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Lenkai Visur Veidmainiauja
PARYŽIUJE SUSITAIKIUS, LENKAI FRONTE 

KERŠTAUJA PRIEŠ LIETUVĄ / 
Nenori trauktis už demarkacijos linijos.

NEW YORKE PEREITĄ SAVAITĘ BUVO BAI
SI EKSPLOZIJA; ŽUVO 40 ŽM.

Italijos darbininkai taria atiduoti dirbtuves savi
ninkams “2. nepritaria bolševikiškai sistemai 

Regiznavo Francuzijos Prezidentas Deschanel.

I BAISI EKSPLOZIJA 
NEW YORKE

New York. — Rugsėjo 16 d.7 
i pereitą savaitę, didžiausiam A-- 
merikos piniginiam centre, ant 
garsiosios Wall gatvės, ištiko 

I baisi eksploziją; nuo kurios žu
vo apie 40 žmonių ir apie 300 
sužeista. Tuoj po eksplozijos 
apie 25 rasta negyvi, suplėšyti 
ir kitaip sukoneveikti; sekančių 

Varšava, rugs 21 d__dienų bėgyje mirė vėl keliolika
nuo sunkaus sužeidimo.

Katastrofa atsitiko pačiame 
’vidurdienyje; po ękspliodavimui

PASKIAUSIOS 
ŽINIOS

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO

LIETUVA-LENKIJA 
.SUTINKA TAIKYTIS

Paryžius, rugs. 20 d. — 
Pirmieji Tautų Lygos, įsteig
tos Versalyje, vaisiai pasiro
dė tarpininkavime sutartyse 
tarp keturių valstybių:

Tos sutartis padaryta 
Lenkijos ir Lietuvos ir 
Švedijos ir Finijos.

ŽIAURUS POLITIKA- LENKAI VISUR RODO SAVO GROBŠUMUS. 
VIMAS Bolševikai rengiasi priverst juos “norėt taikos”

Chicago, Ill. — Pereitą sa
vaitę priešrinkimų balsavimuo
se tarp dviėjų valdančiųjų par
tijų atsibuvo baisus įsiutimas: 
vienas likosi užmuštas, kelioli
ka apkulta, keletas valdininkų 
.sugriebta ir slaptai nugabenta 
nelaisvėn, kol rinkimai pereis, 
apmušta keletas moterų, daug 
areštuota ir apkaltinta už rin
kimų suktybės ir už riaušes bei 
pasikėsinimą žmogžudystėn. — 
Vadovaujančios frakcijos buvo j 
vienoje pusėje su Chjcagos ma
joru kita su Illinois gubernato
rium.

Tokie atsitikimai laike rinki
mų'Amerikoje yrą ne naujiena.

Tarybos su Lenkais Kal
varijoje

(Oficialia ‘Eltos’ kablegramas 
Lietuvos Atstovybei 

Amerikoje)
Kaunas, rugs. 19 d. — Rug

sėjo 16 dieną prasidėjusiose de
rybose Kalvarijoje dalyvavo iš 
Lietuvių pusės Balutis, Čarnec
kis ir Gen. Katche, iš Lenkų 
pusės Pulk. Mackevičius, ir Lu- 
kaševičius. Pirmame posėdyje 
Lenkai išdėstė savo priekaištus 
del neutraliteto laužymo, delei 
nesustabdymo ginklų paskirtu 
laiku,, ir kt., bet neparėmė jų 
vienu faktu.

Lenkai pareikalavo pasitrau
kti Lietuvius šiapus Focho de
markacijos linijos, nustatytos 
liepos 18 d. 1919 m. ir tuo bu
du paliuosuoti Lenkams gruo
džio 8 d. 1919 m. pripažintas že
mes. Lietuviai, atmetę priekai
štus, pasiūlė fronto paliaubas 
laikyti dabartinėse vietose, eiti 
svarstyti 
tartinai, 
Lietuvos 
džio 8 d.

Lenkai
tuma ligi antros valandos, rug
sėjo 18 d. atsitraukti iki gruo
džio 8 d. linijos ir gręsė kare. 
Lietuva, norėdama taikos, su
tiko, bet jei Lenkai irgi atsi
trauks ir paliks laikinai Seinus, 
Punską neutralėj zonoj.

skelbia pasisekimus. Iš Mask
vos pranešama sekančiai:

“Kobrino srityje (šiaurr’ytin 
nuo Liet. Brastos) mūšiai mu
sų laimėjami. Mes sunaikinom 
eilę priešų automobilių, kurie 
buvo prasiveržę per musų eiles 
pietručiuose nuo Kovei.

“Kryme ir mūšiuose su gen. 
Vrangelio kariumene pergalė 
musų laimėta. Azovo jūrėse 
sovjetų flotila nugalėjo Vran
gelio jūrinę atramą. Oriahov.o 
srityje, po žiauraus mūšio, prie
šų (Vrangelio) kavalerija at
stume mus atgal.”

Taikos tarybos tarp Lie
tuvos ir Lenkijos truko,

I Lenkų delegatai apleido I nors ’ budinkai -nesuardyti, bet 
I Kalvarijos ra. ir vyksta l’šbirėjo visi langai keliose gat-

— I vpqp nnlinViii T'nni nnsicrirrlnatgal Varsavon.
Lietuva" sutiko ištrauk

ti kareivius už demarka
cijos linijos, su reikalavi
mu, kad ir Lenkai tai pa
darytų; bet Lenkai atsi
sakė.

Hazleton, Pa. — Kietosios an
glies kasėjų unijos viršininkai 
išleido proklamaciją, raginan
čią visus “ištikimus unijos vy
rus grįžti prie savo darbų”.

Trijų distriktų unijos virši
ninkai įgalioti sušaukti susirin
kimą apkalbėjimui dalykų ir 
pasielgimui taip, kaip pasirodys 
reikalingu, jeigu kasyklų ope
ratoriai bandys 
kuriuos nors 
bininkus.

Nekuriose 
jau pradeda 
lieka tuščios

Charleston, W. Va. — Anglia
kasių viršininkams (išleistas lai
kinas uždraudimas organizuoti 
darbininkus pietinėje West Vir
ginia valstijos dalyje. JW.sius. Rezoliucijoje prašoma Į dnyui. _ .

■ Montgomery, Ala. — Nėton Lietuvos priimti proviziona-; Į Koncentruojamoji’ Jcariumenė 
Birmingham streikuoja keletas lę (liglaikiną) rubežiaus Ii- susideda ir iš dalies darbininkų 
tūkstančių angliakasių; į tą sri- hiją, nustatytą augščiausios armijos, kuri yra gerai apgin- 
tį-pasiųsta dar dvi kompanijos tarybos.pereitą gruodžio m. kluota, jr visi bendrai pasiryžę | 
valstijos -kareivių prižiūrėjimui ų- ištraukti savo kariumenę 
tvarkos, kadangi pakartotinai įš teritorijos i. vakarus nuo 
tenai' pakeliama riaušės..

Vienos kasyklos perdėtinis li
kosi' nušautas, du policistai su
žeisti darbininkų ir kompanijos 
sargų susirėmime, kurie ’užpuo- 
lė apie kasyklą susirinkusį bū
relį žmonių.

Berline, Vokietijoj, bedarbių 
skaičius nuolatos didėja.. Atei
nant žiemai darbininkų padėji
mas lik% visai apverktinas.

Popieros industrija. Ohio val
stijoje pradeda eifi geryn ir 
kasdien vis gali išdirbti dau
giau popieros. Mokyklų atsi
darymas atvėrė naują reikala
vimą popieros, taigi ir dirbtu
vių dalįs, nedirbusios vasaros 
laiku, pradeda krutėti.

Šįmet Ohio valstija labai gau
si vaisiais—obuoliais, pyčėmis, I 
gružėmis ir slyvomis ir turbut 
bus daugiausia užderėję,- negu 

< kada kas atmena. Mažai kur 
matosi medis, kad nebūtų pęr- 
pilhas vaisių. Bulvės .taip pat 
užderėjo geriausiai, tečiaus, su- 
lyg ūkininkų nusiskundimo, sto
kis darbo rankų nedaleidžia vis
ko pasekmingai nurinkti ir su
gabenti į rinkas,^ per ką daug-1 
nueis ūiekais, o miestuose pro-1 
dūktų kainos tuxes uuu umu-i—z .- . . *.
„okos I Pirmas zygls> kuriame liko

si Tautų Lygos tarpininkys-
3000 Clevelando gelžkelių kie- tė priimta valstybių jau tie- 

mų darbininkų, po 22 savaičių siog esančių karės Stovyje, 
streiko, nusprendė sugrįžti prie Valdemaras pasakė, jog 
darbo. Streikas likosi pralai- jis turi pilną pasitikėjimą 
mėtas, darbipinkai sugrįžta be'tarybos teisingumo dvasio- 
pakėlimo mokesties ir nesigin- je ir kad stengsis iš Lietu- 
čija už senas savo vietas, bile vių pusės jos nuosprendžio

- tik gauna kokį užsiėmimą.

diskriminuoti
streikavusius dar-

vietose kasyklos 
dirbti, kitos pasi- 
ir ant toliau.

tarp 
tarp

Lietuvius Atstovavo Užru
bežio Reikalų Ministeris 

A. Valdemaras^
Paryžius, rugs. 20 d. — 

Lenkija ir Lietuva sutiko 
pertraukti visus kivirčius, 
gi visus jų dalykus ims ap
svarstyti ir ištyrinėti Tau
tų Lygos taryba.

Lenkų-Lietuvių susitaiky
mas įvyko po to, kaip tary
ba priėmė rezoliuciją, atsi
šaukiančią į tas valstybes 
greitu laiku pertraukti mu- 

Isius. Rezoliucijoje, prašomą |

I vėse aplinkui. Tuoj pasigirdo 
1 išgąstingi šauksmai, vaitojimai 
sužeistųjų'^!’ mirštančiųjų.

Po pirmo sprogimo daugiau 
nepasikartojo; todėl tuojaus im
tasi žiūrėti dalyko ir teikta pa
galba nelaimėn pakliuvusiems; 
daugelis, kurie nenukentėjo nuo 
tiesiogino su eksplozija susidū
rimo; likosi sužeisti barančiais 
langų stiklais.

Priežastis eksplozijos tikrai 
nežinoma: buvo tuoj sakyta, 
kad važiuojančiam su eksplio- 
duojančia medega vežimui- susi-' 
durus su automobilium sprogi
mas'-įvyko, kiti tikrina, jog fai 
anarchistų darbas, kurie yra 
pasiryžę išardyti visus 
nius Amerikos centrus, 
to sulyginimui”.

Prasidėjo visuotinas

tos linijos, gi Lenkų prašy
ta, kad savo kovoje su so
vietų Rusija, ji pagerbtų 
neutralumą teoritorijos, lai
komos Lietuvos žinioje, ry
tuose nuo demarkacijos lini
jos, augščiausiosios tarybos 
nustatytos.

Tautų Lygos taikinimo 
tarpininkavimas likosi pri
imtas ypatingai dramatišku 
budu, viešame tarybos susi
rinkime rugsėjo 20 dieną.

Delegatai ir svečiai atsi
nešė pesimistiškai kaslink 
galimumo prieiti prie susi
tarimo, kaip tuo tarpu Len
kijos delegatas j Tautų Ly
gą, Jan Paderewski, atsisto
jęs pasakė labai karštą pra
kalbą, kurioje jis išsireiškė, 
jog Lenkija pageidauja būti 
visiškoje santaikoje su Lie
tuva ii’ turi pilną pasitikėji
mą, jog Lietuva taipgi trok
šta taikos.

Lietuvos delegatai, po va
dovyste Užrubežio Reikalų 
Ministerio Valdemaro, priė
jo prie Lenkų delegatų ir 

i širdingai pasisveikino su 
Į jais, po trukšmingais svečių 
ir delegatu šukavimais, pa- 

turės būti bran- grimais, kuomi pasižymėjo

Bolševikai rengia naujus 
puolimus ant Lenkijos 

Varsa va, rugs. 20 d. — Ru
sai koncentruoja dideles spėkas 
prie Nemuno upės už Lenkų 
šiaurrytinio fronto, rengdamie
si prie naujo .ofensivo, kuris ti
kima prasidės trumpu laiku. 

Sovietų komandieriai sutrau
kė tenai visą galimą artileriją, 
orlaivius, tankus ir kitus kąri-1 
nius aparatus ir, 
žinių, sovietų karės ministeris komunistų.
Trockis pribuvo į Lydą, pietuo- širado eksplioduojanti medega, 
se nuo Vilniaus, operacijų ve-1 nepatiriama; manoma, bene kas 
■■ ■ ■ Ityčia atvežė ją ?p>y.9.Lame veži

me, tolimame kokiai nors nuo
žiūrai, ir paliko vežimą ir ark
lį ir prasišalino, po ko,, laikui 
atėjus, dinamitas sprogo.

Susektas tūlas žmogus, kuris 
yra kiek laiko pirmiaus prisiun
tęs savo draugui ant Wall gat- 
tvės persergėjimą apie eksplozi
ją: Jis dabar paimtas beprot
namio, jį išdavė jo paties švo- 

 gėris. Jis apie eskploziją suži- 
_ . ’ .. mojęs telepatišku budu, ir tą ga-
Rezignuoja .rrancuzijosjię, sako, turėję kiti jo giminės, i 

Prezidentas Tyrinėjimai tęsiasi ’toliau ir,
Paryžius. — Francuzijos pre- kaip valdžios agentai tikrina, 

zidentas Desfchanel atsisakė iš esą atrandama anarchistiškos 
savo vietos delei nesveikatos, literatūros, kas duoda pamatą 
Deschanel likosi išrinktas pre- manymams, jog anarchistų ruo- 
zidentu dar tik šiais metais. šiamasi ir kitur taip padaryti.

pinigi-
“svie-

DEPORTUOJA LATVIJOS 
PAŠIUNTINĮ.

