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Lenkai prie Varšavos laikosi] 
iki paskutinio lašo kraujo j

VISUOTINO SUMIŠI
MO NEBUSIĄ

Washington. — Buvęs Rusi
joje S. V. ambasadorius David 
Francis, po pasikalbėjimo su 
prez. Wilsono sekretorium Tu
multy ir Valstybės Sekretorium 
Colby paskelbia, kad nebus pa
saulinės karės delei Rusijos.

Francuzija, Anglija, Italija ir 
Šuv. Valstijos nepaims ginklų 
prieš Rusiją, jeigu nebus pri
verstos tai padaryti apsigyni
mui. Vietoj to, Rusijos žmonės 
patįs išris savo klausimą, gal 
but bėgyje * šešių mėnesių, nu- 
versdami bolševikišką valdžią.

Ambasadorius Francis sako: 
"Nedaugiau 10 nuošimčių Rusi
jos žmonių yra bolševikais šir
dyse. Taip esant, bolševikiška , 
valdžia Rusijoj negalės tęsėti. 
Aš nepermatau generates karės • 
tarp sąjungiečių ir bolševikų.” i 

Su jo nuomone sutinka ir esą i

Deda -visas pastangas neperlėisti Rusus per Vis
tula, nes tada bolševikai sostine užimtu.

PRIE CIECHANOVO BOLŠEVIKAI PAĖMĖ
 1,200 LENKU NELAISVĖN

.Eina gandai, kad Rusai nori užpulti .ant Besara
bijos ir Rumanijos.

' Per Danziga neleidžiama jokie laivai su kariško
mis reikmenimis del Lenkijos.

LENKAI PRIE VAR
ŠAVOS LAIKOSI

Berlinas, rugp. 18 d. — 
Telefonu iš Poznani-aus pra
nešta, kad Lenkams pasise
kė atstumti bolševikus at
gal nuo Vistulos upės ant u___
penkiolika .kilometru. . liabiąu įsigalės .. .... __________ _____________ _ __ —__ -

Iš Karaliaučiaus skelbia- hlngą paramą nuo Francuzijos, Į Washingtone kitų šalių diplo
ma apie Lenkų pasekmes kurj pasiskubino užgirti tą

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO.

ALGŲ DERYBOS.
'Clevėlande, sudėtinėj konfe

rencijoj angliakasių ir valdžios 
atstovų nustatymui angliaka
siams algų, United 'Mine 'Wor
kers -of America unijos 'prezi
dentas' John L. "Lewis pasakė, 
kad minkštosios ’anglies ’indus
trijoje darbininkai, dirbą nuo 
dienų, turi -gauti 'daugiau atly
ginimo, kad galėtų pragyventi 
prie dabartinių 'laikų brangu
mo. Kasyklos, kaip jis sako, 
dabar dirba po dvi, tris ir ke
turias -dienas savaitėje. Pir- 
m'iaus pakeltu mokesniu, kada 
pavasarį buvo reikalavimai i 
buvo prezidento Wilsono pa
skirta taryba, nuo dienų dirbą 
angliakasiai gauna 20 nudš., -o 
nuo saiko — 34 nuoš daugiau.'

Dabar suprantama, 'kad nuo 
dienu dirbą kasėjai reikalauja ' 
abelno pakėlimo po $2 į dieną 
ir taip pat nuo saiko dirbantie
ji reikalauja panašaus padidi
nimo kaip pirmieji. Šita mo
kesčiams nustatyti konferenci
ja susiduria su keblumais ir iš 
abiejų pusių yra persišokimai.

Šitą suvažiavimą sušaukta ir
gi pagal prez. Wilsono patari
mo, pasekant Illinois angliaka
sių streiką^

Illinois valstijos gubernato
rius Lowden pranešė Valstybės 
Sekretoriui Colby, kad jis dės 
pastangas suradimui kaltinin
kų ir nubaudimui jų už šukei-j 
tas pereitą savaitę riaušes, ku
riose likosi užmuštas ir vienas 
Italas. Riaušės atsibuvo West 
Frankfort, Ill. Gubernatorius 
tą atsakymą davė ant Colby’s 
reikalavimo padaryti ištyrinėji
mą;

Chicago, Ill. — P. P. Chris
tensen, ukininkų-darbo partijos 
kandidatas ant prezidento, pa
siuntė Anglijos darbininkų par
tijai telegramą, pasveikindamas 
Britanijos darbininkus jų pasi
ryžime priešintis militariam ki- 
šimuisi į Rusiją.

Alliance, O. — Pora savaičių 
atgal išėję streikan penkiolika 
šimtų puodų išdirbėjų vėl su
grįžo prie darbo.

Columbus, O. — Federate tei
smo taryba rengiasi pareikalau
ti išduoti apkaltinimus da-uge-

Bolševikai Rengiasi Už
pult ant Rumanijos

Washington. — Ateina slap
tos žinios, kad Rusijos sovietų 
valdžia, po užbaigimo taikos su 
Lenkija, rengia padaryti gene-1 
ralį užpuolimą ant Rumanijos 
ir Besarabijos teritorijos- So
vietų valdžia, matydama stoką 
maisto ir bijodama demobili
zuoti armiją, nori pasinaudoti 
Europos derlium ir dėlto mano 
pasiplėšti Rumanijoje.

Jų noru taipgi yra padaryti 
užpuolimą ant gen. Vrangelio, 
kuris pietuose veikia prieš bol
ševikus, sumušimui jo iki jis 

s ir iki gaus reika-!

Plocko-Novo Georgievsko 
linijoje, tolyn nuo Ciecha- 
novo. Bolševikų pasikėsi
nimas pereiti Vistulą šiau
rėje nuo Ivangorodo, kaip 
pranešimai skelbia, likosi 
Lenkų sutramdytas ir piet
ryčiuose nuo Varšavos Len
kai padarė užpuolimus ant 
priešų.

Bolševikai, šiaurvakaryje 
ir nuo Varšavos, paėmė 1,200

belaisvių ir septynias ka- 
uuoles mūšyje, kuriame bu
vo netekę ir vėl užėmė Cie- 
chanovą. Kitose vietose, iš 
Maskvos pranešimai sako, 
bolševikai užėmė naujas po
zicijas ir Lenkus atstūmė.

Lenkų Karės Stovis
Varšava, rugp. 16 d. — Ei

ną dideli mūšiai tarp Lenkų ir 
bolševikų už Varšava; susirė
mimai atsibuna Bug upės klo
nyje nuo jos prasidėjimo iki 
kur subėga į Narev upę. Šiuo
se muštuose Lenkai turėję pa
sekmių. Bolševikams jie prida
rę nuostolių ir atsiėmę svarbias 
pozicijas.

Galicijoje Lenkai, net bolše
vikų negenami, atsitraukė iki 
Bug linijos.

Raudonoji kavalerija vis. vei
kia prie Prusų-Lenkū rubežiaus 
be Lenkų -pasipriešinimo.

im-1
perial is tą baroną.

ne- 
pri-

matai: Priežastįs paduodama 
šitokios:

Francuzijos gyventojai prie- 
. šingi karei su Rusija, išskyrus 
. jei tiesiai gręstų pavojus.
i Anglijos rankos surištos jiar- 
; bininkų ir kitų anti-militaristų, 
, ir tam priešingi didelė dauguma 

buvusių kareivių,į kurie matė 
karės užtektinai su Vokietija.

Italija dar mažiau turi ūpo 
kariauti su bolševikais negu 
Anglija- ir Francuzija, ir Itali
jos žmonės dikčiai Rusijai pri
taria.

Bulgarai yra slavai suprati
mo kaip Jugoslavai ir čekai. Jie 
nenorės kariauti prieš Rusus.

Rumanija, sumindžiota pir- 
miaus karęs ir taip nusilpninta, 
kad neišgalėtų -karėn -stoti.

Vokietija gal galėtų pasek
mingai išstoti prieš bolševikus, 
tečiaus pirm negu galėtų iššau
ti vieną kulką, ji turi susidurti . 
su sąjungiečiais ir jos Versalio 
iššlygos turėtų būti, peržiūrėtos.

Ungarija prieš slavus, ir gal ,

Londonas. — Francuzijai 
tikėtai ir niekam nežinant 
pažinus Vrangelį kaipo Rusijos 
de facto valdoną, pakilo didelis 
sujudimas Anglijoje. Tokiu sa
vo pasielgimu Francuzija atsi
metė nuo bendro dalykų tarimo 
kaslink Rusijos. Francuzija, 
taip mėtydamas! nuo Denikino 
Kolčako, Judeničo ir kitų senų 
carizmo liekanų, vis mano su 
jų pagalba išgauti savo pinigus, 
sudėtus buvusio caro iždan.

Anglija varė tarybas su so
vietų Rusija ir manė prieiti į 
■susipratimą ir norėjo, kad ir 
Francuzija tame bendrai veik- 
.tų. Francuzija gi po nakčiai, 
lyg' iš sapno pabudus, atrado 

■ Vrangelį Rusijos išgelbėtoju iš 
bolševizmo nagų.

Suv. Valstijos irgi su Francu
zija mintimis susitaikė.

Gen. Vrangelis kaltina buvu
sį "visos” Rusijos’ provizionalės 
valdžios galvą Denikiną už bol- kaip Vokietija galėtų kariauti,

AIRIJOS KOVA UŽ IŠ- 
SILIUOSAVIMĄ

Dublin. — žmonių didelis ne- 
l pakentimas Anglijos valdžios 
i pasirodė pastaruose rinkimuose 
■ į miesto tarybą, kur išrinkta vi

si Sinn Feiniečiai. Westmeath 
pavieto taryba nusprendė, kad 
tame paviete visi teismų butai 
butų uždaryti ir valdžios per- 
dėtiniai butų išvaryti iš jų. Ai
rių liuosnorių kareiviai gavo 
įsakymus prižiūrėti, kad jokin 
budinkan neineitų teisėjai ir 
kad neatsibutų jokių teismų po 
vadovyste tokių žmonių, kurių 
nepripažįsta Airių Respublikos 
parliamentas. Nekurios tary
bos padavė sumanymus sukelti 
pinigus palaikymui Respublikos 
armijai. Claremorris mieste iš- - 
leista atsišaukimas į visus mi- 
litario amžiaus Airius vyrus pa
siduoti kariniam lavinimuisi ir 
nutarė net-neduoti vietų jokia
me viešame užsiėmime, kurie 
nepereis militarių kursų. Vie
tomis nuspręsta sulaikyti van- 

jos ir miįitarėms sto
vykloms. Vienoj vietoj taip pa
darius, miesto tarybą užpuolė 
policistai ir kareiviai.

Kad nereiktų kreiptis į val
džios teismus, visur agituojama 
įsteigti parapijose Sinn Feiųie- 
čius teisėjus. Teisėjų rinkimai 
atsibus distriktų gyventojų bal
savimu?

Airijai paskirtas valdžios ma
gistratas ir leitenantas Sir Hen
ry Grettan-Bellew, rezignuoda
mas iš savo vietos, pasakė, kad 
Anglijos okupacijos armija su
ardė Airijos industriją ir naiki
na visą tą šalį. Kareiviai griau
na Airijos miestus ir tai daro 
be jokios priedangos.

Cork. — Lordas majoras čio 
miesto ir dešimts jo draugų Ii- 1 
kosi areštuoti dalyvaujant Sinn 
Feiniečių teismo posėdyje mies
to salėje.

Iluxxixs iiusjj 
denį polieiji 
vykioms. T

CHICAGOS IŠKILMINGOS APEIGOS DELEI 
VILNIAUS IŠVADAVIMO

ševikų pergales. Jis Denikinui 
prikiša apleidimą adm. 
ko, kuris, likęs vienas, 
žūti su savaisiaįL

Kolča- 
turėjo

i ' Londonas, rugp. 17 d. — Bol- 
. ševikų komandantas Vilniuje 

skelbia, jog nedėlioję, rugp. 15 
d., Varšava likosi paimta. — 
Šitą pranešimą pasiuntė Lon
donan "Times" korespondentas 
iš Kauno. 

« ♦ «
Berlinas. rugp. 16 d. — Va

karinėje Prūsijoje bolševikai 
nekliudomai eina pirmyn ir už
ėmė Loebau, Lucken, Renden, 
Graudenz ir Thorn, kur 
tikėtasi didelės atspirties.

Toliaus į pietus Rusai 
dasi prie Novo-Minsko ir 
šiaurinių Modlino fortų. 
vo-Minsko kelyje bolševikai pa
sistūmė į pietus ir užėmė Len
kų vietas užpakalyje prie Bug.

liui'Ohio valstijos angliakasyk- Varšava apstota lanku po 20 
ii iirz > •• • v »• i

LENKAI IR BOLŠEVIKAI 
SUSIĖJO TARTIS.

Paryžius, rugp. 14 d. — Ru- 
sų-Lenkų tarybos prasidėjo šį
ryt Minske. Lenkų delegatai, 
perėję liniją, tuoj pradėjo de
rybas pertraukimui mūšių.

buvo

ran- 
prie 
No-

Bolševikai gailisi Lenkų.
Berlinas. — Rusija neturi no

ro sunaikint Lenkiją, bet pasi
ryžus suorganizuoti didelę Len
kijos darbininkų armiją "atsi
spyrimui prieš Lenkijos impe
rialistus dvarininkus ir pasta
tymui sienos del taikos” — tą 
skelbia čičerin, bolševikų užru- 
bežinių reikalų ministeris.

čičerin taipgi paskelbė, kad 
sovietai laikysis visiškai liuosi 
savo veikime rytuose iki nebus 
padaryta galutina taika su An
glija.

bet ji turėtų prašyti peržiūrėti 
taikos išlygas.

Suv. Valstijos, kaip pusiau 
oficialiai pareikšta, nesirengia 
siųsti-kariūmenę prieš Rusus ir 
šios šalies visuomenės opinija 
yra tam priešinga.

Grekai gal nebūtų visai prie
šingi karei su Rusija, ir gal 
stengtųsi užimti Konstantino
polį. Bet šalip savo veikimo 
prieš Kemal Pašą ji neturi rei
kšmės kitokiame atsitikime.

Prie to dar — pati Rusija jau 
pusiau pakilus ir negalės ves
ti karės prieš jokią tikrą armi
ja-

Areštuotas vyskupas. Tūlas 
laikas atgal Airijon grįžo iš Au
stralijos arcivyskupas Mannix. 
Anglijos valdžia, bijodama, kad 
jo sugrįžimu neįvyktų didelių 
sukilimų Airijoje ir kad jis ne- 
.subudintų Airiuose didesnio u- 
po, nuo laivo nuėmę išgaveno 
Anglijon. Mannix tečiaus sako, 
kad pirm negu jis vėl liks išve
žtas iš Anglijos, jis turi .pama
tyti Airiją ir nesiskaitys prigu
lįs nuo Anglijos valdžios įsaky
mų.

Kalbėjo Dr. J. Šliupas,
J. Vileišis, P. Žadeikis 

ir svetimtaučiai
Chicago, Ill., rugp. 16 d. —
Nedėlioj, rugpjūčio 15 dieną, 

didžiausioje salėje, Auditorium, 
Chicagos Lietuviai turėjo mil
žinišką mitingą, kuriame daly
vavo apie 10,000 žmonių, apvai- 
kščiojimui Vilniaus atgavimo iš 
musų priešų.

Šiuomi pranešu ‘Dirvos’ skai
tytojams apie savo įgytus įspū
džius tartie apvaikščiojime.

Vakaras tapo atidarytas su 
Amerikos ir Lietuvos Himnais, 
giedant artistei Onai Pocienei.

Vakaro vedėjas p. Evaldas 
pirmiausiai perstatė kalbėti vi
siems žinomą Amerikos Lietu
vių tėvą ir karštą tautinio su
sipratimo budintoją, gerb. D-rą 
Joną 
D-rą 
siais 
bėjo

, apie 
ir ką Amerikos Lietuviai priva
lo suteikti atgimstančiai savo 
Tėvynei.

Taipgi čia kalbėjo ir Lietuvos 
Misijos nariai — Jonas Vilei
šis ir Majųras P. žadeikis, ku
rie kvietė visus be skirtumo 
pirkti Lietuvos Laisvės Pasko
los Bonus.

Bet nepaprhstą įspūdį ant vi
sų padarė, kuomet kablėjo kar
šta Lietuvaitė, Marė Jokubaitė, 
iš New Haven, Conn., raginda
ma, kad ir moterįs prisidėtų sa
vo dalimi perkant Lietuvos Lai
svės Bonus.

Paskiausia kalbėjo- kun. Vili
mas, nesenai sugrįžęs iš Lietu
vos.

Baigiant vakarą, p. J. Bag- 
džiunas perdavė Lietuvos Lais
vės Varpą į Misijos rankas, su 
visomis Laisvės Varpo aukomis, 
kokios buvo pirmiau surinktos. 
Pastebėjo .taipgi, kad tas 
pas ■ skambintų Lietuvos 
kams; tas, sako, nevertas 
vės, kas negina jos!

Vakaras užsibaigė su Lietu-
Himnu.

J. M. Baltrukoniutė 
(iš Cleveland, O.)

SMULKIOS ŽINIOS
Washington. — Buvo skelbia

ma, kad už sugaudymą pabėgu
sių nuo kareiviškos tarnystės, 
vyrų apie juos žinantiems bus 
duodama po $50 nuo kiekvie
no; bet dabar tokį atlyginimą
atšaukiama, nes, sako, tas. dar- 
bar turėtų būti patriotiška pa
reiga, o ne pasipelnavimas.

Zepelinu aplinkui žemę. 
York. — Bėgyje sekančių 
likos mėnesių Vokietijos 
linų-orlaivių budavotojai
gia paleisti vieną didelį zepeli- 
ną aplėkimui be sustojimo apie 
visą žemę.

New 
dvy- 

zepe- 
ren-

vos

šliupą. Publika sutiko 
Šliupą neapsakomai gau- 
delnų plojimais. Jis kal- 
trumpai, bet įspūdingai, 
Lietuvos reikalus-vargus,

ofi-

nu-

nu-

Paryžius. — Du Grekai 
cieriai, Georges Thyriakis 
Apostoles Iserppis, kėsinosi 
žudyti Grekijos premjerą 
nizelos, kuris karės laiku
vertė nuo sosto Grekų karalių 
Konstintiną už jo prielankumą 
Vokiečiams ir paskui pats in- 

! traukė šalį į karę prieš Vokieti
ją ir Austriją. Venizelos liko
si tik peršautas.

Pranašaujama, kad šįmet, del 
'gražaus derliaus javų, atpigs 
Amerikoje pragyvenimo kainos.

Var- 
vai- 
lais-

Amerikoje milijonierių.
Iš taksų

žaibas iškepė obuolius. South 
Norwalk, Conn. — Naktį siau
čiant perkūnijai, žaibas trenkė 
medį ir iškepė daugybę obuolių. 
Ant pusryčių medžio savininkas 
skynė ir valgė.

Windsor, Conn., trenkęs į me
dį žaibas užmušė daugybę žvir
blių. p

Milwaukee, Wis. — Moteris, 
kuri labai užvydėjb, kad jos vy
ras su. kitomis moterimis kaip 
kada net perdaug buna draugiš
ku, nušovė jį, paleisdama pen
kias kulkas. Pati taipgi bandė 
nusišauti, bėt iš to susijudimo 
visas kulkas išleido į vyrą.

lų vedėjų ir perkupčių už per- 
didelį branginimą anglies. Su
rinkti teisių departamento pa- 
tiavadijimai ir ištyrinėjimai pie
tinės Ohio valstijos anglies ka
syklų 'distriktų imami peregza-1 g^j su Vokietija ir pradėti karę 
minavimui ir iš to bus šaukia- prje§ Francuzija, ir, jeigu butų 
mi atsakomybėn anglies bran-1 pasekminga, užkariauti Angli- 
gintojai. | ją ir Ameriką. Kaip greitai

———■ ‘businti užbaigta karė su Len-
Laporte, Ind., perkūnas už- icajs> bolševikai, sako, reikalau- 

mųšė du evangelistu kunigu. - jaVokietijos leisti persiusti 
Liuobu metodistų susirinkime, I . __ jej y0

kietija nuo to atsisakytų", busią 
pakelta revoliucija.

Bolševikai prieš Varšava ei
dami palenga laimėja ir užima 
naujas vietas.

Bolševikų įsteigta sovietų 
valdžia užimtose Lenkų žemėse 
tuoj persikels į Varšavą, kaip 
greit ji bus užimta. Dabar so
vietų Lenkams valdžią randa
si Balstogėje,

Plocką Ru-
Jie

kilometrų į šalis.
sai tikisi vėliaus užimti.
žengia vis pirmyn.

Lenkai vis skelbia, kad sovie
tų valdžia jieško būdų susi jun

Partijos Rengiasi
York. — Nors dar toli

siuvau ineLUUiSLU auaxxxun.ixuc, . . . _
kur ištemptoje ant kuolų dide- kareivius Francuzijon.

.’Įėję budoję evangelistai laikė 

.apeigas. Lauke siautė perku
sija. Vienas kunigas, atkreip
damas į tai žmonių domą, už- 
dausė: "Jeigu perkūnas dabar 
renktų į šią pastogę, kaip daug 
j jūsų esate prisirengę numir- 
r” .Neilgai trukus, per bu
bs viršų vidun įsiskverbė žai- 
Įs, ant vietos užmušė du kū

jį, sužeidė patį griešnįnkų 
usinėtoją ir apvartė sėdynė- 
ąrti platformos buvusius,

Abi
New

iki prezidento rinkimų —’ lap
kričio mėn., — bet abi — res
publikonų ir demokratų parti
jos rengiasi prie didelių agita
cijų ir darbo, kad laimėjus rin
kimus. Kiekviena iš jų paskel
bus žmonėms vienos už kitą 
geresnius pagrindus ir kožna 
geriausių prižadėjimų žmonėms 
paruošus, kad tik gavus jų bal
sus.

Sufragistės-moterįs taipgi no
ri gaut balsavimo teisę visuo
tiniems prezidento rinkimams. 
Dar vis stokuoja valstijų, pri
pažinusių joms teisę, kad butų 
galima jas prileisti prie federa- 
lės valdžios rinkimų. Paskiau
sia jos dėjo didėles viltis ant 
Tennessee valstijos legislatures, 
kur buvo padubta sumanymas 
pripažinti joms teisę balsuoti;

suži- 
aplė- 
visąorlaiviais aplinkui

Amerikos orlaivininkų 
baigia organizuoti reika
lam įmones.

yra tokis:
Skridimo

Seattle — 
Yokohama,

turėjo Paryžiuje žmoną ir 
metų dukterį, bet negalėjo 
savo šeimyna gyventi. Ši- 
graži mergaitė jį labai pa-

Meilės Tragedija
Emmitsburg, Md. — Tūlas 

turtingas mokslininkas, archeo
logas ir artistas, J. Thompson, 
52 m. amžiaus, ir jauna, 16 m. 
amžiaus viešbučio patarnautoja, 
susitarę nusišovė. Artistas tą 
vietą atlankė kokie metai atgal 
ir- su ta mergaite susidraugavo. 
Jis 
14 
su 
ta
mylėjo, bet nebuvo budo abiem 
likti amžinais draugais. Mer
gaitę jis apdovanojo visokiais 
dalykais, ko tik jai Teikėjo; ka
da jos teta, kuriai ji viešbuty
je dirbo, uždraudė artistui pas 
ją ateiti, mergaitė grasino pa
liksianti tetą ir eisianti gyvent 
ten, kur jis apsistojęs. Teta 
po to vėl artistui leido pas ją 
ateidinėti. Jiedu vaikščiodavo 

[vienu du per ilgas valandas po 
laukus. Pereitą savaitę išėjus 
pasivaikščioti, laukuose juodu 
atrado negyvu. Prie abiejų'bu
vo po revolverį. Kad jiedu jau 
seniau, prie nusižudymo rengė
si, paaiškėjo iš to, jog jo re
volveris buvo pirktas koks mė
nuo atgal ir jos turėtas revol
veris priklausė tūlam namiškiui, 
dingęs apie keturios savaitės 
pirm šito atsitikimo.

