity
ti ir mylėti bi koki didi knyga, ar mažų- 
mažiausiai pamylėti tas jos dalis ai' punk- 

lio. Tris skaisčios Pegaso ir|tus» kurios ypač atsiliepia į mus po dauge- 
viena iš Andromedos konstelia- lį kartų, ir visuomet šviežiais užganėdini- 
cijos žvaigždės sudaro garsųjį mais (kaip kad motina niekad neatgrista 
Keturkampį, Jos nei viena nėra bežiūrėdama ir besiganėdindama savo kū

dikiu) tol, kol autoriaus mintis ir stilius 
tampa tik kuone musų pačių, tai yra mo
kytis savęs apsišvietimo paslaptį. Nes tas, 

Įkurs supranta ir pamyli vieną didžią kny
gą, tikrai susiras savo kelią prie kitų ge
nijaus meilės ir pažinimo darbų. Jis ne- 

Į skaitys ypatingai kad įgyti informaciją, 
bet del dvasios išaugštinimo, del savęs ap
sišvietimo, del sielos stiprybės, del pagal-1 
bos, kas išplaukia iš susidūrimo su prakil
niais ir budėjančiais protais. Jis pažymės 
jiems savo mylimiausius takus ir atpasa
kos dažnai, kaip žmogus mėgsta pakarto
tinai laikyti vietas, kur jis buna smagus 

cijos žvaigždžių, kurių pasakiš- Pralinksminamas: ir šie paišelio pasižy- 
ką reikšmę musų skaitytojai mėjimas taps jam brangus ženklai, — ati- 
jau žino. Dar toliau, rytuose, dengtos teisybės, įgytos išminties, suteikto 
vėlai naktį teka ir karžygis Per- džiaugsmo Žymės.
sejus, biblijoje paverstas į šv. Geriausias skaitymas yra tas, kurs gi- 

. • - - _  liausiai sužadina minti; kurs atveda musų
tai Didžiąją" NebuĮa "arbaug- I Pačių protus į aktivę, sąmoningą autoriaus 

_ i; i_ •_ I nrni'n hnn r? ■J'irc’t'n Toninei n i i n rrnwiniiniA

per keletą mėnesių jo vėl nema
tysime.

Greitoji planeta Merkuras, 
užvardinta dievų pasiuntinio 
vardu, dabar yra rytine žvaig- j 
žde ir kokią savaitę laiko pirm 
17 dienos šio mėnesio bus ma
tyti rytuose prieš saulės patekė
jimą, jei kas anksti atsikeltų ir 
jeigu dangus butų visai tyras.

Štai vėl rytiniame horizonte 
randame garsiąją Pegaso kon
steliaciją, arba Sparnuoto Ark-

£)IDŽIOSIOS musų kaimynės 
planetos, kurios nuo rude

nio gražiai per žiemą dabino 
naktines erdves, dabar baigia 
pranykti: Jupiteris, didžiausia 
visoje musų saulės' šeimynoje 
planeta, nusileidžia dar švieso
je ir pradingsta vakaruose ne- 
patėmyta; greta jo einęs Nep
tūnas taipgi pradingsta, nors 
jo ir taip nuoga akia nematyti 
buvo.
Jupiterį į
matomas 
horizonte, 
Su Marsų 
ti-rausva vakarinė žvaigždė, pa
vadinti Romėnų karės dievo 
vardu, dar matoma žibant toli 
pietvakariniame skliauto kraš
te, aiškiai matoma, nes yra 
skaisčiausia toje dangaus daly
je žvaigždė. Jo apačioje mato
si Virgo konsteliacijos įžymiau
sia žvaigždė, baltoji Spika. Ji 
tuoj pirm saulės nusileidimo už
eis už vakarų. Visos tos žvaig
ždės ir planetos, kurios nuo že
mės žiūrint pradeda rastis va
karų krašte saulei nusileidus, 
jos nuo musų palieka kitoj sau
lės pusėje, o už poros mėnesių 
jos visos bus lygiai priešingoje 
saulės pusėje nuo musų. Sau
lės šviesa jas padengia nuo mu- "ur&i- 
su akių, o kada mes su žeme įžymią dalį savo žvaigždyne —Į 
nusisukame j naktį — į tą pu-r .-. x -. — ■ . . .. .
sę, kur saulės nėra, prieš musu P1*6® debesį, kuri galima kaip piOLO bendrystę. Taig'i, poezija, geiiausio- 

. akis suspindi tos žvaigždės ir kada nutėmyti ir nuoga akimi, Į ji poezija yra gyviausi ir maloniausi pa- 
planetos, kurios randasi toj pu- išrodo neaiškiu skystu lopeliu. įgalba protiniam pagerinimui.
sėje saulės, kur ir žemė. Taigi, 
šį mėnesį, kiek vėliau vakare, 
rytuose pradeda tekėti kita pla
neta — Uranus, kurios mes iki 
šiolei nematėme. Atmename iš 
praėjusio gruodžio aprašymų a- 
pie "pabaigą svieto”, — tuo lai
ku Uranus buvo tiesiai priešin
goje saulės pusėje nuo kitų pla
netų, kurios tuo tarpu buvo to
je saulės pusėje, kur mums už
eina žiema. Dabar yra viduris 
vasaros arba pusė kelio tarp 
žiemos ir žiemos. Toje kelio 
dalyje mes užtinkame planetą, 
keliaujančią irgi į tą pačią pu
sę, kur eina ir musų žemė, bet 
Uranus eina visai lėtai — vos 
į 34 metus sykį apeina aplin
kui saulę, o žemė — į 365 die
nas.

Kas gerai tėmija Marso po
ziciją su žvaigžde Spika, matys, 
jog tiedu artimi dangaus kūnai 

Ijau persiskyrė: Marsas lyg at
simetė tolyn į rytus. Taip yra 
dėlto, kad žemė turi apvalų ke
lią aplink saulę ir tokia artima 
planeta kaip Marsas sulyginime 
su kitomis žvaigždėmis vieną 
sykį mums išrodo toje vietoje, 
kitą sykį kitoje, šitokis Marso 
atsimetimas atgal galima leng
vai persistatyti, ir apie tai pir
miau čia buvo aiškinta.

Gaila, kad Uranus yra per- 
silpna aiškiai nutėmyti nuoga 
akis — taip yra toli nuo musų.

Venus,' Dailos Karalienė, dar 
randasi pararti prie saulės, kad 
butų galima ją matyti, tečiaus 
trumpu laiku ji pastos skais- 
čiausiu vakaro vaizdu. Tik jos 

. reikia jieškoti vakaruose, viršu-
■ je saulės, o ne rytuose, kaip ki- 
. tų planetų, kada pradeda pasi- 
. rodyt. Vakaruose Venus su- 
, spindi ir prieš pusiaunaktį su

velėjančia valanda vėl pranyks-
■ ta.

Saturnas, kuris paskui 
vakarus keliauja, dar I 
tik sutemus vakarų 
bet tuoj nusileidžia.

taip pat. Šita degan-

pirmojo didumo žvaigždės, skai- 
Isčiausioji gi iš jų priklauso An- 
I dromedai, arčiau į šiaurę.

Skaisčiausioji Pegaso žvaig
ždė yra Alpha Pegasi arba Ara
bišku vardu Markab; senovėje 
ji buvo didelės svarbos jūrei
viams, nes ją naudota nustaty
mui kelio tarp rytų ir vakarų. 
Astrologijoje Markab buvo žy
me mirties nuo žaizdų ar ug
nies. Spektroskope ta žvaigždė 
pasirodo susidedanti iš dviejų, 
bet iš tokio tolio mums tik vie-l 
nu žiburėliu-tašku matosi.

Arti prie Pegaso, šiaurėn, y- 
ra grupa Andromeda konstelia-

Aiškesniam apžiūrėjimui reikia Į 
gero teleskopo. Poezija yra, kaip sako Aristotelis, fi-

šis mėnuo įveda žemę į vie-IloSofiškiausia iš visų rašinių.. Ji yra taip- 
ną iš puikiausių meteoriškų lie- gj rašymas su dideliu užsidegimu, gyvybe 
tų — daugiausia matysis nu- — didžiausiu gyvenimo instinktu. Ji plau- 
puolanciu Žvaigždžiu, apie ku- , • .» . , ■ . - ...'i n. k i kia is mtensives minties ir jausmo, nas kiti su baime kalba, buk ... ... J
su žvaigždės nupuolimu keno |duJ Jos randasi jiega išsaukti aikštėn min- 
nors dūšelė žmogų apleidžianti. I tį ir jausmą. Tai yra mintis, perlieta ejno- 
šitas meteorų skyrius vadina- cijos degimu, puikumu ir skaistybe; ir to
mas Perseidais. Jų labiausia del tad mintis padarė ją puikia, pritrau- 
galima patemyti ryto valandose. Jęjančia limpančia.
Užtektinai bus matyti ir per vi- .. .. . , , ,, ,
są naktį. Toks vardas duotas , . PoeziJa J™’ cituojant Wordsworth ą, 
dėlto, kad moeteorai puola tie-;..vlS0 pažinimo kvapas ir puikesnė dvasia; 
siog nuo tos vietos, kur randa
si Persejaus konsteliacija (tik 
ne iš tos konsteliacijos, nes ji 
pertoli — tarp tos grupės žvai- 
gdžių ir meteorų visai nėra ben
dro) . Moteorai prie to nėra 
visai nei žvaigždės, tik erdvių 
dulkelės; nukritus meteorui, ne- 
patėmysit, kad danguose sto- 
kuotų kokios žvaigždės — visos 
stovi kaip buvo. Tos erdvių dul
kelės tankiai yra tik riešuto di
dumo; suėję su žemės atmosfe
ra, jos puola, trinasi per orą ir 
užsidega — iš to matosi jų ži
bėjimas arba ir nusidriekianti 
šviesos uodega. Sudega pats 
meteoras, pirm pasiekiant že
mę, ir labai mažai kada jų nu
puola pas mus.

Daugelį meteoritų ir 
tų randama muzejuose — juos 
surankiojo kuomet nupuolė ant 
žemės dar nesudegę. Pereitą 
žiemą atsimename nupuolimą 
moteorito į Michigan ežerą — 
kurie tą vaizdą matė ir balsą 
girdėjo, buvo nugąsdinti dau
giau, negu kad pamatytų svie
to pabaigą užeinant.
be abejo, niekas jo neišims, te-Įprasti tikrą poetą, 'nėra Gamtos apdovano- 
čiaus jei butų pasitaikęs nupul- jįmas. Tai yra gabumas, kurs turėtų bu-

Vi

Į ji yra giliai degąs išreiškimas, kurs mato
si visų mokslų išvaizdoje.” Poetas turi 
daugiau entuziazmo ir švelnumo-meilumo, 
negu kiti žmonės. Jis turi jautresnę sielą, 
malonesnę širdį, platesnį protą. Jo giles
nis sąjausmas priduoda jam didesnį įžvil- 
gį; ir jo jiega matyti pranykusius daiktus
— rodos kad jie dar ir dabar tebemirgsi 
prieš musų akis — padaro jį gabiu suar
tinti tolimus ir praėjusius su musų akimis,
— jis padaro juos gyvenančiais vėl nauja
me ir nemirtiname pasaulyje. Jis sužadi
na ir paakstina visą protą ir atsiliepia žėd- 
nam sielos gabumui. Didžiausi- filosofai, 
kaip Platonas, yra taipgi poetai. Ir isto
rikas taipgi turėtų būti poetas; priešingai
— nebus Įkvėpimo, guvumo, nei gyvybės 

Tai yra artifi-
ciališka ir vulgariška niekinti, šaipytis iš 
poezijos, kaip lygiai su panieka išjuokti 
tikrą religiją — meilės-išminties religiją; 
ir tie, kurie turi akis ir nemato, yra pa- 
mėgdžotojai, hipokritai visam tam, kas 
augšta ir prakilnu. Jie verčiau sekioja 
pamėgdžiojimą ir veidmainybę, negu aug- 

Iš ežero, ščiausią teisybę. Būti gabiu skaityti ir su-

r aeroli- v^same ^ame> ką jis rašo.

ti kur ant sausumos, kad ir su
lindęs keliolika sieksnių į že- ti įgytas. Poetas tveria, kaip sako Words-

uea ncuuiiAd į . ... .
butų buvę galima iškast ir ^orth, megimą, kuriuomi jis esti apverti- 

Jupiteris palengva iš vakari- jĮmuzejuje butų suteikęs naujo 
■ .• —— x—-'- žmonėms stebėtinumo.nės keičiasi j rytinę žvaigždę ir

namas. Kad suprasti jį, mes turime skai
dyti ir studijuoti jį. Be studijavimo mes

O, LIETUVA.
Lietuva, tu Tėvyne

Mus, kantrių vaikelių,
Kol prie tavęs visi buvom, 
Nematėm vargelių.

O, Lietuva, tu meiliausia
Iš visų šalelių,
Tavyj daugel upių teka, 
Daug žalių girelių.

Drapanėlę nors marškonę
Mes tenai dėvėjom
Ir darbelyj prakaituoti
Kas diena turėjom,

Bet vis sveiki ir vis linksmi, 
.Skausmuos’ nedejavom, 
Po darbelio namon grįžtant 
Mes linksmai danavom.

Gi dabar svetur — nubudę, 
Paskendę varguose, 
Daug vaikelių tavo žuvo 
Tolimuos’ kraštuose.

Bet gi mes, kurie išlikom,
Kurie dar nežuvom,

‘ Atgalio mes grįžti trokštam, 
Į brangią Lietuvą.

Mums kasdieną liūdnai skamba 
Tos dainos paukštelių, 
Kurie saldžiai taip čiulbėjo " 
Tarp tankių šakelių.

Atmenam, kad’ vakarėlyj 
Grįžom nuo darbelio, 
Kad liūdnai čiulbėj’ lakštutė 
Prie sriaunaus upelio.

Mes vėl trokštame, Tėvyne, 
Tave pamatyti,
Ir lakštutės vėl bečiulbant 
Norime klausyti.

O laiminga bus dienelė,
Kada ten sugrįšim
Ir Tėvynę savo mielą 
Vėlei mes išvysim!

Vyturais. .

o,



RUSIJOS MOTERŲ “MIRTIES BATALIJONO” 
VEDĖJOS GYVENIMAS

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

HANZOS SĄJUNGA
(Iš H. Gordon Selfridfe The Romance of Commerce)

(Tąsa iš pereito numerio)
Jai reikia pripažinti teisybę. Ji moka at
siduoti, laikydamosi savo prieš mus visus. 
Ji net paikai laikėsi argumento, jog ’nesą 
tokių įstatymų’.”

