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METAI V (VOL. V)

Bolševikai Prieš Lenkus 
Jau Neatsilaiko

Iki Rugpjūčio 25 d. apie 75,000 bolševikų pasida-J 
ve Lenkų nelaisvėn. Rusai smarkiai bėga.

Lenkai daugiau nesirengia eiti Rusijon, tas jiems 
draudžaima ir Suv. Valstijų valdžios.

Amerikos moteris gauna balsavimo teisės — Ten
nessee valstija yra 36-ta užtvirtinus tai.

AIRIJOJ KOVA NEPERTRAUKIAMA. ANG
LIJA ŽADA PALIUOSUOT EGIPTĄ; ME
SOPOTAMIJA SUKILO PRIEŠ ANGLUS.

IŠ DARBININKŲ 
JUDĖJIMO.

NEGALI SUSITAIKYT:
Cleveland, O. — Centralio 

anglies distrikto kasėjų ir ope
ratorių konferencija, sušaukta 
prez. Wilsono nustatymui algų 
klausimo išėjo be jokių pasek
mių, įvykus griežtam abiejų 
pusių /Susikirtimui, ir iki šiolei 
nieko galutino nepadaryta. Abi 
pusės apie tai pranešė preziden
tui, kad pasekmių nebuvo gali
ma atsiekti ir yra priversti iš
siskirti.

'Terre Haute, Ind. — Vieti
nių unijų angliakasiams Vie
nuoliktojo United Mine Workers 
distrikto prezidentas įsakė, 
sugrįžti atgal čprie darbo ir per
traukti streiką, jis ] 
atsibus operatorių ir 
stovų susirinkimas 
ties klausimas bus 
nančiai išrištas.

Martin's Ferry, O. 
kasykloje likosi užmuštas vig- 
nas darbininkas, is viršaus 
tus akmeniui.

Grand, Rapids, Mich. — 
virtus nuo relių traukiniui, 
mušti trįs įnžino darbininkai. 
Nuo relių taipgi nušoko 24 pre
kiniai vagonai.

Anglija laukia nauja, streiko. 
Londonas. — Anglijos angliaka
siai kalbasi apie paskelbimą ki
to streiko ir apie tai labai pla
čiai laikraščiai pradėjo rašyti ir 
visi spėja, kad paleidus referen
dumui, didžiuma 
balsuos už streiką, 
pasiryžus nepakelti 
mos mokesties ir

BOLŠEVIKAI VEJA
MI IŠ LENKIJOS

Londonas. — Pasklido gan
dai, kad Trockis, sovietų karės 
ministeris, randasi Rytinėj Prū
sijoj ir tariasi su Vokiečiais a- 
pie nekuriuos' strategiškus daly
kus. Vėliaus ta žinia likosi už
ginčyta.

Taipgi paleista žinios, kad 
Vokiečiai iš Rytinės Prūsijos 
prie Vilniaus organizuoją liuos- 
norių armiją patraukimui kaipo 
revoliucijonierių kariumenės į 
Rytų Prusus ir iš tenai pradė
ti atakus ant Lenkų.

KRUVINI NUOTIKIAI 
AIRIJOJE

Belfast, Airija. — Keleto j e 
I vietų atsibuvus’’ ^užpuolimams 
ant Anglijos policijas, likosi už
mušta keturi policistai ir vie
nas perdėtinis, prie to keletas 
sužeista; o du visai- dingę.

Policijos inspektorius Swan- 
zy, kuris atrastas įkaltu liuos- 
norįngame nužudyme Cork ma
joro pereitą kovo tmėn., likosi 
iš pasalų nušautas Grįžtant jam 
namon iš bažnyčios Lisburn 

I mieste, kur jis buvo perkeltas 
po atradimo kaltu. J Iš šitos už- 
mušėjystės mieste įkilo riaušės, 
__  ___ j , Ii Sirin

I Feiniečių įstaigas ii tik įsimai
šymas Ulsterio liuosnorių tą su
laikė',-

. Cork majoro nužudyme kal
tais atrasti suokalbininkai: An-

- glijos premjeras Lloyd George, 
Viscontas French, 'Lordas Lei
tenantas Airijai, ir kiti, tarpe 

J tų policijos inspektorius Swan- 
zy. Suminėjus nuosprendyje šio 
paskutiniojo*vąrdą,įžmonės ėmė 
ploti ir šūkauti}- delei to pasiro
dė reikalingu, jiflųtĮisaugojimui, 
perkelti j Lisburn^ kur jį dabar 
ir nužudė.

Areštuotieji Airiai kalėjimuo
se atsisako yalgyti ir del to gy
dytojai patarė tulus kalinius pa
leisti.

Lisburn, Airiją, riigp. 23 d.— 
Šio miesto svarbiausioji dalis 
palikus tiktai griuvėsiais ir de- 

upęlgiečių išlygų. gėsiais pasekmėje užpuolimų ir
Nors Armėnai skelbia, kad padegimų Sinn Feiniečių namų

BOLŠEVIKAMS NUSIBODO
KARIAUTI.

Karaliaučius, rugp. 23 d.—
I Septyni

sovietų
dargais
rubežių
čia jie
internuoti.
Nors gaus pasilsėt darbinin

kų armija, kuriai kruvini, ke-1buvo bandyta suardyti 
liai baisiai nusibodo.

t ūksiančiai Rusijos 
kareivių su savo pa
perėjo .per Vokietijos 
Willenbergo srityje, 
likosi nuginkluoti ir

Vrangeliui irgi sekasi
Washington. — Gautos žinios 

skelbia, kad bolševikų fortifi
kacijos prie Dniepro ištakos į 
Juodąsias jūres Įkosi gen. Vrhn-) 
gelio armijos sunaikintos.

Iš Konstantinopolio praneša
ma, kad du bolševikų kavaleri
jos pulkai perėjo per pietinę 
Armėniją į Turkijos teritoriją 
ir prisidėjo prie Turkų Nacio
nalistų.

Turkų nacionalistų vadas Er- 
Izerume, iš priežasties bolševikų 
pasisekimų, išleido general} pa-

Varšava, rugp. 22 d.—Lenkų velijimą visiems tą žinią iškil- 
karės vyriausybė paskelbia, kad m ingai apvaikščioti. Taip da- 
jiems sekasi visu frontu prieš lykams virstant, jis sako Tur- 

I bolševikus, išskyrus tolimame kams nereiks pristoti pildyti be- IMA W ia — I I 1«vi •• 1 •pasakė kad dešiniojo sparno gale, kur gen. gėdiškų jiems padarytų srjun- 
’ /Budenny perėjo Dniestro upę i«lv<rn

ir bolševikų kariumenė pasiekė I 
Stry, ant gelžkelio pietuose nuo (Turkai juos skerdžia, patįs gi i atkeršijimui už nužudymą poli- 
Lembergo. šiaurryčiuose nuo Turkai sako, jog Armėnai ap- cijos inspektoriaus fSwanzy. 

ILembergo atsibuna mūšiai ir (rims skerdę ir plėšę mohamedo- ^ią pačią dieną ^pranešta iš 
(Rusai stengiasi miestą apsupti.Inu žmones ir kaimus, kada bol- daugybės vietų Airijoje apie to-

unijos at- 
ir mokes- 
užganėdi-

— Anglia-

im-

Nu-
už-

darbininkų 
Valdžia yra 
reikalauja- 
numažinti

parduodamos anglies kainą.
Ragina darbininkus eit prieš 

kares. Haga. — Tarptautinės 
Amatų Unijos komitetas savo 
posėdyje Amsterdame svarstė 
ką darbininkai turi visame pa
saulyje daryti tokiame atsitiki
me kaip transportavimas karės 
reikmenų ir ginklų karės tiks
lams, ir sustatė tam tikrą ma
nifestą. Komitetas pasiryžo at
sikreipti Į visų šalių darbinin
kus priešintis visomis galėmis 
pastangoms pradėti naujas ka
res. Darbininkai turi atsisaky
ti krauti persiuntimui ir žalią 
karei galimą naudoti medegą. 
Jei reiks, paskelbt mferriaciona-. 
1} streiką prieš karę.

Ohio valstijoj,
gelžkelio padėjimui, gaunant 
tektinai vagonų pristatymui 
glies, pradėjo- geriau dirbti 
ležies industrijoje* ir taipgi
čios angliakasyklos gali daugiau 
dirbti, turėdamos kur anglį 
dėti, j-

Popiėros išdirbystės delei
dastatymo anglies ir medžio ne
įstengia išpildyti reikalavimų ir 
užsakymus padaro, tik per ko
kius šešis mėnesius.

pasigerinus 
už- 
a'n- 
ge- 
pa-

pa-

ne-

j.epkai mūšiuose apie Thorną 
lir abęlnai Prūsų parubežyje ve
ja bolševikus lauk iš savo že
mių ; nuo pradėjimo atsispirti 
pereitą savaitę prieš bolševikus 
Lenkai giriasi paėmę 35,000 Ru
sų nelaisvėn, prie to paimta ka- 
nuolių, šautuvų įįr mašininių 

(šautuvų. Daugybė raudonųjų, 
sako, esą atkirsti giriose, lau
kią progos pasiduoti.

Tarpe bolševikų prie Mlavos 
rasta Vokiečių oficierių ir ke
letas kareivių. 

* * ♦
VaYšava, rugp. 23 d. — Len

kai galutinai užbaigę suvaryti 
bolševikus į maišą visu šiauri
niu frontu tarpe Prūsijos ir Vi- 
stulos upių. - Užkirsdami bolše
vikams kelią pabėgti, paima, ne
laisvėn kareivių ir įvairios me- 
degos tiek, kad negali nei su
skaityti. Bolševikų patekusių 
Lenkų nelaisvėn skaičius sieks 
kokius 75,000.

Gręsianti Lembergui bolševi
kų kariumenė verčiama trauk
tis atgal. Vienu tarpu bolše
vikų vadas gen. Budenny su sa
vo kavalerija buvo prisiartinęs 
prie Lembergo per devynias 
mylias, bet pietuose likosi at
mestas atgal. Visi toje srityje 
Rusai, Lenki] pranešimai skel
bia, priversti trauktis.

Balstogė vėl likosi Lenkų at
imta ir bolševikai išvyti.

Iš Paryžiaus pranešama, kad 
Eifelio bokšte pagauta bevielė 
žinia iš Maskvos, kurioje bol
ševikai tarp save kalbasi, jog 
visas jų triūsas karėje .prieš 
,Lenkus liks benaudis.

Taipgi bolševikus labai užru- 
pino Lenkų atidėliojimas taikos 
tarybų Minske. Sako, Lenkai 
tyčia dabar vilkina' laukdami 
pasekmių iš savo ofensivo.

ševikajjuos privers padaryti sulkius atsitikimus ^užmušimus,
Maskva taiką. ' . užpuolimus ant policijos, taipgi

—-----------•— lojalistų padarytus priešingus
užpuolimus ir tt.DABAR BANDYS AZIJOJE.

Londonas. — Sovietų Rusijos 
premjeras Leninas svarbiausią 
laimėjimams viltį deda ant A- 
zijos. Sulyg pranešimų, jis tą ( 
pasakė savo kariškoje prakalbo
je. Jam taipgi neperėjo noras 
sukelti revoliucijas visose ša
lyse. "Mes turime tęsti savo 
kurstymo darbą visuose kraš
tuose iki atsieksime internacio- 
nalio proletariato laimėjimą”— 
toks yra- Lenino noras.

Moterįs galės balsuoti
Nashville, Tenn. — šios val- 

Istijos senatas priėmė bilių, da- 
leidžįantį moteris prie balsavi
mo, ir tokiu budu atsidaro pro
ga visoje Amerikoje moterims 
balsuoti federaliuose rinkiniuo
se. Tečiaus priešingieji moterų 
balsavimui toje valstijoje pakė
lė didelį lermą; padaryta laiki
nas uždraudimas Tennessee v. 
gubernatoriui ir sekretoriui pra- 

NERAMUMAS VOKIETIJOJE.įnešti į Washingtona apie mote- 
Bruselis, Belgija. — Pusiau-1 

oficialis telegramas iš Dussel- 
dorfo skelbia, jog tenai kito su
mišimas, pradėtas Vokiečių ko
munistų vadų, ir Velberte, Rei- 
niškoj Prūsijoj, įsteigta sovie
tų respublika. Komunistai, sa
ko pranešimas, užėmė miesto 
salę, plėšia iš turtingųjų pini
gus ir verčia valdžios banką iš
mokėti jiems milijoną markių. 
Darbininkams iškabinėta para
ginimai prisidėti prie- viso to 
judėjimo.

rims teisių suteikimą.
Valstijos atstovų buto 30 na- 

rių, priešingų sufragistėms, ap
leido tą valstiją, kad nedalyvau
ti kitame posėdyje, kuriame, ga
lutinai moterų balsavimas bu
tų užtvirtintas, o be tam' tikro 
skaičiaus susirinkimas neteisė
tas..

Washington. — Nežiūrint kad 
jau federalis moterų balsavimo 
įstatymas priimta, patvirtinant 
trimis ketvirtdaliais valstijų, y- 
ra manoma, kad ateinančiuose 
rinkimuose negalės visose val
stijose moterįs balsuoti, ypatin
gai pietinėse, kur jau registra
cijos yra užbaigta, arba atsi
randa kitokios kliutįs.

pla- 
gelž- 
An- 
Kif-

GRĄSINA LENKAMS SU
STOTI.

Washington. — Suv. Valstijų
Socialistai pripažino trečiąjį Į valdžia persergsti Lenkiją, kad 

internacionalą. Pittsburg, Pa.— ji neleistų savo armijoms eiti 
Po perbalsavimo referendumui toliau už savo nustatytų rube- 
užgyrimo trečiojo internaciona- žiu, jeigu jai pasiseks bolševi-
lo, Amerikos socialistų partijos 
perdėtiniai praneša, kad jis bu
vo priimtas, su tūlais išėmi
mais. Partija taipgi, sako, ki
tu referendumu isšireiškė prieš 
priėmimą "proletariato diktatū
ros”, kokia naudojama Rusijoj.

kus atstumti atgal. Lenkų val
džia taipgi pasiskelbė, kad jau 
neturi noro j Rusiją koją kelti.

Lietuviška Brasta dar vis, 
kaip per Londoną rugp. '21 d. 
iš Maskvos pranešama, yrą Ru
sų rankose.

Anglija Drebinama
Londonas. — Mesopotamijoje 

kilo revoliucija prieš Anglijos 
valdžią ir iš Indijos siunčiama 
kariumenė suirutę apmalšinti.

"Šiaurryčiuose nuo Bagdado 
sukilimai prasiplėtė labai 
čiai; .Vietomis perkirsta 
keliai ir sudeginta tiltai, 
glijos kareivių garnizonas
ri Kirkute likosi apsuptas. Ne
kurtose vietose siaučia anarchi
ja” — skelbia karės valdyba.

Londone pasklido žinios, kad 
valdžia yra pasiryžus paliuosuo- 
ti ir pripažinti nepriklausomybę 
Egiptui: Tokis nuosprendis pa
daryta po tam tikros misijos 
apsilankymo Egipte.
madinių punktų Anglija tik no
ri, kad Egiptas suteiktų jai pri
vilegijas prie Niliaus klonio ir 
sutiktų, laike karės, pavelyti 
pasinaudoti Egipto teritorija. 
Anglija taipgi palaikys savo 
garnizoną Egipte. Kanalo ruož
te Egiptas perima teises daryti 
sutartis su kitomis valstybėmis, 
tik kad jos nebūtų taikomos 
prieš Angliją.

sa- 
net

pa- 
ža- 
vi- 
pa-

Senovės laikuose moterįs, 
vo intekme yra padariusios 
pasaulinių permainų; jos valdė 
net karalius. Ar moterįs 
naudos ir šiais laikais savo 
vėtinumą dalykų pervedime 
soje Amerikoje? Ar graži
tinkanti moteries suknia, užsi
vilkta prie balsavimų patrauks 
į save vyrus balsuoti už ją ar
ba prieš tą dalyką, kas mote
riškei nepatiks? Yra priežas- 
tįs tikėti, kad 17,000,000 mote- 

Tarp pa-Irų, kurios gaus balsavimo tei
ses Tenn. valstijai priėmus ak
tą, bandys panaudoti savo mo
teriškumą laike politiškų argu
mentų. — Geriau, sakys jos, ža
vėti, negu papirkinėti.

Camden, N. J. — Per gelžke- 
lio reles automobiliui važiuojant 
su 15.žmonių, užlėkė ant jo trū
kis ir toje nelaimėje užmušta 
dešimts ir kiti sužeisti.

[ NUSKENDO LAIVAS FINANSINES MISIJOS ATSKAITA IŠ LIETU- 
SU 27 DARBININ

KAIS
1 Pereitos pėtnyčios naktį Whi- i
■ tefish Užlajoje, prie ineigos į 

Superior Ežerą, netoli Sault.Ste. 
Marie uosto, susidūrė du preki
niai laivai ir toje nelaimėje žu
vo 28 žmonės, prie jų ii- viena 
moteris,’ buvusi ant laivo.

Laivas "Willis L. King” ėjo 
lauk į ežerą, tuo tarpu "Supe
rior City” važiavo pilnas gele
žies rudos linkui krašto, 
masis smogė pastarajam į šo
ną ir tas tuoj pradėjo virsti ir 
greitu laiku pasinėrė po vande
niu. Pora minutų.prieš susi
mušimą, paduota signalas apie 
tai kas dėsis, ir visi darbininkai 
šoko žiūrėti; pradėjus laivui 
grimsti, vieni griebėsi į valte
les, kiti šoko stačiai vandenin. 
Visi žuvusieji buvo nuo nusken
dusio laivo. Tik keli jo žmonės 
išsigelbėjo.

VOS PASKOLOS

Pir-

sū
ri.;

nu-

Didieji Ežerai, kurių vienas — 
Erie — prieina prie Clevelando, 
turi tokią nelaimių istoriją:

1847 m.: Garlaiviui Phoenix 
sudegus Michigan ežere, lapkr. 
21 d., žuvo 240 žm.

1850: Garlaivis Griffith, 
degė, Erie ežere, -birž. 17 
žuvo 300.

1860: Gari. Lady Elgin,
skendo Michigan ežere, rugs. 8; 
287 žuvo.

1912: Prek. laivas Rouse Sim
mons, nuskendo, Michigan eže
re, gruodžio 4; žuvo 17.

1912: Garlaivis Pine Lake, 
nuskendo St. Clair ežere, spalio 
21; žuvo 2.

1914: 212 gyvasčių žuvo per
ėjus baisiai audrai per Didžiuo
sius Ežerus, kuomet' nuskandini 
ta 20 laivų.

1915: Gari. Thomas Walters, 
nuskendo Ontario ežere; žuvo 2.

1915: Gari. Eastland, apvir
to, 'Chicago upėj; 812 žuvo.

1916,: "Juodojoj Pėtnyčioj”, 
baisioj audroj dingo keturi lai
vai, sp. 20; žuvo 32 žm.

1915: Medžių laivas Myron, 
ir kiti du laivai žuvo didelėje! 
audroje; žuvo 40 žm.’

NE-

Ame- 
pažįs-

D’ANNUNZIO GYVAS 
PASIDUOSIĄS.

New Yorki — Vienas 
rikos architektas, gerai
tą^ Italą insurgentą, užgrobusį 
Jugoslavų miestą Fiume, pasa
koja, jog tai esąs narsiausias 
kovotojas, karščiausias patrio
tas ir pasiryžęs nerimti, iki 
Dalmatijos ruožas ir Fiume 
bus priskirta Italijai.- Jau 
nai jis yra pasistatęs, kad
gyvo nieks nepaims. Viename 
savo uniformos guzike jis turi 
įsidėjęs nuodų.

tas
ne
šė
jo

PINIGAI AGITACIJĄ!.
Respublikonų partijai agita

cijoms ateinantiems prezidento 
rinkimams reikės apie trijų mi
lijonų dolarių.

Gubernatorius Cox, demokra
tų partijos kandidatas ant pre
zidento, yra pirmutinis milijo
nierius, jieškąs prezidento vie
tos. Prez. Wilson sulyginamai 
yra biednas žmogus. Kuomet 
pasitraukė iš Princetono uni
versiteto ir rezignavo nuo New 
Jersey gubernatorystės, staty
damas kandidatūrą ant prezi
dento, Wilsonas buvo kreipęsis 
prie Carnegie pensijų fondo.

Senatorius Harding, respubli
konų partijos kandidatas, ver
tas apie $200,000 ir viskas yra 
sudėta ant laikraščio, kuris per 
daug metų skurdo, iki, paga- 
liaus pradėjo užsimokėti.

Paryžius. — Orinės linijos, 
kuriom vežiojama orlaiviai^ pa- 
sažieriai ir prekės, pilnai Pran
cūzijoje įsiveikė. Šalip važinėji
mo tarp Londono-Paryžiaus, ei
na -nuolatinis susisiekimas ir 
su Ispanija ir Moroka, kitoj pu
sėj Viduržeminių jūrių, Afri
koj.

. Bonams sumokėti pini
gai nesieikvoja jo
kioms išlaidoms.

Pradėdama Lietuvos Laisves 
Paskdją, Lietuvos Misija buvo 
pasižadėjusi visą savo darbą 
daryti pu .žinia pačios Lietuvių 
visuomenės ir su jos kontrole.