New York. — Emigracijos 
viršininkams įsakyta deportuo
ti atšauktą naujos Latvijos res
publikos pasiuntinį Alfredą Na
gel. Jisai buvo išprašęs leidi
mo laikinai pasilikti Suv. Val
stijose su savo žmona delei jos 
sveikatos. Po išegzaminavimo 
patvirtinta, jog kelionė atgal 
Latvijon jos sveikatai riekeriks, 
todėl jiems įsakoma apleisti šią 
šalį;

laikinosios linijos su
paisant neatsakančią 
interesams nuo gruo- 
liniją.
tečiau pastatė ultima-

c - - -p&aUdy-
sulyg gautu mas anarchistų, aidobliątų ir 

IŠ kut gatvėje at-

pulti ant Lenkų atstūmimui jų 
atgal, pirm prasidėsiant šaltam 
rudens ir žiemos orui.

Taipgi Lenkų karės valdyba 
skelbia- apie atsibuvusius susi
rėmimus Lietuvos fronte.

i AIRIJOJE. I Kitos didelės eksplozijos:
Dublinas. — Mūšiuose su mi- Tūkstančiai gyvasčių ir bili- 

litare policija du žmonės likosi jonų dolarių vertės nuosavybės 
užmušti, trečias vėliaus nuo žai- likosi sunaikinta bombų ir amu- 
zdų mirė. nicijos dirbtuvių eksplozijose.

Corko majoras McSwiney vis z 1910 m., rugs. 30:/Susprog- 
dar gyvas, badauja jau virš 40|dinta Los Angeles, Gal., mieste 
dienų.

ati-

skel- 
dar-

žųvo.
vago-
Black
7 už-

Baltiko Tautos stiprina
si .ant Jūrių,

Revalis. — Mažosios Baltiko 
respublikos negaišuoja' įrengti 
sau vietas ant jūrių. Senoviš
ki laivai, kurie per ilgus laikus 
tarnavo kaipo žuvininkų-' įran
kiai tolimesniuose' vandenuose,' 
dabar baltinami, ' lopinami ir 
nudažomi Baltikė laivų uostuo
se ir iškeliami į išdidžias pre
kybinių laivų eiles.

Jaunos Finijos, Estonijos, La
tvijos ir Lietuvos respublikos 
viena už kitos lenktyniuoja, ku
ri greičiau galėtų išsistatyti sau 
prekybinį laivyną trumpiausiu 
laiku ir su mažiausia turima 
ant rankų medega.

Kaip tik įstengiama senus lai
vus prirengti tikusiais išplauk
ti į jūres, ištempiama jiems 
nauji žėgliai ir išsiskubina į 
darbą, plevėsuodami savo pre
kybines vėliavas naujų savo 
valstybių ir plaukioja beveik į 
pusę Europinių uostų.

Svarbiausi išvežami dalykai 
susideda iš medžių ir linų An
glijai ir Skandinavijon, iš kur 
laivai grįžta prisikrovę maisto 
ii* manufaktūros išdirbinių.

Baltiko pakraščių laivai at
lieka reikalus del Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus, kurie, iš
skyrus gelžkelių, yra vienatiniai 
pristatymui į nuskirtas yiėtas 
pagalbinių reikmenų.

Londonas, rugs. 16 d. — So
vietinė ; Rusijfi.-pradeda-.many ti, 
jog reikalinga yra užverti 'tai
kius ir draugiškus ryšius su 
“visomis egzistuojančiųjų val
stybių valdžiomis”, —. pasąkė 
bolševikų užrubežio reikalų mi
nisteris čičerin, protestuoda
mas prieš Amerikos priduotą 
Italijai notą, čičerin rišsireiš- 
kia viltį, jog Amerika gal “at
mes trumparegišką pažiūrą” ir 
užvers normalius sąryšius tarp 
Suv. Valstijų ir Rusijos, “neat
sižvelgiant į visišką skirtingu
mą jų organizaęijose”.

Lenkai vis užtraukia ta
rybas, tikėdami lai-\ 

mejimų fronte
Ryga, rugs. 19 d. — Po dvie

jų valandų pasikalbėjimo tarp 
Lenkų ir Rusų taikos atstovų, 
prieš pradėjimą konferencijos, 
dalykai rodos taip, jog karinis 
veikimas tarp tų dviejų valsty
bių nebus galimas pertraukti 
iki nebus priimta kokios nors 
taikos išlygos.

Lenkai, dabar turėdami pasi
sekimų fronte, užtraukinėja da
lykus ir net jų delegatai pribū
ti vėluoja. Jų norima dasiva- 
ryti j tolimesnes linijas ir tąda 
tik, sako, galėsią apie taiką su 
bolševikais kalbėti.

Konferencijon bolševikiĮ at
vyksta automobiliais, kuriais 
pirma caras važinėdavo. . -

Lietuvos Seimo dar- 
Šie pareiškimai buvo 
betarpiai pačiam Stei- 
Seimui. Lietuvos At- 
šios organizacijos nė-

RU-FINIJA SUSITAIKO SU 
SIJOS VALDŽIA.

Stokholmas, rugs. 19 d. — 
Rusijos ir Finijos taikos sutar
tis nuskirta pasirašyti ant rug
sėjo 20 dienos, Dorpate.

Rusai neatsisako Varša- 
vbs

Maskva, rugs. 17 d. — Troc
kis skelbia, jog dabar Rusija 
yra tvirčiausia militariai kaip 
kada yra buvus. Jis praneša, 
jog bolševikai dabar rengiasi iš- 
naujo ant Lenkų pulti, kad tuo- 
mi parodžius Lenkijai, jog ji 
ištiesų turi norėti taikos, ko da
bai- jai stokuoja. Nors atstum
ti nuo Varšavos, Trockis sako, 
Rusai dar turi 400 iš 600 var
stų, buvusių pirma užimtų jų 
pirmynžangoj Lenkijon; Lie
tuvos neprigulmybė, sakė Troc
kis, liko išgelbėta, tuo tarpu ir 
Ukraina su Baltgudija taipgi 
yra liuosos nuo Lenkų okupa
cijos.

Rusų 
spėkas, 
si prie 
Lenkų
taikos esą neteisingi, ką jie sa
vo pasielgimais Ir parodo

Rusija nors nori taikytis, y- 
ra verčiama nenoromis padary
ti aštrią pamoką Lenkams, kad 
atvesti juos į protą, — užbai
gia sovietų karės ministeris.

Sei- 
kaip 
Lie
jau

armija tvirtina savo 
sako Trockis, ir rengia- 
naujo galingo ofensivo. 
išsireiškimai norėjimo

Amerikos Lietuvių,' At-, 
stovavimas Steig.

Seime
Kai kurios Amerikos Lietu

vių organizacijos yra pareišku- 
sios pageidavimą dalyvauti Stei
giamojo 
buose. 
padaryti 
giamam 
stovy  bei
ra žinomos ir todėl šiuomi skel
biamas yra viešai Steigiamojo 
Seimo atsakymas, kursai per 
Užsienių Reikalų Ministeriją ta
po prisiųstas Lietuvos. Atstovy
bei (liepos 12 d., 1920 m.):

“Steigiamojo Seimo prezidiu
mas augštai gerbdamas ir įver
tindamas Amerikos Lietuvių gi
lią Tėvynės meilę, jųjų padary
tąsias ir daromas del Lietuvos 
Valstybės aukas, apsvarstęs šį 
klausimą, priėjo prie neigiamų 
išvadų ir. štai del ko.

1) Nėra absoliutiškai jokios 
galimybės Amerikos Lietuvių 
atstovus turėti Steigiamajam 
Seime kaipo pilnateisius Seimo 
narius sprendžiamuoju balsu;

2) ~Inėjimas Amerikos Lietu
vių atstovų į Steigiamąjį 
mą patariamuoju balsu, 1 
siūlo kai kurios Amerikos 
tuvių'organizacijos, vargu
galėtų turėti pozitivės naudos. 
Toksai jų dalyvavim'as varžytų 
ir pačius Amerikos''Lietuvių at
stovus. Tarptautiniu atžvilgiu 
galėtų susidaryti komplikuota 
padėtis, kadangi Amerikos Lie
tuviai formaliai skaitosi ''Suvie
nytų Valstijų piliečiais;

3) Prezidiumas mano, kad 
pačios reikšmingiausios Ameri
kos Lietuvių partinės grupės 
Steigiamajam Seime atstovau
jamos jųjų partiniais vienmin
čiais, gyvenančiais- Lietuvoje. 
Jų darbui, susti print Amerikos 
Lietuviai galėtų savo partijų 
draugams siųsti žmonių, kurie 
padėtų jų darbuotei komisijose 
ir .frakcijose. Amerikos Lietu
viai tokioj prasmėj savais pata
rimais butų labai naudingi ir 
yra laukiami.

(Pasirašo) J. Natkevičius, 
Steig. Seimo Sekretorius,

A. Stulginskas
Steig. Seimo Pirmininkas.

Mokyklų Reikale Lie
tuvoje \

Daug kas iš Amerikos Lietu
vių yra klausęs Lietuvos At
stovybės, kokiomis sąlygomis 
Amerikos mokyklų mokiniai ga
li būti priimami Į Lietuvos mo
kyklas, ko ten mokinai ir t.t. 
Švietimo Ministeris, K. Bizaus
kas, j tuos klausimus šiaip at
sako per Užsienių Reikalų Mi
nisteriją (raštas iš liepos 21 d., 
1920 m.):

1. Anglų kalbos mokinama 
tik kai kuriose Lietuvos aug- 
štutinėse mokyklose;

2. Priimant į atitinkamas 
klases Amerikos Lietuvių mo
ksleivius nebus daroma kliū
čių, tik bus atsižiūrima į tai, 
kad jie galėtų pasekmingai 
mokslą tęsti toliau;

3. Išėję mokslus Ameriko-. 
je naudosis lygiomis teisėmis 
su išėjusiais atatinkamas mo
kyklas Lietuvoje ir kitur.

K. Bižauskas.

Italijos Darbininkai 
duoda dirbtuves

Roma. — “Messagero” 
bia sužinojęs, jog generalė
bo federacija išleido įsakymą 
darbininkams, kad atgrąžintų 
savininkams užimtas dirbtuves 
ir kad darbas butų pandujintas 
po senovei. Sulyg to laikraš
čio, konfederacija garantuoja, 
jog tarp darbininkų pasistengs
.tvarką ,palaikyti. Po pasitari
mo su vidaus reikalų ministeri
ja, darbo ir .dirbtuvių atstovai 
priėjo prie susitarimo, kad pa
kėlimas darbininkams algų skai
tysis nuo liepos 15 ir bus apmo
kėta už praėjusį laiką. Bet 
me neineina algos tuo laiku, 
da dirbtuvės buvo laikomos 
čių darbininkų rankose.

Du
Gro-

žuvo.
sausio 13: Kings- 
amunicijos eksplo-ta-

ka- 
pa-

laikraščio “Times” budinkas ir 
žuvo 21 žm. Suimti broliai Mc- 
Namarai ir kiti septyni.

1915 m., lapkr. 30: Eksplozi
joj Du Pont Parako dirbtuvėje, 
Wilmington, Del. 31 .užmušta.

1916 m., sausio 10: Eksplozi
ja DuPont parako dirbtuvėje, 
Careys Point, N. J. 42

Liepos 30: Eksplozija 
nuoąe ir ant laivo prie 
Tom salos, Jersey City, 
mušta, 100 sužeista.

Rugp. 30: Sprogo Anglijos 
garlaivis, keliolika žuvo.

Lapkr. 30: Sunaikinta 
Pont Parako įstaiga Penns 
ve. Del^ 31

1917 m., 
land, N. J.,
zijoj žuvo 17

Sausio 21: Londone amunici
jos dirbtuvėj žuvo 70, sužeista 
377 žmonės.

Bal. 1: Eddystone, Pa., para
ko dirbtuvėj sprogo 18 tonų juo- 

|do parako; žuvo 116 žmonių.
su” Gruodžio 6: Tūkstantis tonų 

amunicijos ant Francuzijos lai- 
o ” _ vo “Mont Blanc” eksplodavo
Studentų Selumas jam susidurus su kitu laivu Ha-

Woodsville, N. H. — Po gir- lifax, Kanadoj. Žuvo 2800 ir 
tavimo orgijų, Dartmouth kole- sužeista 3000 žm.
gijos studentų peštynėse vienas 1918 m., gegužio 18: netoli 

dimas Tautų Lygai yra ge- likosi nušautas. Degtinė slap- Pittsburgo eksplodavus dinami- 
įaj mokyiiion buvo, įgabenta, tui 100 užmušta ir 300 sužeista.

1919 m., geg. 24: Cedar Ra
tas nuo 15 iki 20 metų kalėji-.pids, la., krakmolo įstaigoj ek- 
man prie'sunkių darbų. splozija užmušė 32 žmones.

j • —' I

prisilaikyti.
Finijos varžytinės su Šve- 

______ _____ _____ dija už Aland salas taipgi 
Worcester’ Mals." — Profėso- pavesta Tautų Lygos tąry- 

ifiiis Goddąrd, išradėjas- r akie- ba i ir sutikta laukti tary
tos, kuri “pasieks mėnulį”,- pa- pos raporto apie tai. 
skelbia, jog bėgyje mėnesio, jei _Lėon Bourgeois, Francu-

Leis rakietą ant mėnulio.

aplinkybės pavelys, pirma jo 
bandomoji rakieta bus paleista 
kilti linkui mėnulio.