Orlaiviais leks aplinkui 
Žemes Skritulį

Washington. — Tikrai 
nota, jog rengiama planai 
kimui 
žemę; 
klubai 
lingas 
kelias

Iš New Yorko iki 
$2,292 mylių; iki 
Japonijoj, per Aleutiškas salas 
prie Alaskos, 5,418 m.; Šang- 
hai — 1,266 mylių; Bangkok, 
Siam — 2,095 m.; Karači, In
dijoj, per Rangoon ir Delhi — 
2,563 m.; Bagdad — 1,532; Ry
mas , per Grekiją — l,876\tn.; 
Airija (pakraščiu) per Londo
ną ir Paryžių —1,568" m.; New 
Foundland — 1,875 m.; į New 
Yorką — 1,125 m. Abelna ke
lionė — 22,207 mylių.

Gaudo Sukčius
Boston, Mass. — Čionai tūlas 

Italas, Charles Ponzi, tūlas lai
kas atgal pakele didelę sensa
ciją, vartydamas milijonus do- 
larių ir prižadėdamas visiems 
jam paskolinusiems pinigus at
mokėti trumpu laiku stebuklin
gą nuošimtį — net 50 dolarių 
nuo kiekvieno paskolinto šimto. 
Valdžiai jo operacijas tyrinė
jant, susekta įvairių suktybių 
ir dabar Bostone areštuota jau 
virš penki žmonės, kurie pri
iminėjo nuo žmonių pinigus su 
prižadais mokėti didelius nuo
šimčius.

Kiek
Washington.

nuo ineigų apskaitliavimo pa
sirodo, kad dabar Amerikoje 
yra 20,000 ypatų, skaitan
čius! milijonieriais. 1917 m. 
buvo jų iki 16,000. Jų turtai 
prasideda nuo vieno milijono 
augštyn.

Perkūnas užmušė. Paterson, 
N. J. — Tūlas kareivis, išlikęs 
gyvas iš didžiosios karės, nors 
buvo 22 sykiu sužeistas, palai
dojo savo gyvastį norėdamas 
apsisaugoti nuo lietaus, pasto
damas po medžiu/ Tuo tarpu 
siautė perkūnija, trenkė į medį 
— ir po visko. Du su juo bu
vę vyrai tik kelioms sekundoms 
prieš tai iš po medžio buvo nu
ėję. — Pamokinimas: niekados 
laike perkūnijos nestovėkite po 
medžiu.

e

Belą Kun Petrograde. Lon
donas. — Buvęs Ungarijos ko
munistų vadas-galvažudis Belą 
Kun dabar randasi Petrograde. 
Jį ten išsiuntė Austrijos val
džią iš Vienos, kur jis buvo lai
kytas nelaisvėje.

Baltimore, Md. — D-ras C. 
Hill, proto ligų žinovas, skelbia, 
kad visa žemė yra tik bepročių 
spietis. Iš visų beprotiškiausių 
žmonių jis randa Amerikos 
"base bolių” mėgėjus ir žiopso- 
tojus laike lošimų. Kurie lan
kosi į bolių žaidimo parkus, y- 
ra stačiai sumišėliai.

poli- 
ant 
per

New Yorke anksti ryte 
cistas patėmijd augštai, 
elektros vielų, ištemptų 
stulpus, gulintį žmogų. Bijoda
mas šaukti, kad išbudęs nepul
tų, ir manydamas, kad gali bū
ti ir negyvas, pašaukė pagalbą 
ir tykiai dasigavę prie jo, nu
ėmė. žmogelis sakėsi išvakaro 
su draugais buvo pasilinksmint, 
bet neatmena, kaip jis ant vie
lų užsikorė miegoti.

Roma. — Popiežius Benedik
tas, eidamas marmuro grindi
mis, paslydo ir susižeidė.

ĮŽEIS pirmą savaitę rugsėjo

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

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

Prenumerata metams $1.00’ *^31 
Pavienis numeris 10c.

’’ARTOJAS”
E. 7 9 th Street, Comer Superior Ave. 

CLEVELAND, OHIO
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I Iš Lietuvių Gyvenimo
1 11 sa
GARBINGA UŽDUO

TIS.
dienų įvykiai aiš- 
kad Lietuvos pa
eina geryn. Kiek- 

ir Lietuvei

Pastarųjų 
kiai parodo, 
ietis žymiai 
rienam Lietuviui 
fra malonu girdėti, kad atgijus ■ 
musų Tėvynė-Lietuva eina prie 1 
galutinos taikos ir tvarkos.

Po Lietuvos Steigiamojo Sei
mo rinkimų, viskas atrodo kuo- 
geriausia. Nors Seimas susi-: 
deda iš įvairių srovių atstovų, 
vienok jie moka susitaikyti ir 
veikti išvieno del Lietuvos ge
rovės. čia jau aiškiai pasirodo, 
kad Seimas išrinko gabius žmo- - 
nes į atsakomingas Lietuvos 
Valdžios vietas, neatsižvelgiant 
į partijų ar tikybos skirtumus.

Šių dienų nuotikiai, taika su 
Rusijos sovietų valdžia — tai 
rimtas Lietuvos diplomatiškas 
laimėjimas. Lietuva atgauna 
savo didmiesčius Vilnių, Gardi
ną ir didelius žemės plotus, ką 
buvo užgrobę Lenkai. Jau gal 
dabar ant Gedimirikalnio plevė
suoja Lietuvos trispalvė vėlia-

Lenkai buvo • tuos miestus 
pasigrobę, todėl ir 
liko priversti viską 

Lenkų pavojingu- 
o Rusijos sovietai

Amerikos Lietuviams buna tas 
geru pavyzdžiu. Tegul nesi
randa nei vieno Lietuvio, kuris 
nebūtų pirkęs Lietuvos Laisvės 
Bono!

Clevelando kvota yra $90,000,
jau suvirs puse išpirkta. Dar 
daug randasi Clevelando Lietu
vių, kurie yra nepirkę nei vie-
no bono. Dabar yra didžiausia 
proga nepirkusiems pirkti, o 
tie, kurie jau turi, imti dar po 
vieną. Lietuvos Lietuviai at
vadavo savo Lenkų pavergtas 
žemes su sostine Vilnium, o 
mes, Clevelando Lietuviai, iš- 

H pirkim Lietuvos Bonų paskirtą 
kvotą — $90,000.

Tik visi į darbą, atlikim sa
vo garbingą užduotį!

Dn J. šemoliunas,
LLP. Clevelando Stoties pirm.

vakaruose įvesti dailius lietuviš
kus šokius, dainas ir perstaty- 

| mus. Iki šiolei musų vakarai 
stokavo vieno dalyko — tai sa
vų šokių; nors kitkas buvo lie
tuviška, bet šokiai darkydavo 
musų parengimus ir buvo nuo
bodus.

Taigi, vietinis jaunimas yra 
kviečiamas prisidėt prie Biru
tės ’ Choro ir pradėt mokintis. 
Praktikos bus kas ketvergas iš
tisą žiemą ir jau šį mėnesį pra
sideda, vakarais nuo 7 vai. Ga
li prisidėti visi be skirtumo pa
žiūrų ir tikėjimo.

Juozas Virbickas, 
Choro pirmininkas.

va.
neteisingai 
su gėda jie 
tą apleisti, 
mas dingo,
nenori Lietuvos užgriebti, nes 
jie mato; kad Lietuva tvarkosi 
demokratingai ir trokšta savo 
tautiškos laisvės, savaip tvar
kytis. Lietuvos Valstybės atei
tis dabar yra aiški ir užtikrinta.

Dabar yra kiekvieno Lietuvio 
ir Lietuvės didžiausia užduotis 
gelbėti ir padėti atstatyti Lie
tuvą. Lietuvai, kaip naujai at
gimusiai valstybei iš po karės 
griuvėsių; reikia daug ko: rei
kia gelžkelių, gerų vieškelių, 
miestuose ir miesteliuose van
dentraukių, valdžios įstaigoms 
budinkų, pagalbos ūkiams ir tt. 
Amerikos Lietuviai visuomet 
gelbėjo Lietuvą visais galimais 
budais, bet dabar dar labiau tu
rėtų sukrusti, nes kožnas Ame
rikos Lietuvis ir Lietuvė nega
li abejoti, bet tikrai žinoti, kad 

(Lietuva gyvuos!
- Lietuvos Lietuviai 
si iš vieno, nors ir 
yra daug partijų.

veikia vi- 
Lietuvoje 
Tegul ir

PITTSBURG, PA. I
Vasarai baigiantis, musų dai- ( 

los draugijos jau pradeda ru- , 
pintis rudens darbais. Lietu- , 
vių Mokslo Draugija (kuri turi 
savo svetainę), nutarė duoti pa
mokas lietuviškos gramatikos 
ir angliškos rašybos ir kalbos, 
ir parinkta komisija parupini- 
mui mokytojo ir visko kas rei
kalinga.

Birutės Choras, vedamas p. 
J. L. Senulio, nutarė jau pra
dėt mokintis nuo rugp. 15 die
nos ir atsibus dainų praktikos 
kas ketvergo vakaras, L. M. D. 
salėj, 142 Orr st. (L. M. D. cho
rui salę ir viską duoda dykai).

Birutės Choras jau gana ži
nomas vietiniams savo puikiai 
surengiamais perstatymais ir 
taip pasilinksminimų vakarais. 
Bet rudeninį sezoną pradedant, 
tikisi dar didesniu pasidarbavi
mu pasirodyti ir tikimasi di- 

’ dėsnių pasekmių. Choras mo- 
’ kinsis dainų, lošimo ir lietuviš

kų žaismių.

■ Pittsburgo jaunimas — vai-
■ kinai ir merginos — stokit prie 
I Birutės Choro ir mokinkimės

visi dailos srityje. Jeigu mes 
- mylim savo tautą ir kalbą, bu- 
; tinai mums yra reikalinga ir 
: savo daila. Stengkimės musų

WATERBURY, CONN, i
Liepos 25 d. L. D. D. ”Var- * 

pas? surengė gegužinę, kurioje 1 
buvo gan skaitlingas buris jau- ! 
nimo ir turėjo progą draugiš- 1 
kai praleisti nedėldienio dieną.

'Baigiantis vasariniam sezo
nui tarpe vietos dailos draugi
jų pasirodė smarkus judėjimas.

"Varpo” dailos draugija ren
giasi vėl surengti kokį pasilin
ksminimą, bet negana to, pra
dėjo daryt didelį planą ir žiemi
niam veikimui, t. y. rengimui 
vakarų. Kiek teko girdėti, pir
miausiai pasirodys su perstaty
mu p. J. Zolpo veikalo "Gražus 
Razbaininkas”. Taipgi yra pa
imta ir dar visa eilė gražių vei
kalų, iš ko galime tikėtis, jog 
"Varpas” šį sezoną garsiai pra
skambės, parodydamas vieti-

■ niams ir apielinkių Lietuviams
• daug gražių perstatymų.
■ Nėra abejonės, kad ir kitos 
> dailos draugijos nenorės atsi-
• likti nuo "Varpo” ir veiks su 

pasišventimu. Geros kloties 
Waterburio jaunimui veikti ir 
kelti dailą.

Waterburio' Žvalgas.

šaįtė sudainavo keletą dainų.
Po to visi rengėsi į svetainę, 

kur turėjo atsibūti prakalbos. 
Tame tarpe pribuvo ir Dr. J. j 
Šliupas, F. živatas, M. M. Gar- ' 
mus, p-lė Kazlauskitė ir p. Val
teris — visi iš Scranton, Pa. .

Lygiai 8 v. vakare p. P. Sau- , 
čiulis pradėjo programą, paaiš- ■ 
kindamas apie kalbėtojus ir va
karo tikslą.

Pirmiausia bažnytinis choras 
sudainavo Lietuvos Himną, po 
to pradėjo kalbą J. Vileišis.

Antras kalbėjo Dr. J. šliupas, 
pabriedžamas apie Lietuvos ne
priklausomybės reikalus, kaip 
jam pastarais laikais būnant 
(Europoje prisiėjo susidurti su 
musų tautos draugais, o dar 
daugiau — su priešais. Dakta
ras priminė kaip pabėgėliai grį
žta iš bolševikų rojaus — nu
plyšę ir pusbadžiai; taipgi nu
rodė juokingą atsitikimą apie 
Kapsuko karalystę Lietuvoje, a- 
pie jo mirtį ir prisikėlimą. Di
desnėje kalbos dalyje nurodi
nėjo kaip Lietuvai reikalinga 
yra turėti savo pasažierinius ir 
pirklybinius i laivus ir ragino 
publiką padėti juos įsigyti. — 
Kalbėjo apie Lietuvos Garlaivių 
Bendrovę ir jos užduotis. Kal
ba užsitęsė apie 2 vai. Tarpais 
buvo dainos. Užbaigta vakaras 
su Lietuvos Himnu, 
parduota už $1,700. 
buvo suvirš 200.

Presos

Bonų iš- 
Publikos

Komisija.

ATSIŠAUKIMAS į
Į LIETUVIUS DAILYDĖS. į
Keliams atsidarius, jau dau- i 

gelis Lietuvių išvažiavo, o dar i 
daug žada grįžti į Lietuvą.

Didžiuma grįžta tenai, kad 
pasiliuosavus nuo boso-dhrbda- 
vio Amerikoje ir tenai savaran
kiškai apsigyventi, bet jei mes 
grįšime pavieniais, nesusiorga
nizavę, tai tenai pasisvečiavus 
ir vėl reikės grįžti atgal į seną 
vergiją.

Taigi, Grand Rapids, Mich., 
Lietuvių būrelis sumanėm 
tvert dailydžių bendrovę, 
suorganizavus Amerikoje 
tuvius medžio apdirbėjus, 
rie mano grįžti į Lietuvą, ir 

. kad sudarius tam reikalingą ka- 

. pitalą pradėjimui tenai darbo 

. ir nusipirkimui dirbtuvei-maši- 

. nų.
Kad darbas turėtų geras pa

sekmes, reikalinga yra darbš
tus ir sumanus amatninkai — 
dailydės, mašinistai, dezaine- 
riai ir kiti.

Todėl mes atsišaukiant į Lie
tuvius dailydės, kurie pritaria 
šiam musų sumanymui, prisi
dėti prie šios bendrovės su sa
vo gabumais, su gerais patari
mais ir su dalimi kapitalo.

Musų tikslas ne išnaudojimui 
Lietuvos žmonių, bet pagelbėji
mui jiems atsistatyti iš po ka
rės griuvėsių.

Taigi, kurie pritariat tam su
manymui, kreipkitės šiuo ant
rašu:

| ^Spragilo'kampeliS^ I

□uiiiuiMiitiiiuimiitiiiniNHiuntnuHiiiinniiniuiHHiiiiuiiuiiiiiiiiiniiiitiiNiiiiiiP
Gerb. Spragilas atbėgo su 

šitokiu aprašymu:

SU- 
kad 
Lie- 
ku-

ner-

Mė- 
viri-

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK.)

ES
IW'

Street ______________
Kūdikių Geroves Knyga

State-__ __ (8)
Nurodymų Knyga

Iškirpk Kuponą. Pažymėk Knygą. Pasiųsk ji šiądien
Mrs. _________________  City ______________
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Duokit Kūdikiui Geriausį Maistą
Jeigu negali žindyt savo kūdikio, ne
bandyk su visokiais maistais, bet pra
dėt išsyk gerai—duok jam tą maistą, 
kuris išaugino daugiau tvirtų ir ku- 
ningų vyrų ir moterų, negu visi kiti 
maistai sudėjus j vieną—duok kūdikiui

Tai maistas, kuris budavoja tvirtas 
kojas ir sveiką kūną. Pagirtas ir pa
tariamas gydytojų del jo augštos ver
tės ir tinkamo sudėčko.
Yra ekonomiška naudoti Eagle Brand viso
kiems reikalams namuose ir ant stalo, kur 
paprastai pienas ir cukrus naudojama, 
ginkit jį su kava ar kokoa, ir visiems 
mo ir kepimo tikslams.
Jeigu kūdikis naktimis verkia—jeigu 
vuotas ir atkaklus—jeigu neauga vogoje, 
pasiuskit šiandien kuponą reikalaudama dy
kai Kūdikių Knygos ir maitinigo instrukci
jų jūsų kalboje.

THE BORDEN COMPANY 
NEW YORK 
Insteigta 1857

BINGHAMTON, N. Y. [ 
Gerb. J. Vileišio ir Dr. Jono i 

šliupo prakalbos. Jau nuo 'se
nai čia buvo laukta viršminėtų 
svečių ir liepos 24 d. sulaukta. 
Tą dieną, po pietų, stotyje vie
tos Bonų komitetas pasitiko p.
J. Vileišį. Pervažiavę per mie
stą, sustojo visi Arlington Ko
telyje, kur buvo parengtas ban- 
kietas. Musų kolonijos rūpes
tingi Lietuviai prisidėjo prie 
Bonų komiteto surengime tos 
iškilmės ir pietuose dalyvavo 
24 ypatos. Kadangi Dr. Šliu
pas pažadėjo atvažiuoti auto- 
mobiliuje, taipgi sykiu su juo 
laukta ir daugiau svečių, patįs 
pietus nusitęsė iki penktai va
landai, bet gerb; šliupo nesu
laukta. Pradėjus pietus, kun.
K. Ambrazaitis prabilo, pasvei
kindamas Lietuvos Misijos pir
mininką J. Vileišį ir išreiškė 
apgailavimą, kad Dr. šliupas 
šiame būryje nesirado. Kuni
gas pabriežė, kad Dr. J. šliu
pas ir J. Vileišis — tai dvi se
niausios musų tautos stygos, 
kurios budino visą musų tautą 
iš miego iki pilnos nepriklauso
mybės.

Po to kalbėjo gerb. J. Vilei
šis, atsakydamas kunigo kalbai 
ir sveikno visus su' nepriklau
somybe musų Tėvynės, ir su at
gavimu sostinės Vilniaus.

Vėliaus kun. K. Ambrazaitis 
perstatė kalbėti p. J. Stanislo- 
vaitį, Amerikoj gimusį ir au
gusį, kuris jau du metu lanko 
Cornell universitetą. J. Stanis- 
lovaitis 'pasakė, jog jis dar lig- 
šiol Lietuvos nėra matęs, bet 
nusijaučia esąs Lietuviu ir Lie
tuvos piliečiu, ir kaip tik užbai
gsiąs mokslą, tuoj važiuosiąs į 
Lietuvą. Kad jis nežuvo Lie
tuviams, kaip atsitinka su dau
geliu kitų, už tai ačiū tėvams.

Ketvirtas — tai buvo pirmi
ninkas pietų programo vedimo, 
— P. Šaučiulis prasitarė; kad 
yra programas sudarytas, ku
rio reikėta buvo prisilaikyti; 
kad kun. Ambrozaitis pirma to 
pradėjo — tai ir tas neblogai, 
bile su gerais norais, ir tebus 
visų priimta už gerą. Toliau 
tęsė: "Manau neteks čia mums 

.visiems išsireikšti vien tik delei 
laiko stokos, o ne tiktai tie jau
čia, kurių lupos kalba, bet iri 
kurie tyli — gal anų širdįs dau
giau kalba, todėl lai bus man 
leista pareikšti vardan visų čio
nai susirinkusių. Per komite
tą ir nuo draugijų, išreikšdamas 
augščiausią pagarbą, sveikinu 
Lietuvos Valstybės pasiuntinį 
gerb. Joną Vileišį” ir tt.

Po vaišinimųsi visi persikėlė 
į privatinį kambarį, kur p-lės 
Ona Rinzevičaitė ir Jieva La-

NEW BRITAIN, CONN.
Vasaros laikui užėjus, musų 

dailės draugija "Varpas“ turė
jo padėti į šalį sceniškus vei
kalus ir manė valandėlę pasil
sėti,..o sulaukus vėlesnio rudens 
laiko vėl pradėt su teatrališkais 
veikalais. Bet varpiečiai pasil
sėt negalėjo. Tuoj atsilankė iš 
įvairių draugijų delegatai ir iš 
apielinkių laiškai su užkvieti- 
mas, kad choras prisidėtų jų 
vasarinius parengimus 
lint dainomis, ir ’’Varpas' 
tiko, 
buvo šiose 
Naugatuck, 
pjučio 1 d. 
išvažiavime 
choras gana gerai atsižymėjo 
savo dainomis ir gavo nuo Ap
skričio auksinį $10 kaipo dova
ną. Tiek tik galima pastebėti, 
kad tame išvažiavime buvo ne
gerai sutvarkytas’ programas— 
pirmiausia buvo prakalbos, pa
baigoje tik dainos. Geriausia 
gi butų buvę — ir taip visada 
pridera — programą atidaryti 
su Lietuvos Himnu, o paskui 
tęsti kitus dalykus; Paskui bu
vo kitokių keblumų. Garsinta, 
kad dalyvaus keletas chorų, bu
vo gi tik vienas mūsiškis. Per
statant chorą įdainuoti, patėmy- 
ta, kad Himną dainuos su pri- 
tarimu orkestro. Na ir tiesa, 
pasirodė tas vadinamas "orke
stras” — keturios ypatos, ir 

, kad užtraukė, tai net trimis to- 
• nais augščiau, negu choras dai

navo, dėlto nekurie manė, kad
■ choras prastai dainavo. Betgi 
i visa kaltė rengėjų, kurie nepa-
■ sistengė pastatyti geresnių mu-
■ zikantų.

Išvažiavime dalyvavo apie 4 
1 tūkstančiai žmonių.

Šiuom tarpu jaunimas pradė
jo sparčiai spiestis prie dailės 

1 draugijos "Varpo”; žemiau pa
duodu vardus, kurie prisirašė 
liepos ir rugp. mėn.: J. Grinas, 

' J. Vinikaitis, J. Kadzauskas, P. 
' Malinauskas,
‘ Gilevičius, J. Poškus, J. Mika- 
! lauskas, M.
’ Jokubiniutė, 
' Valinčiutė,

Bulevičiutė, 
', grįžo seni dainininkai: J. 
’ kulskis ir F. Vikrikas.
' Veliju Varpui kuogeriausių 
' pasekmių ir su pilna energija 
’ dirbti dailoje, kaip naujiems, 
1 taip ir seniems varpiečiams.

A. J. Kalinauskas.

išdai- 
i” su- 

Taigi, šią vasarą choras 
kolonijose: Bristol, 
Torrington, ir rug- 
— SLA. apskričio 
New Haven, kur

P. Pranulis,

Tamošiuniutė, 
O. Valinčiutė, 

P. Gedaikiutė, 
A. Buževičius;

’Kazys Marcinkus, 
1220 

Grand 
Komitetas 2 
J. Keveza,

Hamilton avė.
Rapids, Mich.

K. Marcinkus, 
M. Aleksiunas.

CLEVELAND, OHIO.
Naujas žurnalas—"Artojas”. 

Rugsėjo pirmoje savaitėje čia 
išeis naujas, dailus mokslo, li
teratūros ir juokų žurnalas ’Ar
tojas’. Vardas duotas tikrai 
Lietuviškas ir nieko bendro ne
turės su ūkio arba žemės reika
lais. ’Artojas’ ars tik mokslo 
dirvonus, literatūros laukus ir 
abelnai užsiims tokiu darbu, 
kuris teiks žmonės apšvietę.

Prie darbo susispietę visi žy
mesni Clevelando ir iš kitur li
teratai. Artojo pirmas nume
ris intalpins raštus D-ro J. Vit
kaus (redaktorius), D-ro J. še- 
moliuno, Pr. Bajoro, J. M. Bal- 
trukoniutės, V. Budriko, K. S. 
Karpavičiaus ir kitų.

Žurnalo formatas didėlis, su 
30 puslapių skaitymo, gražus 
dviem spalvom viršeliai, atvai
zdiną lygiai tą, kaip jo vardas 
skamba.

Vienu žodžiu, bus labai rim
tas ir sykiu dailus žurnalas — 
kaip iš visų pastangų ir pasiry
žimų galima numatyti.

Kad pasekmės butų visapu
siai — užpakalyje žurnalo stovi 
tam tikra susitvėrus Apšvietos 
Draugija su garbės nariais žy
miausiais vietos turtuoliais Lie
tuviais.

’’Artojo” palaikytojai įsitiki
nę, kad ikišiolei dar Amerikos 
Lietuviai tokio dailaus žurnalo 
neturėjo. Dirvos Artojas.

