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Lietuvos Kaimene Lenki) Fronte
LENKAI NUSIGANDO' MATYDAMI DIDELĘ 

80,000 LIETUVOS PILNAI APGINKLUOTĄ 
KARIUMENĘ LIETUVAI GINTI. X I

Francuzų Misija Nori Varyti Lietuvius “ Gelbėti 
Vrangeliui Pietinėj Rusijoj. Lietuva tam 
y Griežtai Protestuoja.

Italija Užklupta Žemės Drebėjimo ir Darbininkų 
Nerimastavimo. Užimta daug Dirbtuvių.

SUKILIMAS RUSIJOJ
Londonas. — j Keletas smar

kių sukilimų prieš sovietų val
džią buvo pakilu Maskvos apie- 
linkėse ir tik su,' dideliu kraujo 
praliejimu pavyko sukilimus nu
slopinti, — tokios žinios pasie- 
kėaKopenhagenąl per Rygą.

Taipgi ateina,žinios apie bu-

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO

Scranton, Pa. — Streikuojan
čius angliakasius unijos perdė- 
tinis ragina grįžti prie darbo, 

l tuo budu,\sako, tik bus galima 
prjeiti prie susitarimo nustaty
mui darbininkų trukumų.

Didžiausia tos srities kasyk
la, Carbondale miestelyje, užr 
sidarė pirmiausia, kada prezi
dento paskirtoji komisija nesu
taikė darbininkų ir kompanijų 
atstovų algų pakėlimo reikale. I

Visos Hazletono distrikte ka-J 
syklos buvo uždarytos.

Praeitą panedėlį ankliakasių 
perdėtiniai bandė prieiti nuo
sprendžio, kad darbininkai grįž
tu prie darbu.

Londonas. — Anglijos kasyk
lų darbininkų gręsįamo streiko 
krizis neperėjo. Nors eina de-1 
rybos kaip nors susitaikyti, beti
darbininkai sako jie nenori kei- j RUSų-Lenkų Susitikimai 
sti’ savo reikalavimų. Valdžiai

Jajpgi, sąkp, pasiryžus, laikytis , 
savo komisijos padarytų išlygų; I

Portsmouthe gelžkelių unijų 
' perdėtinis savo kalboje į narius 
pasakė, jog angliakasiai kovoja 
už darbininkų reikalus, totįel iš I 
gęlžkeliečių pusės neturi pri-

LIETUVOS ULTIMA
TUM LENKAMS 
Washington, rugs. 8.— 

Oficialis pranešimas gau
tas diplomatiškuose rate
liuose -šiandien skelbia, 
jog Generolas Žukas, Lie
tuvos armijos komandie- 
rius, inteikė Lenkų mili- 
tariams delegatams Kau
ne nota, kurioje pareiškia, 
jog jeigu Lietuvos-terito- 
rialiai reikalavimai nebus 
priimti, Lietuva susidės 
išvien su Rusijos bolševi
kais ir net Vokietija prieš 
Lenkiją.

Ką Lenkai ant to atsa
kė, pranešimas nepaduo
da.
. Žinia iš Varšavos Len
kijos atstovybei užsime
na, jog Lietuva gal irgi 
bus atstovaujama Rusų- 
LenKu tarybose Rygoje.

Lietuva Protestuoja
' Kopenhagen, rugs. 8 d.— | Taipgi ateina .žinios apie b 
Francuzijos militarė Misija Įvusius sukilimus. Petrograde, 
pradėjo organizuoti rekru
tus Lietuvoje siuntimui į 
pagalbą gen. Vrangeliui pie
tinėje Rusijoje, kariaujant , , _ __ --
čiam prieš bolševikus. De-Ilaisvių, atsiėmė; atgal Omską, 
lei tokio Francuzų pasiel-1 kurį, kaip ir kitus vakarinėje 
gimo Lietuvos Valdžia ban-|siberijoje miestus, buvo sukilę 
do kuosmarkiausia užpro-1 gyventojai užėmę. Kaimiečiai, 
testuoti. — Taip pusiau ofi- gyveną prie gelžkelio, apleido 
cialiai kalba Lietuvių rasti-[savo namus, pasiimdami su sa- 
nėje Kopenhagene.

Harbin, Mančžurija. — Rusų 
sovietų kareiviai, su pagalba 
Vokiečių ir Ungarų karinių be-

vim gyvulius ir maistą.

Danzig, rugs. 11 d. — Lenkų j 
htaikos-o.delegatai pro čionai va- i 
(žiąbja Rygon. Tarybos tikima 
I prasidės apie vidurį sekančios 
savaitės. - M. Dmowski, Lenkų 

(valstybės tarybos vice pirminin
kas, vyriausias delegacijos at- . 
stovas taryboms su Rusais, iš-L

trukti užjautimo savo'draugams $ažiuodamas pasakė;
angliakasiams ir jie yra pasiry
žę stoti išvien. “Anglų spaudos išreikšta vil

tis, jog .Lenkų išlygos bus pri- 
Young-stown, O., geležies dirb^.ęiųam,os, nebu? suvilta. Musų 

darbinio- tikslas ne tik užverti šu Rusija 
'taiką,' bet padaryti ją amžina. 
Vienatinis čia neįkergiamas da
lykas tai musų santikiai su Lie
tuva. Tas turės būti nustatyta 
tarp Lietuvos ir Lenkijos, mes 
geid^ame, draugiškai.”

Lietuvos Inteikta Len- | 
kąms Nota

Washington, rugs. 9 d.— j 
■ Lietuvos Atstovybė gavo se
kantį nuo Ministerio Puric
kio kabeli iš Kauno:.

I
I Lietuvos Valdžios nota, | 
inteikta Lenkų Vyriausybei) 
rugsėjo 6 d.:

Turiu garbės perduoti 
Lenkijos valdžiai sekanti:— 
Lietuvos Valdžia apgailau
ja, kad negali sutikti' su 
Lenkų Valdžios reikalavimų 
ištraukti Lietuvos kareivius 

[už linijos, paduętos jūsų no- 
jta, del sekančių priežasčių:

Pirma — liuosnoringas 
l atidavimas jau Lietuvos 
Į Respublikos globoje esančių 
l teritorijų butų sulaužymas 
[neutralumo linkui- Rusijos;

Antra — mes laikome tą: 
I teritoriją-neginčijamai esa-i 
|ma Lietuviška.

Kaslink demarkacijos li
nijos, siūlomos jūsų telegra-' 
mu iš rugsėjo 2 d., turiu Į 

i garbės atkreipti jūsų domą 
IĮ tą faktą, kad tos linijos j 
buvo nustatytos po ypatin- [ 
gomis aplinkybėmis, be ,.ži- 
[nios'ar sutikimo Lietuvos) 
[Valdžios; ant tų linijų nie
kados Lietuvos Valdžia ne
pristojo. •

Lietuvos Valdžia, vaduo- [ 
damasi susitaikymo dvasia 
ir trokšdama išvengti tarp j 
Lenkų ir Lietuvių kariume-Į 
nių .konflikto, pasiūlė Len-1 
kijos valdžiai notoje iš rug-j 

(sėjo 27 d. nustatyti demar
kacijos liniją, gi tuo tarpui;

Vrangeliui Nesiseka
Londonas, rūgs. 12. — Oficia- 

lis sovietų buletinas skelbia, jog 
Rusai užėmė naujai apginkluo
tas pozicijas prie Bug upės ir 
bevik visiškai sunaikino 
Vrange(io kariumenę.

Tas pats pranešimas 
|jog Lenkai- buvo- priversti 
įtraukti Liet. Brastos srityje.

gen.

rnini, 
pasi-
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METAI V (VOL. V)

11 ITALIJA LABAI SU
DREBINTA

Roma. — Pereitą savaitę 
’ lijoj, Tuskanijoj, atsibuvo 
1 delis žemės drebėjimas ir 
' kentėjo daugybė žmonių. 
' lutino žuvusių skaičiaus 

noma, bet gal sieks Į porą tūk
stančių. Apie 700,000, gyven
tojų liko be pastogių, sugriau
ta daugybės namų.

Daugybė mažų miestelių ir 
kaimų sugriauta; nors iš visų 
šalies kraštų nuken tėjusiems 
pagalba skubama, vienok daug 
turės nukentės nuo stokos mai
sto, gyduolių ir pastogės.

“Kiekviena žemės drebėjimo 
nelaimė Italijai yra kaip pralai
mėta karė”, pasakė buvęs pre
mjeras Luzzatti po Avezzano 

ir tas dabar pasi- 
. Nors da

bartinė nelaimė nętaip didelė, ji 
primena Messinos tragediją.

Likusieji iš nelaimės'■’žmonės 
'šį žemės drebėjimą apsako la
bai buvusiu baisiu. ' Oras buvo 
pilnas troškinančių, aklinančių 
dulkių, taip juodų, kad net sau
lės per jas nebuvo matyt. “Iš 
rodė kaip pasaulio pabaiga” — 
pasakojo išgąsdinti žnfonės. 
Didieji viduramžių palocių bok
štai likosi sukratyti, dalimai iš
ardyti ar vos tik pasilaiko.

Iš Florencijos praneša, jogei 
po pirmo smarkaus sudrebėsimo 
atsibuvo dar apie tuzinas dide
lių /sukratymų žemės, kas padi
dino terorą ir nuostolius. Ne- 
kunos šeimynos likosi iki vie
nam išnaikintos.

[katastrofos, ir tas < 
kartoja Tuskanijoje.

■ LIETUVOS NOTA AMERIKOS VALDŽIAI 
Lenkai Užpuolė Lietuvius Laužydami Prižadus.

Ita- 
di-1 

nu-
Ga- 

neži-

Washington, rugsėjo 3d. — 
Valstybės Departamentui tapo 
inteikta žemiaus paduodamoji 
nota, kuri buvo per Londoną iš
siųsta ir gauta Lietuvos Atsto
vybėj vakare rugsėjo 2 dieną:

Jo Malonybei
Valstybes Sekretoriui 
Bainbridge Colby, 
Washingtone.

Gerbiamasai: »
Šiuomi turiu garbės inteik- 
Tamistai apturėtą rugsėjo 
i., 1920 m., nuo Lietuvos

Valdžios notą:
Kuomet Lenkai savo kontr- 

ofensivoj prieš Rusus pradėjo 
grumtis į šiaurę,, Lietuvos 
Valdžia, rugpjūčio'27 dieną, 
pasiuntusi yra Vąršavon tam 
tikrą notą. Šioj notoj buvo 
siūloma sudaryti laikinoji de
markacijos linija tarp Lenkų 
ir Lietuvių kariumenės, kad 
išvengus bi kokio susikirti
mo tarp šių kariumenių. Be 
to tuo pačiu laiku Kaunan 
buvo atvykusi Lenkų delega
cija tuo tikslu, kad aptarus 
įvairius kariškus klausimus 
ir kad nustačius pirmų pir
miausia demarkacijos liniją. 
Lietuvos Valdžia pasitikėjo 
gerais Lenkų Valdžios norais, 
ypač kuomet ši atkartotinai 
skelbė savo pareiškimą, jog 
Lenkija visados yr£i geidusi 
surasti draugišką išrišimą vi
sų klausimų, kurie tik Lenki
jos ir Lietuvos liečiasi. Gir
di, jei ~ir butų uet pertrauk
ti betarpųs susinėsimai, tai

PASKIAUSIOS 
ŽINIOS

LIETUVOS KARIUMENĖ 
GERAI APGINKLUOTA.

ti

Varšava, rugs. 14. —Lie
tuvių kariumene, sutraukta 
prie demarkacijos linijos 
savo šalies ir Lenkijos, yra 
tvirta ir visai pilnai apgin
kluota, ginklus jie gavo is* 
Vokietijos.

Lietuviai turi reguliarę 
kariumenę iš 40,000 vyrų, 
30,000 kurių buvo sureng
ta į rikiuotus burius. Už
pakalyje šios armijos dar 
yra 40,000 vyrų rezerve; 
Visi jie aprūpinti orlai
viais, šautuvais ir kanuolė- 
mis, ir, sakoma, apsirėdę 
Amerikos, Anglijos ir Ru
sijos uniformomis. Gauta 
sužinoti, kad Lietuviai turi 
šimtą kanuolių, užtektinai 
šautuvų ir kulkosvaidžių.

Srityse kur Lietuviai su
stoję prieš Lenkus, viskas 
yra ramu, per keletą dienų 
abi pusės neparodė jokio 
veikimo., Italijos Revoliucija

Milanas, Italiją. — Jau antra 
fI savaitė .čia tęsiasi bolševikiškas 
. bruzdėjimas, darbininkai užėmė 

dirbtuves
■ raudona
[padaryta vienu''laiku, padavds 
siganlą garsia garo švilpyne.

Italijos darbininkai, balsavi
mu 600,000 prieš 400,000 nu
sprendė nekeitL {greituoju revo
liucijos visoie^Į^ažyje.^. Tūlos 

(dirbtuvės biis palaikytos socia- 
listiškos tvarkos išbandymams, 
ar darbininkai gali patįs viską 

('vesti. Kitos dirbtuvės, išsky
rus metado dalykų, nubalsuota 

j sugrąžinti savininkams. Šitas 
< turbut bus vienas iš didžiausių 
'šių laikų ekonominių karių nuo
sprendžių. Susirinkimas, tęsė- 

I si ilgai ir svarstyta labai atsar- 
1 giai. Didžiausią persvarą turė
jo balsas Signoro Daragona, 

[darbininkų vado, kuris nesenai 
sugrįžo iš Rusų bolševikų ro
jaus'ir apipiešė dalykus, kaip 

[jie tenai yra, patikrindamas, 
i jog taip elgdamiesi Italijos dar
bininkai užsitrauks sau pražū
tį. Valdžia tame reikale- -pasi
lieka neutrale.. Kadangi į Mi-' 
laną darbininkai atsisako trau
kiniais kareivius vežti, jie vyk
sta automobiliais, bet stengiasi 

netoli I tuo tarPu būti daugiau kareivių 
mieste.

Metalo dirbtuvių viršuje ple
vėsuoja raudonos vėliavos. Dar
bininkai dirbą aštuonias valan- 
dasį keturias valandas gi turi 

■ stovėti, ant sargybos prie dirb
tuvių.

Kaip ipatyt, Italijos^ darbi
ninkai turi daugiau proto ir ne
sistengia savo šalį pastatyti ant J 
tokio pamato, kaip šiandien sto- 

pertraukti Į,vi Rusija. Jų noru, yra suso- 1

ir visur plevėsuoja 
vėliava. Revoliucija

tuvėse numažinama 
kams algos.

Berlinas. —Vokietija, su pus
penkto milijono darbininkų be 
darboį užeinančią), žiemą pajaus 
didelį vargą. Pereitą žiemą ji 
pergyveno politiškas riaušes; 
šią žiemą visai tautai gręsia 
maišto ir darbo neramumas. 
Valdžia nori užvesti kokius nors 
darbus ‘stovinčiose dirbtuvėse.

Chinijoje keleto j provincijų 
gyventojų'laukia badas. Nelai- 
mingan likiman pateks kokie 
40 milijonų žmonių.

Austrijos didžiūnai dirba. Iš 
augščiausių karališkos giminės 
Austrijos didžiūnų beveik nei 
vienas nėišsisuko nuo vargo: 
netekę palocių savo šalyje, su
sirado savo galėmis pakeliamus 
darbus ir daro sau pragyvenimą 
Šveicarijoje.

Geros dienos. New Yorko x-------v , . ... ... < ._
. valstijos kalėjimas neatsikrato apie rugsėjo 17 d. karingumą tuojaus ir siųs- vietizuot mdustnją nesikišant j

viėho kalinio: jam pasibaigė Ukrainiečius šiose tarybose tl. delegatus, įgaliotus pilno- valdžią. Iki šiolei dar nebuvo 
laikas, bet jis atsisako eiti, nes atstovauja agrikultūros komi- mis teisėmis, nustačius de-1 tiesiogino užpuolimo ant esan- 
jam, sako, ir kalėjime gerai. sąrąs, Ukrainos sovietų valdžios mark-ačljos linijos^ Tie de-|cios valdžios. Atakai tik ant

.. _ atstovas Manulsky. Buvęs prieš — _
ew runswic , . ., aise- Įferejjgįjo laikus karės minis- riampolėje.

nalo sargas, turbut buvęs gir- teris gen poHvanov ir gen. No I Kaip tiktai demarkacijos 
tas, sutikęs pro sali vaziuojan- vicky Rl]sų delegacija daly. linija bus nustatyta, Lietu
čius vyrą su dviem moterim -a ^aj militariai eksper_ vos Valdžia gatava stoti į 
automobihuje, pradėjo reika- L • Irrvoifaa fav'trhac cn filrcln ic_ !
Jauti, kad sustotų ir kad jisai 
prasišalintų; vežėjas to atsisa
kė, tada Jcareivis šovė į automo- 
bolių, kulka gi perlėkė per abi 
moterį, kurių viena sėdėjo prie- I 
šakyje, kita užpakalyje. J —1
abi mirė. ' v | :

Lenkai Lenda Tolyn
Varšava, rugs. 12. d. —- Len-1 Lenkai, be atsakymo ant tos 

kai pratęsė savo linijas pietry- notos ir palikdami tarybas 
čiuose nuo Liet. Brastos', pagal Kaune neužbaigtas, atakavo 
Kovei gelžkelio ir užėmė, po di- Lietuvos kareivius i—„„„ 
delio mūšio, kelias naujas vįe- Augustavo,1 nustūmė juos ir 
tas. Bolševikai toje srityj prieš inėjo toli Į Lietuvos zemg. 
Lenkus naudoja šarvuotus trau- j Lietuvos' komandantura te
kinius. Suimta 
girtų raudonųjų.

Ryga, rugs. 13. — Čionai at
vyko Rusijos bolševikų taikos 
delegacija po vadovyste M. Jof- 
fes; buris trumpaplaukių v mer
ginų sekretorių ruošiasi prie 
darbo; tarybos tikima prasidės

kelesdešimtis kiu'budh buvo priversta im- 
j tis priešingos veikmės — at
stumdama užpuolikus.

Lietuvos Valdžia, geisda
ma išvengti tolesnio kraujo 
praliejimo ir parodyti savo 
•taikų ir draugingą atsineši- 
mą linkui Lenkijos, paduo
da sumanymą ]

iiiguiucį uuujauo ii oiųo- ------------------

tarybose ti delegatus, įgaliotus pilno- Į valdžią.

Šaliną, Kan., besimaudančiam 
vyrui, palikusiam ant žolės dra
panas, užėję žiogai jas suka
mojo į' šmotelius.

Iš Italijos rengiamas milžini
škas’orlaivis lėkimui į Suvieny
tas Valstijas; jis,galės nešt 100 
pasažierių.

TROCKIS FRONTE.
Kopenhagen,. rugs. 14.

Lydą pribuvo bolševikų 
Jos Į rėš ministeris Trockis rsustip- 

rinimui naujo užpuolimo ant 
Lenkų. Pro Lydą eina Rusų- 
Lenkų frontas.

Rusai esą prisirengę karei/ 
per žiemą Betezinos ir Dniep
ro srityse.

Iš Maskvos skelbia Rusai, 
jog Gardino srityje jie užė
mė keletą vietų.' Visu pla
čiu frontu bolševikai sukruto 
prješ Lenkus visu smarkumu.

ka-

Vokietija Negalinti Dau
giau Kariauti

* ilftiiuver, Vok-retijuV:;—\'‘Jta- 
rėš dievas” Von Hindenburg, 
išreikšdamas mintį apie prikai
šiojimą, jog Vokietija rengian
tis! vėl kariauti, pasakė, jog ji 
negali daugiai! to padaryti; ka
dangi neturi užtektinai, karei
vių net palaikymui tvarkos 
čioje Vokietijoje. Vokietija 
gali jau užpulti Francuzijos -— 
be artilerijos, be orlaivių ir 
amunicijos. Daug laiko imtų 
prisirengti prie karės, o mato
ma aiškiai, kad Franrcuzija da
bar nesnaudžia. Vienok Vokie
tijai, sako Hindenburg, reika
linga yra armija. Rusija tuoj 
pradės sukinėtis prie jos ryti
nių durų. Jei Rusijai pasisek
tų prasilaužti pro Lenkiją, sun
ku sakyti, ar jie pribūtų prie 
musų rubežių kaipo priešai ar 
draugai. Sunku nuspėti Mas
kvos pasiryžimus.

Nežiurint*jo 73 m. amžiaus, 
Hindenburg vis yrą mitrus, jo 
balsas tvirtas ir rankos stip
rios. Jis vis yra tiesus, 
vio pavidale.

oa- 
ne-

be

karei-

New 
oriai:

Rengiasi lenktynėsna.
York. — Trįs Amerikos 
vininkai išvažiavo Francuzijon 
dalyvauti tenai tarptautinėj or
laivių lenktynėj. Lenktynės at
sibus nuo rugs. 27 iki -spalio 3 
d., Etampėj, netoli Paryžiaus.

KIAULĖS VIS NEMANDA
GIOS

Chicago. — štai pasaka apie
■mis teise 
markačiju- __ u__ __ __ _

| legatai gali susivažiuoti Ma-, darbdavių kurie .labaiJšnaudo- kia gu
jo žmones n pigiai mokėjo uz . • .
dar[,a užriesta nosia. Ji buvo vežama

klėtkoj per miestą, bet išsikra- 
tė durelių kablis ir ji iššoko į 
laisyę. Energingai šūkaudama, 
ji tuojaus pasijuto esanti pačia
me Chicagos susigrūdimo cen
tre, vejama vaikų, šoferių ir po- 
licistų ir kitokių, kurių čia nei 
neišskaitliuotum. Visai nepri
silaikydama tako, ta kiaulė bė- 
go per gatvę kur tik panorėjo, 
maišydama kitiems kelią. Drą
sus policistas ją pagaliaus už 
ausų sugavo..

Taip pat Chicagoj pasikorė 
14 metų vaikas, pagrasindamas 

[motinai, jog “gailėsiesi už ką 
jį mušei”. Motina jį tą rytą 
keletą sykių dikčiai barė ir ap-

Triest, Italija. — Čionai irgi 
[greitas tarybas SU tikslu iŠ-1 pakilo mušis tarpe socialistų re- 
rišti visus liečiamus klausi- voliucijonierių ir militarės po
nius. Lietuvos Valdžia ši- licijos; susikirtime panaudota 
tokioms taryboms pamatu [šautuvai, bombos, kulkosvai- 
ima jau nustatytas Lietuvos džiai ir artilerija. Vakare ju- 
ir Lenkijos atstovų išlygas Ireiviai ir kareiviai apėmė viršų 
Rygos. Konferencijoje. :ir riaušininkai numalšinti. So- 

--- cialistai buvo gerai apsiginkla-
Korejoj nuo choleros mirė a- v? 

pie--6,000 žmonių; serga penkio-'1" 
lika tūkstančiu.

I Tarp Rumanijos ir Rusijos 
sovietų eina tarybos ir laukiama 
(greito susitarimo.

Ateina skundų iš įvairių nau
jai užimtų vietų apie Lenkų, 
žiaurumus su žydais. kadas.s. I

ir šaukė kareivius eiti ant 
ijų prieš barikadas. Abi pusės 
tada paleido ugnį; abiejose pu
sėse buvo sužeistų. Pirm kili
mo didesnio mūšio, civilis gu
bernatorius padavė socialistų 
vadąms ultimatumą pasitrauk
ti iš gatvių. Jie sutiko ir su
kilėliai tada išardė savo bari-įmušė, už nepaklusnumą ir ne-

• , : ■ darymą ką liepiama.

’ galimus ginčus užbaigti-viso
kiais kitais budais, kurie yra 
vartotini tarp kultūrinių tau
tų, bet nenorinti griebtis gin
klo. Tokia deklaracija buvo 
Lenkų pareikšta rugpjūčio 23 
dieną Rygos Konferencijoj.

Tečiau Lenkai, nepaisydami 
šio pareiškimo ir neatsakyday 
mi ant musų notos iš rugpjū
čio 27 dienos, ir net nelaukda
mi užbaigos pradėtų derybų 
Kaune, slaptai sukoncentravo 
palei Augustavą didesnę savo 
kariumenę ir rugpjūčio 30 d. 
visai netikėtai užpuolė ant 
Lietuvos nedidelio būrio daug 
didesnėmis pajiegomis. Lietu
viai, nesitikėję taip didžiai 
juos viršijančių pajiegų, bu
vo priversti trauktis Kalvari-- 
jos linkui panešdami nuosto
lius užmuštais ir sužeistais.

Augščiau privedamieji atsi
tikimai aiškiai parodo, jog 
Lenkų valdžia, skelbdama sa
vo draugišką ir taikų prie* 
Lietuvos atsinešimą, yra pa
siryžusi užimti Lietuvos 
toriją ginkluota, pajiega. 
kiu tat budu išeina, jog 

' tuvai nepasilieka nieko 
giau, kaip tik gintis visokiais 
galimais budais, kad 'Užsto
jus kelią- naujam Lenkų įsi
veržimui į jos teritoriją. 
Kraujo praliejimas galėtų bū
ti sustabdytas, jeigu Lenkai 
tiktų laukti iki bus nustaty
ta laikinoji, sutinkant su Lie
tuvos Valdžia, demarkacijos 
linija.