’’Matyt”, juokavo Rodzianko, laikyda
mas mano pusės, ”ji nėra taip kvaila. Ji 
galbūt gudresnė už mus abu sykiu.”

Mus užkvietė į valgomąjį kambarį. 
Kerenskis likosi pasodintas pirmiausioje 
viėtoje prie stalo, aš sėdėjau kitame stalo 
gale, priešais jį. Rodzianko buvo Keren
skio dešinėje, Kornilov buvo dešinėje ma
no pusėje. Prie stalo dalyvavo ir trįs są- 
jungiečių generolai. Vienas jų pasodintas 
kairėje prie manęs, kiti du buvo tarpe Ke
renskio ir Kornilovo.

Apdovanojimo iškilmės.
Pagalinus, pietams pasibaigus, Keren- 

vskis atsistojo.. Pirm išeisiant jis pranešė 
man, jog rengiama iškilmingas suteikimas 
man tų dviejų ikonų, kuriuos kareiviai nu
pirkę atsiuntė iš fronto del musų batalijo- 
no. Atsakiau, jog aš neužsitarnavau dar 
tokios garbės, tečiaus troškau atsiteisti 
jam už pasitikėjimą manimi.

• Atėjo ir ta diena. Visos merginos bu
vo dideliame ūpo pakilime. Mano širdis 
plakė su pasididžiavimu. Batalijonas at
sikėlė anksti. Kiekvienas mano kareivis 
apsivilko nauja uniforma. Šautuvai buvo 
nušveisti ir žibėjo. Visa atmosfera buvo 
lyg šventadienio. Mes buvome linksmos, 
nors ir nervuotos, su binčia apie tos dienos 
nuotikius ir pareigas.

Ryte ant 9 prie musų vartų atvyko du 
būriai muzikantų. Paskui juos atvyko pa- 
gelbinis Petrogrado militario distrikto ko- 
mandierius kapt. Kuzmin, su instrukcijo
mis batalijonui nuvykti į Šv. Izaoko kated- 
drą ant 10 valandos, ’pilnoje militarėje iš
vaizdoje. Mes beveik tuoj išsirengėm, ve
damos dviejų militarių kapelijų.

Žmonių judėjimas linkui katedros pu
sės buvo neapsakomas. Visa katedros apie- 
linkė buvo apstatyta garnizono kareiviais. 
Kareivių buvo visokios rūšies. Net būrys 
kazokų, su vėliavomis ant viršūnių savo 
durtuvų, stovėjo tenai. Būrys įžymių pi
liečių ir oficierių stovėjo priešakyj kated
ros ir laukė. Tenai buvo Kerenskis, Ro
dzianko, Miliukov, Kornilov, Polovcev ir 
kiti. Ineinant mums į tą milžinišką mald- 
namį, batalijonas stovinčius pasveikino.

Iškilmių vadovai buvo du archivysku- 
pai ir dvylika kunigų. Bažnyčia buvo per
pildyta žmonėmis. Visiškai net šnabždėji
mas nutilo, kuomet mane pakvietė prieša
kiu ir paprašė apreikšti savo vardą. Aš 
buvau apimta baime, lyg bučiau stovėjusi 
prieš patį Dievą. Vėliava, kurią čia su
rengta pašventinti, paduota į mano ran
kas ir per ją perkryžiuota dvi senos karės 
lauko vėliavos, beveik visiškai mane už
dengiančios. Vadovaująs archivyskupas pa
sakė kalbą, primindamas apie tokią nieka
dos nebuvusią suteiktą moterei garbę ir 
karišką žymę.

Nebuvo priimta užrašyti ant vėliavos 
kokio nors komandieriaus jo vardą, sakė 
jis, tečiaus mano vardas man skiriamoje 
vėliavoje buvo aukso raidėmis išrašytas, 
ir ta žymė, po mano mirčiai, turės būti su
grąžinta į katedrą, jokis kitas komandie- 
rius jos nenaudos. Jam pasakojant ir pas
kui kalbant poterius, kurių protarpyje jis 
tris sykius apšlakstė mane šventintu van
deniu, visu laiku aš meldžiausi su visomis 
savo išgalėmis ir iš visos/širdies. Ceremo
nijos tęsėsi visą valandą, po ko du karei
viai, delegatai iš Pirmosios ir Dešimtosios 
armijų, indavė man tuodu ikonų, padova
notu kareivių, su užrašais, išreiškiančiais 
jų pasitikėjimą manimi, kaipo moterimi, 
kuri ves Rusus į garbę ir atsižymėjimą.

Jaučiausi visai nusižeminus. Nema
niau visai esanti verta tokios pagarbos. 
Pirm priėmimo tų abiejų ikonų, prieš kiek
vieną klaupusi ant kelių prašiau Dievo bū
ti mano globėju. Kaip gi aš, būdama tam
si moteris, galėsiu išpildyti viltis ir pasi
tikėjimą manimi tokios daugybės narsių 
savo šalies sūnų?

Gen. Kornilov, atstovaująs armiją, už
dėjo ant manęs revolverį ir kardą su auk
sinėm rankenom.

”Tu užsitarnavai šių žymių ginklų ir 
niekados jų nepažeminsi”, pasakė jis, pa
bučiuodamas mane į žandą.

Aš pabučiavau kardą ir pasižadėjau 
niekados tų ginkdų nepažeminti ir pavar
toti ju:s apgynimui savo šalies.

Kerenskis po to ant mano pečių prise
gė leitenanto epoletus, pakeldamas mane į 
oficierius. Jis taipgi pabučiavo mane, ir 
jį pasekė kiti įžymieji svečiai, kurie visi 
linkėjo geriausių pasekmių.

Buvo tai didi diena; tai sapnas, ne die
na. Ar mano svajonės išsipildė? Ar šis 
merginų būrelis atsiekė tą, kam jos buvo 
suorganizuotos? Tą dieną man rodės, jog 
viskas atsiekta. Aš jaučiau, kad Rusijos 
vyrai buvo pasiryžę sekti paskui batalijo- 
no ir užduoti priešams paskutinį smūgį, 
išganymui musų šalies. Tai buvo tik iliu
zijos ir mano išsiblaivėjimas neilgai už
truko.

Birželio 24 d. mes apleidome instituto 
piečių ir nuvykome į Kazaniaus katedrą, 
kelyje į gelžkelio stotį. Archivyskupas pa- 
sakė mums prakalbą, nurodydamas mo
mento didelę svarbą, ir palaimino mus.

Palydimos garsingais šukavimais gat
ves apstojusių žmonių, mes nuėjome ant 
stoties. Musų trūkis susidėjo iš keliolikos 
tepluškų ir vieno antros klesos pasažieri- 
nio vagono. Sulipom trukin su įsakymu 
važiuoti Į Molodečno, kur buvo Dešimtosios 
armijos stovykla, nes batalijonas jon buvo 
priskirtas.

Molodečnoj radosi keliolika barakų. 
Beveik pusė jų buvo užimta pabėgėlių iš 
fronto, buvusių policistų ir žandarų, kurie 
buvo priversti stoti kariumenėn revoliuci
jos pradžioje, ir dabar vėl palikę eiles. Bu
vo taipgi ir kriminalistų ir prie to buris 
bolševikų agitatorių. Vienu žodžiu, toje 
fronto dalyje buvo visokio plauko gaivalų.

Jie tuoj apie musų pribuvimą sužino
jo, ir kuomet aš buvau nuvažiavus ant 
pietų, jie būriais supuolė ant mano mergi
nų ir pradėjo jas persekioti ir neduoti ra
mumo.

Nebuvo dar vidurnaktis, kaip buris jų 
atėjo prie medinių lentų barakų sienų ir 
ėmė daužyti. Jie keikė mus ir ypatingai 
mane. Jie bandė Įsiveržti vidun, bet buvo 
sutikti atstatytais durtuvais. Negalėdami 
daugiau atsiekti, iš pasiutimo jie daužė ak- 
menais barakus, išmušdami nekuriuos lan
gus.

Juo daugiau laikėmės kantrybės, tuo 
labiau vyrų intužimas didėjo. Nekurie jų, 
slampinėdami aplinkui barakų, urnai per- 
muša lango stiklą, įkiša ranką į vidų ir su
griebę arti lango gulinčiai už plaukų pra
deda tąsyti, nuo ko pakįla kliksmas. Nei 
viena negalėjo miegoti. Visos buvo galu
tinai pergąsdintos.

Sekančią dieną atėjo telegramas, pra
nešantis apie Kerenskio atsilankymą pas 
mus ir pageidavimą, ka'd prie užkandžio 
dalyvautų generolas ir aš. Tuose armijos 
stovyklos pietuose dalyvavo apie dvide
šimts ypatų. Kerenskis sėdėjo stalo gale; 
musų korpuso komandierius užėmė vietą 
prie mane iš dešinės, kitas generolas iš kai
rės. Valgant buvo kalbama apie padėjimą 
fronte ir visą prisirengimą prie generalio 
ofensivo. Aš beveik visiškai kalbose neda
lyvavau. Valgį pabaigus, kuomet visi pa
kilo, Kerenskis priėjo prie korpuso koman
dieriaus ir apreiškė jam sekantį man neti
kėtą dalyką:

’’Žiūrėk, kad Mirties Batalijone butų 
suorganizuotas komitetas kuogreičiausia,” 
ir rodydamas Į mane, jis pasakė: ’’paliauk 
merginas baudusi!”

Mane tas kaip perkūnu užgavo. Visi 
buvę kambaryje oficieriai atstatė ausis. 
Tai buvo nepaprastas momentas. Paju
tau aš, kaip mano galvon pakilo kraujas, 
uždegdamas mane. Aš visai intužau.

Dvejetu žiaurių susijudinimų aš nuplė
šiau savo epoletus ir trenkiau juos karės 
ministeriui į veidą.

”Aš nenoriu tarnaut po tavimi!” suri
kau. ’’Šiandien tu taip, rytoj priešingai. 
Sykį man leidai vesti batalijoną be komi
teto. Aš niekados komiteto netversiu! Aš 
grįžtu sau namon.”

Trenkus tuos žodžius Į paraudonavusį 
Kerenskį, pirm negu kas spėjo atsipeikėti 
nuo tokio nuostabumo, išbėgau iš vidaus, 
šokau į korpuso komandieriaus automobi
lių ir Įsakiau vežikui tuojaus mane vežti 
į Redki stoti.

Kaip vėliaus man štabo narys Kostia- 
jev papasakojo, tenai atsibuvo didelė su
irutė. Kerenskis iš pirmo labai Įsiuto.

’’Šaukit ją!” iš piktumo suriko.
Korpuso komandierius ir kiti viršinin

kai kalbėjo už mane. Pagaliaus, jie primi
nė Kerenskiui, jog ir mirties bausmė pa
naikinta. 1 -

(Bus daugiau)

Rašo DR. J. ŠLIUPAS.
Silkės — jų gaudymas ir žve

jojimas — buvo nuduotąją 
priežastimi suformavimo, dar 
pradžioje 13-tojo metašimčio, 
didelės Sąjungos Hanzos Mies
tų, kuri tai lyga arba sąjunga 
bėgyje 3-jų ir 4-rių metašim- 
čių buvo viena iš galingiausių, 
užmačiausių ir smarkiausių tarp 
jeib-kokių senovės pirkliškų su
sivienijimų kontroliavimui pre
kybos.

Tečiaus kokios gi buvo ištik- 
rųjų gadynės sąlygos, prieš ku
rias pirkliai turėjo grumtiesi-? 
Karaliai mažyčių valstybių val
dė be apribojimų kaip kad ka
raliai nupiešiamieji musų pasa
kose: jie ne tik savastyje turė
jo žemes ir miestus, bet ir val
dė su despotizmu, kuris ūpo ir 
savi-garbės žmogui turėjo būti 
beveik nepakeliamas. Vasaly- 
bė, Feodalėi Sistemai viešpatau
jant, buvo nuo seniau įsigyve
nusi, ir vienintelis kelias šan
kiam žmogui, norinčiam gyven
ti patenkinime, teliko įsigyti pa
čiam savo karalystę. Nepa
vyks, na, tai jis neteks laisvės, 
o galbūt ir gyvasties, o jeigu 
pavyks, kas voš keletui tepavy
ko iš daugelio maištininkų, tai 
jis nekitaip elgsis su tais, ku
riuos apveikęs bus. Galybė bu
vo teise ir viešpatavo fiziškoji 
spėka, žiaurus ir begarbųs 
žmonės nusimanė esą pateisin
tais griebtiesi už jeib-kokių 
priemonių, kurios privestų prie 
pageidaujamo tikslo. Prasižen
gėlius galima buvo nubausti, 
jeigu juos pagautų, jeigu jų 
pagavėjai turėjo gana fiziškos 
spėkos tą nubaudimą atlikti; 
tečiaus įstatymai, kokie jie bu
vo, ir tribunolai, konferencijos 
ir viešoji opinija, neturėjo ga
lės, o vienintelis daiktas, kurs 
įvertinamas buvo, tai mitri kie
ta ranka, kuri galėjo įkirsti, 
smogti. Bene reikėtų iš tokio 
visuotino apkaltinimo išskirti 
popiežiaus ekskomunikacijos ga
lybę, bet ir tasai moralio įbau
ginimo metodas buvo jau daug 
sykių naudojamas be parali- 
žiuojančio efekto senesniųjų lai
kų.

Stiprieji anų metašimčių vy
rai buvo ’.’žmogžudos — baro
nai”, kaip juos teisingai vadin
davo, nesą jų inėmimas beveik 
visiškai buvo įgijami nuo sun
kiai dirbančiojo pagamintojo, 
kurs triūsė su savo rankom. Ir 
kaip didieji vyrai iš savo pilių 
išeidavo su savo palydovais raz- 
bajauti ir mušti, taip pat jūrių 
razbaininkai, piratai, laikė kiek
vieną už neprietelių, o jo lobių 
važmą už savo turtą, jeigu ga
lėjo atimti. Sukiužinti laivą lai
kė legitimiu remeslu taip kaip 
vergų pirklybą Anglijoje ir ki
tur per daugelį metų aulinkui, 
ir suteriotojas skaitėsi garbin
gu tais laikais, kaip kad legalis 
klastininkas, kurs, musų dieno
se, laimi savo bylą technišku
mais, kuriuos kiekvienas žino 
esant būtinai suktais. Mat, 
žmonių idėjos daugiuose daly
kuose, čion priskaitant ir mora
lybę, keičiasi šimtmečiams bė
gant. Mes mosikuojame ranko
mis ir čiaupomėsi vien tik pa
minti ję apie' taip erzinantį pa
protį, kokiu yra sistematiškas 
laivų sukežinimas, nors dauge
lis musų pačių paprasčiausių jų 
darbų bus turbut laikomi labai 
nemoraliais tų žmonių, kurie 
gyvens aulinkui už kokių 500 
metų. Mintis yra indomi ir be
veik norėtųsi tapti pranašu.