Dingo orlaivininkai. 
nis orlaivis su lakūnais 
Nevados tyruose; pačto 
ninkai kreipėsi Į girių gesinto
jus ir kariumenės ’lakūnus pa
dėti ’jieškoti, ,

Pačti- 
d>go 
virši-

\

Harrisburg, Pa. — Gatveka- 
ris užlėkė ant vežimo ir. toje 
nelaimėje užmušta trįs ir 
žeistas vienas žmogus.

žigos atstovas taryboje, kal
bėdamas laike posėdžio ati
darymo, pasakė, jog Lietu
vos ir Lenkijos bei Alland 
salų klausimo išrišimo pave-

Iriausias dalykas, kokis ap
sireiškia išsivystymui-Tau- Apkaltintas žmogžudis nubausi I 
tų Lygos- svarbumo ateity- ‘----- - 1cr on —
je.

BALTGUDIJOJ
Kopenhagenas, 

Baltgudija likosi 
vietų respublika, 
tų pranešimų iš

SOVIETAI.
rugs. 17 d. — 
paskelbta so- 

sulyg pavėlin- 
Kauno, Lietu

vos. Proklamacija, pasirašyta 
Baltgudžių ir Lietuvių komu
nistų ir atstovų “bundo” (žy
dų) darbininkų organizacijos, 
likosi išleista Minske rugs. 7 d. 

Social revoliucijonieriai atsi
sakė dalyvauti sudaryme^nąujos 
respublikos' — neprisideda prie 
komunistų, kadangi tas nereiš
kia jokios tikfos neprigulmybės.

Londonas, rugs. 18 d. — Ne
kurtose fronto dalyse mūšiuose 
su Lenkais bolševikų armijos

J. VILEIŠIS.
Lietuvos Atstovas Amerikoje.
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PITTSBURG, PA.
Vietos Lietuviai rengia mass 

mitingą ant rugsėjo 26 dienos, 
nedėlioj, nuo 2 vai. po pietų, 
Lietuvių Mokslo Draugijos Na
me, 142 Orr st., išnešimui pro
testo prieš Lenkus už jų brio- 
vimąsi j svetimas žemes. Ta
me mitinge dalyvaus ir Ukrai
niečiai; keturių tautų lygos (t. 
y. Lietuvių, Latvių, Estų ir 
Ukrainą) vardu kalbės delega
tas kun. A. Prystay. žydų var
du kalbėtojas bus A. C. Stein; 
Lietuviškai kalbės kun. 'C. M. 
Dilionis ir kiti. Taigi, Pitts- 
burgo ir apielinkės Lietuviai 
visi turėtų susirinkti kuoskait- 
lingiausia užprotestavimui prieš 
Lenkų grobimus ir drauge rei
kalaut Suv. Valstijų pripažini
mo Lietuvai, Latvijai, Estoni- 
jai ir Ukrainai. Taigi visi, kas 
tik jaučiasi Lietuviu esą, daly
vaukite. Jei nebus galima su-| 
tilpti visiems j svetainę, pra
kalbos bus sakomos lauke, nuo 
svetainės trepu. J. Virbickas.

PHILADELPHIA, PA.
Protesto demonstracija prieš 

Lenkus. Daugiau 5,000 vietos 
Lietuvių, vyrų ir moterų, mar- 
šavo .rugsėjo 12 d., nedėlioj, 
ilgoje penkių mylių eilėje pro
testą vimui prieš Leokų armijų 
veržimąsi į Tėvynės žemę.

Priešakyje parodos ėjo buris 
iš 150 buvusių Suv. Valstijų 
kariumenėje vyrų ir eilė auto- 
mobilių bei įvairios draugijos 
.žengė po žvaigždėta Amerikos 
ir'raudona, žalia ir geltona vė
liava Lietuvos. Daugelis mar
guoto jų nešė parašus, šaukian
čius Amerikos pagelbėti Lietu
vai, ir pasmerkiančius Lenkiją 
ir Lenkų armiją. Didžiumoje 
demonstrantai buvo moterįs.

Paroda prasidėjo nuo Lietu
viškos Svetainės, ant East Mo- 
yamensing avė.', paskui visi ėjo 
keliomis gatvėmis, vėliads gi 
vėl atgrįžo į svetainę, kur atsi
buvo prakalbos.

Pirmininkavo Jurgis Pranc- 
kunas, kalbas sakė M. šlikas, 
Philadelphijos advokatas, kun. 
J. J. Kaulakis ir kun. J. A. Ka
ralius. Mitinge buvo priimta 
rezoliucija, protestuojanti prieš 
Lenkų įsiveržimą Lietuvon, ir 
visų pasižarėta moralė ir me- 
deginė pagalba priešų atstūmi
mui.
mobilių bei įvairios Lietuvių 

Rezoliucijoje pasakoma, jog 
Lietuva yra seniausia paskira 
tauta, egzistuojanti su civiliza
cija, kalba, istorija ir savomis 
tradicijomis, ir kad Lenkai at
virai peržengė Augščiausiosios 
Versalio Tarybos demarkacijos 
liniją. “Kad paslėpus savo ne
teisingą pasielgimą, didžiausį 
fundamentalių moralių teisių 
peržengimą ir nukreipus pasau-

buvo prispausta po Rusijos pa
du, ir dabar, kuomet ji atgavo 
savo laisvę, urnai pamišo galy
bės geismu. Lietuviams, kalbė
tojai sakė, butų lygiai taip po 
Lenkų priespauda, kaip buvo po 
Rusų jungu.

Orlaivis, valdomas Petro Mo
komo, sekė paskui demonstran
tų eilę beveik visu keliu, mėty
damas lapelius, kuriuose buvo 
sekančiai pasakyta:

“Penkiolika tūkstančių Phi- 
ladelphiečių Lietuviškos kilmės 
griežtai protestuoja prieš Len
kų įsiveržimą Lietuvon. Lenkai, 
užimdami Suvalkus ir Seinus 
privedė prie dabartinio konflik
to taip Lietuvos ir Lenkijos.”

— The Philadelphia Record.

lio domą nuo savo imperialistiš- 
kų siekių”, sako rezoliucija, 
“Lenkai visose pasaulio šalyse 
paskleidė daugybę klaidinančių 
žinių sudarymui įspūdžio, jog 

1 Lietuvių ir bolševikų siekiniai 
yra tie patįs.”

Buvo taipgi pranešta, jog ki
ti tą seredą tautinė delegacija at

silankys pas Prezidentą Wilso- 
ną ir prašys jo priversti Lenkus 
ištraukti savo armijas iš Lietu
vos. Kun. J. J. Kaulakis atsto
vaus Philadelphijos Lietuvius 
tame atsilankyme.

Keletas kalbėtojų išrodinėjo, 
jog Lenkai dirba po hipokfitiš- 
ka kauke, jog kuomet jie gi
riasi kovoja demokratijos apgy
nimui ir atspyrimui bolševizmo 
pavojaus, jie ištiesų veda-už
puolimo ir slėgimo karę, su to
mis pačiomis amzicijomis, ku
rios privedė Vokietiją pražutin.

Taipgi paaiškinta, jog Len
kų kariumehe paėmė daug Lie
tuvių nelaisvėn, nuteriojo di
deles Lietuvos dalis, užmušė 
daugybę moterų ir vaikų ir ap
sieina lygiai taip, kaip Vokie
čiai darė Belgijoje.

Šiame susirinkime paskelbta, 
jog Lietuviai yra pasiryžę pra
platinti visur daugybę raštų ir 
per laikraščius ir kitaip, kurie 
galėtų suteikti žmonėms tikrą 
supratimą apie Lenkų ambici
jas. Jeigu Lenkai nebus sulai
kyti, šiose prakalbose pareikš
ta, jų imperialistiški užsigeidi- 
mai užtrauks pražūtį civiliza
cijai. Per šimtmečius Lenkija

Siuntimas Pinigų Lie
tuvon

Daug kas iš Amerikoj gyve
nančių Lietuvių ikišiol nežino, 
kokiu budu tinkamiausia par
siųsti pinigai Lietuvon, kuomet 
per pačtą siųsti negalima. Kai 
kurie siunčia per įvairias Lietu
vos Atstovybes kitose šalyse ar
ba per įvairius bankus kitose 
valstybėse.

Lietuvos Finansų ir Prekybos 
ir Pramonės Ministerijos raštu 
iš liepos 17 d., 1920 m., yra pra
nešusi Užsienio Reikalų Minis
terijai, kaip geriausia siųsti tuo 
tarpu pinigai iš Amerikos. Tą 
raštą čion ir paskelbiame:

“Finansų, Prekybos ir Pra
monės Ministerija praneša, kad 
iš Amerikos'- Lietuvon pinigų 
siuntimas geriausia suorgani
zuotas per Lietuvos Misiją New 
Yorke. Pasiųstieji per kalba
mąją Misiją pinigai pasiekia 
visus Lietuvos kampelius ir iš
mokami pilnoje sumoje per Lie
tuvos Valstybės iždines. '

“Su privačiais bankais arba 
agentais Valstybės Iždas jokių 
ryšių neturi ir už inteikimą su- 
lyg prigulimybės siunčiamų iš 
Amerikos pinigų ne per Lietu
vos Misiją, jokių garantijų ne
duodama.

“Parsiųstus į Lietuvą pinigus 
čekiais, išrašytais Vokietijos 
bankų, Lietuvos piliečiai gali 
atsiimt tiktai per Lietuvos Val
stybės Lėšų Departamentą, nes 
privatiems asmenims Vokiečių 
Valdžia leidžia išvežt vienu kar
tu ne daugiau 1,000 markių, di
desnei sumai išvežti reikalinga 
Vokiečių Valdžios leidimas.

“Valstybės Lėšų Departamen
tas už kalbamųjų čekių iškeiti
mą .kol kas jokių nuošimčių ne
ėmė, -bet ateityje manoma yra 
nustatyti nuo iškeičiamos su
mos vieną ketvirtą nuošimčio 
dalį, nes čekių iškeitimas suriš
tas su didelėmis išlaidomis.

“Iš savo pusės patariame sių
sti pinigus per Lietuvos Misiją 
Amerikoje. Už pasiųstų per

NEGRAI PRALENKIA 
LIETUVIUS

Laikraštininkas Morkus Gar
vey Lietuviams nėra žinomas, 
nors jis Negrų yra laikomas 
taip augštai, kaip Moisis pas 
žydus. Jis yra pasiryžęs visus 
juododžius suorganizuoti į di
delę valstybę Afrikoje. Nese
nai tūkstančiai Negrų atstovų 
iš viso svieto' dalių turėjo kon
venciją New Yorke, kur Gar
vey, vilkėdamas puikius purpu
rinius rubus, paauksuotus, o 
pamatais pašalintus, drožė išsi
juosęs pamokslą, kad “jau iš
mušė valanda keturiems šim
tams milijonų Negrų reikalauti 
Afrikos kaipo savo tėviškės. 
Afrika turi pasilikt tėviške juo
dosios rasės visos žemės žmo
nių. Pašvęsime savo šventą 
kraują ant Afrikos laukų už sa
vo laisvę ir savo liuosybę.”

Garvey atvyko į Suv. Valsti
jas 1914 m. ir tuojau įsteigė 
Universal Negro Improvement 
Association ir African Com
munities League su 15 ypatų 
kaipo nariais, o šiandien toje 
organizacijoje esą jau du mili
jonu narių ir 600 šakų organi
zacijos. Organizacija turi nuo
savybėje du namu New Yorke, 
įsisteigė Black' Star Steamship 
Line, kuri turi jau tris garlai
vius, kur dirba vieni tiktai Ne
grai, ir steigia fabrikus, koppe- 
ratives skalbyklas, ir galiaus 
renka dviejų milijonų dolarių 
fondą užlaikymui Jo Augšteny- 
bės Negrų veislės jo imperia- 
liuose darbuose. Negrai)1 mat, 
irgi naudojasi doktrina, pasku
busia karės metu, kad žmonės, 
tautos ir veislės yra lygios. Ir 
jie dalyvavo karėje ir nemaža 
nukentėjo. Negrų siekiu yra 
industrialė valstybė Afrikoje su 
geriausiais pastarųjų laikų iš
radimais ir prietaisais, ir de
mokratinė respublika kaipo val
džios forma. Afriką gi jie iš
pirksiu nuo kitų tautų, ar jei
gu ne, tai išderėsią, kada busią 
sustiprėję. Jie mano įsisteigti 
■bankus ir pradėti Amerikoje 
nepriklausomą politiškąją Neg
rų judėjimą. Mitingai jų nup
intos laikomi Liberty Salėje 
New Yorke. Laikraštyje Gar
ver’s associacijos domė kreipia
ma į Bulala Gwai, mirtiną pri
gimtinį Afrikoje nuodą, varto
jamą juodų žynių tyreliuose, 
kuris nuodas “yra ir bus gali
ma pąnaudoti, kada Afrika pra
bus, išgujimui įsibriovėlių į Ne
grų žemę.”

Taip šneka prabudę Negrai.'
Taip, taip. Negrai įsisteigė 

Negrams laivyną, nors dar Af
rika svetimose rankose tebesi- 
randa. O mums Lietuviams 
drovu Lietuvos Garlaivių Ben
drovės akcijas pirktis, nors 
Lietuva senai apsiskelbė ne
priklausoma ir su pasišventimu 
gina savo ribas nuo bolševikų 
ir Lenkų. Žmonės kaimuose la- 
biaus indomauja laivynu, negu 
miestuose. Kaimiečiai išperka 
100 akcijų ant 25 akcijų mies

Misiją pinigų išmokėjimą Lie
tuvos Valdžia garantuoja.”