Suteikdamas Jums šią sa
vo Valdžios notą, naudojausi 
proga išreikšti musų Val
džios patenkinimą delei priim
to Suvienytų Valstijų Val
džios nusistatymo, būtent kad 
Lenkija-neišeitų iš savo etno
grafinių rubežių, ir kad tuo- 
mi butų sulaikyta bereikalin
gas -kraujo praliejimas, ir 
drauge pasitikiu, jog Suvie
nytų Valstijų Valdžia išras 
galimu surasti priemonių, 
idant jos nusistatymas butų 
pravestas ir nebūtų paniekin
tas delei bi kokių pramanytų 
strategijos žvilgsniais'reika
lų.

Tarybos Kalvarijoj
Varšava, rugs. 11 d. — 

Tarybos tarpe Lietuvių ir 
Lenkų reikale rubežių ne
sutikimų vistiek eina, ne
žiūrint Lenkų kariumenių 
žengimo Suvalkų srityje 
ir užėmimo Krasnopolio 
ir Seinų. Bevieliniai susi
nėsimai tarp abiejų pusių 
duoda tikėti apie draugiš
kų susitarimų-ir Lietuvių- 
pasiūlymas susitikti Kal
varijoje rodos prielankiai 
priimtas.

Mušis prie Augustavo
Londonas^ rugs. 10 d. — 

Pastarasis Lietuvių žengi
mas ant Suvalkų pasitarna
vo uždanga, pro kurią pa
vyko ištrukti 10,000 bolše
vikų kareivių iš Rytų Prū
sijos atgal-j Rusus, — taip 
skelbia Lenkų diplomatiški. 
viršininkai.

Lietuviai tą užginčija ir 
sako, jog jų kareiviai, už
imdami liniją rytuose nuo 
Augustavo ir Suvalkų in
ternavo visus toje srityje 
buvusius raudonuosius.

teri-
To-

Lie- 
dau-

J. VILEIŠIS, 
Lietuvos Atstovas Amerikoje;

Washington, rugs. 10 d.— 
Rusijos bolševikų armijos 
spiečiasi“ apie Gardiną, ryž- 
damosi pradėti naują puoli
mą ant Varšavos, — oficia
liai paduota gautose žinio
se.

Gardinas yra arti Lietu
vių-Lenkų rubežiaus, kas 
parodo, jog bolševikai ma
no gauti paramą šiame sa
vo žygyje nuo Lietuvių ka
riumenės.

— Rugsė- 
sesijos A. 
Seimo bu

DELEGACIJA WASHING? 
TONAN.

Waterbury, Conn, 
jo 2 d., laike pirmos 
L. R. K. Federacijos
vo sužinota, kad Lenkai veržia
si į Lietuvą ir kad kova yra už- 
siplietusi tarpe tų dviejų tautų, 
visi delegatai ir svečiai meldė
si už žuvusius ir sužeistus ka
reivius toje kovoje. Po maldos 
visi ‘entuziastiškai sugiedojo 
Lietuvos Himną ir vienbalsiai 
išnešė rezoliuciją reikalaujančią 
kuoveikiausiai sušaukti mass- 
mitinguą visose Lietuvių kolo
nijose Amerikoje ir juose išrin
kti delegatus, kurie atsilankys 
pas Suv. Valstijų Prezidentą 
Wilsoną Washingtone reikalo 
Lietuvos nepriklausomybės ir 
protesto prieš dabartinį Lenkų 
pasielgimą Lietuvoje. Diena 
audiencijai pas Prezidentą yra 
paskirta rugsėjo 15.



2 DIRVA

I Iš Lietuvių Gyvenimoi
DETROIT, MICH.

L. G. D. reikale. Mes jau 
skaitėme spaudoje, kad Lietu
va kariauja su Lenkais už sa
vo laisvę ir neprigulmybę. Len- 
kai-imperialistai vėl puolė Lie
tuvą, kad savo sėbrus Lietuvos 
dvaruose palaikyti; kad Lietu- 
viiis jų vergais pavertus. Ka
rės pasekmės — mirtis, sunkus 
sužeidimai, ligos, badas ir t. 
p. baisenybės, šiandiėn guli pil
ni ligonbučiai sužeistų musų 
brolių ir jie laukia musų pagal
bos, kad mes jiems — kovojan
tiems už Lietuvos neprigulmy
bę ir laisvę — skausmus pa-: 
lengvintume. Mes čia kalba
me apie grįžimą Lietuvon, jei
gu ji bus laisva ir neprigulmin- 
ga, bet nelabai jautrus savo 
Tėvynės gelbėjime. Tokis mu
sų atašlimas link savo tėvų, 
brolių ir seselių didelis, kad ne
galima nei įsivaizdint, kaip žmo
gaus jausmai gali taip atbukti.

Rugpjūčio 29 d. buvo šauk
tas Lietuvai Gelbėti Draugijos 
narių vietinio skyriaus susirin
kimas, bet tiek mažai teatsi- 
lankė, jogei nebuvo galima nei 
susirinkimo laikyti. Net ir tie, 
kurie pereitą metą dar ir dar
bavosi Lietuvai Gelbėti Drau
gijai, šįmet visai nepasirodo. 
Tai labai liūdnas apsireiškimas. 
Bet yra dar dalelė Lietuvių ir 
atjaučiančių Lietuvos nelaimę. 
Vietos L. G. D. skyriaus sekre
toriui pakalbinus, šie nariai ir 
rėmė j ai užsim okė j o:

Po $2: K. šnuolis, P. Rač
kauskas, J. Ląukionis, V. Motu
zienė, K. Unika, V. Unikienė, 
A. Trimirka, J. Dambrauskas, 
S. Rudaitis, K. Gaurqnskas, J. 
Urbonas, Z. Kraujalis, J. Kirve
lis, O. Račkauskienė, J. Aran- 
skas, K. Būtis, A. Gudauskas, 
P. Petkus ir J. Vasiliauskas.

Rėmėjai: SLA. 21 kp. $10. 
TMD. 68 kp. — $5; Joseph Fe- 
rik — $3; J. Andriušis ir P. 
šlapelis — po $1; smulkių su
rinkta $2.55. , Viso $60.55 ir 
šie pinigai liko pasiųsti į LGD. I 
Centrą Chicagon.

Taigi nariai ir tie Lietuviai, 
kurie norėtumėte užsimokėti 
Lįetuvos Raudonajam Kryžiui, 
teiksitės kreiptis prie vietos 
skyriaus sekretoriaus žemiaus 
paduotu antrašu:

K. šnuolis, 127 Cardoni Avė.
TMD. 68 kuopa rengia vaka

rą su programų ant rugsėjo 25 
dienos; atsibus I. A. S. salėje, 
24-ta ir Michigan gatvės, daly
vaus tarp kitko ir p-lė Julė 
Baltrukoniutė, dainininkė, iš 
Clevelando. šis vakaras bus 
labai smagus, todėl visi kvie
čiami atsilankyti.

Lietuvos paskolos reikale. — 
Jau laikas paskolos baigiasi, o 
dar Detroito* kolonija savo kvo
tos nėra padariusi. Dabar gi 
labiausiai Lietuvai reikalingi 
pinigai — juk gynimąsi nuo 
Lenkų tuščiomis rankomis ne
galima vesti. Tai ar lauksime 
rankas sudėję, kolei Lenkai im
perialistai vėl Lietuvą pavergs? 
Mes svajojame apie grįžimą j 
laisvą savo šalį, bet ar ne gėda 
bus sugrįžti, jeigu mes- neturė
sime kuogi pasirodyti, jogei 
prisidėjome prie iškovojimo 
Lietuvai neprigulmybės ? Pa-
galiaus, ar Lietuva tokius at
šalėlius panorės įsileisti į savo 
žemelę, į tą žemelę, kuri per 
kraują tapo tikrų Lietuvių at
kariauta? Geriausias prirody
mas, jog ir mes prie tos kovos 
prisidėjome, — tai Lietuvos bo

Taigi, kurie dar nesate pirkę 
— pirkite dabar; kurie esate 
dalį įmokėję — užbaigkite mo
kėti visus pinigus ir atsiimkite 
boną. Taipgi ir tie, kurie esate 
užsimokėję — ateikit bonų pa
siimti. Viską galima atlikti 
pas stoties iždininką: K. Gervi- 
lis, 2338 Russel St.

K. šnuolis..

Č. BROOKLYN, N. Y.
Kaip matyti iš laikraščių, ne

kurtas kolonijos pusėtinai dar
buojasi pardavimui daugiau L. 
Paskolos Bonų ir tuo stengiasi 
pagelbėti savo Tėvynei Lietuvai. 
Bet pas mus tas visai jau už
miršta ir, galima ^sakyti, jau 
darbas visai yra likviduotas, 
nes nei stoties komitetas susi
rinkimų nedaro, nei taip jau jo
kio judėjimb nebandoma pada
ryti, o tarp žmonių jau visai 
apie bonus pamiršta.

Taipgi pas mus ir nekurtas 
draugijos yra ėmusios bonų" ir 
kaip kurios nutarusios Imti, bet 
“visa-galingi” ponai viršininkai 
atsisako pinigus mokėti, štai 
pav. D. L. K. Vytauto Draugy
stė, kuri nors nutarė imti už 
$200 bonų, bet komitetas pini
gų neišduoda. Jau nuo pat pra
džios metų ėjo kova tarp Troc
kio gizelių ir Lietuvių už pirki
mą bonų, bet pagaliaus, už apie 
trijų mėnesių, protas paėmė 
viršų ir draugystė nutarė'pirk
ti nors už du šimtu. Po tam 
viskas nusiramino ir buvo ma
noma, jog viskas gerai, bet iš
ėjo priešingai. Tuoj po nuta
rimui nebuvo pasiskubinta pa
imti- pinigus — taip gal butų 
viskas buvę užbaigta (bet ne
galima tvirtinti, ar jie butų ir 
tada davę). Kada vėliaus, lie
pos mėnesyj, pas draugystės 
valdybą nuėjo du stoties nariai 
(kurie yra ir minėtos draugijos 
nariais) su bonais, ant kart vis
ką atlikti: paimti pinigus ir bo
nus atiduoti, — tai čia ponas 
pirmininkas reikalauja paliudi
jimų'kaip iš Kauno taip ir iš 
Washington©, ar tikrai už pen
kiolikos metų bus atmokėti 'pi
nigai. Žinoma, tokį paiką pir
mininko reikalavimą nariai at
metė ir tas daugiau nebuvo kal
bama (nors vienas bolševikėlis 
buvo įnešęs visai nutarimą pirk
ti atmest). Neturėdamas dau
giau ką dšryt, draugystės pir
mininkas patarė stoties komite
to nariams palaukti susirinki
mo'ir jeigu pinigų rasis ikva- 
liai, tai jie duos. Bet ir čia, 
ant nelaimės, iždininkas tą lai
ką buvo susirgęs ir pas kurį 
radosi dar $160, per tai komi
tetas neturėjo ikvaliąi pinigų ir 
gauti nebuvo galima. Vėliau, 
liepos 11 d., ir vėl tas pats: iž
dininko nebuvo. Laukiama se
kančio susirinkimo — iždinin
kas irgį neturi pinigų su savim. 
Laukta draugijos komiteto su
eigos; atėjo ir tas, bet su jame 
atėjusiais negalima buvo susi
kalbėt: mat, tik po piknikui, tai 
galvelės buvo persunkios, o ki
tų komiteto narių visai nebuvo. 
Atidėliota ir atidėliota, iki su
laukta rugsėjo 4 d. draugystės 
.susirinkimo. Dabar musų “po
nai” parodė tikrąjį savo veidą. 
Išskyrus sekretorių A. Gricių, 
kuris yra tikras tėvynainis, ki-

idėjos pasekėjų bolševikėlių pa
ramos.

čia gal skaitytojas manys, 
I jogei visa Vytauto Draugystė 
tik iš bolševikų susideda, bet 
ne. Ten bolševikų randasi tik 
keli, bet tame kaltė yra tamsu
mo. Daugiausia tokių žmonių 
randasi, kurie nieko kito neži
no, kaip tik ant dokų nuėję pa
skui troką vaikščiot, ir namie 
parėję stiklelį pačiupinėti; kai 
kada pasiklauso kokio žioplio 
bolševiko prakalbos ar pliauš
kalų organą paskaito, daugiau 
nieko; bet kada tokie žmonės į 
draugysčių komitetus patenka, 
sunku su jais susikalbėti.

Ta pati draugija 1918 metais 
buvo sutvėrusi ^skyrių Lietuvos 
šelpimui; nariai mokėjo po 10c 
ir daugiau į mėnesį, bet kaip tik 
radosi apie šimtas dolarių su
dėta, tai jau visai kitaip neku
rta užgiedojo; Negalima esą 
siųsti pinigų į Lietuvą, nes ten 
valdą ponai ir kunigai, reik pi
nigus paskirti draugijos iždan— 
ir taip likosi.

Lietuvių Nepr. Klubas, kuris 
galima sakyti niekad neatsisa
ko nuo prakilnių darbų Lietu
vai, rugs. 5 d. susirinkime nu
tarė išsirašyti iš Lietuvės du 
laikraščiu: “Lietuvą” ir “Kari
škių Žodį”. Lietuvos Sūnūs.

NEW BRITAIN, CONN.
Rugpjūčio 25 d. vietos sen

berniai surengė taip vadinamą 
privarišką vakarėlį, kurin visi 
suėjo poromis, šis sumanymas 
pakilo, iš to, kad tūlas- laikas 
atgal čia atsibeldė kokia tai 
mergelka, kuri, pagyvenus kele
tą savaičių, sumanė išvažiuot 
į kitą miestelį. Jos išleistu
vėms musų senberniai tą vaka
rėlį rengė. Jie norėjo pažaisti 
su merginomis ir pasibučiuoti 
nors žaisluose, jei kitaip negali, 
nes kitokiu budu jokios mergel- 
kos nesutiktų jų bučiuot ir su 
jais neina, jei šokių neparengia
ma. Bet nelaimė. Jiems be
žaidžiant, pro šalį ėjo keli čia

binus, iš vidaus senberniai, nie
ko nelaukdami, vaikėzus užata- 
kavo, ir pradėjo laidyt ką tik 
sugriebę. Iškilo smarki kova 
ir pribuvo net policija. Sugau
dė senbernius ir nugabeno sto- 
tin, gi juos areštuojant, mer
gelkos rankom iš džiaugsmo 
plojo. Reikėtų musų vyreliams 
kiek daugiau prasilavinti, pasi
mokyti, o ne tokiais niekais už
siimti ir riesidraugauti su to-, 
kiomis piemenėmis. Laikas y- 
ra brangus, galima butų jį su
naudoti geresniems tikslams.

Bijūnėlis.

“Naująs Pasaulis”, pasirodęs 
Clevelande liepos mėnesyje, jau 
daugiau Amerikoje neišeidinės, 
— taip žinodina mus pats jo re
daktorius p. I. K. Mačiulis. Jis 
išvyksta į Lietuvą ir tenai mą- 
no jį leidinėti ne kaipo mėne
sinį, bet knygelių formoje ir 
sako talpins elektro-technikos 
mokslo raštus.

LIETUVOS KAREIVIS 
JUOZAS SELICKAS. | GERB. |

I >OPRAGILO KAMPELIO^ 1
ūuuunutiiiiiuiiHiiHiinnmiiramuiiimiinuniuiMHiHiHHiiiiuiiuttUiiunMHmi?

Gerb. Spragilas atbėgo su 
šitokiu aprašymu:

nas!

augę vaikėzai ir neiškentė ne
pažiūrėję per langą į salę. Pa
matę mergelkos savo draugus, 
susigėdo ir atsisakė musų sen
bernius bučiuoti, šitie parei
kalavo* žiūrėtojų pasitraukti 
nuo langų, tiems gi nepasisku-

VINCAS J. PUGHERIS
Lietuvis Advokatas Clevelande.

LIETUVOS 
LAIVYNAS
Ar nori, kad Lietuvos vė
liava plevėsuotų ant jūrių?

Ar nori savo laivu pa
sivažinėti Lietuvon, 
Ar indomauji užjurine 
prekyba?
Ar nori, kati paštas re
guliariai eitų tarp Lie
tuvos ir Amerikos?
Ar nori, kad siuntiniai 
tavo ir pinigai greitai 
pasiektų gimines Lie
tuvoje?
Ar nori pats dalyvauti 
Lietuvos prekyboje ir 
turėti gerų pelną? ,

Jeigu tas viskas tau patin
ka, tai skubinkis pirkti ak
cijas Lietuvos Garlaivių fi
ves.
Akcija su surpliusu kainuo- 
pa $33.00. Kas 5 akcijos 
duoda vieną balsą Lietuvos 
Garlaivių Bendrovės reika
luose.
Visais laivyno reikalais rei

kia kreiptis pas: < 
LIETUVOS GARLAIVIŲ 

BENDROVĖS 
Generali, Agentą 

, DR. J. ŠLIUPAS 
1419 N. Main Street

Sčranton, Pa.

Juozas Selickas 19.15 metais 
baigė Panevėžio mokyklą, bet 
karei užėjus ir Vokiečiams už
ėmus Lietuvą, turėjo pasišalin
ti iš Lietuvos, palikdamas savo 
krašte vieną motiną, — nuvyko 
Petrogrado miestan; tenai dir
bo valdžios darbus ir lankė gim
naziją. 1916 metais nuvyko į 
Maskvą, kur per du metu dar
bavos su Lietuviais pabėgėliais, 
taipgi Maskvoj lankė kursus.

Bolševikams užėmus Maskvą, 
jų valdžia visus mokinius suė
mė del politikos tarnyštos. Ka
rei pasibaigus, Juozas slapta at
vyko Lietuvon, paskui Kaune 
pristojo Lietuvos kariumenėn 
nuo pat jos susiorganizavimo, 
ir šiandieną tebetarnauja.

Su juo norintieji susinešti pa
žįstami ir draugai gali adre
suoti :

Kaunas, Miškų gat., 19, 
Belaisvių Stovyklų valdyba, 

Juozui Selickui.

hŽADEJAlI
X X£ Prisiųskite man savo braiži-
T nius išradimo išegzaminavimui.
T Reikalaukite išradimų knygų- X 
į tės “Patarimai Išradėjams”, ku- 
T ri duodama dykai.
J Rašykite Lietuviškai savo ad- X 

|4* vokatui.
f Martin Labiner j
T 15 PARK ROW, NEW YORK J 
X Registr. Patentų Adv. (Dr.) .;.

ti visi ištolo šaukė, kad nereik 
bonų imti, o vice-pirmininkas 
Step. Tuba dar pridėjo: kada 
Lietuvą valdys bolševikai, tada 
mes duosim, o dabar nereik.

Žinoma, kaip iš karčiamninko 
daugiau nei laukti nereikia, nes 
kitaip kalbėdamas nustotų savo

1
-MAS numeris “ARTOJO”, mok

slo, literatūros ir juokų mėnesi
nio žurnalo, kuris jau išėjo ir ga
lima gauti prisiuntus už pavienį 

numerį arba užsimokėjus už metus. 
Kaina vieno numerio 10c. Metams $ 1.

“ARTOJAS” didelio formato, 24 p., 
gražiais pieštais dviem spalvom virše
liais, grąžus pažiūrėti, malonus pasi
skaityti. Kas negaus pirmo numerio, 
niekados jo nematys : : : : :

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

CLEVELAND, OHIO

Po užbaigimui mokslų, advo
katas Vincas Pugheris tapo pa
kviestas žymesnių/ Clevelando 
Lietuvių apsigyventi šiame .mie
ste. Užkvietimas buvo priim
tas ir advokatas Pugheris at
vyko į Clevelandą birželio 18 d. 
1920 m., ir apsigyveno pas p. 
Joną Brazį, po numeriu 1304 
E. 68th gatvės, prie Superior.

Šioje vietoje jis atlieka pri- 
vatiškus reikalus tiems Lietu
viams, kurie negali pas jį pri
būti į ofisą mieste* kuris ran
dasi 535. Society for Savings 
Buildinge. Jis supranta darbi
ninkų padėjimą, kad tiems, ką 
dirba dienos laike, yra sunku

KAIP ATPRATINI NUO ŽINDYMO?

išlikti iš darbo ir reikalus atlik
ti.

Advokatas Pugheris yra gi
męs Lietuvoje, kur lankė mo
kyklas, o \ pagaliaus dar suvis 
jaunu būdamas, pribuvo pas 
brolį Joną į Wilmerding, Pa. — 
Per triūsą ir pastangas brolio 
ir vientaučių Lietuvių bei Airio 
kunigo, Vincas pastojo į geriau
sias Amerikos mokyklas, kur 
po užbaigimo College (arba gim
nazijos) pastojo į Universitetą 
ir baigė pasekmingai teisių sky
rių. Galiaus išlaikęs Ohio val
stijos kvotimus ir likęs priim
tu, pasiryžo praktikuoti teisių 
reikaluose visuose šios valsti
jos teismuose.

Todėl dabar gera proga kiek
vienam Lietuviui teismų reika
luose susikalbėt savo motiniškoj 
kalboj ir pasakyt ką reikalauja 
be jokių perkalbėto jų, kaip to 
seniau reikėjo, pas svetimus ei
nat. (Apg.)

Telefonų numeriai’ yra sekan
ti :

Bell:(Main 3610,
Cuyahoga: Central 8718.

Tas klausimas svarbus daugeliui mo
tinų. Atpratinimas turi būti daromas 
laipsniškai—pradedant septintam mė
nesyj, duodant vieną ar du sykiu die
noj iš bonkos, patankinant bonkos mai
tinimą palengva, iki visai atpratinsi.

EAGLE BRAND
{CONDENSED MILK)

yra taip panašus, motinos pienui sko
niu ir lengvai suvirškinamas, kad gali
ma ji duoti pamainant su krūties pie
nu, be jokios periškados atitraukiant. 
EAGLE BRAND yra GERIAUSIAS stalui 
ir naminiuose reikaluose—jis sutaupo cuk
rų ir pieną—yra ekonomiškas ir prideda ge
rą skonį prie visų dalykų. Pirkit dėžę šian
dien ir bandykit jį su kustardo ir komų 
miltų pudingu. Jus tikrai -jį pamėgsit.
Reikalaukit musų dykai duodamos Kūdikių 
Knygelės jūsų kalboje, kur paaiškinama, 
kaip atitrauktį nuo žindymo kūdikį.

THE BORDEN COMPANY
NEW YORK
Insteigta 1857

Iškirpk Kuponą. Pažymėk Knygą. Pasiųsk jį šiądien 
Mrs. —________ ___ ____ City _______________

Street ___________________ State________  (8)
Kūdikių Gerovės Knyga Nurodymų Knyga
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Ultumatai ir Kares
— Na ar aš tau-, drauge, 

nesakiau, kad tautiečiai vi
sam pasaulyj kelią kares ir 
žmones verčia žudytis vie
nas kitą?

— Kas,'-Martinai, tau ant 
seilės užėjo?

— Ne ant seilės, ale aš 
tau galiu faktiškai tą priro- 
dyt ir jau šiandien- tų mane 
nesukritikuosi. Tik pažiū
rėk, kas Lietuvoj prasidė
jo!

— Kas gi, kas blogo?
— Nagi va/Lietuvos pa

triotai paskelbė Lenkams 
karę ir kada Rusams nepa
sisekė Varšavą užimt, tai 
jie dabar ant Lenkų pradė
jo pult.

— Martinai, iš kur tu iš- 
sisvajojai, kad Lietuviai už
puolė Lenkus ir kad Varša
vą paimti nori? Kibą skai
tei Brooklyno: matroso or
gane apie tai?

— Ne tik tenai, bet ir pa
čioj “Dirvoj” teko matyt, 
kad Lietuvos airoplenai jau 
bombardavo Lenkus Augus
tave, atėmė Seinus ir trau
kia ant Suvalkų. O kiek 
čia truks ir Varšavą užimt?

— Lietuviai Varšavos ne
norėjo ir nenori, tik sten
giasi palaikyti kas jų yra.

— Ale už tai paskelbė ka
rę ir gina buržujų reikalus, 
p darbininkai turi kariaut. 
Ar tas, drauge, yra gerai, 
kad Lietuvos patriotai ka
res apšaukia?

— Lietuviai Lenkams jo
kių karių neapšaukė, tik at
sistojo ant savo rubežių. ap
ginti savo žmones nuo tų 
nevidonų.

— Vistiek, drauge, aš ne
sutinku, kam reikia kariaut 
ir bereikalingai liet žmonių 
kraują.

— Tai kam tu džiaugiesi 
iš bolševikų kariavimų, kad 
priešingas kraujo pralieji-, 
mui? Juk ir jie kariauja ir 
žudo kitų šalių žmones vi-! 
sais Rusijos pakraščiais.

— Drauge, susipratusių 
Rusijos darbininkų karė y- 
ra kas kita, o Lietuvos bur
žujų kas kita.

— Kame tu atrandi Rusi-! 
jos bolševikus gerais, o Lie
tuvos darbininkus pasmer
ki?