Bet kuomet karaliai ir baro
nai išdykavo, Europos populia
cija ėjo didyn, ir miestai plėto-

formacija konfederacijos buvo 
dalyku augimo iš lėto. Jos pa
ti būtybė buvo nelegalė, nesą 
sąjungos ir associacijos buvo 
uždraustos Vokietijos Imperijo
je. Karaliai ir kunigaikščiai 
buvo jai dideliai priešingi (ži
noma, kas juos už tai kaltin
tų?), nesą jos tikslu buvo lai
mėti ir pasilaikyti tūlą galybę, 
kurią karalių šeimynos buvo 
visados skaičiusios už savo -ypa
tingą tiesą, ir tai tiktai 1370 
m., po to kaip susijungusieji 
miestai buvo vedę didelę karę 
■prieš Valdemarą, Danijos kara
lių, ir užbaigė ją su štralzundo 
taika, miestai išėjo aikštėn, 
taip sakant, ir oficialiai priėmė 
’’Hanzos Sąjungos” titulą.

Garbė visados priklauso pra- 
matoriams, ir šitame atvejuje 
jijė reikia pripažinti Liubėkos 
miestui, kuris pamažino ir tie
siog privertė keletą kitų mies
tų — Hamburgą, Bremeną, Vei
marą ir Koelną — susitelkti del 
savo tiesų atstovėjimo. Kiek
vienas neteisingumo aktas, kiek
vienas arbitraris darbas, pama
tuotas ne kitu kokiu principu 
kaip tik galybe, prisitarnavo 
tiktai sudrutindamas jų pasi
ryžimą. Ir pats čiukuras buvo 
pasiektas, kaip sakėme jau, dė
lei silkių.

•Europa tuomet buvo kataliki
šką nuo galo iki galui, ir su- 
lyg pamokinimų tos tikybos, 
žuvjs buvo vyriausiuoju mais
tu liaudies kiekvieną penktadie
nį, ir žuviena įėmė vietą mėsos 
per septynetą gavėnios savai
čių. Silkės buvo pigus ir mė
giamas maistas, o didėji Balti
jos Jure buvo geriausia žuvavį- 
mo vieta žinomajame tuomet 
sviete toms smulkioms, bet la
bai pa j ieškomoms narėms žvy
nuočių veislės. Tečiaus Balti
jos Jūrę kontroliavo Danija, 
tuomet galinga tauta, kurios 
karalius buvo galingas ir au
tokratiškas ir visai nepanudęs 
klausyti keno nors pašnabždu 
ar įsikišimų. Tai buvo garsin- 
gasai Valdemaras III, kuris pa
rėjęs buvo ant sosto 1326 m. 
kaipo vos dvylikmetinis vaiku
tis, bet koks gi vaikas! Jis vei
kiai parodė savo seniūnams, kad 
jis turėjo mintį, valią ir savo- 
pas užmačias. Pradedant jam 
viešpatauti, jo šalis buvo maža 
ir pakrikdyta daugeliu aržių 
problemų, ir mažų ir didelių, 
tečiaus bėgyje dešimties metų 
Valdemaras tai vis buvo per- 
keitęs. Jis Daniją suvienijo ir 
padarė ją labai gerbiamą sve
tur, o drūtą savoj vietinėje ga
lybėje. Jo populiariu titulu bu
vo ’’Valdemar Atterdag”, kuris 
pravardžiavimas ženklina: ’’dar 
ateis kita diena." Tame atsi
spind karaliaus pobūdis. Jis 
jautė, kad dalykas pageidauja
mas, tikslas siekiamas, jeigu 
ne sykiu įgytas, galės dar būti 
laimėtas rytoj, jeigu ne šian
dien. Jis nebuvo apsigimęs des- 
peruoti, bet laukdavo, kada rei
kėjo, ir laimėdavo, kada galė
jo. Ar šiaip ar taip imant, Val
demaras tiek tęsėjo, kad su jo 
maža karalyste skaitydavosi, o 
jo paties ir jo šalies pažangai 
kįlant, jis ėmė mažiaus atboti 
prašymų, jeigu jie skersai ke
lią jo tikslams. Taip kada Liu
beką ir jo sesermiesčiai kreipė
si prie jo delei tiesų silkes žve
joti ir delei kitų tolygių dalykų, 
jis pasakė aniems, ne perdaug 
mandagiai, kad jų norai jam 
nerupi, ir kad jie turį rasti sau 
kitą užsiėmimą, o ne silkes žve
joti Baltijos Jūrėse. Tat ką gi 
miestai galėjo kita daryti negu 
lauktum nuo žmonių su raudo

nu krauju? Jie nutarė varu 
išveržti iš Danijos, ko negalė
jo laimėti taikus ir pagražinti 
prašymai, ir po tūlo tykaus pri
sirengimo, kurį Valdemaras bu
driai dabojo, jie paskelbė karę, 
nors ne pirma, negu jisai buvo 
žengęs pirmąjį žingsnį.

Karės nupasakojimai su jų 
pergalėmis ir pralošimais, jų 
vyliais, jų prisimeilinimais ir 
legendomis galėtų užžavėti, ir 
giliai išdėsto, koki buvo anų 
dienų žmonės ir karaliai, bet 
čion mums' turi pakakti žinios, 
kad Sąjunga galų gale laimėjo, 
ir nudžiugo, kad gali jau pa
liauti kovoję. Jos gyvenimo 
žaislu buvo Prekyba, o ne karė.

Pirmas pripažinimas jų pa
didėjusio svarbumo ir jų prasi- 
plėtusios sviete galybės atėjo, 
kada garsingasis ciesorius Ka-
rolis IV užsigeidė aplankyti ’’di
dįjį Liubėkos miestą”. Dėbte
lėjimas. buvo suprantamas, ir

I

formalis užkvietimas duotas, te
čiaus kada jisai atkako pas jų 
vartus, jo palydovų buvo tiek 
daug, kad patyrę Liubėkos žmo
nės abejojo; ar juos įsileisti vi
sus ar ne, nesą jie pažinojo ka
ralius ir jų metodus gerai, kad 
jiems perdaug įsitikėtų. Ga
baus visgi juos įsileido, ir per 
vienuolika dienų juos vaišino su 
tokiu šaunumu, kad Karolio 
guodonė šito šiaurinio miesto 
pavirto į nuogandą. Taupus, 
pasekmingi pirkliai buvo susi
dėję daug lobių, o lobiai visuo
met ženklino galybę.

(Bus daugiau)

Vokiečių išrasta naujas tele
fonas, kuriuo, viena viela, gali
ma kalbėtis trims atskiroms po
roms.

josi ir ėjo stipryn žmonėmis, 
pasiryžusiais padaryti galą se
najam despotų- viešpatavimui.

Pirklybą šiaurinėje ir centra- 
linėje Europoje galiaus pradė
jo išskėsti civilzuojančią intaką 
į žmones,, kurie jieškojo bendro 
apsigynimo nuo išdidusių kara
lių ir nuo kraulakių žmogžu- 
džių-piratų ant žemės ir ant jū
rių, įsteigė miestų konfederaci
ją, jau žinomą 1241 m. po var
du' Hanzos. Kilmė vardo nėra 
tikrai žinoma. Elena Zimmern, 
savo veikale The Hansa Towns, 
sako, kad tas ’’žodis randasi Ul- 
filos gotiškajame Biblijos ver
time ir ženklinąs bendriją ir są
jungą žmonių, ypačiai prasmė
je besikaujančiųjų. Jis pavar
totas gaujai žmonių, kurie at
ėjo sugautų Jėzų Gethasema- 
ne’s Sodne.”

Tečiaus tikroji ir priimtoji

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

“DIRVOS” AGENTAS ANGLI
JOJE

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

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

LAIKAS UŽRAŠYTI 
“DIRVĄ” GIMINĖMS 

LIETUVOJE.
I __________

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

' jiems “Dirvą”.
“Dirvos” kaina metams

į Lietuvą tik......... $3.00
Pusei metu ............$1.50

“DIRVA”
7907 Superior avenue 

Cleveland, Ohio.

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

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

rpRĮS gentkartės taupyto- 
x jų atrado šiąją Society 
draugiška ir patogia vieta 
atlikinėjimui savo bankinių 
reikalų. Ir jus atrasite ma
lonų sutikimą čionai jus be
laukiantį.

Incorporated 184Q 

ponely for parings 
in the ffitjj of (ffleoelonb

PUBLIC SQUARE

Didžiausias ir Seniausias Taupymo 
■ Bankas Ohio V alstijoje
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ŽMONES, KURIE PIRKO
PINIGUS
Iš svetimų šalių tris ar keturi mėnesiai atgal, ar 
tai del greito reikalo ar del naudojimo atimtyje, 
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.

PINIGUS
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Draftai KabeliaiMoney Orderiai
Užrubežiniai Pinigai

Tiesioginis Vielomis Patarnavimas per 
Užrubežines Pinigų Rinkas 

UŽRUBEŽINIS DEPARTAMENTAS;

O T I S & C
216 Superior Ave. 

N. E.
Randasi apačioje 

CUYAHOGA BLDG, 
priešais Pačto Stotį.

O.



DIRVA

nesupranta— Teisybė, nei vienas i
to, ką jis mislytų, sakytų bei geistų. Ari 
žemė žino kas atsitinka žvaigždėse, kurios '

VIENYSTA
(Guy de Maupassant — Vertė Tulelis)

Musų pietai — karališko briedžio rei
kalai buvo ką tik pasibaigę. Vienas mano 
senų draugų tarė manin:

— Eikim Į Champs-Elysees!
Mes pradėjome žingsniuoti pro sprog

stančius medžius. Viskas buvo gludu, iš
skyrus taip charakteringą Paryžiaus bil
desį. Lengvas vėjelis vėdino musų veidus 
ir tūkstančiai žvaigždžių kaip aukso dul
kelės, margino tamsų dangų.

Mano bendras tarė:
— Nežinau kodėl, bet čionai, vakare, 

aš jaučiuosi geriau, negu bile kokioj kitoj 
•vietoj. Mano mintįs, rodos, pasidriekia. 
Sykiais,, tik per sekundą, atrodo man lyg 
butų dieviška gyvenimo paslaptis beveik 
atidengta. Paskui durįs užsidaro ir po 
viskam!

Laikas nuo laiko mes pastebėdavom po 
du sutvėrimu čiaužančiu palei medžius. 
Mudu ėjom pro suolą, kur šalimais sėdėjo 
pora, padarydama vieną tamsų tašką.

Mano sėbras sumurmėjo:
— Nabagai tvarinėliai! Tai yra ne 

pasipriklinimas, bet didelis pasigailėjimas, 
kurį jaučiu jų delei. Iš visų žmogiško gy
vate misterijų yra viena, kurią aš tikrai 
atmezgiau. Didelis baisumas musų buities 
gludi tame, kad mes esame visiškai vieni 
ir visos musų pastangos, ir visi musų vei
kimai yra tiktai mėginimas išbėgti iš tos 
vienumos. Tiedu meilužiai ant suolo, po 
atviru dangumi, mėgina, kaip ir visi gyve
nanti sutvėrimai, išvengti vienystės. Bet 
jie yra ir visados bus vieni, lygiai kaip tu 
ir aš esame vieni.

— Vieni pastebi tai daugiau, kiti — 
mažiau, tai ir viskas.

— Per tūlą laiką aš kentėjau bjaurią 
kankynę delei supratimo, delei patyrimo 
tos baisios atskirumos, kurioj mes gyvena
me. Ir aš žinau, jog negali to išvengti nie
kas, tu supranti! .

— Ką mes bandome daryti, kokis ne
būtų musų širdžių impulsas, musų luf)ų 
šauksmas, musų rankų apkabinimas, mes 
visados vieni!

— Aš ištempiau tave pasivaikščioti, šj 
vakarą, kad man nereiktų eiti namon, nes 
dabar aš baisiai kenčiu nuo savo namų vie
nystes. Kokią naudą tas man padarys? 
Aš kalbu j tave — tu klausais manęs ir mes 
abu esame vieni. Ar tu supranti mane?

— "Palaiminti yra ubagai dvasioje”,— 
sako šventas raštas. Jie turi linksmybių 
iliuzijas. Jie nejaučia tos pačios ilgėjimo
si misterijos, kaip kad mes. Jie neklaidžio- 
ja, kaip aš, po gyvenimą be jokio kito da
lyko, kaip tik paviršutiniško kontakto; jo
kio kito džiaugsmo kaip tik saumylišką su
pratimo uždegimą, nuo matymo ir kentė
jimo begalo delei žinojimo musų amžinos 
vienumos.

— Tu manai aš esu kvailys, ar ne?
— Klausyk. Per metus aš jaučiau sa

vo gyvenimo ilgesį, kiekvieną dieną, rodos, 
aš skendau gilyn ir gilyn į tamsų urvą, ku
rio kraštų aš negaliu atrasti, kurio dugno 
negaliu paliesti. Aš ten esu vienas be nie
ko arti manęs. Jokis gyvenantis sutvėri
mas nepasiima to paties kelio. Ta uola yra 
gyvenimas. Sykiais, rodos, girdžiu triuk
šmą, balsus, šauksmus; aš įsimaišau į tuos 
susiburusius garsus. Bet negaliu pasaky
ti iš kur jie ateina. Aš nesutinku nei vie
no, nesurandu kitos rankos ištiestos apsup
tose tamsumose. Ar tu supranti?

Nekurie žmonės, kaikados, persistatė 
tą vienystą.

Musset sako:

išsimėtę'po erdves, kaip žarijos; kai ku
rios iš jų taip toli, kad mes visi neaiškiai 
tegalime įmatyti jų šviesą. Dar gi kitos 
taip toli, kad jos yra dingusios begalinėse 
erdvėse, o vienok jos gali būti viena prie 
kitos taip sklandžiai, kaip kūno molekulos.

— Na, žmogus nežino 'daugiau apie 
savo kaimyną. Mes esame taip toli nuo 
vienas kito, kaip tos žvaigždės ir dar gi 
daugiau atskirti, nes mintis yra nepasiti
kinti.