LAIKAS UŽRAŠYTI 
‘DIRVĄ” GIMINĖMS 

LIETUVOJE.

M.
M.
S. 

su- 
Mi-

TRENK kūjį ir lopetą į šalį; n aka Ik sau GRA
BO ir aekiak DUOBĖS, bet ta o J reikalauk 

SVEIKATOS 
knygos, karią gausi uždyką, užmokėdamas 
tiktai prisiuntimo lišas, 10c. Adresuok: 
SVEIKATA, 2023 St.FMl ku., CHICAGO, ILL.

Skausmus ir gėlimus nutildo

PAIN-EXPELLER
ValabaionklU uireg. S. V. Pat. Ofiaa.

DRAUGAS REIKALE

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

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

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

“Dirvos” kaina metams 
į Lietuvą tik .’..... $3.00

“DIRVA”
7907 Superior avenue 

Cleveland, Ohio.

— Pasakyk tu man, drau
ge, kodėl kunigų pakaušis * 
praskustas? Tu visokias is- ! 
torijas žinai, tai gal žinai 
ir šitą.

— Iš kur tau, Martinai, 
j pakaušį ta žinia užėjo?

— Aš, drauge, daug gir
džiu žmones kalbant, kad, 
sako, kas plikas, tai protin
gas žmogus. Tai gal kuni
gai, norėdami pasirodyt mo
kyti, kolei dar nenuplinka, 
skuta sau galvas.

— Ne nuo perdidelio pro
to žmogus nuplinka ir ne 
visi bepročiai yra su ilgais 
plaukais. Aš žinau daug to
kių, kurie visai pliki ir tu
ri tik vaiko protą, ir tokių, 
kurie turi daug plaukų ir 
geras smegenis.

— O kodėl sako ant mo- 1 
• terų: ’’ilgas plaukas, trum- 1 
1 pas protas”? 1

— Taip, Martinai, sako i 
’ tik tokie, kurie turi trum- ' 
1 pus plaukus arba visai plau

kų neturi ir sykiu neturi 
proto.

— Tai draugas sakai, kad 
plaukai su protu nieko ne
turi?

— Turėt nieko neturi, ir 
jeigu kas nuplinka, tai ne 
del to, kad jo galva pilnai 
persipila protu ir joje plau
kai negalėtų išsitilpti. Ku
rie netenka plaukų, ypač iš 
mokytesnių, tai ne nuo mo
kslo, bet nuo perdidelio at
kreipimo domos į vieną ką, 
per ką kitos visos žmogaus 
fizinės dalįs nukenčia. Ki
ti net tiesiog galvas užlei
džia, paskui prisimeta odos 
uždegimas ir plaukai turi 
nukristi. Taip gi žmonės; 
nuplinka ir iš rūpesčio, nors; 
jie nėra kokie mokyti.

— Tai kunigo pakaušio 
praskutimas, drauge, nerei
škia jo mokslo ir jie tuomi 
nepamėgdžioja plikius?

— Ne. Praskutimas ku
nigo viršugalvio yra viena 
iš tokių nereikalingų apei
gų prie įšventinimo ir pas
kui visame jo gyvenime, 
kaip ir daugelis kunigiškų 
padargų. Bet tokia įvesta 
mada ir taip pasiliko iki da
bar. Iš kitos pusės, kunigų 
taipgi yra tokių trumpa- 
pročių, kaip ir kitų žmonių. 
Nors jie moka savo kuni
gines apeigas geriausia, bet 
jets atlieka tik taip, kaip sta
lius, kalvis, ar kitoks amat- 
ninkas, ir daugiau nieko.

— Kad draugas sakai ku
nigai nieko neišmano, tai iš 
kur jie galėjo išrast Dievą 
ir paskui per ilgus amžius 
sau lengvai duoną daryt?

— Dievus, Martinai, išra
do ne kunigai, bet patįs pra
sti žmoneliai ir juo toliau, 
tuo šventesniais juos pada
rydami, patįs bijojo savo 
griešnu kvapu apie dievus 
vaikščiot, tai dievų garbini
mą ir aukavimus pavedė 
tam tikriems ’’pasižadėju
siems” vyrams ir mergi
noms. Senovėje, kada die
vus žmonės pradėjo išrasti, 
kiekvienos šeimynos tėvas 
buvo kunigas ir jis atlikinė
jo visas apeigas. Paskiau, 
šeimynoms vienijantis į są
jungas ir kilmes, pradėta iš- 
rinkinėti visam buriui ar 
visam kaimui vienas kuni
gas ar daugiau jų, bet nuo 
kunigiškų priedermių likosi 
paliuosuoti šeimynų tėvai. 
Dar toliau tas pareigas už
ėmė valdonai, ir po šiai die
nai dar randama vadinant

karalius dievų vietininkais 
ant žemės, o laukinės tau
tos tiesiog savo vadą apšau
kę šventu.

— Kaip aš matau, drau
ge, tu geriau apie šventus 
daiktus supranti už pačius 
katalikus; ale gerai, kad tu 
nenuėjai į kunigus, ba da
bar visas pasaulis kovoja 
prieš juos ir tuoj padarys 
jiems galą, o bažnyčios vi
sos bus išgriautos. |

— Kaip girdžiu,, tai tave, 
Martinai, nebūtų galima at
skirti nuo fanatiško katali
ko. Tu įsisvajojęs, kad vi
sos bažnyčios bus išgriautos 
ir kunigai bus pakarti..;.

— Ba taip ir reikia, kuni- 
’ gai yra kapitalistų draugai, 
’ o jų bažnyčios yra tik mul- 
• kinyčios.1 J

— Tų neduodi man pa
baigt. Kada jus; bolševikė- 
liai, šukaujat, kad bažnyčios 
bus išgriautos, tikejimiški 
[fanatikai persitikrinę, kad 
ateis galas visiems bedie- 
viemsi Bet nei nuo vienų, 
nei nuo kitų pastangų tas 
nepriklausys.

— Draugas turbut neži
nai, ką mes, darbininkai, 
esam nuveikę, kad kalbi, 
jog mes bažnyčių neišnai- 
kinsim. Mes jas smerkiam.

— Kas ką pasmerkia — 
nežino ką daro: yra ir dau
giau tokių vietų, kurias pa
smerkti reikia, bet jus į jas 

. lendat. Jus kitų dalykų ne- 

. tikusių pridarot — ir išeina 
ant lygios: katalikai žmo- 

, neĖai save skriaudžia baž- 
. nyčios intakai pasidavę, jus 

varginatės kitokiai intakai 
klausydami. Bet ne nuo jū
sų ”susipratėlių” priklausys 
pasibaigimas religiško žmo
nių fanatizmo. Mokslas vis
ką padarė, o jus ant tiek 
dar tamsus esat, kad pasi
gavę, net ir klaidingai, ko- 
|kį mokslo balselį į savo au
sis, apsišaukiat neiną į baž
nyčią ir netikį į dievus dėl
to, kad jus ’’susipratot”.

— Jei tu, drauge, taip 
sakai, tai turi prirodyt, kad 
ne susipratę darbininkai iš
naikino, bažnyčių ir kunigų 
galybę.

— Klausyk, Martinai, ir 
kitiems pasakyk. Buvo ši
taip. Kunigai skelbė, kad 
yra dangus, jame gyvena 
dievai, tai žmonės, užvertę į 
augštį galvas, žiurėjo, ar 
nepamatys juos kada po de
besis vaikščiojant. Paskui 
kunigams reikėjo pasakyt, 
kad dievai ne tik danguose, 
bet ir ant žemės gyvena, o 
kad but po dievų akivaizda, 
reikėjo pastatyt bažnyčias. 
Paskui atsirado astronomi
jos mokslas, kuris išrado, 
kad ten, kur buvo vadina
ma dangus, jo visai nėra, ir 
taip prasidėjo bedievybė ar
ba netikėjimas, — ir už tai 
nesisavinkit sau garbės, y- 
pač tokie ’’susipratėliai” 
kaip tu. Mokslo žmonės po 
to ištyrinėjo ir aiškiai išro
dė kitus dalykus, ant kurių 
buvo paremta bažnyčia ir 
kunigų mokslas, ir nuo tada 
pradėjo avelių skaičius ma
žėti.

— Ale mes, drauge, pir
miausia tą mokslą priėmėm 
ir supratom.

— Martinai, kad tu nors 
kiek supratimo turėtum a- 
pie nors kokį mokslą, man 
nereiktų čia nuolatos su ta
vim ginčytis ir ant tavo ne- 

i suprantamų užklausimų at
sakinėti. Bet tu jau daug 
sykių pasisakei nenorįs bū
ti mokytas.

— Aš, drauge, nenoriu to
kio mokslo, kuris padaro 
žmogų darbininkų priešu.

— Jokis mokslo žmogus 
nesipriešina darbininkams, 
bet yra tokių, kurie nori iš 
darbininkų pasinaudoti, o 
prie tokių priklauso ir jūsų 
’’išganytojai”, kurie, pasi
griebę nuo mokslo žmonių 
kelis žodžius, parodė juos 
jums, kad atkreipti jus prie 
save ir paskui — kad jus. 
pridėtumėt jiems tarbas pi
nigų, kaip ikišiol kunigams 
krovėt
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(Galas)

ir gražybės pasaulius, apie kuriuos papras
tas žmogelis nei sapnuoti nesapnuoja. Ir 
dažnai atsitinka, kad ten buna ilgalaikinė 
vertė visame tame, kas parašyta, — dėlto 
kad buvo rašyta ne tam, kad užganėdinti

tik priža- 
Išrodo, kad 

Kaip greitai karė pasi-

Visos doktrinos, dogmos, kredai, sek
tos, bažnyčios ir dievnamiai turi kiek ge- 

ką 
su

SAVĘS KULTŪRINIMAS
Rašo BUDRIKAS.

I viršininkai ir pirkliai. Antroji 
klasė apėmė paliuosuotus žmo
nes, buvusius vergais.

Senovės žmonėse buvo labai 
plačiu papročiu, kaip yra dar ir 
dabar Rytuose, suėjimą poron 
jaunuolių arba susižadėjimo su
tarimą paremti tuomi, kad vai-

Į Suv. Valstijos jieško Rusijos 
i draugiškumo. Amerikos kapi
talistų pinigai jieško Rusijoje 
pelno. Vienatinis noras yra tik 
užbaigti bolševizmą toje šalyje 
ir paskui pradėti artimus reika
lus išvien. Reikia 
nors valdžios, kuri 
pripažinti. Reikia 
rialistinės valdžios
nepasirengusi pripažinti nei de- 
mokratinga Francuzija nei Suv. 
Valstijos. Bet ką tas turi su 
nepripažinimu Lietuvos, Latvi
jos, Estonijos nepriklausomo
mis? Senoji Rusija nelaukia 
išsižiojus praryti tas tautas su 
tokiu godumu, kaip Amerikai 
išrodo lyg taip būtinai butų rei
kalingu. Rusijos žmonės, toli
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Rengiąsi iškeliauti Lietu
von Lietuvos piliečiai ir pi
liečiai šios šalies ras sau rei
kalingų žinių apačioje se
kančiame p. J. Vileišio, Lie
tuvos Atstovo Amerikoje, 
pranešime.

Rugpjūčio 9 dieną paga
lbaus Lietuvos Atstovybė y- 
ra gavus Amerikos valdžios 
padavadijimus delei išgavi
mo pasų. Šios bendros tai
syklės paliečia įvairias val
stybes, kurios su Amerikos 
valdžia yra ar tai ant karės 
padėties, ar yra jai neprie
lankios arba pagaliaus to
kios kaip Lietuva, Latvija, 
Estonija ir Ukraina, kurios 
nėra Amerikos valdžios pri
pažintos nepriklausomomis, 
be kurių ’’neoficiališki at
stovai ar kokie komitetai” 
čia yra ir tas valstybes re
prezentuoja. Tokiu budu ir 
Lietuvos Atstovybei Ameri
koje, kaipo neoficialiai čio
nai esančiai, duota teisė iš
davinėti savo oficialiai dar 
nepripažintos Lietuvos Res
publikos piliečiams užsienio 
pasai. Gerai kad jau tiek 
yra leista. Amerikos Lie
tuviai, kurie yra patapę šios 
šalies piliečiais, turės gauti, 
kaip gaudavo ir pirmiaus, 
užsienio pasus nuo Ameri
kos valdžios, tik su tuo skir- 

' -tumu, jog dabar už pasą jie 
mokės ne vieną dolarį, bet 
dešimtą dolarių. Žinoma, 
kaip ir visi kitų valstybių 
piliečiai, jeigu jie važiuoja 
Lietuvon, tai turės gauti vi
zą iš Lietuvos Atstovybės 
Amerikoje. Už tą vizą, kaip 
ir pirmiaus, prisieis mokėti 
po 5 dolarius ir padavinėti 
Lietuvos Atstovybei tam ti
kras prašymas su fotogra
fija delei tokio paso užvi- 
zavimo.. Tie Amerikos Lie
tuviai, kurie yra išsiėmę 
pirmąsias Amerikos. piliety
bės popieras ir yra išsižadė
ję ir Rusijos ir visų kitų 
valstybių, norėdami gauti iš , 
Lietuvos Atstovybės pasą, 
privalo iš pradžios pasisa- . 
kyti, ar jie nori likti Lietų- Į 
vos Respublikos piliečiais. . 
Už tokį pareiškimą, kursai , 
turi būti paduotas dviejuo
se egzemplioriuose, reikės , 
užsimokėti penki dolariai. 
Vienas iš tokių pareiškimų 
apie prigulėjimą prie Lie
tuvos pilietybės turės būti 
siunčiamas Lietuvos Val
džios žinion. Be to ir visi 
tie Lietuviai, kurie yra at
keliavę Amerikon iki 1905 
metų pradžios ir nors nėra 
išsiėmę Amerikos pilietybės 
popieras, privalo panaujinti 
savo pilietybę, tai yra užrei- 
kšti, jog jie yra ir nori pa
silikti Lietuvos Respublikos 
piliečiais sulyg tam tikro 
Lietuvos Valdžios paliepimo 
apie pilietybę. Ir šie visi, 
nors ir nesirengtų keliauti 
Lietuvon, kviečiami yra iki 
šių metų pabaigos inteikti 
tokius pareiškimus delei sa
vo pilietybės ir užsimokėti 
po 5 dolarius nuo asmens 
arba nuo šeimynos.

Visi kiti Lietuvos pilie
čiai gali gauti iš Lietuvos 
Atstovybės kad ir tuoj, kam 
reikia užsienio pasus, bet 
privalo-paduot Lietuvos At
stovybei tam tikros formos 
pareiškimą, kurį jie gali 
akivaizdoje nors vieno liu
dininko patvirtinti pas bi 
kokį notarą, kurs yra žino
mas Atstovybei, kaip užsi
registravęs prie jos, arba tą 
pareiškimą gali paliudyti ir 
darbuojančiosios Lietuvos 
Valstybės naudai įstaigos, 
kaip esamosios dabar Lie
tuvos Laisvės paskolos sto- 
tįs, centrai ir skyriai esa
mųjų fondų, būtent Tautos 
Bando, Neprigulmybės Fon
do ir Lietuvos Šelpimo Fon
do ir pagaliaus, kaip susi
tvers, Valstybinio Amerikos 
Lietuvių Fondo ir jo skyrių 
valdybos. Žinoma, butų ga
lima duoti ta teisė paliudi
jimui ir įvairioms kitoms įs
taigoms ar draugijoms, bet 
apsistota tik ant šių įstaigų,

kad neapsunkinus darbo pa
čiai Lietuvos Atstovybei, 
kuri juk privalo žinoti, ar 
tikrai tokia įstaiga yra ir 
kokie jos išrinktieji atsto
vai. Be to šios įstaigos ga
li pilnai padengti visas esa
mąsias tarpe Amerikos Lie
tuvių sroves.

Pasai bus išduodami vie
niems metams. Sulyg ne- 
oficialio Amerikos Valdžios 
patarimo, kad mokestį už I 
pasus suvienodinus, reikės' 
mokėti už išduodamus pa
sus po 10 dolarių. Šių pasų 
Lietuvos Atstovybė, kaipo 
savųjų, nebevizuoja ir jo
kio mokesnio už vizą mokė
ti nereikės. Jeigu kas va
žiuos Lietuvon per kitas ko
kias valstybes, tai turės pas 
atstovus ar konsulus tų val
stybių pasą užvizuoti.

Visokie kiti nurodymai 
pasų išgavimo yra paduo
dami ant tam tikrų Lietu
vos Atstovybės blankų, ku
riuos parūpina Lietuvos At
stovybė ir kurie bus galima 
gauti Lietuvos Atstovybėje 
ir pas asmenis ar įstaigo
se, kurios užsiima pasų iš- 
rupinimu.

Visais pasų reikalais pra
šoma visados kreiptis tik
tai prie Lietuvos Atstovy
bės Amerikoje (Represen
tative of Lithuania in Ame
rica, 703 — 15th St., N. W., 
Washington, D. C.).

Delei pargabenimo gimi
nių iš Lietuvos ir apskritai 
atkeliavimo iš Lietuvos iki- 
šiol Amerikos Valdžia dar 
nėra išleidusi taisyklių. Rei
kia su tuomi dar palaukti.

‘ ‘ Draugiškumas ’ ’
Keturiolika prezidento Wil- 

sono punktų laike karės išga
vo Amerikai didelio prijautimo 
nuo visų tų tautų žmonių, ku
rios buvo pavergtos po didelių 
valstybių jungu. Tautelės ir di
desnės tautos, esančios kitų glo
boję, nepaliaujamai kovojo už 
savo teises. Vienas iš Wilso- 
no punktų rodė, kad tokios tau
tos turi teisę apsispręsti apie 
savo likimą.

Žmonės, kurie užjautė savo 
šalims, čia gyvendami, stojo į 
kariumenės eiles — 
lio demokratizmą ir 

' sės.
Ar 

dais 
taip, 
baigė, taip greit likosi užmir
štas prižadas mažosioms ir pa
vergtosioms tautoms apsispren
dimo.

’Lietuva iki šiolei dar negau
na Suv. Valstijų pripažinimo ir 
Amerikos valdžia prie to nesi
rengia. Tai paaiškėjo iš trum
pas laikas atgal Valstybės Sek
retoriaus B. Colby’s rašto rei
kale Rusijos ir Lenkijos.

Toje notoje Colby mini Len
kiją, Armėniją ir Finiją, bet 
apie kitas po Rusijos jungu bu
vusias, dabai- pasiskelbusias ne- 
prigulmingomis tautas nieko. 
Be to, jis skelbia, kad Rusija 
turi pasilikti po senovei, išėmus 
tris viršuje minėtas tautas.

Amerikos nežinia delko atsi
radęs draugiškumas sukižusiai ’ 
Rusijai (ne bolševizmui) neda- 
leidžia jos sąžinei pripažinti at
skiromis nuo jos engimo tau
tas, kurios, ir, pagal prezidento 
keturiolikos punktų, ir pagal ci
vilizuoto proto ir pagal natūra
lių,. nuo niekeno loskos nepri
gulinčių teisių, turi priežastis 
būti nepriklausomomis.

Colby’s nota Lietuvai, Latvi
jai, Estonijai, Ukrainai ir ki
toms Rusijos carų pavergtoms 
tautoms nulemia ir toliau būti 
kankinamoms, slopinamoms ir 
išnaudojamoms, — taip pat ar 
dar net aršiau, kaip Anglija iš
naudojo šią respubliką, kuomet 
ji buvo po jos globa. Kodėl 
Suv. Valstijos, turėdamos savo 
istorijos lapus aplaistytus krau
ju, pralietu už pasiliuosavimą 
iš po jungo prispaudėjų, šian
dien tą patį linki kitoms tau
toms, amžiais nepriklausomoms 
ir turėjusioms savas teises ant 
šios žemės vyventi?

KĄ PARODO GRIU
VĖSIAI APIE SE

NOVĘ

nuo bolševizmo, taip pat jau y- 
ra demokratingesni, negu dar 
vienas-kitas atsiradęs iš caro 
pelėsių likučių, ir jie netrokšta 
tautų vergijos. Jeigu kas ma
no, kad Rusijoj galės pasilai
kyti monarchas, vienvaldis su
lyg caro sistemos, kuris trokš
ta visų seniaus pavergtųjų ša
lių kraujo, jis nepasilaikys ir 
apie tai nereikią svajoti. De
mokratizmas •— tyras demo
kratizmas — pripažįsta tautoms 
laisvę ir nestumia jų į gerkles 
kokio nors baikštaus Rusijos 
imperializmo likučio, kuris, su
daręs būrelį pasekėjų, pasiskel
bia išliuosuosiąs Rusiją iš bol
ševizmo. Rusija pati pabus iš 
to sapno, kuris dabar ją apgau
bęs laiko, pasiliuosuos iš tų pan
čių, kurie varžo laisvesnį protą, 
ir per tai Suv. Valstijos 
retų pasitikėti ant kokio 
kepėlio, kurių jau ikišiol 
pustuzinis, ir nei vienas
nepadarė, kolei dar Rusija ne
supranta laisvės.

PASKUTINIAIS laikais pasi- 
kimas tyrinėtojams išvers

ti ir išsiaiškinti parašą ant ma
žos molinės lentelės, atkastos' kino tėvas arba jis pats sumo- 
senovės miestų griuvėsiuose gal | ka merginos tėvams tam tikrą 
pridės kokį tūkstantį metų prie sumą pinigų. Babilonijoje ši- 
jau esamos užrašytos istorijos, tie ’’jaunosios pinigai”, sykiu 
nes toje lentelėje randasi su- su dovana tėvo ir kitomis dova- 
rąšas įstatų, manomai perei- nomis, sudarė vestuvių iškil- 
nančių tūkstančiu metų dar už mių dalį, ir viskas būdavo ati- 
garsaus Hummurabio, — ir tai duodama jaunajai.
yra priliudijimas, jog archeo- Jeigu atsitikime merginos tė- 
logistai nuolatos atranda keis-lvas atsakydavo vaikinui po to,

(Tąsa iš pereito num.)
Rašymas kaip ir skaitymas yra neapi- 

prekiuojama pagalba proto ir širdies kul
tūrinimui. Rašymas ištikrųjų būtinai rei
kalingas. Minties ir išreiškimo tikrumas, 
apie ką kalba Bacon, yra jo geriausios pa
sekmės. ’’Rašydamas”, sako šv. Augusti
nas, ”aš išmokau daugelį dalykų, kurių 
nieks manęs nepamokino.”

Aš čia nepaliečiu klausimo apie rašy
mą į laikraščius ne del visuomenės labo, 
bet del populiariškumo. Daryti tai nei vie-i 
nas neturėtų būti verčiamas. Juo toliau 
mes esame nusitolinę nuo visų skaitytojų 
manymo, tuo arčiau esame prie teisybės. 
Ir kartą autorius atspausdino ką nors — 
jį apima piktumas ir jis išrodo nieko ne
beveikiąs, jeib jis nepaliauja spausdinęs. 
Tikrai intelektualiai-dvasinis žmogus ve
da vidujinį gyvenimą. Jis gyvena papras
tai Dievo, gamtos ir savo paties sielos aki
vaizdoje. Jis plaukioja idėjų upėje; stebi- 
si-žiuri į teisybės ir gražybės pasaulį. Jis 
verčiau siektųsi prie kokios nors naujos 
amžino reališkumo vizijos ir tuomi pasi
tenkintų, negu įgytų aukso kalnus ar visų 
žmonių pagarbinimus. — Didi kliūtis įvyk
sta dėlto, kad mes neįstengiame pailginti 
atidą; kad mes neįstengiame sustiprinti 
minties jiegą; ir tas priveda prie svarbaus 
rašymo budo. Bet patį būdą sunku įgyti. 
Iš pradžios, bebandydami rašyti, mes esa
me grąsinami.... pamatome kaip nenuno
kęs, netikras yra musų dalykų pažinimas! 
Koks silpnas s'Bvęs pažinimas! Koks ne
tvirtas musų vidujinis savęs valdymasi! 
Ir be to mes negalėsime gerai parašyti ir 
pasijusime, kad laikome plunksną tingiai. 
Ir kodėl? Dėlto, kad mes nerandame nie
ko, ką butų galima užrašyti, arba dėlto, 

i kad ypatingas būdas išreikšti tai, ką mes 
matome, pereina musų pasistengimus. Ir 
taip atsitinka diena nuo .dienos. Ir galop

FRAGMENTAS
Apvienėjęs!
Vienų-vienas. Toli, toli nusitolinęs 

nuo žmonių!....
Viršuje neišmatuojama mėlynė plėt- 

muojasi švelniais, vaiškiais debesėliais.
Apačioj, rupi žemė ir skaniai kvepian

tis paparčiai, mindžiojami bailių sutvėri
mėlių, kurie spruksta išsigandę į urvus, 
žmogui besiartinant.