— Ogi tame, drauge, kad 
bolševikai kariauja už idė
ją, o Lietuvos buržujiška 
valdžia už savo reikalus.

:— Kokią idėją tu, Marti
nai, pas bolševikus matai, 
kad jų žygius pateisini?

— Drauge, matyt, kad aš 
tave šiandien sukritikuosiu, 
ba jau tu argumentų prieš 
mane neturi, o tik kląusinė- 
ji mano nuomonių apie dar
bininkišką Rusijos tvarką.; 
Va kaip yra: Rusijos dar
bininkai kariauja už išliuo- 
savimą pasaulio iš po kapi
talistiškos vergijos ir už pa- 
liuosavimo prolitarejato iš 
vergijos.

— Ar tu, Martinai, su
pranti, ką reiškia žodis ‘pro
letariatas’, kad tu ji su to
kiu godumu ištari?

— Aš tikrai nežinau ką 
jis reiškia ir iš kur jis atsi
rado, ale kad visi taip sa-i 
ko, tai ir aš.

— Matai, kur tavo paiky
stė apsirodė: tu nežinai a- 
pie ką kalbi, o kalbi, ir dar j 
sakaisi mane gatavai savo 
argumentais sumušęs. Gal 
ir argumentus tu persista- 
tai kokiais akmenais, a?

— Drauge, mane ant juo- * 
ko nelaikyk, ba aš kartais 
galiu supyki ir iškoliot ta
ve.

— Aš tą žinau; ir tas pa
rodo, kiek tu supranti apie 
visus dalykus, ir sykiu apie 
Lietuvių “paskelbimą” Len
kams karės. Jei tu kalbi a- 
pie kokias nors idėjas ar iš- 
liuosavimą darbininkų iš 
kokios nors vergijos, tai tu
ri suprasti, kad Lietuvos 
valdžia, pastodama Lenkų 
kareiviams kelią į Lietuvą, 
užstoja už savo darbininkus 
ir savo gyventojus, kurie 
kitaip patektų Lenkų ver
gi jon.

— Drauge, man vistiek 
rodos, kad Lietuvių karia
vimas prieš Lenkus yra be
reikalingas darbininkų žu
dymas.

— Martinai, jei tu turi 
nors kiek prpto savo riedi- 
delėj galvoj, tu bandyk su
prasti dalyką, o ne niekus 
zaunyk.

— Drauge, nevadyk ma
ne durnu, aš tau sakau !

— Kada bolševikai muša 
Lenkus, tu sakai jie gerai 
daro, o kada Lietuviai gina 
savo žmones nuo jų ųžpuo- 

llimų, tai negerai.
— Ale kam, drauge, Lie

tuviai nori visus sumušt? 
Aną sykį kariavo prieš Ruy 
siją, išmušė bolševikus iš 
Vilniaus, dabar paskelbė 
karę Lenkams, Šliupas or
ganizuoja karišką laivyną 
užpult ant Anglijos ar Vo
kietijos, o dabar, kaip gir
dėt, Vileišis padavė ultuma- 
tą net Amerikos valdžiai.

— Tikras juokdaris iš ta
ve, Martinai, ir tavo men
kas protelis tavyje didelius 
baubus išpučia. Tiktum ge
riausia į teatrą juokų krės
ti, o ne apie žmonių gerovę 
rūpintis.. Paskaitęs ar nu
girdęs kur gandą, kad bol
ševikai išgelbės visą pasau
lį, tu tam tiki, o jie tuo tar
pu, tingėdami dirbt, užpul
dinėja turtingesnius Rusi
jos gyventojus, viską namie 
išvalgę lenda į kitus kraš
tus. Išgirdai, kad Lietuva 
atsiėmė nuo bolševikų Vil
nių, jau verki, buk jie visus 
Rusijos darbininkus išžudė.' 
D-ras Šliupas rengia laivy
ną pagelbėjimui Lietuvos 
žmonėms parsivežti iš kitų 
šalių jiems reikalingų daik
tų ir išvežimui savų produ
ktų, tau net plaukai ant gal
vos atsistojo, buk jau tave 
kapitonu išrinks ir palieps 
Braziliją sumušti. Lietuvių 
kariumenė nuėjo į Seinus Ir 
Augustavą apginti Lenkų 
smaugiamų savo žmonių, 
tu įsisvajojai, buk jie jau 
rytoj Varšavą užims ir vi
są Lenkiją pavergs. ' Dabar, 
kada Lietuvos Atstovybė 
padavė Washingtone notą 
apie Lenkų klastingus žiau
rius užpuldinėjimus ant. ne
kaltų musų žmonių, tu iš
galvojai, buk jau Lietuvos 
valdžia padavė Amerikai' 
ultimatumą.

— Aš tau, drauge, vis ne
noriu tikėt, ba jau daug sy
kių mačiau, kaip Lietuvos 
patriotai apgavo kitas šalis 
— Prusus ir Rusiją. Dabar 
ir su Lenkais tas pats gali 
but: kolei kas, tai sako ne
nori Varšavos, ale kaip įsi
smagins, tai ir nueis.nesu
stodami.

— Martinai, kad tik tu 
mažiau manytum apie savo 
didelę išmintį, mažiau'turė
tum galvą niekų prisikrovęs 
ir daugiau bandytum faktus 
suprasti, iš tavęs butų tik
rai susipratęs žmogus. Da
bar, prisiskaitęs matrosiškų 
keiksmų ir jo gerovių darbi
ninkams, tik tiek ir žinai.

— Ne, drauge, aš turbut1 
nesu taip durnas, kaip tau 
išrodau, ba galiu į debatus 
stot net su kunigu.

— Tu stotum, jei tik ku
nigas su tavim norėtų šne
kėti. Visi jus neliaujat ku
nigų kvietę į diskusijas, o 
dar nei vienas neatėjo. Kad 
tik tu suprastum savo že
mumą ir nežinę, ant tiek 
daugiau supratimo gautum.



DIRVA

NUO REDAKCIJOS
LAIVAI JAU ATPLAUKIA

Labiausia, šalip politikos 
dalykų, šiuomi tarpu musų 
skaitytojai yrą užinteresuo- 
ti Lietuvos prekybiniu lai
vynu, kurio bendrovė įsikū
rė Kaune ir kurios genera- 
liu agentu Amerikoje yra 
žinomas musų senas veikė
jas D-ras Jonas šliupas.

Nežiūrint visų Amerikos i 
Lietuvių užsilikusių į laivy
no organizavimą pažiūrų ir 
atidėliojimą su prisidėjimu 
prie bendrovės kapitalo su
kėlimo, Lietuvos Lietuviai 
jąu šu darbu tolokai nuėję.

Šiose dienose Dr. J. Šliu
pas gavo iš Londono žinių, 
jog Lietuvos Garlaivių Ben
drovės įgaliotiniai M, Yčas 
ir Kapitonas Stulpinas api- 
pirko Anglijoje laivus ir šį 
mėnesį sako laukti Ameri
kos Lietuviams jų atplau
kiant šion pusėn Atlantiko, 
kurie paskui gabens reika
lingus dalykus Lietuvon, — 
su tuo praširėžs plačiose jū
rėse Lietuvos Laivų Linija- 
kelias tarp Amerikos ir se
nosios musu.Tėvynės, sykiu 
virš mėlinų Okeano bangų 
suplevėsuos Lietuvos tri
spalvė Vėliava.
' Ką tas Lietuviui-patriotui 

reikš, nereikia sakyti.
Tuomi tarpu reikalinga 

tik didesnis subruzdimas iš 
musų pusės padidinimui fi
ves kapitalo, kadangi atvy
kus laivams Amerikon, rei
kės aprūpinti juos anglimis 
ir provizija.

Laivams atvykus, sako 
Dr. J. Šliupas, reikia turėti 
mažiausia $25,000 jų sutik
tuvėms.

Lietuvos prekybinio lai
vyno vaikščiojimo pagreitė
jimas priklausys daug nuo 
musų.

iTas ratas negali sustoti nei ant 
valandos, tat Amerikos Lietu
viai privalo daboti, kad neišsek
tų -tas gyvojo vandens tvenki- 
nis, nes sunkieji laikai nors jau 
baigiasi, bet gi dar nepraėjo. 
Kiekvienas paskolos bonas yra 
vienas kibiras (viedras) gyvojo 
vandens. Tenesivadina Lietu
viu tas, kas neatnešė nei vifenb 
lašo, nors galėjo atnešti visą 
bačką.

Šį mėnesį Lietuva yra arti 
prie galutinų savo laimėjimų.

Šį mėnesį ir mes čia Ameri
koje būdami parodykime ką ga
lime, nes tolokai tebesame nuo 
paskolos kvotos galo. Paklaus
kime kiekvienas savęs: “Nejau
gi taip ir liksi be bono? Nejau
gi paminsi Tėvynės reikalus, 
nejaugi liksi kaip sausa šaka?” 

* Sujungkim'e visas pajiegas, 
kurios tik stovi už Lietuvos lai
svę ir gerovę, sumobilizuokime 
visas pastangas, ir visose Lie
tuvių gyvenamose kolonijose 
šturmuokime šį mėnesį sykiu 
penkių milijonų paskolos tvir
tovę.

Nenustokime vilties ir laimė
sime, kaip musų broliai Lietu
voje laimėjo Vilnių.

Lietuvos Misija.

atsižymi nuo visų kitų Ameri
kos Lietuvių leistų žurnalų sa
vo viršelių gražumu: artojas 
lauke aria, ištolo matyt tekan
ti saulė iš debesų, už grįčios; 
visa tai atspausdinta dviem — 
mėlina ir rausva spalva, kas 
sudaro ypatingą žiūrėtojui įspu- 

idį ir turi patraukiantį gražu-1 
I mą.

Linkėtina “Artojui” geriau
sių pasekmių ir greito prasi
platinimo musų visuomenėje; 
ypatingai redakcija užsibriežus 
neverti žurnale, jokių partiviš- 
kumų, užsiimti'grynai moksliš
kais ir literatūros dalykais, per 
tai kiekvienam žmogui, kuriam 
dasiėdė tos musų laikraščių po-

DANGUS ANT ŽEMĖS
Rašo BUDRIKAS.

im- 
ira-

Visi prie Bonų!
Kada eina dabar kruvinos 

tynės tarpe vakarų Europos 
perializmo su poniška Lenkija
priešakyje ir l’ytų Rusiško bol
ševizmo, — demokratinė Lietu
va nemano kišti Į tarpdurį pirš
to. Lietuva trokšta taikos, ra
mybės. " Lietuva laukia tos die
nos, kada išnyks ginkluoti kai
mynų užpuldinėjimai ir bus ga
lima ginklus perlieti į plugus. 
Ne Lietuvos kaltė, jeigu jai dar 
ir šiandien prisieina vienoje 
rankoje laikyti ginklą, vietoj 
kada jai reikid abiem rankom 
gydyti musų kraštui padarytas 
skaitlingas žaizdas. Lietuvos 
dabartinė užduotis yra* kad ne
tolimais siaučianti Rusų-Lenkų 
karės viesulą neįsisuktų į Lie
tuvos žemes ir jeigu vienok tas 
ir atsitiktų, tai kad tai viesulai 
kelią užkirsti. Ne lengvas tai 
dalykas, bet jau mes esame liu
dytojais, kad Lietuva įstengia 
tai padaryti: paskutinis Lenkų 
užpuolimas ant musų krašto 
šauniai Lietuvių* buvo atremtas 
ir musų mięstai-miesteliai, Sei
nai, Suvalkai ir keletas kitų li
kosi iš Lenkų okupacijos atva
duoti, Padidinta, gerai sutvar
kyta musų kariumehė ir skait
lingi partizanų-šaulių būriai, ti
kėkime,' nepasitrauks iš sargy
bos kol nepasibaigs Lenkų pa
sikėsinimai ant musų sodybų, ir 
musų laisvės. Jau dabar esa
ma1 rimtu faktu, kad ir su pas
kutiniu i Lietuvos priešininku — 
Lenkija taika pramatoma aiš
kiai. Tokiu būdų, milžiniškos 
Lietuvių tautos pastangos šį ru
denį atneša-gausius vaisius: vi
si musų kaimynai, Vokiečiai, 
Rusai, Lenkai, kurie du metu 
atgal tykojo musų gyvybės, — 
liks sukalbamais kaimynais ir 
mes patįs galėsime visas savo 
pajiegas nukreipti į /ramų kul
tūros darbą.
turi
nors truputėliu jaučiasi prisi
dėjęs prie šios garbingos Lietu
vių kovos, kurios obalsiu yra: 
Laisvė ir Neprigulmybė.
tikos Lietuviai čia turi daug 
nuopelnų praeityje, dar dau
giau jų turi dabartyje: Lietu
vos Laisvės Paskolos Ameriko
je yra tas gyvasai vanduo, ku
ris Suka Lietuvos Valstybinį ra
tą sunkiausiame laikotarpyje..

Ištikro, laimingas 
jaustis kiekvienas, kas

Ame-

numir-
pasakė
Fran

tai! tos

Mirštantis Patriotas
“Malonu ir saldu yra 

ti už savo tėvynę” — 
vienas Romietis poetas, 
cuzai tą išreiškia savo 
himne.

Ar daug žmonių' numirė su 
tais žodžiais mintyje?

Narsusis D’Assas manė taip, 
kuomet penkiasdešimts Angli
jos kareivių, atstatę durtuvus i 
jo/krutinę, liepė jam nepadaryti 
jokio garso. Jis vienok suri
ko savo draugams persergėji
mą, iki durtuvai sulaikė jo bal
są. Jo vardą dabar visi mini, 
nors jis jku miręs1 keli šimtai 
metų atgal. Kada .tik jo pulko 
kareivių vardošaukis atsibuna, 
seniausias kareivis atsiliepia: 
"Miręs garbės lauke.”

Tie žodžiai taipgi yra širdy
je mirštančio nuo bado kalėji
me Airijos laisvės kovotojo Te- 
renre MacSwiney.

“Ką gero jis atsieks badu nu- 
simarindamas ?” nekurie klau
sia savęs ir kitų. Jis gali pada
ryti tai, ką milijonai kitų nar
sių žmonių padarė: jis prirūdys 
■savo atsidavimą. “Geriaus aš 
numirsiu už Airiją” jis atsako 
tiems, kurie duoda jam maistą.

Nelengva yra nuslopinti rei
kalą; už kurį žmogus noriai at
sidavęs mirti Svetimos šalies 
kalėjime.

Už viską gero ir prakilnaus 
žmonės pasiryžę numirti. Už 
ką jie nepasiryžę numirti, jie 
to negali gauti. Airija gaus 
savo laisvę, nes Airiai pasiryžę 
yra už savo idėją galvas padėti.

“Artojas” Pasirodė
šiose dienose Clevelande išė

jo naujas mėnesinis mokslo, li
teratūros ir juokų žurnalas ‘Ar
tojas’. Tas laikraštis vardą pa
ėmė daugiau panašų į ūkiškų 
reikalų vedimui tinkamą, bet gi 
visai toje šakoje nesirūpins, jei 
tik iš mokslo pusės kalbant apie’ 
žemės dalykus. Iš vardo “Ar
tojas” pastoja labai artimas vi
sai Lietuvių didžiumenei.

“Artojas” pažymėtas rugsė
jo mėnesio laida, taigi pirmas 
jo numeris su rugsėjo pradžia 
ir

j (buvo garsinta išeis pirmoje sa
vaitėje šio mėnesio, išėjo antro
je, sulyg pasiaiškinimo, del vir
šelio piešėjo neįštengimo darbo 
greičiau atlikti). “Artoją” re
daguoja D-ras Jonas Vitkus, 
pradžioje šių metų atvykęs į 
Clevelandą iš Chicagos, dabar 
esąs. šv. Joną ligonbutyje, vė
liaus manąs praktikuoti priva- 
tiškai savo ofise. Leidėjais šio 
žurnalo pasirašo Lietuvių Ap- 
švietos Draugija, suorganizuo
ta sykiu’ lavinimuisi jaunimo ir 
rėmimui bei platinimui paties 
laikraščio.

“Artojo” pirmojo numerio tu
rinis yra toks: 1) Nuo Lietuvių 
Apšvietos Draugijos; 2) “Ar-

išėjo. Dalimai suvėluotas

(Tąsa iš pereito num.)
Šiandien žmogus yra purvinas. Jo kū

nas nešvarus,' ištvirkęs. Jis netinkamas 
dangaus dievams įsikūnyti.

Dangaus dievai yra nemirtini žmonių 
protai.

Kiekvienam žmogui ant žemės randasi 
Dievas, jo tėvas Danguje. Žmogaus pro
tas, kurs įsikūnija, yra Dievo sunūs, nusi
leidęs į fizinį žemės kūdikį delei šito tiks
lo, kad išgelbėti ir apšviesti, ir pakelti-iš- 
augštinti jį iki dangaus stovio ir taipgi pa- 
jieginti, kad jis ,galėtų tapti dangaus kū
dikiu ir Dievo sunumi.

Tas gali ir bus padaryta mintimi. Kaip 
po mirties dangus yra padarytas ir inei- 
namas ir apgyvenamas mintimi, taip gi 
mintimi žemė bus perkeista į dangų ir dan
gus bus įsteigtas ant žemės.

Mintis yra tvėrėja, apsaugotoja, nai
kintoja ar atgaivintoja visų apreikštų dai
ktų ir pasaulių; ir mintis tveria, arba pa- 

' akstiną tvertis visus daiktus, kurie yra 
padaryti ar įvykinti.

Bet kad pasidaryti dangų ant žemės, 
žmonės turi mintyti mintis ir dirbti dar- 

=____  Augštie- *3US> kss padarys ir atidengs ir įvykins dan-
ninkai augir/ami kūdikiai, kada gŲ ant žemės ir privers juos ineiti jin, kol

toją” Išleidžiant; 3) Eilės; 4) 
Drauge į Lietuvą ir Gęstančios Į 
žvaigždės' (vaizdeliai); 4) Sau
lė Kontroliuoja Musų Orą; 5) 
Influenza; 6). Apšvieta; 7) Die
nos Klausimais; 8) Juokai-Juo- 
keliai ir kiti trumpesni straip
sniai. Išviso teksto yra 23 pus
lapiai, po to eina apskelbimai ir 
visas “Artojo” puslapių- skai-1 
čius yra 28. Formatas 8x11 co
lių, storo, gražaus popierio ir-Iemikos, kivirčiai ir pliovonės, 
aiškios spaudos.

I šalip to, “Artojas”, ypatingai toju.
“Artojas” bus sielos nuramin-

PRIDERAMAS KŪ
DIKIO AUGINI

MAS
MOKSLININKAI skelbia, jog 

tie šimtai tūkstančių kūdi
kių, kurie kas metai miršta’pir
ma sueisiant dvylikai mėnesių 
savo gyvenimo, didžiumoje ga
lėtų būti nuo mirties išgelbėti. 
Ir 
vo

tie kūdikiai, įturie išlieka sa- 
pirmuose gyvenimo metųo- 

ir išauga į vyrus ir moteris 
blogai išvystytais kūnais ir 

.udingi, lai- 
nliečiai.

ja savo ligoniams laiks nuo lai
ko savo kambariuose pavaikė-' 
čioti ant visų keturių. Mano ku- 
dikiai-patientai dikčiai gero tu
ri iš šitokio vaikščiojimo. Man 
pasisekė išgelbėti kūdikius be
veik iš visų kūdikiškų ligų pra
dedant taip iš sykio, paguldant 
ant pilvelių, tuoj jiems užgimus 
ir taip laikant iki jie pradeda 
rėplioti, ir vėliaus jie net ank
sčiau pradeda vaikščioti, nes jų j 
sąnariai ir vidurių, organai pri
sirengę tokiai permainai ant 
kiek tai yra galima, isu

| protu, galėtų būti nai 
mingi, pasekmingi piliečiai. įstatomi .vaikščioti, jų viduriai

D-ras Charles E. Page, pasi- visai kitaip turi persisverti ir 
žymėjęs Bostono gydytojas, yra | tas- sukelia naujas negeroves, 
vienas iš tų mokslininkų, kurie 
daug kreipė doųios išstudijavi- kio augime yra 
mui šio svarbaus klausimo. Jį visų gyvulių tik 
tame specializuotis privedė mir- ką ištiesų sėdi, 
tis pirmų penkių jo paties ku- 
rliL-in Tiani nmiici Ivrinoiimn I

Kitas svarbus dalykas kudi- 
sėdėjimas. Iš 
vienas žmogus 
Sėdėdami mes 

tis pirmų penkių jo paties ku-Įne tik ką kenčiam nuo nusiko- 
dikių. Jisai ėmėsi tyrinėjimo, rimo žemyn vidurių organų, bet 
kokiu budu butų galima išgel- ir nuslėgdami viso kūno svaru- 
bėti gyvastis savo ir tukstan- mą ant strėnų užpakalinio, galo, 
čių kitų tėvų kūdikių. Jisai tokiu budu nenoromis apsunki- 
priėjė išvedimo, jog svarbiau- nam normalį veikimą nervų ir

dar esti ant žemės.
Šiandien žmogus turi laukti iki po mir

ties, kol jis galės įsigyti savo dangų, dėl
to, kad jis nepajiegia suvaldyti ir apveikti 
savo geismų, bebūdamas fiziniame kūne; 
ir tokiu budu jo fizinis kūnas numiršta ir 
jis padeda jį Į šalį ir pasiliuosuoja nuo sa
vo bjaurių gąšlių geismų ir ineina į dan
gų. Bet kuomet jis pajiegs daryti fizinia
me kūne tai, kas atsitinka po mirties, jis 
pažins dangų ir nebemirs; t. y., jis, kaipo

šia didelio kūdikių mirtinumo cirkuliacijos iš kūno į žemuti- protas, gal bus priverstas susitverti kita 
priežastis yra*1 neatkreipimas Į nes dalis, 
domos į tai, kad fiziškai kūdi
kiai yrą labai bendri su 
kojais’gyvunais, ir todėl 
būti prižiūrimi iššykio 
keturkojai, o ne dvikojai

ketur- 
turėtų 
kaipo 

sutvė-

Čionai randasi didelėje daly
je priežastis kūdikių paraližio. 

I Natūraliai, juo anksčiau gyve- 
Inime sėdėjimas prasideda, tuo 
tankiau nuolatos sėdima, ir ta
da blogesnės vėliaus buna pa-j 
sėkmės.

I kūdikius 
ant kelių 
yra kenksminga, 
ja glėbyje, siKpilvu augštyn, ir 
tas negerai. Abelnai persista- 
toma, jog geriausia kūdikis už
laikyti augštienįnku, o ištiesų 
turėtų būti kniūpsčių. Kūdi
kiai patįs sėdėti stengsis pra
dėt pamėgdžiodami suaugusius, 
kaip tik jie greit galės. Bet 
tokį kūdikių pasikėsinimą rei-

___ ------a pa-
Motinos ir nešiotės 
laiko pasisodinę sau 
ar ant lankos, o tas 

Kūdikį, nešio-

daktaras Page prikergė augini
me sekančių penkių savo kudi-l 
kių, kurių susilaukė, ir to pa
sekmė buvo kad jie visi išau
go sveikais vyrais ir moterimis, 
su mažuma didesnių ar net vi-1 
sai nebuvusių susirgimų.

Savo metodas D-ras Page se
kančiai aprašo:

Kūdikiai yra ištiesų keturko
jai gyvūnai, kaip katukai, į irj 
jeigu jiems,butų duodama1 tos 1 
pačios miklinimosi progos, kaip 
turi kiti'jauni gyvūnai, jie pa- kia periškadlnti,, nedaleisti, ką 
našiai išsivystytų, išaugdami il
gais, pilnais ir sveikais. Pa
kartotinai savo bandymuose aš 
pamačiau, kaip jie rėplioja po 
kambarį j keletą savaičių po už
gimimo, sulyg mano metodų, 
vietoj eiti tik riebyn, minkštyn_____  ________ , „
ir silpnyn, net su pavojumi mir- ilgas periodas, bėgyje kurio at
ties bėgyje pirmųjų savo gyve- sibuna procesas formavimo kau- 
nimo metų. Šioje šalyje kas lų, raumenų, plėvių, smegenų ir 
metai miršta apie 300,000 kudi- proto.
kių, sykiu net su didžiuma sav Kiekvieną kūdikį reikia pra- 
vo motinų, delei neužsilaikymo tinti rėplioti kaip anksčiausia 
po pagimdymo, ypatingai delei galima ir kiek ilgiausia galima, 
netinkamo užlaikymo motinos pirm jam stengiantis stotis ant 
ir kūdikio lovoje. Jeigu katu- kojų. Kūdikis neturi peranksti 
kai 'ir šunukai butų užlaikomi' kojas atrasti. Jis'turi rėplioti 
taip kaip musų kūdikiai, tų na- nuo septynių savaičių iki trijų 
minių gyvuliukų tarpe butų ir- mėnesių, sulyg aplinkybių. Su- 
gi didelis gaišimas. ėjus šešiems mėnesiams, reikia

Humanitariškos draugijos ne- pradėti mokinti rėplinėti tre- 
pavelija restauranams laikyti pais augštyn ir atbulu žemyn, 
gyvas, šliūžes (čerepokus) aug- 
štienininkai, nesą tai yra žiau
ri, nenaturališka ir skausmin
ga pozicija.. Daktarams, moti
noms ir auklėms taipgi tūrėtų 
but* užginta laikyti kūdikius 
paguldytus- ąugštieninkai. I 
prasčiausias paguldymas nau- , 
jai gimusio kūdikio ant pilvo 
ant plaukų matraso be pagal
vės užtikrina normalį vystymą
si ir jo išlikimą nuo mirties.
| Sustatymas ir pozicija žmo
gaus kūne strėninių organų y- giau kūdikiai nedaro, kaip tik 
ra panašiai kaip keturkojų gy- sėdi ir sėdi, išskyrus kada guli

didžiuma tėvų net stengiasi.
Vėl noriu pakartoti, jog žmo

giškas kūdikis yra keturkojis 
gyvūnas ir turėtu taip būti au
ginamas. Pastojimas ar buvi
mas žmogumi yrą vėlesnis gy
venime išsivystymas, ganėtinai

o tas yra puikus vystymuisi bū
das. įTokis mankštymasi gelb
sti normaliam vystymuisi pir- 
mytinių kūno dalių, krutinės ir 
plaučių.