Toksai pinigų siuntimas da
romas yra Lietuvos Atstovybės 
Amerikoje vardu ir yra organi
zuotas prie Lietuvos Misijos 
New Yorke (Lithuanian Mission 
257 W. 71 St., New York) ir vi
sais reikalais delei pinigų siun
timo prašoma kreiptis nurody
tu adresu.

J. VILEIŠIS, 
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

Aukos Liet.' Šauliams
Nuo gruodžio 26 d. 1919 m. 

iki rugsėjo 16 d. šių metų Ame
rikos Lietuviai ir įvairios or
ganizacijos per Lietuvos Misi
ją Lietuvos Šauliams susiuntė 
aukų . ....i.............. $5,246.41

Lietuvon išsiųsta 273,050 au
ksinų arba ..........$5,026.00

Lieka Misijoje Šaulių 
pinigų .......................... $220.41

Šie pinigai Lietuvos šauliams 
yra surinkti laike prakalbų ir 1 
šiaip aukauti nuo pradžios at
važiavimo Misijos į Ameriką. 
Šauliai dėkoja už šią pagalbą 
nuo Amerikiečių. Prašo ir to
linus jiems prigelbėti, ypač da
bar, kada yra organizuojamas 
apgynimas parubežių nuo Len
kų. Pasitikime, kad Amerikos 
Lietuviai nepasiliks kurčiais 
Lietuvos Šaulių atsiliepimui pa
ramos. Aukas meldžiame siųs
ti ir tai skubiai siųsti per Lie
tuvos Misiją.

Jonas žilius, Ižd.

tiečių nupirktų. Kodėl taip? 
Gal kas paaiškintų!

DR. J. ŠLIUPAS.
Scranton, Pa.

Militares Misijos Likvi
dacija

1) Lietuvos Militarė Misija 
skaitosi likviduota rugsėjo 15 
d., š. m. šios srities reikalai, 
jei tokie butų ateityje, lieka 
žinioje Majoro P. žadeikio, kai
po Lietuvos Misijos nario.

2) Išvykę Lietuvon liuosno- 
riai telkiami tenai į atskirą kuo
pą. Įvairus specialistai iš jų 
tarpo esą išskirstyti į speciales 
Lietuvos kariumenės dalis, ka
me jie pavyzdingai atlieka savo 
pareigas. Pageidaujama ir dau
giau visokių technikų, nes dar
bo jiems nestoka dabar ir atei
tyje, jei tik darbo, d ne pato
gumų jieškotų. Tečiaus apie 140 
vyrų, kurie yra pasižadėję liuos- 
noriais į Lietuvą vykti, nėra 
iki šiolei savo pasižadėjimo iš- 
pildę ir tai labiausia del kenk
smingos kai kurių Amerikos 
laikraščių agitacijos, ypatingai 
“Draugo”, o taipgi ir dėlto, kad 
buvo raginami savo lėšomis vy
kti.

3) Daugelis buvusių kandi
datų į Lietuvos liuosnorius iš 
Laisvės Sargų bei eks-kareivių 
organizacijos iki šiolei vis dar 
kreipiasi į Lietuvos Karinę Mi
siją su įvairiais savo organiza
cijos reikalais. Berods jau sy
kį buvo pranešta, kad gegužio 
mėnesyje įvykus Lietuvos Sar
gų bei eks-kareivių Seimui New 
Yorke if įsteigus taip vadina
mą “Lietuvos Neprigulmybės 
šalininkų Sąjungą”, Lietuvos 
Karinė' Misija nėbevadovauja 
toms organizacijoms ir todėl vi
sais reikalais reikli kreiptis į 
Sąjungos Valdybą.
Pirmininkas Adv. J. P. Vaitčis, 

Chicago, Ill.
Sekretorius V. Kerševičius, 

Scranton, Pa.
Sąjungos dabarties darbas tu

rėtų būti ir rodos kad taip ir 
yra — Lietuvos šaulių pinigiš- 
kas rėmimas.

4) Lietuvos Karinės Misijos 
vardu inplauke aukų, dalis ku
rių jau buvo laikraščiuose pa
skelbtą, dalis gi skelbiama da
bar.

Naujos aukos $744.19 
Paskelbtos kovo 24 5,893.45
Birželio 24 1,405.56
ir 1,554.50

Išviso .......... $8,853.51 
Su naujomis ......$9,597.70

Visiems geradariams-aukoto-

jams Lietuvos Karinė Misija 
reiškia širdingiausį ačiū. Toli
mesnės aukos -Lietuvos Kariu
menės reikalams priimama Lie
tuvos Misijos ofise: 257 W. 71 
1st., New York City.

Smulkmeniška atskaita visų 
inplaukų ir išlaidų inteikiama 
Kr. Apsaugos Ministerijai. Ap
lamai imant, išlaidos padarytos 
tokios:
Amerikiečių brigados 
užlaikymuo ir jos 
likvidavimas ........ $4,038.90 
Liuosnorių būrio bei
Sąrgų organįzuotei .. 3,116.55 
Pašalpa liuosnoriams.. 1,021.00 
Dovana Lietuvos karei
viams nuo Am. Liet. 535.53 
Lietuvos kareiviams- 
invalidams pašalpos .. 385.72
Lietuvos kareivių 
švietimo reikalui .... 500.00

Viso labo $9,597.70
Patriotiškas sumanymas.

Atėjusios žinios’iš Lietuvos! 
apie atgavimą Vilniaus sujudi
no Amerikos Lietuvius. Ir štai 
miesto Waterbury ir kolonijų 
Connecticut valstijos Lietuviai, 
susirinkę į gegužinę liepos 31 
d., New Britain apielinkėje, nu
tarė nupirkti Lietuvos Laisvės 
boną už 1,000 dolarių ir paau
kuoti tai Lietuvos Kariumenės 
daliai, kuri pirmoji įžengė į Vil
nių. Prakilnus sumanymas ži
notinas visiems.
Lietuvos Misijos Informacijos 

Skyrius
per MAJ. P. ŽADEIKĮ.

257 West 71st St., 
New York City.

LIETUVOS 
LAIVYNAS
Ar nori, kad Lietuvos Vėliava 

plevėsuotų ant jūrių?
Ar nori savo laivu pasivažinėti 

Lietuvon?
Ar indomauji už j urine preky

ba?
Ar nori, kad pačtds reguliariai 
eitų tarp Lietuvos ir Amerikos? 
Ar nori, kad siuntiniai tavo ir 
pinigai greitai pasiektų gimines 
Lietuvoje?
Ar nori pats dalyvauti Lietuvos 
prekyboje ir turėti gerą pelną. 
Jeigu tas viskas,, tau patinka, tai 
skubinkis pirkti akcijas Lietu
vos Garlaivių Bendrovės.
Akcija su surpliusu kainuoja 
$33.00. Kas 5 akcijos’ duoda 
vieną balsą Lietuvos Garlaivių 
Bendrovės reikaluose.
Visais laivyno reikalais reikia 

kreiptis pas:
Lietuvos Garlaivių Bendrovės 

Generali Agentą
DR. J. ŠLIUPAS 

1419 N. Main Street 
Scranton, Pa.

Mokslo, Literatūros ir 
Satyros Žurnalas

• Išleidžiamas pradžioje kiekvieno mėnesio.
Dailiausias ir rimčiausias didelio formato (8x11 c.)
žurnalas kokį kada Amerikos Lietuviai turėjo. Ja
me telpa visokių mokslų raštai, literatūra, eilės ir 
juokai. Puslapių 24. Kaina metams $1.00, pusei 
metų 60c. Pavienis numeris 10c. Reikalauk vieno! 
“ARTOJAS” E. 79th St. & Superior, Cleveland, O.

Vardas ’COLGATE* ant toi- 
leto daiktų garantija tyrumo 
tikrumo ir puikios rūšies.

Įsteigta 1806 m.

••**#•♦* MlVgUUU 1 C4.JLJ UI OCIYV UUH14Ū UVUIlUOi 

kadangi jiems patinka “COLGATE’S” skonis.
Suaugę žmonės, taipgi, pasinaudoja ji kasdieni- 

, niame reikale. Jis padaro burną švaria ir at
gaivina skonį, kadangi ’’Geri Dantįs — Gera 
Sveikata.”
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I ^Spragilo kampeliS^ I
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Gerb. Spragilas atbėgo su 
šitokiu aprašymu:

Visos musų nelaimės pra
sidėjo nuo to, kaip užginta
me Rojaus medyje įsilipęs 
žaltys i įstengė prikalbinti 
musų pirmutinę mamą Jie-: 
vą užsinorėti užginto obuo
lio.

- Nekalbėsiu čia apie p-Ię 
Zosę, nei jos moteriškas tie
sas, nei apie savo šonkaulį; 
neminėsiu čia apie draugą 
Martiną ir jo planus pasau
lio valdymui. Ale ir tą į 
šalį atidėjus kasdien žmo
gus sutinki naujas bėdas, 
naujus nesmagumus ir taip 
turi kentėt iki nuvargus dū
šelė nebenori daugiau obuo
lių nei ko kito valgyt ir nu
eina pas Abraomą.

Štai kas man atsitiko.
Pereitą savaitę atvažiavo 

iš Chicagos mano teta.
— Kas do bėda, kas do 

vargas? Tik džiaugsmas 
turėtų būti, — pasakys p-Iė 
Zosė, nes turėsi kur būti, o 
su savais vis smagiau ir ge
riau gyventi.

— Ko dabar rūpintis ir 
ko nusiminti? — paklaus 
draugas Martinas: — Da
bar turėsi' pas ką but, iš
virs valgyt Lietuviškai ip 
neturėsi bėdos su viduriais, 
ir bus kam guzikus susiut, 
kada ištrūksta, ir pančiakas 
užcėravot, kada pradyla, ba 
nevedusiam žmogui tos. bė
dos yra didžiausios.

Ir rodos turėtum džiaug
tis ir visiems girtis, kokių 
gerovių susilauki, kada gi
minės iš kur atvažiuoja ir 
prašo ateit gyvent pas juos.

Sužinojau, kaip tik atva
žiavo mano teta su savo vy
ru, sako, čia gal geriau dar-, 
bai eina, ir apsigyveno, — 
aš tuoj nubėgau aplankyt. 
Ineinu vakare į stubą ir sa
kau:

— Gerą vakarą, sveiki- 
gyvi! linksma man jus ma
tyt!

— Kaip matau, yaikeli, tu 
jau turbut prie šliuptarnių 
priklausai, kad net “tegul 
bus pagarbintas” Užmiršai. 
Ar tai taip tave tėvai ir ku
nigėlis mokino, O' dar ar
šiausia, kad ir pats ant ku
nigų ėjai 1

Tai matot, ką aš pirmiau
sia išgirdau. Ir džiaugias, 
tu žmoguSį kad giminę turi: 
neturi pačios, niekas galvos 
neėda, tai teta tau sprandą 
užsėda.

— Tetule, — sakau jai, — 
jau dabar kitokie laikai, ir 
didžiausi katalikai sarmati- 
nasi tegul bus pagarbintas 
sakyt, ypač Amerikoj.

— Gana jau, gana. Ir tu, 
šliuptarnius paverčia. Kad 
aš bučiau žinojus, mane čia 
niekas, nei su kuolu nebūtų 
atvaręs.

— O kiti labai džiaugia- 
| si, kad gavo ištrūkt iš senos 
Rusijos globos ir čia atvykę 
atrado mokslą, išsidirbo į 
tikrus žmones ir dabar Lie
tuvai naudingais žmonėmis 
pastojo, — sakau jai.

— Tegul prasmenga tie 
jų mokslai, kad 'žmonės į 
bedievius paverčia! Ir tu, 
kol Lietuvoj buvai, tėvai no
rėjo ant kunigėlio išmokint, 
o Amerikoj, kaip matau, į 
bedievį pavirtai.

— Kodėl, tetule, taip no
rėjai, kad aš bučiau kuni
gu?

— Ba tada visai tavo gi
minei butų buvę daugiau 
atlaidų ir butum pagelbėjęs 
visiems savo giminėms' ge

resnį. gyvenimą turėti: mes 
visi ponais butume buvę.

— Aš ir dabar neprastą 
gyvenimą turiu.

— Ale tik sau vienam, o 
kada apsiženysi, tai viską 
ant pačios sukrausi.

— Aš suprantu, tetule, 
: kad Lietuvoj giminės vai
kus į kunigus verčia jų tė
vus leisti, kad paskui iš jo 
[naudos gyventi.

— Ale pamislyk, vaikeli, 
kokia Dievui garbė butų 
[buvusi ir mums unaras nuo 
žmonių.

— Taip visuomet: gimi
nės kunigų turtais didžiuo
jasi, o tie nabagai turi vi
saip nuo žmonių lupti ir 
■šventvagiškai sukti, kad tu
rėtų kuo saviškių kišenius 
užkimšti.

— Ale kas iš tavęs dabar, 
kada neišėjai ant kunigo? 
Tėvus nuskriaudei, ėjai po
rą metų, ir paskui palikai 
viską. Ar čia ne griekas s

— Tėvai didesnę nuodėmę 
pildo, prievarta versdami su- 
nuš eiti tik į kunigus, kada 
ir kitokių mokytų žmonių 
Lietuvai reikia. Sunaį Lie
tuvoj, del tėvų paikumo, yra 
kaip kokie nelaisviai, o ka
da atsidaro kelias, jie bėga 
kur tik akįs neša. Aš pra
šiau leisti mane ant dakta
ro, o jie ant kunigo ii* gana. 
Nenorėdamas daugiau iš jų 
naudotis ir nejausdamas pa
šaukimo! į tokį mokslą, už
sidirbęs pinigų išvažiavau 
į Ameriką.