— Ar žinai ką nors baisesnio, kaip su- 
si'nešimas su žmonėmis, kurių mes negali
me suprasti? Mes mylimės viens kitą lyg 
butume surakinti su išplėstomis rankomis, 
bet negalinti sueiti nei kiek arčiau.

— Mes esame nuolatos sudrebinami 
del pageidimo sueiti arčiau vienas kito, bet 
musų pastangos pasilieka be pasekmių, al
kanos musų tuščios viltįs, musų pasitikėji
mai bevaisiai, musų bandymai be spėkos, 
musų glamonėsiai be vilties. Kada mes 
stengiamės maišytis, tai nuolatos prie to 
musų pastangos tiktai sumuša mus vieną 
su kitu.

— Aš nesijaučiu daugiau vienas, kaip 
tada, kuomet atidarau savo širdį del kurio 
savo draugo, nes tuosyk.aš geriaus nuvo
kiu neįgalimą barjerą, kuris randasi musų 
tarpe. Jis tenai, 'aš regiu jo akis, žiūrin
čias į manasias; bet sielos, kuri slepiasi už 
jų, negaliu pamatyti. Jis klausos manęs. 
Ką jis mislina? Taip, ką jis mislina? Ar 
tu supranti tąją kankynę? gal jis juokia
si iš manęs? Jis permąsto ką aš pasakau; 
jis kritikuoja mane; pamėgdžioja, keikia, 
palaiko mane paprastu, arba net kvailu. 
Kaip gi aš galiu patirti, ką jis mislina? 
Kaip aš galiu patirti ar jis myli mane kaip 
aš jį, ir kas darosi toj mažoj apvalioj gal
voj? Koki tai misterija, nežinomos žmo
giškos esybės mintįs paslėptos — indivi
duates mintįs, kurių mes negalime žinoti, 
mesti, intakuoti, nei gi apgalėti!

(Bus daugiau)

TAS NE POETAS.
Tas ne poetas, kuris meilės 
Karštąją ugnį n’apdainuos, 
Kuris pasaulio tikrą grožę 
Savo dainomis n’išskaitliuos.

Tas ne poetas, kurs dainuoja, 
Pasaulyj nėra buk tiesos;
Kurs savo širdį vainikuoja 
Vainikais gėlių iš tamsos.

Tas ne poetas, kurio dainos - 
Nesivadins balsais doros, 
Kurio kasdiena mintįs mainos, 
Blaškydamosi prie tamsos.

Tas ne poetas, kurs dainuoja 
Vien tik pasaulio baisybes, 
Kuris dainomis išmatuoja 
Kraujo siurbikų galybes.

Tas ne poetas, kuris grožės 
Gimtojo krašto n’apdainuos, 
Skraistę užuomaršos užvožęs, 
Tos šalies žemę nerybuos.

Tas ne poetas, kuris paukštį 
Savuoju draugu nevadins, 
Mūzos sparnais nekils į augštį, 
Grožės vainiko sau snepins.

Tas ne poetas, kurio dainos 
Bus skeltos lyg iš akmenų, 
Kuriojo mintįs tankiai mainos 
Del apkainavimo žmonių.

Tik tas poetas, kurs grožybes 
Pasaulio nuodugniai pažins, 
Kurs brolių skriaudą-neteisybes 
Dainuodams po kojų pamins.

Tik tas poetas, kurs dainuodams 
Kiekvieną žmogų jaus-mylės, 
Ir gamtos grožę išmatnodams 
Pats dorą širdyje turės.

Tyslevas.
Kybartai, 19-III-20.

Kas ateina? Kas maine šaukia?
Niekas! <
Esu vienas. — Atėjo valanda.
Ilgėsis koks! Kokios karionės!

Bet su juom buvo tiktai plaukiama 
abejonė, o ne galutina tikrenybė, kaip kad 
yra su manimi. Jis buvo poetas! Jo gy
venimas buvo pilnas svajonių, sapnų. Jis 
ištikrųjų nebuvo vienas. Aš gi esu!

— Gustavas Flaubet, kuris buvo vie
nas iš didžiųjų pasaulio kentėtojų, dėlto, 
kad jis vienas iš iliuminuotų mąstytojų, 
rašė savo draugui tuos bevilčius žodžius: 
’’Visi mes esame tyruose. Nei vienas ne
supranta kito.”

Supratinga siela.
Visos sėdynės gatvekaryje buvo užim

tos, kuomet jin inėjio dar būrelis motefrų. 
Eidamas per vidurį konduktorius kolektuo- 
ti mokestį, patėmijo žmogų miegantį. Pa
ėmęs jam už peties, pradėjo kratyti pir
myn ir atgal, norėdamas vėl atbudinti jį į 
sąmonę.

— Išbusk, — rėkė konduktorius.
— Aš nemiegu, — atsakė pasažierius.
— Nemiegi? O kodėl gi akįs užsi

merkę?
— Iš priežasties prisigrudusio karo 

padėjimo, — aiškinosi pasažierius. — Man 
labai nemalonu matyti moteris stovint.

JUOKIS 
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi
■ \ . ■

MEILĖS KANKINIAMS.
Kada galvoji net juokas 

ima,
Kaip žmogus tempia bėdų 

vežimą.
Kaip keistų meilėj dalykų 

būva, —
Kiti del josios net ir 

pražūva.
Jauna mergelė, vyrą 

išvydus,
Pamyli jįjį dar nepražydus. 
Meilė prie jojo ją tiktai 

traukia,
Ir jį sutikti tik lauko laukia. 
Bet kada šniūras meilės 

nutrūksta,
Tada mergelė visai 

surūgsta:
Nenor’ kalbėti, niekas 

nemiela,
Suvargin’ kūną, nuslopia 

sielą;
Verkia, dūsuoja, niekam 

nesako,
Mano del meilės visko 

neteko.
Svajoti ima, ašaros bįra, 
Skelbia, kad meilė tik viena 

yra:
Niekad jau kito mylėt 

nemano. —
Bet taip jos darė iš senų 

seno:
Ašaras lieja, tol tęsia 

guostis,
Ik’ kito meilės ranka 

nušluostys.
Tada supranta klaidą 

padarius —
Gamta daug meilių turi 

sutverus.
M. B—nienė.

Nuo Juokų Rpd.: štai yra an
tra gerb. B—menes- lekcija, ir 
jei ji kalba iš patyrimo, tai ga
lime pasidžiaugti turėdami pro
gą per ją šiame skyriuje suteik
ti visiems ir visoms, kurie, vie- 
ną-pirmą pamylėję, jei pasitai
ko suirti, paskui tik verkia, ma
nydami nieko jau sviete nelikus.! 
Daugiausia pakilo filosofijų a-j 
pie meilės šventumą ir vienati- 
numą iš jaunų: kurie tik sykį 
mylėjo, sako, jog meilė tik vie
na yra, ir tą argumentą varto
ja tolei, kolei ■'tfėįsimyli antru 
kartu. Tada, kaip ir visi, išei
na į platų gyvenimo lauką ir 
pamato tiesą.

Šios gerb. B—nienės eilės ski
riamos gerb. Cirineušui, Mučel- 
ninkui, p-lei Petronei L. ir ki
tiems, kurie mano dar čia pasi
skųsti ir kurie niekados niekam 
nepasisakys savo širdies skaus
mų — iki jie išdils, kada kita 
meilės ranka jų ašaras nuo vei
dų nubrauks.

4
O kaip gi: pereitame num. p- 

lė Kleopatra pasigyrė, kad jos 
dar niekas niekur nevedžiojo, 
neglaudė ir nemylavo — ir štai 
gavome net devynis laiškus su 
pasisiūlymu tai vietai. Visi pra
šo musų suteikti jos antrašo.
— Mes taip ir manėme.

Užeina mintis, ar tik p-lė Kle
opatra nepradeda eiti pėdomis 
senų amžių Egipto karalienės 
Kleopatros, kuri svieto valdonų 
širdims daug bėdos pridarė. Ar 

j neatsiras kitas Antonius, kuris 
musų gerb. poetės širdį užka
riaus .... ?

Vincukas, būdamas dar ketu
rių m. amžiaus vaikas, apsika-, 
binęs motinai už kaklo, sakė: 
’’Mamyte, aš labai džiaugiuosi, 
kad garnys mane tau atnešė. 
Kitos mamos aš bučiau visai 
nemylėjęs.” Motina pabučiavo 
vaiką ir prispaudė prie kruti- 
ir džiaugėsi.

Dabar, praėjus 20 metų, jis, 
apsikabinęs Onutę, sakė: ’’Lai
mingiausias aš, kad tave sura
dau, tu esi man geriausia už 
visas ir aš jokios taip nemylė
čiau kaip tave.” Onutė priglau
dė jį prie savęs, pabučiavo ir 
džiaugėsi.

Išpenėto paršo šeriai pirmiau 
pateks į šepetį, — sako Zigmas 
Tučius, nuo Hamilton avė.

Vienas patogumas naudojime 
maisto mintims yra tas, kad 
nereikia po visko dantų šveisti.
— Taip atrašė T. T. iš Plains, 
Pa. Jis dar pridėjo: Nekurie 
vyrai savo namus ir religiją už
laiko ant savo pačios vardo.

Gerb. Prometėjus, išvažiavęs 
ant vakacijų, atsiuntė ant atvir
laiškio tik tuos kelis žodžius: 
’’Daug vaizdų puikių regėjau, 
Daug minčių eiliuot užėjo, 
Bet nei popierio šmotelio, 
Nei paišelio neturėjau.... ”

Kolei surado kuo rašyt, tai 
visos mintįs išgaravo....

ik
Vincas Stepšys, iš Collinwood, 

sako, jog moterįs vargiai kada 
persistato, kad jų kojos yra di
delės, iki nusiperka čeverykus, 
kurie jai kojų nespaudžia.

P. Stanis sako: ’’Niekas ne
nori paimti jokių kitų mirusio 
ypatiškų liekanų, tik pinigus.”

Ant. Brazys prisiuntė pajieš- 
kojimą, prašydamas patalpinti, 
kurs skamba sekančiai: ”Jų pa
čių, gyvų ar mirusių, prašau at
sišaukti." Gal atsišauks, nes 
šiais laikais yra išrasta komu
nikacija ir su dvasiomis.

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

AKIŲ
Specialistas 

Ofiso valandos: 
10 ryte iki 12

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

Central 1690 Main 2063
JOHN L. MIHELICH

Advokatas
Praktikuoju visuose Teismuose. 

Kalbame Lietuviškai.
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
taupinimui

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

Policistas, vesdamas prisira- 
kinęs sau prie rankos sugautą 
prasižengėlį, jaučiasi didžiu, ka
da į jį kiti žiuri.

Einantis šalę policisto sugau

¥

T

tasis, kada jį kiti mato, jaučia
si lyg žiurkė, į vandenį inpuo- 
lūs.

Išvedimas: Ir vienodas daly
kas žmogaus nepatenkina.

ANCHOR LINE
S. S. CALABRIA

Išplaukia Europon Rugpjūčio 17 d.
Klesos Kaina

i
3-čios

HAMBURGĄ 
DANZIGĄ

Prie to dar

- - - $120.00 
- - - - $135.00 
$5.00 Kares taksų

Jūsų mieste yra agentai ir galit prie 
jų laivų reikale kreiptis.

•H
—

H
-l*

Saugumas Pirmiausia
P

INIGAI, kaip Lietuvoje žmonės šne
kėdavo, dega. Amerikoj pinigai au
ga — beveik taip, kaip bulvės: pa
rodini 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 
ir jo skyriuje pinigų saugumą taupytojams 
užtikrina ne tik banko vedėjai, bet taipgi 
ir Ohio Valstija, po kurios priežiūra šitas 
Bankas veikia. Negali būti abejonės apie 
saugumą, lygiai kaip ir visuose valstijos 
prižiūrimuose bankuose.

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

MAIN OFFICE
2006 St. Glair Avenue

SUPERIOR BRANCH
7907 Superior Avenue

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

12000 Superior Ave.

PINIGAI ATNEŠ DAUGIAUSIA NAUDOS
Kuomet norite siųsti pinigus Europon per money orderį, 
draftą ar kabelį, siųskit juos per The Cleveland Trust Com
pany ir gaukit daugiausia naudos iš savo pinigų.

Mes turime žmones, kurie atsargiai tėmija pinigų kainas, 
tokiu budu Amerikos dplaris nueis su pilniausia jo verte į 
tas šalis, kuriosna jus norite pinigus pasiųsti.

Buna tarpai, kad $1.00 nuperka daugiau lei, frankų, kronų ir 
kt., negu kitados. Dabojant ir tėmijant pinigų kainų mai- 
nymąsi kasdien, musų ekspertai gali išstoroti jums geriau
sias pinigų apmainymo kainas.

Tie musų žmonės taipgi parduoda laivakortes ir keliaunin
kams reikalingus piniginius čekius, pasitarnauja išrupinime 
pasportų ir gali suteikti jums reikalingus patarimus. Jie 
moka jūsų kalbą.

Sekančiose užrubežinių reikalų vietose gali suteikti jums 
reikalingą patarnavimą:

MAIN OFFICE — EUCLID PRIE E. 9th ST.
W. 25 th prie Franklin Broadway prie Harvard
Woodland prie E. 22nd Euclid prie E. 105th
Detroit prie W. 117th 15 2nd prie Pepper
Euclid prie E. 57th E. 156th prie Waterloo
Willoughby, Ohio Lorain, Ohio
Detroit prie W. 101st Kinsman prie E. 93rd

Ubc 
Cleveland

Company
4% UŽ PADĖTUS PINIGUS.
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Kate—110.00 Round Trip, wit

DABAR YRA JUMS GERIAUSIA PROGA

Plotvės

kito- 
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DIRVA

Skenduolis Atlantiko Iii j Viršų, tai daužo į laivo šo-! histeriškas klyksmas.
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Valandos: Nuo 2 iki 4 po piet 
ir nuo 7 iki 9 vakare.

Nedelioj: Nuo 2 iki 4 po piet.

Fėm.vk Ikaro (Anchor) VaizbnžcnklĮ

■mi
šč 
kl<
ks

ap- 
lai-
30- 
tas

yra pasekmė gembleria-
R. Adžgys,

Liet. Mech. Sąryšio 
Atstovas Lietuvoj.

Melba Drug Store
The ADELSTEIN DRUG CO. 