Tuo tikslu, prie Lietuvos Mi-
. sijos iš pat pradžios buvo suda- taigas. Apie Rugsėjo pirmą ti- 
. rytas nuo įvairių visuomenės kimės bolševikai visai pasiša- 
. organizacijų Lietuvos Laisvės lins. Musų visa teritorija tokiu 

Komitetas iš 12 ypatų, kursai Į budu beveik pasidvigubina. 
ir buvo per kelis kartus šaukia
mai 
mos visos išlaidos ir ineigos ir 
nurodoma visa Lietuvos Lais
vės bonų pardavimo tvarka. 
Tečiau tenka girdėti, jog kai 
kurie žmonės, žiurėdatni į Lie
tuvos .Misiją, kaip į kokią pri
vatinę, o ne valstybinę įstaigą, 
reikalauja, idant butų išduoda
mos smulkmeniškos apjskaitos, 
idant butų pasakoma kodėl tiek, 
o ne daugiau pinigų Lietuvon 
išleista, ir tt.

Kaipo Valstybinė įstaiga, Lie
tuvos Misija turės išduoti pilną 
apiskaitą Lietuvos Valdžiai ir 
šiandien skelbti laikraščiuose 
visas smulkmenas delei dauge
lio priežasčių gal butų 'ir ne
atsargu. Lietuvos Misija vi
suose nutarimuose delei pinigų 
persiuntimo ar laikymo prisi
laiko aiškių Lietuvos Valdžios 
nurodymų ir lygiai daro išlai
das sulyg Lietuvos Valdžios 
permatytų sąmatų.

Neveizint to ir norėdama nu
raminti ir tuos, kurie taip prašo 
šių apiskaitą, Lietuvos Misija 
yra- užprašiusi tris narius mi
nėto komiteto, pil. Juozą O. Sir
vydą, K. J. Krušinską ir Vincą 
Jankauską peržiūrėti, visas kny
gas ir dokumentus ir išnešti sa
vo nutarimą, kursai ir yra že
miau talpinamas.

(svarbios ŽINIOS IŠ 
KAUNO.

(Šitas kablegramas buvo pa-’ 
siųstas p' Bagdžiunui Chicagos 
Lietuviams rengiant apvaikščio
ti Vilnaus atgavimą.)

Kaunas, rugp. 13 d. — Mes 
palengva ūžimam Vilniaus įs-

Daug sunkaus darbo ir dide
li- kuriam buvo perstata-1 išlaidų reikalinga įvedimui 

.. ............. ir(tvarkos naujoje teritorijoje, iš
naikintoje Lenkų ir paskutiniu 
laiku bolševikų okupacijos; bet 
mes tikimės viską sutvarkyti. 

Visi dirba su -atsidavimu ir
upu.

Pasveikinkit Amerikos Lietu
vius ir pasakykit jiems, kad su 
jų .pagalba mes atsiekiame ir 
užtikrinti palaikysią tai, kas y- 
ra brangiausiu kiekvieno Lietu
vio

LIETUVOS LAISVĖS PASKO
LOS REVIZIJOS KOMISI

JOS PAREIŠKIMAS:
Mes, žemiaus pasirašiusieji, 

L. L. Paskolos Revizijos Komi
sijos nariai, pakviesti per Lie
tuvos Misiją, peržiūrėdami L.' 
L. Paskolos apivartos per visą 
laiką ir per praėjusius tris mė
nesius : gegužio, birželio ir lie
pos, 1920, susirinkę Lietuvos 
Misijos bute, 257 W. 71st St., 
New York City, peržiūrėjome 
visą apivartą ir žemiaus einan
čiąja apiskaitą radome visiškai 
pilną ir teisingą, ką toliaus savo 
parašais liudijame.

Ineigos:/
Pereita apiskaita 
5/4/20, balansas 
Ineigų nuo geg. 4, 
iki liepos 31 ‘

■ Viso ineigų

$ 793,236.64 
1920

538,534.15
$1,331,770.79

ant

širdžiai, kad Lietuvos vėlia- 
galėtų išdidžiai plevėsuoti 
Gedimnkalnio ant visados. 

Purickis-Balutis.

'Banko sugrąžintas 
’’protested check” 

Viso išeigų
Pasiųsta Lietuvon 
Lietuvos Valdžiai 
4-iais atvejais 
Sulyg Lietuvos Val
džios Įsakymo su
dėta rez. ant 6% 
Randasi ant rankų 
Amerikos bonų ne
parduotų ir W. S. S. 
prisiųsta- : 
Lincoln Trust Company 
randasi pinigų 328,342.86

502.04
$54,673.95

335,100.00

604,067.60

9,586.38

Sl,331,770.79
Prie to mės turime pabriežtį 

gana svarbų faktą, jogei visas 
iki šiolei vedamasis Lietuvos 
Laisvės Paskolos darbas ir visi 
su tuom besijungiantieji iškaš- 
čiąi Lietuvos Valstybės Iždui 
nepadaro jokiu išlaidų, nes-vi
si iki šiolei padaryti iškašči'ai, 

--kaip va: Pačios Lietuvos Misi
jos įsteigimas, užlaikymas raš
tinės, algų išmokėjimas, patsai 
bonų' atspausdinimas,, agitacija 

■ ir apgarsinimai, važinėjimai su 
prakalbomis, etc., pasidengė iš 

’ tų inplaukų, kurias apturi Lie
tuvos Misija kaipo mokestį už 

. įvairius musu vientaučiams pa- i .tarnavimus.
* Pasirašome Rugp. 12, 1920 

New York City,
Juozas O. Sirvydas, 
K. J. Krušinskas,

i Vincas F. Jankauskas.

Visi Lietuvos Misijos ir pasko
los kėlimo kaštai 
nuo pat pradžios 
Lietuvos bonų 
atspausdinimas 
Lietuvos Valdžios 
Įsakymu išmokėta 
įvair. kontraktams

$33,001.00

3,250.00

17,920.91
$54,171.91

X

Malden, Mass. — Už tai, kad 
pristatinėdamas žmonėms ledą 
išdirbejas nedadavė tiek už kiek 
pinigus ėmė, teisėjas 
per visą mėnesi tiems 
ledą pristatyti dykai.

Rengiamasi paduoti
duoti jokių teisių Amerikoje 
Japoniečiams, kaip buvo 1885 
metais padaryta ir dabar galėję 
Chiniečių aktas.

priskyrė
žmonėms

bilius ne-

REIKALAUKITE TUOJAUS

1-MAS numeris “ARTOJO”, mok
slo, literatūros ir juokų mėnesi
nio žurnalo, išeis sekančioj sa
vaitėj, Rugsėjo 1 d., ir visiems 

užsisakiusiems bus tuoj išsiuntinėtas. 
Kaina vieno numerio 10c. Metams $ 1 .- 
“ARTOJAS” didelio formato, 24 p., 
gražiais pieštais dviem spalvom virše- 

x liais, gražus pažiūrėti, malonus pasi
skaityti. Kas negaus pirmo numerio, 
niekados jo nematys

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

CLEVELAND, OHIO
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L. G. D.
; Lietuvis kas užsispirs, tai ir 

nuveiks užmanytąjį darbą; jis 
atsieks tikslą, ar žus.kovoje!

Tai viena gera ypatybe 
tuvio budo ir tuom jau .jis 
riasi nuo kitų tautų.

Nieks Lietuviui neatėjo
galbdn, kada jis skurdo tamsu
moje; ir per amžius vilko ne
laisvės retežius vienas. "Vienok 

1 patylomis, sukandus dantis, ren
gėsi kovon! •

šiandien jis jau liuosas; šian
dien jis jau pakėlė galvą ir nu
sivalė dulkes nuo savo žipono.

Teisybė, daug dar yra taisy
tina namuose ir tą jis sugebės 
— iššyarins savo stubą, nuplaus 
uždulkėjusius langus ii- šaulės 
spinduliai apšvies jo grįtelę.

Tik žiūrėk:
1) ’’Kariškių žodis” sako: Vi

si Lietuviai kareiviai turi bū
ti išmokinti ne tik mikliai val
dyti ginklą rankose, bet jie tu
ri apsišviesti — išmiklinti pro
tą. ''

2) 
sako: 
lėtas
bet ir turi būti išlavintas pro
tiškai, nes tai Lietuvos ateities 
gyvybė ir druska!

3) Lietuvos valdžios socialis 
skyrius sako: Lietuva turi ap
sišvarinti nuo elgetų, pavargė
lių, raišų. Jiems reikalinga 
globa ir prieglauda.

Tas visokiariopas filantropi- 
jos-labdarybės ir apšvietos įs
taigas šelpia ir globoja pinigiš- 
kai Lietuvos Raudonasis Kry
žius.

Lietuviai Amerikoje, per tar- 
pininkystę L. G. D., pasižadėjo 
surinkti $100,000 Lietuvos Rau
donajam 
išpildys.

Aukos 
Centran. 
sumomis,
kartas vis didesnis; eilės liuos- 
horių vis didinasi ir' tik tėmy- 
kit atskaitą-, kurią neužilgo L. 
G. D. Centro Valdyba paskelbs.

Na, o ’tavo; broli ir sesutė, ar 
jau yra vardas priduotas savo 
vietos L. G. D. Skyriui?

Našlaičių globos vedėjai 
Našlaitis turi būti išauk- 
ne tik sveikas kūniškai,

Kryžiui ir savo žodį

jau pradėjo plaukti 
Iš pradžių mažomis 
bet upas kįla, kas

Skubėk ineiti pirmosna eilės- 
na aukautojų Lietuvos Raudo
najam Kryžiui.

Skyriai gi nevilkinant, siųs
kit L. G. D. Centrui surinktas 
aukas.

\ Dr. L. Graičunas, 
3310 S. Halsted St. Chicago, Ill.

Centro Sekretorius,
PINIGAI KAUNE PRIIMTI.
Lietuvai Gelbėti Draugijos 

Centro Valdyba gavo nuo Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus Vyr. 
Valdybos sekantį laišką:

”Į Tamistų laišką 14r III, 20 
Vyriausioji Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus Valdyba šiuomš pra
neša, kad:

1) Siųstieji per Delegaciją | 
Paryžiuje 12,882 frankų Liet. 
R. K. Valdyba dar negavo. Su
žinoję iš Tamistų ankstyvesnių 
laiškų apie tą sumą, Vyr. L. R. 
K. Valdyba kreipėti p. Valdema
rą su užklausimu. Gavome pa
tirti, kad kalbamieji 12,882 fr. 
sausio 23 d. buvo pasiųsti iš 
[Paryžiaus D-ro Puryckio vardu 
Berlinan (Lietuvos Pasiuntiny
bei Vokietijoje). Mes užklau
sėme apie kalbamuosius pinigus 
D-ro Puryckio ir dabar laukia
me jo atsakymo.

2) Tamistų siųstas 37 dėžes 
su drabužiais gavome kartu su 
transportu drabužių iš L. R. 
K. Rėm. Dr-jos; visas tas tran
sportas drabužių sortiruojamas 
ir jau baigiamas dalinti tarp 
Lietuvių biednuomenės.

3) Siųstąjį 24, XII, 19 Tami
stų draftą $5,000.00 L. R. K. 
Valdybos Pirmininko D-ro Ro
ko Šliupo vardu Vyr. L. R. K. 
Valdyba gavo, bet tuom tarpu 
pinigai dar neišmokami, iki ne
ateis iš banko, kur jie buvo 
įnešti, Lietuvos Prekybos ir 
Pramonės Bankui pranešimas.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Draugijos vardu tariame Lietu
vai Gelbėti Draugijai už aukas 
širdingiausią ačiū!

D-ras R. Šliupas, 
Vyr. L.R.K. Vald. Pirmininkas.

M. Lingvys, 
Reikalų Vedėjas.

Lietuvai Gelbėti Draugijos

d Valdyba kaip greit gavo laiš- 
3 ką nuo Lietuvos Raudonojo 
j Kryžiaus Vyriausios Valdybos, 

; kad pinigai $5,000 priimti, tuo- 
jaus nutarė pasiųsti ir antrą 
Balį — $10,000 — Kalėdinės 
Dovanos.'

Todėl šiuomi pranešama ger
biamiems L. G. D. skyrių na
riams ir rėmėjams, kad likusi 
suma $5,000 (189,500 markių) 

I tapė pasiųsta D-ro Roko šliupo 
vardu Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui Kaune.

Draftas Nr.’ 92805 tapo išpir
ktas pas A. Olševskį, 3251 So. 
Halsted st., Chicago, Ill., kuris 
palyginant su kitais Foreign 
Exchange skyriais davė augš- 
čiausią kainą, t. y. sulyg tos 
dienos kurso, kuris buvo po 
$2.7-5 už 100 auksinų, p. Olšev- 
skis atidavė L. G. D. po $2.63 
ir trečdalį cento už 100 auks.

Dr. A. L. Graičunas, 
LGD. Centro Sekr.

į Atsakymas į Protestus
’’Draugo” No. 167 tilpo pro

testas Clevelando Katalikiškų
jų Dr-jų Centro Sąryšio prieš 
mane, kaipo L. L. P. Stoties 
pirmininką. Proteste bandoma 
nurodyti, buk aš šmeižęs ir įžei
dęs katalikus ir ardąs Lietuvių 
vienybę (?).

Protestą Sąryšio valdyba pa
matuoja tuomi, kam aš savo 
straipsnelyje, tilpusiame ’’Dir
vos” No. 21 išreiškiau savo nuo
monę apie kuniginį pavojų Lie
tuvos politikoje.'

Keista išrodo, kad Sąryšio 
valdyba taip neatskiria kunigų 
nuo tikėjimo ir katalikystės!

Katalikų ir jų tikėjimo aš 
niekuomet nei žodžiu nei raštu 
neįžeidinėju. Jei nurodžiau ku- 
nigų-klerikalų darbelius, tai dar 
nereiškia, kad išniekinau tikė
jimą. Pagaliaus, 
visi yra geri ar 
Jeigu Clevelando 
tis kvietė kalbėti
na, tai matė jo ypatoje skirtu
mą nuo paprasto betvarkio'ku
nigėlio.

Toliaus proteste sakoma, kad 
Sąryšis išrinko komisiją iš kun. 
Vilkutaičio, pp. Šimonio, J. Ja
nuškos ir V. Runtos. Išskyrus 
kunigo, pastarieji trįs buvo at
silankę Stoties susirinkime ir 
pareiškė pageidavimą, kad butų 
atšaukta ką buvau parašęs ar
ba paaiškinta tie neaiškus po
ra sakinių, kurie sujudino ku
nigų ūpą. Paaiškinimą vėliau 
padariau ir buvo visiems su
prantama, kad mano rašinys ne
buvo prieš katalikišką visuo
menę, tik prieš kunigus, kurie 
su jos pagalba nori savo reika
lus pravesti.

Toliau dar Sąryšios Valdyba 
ve ką rašo:

ir kunigai ne 
blogi žmonės. 
Paskolos Sto- 
kun. V. Miro-

Lietuvi/
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Pirmas Kūdikio
Metas Yra Svarbiausias

Jo gyvenimo pradžia priguli nuo mai
sto, kokį jis gauna pirmais dvylika mė
nesių. Sustiprinimui kaulų ir tvirtų 
kojų maistas turi būti atsakantis, mai
stingas ir sykiu lengvai suvirškina
mas. Jeigu negali kūdikio žindyt

EAGLEBRAND
______ '(condensed milk)

Turi būti pirmutinis ant minties. Per 
virš 60 metų motinos ant jo atsidėjo. 
Eagle Brand yra labai remokenduoja- 
mas ir užrašomas gydytojų delei savo 
švarumo, saugumo, lengvai pritaisomo 
ir gatavai suvirškinimo.
EAGLE BRAND, delei savo augštos vertės 
ir atsakantumo, yra idealis visiems tikslams 
kur paprastai naudojama pienas ir cukrus. 
Bandykit jį del sosų ir pyragaičių.
Jeigu jūsų kūdikis neauga vogoje, vergia ir 
yra atkaklus ir nesuvaldomas, pasiuskit ku
poną šiandien reikalaudama dykai musų Kū
dikių Knygos ir maitinimo instrukcijų jū
sų kalboje.

THE BORDEN COMPANY
NEW YORK
Insteigta 1857

DETROIT, MICH.
Paminėjimas Vilniaus atga

vimo. Kaip tik paaiškėjo, kad 
Lietuvos sostapilė Vilnius ta
po paliuosuota nuo Lenkų ’’glo
bos’,’ tuojau-vietos L. L. P. Ko
mitetas nutarė surengt apvaik- 
ščiojimą paminėjimui to prieti
kio ir sykiu 'išnešė pageidavi
mus, kad Suv. Valstijų valdžia 
pripažintų Lietuvos neprigulmy- 
bę. Kalbėtojais buvo kviesta 
Dr. J. Šliupas ir kun. prof. P. 
Bučys.

Minėtas apvąikščiojimas iš-; 
puolė rugpjūčio 8 d.

Vilniaus ir beveik visos tre
čios dalies Lietuvos atgavimas 
yra vienas iš didžiausių Lietu
vos istorijoj nuotikių, tatai ir 
rengėjai manė tą šventę apvaik
ščioti kuoiškįlmingiausia. Bet 
del trumpo laiko nesuspėta tin
kamai prisirengti. Kad ir štai 
kokios priežastįs trukdė': lauk-, 
ta, laukta atsakymo nuo kun. 
Bučio ir nei atsakymo, nei jo 
paties nesulaukta.

Ant paskirto laiko žmonių 
suėjo pilna svetainė — apie 400 
ypatų. Prakalbų vedėjas p. A. 
Aleksis su vyrų kvartetu sugie
da Lietuvos Himną ir puikia! 
įžangine kalba perstato D-rą J. 
''Šliupą kalbėti.

Nenuilstantis 
darbuotojas Dr. 
senai sugrįžęs iš 
džiai apipasakojo kaip Lietuva 
kariavo už savo laisvę, kaip ji 
dabar valdosi, ir Lietuvos sen
tikius su kitomis valstybėmis. 
Kalbėtojas sako, jogei Lietuva 
svetimų žemių nenori ir linki 
visiems Lietuvos kaimynams 
savo gyvenimą laisvai kurti. 
Bet, t— sako Dr. Šliupas, Lie
tuva nieko gero negali laukti iš 
Slavų, ir išreiškė mintį', kad 
Lietuva savo ateities gyveni
mą turi jungti prie Anglo-Sak- 
sų.

Antroj kalboj apipasakojo a- 
pie Lietuvos ekonominę padėtį, 
ypač apie Lietuvos Garlaivių 
Bendrovę. Sakė, jog labai gali 
būti, kad apie pabaigą rugpjū
čio mėn. Lietuvos laivas at
plauks į New Yorką, ir užkvie
tė ant laivo krikštynų.

Po prakalbų Dr. J. šliupas 
Lietuvos Garlaivių Bendrovės 
ir Vilniaus Universiteto reika
lais lankėsi pas kun. F. Keme
šį--ir, kaip girdėti, gavo užga
nėdinantį pritarimą. Rugp. 9 

Id. Dr. šliupas iškeliavo Chica- 
gon.

Rugp. 15 d. atsibuvo šv. Juo
zapo Darb. Sąj. prakalbos. Kal
bėjo kun. Bareišis ir kun. F. 
Kemėšis. Kun. Bareišis visą 
kalbą susivedė'} tai, kad Lietu
viai neturi savim pasitikėjimo. 
Gi kun. F. Kemėšis pasakė la
bai indomią kalbą, bet šiuom 
sykiu nelabai vykusią. Jis sto
jo darbininkų apgynimo reiko- 
le ir taip toli nuėjo, kad užgy- 
rė Rusijos bolševikų Valdžią. 
Kalbėtojas apsilenkė net su ta 
teisybe, kad kitų šalių net 
dikališkos darbininkų unijos - ' 
vo valstybėse tokios 
formos kaip Rusijoj 
dauja. Apie Lietuvos 
mą nieko neužsiminė.

1) Reikalaujam, kad Dr. še- 
moliunas, kaipo L. L. P. Sto
ties pirmininkas, viešai atšauk
tų visus tuos šmeižtus, kuriais 
yra įžeidęs Lietuvių katalikų 
visuomenę.

2) Dr. J. semoliunas, kaipo 
L. L. P. Stoties pirmininkas, 
jeigu jis yra ’’gentelmonas”, tu
ri atsiprašyti vietos katalikus, 
uoliausius rėmėjus ir darbuo
tojus L. L. Paskolos už šven
čiausių jų jausmų įžeidimą.

Ką Cl. L. Kat. Dr-jų Centro 
Valdyba skaito šmeižtu? Ar tą, 
kad išreiškiau savo nuomonę 
apie klerikališką pavojų ir pa
aiškinau žmonėms, kad nesibi
jotų Bonų pirkti, nes kunigai 
Lietuvoje nebus viešpačiais, kas 
dabar ir paaiški? Aš tikrai ži
nau, kad plačįpji katalikų vi
suomenė nėra įsižeidus, o at
šaukimo reikalauja tik kunigo 
artimų draugų pusė. Jei ran
dasi kelios ypatos, kurios vi
suomet nepasitenkinę ir bando 
vandenį drbmst, kad paskiau 
butų galima žuvauti, tokie žmo
nės neturi Clevelando Lietuviuo
se intekmės ir tas aiškiai pasi
rodė, kuomet buvo viešas Sto
ties organizavimo susirinkimas. 
Clevelandiečiai išrinko tokias 
ypatas, kurioms pasitiki. Aš 
nesijaučiu įžeidęs katalikų jaus
mus, ir į tokias rezoliucijas ir 
protestus visai neatkreipsiu ati
dos.

Dr. J. Šemoliunas, 
L. L. P. Cl. St. pirm.

13^ SKAITYTOJAMS ^3 
Kurių prenumerata pa
sibaigė, visi gavote lai
škus su paraginimu at
naujinti. Visiems tiems 
ŠIS NUMERIS YRA 

PASKUTINIS.