Neapsakomas vaizdas išsiplečia prieš 
mane. Pakeliui įvairus gamtos piešiniai 
ir gilios varsos linijos atsiskleidžia mano 
sielai.

Apžavėtas!
Augštas kalnas, apsidabinęs purpuri

niais rubais, banguoja-žėri pilname birže
lio ryto skaistume.

Ir juodas lieknynas maudosi saulės vil- 
niuojančiuose spinduliuose.

Aš sustojau savo mažyčio pasaulio vi
duryje ir jaučiuos esąs valdonas ir kara
lius viso to, ką gamta pagaminusi-apdova- 
nojusi.

Kokia puota sielai!
Absoliutiška tyla?!
Ne. Ne absoliutiška. Kas nors šnab

žda; ir kas tai, kas šnabžda, kas kįla ir 
krinta, bet niekad nepaliauja ir nepragai
šta.

■ kada kontraktas buvo padary
tas, turėdavo vaikinui sugrą
žinti dvigubai tiek, kiek priim
ta nuo jo. Suskyrimai porų pa- 

. prastai atsibūdavo dar abiem 
jaunikiam esant jauniem, ir vi
są reikalą atlikdavo jų tėvai.
Jeigu tėvas mirdavo pirm ne-j matome, pereina musų pasistengimus, 
gu jo visi sunai būdavo apves
dinti, tai kuomet būdavo dali- ateina laikas ir pagundymas atsiduoti vi- 
namasi tėvo palikimas, nevedu- 
siems vaikams būdavo iš viso 
turto išskiriama dalįs pirm pa
laikų išdalinimo.

Padarymui apsivedimo legaliu 
buvo reikalinga,; „sutuoktuvių 
kontraktai. Nekuriosę sutarty
se būdavo gan keistų dalykų iš
reikalaujama, kaip pav. kad 
jaunoji arba naujoji žmona tu
ri būti patarnautoja vyro mo
tinai, arba net kitai jo žmonai. 
Jeigu būdavo sutarta, kad vy
ras neprivalo imti kitos žmo
nos vienai gyvenant, jeigu tas 
būdavo nepildoma, pati turėjo 
tiesą nuo vyro atsiskirti.

Hammuramio Kodeksas buvo 
nustatęs kainas už patarnavimą 
gydytojams ir abelnai dakta
rams. Jeigu gydytojas sutai
sė sulaužytą kaulą arba išgydė 
vidurių negerumą, jam 
kestis paprastai buvo nustatyta 
penki šekeliai nuo turtingųjų; 
tris šekelius mokėjo paprastieji 
žmonės, o vergai — du. Chirur
gai už operacijas nuo augštes- 
nėsės klasės žmonių gavo de
šimts šekelių; nuo žemesnėses 
— penkis; nuo vergų — po du.

Kad užgrąsinus chirurgus ne- ...
daryti kokių pavojingų opera-|dami mes užsiinteresuosime-daugybe didė
ti jų, buvo nustatyta aštri bau-jlių dalyku.
smė nepasekminguose atsitiki- _. .
muose. Jeigu gydomas žmogus čia proponuojamas metodas reikalau- 
mirė, chirurgui buvo nukerta-1 ja rimto pagalvojimo, panaudojimo, pasto- 
ma rankos. Jeigu būdavo da
roma operacija vergui, tada už 
mirusį vergą turėjo pastatyti 
jo vieton kitą jo vertės. Jeigu 
vergas nustodavo akies, gydy
tojas turėjo užmokėti pusę ver
go kainos.

Tą mums atskleidžia apie se-lme; jie sugebės paregėti gilius ir tikrus 
novę nenuoalsųs tyrinėtojai tų reginius, ir laipsniškai pasikels į teisybės

. tesnes ir indomesnes tikras pa- 
, sakas, negu jas gali kas api- 

piešti, — taip praneša National 
Geographic Society buletinas.

Albertas T. Clay, kuris pada
rė išaiškinimus tūlų labai gar
sių ir įžymių dokumentų, sako: 
Lopeta ir kastuvas, ką naudo
ja senovės tyrinėtojai, pasidar
bavo atidengime stebinančių 
dalykų. Virš visko, vienas iš 
stebėtiniausių dalykų yra tas, 
kad ankstyvieji žmonės, vietoj 
buvimo barbariškais ir nekul
tūringais, buvo civilizuoti ir 
turėjo augšto laipsnio kultūrą.

Atrasta keliolika senovinių 
knygynų ir milžiniški archivai. 
Keliolika metų atgal Ninevoj, 
Babilonijoj, atrasta Ašurbani- 
palo literatinis knygynas (jis 
gyveno 668-626 prieš Kristų).

Vėlesniais dar laikais atras
ta dievnamių' ir mokyklų kny
gynai sekančiuose miestuose: 
Nippure, Sipparoj, Larsoj, Ba
bilone ir Ereche. Pirmųjų tri
jų paminėtų miestų knygynai 
prigulėjo trečiąjam tūkstant
mečiui prieš Kristų; kitų antrų 
dviejų prigulėjo vėlesniam pe
riodui.

Bet ypatingai dideli archivai 
tokių dokumentų, siekiančių po 
šimtus tūkstančių ir prįgulin- 
čių trečiam ir ketvirtam tūks
tantmečiams prieš Kristų, liko
si atrasta Teloj, Nippure, Dre- 
heme, Jokhoj ir paskiaus Ure.

Jaunas vaikinas siunčia sa
vo širdingą klausinėjimą apie 
savo mylimosios sveikatą, ra
šydamas sekančiai: "Bibeai taip 
sako Gimil Marduk: lai dievai 
šamaš ir Marduk pavelija tau 
gyventi visados vardan manęs. 
Aš rašau teiraudamos apie ta
vo sveikatą. Pasakyk man kaip 
tau einasi. Aš buvau Babilone, 
bet tavęs neregėjau. Labai iš 
to nusiminiau. Pranešk man 
to viso priežastį, pralinksmini- 
mui manęs. Tikrai pribuk Mar- 
chesvano mėnesyje. Buk svei
ka visados vardan manęs.”

Hammurabio kodeksas, para
šytas apie 2000 m. prieš Kris
tų, ant didelio ir nevisai lygaus 
akmens, yra turbut vienas iš 
svarbiausių senovės monumen
tų, kokis atrastas šimto mėtų 
bėgiu. Tai yra augštos civili
zacijos stovio produktas. Su
rašydamas, savo įstatus, Ham
murabi sutvarkė juos visai aiš
kiai ir logiškoj tvarkoj, parem
damas ant priimtų teismiškų i 
nuosprendžių. . „ a _ Kaip pasiima

Jokiu kitu budu nėra geriau tas vietas, kurios siomis dieno- į -r įepįujęa zjv 
galima sueiti pažintin su kas-1 mis savo kultūra didžiuojasi. |t_ , j _ 
dieniniu senovinės Babilonijos 
gyvenimu, kaip atidžiai studi
juojant Hammurabio Kodeksą.

Tasai kodeksas pripažįsta 
tris tų laikų visuomenės laips- 
snius — aristokratų, arba aug- 
štesnių, biednųjų arba papras
tų, ir vergų. 1 
tų skaičiuje buvo profesionalai,1 jau senai dingo.

siškai savo tikslui, ir jieškoti lengvesnio 
ar mažiau veiklesnio įrankio del išplėtoji
mo protinės jiegos, — arba priešingai, mes 
rašysime be atsargumo ir mintijimo, kas 
buna dar didesne blėdimi ar blogu, negu 
visiškai nerašyti. Rašymas, apie kurį čia 
minima, nepaliečia klausimo apie stilių, į 
kurį kritikai ir rašytojai atsilieptų. Vis
kas, kas reikalinga rašytojui, tai naudoti 
savo protą teisingai ir parodyti daiktus 
kokiais jie tikrai yra ir kaip jie mums ap
sireiškia, ir inpinti aiškiuose ir reiškiuose 
žodžiuose visa tai, ką jis mato. Tokiu tat 
budu musų stilius taps musų minties ir 
gyvenimo išreiškimas. Jis bus naturalio 
metodo išaugimas ir todėl gi turės genia- 
lę vertę. Kas tiktai parašyta vienokiu ar 
kitokiu stiliumi, turi būti palaikoma ne 
dėlto, kad kiti pamatytų, bet kad mes pa
tįs palyginę savo ankstivesnius straipsnius

įsu vėlesniaisiais galėtume padrąsinti save 
pagerinimo liudijimu. Nėra reikalo pasi
rinkti subjektą ar temą. Rašyk kas pa
tinka. Ir kas tiktai užinteresuoja mus, 
yra tinkamas dalykas; ir kokia tema ne
rašytume — yra tinkama tema. Jei gi ir 
niekas tikrai mus neužinteresuotų, berašy-

vumo, ištvermės, darbštumo. Tai gana 
sunkus metodas. Bet kurie turės užtekti
nai drąsos tęsti toliau savo rašymą, ir ne
liks sunkenybių bei kliūčių atgrąsinti, pa
sieks daugiau, negu jie tikėjosi. Jie išaugs 
protą jiegoje, tikrume, liaunume, atviru-

praeities garsių vietų, kurios 
dabar jau randasi keliolika sie
ksnių po žeme ir kurių kitaip 
negalima surasti, kaip tiktai iš 
senų padavimų, panaudojant lo
petą ir matiką.

Garsi toji senovės civilizaci-1 minią ar glamonėti naravingą visuomenės 
ja žydėjo Babilonijoj, Egipte ir opįniją; arba išlaimėti auksą ar pagarba, 
abelnai Viduržeminiu jūrių pa- ,_.___ __ . • A — ... ,.
kraščiais. Iš Mažosios Azijos bet, Parastai Augsciausiojo ir savo paties 
ir Afrikos pusės ji persimetė sl_el°s akivaizdoje nešioti liudijimą teisy- 
į Europos kontinentą, po to pa- bes ir meilės.

įėjo ir tolyn šiaurėn, užimdama
alau tas vietas, kurios šiomis dieno-1 
kas- mis savo kultūra didžiuojasi.

Kaip piešėjas pasiima su savimi pale- 
- savo instrumen- 

Musų laikų mokslininkai, už-1 kad galėtų kulturintis-tobulintis kož- 
interesuoti praeities amžių gy- nas savo dailėje, taip ir tas, kurs trokšta 
venimu, jau šimtas kitas metų mokytis kaip mintyti ir protauti, turi im- 
kaip knisasi po tyrlaukius jieš- tis už plunksnos, ir diena nuo dienos rašy- 
kodami anos garsios senovės y nors apje teisybę ir meilę, viltį ir ti- 
žymių, ir kasdien vis anranda • .. • .. T ,■ . ».-*• i i kejimą, ir tu ir tu Ir tas padarys n erv-naujų stebetmumų, kūne, lyg , F J

Tai lyg butų tolimas daugelio vande- 
čiurkšlenimas — balsas?!
Ir vėl klausaus.
Ištikrųjų ar vandenįs galėtų išduoti 

šitokį malonų ir švelnų čiurkšlenimą?! 
Sunku intikėti.

Žavėjantis garsas!
Tai vasaros ’ mgvo vėjelio kvapas, lin

guojąs medžių viršūnes.
Tai vėjo meilės giesmė, kurs puotau

ja auksinėj birželio dienoje, besilinksmin
damas, kaip ir aš, visiškoj pasaulio garbėje 
ir džiaugsme.

Mudu

Mūdu
Mudu 

mylėtojui.
Mudu

kas gyvena.
Aš persiskverbiu kiaurai per balsą ir 

įžengiu į ekstazą; per gamtos himną į Au- 
gščiausiojo Garbę.

Ir ten aš garbinu nematomą Akivaiz
dą — Amžinąjį.

ro savyje. Bet labai mažai. Jie mąžai 
reiškia, kuomet mes palyginame juos 
egzistencijos buitimi žėdname žmoguje 
buitimi, kuri yra dvasiškybe. Ir juo 
dėsnis dvasiškybės išplėtojimas žmoguje, 
tuo galingesniu jis pastoja gej-ui.

Išplėtok savyje dvasiškybę. Tuomet 
tu darysi gerą kiekvienam ir nebausi-aie- 
barsi nei vieno. Taip turėtų mokyti tavo 
religija.

Religija nėra žodžiai, vardai, sektos, 
nesusideda iš formų arba ceremonijų.

Religija reiškia dvasinį įsikūnijimą.
Mes turime įsikūnyti dvdsiškybę sa

vyje pirmiaus, negu pradėsime mokyti ki
tus. Visi didi pasaulio mokytojai stengė
si įsikūnyti savyje dvasiškybę; ir kaikurie 
įsikūnijo ją iki tūlam laipsniui.

Budrikas.

Jau atbudus Lietuva Tėvynė, 
Jau nuo jungo laisva jos krūtinė. 
Josios sūnus, ką buvo miegaliais,. 
Šiandien stoję į kovą kas gali. 
Ginklu rankoj į kovą jie stojo, 
Eibes priešų tuojaus iškapojo; 
Tuoj sutraškino priešų baisybes, 
Rusų, Lenkų, Bermontų galybes. 
Jau blaiva mus Tėvynės padangė, 
Nes laisva musų Lietuva brangi. 
Štai, žiūrėkit, Europos didžiūnai, 
Ką ją engėt, kaip kokie siaubūnai. 
Štai, žiūrėkit, jinai, jau galinga, 
Nes ją valdo jos vyrai garbingi. 
Jus žiūrėkit, kurie ją taip smaugėt, 
Tamsoje ir nelaisvėje maudėt. 
Sakykit, del ko ji gyvuoja, 
Jos vardas pasaulyj, švytuoja?....

Tyslevas.
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RUSIJOS MOTERŲ “MIRTIES BATALIJONO 
VEDĖJOS GYVENIMAS

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

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

Rašo DR. J. ŠLIUPAS. i<
(Tąsa iš pereito, num.)

Karolis iškeliavo iš Liubėkos ■ 
išmintingesnių, nors ne laimin- > 
gesniu žmogumi. Jo vaišės, j 
net anais laikais, kada paskel- j 
bimų dailė dar jauna buvę, bu- , 
vo apšnekamos Europoje, ir . 
Liubeką buvo skaitoma svar- • 
biausiu miestu šiaurės valsty
bių. Jos vadovystė nuo anos 
.valandos tapo pripažinta, ir ' 
Hanzos Sąjunga ištiesų pašoko 
į labai augštą poziciją.

Sekant pergalėms ir garbėms 
viena po kitos, Sąjunga dabar 
pradėjo pavartoti savo naujai 
įgytą galybę nevisuomet teisin
gai ir žmoniškai. Visi žmonės 
yra padaryti iš td paties molio, 
ir visi, maž ar daug, su laiku 
pasiduoda tiems pat geiduliams 
ir troškimams. Tose senai pra
ėjusiose dienose .karaliai ir žmo
nės augštose vietose, su padi
dinta galybe, virto vis ir vis au- 
tokratiškėsniais, ir tiems stebė
tiniems sen.oviniams pirkliams 
užėjo, šalę didesnio pagabumo 
turėti nekliudomą kelią, kryps
nis perlaužti visus, kurie prie
šinosi jų užsigeidimams.

Mažas skaičius miestų, iš ku
rių federacija susidėjo, buvo 
nuolatos klibinamas pirklių iš 
kitų miestų, kurie pageidavo 
prisidėti prie sąjungos. Jos 
pirklybos pelningumas buvo 
milžiniškas, ii' tie, kurie stove- s 
jo išlauk jos sąrašų, matė turį i 
priešginiauti kombinacijai, ku- i 
ri lenktynes padarė nebegalimo- 

’ mis. Sąjungos viršininkai, su- 
lyg priežodžio ’’vienybėje yra .

i galybė”, įsileido vieną miestą 
. po kito į savo užžavėtąjį ratelį, 

tečiaus visuomet arbitrarėmis 
ir absoliutėmis sąlygomis, ir 
vargas tam miestui, kurs bent 
kiek prasikręipė. Taip, pav., 
Bremenas tapo pravarytas iš 
Sąjungos 1356 metais. Štai 
kaip tat atsitiko. Pirkliauti su 
Flandrija buvo uždrausta tam 

i tikru laiku. Vienas gi iš Bre
meno pirklių peržengė tą regulą 
ir Sąjunga pakvietė miestą nu
bausti savo nepaklusnų narį. 
Bremenas, pasikliovęs savo stip
rybę, atsisakė tai padaryti, ir 
dar uostojo už jį, su ta pasek
me, kad tapo pravarytas ir vi
sai atkirstas nuo Sąjungos pel
nų; taip kad ’’per trisdešimtis 
pasekančių vargingų metų jis 
nubiednėjo; žolė augo gatvėse,, 
o biednumas ir apvienėjimas 
buvo visur jo’ ribose"; bet gi ir 
atgrįžimas buvo nelengvas. Ki
tu laiku Brurisvikas prasikalto, 
ir kada po šėšetos metų pasi
baisėtino nubiednėjimo jis troš
ko atleidimo ir atgrįžimo, du jo 
burmistru ir aštuonetas vyriau
sių po piliečių ėjo be kepurių ir 
basi, žvakes nešini, iš Mergės 
šv. Bažnyčios Liubėkoje į mie
sto svetainę, kur Sąjungos -Ta
ryba buvo susirinkusi. Čion 
akivaizdoje didelio susirinkimo 
atsiklaupę išpažino savo milži
nišką paklaidą, ir meldė Tary
bos atleidimo delei Dievo mei
lės ir delei garbės Mergės Ma
rijos.
ir neabejotinu vadovu, 
gyventojų skaitėsi 80,000. 
pirkliai buvo galingiausieji. Jos 
prekyba buvo didžiausioji.

Pažvelgkime nors trumpai į 
pirklybos dirvą, kurią šitoji už-Į 
žavinti sena federacija mėgino 
kontroliuoti. Pamatykime nors 
valandėlei jos romansą, jos gro
žę, ir jos metodus, kaip perga
lėdavo sunkumus, ir podraug 
įsivaizdinkime, kad mes patįs 
ten esame anose tamsiose ga- 

1 dynėse, kada dar nebuvo išras
ta nei spauda, garas, elektrybė, 

• nei šimtai kitų šiandienykščių 
, reikmenų, ir kada parakas dar 
, nebuvo paglemžęs nuo mūrų ir 

pilių jų sugalėjimą apsiginti 
nuo užpuolikų.

šiaurinė Europos dalis dar 
1 retokai buvo apgyventa, ir vi

sa populiacija buvo labai nedi- 
' dutė. Didžiųjų miestų šiaurėn 

REIKALINGI AGENTAI nuo Alpų buvo nedaug, ir nei
Užrašine jimui ir platinimui Mėnesinio vienas neturėjo ganėtinai dide-

_ - -.... « lin oVoiAiano nruvonf/\in Vari

Iną įsakomas nuo komandieriaus vytis prie- 
'šus toliaiTir neleisti jiems apsistoti apka-

(Tąsa iš pereito numerio)
’’Mirties bausmė juk panaikinta, gos-|sus toiiaujr neteisu jiems apsistuu ■ 
n miniRt.r” iin. »jei Bočkarevą]suose’ ir buvo mums zadama pagaiba, kuri ' 

+ [tuoj esą besirengianti atvykti. Mes tada 1
nusprendėme nepertaukiamai eiti pirmyn 
iki girios ir laikyti savo pozicijas, iki at- : 
vyks pagalba ir padės mums veikimą plės
tu

Buvo dar prietamsi valanda rybo.v Vo
kiečiai, būdami tankioje girioje, turėjo 
progą permatyti kiekvieną musą judėji
mą, kuomet mes jų visai negalėjome įžiū
rėti. Ant musų paleista tokia smarki ir 
naikinanti ugnis, kad musų kareiviai nu
stojo vilties ir pradėjo bėgti atgal, suma
žindami musų skaičių iki astuonių šimtų, 
iš kurių buvo du šimtai penkiasdešimts 
mano merginų, išlikusių nuo mirties ir su
žeidimų.

Prąnešėm komandieriui, kad mes tapo
me palikti ugnyje vieni ir kad musų buris 
stovi pavojuje patekimo nelaisvėn. Ko- 
mandierius prašė musų laikytis iki 3 va
landai, kada sakė pribus pas mus pagal
bon Devintasis korpusas.

Atėjo trečia valanda, bet tikimoji pa
galba nei akyse nesimatė. Vokiečiai pada
rė užpuolimą ant dešiniojo musų sparno. 
Musų padėjimas darėsi blogesnis. Pasiun
tėme į stovyklą greitą reikalavimą pagal- 

[ bos. Per telefoną atėjo toks atsakymas:
’’Devintasis korpusas laikė susirinki- 
Jie atėjo iš rezervinių stovyklų ir da-

podin ministr”, sakė jie. < 
sušaudyt, tai kodėl nepavelyt mums sušau
dyt tulus iš tų penkiolikos šimtų pabėgėlių, 
kurie Čia peklą kelia?”

Kerenskis tada perstojo manyti mane 
sušaudyti, tečiaus reikalavo pirm išvažiuo
siant į Molodečno, kad mane teistų ir nu
baustų. Teismas tečiaus niekad neįvyko.

Gen. Valujevo, Dešimtos armijos ko
mandieriaus, įsakymas paduotas visiems 
musų korpusams padaryti užpuolimą ant 
vokiečių 3 vai. ryte, liepos 8 d. Kuomet 
nustatyta atakui valanda artinosi, mane 
pasiekė keisti pranešimai. Oficieriai vi
sai buvo susimaišę. Jie nujautė kareivių 
tarpe nerimastavimą.

Laikrodis rodė trečią valandą suėjus. 
Pulkininkas padavė signalą. Bet visose 
pusėse buvę vyrai nei nepasijudino. Jie 
į pulkininko įsakymus davė visokių išve- • 
džiojimų ir išsireiškė abejones, ar užsimo- ’ 
ka daryt užpuolimas. 'T

Pulkininkas, kompanijų komandieriai 
ir nekurie narsesni kareiviai bandė suju- 
dint kitus žengti pirmyn. Tuo tarpu die
na aušo. Laikas nelaukė. Kiti korpuso 
skyriai taipgi1 nieko nedarė. Saulė kilo 
augštyn. Rytinė ūkana beveik pranyko. 
Artilerijos šaudymas mažėjo. Debatai vis 
dar tęsėsi. Paduota artilerijai įsakymas 
šaudymą nepertraukti. Visą dieną kanuo- 
lės trankė, kuomet kareiviai diskusavo.

Diena vėl artinosi galo. Kareiviai pa
galinus priėjo galutinos..išvados. Po to, 
apie septyniasdešimta penki oficieriai, po 
vadovyste Įeit, pulkininko Ivanovo, atėjo 
pas mane prašyti pavelyti jiems prisidėti 
prie mukų batalijono del užpuolimo. Juos 
atsekė apie trįs šimtai ■ inteligentiškų ir 
narsiausių kareivių iš tos fronto srities. 
Greitu laiku batalijonas padidėjo iki tūks
tančio. Kiekvienas oficierius . turėjo po 
šautuvą. Linija tapo taip sutaisyta, kad 
vyrai ir merginos susimaišė, kiekvienai 
merginai iš šalių buvo po vyrą. Mes nu
sprendėme padaryti užpuolimą vieni, su- 
gėdinimuį kitų, suprasdami, kad jie visgi 
neleis mums žūti mūšio lauke.

Pagaliaus paduotas signalas. Mes vi
si persižegnojome ir, prispaudę prie savęs 
šautuvus, iššokome iš tranšėjų, kiekvienas 
savo gyvastį pavesdami ’’už tėvynę ir lai
svę”. Mes bėgome pirmyn prieš smarkią 
kulkosvaidžių ugnį ir artileriją, mano nar
sios merginos, padrąsintos su jomis einan
čių vyrų, smarkiai bėgo prieš kulkų lietų.