Naturalė kūdikio pozicija yra 
Pa- panašiai keturkojų, su pilvu že- 

myn. Priežastis daugelio kū
dikių ligų, kurias butų galima 
išvengti, yra, pakartoju, delei 
to, kad auklėtojai tuojaus kū
dikius ima sodinti. Ir visame 
jų augimo periode nieko dau-

vųnų, ir ištiesų, kūdikis geme- 
le'ir tūlą laiką po užgimimo, ir 
neišrodo į ką kitą. Užlaikymas 
naujagimių kūdikių taip, kaip 
paprastai yra priimta, užtrau
kia svarbiausias kūdikių ligas 
ir uždegimą, inkstų negerumą, 
strėnų skaudėjimą ir kt.

Ligos paeina dėlto, kad pri- 
mitiviai žmogaus veislės einiai 
pasirinko sau stačią .poziciją, 
atsižadėdami laiks nuo laiko 
vaikščioti ant keturių, kaip da
ro beždžionė ir kangaru, kurie 
taipgi galį ir stati eiti. Vienas 
Paryžiaus gydytojas patarinė-

arsiausioj 
būti.
užgimimo
pilvo, ant

pozi-augštieninki — 
cijoj kokia gali 

Nuo kūdikio 
guldykit jį ant 
plaukų matraso, be paduškos, 
ir nei' vienam niekas nekenks 
ir netroškins. Kūdikis pats pa
sukinės savo galvą į vieną ir į 
kitą pusę. Jis tu o jaus pradės 
vartoti visas keturias savo ko
jas kaip katukai, įgaudamas 
spėkos iškėlimui savo kūno, ir 
greitai pradės rėplioti, 
tieninkas kūdikis negali 
tinai kvėpuoti ir per tai 
kėjo jo visas kūnas.

tuoj 
kieto

Augš- 
užtek- 
apsun-

yra liuosa nuo viso to, kas turi ką nors 
bendro su personališkumu. Nes dangus 
yra besitęsiantis. Bet personališkumai ir 
jų daiktai pragaišta.

Mintįs, kaip ve: kaip išgydyti kūno ne
sveikumus, kaip įsigyti sau smagumus, sa
vastis, turtus, kaip atsiekti ambicijos tik
slus, kaip užsipelnyti galybę, kaip pasiek
ti ar gėrėtis bile kokiais dalykais, kurie 
užganėdins pajautimus, — šitokios mintįs 
neįveda į dangų. \

Tiktai tokios mintįs, kurios yra Kuo
sos nuo vieno personališkumo elemento — 
jeib jos butų mintįs, apgalinčios ir suval- 
dančios personališkumą — ir mintįs besi
rūpinančios apie žmogaus padėjimo page
rinimą ir šių protų išbudinimą prie "dieviš
kumo, — yra mintįs, kurios padaro dangų 
ant žemės.

Ir vienatinis kelias į dangų yra žmogui 
pradėti tyliai pačiam su savimi.

(Galas)

JU

fizinį kūną ir ineiti į jį be miegojimo 
lios užmaršties miego.

Jis turi daryti tai minties galybe.
Mintimi jis prijaukins žiaurų žvėrį 

duj savęs ir padarys jį paklusniu tarnu.
Mintimi jis dąsisieks\j'įt dangų ir pa

žins dangaus daiktus-; ir mintimis jis min
tys apie šiuos’daiktus ir padarys juos ant 
žemės kokiais jie yra žinomi jam danguje.

Begyvenant savo fizinį gyvenimą su
lyg dangiškų minčių, jo fizinis kūnas bus 
apvalytas nuo jo nevalumų ir padarytas 
sveiku ir švariu-tyru ir pasiliuosuos nuo 1L 
gos; ir mintis bus kopėčios ar takas, kuo
mi jis galės koptis augštyn ir susisiekti- 
komunikuotis su savo augštesniu protu, 
savo dievu; ir dievas nusileis į jį ir pada
rys jam dangų žinomu, — dangų, kurs es
ti viduje; ir dangus išlaukinėj pusėj taps 
tuomet aiškus pasaulyje.

Tas viskas bus padaryta mintimi.
Bet ne šitokios rūšies mintimis, kurios 

yra parekomenduojamos minties, kultų ar
ba žmonių, kurie pretenduoja išgydyti ser
gančius ii’ prašalinti ligą mintimi, arba ku
rie nori išvaryti ligą ir sopulį bemėgin
dami mintyti, jog jie neegzistuoja. Šito
kie mėginimai jnintyti ir vartoti mintį vien 
teprąilgins kančią ir nepalaimą pasaulyje 
ir įves protą į didesnį sumišimą ir paslėps 
kelią į dangų ir uždarys dangų nuo žemės.

Žmogus neturi apaklinti savęs.
Jis turi matyti aiškiai ii' išmanyti ir 

pripažinti ar atmesti visa fai, ką jis mato.
Jis turi matyti ir daleisti pik'tą ir ne-, 

teisybes ir ydas-skriaudas pasaulyje; • ir 
tuomet mintimi ir veikmu elgtis su jais' 
taip, kaip jie yra, ir padaryti kokiais jie 
turėtų būti.

Mintis, kuri įvykins dangų ant žemės,

gl-

vi-

mes

mes 
lai

mes

MANO KELIAS.
Mano kėlias ne vienodas,
Kartais buna ir nuobodus, 
Kartais vien spygliais išklotas, 
Kartais, rodos, pašarvotas.

Bet einu savo keliu, 
Neverkiu, kantriai tyliu.

Mano kelias — lyg kankynė, 
Lyg žiaurios-mirties bustynė, 
Ne į laimę jisai veda, 
Tiktai vargą, sunku žada.

Bet einu savo keliu, 
Neverkiu, kantriai tyliu.

Kartais virsta jis į taką, 
Kur iš baimės širdis plaka, 
O gyvenim’s — lyg sapnai, 
Kur keliauji — nežinai.

Bet einu savo keliu, 
Neverkiu, kantriai tyliu.

Tyslevas.

FRAGMENTAS
, Psichologas turėtų būti gerai apsipa

žinęs su kūno ir jo dalių painėmis.
Mano esybės siūlės pradeda irti; kad 

suteikus man aiškų savęs pažinimą kaipo 
pilno ir tikro mano paties trupumo pajau
timo. Toks pajautimas padaro asmeninę 
egzistenciją amžina nuostebumu ir žingei
dumu. /

Kad pamatyt visą pasaulį, aš analizuo- 
save.

Vieton kad būti vienas, išmėtytas po
trupinėlį, aš tampu 'legionu, mase, suku
riu — tikromis kosmomis.

Kad gyventi viršuj, aš gyvenu viduje 
ir valdau savo gilia(isį “aš”. Aš išmanau 
save, jei ne savo celėse ir atomuose, tai 
nors savo organų grupėse, sulyg savo au
dinių interesavimosi. Kitais žodžiais, vi
durinė monada noksta saulės spinduliuo
se, kad galėtų suprasti pavaldingesnes mo
nadas ir atidengti vėl jų harmoniją savy
je.

Sveikata . yra tobula lygsvarybė musų 
organizme —' visomis musų kūno sudėto
mis dalimis ir išlaukiniu pasauliu.

Sveikata pritarnauja mums ypač įgi
jimui pasaulio pažinimo. Organinė suiru
tė ir netvarka spiria mus atsisteigti švie
žią ir dvasiškesnę lygsvarą, atsiimti sie
los vidų, kurį mes pražudėme.

Ir musų organizmui atgimus, musų 
kūniškasis judėjimas tampa minties objek
tu. Tuomet mes nebesame musų, nors7 
prigulime sau.

Musų kūnas yra laivas, kuriuomi 
plaukiame per gyvenimo vandenyną; 
vas, kurio silpnas dalis ir sustatymą
sudėjome be palyginimo su savo pačių in
dividuališkumu.

Kur gi ultimatinė individualio “aš” 
rezidencija? Mintyje ar teisingiau sąmo
nėje? Bet sąmonėje yra “aš’o” gemalas, 
savaimingumo p u n c t u m s a 1 i e n s. Ar 
sąmonė primitive, ar ji atsiranda?

Klausimas: ar gali manančioji monada 
sugrįžti į savo apdangalą, t. y., savo savai
mingumą, ar net tamsią individuališkumo 
bedugnę? Aš abejoju. Karalystė prading
sta; karalius liekasi. Ar tai rojališkumas, 
kurs išsilaiko, esti idėja? Ar personališ- 
kumas savo eilėje tiktai sugrįžta į nuola
tinį idėjos uždangalą? Katras — Leib
nitz ar Hegel teisingas? Ai- individuumas 
nemirtinas dvasinio kūno pavidale? Ar
ba jis amžinas individualės idėjos formo
je? Katras matė aiškiau — Šv. Povilas 
ar Platonas?

Leibnitz’o teorija patraukia mane dau-- 
giausiaų nes ji atidengia mums patekimo, 
(minios, evoliucijos begalybę. Monada, ku
ri esti tikroji visata, viso laiko begalybė 
gali būti lengvai išvystyta viduj /tos mo
nados begalybės. Tiktai žmogus- turi pri
pažinti išlaukinius veiksnius ir intekmes, 
kurie veikia monados evoliucijoje.

Monados savistovybė turi virpančią ir 
besidauginančią kiekybę, tarp niekio ir be
galybės; bet ji niekad negali atsiekti pil
nybės ir niekybės, nes ji (monada) nega
li būti absoliučiai pasivė nei visiškai liuo
sa. Budrikas.

Kad suprasti, kokis sunkus gyvenimas 
butų apsiveduš su netinkamu vyru, reikia; 
kokį pusvalandį pasėdėti kur mėnesienoje: 
ne su savo vaikinu.
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TREMTINIS
VIENO VEIKSMO PERSTATYMAS

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

Parašė August Strinberg 
Vertė A. A. Tulys.

(Tąsa iš pereito num.)
Gunloda (tyli).
Gunaras (išeidamas): — Lik sveika.
Gunloda: — Pamatysim, nąršus .karžygi, 

kuris ateis pirma. Kuomet tas vai
nikas vėl žydės, tuomet aš pas tave 
ateisiu. (Vainiką įmeta į ugnį. Už- 
simąsčius daboja kaip jis dega. Kuo
met vainikas baigia sudegti, ji apsiaša
roja ir perpuola ant kelių.) Dieve! 
Dieve! Suminkštint mano šaunią dva
sią!. O, kad Jis 'mane turi palikti! 
(prisiskubina prie durųi'"' Tuom laiku 
ineina Valgerda, prasilenkia pro Gun- 
lodą ir eina prie ugnies).

Valgerda: — Kodėl tu nėsergsti ugnies? 
Gunloda (tyli).
Valgerda (uždedama savo ranką ant Gun- 

lodos krutinės): — Tu turi kokią pa
slaptį !

Gunlodi

kiesi pagalbos, galingas vyre, kuris 
visados apsieidavai vienas. (Ragai 
girdisi.) Kur dabar tavo galybė.... 
kur viešpatija.... (Vėjo srovė užpu- 

/ čia žibintuvą. Valgerda persigandu
siai jį vėl uždega.) O, žus jis! Ką aš 
darysiu? Melsiuosi? Prie ko? Odi- 
no? Ogiro ar kitų dievų? Aš šau
kiausi prie jų per keturis sykius po 
dešimtį mėtų, bet jie neatsiliepė. Aš 
aukavau, bet jie nepagelbėjo. Tu, Die
ve, kaip nebūtum pavadintas, tu galin- 
gasai, kuris paliepi saulei užtekėti ir 
nusileisti, tu, didžiasai, kuris valdai 
vėjus ir vandenius,- prie tavęs aš mel
siuosi. Tau aš paaukosiu savo kerštą, 
jei tu jį išgelbėsi.

Ormas (nepastebiamas ineina) i 
vakarą, tamistai, Valgerda. 
,siaustą.. vėjas aštrus.

Valgerda (susimąsčiusiai išima
žibintuvą ir uždaro langinyčią): — 
Meldžiam arčiau, Ormai.

Ormas: — Ačiū. _
Valgerda: — Kaip tamistai, Ormai?
Ormas: — Gana pakenčiamai.... kuomet 

prisišlieji sienojų.
Valgerda (suerzinta): — Aš turėjau min

tyj, kaip kelionė pavyko.
Ormas: — Tai ilga but kalba. 
Valgerda: — Padaryk trumpą. 
'Ormas: — Taigi, kaipxžihai, mes 

išžygiavę į Norvegiją jieškoti 
rąstų.

Valgerda: — Ormai!
Ormas: — Kas gi, Valgerda?
Valgerda: — Tu nei godelio neišsitarei 

apie mano vyrą.
Ormas: — Apie ji nieko nežinau.
Valgerda: Nežinai.... tu, jo priebrolis? 

kur su juo persiskyrei?
Ormas: — Persiskyrėm užlajoj. Turėjom 

linksmumo, gali tikėti. Reikė matyti

— Labą
Užsimesk

iš lango

Gunloda: — Taip, motin, taip.
Valgerda: — Paslėpk ją giliai.
Gunloda: — O, aš turiu pasakyti, nebega

liu ilgiau pakęsti.
Valgerda: — Kur tu matei motiną, kuri 

nežinotų savo .dukters paslapčių?
Gunloda: — Kas .tau pasakė.manasias?
Valgerda (rūsčiai): — Nusišluostyk aša-

(Pauza.)
Gunloda: — O, leisk man išeiti laukan....

taip

ras.

galė- 
Ko

ant kalnų.... ant krantų. Čia 
trošku.

Valgerda: — Lipk ant užlių.... ten 
si. būti viena. (Ineina (vergas.) 
nori?

Vergas: — Už kalvų girdėtis musų valdo
vo ragas, audra šėlsta.

Valgerda: — Ar tamsu?
Vergas: — Taip, ir baisiai tamsu, 

(Pauža.)
Gunloda: — Išplaukdink laivą.... du.... 

visus kiek tik rasi.
Vergas: — Visi laivai medžioklėj.
Gunloda: — Uždegiok švietyklų ugnis.
Vergas: — Visas kuras lietaus taip per

merktas, kad šį vakarą mes neturė
jom nei šakelės ant židinio.

Valgerda: — Tai laukan iš čia!
Vergas: — Ką daryti su ponu? *
Valgerda: — Kas tau apeina?

(Vergas išeina.)
Gunloda: — Tu nepamiršai i savo ydos!
Valgerda: — Neigi atkeršijimo!

buvome 
vyrų ir

Rašo dr. j. šliupas.
(Tąsa iš pereito num.)

Taip didėji Sąjunga augo ir 
didino savo lobius ir intaką. 
Garbei jos didėjant, ir laikams 
virstant netaip neramiems, pui- 
kės intaka labiaus ėmė apsirei
kšti Steelyarde. Jo architektū
ra tapo gražesnė, jo trobesiai 
buvo dailiaus išpuošiami. Di
dieji teptuko ir kalto niistrai 
buvo samdomi priduoti išdidu
mą jų pokilių grinčioms. Pa
mylėjimas iškilmingumo ir ce
remonijų pradėjp įsibriauti į 
seną Anglijoje namą kietakum- 
sęių pinigdirbių Hanzos preky
bos princų, ir kada tik puiki pa
roda buvo organizuojama ar 
viešos apeigos buvo rengiamos, 
tai pirmieji buvo kviečiami į pa
galbą ir papuošimą ceremonia
lo turtingieji 'Steelyardo pirk
liai.

Tečiaus laikas puolimo ir vi
siško pranykimo Hanzos Sąjun
gos jau artinosi. MetašimČiuo- 
ęe, kur keletas šiaurės tautų bu
vo beišsiplėtojančios, Hanza, 
delei jos beveik vieno žmogaus 
autoritetų, buvo ištobulinusi sa
vo didį ir toli siekiantį stipru
mą ir intaką tuomi greičiau. 
Palygnamai buvo jai lengva 
antmesti savo užmačias šalims, 
kurios dar buvo silpnos. Bet 
pabaigoje 15-tojo ir pradžioje 
16-tojo metašimčių šita stebė
tinoji Taryba Liubėkoje, ar del- 
'to )<ad narių tarpe truko' vyrų 
gudrių ii- plačiai apmatančių 
kaip seninus, ar dėlto, kad ne
sugebėjo eiti sykiu su persikei- 
taliojimais, kokius prabėgantie
ji metai neišvengtinai atneša, 
ėmė iš lėto \ bet tikrai rodyti 
ženklus mažtančios intakos ir 
svarbos. 1

Nesą tai buvo stebėtini me
tai, kada buvo didele. greitybe

Ant jo 
dukters neprivalo nieks uždėti rankos!

Dabar pasitai
kė tau progą.... keršyk.... aš pa
tarsiu tau kaip.... Daryk šitaip (pa- 

. ima žibintuvą): Įstatyk tą žibintuvą 
į langą po dešine ii” nuskandinsi jį. 
Įstatyk po kairei — išgelbėsi....

Valgerda (sutrukdo): — Duokš žibintuvą 
ir apleisk mane.

Gunloda: — Tai auka, kuri permaldaus ta
vo dievus. Aukauk savo kerštą.

Valgerda (paima žibintuvą, užsimąsto, pa
skui veikiai priėjus prie kairiojo lan
go įstato jį. Ragai girdisi.) Tu su
drebinai mane, Torfinai.... Aš pri
siekiau atkeršinti.... Aš tavęs per
siprašysiu gerais darbais.

Gunloda (nepastebėta motinos, ineina ir 
apsikabina ant jos kaklo)-: — Ačiū/ 
motin.z

Valgerda (susimaišius): — Ar tu neišė
jai?. ...

Gunloda: — Išeinu. (Išeina).
Valgerda (viena prie lango): — Tu šau-

Gunloda: — Tebūna taip.

jį plaukiantį su mano kanklėmis ran- žengiama į augštesnę ir plates- 
kose. Jūrių žolių buvo prisimaigę į nę civilizaciją. Didėji atmai- 
jo barzdą ir plaukus taip daug, kad na svieto dienraštyje pasidarė, 

kada spauda tapo išrasta. Ati- 
I dengimą vakarinio pusiauskritu- 
lio keliais metais vėliaus pase
kė atidengimas vandens kelio į 
Indiją ir Prieskonių Salas Ry
tuose, aplinkui! Horno Sąlavą.

Veikiai atėjo Martyna's Liu
teris, o su juomi Reformacija, 
kuri pakeitė netiktai tikybą- di
desnės dalies Šiaurinės Europos, 
bet taipgi gyvenimo inpročius. 
Katalikų bažnyčia su jos dau
gybe gaviamų dienų, buvo bu
vusi gerinusiuoju bičiuliu sil
kių industrijos, ' kuri pačioje 
pradžioje gelbėjo Sąjungai įsi
steigti. Kada Liuterio princi
pai panaikė Katalikybę, parei
kalavimas silkių ėjo mažyn ir 
mažyn, ir žuvų pirkliai prie- 
taikmiui prarątėjb.

žmonės ėmė savaimi manyti 
ir pažinti savą stiprybę ir indi
vidualybę. Vergiškas paklusnu
mas reguloms ‘ ir įsakymams, 
teisingi jie ar ne, kaip kad pri
silaikydavo neva kontrolieriai 
likimo, buvo dalyku praeities. 
Tūli dalykai buvo teisingi, kiti 
ne, ir didėji publika ėmė jausti, 
kad dalykai, kurie teisingi, esti 
pageidaujami, p dalykai, kurie 
neteisingi, turi būti papriešiha- 
mi, net nuverčiant jeigu reikė
tų, didžiulius iki šolei vadovus 
nuo augštų galybės pozicijų, 
kurias -jie 
kė.

Taryba 
jo įžiūrėti

jei kas butųjį pamatęs, butų pamanęs, 
jog tai Neptūnas. Tuom sykiu atšė- 
lojo vilnis, kaip grįčia didumo....

Valgerda: — Ir tuomet?
Ormas: — Ir po to.... daugiau aš nebere

gėjau savo kanklių.
Valgerda: — Ormai! Tu juokauji, kuo

met tavo valdovas ir brolis, gal, žūs
ta jūrėse! Prašau, kuogreičiausiai eik 
jo jieškoti! Ar girdi?

Ormas: — Delko. kas darosi? Pirmiau tu 
taip nesirūpindavai apie savo vyrą. 
Gal suspėsi paduoti man alaus atsiger
ti, pirma negu aš eisiu?

Valgerda: — Šildykis kojas prie židinio. 
Aš pati einu.... ir nukausiu vėją ir 
audrą.

Ormas (ima jos ranką): — Moteriške, mo
teriške, pagaliaus tu esi moteris!

Valgerda (piktai): — Leisk mano ranką!
Ormas: — Dabar tavo vyras yra išgelbė

tas!
Valgerda: — Išgelbėtas?
Ormas: — Taip, tu liękiesi jam sugrąžin

ta h’ tas yra jo balsas. (Išeina).
(Lauke girdis Torfino ir Ormo balsai.)

Valgerda: — Jisai sugrįžo.... juokiasi...
nors 
savo

o negirdėjau pirmiau. O, kas 
baisaus prisiartina. (Gniaužo 
rankas).

(Ineina Torfinas ir Ormas.)
Torfinas (juokiasi): — Buvo galvažudiš

kas vaizdas....
Ormas: — Taip, aš pripažįstu.
Valgerda: — Sveikas, brangusai.

(Bus daugiau) .

taip ilgai užėmę lai-

Lietuviškai- 
Angliškas ŽODYNAS Angliškai- 

Lietuviškas

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

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

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

7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Liubėkoje nesugebė- 
ar bent priimti tuos 

atsikeitimus esant priešingais 
jos senai geležimi kaustytai po
litikai. Ir nesugebėjo persikei
sti sų gadyne, ir kadangi nie^ 
kas, ką gali žmogus sutverti, 
negali su pasisekimu atsilaiky
ti prieš progreso intaką, toji be 
galo galinga, turtinga ir auto
kratinė Sąjunga tapo galiaus 
nuskalauta šalin, kaip vaikų pi
lys iš smilčių, per užgriūvantį 
priepludį arba sriautą.

Liubeką, kaip matę esame, 
* buvo vyriausoje Sąjungos kon

trolėje, bet kiti pusiau maištiš- 
ki miestai, pavydėdami galybę 
savo kaimynei, buvo užsikrėtę 
intakomis greitai besiplėtojan
čio progreso, kuris tuomet ap
ėmęs buvo Europą. Vidujiniai 
nesutikimai atėjo, ir nors Ta
ryba juos lopė, atsikeitimai mą
stymo bude padarė lopus tik 
skiautėmis iš paviršio. Plyšys 
apačioje pasiliko jr silpnino vie
nybę didelės struktūros, ir pre
kyba Sąjungos bei jos daugelio 
narių nukentėjo. Reikia visgi 
apipasakoti galutinį prasiverži
mą jos senųjų laikų spindėjimo

pirma negu ji išnyko kaipo di
dis kontroliuojantis šiaurės tei
sėjas.

Liuterio pamokymai tapo pri
imti viename mieste po kito, 
bet Liubeką iki 1521 m. būtinai 
prisilaikė senosios tikybos. Bet 
ir tenai Liuteronų krūvelė ėjo 
stipryn kas met, ir kada miesto 
tėvai pareikalavo nuo gildijų 
paramos įvesdindami naujas 
mokesnis, ant jų padyvų jiems 
atkirto reikalavimu, kad tiems, 
kurie to nori, butų leista priim
ti Sakramentas ir Liuteronų ir 
Katalikų pavidale.

Istoriškame 
valdonai, nąrs 
metinėjimų ir 
norą, galiaus 
o liaudis atrodė savo stiprybę, ■ 
vienu iš labiausiai įtikinančių 
kalbėtojų buvo tūlas Jugen 
Wullenweber’is, kurio ''gyveni
mas turėjo būti pašvęstas Są- ■ 
jungai, o kurio ambicija ir ga-| 
bumas atgaivino jos beplunkan- 
cią garbę bent tūlam laikui.