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

kuris, pamatęs 
skenduolį, sušu- 
žiurėkit! ve ju- 
Subėgusios mo

terįs prie galo denio tuoj supra
to kame dalykas ir prasidėjo

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

, . Mano ofisas atdaras vakarais, taigi jums
jSggfcr nereikės gaišuoti iš darbo del danty pasi- 

taisymo.
. Naudoju savo garsų “Peridonto” del Be

skausmio Danty Traukimo.

meile: “MEILE IR ŠEIMYNA’’

PAIN-EXPELLER
Vnizbaženklis užreg. S. V. Put. Ofisą.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
:st dantistam :si!

Ofise valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1895 E. 9 Street
Cleveland. Ohio.

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI
GYDYTOJAS IR fUĮUuRGAS 
982 E. 79 St., Cleveland, Ohio.

Telefonai: Rosedale 5758, Princ- 
ton 431

Y CF S.-JFI-ALU'

Bangose
didelis laivas "Baltic” 
išsileido iš New Yorko 
Atlantiko bangomis, iš

gabendamas apie 
tūkstančio įvairių 
nių į Europą.

Pirmose kelionės
supo ir nepratę jutių kelionių 
keliauninkai, ypač moterįs, sir
guliavo. Bet ketvirtoj kelionės 
dienoj vandens paviršis visai

na, tai vėl nardina ir neša prie 
laivo užpakalio; .gi 
gelbėjimosi ringiai vis i 
skenduolio užpakalin.' Gelbėji
mo valtis leidžiasi iš kairiojo 
laivo šono kovoti ir lenktyniuo
ti su bangomis. Tai paskutinė 
maža vilties kibirkštėlė.

’fe 
r

Kuomet ant pirmagalinio lai
vo denio virė kova del gyvas- 
ties ir mirties, kuomet tūkstan
čių jausmai degė noru gelbėti

aprimo ir keliauninkai, ir pava- skenduoliui, — tuo pačiu laiku 
sario vabalėliai, išsipylė ant dė- ant užpakalinio laivo denio, ai
nio pasišildyti prieš saulutę. —-*—— J=—

Senesni šnekučiuojasi apie 
pragyventus nuotikius; jaunes
ni šoka, dainuoja ir šiaip sau 
linksminasi; gi mažesni (o kar
tais prie jų prisideda ir augu- 
sieji) per virvutę šokinėja: Tai 
priprastas keliauninkų užsiėmi
mas paskutinėmis kelionės die
nomis Atlantikui esant ramiam.

Nors artinantis prie Airijos 
krašto ir vėl padidėjo bangos, 
bet tas jau nepakeičia keliau
ninkų užsiėmimo, nes apsipra
tę su jūrėmis, nėra tokie buk
lus. Artinantis prie krašto vi
sų mintįs kreipiamos link Eu
ropos; kiti nuolat daboja ban
guojančias vilnis su vilčia pa
matyti pakraščio žymių.

Štai prisiartina aštunta iš ei
lės vakarienė ir keliauninkai ra
mia, tvarkoje, it gerai išlavinta 
kariumenė, trimis, atmainomis 
užima stalus ir stiprinasi. Pir- 
magalinis ir užpakalinis deniai 
a'bitušti, mat, visų triusiamasi 
prie vakarienės.

Tik staiga ant pirmagalio de
nio, kur beveik išimtinai pasi
laiko tik vyrai, pasirodė pusam
žis švariai apsitaisęs vyras, ir 
lipa per neaugštą laivo aptvarą, 
ir, prisilaikydamas rankomis už 
geležinės aptvaros, lėtai slenka 
žemyn, vandens pusėje....

Netoli stovėjęs vyras 
klausia: ”Ką 
skubiai bėga 
kad nutvėrus 
jau pervėlu. 
jau apgaubė 
bangos.

Kilo riksmas, klyksmas.... 
Urnai pirmagalin suplaukė mi
nios keliauninkų.
ninkai nutiesė vandenin elek
tros žiburį, žiūrėjimui kur tas 
saužudis įšoko.

‘ Į porą minutų skenduolis li
kosi toli užpakalyje laivo, bet 
laivas, panaudodamas visą savo 
jiegą, net virsdamas ant šono, 
ūmai, beveik ant vietos, apsisu
ko ir leidosi prie tos vietos, kur 
žmogus nunoko, išgelbėjimui jo 
gyvasties. Bet kur skenduolis? 
Netoli, iš kairės, laivo priešaky
je matosi elektros žiburys ir ne
laimingojo skrybėlė, bet kur 
žmogus ?.-,.'.

Laivas išleųgvo slenka prie 
elektros žiburio rodomos vietos. 
Gelbėjimo valtis leidžiama že
myn iš kairiojo laivo šono. Vi
sų akįs intemptos; tūkstančiai 
akių uoliai seka liūliuojančias 
bangas, viltyje surasti skenduo
lį. Ant laivo tyla... .

Staiga jūreivis ant laivo prie
šakio sušunka: "Skenduolis iš 
dešinės! Artinasi prie laivo!”

Visi metasi prie dešiniojo lai
vo šono. Klyksmas. .. . Dar 
kelios sekundos ir bangos neša 
skenduolį pro pat laivą, tai iš- 
keldamos viršun, tai vėl jį pa
nerdamos . ... žiūrinčių sielos 
jungiasi su skenduoliu, bet kas 
iš to?....

Baisus reginys.... Skenduo
lis dar pilnoje sąmonėje ir nar
siai kovoja su žiauriomis bango
mis. Kaire ranka laiko užspau
dęs nosį, kad neinbėgtų van
dens kada pasineria, ir stengia
si įgauti oro iškilus viršun; gi 
dešinę ranką laiko prirengtą 
griebtis už bile gelbėjimo daik
to. Bet veltui. .. .

Putojančios bangos tai kelia

ba moterų denio, kaip jis ke
liauninkų buvo vadinamas, gy
venimas ėjo paprastai: vieni 
ramiai sau šnekučiaVo, kiti lyg 
niekur nieko, linksminosi; tre
ti — žaidė. Ten nepastebėta 
nei laivo apsistojimo, nei jo 
sisukimo; tik nepaprastas 
vo pakrypimas ant kairiojo 
no atkreipė jų domą, bet.
buvo priskaityta bangų supi
mui. Gi keliamas nepaprastas 
riksmas mažai' buvo girdimas ir 
palaikyta paprastu kasdieniniu 
trukšmu.

Užpakalinio denio keliaunin
kų domą į skenduolį atkreipė 12 
metų bernaitis, Lietuvis iš Io
wa valstijos, 
bangų nešamą 
ko: ’’Žiūrėkit! 
rėse žmogus!”

Buvusieji prie laivo paskuti- 
išmetami I niojo galo pasakoja, kad ban- 

išpuola Į gos dar sykį iškėlė skenduolį 
Tolhėii- j gana atakai nuo laivo, bet jau 

pasirodė ne galva, o pečiai; ma
tomai atsitolinęs nuo laivo, nu
stojo skenduolis paskutinės vil
ties ir sykiu sąmonės ir prigė
rė-.

Pasiųstoji paskui skenduoli 
gelbėjimo valtis j ieškojo jo ko
kį pusvalandį. Vienok be jo
kių pasekmių grįžo prie laivo, 
tikriau sakant, laivas priėjęs 
paėmė juos, nes ir jų valtelei 
buvo sunku kovoti su gan dide
lėmis bangomis.

Nuskendusis, kaip paskui pa
aiškėjo, buvo Lenkas ar Rusas 
(Lenkai ir nenorėjo jo prisiim
ti, nors su jais visą laiką kor
tavo). Kas pabudino nelaimin
gąjį šokti bangosna, yra paslap
timi, bet manoma, jog praloši
mas kortavime pastūmėjo 
nusižudymo.

Nors tikroji priežastis 
žinoma ir nebus žinoma, 
spėliojimas yra pilnai pamatuo
tas, nes ant laivo kortavimas ir 
kitoks gembleriavimas bujojo 
pilnoj prasmėj. Gembleriavimu 
užsiėmė ne tik keliauninkai, bet 
ir laivo patarnautojai, ir labai 
galimas daiktas, kad ši saužu- 
dystė 
vimo.

L. L. PASKOLA
(Tąsa nuo pusi. 1-mo)

2) Kokia kvota šiai kolonijai 
yra pakeliama;

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

Atsakymus į pažymėtus klau
simus stočių bei komitetų vir
šininkai malonės neatidėliojant 
prisiųsti L. Misijos vardu. Ne
sulaukus iš bi kokios stoties, 
reikš, kad ji išsigali nuskirtą 
kvotą įveikti. Paskolos stotis, 
taikindama šios rūšies praneši
mą į Lietuvos Misiją, privalo 
nuorašą to pranešimo (kopiją) 
pasiųsti savo apskričio valdy
bai. Lietuvos Misija iš gautų 
pranešimų padarys tinkamas iš
vadas.

Einant prie pasekmingo pas
kolos vykinimo artimiausiame 
rudens periode, šiuomi visoms 
stotims privalomai pranešama 
ir įsakoma: paskolos stočių bei 
komiteto valdybos privalo in- 
tempti visas pajiegas 1) kad iki 
spalio 1 d. visos .kvotos priim
tinai Lietuvos Misijos nustaty
tos, arba ir tos kvotos, ką at
skiros stotįs iš savo pusės re
komenduos, — butų .pilnai už
baigtos. 2) Kad visi pasižadė
ję, iki spalio 1 d. pilnai užsimo
kėtų ir neliktų 'kolonijoje nei 
vieno dalimai užsimokėjusio; 
3) kad visi pilnai užsimokėję

Jeigu Lietuviai-išgalėjo atsi
laikyti prieš Lenkų spaudimą ir 
galop visai nusikratė lenkišką 
’’opieką”, jeigu Lietuviai dabar 
drąsiai reikalauja savo ir nesi
bijo įsigalėjusių bolševikų, ar

yra eta t koks rizikas Lietuvai 
skolinti ? Ne. Priešingai, daug 
rižikuotumėm neskolindami, — 
nes laisvę greičiau prarastume. 
257 W. 71 St., New York City.

Lietuvos Misija.

3 MAGNIFICENT STLL
The Great Ship “SEEANDBEE” — “CITY OF ETILE*

CLEVELAND — Daily, May Xut to fi’o\ 
Leave Cleveland - 9:00 P. M. ? Eav. 
Arrive Buffalo - 7:80 A.M. I Stand a i

neliktų be bono; 4) kad visi su
mokėti paskolos pinigai iki cen
to butų pasiųsti Lietuvos Misi
jos ofisan nevėliau spalio 1 d.; 
5) 'kad visi neaiškumai bei 
skundai butų išaugėto pabaig
ta'

Kaslin'k tolimesnio paskolos 
likimo po spalio 1 d., del grąži
nimo neparduotų bonų ir 
kių atskaitų bus pranešta 
keliu vėliau.

Einant paskolos .darbui
pjučio ir rugsėjo mėnesyje, rei
kia turėti omenyje dalyką, apie 
ką jau buvo savo laike praneš
ta : perkant boną reikės maž
možį primokėti. Kadangi nuo
šimčiai už bonus pradėjo augti 
nuo liepos 1 ir kadangi mėnesi
nė! dalis nuošimčio už $50 boną 
yra 21 centas, tai be skriaudos 
bonų pirkėjo ir Lietuvos iždo, 
nustatoma šuomi primokėjimu 
tvarka: už $50 -boną iki rugpjū
čio 15 reikia primokėti 21 cen
tas; už tą patį boną nuo 15 d. 
rugpjūčio iki 15 rugsėjo reikia 
primokėti 52 centu; nuo 15 rug
sėjo iki spalio 1 d. primokama 
63 centai. Už $100 boną toje 
pat tvarkoje primokama dvigu
bai : 42c., 84c. ir $1.26. Už $500 
boną primokėjimas pasidadina 
penkis sykius daugiau negu už 
$100.

Amerikos laisvės bondsai po 
senovei mainomi į Lietuviškus 
bonus sulyg New Yorko biržos 
dienos kurso, atliekant lygią 
operaciją su primokėjimais.

Prie šitų visų paaiškinimų, 
kviečiama visus į tolimesnį pa
skolos darbą. Pirmoje eilėje 
stoja Chicagiečiai. Paskui ju 
seka kiti apskričiai.

The Cleveland Buffalo

1st Automobile 
r heclbasv.

Mėnraštis, kuriame telpa įdomiau
si straipsniai apie MEILĘ, ŠEI
MYNĄ, DAILĘ, MOKSLĄ, ir 
SVEIKATĄ; ž A VEJANTI DAI
LĖS PAVEIKSLAI; JUOKŲ ir 
JUOKINGŲ PAVEIKSLŲ tiek, 
kiek dabar yra sausoje Amerikoje 
“munšaino”; JAUNŲJŲ SUSI
PAŽINIMĄ ir PAJIEŠKOJIMAI; 
TRAUKIMAS PER KRIUKĮ dar
bininkų išnaudotojų, — šitas laik
raštis dabar NAUJIEMS SKAI

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

MOKSLAS Ave” ChicaC°- ln'
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loPARSIDUODA 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. Blujus, 1788 E. 40 st. (33)

ištraukos:

Laivo valdi'

Darbininko Draugas

Garmus per daugiui! kaip

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 
pasidarymų sau naminio gardaus alaus.

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue _________ Princeton 466

MIESTO VEDEJO OSBORN’O 
RAPORTAS APIE 

NATURALIO GAZO PADĖJIMĄ

rėkte 
darai ?!”.... ir 

prie nepažįstamo, 
jį už rankos, bet 

nelaimingąjį 
šaltos Atlantiko

Gegužio mėnesio laidoje East Clevelando 
Chamber of Commerce Buletino telpa ra
portas Miesto Vedėja C. M. Osburn’o, iš 
East Clevelando, apie dalykus, patirtus jo 
važinėjime su specialiu komitetu iš Cleve
lando miesto tarybos kiek laiko pirm to 
per Pennsylvanijos ir West Virginijos na- 
turalio gazo vietas. Iš Miesto Vedėjo iš
vedžiojimų paimama sekančios

’’Tokia pat stoka gazo atrasta 
miestuose tame pat ruožte, kaip 
veland patyrė per praeitas dvi žiemas. Mie
stai Clarksburg, Morgantown ir Fairmount 
užtikti nuvarginti dideliu gazo stokumu.”

ir kituose 
East Cle-

”Po CIarksburgo distriktą padaryta iš
tyrinėjimų keletoj šaltinių, kurių istorija 
parodo, kad kuomet jie buvo originaliai iš
griūti jie išdavė nuo 30,000,000 iki 40,000,- 
000 pėdų ant dienos su spaudimu po 1,000 
svarų ar daugiau. Tie patįs šaltiniai da
bar, nuo dvylika iki keturiolika metų senu
mo, turi spaudimo vos 50 iki 60 svarų ir iš
duoda apie 20,000 pėdų gazo kasdien.”