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

kataloguose. Pasirinkit iš šių:

Iškirpk Kuponą. Pažymėk Knygą. Pasiųsk ji šiądien

Street ___________________  State--------- - (8)
Kūdikių Gerovės Knypa Nurodymų Knyga

^Spragilo kampeliS^ I
šuuiuiMiiiiiiuiiiiiiiiiinnmiuniiiiNiiaiiinuntuir.iiiiiiiiiiiiiiiiiiimuiimiHiiiiiiP

Gerb. Spragilas atbėgo su 
šitokiu aprašymu :

musų tautos 
J. šliupas, ne- 
Lietuvos, vaiz-

valdžios i
nepagei-
gyveni-

K. S.

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Vaizbnženklls užreg. S. V. Pat Ofise.

Gartus per daugiau kaip
SO mot ii.

rėtnyk Ikaro (Anchor) Yaltbaženklį

Kas Slepiasi už žmonią Pasakų. Pirmutinė tokia- kny
ga lietuvių kalboje. Joje aprašoma ir išaiškinama 
įvairus gamtos apsireiškimai, per ilgus amžius 
sutverę misteriškas Pasakas. Knyga su daugeliu 
paveikslų. Parašė K. S. Karpavičius. 156 pusi. .75 
Drūtais audimo apdarais, auksinėmis raidėmis. ..1.25

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 ............................ 1.50

Mohamcdo 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 žiemą Salta; Mažas ir Didelis Mėnulis; 
Saulinė Planetų Šeimyna. Parašė K. S. Karpa-

126 puslapiai ...................... .50
Patriotiškumo, meilės ir mokslo 
Tame ineina daugelis atskirų ap- 

žingeidųs ir pamokinanti, astrono- 
ir tt. Parašė K. S. Karpavičius.
su paveikslais .................... .... .35

-yičius.
Užtekanti Saulė.

paveikslėliai.
rašymų, labi
mijos srityje
94 puslapiai,

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

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

Tautos Vainikas — Knyga antra. Eilės įvairių au
torių. 172 pusi...............................50 

Tėvynės Įspūdžiai. Labai gražus eilių rinkinys. Pa
rašė Svyrūnėlis. Su paveikslais, atspausdintais 
gražia žalia spalva. 80 puslapių ...............35 

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............50

Laimės Bejieškantl Rinkinys vaizdelių iš - Ame- ■ 
rikos lietuvių gyvenimo ir tt. Parašė Pr. Bajoras 
(su autoriaus paveikslu). 107 pusi....................35

Teisybės Pasakos. Rankius 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 (klioštĮoriuje). Su paveik
slais. Parašė Marė Monk. Lietuviškai vertė A.
152 puslapiai ................... ........ 1.00 

Rusijos Moterų ’’Mirties Batalijono” Vedėja — jos 
gyvenimas, vargai, ištrėmimas, pastojimas ka- 
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 Pytis. 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 adresą.

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

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

SU-

•— Drauge, ąš atėjau 
1 papasakot labai svarbų 
[ lyką.

— Ar jau vėl, Martinai, 
tau kas pilną galvą niekų 
pripumpavo?

— Tai ne niėkai, drauge, 
i ir kada išgirsi pats suprasi.

— Na, o ką tu turi ant lie- 
. žuvio galo?

— Aš drauge, šiąnakt 
sapnavau, kad jau bolševi
kai užėmė visą pasaulį ir 
darbininkai liko laisvi.

— Aš ir maniau, kad ko
kią kvailystę turi pasakyt. 
Gal dar tu ir viso pasaulio 
diktatorium buvai?

— Viso pasaulio ne, ale 
aš, rodos, išrinktas visos 
Amerikos darbininkų vado
vu, manęs visi klauso, o vi
siems buržujams liepiau ant 
kaklų'virves užnert.

— Tokių sapnų, Marti
nai, kiti ir nemiegodami pil
nas galvas prisikrovę varg
sta. Ką žmogus dieną sva
joja, tai naktį jo priesąmo- 
ninga mintimi tie dalykai į 
sapnus pereina.

— Ale, drauge, mano sap
nas išsipildys, ir tu pamaty
si, kaip1 mes pasaulį valdy- 
sim.

— Pirmiausia, reikia ži
not, sapnai niekados neišsi
pildo; antra, jus, visi tokie 
susipratėliai, jau nuo senai 
raginami sapnams netikėt, 
ir štai tame tavo vaikišku
mas. O trečia, jeigu tu sap
navai esąs išrinktas darbi
ninkų diktatorium, tai bol
ševizmo tvarkoj jų niekas 
nerenka.

— Drauge, tu meluoji, ba 
darbininkai viską atlieka 
rinkimais ir tvarko dalykus 
demokratiškai.

— Protingi darbininkai, 
kurie supranta savo reika
lus; tie viską daro demokra
tišku, didžiumos balsų nuo
sprendžiu, bet ne bolševi
kai. Prie to, bolševizmo va
dovai nei nesigretina. prie 
apsišvietusių darbininkų — 
mato iš jų nieko nepeš. Jie 
tik sukasi prie tamsiųjų, o 
paskui, pašokę ant bačkos, 
pasiskelbia jų diktatoriais, 
ir darbininkai turi jų klau
syt. Darbininkai neturi tie
sos išsirinkt sau tinkamą 
žmogų arba laikytis tvarkių 
priemonių. Jeigu ’kas taip 
pradeda manyti tai kad ir 
nesusipratęs, tamsus žmo
gelis buna vadovų apšauk
tas buržujų šnipu ir tokiam 
galas.

— Aš, drauge, tam neti
kiu, ba darbinikai yra vie
nodi ir visi vienaip nori ge
rovės.

— Jie visi vienaip norė
tų, ir gal atsiektų, jeigu ne
pasiduotų tokiems akliems 
rėksniams,' kokie tamsius 
darbo žmonelius pažaboję 

[laiko. Tu ir kiti tokie skai
tot Brooklyno matrosėlio 
keiksmus ir klausot tokių 

I pačių nepraustburnių pra
kalbų. Tokių pasekėjų tie 
gudragalviai matrosai ir ki
tokie “darbininkų išliuosuo- 
tojai” turi dalelę; kiti visi 
darbininkai seka paskui ki
tokius, jau tvarkesnius ir 
apšviestesnius vadovus. Tie 
vadovai kitokius pamokini
mus ir kitokius kelius dar
bininkams nurodo. Dar y- 
ra žmonių, kurie gyvenimą 
apvertint moka, ir tie žmo
nes mokina kaip atsiekti ti
krą gerovę, o ne per krau
ją ir žudynes.

tau 
da-

— Drauge, klysti, ba tik 
kapitalistai žmones žudo, o 
ne gerovės jieškantieji dar
bininkai.

— Tiesa, Martinai, kad 
darbininkai, kurie supranta 
savo gerovę, supranta ir vi
sos žmonijos gerovę. Tie ir 
karėms priešingi ir rūpina
si augančios kartos mokini
mu ir pakėlimų tuolaikinės 
žmonijos stovio.

— Visos kapitalistiškos 
mokyklos vaikus nieko kito 
nemokina, kaip tik kariaut 
ir dėlto visi tėvai kvaili,' ku
rie dabar savo 
džia į mokyklas.

— Martinai, 
aklas, pusprotis 
kalbėti,-todėl aš tave prie 
tokių nenoroms turiu pri- 
skaityti.

— Jeigu tu, drauge, vis 
mane durnu vadinsi, tai aš 
tau snukį galiu sudaužyt. 
' — Matai, Martinai, koks 
iš tavęs, o nėjai į kapitalis
tiškas mokyklas ir nespėjai 
gaut jų lekcijų apie kares. 
Dabar turi suprasti, kad tik 
nemokyti, nekultūringi ir 
tamsus žmonės yra karingi 
ir keršto pilni. Apsišvietęs 
elementas visados gali su- 
sikontroliuot, ir vietoj pa
vartot kumštį, jis suranda 
tinkamų argumentų.

— Ba tu man, drauge, 
niekad neduodi tave sukri- 
tikuot.

— Reikėjo, Martinai, eit- 
į ’’kapitalistiškas” mokyk
las ir prikraut savo protų 
moksliška amunicija, kad 
nereiktų kumštį bereikalo 
daužyt.

— Jei tu, drauge, nesi
liausi mane šmeižęs, aš ki
taip negalėsiu padaryt

— Kad tu turėtum nors 
kiek mokslo, man butų sma
gu susieit su tavim ir pasi
kalbėt apie darbininkų gė
rovę. Tada, vietoj ginčytis 
del tokių niekų, galėtume 
kokį prastų darbininkų ar 
net keletu pas save parši- 
kvietę, pamokint ir pakelt 
augštyn.

— Kas iš to mokslo, drau
ge, kad pilvas vistiek tuš
čias.

— Mokytesnis darbinin
kas nemato blogų dienų ir 
jis gyvenimu užganėdintas. 
Tu už tų savo paikystę pats 
esi kaltas, nes andai sakeisi 
tyčia pametęs mokyklų eiti, 
kad vienu vakaru visko ne
išmokino, ir tuojaus pasida- 
davei akliems išvedžioji
mams bolševikų, kurie pa
žadėjo nieko neveikiant vis
ką suteikti. Ar turi nors kų 
gero iš to?

— Palauk, palauk, drau
ge, ateis mums laikas!

— Sakai, kada išžudysit 
visus kapitalistus?

— Naje.
— Senovės barbarai irgi 

taip elgėsi: kų užsimanė, o 
neturėjo, tuoj nuėjo pas ki
tas civilizuotesnes tautas ar 
turtingesnius kaimynus,,nu?, 
žudė juos,' atėmė viską ir 
džiaugėsi. Bet ar barbariz
mas viešpatavo? Jau išny
ko ir pats šiandien gali pa
sidžiaugti civilizacija. Bet 
per savo aklumų, su to bar-; 
baro geismu, tu nori iššokt 
prieš civilizacijų ir nors va
landėlei pasirodyt galįs pa
daryti kų ir anie darė. Bet 
iš to pasekmių niekados ne
turėsit. Barbarai, apvogę I 
kaimynus, viskų suvalgę, i 
ir vėl nieko neturėjo. Rei- ] 
kėjo vėl kitur traukti ir vėl ' 
plėšti ir naikinti. Laikąs 

Ijų žiaurumų sunaikino, pa
rodė, kad tik kultūra juos 
iš vargų išgelbės.

— Drauge, aš tau sakau, 
[nevadink mane mulkium ir ' 
[apakusiu, ba aš tave pir- j 
miausia liepsiu pakart, ka- 
Ida liksiu darbininkų vado- 
vu, kuomet kapitalizmas ko? , 
jas pakratys.

— Aš tam tikiu, nes tai, 
yra bolševikų taktika: su- į 
nūs tėvų, brolį, seserį ir mo- [ 
tinų žudo, jeigu jie bando.. | 
pasakyt, kad jis blogai daro. į 
Tik tiek tūriu primint, kad 
tavo šios nakties sapnas nie- [ 
kados neišsipildys.

valkus lei-

tik paikas, 
gali šitaip
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Ateina ruduo ir vienas iš 
didžiausių Suvienytose Val
stijose nuotikių — preziden
to rinkimai.

Kandidatus turi išstačiu- 
sios šios partijos:

Respublikonų,
Demokratų (ir dabartinis 

prezidentas yra Demokratų 
partijos rinktinis);

Socialistų;
Ukininkų-Darbo.
Už kurią, balsuot ir kurią 

partiją remt mes čia nekal
bėsime. Tik norime sumi
nėti paprastą agitacijų ko
mediją ir žmonių pažiūras 
į tai.

Tūli musų laikraščiai jau 
iš kalno pasiskelbia esą ne
prielankus ir neremsią De
mokratų partijos delei to, 
kati dabartinis tos partijos 
prezidentas ir jo kabineto 
nariai' nepritaria" Lietuvai.

Laimėti, galima iš kalno 
pasakyti, pavyks ar demo
kratams ar respublikonams, 
jokiai kitai partijai, nors 
'socialistų partija per metų 
metus stato kandidatu E. | 
Debsą, kuris dabar randasi 
kalėjime už prieštaravimus 
karės laikų įstatymams.

Kaip ir visokiose agitaci
jose, Suv. Valstijų preziden
to rinkimai atsibuna purvi- 
niausiomis agitacijomis ki
tos pusės blogumus nuro
dant, .o savo pusėje tik ge
rumus žadant. O vis tų ge
rumų neįvyksta, nors pasi- 
mainytinai respublikonų ir 
demokratų partijos per me
tų eiles prezidentais išren
ka savo žmones.

Kad niekados nieko geroj 
plačiajai visuomenei abiejų 
tų partijų prezidentai ir su 
jais sykiu šalies administra- 
cijon ineiną kabineto nariai 
neišstorojo, atsirado trečia 
partija, su kįlančiu prieš- 
kapi ta lis tinki bruzdėjimu, .ir, 
per metų eilės'jau statė sa
vo kandidatą, irgi su dau
gybe prižadų, bet dar ne
patraukusi prie savęs už
tektino skaičiaus balsuoto
jų, — tai socialistų partija.

Kada rinkimus laimi de
mokratų ar respublikonų 
pusė, socialistų sakoma, jog 
darbininkai dar nėra susi
pratę ir atiduoda savo bal
sus už stiklą alaus arba ak
lai atsidavę kapitalistams, 
tiki jų gražiems žodžiams.

Ir taip darbininkai.’ ko
kios gerovės sau ištiesų no
rėtų, neatsiekia.

Abi- pusės — respubliko
nų ir demokratų partijos — 
yra remiamos-Amerikos pi
niguočių ir visą Įniršimą 
prieš rinkimus sukelia jų 
pinigai.. Agitacija vedama 
už pinigą ir pinigais apmo
kamų žmonių. Kiek rinki
mams partijos išleidžia jau 
žinoma iš praeitų rinkimų. 
Nesenai dar mes buvome 
patalpinę kiek atskiri savo
se partijose kandidatūrų 
jiešką vyrai išleido agitaci
joms. Vis šimtai tūkstan
čių, milijonai dolarių.

Rodos, ar agituosi ar vi
sai nieko neveiksi, dvi parti
jos tvirčiausios, ir viena iš 
jų laimės. Kam to reikia?

Kam, paskui, darbininkų 
milijonai visuomet savo bal
sus atiduoda už tuos du 
kandidatu?, Aišku, kad jie 
iš prezidentų nieko nesitiki, 
nieko nenori gauti, tik bal
suoja su tuo- supratimu, kad 
Washingtone yra preziden
tui vieta ir kad ji negali 
būti tuščia, kada praėjus 
keturiems metams senasis 
ją turi apleisti.

Kitokio tikslo balsavime 
žmonės ir nemato.

Irinedyvai: tokis yra da
bar^ lis visuotinas rinkimų 
supi vimas ir ant tokio laip
snio žmonės dar stovi.

Amerikos darbo žmonės 
kaipo tokie nesirūpiną pa
statymu savo kandidato ir 
išrinkimu jo prezidentu, o 
juk tai galėtų padaryti tu
rėdami nesulyginamą su jo- 

>kia partija didumą.
Nekalbame čia apie sočią-Į

listų kandidatą, nes tai ir
gi tik partija ir ji negali at- 
stovaut visų darbininkų rei
kalų.

Amerikos visuomenė yra 
su esama valdžia ir sykiu 
toli nuo jos. Ką valdžia da
ro — po rinkimų žmogui 

į neapeina; jei kas gero — 
pritaria, kas blogo — pa- 
niurna ir viskas.

Valdžią, kaip visuomet, 
turi žinioje keletas intek- 
gesnių kurios nors partijos 
narių ir rėmėjų ir ji, po vi
suotinu tos partijos progra
mų, veda reikalus nesiskai- 
tydama su tuo, kas patinka 
paprastam žmogui ir kas 
reikalinga jo kasdieniniame 
gyvenime.

Valdžia visuomet yra su
jungta su visasvietiniais da
lykais, tarptautine politika, 
o ne vedimu naminių reika
lų užganėdinimui kiekvieno 
kaip jis pats dalykus mato 
sau tinkamiausiais.

Užtai viduje vienos ar ki
tos šalies randasi tokių ne- 
geistinumų, nesuvaldomų iš
naudojimų ir kiekvienas ga
lintis tą daryti vadovaujasi 
jam patinkamiausiu budu.

Darbininkai lavinasi pa
lengva, supranta išlėto, bet I 
su laiku išmoks, jog parti-1

jos kandidatas tarnaus savo 
rėmėjams, kurie jo išrinki
mui pinigus sudėjo, kurie 
už jį agitaciją varė ir Ap
šaukė išgelbėtoju visų iš to, 
į ką įstūmė tos partijos 
žmogus, kuris prieš jį bu-1 
vo išrinktas.

Moterų gavimas balsavi
mo teisių, daugeliui išrodė 
lis .seniaus, padarys naują 
krypsnį Amerikos politiko
je. Tečiau, neabejotinai ga
lima pasakyti, kad rinki- 
duos tik muosso, aėparti. 
mus laimės tik ar demokra
tų ar respublikonų kandida
tas ....

Taip seniau buvo, taip 
be jų buvo padaryta.

J. J. D. Kazokas. Išviso aštuo- 
Inių puslapių, nedikto formato, 
su tokiomis pat žiniomis, kaip 
ir savaitiniai laikraščiai talpi
na, prie to turį bažnytinių žinių 
ir nekuriuos kitus raštus, apei
nančius jų tikybai. Prie to Vi
to indėta keletas juokelių ir 
straipsnis apie pieną.

DANGUS ANT ŽEMĖS
Rašo BUDRIKAS.

(Tąsa iš pereito num.)
Protas turi mokytis pažinti dangų ant 

žemės ir perkeisti žemę į dangų. Jis turi 
Prūsų Lietuviams toks laik- dirbti tą darbą patsai, bebūdamas ant že- 

raštis, iš regiškos pusės žiūrint, Į mės fiziniame kūne. Dangus po mirties i__ __ _____1------- 3- n- --- I . ..buvo reikalingas; kada Rymo 
katalikai turi net kelis, jie ne
turėjo jokio, išskyrus retkar
čiais išeidinėjusį, ’’Pasiuntinys
tės Paslą”,- kuris buvo mažiutu- 
kės brošiūrėlės formoj.

ir

nu- 
var- 

Kaip redak-

Naujas Laikraštis
Iš Chicagos 'atėjo pirmas 

riteris mėnesinio laikraščio 
du ’’Pasiuntinys”,
cija (išreiškia, jis bus:
” ... tikybinis-krikščioniškas, 
bet jis bus vedamas grynai 
tautinėje dvasioje. ’Pasiun
tinys” reprezentuos senąjį is
torinį Augsburgo išpažinimo 
protestantizmą, kurio laikosi 
Amerikoje t. v. ’Sinodų Kon
ferencija’, o Europoje ’Lais
voji Ev.-Liut. Bažnyčia’...”
Taigi, "Pasiuntinys” yra ti

kybinis laikraštis, leidžiamas 
Prūsų Lietuvių, redaguoja kun.

GAMTOS TVARI
NIAI ORUI

ėjo iš gero prisižiurėjimo, kad 
tos sparninės plotvės nebuvo 
bendros prie strėnkaulio, nors 
jos pačios buvo kremzlinės; jos 
buvo lanksčios ir lengvai judi-

j^OKS milijonas metų atgal, narnos didžiojo kūno muskulų, 
bėgyje taip dabar vadinamo

jo Juraisiškojo periodo, kuomet 
didžiuma žemės paviršio buvo i 
garuojančia pelke, gamta atli
kinėjo tokius fantastiškus gy
vūnų tvėrimo bandymus, kad 
reikia net stebėtis. Tai buvo 
laikai dinosaurų, milžiniškų su- 1 
tvėrimų, kurių keistos, baugi- L 
pančios išvaizdos duųda mums L 
inahyti, kad Motina Gamta bu- i 
vo ko nors ypatingo apsivalgius. i 
Tais laikais ji savo darbuose | 
[specializavosi didumu, o ne pro’- j 
tingumu tų, ką ji tvėrė. į

Iš visų tų daugybes siaubu- < 
nų niekas kitas nėra taip žin
geidus šių dienų mokslo žmo- | 
gui, studijuojančiam žemės pa- j 

I likimo knygą ir atnaujinančiam j 
ištrintus praeities lapus, kaip . 
kaip sutvėrimas vadinamas ste- 1 
gosaurus. Stegosaurus buvo ii- i 
gurno nuo keturiolika iki dvide- i 
šimts aštuonių pėdų tarpe pir- ] 
[mutinių kojų pęčių ir užpaka- ; 
lihių kojų klumbų. Kaklas ir i 
^alva buvo nuo šešių iki dešimts i 
pėdų ilgio. Vidutinis -stegosau
rus buvo apie 30 pėdų ilgio nuo i 
galo paukščio snapo panašaus ] 
snlikio iki ilgos uodevos, ir sta- i 
čias buvo apie 14 pėdų augš- ] 
Čip per strėnas. |

Pirmutinės stegosauro kojos i 
buvo visiškai trumpos; pasku- j 
tinėsės kojos beveik tris sykius i 
ilgesnės ir.panašios kaip gyvū
no vadinamo kangaroo. Bet gi < 
ne jo didumas sukėlė moksli- 1 
ninku indbmumą ir išskyrė ste- i 
gosaurą nuo visų kitų. Stego- < 
saurus atsižymi nepaprastai y- i 
patingu sutaisymu jo nugaros ] 
plotvių, kurios ėjo per jo strė- i 
nas lyg 
išsitiesę 
pai, kad 
gulinčio 
Tas tai 
traukė prie stegosauro.