Kiekvienas laiko trupinėlis turėjo su 
savimi mirtį. Musų mintįse buvo viena: 
”Ar jie eis paskui mus?” Kiekviena pra
bėganti sekunda tą rytą rodės mums am
žiumi. Jau keliolika iš musų likosi- nušau
ti ar sužeisti, bet vis dar iš tranšėjų niekas 
nepasirodo. Laiks nuo laiko atsigrįžome 
pažiūrėti atgal," bet musų jieškojimas pa
galbos toje tamsoje buvo be vilties. Dau
gelis galvų matėsi tėmiją iš tranšėjų musų 
užpakaliuose. Jie vis dar žingeidavo, ar 
mes ištiesų kariaujame. Jiems išrodė tas 
musų žygis tik žaislas.

Bet, tvirtomis širdimis ir plačiu žings
niu mes ėjome pirmyn. Musų nuostoliai 
didėjo, bet linija dar nesuardyta. Mums 
"einant tolyn ir tolyn, tamsa galutinai mus 
prarijo nuo jų, tik šovinių sprogimai kar
tais nušvietė likusiems užpakalyje musii 
pavidalus, ir jų širdįs sujudėjo.

Per dundesius ir traškėjimą mes ūmai 
nugirdome didelį karišką sujudimą. Jie 
pagaliaus išbudo. Verždamiesi pirmyn su 
riksmais, daugybės kareivių lipo iš tran
šėjų ir trumpu laiku visas frontas iš abie
jų musų pusių pasipylė kareiviais. Pir
miausia susispietė musų regimentas, po to 
pasileido pirmyn ir kiti tolimesni, taip 
visas korpusas radosi mūšio lauke.

Mes šlavėmės pirmyn ir užėmėm 
mas, paskui antras vokiečių linijas. 

,sų regimentas taipgi paėmė du tūkstančiu 
/priešų nelaisvėn. Tečiaus antrose linijose 

* musų laukė nuodai. Tenai buvo užtektinai 
I degtinės ir alaus. Pus,ė musų vyrų pasi

gėrė tenai pat, atsidavę, alkoholio intekmei.
Šiuo tarpu vokiečiai suorganizavo ant

puolį ant musų. Padėjimas buvo kritiškas, 
tečiaus mes tą sutikome su atstatytais dur
tuvais. Kaip paprastai tokiuose atsitiki
muose, priešai atsisuko ir leidosi atgal. 
Mes vijomės paskui ir nuginėm į trečias 
jų linijas ir net nustumdami į girią.

Dar veik buvom neužėmę trečios- vo-

kad

pir-
Mu-

mą.
ėjo iki tranšėjų, kurias mes pirmiaus lai- j 
kerne. Tenai jie sustojo ir svarsto, ar pra- į 
dėti eiti toliau ar ne.” * ]

Nepermatant jokio greito Devintojo i 
korpuso debatų išvedimo, komandįerius Į- 1 
sąkė mums trauktis atgal. Šitas ypatin- 1 
gas dalykas buvo keblus, nes reikia taip 
padaryti, kad vokiečiai nepatėmytų. Mu
sų linija traukėsi ir jau rengėmės greituo
ju mestis atgal, kaip staigu abiejuose mu
sų fronto galuose, beveik išvien, pakilo ar
šus vokiečių riksmai. Mes beveik pusiau 
apsupti! Nebuvo laiko gaišuoti. Pada
viau visiems įsakymą bėgti kaip kas išgali.

Vokiečių artilerijos griovimas didėjo, 
jų šautuvų kulkos vefkė abiejose musų pu
sėse. Aš leidausi atgal, gelbėdama save 
kiek dar buvau verta, ii* prabėgus keletą 
šimtų pėdų, tik staiga likau sutrenkta 
baisaus sprogimo, kuris nupuolė sale ma
nęs, ir supuoliau ant žemės be žado. Ma
no adjutantas, Filipovas, pamatęs mane 
perpuolant, pasiėmęs mane ant pečių, ne
šė per ugnį, per vokiečių ištaisytas tranšė
jas, paskui per tyrą mūšio lauką, kuris bu
vo pirm šito užpuolimo, į musų tranšėjas.

Tenai Devintasis korpusas dar vis de- 
batavo. Bet jau buvo pervėlu. Kuomet 
be dvasios, purvini, kraujuoti mūšio liku
čiai vienas po kitam sukrito atgal į musų 

, tranšėjas, pasirodė jiems, kad jau nereikia 
, toliau nei diskusuoti. Ofensivas pasirodė 

bereikšmis. Vokiečiai atsiėmė, be pasi
priešinimo, visas tas žemes, kokias mes 

[ dideliais nuostoliais buvome užkariavę. Iš 
; mano batalijono liko tik pora šimtų mergi- 
, nų. Aš atsipeikėjau ligonbutyje užpaka

lyje linijų.
Man sugrįžus į frontą, batalijonas, su

sidedąs iš apie poros šimto merginų, užėmė 
pats sau mažą stovyklai vietą, greta Krė
vos miestelio. Mūšio linijoje nesimatė jo
kio- žymaus kariško judėjimo. Nei rusai 
nei vokiečiai nevartojo savo ginklų. Drau
gavimas vėl prasidėjo. Likosi padaryta 
pertrauka. Kareiviai susieidinėjo kasdien 
ir gėrė vokišką alų.

Aš to negalėjau pakęsti ir įsakiau sa
vo merginoms apsieiti taip, kaip pirmiaus. 
Musų vyrai pradėjo kiršintis prieš mus už 
musų militarį atsinešimą linkui priešų.

Taip gyvenimas ėjo tolyn. Dienos ir 
naktįs slinko su diskusijomis. Kerenskis 
beveik jau nustojo visos savo intekmės ka
reiviuose, kurie daugiau ir daugiau artino
si prie bolševizmo. Tranšėjų gyvenimas 
nieko neveikiant pasidarė nepakenčiamas.

(Bus daugiau)

ciją prisiėjo sutverti. Reikala
vimus žmonių tolimose šalyse 
reikėjo sužinoti ir apsvarstyti, 
ir tiems reikalavimams paten
kinti pardaviniais naujoviškais. 
Nebuvo nei pačto, nei geležin
kelių, nei telegrafo — viskas 
turėjo būti laimėta individuale 
pastanga keliaujančio atstovo, 
kuriam prisiėjo tyrinėti, kas 
reikalinga žmonėms, kuriems 
jis norėjo parduoti. Jeigu pas 
mus musų komercijoje šiandien 
butų dauginus 
mums visiems 
riaus. Didėji, 
giamoji Rusija, 
stangoms dirvą, ir Hanzos pirk
liai siuntinėjo savo užgrudytus 
keleivius vingiuotais keliais į 
jos rinkų centrus.

Spąstai paspęsti reikėjo šiau
rės sniegynuose, ir tuosius su
teikė už dalinį pamokėjimą sku- 
romis pagautų žvėrelių. Kata
likiškajai Europai reikėjo vaš
kinių žvakių lyginai kaip sil
kių, ir vaško musų pirkliai jieš- 
kojo Rusijoje ir ’’medaus me
džiuose” jos girių. Kailiai, o- 
dos ir taukai taipgi pareidavo 
iš didėsės carų teritorijos, ir 
mes matome Hanzos viršininkus

■ bežlabinėjant po rupius Rytų
> žemėlapius, ir besvarstant, kaip 
i geriausiai laimėjus ir kontrolia-
> vus šitą svarbią komercijos ša-
> ką. Tai vis ta pati senoji pa- 
) saka apie avanturas ir roman

sus, tiktai veikia čion kitokia 
žmonių padermė. Patraukian
čiuoju magnasu buvo auksas.

Bet ir daugybe kitokių daik
tų pirkliavo Hanza. Ten buvo 
stebėtinai nudažyti audeklai iš 
[Pietinės Vokietijos, . ir plonai 
austi audiniai lavių Flandrijos 
audėjų, ir storesnį bet tikri vil
noniai iš Anglijos. Alus, dau
giausiai stiprus ir itin nugir
dantis ; ■ visokeriopi chemikalai; 
gražus sienojai namų statymui, 
lyginai kaip kalkės ir akmenįs; 
vaisiai iš Pietų; silkės iš Balti
jos jūrių; vynai iš Ispanijos; 
delikatni pirkiniai, kurius Ve
necijos pirkliai-jureiviai par
veždavo iš Konstantinopolio ir 
Tolimųjų Rytų, — tie ir kiti 
produktai -žemės,'jūrių, dirbtu-

tokios dvasios, 
birtų daug ge- 
beveik neįžen- 
siulė plačią pa-

vės ir staklių buvo pirkliauja
mi su geroku pelnui kietagalvių 
komercijos vyrų, iš kurių susi
dėjo' Hanzos Sąjunga. Ir, kaip 
buvo paprasta anais laikais, jie 
veikė taip gi kaipo bankininkai, 
ir daugelis narių taip vad. Ka
rališkųjų Europos šeimynų bu
vo jiems smagiai įsiskolinę.

Tais Ankstyvais laikais nebu
vo spekuliacijos, kaip mes ją 
suprantame. Visos prekybinės 
transakcijos buvo ’’legitimės”, 
jeigu leista butų taip išsitarti.. 
Prekės buvo perkamos ant vie
tos ir atiduodamos.. Užmokėji-

mai ateityje, aplygimai, suva
rymai j ožio ragą ("comers”), 
pirkimas ant rizikos ar hazar- 
do, buvo išradimu tų, kurie pa
skui atėjo. Mokama buvo at
muštais pinigais ar mainant 
pardavinis ant pirkinio. Popie
riniai pinigai- buvo nežinomi, ir 
kreditas, jeigu kam buvo ding
damas, visuomet ėjo sykiu su 
įkaitu, nors tūluose miestuose- 
ir tūlose biznio šakose net ir ta
tai buvo uždrausta; tai'padėji
mas, kurs biznį šiandien labai-- 
labai susiaurintų..

(Bus -daugiau)

“DIRVOS” LAIDOS KNYGOS
Naujausios- mokslo, literatūros ir teatralės 
knygos; kurių nesiranda kitų knygynų 

kataloguose. Pasirinkit iš- šių':

kiečių linijos, kaip atėjo mums per teleio-

Liubeką buvo absoliučiu 
Joje 
Jos

lio skaičiaus gyventojų, kad 
mums 20-me metašimtyje išro- 

. . dytų svarbiu. Be abejonės vi- 
Pardavinėjimui pavieniais numeriais: aį vyriausieji miestai — 130 iš 

viso — buvo intraukti Hanzos 
Sąjungos rejestruosna ir ten ji 
turėjo savo faktorijas arba .ofi
sus.

Pirkliaudavo tokiu 
metodais, kurie mums 

I išrodo negalimais esą.

Moksliško Žurnalo 
’’ARTOJO”

Kaina 10c.
Kurie pardavinėjat laikraščius, tuojau 
reikalaukit atsiust jums “ARTOJĄ”.

“ARTOJAS”
E. 79th St. Corner Superior Avenue 

Cleveland, Ohio

budu ir 
šiandien 
Komer-

DR. ADOMAS SZCMKOWSKI 
GYDYTOJAS IR CHluuRGAS 
982 E. 79 St., Cleveland, Ohio.

Telefonai: Rosedale 5758. Prine- 
ton 431

Valandon: Nuo 2 iki 4 po plot 
ir nuo 7 iki 9 vakare.

N'edelioj: Nuo 2 iki 4 po plet.

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

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

PRABOČIŲ ŠEŠĖ
LIAI ■ 1.65

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

DIDYBĖ
ŽMONIJOS KELIAS 
GIMDYMO

SLĖPINIAI

Kas. Slepiasi už žmonių Pasakų. Pirmutinė tokia kny
ga lietuvių kalboje. Joje aprašoma ir išaiškinamai 
įvairus gamtos apsireiškimai, per ilgus amžius 
sutverę misteriškas Pasakas. Knyga su daugeliu: 
paveikslui Parašė K. S. Karpavičius. 156: pusi .75. 
Drūtais audimo apdarais, auksinėmis Raidėmis. ,..ll25> 

Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais. Svarbus isto
riškas aprašymas senovės' Hunų siaubimo, po- 
Europą ir Aziją bei Lietuvių, kraštuose.- Su 
paveikslais. Parašė J. O. Sirvydas.. 208 p: 1.00 
Drūtais audimo apdarais ..................  1i50j

Mohamedo Kelionė į Dangų ir- kiti svarbų aprašy
mai: Ar Mėnulis nupuls ant Žemės? Kaip- Toli, 
nuo Žemės Dangus? Ar turi Žmogus Dūšią?. 
Kam Žmogus Gyvena? Kur Prasideda- Diena-;. 
Kodėl žiemų šalta; Mažas, ir,- Didėlis Mėnulis;; 
Sauline Planetų šeimyna. Parašė' K. S. Karpa
vičius. 126 puslapiai ..........................'.

Užtekanti Saulė.
paveikslėliai, 
rašymų, labi 
mijbs srityje 
94 puslapiai.

Lietuvių Prabočiai Lydai. Istoriškas aprašymas gar
singos senovės Lydų tautos, kuri,, kaip, matoma, 
yra buviisi lietuvių prabotė, Parašė J. O. Sirvy
das. 35 pusi.......................................... i......... .10)

Tautos Vainikas.. Puikiausia dainų-eilių ir deklama
cijų knygelė. Telpa joje- keleto autorių — vyrui 
ir merginų-moterų — eilės. Visos eilės tinka de
klamavimui. Puslapių 172, Kaina ............50c

Tautos Vainikas — Knyga antra. Eilės įvairių au
torių. 172 pusi................................

Tėvynės įspūdžiai. Labai gražus: eilių rinkinys. Pa
rašė Svyrūnėlis. Su paveikslais, atspausdintais 
gražia žalia spalva. 80 puslapių .......... .*...

Ašaros ir Džiaugsmas. Rinkinys įvairių eilių, pa-' 
dalintų į keturis skyrius: Iš žmonių ir Vargų 
Knygos; Gamta ir Žmogus; Romansai ir Saty
ra. Parašė Jul. Baniulis. 107 pusi...........

Laimės Bejieškant. Rinkinys vaizdelių iš Ame
rikos lietuvių gyvenimo ir tt. Parašė Pr. Bajoras 
(su autoriaus paveikslu). 107 pust ............

Teisybes Pasakos. Rankiuš įvairių gražių apsakymė
lių; pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. Su
taisė M. šalčius. Cleveland, O. 1918, pusi. 67...... >25

Vienuolyno Slaptybės. Indomus ir Svarbus aprašymas 
iš vienuolių gyvenimo (klioštoriuje). Su paveik
slais. -Parašė Marė Monk. Lietuviškai vertę A. 
152 puslapiai ........................, 

Rusijos Moterų "Mirties Batalijono” Vedėja — 
gyvenimas, vargai, ištrėmimas, pastojimas 
riumenėn, sunkios dienos' didžiojoje karėje, 
žeidimai. Prisiartinimas Rusijos revoliucijos ir 
viskas kitas, kuo labai visi indomaujasi....... 1.00

Veidmainystė ir Meilė. Garsi klasiška 5-kių aktų tra
gi drama. Parašė Schiller. Liuosai vertė lietuvių

' kalbon vertė P. Norkus. Pusi. 182 .............50
Grafas Kaimiečio Bernu. 6-ių aktų komedija su dai

nomis ir šokiais. Parašė F. Krawcowicz. Vertė Z.
Bagdžiuniutė.- Pusi? 50 ............................................25

Rytų Pylis, Drama penkiuose aktuose, keturiolikoje 
atidengymų. Parašė Henry Wood. Lietuvių kalbon 
vertė B. Skripkauskiutė. Pusi. 67 ...........35 

Užkeikta Mergelė. Sceniška pasaka, keturių aktų, 
šešių atidengimų. Parengė V. J. Pietaris. La
bai lengva lošti, dalyvauja penki vyrai ir po
ra moterų. 35 puslapiai .......;............ .25

Pinigus už knygas ir laikraštį siuskite Money orderiais 
registruotame laiške, paduokit savo aiškų adresų.

"DIRVA” yra savaitinis laikraštis, pažiūrėjimui siunčia
me dovanai. Kaina metams $2; j Lietuvą — $3. Eina 
Penktadieniais, 8 puslapių. Reikalaukit pažiūrėjimui.

“DIRVOS” KNYGYNAS
7907 Superior Ave. Cleveland, O.

Patriotiškumo, meiles ir* mokslo- 
Tame ineina daugelis atskirų ap- 

žingeidųs ir pamokinanti, astro no
ir tt. Parašė K. S. Karpavičius, 
su paveikslais ............................

.50

JJ5

.50

.36

.. 1.00
jos
ka
su-

.45

.30

.85

Reikalaukit
Dirvos” Administracijoj

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

P. M1KOLA1NIS
53 HUDSON AVENUE BROOKLYN, N. Y.
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KAIP GALIMA SIŲSTI,
Iš priežasties trukdomų aplinkybių nekuriose da
lyse užrubežyje, daugybės žmonių klausia musų 
nurodymų kaip pasiųsti pinigus DABAR į tūlas 
vienas užjūriuose.

JŪSŲ DRAUGAI
ir

BENDRININKAI
Gal randasi, o gal ir nėra tose srityse, kur yra 
periškadijimų — mes galime jums pasakyti TIK
RAI KAIP arba AR GALIT jus pasiųsti 
pinigus į tas vietas.

Atsilankykit ir gaukit faktus.
Draftai — Money Orderiai —

Užrubežiniai Pinigai
Tiesioginis Vielomis Patarnavimas 

Užrubežines Pinigų Rinkas 
UŽRUBEŽINIS DEPARTAMENTAS.

norimus

Kabeliai

© 
©

F MES 
SIUNČIAME 

PINIGUS
BILE 
KUR

O.

© 
© 
© 
© 
©
© 
© 
© 
©

O T I S & C 
216 Superior Ave. 

N. E.
Randasi apačioje 

CUYAHOGA BLDG, 
priešais Pačto Stotį.

per
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© © 
© 
© 
©
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D I R 'V A

Jaunimas
vėl aš mislinu, kad jis turėjo būti praradęs 
savo protą.

(Galas)

VIENYSTA
(Guy de Maupassant — Vertė Tulelis)

(Tąsa iš pereito num.)
— Nuvargau benaudžiai mėgindamas 

atidaryti visas savo širdies duris — pada
ryti save suprantamu, vienok toli jos gily
bėse yra slapta mano vieta, kurion nieks 
negali ineiti. Nieks negali jos atrasti, ar
ba jon ineiti, nes niekas nėra visai tokis 
kaip aš, nes nei vienas nesupranta kito.

— Tu pats ar supranti mane šiame 
momente, Ne, tu manai aš beprotis! Tu 
egzaminuoji mane, tu saugai mane! Tu 
pats sakai: ’’Kas darosi su juom šį vaka
rą?” Bet jei, kada nors ateityje, aprėpsi 
įspėti baisų ir aštrų mano kentėjimą, tai 
ateik pas mane ir pasakyk: ”Aš nesupran
tu tavęs!” o tas padarys mane linksmu ant 
sekundos.

— Tai yra moterįs, kurios man duo
da geriausiai suprasti mano vienystą. Kaip 
kentėti man prisiėjo nuo jų, todėl, kad jos 
daugiau už vyrus suteikia man iliuzijos, 
kad nebūti vienam!

— Kuomet myliesi su mergaite, rodos 
atsiveri. Viršžmogiškos linksmybės palie
čia tavo sielą! Ar žinai delko? Ar žinai 
kada ateina tas didelio džiaugsmo jaus
mas? Tai tik vieninteliai, nes mes mano
me, jog jau esame nebevieni. Atskiruma, 
didelis ilgėsis rodos dingsta. Kokia klai
da!

— Esame daugiau kankinami, negu to 
amžinos meilės ilgėjimosi, kuris gnaivosi 
prie musų apvienytų širdžių. Moteris yra 
didelė sapnų iliuzija.

— Žinai tas malonias valandas, pralei
stas'veidas prie veido su sutvėrimu ilgais 
plaukais ir švelniomis ypatybėmis, kurio 
žvilgsnis varo mus iš proto. Kokis klejo- 
jimas mus pagauna — sugniaužia musų 
mintis! —< ■<

— Atrodo lyg kad jau į keletą minutų 
jinai ir aš busime vienas! Bet tas laikas 
neateina, ir po savaičių laukimo, tikėjimo- 
si ir apgavingo džiaugsmo, greitai pasi
juntu, jog esu venas dar labiau, negu ka
da pirmiau. Ro kožno.... pasibučiavimo 
jure platinasi. Tai sielvarta, vaisumas!

— Paskui sudiev, po viskam! Vargu 
bepažįsti tą moterį, kuri buvo tau taip 

idaug laike tavo gyvenimo periodo ir ku
rios minčių tu nežinojai! Kaip tik pasi
rodo — per kokią misterišką sutartį — kad 
esame įžengę į pačias gilybes viens kito 
širdies, tuojau vienas mažas žodelis paro
da musų klaidą. Parodo mums kaip žai
bo blyksnis tamsioje naktyje juodas bedug
nes musų tarpe.

— O vienok, gal but, yra maloniausias 
pasaulyje dalykas praleisti vakarą su my
lima moteria, be kalbos, beveik pasitepkį- 
nimu josios buvimu prie tavęs. Nebekal
bėkime apie tai, nes dvi esybės nesusijun
gia. /

— Kaslink manęs dabar, tai aš užda
riau savo sielą. Aš jau nei vienam nepa
sakoju, ką aš mąstau, ką_tikiu ir ką my
liu. Žinodamas pats, kad esu 
bauginančio ilgesio, aš įžiūriu 
jokio išreiškimo savo opinijos, 
sau idėjų, ginčų, tikėjimų kitų!
mas su nekuo pasidalinti, nustojau žingei
dumą linkui visko.' Paslėptos mano min- 
tįs pasiliko amžinam užtylėjime. Aš tu
riu paprastą atsakymą del kasdieninių 
klausimų ir šypsą, kuri sako ’’taip”, kada 
aš nenoriu kvaršintis

— Ar tu supranti
Mes perėjom ilgą 

Triomphe ir vėl atgal
vietos, nes jis visą tai pasakojo 
maži, pridurdamas labai daug 
mų, kurių dabar nebegaliu atsiminti.

Jis sustojo ir greitai ištiesė rankas lin
kui didelio granito obelisko, stovinčio kaip 
sargo Paryžiaus centre — to puikaus mo
numento, turinčio ant šodc savo šalies is-! 
toriją, parašytą keistuose charakteriuose, 
ir tarė:

— Štai! Mes visi esame tokie! y 
Paskui jis prasišalino nuo manęs, ne

taręs kito žodžio.
Ar jis buvo pasigėręs, kvailys, ar la

bai kuklus? To aš dar neištyriau. Sy- 
- kiais man rodosi jis buvo teisingas, bet ir

LIETUVIŲ ATBUDIMAS.
Kelk, sūneli, klausyk balso 
Trubos gaudžiančios toli, 
Visi kįla ant to garso, 
Tik tu vienas dar guli.

Kelk, skubėki, eik stainelėn 
Sau žirgelį pas’balnot, 
Nes tas garsus trubos balsas 
Šaukia tave karėn jot. —

Taip Lietuva šiandien kelia 
Narsiuosius savo sūnūs 
Eiti ginti savo šalį, 
Vyti lauk priešus bjaurius.

Ant garsaus to josios balso 
Tuoj sukilo kaip matai 
Tie galingi jau nuo seno 
Didžio Vytauto vaikai.

Balnoj’ žirgus bėrus, sartus, 
Deda ant jųjų šarvus 
Ir iškėlę plieno kardus, 
It žaibai lėk’ per laukus!

Skrenda-lekia linkui Vilniaus 
Ten, kur trubos balsas šauk’, 
Nes ten tūkstančiai mus brolių 
Paliuosuot iš priešų lauk’.

Susitikę Rusus, Prusus — 
Su jais jie į kovą ėjo, 
Nors priešai buvo skaitlingi, 
Vienok jie juos apgalėjo.

Pagaliaus sutiko Lenkus — 
Ir su jais į mūšį stojo, 
Nors ir sunki kova buvo, 
Vienok Vilnių paliuosojo.