— Man vis, vaikeli, rodos, 
kad kunigas yra geidausiąs 
žmogus pasaulyje.

— Todėl taip manai, kad 
nieko kito nesupranti: gy
venime reikia kitų dar svar
besnių : mokytojų, inžinie
rių, daktarų ir visokių-vi- 
sokių kitų profesionalų.

— Alę iš to maža garbėj 
vaikeli, ba tik kunigas turi 
geriausią visuose žmonėse 
vardą.

— Gal tik pas davatkas 
ir tokias moterėles kaip te
tulė, bet ne pas visus. Kiti 
tėvai lygiai didžiuojasi ka
da jų sūrius išeina į dakta
rus, advokatus ar kokią ki
tą profesiją išmoksta. Jus 
visos šventablyvos moterė- 
lės įsikalusios į galvą, kad 
kunigas yra viskas.

i — Tas tiesa, vaikeli,, ba 
kunigas yra Dievo tarnas 
ir žmonių dūšių ganytojas.

— Žmonėms reikįa, kad 
jų kunus kas ganytų, o ne 
dūšias; kūnai išganyti mo
kės patįs dūšeles išgelbėt.

— Vaikeli, tu perdaug be
dieviškai nekalbėk, ba čia 
yra katalikiška stuba ir aš 
galiu tave lauk išvaryt.

— Išeisiu ir pats. Bet 
labiausia man keista, kodėl 
tu nori tik kunigų, o dau
giau nieko. Turbut ir kada 
tavo vyras gulėtų ant mir
ties patalo, šauktum kuni
gą, o ne daktarą, nors dak
taras galėtų jį išgydyt ir iš
gelbėt tave nuo vargų, ko
kie vienai likus laukia.

—- Taip, vaikeli, ba be ku
nigo dūšia į da'ngų nenueis.

— Bet juk dūšia visados 
nori gyvent ant žemes ir to
dėl reikia žmogų nuo mir
ties gelbėt.

— Aš netikiu į jokius 
daktarus, ba jeigu jie galė
tų išgydyt, tai nei vienas 
nemirtų.

— Miršta ir tokie, kurie 
pasensta visą am'žių nesir- 
gę, nes visi turi mirt, jeigu 
tu tiki į dangų ir žinai, kad 
ten žmonių šventieji laukia. 
Bet tas svarbu, kad kolei 
nelaikąs žmogui mirti, jį 
reikia gelbėti, nes nuo jo 
perankstyvos mirties į bė
dą patenka kiti kas su juo 
gyveno.

— Ale kas butų, vaikeli, 
jeigu pašauktum daktarą ir 
žmogus numirtų be kunigo- 
ir švenčiausio? Juk jo dū
šia tiesiog į peklą nueitų ir 
tada nei mišios nei maldos 
negalėtų išgelbėt. Užtai tu 
turi liautis taip bedieviškai 
kalbėjęs ir melskis prie aug- 
ščiausio, kad tau dovanotų, 
kam į kunigus nėjai.
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' AR TAS REIKŠ TAIKĄ?
’ Šiandien žiniose ant pir-T 
mo puslapib skaitome labai Lietuva Kratosi Bol- 
mums svarbų pranešimą iš L ševizmo
Paryžiaus, kad Lietuvos ir 
Lenkijos varžytinės už ru- 
bežius Tautų Lygos prikal
binta vesti ramiu budu, o ne 
ginklu, ne karės keliu.

Lietuvos ir Lenkijos dele
gatai išdėstė Tautų Lygai 
savo skirtumus ir prašė jos 
išvedimo. Pagaliaus sutik
ta abiejų pusių, po Tautų 
Lygos tarybos rezoliucijos, 
nekariauti su ginklu, bet 
nesusipratimus baigti dip
lomatiniu keliu.

Šis Lietuvos ir jos priešų 
atstovų sutikimas pertrauk
ti karės stovį nereiškia dar 
galutino susitarimo — tai
ka dar neužverta. Sutarta 
tik kalbėti apie taiką, kuri 
tada tik bus galima, kada 
pavyks prieiti prie galutinų 
rubežiaus nustatymo išva
dų.

Lietuva nei ant plauko 
Lenkams nenusileis, 'žinoda
ma jų neužkemšamus norus 
turėti kuodaugiausia terito
rijos, jeigu ne teisotu, tai 
Lenkišku budu.

Kokios pasekmės bus dar 
šiandien negalima kalbėti. 
Dalykas labai keblus. Len
kai taikos nenori — tą pa
rodė jos apsiėjimas visu lai
ku, kaip tik išslinko iš po 
Rusijos pado. Ji net neno
ri kalbėti apie tikrą santai
ką su Rusija, kuri tikrai ją 
gali vėl sumušti. Menki pa
sisekimai prie kokių nors 
kaimelių vėl uždega jų vil
tis laimėjimo pergalės ant 
bolševikų.

Taikos tarybas su Lietu
va Lenkai atidėstinės lygiai 
kaip dabar su bolševikais. 
Arba išras perdidelius keb
lumus, ant kurių Lietuva 
negalės sutikti, turės atsi
sakyti — Lenkai čia bandys 
išsisprausti “nekalti”, kaip 
iki šiolei.

Lietuvos karinis padėji
mas nepasibaigia, rubežiai 
turės būti saugojami. Lie
tuva dabar turi dėti visas 
pastangas parodyt Lenkams 
savo' spėką, kuri stovi už 
teisingus reikalavimus ir 
rubežių saugojimui.

Tik tą matydami Lenkai 
jausis kitokioje “atmosfero
je” ir bandys taikytis su 
musų Valdžia su tokia vil- 
čia,(kaip Paderewskis Pary
žiuje išreiškė.

i Nereikia tikėtis iš Len
kų “malonių”, bet laukti jų 
klastingų pasiryžimų pasi
rodant. Nereikia nuleisti j 
rankų, padėti ginklą ii’ sap
nuoti apie sutarčių greitą 
pasibaigimą. Ir dabar Lie
tuvos kariumenė turi stovė
ti ir budėti, kolei Lenkai pa
rodys Lietuviams tikrą kai
mynišką draugišką veidą, o 
ne vėjo blaškomais 'žodžiais 
kalbės apie norus “draugiš
ko sugyvenimo”.

Lietuvos laimėjimas visgi 
didelis jau ir dabar. Len
kai pabijojo Lietuvos kariu- 
menės, nes jų jiegos negalė
tų dalaikyti ir Rusai užim
tų Varšavą. Lenkai, kurie 
iki šiol Lietuvos balsui dū
mos nekreipė, pagaliaus pa
matė reikalą kreiptis net į 
Tautų Lygą prašyti sutai
kymo. Tuomi Lenkai pri
pažįsta Lietuvą esančia ir 
didesne, negu iki šiolei jie 
dasileido manyti.

Jokių blogų pasekmių iš. 
Lietuvių-Lenkų tolimesnio 
tarimosi nelaukiame ir to 
gal but nepageidauja ne tik 
Lietuviai, bet ir visa Lenki
ja, išskyrus poros grobščių 
imperialistėlių.

Didesnio pasitikėjimo dė
tume į Lenkus, jei matytu
me jų norą taikintis su ’Ru
sija. t

namas užpuoliku. Panašiai yra 
ir su musų karės jiegomis. Jei 
jos esti mobilizuojamos, tai ne 
tam, kad eiti svetimų žemių I 
grobti, bet tam, 'kad galėtų sa-l 
vo žemę ir savo žmones apgin
ti. Kalbant del mobilizacijos 
reikia dar vienas dalykas pa

VISATOS RELIGIJA
Rašo BUDRIKAS.

JLietuvos Laisvės Bonai 
padės kariauti Lietuvai su 
ponais Lenkais. Kurie dar 
nesate pirkę — skubėkite, 
nes reikia užbaigti kiekvie
nai kolonijai jos paskirta 
dalis.

“Bukime atsargus” — parei
škia "Lietuvos Ūkininkas” savo 
skaitytojams, Lietuvos piliečių 
minioms.

“Gyvename tokius laikus, ka
da priversti esame su ginklu 
rankoje saugoti Lietuvos respu
blikos nepriklausomybę. Susi
dėjusių aplinkybių spiriami, 
mes noromis ar nenoromis pri
versti esame nuolat žiūrėti į tą 
pusę, iš kur musų respublikai 
gali gręsti didžiausias pavojus.

Nesenai padarėme taiką su 
Rusais. Kai kam galėjo atro
dyti, kad tos taikos sutarties 
laikysiąs!. Teisybė, ir dabar 
Rusai neardo taikos sutarties. 
Bet tai viena pinigo pusė. Ki
ta jo pusė parodo ką kita. Tam 
išrodyti imkim keletą faktų. 
Besivydami Lenkus Rusai taip 
įsidrąsino ir apsidžiaugė, kad 
atėję į Vilnių ėmė iš pradžių 
giedoti griežtai priešingą gies
mę taikos sutarčiai- Savo laik
raščiuose jie varė tokią agita- 
riją, kuri savo šlykštumu už
bėgo už akių net seniesiems Ru
sų juodašimčiams. Beveik kiek
viename tų laikraščių straips
nyje buvo rodomi vilko dantįs 
ir didžiausi grasinimai Lietuvos 
respublikos nepriklausomybei. 
Ir tokią rašto agitaciją suorga
nizavo isterikas Angarietis ir 

[Kapsukas, kuriedu šiandien su 
kunu ir siela yrą parsidavę pus
laukinių Rusų kultūrai.

Dirstelkim trupučiuką į tai, 
kuria medega ir kuriais šalti
niais naudojosi Angarietis bei 
Kapsukas, kad galėtų tą savo 
agitaciją plėsti. Paprastai da
rydavo taip. Atrenka iš Lietu
vos kai kurių nusikaltusių pi
liečių vieną-kitą netinkamą dar
bą, pagražina jį visokiais aiš
kinimais arba komentarais, at
renka iš Lietuvos gyvenimo ku
rias nors juodąsias puses, — ir 
visa gerkle rėkia visiems, kad, 
girdi, Lietuvos valdžia duodan
ti taip elgtis visokiems nedo
riems žmbhėms. Arba prisime
na karės stovio įvedimą Lietu
voje ir daro iš jo savo išvadas; 
ir naujokų mobilizaciją taip pat 
suverčia į tam tikrą išvadą.

Žinoma, Rusų bolševikai ki
taip elgtis negali. Bet jie ne
gali norėti, kad mes viską taip 
darytume, kaip jie nori, sėdė
dami musų teritorijoje arba že
mėje. Ir mes turime pilnos tei
sės reikalauti iš jų, kad jie atė
ję į svetimą žemę nesielgtų taip 
kaip kad dabar elgiasi, vadinda
mi save krašto šeimininkais. Ir 
mes savo reikalavimus tvirčiau 
galime statyti, b jie su tais rei
kalavimais rimčiau gali 'skaity
tis tik tada, kai mes busime 
tinkamai prisirengę ginti savo 
teises.■ Juokinga butų manyti, 
kad Rusai, padarę taiką su Lie
tuviais, saugotų Lietuvos reika- 
kalus ir nesiveržtų į Lietuvos 
žemę vien tik del to, kad yra 
pasirašyta taikos sutartis, ši
ta taikos sutartis tik tada bus 
Rusų pildoma, kai jie matys, 
jog mes esame pasirengę neįsi
leisti į savo šalį svetimų šeimi
ninkų. Vilniaus faktai jau ai
škiai mums parodė, kad Rusai 
mielu noru butų užėmę visą 
Lietuvą, jei. mes butume išstatę 
nuo jų pusės ne kariumenės ei
les, o taikos sutarties paragra
fu^;

Daug trukšmo Lietuvos prie
šininkuose silkelė . paskelbimas 
karės stovio Lietuvoje ir ypač 
mobilizacija. Tai, žinoma, sa- 
vaimi < suprantama. Bet tenka 
stebėtis tuo reiškiniu, kad kai 
kurie žmonės iš socialdemokra
tų tarpo irgi buvo pasišiaušę 
del to karės stovio ir mobiliza
cijos. Karės stovis, girdi, kliu
dysiąs darbininkams organizuo
tis, o mobilizacija — tai esanti 
militarizmo plėtimas.