Per beveik pusantro šimto 
metų kiekvienas paleontologis- 
tas pasaulyje stengėsi išvesti 
priežastį, kam stegosaurui buvo 
[reikalingos tos plotvės, ir apie 
šį gyvūną prasiginčyta daugiau, 
negu apie kokį kitą, buvusį se
niau ir dabar.

Ginčai dabar likosi atidėti į 
šąlį su nustebinančiu atradimu, 
kad stegosaurus buvo pirmuti
nis gamtos bandymas įsteigti 
orlaivininkystę!

šis atradimas pasitaikė pada
ryti po to, kaip likosi žemėje 
užtikta visiškai tvarkoje gulįs, 
stegosauro skeletas, kuris da
bar* paimtas muzejun Washing
tone ii; kurį atstatę tyrinėtojai 
padarė beveik tokį, kaip jis gy
vas buvo.

Pirmutinė teisinga mintis už-

kokie sparnai, apvalai 
tolyn, kaip buroko la- 
juos susmaigytus prie 
ilgo arbūzo paviršiaus, 
mokslininkų domų pa

Plotvės, faktiškai, buvo skri
dimui sutaisytos, kaip nelygi- 

| nant dabartinių orlaivių, gali
mos pakelti augštyn ir žemyn 
pagal jų savininko noro, kuomet 
milžinas šokdavo nuo augštes- 

I nės vietos kur ant žemesnės. 
Toliaus, likosi ištirta, kad ste- 
gosauro svarumas, pagal jo bai
saus didumo, nebuvo nei taip 
sunkus. Jo didieji kaulai buvo 

I tušti, kaip paukščių, ir juose 
buvo dideli oro kanalai. Taip
gi tyrinėjimai pri tikrino, 
pačios plotvės arba sparnai 
vo lengvi ir galį irtis.

Suprantama, stegosaurus 
galėjo skraidyti kaip paukščiai. 
Net gi jei tasai rėplys but ples- 
nojęs tomis savo plovėmis kuo- 
smarkiausia, su jų pagalba ne
būtų 
mes. 
rėjo 
nešti 
jj galima paskaityti pirmtaku- 
nu visų sunkesnių už orą maši
nų-

Dar įstabiau tas, kad jisai bu
vo tėvu visų paukščių. Jisai 
buvo dirbtuvė, kurioje pirmuti
nis paukštis buvo padirbdintas. 
Mokslas dabar teiraujasi, bene 
tos stegorauso kremzlinės plot
vės buvo pirmutiniai žingsniai- 
prie dabartinių plunksna-spar- 
nių oro gyventojų.

Vienatinis tikras sparnuotas 
sutvėrimas buvo stegosauro lai
kais — tai primitive milžinas 
musė, kuri buvo apie trijų pė
dų ilgio ir kurios moksliškas 
vardas yra paleodictyopteron. 
Kaip mokslininkai spėja, šiai 
milžiniškai musei truko apie de
vyni milijonai metų, iki ji galė
jo išrėplioti iš vandens ir pa
versti savo paskutines kojas į 
sparnus. Jeigu paukščiai išsi
vystė iš stegosauro, jie pažymė
tinai pralenkė tos milžiniškos 
musės vystymosi rekordą. Ste
gosaurus prasidėjo ankstyvoje 

i Juraisiškoje gadynėje ir prasi
plėtė iš tolimų šiaurių kur da
bar vadinama Alberta, Kana
doj, per Wyoming ir Kolorado, 
kur jų būriai buvo skaitlingiku-1 
šia jsiveisę, iki Meksikos ūžia-: 
jos. Tikrai menama, kad iš' šio 
periodo pakilo paukščiai. Ju-I 
raisiškas periodas galima tie
siai vadinti sparnų vystymosi 
geologiško amžiaus era.

Stegosaurus, taigi, turėjo sa
vo nerangumą ir nemiklumą ir 
visiškai mažus smegenis, tečiau 
daėjo iki tiek, kad jam ant nu
garos išsivystė plekšnės arba 
kremzliniai sparnai ir snapas.

Tolimesnė evoliucija prie ori
nių gyvūnų vystymosi pasirodė 
stegosauro kaulų tuštumu ir

kad
bu-

ne-

galėjęs pasikelti nuo ž£-
Vienok stegosaurus tu- 

dalimai galės oru persi- 
tolyn, todėl ir nedykai

ir prieš gimimą yra gimtine proto tyrumo 
valstybe.’ Bet gi jis yra nekaltybės tyru
mas. Nekaltybės tyrumas nėra tikras ty
rumas. Tyrumas, kurį protas turi įsigy
ti, pirmkol jo apsišvietimas perdėm?pasau- 
lius bus užbaigtas, yra tyrumas per ir su 
pažinimu. Tyrumas, atsiektas pažinimu, 
paliuosuos protą nuo pasaulio nuodėmių ir 

ii* naHumra ii finVavnii mof-xi+i
ną daiktą kokiu jis yra ir kokiame laips
nyje jis randasi, kur tiktai jis paregės jį. 

Aiuose reikaluose, ši bendrovė Darbas arba kova, kurį protas turi pries- 
organizuoja apšvietą mylinčius 
tėvynainius prisidėti serais ir 
pagelbėti musų tautai kilti kul
tūroje leidžiant knygas ir laik
raščius. Darbas naudingas, ka
dangi Lietuvos žmonėms būti
nai reikalinga knygos, reikalin
ga mokykloms knygos ir tam 
panašiai.

Generaliu ’’Varpo” įgaliotiniu j stiprybę prote’ Ir šia stiprybe protas ap-
Jis parūpina su-' 

gundymus, pagal kurių protas yra išban
domas ir sušvelnijamas ir sutardomas; jis 
pagamina kliūtis ii’ pareigas ir problemas, 
ką protas turi apveikti ir atlikti ir išrišti. 
Ir šitaip protas išsilavina pažinti daiktus, 
kokiais jie yra. Ii’ jis surankioja-prisitrau
kia iš visų sferų daiktus ir padėjimus, rei
kalingus šiems tikslams. Proto istoriją, 
nuo pat jo dangaus pasaulio iki to laiko, 
kuomet jis įžengė į fizinį kūną fiziniame] 
pasaulyje, ir nuo jo atbudimo laiko fizinia
me pasaulyje iki laiko jo priėmimo pasau
lio atsakomybių — atkartoja pasaulio tvė
rimo istoriją ir žmonijos ant žemės gyve
nančios istoriją.

Sutvėrimo pasaka ir žmonijos pasaka 
yra kiekvienų žmonių ir yra jų paduota 
šitokia spalva ir forma, kokia buvo ypatin
gai pritaikyta ypatingiems žmonėms. Koks 
dangus buvo, yra ar gali'būti, ir kaip dan
gus yra sutvertas, yra pasakyta ar nuro
dyta religijų mokinimų. Religijos prive- 
da-papasakoja pasaką, , prasidėjusią > links
mybių darže, — Elysiume, Aanrooj, Ede-: 
no Darže, Rojuje; arba danguje — Valhal- 
loj, Devachane ar Svargoj.

Viena iš šių pasakų, su kuria Vakarai 
yra labiausia apsipažinę, yra padavimas 
Biblijoje apie Adomą ir Jievą Rojuje, kaip 
jiedu jį apleido ir kas su jais atsitiko vė
liau. Prie šio padavimo yra pridėta Ado
mo ir Jievos tėvonių istorija, musų paduo
tų pratėvių, ir kaip nies paėjome nuo jų, 
ir nuo jų paveldėjome mirtį. Ankstyvai 
[Biblijai yra prikergta pasekmė vėlesniojo 
[Testamento formoje, kuri apibendrina-api- 
| pasakoja apie dangų, į kurį žmogus galėtų 
ineiti, kuomet jis atranda evangeliją arba 
žinią, kuomi jis sužinos, jog esąs tėvonis 
nemirtinam gyvenimui. Pasaka yra gra- 
gi ir galėtų būti pavartojama daugeliuose 

i kelių, išaiškinimui daugelio gyvenimo fa
zių.

“Varpo” Bendrove
Lietuvoje susitvėrė ’’Varpo” Inežinės ir padarys jį tinkamu matyti žėd- 

bendrove, kuri tikslu. turi leisti 
laikraščius ir knygas. Kaip ir 
kituose didėliuose musų tauti-

akyje savęs, yra apveikti ir suvaldyti ir 
auklėti ir lavinti paiką ypatybę pačioje 
ypatybėje. Šisai darbas gali būti padary
tas tiktai proto, kuomet jis buna fiziniame 
kūne ant žemės, dplto, kad 
ninteliai žemė
cijas proto apsišvietimui.
na-pasiulo pasipriešinimą,

išrūpina
žemė — ir vie- 
įrankius ir lek- 
Kunas pagami- 

kuris išvysto

Amerikoje yra p. V. K. Račkau- veikįa tą pasipriešinimą, 
skas.

Savu laiku buvo bandoma to
kią knygų leidimo ir platinimo 
organizaciją įsteigti čia Ame
rikoje, kuri aprūpintų Lietuvą 
knygomis, tečiaus dalykas ne
buvo užbaigtas, o dabar darbas 
persikelia Lietuvon. Tenai gal 
butų ir patogiau knygas išlei
dinėti-.

oro kanalais nekuriuose dides
niuose jo kauluose, kas jo visą 
formą darė lengvesne, negu iš 
viršaus į jį žiūrint galima butų 
spėti. Stegosaurus pirmiausia 
atradus jų svarumas sakyta 
esant iki dvidešimts ar dau
giau tonų (tonas 2,000 svarų); 
Dr. Barnum Brown tolimesniai 
tyrinėdamas, stegosauro svaru
mą sumažino tik iki keleto to
nų. Abelnai visuose gyvūnuose 
kaulai sudaro visą svarbiausią 
svarumą, o ne pati mėsa ar vi
duriai. Dr. Gilmore šį milžinė 
sutvėrimą atstatęs^! gyvą pa
veikslą iš jo skeleto, paduoda 
šitokių indomių apie jį patėmi- 
jimų:

Stegosaurų liekanų gausi ko
lekcija, esanti Nacionaliame 
Muzejuje, su keletu išėmimų, 
gauta iš dviejų svarbių, nors 
plačiai tolimų viena nuo kitos, 
senovės gyvūnų guolių vietų. 
Tie guoliai yra akmenyne Al
bany paviete, Wyoming valsti
joje, ir antras Fremont paviete, 
Koloradoj. Pirmutinė vieta bu
vo svarbiausias spiečius šitų 
ypatingų replių liekanų, iš kur 
ir gauta visiškai pilnai čionai 
aprašomas stegosauro skeletas. 
Toje pačioje akmenynėje rasta 
liekanos vienuolikos kitokių di
nosaurų, kurių tūli buvo šliu- 
žiai, žuvįs ir mažieji mamalai.

Toliau Dr. Gilmore aprašo 
kaip galėjo užsilikti taip pilnas 
skeletas:

Stegosaurus | nugaišo arba 
vandenyje arba prie pakraščio 
vienos didžių Kolorado srovių. 
Jeigu jis užbaigė gyvenimą pa
lei vandenbėgį ant sausumos, 
pirm negu žemė buvo nuslugus, 
tai vandens potvinis nunešė jo 
liekanas į upę, o kuomet van
duo nusekė, kūnas liko prie se
nos upės kelio. Pirm pasiek
siant upės klonį, minkštesnės 
kūno dalįs nusibruožė ir leido 
nugaros plotvėms . nusileisti, gi 
kada pasiekė minkštą žemę, ga
jai jų įstrigo į smėlį. Smarki 
bėganti vandens srovė, apvertė 
jį šonu ir užguldinp ant vienos 
pusės tų plotvių; didėsės plot
vės ties užpakalinėmis kojomis 
ir uodegos pradžioje, kurios be 
abejo' buvo tvirtai prisijungu
sios prie kūno, pasiliko savo na- 
turalėj vietoj. Smėliui paleng
va užsipilant ant kaulų, žemes
nieji kaulai įsisteigė žemėje vi
sai gražiai, tik ką augštyn iš
kelto jo šono katulai turėjo su
sispausti ant apatinių. Van
dens bėgimas visus kaulus nu- 
guldė į vieną pusę; smėlis grei
tai nusistojusį ant vietos skele
tą apgulė ir tas davė jam progą 
pasilikti čielybėje per amžius.

Bėgančiais amžiais smėlis ant 
jo susikrovė per tūkstančius 
pėdų, didelis spaudimas paga
linus sukietino skeletą suspau
stame smėlakmenyje, kuriame 
tasai pilnas stegosauro pavida
las ir atrastas.

Adomas ir Jieva yra žmonija.
Rojus ar kaip kitaip jį nevadintum,

^'iyra nekaltybės stovis, kuriame ankstyvo
ji žmonija linksminosi. Gyvybės medis'ir 

i pažinimo medis yra tveriantis organai ir 
veisiančios jiegos, kurios operuoja-veikia 
[perdėm juos ir kuomi žmonės yra apdova
noti.’ Kuomet žmonės veisė sulyg laiko ir 
sezono ir neturėjo lyties bendrumo bile ko
kiame kitame laike ir delei kito mierio, ne
gu padermių vaisinimo, kaip nuordoma pa
gal gamtos įstatymus, — jiedu, Adomas ir 
Jieva, žmonija gyveno Rojuje, kurs buvo 
vaikiškas nekaltybės dangus: ‘

Valgymas nuo pažinimo medžio buvo 
sujungimas lyčių ne laike ir delei norų- 
užsimanymų ganėdinimo.

Jieva perstatė norą; Adomas — protą, 
žmonijos protą.

Žaltys simbolizavo lyties principą ar
ba instinktą, kurs paragino, pagundė Jie- 
vą, norą, ir patarė kaip tas noras gali] 
būti užganėdintas ir kuri gavo pavelijimą 
nuo Adomo, proto, neįstatymiškam lyties 
susivienijimui. Lyties sąryšis, kurs buvo 
neįstatymiškas, t. y. ne laike ir nurodomas 
geismo bile kokiame laike ir tiktai del už- 
simanymo ganėdijimo — buvo puolimas, ir 
atidengė blogąją gyvenimo pusę, kurios 
jiedu, Adomas ir- Jieva, ankstyvoji žmoni
ja, pirmiau nepažino. Kuomet ankstyvo
ji žmonija išmoko ganėdinti lyties norą 
ne laiku, ji pažino klaidos faktą, ir žinojo, 
jog papildė prasižengimą. Jiedu žinojo

blogas pasekmes, sekančias jų pasielgimą, 
aktą; jiedu nebebuvo jau nekalti. Todėl 
tat jiedu apleido Rojaus daržą, savo vaikiš
ką nekaltybę, savo dangų. Išėjus iš Ro
jaus ir veikiant prieš. įstatymus, koktumas, 
apsirgimas, liga, skausmai, nuliūdimas; 
kančios ir mirtis tapo jiedviem žinomi — 
Adomui ir Jievai — žmonijai.

Žmonija, nevadovaujama, nebevaldo
ma daugiau gamtos įstatymu, veisia-dau- 
gina padermes ne sežone ir visuose'laikuo
se, kaip ir sugundoma geismo. Ir šitokiu 
keliu žėdna žmogiška esybė atnaujina Ado
mo ir Jie vos istoriją.

Žmogus pamiršta pirmuosius savo gy
venimo metus. Jis teturi silpnus kūdikys
tės auksinių dienų atsiminimus; kiek vė
liau, jis pastoja žinančiu apie savo lytį ir 
nuopuolį; ii’ savo likusiame gyvenime ap
rašinėja kaikurią žmonijos istorijos fazę 
su dabartiniu laiku. Ten linguojas! tolu
moje užmiršta palaimos, dangaus omenis; 
ir ten atsirandą geidimas tos palaimos ir 
neaiškus numanymas apie dangų.

Žmogus nebegali sugrįžti į Rojų; jis 
nebegali sugrįžti prie kūdikystės. Gamta 
uždraudžia jam tai; ir geismo ir jo gašlu
mų besididinimas gena jį pirmyn.

Jis yra išvytasis — ištremtas iš savo 
laimingo padėjimo.

Kad egzistuoti, jis turi triustis ir dirb
ti ir kautis su dienos vargais ir sunkeny
bėmis; ir vakarui atėjus jis gali pasilsėti, 
idant galėtų pradėti išnaujo ateinančios 
dienos darbą. Visų savo vargų ir rūpes
čių viduryje, jis vis dar palaiko viltį; ir jis 
įžvelgia augštyn į tą tolimą laiką, kuomet 
jis galės būti laimingu.

Ankstyvai žmonijai jos danguje ir pa-; 
laimoje, sveikatoje ir nekaltybėje, kelias 
Veda's ant žemės ir į nepalaimą ir ligą bu- 
vo per klaidingą, neįstatymišką veisiamų
jų funkcijų ir jiegos pavartojimą. Netei- 
singas veisiamųjų funkcijų pavartojimas 
atiiešė su savimi žmonijai savo geros ir blo
gos -pusės pažinimą. Bet gi su pažinimu 
taipgi ateina kbnfuzija kaipo geram ir blo
gam; ir kas tai yra geras ir kas'blogas. 
Yra lengva šiandien žmogui žinoti netei
singą ir teisingą . veisiamųjų funkcijų pa
vartojimą, jei jis tik meaptamsins save. 
Prigimtis, t. y. toji visatos dalis, regima ir 
neregima, kuri yra neprotinga, kuri yra 

j iš proto ai' minties ypatybės, pildo kaiku- 
riuos įstatymus ar tiesas, sulyg kurių visi 
kūnai viduj jos turi veikti, jei nori pasilik
ti čielas.- Šie įstatymai ar tiesos yra nuro
domi augštesnių protų protui, kurs įsikū
nija kaipo žmogus. Ir žmogus turi gyven
ti sulyg šių įstatymų. Kuomet žmogus pa
sikėsina peržengti gamtos įstatymus, gam
ta suardo žmogaus kūną. Įstatymų sulau
žyti jis negali, bet gamta sukoneveikia' jo 
kūną, kuriam jis pavelijo neįstatymiškai 
veikti.

Dievas tebevaikščioja su žmogumi ir 
šiandieną, kąip jis vaikščiojo su Adomų 
Rojaus darže. Ir Dievas kalba žmogui 
šiandien, kaip jis kalbėjo Adomui, kuomet 
Adomas papildė nuodėmę ir atidengė blo- 
g4-

Dievo balsas yra sąžinė.
Tai yra žmonijos Dievo balsas, arba 

vieno paties Dievo balsas, jo augštesnio 
proto arba Ego ne-įkunyto balsas, kurs 
kalba.

Dievo balsas pasako žmogui, kuomet 
jis daro blogą.

Dievo balsas Sako žmonijai ir kiekvie
nam individualiam žmogui, kuomet tik jis 
ant pikto panaudoja ir nepriderančiai su
vartoja veisiamąsias funkcijas.

Sąžinės kalbės žmogui, kuomet jis bus 
vis dar kiek žmoniškas. Bet ateis laikas, 
nors imtų amžius, kada, jei žmonija vis at
sisakinės atitaisyti skvo neteisingus dar
bus, sąžinė, Dievo balsas, nustos kalbėjusi 
ir pats protas atsitrauks ir žmogaus lie
kanos tuomet nepažins teisingo nuo netei
singo ir bus didesnėje netvarkoje, negu es
ti šiandien, paliečiamai-veisiamuose aktuo
se ir jiegose. Tuomet tos liekanos praras 
savo Dievo-duotas proto jiegas; jos taps 
degenerativės; ir gentkartė, kuri dabar 
vaikščioja stačiomis ir pajiegia pažvelgti 
į dangų, bus tuomet lyg beždžionių gent
kartė, kurios čiauška be mierio, bebėginė- 
damos ant visų keturių, arba šokinėdamos 
tarpe girios medžių šakų.

(Bus daugiau)

Chiniškų vaistų išdirbime taip daug 
naudojama trinti gyvulių ragų milteliai, 
kad nekurios vaistų išdirbystės augina gy
vulius dęl jų ragų.



RUSIJOS MOTERŲ “MIRTIES BATALIJONO 
VEDĖJOS GYVENIMAS

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

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

pusėje sumišimas. Daugybė vyrų pateko(Tąsa iš pereito numerio)
Vieną lietingą dieną aš išsiunčiau į mūšio po šoviniais ir tapo sužeisti ar užmušti, 
lauką keletą merginų prisiklausymui prie
šų judėjimui, su įsakymu šauti į juos, jei
gu pradėtų artintis; Tėmijau, kaip būre
lis slinko pirmyn. Greituoju pasirodė, kad 
pulkelis vokiečių, apie desėtkas, ėjo musų 
apkasų linkui. Jie žengė be domos, ran
kas kišeniuosna sukišę, švilpaudami ir dai
nuodami. Aš nutaikiau savo šautuvu vie
nam į koją ir sužeidžiau ji.

Trumpos sekundos .laiku visas frontas 
buvo sukilęs. Tai buvo skandalinis apsi
reiškimas. Kas drįso taip padaryti? Ru
sai ir vokiečiai dūko iš piktumo.