Jis buvo pirkliu ir Miesčionių 
Komiteto nariu, ir jo nepapras
ta kalba minėtoje dienoje pa
statė jį augštai Sąjungos Tary
boje. Veikiai po to, mirus Fre
derikui, Danijos karaliui, 1533 
m., šiaurės karaliai, nuobo
džiaudami Hanzos galybe, susi
telkė nugriauti jos autoritetą. 
Wullenberger’is pėrmhtė padė
jimą tučtuojau ir, pasiėmęs 
kontrolę, lyg linputęs buvo se
najai kompanijai naują ugnį. 
Vienok tai buvo tik pastaras 
liepsnelės žybtelėjimas, nors 
keturiais trumpais metais, ku
rie -prabėgo iki jam mirsiant 
1537 metais, jis buvo atgavęs 
Hansai dar sykį galybę ir pa
kylėti. ii' nusviesti šalin' ka
ralius, pirkliauti sulyg 'Tarybos 
užsigeidimo, priversti visą svie
tą augštyn pakelti rankas su 
gilia guodone ir baime,, kada 
Hanza užsinorėjo.

Bet didi senoji Sąjunga ne
buvo buvusi išmintinga. Ji pra
žiopsojo prisitaikinti prie at
mainų, kokios buvo atėjusios 
tarpan žmonių, tarp kurių ji 
gyveno. Jeigu Jugen Wullen
weber’is butų gyvenęs 50 metų 
anksčiau kaipo diktatorius Są
jungos politikos, josios istorija 
butų tapusi prailginta. O da
bar jis kovėsi su stebėtinu mi
trumu ir laikinu pasisekimu, 
vienok su stipresniu ir lankes
niu lenktiniavimu išlauk, su pa7 
vydais susikrovusiais nuo senai 
kalnų augštumu viduj, jo ke
lias buvo grobuotas ir šaižus.

Jis mėgino nutildyti maištin
gus miestus Sąjungos viduje, 
ir važinėjo iš vieno Į kitą,' kaip 
greitai arkliai įkirto. Jis už
laikė stiprų frontą prieš nedrau
gingus karalius ir'princus, /iri 
smokė skaudžius smūgius atro
dydamas savo nebailumą ir I 
Hanzos galybę, bet nevidonai vi
duj ir priešai išlauk galiaus jį 
pergalėjo.

1535 m. jis patraukė į šiau
rę ir, prieš užsispyrusį atkalbi
nėjimą draugų, inėjo į teritori
ją kontroliuojamą jo didelio ne
draugo, Bremeno archivyskupo. I 
Vos tik jis spėjo per rubežių I 
pereiti, jis tapo suimtas ir ka
lėjimai! įmestas, ir visa jo pra
eitinė galybė ir intaka neįsten
gė išrupint jo paleidimą. Jį 
skundė už daugelį piktadarys
čių, pastatė ant torturų, kad 
privertus jį prisipažinti, ir vi
sais galimais ir negalimais ke-

susirinkime, kur 
su daugeliu už- 
labai prieš savo 
turėjo nusileisti,

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

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

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

12000 Superior Ave.

liais davė jam pajausti atėmi
mą garbės ir stovenės. Net jo 
nedraugams galiaus nusibodo 
krauti ant šito didvyrio tuos 
begalinius žvėriškumus, kokius 
tiktai 16-sai metašfrntis prasi
manyti tegalėjo, ir rugspjuje 
1537 m. surinkta tapo didelė 
minia kaimiečių iš apielinkės, 
iš kurių dvylika prisiekdintųjų 
teistojų turėjo nusverti jo liki
mą. Nuosprendis nebuvo ilgai 
abejojamas. Wullenberger’is ta
po rastas kaltu ir mirtin pa
smerktas, o jo kūnas turėjo bū
ti “padalintas į keturias dalis 
ir sulaužytas ant keturių teki
nių.” Su jo mirimu parėjo ga
las garbės šitos garsingos Han
zos Sąjungos.

Keletas jos tolimesnių stočių 
veikiai pražuvo, o artimesnės 
"faktorijos” neteko garbaus 
vardo ii4 galybės. Steelyardas 
Londone dingo kaipo viena iš 
pastarųjų ;\ir kadangi "pirkliai- 
avanturistai” Anglijos sustip
rėjo ir patįs įstengė aprūpinti 

'Anglijos karalius auksu, pinigai 
Vokiečių Hanzos pastojo ma
žiaus reikalingi ir mažiaus be
galėjo nupirkti monopoliškų pri
vilegijų. Tarpe 
priešgynų buvo 
Gresham.

Vienas po kito
dė ją. 1603 m. vos 50 jų buvo 
įrašyti po jos vėliava, o iš tų 
tik 14 mokėjo mokesnius ir tu
rėjo balsą jos pasitarimuose; 
bet buvo 30-metinei karei, ku
ri suplėšė Vokietiją į skutus ir 
pavertė jos turtuolius į var
guolius, o jos kunigaikštijas į 
smulkias krūvas' blogai maiti
namų, skudurais dėvinčių žmo
nių, galutinai pasmaugti šitąją 
kitu i kartu išdidžią ir galingą

Prekybos Sąjungą.
Westphalijos santaiką pasi

rašant, 1648jn., iš viso ko be
buvo likę tūlos privilegijos 
trims “laisviems miestams1' 
Vokietijos,- Liubėkai, Hambur
gu! ir Bremenui. Tą ląisvę nuo 
Hamburgo ir Bremeno atėmė ' 
Bismarkas 1888 m., o Liubeką , 
savąją buvo priversta atiduoti į 
apie dvidešimts metų anksčiau.''> 
šitie miestai visgi dar ir dabar 
savivaldųs ir nepriklausomi, 
nors nebe pirmykštėje prasmė
je.' Ir taip užsibaigia vienas 
epizodas Prekybos Romanso.

Prekyba atneša lobius, lobiai • 
suteikia stiprybę, stiprybė duo
da viršenybę ir valdymą, bet 
kada kontrolė jos pirkhų-avan- 
turistų pasiliovė, išdidi Liube
ką 13-tojo metašimčio niekados 
neprisiartino prie ženklumo ir 
svarbumo gadynės jų pertvara.

(GALAS>

į

■ej*1

“DIRVOS” KAINA

smurčiausiųjų
Sir Tamas

miestai aplei-

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

Pakilimas visokių reik
menų k*3ių ir darbinin
kų algų duoda mums tei
singas priežastis uždėti 
savo skaitytojams meti
nei prenumeratos kainai 
dar vieną dolarį dau
giau ir tas ineina galėn 
su pradžia 1921 metų.

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

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

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

KUR PINIGAI NEŠA 5% NUO DIENOS 
PADĖJIMO IKI IŠĖMIMO

The Municipal Savings and Loan Company 
moka depozitoriams 5% ir pinigai yra sau
giai ir-gerai užlaikomi. Depozitorius gauna 
nuošimtį nuo podėjimo iki išėmimo bile ko

kiame laike.

THE MUNICIPAL SAVINGS & LOAN 
COMPANY

7909 Superior Ave. prie E. 79th St.
Sumokėtas Kapitalas $300,000

Atdara kasdien nuo 9 iki 3.
Panedėlio, Seredos ir Subatos vakarais nuo 6 iki 9.
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ŠIĄ ŽIEMĄ 
EUROPOJE

Ekonominis padėjimas šios žiemos lai
ku Europoje vėl tikima bus žiaurus 
nekurtose šalyse.

Taipgi, krasos ir transpoftacijos budai 
daugelyje šalių užrubežyje vis dar te
bėra toli "nuo atsakančio.
Kad jūsų draugai ir gimines užrube
žyje gautų laiku žiemai pinigus

SIUSKITE DABAR.
Apie tai informacijų kreipkitės ir gau
sit musų Užrubežiniame Skyriuje.

DraftaL -- Money Orderiai -- Kabeliai 
U^rubežiniai Pinigai

Tiesioginis Vielomis Susinėsimas su 
Užrubežinėmis Pinigų Rinkomis . 
UŽRUBEŽINIAME SKYRIUJE

ME'Šl 
SIUNČIAME 
^PINIGUS

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

CUYAHOGA BUILDING
Public Square
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DIRVA

įtaiką pasi- 
viso ko be- 
privilegijos 
miestams"

ii, Hambur- 
'ą laisvę nuo 
neno atėmė 
, o Liubeką 
■sta atiduoti 
tų anksčiau, 
dar ir dabar 
įpriklauspmi, 
tėję prasmė- 
iigia vienas 
Romanso, 

lobius, lobiai ' 
itiprybė duo- 
’aldymą, bet 
pirklių-avan- 
išdidi Liubė- 
įčio niekados 
ženklumo ir 
jų persvara.
B

Samtimas

AINA
, 1921
le $3,

šokių reik- 
r darbinin- 
i mums tei- 
istis uždėti 
ųams meti- 
ratos kainai 
dolarį dau- 
neina galėn 
921 metų.

Les pirm 
įsus me-
I, kaip 
ra.

timo atmosferos. Jie įvyksta šiltose sri- 
tyse ir šiltuose metlaikiuose, kuomet tie
sioginis temperatūros puolimas pasitaiko’ 
stipresnis, negu šaltose srityse arba žie
mos laiku. Perkūnijos labai paprastas ap
sireiškimas ir labai buna smarkios šiltame 
vasaros ere, ir tuo pačiu laiku arba tuoj 
po to, kuomet oro kulvertis judėjimas yra 
įsiveikęs. Jie gauna didelę pagalbą nuo 
susirinkusios šilumos, ištrukusios iš dide
lio susibūrimo garų ir augštos temperatū
ros. 'Jų ankstyvieji, apsireiškimai galima 
susekti paprastuose juoduose debesuose, 
kuriuose matosi iš pažemių kįlantįs mig
loti stulpai, bet viršuje išsiritą lauk ir iš- 
siskirstą, kur abelnas oro srovių judėjimas 
verčia juos pirmyn. Daugelis tokių debe
sų galima patėmyti vasaros laiku iš ryto 
kaip tik jie pradeda susituokti ir kaip jie 
auga didyn ir kaip paskui pradeda nykti; 
visos tos perminos reikalauja tankiai tik 
dalį valandos^ kada dėbesis buna aiškiai 
matomas einant jam iš vakarų į

(Bus daugiau)

išsiskirstančias ir nusileidan- 
kuomet didysis lietaus debe- 
Plonieji augšti debesėliai tan- 
dangų nuo 10 iki 50 mylių 
lietaus debesis ateina. Pa-

rytus.

FURA
stĮ su pilna 
šimtą Lietu- 
istuvą, parų- 
i iš Lietuvos

LYN, N. Y.

DIENOS 
0

Company 
ū yra sau
gius gauna 
no bile ko-

& LOAN

7 9 th St. 
o

nuo 6 iki 9.
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ir Svietas juoksis sy- | 

kiu su tavimi

“Dirvos” Knygyne gauna
mos šios Knygos

1Š KUR PAEINA PERKŪNIJOS 
IR ŽAIBAI

Perkuninės audros ypatingumas.
Vasaros laiku, ir labai retai žiemą, už

ėjus lietaus audrai, girdima perkūnija ir 
blykčioja žaibai. Užėjus lietui pavasarį 
ar rudenį, buna griausmai su žaibavimais. 
Šitokios lietaus audros užeina įvairiai — 
smarkios ir menkos; tipiškas pilnai išsivy
stęs perkūniškas šturmas, su ypatingu (Vė
jo užimu, yęa sulyginamai tiktai mažame 
plote apsireiškiąs žiaurus sujudimas ir jis 
žymiai skiriasi nuo kitokių audrų; šitokie 
pėrkuniniai šturmai daugiausia įvyksta 
šiltose srityse, šiltame sezone ir visuomet 
beveik po pietų arba anksti „vakare..

Užeinančią vasarinę perkūniją pir
miausia apreiškia prięšakyje pasirodžiusie- 
ji tyri-balti debesėliai, skrendą augštai pa
dangėje, paprastai pasirodą vakarų krašz- 
te po pietų; patįs kraštai tų debesėlių bu
ria susiskaldę arba pūslėti, vis storėją ir 
didėją ir išsivystą į nusikariančias girlian
das, pamažu 
čias žemyn, 
si > artinasi, 
kiwi užtiesia 
pirma, negu
prastai, audrai užeinant, oro temperatūra 
buna labai pakilus, oras šiltas ir troškus, 
su lengvu pietų vėju, kuris visą laiką pus- 
tosi sausumai esant. Tečiaus kaip tiktai 

• pirmutiniai debesįs užtiesia dangų ir pa
slepia saulę, oras pradeda atvėsti. Už ko
kios valandos po pasirodymo baltų debesė
lių, pasinjato didelis debesis, arba “perkū
nijos galva’,’, tamsiai pilkos švino spalvos, 
ir jo grąsinanti išvaizda slenką artyn nuo 
vakarinio horizonto. Perkūniškai audrai 
užeinant, girdisi tolimas griausmas; po to 
pasirodo debesų apatinė dalis, po kurios 
driekiasi iki žemei lietaus uždangalas, pa
slepiąs už savęs viską kas kitame šone yra.

Priešakyje einančio didelio debesio su
sidaro kiti maži debesėliai ir prisijunga 
prie didžiojo, padidindami jo masivę išvai
zdą. Po apačia didelio sunkaus debesio ri
tasi plonas išdrikęs smarkus debesis; vi
sas tas debesų buris skrenda virš žemės 
greitumu nuo trisdešimts iki penkiasde
šimts mylių į valandą. Apačioj debesų ir 
priešakyje lietaus eina trumpas smarkus 
vėjas, sukeliąs debesis dulkių. Smarkus 
šaltas vėjas užeina priešais šiltąjį pirm lie
taus buvusį pietų vėją. Oro sujudimui ir 
šaltam vėjui užėjūs, temperatūra nupuola 
10 ai* 20 laipsnių. — staigu atvėsta. Ter
mometras, kuris palengva puolė, vėjui už
ėjus, vėl urnai pakįla penkias šimtdalis co- 

' lio; po to vėjas apsistoja, o barometras, 
stovėjęs ant vietok arba palengva puolęs, 
pradeda laipsniškai kilti, audrai praeinant. 
Vėjui suužus, lietus pradeda dideliais la
šais retai kristi, bet tuojau užeina smar
kus lietus, tankiai net su ledais. Oro troš
kumas smarkiai pasididina beveik'iki šla
pumo. Perkūnija didėja ir prisiartina su 
lietum; dabar griausmas girdėt tuoj kaip 

; tik žaibas ■ pasirodo. Buvus užėjus ^tam
suma palengva pradeda atsigauti ir nusi- 
šviesti. Debesįs, perkūnijos ir žaibai grei
tai praeina pro viršų savu keliu ir 'vakari
niame šone pasirodo susiskaldę debesų.kra- 
štai^už pusvalandžio ar panašiai, lietus 
apsilpsta. Debesims einant tolyn, audros 
užpakalyje pasirodo mėlynas tyras dangus, 
o už trumpo laiko ant rytinio horizonto, 
ant užpakalio lietaus debesų, pasirodo lau
mės juosta, priešais saulę, kuri jau esti že
mai ir leidžiasi vakarų krašte. Oras palie
ka vėsesnis ir tyresnis, negu pirma; atsi
gaivinusios žemės vaizdų spalvos, atspin
dint leidančiosi saulės šviesa, sudaro daug 
puikesnę išžiūrą, negu buvo karštame po
pietyje ūr laike tamsaus lietaus užėjimo.

Audrai prasišalinus ir perkūnijoms nu
tilus, toli rytuose matytis likučiai palaidų, 
paskui einančių debesų, gražiai atspindin
čių saulės šviesoje. Pagaliaus tie debesįs 
pakįla labai augštai ir kuomet jų pamatai 

į prapuola mėliname danguje po prieblan- 
kos arka, likusieji pasikeičia ružava spal
va.

Veidmainystė
Kuomet Aš buvau dar visai mažas-ma- 

žulytis, tai mano tėvas, motina, kunigas ir 
geri žmonės mokė mane gerų darbų: mylė
ti savo artimą-žmogų, nesielgti blogai, go
doti visus blogą žmogui darančius gyvūnė
lius, jų gyvybę, neužmušti jų; nesikėsinti 
ant žmogaus....

Patiko man ta jų pamoka.
Stengiaus kuogeriausia. Mylėjau žmo

nes, dorą, gerus darbus. Tr>li bėgau nuo 
nuodėmių, nuo tų vietų, kur savo sąžinę 
ar rankas nedoru darbu bučiau galėjęs su
tepti.

Bet gi kartą, visai netikėtai, ne iš blo
gos valios, papildžiau aš nuodėmę: besvai- 
dydamas į medžius akmenėliais, užmušiau 
gražų, niekuo'nekaltą paukštelį.

Tai padariau be noro, be pasiryžimo; 
visai netyčiomis. Ir nors nemaniau, kad 
tai galėtų, būti didelė nuodėmė, prie išpa
žinties kunigui pasakiau:

— Aš užmušiau paukštelį....
Kunigas sudrebėjo, suvirpėjo visas; 

rodos karščiausia ugnimi užsidegęs, sušu
ko ant manęs:

— Nedorėli! Nusidėjėli! Dievas-už 
tave nubaus!
Ir liepė jis man metavoti.
Ir verkiau ar metavojau už savo nuo

dėmę. Žadėjau niekad o niekad taip ne
daryti. -

tai

Ir vęl f— buvau aš kareiviu. Visi žmo- 
• nės, tėvas, motina ir net kunigas mokė ma- 
i ne Uogų darbų....
i 'i Jie liepė man eiti ir užpulti ant kitų 
. žmonių-kareivių ir kariauti priešais 
■ kaipo mano priešus.

Po prievarta, stumiamas, nuėjau aš į 
karės lauką, paėmiau ginklą į rankas ir 
puoliau ant priešo....

Mušiausi, kovojau; šoviau, duriau, 
draskiau jo nekaltą kūną....

Bet man pasidarė baisu. Sąžinė ėmė 
mane kankinti; kaž kas, rodosi, spaudė 
krutinę, barė mane, šaukė:

— žmogžudį! žmogžudį!
Mušiui vos tepasibaigus, sąžinės kan

kinamas, visu kunu drebėdamas, bėgau aš 
pas kunigą, mintydamas: “Papasakosiu aš 
jam savo nuodėmes. Pabars jisai mane už 
|ai. Bus man ant krutinės lengviau. Nu
siraminsiu.”

Ir prie eglės, krūmynuose, po atviru 
dangumi, pačioje Dievo akivaizdoje, klū
pojau aš priešais kunigą ir ašarodamas, 
dejuodama^, pasakojau jam apie savo blo
gus darbus. Skaičiau kiek žmonių-karei
vių nužudžiau, kaip baisiai juos mušiau. 
Išpasakojau viską iki paskučiausios, iki 
mažiausios karės jauke papildytos nuodė
mėlės.

Bet kunigas tylėjo. Klausėsi begalo 
ramiai, šaltai. Visai nebarė mane. Tik ant- 
galo ramiu-ramutėliu balsu pasakė:

— Tai niekis, vaikelis.... Dievas 
tai atleis!....

juos

tau
už

ne-Nors mano sąžinė dar ir šiandien 
rimauja, bet nuo to laiko nustojau metavo- 
ti, nes žinau, jog pasaulyje nėra teisybės: 
visur veidmainystė teviešpatauja....

Žinau, kad ir po švenčiausiais Dievo 
tarnų rubais slepiasi tiktai veidmainis-hi- 
pokritas!.... Pr. Bajoras.

KUR JI BUVO?
Jau saulutė per langelį 

Skaisčiai švietė iš rytų, 
Bet dar jai ilgiau miegoti 

Buvo saldu ir meilu.
Visi žmonės jau subudo, 
Darbus dirbti ein’ skubiai, 
Mergužėlės gi akytes 
Merkia miegas dar sunkiai. 
Kelk, dukrele, jau dienelė, 
Senai laikas darban eit, 
Padėk dirbti man, mieloji, 
Nemiegoki, kelkis greit.
Motinėle, miego noriu, 
Leisk dar biskį pagulėt, 
Išmiegojus aš galėsiu 
Smarkiai dirbti tau padėt.
Dar pavelyk, motušaite, 
Man lovelėj pabuvot, 
Dar akelės mano merkias, 
Ilgiau noriu pamiegot....
Kur tu vakar vaikštinėjai, 
Ėjai gulti taip vėlai? 
Anksti keltis turi rytą, 
Tą pati gerai žinai! ....
Motinėle, aš su draugėm’s 
Austi, verpti mokinaus, 
Siuvinėjaū šilkų siulus, 
Tai pareit pavėlavau....
Nemeluoki, dukružėle, 
Su berneliu tu buvai, 
Po sodnelį vaikštinėjai, 
Mylavais ir bučiavais!
Kelk į darbą, nemiegoki, 
Saulė kįla vis augščiau, 
Kitą vakarą žinosi, 
Kad pareiti reik anksčiau!

Spragilas.
z 4/

Nuo Juoką Red.: Stebuklai 
Jr gana. Kaip tik žiema artyn, 
ir gerb. Spragilas pradeda ei
les rašyt! Kada pavasaris auš
ta, kada susprogsta medžiai ir 
gėlės sužydi, kada skaisti pa
vasario gamta sujudina visas 
jauslias širdis, musų poetai ima 
plunksnas, rašo, rašo.... Bet I 
tuo tarpu gerb. Spragilas tyli. 
Kada paukščiai pradeda grįžti 
į pietus, kadalapai bįra ir žolė 
nurunda — štai gaunam nuo jo 
eiles! . Ir suprask, jį, smertel- 
nas žmogelihu....

Šios jo eilės nuveda mus į di
delę atmintį, sukelia musų šir
dyje malonius praeities atsimi
nimus, meilę, atsidavimą ir sva
jones apie.... apie musų Tėvy
nę Lietuvą., Jo? atskleidžia.Lie
tuvos jaunimo romantišką mei- 
lavimąsi, dukrelių melagystes 
močiutėms, jų miegu spaudžia
mas akeles, kada vėlai vakarėlį 
atsisveikinus pareina.

Daug turėjome čia eilių, nors 
apie meilę, bet jos rašytos visa
me pasaulyje vartojama meilės 
kalba, džiaugsmu, budėsiu, aša
romis. Jos niekuo nesiskiria 
nuo kitų tautų.... Bet gerb. 
Spragilo — kitokios.

Kur visi tie poetai, poetės, 
romansų megzėjai, kurie Lietu
voj gyveno, kurie tokias meiles 
lošė: kodėl neskamba šioje ko- 
lumnoje jų garsai — saldžios 
ar karčios praeities,, širdingi ar 
ledu apšalę atsiminimai: ar jų 
meilės degėsių pelenai jau vėjų 
išnešioti? j-as ■
/ Kodėl, o iftel jie neskambi-r 
na savo stygų, kodėl neapreiš
kia pasauliui to viso? Ar aša
ras liedami* ar kaip kitaip?

Jonas Gerčius gavo pačto mo
ney orderį ir nuėjo atsiimt pi
nigus. Buvo tai 25 dol. Pačto 
iždininkas' pasakė jam: “Mes' 
negalim išmokėti tau pinigų, iki 
koks nors žmogus nepaliudys, 
kad tai yra tavo.”

O Jonas tame' mieste pažino
jo tik vieną žmogų, kuriam pa
čiam jis buvo skolingas $25 ir 
vis teisinosi neturįs iš ko ati
duoti. Bijojo pas jį eit paliu
dymo prašyt, kad nereiktų ką 
gauna jam atiduot.

S
Šiandien gavome jau 37-tą už

klausimą, kodėl gerb. Spragilas 
neaprašė antros kunigų seimo 
Pittsburge sesijos, nors buvo 
pasižadėjęs jon nueiti.