Paliuosavo jiejie Vilnių, 
Tą Lietuvos sostapilę, 
Kuri žinoma nuo seno 
Garsi Gedimino pilė.

Dabar jau ant pilies kalno « 
Vėliava mus plevėsuoja, 
Vilniaus gatvėse kareiviai 
Lietuvos dainas' dainuoja!

Paulius.
Waterbury. 27-VII-20.

B'

JUOKIS 
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi

šitaip: ”Jųs visi šiandien su
šlapsite kaip silkės, nes jus ne
turit tikėjimo į Devą. Visi su- 
ėjot čia prašyt Dievo lietaus, o 
nei vienas neatsinešėt lietsar- 
go!”

4Z
Onei Grigiutei žingeidu: Ką 

nepažįstami žmonės, 
pradėtų kalbėti, jeigu 
nebūtų išradęs kalbų 
pradedant nuo oro?

susiėję, 
kas nors

įžangos

Pr. Laukis padavė aplikaciją 
tūlai firmai prašydamas užsiė
mimo. Kadangi ta vieta, ku
rią jis norėjo užimti, reikalavo 
atsakančio žmogaus, Pranui rei
kėjo, kad kas už jį paliudytų. 
Su džiaugsmu jis nubėgo pas 
vietinį kleboną ir paliudymą ga
vo. Kun. rašė: Jis yra geras

žmogus, užsimoka į parapiją ir 
kas nedėldienis ateina bažny
čion.

Paėmęs paliudymą, darbdavis 
perskaitė ir šitaip Pranui pa- 
tėmijo: ’’Tas labai puiku, bet 
dabar gauk paliudymui tokią 
ypatą, kuri tave pažįsta kitas 
šešias savaitės dienas.”

V. Bakšis atrašė: Nebuvo dar 
pasaulyje moteries, kuri, susi- 
pykus su vyru, butų pasakius: 
”Aš neverta tavęs”. Visas pa
sako: ”Aš dar tau pergera.

Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai.

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

jų turite išsirašę ir neapvertinat. Lietuvoje pa- 
siilgsit skaitymo, pasiilgsit laikraščio — pasiilg- 
sit ’’DIRVOS”, — todėl turėkit mintyje ją už
sirašyti 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.

Vaikas ir ateitis.
Priešingai priimtai nuomonei apie vai

kus, mažas vaikutis yra vienas iš prakil
niausių žmogiškų sutvėrimų. Tik didelis 
žmogus nemislina apie rytojų; dešimties 
metų vaikas, iš kitos pusės, nepaliaujamai 
galvoja apie tai, kas bus rytoj. Jo perma- 
tymas rytojaus bevertis, tečiaus tai kitas 
klausimas. Kodėl jis taupo šniūrelių ga
lus, vinis ir nešiojasi pilnus kišenius viso
kių dalykėlių, jei ne tam, kad jis ateityje 
galėtų juos panaudoti?

prakeiktas 
dalykus be 
Ką aš pai- 
Negalėda-

su atsakymu, 
mane? 
alėją iki 
iki de la

Ypatingas tokis vaiko pirmynžvalgos 
apsireiškimas pasirodė šitokiame atsitiki
me. Pajūryje gtilėjo bangų išmestas ne
gyvas lavonas šešių pėdų didumo rekino- 
žuvies. Vaikščiojant pajūriu, dairantis į 
visa tai, prisiartinau pažiūrėti tos žuvies, 
ištyrinėti kiek eilių dantų turi ir kbdel ji 
taip ant žmonų užpuola, kada maudosi. 
Prie žuvies lavono patėmijau mažą* vaiką, 
kurių likimu mažiau-daugiau visi esame 
užinteresuoti. Vaikas, kaip pasirodė, iš
pjovęs iš žuvies odos diržą trijų colių plo
čio ir apie 20 colių ilgio, ir jau bandė ap
versti žuvį kitu šonu — ir tenai išsipjauti 
tinkamiausioje vietoje tokį pat diržą.

”Ką tas reiškia?” paklausiau jo.
’’Rekinų oda yra tinkamiausiu britvai 

galąsti 
visame 
du.”

”0

diržu”, atsakė vaikas. ’’Geriausia 
pasaulyje. Aš noriu pasigamint jų

Arkos de 
Concorde 
labai pa- 

paaiškini-

ką, paskui parduosi?”
”Ne! Nedaug už juos ir gaučiau kaip 

jie dabar yra. Reikia juos išdirbti, sutai
syti ir viską. Tas ima daug laiko. Bet 
kada aš užaugsiu ir ateis laikas skustis 
barzdą, aš turėsiu porą geriausių diržų, 
kokių nieks neturi!”

Pilypas iš Pajūrio.

ko
— Žinai, mane patiko nelaimė, — 

Katrė, kuri mėgsta turėti šunį.
O kas?

— Prapuolė mano šunelis....
— Reikė pagarsint laikraštyje.
;— Kad jis nemoka skaityt....

sa

Vaikas, girdėdamas kaip tėvas nekan
triai ir net pasipiktinančiai šneka apie di
delį brangumą anglies, nuoširdžiai, ramin
damas tėvą, pasakė:

’’Kad aš bučiau tavo vietoj, aš jų dau
giau nepirkčiau — juk mes juos tiktai de
ginant.”

4%
St Clair ir East 55-ta gatvK

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

12000 Superior Ave.

’’Artojas”, sako, rengiasi ge
rokai prie darbo ’’Dirvą” arti. 
Bet ką jis darys, kada atėjus 
žiemai "Dirva’’ kuprą pašiauši

Petrė Točkienė sako, kad jos 
vaikinas, prieš apsivedimą, at
nešdavo jai gėlių. Dabar, po 
apsivedimo, nuperka jai sėklų 
ir liepia pačiai gėles augintis.

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

PINIGAI ATNEŠ DAUGIAUSIA NAUDOS

SUPERIOR BRANCH
7907 Superior Avenue

Kristus kentėjo dar kada mes 
buvom negimę. — Jis žinojo, 
kad mes busim griešninkai.

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.

kaip 
dai- 
vie- 
gar-

NEPASPĖS.
(P-lei Kleopatrai) 

Nepaspės praeiti šiltos
Vasaros dienelės, 

Nepaspės parusti žolės,
Suvysti gėlelės;

Nepaspės nukristi lapai 
Nuo augštų medelių,

Nepaspės sustingti žemė 
Nuo rustų vėjelių;

Nepaspės sustoti upių
Tekėt vandenėlis, 

Nepaspės .nukrist ant musų
Baltas sniegužėlis;

Nepradės vėlai pakilti 
Skaisčioji saulelė,

Nepastos visai trumpa dar 
Ilgoji dienelė —

Ik’ aš tave, mergužėle, 
Sau prisiviliosiu

Ir priglaudęs prie krutinės 
Saldžiai pabučiuosiu!

Antonijus.
Nuo Juoku Red.: Ką tos ei

lės reiškia, ką jos reiškia? Ne 
iš pavydo tai klausiame, bet to
dėl, ar gerb. Antonijus kar
tais nepajuto, kad jis gyvena 
tame pačiame mieste su musų 
jauna poete p-le Kleopatra, ku
ri andai taip puikiai nudainavo 
savo eilėse “Dar ne”, užbaigda
ma, jog dar jos nieks neglamo
nėjo ir nebučiavo.... Bet ir 
drąsumas gerb. Antonijaus at
virai pareikšti, vienu žodžiu, 
kad, nors jau vasara beveik prie 
durų laukan, dar ji nepaspės iš
eiti, kaip jis ją prisivilios ir net 
pabučiuos! Meilė savo kelius 
randa — nebus tame musų kal
tė, nes mes p-lės adreso jam ne
patiekėme. Pamatysime, 
bus toliau: ar abu paliaus 
navę, kad dabar dainuoja 
nas kito nepažinę, ar dar
siau, ar net duetu užtrauks!

O ant galo — ant vėl neliks 
du paskiri solistai, su tokiomis 
pačiomis gaidomis, kaip per ke
letą jau savaičių čia iš įvai--. 
rių šaltinių turėjom sudėję.... 
Kada gerb. Cirineušas, K. Drau
gelis, Mučelninkas ir kiti jau 
bus pasiekę ’’Linksmybių Kal-

1 no” viršūnę, ar toje kelionėje 
I nesiras gerb. Antonijus.

Niekad tas kelias, kuriame 
paminėti musų poetai eina, aša- 

, ras liedami, nebus ištuštėjęs, o 
šituos žodžius mums išsitarti 
mintį davė gerb. Metafiziko ei- 

■ lės, kurias nesenai prisiuntė ir 
! kurias, atėjus "eilei, patalpinsi

me. Vieni tą kelią jau pabaigė, 
kiti dar keliauja, kiti tik pra
deda, o kiti išnaūjo nori užsto
ti.... ir vis taip be paliovos.

Tik mes labai nenorėtume, 
kad su naujuoju musų poetu ir 
p-le Kleopatra atsitiktų taip, 
kaip istorijoje parašyta.

Gerb. Prometėjus teiksis 
siųsti mums savo antrašą, 
kurio galėtume grąžinti jo 
klaidą mums indėtą laišką, vie
toj eilių šiam skyriui. Taipgi 
malonės pasiskubint parašyt sa
vo merginai ir pasiaiškint, jog 
atsitiko klaida ir kad jai pate
kusios .eilės yra skirtos laikraš
čiui, o ne jai, ir kad jos tikė
tas, bet nepasiekęs ją laiškas 
dabar randasi nevertose, nors 
simpatiškose ’’Dirvos” Juokų 
redaktoriaus rankose. Taipgi 
indėkite ir krasaženklį laiško 
grąžinimui, tik jis neturi būti 
prilipytas prie poperos.

Žmonės turėtų būti atsarges
ni su laiškais ir nesumaišyti 
konvertus, kada daugiau laiškų 
vienu sykiu rašo, kad vėl nekil
tų tokis skandalas, kaip anais 
metais tarp gerb. Mikofainio, 
ponios -panelės Kačiutės - Rice- 
Herman-Purvis-Purvienės ir p. 
Prųselaičio.

Sk
J. Karčauskas, iš Vilkijos pa

rapijos; atsiuntė mums šitokį 
dalyką: Beveik visą mėnesį 
saulė karštai degino, visa žemė 
išdžiuvo ir verkiant reikėjo lie
taus, bet nelyja ir gana. Para- 
pijonįs, suėję pas kunigą, rei
kalavo, kad sekantį nedėldienį 
butų laikyta specialės pamaldos 
išprašymui Dievulio lietaus. At
ėjo nedėldienis, bažnyčia prisi
grūdo žmonių; Po mišių, po at- 
giedojimo ’’Dieve karaliaus, sū
nau Abraomo”,. kunigas lipo į 
sakyklą pamokslą rėžti ir pir
miausia apreiškė savo avelėms

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

SHORE

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

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

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

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

MAIN OFFICE
2006 St. Clair Avenue

at-
ant
per

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 dolaris 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- 

x 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. 25th prie Franklin Broadway prie Harvard
Woodland prie E. 22nd Euclid prie E. 105th
Detroit prie W. 117th 152nd prie Pepper
Euclid prie E. 57th E. 156th prie Waterloo
Willoughby, Ohio Lorain, Ohio
Detroit prie. W. 101st Kinsman prie E. 93rd

Ube 
Cleveland 

Urust Company
4% UŽ PADĖTUS PINIGUS.

MEMBER
FEDERAL RESERVE

SYSTEM
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Pačto Siuntiniai
Jau Lietuvoje

Lietuvos Atstovybė buvo pa
skelbusi taisykles apie pašto 
siuntinius (parcel post) į Lie
tuvą.

Visi surinktieji iki gegužio 1 
dienos siuntiniai buvo Ameri
kos pačto pasiųsti Lietuvon ge
gužio 15 dieną 
ną ir Danzigą 
siuntiniai buvo 
perkraunami ir
Danzige ir pagaliau pasiekė Lie
poj ų.

Iš musų Pačtų, Telegrafų ir 
Telefonų Valdybos nuo jų di
rektoriaus B. Tomaševičiaus y- 
ra gautas iš liepos 15 d. tok
sai pranešimas, kurį ir randu 
reikalingu paskelbti žinion vi
sų tų, kurie yra siuntę tuos 
pačto siuntinius.

’’Kalbami siuntiniai iš New 
Yorko į Liepojų pribuvo birže
lio 21 d. 1527 maišuose, kiek
viename prakirčiui imant po 4 
siuntinius. Kaune paskutinė 
tų maišų partija gauta liepos 
3 d. Dauguma maišų, kuriuo
se siunčiami siuntiniai seni, ke
lyje suplyšo, ir Liepojuje, Lat
vių pačto administracija 
maišus turėjo sutvarkyti 
stati), apie ką sustatė tam 
rą aktą.

Kauno pačte maišai atidaro
mi, kiekvienas siuntinis per- 
sveriamas, užrašomas į tam tik
rą knygą ir siunčiamas apdrau
sta tvarka, uždarytame maiše p 
paskirtą vietą.

Iš priežasties užtaisymo dau
gumos siuntinių tik popieryje, 
kelyje jie suplyšo ir apie 20% 
siuntinių reikia išnaujo užtai
syti. Kadangi už persiuntimą 
siuntinių Latvija paėmė tūks
tančius auksinų, apart to dar ir 
kitos didelės išlaidos buvo pada
rytos, kaip tai: už iškrovimą ir 
įkrovimą, pernešimą, perveži
mą ir tt., tat Valdyba nustatė 
už jų persiuntimą sekantį mo
kesnį: už siuntinį iki 2 kilogra
mų — 6 auks., virš 2 kilogr. po 
2 auks. už kiekvieną kilogramą 
ir atskirą mokesnį už medegą 
išeikvotą užtaisymui suplyšu
sių siuntinių.' šis mokesnis 
imamas tiktai už tuos siunti
nius, kuriuos reikėjo išnaujo 
užtaisyti.”.

Tokiomis pat teisėmis, kaip 
.ir pirmieji siuntiniai, Amerikos 
pačto priimami ir toliaus siun- 
tinėjant.

Kita pačto siuntinių partija 
tapo išsiųsta Liepojun birželio 
15 dieną ant Kerr Steamship 
kompanijos laivo ’’Monticello”. 
Liepos mėnesyje sumažėjo skai
čius pačto siuntinių ir ikišiol 
nėra dar surinkta penkių šimtų 
maišų. Amerikos pačtas 
čia Liepojun laivu pačto 
tintas kaip tik susidaro 
šimtai ar daugiau maišų.

Taip esą susitarta su minėta 
Kerr Steamship kompanija.

JONAS VILEIŠIS 
^Lietuvos Atstovas Amerikoje.

Lietuvos Kariumenės 
Paveikslai

Tūkstančiai musų brolių 
seserų, atsiskyrusių nuo sa 
tėvų krašto, turėjo laimę mat 
ti nesenai pargabentus pavei 
sius iš Lietuvos, kurie buvo r 
domi ant drobės jųjų kolonij 
se. Kaip jauni taip ir seni, v 
rai ir moterįs, džiaugiasi pam 
tę vaizdus iš savo Tėvynės: Li 
tuvoa Valdžios įstaigas, val< 
nikus, kariumenę ir 
ir atskiras Lietuvos

Ilgus metus buvo 
visų tikrų Lietuvos 
idant galėtų pamatyti savi 
akimis Lietuvos trispalvę v 
vą plevėsuojant ant Lieti 
įstaigų, šiandien savo ak 
matote visa tai, ką musų 
čiai, tėvukai 
iškovoti per 
metus.

Tūkstančiai
Lietuvių neužmirš tų įspudži 
kuriuos Lietuvos vaizdeliai p 
darė ant jų, kuomet jie piru 
kartą žiurėjo į Lietuvos kari 
menę ir kitus gražius paveik 
tas iš savo Tėvynės. Visose k 
lonijose bus rodomi šie pavei 
šiai, idant kiekvienas Lietuv 
galėtų matyti ir suprasti, ka 
dabar einasi jų gimtinėje.

Kiekvienas Lietuvis, pamat 
šiuos vaizdelius, bus sužadint 
ir Tėvynę geriau pamylės. Yp 
tie, kurie ligšiol nepirko Liet 
vos Laisvės Bonų, turėtų ats 
lankyti ant paveikslų vakarei 
ir apmąstyti šio momento ist 
rišką svarbumą.

Lietuvis, kuris šiandien n 
paduoda savo gimtinei pagalbi 
rankos, pirkdamas boną, neve 
tas toliaus vadintis Lietuviu.

šiuomi tarpu, pervažiavęs P 
ir Ohio valstijas, paveikslus r 
dysiu Illinois valstijoje. Vii 
kurie ilgšiol nematėt paveiksi 
laukit kolei atsilankysiu į j ui 
kolonjją. <

Bekeliaujant po Lietuvą i 
valdiškais reikalais, man te] 
patirti visokių indomių atsil 
mų, apie kuriuos kalbėsiu kari 
rodydamas pavekslus.

Kurie ateinat ant paveiksi 
lių vakaro, kartu atsinešk!t p 
nigų nusipirkti nors po viei 
boną.

Ingaliotas ir siunčiamas Li 
tuvos Misijos Bonų reikalais - 

Vincas Vaškas

Akcinė

jos vi 
dalis.

ir tėvai 
ilgus k

siun- 
siun- 
penki

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

busPavieniai 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 ir 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.

Laiškams popieros į Lietuvą, su gr; 
žiom kvietkom, paveikslais, aptinki 
išdabinta perlų rėmeliai ir ismargii 
ta deimanto dulkelėmis, su puikic 
mis dainomis, kaip: Oi tu sakale! 
Pas tėvus, Sveikinu tave, mylima 
Broleli, Sveiki gyvi mano gentjs, ka 
pas jus girdėti. Miela mano prisit 
gėle. Išsiilgimas mylimos prisiegoi 
Sveikinu tave, miela sesute, Kur sai 
lutė šviečia, Pas tave miela man 
širdele, Apgailestavimas Lietuvos, i 
Pas pačią ir Vaikučius — 22 pu 
klausios rušįs popierų, visų po vic 
ną, tik už dolar. Siųskit pinigus da 
bar pas Royal Sales Co., Dept. 21 
Box 59. Sta. O, New York. (36

MOTERŲ DOMAI! Klausykite! a 
norėtumėt pačios sau išsisiuvinėt 
daugybę dalykų arba net mokyti 
siuvinėti ir uždirbti nuo 5 iki 15 dc 
larių į dieną, dirbant del kitų ? Me 
išmokysime jums ir beveik j valar 
dą laiko mokėsit dirbti. Bile 7 met 
kūdikis gali dirbti su musų mašina 
Jos vertė aukso svaros. Pilni nurody 
mai su jos pirkimu apie apsiulėjim 
skrybėlių, jekių, rankinių krepšeliu 
šliperių viršų ir stalams užtiesalu 
komodoms uždangalų, pirkiniams tar 
belių, paduškų, raidžių į abrusus, pia 
no užtiesalus ir kitų daugybę naudin 
gų dalykų. Nepraleiskit šio pasiuly 
mo arba dirbant del kitų nuo 5 ik 
15 dol. į dieną arba pagražinimui sa 
vo namų. Prisiųskit dolarį ir gausi 
mašiną su pilnais nurodymais. Sku 
bėkit tuoj, nes tas pasiūlymas nevi 
sada garsinamas. Ši mašina dirbi 
stebuklingai. — Universal Dist. Co. 
Dept. 48, 36 Madison Sq. Station 
New York, N. Y. (36

"Dirvos” knygyne randasi 
tinkamų Lietuvon pasiųsti 
knygų. Už dolarį-kitą pra
linksminsi! visą kaimą. Pa
siuskit saviškiams knygų.

Kurie užsimokės pirm 
Sausio 1 d., visus me
tus gaus už $2, kaip 
ikišiolei dar yra.

F. LEVANDAUSKAS
1203 E. 79th Street

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

“VARPO” 
BENDROVE LIETU
VOJE REIKALAUJA 

SPAUSTUVES

Lietuvoje veikia Ak
cinė “VARPO” Ben

drovė. Ji leidžia tris lai; 
kraščius, būtent:

“VARPĄ”
“DARBĄ” ir
“LIETUVOS 

ŪKININKĄ”.

Dabar ji pradėjo 
knygas, kurių labai rei
kia Lietuvoje: vienos lai
dos knygos išeina po 20 
ir po 25 tūkstančius eg
zempliorių.

leisti

“VARPO” Bendrovei 
būtinai reikalinga yra 
modemiškai intaisyta 
spaustuvė. “VARPO” 
B-vė įgaliojo V. K. Rač- 
kauska įgyti Amerikoje 
spaustuve ir tam tikslui 
įgaliojo jį parduoti Ame
rikiečiams 2,000 “Var
po” Bendrovės akcijų. 
Kaina kiekvienos akci
jos yra $20.

^ĮPrie “Varpo” Bendro
vės priklauso ir pini

gus įmokėjo (nuo 5 ir 
iki 20 akcijų) šie as
mens: dabartinis Lietu
vos Premjeras D-ras K. 
Grinius, buv. Lietuvos 
Premjeras Advok. My
kolas Šleževičius, Stei
giamojo Seimo Vice-Pir- 
mininkas Dr. J. Staugai
tis, Lietuvos Atstovas 
Amerikoje Jonas Vilei
šis, /Uv. Finansų Minis- 
teris Prof. Šimkus, žino
ma Lietuvos darbuotoja 
M. Bortkevičienė, Steig. 
Seimo nariai A. Rimka 
ir J. Makauskis, V. K. 
Račkauskas, A. Ivaške
vičius, K. Jurgeliunas ir 
kiti.

CJ Knygų leidimas Lie
tuvoje dabar yra pel

ningas darbas. Kas in
dės tan reikalan pinigų 
— nesigailės. Prie “Var
po” prisidėti privalo pa
vieniai asmens, draugys
tės, kurioms rupi Lietu
vos kultūrinis kilimas, 
Tėvynės Mylėtojų Drau
gystės ir Susivienijimo 
Kuopos ir t. p.

AKCIJOS KAINA tik- 
tai Dvidešimts Dolarių. 
Certifikatai tuojau iš
duodami su parašais M. 
Šleževičiaus, Dr. J. Stau
gaičio ir J. Makauskio.

Informacijų klausdami 
ir pinigus už akcijas sių
sdami, adresuokite Ge- 
neraliam “VARPO” B- 
vės Ingaliotiniui šitaip:

V. K. RAČKAUSKAS
307 West 30th Si. 

New York City.

ŠIOS DRAUGIJOS TURI i MONOLOGAI PO 5c. 
PAĖMUSIOS “DIRVĄ” 

UŽ ORGANĄ.
DAILĖS DR-JA “VARPAS”

NEW BRITAIN. CONN. 
Valdybos Antrašai:

Pirmin. — A. Mikalauskas,
14 Spring Street

Raštin. — J. Maksimavičius,
238 Chęrry Street

Fin. Rašt. — EI. Matulevičiūtė,
423 Church Street

Iždininkas — B. Griškevičius,
43 Franklin Street

Režisierius — A. Rėkus,
20. Star Street

LIETUVIŲ LITERATŪROS 
DRAUGYSTĖ 

DETROIT, MICH.
Valdybos Antrašai: 

Pirmin. — A. Bagdonas, 
2338 Russell Street 

Pagelbininkas — F. Vaitkus, 
240 Cardoni Avenue 

Nut. rast. — K. Yawtok, 
Finansų rašt. — M. Virbickas, 

157 Polard Street 
Iždin. — J. Yarošiunas, 

297 Heintz 
Globėjai: A. Abyshela 

K. Gauronskas.
(Susirinkimai atsibuna 
nesį, pirmą nedėldienį, 
pietų, Šv. Jurgio parap. salėj.)

Avenue

kas mė- 
2:30 po

Ave.

D. L. K. GEDIMINO DR-STĖ
Raymond, Wash.

Pirmininkas — A. Burt,
2109 Ruddell

M. Malakas — vice-pirm.
1211 Larch Street

A. Skrebunas — prot. raštin.
1143 Cedar Street

C. Guzauskas — finansų rašt.
824 Adams Street.

A. Dailidėnas — iždininkas 
2109 Riddell Avenue.

A. Taraldis — maršalka
1204 Cedar Street

Iždo- globėjai — M. Tidikis, 
1126 Mill Street

J. Masonis — 1205 Cedar St.

Reikalaukit ’’Dirvos”
Knygyne

Teisingi tarp keturių aktų.— 
Dialogas, lošia 2 ypatos.