Daugelis kareivių, mano draugų, sku
bėjo atbėgti pas mane į musų tranšėjas ir 
perserginėjo manę, kad vyrai esą intužę už 
tai. < 
čius artinantis prie, mano merginų erzinti | komiteto" pirmininkas" ir visi sutiko žinią 
jas. Tečiaus kareiviams tas skirtumo ne- su tokiu perkūnišku entuziazmu, kad nuo 
darė. Jie pastatė pirmose tranšėjo kulko- jų šukavimų nebuvo girdėt net kanuolių 
svaidžius ir buvo pasiryžę iššluoti mus vi- trenksmų.
sas. Ant laimės, laiku mums buvo praneš- Į 
ta pasislėpti į šalimas tranšėjas.
vai paleido į musų apkasus kulkų lietų, bet 
niekam nepadarė blėdies.. Šaudymas ga
liaus likosi sulaikyta aštriu įsakymu pul
ko komiteto pirmininko. Mane pašaukė' 
pas jį pasiaiškinimams. Tenai išgirdau 
keiksmjngus žodžius ir grąsinimus. - Ko
miteto nariai intužusius vyrus įstengė su
valdyti. Daugelis kalbėtojų stojo už ma
ne, tečiaus mažai tas ką gelbėjo. Po to 
sistojo tūlas, oficierius teisinti mane, 
buvo populiaris kalbėtojas. Bet šiame 
sitikime jo populiariškumas irgi nieko 
reiškė. Jis aiškino, jog aš pasielgiau 
derančiai. Jis, sakė, jei butų mano vietoj I Savo merginoms įsakiau griebti 
buvęs, butų taip pat ^padaręs. Tik tiek jis | tuvus ir kitokius dalykus, ką paimti 
tegalėjo kalbėti.

“Aha!” šukavo, balsai, “tai ir tu 
Kornilovec! Užmušt jį! užmušt jį!”

Bematant jis buvo nuverstas nuo 
dės ir tuojaus jam smogta per galvą. In
tužę, nesuvaldomai įniršę šimtai kareivių kusieji kareiviai bėgome be paliovos. Kad 
jį tuojaus užspardė mirtinai.

Po to minia metėsi į mano pusę. Te
čiaus komitetui pasisekė mane pagriebus 
nutempti į užpakilį ir paslėpti apkasuose. 
* Neužilgo vėl mes buvome pasiųstos į 
tranšėjas. Aš nusprendžiau, kad gana jau 
mes turėjom pasi’sio ir pribuvus į mūšio

Batalijono nuostoliai buvo keturi užmušti 
ir penkiolika sužeistų.

Visas korpusas labai tuomi sukeltas, 
sušaukė trukšmingą susirinkimą. Vyrai 
reikalavo kuogreičiausia man galą padary
tį.

Kuomet pasiekė mane žinia apie tokį 
intužimą ir grasinimus, aš pasiryžau suor
ganizuoti apsigynimą ir numirti kariau
dama.- Aš reikalavau, kad musų artileri
ja atsakytų taip pat į priešų šuvius. Šau
dymas išsivystė į mažą karę. Mes šaudė
me visu smarkumu.

Tam besitęsiant ir kareiviams užpa
kalyje laikant'susirinkimą, atėjo žinios iš 

_ _ Petrogrado apie Kerenskio nuvertimą ir
Jiems pasakiau, kad mačiau vokie- bolševikų pergalę. »Tą kareiviams pranešė

pi

Kareivių džiaugsmams pasiekus nau- 
Šautu- ją laipsnį, jų ausįs užgirdo ir mano srity

je*, šaudymo garsą. Visi baisiai užsidegė 
ir nerimavo.

’’Nužudyt ją! Nužudyt jas visas! Da
bar mes turime taiką!” ūžė jie ir vertėsi 
j musų pusę.

Keliolika merginų puolėsi prie manęs 
su pranešimu, kad’ atsigrudžia kraujo iš
troškę intūžę “taikos jieškdtojai”. Beveik 
tuoj komanduojantis generolas telefonu 

Jis atsikreipė į mus.
at- “Bėgkit!” buvo pirmas jo žodis. “Mes 
ne* visi jau žuvę. Aš pats šalinuosi. Nešdin- 
pri- kitės Į Krasnoje Selo!”

at-

Rašo DR. J. ŠLIUPAS.
(Tąsa iš pereito num.)

Liubeką mušo geriausius 
nigus, užvadindama monetas
Flamandiškais ir kitokiais var
dais. Pačioje pradžioje Brita
nijos svaras perstatė svarą si
dabro sulyg svarumo. Tasai 
buvo dalinamas į dešimts dalių, 
arba šilingų, kurių kiekvienas 
vėl buvo dalinamas Į dvylika 
’groats’, didžkių, taip vadinamų 
todėl, kad buvo didelesni už sę- 
niaus vartojamus.

šitus pinigo dalinimus Liube- 
kos pirkliai priėmė, ir kadangi 
baltiškus .Hanzos pirklius jų va
kariniai vaišintojai pažinojo 
kaipo ’’Easterlings” ir kadangi 
Anglijos pirkliai užsispyrę pri
iminėjo geriausiąją monetą už 
savo vilnas, tai, sako, svaras 
imamasai anų Ea-sterlingų ta
po svaru sterlingų Didėsės Bri
tanijos.

Metams bėgant, Hanza išskė
tė savo darbų lauką į daugelį 
miestų svetimose 
steigdama stiprias 
žnai įstengiančias 
vietinių įstatymų,
lyg kokia kunigaikštystė, 
kia stotimi jie padarė Bergeną 
vakariniame Norvegijos pakraš-

žemėse, įsi? 
gynevas, da- 
išsisukti nuo
ir valdomas

To-

šau- 
gali- 
savo 
pusę 
reik-

ma, ir bėgti be sustojimo. Vienam iš 
esi vyrų instruktorių pasakiau į kurią 

. mes vykstame, kad jis praneštų musų 
ke- menų prižiūrėtojams.

Per penkiolika verstų aš ir mano li-

vejančiųsi žymių ir nebuvo matyt, tečiaus 
nerizikavome.
ke greta Molodečno.
mas buvo toli nuo 
pasisekė susinešti 
rium.

Priėjom prie

Sustojome pagaliaus miš- 
Yisas musų padėji- 

patinkamo. Slapta man 
su Molodečno komandie-

nuosprendžio, kad bata-
liniją, savo batalijoną sutvarkiau ant tik- llijono karjera jau užsibaigė ir nieko kito 
ros kariškos papėdės. Išsiuntinėjau‘apžiu- neliko, kaip tik išsiskirstyt. Sutruko die- 
rėjimų būrelius, įsteigiau tėmijimų stotis Ina-kita laiko, iki komandierius aprūpino 
po mūšio lauką ir mano mašininiai šautu- i merginas reikalingais dokumentais ir pa- 
vai šlavė kas priešakyje pasitaikė. storojo pinigų. Prasidėjo skirstymasi, ir 

Per keletą dienų šitokis dalykų stovis j kas penkiolika minutų po vieną merginą 
apleidinėjo, kurios vyko viena į vieną, ki
ta į kitą pusę — kur katrą akįs vedė. Tai 
buvo graudi užbaiga didvyriškos1 dalies 
Rusijos moterų veikimo istorijos.

tęsėsi nepertraukiamai. Pagaliaus vokie
čiai taip neteko kantrybės, kad įsakė savo 
artilerijai bombarduoti mano pozicijas. Il
gas laikas čia nebuvo buvę jokio artilerijos 
veikimo, todėl pradėjus vokiečiams iš di
delių kanuolių bombarduoti, pakilo musų GALAS
’’Rusijos Moterų Mirties Batalijono Vedėjos Gyvenimas” tuoj išeis atspausdintas 
knygoje ir bus galima gauti ’’Dirvos” Krautuvėj. Pusi, virš 300, kaina $1.25.
ŠIOS DRAUGIJOS TURI 
PAĖMUSIUS “DIRVĄ” 

UŽ ORGANĄ.

DAILĖS DR-JA “VARPAS”
NEW BRITAIN. CONN. 

Valdybos Antrašai: 
Pirmin. — A. Mikalauskas,

14 Spring Street 
Raštin. — J. Maksimavičius,

238 Cherry 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
Iždini — 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

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

Pirmininkas — A. Burt,
2109 Ruddell Avė.

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.

kintas, ir galutinė bei neapvei
kiama kliūtis buvo pasiekta, 
kada Anglai atidengė kelią į 
Rusiją per Baltąsias Jūres ir 
Archangelską, tokiu budu nelie
sdami ir aplenkdami Sąjungos 
teritorijas:

- (Bus daugiau)

' lybę, leidė sprektelti sprikčiu 
jeib kuriam priešui. Jis kalėji- 
man pasodino Vokiečius, ir tik 
po metų-metų pasistengimo jie 
galiaus tapo paliuosuoti. Taip 
užsibaigė ęalybė Hanzos Sąjun
gos Rusijoje. Rods teisybė, kad 
Ivano inpėdiniai mėgino vėl siū
lyti pelnus Sąjungos agentams 
pirkliaujant Rusijoje, neša jų 
nebūtis buvo atjaučiama 'preky- 

1 boję. Tečiaus Hollandai ir Da- 
• nai buvo užėmę jų vietas. Svie

tas greitai, kribžda, ir dažnai 
' menkoki išradimai pakeičia są- 
' lygas per vieną naktį. Jų pasi- 
] tikėjimas savimi buvo sutruš-

Šiaurinę Europą tie aggresiviš- 
ki Vokiečių pirkliai įsteigė sa
vo agentus. Švedijoje, Danijo
je, ant salų Baltijos- tuomet 
praturtėjusių, Flandrijoje, An
glijoje, jie įsmeigė savo šėtrus 
ir savo vėliavą. Kiekvienoj sto
tyje pirklyba sekėsi, kiekviena 
didino lobius Sąjungos narių, 
nors nei viena nedaugino orumą 
vyriausiosios Tarybos j^ir koki ■ 
ten pasismaginimai nebūtų bu
vę, jie buvo šiurkštus ir purvi
ni, prilygti tegali tikriems pa
silinksminimams tiek, kiek iš 
popieros padirbtos rožės gali 
užimti vietą tikrųjų gėlių.

Didieji Novgorodo kermošiai 
tapo įsteigti 13-tame metašim- 
tyje, ir per kelis šimtus metų 
būdavo svarbiausiuoju atsitiki
mu. Rytuose Europos, na 'ir te
nai Hanza, anksti savoj istori
joje, įsikūrė. Vokiečių pirkliai 
gyyeno tenai ne tik kermošių 
laike, bet nuolatos, ir per toli 
siekiančią Hanzos intaką laimė
jo sau ypatingas prekybos pri
vilegijas. Sulyg savo papratL 
mo, veikiai jie įsigyjo nedidutę 
sritį vien del savęs, kurion jie 
neprileidė svetimųjų.. Jie pasi
statė savus kromus, krautuves, 
Vokiškus namus, ir savą bažny
čią, ir net mūrais apsidrutino, 
kad apsiginti galėtų nuo truk
dymo ar įsigriovimo. Jie užsi- 
vesdino savus įstatymus ir rin
ko savus urėdus ir seniūnus. Jų 
miklumas buvo stebėtinas, bet 
įsigalėję \jie sau nieko nebeda
rė iš tiesų kitų žmonių, net pa
čių Rusų, tarpan kurių jie bu
vo atėję gyventi, 
tengimis 
reikalavo 
parėmė prievarta, kad jai turi 
būti pilnai4 atmokėta pirma negu 
kiti koki skolintojai ką nors 
gauti .galės, ir .toliaus dar jie 
reikalavo, kad toksai bankrutas 
tapti) išguitas iš miesto su vi
sa savo šeimyna.

Tai tik viena paveizda jų ty- 
ranijos, ir todėl nestebėtina, 
kad jų bijota arba kad karčiai 
Sąjungos nemėgo ti'e, kurie prie 
jos nepriklausė.

Chiniečių pirkliai, .kurie lan
kydavo kermošių; su savo Ry
tų klastingumų atsilygindavo 
Liubėkos vyrams. Jie apgauda- 
vo juos kur tik galėdami; par
duodami vašką, jie primaišyda
vo prieblandą, ir mitriai nuda
žydavo kailius, ir daugeliu kitų 
klastų pirkėjus jie vertė gerai 
apsižiūrėti, kad neapsigautų, o 
vėl kaipo Hanzos kostumeriai 
jie buvo išgudę statyti reikala
vimus, kurie • net kritikingąjį 
20-tojo metašimčio pirkėją pa- 
geltintų nuo pavydo.

Tečiaus ir Sąjunga 
sau,lygų, tai žinomąjį 
carą, Ivaną Gresmųjį, 
radęs pasisekimą kitose dalyse, 
savo karalystės, užsimanė, kad - 
Novgorodas — turtingiausias 
visų Rusiškų miestų — turi mo
kėti patogesnę duoklę jo pini- 
gynan. Kietagalviai Vękiečiai 
pirkliai pasipriešino. Kas ne
pasipriešintų padidinimui rink
liavų, o dar tuo labiau, many
damas, kad jis gali atsispirti su 
gera pasekme? Tečiaus Ivanas 
buvo kariautojas su armija, ir 
jis užgriuvo ant mantingo Nov-

• gdrodo ir apiplėšė krautuves rife' 
tik Vokiškųjų pirklių, bet visų, 
kurie pirkliavo apskrityje: Jie 
visi kovėsi ir stengėsi apginti 
savo lobį,' bet Ivanas buvo vie
nu anų stipruolių tamsiose ga
dynėse, kurio kraulakumas ir 

. šaltas kraujas visam kam, iš
skyrus saviems geiduliams, prie 
ko dar pridėti reikia didelę ga-

t

i

išRADEJAi
Prisiąskite man savo braiži

nius išradimo išegzaminavimui. 
Reikalaukite išradimų knygu
tės “Patarimai Išradėjams”, 
ri duodama dykai.

Rašykite Lietuviškai savo 
vokatui.

Martin Labiner
15 PARK ROW, NEW YORK 
Registr. Patentų Adv. (Dr.)

ku-
ad-

ll

<J LIETUVOS Atstovybei 
Amerikoje yra reikalin

gi darbininkai mokantįs tai-' , 
sykliškai Lietuviškai rašyti 
ir galintįs vartoti rašomąją 
mašinėlę. Kreipkitės į At- 
stovybę laiškais sava ranka 
rašytais, nurodant lytį, am
žių, mokslą, patyrimą, ko
kias kalbas žinot, kaip greit 
ir ant kokios mašinos rašot, 
kiek algos tikitės ir tt. Pa
stovi vieta, gera alga. Ke
lionės lėšos^į Washingtoną 
bus apmokėtos. Adresuokite
Representative of Lithuania 

in America
703—15th St., N. W. 
Washington, D. C.

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

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

Bergenas per daugelį metų 
turėjo raktą į Grenlandijos pri
eigą ii- buvo susikrovęs didelius 
lobius. Tatai buvo magnasu 
paskilbusiems šiaurės piratams, 
ir jie mažąjį miestuką keletą 
kartų užpuolę apiplėšė. Hanza, 
toje gadynėje savos istorijos 
priešas vi^ų piratų, padavė ran
ką Bergeno apsigynimui iri pa- 
liuosavo jį nuo priešo, bet už 
tai antdėjo veik negalimas są
lygas kaipo atlyginimą. Uos
tas tiko jų augančiai politiškai 
ambicijai, nesą iš ten jie galė
jo lengviaus pasiųsti laivus 
prieš Angliją ir Flandriją, atsi
tikus reikalui.

Bergeno gyventojai buvo į- 
gimti pirkliai/bet be didelės am
bicijos. Todėl nebuvo sunku 
galingajai narsių pirklių Sąjun
gai antmesti" savas išlygas silp
nam Skandinavų karaliui. Han- 
'zos nausėdžiams einant drutyn 
ir drutyn, Bergerio gyventojai] 
pasijuto besą išspausti iš savo 
namų ir beveik iš miesto. Han
za kontroliavo prieplauką ir 
miesto gatves; jo nariai atsi
sakė mokėti antdėlius ir joks 
vietinis urėdas nebuvo gana 
stiprus privesti, kad mokėtų. 
Visi pardaviniai, kurie atsidūrė 
pas jų duris', turėjo būti pirma 
parodomi Hanzos atstovams, ir 
tik tatai, 
tis, galėjo 

' stiečių. 
* šimtais 

galybė tai tiesa; tečiaus kada 
Sąjungos tarnai antdėję buvo 
sunkias sąlygas ant miestiečių, 
tai vyriausioji Taryba Liube
ko je pareikalavo labai nemalo
nių sąlygų nuo tų pačių pri
spaudėjų.

Kiekvienas iš 3,000 nausėdžių 
buvo prisiekęs celibatą, mat kad 
Sąjungos paslaptįs netaptų iš
plepėtos 
Niekam 
ti naktį 
ir sargai 
toji regula butų išpildoma.' Jo-' 
kiems gizeliams nebuvo leista 
ilgiaus ten pasilikti kaip 10 me
tų,, ir kiekvienas įstojantis tu
rėjo pereiti visą eilę laipsniškų 
pareigų, pradedant nuo žemiau
sio laipsnio, ir gaudamas paky
lėjimą iš lėto ir su vargu. Te
čiaus nežiūrint į šitus ir daugelį 
kitų susiaurinimų, urėdai čion 
buvo pajieškomi daugelio la
biau, negu galima buvo juos 
pasamdyti, ir su laiku prireikė 
priėmimą į urėdus dar labiau 
apsunkinti. Tad visa eilė taip 
vadinamų žaislų tapo įsteigta, 
labai šiurkščių ir žvėriškų. Po 
visą Europą žiaurumas tuomet 
nebuvo taip nupeikiamas kaip 
dabar. Kūno sopuliai tik juo
kais buvo laikomi, ir kuomi di
desnis kam sopulys, tuomi di
desnis pasilinksminimas. Ber
geno įvezdinimo žaisluose, pla
kimas beržinėmis rykštėmis iki 
plakamasai sukrito, panardini
mas šaltoje juroje, iki auka ne
begalėjo trivoti, ar troškinimas 
smalkais ar durnais, tai tiktai 
keletas iš metodų panaudojamų 
sumažinti eilei aplikantų, ir 
tarp kitko palinksminti žiūrė
tojus.

Kaip Bergene, taip po visą

ko 'jie negeidė pirk- 
buti nuperkama mie-

budų jie atrodė, kad

Bergeno moterims, 
nebuvo leista praleis- 
už ribos ’’faktorijos”, 
bei šunys sergėjo, kad

Jeigu koks 
subankrutijo, Hanza 
ir savo reikalavimą

atatiko
Rusijos

kuris,

PER septynetą desimtų 
metų ši Society turėjo, 

savo duris atdaras, gatava 
sutikti visus iš jos rėikala- 
vimus, nepaliesta trijų ka- 

• rių ir tuzino 'finansinių 'pa
nikų, 
gurno 
gų.

Tai yra tvirtovė sąu- 
taupymui jūsų pini-

Incorporated 184Q

in the OEitijj of CTlenelanb 
puauc square

Didžiausias ir Seniausias Taupymo 
Bankas Ohio Valstijoje

Angliškai-
Lietuviškas

Lietu viškai-
Angliškaš

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

Visokiame užsiemime, pramonėje reiks mokėt Angliškai.
Dabar turite geriausią proga Žodyną nusipirkti, todėl skubinkite. Daugu
mas dedasi juos kelionėn ir gali neliktu 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 ,

ŽODYNAS ©©©©©@@©@©©©©©©©©©©©®©©©©©©©@©®©©©©©©®®fį
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790 Cleveland, Ohio

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 DRAUGĄI
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. , . . z

i Atsilankykit ir gaukit faktus.
Draftai — Money Orderiai — 

Užrubežiniai Pinigai
Tiesioginis Vielomis Patarnavimas 

Užrubežines Pinigu Rinkas 
UŽRUBEŽINIS DEPARTAMENTAS.

norimus

Kabeliai

per

© © 
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■ i

@ @
©

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

N. E.
Randasi apačioje 

CUYAHOGA BLDG. 
priešais Pačto Stotį.

©
©
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1TURA
lurstį su pilna 
užimtą Lietu- 
Liąturą, paru- 
les iš Lietuvos

iešimtų 
turėjo 
gatava 
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o T 1 s & c° [ 
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Randasi 

pnesais ra

MARACCA
CGuy de Maupassant — Vertė Tulelis)

Tu prašai, drauge mano, papasakoti 
tau kokius įspūdžius aš turėjau Afrikoj — 
papasakoti savo pasisekimus, ypač apie to 
krašto meilės dalykus, kuris iki šiolei ma
nė taip viliojo. Tu užsiganėdindavai tai
kindamas! prie tamsių mano mylimųjų,- 
kaip tu jas vadinai, ir sakei, buk aš galė- 
čiąs sugrįžti į Francuziją su augšta ebe- 
niminės'spalvos moteriške, nešiojančia gel
tono šilko bandaną ant galvos ir plačias 
kelines.

Be abejo, Murinės iš dalies tam atsa
kytų, nes aš mačiau keletą jų, kurios pri
vertė mane mislyti apie suėjimą su jomis 
į meilę. * Bet iš sykio man pasitaikė užeiti 
ką tokio geresnio ir labai originališko.

Paskutiniame man rašytame savo lai
ške tu sakai: “Kada aš žinau, kaip mylisi 
žmonės tame krašte, tada pakaktinai žinau 
ir tą kraštą, nors ir visai bučiau jo nema
tęs”. Tat pasakysiu, jog čionai jie padū
kusiai mylisi. Nuo pirmo momento jautie
si kokį tai drebinantį uolumą, nuolatinį 
geismą nuo pat piršti] galų, kurie perdaug 
sujudina meiliškus musų-jausmus ir’visas 
fiziškas musų sensacijos nuojiegas del pa
prasto rankom palietimo ir priverčia mus 
papildyti taip daug žioplysčių.