Jis pats tą laiko paslaptyje, 
be jokio

367. Rymas. Romanas. Parašė Emile Zola. Versta iš 
franeuzų kalbos. Tai yra labai svarbus ir gar
sus veikalas, parašytas vieno geriausių fran
euzų rašytojų Emile Zola. Ta knyga yra versta 
į visas kalbas, todėl kad yra gražiai aprašyta 
apie Rymų. Lietuviškas vertimas yra lengvas
ir gražus. Chicago, Ill. 1909, pusi. 432 ..............$1.25
Drūtais audimo apdarais ..................$1.60

368. Raginis ir kitos gražios pasakos. Antra laida.
Boston, Mass. 1912, pusi. 118.............,...............25c

369. Rinkimai vaito. Apysaka iš ūkininkų gyvenimo.
Parašė V. Stagaras. Shenandoah, Pa. 1906, 
pusi. 24..................................... 10c

370. Rokas ir jo šuva. Parašė I. Gorbunov-Pasadov, 
vertė F. Milašauskis. So. Boston,' Mass. 1912, 
pusi.'32 ..............................;..... 10c

371. Rytojun Bežiūrint. Visuomeniniai-pedagoginiai A 
straipsniai — senovės ir dabarties idealai. 
Parašė Aitvaras. Brooklyn,N. Y., 1913, pusi. 174 50c

372. Raudonas juokas. Parašė L. Andriejev. Tai yra
gražus aprašymas karės baisenybių. Kaina .... 35c

373. Rasputinas. Kaip bemakslis Rasputinas pavergė 
Carų ir Carienę. Cariškos šeimynos bei dvariš
kių ištvirkimas. Parašė minykas Iliodoras, buvęs 
Rasputino draugas. Worcester, Mass., 1917, pus
lapių 100................................... 40c

374. Ruduo. Parašė Žegota. Vilnius, 1906, pusi. 101.. A .30
375. Robinzono gyvenimas ir jo nelaimės. Vertė J.

Ralys ir J. šlapelis. Vilnius, 1907m., pusi. 327... .80
376. Rinkinėlis vaikams. (Pasakėlės, apysakymėliai, 

dainelės, mįslės etc.) Antra laida. Su paveikslė
liais. Vilnius, 1907 m., pusi. 55......... I..... .15

389. Sapnai, čia telpa vienuolika trumpų fantastiškų 
/ pasakaičių. Parašė Olive Schreiner, vertė iš

anglų kalbos J. Laukis. Chicago, Ill. 1910, pušį.
79............................................................................ 20«

390. Sidabrinis Kryželis arba dailydė iš Nazareto.
Apysaka iš laikų kankinimo Kristaus. Parašė 
Eugenijus Sue. Vertė J. Laukis. Chicago, Ill. 
1906, pusi. 169.....................................-......... 45c

391. Simukas ir Magutė. Graži pasakėlė, antra laida.
Chicago, Ill. 1913, pusi. 28.................... 10c

392. Sausio devinta, šitoje knygelėje yra plačiai ap-
šyta apie Petrapilės darbininkų sukilimų arba 
"Raudonųjį Nedėldienį” kaip išbadėję minios č- 
jo maldauti nuo caro darbo ar duonos, o jis iš
siuntė kariuomenę ir tūkstančius išžudė. Gana 
lengvas ir graudus pasakojimas. Parašė Mak
sim Gorki. Vertė F. M. Brooklyn, N. Y. 1908, 
pusi. 40 .....<1.............■........................ 15c

393. Supykusi ponia. Jnokinga apysaka iš vasarinio 
gyvenimo Druskinikuose. Boston, Mass., 1905, 
pilsi. 14 .................................... 5c j

395. “šventosios’- Rosijos Misijonieriai. Pagal Lans- 
kaja. Iš gyvenimo ir darbų maskoliškų činov- 
nikų Lietuvoj. Brooklyn, N.Y., 1902, psl. 242... .65c

396. Socializmo ateitis. Apysaka. Vertė iš vokiško
J. K. Shenandoah, Pa. 1902, pusi. 122 ............. 50c

397. šis-tas. Trįs Vaišganto apysakėlės. Shenandoah,
Pa., pusi. 18 ................j............. 10c

398. Saulei nusileidžiant. Iš musų kariones. Kalėdų 
, vakaras. Parašė Šatrijos Ragana. Shenandoah,

' Pa., pusi. 62.........  20c
399. Savizrolas. Didis Klasterius. Juokingas apra

šymas. Mahanoy City, Pa. 1906, pusi. 46 .... 2(^c
400. širdis. Parašė italų kalboje Edmondo de Amiči,

vertė į lietuvių kalbų Matas Grigonis. Didelis 
veikalas ir gausiai paveikluotas. Tai yra pamo
kinančios apysakos formoje parašytas veikalas, 
kurs tinka lygiai vaikams, kaip ir suaugusiems. 
Šis veikalas yra išverstas visų civilizuotų pasau
lio tautų kalbose ir turėtų rastis kiekvięno lietu
vio namuose. “Tėvynės Mylėtojų Draugijos" 
21-as leidinys,'Chicago, Ill. 1915 m., pusi. 362 $1.00

401. Susiskaldeliai. Apysaka. Parašė J. Gerutis. She
nandoah, Pa., pusi. 62 ..................... 20c

402. Sulaukė. Iš tautiško serbų atgijimo pasakoji
mas. Parašė Terezija Jadvyga. Tai širdį perve
riantis, labai gražus ir pamokinantis pasakoji
mas iš tų laikų, kaip serbai kovojo už savo tau
tos laisvę. Kaina .......................... 25c

403. Senkaus Jurgis. (Apysaka eilėmis) ................. 15c
425. Tūkstantis Naktų ir Vięna. Arabiškos istorijos

Vertė lietuviškai D. T. Bočkauskas. Ketvirtas 
išdavimas su daugybe paveikstų ir drūtais pa
veiksluotais apdarais. Mahanoy City, Pa.
1915, pusi. 704 .J.......................... $2.00 

428. Tvanas. Istoriška apysaka Henriko Sienkevi-
čiaus. Tomas I. Versta iš lenkiško. Shenandoah,) 
Pa.', 1900, pusi. 178 .......................... 60c

430. Tėvynės laukuose. Apisakų rinkinys. Parašė Jo- ,
varas. Pittsburgh, Pa., 1909, pusi. 32 .............  15c

431. Trįs Keleiviai. Krikščionis, žydas ir Turkas. Pa-
mokynanti apysaka. Antra laida. Vertė P. B. 
Chicago, Ill., 1907, pusi. 92................................... 25c

432. Tamsybės Guolys .. . .......................... /.............. 10c
433. Teisybės Pasakos. Rankius įvairių gražių ap

sakymėlių, pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir 
budo. Sutaisė M. Šalčius. Cleveland, O., 1918, 
pusi. 67. Kaina ............................ 25a

451. Užsistanavik ant to gerai. Arba apmislijimai a- 
pie keturis daiktus paskutinius. Parašė J.V. Nė
ra. Lietuviškon kalbon versta iš lenkiškos. Ply
mouth, Pa., 1886, pusi. 150 .................. 15c

453. Užkeikta Mergelė su barzda ir barzdaskutis.
Antra laida. Chicago, Ill., 1907 .pusi. 27............... . 10c

454. Užkeiktas urvas. Apysaka iš lietuvių gyvenimo. 
Pagal lenkiškų nupiešė P. B. Chicago, Ill., 1904 
pusi. 288................................... 50c

455. Užtekanti Saulė. Mokslo, meilės ir patriotiški 
paveikslėliai. Parašė K. S. Karpavičius. Gra
žus populariškas rinkinys įvairių tautiškų pasi
skaitymu, meilės straipsnelių ir populariškų as
tronomijos ir su tuo surištų dalykų aprašymas. 
Cleveland, O., 1918, su paveikslais, pusi. 94, ....35c 
tos ir šeštos dešimties 19-to šimtmečio. Su au-

477. Valkata. Gražus paveikslėlis, paimtas iš kaimo 
mergaičių gyvenimo. Kaip mergaitė tėvo pra
keikta, išėjo į miestus, pateko į suvedžiotojų na
gus, pražudė savo gyvenimų ir pati nusižudė. 
Pamokinimas tėvams. Iš latviško vertė Pleris.
Brooklyn, N. Y. 1908, pusi. 13 .............. >.. 10c

478. Vanagai ir Toksai sapnas. Dvi pasakaitės. V.
Stagaro. Shanandoah, Pa. 1902 pusi. 23.............  5c

479. Vargdieniai. Apysaka iš tikrų atsitikimų penk
tos iršeštos dešimties 19-ja šimtmečio. Su au
toriaus paveikslu, šioje knygoje aprašo apie 
baudžiavos laikus Lietuvoje, kaip ponai žmones 
plakė, apie Lietuvos ubagų gyvenimų ir jų puo
tas, apie žydų gudrybes ir t.t. ši knyga didei a- 
kyva, vietomis juokinga, o vietomis liūdna. Pa
rašė Aleksandras Fromas (Gužutis). Plymouth,
Pa. 19'06, pusi. 187 ............................................... 50c

480. Vaideliota. Apysaka iš lietuvių senovės gyve
nimo, su paveikslėliais. Surinko ir parašė D. 
T. Bočkauskas. Mahanoy City, Pa. 1907, pusi.
177 .......................................  I. 35c

481 Vėl pasimatymas. Guy de Maupassant’o apysaka 
Vertė Jonas iš parubežio. Shenandoah, Pa. 1905, 
pusi. 30 ................'.................. 5c

482. Viena diena be melo. Apysaka Liudviko Bailleul.
Lietuviškai išguldė V. Stagaras. Graži apysaka.
Shenandoah, Pa. 1902, pusi. 76 ............... 25c

483. Valdimierius. Apysaka. Pagal kun. šrnidtų išver
tė kun. A. M. Milukas. Shenandoah, Pa. 1900 
pusi. 63 ...................... ..... 20c

484. Vilkų lizdas. Apysaka iš kryžiuokų laikų. Para
še Zuzana Moravska. Iš lenkų kalbos vertė A. 
Vegelė. Brooklyn, N.Y. 1911,pusi. 117................. 30c

5027. Tris istorijos apie Paskutinis Noras, Septynis 
Brolius, Varginga žmogaus sunu ir razbainin- 
ka. 62 puslapiu ...........................■. 15c

486. Viktutė. Novela. Parašė Šatrijos Ragana. She
nandoah, Pa. 1903, pusi. 90..... . ................ 2)5c

487. Siminimai. Tai yra įdomiausia knyga, kurioje 
atvaizdinta baisiosios Europos karės paveikslai 
ir kokių įtekmę karė daro ant kareivių dvasios.
Kaina ......... I........................... 75c

489. Vėjinis Malūnas. Pagal lenkiškų sutaisė P. B.
Chicago, Ill., 1908, pusi. 64................... 25c

490. Velnio Istorija ..................<............ 10c
491. Velnias. Parašė R.>G. Ingersoll, vertė Ferdi

nand de Samogita. Joje aprašyta visa velnio is
torija, jo darbai ir galybė. Kaina ............ 20c

492. Vytauto sūnūs. Istorijos Apysaka. Parašė J.
Kruk. Iš* lenkų' kalbos vertė Vėgėlė. Vilniuje, 
1911 iii., puslapių 64..................................25

493. Vincas Stonis. Apysaka iš žmonių gyvenimo.
Parašė Šatrijos Ragana, žinoma garsi lietuvių 
raštininkė. Vilniuje, 1906 m., pusi. 143. .................35

506. žmogus nepliuškis. Vertė iš švediško Nėris. La
bai graži apysakėlė, kaip turtingo prekėjo sūnus 
apsivedė su varginga mergina ir laimingiau gy
veno už kitus, apsivedusius su turtingomis. Chi
cago Ill. 1899, pusl^23...................... 10c.' 

' ’ ' \ ISu užsakymais siųskit ir pinigus.
Reikalaukit Didelio musų Knygyno Kata- i 
logo, kuriame telpa visos Europoj’ ir Ame

rikoj’ išleistos knygos.
“DIRVOS” KNYGYNAS

7907 Superior- Ave. Cleveland, Ohio

Kaip galėčiau pasiųsti pinigus saugiai į užrubeži- 
nes šalis už žemiausias kainas?
Kas galėtų patarti man mario biznio ir ypatiškuo- 
sė klausimuose?
Kur butų galima pirkti laivakortes?
Kur aš galėčiau sužinoti kaįp galima prirengti sau 
reikalingas pasportas?
Kur aš galėčiau padėti savo pinigus „saugiai?

•yHE CLEVELAND TRUST COMPANY įgali 
M atsakyti šiuos ir kitus klausimus ir suteikti in
formacijas bei pagelbėti jūsų reikaluose. Tik už
eikit į bile kurį iš sekančių musų ofisų:

Main Office —- Euclid prie E. 9tb ‘
W. 25 th prie Franklin ' Broadway prie Harvard
Woodland prie < E. 22nd 
Detroit prie W. 117th 
Euclid prie E. 57th 
Willoughby, Ohio 
Detroit prie W. 101st

Euclid prie E. 105th 
152nd prie Pepper 

E. 156th prie Waterloo 
Lorain, Ohio 

Kinsman prie E. 93rd

Iš kur* tas paeina.., *
Visi perkūnijų ir žaibų apsireiškimai 

nurodo j jų priguliųingumą nuo persiver-

Galima vaikus išauginti be mušimo, 
bet kam paskui kalbėti apie statymą ka
lėjimų? .

pasiaiškinimo.
/

Butkus sakosi nieka-
gelžkelio bilietus he^

Simas 
kados už 
mokąs.

Mat, jis niekur nevažinėja.

ZTbe 
Cleveland 

€ru$t Company
Šaltiniai virš $105,000,000



NAUJAS ATSILIEPIMAS DELEI LIETUVOS naujųjų respublikų, nepameta lem, of which the situation of
NEPRIGULMYBES PRIPAŽINIMO

Balandžio 3 dieną š. m. Val
stybės Sekretorius B. Colby yra 
ypatiškai prie pasimatymo pa
reiškęs, jog Lietuva greitu lai
ku susilauksianti nuo Suvieny
tų Valstijų to, ko ji reikalau
janti, būtent Lietuvos Valsty
bės nepriklausomybės pripaži
nimo.

Po šių pažadų Lietuvos Atsto
vybė yra inteikusi keletą raš
tų, kuriuose buvo priduodamos 
įvairios žinios apie Lietuvos 
Valstybės kuriamąjį darbą ir 
prašoma veikiau išpildyti paža
dus. Tečiau prasidėjo rinkimų 
kampanija, paaiškėjo, kad gal 
Amerikos Lietuviai, kaipo pilie
čiai, ne tiek daug gali savo bal
sis nusverti, negu kitos tautos, 
ir Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimo klausimas tapo ne 
tik atidėtas į šalį, bet spaudoje 
pradėjo aiškėti Amerikos val
džios nusistatymas, jog ir ap
skritai Lietuvos pripažinimas 
kaip ir nesutinkąs su bendru 
Amerikos valdžios nusistatymu 
linkui plačiosios Rusijos atei
ties. Tuomet Lietuvos Atsto
vybė, pasiremdama tomis neofi- 
cialėmis žiniomis, rugpjūčio 9 
dieną yra inteikusi Valstybės 
Sekretoriui šitokio turinio raš
tą:
Valstybės Sekretoriui 
Bainbridge Colby, 
Washington, D. C.

Gerbiamas Tąmista:
Paskutiniu laiku aš turė

jau garbės inteikti Tamistai ke
letą pranešimų apie ypatingus 
Lietuvos Respublikos gyvenime 
įvykius, kurie rodš aiškiai rei
kalauja kokios nors atmainos 
santikiuose tarp Lietuvos ir A-1 
merikos ir į kuriuos ir dabar aš 
tui-iu garbės kreipti Tamistos 
domą. Lietuvos Steigiamasis 
Seimas yra priėmęs tam tikrą 
savo Konstituciją ir pastatęs 
savo valdžią sutinkant su pil
nai teisėtu pačios Lietuvos liau
dies noru.

Lenkų valstybė, kaip tik ga
vo smūgių nuo Rusų Tarybų, 
pripažino pagaliau svarbumą 
turėti draugiškus ryšius su Lie-

džiai. Atsakydama į šią notą, 
Rusų Tarybų valdžia pareiškė, 
jog ji norinti išvengti bi kokių 
nesutikimų su Lietuvos Valdžia 
ir pasiūlė sudaryti bendrą ko
misiją taikos sąlygoms pildyti. 
Tasai pasiūlymas buvo priim
tas ir šiandien aš gavau nuo sa
vo Valdžios žinoti, jog Rusija 
tinkanti pilnai evakuoti Lietu
vos teritoriją. Taip pat nuo 
Valdžios gavau žinią, jog rug
pjūčio 6 dieną Lietuvos Stei
giamasis Seimas yra ratifikavęs 
taikos sąlygas.

Kaip Amerikos Suvienytų 
Valstijų Valdžia žiūrės į tą pa
darytą taiką, tai klausimas di
delės žinoma svarbos delei Lie
tuvos. Gerbiamas Valstybės 
Sekretorius be abejo .turės pri
pažinti, jog as neturiu oficialių 
žinių ne tik šiuo klausimu, bet 
ir apskritai, kaip Valstybės De
partamentas veizi į Lietuvos 
nepriklausomybės pripažinimą 
ir todėl aš priverstas esmu skai
tytis žiniomis, kurios patenka 
spaudon. Iš to šaltinio aš gau
nu patirti, jog Suvienytų Vals
tijų Valdžia neranda galimu 
pripažinti ne: vienos naujos val
stybės, kurios išdygusios , yra 
ant teritorijos, kuri prieš karę 
prigulėjo Rusijai, išskyrus Len
kiją ir Suomiją, ir kad tos vi
sos valstybės, kurios šiandien 
de facto gyvuoja kaipo nępri- 
gulmingos, privalo pasilikti po 
Rusijos priežiūra ir kad jos pri
valo, liktis kaipo ir po Rusų tau
tos globa, po globa tos Rusų 
liaudies, kuriai panorėjus tos 
teritorijos turi būti grąžintos. 
Jeigu butų toksai nusistatymas, 
kaip iš spaudos matyti, tai A- 
merikos Valdžia negalinti skai
tyti padarytosios Lietuvos tai
kos su Rusų Tarybų valdžia 
(kaip lygiai ir sutarčių, kurios 
buvo padarytos’ su Estija arba 
kurios bus padarytos su Latvi
ja ar Suomija) teisėta ir priver
stina, bet žiūrėti j ją kaipo į 
tokią, kuri gali būti atmesta 
ateityje, jeigu tik Rusijos liau
dis panorėtų kuomet nors atsi
imti atgal užimtąsias šių valsty
bių teritorijas.

vilties, jog Amerikos Valdžia 
suras kokius nors kelius,' kad 
viešai pareiškus savo atsineši- 
mą prie Lietuvos. Bet iki šiol 
vienatiniu viešu Amerikos Val
džios dokumentu, kursai paro
do jos nusistatymą, buvo kaip 
ir atsisakymas pripažinti Lie
tuvą, kursai buvo išreikštas lai
škuose prie Lietuvių Tautos Ta
rybos, kurie praėjusią žiemą 
buvo paskelbti ir kurie yra iš
šaukę tarp Lietuvių ir jų drau
gų didį nepasitenkinimą. ‘Taigi 
ar gi nėra galimybės jau šian
dien duoti koksai nors palan
kesnis atsakymas?

Baigdamas šį raštą ir kreip
damas Tamistos domą į išdėsty
tus motivus pirmoj šio rašto 
dalyje, turiu garbės išnaujo 
prašyti, idant Suvienytų Vals
tijų Valdžia oficialiai pripažin
tų Lietuvos Valdžią.

Užtikrindamas augštos pagar
bos ženklus, turiu garbės likti, 
Jūsų, ir tt.,

JONAS VILEIŠIS 
Lietuvos Atstovas Amerikoje.
Ant šito rašto buvo gautas 

rugpjūčio 23 dieną Lietuvos 
Atstovybės vardu toksai atsa
kymas:

“Valstybės Departamentas y- 
ra gavęs Jūsų laišką nuo rug
pjūčio 9 d., 1920, drauge su te
legramų apie įvykusią sutartį 
tarp Lietuvos atstovų ir Rusi
jos Tarybų, šiame laiške nu
rodomi įvairus didesnės svarbos 
įvykiai, kurie Tamistos nuomo
ne turėtų iššaukti šiokią-tokią 
atmainą santikiuose tarp Ame
rikos ir Lietuvos liaudies, išdė
stoma detaliuose tų įvykių' reik
šmė ir užbaigoj išnaujo pake
liamas reikalavimas,' idant Su
vienytų Valstijų Valdžia pripa
žintų Lietuvos Valdžią. Atsa
kydamas į tai, Departamentas I 
atkreipia Tamistos domą į lai
škus, kurie yra buvę šio De-

your people is an excellent ex
ample) ir Departamentas ne
mato pamato mainyti šio nusi
statymo. Tečiau viešoj spau- 

| do j pasirodė įvairių komenta
rų, kuriuose ši palanki link Ru
sijos politika skaitoma kaip ir 
atmetimu, tų Rusijos tautų, ku
rios trokšta įgyti, laisvą ir ne
priklausomą tautinį gyvenimą 
(some comments, which inter
pret this statement offriendly 
purpose towards Russia as a 
rebuff to the non-Russion peo
ples along the border, who as
pire to a fuller and freer na
tional life).

ši (Amerikos) Valdžia visa
dos laikėsi1 to įsitikinimo, jog 
Rusija —r ir tai Rusija 1917 
metų — turi pati dalyvauti prie 
nustatymo savo rubežių. Ame
rikos liaudis užjaučia troški
mams tų ne Rusijos tautų, ku
rios gyvena jos pakraščiais, 
kad jos išgautų kiek galima 
platesnes teises prie patvaldy- 
bos, bet ji tvirtai tiki, jog kiek
viena pastanga sudaryti pasto
vius santikius, rišant šį platų 
klausimą, bė pasitarimo ir šir
dingo pritarimo tokios valdžios, 
kuri butų visos Rusijos liaudis, 
kaipo tokia visų pripažinta, ga
li išeiti ant niekų. Iki visos 
partijos, kurios šiame klausime 
užinteresuotos, negali sudaryti 
draugiškos sutarties tarp savęs, 
iki tol nėra vilties; kad butų 
pastovus susitarimas.

Aš esmu JĮusų nuolankus tar- 
rias',

(Pasirašo)
Norman H. Davis, 

| Acting Secretary of State.
Toksai tai buvo gautas iš Sta

te Departamento atsakymas. Jis 
I sukelia nemažai klausimų, te
čiau jau gerai, jog norėta būti 
palankesniu.

J. VILEIŠIS,' 
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

KIEK ILGAI ŽMOGUS GALI 
IŠBŪT NEVALGĘS.

Airis MacSwiney, Corko ma
joras, uždarytas Anglijos kalė
jime, iki rugsėjo 13 dienai iš
buvo jau 34 dienas nevalgęs, ir 
gal dar daugiau galės išbūti.

Ilgiausiai nevalgęs išbuvęs ži
nomas yra Guillaume Granie, 
kuris mirė Toulouse kalėjime 
1831 metais, badėjęs net 63 
dienas.

Merlatti pasninkavo Paryžiu
je, 1886 metais, per 50 dienų.

Alexander Jacques taip pat 
išpasnikavo 50 dienų, Paryžiuje.

Demokritus, 322 metais prieš 
Kristaus gimimą, išbuvo 40 die
nų nevalgęs.

Chevalir De Saint Lubin Bas
tilijoje išbuvo 58 dienas be mai
sto;

Rubin Kelsey, medikalis stu

dentas, savanoriai išpasninka
vo 53 dienas.

Keturi angliakasiai, užgriūti 
netoli Liegeį Belgijoj, išgyveno 
24 dienas 'be valgio;' į

(čia lai pasiskaito (“Laisvės” 
redaktorėlio, kuris aklai apšau
kia MacSwiney’s badavimą “iš- 
mislu” buržujų, nežinodamas 
istoriškų tokių nuotikių, ir sa
ko, jog žmogus miršta už 11 
dienų.) •

New York. -— Miręs andai 
milijonierius Searles, Methuen, 
Mass., paliko savo sekretoriui 
$50,000,000. Jaunystėj jis mo
kytojavo, paskui išvažiavo į 
New Yorką geresnio uždarbio 
jieškoti, kur ant laimės ir pa
taikė pas dabartinį jo labdarį 
Searles; jam išdirbo 22 metu, 
ištikimai ir atsidavusiai, už tai

E. 67th ir St Clair — E. 20th ir St. Clair 
DARBA GVARANTUOJU 10 METŲ.

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

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

skausmio Dantų Traukimo. ’

DENTISTAS
DR. J. A. KURLANDER

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

DR. RAY R. SMITH, Dentistas'

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

tokiu, kuris primins jums senovės dienas.
Už 81.50 galėsite pasidaryti 10 galionų skanaus klaus. Jeigu 

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

. HOME.BREW SUPPLY STORE6401 Superior Avenue Princeton 466

partamento pasiųsti Lietuvių 
Tautos Tarybai iš spalio 15 d., 
1920 m., Lietuvių Ekzekuti- 
viam Komitetui nuo sausio 7 d. 
1920, ir į šio Departamento no
tą Italijos Pasiuntiniui, kuri no
ta buvo paskelbta laikraščiuose 
rugpjūčio 11 d., 1920 m. Tuo-

LOUIS EISENBERG
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

Princeton 1337-K

AR GREIT NORI SUŠELPT SAVUOSIUS?
AR PAGEIDAUJI SUSIDĖT SAVO PINIGUS 

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

viską greitai ir sąžiningai.
Informacijų reikalais kreipkitės j banko atstovą

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

senas milijonierius, mirdamas 
rado jį geriausiu savo turtas 
pavesti.

Brooklyne, N. Y., kur eina 
gatvekarių darbininkų streikas 
jau trečia savaitė, susimušė du 
tramvajai ir toje nelaimėje žu
vo vienas, 70 likosi sužeista.

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

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

PRABOČIŲ ŠEŠEI
LIAI 1.65

VISATOS SARANGA .30 
VERGAI IR DYKAI 1.40 
MIRTIS ir kaš toliau .35 
SLAPTOJI ŽMOGAUS.,x

DIDYBĖ ' , .45
ŽMONIJOS KELIAS .30 
GIMDYMO

SLĖPINIAI .85

Reikalaukit 
’’Dirvos” Administracijoj

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLEJ
Vaizbnženklis užreg. S. V. Pat. Ofise.