Pažiūrėkime kiek arčiau į- ši
tuos du dalyku: karės stovį ir 
mobilizaciją ir išsiaiškinkime 
sau jų reikšmę. Tiesa, šitie 
dalykai susiaurina kiek piliečių 
laisvės garantijas. Bet jei mes 
gerai įsivaizdinsime, kas galėtų 
atsitikti, jei patįs tų savo lais
vės garantijų nesusiaurintume, 
tai tada be abejo stovėsime ir 
už karės stoVį ir už mobilizaci-

Ir
Tai

Tai gan didelis klausimas. Perdaug 
didelis išdiskusuoti trumpame straipsnyje. 
Nežinia ar pajiegsiu apibudinti tą dalyką, 
kuriam esmi pasiryžęs priteikti daugiausia 

. Bet bandysiu.- 
naujokai. Tuo tarpu musų kai-Į Pirmiausiai paklausiu: Kas yra reli- 
mynai sumobilizavę yra daug gija? Jos definicija ir tikra reikšmė gana 
senesnius. O Rusai mobilizavę svarbi.
yra visus vyrus iki 40 metu ir A , ... , ,, . ..
daugiau; jie net mėgino Lietu- .. 2m0nes be l^rstojimo kalba apie rell-

į ją. Juk tada visokie priešinin- Į stebėti. Musų kariumenėn mo
kai (Rusai arba Lenkai), jei tos >bilizuojama yra (ne visur) vy- . * -

rai ligi 24 ar 25 metų, vadinasi ypatingos svarbos. __ m  J__________ _____  1 , I Di'i'mi'nnn, n, vio
laisvės garantijos nebūtų su
siaurintos, savo veikimą galė
tų išplėsti kuolabiausiai.
Rusų “darbininkų valdžia”
jusi į savo kaimyno žemę, 
tent į Vilnių, atrado esant

Jei 
atė- 
bu- 
rei-

tokš tikėjimas žmonėms 
vienintelis jų įkvėpimas.

mokinosi
Ir suži-

orienta-

------- « ■ ------------ ---------- — uaugiau, jie iicu ineguiu luiebu- v , •
kalinga net apgulos stovio pa- vos pflie&us Vilniuje ir kitur SŲ?- Barška, plepa nuolatai. Bet dauge- 
skelbimą, tai aišku, jog mes nė-1 mobilizuoti. Tepiau ir čia anie lis nežino ką kalbąs. Neturi jokios nuo- 
galime gyventi visiško taikos [ socialdemokratai neprotestuoja vokos apie ją. Ir jie visai nepaiso paklaus- 
stovio padėtyje. Ir jei tie žmo- ’ ppįeš Rusų valdžią ir nevadina 

[jos žygius esant militaristinius.
Kur gi čia teisybės ir nuoseklu
mas? 

Lietuvos darbo žmonės šian
dien turi dirbti savarankiškai, 
neklausydami tų patarimų, ku
rie galėtų pražudyti Lietuvos 
respublikos nepriklausomybę.”

Tokiais ir panašiais raštais 
draugingi Lietuvos respublikai 
Lietuvoje einą laikraščiai atmu
ša įvairius šalies priešus, ku-

nės, kurie nepasitenkina karės 
stoviu, yra bešališki, tat jie tu
rėtų dar labiau protestuoti prieš 
Rusų valdžią, paskelbusią ap
gulos stovį. Tečiau jie prieš tai 
neprotestuoja.

Musų naujokų mobilizaciją 
kai kurie socialdemokratai taip 
pat vadina esant nereikalinga. 
Tai, anot -jų, esąs militarizmas. 
Vadinasi, jei žmogus kur va
žiuodamas pasiima revolverį, 
.kad galėtų nuo plėšikų atsigin
ti, tai toką žmogus, ant tų so- rie, šalip išlaukinių, namie nori 
cialdemokratų, turėtų būti vadi-1 suirutes užtraukti.

SUV. VALST. IR 
MEKSIKOS RU-

BEŽIUS

vieną Dievą, 
buvo viskas.
Jie nesužinojo apie Dievo egzistavimą iš 
žmonių parašytų knygų. Bet 
apie Jį nuo visatos. Ir išmoko.
nojo. Jie surado' visatą ir Dievą.

Tai nuostabiausias dalykas
liams žmonėms, kad krikščionįs mano, jog 
Dievas esąs teisingai pripažintas tiktai 
krikščionybėje. Krikščionis skelbia, jog 
Dievas, apie kurį biblija rašo, yra vienati
nis visatos Dievas. Bet Dievas negali būti 
tiktai vienų krikščionių Dievu.

Dievo nuovoka egzistavo visose pasau
lio tautose. Konfucius kalbėjo apie Dievą 
kaip ir Kristus. Jis pavadino Jį “Dangaus 

I Valdytoju”. Valdytojas jam reiškė augš- 
tesnę valdančią galybę, įstatymus, amžiną; 
Laotsze turėjo reiškų Dievo supratimą. Jis 
išreiškė apie Dievą šitokią mintį: “Dievas 
yra ištikrųjų gili paslaptis. Mes negalime 
pažinti Jo akivaizdos: jei mes žengiame 
priešais Jį, mes negalime matyti kas deda
si užpakalyje Jo; jei mes sekam paskui Jį, 
negalime matyti kas Jo priešakyje.”

Sintoizmas turi Dievą; Islamas turi 
Dievą; Brahmanizmas turi Dievą; visos 
'šios religijos turi po Dievą. Jei Dievas, 
kaip apipiešta krikščionių, yra vienatinis 
visatos Dievas, tuomet jis turėjo būti labai, 
didis neišmanėlis — paika ir' saunaudiška 
esybė, nes jis nemėgo stabmeldžių; ir ne
pažino orjentalių žmonių. Jie gyvena ir 
egzistavo daugelį amžių be Jo globos ir 
meilės. Koks absurdas!

Ir vėl. Aš nepermatau, kodėl žmonės 
taip didžiai skaito bibliją ir visuomet žvel
gia į Jėzų. Biblija yra vien netobula re- 
ligijinė Izraelitų istorija. Jei ji yra Dievo 
žodis, taigi, 'tas žodis yra išreikštas Izrae
liečių, kaip kad žodis Konfucianizmas yra 
išreikštas Chiniečių. Biblija tai Konfuci
jaus ar Buddos knygos. Dievas Biblijoje 
yra Izraelito Dievas, bet ne visatos Dievas. 
Daleisriim sau, kad biblija butų panaikintą, 
ar žmonės tada pražudytų visą tikėjimą į 
Dievą? Ne, niekados. Bet kolei žmonės 
kabinsis į bibliją, tol jų Dievas nebus vi
satos Dievu. Kolei žmonės' grįš pas Kris
tų ir persistatys esą krikščioninjis, tolei 
pasaulis nepadarys genialės pažangos.

(Bus daugiau)

11 ti klausimo: kas yra religija? Jie pasiten- 
■ kiną vien žodžiu: religija. Jie žvelgia tik

tai į jos išviršinę pusę. Tai ir viskas. Gi-
. liau pažinti ją nesirūpina. Jie mėgsta kar- 
, toti: “Tikėkite Į bi kokią religiją. Nesvar

bus dalykas kokia ji yra. Bile tik religija,
1 ir u'žtenka — priimkime ją. Turėkime ti

kėjimą. Sekime šią religiją, nes ir musų 
tėvai ją sekė.” Tai paprasčiausias išvedi--' 
mas. Bet tai didelis apsirikimas. Būda
mi racionališkomis esybėmis, mes turime 
[ištyrinėti dalykus pirmiau negu priimsi- 
Ime juos, kad galėtume sužinoti ar jie geri 
’ar blogi, sveiki ar nesveiki. Žmonės tan
kiai sako: “Mano tėvai buvo katalikai ar 
protestonai — tokio ir tokio tikėjimo. 'Tai
gi, ir aš busiu tokiu: kataliku, protestonu 

I ar kitokiu. Aš seksiu jų tikėjimą. Tai bus 
geriausia.” Bet niekas neužklausė: kode! 
žmogus turi būti kataliku, protestonu, ar 

[kitokiu tikinčiu? Tai labai svarbus klausi-
. Bet kodėl jis negvildenamas?
Ar tu kada pamislijai kur tu stovi; 

kur eini; ir kokį kelią turėtum pasirinkti 
Įatkeliavimui prie savo gyvenimo galo? 
Keliaudamas savo tėvo keliu; nepadarysi 

!jokios pažangos, pasitobulinimo; neatke- : 
liausi į tikrą gyvenimą ii’ palaimą.

Taigi, peržvelgkime kas religija.

biausias parubežinis miestas 
pietinėje Texas valstijoje, nors 
kad ir seni žemlapiai šitą sritį 
vadina “dykuma pilna laukinių 
arklių.”

Eagle Pass, augščiau Rio 
Grande sekant, buvo patogiau
sia vieta apsistojimams Kali
fornijos aukso jieškotojų pra- mas 
didėse tos srities tyrinėjimo 
dienose, 1849 metais.

Sekant parubežiu tolyn į va
karus, pradeda nykti aržuolai, 
pušįs ir krūmynai, didėja ty
rumos, plikalaukiai, ir smėly
nuose kaktai (cactus) pakėlę 
augštyn savo spygliuotas gal
vas stogso prieais saulę. Parų- _ . _

ki bežiniai pavietai, kaip Brewster, kratinėkime ją giliai. Sulyg senovės filo-

JOKIA kita sritis visoje Šiau
rinėje Amerikoje nėra taip 

tankiai minima ar plačiaus ne
suprantama, kaip, turbut, Mek
sikos parubežis”, rašo Frederick 
Simpich, buvęs Amerikos kon
sulu Nogales mieste, Meksiko
je, .į National Geographic Socie
ty leidžiamą žurnalą.

Nuo Meksikos Užlajos iki EI 
Paso, visu Texas valstijos pa
rubežiu, Rio Grante upė suda
ro rubežių tarpe Suvienytų Val
stijų ir Meksikos; paskui ii-, . . . ,
Didžiojo vandenyno pakraščio | Pyesidio ir EI Paso yra ypatin- 
rubežiaus. likusi dalis pažymėta plotai didesni negu kurios 
geležiniais ar akmeniniais stul- ™ažes^ėsės valstijoj rytiniame 
pais (išskyrus trumpą peršvar- 
pą per Kolorado kalnus), taip 
tie stulpai sustatyti kad vienas 
nuo kito galima butų matyti. 
Sulyg šito plano kareivis, ang- 
gliakasis, kalnakasis ir karvių 
ganytojas (suprantama, ir šmu-

Suv. Valstijų krašte. Tenai pil
na vėjinių malūnų, apie kuriuos 
sykį juokdaris karvių ganyto
jas Anglui keliauninkui pasakė: 
“didieji elektriški vėdintuvai 
(fans) karvių vėdinimui”.

EI Paso yra vienatinis dide-
gelninkas) gali visuomet žinoti Ps m'estas nuo San Antone iki 
kurioje linijos pusėje jis ran-1^08 Angeles, 1,500 irylių ilgu- 
dasi; arba, jeigu kartais ir 
simaišytų, neilgai trukus 
randa tokį stulpą ir tuojaus 
Ii lengvai orientuotis.

Kadangi ši 1800 mylių ilgio 
linija visų parubežiu yra labai 
sukraipyta, pilna keblumų, tai, 
nors ir indomi ir vaizdinga, bet 
tik keletas išviso ja yra pra
ėję nuo galo iki galo.

Rio Grdnde upės rubežiaus 
dalis nekartą užtraukė Meksi
kai ir Suvienytoms Valstijoms 
daug darbo ir susigraužimo. 
Laike didelių tvanų rubežiaus 
linija, kokią eina p'agal upės iš- 
sivingiavimų, tankiai pradeda 
mėtytis tokiu stebėtinu ir gy
vu budu, kad kur vieną dieną Į njg stu]paa No. 1, rubežine lini- 
buvo Meksikos žemė, kitą die- ja nusivingiuoja tolyn nuo Rio '

Te" Grande upės (pietrytiniam New
buvo Meksikos žemė, kitą 
na jau tas plotas randasi 
xas pusėje, ir priešingai.

Per-

su-
su-
ga-

mo sausame, f dulkėtame ruožte.
Didžiausias laukams laistyti 

įrengtas vandens tvankinis yra 
didysis Dramblio Butte tvan
kinis, kuriame intelpa daugiau 
vandens, negu garsiame pasau-
lio tvankinyje Assuan ant Ni- nicija. JNe.

sofų, religija butų Dievo garbinimas.
ligijos tikslas”, sako Seneka, “tai pažinti 
Dievą ir pasekti Jį.” Bet ir tarpe moder
niškų protautojų viešpatauja panaši min
tis. Gi toks vyras, kaip Schleiermacher, 
tvirtino, kad “religija tai Dievo garbini
mas ir pildymas Jo įsakymų.” Kantas kar
tą pasakė: “Religija susideda iš visų musų 
pareigų, pripažintų kaipo dievišku paliepi
mu.” Daugelis mokslininkų pritvirtino šią 
Kanto nuomonę. Bet man išrodo, kad šios 
visos' definicijos — tai praeities religijų 
išsiaiškinimas.
nicija.
ligijos

“Re-

Tai istorinių religijų defi- 
Ar tai galėtų būti naujos eros re- 

definicija? Ateities religijos defi- 
Ji perdaug siaura ir vienpu-

siška.
Religija nėra tiktai Dievo garbinimas. 

Ji yra žmogaus tikra stovenė visatoje ir 
je tiek vandens, kad, kaip g/venime- Šitokioje prasmėje arba supra-

i liaus, Egipte. 'Šis didysis tvan
kinis, išbudavotas nuo Rio 
[Grande, augščiau už EI Paso, 
prie New Mexico šono, talpina 
savyje
sako, užtektų pripilimui vienuo
likos pėdų diametre rynos, ku
ri nuo EI Paso ilgumu pasiektų 
mėnulį, arba padengtų Massa
chusetts valstiją per šešis co
lius augščio.

Į Nuo vietos kur stovi rubeži-

time mes taipgi galime pavadinti socializ
mą religiją; pozitivizmą religija; ir Bud- 
dizmą religija. Jei religija butų tiktai Die
vo garbinimas, tai Buddizmas negali būti 
pavadintas religija, nes Buddizmas neįvar
dija jokio dievo garbinimui. Bet gi žėd- 
nas istorinės religijos mokslininkas pripa
žįsta, kad Buddizmas yra religija. Tiesą. 
Buddizmas yra religija. Vienas iš tipiškų

... .. . .. .. .. Mexico valstijos kampe), ir ū[mokslininkų yra šitaip pasakęs apie paly-
Šitą ilgą rubezinę liniją per- driekiasi vakaru1 linkui į tyr-; • / ■■ « - ■ r ••............................ - 1 ‘ 3- ginamąją religiją: suėmus visas religijos

Per lo* mylių’ to- definicijas išeina, kad religija yra augštes- 
tu- nės galybės garbinimas reikalo supratime.” 

rėti prie save vandens, nes nie-Įšioji pastaroji definicija atrodo kiek reiš-

kerta gelžkeliai miestuose: La- laukius per ypatingai sausą ir | 
redo, Brownsville, Eagle Pass tuščia plotą. 1
ir El Paso, Texas valstijoje ;[lyn šituo keliu keleiviai turi tu- 
Douglas, 'Naco ir Nogales — 
Arizonos valstijoje, ir ties Ca- 
lexica ir Tia Juana — Kalifor
nijoj. Tiktai keturi iš tų gelž- 
kelių yra didžiosios linijos, ką 
pereina ir į Meksivos vidurį;
jie yra per miestus Laredo, Ea
gle Pass, El Paso ir Nogales.