Nesuprask manęs klaidingai. Neži
nau kaip ją pavadintum: širdies meile, sie
los meilė ai’ sentimentalis idealizmas, pla
toniška meilė, žodžiu kokia tik gali būti 
ant žios žemės. Aš pats abejoju. Bet to
ji kita meilė — gašli meilė, kurioji turi ką 
tokio gero, daug gero apie save, tikrai bai
si šiame klimate. Karštis, deginanti at
mosfera, kuri lyg karštlige krabo, tos troš
kinančios vėjo srovės iš, pietų, tos ugnies 
bangos iš tyrų, kurie randasi taip arti mu
sų, tas sloginantis siroko, kuris daugiau 
blėdingąs ir naikinantis už ugnį, tas ne- 
paliaujantis gaisras viso* kontinento, ku
ris yra jiudegintas net iki akmenų žiau
rios ir naikinančios saulės, — visa tai už
dega kraują, nudega kūną ir padaro žmo
gų žiauriu.

Bet grįžtant prie -savo apsakymo, ne
apibudinsiu pradžios savo gyvenimo Af
rikoj. Po apkeliavimui Bono, Konstanti
no, Biskaro ir Setif aš nuvažiavau į Bou
gie per Chabet tarpka'lnę, puikiu keliu per 
didelį nlišką, kuris einą palei jūres šišis 
šimtus pėdų virš jų iki pat tos puikios 
Bougie fjordos, kuri yra 'taip graži, kaip 
pats Neapolis, Ajaccio bei Donarnenez, 
puikiausios, ką aš žinau.

Toli tolumoje prieš ineisiant didelėn 
užtakon, kur vanduo tikrai ramus, pama
tai Bougie. Jis yra pastatytas ant sta
taus, augšto kalno šono, medžiais apaugu
sio ir baltais kupstai išmarginto, ką net 
galima palaikyti kaskados putomis, puo
lančiomis į jūres.

Neįkėliau dar kojos į tą. mažą, malo
numo pilną miestuką, kaip sužinojau, kad 
užsiliksiu jame ilgą laiką. Visose pusėse 
akis susiduria su grubiomis, keistai išro
dančiomis kalnų viršūnėmis, kurios stog- 
so taip artimai, jog vargiai gali pamatyti 
atviras jūres, tokiu budu užlaja išrodo 
kaip ežeras. Mėlynas vanduo stebėtinai 
vaiskus ir mėlynas dangus — giliai mėly
nas, lyg butų įgavęs dvispalvę parvą, — iš
skleidęs slėpiningą grožę apie jį. Jie vai
denasi lyg atmuštų viens kitą, kaip veid
rodyje. - —

Bougie yra lankstūs miestukas ant 
antkrantės. Kuomet jo prisiartini, tai iš
vysti iškilmingus griuvėsius, kurie prime
na vieną iš vaidyklių operoj. Seni Sara- 
keno vartai apaugę parstupais. Taipgi 
randasi griuvėsių visose pusėse ant kalyų 
aplink miestelį: Romėnų sienų fragmentai,- 
Sarakėnų stovylų šmotukai, Arabų budin- 
kų liekanos.

Aš nusinuomavau mažą, Murinišką 
grįčią augštesnėje miesto dalyje. Tu ži
nai tuos namučius, kurie buvo taip tan
kiai apibendrinami. Išlaukinėse sienose jie 
neturi langų, bet yra apšviesti nuo viršaus 
iki apačios iš vidurinio kiemo. Ant pir
mų lubų randasi didelis šaltas kambaris, 
kuriame praleidi dieną, o ant stogo tera
sa, ant kurios praleidi naktį.

Aš tuojaus pripratau prie visų karštų 
kraštų papročių, reikia pasakyti, prie pa-

busiu

to nei
tikėti!

Del

Bet

Vėl

ne-

Su-

ku-

Bg

Brooklyn© Lietuvių bolševikų 
vaikų mokyklos mokytojas, kai

mo upe, 
popieros

St. Claii ir East 55-ta gatvK 
Prospect ir Huron, 
Superior ir Addison, 
St ClMir ir East 125-ta gatvė 

12006 Superior Ave.

S. Taujanskas iš Pittsburgo 
atrašė: ’’Musų kunigėlis labai 
iškeikė ’Dirvą’ bedieviška išva
dindamas, o kaip aš šiuriu, tai 
’Dirva’ dešimts sykių daugiau 
kas numeris sumini Dievo var
dą negu ’Draugas’.”

buvo 
dar- 
Pra-

ueuami a ____
Istymą, užginčijęs, jog ne Die
vas žmogų sutvėrė, kaip biblija 
paduoda, ant galo paklausė:

’’Kuris iš jūsų galėtumėt at
sakyti, kokis gyvūnas yra ar
čiausia prie žmogaus?"

"Utėlė” — atsakė P. Stanku
tės.

Jonui Čepaičiui rodos šitaip: 
jeigu sąjungiečiai nepripažins 
bolševikų,' tai greitu laiku ne
galės pažinti ponų Lenkų....

Ar gali margis pakeist savo 
nugaros plėtmus. Taip ir kle
rikalas savo politikos, nežiūrint 
kokis bendras darbas reiktų nu
veikti. — šitą atsiuntė P. D. ir 
prašė nepažymėt iš kur jis.

Nuo Juokų. 1 
tuo puikesnes i 
tra parašo: ir

Main Office — Euclid prie E. 9th
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

o apsižiūri neturįs nei bedamas apie žmogaus išsivy- 
nei kuo rašyti...

draugas, Kukulis
JUOKIS 

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

Andai
čia atvažiavęs papasakoti 
bininkams apie jų vargus, 
kalba turbut buvo labai graudi,
neš salėj keletas vaikų buvo 
girdėt verkiant.

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

Mėnesinio kunigų laikraščio 
"Meilės” vardas angliškai iš
verstas į ’’Charity”; tą patį at
gal išvertus į lietuvišką, reiš
kia "Mielaširdystė”.

Turbut taip išsiaiškindami, 
kunigai ir gaspadines laiko.

Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai.

Brooklyn© komunistų matro
sas Paukštis paskelbia: "Mask
voj nėra nei vagysčių, nei—”

Ir ką gi tenai vogs, kad jau 
trįs mėtai kaip kapitalistai iš
karti, o patįs1 proletarijošiai te
nai viską? į gazus pavertė... .

MEMBER
FEDERAL RESERVE

SYSTEM

silsio po valgiui. Tai karščiausias laikas ’ 
Afrikoj, —- laikas kada veik negali kvė
puoti, kada alėjos, laukai ir ilgi kvaitinan-I 
čiai balti keliai palieka tušti, kada kiekvie
nas miega arba bent bando miegoti apsi
rengę mažiausiai kaip tik galima.

Savo svetkambaryje, kuriame buvo 
Arabų architektūros kolumnos, pasistačiau 
didelę, minkštą lovą, uždengtą su Djebel 
Amour kauru ir labai panašią1 Į Asanų kos
tiumą, bet joje negalėjau miegoti. Ant že
mės randasi dvejopo- budo baidyklės, ku
rias aš velyčiau tau nežinoti: troškimas 
vandens ir ilgėjimosi moters draugijos. Ir 
aš nežinau, kuris yra baisesnis. Tyruosd 
žmogus padarytum kažin kokią piktadary
stę del stiklo tyro šalto vandens, ir ką gi 
neduotum kaikuriuose pakraščių miestuo
se už susitikimą su patogia, sveika mergi
na! Afrikoj merginų nestoka. Priešingai, 
jų pilna; bet, kad pabaigti mano palygini
mą, jos yra taip nepatogios, kaip dumbli
nas Saharos šuliniuose vanduo.

Štai vieną dieną, kada jaučiaus silp
nesniu negu paprastai, veltui mėginau už
merkti akis. Mano kojos mėtėsi lyg butų 
badomos, ir aš sunkiai varčiaus po lovą, 
pakol gaižaus, ilgiau to nepakęsdamas, at- Visai nedali 
sikėliau'ir išėjąu laukan.' Tai buvo baisiai 
karštą diena, liepos viduryje, o grindimas 
buvoctaip karštas, jog butų buvę galima 
duoną, iškepti. Mano marškiniai, kurie 
buvo prakaito permerkti, prilipo prie kū
no, o ant.horizonto būrėsi skystos, balsga- 
nos miglos, kas liudijo didelį karštį.

(Bus daugiau)

NIEKS, NIEKS....
Nieks n’išgauš mano širdies 

slaptybių,
Nesužinos, kam meilė 

skirta;
Jos neatduosiu d ei ei

tuštybių,
Nors meiliais žodžiais
> .girta.
Širdyje savo laikau

užvėrus
Doros šaltinį skaidrų, 

tyrą; .
JĮ tik atdengsiu laikui 

atėjus, \
Kada sutiksiu prakilnų 

vyrą.
Prakilnus vyras man rodos 

tokis,
Kurs moka dorai, tikrai 

mylėti;
Kitoks prie manęs neprieis 

jokis —

’’Vytis” andai išsigandęs su
riko, kad ’’Dirva” yra bolševi
kiška, nes kritikuoja Amerikos 
Lietuvių bolševikiškas svajo
nes. O dabar kun. Kemėšis De
troite užgyrė Rusijos, sovietų 
sistemą ir už tai gavo nuo vyčių 
plojimų^ Gerai "Vytis” sako, 
kad tautininkai yra bolševikai, 
nes jie eina su didžiuma Lie
tuvos gyventojų, o kunigai tik 
su saujale vyčių. *—■ Detroito 
Astronomas.

<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 jų 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.

NEBUVO DAR TOKIO....
Daug skaitome knygų, tragedijų svieto, 

Kokių yr’ del meilės įvykę: 
jos sostai griuvę, karalių pražuvo, 
Daug dingo prastųjų žmonelių.
o! koks liūdnumas Į tai pažiurėjus, 
Kaip žmonės bėdų nepermato:

Nors žūsta vieni ir kiti, bet nebuvo 
Tokio, kas mylėt nenorėtų.

Tyri jaunikaičiai ii- skaisčios mergelės 
Gyveniman vos tik įžengę,

Išsykio tuoj jieško sau meilės šaltinių, 
Nerimsta^ be to n’apsieina.

Tėvai jeigu draudžia -Auslapta mylis jiejię, 
Ir širdis krūvon surakina;

Jei kas juos atskirti norėtų — n’įstengtų 
Turtus riet didžiausius pasiūlę;

Prasideda kančios — ugnis meilės* degin’ 
Krutinę, slogint nepaliauja:

Jei tpumpą tik laiką nemato viens kito — 
Rods amžių daugybės prabėga.

Lukėsis, ilgėsis, troškimas gyvęnti, 
Viens kitą per amžius mylėti,

Didesnę dar naštą širdims jų priduoda 
Ir vargina naktį ir dieną.

Likimas visokis yF meilėje skirtas:
Daug buna ryšių, kurie trūksta,

Tada kad ir pragaro vartai čia butų, 
Kurs kenčia, per juos stačiai žengtų?

Vieni šaltoms jūrėms gyvybę atduoda, 
Kiti kulįcą kunan įleidžia,

Treti nuodus geria, skausmuose numiršta, 
x Nes meilės kančių nepąjiegia.

Kas jautė, mylėjo ir kentė tą viską — 
Tik tas aiškiai gal pasakyti,

Kad meilės kankynė didžiausia pasaulyj — 
Prie jokių skausmų neprilygsta.

Baisybių del meilės kokių yra buvę, 
Čia sunku net but išrokuoti;

Jas kožnas kasdieną ir girdi ir mato 
Ir žino, kad meilės tai vaisiai.

Bet nėra dar buvę pasaulyje žmogaus, 
Kurs butų mylėt nenorėjęs;

Kurie dar yF meilės visai nepažinę, 
Takan jos užstoti vien stengias;

Kurie jau mylėjo, kurie daugel kentė, 
Išlikt jei gyviems dar pavyko, — 
veržias į kelią* kuriuom pirma ėjo, 
Ir vėl nori meile žavėtis.

Kas meilė, kokia ji? Kurie taip kentė jot, 
Sakykit, kaip jus ją supratot?

O, ne! niekas meilės suprast dar n’įstengė: 
Ji dūmai — tai viskas kas yra.

Mintis ji, — kaip rūkas, pakilus saulutei, 
Pradingsta visai kaip nebuvus,

Jei kas'turi jiegą tą ugnį prakęsti, 
Paskui ir vėl juokias iš josios.

Tečiau dar nebuvo ant žemės šios žmogaus, 
Kurs butų mylėt nenorėjęs.

Ir kolei gyvybė barstys sėklas savo, 
Tol meile jos bus apkerėtos.

Metafizikas.

Kleopatra.
Red.: Juo tolyn, 
eiles p-lė Kleopa- 

• visos jos suriš
tos su gyvenimu, su ateičia. Ji 
tik' viena, mums mintįs užeina, 
rūpinasi tuo, kas .bus, kaip bus, 
kaip, ji norėtų, o ne kaip pasi
taiko. Eilės, savu keliui puikiai 
ir taisykliškai parašytos, skam- 
bėsis puikus ir norima praves
ti jomis dideli dalykai.
kokia

Bęt o!
jose apsireiškia jaunos 

musų poetės silpnybė! Kas to
kio? — jus norit paklausti. Ir 
kas tokio, jei mes nepasakytu
me? Nei vienas turbut neras
tumėt. Norime pirmiausia štai 
kokį pavyzdį duoti. Mažas vai
kutis, laikydamas ką nors ran
koje užpakalyje savęs, priėjęs 
į didesnį savo broliuką sako: 
"Jonuk, aš nesakysiu tau, kad 
man mama davė obuolį!”

Taip ir čia: plė Kleopatra iš 
pirmos eilutės apreiškia, jog' 
niekam neišduos savo širdies Į 
slaptybių. Mes tam norėtume 
keti,' nes merginos visados no
ri paslėpti, jei gali. Bet, o var
ge! Antrame punkte visa jos 
paslaptis išeina. T.uoj pat pasi
sako ko geidžia ir ką jos širdis 
užlaiko.- Iš trečio punkto, jei 
tikrai nežinotume ir p-lės žo
džiams nebūtume tikėję, patįs 
galėtume spėti, kad ji yra sen
mergė. Jaunos mergaitės savo 
norų ,taip puikiai išreikšti ne
gali. Apie prakilnumus tada 
nesvarsto, įsimyli ar į vardą, ar 
į jo akis, ar į ką kitą. Ir vis
kas. Bet, kaip viršuje sakėme, 
ji jau išsykio apsireiškė pla
čiau permalanti ir todėl turime 
tikėti. Jei ji, gailėsis šias eiles 
pasiuntusi mums ir tą išsišoki
mą padariusi, jau bus pervėlu. 
Visi jauni klaidų padaro.

G. Stočkus atsiuntė 'šitokį 
straipsnį: "Jeigu kiekvienas iš 
musų gautų ką jis geidžia, 
liktų nieko nei vienam.”

Ačiū. To ir užtenka, 
trumpinome.

Ne tas yra tikras poetas,
ris pasiima popieros, paišelį ir 
eina į laukus, girią, "prie gam
tos”, mislydanias eilių rašysiąs, 
bet tas, kuris pasijunta eiliavi-

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.

Central 1690 Main 2063

JONAS BALUKONIS
' Vienatinis Lietuvis 
Advokatas Clevelande

Praktikuoju visuose Teismuose.

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

Kitas Ofisas
6127 St. Clair Avenue 

Sale North American Banko 
Atdaras vakarais.

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO T0$ DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

SHORE

Saugumas Pirmiausia
INIGAI, kaip Lietuvoje žmonės šne
kėdavo, dega. Amerikoj pinigai au
ga — beveik taip, kaip bulves: 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 bankuosė.

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

MAIN OFFICE
2006 St. Clair Avenue

SUPERIOR BRANCH
7907 Superior Avenue

Kaip galėčiau pasiųsti pinigus saugiai į.užrubeži- 
hes šalis už žemiausias kainas? >*„•. ■<
Kas galėtų patarti man mano biznio ir ypatiškuo- 
se klausimuose?
Kur butų galima pirkti laivakortes?
Kur aš galėčiau sužinoti kaip galima prirengti sa
vo pasporta?
Kur aš galėčiau padėti savo pinigus saugiai?

y HE CLEVELAND TRUST COMPANY gali 
atsakyti šiuos ir kitus klausimus ir suteikti in

formacijas bei pagelbėti jūsų reikaluose. Tik už
eikit į bile kurį iš sekančių musų ofisų:

Gbe 
Glevelanb 

Gvust Company
Šaltiniai virš .$105,000,000



DIRVA

leisti

F. LEVANDAUSKAS
1203 E. 79th Street

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

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.

@©@@@@©®@©@@@
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(g) Cuy. Cent. 1505 Cuy. Union 289 (g) 

t C. J. Benkosld ©| 
© ADVOKATAS 
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8 429 Society for Savings^
Bldg. Cleveland.^
Męs sayo ofise turime kas per- J®" 

@ kalba lietuviškai. ©

Auksino
Kursas
Nupuolė

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVE

Pasiunčia daugiausia auksinų už do- 
larį.

Lietuvos Atstatymo Bendrovė prista
to greičiausia pinigus į Lietuva, nes 
Lietuvos. Atstatymo Bendrove jau 
turi Lietuvos Valdžios leidimą pi
nigus persiuntinėti.

Lietuvos Atstatymo Bendrovė tiek iš
moka, auksinų kiek siuntėjas nuper
ka, ir neatskaito Lietuvoje už siun
timo kaštus.

Lietuvos Atstatymo Bendrovė garan
tuoja visiems už siųstus per ja į Lie
tuva pinigus.

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVES

KURSAS ŠIANDIEN
YRA ŽEMIAUSIAS

Tuojaus visi kreipkitės persiuntime 
pinigų, o viexa karta gave patarna- 

vima — visuomet jo pas mus 
j ieškosite.
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“VARPO” 
BENDROVE LIETU
VOJE REIKALAUJA 

SPAUSTUVĖS

CU Lietuvoje veikia Ak
cinė “VARPO” Ben

drovę. 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.

Prieš Tradicijas
Sako: Varnas varnui akies 

nekerta. Bet kada pasitaiko — 
ypač kaip šiame atsitikime) — 
’’Darbininkas” taip capteli Chi- 
cagos ’’Draugui”, kad net....

’’Darbininkas” rašo:
"Dienraštis ’Draugas’, ko

mentuodamas sekretoriaus 
(reiškia S. V. valstybės sek
retoriaus — "Dirvos” Red.) 
Colby’io notą rugp. 10 die
nos, randa paguodą, buk nota 
nesanti 'tarptautinių santikių 
aktas, o tiktai partijinės ko
vos gudrybei. Girdi, lietuviai, 
latviai, estai, mindžiojami, o 
lenkai ir rusai glostomi dėlto, 
kad pastarieji gali paduoti už 
demokratus daugiau balsų, 
negu piemieji.

"Rusų balsų nei demokra
tai, nei kitokie negali tikė
tis. Rusų Amerike nedaug 
tėra ir esantieji yra subolše- 
vikėję. Jei kiek iš jų yra pi
liečiai, tai jie balsuos už Deb- 
są. Dabartinė Amerikos ad
ministracija mindžipja ne vien 
lietuvius, latvius ir estus, o 
taip-gi ukrainiečius ir kauka
ziečius. Lenkus glostydama, 
administracija atstumia ... vo
kiečių balsus, o iš dalies ir fi
nų. Be abejonės finai linki 
laisvės estams; latviams ir 
lietuviams. Tai ar finas ne- 
piktinas, jei. Amerika perša 
tas tautas rusams, kurių jun
gą patys yra gerai išmėginę. 

’Demokratų- ' administracija

skirdama katalikišką Lietuvą 
pravoslaviškai, arba geriau 
sakius betikybinei Rusijai ar 
neatstumia nuo savęs kata
likiškus balsus.

’’Taigi ’Draugo’ paguoda 
tuščia, ir išvedžiojimai neiš
laiko kritikos.’’

Lietuvos Atstatymo Bendrovė pagel
bsti išgauti pasportus ir parūpina 
laivakortes; atkeliavusiems į New 
Yorka keleiviams kuogeriausia juos 
priima ir palydi į laivus.

Lietuvos Atstatymo Bendrove pagel
bsti pasipirkti įvairių šalių pinigų.

Lietuvos Atstatymo Bendrtovė padir
ba visokius rejentalius raštus; pa
daro "doviernastis” ir kitokius do
kumentus.

Lietuvos Atstatymo Bendrovės 
nuosavus namas ir ofisas:

LITHUANIAN DEVELOPMENT 
CORPORATION

294 Eighth Avenue, Cor. 25th St. 
NEW YORK CITY.

Korporacijos Ofisas: 
1712 Washingon Street 

Wilmington, Del.

‘VARPO” 
būtinai reikalinga 
moderniškai 
spaustuvė. 
B-ve įgaliojo 
kauska įgyti 
spaustuve ir 
įgaliojo jį parduoti Ame
rikiečiams 2,000 “Var
po” Bendrovės akcijų. 
Kaina kiekvienos akci
jos yra $20.

Bendrovei 
yra 

intaisyta 
“VARPO” 
V. K. Rač- 
Amerikoje 
tam tikslui a

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

Nedėlioj: Nuo 2 iki 4 po piet.

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI 
GYDYTOJAS IR CniuuRGAS 
982 E. 79 St.,1 Cleveland, Ohio.

Telefonai: Rosedale 5758, Princ- 
ton 431

Vanagaitis ir ‘Birutė’
Tilžės Vanagaičio ’’Birutė” ir 

vėl išeina. Gavome jo 6-7 nu
merį (vadinasi mėnesinis). —• 
Nežinia kokiais tikslais, ’’Biru
tė” labai atkakliai išstojus prieš 
Kauno Valdžią ir bolševikišku 
tonu šūkauja apie visokias ne
būtybes bei stengiasi kritikuoti 
Lietuvos valdžios organą ’’Lie
tuvą” ir taip pat šokinėja prieš 
Prūsų Lietuvių (Tilžėje ir Klai
pėdoje) leidžiamus ’’Prūsų Lie
tuvių Balsą” ir ’’Rytojų”. — 
šiedu pastarieji laikraščiai yra 
spausdinami vokiškomis raidė
mis (’’Birutė” latiniškomis) ir 
eina už abelną Lietuvą, veikda
mi išvien su gerais tėvynai
niais.