Garsus per daugiau kaip

tuva, ir formaliai pripažino Lie
tuvos nepriklausomybę. Pati 
gi Lietuva nieko kito nenori, 
kaip tik ramiai ir santaikoj -gy
venti su savo kaimynais. Jei
gu Lietuvos santikiai su Lenki
ja buvo .neganėtinai geri, jai 
tame buvo jos pačios (Lenki
jos) kaltė ir visų tų valstybių, 
kurios, palikiusios yra jos norą 
užimti Lietuvos teritoriją ir 
kurios nenorėjo sutikti, jog Lie
tuva turi tą pačią teisę būti ne
priklausoma', kaip ir Lenkija. 
Vilnius, ta Lietuvos sostinė, ku
rią Lenkai buvo užėmę, šian
dien jau yra Lietuvos rankose 
ir delei tos priežasties galima 
laukti pagerėjimo santikių tar
pe abiejų valstybių. Pritariant 
Didžiosios Britanijos valstybei 
ir su žinia kitų Santarvės Val
stybių, Lietuva yra padariusi ir 
pasirašiusi -ant taikos sąlygų su 
Rusų Tarybų Respublika, o šios 
sąlygos yra užtikrinę Lietuvai 
etnografinius Lietuvos rube- 
žius pasienyj su Rusija ir pali
kusios aptarti savo sienos rube- 
žius su Lenkija, Latvija ir Vo
kietija.

Iš pradžios apgalingos bolše
vikų pajiegos nenorėjo prisilai
kyti Lietuvoje taikos sąlygų. 
Užėmę Vilnių ir kitus miestus, 
bolševikai pradėjo tverti ant 
vietos savo civilę valdžią, steig
ti savo revoliucinius teismus, 
uždarė visus einamus Lietuvių 
laikraščius, suareštavo ir sukir 
šo į kalėjimą įžymius veikėjus, 
užkrovė ant gyventojų nepake- 
liavas rekvizicijas ir pradėjo 
grobti ir kankinti Lietuvos gy
ventojus. Prieš tokį bjaurų tai
kos laužymą_ir Lietuvos neutra
lumo negerbimą griežtai protes
tavo Lietuvos Valdžia. Paga
liau, kuomet bolševikai pamėgi
no užgrobti Lietuvių garvežius, 
vagonus ir kitą medegą, tarp 
Lietuvos ir bolševikų kariume- 
nės ištiko susikirtimas, delei 
kurio buvo aukų iš abiejų pu
sių, ir jau rodėsi, kad tarp Lie
tuvos ir bolševikų ištiks nauja 
karė, neveizint į tai, kad taika 
vos tik nesenai tapo su jais pa
daryta. Liepos 20 dieną Lietu
vos Valdžia yra pasiuntusi So
vietų valdžiai ultimativę notą, 
reikalaudama, kad visi neteisė
ti bolševikų darbai apsistotų ir 
kad patsai Vilnius butų atiduo
tas valdyti Lietuvos civile: val-

Tegul bus leista man tikėti, 
jos Valstybės Departamento 
nusistatymas neatatinka tam, 
kokis iš spaudos matomas. Jei
gu yra tiesa, jog bolševikų ne
galima išgriauti su karine pa- 
jiega, kaip tai paaiškėjo iš Len
kijos sutriuškinimo, tai argi 
nebūtų tinkamiausia išeitis, jei
gu visos valstybės, gurios yra 
prieš bolševikus, pripažintų, jog 
Rusijos pasienių valstybės turi 
teisę daryti sutartis su bolše
vikais ir jog tos sutartįs priva
lo būti apsaugojamos ir visų ki
tų valstybių? Lietuva trokšta 
gyventi santaikoje su visais sa
vo kaimynais, o ypatingai su 
didele ir galinga Rusija, neatsi
žvelgdama į tai, kokia jos yra 
valdymosi forma. Lietuva tu
rėjo daryti santaiką su Rusų 
Tarybomis arba stodama su jo
mis karėn, padidinti bolševikų 
pajiegas sutinkant su ta nuo
mone, kuri šiandien rods yra į- 
sigalėjusi, jog keliant karę prieš 
bolševizmą jis įgauna tik dides
nės stiprybės. O jeigu gi pa
darytoji su Rusų Rusų Tarybo
mis Lietuvos taika nebūtų ki
tų valstybių gerbiama, jeigu 
tai yra tik tarsi koksai popier
galis ir jeigu Lietuva 'turėtų 
būti vėl atgal grąžinama prie 
Rusijos, tai visa ateitis išrūdy
tų perdaug jau chaotiška. Sa
koma, jog Amerikoj yra apie 
milijonas gyventojų, kurie pa
eina iš Lietuvos. , Gal apie pu
sė iš jų yra Amerikos piliečių. 
Apie penkiasdešimts tūkstan
čių jaunuomenės1 iš jų dalyva
vo Amerikos Armijoj laike pas
kutinės karės. Jie visi šventai 
tikėjo Amerikos Valdžios pra
nešimams, jog, jie yra siunčia
mi kariauti pravedimui pasau
lyje principus tautų apsispren
dimo teisės, apasaugojimui su
tarčių šventenybės ir apginmui 
mažųjų tautų teisės prieš di
desniųjų užgrobimus. Supran
tama, jog jie visados buvo ir 
šiandien yra giliai užinteresuo- 
ti Lietuvos likimu. Jie visados 
yra laukę iri šiandien nuošir
džiai laukia kokių nors ženklų, 
kad pagaliaus ir kokios moralės 
paspirties iš pusės Suvienytų 
Valstijų Valdžios delei Lietu
vos nepriklausomybės. i Pati 
Lietuvos Valdžia, žinodama, 
kaip meilingai Amerikos politi
ka visados atsinešdavo prie

se dokumentuose aiškiai išdės
tyta Amerikos Valdžios politi
ka link platesnio klausimo, ku
riuo Jūsų liaudis padėtis yra 
tinkamiausiu pavyzdžiu (The 
policy of the American Govern
ment towards the larger prob-1

Melba Drug Store
Kuomet Gydytojas išrašo vaistus, 

atsiminkit apie The MELBA 
DRUG STORE 

Receptų Specialistai.
Superior Av. ir Addison Rd.

CUNARD LINE

AŠ GYDAU VIEN VYRUS
Mano gydymas pasirodė, pasekmingas^ Ma

no ypatiškas ištyrimas metodų, vartojamų Eu
ropos klinikose, kuomet aš buvau Londone, Pa
ryžiuje, Romoje, Vienoje ir Berline, is mano 
25 metų patyrimas gydyme Keblių ir Chroniš
kų Vyriškų Ligų duoda man progą jas pagy
dyti ir atsiekiama Užganėdijanti Rezultatai. 
Jei turi ligą, ateik pas mane Pasitarimui Do
vanai ir nuoširdžiam išsikalbėjimui; tas gali 
išvengti daugelio metų kentimą ir gali perkeist 
visą jūsų gyvenimą. PATARIMAI IR PASI
KALBĖJIMAS DOVANAI. ČIA KALBAMA 
LIETUVIŠKAI.

Ar sveikata visai suirus? Ateik pas mane, aš pagelbėsiu.
T\ TT 11 2 EAST exchange st.I'M ITB/VI A7A| I Kampas Main ir Exchange

• 11V W vii AKRON, OHIO
Valandos: 10 ryte iki 4 po piet. Vakarais 6:30 iki 8. Ned. uždaryta

j žsy 100,000 Sveikatos Knygų DOVANAI! j:
X T EIGŲ NORI ŽINOTI: kaip geroj sveikatoj plaukus užlaikyt — į 
T pleiskanas išnaikint, slinkimą ir pražilimą sustabdyt; kojų ir T 
X kitų kūno dalių prakaitavimą prašalint; visokį niežėjimą panaikint; X 
y negerą iš burnos kvapą prašalint, t. y. dantis sveikai užlaikyt; tu- *f 
T rėt gražų ir sveiką veidą; akis sveikai užlaikyt; ir žinot apie viso- T 
X kias ligas ir jų prašalinimą — tai reikalauk prisiųsdamas dvicen- X 
y tinį pačto ženklelį, SVEIKATOS KNYGOS. Adresuok: (40) T
J SVEIKATA, 2023 St. Paul Av. Cbi^go, 111. i 
4* ............y...................... .. ................... 4-i

j Vaikai myli jį.! Jie prašo daugiam! |
į Nekankink sergančio, vidurių užkietėjimu kūdikio su niekingais, | 
| vidurius traukančiais, aliejais. ’Duok jam šaukštuką BAMBINO, j 
j turinčio prijimnų skonį, lengvai veikiančio ir labai pasekmingo vidurių | 
I paliuosavimui vaisto, jis stebėtinai greita [.pagelbsti nuo gazų, išpu- ! 
| tinto, dieglių, viduriavimo ir vidurių už.'cietejinta. |
į Pabandyk butelį. Tik 50c. raistiny Hose arba tiesiai nuo išdirbėję į 
j 60c. su persiuntimu. Tėmyk Bambino 151; ant pokerio. Be jos nėra tikras. į 
| F. AD, RICHTER & CO., BuA Terminal 31dg. No. 5, BROOKLYN, N. Y. |

Plymouth

S. S. SAXONIA 
Išplaukia

SPALIO 30
l 

Cherbourg Hamburg

Kreipkitės prie artimiausio , Cunard 
Linijos Agento f

~ 3 MAGNIFICENT STEAMERS 3 
Th. Gr.»t Ship “SEEANDBEE" — “CITY OF ERIE” - “CITY OF BUFFALO" 
CLEVELAND — Daily. May 1 It to Nov. 15th— BUFFALO 
Leave Clxvxlamd - 9:00 P. M. Į Eastern $ Leave Buffalo - 9>C0 P. M.

Failo and all Eastern and Canadian point*. Rai Iron d tickets

•page pictorial and deacriptive booklet free.

The Cleveland & Buffalo 
Transit Company 

Cleveland, Ohio
The Great Ship 

S E E A N D BEE*

i tens of the world. Sleeping

FARE 35.56

Fėmyk Įkaro (Anchor) Vaizbitžuklį

WVVWVWWVWW

DABAR LAIKAS

kaip 
ktų, 
Mes 
kius

PASIŲSTI PAGALBOS SAVO 
GIMINĖMS LIETUVOJE

tai, drapanų, valgymų dai- 
pinigų ir taip toliau. c 
siunčiame į Lietuvą viso- 
daiktus.

Keliaujantiems Lietuvon par
duodame laivakortes. Taipgi 
partraukiame keleivius iš Lietu
vos. Ypatingai prižiūrime šei
mynas ir neturinčius pasportų. 
Rašykite tuojaus ir gausite vi
sas informacijas ir busite už
ganėdinti. (38)

(The Lithuanian Marine 
■Forwarding Compan
1 203 W. 33rd St. New York

WJV

■ša

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

3 1.00v KONVERTAIS *• w 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 toz. su 
konvertais, ir prirengti išsiųsti

M. G. VALASKAS
11444 MICHIGAN AVE.

Dept. 15, CHICAGO, ILL. (38)

X-RAY EGZAMINAVIMAS !S1
JEI SERGI KOKIA LIGA IR NUSIMINĘS, NENUSTOK 
VILTIES IR ATEIK PAS MANE PASITARIMUI.

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

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

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

Aš VARTOJU GARSIUS KRAUJO VAISTUS 606 IR 914.
Visokis mano 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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Bolševikų Žiaurus Dar
bai Vilniuje |

Sekantis straipsnis, perspaus
dinamas iš “Socialdemokrato”, 
tos partijos organo, atidengia 
musų akliems darbininkų pra
gaištin stūmėjams, ką gero pa
darė bolševikai, kurie atėjo “šu- 
sivienyt" “su1 Lietuvos proleta
riatu",: atėjo tik jų duoną, jų 
maistą atimti ir žudyti už ne
paklusnumą. Darbininkai, ku
rie sekat paskui tokius “rojaus” 
jieškotejus, perskaitykite šitą, 
ką rašo Lietuvos darbininkų or
ganas (ne koks klerikalinis ar 
“buržujų” laikraštis, kurių jus 
baidotės, žinia kalba apie tai, 
kaip' buvo pirm Lietuvai užim
siant Vilnių.)

Nauji Vilniaus okupantai da
rosi vis drąsesni ir atviresni. 
Liepos 15 dieną Rusų įgulos 
viršininkas Gaja, sveikindamas 
Lietuvos kariumenę Vilniuje, 
pasakė, kad raudonoji armija 
paliuosavusi Vilnių nuo Lenkų 
ir atiduodanti jį Lietuvai, — 
tesitvarko ir tesivaldo savo ša
lies įstatymais. Ant rytojaus 
Gaja nuėjo su savo dalim kur 
jam reikia, o jp paliktas komen
dantas jau paskelbė gyvento
jams privalomą įsakymą, kaipo 
pilnas ir vienintfelis miesto šei
mininkas. Tarp ko kito tame 
įsakyme sakoma, kad vietos val
džia paliuosuotoj nuo Lenkų 
Lietuyoje turi but organizuoja
ma, kaip Rusų Tarybų Respub
likos konstitucija liepia. Tos 
konstitucijos liepiamas kaip be
matant kopiendanto pašonėje iš
dygo Vilniaus Revkomas, kuris 
nieko nesiklausdamas ėmė “at
stovauti" vietos gyveptojams ir 
mieste šeimininkauti'. To Rev- 
komo nariai matomai buvo per- 
silpni “atstovauti” ir todėl jau 
liepos 17 atėjo Vilniun pirma- 
sai prityrusių komunistų trans-

" - ■ --------------- ------------ »
Tuo tarpu kasdieninis Vil

niaus ir okupuotos Lietuvos 
gyvenimas darosi nepakenčia
mai sunkus. Kaip tik pasiro
dė alkani raudonarmiečių bū
riai, maistas visur kaip sutir
po. Revkomo ir Rusų komen
danto įsakymu Rusų tarybinis 
rublis (Kaune jo kursas 2 ska
tikai) turi eiti kaip dvi Lenkų 
marki (1 markės kursas Kau
ne 15 skat.). Suprantama, kad 
nieks nieko tuo kursu neparduo
da,’ negu už gerklės paimtas. 
Kaimas ir be to viską suslėpė. 
Raudonoji armija eina beveik 
nieko su savim nesiveždama. 
Valgo tai, ką vietoj pagauna. 
Už tai visur eina javų, mėsos, 
galvijų grobimas, nes už paim
tus daiktus nemokama. Karš
čiausioj darbimetėj šimtais va
romos stoikos; dažnai stoikinin- 
kas, pasekęs savo arklį, dieną, 
kitą, grįžta namon be arklio ir 
vežimo; kas priešinasi, žadama 
kulka kakton. Sakoma, kad 
jau dabar didesniais keliais 'po 
10—15 kilometrų vienon ir ki
ton pusėn gyventojai, jei nesu
spėjo suslėpti, liko apiplėšti lig 
paskutinio; nemaža nuskriaus
ta moterų. Bolševikai nesiten
kina ką patįs pagriebdami savo 
reikalams. Jau prasidėjo duo
nos išvežimas į alkanus Rusus. 
Daromos javų rekvizicijos, ir 
gabenama siauruoju gelžkeliu 
nuo Švenčionių ir- Postavų į ry
tus.

Pačiame Vilniuje ne geriau 
dedasi. Prasidėjo būti “revi
zijos”. Raudonarmiečiai kar
tais vieni, kartais su Revkomo 
agentais lanko butus, krečia ir 
bekrėsdami ima baltinius, rū
bus, ar šiaip brangesnius daik
tus. Bepiga krėsti ir kraustyti, 
kad ciaugybė Lenkų pabėgo ir 
butai stovi tušti. Išviso oku
pantams, atėjusiems iš tuščių 
ir alkanų miestų, keista atro-

kiama pagalba, kaip Rusų bol
ševikų , tik sunkins Lietuvos 
žmonių kovą:

1 ............................
Tat musų atsakymas Anga- 

riečiams gali būti vienas. Mes 
stovim už idėjinės kovos lais
vę visiems, bet šalin socialisti
nės tvarkos vykinimas svetimo 
durtuvo pagalba ir tomis prie
monėmis, kurias pas mus var
toja bolševikai-okupantai. Jie 
ne stato, bet griauna Lietuvos 
darbininkų judėjimą.

MARIAMPOLĖ.
Netrukus čia išeis Lietuvos 

jaunuomenės mėnesinis laikraš
tis “Jaunimas”. Jo pareiga 
bus — tobulinti jaunuomenės 
dvasią, kultūrinti ir aiškinti 
įvairiai susipynusius gyvenimo 
klausimus. “Jaunimas” talpins 
apysakėlių, eilių, žinių, filoso
fijos straipsnelių ir kitų įvairių 
mokslo šakų rašinėlių, šis lai
kraštis — tai Lietuvos jaunuo
menės pageidaujamas svečias, 
nes ikšiol musų jaunuomenė ti
kro savo organo neturėjo. Tat, 
draugai, draugės, remkite jį. 
Tebūna jis musų jaunimo gy
venimo židinys.

(Adresas: Mariampolė, Vy
tauto gat., Nr. 2, kamb. 1.)

ANYKŠČIAI, UŠPALIAI, SA- 
VICIUNAI ir kt.

Vokiečiai savo tikslams buvo 
prisidrbę nemaža telefonų lini
jų ten, kur buvo bent kokia 
valdyba. Vokiečiams išėjus ir 
telefonavimo prietaisus išsive- 
žus, paliko beveiksmės vielos. 
Jų musų valdžia nepaglobojo, ir 
štai, jos baigia nykti. Sodiečiai 
nupjauna keletą stulpų, nusi- 
vynioja vielas ir nešasi namon 
savo reikalui, tvoroms tverti ar 
kam kitam. Taip ko ne visiš
kai sunaikino linijas. O gaila: 
kas padaryta, tai palaikytina 
reiklui. Juk tada išnaujo reiks 
stulpai iš miško kirsti ir vie
loms pinigai pilti; keno gi pi
nigai, jei ne jūsų pačių, Lietu
vos piliečiai!

I Delei Amerikos Lietu
vių Veikimo

Rugsėjo 3 dieną, kuomet Lie
tuvos Atstovybė yra inteikusi 
Lietuvos Valdžios notą delei 
Lenkų ant Lietuvos užpuolimo, 
trįs Amerikos piliečiai Lietu
viai •— Ambroses, Kulikauskas 
ir Lazdynas, kaipo New Jersey 
Valstijos Lietuvių Tautinės Ta
rybos atstovai, yra reikalavę 
pasimatymo su Valstybės Sek
retorium Colby ir jam ypatiš- 
kai inteikę tam tikrą rezoliuci
ją, kuri buvo priimta šios Ta
rybos narių susirinkime rugsė
jo 2 dieną. Šioj rezoliucijoj bu
vo išreiškiamas karštas protes
tas delei neteisingo Lenkų ka- 
riumenės įsiveržimo Lietuvon ir 
buvo tvirtai reikalaujama, kad 
Lenkijai- nebūtų duodama ir pri
statoma amunicija ir ginklai, 
idant tuomi nebebūtų teikiama 
pagalba Lenkams veržtis Lie
tuvon, ir pagaliaus griežtai pa
tariama, idant Amerikos valdžia 
rekomenduotų Lenkams išeiti 
iš Lietuvos’ teritorijos.

Kaipo Amerikos piliečiai, ku
rie moka taksus ir atlieka 
visas kitas pareigas, šie New- 
arko atstovai galėjo perstatyti 
savo reikalavimus savo valdžiai. 
Kiek teko girdėti, Valstybės Se
kretorius Colby yra pažadėjęs 
pasiųsti tam tikrą kabelį Varša- 
von Amerikos pasiuntiniai. Lie
tuvos Atstovybė į tokius pačių 
Amerikos piliečių reikalus, ži
noma, kištis negali ir nesikiša.

Tokių protestų yra ir daugiau. 
Kaip matyti iš laikraščių, A. 
L. R. K; Federacijos delegatai, 
laikytame kongrese Waterbury,

Conn., sužinoję, jog Lenkai ver
žiasi Lietuvon, vienbalsiai nu
tarė atsišaukti, kad kiekvienas 
Amerikos Lietuvis ar Lietuvė 
nešiotų gedulio ženklą, kol “nei 
vieno gyvo Lenkų kareivio Lie
tuvoje nebus”. Be to tapo iš
nešta rezoliucija šaukti visose 
Lietuvių kolonijose mass-mitin- 
gus ir skirt delegatus Washing- 
tonan pas Prezidentą Wilsona 
Lietuvos reikalais. Nuo buvu
sių Federacijos kongrese žmo
nių teko girdėti, jog buvo nu
tarta rinkti Aukas Lietuvos 
Valstybės reikalams, atsižadė
jus laikinai nuo kitų rinkimų, 
ir padidinti dvigubai energiją 
prie Lietuvos Paskolos bonų 
pardavimo.*

Taip reagavo Amerikos Lie
tuvių visuomenė, išgirdus apie 
pirmuosius šuvius Lenkų pa
fronte.

Be to iš priežasties paskelbi
mo Valstybės Sekretoriaus no
tos iš rugpjūčio 11 dienos prie 
Italijos Ambasadoriaus, kurioj 
notoj Amerikos Valdžia neigia
mai yra išsitarusi del Lietuvos 
neprigulmybės 'pripažinimo, A- 
merikos Lietuviai yra pasiuntę 
visą eilę raštų ir protestų Ame
rikos Valdžiai. Taip Chicagos 
Lietuvių Taryba yra pagaminu
si ilgesnį apie tat raštą formoj 
knygutės ir ją išleidinėjusi vi
siems Kongreso nariams, įvai
riems veikėjams, laikraštinin
kams ir tt., A. L. R. K. Fede
racijos kongresas.yra pasiuntęs 
tam tikrą telegramą Preziden
tui Wilsonui.

Rugsėjo 5 d. Worcesteryj įvy
ko septynių Lietuvių draugijų 
mitingas, kuriame lygiai tapo

išnešta kiek plačiau pamatuo
ta rezoliucija delei Lietuvos ne
priklausomybės ir pasiųsta Pre
zidentui Wilsonui, kongreso na
riams ir tt.

Panašių rezoliucijų išnešta ir 
įvairiose kitose kolonijose. Jų 
šiandien visų jau nebesuskaity- 
si. Žmonės užsidegė ir visur 
veikia, dirba, kaip jiems rodos 
yra geriausia. Tai gyvas musų 
tautos sielos apsireiškimas.

Tečiaus kaip ten nėra pagir
tinas visas šis Amerikos Lietu
vių aktualis darbas, bet jame 
matomas yra vienas trukumas, 
kurį prisieina čionai pažymėti. 
Visos šios atskiros įstaigos ar 
organįzacijos kiekviena veikia 
atskirai, sulyg savo nuožiūros. 
Aiškiai trūksta kokios nors or
ganizacijos, kuri galėtų kalbėti 
viena visų Amerikos Lietuvių 
vardu. Kaip kada klausiama, 
už kokios partijos kandidatus įl 
prezidentus Lietuviai paduosiu 
savo balsus, — o tai yra di
džiai svarbus momentas — ir 
nėra organizacijos, nėra nors 
kokio Lietuvių rinkimo centro 
komiteto, kursai nors dalimai 
galėtų užtikrinti už ką jie bal
suosią. Jeigu norima surinkti 
kiek aukų Lietuvos Valstybės 
reikalams, tat svarbu, jog tok
sai sumanymas butų kiek gali
ma palaikytas visų srovių, o ne 
vien tik kokios vienos organiza
cijos, nes tik tuomet galima pa

sitikėti didesnių pasekmių. De
lei šių priežasčių yra didžiai 
svarbu sutverti kokia nors ben
dra organizacija, kuri galėtų 
rūpintis įvairiais valstybiniais 
reikalais Amerikoje, taip ir rei
kalui atsiradus, sušelpti Lietu
vos iždą. Tokios organizacijos 
negalima suklijuoti iš įvairių 
partijų, kurios turi visą daugy
bę įvairių savo reikalų, bet rei
kia, kad priderantieji prie jos 
žmonės, nežiūrint prie kokios 
partijos kas priklauso, galėtų 
plėtoti ir vystyti nors keletą 
reikalų, kurie jiems visiems ly
giai yra brangus. Tokios rū
šies organizacija ir galėtų būti 
Valstybinis Amerikos Lietuvių 
Fondas. Laikraščiuose jau yra 
tilpęs Lietuvos Atstovybės pra
nešimas delei sutvėrimo šios or
ganizacijos ir patilpęs ir šio 
Valstybinio Fondo statuto pro
jektas. Tasai sumanymas yra 
radęs daug pritarimo ir pasiti
kima artimiausiu laiku sušauk
ti visuotinas šio Fondo steigėjų 
susirinkimas.