Beeinant pas Pačią (Zanavy
ko pasakojimas, monologas, vie
nai y patai).

Ar aš Kalta. Monologas mo
teriai lošti.

Alyzas Dvitkus jau Vedęs —; 
(gražus juokingas monologas).

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

Laimingas Girtuoklėlis.
Laimingas kas nesigaili Pi

nigų.
Del žąsies gyva liko ir Eko

nomija (du monologėliai).
Naminė karė (gaspadinės mo

nologas) .
Tautiečiukai (Amerikos Lie

tuviuko Pasakojimas).
Nusidėvėjęs Inteligentas.
Mano klapatai su mano Pacu 

(Dzūko pasaka).
Po piknikui (vyriškas mono

logas).
Iš Tijatro (kaimiečio monolo

gas).
Varnoms paliktas (sužeisto 

kareivio monologas).
Delko aš Nevedęs (senbernio 

monologas).
Artymo Meilė (vaikino mo

nologas) .
Singelio Bankrotas (nusigy

venusio monologas).
Avies Sapnas (gražus vyriš

kas monologas).
šmučkaus Vargai (gražus ir 

juokingas monologas).

paliautų kėlęs suirutę; bet gal 
dar reikės valdžiai prieš jį ir

Meksikos valdžia varo tary
bas su žemutinėsės Kalifornijos.__  _____ ______
gubernatorium Cantu, kad jis kariumenę pasiųsti.

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 dolans.
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)

“G &
Visose krautuvėse be paliovos daiktų kainos kjla, bet as 
stengiuosi palaikyti senas ir net kitus daiktus parduodu 
pigiau už kitus. Lietuviams patogiausia pirkti viską rei
kalingo arft stalo mano krautuvėse. Kovokit su brangumu.

T. P. Neura, 2047 Hamilton Ave.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEšKAU savo moteries Ma
rijonos Versiackienės, po tėvais 
Jekeleičiutės, ir Juozapo Latvio, 
kurs atvažiavo iš Kenosha, Wis. 
paėmė mano moterį ir du kūdi
kiu — mergaitė vardu Mariutė,

eina šeštus metus, vaikas šešių 
mėnesių, vardu Juozukas. Vir
šuje telpa jų paveikslai, kas pa- 
tėmysit tokią šeimyną, prašau 
pranešti šiuo adresu, už ką bu
siu labai dėkingas.

John Versiackas
7912 Sowinski Av. Cleveland, O.
’AJIEŠKAU Juozapo Buloto ir 
osefinos Bulotaitės, iš Noriu- 
ių dvaro, Palevenėlės, Panevė- 
io apsk. Ypač J. Bulota mel
žta atsiliepti, nes gavau iš ju- 
ų tėviškės svarbių žinių ir man 
tedaug progos beyra šioj šalyj 
u jumis matytis. Jūsų gimi- 
iaitis Petras šaučiulis, 280 Clin- 
on St. Binghamton, N. Y.
?AJIEšKAU pusbrolio Kazio 

Bukio. Du mėnesiai atgal iš
važiavo nežinia kur. Geistina, 
iei kas apie jį žino praneštų, 
irba pats lai atsišaukia. Jam 
*andasi du laiškai iš Lietuvos, 
taozas Bukis, 1435 E. 65th St., 
Cleveland, O. (34)

Central 1690 Main 2063

JONAS BALUKONIS 
Vienatinis Lietuvis 

Advokatas CIevelande 
Praktikuoju visuose Teismuose. 

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

Kitas Ofisas 
6127 St. Clair Avenue 

Sale North American Banko 
Atdaras vakarais.

■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.

KURIE NEGAUNAT “DIR- 
OS” laiku, nerugokit ant mu- 
į, nes visas suvėlavimas yra 
ačto. Mes nuolatos išsiunčia- 
le vienodai ir tą pačią valandą 
as savaitė ant pačto priduo- 
am. Niekad iš musų pusė? 
esusivėlina ir todėl nebarkite 
idėjų, bet supraskite, jog pač 
ii perdaug užversti laiškais ii 
eatkreipiama domes , laikraš- 
us. Taip yra su visais, ne tik 
• "Dirva”. Admin.

PRANEŠIMAS
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
Den t is t as

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

Gretimai prie Lake Shore Banko

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
DANTISTAS tSt!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1396 E. 9 Street 
Cleveland, Ohio.

Melba Drug Store
The ADELSTEIN DRUG CO. 

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

Del jūsų vaikų sveikatos var
tokite

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 kastorinie alie
jaus.
25c. Reikalaukite Hiss Drug 
Store, 7102 St. Cbir Ave.

@©@©©©@®@©©©@ 
© Bell Main 3614 Gyveninio © 
@ Cuy. Cent. 1606 Cuy. Union 289 @

S c. J. Benkoski J 
© © ©

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

© kalba lietuviškai. ©

ADVOKATAS

LOUIS EISENBERG 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

Princeton 1337-K

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- 
| himais. Musų instrumentai grajina garsiai ir aiš- 
,t 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 ir 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 
Šerus 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.

II
i

^^3 MAGNIFICENT STEAMERS 3 ■
Tb» Groat Ship “SEEANDBEE” — "CITY OF ERIE” - “QTY OF BUFFALO” 

CLEVELAND — Daily. Muy 1st to Nov. 15th — BUFFALO

The Cl ■▼eland A Buffalo 
Transit Company 

Cleveland, Onio

ticket avrnt or American Express Agent f oi tickets via C. & B. Line. New Tourist Automobile 
Rate—110.00 Roond Trip, with 2 days return limit, for cars not exceeding 127 In, wheelbase.
Beautifully colored sectional poxxlo chart of The Great Ship “SEEANDBEE** scut on receipt of

»
 MAGDE. 11 Ak, kaip man niežti gal

vą t Išbandžiau visokius mazgojimus, 
i IrinHnw, mui/a rimus — ir trūfcait tas 
\ nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis- 
\ kanu... Man gėda net darosi f’ • 
J MARE. “ Na, tai kam tau k f st be- 

reikalingai! žiūrėk, kokie mano plau- 
į kai pražus, ivelnus ir čysti. O tai 
įj . todėl, kad as vartoju RUFFLES F* 
A Kas tai yra RUFFLES? Ar

|| tai gyduolė? Ne!! Ar kve- 
I piantjs vanduo? Ne!! RUF-

H FLES yra tai paprasčiausis
plaukų ir odos sustiprintojis, 

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos ncatsinaujintų.

j Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75a pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: 
—“*F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway. New York*—

X-RAY EGZAMINAVIMAS !$1
JEI SERGI KOKIA liga ir nusiminęs, nenustok 

' VILTIES IR ATEIK PAS MANE PASITARIMUI.
IKbsSM r • 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 modemišku gydymu, pasveiksi greičiausiu galimu laiku.

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

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

Aš VARTOJU GARSIUS KRAUJO VAISTUS 606 IR 914.
Visokis manę 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



DIRVA

I Žinios iš Lietuvos

žinoma, 
nebėra.
Lenkų

girdėt ir gerai busią apdėta mo
kėti. Seime 112 atstovų algas 
gauna mažiausia 1000 rub. mė
nesiui; žinoma, tai nėra daug 
pragyvenimui su šeimyna. Vi
si ūkininkų produktai atpigo, o 
fabrikų išdirbiniai vis brangyn 
eina, per tai, kad Lietuva pati 
savo nieko nepasidaro, o viskas 
iš svetimų rankų ateina.

Pranas Jokubauskas sutiko 
šitokią mirtį: išvedęs naktyje

DARSŪNIŠKIS, Trakų apskr.
(Nuo specialio ’’Dirvos” 

korespondento.)
Amerikoje turbut 

kad Lietuvoje Lenkų 
Staiga taip Lietuvoje
klausimas buvo likviduotas, jog 
mes Lietuvos respublikos gy
ventojai apsižiūrėti neapsižiu- 
rėjome. Entuziazmas Lietuvių 
neapsakytas, ypač tų Lietuvos 
sūnų, kurių širdyse dega meilė 
Tėvynės Lietuvos. Bokšte Ge
dimino musų trispalvė vėliava 
jau plevėsuoja, t. y. Vilnius 
musų rankose. Lenkų okupaci
ja pražuvo kaip sapnas, liko tik 
praeities atmintis....

Lenkų likimas dar nežinomas, 
aišku, kad nebeužilgo Rusai už
ims jų sostinę Varšavą, nes ne
betoli nuo jos. Matyti Lenkai 
baisiai yra nukentėję: jų armi
ją, veikiančią Lietuvoje, sumuš
ta, dezorganizuota daugybė 
Lenkų kareivių slapstosi Lietu
vos miškuose. Musų kareiviai 
gaudo juos, nuginkluoja iri va
ro į belaisvę. Suimta labai 
daug, suima kasdien šimtais. 
Lenkams pasikartojo antri 1863 
metai ’’Panowie do lasu”. Gau
do Lenkus- kareiviai, gaudo ir 
taip žmonės, aplamai kas turi 
norą ir turi laiko, užsiima gau
dyti ’’didvyrių miškuose”. Ne
beužilgo turbut ir Lietuvos mo- 
terįs pradės juos gaudyti su 
kačer^omis. Ne pasityčiojimui 
sakau ’’moterįs pradės juos 
gaudyti”, bet tikrą CTSsą, nes 
alkani žmonės neilgai galės gy
venti miškuose be maisto, 
Lenkų "didvyriai” norint neno
rint pasiduos moterims. Iš bu
vusios Lenkų armijos liko li
kučiai bandos ’’baronų”. Ačiū 
likimui, Lenkų avantura Lietu-

ntus Lietuvoj atsitikimus. Iš 
tokių atsitikimų pirmas pateko 
susidurt Kaune — tai buvo bir
želio 15 d. Man nuvykus, ra
dau tramvajų ir spaustuvnin- 
kų streiką, žinoma, toje dienoj 
plačiai buvo vedama žydelių a- 
gitacija, kad sustabdyt ir trau-į arklius ganyt užmigo. Neprie

telius perkirto jam kirviu galvą 
iki smegenų; išvežtas Kaunan 
į ligonbutį mirė, žmogžudis ne
susektas. Spėjama, jog tai jo 
pačios numylėtinio darbelis.

A. Lapinskas. 
Kleboniškiuose.

Ir čia, atsisukęs

kamuoliais durnus.
jau

reikalų.
Kauno, patėmijau verčian- 

dideliais
buvo uždegtas Kaunas
žmonių. Kaip strei- 

ir padegimas padaryta 
priešininkų, Lenkų ir 

kurių tas darbas

kinių vaikščiojimą. Bet tas ne
pavyko ir rodėsi antroj dienoj, 
kad viskas gerai. Birželio 16 
d. iš Kauno gryžau traukiniu 
ant Mauručių stoties, o iš ten 
pėkščias per Veiverius ant 
Skriaudžių, nes pakelėms turė
jau 
ant 
tis 
Tai
nelabųjų 
kai taip 
Lietuvos 
bolševikų,
žmonėms buvo išanksto praneš
ta. Taip va, einant per Skriau
džių parapiją, žmonės klausinė
jo apie Kauno išgriovimą, nors 
tas buvo visai netiesa, kad Kau
nas išgriautas, tik priešų gal 
buvo manyta ir tarpe žmonių 
tas paskleista. Kaip laikraščiai 
aprašė vėliau, po Kauno padegi- 

300 na- 
yra ne-

• mo, liepsnose žuvo virš 
' mų. Tai matote, kokie 

lemti Lietuvoje laikai.
Sodžiaus gyventojai

’ turtingai ir šių metų derlius ne
išpasakytai puikus, kad ūkinin
kai galės susikraut neišpasaky
tus turtus.

Kolei 
Lietuvos 
tesimato 
sakytai 
miuose daug steigiama smuk
lių, kurios daro geriausią pel
ną.

1 Daug nesu permatęs Lietupo- 
voje'patršavaimi'7ikvid"uo*ta“ be je’ ,ir viskaa P«rm«tyt /*» net 
praliejimo musų kraujo. I8unku’ Kaune atidarė Nemu- 

. no dirbtuvė, kuri išdirbinės u-Siomis dienomis rengiuosi ap- , *• , ... ... . j i. r • x i kiskas masinas ir rodosi yra pavažinėti tas dalis Lietuvos, kur ., . . . . .’ 1 OfAiria n i am q inn amatninlrii Ant
buvo Lenkų užimta, ir ateinan
čiuose numeriuose aprašysiu 
smulkiau, ką busiu matęs ir 
kiek yra nukentėjusi musų Tė
vynė nuo Lenkų 
musų XX amžiaus.” 

Duonelė Lietuvoje 
nupjauta ir suvežta 
o duonelės šįmet nemaža, der
lius but'o puikus. 'Vasarojus 
kaikur yra nukentėjęs nuo kar
ščio, bet užteks ir to.

Mok. J. Požerskis.

okupacijos

jau visur 
j kluonus,

gyvena

kas skurdžiai atrodo 
krautuvės — mažai 
tavorų ir tie neišpa- 
brangųs. Bažnytkai-

i sunku. Kaune atsidarė Nemu
no dirbtuvė, kuri išdirbinės u- 

i kiškas mašinas ir rodosi yra pa- 
| geidaujama jon amatninkų. Ant 
Į ūkių irgi trūksta darbininkų, 
nors apmokama neblogai: dub- 
dama valgis ir 10 rublių 
auksinų) į dieną.

i Man' Lietuvos gyvenimas 
bai patinka ir ikšiolei dar 
jokia svajonėlė prie manęs 
prikibo kad Lietuvą apleidus. 
Visur

(20

la- 
nei 
ne-

Liepos

puiku, visur malonu....
Kazys Aksomaitis.

15, 1920.

PARYŽIUS, Francuzija.
šičia surašysiu truputį kito

kių naujybių iš Paryžiaus, nes 
iš tokio miesto yra ką rašyti, 
kur žmonių randasi liek, kaip 
visoje musų Lietuvoje.

Jau nuo seniausių gadynių 
žmonės linksminasi žaislais ir 
tame suranda pasaldinimą gy
venimo. Tik tie žaislai pas į- 
vairias tautas turi savo ypatin
gumus ir prisitaikymą. Taip
gi linksminasi ir Prancūzai su 
įvairiais inpratimais. Ypač ver- 
telgiški žaislai čia turi didžiau- 
sį pasisekimą, ir kas viena die
na tūkstančius žmonių pritrau
kia žiūrėti.

Labiausia man tinka visuo
meniški žaislai, kurių turtingas 
ir su tuščia kišene gali pasižiū
rėti ir kad patinka gali sušuk
ti savo užuojautos žodį.

Prie visuomeniškų žaislų bus 
svarbu paminėti tik ką užsibai
gusias dviračių lenktynes — 
’’Tour de France”, tai yra ap
važiavimas aplinkui jos pakraš
čiais — Francuzija. Dalykas | 
didžiai svarbus, nes lenktyniuo- 
tojai turėjo apvažiuot 5519 ki
lometrų per 15 stočių. Birže
lio 27 d. iš Paryžiaus išvažiavo 

1113 ir 
tik 22. 
žymėjo 
kuris į 
dų apvažiavo tuos 5519 kilome
trų, t. y. j 228 valandas, 36 m. 
ir 13 sek. Laimėjo už savo pa

sižymėjimą apie 25,000 frankų. 
Tie, kurie sekė paskui, gavo po 
mažiau, ir visa kelionė buvo ap
mokama po 20 frankų už dieną. 
Reikia pažymėti, kad P. Thys 
laimėjo tokią pat lenktynę 1913 
ir 1914 metais.

Kaslink pačių lenktynių, tai 
labai retai buvo, kad butų vie
nas kuris atsiskyręs iš pulko ir 
pirma atvažiavęs į pažymėtą 
stotį, bet veik visuose sykiuose 
ant syk pribuvo po 5 ar dau
giau, ir paskutinį žygį pabaigė 
atvažiuodami į Paryžių septy
ni vienas paskui kitą.

Taipgi ant šių 1920 m. lenk
tynių taisyklės tapo 'pakeistos. 
Lenktyniuotojas turėjo viską 
pasiimti kelionėje; ką galėjo pa
vežti. Bet kelionėje buvo už
drausta bile ką priimti nuo ki
tų žmonių ir nuo draugų, taipgi 
ir duoti ar pagelbėti ką drau
gui buvo uždrausta. O jeigu 
kuris-panorėjo gerti, taipgi pats 
turėjo pumpuotis vandenį iš šu
linio ir nieko nepriimti ir ne
gerti karčiamose. Prasižengu
siam visa bausmė buvo — iš
metimas iš lenktyniuotojų eilės.

pėstiems. Pa- 
atsibuvo pa- 
įvairių metų, 
spalvų vyrai

paskui kitą 9 
ne kokie juo- 
’’vaiską” bė- 

išsirėdžiusį ir

Paryžiuje yra ir .svarbesnių 
lenktynių, kuomet leidžiama po 
visą miestą bėgti 
našios lenktynės 
vasarį, kur 788 
tautų, darbų ir
Bulono (Bois de Boulogne) miš
ke vijosi vienas 
kilometrus. Tai 
kai matyti tokį 
gant pusnuogiai
su įvairių spalvų — raudonų, 
žalių, geltonų, mėlynų ir kito
kių) aprėdalais, prie kurių kiek
vienas nešėsi prisiūtą numerį. 
Iš tokio milžiniško pulko 675 
vyrai atbėgo į reikalingą vietą; 
pirmas iš tų visų buvo G. Heu- 
et.

šįmet liepos 25 d. buvo per- 
plaukimas Paryžiuje Seino upės. 
Plaukė apie 7 kilometrus iki 
Aleksandro III tiltui. Iš 27 
plaukikų pirmas atplaukė į vie
tą oficieris Duvanel; iš moterų 
— pirma pasiekė vietą Suzan
ne Wurtz.

Dienraštis ’Auto’ pažymi, kad 
buvę apie 400 tūkstančių žmo
nių žiūrėti tų vandeninių lenk
tynių. Tokią svarbą čia pri-

AR GREIT NORI SUŠELPT SAVUOSIUS?
AR PAGEIDAUJI SUSIDĖT SAVO PINIGUS 

BANKAN LIETUVOJE?
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko Agentūra 
tarpininkauja Amerikos Lietuviams persiuntime 
pinigų kuoprieinamiausiomis sąlygomis ir atlieka 

viską greitai ir sąžiningai.
Informacijų reikalais kreipkitės į banko atstovą 

M. NARJAUSKAS
747 BROAD ST. NEWARK, N. J.

liepos 25 dieną sugrįžo 
Pirmutinis iš tų pasi- 

Belgijos pil. P. Thys, 
mažiaus} skaičių valan-

duoda jaunuomenės žaislai, kuo
met dar be jokių užvydų nieko 
ne\ .rintis mokėti už vietą ga
li prisižiūrėti, jei tik akįs mato.

Galėčiau daugiau apie tai 
parašyti, tik visa nelaimė, kad 
aš nei vienų tų lenktynių savo 
akim nemačiau, nes tai dirbti

reikėjo, tai po darbo pavargęs, 
tai dar kitokios priežastįs. Ki
tuose metuose tokių nuotikių 
esu matęs daug. Tik dabar te- 
sumaniau šiek-tiek parašyti 
Lietuviams apie jaunuomenės 
atliekamus darbus Paryžiuje.

A. Erškėtis.

SUS1VIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA AMERIKOS LIE
TUVIŲ PAŠALPINĖ ORGANIZACIJA.

Gyvuoja jau 33 metai.
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje šelpia našles ir 

: našlaičius, moksleivius, imigrantus; remia visokius 
prakilnius lietuvių tautos reikalus.

' Susivienijimas Lietuvių Amerikoje turi keturis Ap
saugos Laipsnius: $150; $300; $600 ir $1,000.

; Į Apsaugos Laipsnius įstojimas mokama sekančiai: — už 
: $150 <— $2; už $300 — $3; už $600 — $4; už $1,0000 — $5.

Mėnesinės mokestįs mokasi pagal amžių ir Laipsnius, pav.: 
33-34 metų amžiaus žmogus į $150 skyrių moka 21c.; į $300 

j — 42c. j $600 — 85c.; į $1,000 — $1.41.
: Susivienijimas Lietuvių Amerikoje taippat turi ir 
’ Pašalpos Skyrius: $6; $9 ir $12. Mėnesinė mokestis į tuos 
; Skyrius: 30c. už $6; 60c. už $9 ir 90c. už $12 mėnesyje.
: Susivienijimas Lietuvių Amerikoje pomirtines ir

Ligoje Pašalpas išmoka greitai ir teisingai.
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje pernai, laike in-
fluenzos išmokėjo virš $30,000 pomirtinių.
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi lietuvių, jo paties 
ir jo šeimynos likimas privalo prie šios organizacijos prisi
rašyti.
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje kuopos yra veik 
kiekviename mieste, kaip kur net po kelias kuopas. Norė
damas prisirašyti prie S. L. A. kreipkitės prie vietinės kuo
pos, arba norėdami platesnių informacijų rašykit pas Cen
tro Sekretoriui.
Susivienijime Lietuvių Amerikoje yra ir Vaikų du 
Skyriai. Pirmam skyriuje mokama 39c. bertainyje; an
trame skyriuje — 65c. Kiekvienas lietuvis tėvas privalo 
prirašyti savo vaikus prie šių vaikų skyrių SL.A.
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje leidžia savaitinį 
laikraštį “Tėvynę”. “Tėvynė” užima svarbiausią vietą lie
tuvių laikraštijoje. “Tėvynė” gvildena kaip paties Susi
vienijimo, taip ir abelnai Lietuvių Tautos reikalus. “Tė
vynėje” taippat telpa mokslo, literatūros ir kiti svarbus 
straipsniai. Prenumerata — $1 metams. S.L.A. nariams 
siunčiame dovanai. Vienas numeris siunčiama kiekvienam 
pareikalavusiam dykai.
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje leidžia įvairaus 
turinio knygas. Nariams savo laidos knygas duoda puse 1 
kainos. Kas žingeidauja S. L. A. praeitimi, kaip ji tvėrėsi, I 
bujojo ir kokius Lietuvių Tautai darbus nuveikė, gali tai ; 
sužinoti perskaitęs S. L. A. Istoriją. Kaina tik $1.50; gra- ; 
žiuose kietuose apdaruose $2; SLA. nariams pusė kainos. !
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kasmet leidžia 
didelį Kalendorių. Jisai kainuoja 25c.; SLA. nariams par- ■ 
siduoda tiktai už 15c.
Jei Tamsta dar nepriklausai prie SUSIVIENIJIMO LIET, j 
AMERIKOJE — tuojaus prisirašyk. Pakalbink ir savo ; 
draugus. Dešimts ypatų gali sutverti naują kuoją. 
Informacijų knygelė siunčiama dykai. Visais reikalais ra- ; 
šykit sekamu adresu: ;

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

S
as 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 
26 metų patyrimas gydyme Keblių ir Chroniš
kų Vyriškų Ligų duoda man progų jas pagy
dyti ir atsiekiame Užganėdijanti rezultatai. 
Jei turi ligą, ateik Pasitarimui Dovanai ir nuo 
širdies išsikalbėjimui; tas gali išvengti dauge
lio metų kentimą ir gali perkeist visą gyveni
mą. PATARIMAI IR PASIKALBĖPIMAS DO
VANAI. ČIA KALBAMA LIETUVIŠKAI.

Ar sveikata visai suirus? Ateik pas mane, aš pagelbėsiu.
U 11 2 East Exchange St. 1M 081 Kamp. Main ir Exchange1^1 • 11V W Vll AKRON, OHIO

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

’’KARIŠKIŲ ŽODĮ”.
’’Kariškių žodis” aprašo vi

sus Lietuvos kariumenės žy
gius, kovas, smarkius mušius, 
kad brangiai Tėvynei laisvę iš
kovoti, kad apginti musų brolių 
turtą, gyvybę nuo Lenkų plė
šikų piktųjų, nuo Vokiečių ir 
nuo Rusų grobonių plėšriųjų.