Texas valstijos didumą žmo

kui’ jo negalima gauti.
Vakarų šone guli keblus, 

koneveikti Šunies Kalnynų 
kriaušiai; netoli nuo čionai, San 
Luigi kalnynų eilėje, rubežine 
linija iškįla per augštumas net reiškimas ir jo visos dalykų nuovokos žen- 
6,600 pėdų virš jūrių, tenai tai klinimas.” Rodos, kad šioji religijos defi- 

, yra skiauterė, dalinanti konti- nicija yra tobuliausia, kokia moderniški
gus gali Įsivaizdmt! kuomet pa-Įnentą pusiau. filosofai įstengia jai suteikti.

San Bernardino klonyje ru- , ,.V1i _ _ Dabar grįždami prie praktiskosiosbezine linjja pasiekia pirmą te-! _ . . & r , 1 /
kančio vandens punktą po per- Iptisės, užklausime kito klausimo. Kur re- 
siskyrimo su Rio Grande — ligijos vieta? Ar jos vieta bažnyčioje, 
192 mylios į rytus, čionai pa- dievnamyje, ar sinagogoje? Ar religija 
kįla garsioji Yaąui upė, ilga, stovi tiktai biblijoje, šventuose Rytų raš

tuose, arba Korane? Tikrai ne. Jokia re
ligija nesilaiko šitokiuose dalykuose. Tai 
ne jos vieta. Ir kuomet religija .taps žmo
gaus ultimatine ir tikra stovene visatoje 
ir gyvenime, ji turės būti pastatyta ant 
tvirto visatos pamato ir įkūnyta pačioj 
žmogiškos širdies gelmėje.

Stebėtinas dalykas, kodėl žmonės gar
bina taip didžiai formališkus dalykus. Jei 
pastudijuotumėt ankstyvąją krikščionybės 
istoriją, pamatytumėt, kad tada nebuvo jo
kios bažnyčios Jėzaus laikuose ; ir Evange
lijų ir panašių dalykų niekur nesimatė. 

_  tuščia ptet Si tuomet vis degė liepsnojantis tikė- 
(jimas 'žmonių širdyse. Vienas tikėjimas į

su-
pa-

kesnė ir truputi platesnė. Bet ji dar neto
bula. Vienas mintytojas išmintingai pa
tvirtino augščiau išreikštą minti: “Žmo
gaus religija yra jo suimtos reikšmės iš-

žiuri žemlapyj į tos valstijos li
niją einančią šonu Meksikos ru-

1 bežiaus. Taipgi galima persi- 
statyti tos valstijos tuštumą, 
keliaujant per ją tūlose jos pa- 
rubežinėse srityse, kur populia
cija yra mažiau dviejų ypatų 
ant ketvirtainės mylios.

Jokia kita rubežiaus dalis ne? 
matė tokių ypatingumų, veiklu
mo, tragedijos ir suiručių kaip 
Texas. Viršuje jos plevėsavo 
Francuzijos, Ispanijos ir Mek
sikos vėliavos; per tūlą, laiką ji nuo Rio Grande iki Didžiojo 
buvo išsikėlus savo Vienos Žvai- vandenyne rubežius perskersuo- 
gdės vėliavą ir taipgi buvo iš- ja penkias vandens sroves-upes, 
kelth Konfederacijos vėliaVa. ir abelnas lietingumas visoje to-

Brownsville miestelyj girdima je rubežiaus srityje per 'metus 
daugiau Ispaniška negu Angliš- yra vos 8 coliai.
ka kalba, kadangi didžiuma iš Išskyrus Columbus, ir Hacoi- 
jo 8,000 gyventojų yra Meksi- ta kaimelių, New Mexico vals- 
konai. ' [ tijos parubežinė sritis beveik

Augščiau paupiu nuo Browns- visiškai neapgyventa - 
ville guli miestas Laredo, svar-'ir sausa.

kreiva srovė, išsirangius po pla
čią Meksikos valstiją Sonora ir 
per kalnuotą Yaqui Indi jonų 
ruožtą, pagaliaus išsibaigianti 
Kalifornijos užlajoj žemiau Gu- 
aymas.

Visame 700 mylių''protarpyje

ŠIŲ DIENŲ KLAUSIMAI.
Daugybės klausia: “Kame dalykas su 
šalimi?” ir į tai gausi devyniasdešimta 

iš šimto skirtingų atsakymų, sekančiai:
Darbininkai gauna perdaug mokėt, o 

■ permažai padaro darbo.
Darbininkai negauna teisingos dalies 

iš to, ką jie uždirba; jie nustoję ūpo ir ne- 
. rimastauja.

Kapitalas perbrangus, indėlių sąlygos 
perdidelės, išdirbystės neišsiverčia.

Valdžia nežiūrinti jokios tvarkos ir 
padrąsinanti godišių pelnų gaudymą.

Neramumo bango plečiasi po visą pa
saulį, ir mes kenčiame dalį to.

Milijonai jaunų vyrų, paimtų iš namų 
ir išsiųstų užjurin, sugrįžo neužganėdinti 
senu, ramiu gyvenimu, ir platina nepakan
tumą visko.

Ir tt. ir tt. Ir kiekviename šitokiame 
aiškinime be abejo yra dalis teisybės. Ką 
jus persistatot esamu kalčiausiu visame 
netvarkume? Tie, kurie turi galę pada- - 
ryti viską geriau, nesiinteresuoja to page
rinimu.

Mes kalbame, sakome prakalbas, ra- ' 
šome editorialus ir skundžiamės apie bran
gų pragyvenimą. Bet tiems, Ijurie tą pra
gyvenimą galėtų atpiginti, kainų augštu- 
mas nedaro skirtumo.

Prezidentas, didžiųjų industrijų savi
ninkai ir kiti, kurie turi spėką, kurios pa
matu yra pinigas, simpatizuoja biedniems, 
bet jie negali pamatinau jausti tą ką jau
čia biednieji. Galima tik persistatyt, bet 
ne jausti tai, kas musų nepaliečia.

Yra didelis skirtumas tarp persistaty
mo ir simpatizavimo kenčiantiems marty- 
rams, kuomet juos liūtai sudraskydavo, ir 
jautimo kuomet tikras šuo įkanda tau pa
čiam į koją. Cukraus, pieno, drapanų ar | 
rendos kaina tiesiog yra kandimas biednai 
motinai ir jos vaikams.. Ji jaučia tai savo 
širdyje ir sykiu kišeniuje. Biedna moteriš
kė ištiesų tuos dalykus jaučia, bet ji netu
ri galės juos’ pakeista. Galingieji turčiai, 
kurie galėtų aplinkybes pamainyti, nejau- 
čio to blogumo.

Taip ir einasi.

Šia

K.



DIRVA

TREMTINIS
VIENO VEIKSMO PERSTATYMAS

Parašė August Strinberg
Vertė A. A. Talys.

(Tąsa iš pereito num.)
Torfinas: — Mano kūdikis! Ormai! Kuo

met ji ateis, prašyk jos, kad gertų ant 
Asa-Odino.

Ormas: — Lapės pūtimas prieš vėją. Aš 
'suprantu.

Torfinas: — Buk prisirengęs, jos ateina.
Ormas: — Neapsieik žiauriai su kūdikiu, 

Torfinai, nes mane įmaišysi.
(Valgerda ir Gunloda ineina. Gunloda 

mieguista.)
Gunloda: — Sveikas sugrįžęs, tėve.
Torfinas: — Ar tu teisingai kalbi?
Gunloda (tyli).
Torfinas: — Tu sergi, ar ne?
Gunloda: — Aš pati nežinau.
Torfinas: — Taip- aš ir maniau.
Ormas (iškėlęs geriamąjį ragą virš ug

nies) : — Eikš, Gunloda, ir išgerk tą 
šventą ragą ant Odino, kuris išgelbė-
jo tavo tėvą iš laivakrušos.

(Visi išgeria ragus, išskyrus Gunlodos.) 
Torfinas (drebančiai): Gerk, Gunloda! 
(Gunloda meta ragą ant aslos ir eina prie 
Torfinor priėjus paslepia savo veidą ant

' jo krutinės.)
Gunloda: — Klausyk manęs, tėve. Aš esu 

krikščionė. Daryk su manim ką no
ri.... mano vėlės tu nepražudysi. Die
vas ir šventieji apsergės ją.

(Torfinas skausmingai įširsta, pasitraukia 
ir stumįa ją nuo savęs. Bando kalbėti, bet 
žodžiai maišosi. Tylėdamas atsisėda ant 
augšto savo krėslo. Ormas prieina prie 
moterų ir ramiai į jas kalba. Jie eina prie 

durų. Gunloda veikiai atsisuka.)
Gunloda: — Ne! Aš neisiu! Aš turiu pa

sakyti tau, tėve mano, kad tu neitum 
į kapus su melu; nes tavo visas gyve
nimas buvo vienas melavimas! Aš iš
pildysiu dukters pareigą — meilės aš 
nejaučiu — ir pastebėsiu, kokį* baisų 

' prasižengimą tu užsitraukei ant savo 
galvos. Dabar žinok: tu mokei mane 
neapkęsti — nes niekuomet tu neparo
dei man savo meilės; tu mokei mane 
bijoti didžiojo Torfino, ir tau pavyko, 
nes aš drebėjau prieš tavo žiaurumą. 
Aš gerbiu daugelį didelių ir sunkių ta
vo darbų, bet tu neišmokei manęs my
lėti savo tėvą. Tu visuomet stumda- 
vai mane šalin, kuomet tik aš prisiar
tindavau prie tavęs. Tu užnuodinai 
mano sielą, už tai dabar regi Dievo 
bausmę. Tu padarei mane kriminale, 
todėl šiandien aš tokia ir esu. Kitaip 
juk ir negali būti. Delko tu neapken
ti mano tikėjimo? Dėlto, kad jis yra 
meilė, gi tavasai — pagieža! O, tėve, 
tėve, aš geidžiau nustumti debesius 
nuo tavo veido; Aš norėjau glamonė
ti tavo baltus plaukus ir užmiršdinti 
tavo tas sielgraužas, kurios nubaltė 
juos. Aš troškau tau pagelbėti, kuo-

Torfinas: — Tai meluok.
Ormas: —-Ar tiesa buvo taip karti?
Torfinas: — Ką tu sakai?
Ormas: — Nepaisyk. Išgirsi iš manęs vė

liau.
Torfinas: — Ormai, tu mano draugas !
Ormas:Hm.... Suprantama!
Torfinas: — Ačiū, moteriške. Ar buvai 

ant lietaus? Tavo akįs šlapios.
Valgerda: — Tu taip linksmas!
Torfinas: — Linksmas? Taip.... taip...
Valgerda: — Kas atsitiko su tavo laivais?
Ormas: — Nugarmėjo i dugną.... visi, 

apart vieno. ,
Valgerda (į Torfiną): — Vieqok tu vis 

gali būti taip linksmas?
Torfinas: — Ho! ho! Šiaurėse gausiau 

auga miškai!
Ormas: — Dabar gal pasirupinsim to, kas 

gyvumo priduoda.
Torfinas: — Gerai sakai! Atnešk alaus, 

'žmohele, pasilinksminsim.
Ormas: — Ir padėkavosim dievams, ku

rie mus išgelbėjo.
Torfinas: — Kada tu išbris! iš tų pasakų, 

Ormai ?
Ormas: — Kam gi tu verti savo moterį ir 

dukterį tikėti Į juos?
Torfinas: — Moterįs privalo turėti dievus.
Ormas: — Bet vienok ir tu šaukeisi prie

Ake-Tard, kuomet milžinė banga puolė
x ant tavęs.
Torfinas: — Čia tu meluoji. ' 
Ormas: — Ormas nemeluoja. 
Torfinas: — Ormas poetas! 
Ormas: —' Torfinas-turbut buvo perdaug

įrijęs jūrių vandens, kuomet jis šau
kės pagalbos, nes jo liežuvis buvo toks 
kartus.

Torfinas: —' Savo liežuviu rūpinkis, Or
mai.

Valgerda: — Šia, priebroli, aš užgeriu del
jūsų draugiškų ryšių ir geresnės lai
mės kitoj jūsų kelionėj.

Torfinas: — Prašau daugiau nekalbėt apie
tai. (Visi geria. Torfinas veikiai ati
traukia nuo lupų ragą ir klausia): Kur 
yra duktė?

Valgerda (neramiai): — Ant užlių.
Torfinas: — Pašauk ją čia.
Valgerda: — Ji sirguliuoja.
Torfinas (šiurkščiai žiuri į Valgerdą): Ji

t turi ateiti!
Valgerda: — Tu ne ištresų sakai. i •
Torfinas: — Ar girdėjai žodį?
Valgerda: — Tai ne paskutinis.
Torfinas: — Vyrai teturi tik vieną, vienok

moterįs visuomet turi turėti paskuti
nį.