Kadangi delei tokių netiku
sių ant valdžios užsipuldinėjimų 
’’Birutė” Lietuvon neleidžiama, 
jos 6-7 numeryje indėta labai 
klaidinantis j skaitytojus pasi
aiškinimas ; persistato save mu- 
čelninke ir ’’kovotoja” už nepri- 
gulmingą Lietuvą ir per jos di
delį ’’atsidavimą” Lietuvos rei
kalams užsipelniusi nuo Lietu
vos Valdžios paniekos.... z

Senai jau Lietuviams yra ži
nomi p. Vanagaičio darbai ir 
dabar nesistebės, jeigu jo ’’ge
riems norams” pastojama ke
lias. Jis dar užstoja tūlo Aųg- 
štuolaičio leidžiamą ’’Suvienytą 
Lietuvą”, kuri eina Vilniuje 
Lenkų kalba del Lietuvių ir pa
sitarnauja Lenkams paagentau- 
dama. . < ■ 7

Z'/jtoJi'i lnchr«

LENGVA YRA GAZAS EIKVOTI; 
TAIPPAT LENGVA IR TAUPINTI

Trįs apačioje telpančios iliustracijos pa
rodo netinkamą ir teisingą nustatymą val
gio gaminimams ugnį virtuvės pečiuose; 
ir taipgi tos parodo teisingą ir negerą bū
dą deginimo naturalio gazo.

Eikvojimas gazo ir bereikalingai dide
lės bilos už gazą paeina nuo naturalio ga
zo deginimo tokiais budais, kaip parodo 
pirmos dvi iliustracijos. Geresnė nauda 
ir mažesnės bilos bus kuomet nustatysite 
tinkamai ugnį, kad butų trumpos, mėly
nos liepsnos.

Paprastas bū
das degimo su 
ilgomis liepsno
mis. Nuo ket- 
virtdalio iki pu
sės gazo nueina 
niekais.

■ — L. Ga» Burner

2hto3/4 Inches

___ — Gas Burner

114 Inch

____ Į

Zi

peik) 
gazo 
nau-

Su paprastais e- 
samais ant 
naturalio 
deginimui
dojamais prietai
sais negalima iš
sivirti gerai su 
visai trumpa ug
nimi.

Degimo skylu
tės iškeltos su 
trumpom aštrio
mis liepsnomis, 
sunaudos tik ket- 
virtdalį ar tris 
ketvirtdalius ga- 

• zo vartojamo su 
žemai laikomais 
degimo prietai-

-i sais ir ilgomis 
liepsnomis. To
liau net negali
ma ištekt ugnies.
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ęPrie "Varpo” Bendro
ves, priklauso ir pini

gus įmokėjo (nuo 5 ir 
iki 20 akcijų) šie as
menis: 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
šiu, buv. 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.

4J 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.

nformacijų klausdami 
ir pinigus už akcijas sių
sdami, adresuokite Ge- 
neraliam "’VARPO" B- 
vės Ingaliotiniui šitaip:

V. K. RAČKAUSKAS
307 West 30th St. 

New York City.
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LOUIS EISENBERG
Turi Geležinių Daiktų, Peilių, 

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

Princeton 1337-K

Prospect 202. 1

Dr. T. A. Hanlen '

LAIKAS UŽRAŠYTI 
‘DIRVĄ” GIMINĖMS 

LIETUVOJE.

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

“Dirvos” kaina metams 
į Lietuvą tik......... $8.00

“DIRVA”
7907 Superior avenue 

Cleveland, Ohio.

TRENK kūjį ir lopetą j šaljznokalk sau GRA
BO ir nekalk DUOBES, bet tuoj reikalauk 

SVEIKATOS 
knygos, kurią gausi uždyką, užmokėdamas 
tiktai prisiuntimo lėšas, 10c. Adresuok: 
SVEIKATA, 2023 St.Paul An., CHICAGO, ILL

“DIRVOS” AGENTAS ANGLĮ 
JOJE

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

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

ji

Mrs. Luella Fisher, 'specialistė tinka
miausio nustatymo gazo prie pečių, kas
dien 
East 
galit 
soms
naudos iš mažai gazo ir daug mažiau jo 
sudeginti, negu paprastai yra namuose su- 
eikvojama.

atlieka praktiškas demonstracijas 
Ohio Gas Company įstaigoje ir vises 
prisižiūrėti. Ji noriai parodys vi- 

šeimininkėms kaip galima gauti daug

THE EAST OHIO 
GAS COMPANY
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© Užsiseneję Ligos

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

NERVIŠKAS, INKSTŲ, 
KAINOS PRIEINAMOS.

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

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

Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dieną iki 4 po pietų.

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

CLEVELAND, OHIO.
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KUNIGAI, 
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Kaišiadi

Gal M 
pisirodjti 
griauna bai 
aiškinti dal 
ti. jog aš 
nos politike 
je; skaitau 
Tėvynės Li 
rašau, rašj 
gi, Lietuve 
bažnyčioje 
ne tribūna 
nems šmei 
tytojįne* 
šii bažnyč 
liniukas tį 
idealu, bet 
iš tį idea 

vynas, tai, 
apsišvietęs 
bjaurėtis.

Pastarai 
kimu j I 
Seimą, aik 
kunigai j 
dogmas, a. 
gazais....

Pavyzdi 

zdeliu ižai 
mo, už b 
kau geni 
siu tiesą:
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Smart 
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[Įi Valstieį 
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rasą zpį 
ten bltį 
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Tai yra mano 
Medicina

paveikslas. Atėję pamatysit.
praktikavau per 40 metu.

Baigęs Mokslą, Registruotas, su Leidimu 
Gydytojas, Specialistas Chronišką Ligų
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LIGAS KRAUJO, ODOS IR 
SKILVIO IR VIDURIV- 
U2LAIKAU PASLAPTIS.

ir gydau pats ir kada tik at-
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X-RAY EGZAMINAVIMAS !$1 
JEI SERGI KOKIA LIGA IR NUSIMINĘS, NENUSTOK 
VILTIES IR ATEIK PAS MANE PASITARIMUI.

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

Mano Darbe Nėra Spėjimų.
Paslaptjs 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 patylimai 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 man® 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
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Stebėtinas dalykas pas mus (jie tokios stiprioš dvasios; sa- 
Lietuvoje; kas tik kitos pažiu- kosi galėtų ant syk sumušti ir 
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KUNIGAI LIETUVOJ GRIAU
NA BAŽNYČIAS.

Kaišiadorys, Trakų apsk.
Gal kam iš skaitytojų gali 

pasirodyti keistu, kad kunigai 
griauna bažnyčias. Pirm, negu 
aiškinti dalyką, turiu pažymė
ti, jog aš nesu vergu nei vie
nos politikos partijos Lietuvo
je; skaitau Save-laisvu sunumi 
Tėvynės Lietuvos ir apie tą, ką 
rašau, rašysiu bešališkai. Tai
gi, Lietuvoje šventieji idealai 
bažnyčioje žuvo, o liko politi
nė tribūna kitos pažiūros žmo-_ 
nėms šmeižti. Gi prašau skai
tytojų nemanyti, jog esu prie
šu bažnyčios. Atpenč, esu ša
lininkas tikrų Kristaus mokslo 
idealų, bet jeigu dabar pas muš 
iš tų idealų yra daromas pur
vynas, tai, aišku, susipratęs ir 
apsišvietęs žmogus turi tuomi 
bjaurėtis. į

Pastaruoju laiku, ypač rin
kimu " į Lietuvos Steigiamąjį 
Seimą, aikštėn išėjo, kad musų 
kunigai yra užmiršę tikybos 
dogmas, apsisvaiginę politiniais 
gazais.... griauna bažnyčią.

Pavyzdžiui duosiu keletą vai
zdelių išaiškinimui to klausi
mo, už kurių teisingumą atsa
kau geru savo vardu ir rašy
siu tiesą:-

Amerikoje, turbut, žinoma, 
kad Lietuvoje laike rinkimų į 
Steigiamąjį Seimą buvo stato
ma nuo įvairių partijų kandida
tūros. Sąrašai kandidatų buvo 
viešai iškabinami greta Kr.-De- 
mokratų sąrašų — Socialistų 
Liaudininkų Demokratų ir tt.

Smarkiausioji Kr.-Dem. par
tijos agitacija buvo varoma, y- 
pač kunigais.' Turiu pabriežti, 
kad agitacija demokratingose 
šalyse laisvas dalykas; ta lais
vė buvo ir pas mus,: įvairios pa
žiūros ir partijų piliečiai agi
tavo ar tai gyvu žodžiu ar per 
spaudą už savo kandidatus, bet 
kunigų agitacija buvo varoma 
ypatingu budu bažnyčioj — iš 
sakyklos ir konfesionalo.

Lietuvos piliečiai, ypač liau
dis, tiek privargus po svetimu j 
jungu per tiek daug metų, be 
to dar politiniai nesubrendus, 
taip dalykams stovint su rinki
mais stačiai buvo apsvaiginta, 
nežinodama už ką balsuoti.... 
Kunigai baugino žmones vel
niais, "cicilikais”; socialistai — 
baudžiava, jeigu užviešpataus 
kunigai, ir tt. Ir žmonės nebe
žinojo kaip pasielgti, ko klausy
ti ir kam tikėti....

Tarpe tų visų partijų atsira- 
da viena, kuri ramiu budū agi
tavo, — tai Valstiečių Sąjun
ga. Kunigai, keikiant visas 
partijas, kurios buvo ne kunigų 
pažiūros, visai- buvo apmiršę a- 
pie Valstiečių Sąjungą, žmo
nės tarp savęs nusprendė bal
suoti už ją. Ir laike rinkimų, 
mūsų apielinkėje, daugiausiai 
buvo balsų paduota už No. 7 
(musų rink, apigąrdoje Valst.

Sąj. sąrašas buvo No. 7) ir to
kiu budu piliečiai patįs savai- 
mi išrišo klausimą, apeinant 
Kr.-Dem. ir Socialistus.

Nustebo kunigai, sužinoję re
zultatą balsavimų ir baisiai su
pyko, kad ’’avelės.” nepaklausė 
jų, o balsavo už socialistinį blo
ką. Ir nuo tos dienos prasidėjo 
žmonių kankinimas (gaila, kad 
šv. -inkvizicija negyvuoja, nevie
nas iš balsavusiųjų už No. 7 
butų buvęs pavyzdingai nubau
stas), ypač tikinčių žmonių. — 
Prieš rinkimus kaip kas nebu
vo buvęs .velykinės išpažinties 
ii- kiekvienas stengėsi tą apeigą 
atlikti. Bet, deja, nežinojo ne
laimingieji, koks kerštas laukia. 
Kunigai ėmėsi negirdėtų pasau

lyje priemonių atkeršyti savo 
politiniams priešams. Prieinan
tiems prie konfesionalo "kata
likams” buvo statomi klau
simai, už kokį sąrašą valsavo. 
Žinoma, žmogus, nenorėdamas 
slėpti (kiekvienas katalikas pri
valo sakyti tiesą),’sakė teisybę, 
ir jeigu, anaip tol Diev, pasa
kė, kad balsavo ne už Kr.-Dem. 
sąrašą, — stačiai buvo varomas 
laukan su patėmijimu, jog am
žinai yra atstumiamas nuo ka
talikų bažnyčios ir po mirties 
bus amžinai pragare ir tt. Ti
kinčiam žmogui tas pareiški
mas buvo tolygus perkūno tren
ksmui .... Ir tas teroravimas 
ir kankinimas žmonių tęsėsi iki 
šiam laikui.

Daugybė prakeiktų bei at
stumtų nuo bažnyčios (o darė 
tai gudresni), eidavo į Kauną 
tiesos jieškoti. Kaune rasdavo 
kitos pažiūros kunigų, kurie, ai
šku, juokdavosi iš savo draugų 
(iš provincijos kunigų) pasiel
gimų, nes ne visi ir kunigai yra 
apsisvaiginę politikos gazais. 
Tie pažangesnieji kunigai aiš
kino žmonėms, jog, jeigu ir bal
savo už No. 7, nebėra visai nuo
dėmės. O buvo ir tokių žmo
nių, kurie del naminių reikalų 
negalėdami nuo ūkio atsiskirti, 
visai nėjo tesos jieškot, nusista
tę, kad jeigu atskirti jie nuo 
bažnyčios, gali visa daryti, kas 
patinka, ir duodavo sau liuosy-. 
bę’ žemiems jausmams, būtent 
girtuokliauti, vogti ir kitais bu
dais paleistuvauti, nesiskaitant 
su valstybne tvarka.

Gi kunigai, vietoj atitaisyti 
klaidą, t. y. pašaukti atgal ne
laimingus paklydusius prie baž
nyčios, viešai iš sakyklų bjau
riausiu budu keikė juos.

Taigi rinkimai į Liet. Steig. 
Seimą parodė žmonėms, jog ba
žnyčioje tiesos nebėra: supra
to visus tuos kunigų politinius 
purvinumus ir ėmė šalintis nuo 
jų. Gi kunigai, visai nenusimi
nę: likusioms avelėms prie jų 
aiškina: Va, žiūrėkite, ką’ ”cici- 
likai ir bedieviai” padarė: at
stūmė tikrus katalikus nuo baž
nyčios! dabai- jie bedieviai, o 
po mirties pragare bus....

Nors tikybos dalykuose maža 
numanau, .bet man rodosi, jei
gu taip doros ir Kristaus idealų 
dalykai musų bažnyčiose bus 
mindžiojami, galima tikėti, kad 
dabartinė musų tikyba turės 
išeit iš scenos ir ją galės pakei
sti įvairios sektos, kurios atsa
kys žmonių tiesos jieškojime...

Lietuvoje liaudis, bunda iš 
amžino miego, imasi protavi
mo, kaip iš knygų, taip ir iš ki
tų šaltinių, ir kaip -greit- galuti
nai apsišvies, tuomet dabar
tinė politikos tikslams bažny
čia turės būti pakeista.

Ir eina žmoųių supratimas 
augštyn. Buvo pas mus lai
kas, kada liaudis neturėjo nei 
mažiausio-supratimo apie ’’mok
slus”, šiandien jau pradeda jais 
indomauti. Laisvas Lietuvis.

BARTAŠIŠKIŲ VIENKIEMIS, 
(Kupiškio pač., Panev. apsk.)

Šiuo tarpu daug ko nerašy
siu, nes labai užimtas. Tik tiek 
paminėsiu, kad musų kareiviai 
varo Lenkus belaisvius kožną 
dieną į Kauną. Kaune randasi 
daugybė internuotų Lenkų. Jie 
išrodo labai blogai, suvargę, su
plyšę, daugelis basų. Taipgi 
musų kareiviai pasakoja ir apie 
bolševikus, kad jie baisiai esą 
suvargę, suplyšę, basi, su vy
žom nekurie apsiavę, sako, vie
nas bolševikas . apsimovęs mo
teriška skrybėle, kitas visai pli
ka galva, daugybė visai be šau
tuvų, alkani, kad, sako, baisu 
į juos ir pažiūrėti. Lietuvos 
kareivius va’diną buržujais, ka
dangi musų kariumenė apreng
ta ii- pavalgydinta kuogeriausia. 
Antra, bolševikų komisarai nori 
įkvėpt ir musų kareiviams bol
ševikiškos dvasios, bet musų 
kareiviai purtosi bolševikų skar
malų iš tolo, už tai ir užsitar
navo buržujų vardo. Dar ste
bėtina iš Lietuvos kareivių —
Laiškams popieros į Lietuvą, su gra
žiom kvietkom, paveikslais, aplinkui 
išdabinta perlų rėmeliai ir išmargin
ta deimanto dulkelėmis, su puikio
mis dainomis, kaip: Oi tu sakalėli, 
Pas tėvus, Sveikinu tave, mylimas 
Broleli, Sveiki gyvi mano gentjs, kas 
pas jus girdėti, Miela mano prisie- 
gėle. Išsiilgimas mylimos prisiegos, 
Sveikinu tave, miela sesute, Kur sau
lutė šviečia, Pas tave miela mano 
širdele, Apgailestavimas Lietuvos, ir 
Pas pačią ir Vaikučius — 22 pui
kiausios rušįs popierų, visų po vie
ną, tik už dolar. Siųskit pinigus da
bar pas Royal Sales Co., Dept. 21, 
Box 59. Sta. O, New York. (36)

FARliIOS FARMOS
PIRKIT UKES DIDŽIAUSIOJ 

LIETUVIŲ ŪKININKŲ 
KOLONIJOJ MICHIGAN 

VALSTIJOJE.
Čia jau yra suvirs 400 Lietuvių pir

kę Ukes.
Pirkit šį rudenį, nes pavasarį bus 
brangesnės.a Fountain apielinkej že
mė yra pagarsėjusi savo gerumu ir 
viršija visas kitas žemes, kokios tik 
parduodamos Michigan valstijoje, n 

Parduodu farmas ant lengvų išmo
kėjimų, turiu ant pardavimo 57 far
mas su budinkais ir didžiausiais sod
nais, prieinančios prie ežerų ir upių. 
Taipgi turiu daug Farmų su gyvu
liais. Del platesnių žinių rašyk, o 
gausi katalogų.

J. A. ŽEMAITIS
R. 1, FOUNTAIN, MICH.

ir neleidžia jų išvykti iš Lietu
vos. Lietuvos karžygiai sako: 
’’Mes išvytume į savaitę laiko 
Lenkus į VaršavBąį o bolševikus 
į Maskvą.”

Iki šiolei pastovaus užsiėmi
mo neturėjau, vaikštinėjam po I 
Kauną su Leit. Purviu ir gerė- 
jamės jo gražumu. Kaune jau' 
pusėtinai daug randasi ir Ame
rikiečių, taip kad Kaimo sulen- j 
kėję gyventojai pradeda nuo 
Amerikiečių išmokti lietuviškai 
kalbėti. Stebėtina, kad čia uo-1 
liai kiekvienas mokinasi lietu
viškai,'kuris tik nemokėjo. Ma
tyt, kad už kokių poros metų 
nebus Kaune girdėti kitos kal
bos kaip tik liętuviška.

MOTERŲ DOMAI! Klausykite! ar 
norėtumėt pačios sau išsisiuvinėti 
daugybę dalykų arba net mokytis 
siuvinėti ir uždirbti nuo 5 iki 15 do- 
larių į dienų, dirbant del kitų? Mes 
išmokysime jums ir beveik į valan
dų laiko mokėsit dirbti. Bile 7 metų 
kūdikis gali dirbti su musų mašina. 
Jos vertė aukso svaros. Pilni nurody
mai su jos pirkimu apie ąpsiulėjimų 
skrybėlių, jekių, rankinių krepšelių, 
šliperių viršų ir stalams užtiesalų, 
komodoms uždangalų-, pirkiniams tar- 
belių, paduškų, raidžių'j abrusus, pia
no užtiesalus ir kitų daugybę naudin
gų dalykų. Nepraleiskit šio pasiūly
mo arba dirbant del kitų nuo 5 iki 
15 dol. į dienų arba pagražinimui sa
vo namų. Prisiųskit dolarį ir gausit 
mašinų su pilnais nurodymais. Sku
bėkit tuoj, nes tas pasiūlymas nevi- 
sada garsinamas. Si mašina dirba 
stebuklingai. — Universal Dist. Co., 
Dept. 48, 36 Madison Sq. Station, 
New York, N. Y. (36)

persikeltų į Lietuvą; čia galėtų

geriau gyvuoti, kaip Ameriko
je, nes ir Lietuvoje toks laik
raštis kaip "Dirva” labai pagei
daujamas.

Liudvikas Apšega.

būdų, kas jums ken- 
risas Moksliškas Me-

gelbėsiu.
>e Berline, Londone, 
inkiųjų Užsisenėjusių 
tėkmės užganėdina 
06 IR 914.
usio gydymo už jums 
įkysiu. Jeigu išgydo- 
Jbėti Lietuviškai.

5TAS”
Antros lubos.
is nuo 10 iki 1.
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Giminės iš Lietuvos .
Mes pergabensime jūsų gimines iš jų namų Lietu

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

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

legramą. Persiuntimas pilnai užtikrinamas, o jei kas 
negauna, pinigus jums gražinsime.© ©© ----------- ------------------ - @
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A. ŠIMKŪNAS
Moteriškų, Vyriškų ir

Vaikų Drapanų 
Krautuvė 

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

sijonų ir visokių kitokių. 
Krautuvė atdara ir vakarais. 

1001 E. 79th Street 
Kampas Cramb Avenue.

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
Dantistas

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

Gretimai prie Lake Shore Banko

DENTISTAS
DR. J. A. KURLANDER

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

EUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslą aptieko-* 

rius Pragos Universitete. | 
Čionai yra visokių Euro-i 
piškų vaistų ir chemikalų, | 
taipgi daug visokių * Ko-> 
da'ks paveikslams imti, ly- > 
giai ir kitokių fotografi-| 
joms reikmenų. Yra bu-1 
minių dalygų, perfumų, < 
sadlainių. Receptai musų 
speciališkumas. Mes moki- 
nam dykai imt paveikslus 
kas perka kamerų. Filmas. 
irgi puikiai išdirbam.
7901 SUPERIOR AVE.