’’Vienas išvedimas, kokį galima padary
ti po apsilankymo tuose gazo laukuose, ir 
tai tas, jog gazas baigiasi. Gerų žinovų 
tikrinama, kad visų Appalachių kalnynų 
gazo šaltiniai yra trims ketvirtdaliais iš
situštinę. Taipgi sakoma, kad 50 nuošim
tis gazo, kuris ištrauktas iš Appalachių 
gazo lauko likosi niekais išeikvotas.”

’’Galima sakyti, kad jeigu gazas butų 
taupomas tik del naminių reikalų, reikės 
pakelti kainą, delei to, kad kompanijai kai
nuos daugiau vedimas ir pristatymas gazo 
tiktai del namų. Iš keliolikos atsitikimų, 
kur gazo kainos b.uvo pakeltos, gazo nau
dojimas likosi materialiai sumažintas ir 
gazo kompanijų ineigos likosi apmažintos.

THE EAST OHIO 
GAS COMPANY

PAJIEŠKAU savo brolio, Kazio 
DriauneVičiaus, Vilkijos par., 
Kvesų kaimo, Kauno ap. Pir
miau gyveno Philadelphijoj, da
bar nežinau kur. Jis pats ar 
kas apie jį žinantis malonės at
sišaukti. (33)

Anelė Leskauskienė
1635 E. 33 St. Cleveland, Ohio.

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

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

Mano Darbe Nėra Spėjimų.
Paslaptis mano pasisekimo yra mano atsargus įtemptas jieškojimas būdų, kas jums ken
kia. Aš naudoju X-Ray, Mikroskopą ii- 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 proga visokiame gydyme ir mano pasekmės užganėdina.

Aš VARTOJU GARSIUS KRAUJO VAISTUS 606 IR 914.
Visokis mana. 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

Invesdinkit Savo Pinigus Tokion Industrijon, 
Kuri Niekados Neisgalejo Išpildyt Reikalavimus

THE HURON STEEL COMPANY
Autorizuotas Kapitalas $1,500,000

Ohio Valst. Korporacija —- Visi Šerai Paprasti Dabartine jų Kaina $10 nuo Šero

Paklauskit savo 
bankininko apie 
Plieną

Pasiteirauk pas mus apie 
900 akrų vietą su 5 
myliomis pavandeninio 
pakraščio.

Legalius dalykus 
patvirtina Day, 
Day & Wilkin.

Registraras ir 
Apivartos Agentas: 
The Cleveland 
Trust Co.
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Mes užkviečiame visus atsargius ir konsėrvativius in- 
vesdintojus reikalauti iš musų pilnų smulkmeniškų pa
aiškinimų apie šita invesdinimų proga. Kaip dabar plie
no reikmenų užsakymai yra užsilikę apie dešimts mili
jonų tonų stokuojant išidrbysčių, mes esame tikri, kad 
jus ištiesų sutiksit su mumis, kad šitokia proga neturė
tų būti niekais praleista.

Veikiantieji Ofisai 406-408-410 Schofield Building 
Cleveland, Ohio. •

THE HURON STEEL COMPANY
406-8-10 Schofield Bldg.

Rynos Budavonės

THE HURON STEEL COMPANY
Gentlemen: — Please send me a free copy of your new booklet on The Romance 

of the Steel Industry and tell about the big things pending the Huron Steel Company.
NAME ...............................................................................................................................

ADDRESS .............................................................. ..
CITY ................................................................................................

Mr. F. W. Nettler, Prezidentas, turėjo 25 metus patyrimo geležies ir plieno pramonėj; Mr. L. 
H. Conney, Vice Prezidentas, buvo pirmiau su Carnegie Steel Company; Mr. S. V. Obra 1, 
Produkcijos Inžinierius, buvo su The American Steel & Wire Company, The Canada Steel 
Company ir Lake Erie Iron Company; Mr. G. E. Stevenson, Superintendentas Pipų Išdirby- 
stėj, buvo su The National Tube Co., ir Superintendentas Paipų Išdirbystės prie The Worth 
Company, Coatesville, Pa.; Mr. R. H. Ingraham, Superintendentas Skelpų ir Plotvių Išdirby- 
stėj, buvo su The Sharon Steel Hoop Company, Sharon, Pa., ir National Pressed Steel Compa
ny, Massillon, Ohio.
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DARSŪNIŠKIS, Trakų apskr.

(Nuo specialio ’’Dirvos” 
korespondento.)

Nekartą buvo minėta, 
Lietuvos liaudis bunda iš 
žiaus miego ir pradeda po
kį žygiuoti civilizacijos 'keliu. 
Pavyzdžiui, musų žmonės, kai
mo pilečiai, pradeda labai indo- 
mauti... . teatru. Rusams vieš
pataujant apie tą kultūros ša
ką musų kaimiečiai ir nesapna
vo ir girdėti negirdėjo ir nei 
mažiausio supratimo apie teat
rą neturėjo, bet dabar.... da
bar visi žino teatrą su lietuviš
kais vaidinimais. O kaip myli 
jį!.... Pavyzdžiui, tegul aplin-

elgetyno namai ir kt. Taip pat 
buvo kalbama apie tai, kad bū
tinai esą reikalinga Įsigyti dau
giau įrankių gaisrui gesinti. Vi
sa tai kainuotų apie 500,000 au
ksinų.
miestui 
nagesių 
bei esąs

karėsti

Paaiškėjo, kad Kauno 
nepakanka vienos ug- 
komandos. Vyriausy- 
butinas reikalas turė- 
ugnagesių komanda.
("Darbas”)

skubės į' sistato. Miestelis iš po degė- 
pas mus šių, griuvėsių kaipo grybas po 
Dažniau-1 lietaus išdygo ir auga. Buvęs

Kelionės Įspūdžiai 
po Lietuvą.

(Iš Naumiesčio, Šakių apskr.)
• (Tąsa iš pereito num.)
Širvintos miestelio ir jo apie-

kinėse bažnyčiose bus atlaidai linkių Vokiečiai gyventojai, ku- 
nors su 1000 dienų, o kur ša- rie buvo karės sugriauti ar su- 
lyj rengiamas vakaras su vaidi- deginti, gavę atlyginimą — at- 
nimais — visi būtinai 
vakarą. O tų vakarų 
buna galybė ir visur,
šiai yra rengiami mokyklose, koks tai miestelio viršininkas 
mokytojų (mokytojai ir parodė norėjęs miestelį toliau nuo sie
kelių) , bet yra atsitikimų, kad i nos nukelti, bet gyventojai ne
rengiami paprastai, kur moky- sutikę — viršininką suėmę ir 
klų nėra, kluonuose. Turiu pa-, išveždinę į Vokietiją, širvin- 
žymėti, kad musų publika ne- tos raudonoji goti'ko kirkė ge- 
daug reikalaujanti aistetikos j rokai apdaužyta; iš pusės Vo-1 
skonio, jai dekoracijos dalykai j kieti jos nei vieno lango nelikę, 
nesvarbu, kad tik artistai gerai 
loštų, ypač dainuotų, — ir ge
rai.

Aprašysiu, pavyzdžiui, vieną 
iš šimtų rengiamų vakarų, ku
ris įvyko pas mane birželio 13 
d. š. m. mokykloje. Nors mu
sų mokyklos klesės salė nema
ža ir gali pasitalpinti joje apie 
200 asmenų, be to dar dalį jos 
užimta scenai. Scena savotiš
ku budu buvo dekoruota: vidu
ryje scenos paprastai išlipdo- 
me senais perskaitytais laikra
ščiais; uždanga iš naminių pa
klodžių, keletas šventųjų pavei- vo pO keletą medžių atsistaty-l 
kslų — ir viskas. imui, bet tie medžiai girioje —J

Vaidinome "Švarkas ir mili-|an*: kelmų, 
nė; 
lo" 
ras padainavo Lietuvos himną 
ir keletą liaudies dainelių.

Gal, kur gyvuoja augštesnė 
kultūra bei" civilizacija ir kuo- 
puikiausiai priruošti teatrai, ne-

t1 viskio stoties Vokiečiai , buvo 
į I padirbę siaurą gelžkeliuką. Bu- 
| vo pradėję dirbti nuo Naumies

čio iki šakių, o nuo šakių iki 
Nemuno. Bet Vokiečių valdžiai 
sugriuvus, taip ir liko nepabai
gta. Jeigu dabar vaikščiotų 
traukiniukai, tai labai but nau
dinga to krašto gyventojams. 
Medegos gelžkęliukui net Nau
miestyje ant rinkos daug pri
krauta ir šiaip šian-ten primė- 

Ityta, bet gelžkeliuką nei nema
no nieks baigti. Dabar ant vie
no vagonėlio ratų padirbta bū
da ir arkliu važiuoja kasdien 
dusyk iš Naumiesčio į Vilkaviš
kio stotį ir atgal. Už vėžinimą 
ima nuo žmogaus po 15 auksi
nų. Jį valdo susidariusi Žydų 
kompanija. Iš pradžios buvo 
paėmę vietiniai Naumiesčio Lie
tuviai, bet žydeliai juos sukon- 
kuravo ' ir Lietuvos valdžia iš
nuomavo žydams.

Mačiau vežė pačtą iš Vilka
viškio stoties į Naumiestį. Mai
še sukimšti laiškai ir laikraš
čiai. Maišas, žinoma, Vokiečių 
darbo — popierinis, visas sky
lėtas. Laikraščių ir laiškų ga
lai per skyles išlindę. Su pač- 
tu joks valdininkas nevažiuoja. 
Viskas žydelio vežėjo globoje. 
Ant maišo važiuojantieji ”pa- 
sažieriai”, vietos trūkstant, su
sėdę trina. Taip pačtą 

|nei Kinuose neveža!... .
Buvau Katanciznoje 

Naumiesčio dvarukas).

turbut

I skundėsi ’’vokiškais lyferiavi- 
I—i,.Lietuvos valdžia 

pat engia, kaip 
kaizerio valdžia, 

parodė Suėmi-

mais”, kuriais 
ūkininkus taip 
engė Vokiečių 
Tas ūkininkas 
mo Komiteto duotą užkvietimą, 
kad 1920 metais būtinai turi 
duoti (lyferiavoti) 20 pūdų ru
gių, 5 pudus kviečių, 3 pudus 
miežių, 7 pudus avižų, 10 pūdų 
mėsos, 10 aršinų drobės, 7 pu
dus kiaulės mėsos, 18 svarų rie
balų. Minėtas ūkininkas ko tu
rėjo didesnę pusę davė, už ką 
gavo tiktai kvitus, o pinigų, sa
ko, neturime: ateik kai turėsi
me! Jis turi 38 margus lauko; 
augina apie desėtką savo šeimy
nos ir karšina seną tėvą. Vie
nas sūnūs jau antri metai mo-

. bus

bilizuotas, grūmėsi su bolševi
kais ir bermontininkais, ilgai 
gulėjo ligoninėje; daug iš na
mų reikalauja paramos — nuo
lat reikia siųst rūbų ir maisto. 
Taipgi netikėtai padaryta ekze-

kaviškį kreiptis. — Tai, sako, 
vis kraugerių Vokiečių palai
kai. Svečias.
Lietuva, Liepos 1, 1920.

Visų korespondentų prašome 
pranešimus iš savo kolonijų ra
šyti tik suminint faktus, nedaZ 
ryti savotiškų išvedžiojimų ir 
kiekviename punktelyje nenusi
tolinti nuo žinios darant savo 
komentarus. Tokius raštus vi
sados priversti esame trumpin
ti, nes stoka vietos, o antra — 
tai nėra straipsniai, o tik žinios.

kucija — atvažiavo kareiviai, 
paėmė jo 1000 rb. vertės bulių 
ir išsivedė nei kapeikos nedavę, 
neva liepė delei to dalyko į Vil-
WAWAV.WA’.WA\VA\,.V>V,V.7,VAW.VA\W.YA,<'

Lietuvių Filmų Bendrove
užkviečia visus, suprantančius filmų išdirbystę, jos išna- 
šumą ir ateitį Lietuvoje, bei naudingumą Į ją indėtų pi
nigų, prisidėti prie ”L. F. B.” perkant jos Šerus.

Lietuvių Filmų Bendrovė atidarė skyrių Lietuvoje, da
bar, prasidėjus sezonui, jau reikės rūpintis užganėdinti 
pareikalavimus krutančių paveikslų teatrų, kokie dabar 
yra tenai ir kokie dar vėliaus atsidarys.

Dabar ypatingai reikia supirkinėti daugybė filmų, ap
rūpinti jas Lietuviškais parašas, prirengti tinkamomis ro
dymui Lietuvoje. Taipgi pristatyti visokeriopas kitas 
prie to reikmenis, ir dėlto ”L. F. B.” reikalinga veikiai su
kelti daug didesnį kapitalą, kad tinkamai progą išnaudoti. 
Kuomi didesnėmis išgalėmis imsimės prie darbo, kuomi 
geriau užganėdinsime pareikalavimus Lietuvos teatrų, 
tuo greičiau pastatysime ”L. F. B.” ant tvirtesnio pama
to, tuomi pasekmingiau užkirsime kelią svetimoms filmų 
bendrovėms tenai įsišaknėt, su kuriomis vėliaus jau ga
na sunku bus lenktyniauti.

”L. F. B.” Šerai (akcijos) parsiduoda po $100 vienas, 
bet negalintiems kartu užmokėt leidžiama išmokėt dalimi.

Kiekvienas gali numanyt kokį pelną turės nuo indėtų 
C pinigų, kaip veikiai ”L. F. B.” pradės dirbti. Pavyzdžiui 
į Amerikos įvairių filmų pendrovės gali būti geriausiu pa- 
5 liudymu, kokia tokių pendrovių ateitis ir kiek jose pelno. 
S Siųskite pinigus tuojaus šiuo adresu:
% 1 93 Grand St.
S Pirmininkas J. M. Danielius, 
į P. Vaitekūnas raštininkas

Padėka. Colorado Springs, 
Colo. — Paprastas krautuvės 
darbininkas gavo $60,000 pali
kimą tūlo angliakasio, kuriam 
dešimts metų atgal jis pagelbė
jo bėdoje. Angliakasiui po to 
pasisekė užeiti gerą Kanadoj 
kasyklų lauką ir iš to pralobo. 
Mirė penki metai atgal, palikda
mas savo geradariui tuos pini
gus, bet iki šiolei jo negalėjo 
niekas surasti.