’’Kariškių žodis” ryškiai at
spindi karštą Lietuvos kariume
nės Tėvynės meilę ir jos pasi
ryžimą ginti Lietuvą iki pasku
tinio kraujo lašo ir iškovoti to
kią Lietuvos Valstybę, kurion 
galėtų sugrįžti ir sugrįžę laimę 
rasti visi po pasaulį išsiblaškę 
vargstantieji tikri Lietuvos sū
nus.

’’Kariškių žodis” skelbia nu
kautųjų (užmuštųjų), sužeis
tųjų, nelaisvėn patekusiųjų ar 
be žinios prapuolusiųjų bei ko
vose atsižymėjusiųjų ir apdo
vanotų kariškių vardus.

Taigi kiekvienas Amerikos 
Lietuvis, kuris Lietuvos Tėvy
nės išsiilgęs, kuris nori žinoti, 
kaip Lietuvos kariumenė save 
krauju musų žmonėms laimin
gą kelią kloja, teskaito ir te- 
platina

’’KARIŠKIŲ ŽODIS”
’’Kariškių žodis” eina vieną 

kartą į savaitę. Kaina metams 
2 dolariu, kuriuos galite pasiųs
ti registruotame laiške, adr.:

(G.
N. Y.

Lapinskas, iš Maspeth, 
prisiuntė šitokį laišką.) 

Lietuvoj tuo tarpu dar 
nesimato gero. Lenkų okupa
cija tebestovi, dar gi ir su bol
ševikais neužbaigtas reikalas. 
Viduje taipgi siūbuoja; Kaune 

Dabar gyvenu Pent- v*8* darbininkai neina prie dar- 
Iš savo kelionės ne- bo, nežinia ko laukia. Seime 

randu reikalingu daug rašyti, 'riri nesutikimai: kairieji su kle
rikalais eina vieni prieš kitus. 
Visoj Lietuvoj padegimai mies
teliuose ir miestuose. Stakliš
kės ir Žiežmariai sudegė; Kau
ne Janavos gatvė pas Viliją su
degė, gaisre žuvo apie 500 na
mų; taipgi ir Vilijos tiltas bu
vo padegtas, bet spėta užgesint. 
Buvau Kaune ir mačiau viską 
— net baisu žiūrėt. Prieš ma
no buvimą tą naktį ant Lais
vės alėjos padegta du namai, 
ugnis dar spėta užgesinti. OI 
kas tas niekšystes daro, negali | 
susekt. Lenkų prasimanymai, 
buk prieš išvažiavimą į Pales-

PENTUPIAI, Suv. rėd.
K. Aksomaitis, Clevelandietis, 

prisiuntė savo seserei Agotai 
sekantį laišką):

Aš jau pribuvau į Lietuvą; 
visoj kelionėj nieko blogo ne
atsitiko, 
upiuose.

nes nekurie dalykai teisingai 
buvo aprašyta laikraščiuose 
kuomet dar buvau Suv. Valsti
jose. Tik tiek turiu pasakyti, 
kaip buvo rašyta, kad Francuzi- 
joj ar Vokietijoj vežant pinigus 
konfiskuoja, tai tas neteisybė ir 
mums važiuojant tokių dalykų 
nepasitaikė. Didžiausi kelionės 
sunkumai reikia pakęst tai Ber- 
line, užtai, kad kaip tokiam di
deliam mieste nėra jokio tinka
mo žmogaus, kuris galėtų duot 
nurodymus Lietuvių kalboje —j 
tas reikalinga stotyse, ypač ka
da reikia susirast nakvynė.

Jau buvau Kaune, Mariam- tina žydai'patįs padegą, 
polėje, Pakuonyje ir šiaip kur. j Krautuvninkams uždėta di- 
Sutikau nekuriuos ir nemalo- 'deli mokesniai, o ūkininkams

ŽODYNAS Angliškai- 
Lietuviškas

Lietuviškai-
Angliškas

Neleiskit sau užmiršti ta kalba, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. 
Kurie rengiatės važiuoti atgal į Lietuvą, nepamirškit nusipirkti A. LALIO 
ŽODYNĄ, nes' jis jums bus labai svarbiu daiktu Lietuvoje. Juomi galėsite 
palaikyti atmintyje Anglišką kalbą ir visuose reikaluose bus pagelbėtojas. 
Be jo nei vienas parvažiavęs Lietuvon dabar negalės 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. Cleveland, Ohio

MAINOM NAUJUS NAMUS ANT SENŲ
TAIPGI NAMAI ANT PARDAVIMO

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

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

naujų, kurie čia yra nurodyti.

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

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

DU NAUJI NAMAI po dvi šeimynas, po penkis kambarius, su maudynėmis, elek
tros šviesa, furnasais ir kitais visais parankumais del namų seimininkės ir visos 
šeimynos gyvenimo. Ekstra gražioje apielinkėje, rytų dalyje miesto (East Cle
veland).

I

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

Turėdami reikalus su Namais, kreipkitės:

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

PETRAS MULIOLIS ✓ 2006 St, Clair Avenue
Telefonai Prospect 953 Central 6488
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Kas Girdėt Clevelande-Aplelinkese Į ’
Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157 _____  ____ _____  I )

Paveikslai iš Lietuvos. Pe-Įti, padarę tam tikrus svarbius 
nedėlio vakare Clevelandiečiai išvedimus.
turėjo progą pamatyti gražių ir Visi L. A. B-vės^ šėrihinkai 
žingeidžių paveikslų iš musų Tė- šiame mieste, taipgi ir apielin- 
vynės Lietuvos kariuhienės gy-1 kėse, privalo kreiptis prie Sąry- 
venimo, valdiškų įstaigų ir kit-|šio valdybos arba prisiųsti sa
ko. Rodymas atsibuvo Good-Į vo antrašus.
rich Hotase, ir kaip ant tokios. Sekantis susirinkimas bus pa- 
iškilmės, prisigrūdo pilna safe, skelbtas laiškais ir per ’’Dirvą”, 
kiti net netilpo ir grįžo atgal. Kurie nedalyvaus — nesirupi-

Paveikslus rodė p. Vincas Va- na savo reikalais.
škas, siunčiamas Lietuvos Misi-1 ---------------
jos iš New Yorko. Nedėlioj Gordon parke nusi-

Vakarą atidarė vietinės bonų šovė jaunas, apie 20 metų vai- 
stoties sekretorius K. S. Kar- kinas, kurio kišeniuje rasta pa- 
pavičius, perstatydamas p. V. veikslas ir laiškai keturiolikos 
Vašką kalbėti, kuris indomiai .mergaitės. Prie jo taipgi ras- 
apipasakojo tulus savo patyri- ta laiškas adresuotas tėvui, kū
mus Lietuvoje iš musų kariu- riame saužudis kalba,'jog prie 
menės-,veikimo, nes lankėsi tu- mirties jį privedė naminiai tė- 
(■iiaba Afin T i I .... « 4-C —* -- - - — — J. tuose pakraščiuose Lietuvoje. I 

Po to pradėta rodyti paveik
slai. Pertraukoje dar kalbėjo 
33. Vaškas, taipgi D-ras J. še- 
moliunas, stoties pirmininkas, 
ir buvo užrašinėjami bonai. Po 
trumpos pertraukos vėl buvo 
rodomi paveikslai ir ant galo

Lietuvos

“DIRVO
Po Sausi< 
Bus: Am 
Lietuvon

Pavieni: 
parduod

Laikraši 
1916 me 
203 nu os 
da kiti 
savo kai 
nepadarė 
gos sav 
naudotis 
šiol ”Dir 
sias Liet 
Amerikoj 
Nors kiti 
pirmiaus 
tengs tol: 
laikyti ir 
s’ti prenu 
padidint. 
Pakilimas 
menų kair 
kų algų di 
singas pri 
savo skait 
nei prenur 
dar vieną 
giau ir tas 
su pradžia

Kurie užsxm< 
Sausio I d., I 
tus gaus už $ 
ikišiolei dar ;

jęs padaryti. Manoma, kad ne- 
kuriuoš didžiuosius akmenis iš
versta vartojant virves ir auto
mobiliais traukiant. Sako, gal 
but tą darbą atlieka tokie, ku
rie buvo nubausti už pardavinė
jimą ’’reizin džekės”.

vų nesusipratimai ir ant galo 
persiskyrimas tėvo su motina: 
Vaikinas tiesiog užmeta’ tėvui, 
jog jis “padėjo jam nueiti į ka
pą".

ta smarkiai.mesta bole kiaušas 
ir už dienos, mirė. Seredos ry
te jo (Ray Chapman) lavonas 

i pargabentas į Clevelandą laido
tuvėms.

Nei vienas mokslininkas 
sulaukė ir nesulauks tokios 
dėlės Amerikos laikraščių _ 
garbes miręs, kaip sutiko šitas 
bolių lošikas. Bolės tai Ameri
konų beprotiškas atsidavimas ir 

I daugelis nei miegot nei valgyt 
nepaiso, bile tik galėtų žiūrėti 
į bolių lošimą.

Marion, O. — Andai buvo ra
šyta, kad tūlas bekojis tėvas, 
pasišaukęs j savo kambarį savo 
16 metų dukterį, nušovė. ~ 
bar jis .apkaltintas pirmo 
nio žmogžudystėje.

Atsidaro orlaivių linija 
Detroito ir Clevelando, 
bus vežiojama prekės ir 
žieriai.

Da- 
laips-

tarpe 
kuria
pasa-

savai-

Ant kelių pereitą nedėldienį 
miesto apielinkėse nelaimėse už-

sudamuota Lietuvos Himnas, mušta viena mergaitė ir ketu- 
riolika žmonių sužeista.

” . ....... ~ ~ ' Maža, keturių metų mergaitė
likosi užmušta automobilium, 
kuomet norėjo perbėgti per ga
tvę ant E. 53 st.

bulaičiui. Po perstatymo visi 
išsiskirstė užganėdinti.

P. V. Vaškas išvažiavo į Ak- 
roną, paskui vyksta į Chicagos 
pusę.

A. B. Bartoševičius, ’’Dirvos” 
leidėjas, panedėlio vakare, su 
savo šeimyna išvažiavo ant po
ros savaičių į rytus pasivaži
nėjimui. Pirmiausia nuvyko į 
Niagara Falls, paskui į New 
Yorką ir į Atlantic City. Grįš 
per Pennsylvania valstiją. Ke
lionę atlieka automobiliuje.

D-ras J. šliupas, kaip teko 
sužinoti, žada atsilankyti sekan
čią savaitę musų mieste.

Lietuvos Atstatymo Bendro
vės nariai Clevelande sutvėrė 
savo taip vadinamą Sąryšį, ku
rio vardas oficialiai nuskamba 
sekančiai: ’’Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės Šėrininkų Sąryšis 
Clevelande”. Buvo paduota dar 
ilgesnių vardų, kaip'čia papras
ta yra, bet'jau ir tas ilgas ga
na.

Šito Sąryšio svarba užsiveria 
ne ilgame varde, ir todėl kurie 
dalyvavo susirinkime, išėjo la
bai užganėdinti.

Nuolatinė valdyba išrinkta iš 
šių: A. M. Praškevičius — pir
mininkas; K. S. Karpavičius — 
sekretorius, J. P. Garmus — iž
dininkas. Rinkimuose balsuo
ta ne ypata, bet šėrų skaičium; 
išviso apimta 245 serai. Sąry
šis greitu laiku šauks susirin
kimą, kaip gaus iš Centro visų 
vietos narių antrašus ir vardus. 
Manoma apkalbėti plačiai klau
simas apie prisiųstą iš Centro 
prašymą palikti tenai šio pus
mečio dividendą. Visi dalyvavę 
šiame susirinkime, sutiko palik-

Eina didelės pastangos pri
vertimui Clevelando priemiesčių 
prisidėti prie Didžiojo Clevelan- 
do. Jau nuo senau buvo mies
to taryboje paduota sumany
mas sulaikyti iš miesto vandens 
pristatymą priemiesčiams, ku
rie palaiko savo atskirus majo
rus, ir taipgi prie miesto ribų 
sulaikyti gatvekarius, kad to
liau neitų, arba kad tų priemie
sčių gyventojai mokėtų ekstra 
mokestį toliau juos vežant.

Tokiu tai budu Clevelandas 
stengiasi priversti prieimesčius 
prisidėti į vieną ir uždėti jiems 
dalį savo didelių skolų.

ne- 
di- 
pa-

“Raudonosios dvasios” šauks- 
Tai buvo vidurnaktis — 

viskas aprimę, tik gatviniai ži
buriai spingsojo prieš naktinę 
tamsą išsišiepę. Nuvargę "dar
bo minios” gulėjo namuose ir 
knarkė. Policistas tik vienas, 
■Vaikščiodamas- ant Miles avė., 
suko apie pirštą lazdą. Ūmai 
jis ką tai pamatė. Ar tai buvo

dvasia?. JĮ rodės pasijudino, ir 
paskui tamsoje dingo. Policis
tas nudūrė akį į tą vietą. Jo i 

, nuostabumui, dvasia nepasiro
dė toj pačioj vietoj, bet keletas 
pėdų toliau. Net ir dvasią ga
lima nubausti, kaipo nužiūrėtą 
ypatą, — manė sau policistas. 
Ant pirštų galų jis slimpino ar
tyn prie to namo, kur matė 
dvasią pasirodant. Prie namo 
durų jis pamatė numestą po
piergalį. Išsiėmęs elektrišką ži
burį, nušvietė popierą ir skaito:

"Šalin su aristokratija! So
vietai, dabar įsigalėję Europoj, 

■ tuoj
• nios 
' nas
• mes 
’ prie 
> vėlu!”
; Policistas nusišnypštė iš pik-

tume: ”Fiu! šitai baidyklė tu- j
ri eiti kalėjiman!” ■

Jis ir vėl akimi po tamsą jie-. dvasia.
škojo. Matomoji dvasia’ r,,A 1J~ -

’’Ateis jums ta diena! Ateis 
l’ta diena!” murmėjo sugauta 
i ’ ’ . ”Ji‘ tave užtiks cypėje,

——į— ---------- j. nuo!kada ateis!” pridėjo policistas
vieno namo durų prie kitų vaik-,”Eik su manim, Napoleone!”— 

Iščiojo ir palikinėjo literatūrą.1 ir nusitempė dvasią kur reikią 
I Pasislepi nedarnas šešėliuose, po-; Pasirodžius ryte raudona auš- 
licistas pridzimbįno prie dvasios ra atrado raudonų plakatų da- 

I ir tuoj jo sunki ranka sugriebė lintoją-dvasią už grotų, vis zur- 
rjai už kalnieriaus.  zančią.

Pasirodžius ryte raudona aus-

xxxxn

peršluos ir Ameriką! Mi- 
sukils! Lai gyvuoja Leni- 
ir Trockis! Amerikiečiai, 
persergstime jus prisidėti i 
musų, pirm negu bus per

Tragikomedija pereitą 
tę ištikimo ant Cedar aye. gat
vės, kur, prisigrudusiame ka
re, važiuojant ryte žmonėms į 
darbą, nekaltas tūlo vyro ran
kovės guzikėlis įsivėlė šalę sto
vėjusiai merginai į jekę. Mer
gina važiavo sykiu su savo ve
dusia sesere; ta,, būdama nar
sesne, kada sesuo pajuto trau
kimą jos jekės, manydama, kad 
vyras ją kibina, tuoj už seserį 
kirto tam žmogui per veidą. Ir 
pakilo muštynės. Vyras neuž
sileido, žinodamas nekaltas esąs 
ir jį dar kita moteris užstojo, 
dalyką aiškiai matydama, 
važiavus iki E. 9 gatvės, dvi 
seserįs pradėjo reikalaut, kad 
policistas tą vyrą areštuotų; jis 
irgi reikalavo, kad jas areštuo
tų — ir taip padaryta. Teisme 
stojo ir to vyro nepažįstama ap- 
ginėja, sulyg kurios paaiškini
mo, todvi narsuolės likosi nu
baustos $10 ir teismo-kaštus už
mokėti.

Da-

“LIETUVA”
Lietuvos Valdžios 

Organas
Galima gauti “Dirvos” 

Krautuvėje
Kaina 5c.

Užrašoma metams $10.
Galima užsirašyti per 

“Dirvos” Administraciją 
arba per 

Lithuanian Newspaper 
Bureau

498 Washington St. 
New York City, 
paper Bureau

Pigiai Parsiduoda Pool- 
ruimis ir minkštų gėrimų 
užeiga, ant 1401 Oregon 
Ave. Kas norėtų pirkti, 
tegul atsišaukia dienos 
laiku, ant 6932 Superior 
Ave., o vakarais -- 1401 
Oregon avė. —- Ant. Du- 
rasevičius: (34)

KOPECNY’S

AR JUMS TEKO MATYTI?
Rugpjūčio mėnesio Mėlyno Bondso Išpardavimą 

pas THE RANDOLPH VARIETY STORE.
Dideliai Atpiginti dalykai per Rugpjūtį visoje

Tėmykit dalinamus tikietus su
MĖLYNA JUOSTELE

RANDOLPH VARIETY STORE
7040 SUPERIOR AVE. Prie Addison Road.

DENTISTAS
DR. J. A. KURLANDER

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

Du vyrai pereitą savaitę, 
žiuodami gatvekariu, gavo 
laužytas rankas-. Jiedu sėdėjo 
alkūnes iškišę per atvirus lan
gus, karas ėjo pro arti relių 
stovintį troką — ir taip atsiti
ko. Nereikia kišti alkūnių per 
gatvekariu langus, nes nežinia 
kada jus nelaimė gali patikti. 
Yra gi tokių, kurie ir galvas iš
kišę važiuoja.

Daugelio gatvekariu 
jau aptaisyti vielinėmis 
tomis, bet dar ne visų.

va- 
su-

langai 
groto-

Bulvės pinga. Praėjusią sa
vaitę rinkose pasirodė labiausia 
puolą žemyn kainose bulvės ir 
cukrus. Dabar bulvės parsi
duoda už beveik šeštą dalį to, 
ką reikėjo mokėti kada jos pir
mu kartu šįmet pasirodė krau
tuvėse. ,

New Yorke likosi užmuštas 
Clevelandietis ’’base ball” loši- 
kas laike žaismės; jam permuš-

FARMOS
DIDŽIAUSIOJ 

ŪKININKŲ 
MICHIGAN

FARMOS
PIRKIT UKES 

LIETUVIŲ 
KOLONIJOJ

VALSTIJOJE.
Čia jau yra suvirs 400 Lietuvių 

kę Ukes.
Pirkit šį rudenį, nes pavasarį

pir-

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

AKIŲX 
Specialistas 

Ofiso valandos: 
10 ryte iki 12 

Nedėldieniaiš nuo 10 iki 12. 
8115 ST.1 CLAIR AVE.

A. ŠIMKŪNAS
Moteriškų, Vyriškų

Vaikų Drapanų 
Krautuve 

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

sijonų ir visokių kitokių. 
Krautuvė atdara ir vakarais.

1001 E. 79Hi Street
Kampas Cramb Avenue.

ir

EŪROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslą aptieko- 

rius Pragos Universitete/ 
Čionai yra visokių Euro-! 
piškų vaistų ir chemikalų,I 
taipgi daug visokių Ko-i 
da'ks 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 išdirbam.
79Q| SUPERIOR AVE. 

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

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 
nereikės gaišuoti iš darbo del danty pasi

taisymo.
Naudoju savo garsų “Peridonto” del Be-i 

skausmio Dantų Traukimo.

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

tokiu, kuris primins jpms senovės dienas.
Už $1.60 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

Prospect 2420 Central 1766

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa

kuojant, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.
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Užsiseneję Ligos Tai yra mano 
Medicinų

, _______ _ , bus
brangesnės.a Fountain apielinkej že
mė yra pagarsėjusi savo gerumu ir 
viršija visas kitas žemes, kokios, tik 

I parduodamos Michigan valstijoje, n
Parduodu farmas ant lengvų išmo- 

U Ikėjimų, turiu ant pardavimo 57 far- 
- | mas su budinkais ir didžiausiais sod-

walk, O.—Trijose kapinėse Čio- nais, prieinančios prie ežerų ir upių, 
nai likosi nuvartyti 28 akmenįs; Taipgi'turiu daug Farmų su gyvu- 
pastatyti ant žmonių kapų, ir X’’
valdžia niekaip neišgalvoja, kas a ' 
tą vandališką darbą butų gale-1

Miesto elektros darbininkams 
pakeliama' mokestis ant 22 ir 
pusės nuošimčių.

PARSIDUODA SIUVAMA 
mašina, H. B. Bruck & Son 
išdirbystės, ir kūdikio veži
mėlis (BSby carriage). La
bai pigiai. Atsikreipkite: 
1198 E. 86th st. (35)

©

Varto kapų akmenis.

. Del platesnių žinių rašyk, o 
gausi katalogų.

J. A. ŽEMAITIS
R. 1, FOUNTAIN, MICH.

PARSIDUODA RAKANDAI 
dar nedaug vartoti, parsiduo
da paskiri daiktai pavieniai. 
Kam reikia kokio daikto at
eikit šiuo antrašu:

1069 E. 72 Street, žemai.
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Išpardavimas Ceveryku Krautuvės
Per penkius metus žmones persitikrino, kad pirkti 
pas mane Čeverykai dėvisi gerai Ir aš neužlaikiau 

kad tik iš pažiūrėjimo butų geri.

DABAR, PASITRAUKDAMAS IŠ BIZNIO, VIETON KĄ PARDUO
TI DŽIABERIAMS, AŠ PASISTENGSIU SUČEDYT PINIGUS ŽMO
NĖMS PARDUODAMAS POROMIS KIEK JOS MAN LEŠAVO AR 
DAR DAUG ŽEMIAU, KAIP TAIVASARINIUS AP A VALUS : :

PIRKSIT AR NEPIRKSI, ATSILANKYK NORS PAŽIŪRĖT IR PIR
MA ATSILANKYMO PERSITIKRINK KIEK GERI ČEVERYKAI KI
TUR KAINUOJA :::::::

Išpardavimas prasidės Panedelyje, 
Rugpjučio=Augusto 23 d. ir tęsis iki išparduosiu

Norintis įsigyti Čeverykų Krautuve gali pirkti ant syk visas prekes kaip 
sutiksim, gali gauti labai prieinamai

A. Kranauskas
Tel. Central 3470-L 2003 St. Clair Avenue, 

Cleveland, Ohio
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VYRŲ IR MOTERŲ. Jeigu užkrėstas, turi tuojaus pasi
tarti su manim ir gausi geriausių galimų patarimų apie pa
dėjimų, iki nepervėlu. Mano speciališkumas apima maišy
tas užsisenėjusias ligas visokio pobūdžio ir negeroves vyrų 
ir moterų. Galiu plačiai praplėsti savo praktikų parody
mu kaip pilnai esu patyręs ir kaip atsakančiai apsieinu. 
Mano 40 metų praktika, sudėjus su pažinimu geriausių me
todų, vartojamų geriausių autoriterų šių laikų Amerikoje 
ir Europoje pagelbsti man urnai sunaikinti simptomus ir 
nurodyti tinkamų gydymų. Visiškas paliuosavim'as 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 yisu, gydymo 
laiku nesimaišo ir nepavedu jokiam pagelbininkui. , Jums 
nereik perkalbėtojo, aš turiu Lietuviškai kalbantį žmogų.

ATIDA: Mano Ofisas yra ant antrų lubų. Užeikit tra
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 Nedėldieniaiš nuo 1 dienų iki 4 po pietų.

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

CLEVELAND, OHIO.

LIGAS KRAUJO, ODOS IR 
SKILVIO IR VIDURIŲ. 
UŽLAIKAU PASLAPTIS, 
ir gydau pats ir kada tik at*

paveikslas. Atėję pamatysit, 
praktikavau per 40 metų.

Baigęs Mokslą, Registruotas, su Leidinį X 
Gydytojas, Specialistas Chroniškų Ligą ®

Gimines iš Lietuvos
©
©

I

Mes pergabensime jūsų gimines iš jų namų Lietu- @ .... ų ■ voje tiesiai i jūsų namus Clevelande. Laivakortes t 
parduodame ir prirengiame visas reikalingas kelionei f
popieras.

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

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

Gabowitz-Castle and Co
Intel national Foreign Exchange

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio
©@©@©©©©®©©©©©©©©©©®®©©©©©©©©©©©©©©®©@^
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