J. VILEIŠIS, 
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

PA.TIEŠKAU Bronislavo Gra- 
bauskio, Kantaučių parap., 

Smilgių sodos, Telšių apsk. Ma
lonėkit atsišaukti jis pats arba 
apie jį žinantieji pranešti, už 
ką busiu labai dėkinga. Turiu 
jam svarbią žinią iš Lietuvos.
Kazimiera Platakienė-Saldaus- 

kaitė, 7916 Pulaski avė., Cleve
land, O. (38)

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. 
Siųskit savo antrašų ir 10c., kaipo persiuntimo lėšas, adresuodami:
L. K. MOKYKLA, 2023 St. Paul Ave. CHICAGO, ILL. (40)

ATIDAI LIETUVIAMS

ŠK AMS 
□PIER1A1
visokių spausdintų laii- 

•ti popierių,, prie tėvų, 
trolių, seserų, mylimo- 
ių giminių, drangų, pa- 
* tt Ilgėjimosi dainos, 
dainos, ir visokios kito

kios dainos

ZINAI
16) SU 
ĮVERTAISuo
spausdinti keliomis spsl 
. gražiais apskaitymais ir 
: jūsų giminėms, pails-.
bei mergelei yra laba 

auti gražų laiškelį, koris- 
iomis eilutėmis yra išra
šų jausmai prie jų. Iš
yra šventi laiškai, jie Įso- 
jūsų išsiilgę; rašykit jiea 

laiškus su dainelėlis išrei- 
tojais jūsų jausmų.
t $1.00 tuojaus, popieriai 
t supakuoti po 3 tu. n 
ais, ir prirengti išausti

portas iš Smolensko kurti tary
bų valdžios Vilniuje ir Lietuvos 
Rytuose. Jų tarpe buvo ir Alek
sa Angarietis. Prasidėjo dar
bas, To darbo uždavinis, anot 
komunistų, — įvesdinti ir su
tvirtinti Lietuvoje darbininkų 
ir .valstiečių valdžią, gyvai .se
kant Rusų kurpalį. Tenka pa
stebėt, kad tarybų valdžią “tvir-i 
tina” beveik vieni patįs iš Ru
sijos atsekę raudonąją armiją 
komunistai ir 15—48 mėtų žy
dukai. Suaugę darbininkai, ma
tę 1918—19 metais bolševikų 
praktiką, dabar laikosi nuo jų 
iš tolo.

Bolševikų taktikoj niekas ne
atsimainė. Viskas daroma iš- 
aukšto įsakymo ir prievartos 
keliu.'Ištikimais socializmo ko-j 
votojais, anot jų, tėra Maskvos 
patentuoti komunistai. Prole
tariato diktatūra jiems tas 
pats, kas komunistų diktatūra. 
Kas nesutinka su bolševiku tas 
yra buržujus ar buržujų sėb
ras, nors būtų klasiniai susipra
tęs darbininkas. Kas jų piršto 
neklauso, tas yra kontr-revoliu- 
cijonierius. Kuomet neužtenka 
prirodymų, šaukiamasi raudon
armiečio pagalbos priešininką 
intikrinti. Laisvės tėra del bol
ševikų. Jiems laisvai tegalima' 
■šaukti mitingai, leisti laikraš
čiai ir atsišaukimai. Spaustu
vėj be bolševikų leidimo negali 
nieko spausdinti.

do, kad Vilniuje perdaug viso 
ko yra. Iš to kįla susierzinimo 
upas ir ore auga pogromo pavo
jus.

Kokios tų visų žygių pasek
mės darbininkams ir biednuo- 
menei? kaip naujas užplūdimas 
palies krašto ūkį? Pasekmės 
jau dabar reiškiasi.1 Gyveni
mas Vilniuje apmiręs. * Lenkų 
laiku ir maža kas buvo daroma 
pramonėj; dabar ir tie menki 
darbai stojo. Darbininkai iš
mesti gatvėn kaip tik tuo lai
ku, kaip gyvenimas nepapras
tai pabrango ir jau dabar jie 
badą kenčia. Nieko negali jie 
tikėtis ir artimiausioj ateityj. 
Rusai Vilniuje — tai tik laiki
ni okupantai, kurie viską ims 
ir grobs, nes kitaip negali mis
ti, bet niekė nediegs ir netvers. 
Skelbdami mitinguose ir 'savo 
raštuose, kad jie neša darbinin
kams ir valstiečiams laisvę ir 
laimę, ištikrųjų tik didina bied- 
nuomenės vargą dabar, tik silp
nina darbininkų jiegas. Nieko 
negelbės Lietuvos proletariatui 
iš šalies atėjusi ginkluota jiega, 
griaunanti krašto ūkį, jei patįs 
Lietuvos žmonės bus pakrikę, 
silpni ir "tik lauks pagalbos iš 
kitur. Lietuvos žmonės patįs 
turi’ stoti priešakyj kovos už 
savo būvio pagerinimą, už savo 
siekinius.

Nekalbant apie kraštui daro
mus nuostolius, tokiu budu tei-

LAIKAS UŽRAŠYTI 
“DIRVĄ” GIMINĖMS 

LIETUVOJE.

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

“Dirvos” kaina metams 
j Lietuvą tik ...... $3.00 

“DIRVA”
7907 Superior avenue 
’ Cleveland, Ohio.
“Dirvos” knygyne randasi 

tinkamų Lietuvon pasiųsti 
knygų. Už dolarj-kitą pra- 
linksminsit visą kaimą. Pa
siuskit saviškiams knygų.

G. VALASKAS
444 MICHIGAN AVĖ

15, CHICAGO, ILL. (33)

ilWM

Del jūsų vaikų sveikatos var
tokite

.įminęs, nenustok 
PASITARIMUI, 
moterų, kaip tai Kraujo.

>u pagalba X-Ray, Ele- 
kn.

ts būdų, kas jums ken- 
r visas Moksliškas Me-

agelbėsiu.
tose Berline, Londone, 
sunkiųjų Užsisenėjuni 

oasekmės užganėdina.
606 IR 914.

•iausio gydymo ui juot 
įsakysiu. Jeigu išgydo- 
kalbėti Lietuviškai

1ST AS”
i, Antros lubos, 
tiais nuo 10 iki 1.

Prospect 2420 Central 1766 Į

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

kuojant, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. |f

MAGDE. “Ak, kaip man niežti gal- 
vq ! išbandžiau visokius mazgojimus, 
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi!” ?

MARE. “Na, tai kam tau kęst be
reikalingai! žiūrėk, kokie mano plau
kai gražus, i ve Intu ir čysti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUFFLES !“

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 j

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

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Nei! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra- tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

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

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

> Nusipirkto šiųnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65 c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu:

p. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York*—
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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 įmokėjimū ant lengvų išlygų ar išmokėjimo, 
taipgi mes mainome arba priimame Senus Namus kaipo įmokėjimų 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.

©
©
©

©

Kaip Galima Palengvinti Vasaros 
Skalbimo Dienas

Vasarą visados yra didesnio ir sunkesnio 
darbo laikas prie skalbimo. Juo šiltesnis 
oras tuo didesnė skalbinių krūva ir dėlto 
reikia ilgai vargti prie skalbimo.
Su Elektrišku Skalbtuvu, tečiaus, kad ir 
didžiausias vasarinis skalbinis galima at
likti greitai h’ lengvai. Mašina pati atlie
ka sunkų darbą; sutaupo jūsų valandas 
varginančio trynimo ir nusialsinimo.
Lengvomis išlygomis galite gauti sau Maz
gojamą Elektrišką Mašiną bile Elektriš
kų daiktų krautuvėj.

THE ILLUMINATING COMPANY 
Illuminating Building 

Public Square

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 kastorinio alie
jaus.

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

©
©

©

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

VIENAS NAUJAS NAMAS,

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

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

©

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

© Turėdami reikalus su Namais, kreipkitės:

® A. B. BARTOSZEWICZ 7907 Superior Avenue
@ Telefonai: Rosedale 1157 Princeton 2727
@-
© PETRAS MULIOLIS 2006 St. Clair Avenue

Telefonai Prospect 953 Central 6488
©

©
©



DIRVA

i Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157

Atvažiuoja Majoras P. Žadei-. 
kis. Rugsėjo 25 dieną, subatos 

• vakare, į Cleveland^ atvyksta 
Lietuvos Misijos narys Majo
ras žądeikis, su Lietuvos laisvės 
paskolos | reikalais. Rengiamos 
didelės prakalbos, apie kurių 
vietą bus pranešta vėliaus pla
katuose. Nei vienas nelikit ne
atėję ant tų prakalbų.

Prakalbas rengia Cl. Drau
gysčių Sąryšis su Lietuvos Bo
nų Stoties valdyba. •

prasidėjo kova su girtu pakvai
šėliu. Jis stovėdamas lauke ne
liovė'šaudęs ir rėkavęs; policis- 
tai ėjo prie jo su atkištais revol
veriais, tada jis paleido kulkas 
j juos. Taip jis likosi mirtinai 
peršautas, o policistai sužeisti.

Pėtnyčioj, rugs. 17 d., ant 8 
vakare, Lietuvių Salėj atsibus 
vietos draugysčių! pirmininkų, 
sekretorių ir Bonų Stoties komi
teto susirinkimas. Visi kviečia
mi atsilankyti.

Policistai ne visada yra tvar
kos dabotojai, nes kaip šiose 
dienose pasirodė, vienas policis- 
tas apkrapštė žmogui kišenius, 
už ką jis likosi nuo vietos at
statytas. Tasai policistas buvo 
areštavęs tūlą Lenką už girty
bę ir iškratęs jo kišenius pasi
ėmė sau $2.

Dr. V. Kudirkos Draugystės 
piknikas pereitą nedėldienj at
sibuvo pasekmingai; svečių bu
vo suvažiavęs pusėtinas būrelis 
ir visi linksmai praleido laukuo
se gražią nedėlios dieną ir už
ganėdinti išsiskirstė.

Teatrališko Choro teatras ir 
balius nedėlios vakare pavyko 
puikiai. Gražiai atlošta kome
dija “Audra Giedroje”,- taipgi 
pats choras ir solistai bei -kvar
tetai gražiai padainavo, 
kos buvo labai .daug.

Putli-

Pilietybės pamokos. Kas no
ri pastoti šios šalies piliečiu, 
dovanai pamokas ir paaiškini-! 
mus gali- gauti kiekvieną pane- 
dėlio rytą nuo 9:30, Miesto Im- 
migracijos Biure, 103 City Hali. 
Tos pamokos yra vyrams dir
bantiems naktimis ir negalin
tiems lankyti vakarinių mokyk
lų. Ateikit panedėlio ryte.

Miesto sveikatos komisijonie- 
rius persergsti žmones ir šį ru
denį nuo influenzos. Sako, at
sibus vėl susirgimų, nors nebus 
tokia epidemija, kaip praėjusias 
dvi žiemas. Pereitą savaitę jau 
du žmonės nuo influenzos mirė. 
Geriausia apsisaugoti nuo in- 
iluenzos tinkamai vėdinant na
mus, laikant atdarus langus ir 
naktį ir viską švariai užlaikant.

(Naujai išėjęs žurnalas “Ar
tojas” talpina platų D-ro J. Vit
kaus .aprašymą apie šią ligą ir 
pridėta nurodymai del gydymo
si.)

Gydytojai persergsti tėvus, 
kad žiūrėtų savo vaikus, ir ma
žinusiame 
simptomų 
turi nieko nelaukiant stengtis 
■tai sulaikyti.

teris nusiskandinus; sakė,' ji 
su mergaite ant rankų nuėjo gi
lyn ežeran. Toj vietoj vaiki
nas jau nieko nema.tė, bet pasi
nėręs vandenyj pamatė moterį 
ir ištraukė į pakraštį. Ji buvo, 
be dvasios, bet tuoj atsipeikė
jo ir ėmė verkti, sakydama no
rinti mirti. Klausinėjant apie 
mergaitę, ji parodė, jog ji jau 
vandenyj likus. Vėl vaikinas 
pasinėrė ir atrado jos lavoną, 
jau negyvą, ir policijai pribu
vus su pagalba nepasisekė at
gaivinti. Paimta ligonbutin, 
moteris išpasakojo savo gyve
nimo vargus, vyro kankinimus, 
kuris ją tankiai mušdamas su
ardė sveikatą ir protą. Nega
lėdama ilgiau pakęsti,. pasiryžo' 
su mergaite žūti, palikdama dar 
vieną vaiką namie.

Toj vietoj apie metai atgal 
šią moterį išgelbėjęs vaikinas 
taipgi išgelbėjo pasiskandyti pa
siryžusią jauną moterį, kuri 
buvo nuo tilto Gordon parke 
Yiušokus vandenin.

Iš Moterų Judėjimo
Nebalsuos, jei nepasakys metų.

Indianapolis, Ind. — Indiana i 
valstijos moterįs, kurios užre
gistravo savo amžių “dvide
šimts vienų su viršum”, vietoje 
pasakymo tikro savo metų skai
čiaus, kaip prie balsavimo rei
kalinga, neturės teisės balsuoti 
šių metų rinkimuose. Valstija 
tą nuosprendį padarė po to, ka
da šių valstijų politiškos parti
jos nusprendė, jog jos nekels 
moterų amžiaus klausimo, ne
reikalaus tikro metų skaičiaus, 
kuri norėtų tai paslėpti, bile tik 
bus virš 21.

siliovė: moterįs be dvasios su
stojo;'balsas dar labiau didėjo 
ir buvo girdėt kėdžių šokinėji- 

Imas. Visos į sekundą buvo lau
ke. — O mat ten butą kokio 
juokdario, kuris, netikėdamas į 
moterų 'balsavimą, inėjo pas ne
gyvėlį joms baimės įvaryti.

‘DIRVOS” AGENTAS ANGLI
JOJE

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

K4 REIŠKIA DU COLIAI. tengė sustoti kuomet vienas ra-
New York. — Pereitą suba- tas tik pora colių nuo kraš

tą du coliai vietos pasirodė iš- to. 
gelbėtojais keleto desėtko žmo
nių gyvasčių. Iš Jersey City į 
Hoboken bėgąs viršutinis tram
vajus, 100- pėdų augščiau gat
vės, nušoko nuo relių ii- per bal
kius prasistūmė į kraštą jau 
beveik virsti žemyn, tik dar įs-

žmonės labai persigando.

F. LEVANDAUSKAS
1203. E. 79th Street

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

eina 
val-

atsitikime gerkles 
apsireiškimų, sako,

ALTS. 18 kuopos susirinki
mas atsibus nedėlioj, nuo 2 vai. 
po pietų, Goodrich House, kur 
visi nariai ir norintieji prisira
šyti kviečiami ateit. e

Uždraudžia ugnagesia'ms lak
styti visu smarkumu, kaip iki 
šiolei mieste buvo. Ugnagesių 
Perdėtinis išleido įsakymą vi
soms stotims, kad su gaisro ge
sinimo aparatais vykstant į de
gamą vietą1 nebūtų lekiamą 
greičiau 25 mylių į valandą, o 
grįžtant — užtenka Į5 mylių 
greitumo. Iki šiolei daug mies
te nelaimių įvykdavo del per-, 
smarkaus ugnagesių automobi
lių pasileidimo į degamas vie
tas.

Prigirdė savo dukterį. Tula 
Slayokė moteris, Katrė Mikulic, 
pereitą savaitę gretimame eže
re prigirdė savo 5 metų dukterį 
ir pati jau buvo nuskendus, bet 
ją pasisekė gyvą išgelbėti. Mer
gaitė neatgaivinta.

Ją ištraukęs iš vandens vaiki
nas yra 17 m. amžiaus, ir ši
taip policijai papasakojo. Jisai 
dirbo netoliese tos vietos, bet 
negalėjo nieko matyti; važiuo
ją pro šalį žuvininkai jam pa- 
tėmijo, kad bene tenai toliau 
paežeryje kas negerai, nes ma
tyt buvę buris vaikų. Jis tuoj 
nubėgo linkui' tos vietos ir bu
vę vaikai jam paąakė,-kad mo-l

Karai pabrangs. Nors 
aštrus ginčai tarp miesto 
dybos ir kompanijos už gatvi
nių tramvajų kainų pakėlimą, 
bet gi greitu laiku važinėtojai 
bus priversti mokėti 6 centus.

Miesto taryba nori priversti 
kompaniją atitolti iš savo narių 
$75,000 išmokėtų dividendais 
laike balandžio mėnesio, kurie 
tai pinigai priklauso kompani
jos reikalų vedimo iždui, išmo
kėti pirma negu miestas pave
lijo padidinti dividendą.

Aštri ; miesto 'valdžios ranka, 
kuri nų6 seniaus padarytais įs
tatais laiko drūčiai sugniaužus 
tramvajų kompaniją, duo’da šio 
miesto gyventojams progą nau
dotis pigiausiu važinėjimu, ne 
kaip kituose miestuose, ir pakė
limas iki 6c. butų dar vis pi
giau, negu kitur, nes. visur be
veik tramvajais važinėjantieji 
moka nuo 7 iki 10 centų.

Tula negrė, susiginčijus 
savo vyru, kokią dalį prie 
mų turi moteris, iš piktumo jį 
peršovė, negalėdama kitaip pa
imti viršaus.,

CLEVELANDIEČIAI, PASKUBINKIT SU 
LIETUVOS PASKOLOS PIRKIMU!

Kurie Bonų dar Neturit, Nepraleiskit Progos 
Nusipirkti. Tuo labiau kas Važiuojat 

Lietuvon.

su 
na-

“Dūšia” išbaidė moteris.
Nevados miestelyje moterų 

balsuotojų sąryšis laikė savo 
susirinkimą nabašnįnkų laidoto
jo bute. Miestelis mažas ir vi
same jame nėra didesnės vie
tos, kaip ta, kur prieš laidotu
ves mirusių lavonai aptaisomi , 
ir palaikomi keletą dienų. Visa 
to miestelio politika taipgi at
liekama tame bute ir balsavimai 
tenai atsibuna. Taigiy tą vaka
rą, kada moterįs susirinko pri
siruošti rinkimams ir išreikšti 
savo nuomones, - gretame kam
baryje buvo, paliktas numirėlis. 
Jos išsykio išreiškė drąsą ir sa
kėsi bus gerai, pasitars ir iš
siskirstys. Staigu numirėlio 
kambaryje pasigirdo braškėji
mas, dundėjimas. Politika pa-,

A. ŠIMKŪNAS
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų Drapanų 
Krautuve

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

sijonų ir visokių kitokių.
Krautuvė atdara ir vakarais.

1001 E. 79th Street
Kampas Cramb Avenue.

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

PRANEŠIMAS
Jog jau sugrįžau iš Kariumenes 
ir "savo Dantų Taisymo ofisą per- 

~' antkeliu nuo E. 20 ir St. Clair
E. 55th ir St. Clair

Kampas Marquette
Dr. Frank F. Happy

Den tįstas
Ofiso vai. nuo 10 ryte iki 8 vak.

VIRŠ COHNS Aptiekos.
Gretimai prie Lake Shore Banko

J. ŠEMOLIUNAS, O. D.
3 iki 5 po pietų. 
7 iki 8:80 vak.
/ AKIŲ
Specialistas _

Ofiso valandos: © 
10 ryte iki 12 zgx 

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

EUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslą aptisko- 

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

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

Pančiakos Mokyklon Eiti
PASINAUDOKIT ŠIA PROGA, KUOMET MES TORIM 

VAIKAMS fPANČIAKŲ PIGIOMIS KAINOMIS—
Geros pančiakos po 29c. pora beveik Visų mierų.
The Regai pančiakos po 39c. pora yra didžiausios vertės 
— ir nusistebėsite nupirkę pančiakas iš musų specįalio 
pardavimo po 50c. porą baltų ir juodų vaikams ir mer
gaitėms pančįakų.

Pripirkit saviškiams pančiakų gaudami tokia kaina.
RANDOLPH VARIETY STORE

7040 SUPERIOR AVE. t i Prie Addison Road.

T. P. NEURA CO
» 2041 HAMILTON AVE.

UŽDĖJAU GROSERIŲ SKLADĄ (SANDĖLĮ).

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

kad jo kišenių j e lieka lycnas dolaris.
Valgių kainos šiandien tokios brangios, kad kožnas jieš- 
ko gauti pigiau pirkti produktus. Taigi dabar atsidaro 
visiems proga pasinaudoti šiomis mūšų krautuvėmis:
2001 HAMILTON A V. 3246 SUPERIOR AV.

1332 EAST 55th ST.
(Telefonai — Gyvenimo — Central 4675-K.) J 
(Biznio: Central 3 20-L Central 8792-W)

<5 v
Visose krautuvėse be paliovos daiktų kainos kįla, bet as 
stengiuosi palaikyti senas ir net kitus daiktus parduodu 
pigiau už kitus. Lietuviams patogiausia pirkti viską rei
kalingo ant stalo mano krautuvėse. Kovokit su brangumu.

T. P. Neura,. 2047 Hamilton Ave.

I ©©©©©©©®®©@©@©©@©©©©®©@©©©©©©© ©©©©© 
© Užsiseneję Ligos

Central 1690 Main 2063 |

JONAS BALUKONIS ©
Pereitą nedėldienj ant State 

road susimušė priešakiais du 
smarkiai važiavę automobiliai 
ir likosi sužeista šešetas žmo
nių. Viename dideliame važia- 
vo šeši, kitame tik du. Mažes- 

Ziysis automobilius pasipynė ke
lyje ir 
didyjį. 
sveiki, 
butin. 
vienas ■ 
go- 
tomobilių rasta degtinės ir ma
noma jie buvo girfi dėlto neiš- Į 
vengė nelaimės.

Kitoj vietoj motina 
dama su dviem jaunom dukre- Į 
lėm automobiliuje per gelžke-1 
lio reles išsigelbėj.o pati ir sa
vo dukteris surikus joms šokti 
lauk, kaip pamtė trūkį atlekiant 
ir-negalėjo spėti sustoti. Visos 
iššoko gerai, trūkis gi tuščioj, 
automobilių sudaužė.

Tarrytown, N. Y. nedėlioję 
ant kelio automobiliui per už
tvarą nuvirtus nuo kranto 20 pė
dų žemyn likosi užmušta septy
nios ypatos.

■ neišsisukęs susikūlė į 
Pora važiavusių išliko 

Sužeistieji paimti ligon- 
Mažojo automobiliaus 

vyras, nesužeistas; pabė- 
Apžiurint jų sudaužytą au-

važiuo-

Elyria, O. — Apsvaigintas 
gėralu tūlas vyras pakėlė ler- 
mą ir šaudymus, to pasekmėj 
pats apkvaitęs girtuoklis likosi 
peršautas ir mirė; du policistai 
sužeisti. Istorija tokia: parė
jęs girtas ant ūkės, kur jisai 
dirbo, girtasis pasiėmęs šautu
vą šaudė j langus. Ūkės savi
ninkės, dvi seserjs, nubėgę pas 
kaimynus patelefonavo policijai 
ir pribuvus trims policistams

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 saugumų taupytojams 
užtikrina ne tik banko vedėjai, bet taipgi 
ir Ohio Valstija, po kurios priežiūra šitas 
Bankas veikia. Negali būti abejonės apie 
saugumų, lygiai kaip ir visuose valstijos 
prižiūrimuose bankuose.

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

THE ST. CLAIR AVE. SAVINGS 
AND LOAN COMPANY

Ruduo - Ilgi Vakarai
Linksmiausia Praleisti Laikas su

COLUMBIA GRAFONOLA

Lietuviškais Rekordais
REIKALAUKIT REKORDŲ KATALOGO — DOVANAI.

Dirvos Krautuve/®

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.
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VYRŲ IR MOTERŲ. Jeigu užkrėstas, turi tuojaus pasi
tarti su manim' ir gausi geriausią galimą patarimą apie pa
dėjimą, iki n/pervėlu. 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 LIGAS KRAUJO, ODOS IR 

NERVIŠKAS, INKSTŲ, SKILVIO IR VIDURIŲ.
kainos prieinamos:

Visuš pacientus egzaminuoju ir gydau pats ir kada tik at
silankai. čia pasimato! 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 tro
pais viršun. Mano Kambario numeris 7. Apžiurėkit kad 
atėjot geron vieton. Ofiso valandos kasdien nuo 1 po pie
tų iki 8 vakare. Subatomis nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare.

Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dieną iki 4 po pietų.

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

CLEVELAND, OHIO.

UŽLAIKAU PASLAPTIS. \

Central 1690 Main 2063

JOHN L. MIHELICH
Advokatas

Praktikuoju visuose Teismuose. 
Kalbame Lietuviškai.

902-4 Engineers Bldg.
Branch Ofisas 

Šalę North American Banko 
6127 St. Clair Avenue 

atdaras ir vakarais. 
CLEVELAND, O.

CO L UMBI A 
GRAFOFONAI

NUO $32.50 IKI $400

Parankiausia Lietuviams 
vieta, kur galima nusipir
kti Grofofonus ir jų reik

menis.
Ątdara vakarais

@ K A U N O 
Krautuvė

2273 St. Clair Av.

© © © © ©

Tai yra mano paveikslas. Atėję pamatysit 
Medicinų praktikavau per 40 metų.

Bin 
tuk; 
tj-F 
vids 
tvai 
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ij 
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Be 
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naht 
mas

‘ lj Leidimu X
Gydytojas, Specialistas Chroniškų Ligą- v 
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Giminės iš Lietuvos
Mes pergabensime jūsų gimines iš jų namų Lietu- ( 

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

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

legramą. Persiuntimas pilnai užtikrinamas, o jei kas
negauna, pinigus jums gražinsimeGabowitz-Castle and Co

International Foreign Exchange
Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio
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