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

Pavieniai numeriai
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 iT vėl bus 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 1 d., visus me
tus gaus už $2, kaip 
ikišiolei dar yra.

Laiškams popieros į Lietuvą, su gra
žiom kvietkom, paveikslais, aplinkui 
išdabinta perlų rėmeliai ir išmargin
ta deimanto dulkelėmis, su puikio
mis dainomis, kaip: Oi tu sakalėli, 
Pas tėvus, Sveikinu tave, mylimas 
Broleli, Sveiki gyvi mano gentįs, kas 
pas jus girdėti, Miela mano prisie- 
gėle, Išsiilgimas mylimos prisiegos, 
Sveikinu tave, miela sesute, Kur sau
lutė šviečia, Pas tave miela mano 
širdele, Apgailestavimas Lietuvos, ir 
Pas pačią ir Vaikučius — 22 pui
kiausios rušįs popierų, visų po vie
ną, tik už dolar. Siųskit pinigus da
bar pas Royal Sales Co., Dept. 21, 
Box 59. Sta. O, New York. (36)

MOTERŲ DOMAI! Klausykite! ar 
norėtumėt pačios sau išsisiuvinėti 
daugybę dalykų arba net mokytis 
siuvinėti ir uždirbti nuo 5 iki 15 do- 
larių j dieną, dirbant del kitų? Mes 
išmokysime jums ir beveik į valan
dą laiko mokėsit dirbti. Bile 7 metų I 
kūdikis gali dirbti su musų mašina. 
Jos vertė aukso svaros. Pilni nurody
mai su jos pirkimu apie dpsiulėjimą 
skrybėlių, jekių, rankinių krepšelių, 
šliperių viršų ir stalams užtiesalų, 
komodoms uždangalų, pirkiniams tar- 
belių, paduškų, raidžių į abrusus, pia- 

' no užtiesalus ir kitų daugybę naudin
gų dalykų. Nepraleiskit šio pasiūly
mo arba dirbant del kitų nuo 5 iki 
15 dol. į dieną arba pagražinimui sa
vo namų. Prisiųskit dolarį ir gausit 
mašiną su pilnais nurodymais. Sku
bėkit tuoj, nes tas pasiūlymas nevi- 
sada garsinamas. Ši mašina dirba 
stebuklingai. — Universal Dist. Co., 
Dept. 48, 36 Madison Sq. Station, 
New York, N. Y. (36)

PAJIEšKAU pusbrolio Kazio
Bukio. Du mėnesiai atgal iš

važiavo nežinia kur. Geistina, 
jei kas apie jį žino praneštų, 
arba pats lai atsišaukia. Jam 
randasi du laiškai iš Lietuvos. 
Juozas Bukis, 1435 E. 65th St., 
Cleveland, O. (34).

Brooklyn, N. Y.
A. Kundrotas kasierius.

A. T. Račiūnas vi
sicrius. "i 
edėjas. J

AŠ GYDAU VIEN VYRUS
Mano gydymas pasirodė pasekmingas. Ma

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

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

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

i visi dabar lentomis užkalti. Vi
sokios kaizerio emblemos Šir
vintoj dar viešpatauja.. Krau- 

I tuvių ir karčiamų Širvintoje 
privisę labai daug. Einant į! 
Širvintą pasų žiuri ir 1_____
krato Lietuviai ir Vokiečiai. | 

[Taip pat ir grįžtant. Iš'širvin-Į 
tos traukinis vaikščioja kas
dien j Pilkalnį. Važiavimas daug | 
pigesnis, negu pas mus — Lie
tuvoje;

Naumiesčio didesnė pusė nuo | 
karės išdegusi, labai silpnai at-I 
sistato. Sudegę gyventojai ga- , v skausmo susirgo ir be laiko, pa-

'simirė. Dabar Kataučiznoje ko- 
I kis tai prūselis dirba plytas. 
Parduoda 100 plytų po 30 rub
lių. Žmonės daug plytų perka
— nespėja daryti, nuvažiavus 
prisieina laukti kol iš pečiaus 
išims-.

Keistokas atsitikimas, bet ti
kras faktas. Tula moteriškėlė 
iš Lauckaimio (netoli Naumies
čio), kuomet Rusai buvo inėję 
į Prūsiją, kada kas tik gyvas 
gabeno ką sugriebė iš Prūsijos, 
taip ir ji piktos dvasios (taip ji 
pati sakė) pagundinta, parsine
šė patalus — girdi, padaugin
sianti savo dukters kraitį. Bet 
nors tie patalai minkšti ir šilti, 
bet vis neduoda sąžinei ramu
mo, o po jais užmigus — sap
nuojasi Vokiečiai ir šiaip viso
kios bjaurybės. Galų gale mo
teriškėlė, eidama velykinės, pa- 
sispaviedOjo. Kunigas, žinoma, 
liepė patalus, kaip pavogtus, iš 
kur paėmė, ten vėl nugabenti. 
Moteriškė, ’’gelbėdama savo dū
šią," tūlam šmugelninkui davė 
20 rublių, kad nuneštų 
talus į Prusus. Jam
— patalų nieks neima, 
ko, už juos atsiėmėme 
stolių Komisijos atlyginimą ir 
jau kitus patalus nusipirkome! 
Kol dalykas išsiaiškins, patalus 
paėmė saugoti Vokiečių žanda
ras ....

Tikras vargas su tais Vokie
čiais. Jie negana ką Lietuvos 
Žemę nuengė, nuliežė, žmones 
nuniokė, bet dar Lietuvos gy
ventojus išmokino visokių vel
niavą. Vokiečių Lietuvoje nė
ra, bet užsiliko, jų pramanyti 
’’lyferiavimai”. Man viešint pas 
gimines Naumiesčio apielinkė- 
se, Lauckaimio Ramanauskas

(netoli
___________ _______ Ten iš 

kada tai gražaus kaip sodno ir
, I daržo dvaruko tikra dykynė pa- 

kišenius idaryta' Prieš karę jį valdė koks 
• • • -■ j tai Paplauskas, su Rusais Į Ru- 

įsiją pasitraukęs. Atėję Vokie
čiai tą dvaruką valdė kaip norė
jo. Pasibaigus karei Rusų su 
Vokiečiais, Paplauskas sugrįžo. 
Vokiečiai jam leido apsigyven
ti buvusioje vištinyčioje ir davei 
užsiėmimą dvaro nakties sargu 
būti. Paplauskas iš to širdies

Ar sveikata visai

Dr. Howell
______  __ ...... ........... ..... T. Arklių neturėdami

— dramą ir "Daina be ga- ir Parsivežti nebegalėdami gy-
— komediją; galų gale cho-! vel,tojai savo mišką priversti 

Į buvo parduoti ir duonos nusi
pirkus pavalgyti. Naumiesty
je labai retai kas statosi. Na
mų ir butų trūksta. Tiltą per 
Šešupę Rusai iš Vokietijos bėg-

daro tiek publikai įspūdžio, kiek | ^am* ir nuo Naumiesčio atsi
daro prastas musų teatras iš I traukdami buvo sudeginę. Vo- 
"bakužių samanotų” publikai, kiečiai naują tiltą pastatė, už 
Salėje vietos neužteko nei sė- kurį .nuo kiekvieno pereinančio
dintiems nei stovintiems. Pub
likos į vakarą pribuvo net iš 
trijų parapijų; salėje buvo pri
sikimšę nelyginant kaip silkių, 
o karštumėlis tarpe publikos 
pasikėlė neapsakytas, kaip pir
tyje, bet niekas neišreiškia sa
vo neužganėdinimo, kiekvienas 
džiaugiasi laimėjęs nusipirkti 
bilietą. O gi'kiek dar nelaimin
gųjų užsiliko už durų.... Ką 
gi padarysi — salė permaža.

Taigi, va, kaip Lietuvos liau
dis pradeda kultūros keliais sek
ti. Mok. Juozas Požerskis.

DEL GAISRO KAUNE.
Birželio 18 d. miesto taryba 

'buvo susirinkusi tartis padegė
lių reikalais. Ji įgaliojo miesto 
valdybą kreiptis į ministerių 
kabinetą su prašymu paliuosuo- 
ti miestą nuo duodamos armi
jos reikalams rekvizicijos ir 
tuos pinigus, kurie bus išjieš- 
koti iš neatmokėtos rekvizici
jos, suvartoti ’ nukentėjušiems 
dėl gaisrų. Toliau buvo svars
tomas butų klausimas. Tarybos 
-nurodymais, mieste esama dar 
namų, kuriuose galėtų apsigy
venti padegėliai, bet tie namai 
užimti kariumenės, pav. žydų'

žmogaus rinkdavo po penkis fe- 
nigus, nuo važiuotų po 20 ir tt. 
Lietuvių valdžiai užėjus, už til
tą nieko neimama, žmonės tuo- 
mi džiaugiasi.

Širvintos statyme, kaip ma- 
. čiau, daug darbuojasi iš Lietu

vos samdomų žmonių darbinin
kų, tik prižiūrėtojai ir meiste
riai yra Vokiečiai kareivių uni
formose ir su kokardais prie 
kepurių kaktose. Namai stato
mi naujausio stiliaus, šviesus, 
gražus, ruimingi.

Pasus Lietuvos pasienio Bub- 
I lėlių valsčius į Širvintą duoda 
beveik tokius pat, kaip Rusai 
duodavo, tik pasuose užrašai— 
kaip kitąsyk būdavo rusiškai ir 
vokiškai, taip dabar — lietuvi
škai ir vokiškai. Duoda pasus
3 mėnesiams laiko; už pasą ima
4 auksinus arba 2 rubliu. Bet 
paso gavimas daug lengvesnis, 
negu prie Rusų būdavo. Moki 
pinigus ir imk nors šimtą po- 
sų, o pinigai visiems, ypač kan
celiarijoms labai reikalingi. — 
Šta mano paso No. 14295, tai 
bus sumokėta 28,980 rublių, im
tas birželio 29 d. 1920 m., o kur 
•dar metų galas!....

Nuo Naumiesčio ligi Vilka-

F. LEVANDAUSKAS
1203 E. 79th Street

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

Laikraštis Lietuvoje jums būs daug svarbes- 
' niu, negu čia, Amerikoje, kur net perdaug 

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

MAINOM NAUJUS NAMUS ANT SENŲ
TAIPGI NAMAI ANT PARDAVIMO

tuos pa- 
nunešus 
Jau, sa- 
iš Nuo-

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 įmokėjimą 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.

Lietuviškai- A Q Angliškai-
Angliškas £i\JrsJ & 1^/4. Lietuviškas

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

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

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

7907 Superior Ave.

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 visose dalyse miesto, kuriuos parduodame su mažu inmokėjimu, ar jeigu kas tu
ri seną namą ir norėtų statyti sau naują, mes mainome su primokėjimu arba priedu.

T uredami

A. B. BARTOSZEWICZ
Telefonai:

PETRAS MULIOLIS
Telefonai

Cleveland, Ohio

reikalus su Namais, kreipkitės:

Rosedale 1157

Prospect 953

7907 Superior Avenue
Princeton 2727

2006 St. Clair Avenue
Central 6488
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[ Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese ’j
Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157

Paveikslai iš Lietuvos. Pa- 
nedėlio vakare, rugpjūčio 16 d., 
Goodrich House, 1420 E. 31 St., 
bus rodomi puikus naujausi ir 
žingeidus paveikslai iš Lietuvos, 
kuriuos atvažiuoja rodyt Lietu
vos Misijos iš New Yorko siun
čiamas atstovas p. V. Vaškas. 
Galime pasitikėti, kad paveiks
lai bus labai žingeidus, aprodą 
visą dabartinį Lietuvos padėji
mą ir kariumenės veikimą. ___ _____ o____ f ____H

Prasidės nuo 7:30 vai., dėlto j $35“oOO vertės daiktų °ir leido- 
visi turit stengtis anksti ateiti, * 
kad vietos užtektų. G<xlG mnt ■ 
didelė, gal kartais reiks laukt | 
už durų ar

Inžangos
15 centų.

pirmus 5,000 pėdų, $1.25 už an
trus 5,000 ir $1.50 už sekan
čius tūkstančius pėdų.

daugybė žmonių bėgo krautu
vės linkui ir nekurie net norė
jo banditus sulaikyti, bet nepa
vyko.

Didelė vagystė. - Utarninko 
ryte, kaip tik atidaryta Berg
mano auksinių daiktų krautuvė 
ir išdėliota brangieji daiktai, in-, 
ėjo jon du apsiginklavę bandi
tai, pareikalavo prižiūrėtojų pa
kelti rankas augštyn ir net su- 

|mušę jiems galvas, pagriebė už

Nuo sausio 1 dienos šių me
tų Clevelande atsibuvo 22 drą
sus banditų uįpuolimai ant įvai
rių įstaigų.ir krautuvių.

TMD. 20 kuopa laikys susi
rinkimą, nedėlioj, rugpjūčio 15 

—,— ------- ------ -  — ---- - d., Goodrich Name, nuo' 2 vai.
si laukan, kur susėdę automobi- po pietų. Visi nariai malonės 

Ii”’" "“bsorn 'atsilankyti. Valdyba.Sale nėra ]įun pabėgo, 
ai V c laukt -L.

visai neįsigaut.
kaina 25c., vaikams

Kurie užsimokėjot už Laisvės 
bonus, o jų dar neturit, nueikit 
pas Stoties iždininką p. St. Za- 
borskį, 6712 Superior avė., ir 
tenai gausit. Bet reikia prista
tyt visas gautas nuo pardavėjų 
kvitas.

Kurie dar nebaigėt mokėję, 
pasiskubinkit, nes visi pinigai 
turi būti sudėti iki spalio 1 d.

Rugpjūčio 4 d. apleido New 
Yorką ir iškeliavo Lietuvon se- 
niaus buvęs ’’Dirvos” redakto
rius J. Gedminas, kurs paskiau
sia redagavo dienraštį ’’Lietu
vą”. Jai sustojus, p. Gedminas 
buvo išvykęs į Brooklyn, N. Y.

Ekspresų darbininkams pake
liama mokestis. Visi American 
Railway Ešpress Co. darbinin
kai Amerikoje gauna pakėlimą 
mokesties po 16 centų ant va
landos ir mokestis skaitosi nuo 
gegužio 1 dienos, už kurį užvil
ktą laiką jiems buš atmokėta. 
Tai kompanijai dirba 80,000 vi
sokių laipsnių darbininkų, taigi 
per visus mokestis pasidaro 30 
milijonų dolarių.