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

\ I LIETUVIAMS

DYKAI
Suteipiame paaiškinimus kaip geriau važiuoti Tėvynėn, ir 

išdirbame pasportus trumpiausiam laike. 
Partraukiame iš Lietuvos gimines ir pažįstamus.

LAIVAKORTĖS VAŽIUOJANT Iš LIETUVOS IR TE
NAI; SIUNTIMAS PINIGŲ; PRIIMAMA PINIGUS 

ANT PAČĖDIJIMO IR MOKAMA NUOŠIMTIS.
HENRY C. ZARO

3RD AVE. Cor. 6th St. Dept. L. 5 NEW YORK, CITY

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 dantų pasi

taisymo.
Naudoju savo garsų “Peridonto** del Be- 

skausmip, Dantų Traukimo.

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

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

prisiusite laišku $1, taipgi suteiksime paaiškinimus apie 
pasidarymę 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

ku o jam, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

daugiau niežėjimo, kasjmosi, 
įvykstančių ribų pleiskanų.PRANEŠIMAS VISUOMENEI!

Šiuomi pranešam gerbiamai Lietuvių Visuomenei, kad šiomis dįe- 
mis atsidarė New Yorke nauja Lietuvių Persiuntimo Agentūra, po 
vardu Lithuanian Marine Forwarding Co., kurios tikslas yra sąži
ningai patarnauti Lietuviams persiuntime pagalbos savo giminėms 
Lietuvoje, kaip:*persiuntime drapanų, valgomų daiktų, pjnigų ir tt.

Su visokiais reikalais kaslnk persiuntimo bei informacijos 
meldžiame kreiptis šiuo adresu:

Lithuanian Marinė Forwarding Co.
203 West 33rd Street NEW YORK CITY'
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© Žmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasjmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino.

Vyrai ir moterįs kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus 

plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų,

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas, t 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- | 
nų atsinaujinimo. i

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams, j
Ji nesugadins nei jautriausios_odos. Jus negalite apsieiti be | 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. i

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

AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway. New York —

MAINOM NAUJUS NAMUS ANT SENU
TAIPGI NAMAI ANT PARDAVIMO

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

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

naujų, kurie čia yra nurodyti.

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

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

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

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

Turėdam!

A. B. BARTOSZEWICZ
Telefonai:

PETRAS MULIOLIS
Telefonai©©©©©©©@©©@©@©©©@®©©M

©©©
©

reikalus su Namais, kreipkitės:

Rosedale 1157

Prospect 953

7907 Superior Avenue
Princeton 2727 «

2006 St. Clair Avenue
Central 6488

©©
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i Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese į |

Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157
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D-ro J. šliupo prakalbos. Se- 
redos vakare, rugp. 25 d.. Lie
tuvių svetainėj, atsibuvo pra
kalbos, parengtos gerb. D-rui J. 
šliupui, kuris atvyko iš Chiea- 
gos. Kadangi D-ras šliupas-ne
senai sugrįžo iš Lietuvos, vi
siems buvo žingeidu jo naujienų 
išgirsti. .Buvo kalbama apie a- 
belnus dalykus ir apie Lietuvos 
laivyną.

Po prakalbų, pas p. V. K. Jur- 
gilą atsibuvo vakarienė, kurio
je dalyvavo D-ras šliupas ir ke
letas įžymesnių vietos veikėjų 
ir biznierių;

Kitam numeryje bus plačiau, pakalio,

pasakė, kad jam linksma, jeigu 
ji yra tikrai mirus.

Susekta degtinės platintojų 
ratelis, kurio visa nauda apima 
$25,000,000 vertės degtinės. Ta
me apkaltinta 20 Cleveland© 
žmonių, turinčių bendro prie 
uždraustų svaigalų platinimo.

SMULKIOS ŽINIOS
Waukesha, Wis. — Tula mo

teris, miegojus du ištisu metu, 
dabar išbudo; ji po senovei yra 
normalė ir viskas su ja gerai. 
”Aš negalėjau pergalei tos in-

tėkmės, kuri mane rodės lyg 
laikė kitame pasaulyje. Per du 
metu negalėjau atverti akių, 
ištarti žodžio ar pajudinti kurią 
savo kūno dalį, žinojau kiek
vienos dienos nuotikius, girdė
jau viską kas man kalbėta, bet 
negalėjau išsinerti iš to letar
go, kuris mane apgaubęs laikė. 
Net dabar man keistai viskas 
išrodo.” — Ji išbudo sėdėdama 
kedėje miesto’prieglaudoje, šalę 
jos sėdint jos giminaitei ir kal
binant.

dėjo j pečių. Jo duktė pečių 
pakūrė. Dabar jis valdžiai sko
lingas $600.

Crookston, Minn. — Penki 
vaikai prigėrė upėje, besiman- 
dydami. Vienas jų papuolė į 
srovę ir šaukė pagalbos, kiti ke
turi, bandydami pagelbėt, sykiu 
su juo nuskendo.

Cukrus atpinga. Washing-, 
ton. Išpustas cukraus' kainų 
burbulas truko, — nuo 35c. sva-

ras jau nupuolė iki 20c. ir sa
vaitės laiku tikima nupuls iki 
15c. Bankai atsisakė cukraus 
spekuliantams skolinti daugiau 
pinigų.

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

Mokyklų pinigai. Pakilus kai
noms knygų, šiais metais vie
tos gyventojai turės pridėti sa
vo vaikams, einantiems mokyk- 
losna, prie knygų dar $28,000.

Mokyklų taryba turi tiktai 
100,000 reikalingų 250,000 kny
gų ir eina didelis subruzdimas, 
ar leidėjai suspės pristatyti iki 
rugsėjo 13 dienai knygas, kada 
mokyklos atsidai'ys.

Pereitą nedėldienį ant kelių 
įvykusiose nelaimėse likosi su
žeista dešimts žmonių.

Subatoj užmuštas apie 12 m. 
vaikas, kuris su kitais buvo už
sikabinęs ant automobilio už- 

Kitas automobilius jį 
suvažinėjo. Kas jis do vienas, 
niekas nežino, nes kiti pabėgo, 
jis gi ligonbutyje mirė.

šįmet nuo sausio pirmos-die
nos Cleveland© gatvėse suvaži
nėta 36 vaikai žemiau 16 metų 
amžiaus.

Buvęs miesto majoras Davis 
agitacijoms savo kandidatūrai 
ant Ohio valstijos gubernato
riaus praleido $36,374. Ar pa
siseks būti išrinktu, nežinia.

Apvogė maudynes. Ant Pu- 
blik skvero pereitą savaitę nak
tį užėję vagiliai užpuolė turkiš
kųjų maudynių savininką ir pa
vogė dėžutėse sudėtus maudy
tis atėjusių žmonių pinigus.'

Dvylika bolševikų išsiųsta iš 
Cleveland© pereitą savaitę i'El
lis' Ifeland, New Yorke, iš kur 
jie bus deportuoti Europon. Jų 
tarpe yra keletas Lietuvių. — 
Musų bolševikėliai vėl pradeda 
riesti nosis, manydami, kad jų 
jau negaudo. Nesidžiaugkit, 
nes nežinot kada jūsų valanda 
ateiti gali.

Rumanijos kunigaikštis lan
kėsi pereitą savaitę Clevelande. 
Jį stotyje pasitiko vietiniai Ru
manijos tautiečiai.. '

Youngstorri,- O. — Moteris, 
panaudojus savo,vyro kaklarai- 
kštį; pasikorė. Liga, sako, bu
vusi saužudystės priežastimi.

Canton, O. — Ežere atrasta 
negyva mergina, apie 22 metų 
amžiaus. Spėjama, kad ji pati 
pasiskandino.

Tiffin, O. — Šiiųet medaus 
niekam nestokuos; taip gausiai 
bitelės prinešė, kad, sakoma, 
senai kas ir atsimena, tiek daug 
buvus.

DUOK JAM
Sausalito, Cal. — šio mieste

lio pačto perdėtinis, manyda
mas, kad saugioji piniginė šėpa 
nėra užtektinai saugi laikyti 
krasaženkliams nakties laiku, 
guldamas ant nakties juos su-

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

AKIU 
Specialistas

Ofiso valandos: 
10 ryte iki 12

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

AR JUMS TEKO MATYTI? ■ į
Rugpjūčio mėnesio Mėlyno Bondso Išpardavimą '1 

pas THE RANDOLPH VARIETY STORE. v -j 
Dideliai Atpiginti dalykai per Rugpjūtį visoje !] 

Tėmykit dalinamus tikietus su ;[
MĖLYNA JUOSTELE į

RANDOLPH VARIETY STORE
7040 SUPERIOR AVE. Prie Addison Road.

PROGOS
ŽIŪRĖK KĄ jūsų do- 
laris gali jums padary
ti, invesdintas į The 
Hearthstone Building 
Co. Jis apsisuks ketu
ris kartus per metus, 
uždirbdamas I 5 % kiek
vienu sykiu ir jis bus 
taip saugus kaip butų 
laikomas Banke.

Pirkite Grynais Pinigais ir Taupyki! Pinigus!

The Hearthstone Bldg. 
Co. budavoja pamuš 
Clevelande ir paskoli
na pinigus ant namų.

2041 Hamilton Ave. 2047 Hamilton Ave. 2000 Hamilton Ave.
3246 Superior Ave. 1332 E. 55th Street

Daug vaikų prigeria ežero pa
kraščiais ir todėl miesto valdi
ninkai paskelbia visiems tė
vams, kad prižiūrėtų vaikus ir 
neleistų jiems vieniems nei eiti 
Į pavandenius, nei maudytis.

Clevelande cukrus jau parsi- 
davinėja po 19 centų, o nesenai 
buvo net po 31c. svaras. Bet 
dar ne galas: kainos puola ir 
toliau, ir kurie prisipirko po 31 
centą laukdami daugiau pakį- 
lant, dabar nori krautuvei grą
žinti ... .

Columbus, O. — Intužęs ant 
savo žmonos, tūlas vyras-ją vi
siškai peiliu užbadė ir kada-pa
šaukta policija, džiaugsmingai

“DIRVOS” KAINA

kus

E. Liverpool, O. — Pasišali
nęs iš kariumenės stovyklos be 
pavelijimo, bijodamas busiąs a- 
reštuotas, tūlas 23 metų karei
vis bandė nusidurti ir sunkiai 
susižeidė.

Daržovės pinga. Kadangi iš 
laukų pristatoma miesto- rin
koms daugiau produktų, negu 
spėjama išparduoti, jų kainos 
žymiai pradėjo gulti. Kurie no
rit visko pigiai pirkti nueikit 
ar nuvažiuokit į marketus.

Chicago. — Du vagjs auto- 
mobiliuje privažiavę i prie gelž- 
kelio stoties, kur buvo padėta 
pačto siuntiniai, paėmę pačtinj 
maišą su $100,000- pabėgo.

Melba Drug Store
The ADELSTEIN DRUG CO. 

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

Del jūsų vaikų sveikatos var
tokite

t VIOLET LAXATIVE

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 kaatorinie alie
jaus.

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

Pinigai yra sunku už
dirbti, ir kada juos už
dirbi, leisk darban, kad 
dirbtų del tavęs. Pini
gas ' nedirbantis nyks
ta ir yra taip, kaip jo 
neurėtum, kaip karvė, 
kuri neduoda pieno.

NESAKYK, kad pada
rysi tai rytoj, nes ry
tojus visados bus ryto 
jum. Daryt reik šian
dien, nelauk kol kas at
eis pasiūlyti. Koks da
lykus vertas turėjimo, 
pats žmogus turi jo jie- 
škoti.

Jus gana daug girdėjot 
apie The Hearthstone 
Blgd. Co. ir daug Lie
tuvių jau prie jos prisi
dėjo. Čia jums geriau
sia proga su mažai pini
gų pradėt ir mokėt kas 
mėnuo po kiek gali. 1

DARYK tai šiandien. 
Prisiųšk musų Kuponą 
su savo vardu ir antra
šu ir mes suteiksime 
jums platesnius paaiš
kinimus 
panijos 
kalboje.

apie šios kom- 
veikima, jūsų

Kam imate valgomus produktus ant knygučių, jeigu pirkdami už grynus 
pinigus galite sutaupinti mažiausia 20%

Turėdamas savo Sklodą ir darydamas didelę apivartą penkiose savo Krautuvėse 
NUŽEMINAU KAINAS ant visų valgomų produktų nuo 20 % iki 25% tiems, 

kurie pirks už grynus pinigus;
Produktai į mano Skloda ateina tiesiog iš išdirbysčių ir Ūkių ir yra apmokami grynais pinigais. 
Todėl aš galiu parduoti tuos produktus už grynus pinigus pigiau, negu kokia kita Grošerio ar mė

sos krautuvė.
Mano užduotis yra visados užganėdinti kiekviena pirkėja ir todėl produktai mano 

gvarantuojami ir apmainomi, jei pirkėjas to norėtų.
Atsilankykite Jums Artimiausioj'mano Krautuvėj ir Persitikrinkit mano prekėmis 

rių kainas čionai paduodu.

krautuvėse yra

(tavorais), ku-
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4
5
6

ŠVIEŽIOS MĖSOS 
Apskritas Griežinys Jautienos - - 

Jautiena 
Jautiena 
Jautiena 
Jautiena 
Jautiena

nuo Strėnų - 
nuo Šono - 
Kepimui - - 
Virimui - - - 
Šutinimui

35c svaras 
35c ( " ■ 
,25c ” 
25c ” , 
30c ” 
19c ”

47
48
49
50

kenas 2 
3 
2 
3

7
8 1
9
10

12

KIAULIENA 
Kiauliena*nuo Peties - - -
Kiauliena nuo Strėnų - - - 
Kiaulienos Kirstiniai - - - - 

i Šonkauliukai
Kauliukai - - - - -

! Šviežios Kilbasos

30c 
40c 
42c 
23c 
10c 
25c

13
14

16
17

18
19
20
21
22

52
53
54

55
56
57
58
59

2

45c 
55c 
35c 
60c 
15c 
18c 
13c

6 oz 
14oz

Po Sausio 1 d., 1921, 
Bus: Amerikoje $3, 
Lietuvon — $4.

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

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

LAIŠKAMS
POPIERIAI

Mes turim visokių spausdintų laiš
kams rašyti popierių, prie tėvų, 
motinos, brolių, seserų, mylimo
sios, visokių giminių, draugų, pa
žįstamų ir tt. Ilgėjimosi dainos, 
tautiškos dainos, ir visokios kito

kios dainos

w tooKONVERTAIS v v

Laiškai spausdinti keliomis spal
vomis, su gražiais apskaitymais ir 
kvietkais: jūsų giminėms, pažįs
tamiems bei mergelei yra labai 
smagu gauti gražų laiškelį, kuria
me gražiomis eilutėmis yra išro- 
kuoti jūsų jausmai prie jų. Tė
veliams yra šventi laiškai, jie lau
kia nuo jūsų išsiilgę; rašykit jiem 
dailius laiškus su dainelėlis išrei- 

kštojais jūsų . jausmų.

Siųskite $1.00 tuojaus, popieriai 
jau yra supakuoti po 3 tuz. su

M. G. VALASKAS

DepL 15, CHICAGO, (38)

uždirbtas piniSunkiai 
gas gali susidvigubint, 
tik invesdink jį atsa- 
kančion vieton.

-— KUPONAS -----
THE HEARTHSTONE 

BUILDING CO.
792 The Arcade

Euclid Avenue gale.
Meldžiame prisiųskit man 
platesnių informacijų ko
ki pinigai, invesdinti j 
The Hearthstone Bldg.\ 
Co. gali atnešti man pel
nų;

Vardas

Adresas

25,000 KNYGŲ UŽ DYKĄ
L. K. MOKYKLA padovanoja 25,000 knygų visiems tiems, kurie 
nori sužinoti kaip galima lengvai, greitai ir pigiai įsigyt MOKSLĄ. 
Siuskit savo antrašų ir 10c., kaipo persiuntimo lėšas, adresuodami:
L. K. MOKYKLA, 2023 St. Paul Ave. CHICAGO, ILL. (40)

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35
36

37
38
39
40
41

VERŠIENA 
Veršiena nuo Peties - 
Veršiena "su Inkstais del kepimo 
Veršienos Kirstiniai - 
Veršienos Griežiniai - -
Veršiena Šutinimui -

RŪKYTOS MĖSOS 
Kalifornijos Kumpiai - 
Geriausi Rūkyti Kumpiai be kaulo 
Rūkytos Kilbasos - - - -
Lenkiškos Kilbasos . - -
Krakovskos Kilbasos - 
Maišyta Dešra - 
Paprasta Dešra x -
Viėneriai - - - - - „ -
Kraujo Pudingas - - - . -
Kepenų Pudingas - - ' -
Baltas Pudingas - 
Didžioji Dešra - - - - -
Liežuvio Pudingas 
Konservuota Jautiena - 
Lupų Pudingas - 
Sausa Kilbasa - 
Virintas Kumpis -

SŪRIAI 
Kietas Naminis suris - ' - 
Šviežia Varškė - - . - - -

30c
25c
30c
40c
20c

27c 
45c 
19c 
25c 
35c 
37c 
20c 
25c 
30c 
30c 
18c 
23c 
49c
55c
45c 

49c 
75c

25c
15c

KONSERVUOTI VALGIA 
Lašiniai ir Pupos - - - . kenas 1
Bartlett Grasios - i - - kenas 2
Covo Aliejus stalams ir kepimui ” 1 pt. 
Švieži Rauginti Kopūstai 
Rožavi Salmons

42-Riebios Silkės
43
44
45
46

Sardinkos Tomečių skystime, 1 5 oz. 
Tikras Medus 5 oz. - • - -
Brimfield Burokai 
Karo geriausias Syrupas -

93
94

95

MUILAI
Aukso Juostos Muilas 9c
Tėvuko Nuostabus
Muilas - - - - 9c 
Puikybė Muilas - - 7c 
3 už - - - - - 20c

96
97
98

sv.
2

9c 
45c 
40c 
15c 
30c 
20c

3
2

18c 
20c 
17c

Mylimos Muilas 3 už 25c
Laumės Muilas - 9c 
Argo Krakmolas, di
delis pundulis - - 12c 
Žvaigždės Muilas 9c 

100 Octagon Muilas - 9c
99

60
61
62
63
64

65

66
67

68
69
70
71
72
73
74
75

76
•77

78
79
80

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Kolumbijos Avietės 
Konservuotos Vyšnios - 
Konsėrvbotos Slyvos 
Hawajos Ananasai - - .
Vandos Skanumynas 
Ankstyvi Žirniai 
Campbell’s Tomečių Zupė 
Maišyta Džėlė Žemvuogių, 
Vyšnių ir Ananasų skonio 
Tikra Obuolių Dželė 
Šveicarijos Cikorija
ECCA vartojamas kiaušinių vietoj 
Louisianos Skremblys - - ” 1
Nauja Cikorija 2 oz. pundulys 
2 punduliai už - - - - - ' -
Vainiko Milteliai dėl kepimo, 3 oz. dėžės 
Cukriniai kornai - - - kenas 2
Ponios Jones Catsupas 1 0 oz. bonka 
Buckeye Išgaruotas Pienas 
Aukso Kryžiaus Pienas 
mažesni kenai 3 už 
Amerikos Sardingos muštardos 
skystime, 3 % oz. dėžės 3 už 
Sardinkos Aliejuje 31/4 oz. už - 
Rūkytos Sardinkos Aliejuje 3% oz. 
2 dėžės už . -
Raudono Kryžiaus Šutintas Pienas ken. 
Aliejus del Stalo 1 2^2 oz butelis 
Alameda Marmeladas 1 sv. 
Vaisių Marmeladas 1'5 oz - -
Šviežias Actas 32 oz butelis , - -
Campbell’s Daržovių Zupė 1 
Puikios Razinkos be seklų dėžutė 1 5 
Miežiniai Miltai arba “Cream of 
Barley” 1 sv. 8 oz. 
Gryni Pipirai 2 oz dėžutė 
T. P. Neuros Spėciališka Šviežia 
Kava, 1 sv. pundulis 
T. P. Nėuros Geriausia Kava/ 1 sv. pun. 
Campbell’s Lašiniai ir Pupos, kenas 2 
Tometes, - . - - - . - ” 1

kenas

oz

2
3

14oz
2

101
102
103
104

Riebios Silkes - - ’ •-
Raudonos Pupos - - .

Liuosa Kava, 1 svaras 
Arbata, juoda, dėžutėse 
Motinos Avižos, sutrintos 
Uneėda Džiovinti Pyragačiai 
Geriausi Miltai, 5 svarai 
Švieži Kvietiniai Miltai, bačka 
Ekstra Puikus Ryžiai, 1 svaras 
Koraliniai Sluogsneliai, 2 punduliai už 
Bulvių 6 svarai už 
Šviežių Kopūstų 3
Fels-Naptha Muilas 
Darbinis Muilas 
Soapinas, didelis p. 
Lye gailusis šarmas 
2 už....................

18c 
15c 
10c 
25c 
18c

5c 
10c 
19c 
15c 
15c 
17c 
25c

25c
25e

25c
25c
35c
40c
18c
25c
13c
30c

18c
9c

65c 
45c 
15c 
10c 
15c 
20c 
20c 
15c 
40c 
15c 
15c 

9c 
40c 

$16.00 
19c 
25c 

- 25c

9c
9c
7c

13c
25c

irai UŽ - - - 10c

105 Lux, geriausis 13c
2 už - - - - - 25c

106 Lazurkos - - - 13c
2 už’- - - - - 25c

107 Ammonia, didelė b : i3c
2 už - - - - - 25c