Ohio valstijos gubernatoriaus 
ir dabartinio demokratų parti
jos kandidato ant ' prezidento 
buvęs sekretorius, Jurgis F. 
Burba, pasimirė rugpjūčio 6 d. 
Nors pavardė lietuvika, tečiaus 
nežinia, ar jis bus Lietuvis, o 
gal paeina iš kokios senai Ame
rikoje gyvenusios Lietuvių šei
mynos. Burba gimė Hodgen
ville, Ky., buvo 52 m. amžiaus, 
paliko žmoną, vieną sūnų, mo
tiną ir du broliu. Jis taipgi 
buvo gubernatoriaus leidžiamo
jo laikraščio sandarbininku, o 
dabar buvo redaktorium prie 
laikraščio Columbus mieste.

Užpuolimo vieta randasi pa
čiame viduryje miesto, ant E. 
9th st., visai netoli Euclid avė., 
kur šimtai tuo tarpu darban ei
nančių žmonių šian ir ten vaik
ščiojo, o nei vienas nepatėmijo.

Banditams išbėgus, pranešta 
policijai ir tuoj pribuvo daugy
bė policistų ir detektivų auto
mobiliuose, bei nekurie žmonės 
savuose automobiliuose padėjo 
policijai banditų jieškoti visuo
se iš miesto išeinamuose keliuo
se. Iki po pietų jokių pėdsakų 
nesusekta.

šita vagystė yra ketvirta ant 
didelių brangmenų krautuvių 
bėgyj šešių pastarųjų savaičių, 
ir grobio didumu ji užima pir
mą vietą Clevelando istorijoje. 
Visose tose keturiose valgystė- 
se grobio paimta už $63,000.

Krautuvėje buvę du darbnin- 
kai šiaip pasakojo apie tą už
puolimą. Pirmiausiai banditus 
jie pajuto, kada tie paliepė pa
kelti augštyn rankas. Jiedviem 
atsisukus priešakiu, pamatė at
kištus į juos banditų revolve
rius. Abiem banditai įsakė pa- 
silysti po stalais ir jiedu tą pa
darė. Vagiliai viską griebė ir 
pylė į kišenius ir į mažą valizu- 
kę, kurią vienas turėjo. Už 
stalų, kur darbininkai buvo pa
lindę, radosi revolveris; vienas 
iš jų pastvėręs revolverį bandė 
atsistoti gintis, bet tuo tarpu 
banditas kirto jam per galvą 
savo revolverio rankena; kitas 
banditas, užėjęs už stalų, smo
gė per galvą antram; abu su
krito ant žemės 
galvom, paplukę 
da banditai, ką 
ir leidosi lauk, 
bininkų, dalimai 
turėdamas rankoje revolverį, iš
bėgo gatvėn ir paleido šuvius į 
banditus, bet nei vienas jų ne
pasiekė. Atkreipti šūvių garsu,

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

4

f
T

t
su perskeltom 
kraujuose. Ta- 
matę susišlavė 
Vienas iš dar- 
atsigaiveliojęs,

Sandusky, O. — Amatų ir 
Darbo Taryba pareikalavo at
šaukti nuo vietos miesto majorą 
ir du komisijonieriu dėlto, kad 
jie pasirodė neteisingi su uni
jų darbininkais.

Užpuolė merginą. Kokis tai 
apsiginklavęs ir apsimaskavęs 
neprietelius Brookside parke 
vakare užpuolė 18 metų mergi
ną ir ją žiauriai nukoneveikęs ir 
apdraskęs pabėgo. Ji vaikščio
jo su savo vaikinu, kuomet už
puolikas prisiartinęs pradėjo į jį 
šaudyti, liepdamas prasišalint, 
ir ją nusitempė už krūmų, kur 
buvo sumušta ir sudraskyta. 
Jos riksmas- ir šaudymai- tuo 
tarpu atkreipė domą netoliese 
buvusio policisto. Atėjęs atra
do ją pusiau nualpusią ir nu
gabeno ligonbutin. Užpuolimas 
įvyko po 11 
parodo, jog 
vaikščioti po 
gerų žmonių

A. ŠIMKŪNAS
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų Drapanų 
Krautuve

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

sijonų ir visokių kitokių.
Krautuvė atdara ir vakarais.

1001 E. 79th Street
Kampas Cramb Avenue.

KOPĖ CNY’S

vai. nakties, kas 
nereikia naktimis 
tokias vietas, kur 
neužeina.

Nelaimės ant kelių.
Pereitą nedėldienį Clevelando 

apielinkėse ant 'kelių atsitiko 
tokios nelaimės:

Youngstown, O. — Trįs už
mušti, septyni sužeisti.

Erie, Pa. — Keturi sužeisti, 
du sunkiai, susidūrus dviem au
tomobiliam.

Bellefontaine, O. — Trūkiui 
užėjus ant automobiliaus, du 
užmušti, vienas sužeistas.

Pontiac, Mich. — Dvidešimts 
penki sužeisti, elektriškam trū
kiui nupuolus nuo relių.

Orion, Mich. — Gatvekariui 
užėjus ant automobiliaus, pen
ketas ypatų užmušta.

Huntington, W. Va. — Gel- 
žkelio nelaimėje du užmušti, 
penki žuvę, keletas sužeista.

E. Liverpool, O. — Trūkiui 
užpuolus automobilių, penki už
mušti, vienas sunkiai sužeistas.

Cleveland. — Vienas užmuš
tas, devyni sužeisti astuoniuo
se automobilių ir motorciklių 
akcidentuose.

Pakelia gazo kainą iki $1 už 
1,000 kubiškų pėdų — bet dar 
ne Clevelande, tik Ashtabula, 
kaimyniškame miestelyje. Ne
trukus galima ir čia to susilau
kti. Ikišiol Ashtabulos gyven
tojai kompanijai už pristatomą 
į namus gazą, nuo 1,000 kubiš
kų pėdų, mokėjo po 36c. Da
bar mokės po $1 nuo 1,000 p. už

EUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslą aptieko- 

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

7901 SUPERIOR AVE.
Kampas E. 79th St.

Rosedale 945 Prin. 1361

and
j

bankinių va
iki 9 vakare,

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

Piinceton 1622.

J.

i

i

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

1

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

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

P R.A N E Š I M A S
Jog jau sugrįžau iš Kariumenės 
ir savo Dantų Taisymo ofisą per
keliu nuo E. 20 ir St. Clair ant

E. 55th ir St. Clair
Kampas Marquette

Dr. Frank F. Happy
Dentistas

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

Gretimai prie Lake Shore Banko

© Zmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežejimą. 
Kasamasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka- 

: so s i ncjučioms. 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 

daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių n cm pleiskanų.

IE. ’ 71 St. arti Superior, Gėrimų už- 
eiga ir gyvenimui kambariai; vi
sais intaisymais, garo šiluma. In- 
mokėt $10,000. Kaina $13,000.

panaikins visus niežėjimus .ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

RUFFLES yra maistinga maudyne galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų.

Jus aptiekiniukas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu:

X E. 52—4 šeim., gazas ir maudynės, 
T Tikra proga. $4,000 reikia inmo- 

L-Af i Lomo sr Don

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.

keti, kaina $6,200.
E. 66 pi.—1 pv. namas, kaina $3,500.
E. 76 st.—7 kam., visais intaisymais, 

ir parsiduoda rakndai. Inmoketi 
reik $5,000. Kaina $6,500.

Central 1690 Mam 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.

t UŽRUBEŽIO REIKALU 
Departamentas 

The Citizens Savings 
Trust Company

Pigiai Parsiduoda Pool- 
ruimis ir minkštų gėrimų

JEIGU NORIT PIGIŲ ? 
Namu ateikit pas mus |t 
SCHACK & PREVEC jį

šis departamentas dabar randasi Citizens Budin
go Priede, su ineiga nuo East 9th Street, netoli 
Euclid Avenue.
Per šitą departamentą ’’The Citizens”

užeiga, ant 1401 Oregon 1266 E. 71 St. arti Superior- 
Ave. Kas norėtų pirkti, Į 
tegul atsišaukia dienos 
laiku, ant 6932 Superior 
Ave., o vakarais -- 1401 
Oregon avė. — Ant. Du- 
rasevičius: (34)

LIETUVIŠKA SMUIKŲ IR GRAFOFONŲ 
IŠDIRBYSTĖ

(HOMESTEAD PHONOGRAPH & VIOLIN 
MANUFACTURING CO.) ,

Dirbtuvė: 225 E. 6th Av. Ofisas 505 — 8th Ave. 
Homestead, Pa.

Nupirkom savo namą, indėjom naujausias maši
nerijas, su kuriomis išdirbame geriausius Grafo- 
fonus ir Smuikas, su naujais išradimais ir pageri
nimais. Musų instrumentai grajina garsiai ir aiš
kiai. Agentai, pamatę musų išdirbimo instrumen
tus, prašo jiems parduoti šimtais ir net tūkstan
čiais Grafofonų, bet mes negalime daryt tokius 
didelius kontraktus, kadangi musė dar mažas ka
pitalas ii’ negalime taip daug išdirbti.
Svetimtaučiai agentai siūlos, kad parduotume Še
rus jiems, sako, tai galėtume pripildyt ir didžiuo
sius kontraktus, bet mes, matydami gerą pelną, ne
parduodam jiems šėrų. Mes jei butume pardavę 
šėrus svetimiems, tai galėjome jau parduoti už de
šimts kartų daugiau, kaip musų pačių kapitalas. 
Kadangi musų tauta atgįja ir yra suvarginta, tai musų 
priederme yra laikytis visiems kartu ir todėl kreipiamės 
prie savųjų, suteikdami jiems pirmą progą nusipirkt šėrų. 
Šerai kainuoja $100. — Jei kas nori pirkti’ Grafofoną ar 
Smuiką, kreipkitės pas mus. Taipgi mums reikalinga dai- 
lydžių ir tepliorių. ANTANAS E. KATILIUS.

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

siunčia pinigus užrubežin per 
pačtą ir kabeliais
perka ir parduoda užrubežinius 
pinigus popierinius ir kitokius
išduoda Draftus, Kredito Laiš
kus -ir Keleivių Čekius.

Dirbantieji čionai moka jūsų kalbą.

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.

i

LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONES 
BANKO AGENTŪRA JAU SIUNČIA 

PINIGUS į LIETUVĄ.
Turėdamas skaitlingus skyrius-ar agentūras Di
džiojoj ir Prūsų Lietuvoj, Liet. Prekybos ir Pra
monės Bankas garantuoja kuogreičiausia ir pi
giausiomis sąlygomis išmokėjimą pinigų. Siųs
kit tiesiog per Banko Agentūrą, nes pigiau bus 
persiuntimas. Naudokitės proga: tųojaus išva
žiuoja į Lietuvą Banko Agentūros specialis kur
jeris. Su visais reikalais kreipkitės:
M. NARJAUSKAS, Liet. Pramonės'ir Prekybos 

Banko Atstovas ir Agentūros Vedėjas
747 BROAD ST. NEWARK,- N. J.

AR RENGIAT DĖTI VAISIUS ŽIEMAI?
JEI TAIP —
APŽIURĖKIT ką mes turime jums Randolph Krautuvėje.

VIRINIMO SKARVADŲ
UŽDENGIAMŲ KAT1LUKŲ
VISOKIŲ SKARVADŲ
VIEDRUKŲ ir PILKŲ PALIVUOTŲ STOTKŲ 

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

RANDOLPH VARIETY STORE
7040 SUPERIOR AVE. Prie Addison Road.

že-

Prospect 2420 Central 1766

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Generališki perkraustytojai,vinduotojai ir statytojai 
bankspentų ir mašinerijų. Rakandus pakuojant, išle1 

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

M
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Užsiseneję Ligos
VYRŲ IR MOTERŲ. Jeigu užkrėstas, turi tuojaus pasi
tarti su manim ir gausi geriausią galimą patarimą apie pa
dėjimą, iki nepervėlu. Jdano speciališkumas apima maišy
tas užsisenėjusias ligas'visokio pobūdžio ir. negeroves vyrų 
ir moterų. Galiu plačiai praplėsti savo praktiką parody
mu kaip pilnai esu patyręs ir kaip atsakančiai apsieinu. 
Mano 40 metų praktika, sudėjus su pažinimu geriausių me
todų, vartojamų geriausių autoriterų šių laikų Amerikoje 
ir Europoje pagelbsti man urnai sunaikinti simptomus ir 
nurodyti tinkamą gydymą. Visiškas paliuosavimas nuo li
gos yra tai, ko jus reikalaujate. To reikalauja ir kiekvie
nas ligonis. Delei to aš kviečiu jus ateiti pas mane.
Aš GYDAU CHRONIŠKAS

NERVIŠKAS, INKSTŲ,
KAINOS PRIEINAMOS.

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

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

Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dieną iki 4 po pietų.

D r. M. L. Stehley, specijalistas
2573 EAST 55th ST., 2-ros lubos, Room 7. 
Kampas Woodland Av. ir East 55th Street.

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

ir gydau pats ir kada tik at-

THE 
CITIZENS SAVINGS AND 

Trust Company
EUCLID AVE. ir E. 9th STREET 

Cleveland, Ohio

t Del jūsų vaikų sveikatos var- 
i toki te

DENTISTAS
DR. J. A. KURLANDER

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

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 kasterime alie
jaus.

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

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

8 C. J. Benkoski I
ADVOKATAS ©

© ------------------ ©429 Society for Savings^
Bldg. Cleveland.^
Męs savo ofise turime kas per- pšą 
kalba lietuviškai.©

©@©@©©©©©©©©@

LOUIS EISENBERG
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

Princeton 1337-K
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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.
Valgių kainos šiandien tokios brangios, kad kožnas jieš- 
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)

-0 IŠ
Visose krautuvėse be paliovos daiktų kainos kįla, bet aS 
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.

©©@@©©1 §)©©©©©©©©©©©©©©©  @©@@@ ©@©@@@@©©©

Giminės iš Lietuvos
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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popieras.
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Tai yra mano paveikslas. Atėję pamatysit. 
Mediciną praktikavau per 40 metų.
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LeidimuBaigęs Mokslą, Registruotas, su 

Gydytojas, Specialistas Chroniškų Ligų.
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Užtikrintas Pinigu Persintimas
Siunčiame pinigus į Lietuvą per pačtą ir per kab- 

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

Gabowitz-Castle and Co
International Foreign Exchange
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Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio
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