Valgerda: — Tu tyčiojiesi iš manęs!
Torfinas: — Tu esi pikta, aš tikiu.
Valgerda: Tu taip daug juokiesi šį va

karą. (Išeina.)
Torfinas: — Ormai! Atėjo man mintis.
Ormas: — Jeigu ji yra didelė, tai geriau 

slėpk ją. Nūnai augštų minčių tru- 
koka.

met tavo žingsniai pradėjo krikti.... 
O! Užmiršk, ką aš pasakiau.... iš
tiesk man savo rankas (atsiklaupia) ir 

’ priglausk mane prie savo krutinės.
Maloniai pa’žvelgk Į mane.... nors sy
kį, iki bus pervėlu. Prabilk vieną žo
dį.... (Atsistoja.) O, tavas žvilgs
nis šaldo mane! Aš melsiuosi, kad ga-* 
lėčiau tave mylėti. (Apsiašaroja ir iš
eina. Ją seka Valgerda. Ormas pri
eina prie Torfino.)

Torfinas: — Padainuok man, Ormai.
Ormas: — Ormas, apart melų, nieko ne

dainuoja.

PRANEŠIMAS

nuož-
virto kulturiš-
Meilė artimo,

Jog: jaw sugrįžau iš Kariumenės 
iir savo Dantų Taisymo ofisą per
keliu' nuo E. 20 ir St. Clair ant

EI 55th ir St- Clair 
Kampas Marquette

Dr. Frank F. Happy
D e n t i s t a s

Ofiso- vai-, nuo 10 ryte iki 8: vak. 
VIJRŠ COHNS Aptiekęs:

Gretimai prie Lake Shore Banko

CIVILIZACIJOS KRITIMAS
Biblija mums pasakoja apie, pagalba grobikų valdonų didino *r tiekiasi į kovą prieš kapita-

tbs pusės organizuojasi vergai

I Babilonijos civilizaciją-kulturą, 
kurios gyventojai buvo užsima
nę net bokštą iki dangaus sta
tyti. Toje gadynėje, kaip ir 
šiandien, buvo dvi klesos žmo
nių. Viena’— tai mokintų, ap
šviestų; antra gi — tamsunų, 
vergų. Apšviestoji klesa buvo 
mažumoje, o -tamsioji didumo- 

Ije, kuri atliko visokius sunkius..
darbus, vienatinai tik už mais- pusdienyje. Be Karaimus da
tą. Apšviestunija visur vado- leidimo negalėjo būti popiežius, 
vavo, taip, kaip ir šiandien, o be popiežiaus daleidimo nega- 
Statymas bokšto iki dangaus Į Įėjo būti Romos ciesorius, kaip 
buvo tiktai tikėjimas be ma-1 popiežius Leonas III vainikuo- 
žiausio pamato, nes dangaus j damas Karolį pasakė: “Karo- 
augštumas yrą nepasiekiamas, lius-Didysis, iš Dievo malonės 
ir Babilonijos apšviestunija per ciesorius šventosios Romos im- 
daugelį metų rengėsi prie to peri jos” (800 metuose).
sumanymo išvedimo, ruošdama Bolševikai - internacionalistai 
visokią medegą tam bokštui, ir tą pačią taktiką vartoja pla- 
bet gi vergai permatydami sun-Į tinime “darbininkų gerovės”, 
kenybę savo darbo nešime ply-| Badas ir kulka yra geriausiais 
tų ir viso ko į augštį, gal su-1 įrankiais laimėjimui šalininkų, 
streikavo nepildant įsakymų, ir!nes žmogus už duonos kąsnį, už 
dirbo vis ne tą darbą, kuris bu
vo liepiamas. Prie tokio mil
žiniško darbo reikėjo ir milži
niško skaitliaus vergų, kuriuos, 
nėra abejonės, vergė Babilonie
čiai kur galėdami, tečiaus tie 
visokių šalių vergai sutarė kal
bėti savo kalbomis ir nepaisyti 
Babiloniečių kalbos, kaipo vy
riausios, paliepiančios, ir pasa
ka sako,\ nuo to atsiradę įvai
rios kalbos, Dievas sumaišęs 
Babiloniečių liežuvius ir bokštas 
likosi nepastatytas delei nesu
sikalbėjimo.

Egipto civilizacija jau dau
ginus yra žinoma kaipo vėles
nės gadynės, kurios liekanų y- 
ra gana daug matomų šios ga
dynės muzėjuose. Egipto ap
šviestunija /arba pirmoji klesa 
žmonių su pagalba savo tam
siosios didumos lygiai vergė kai
myniškas tautas, užkariavimais, 
kaip ir šiandien kad dedasi. 
Egiptėnai buvo pavergę Žydiją 
ir parsivarę žydus dirbti jiems 
plytas, bet žydai sutarė pabėg
ti iš'Egipto verguvės po Maižio 
vadovyste, ir pabėgo. Istorija 
pasakoja tikrais prirodymais a- 
pię augštumą Egipto civilizaci- 
jos-kulturos, dailės ir milžiniš
kų paminklų, kaip Piramides, ir 
šiandien dar stebinančių svietą. 
Egipto gadynės kultūra nusto
jo klestėjusi bene delei vergų 
streiko.

Grekų civilizacija yra jau ar
tesnė musų gadynei, kurios lie
kanų yra gana daug pilnybėje 
užsilikusių, tai dar rikėse griu
vėsių. Athenai buvo svieto sau
le, bet kultūra krito apie 400 
metų pirm gimimo Kristaus, ir 
krito dėlto, kad vergams kultū
ra buvo nepageidaujama, jie 
kultūroje matė vien savo vargų 
didėjimą,' vergai sunaikino ap- 
šviestunijos mažumą, kuri nesi
rūpino pagerinti vergų būvio. 
Vergo j ieškinys — maistas ir

Torfinas: — Ar pastebėjai ką ant mano 
moteries? .

Ormas: — Aš nežingeidauju kitų vyrų mo
terimis.

Torfinas: — Kokia ji gera ir maloni.
Ormas: — Ji gailisi tavęs.
Torfinas: — Gailisi manęs?
Ormas: — Taip, ji mano, kad nubudimas, 

kuris juokiasi, tai juokiasi prieš savo 
mirtį.

Torfinas: —Moteris nemoka mąstyti.
Ormas: — Ne, ne su galva, bet su širdžia.

Dėlto ji ir turi mažesnę galvą, bet di
desnę krutinę, negu mes.

t

(Bus daugiau)

Lietuviškai- A Q . Angliškai-
Angliškas U X 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 negales apsieiti. I
Angliška kalba pradeda plėstis po visa pasaulį, ji ineina ir Lietuvoj.

Visokiame užsiemime, pramonėje reiks mokėt Angliškai.
Dabar turite geriausią proga Žodyną nusipirkti, todėl skubinkite. Daugu
mas dedasi juos kelionėn ir gali nelikti. Kurie patįs sau nemanot naudoti, 
parvežkit Lietuvon savo jauniesiems giminėms, draugams ar pažįstamiems. 
Katalogo numeris 3146 — Žodynas Lietuviškai-Angliškos ir Angliškai-Letu- ' 
viškos Kalbos, drūtais apdarais .......................................................v. . $8.90
Tas pats Žodynas, tiktai gražia moroko oda kraštai marmuruoti .... $10.00

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

7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio Į g

cijai.

katalikų skaitlių.
Antroje pusėje 7-to metašim- j 

šio Francuzįjoj atsirado Karo
lius Didysis1, kuris permatė ga
lybę popiežiaus-ir padarė sutar
tį valdyti iš vieno. Karolius bu
vo katalikas ir baisus despotas; 
jam paliepus galėjo būti nukir- ■ 
sta 4,500 Ęagonų vienoje dieno
je, ir visa armija apkrikštyta j

Be Karoliaus da- ■

lą, vietoje kompromiso, nuo ku- 
jrios tai kovos gali nukentėti ci
vilizacija, nupulti, kaip nupuolė 
viršuje minėtų šalių-tautų, kur 
vergai viską sunaikino, ką am
žių genijai sukrovė. Tikroji 

I pažanga yra lenktynėse, auklė
jime, bet ne peštynėse. Difctat- 
tura kapitalistiška arba darbi
ninkiška yra ta pati baisenybė. 
Diktatūros antidotą yra demo
kratija, daugumos žmonių val
džia, kurios dabar neapkenčia 
mažuma ir pasigriebusi šautu-1 
vus įveda diktatūrą!, vieno- arba 
keleto ypatų valdžią, vien savo 
naudai, nepaisant didžiumos;.

Abelnai visokių klesų žmones: 
yra saumyliai, egoistai, tykanti 
pasinaudoti iš kito žmogaus

darbo,, ypatingai silpnesnio, kad 
patįs galėtą tinginiauti. Visi 
štato priedermes: tik kitiems, 
bet ne sau. Naujam gyvenimui, 

’kokio norėtume, turėtų būti au
klėjami nauji žmonės, bet kas- 
tokius pagimdys ir išauklės? 
Supuvęs obuolys 'nepavaisys- 

: nepagimdys sveikoj
Demokratas.

UUR PAEINI
IRŽ1

gyvastį padarys viską, ko rei
kalaus autokratas su revolveriu 
rankoje, nes 700,000 komunis- 
tų-bolševikų žydų terorizuoja 
100,000,000 gyventojų, kurie 
neturį ginklų Rusijoje.

Europos šalių-tautų "valdonai 
stengėsi .vienas kitą nugalėti ir 
siuntė-varė vergų pulkus kitus 
vergus kauti, kas kartojasi ir 
šiandien. Pavydas ir gųdulystė 
jų nepasotinama, ir dėlto mili
jonai vergų kauja vieni kitus. 
Anglai paskesnių laiku užvaldė 
didesnę pusę viso pasaulio, kas 
sukėlė pavydą Vokiečiuose, ku
rie užsimanė Anglus pašalinti 
ir jų vietoje valdyti pasaulį, 
bet persirokavę savo pajiegomis 
suklupo musų dienose.

Musų gadynės civilizacija-mo- 
kslas tikrai yra augštai iškilęs. 
Spauda lošia svarbiausią rolę 
apšvietoje ir grupavime vien
minčių žmonių, kur spausdinto
mis proklamacijomis galima pa
kreipti milijonus vienon tai ki
ton pusėn, kas nenusidtiotų se
nu budu — žodžiu. Geležinke
liai, elęktra, telefonas be vielų, 
telegrafas be vielų, lekiojimas 
ore, nardymas ir užsilaikymas 
vandens gelmėse, kalbančios 
mašinos, tai gyvieji paveikslai 
(kinematografas), budavonės, 
garlaiviai — viskas tapo išras
ta lenktynėse vienų genijų prieš 
kitus, ir pagal tai rodosi žmo
nija turėtų jaustis palaiminga 
su taip gausia kultūra,' vienok 
yra atbulai, šių laikų kultūra 
daugelyje atžvilgių neprisidėjo" 
p'agerinimui žmonijos būvio ir 
teisingai bus pasakyta, jog toji 
kultūra padarė žmoniją 
mesne, žmonės 
kais barbarais.
tiesa, brolystė, lygybė ir lais
vė likosi be prasmės.

Praeities valdonai ir vergai, 
o šios gadynes kapitalas ir-ver- 
gai-darbininkai, kurių būvio pa-

laisvė.
Po Grekų civilizacijos gady

nės iškerojo Romos kultūra, J>et 
ir paremta ant vergijos, ir kai
po neturinti tikrojo pamato, vi
sų žmonių parėmimo, nuslopo, 
nes vietos žmoųės kultūroje 
matė didesnį savo vargą, o kai
mynai iš keršto už patirtas nuo 
kultūriškų Romėnų skriaudas, 
naikino kultūros veikalus, ne
paisydami to, jog galėjo jais 
pasinaudoti. Romos cezariai bu
vo užvaldę visą Europą, tikriau 

. sakant pavergę, ir paskiaus iš
siplėtojus katalikybei, popiežiai 
tapo Europos valdonais, itin 
popiežius Gregorius VII, kaipo 
žiaurus autokratas, užsigeidė 
būti vyriausiu visų valstybių, 
kas sukėlė pavydą Vokiečių cie
soriaus Henrikio’ IV, kuris pa
kėlė karę prieš Gregorių, nors 
turėjo nusižeminti ir pabučiuo
ti Gregoriui j kurpę 1077 me
tuose. Bet Henrikio'kerštas ne
išnyko prieš Gregorių, ir įgijęs 
pajiegą jis. užėmė Romą ir po
piežium pakėlė sau palankų Kle
mensą III, gi Gregorius turėjo 
pabėgti' į Salerną, kur pabaigė 
savo gyvenimą. Romos civili
zaciją po cezarių valdžia nu
šviečia “Gyvenimai Šventųjų”, 
o popiežių valdžią nušviečia 

■“Šventoji Inkvizicija” ■— prakti
koje lygiomis buvusios.

Kaipo iliustraciją galime pa
imti pagonystę ir katalikystę iš 
pradžios musų gadynės. Ro- 

| mos Neronai (juodadvasiai) 
I gaudė ir'žudė katalikus kur tik 
('pakliuvo, ir paskiaus, kada ka
talikų žudymas nustojo, katali- 

Ikų skaitlius padidėjo, popiežiai 
Į savindamiėsi Kristaus inpėdi- 
| nystę prie dvasiškos valdžios, 
■ Įgijo ir svietišką valdžią, tai su

gerinimui tapo pramanytas so
cializmas, bet niekur nenaudo
jamas praktikoje, reikia sakyti, 
jau atgyveno savo gadynę. So
cializmas kaip ir katalikystė sa
vo teorijose ir principuose išro
dė gerais, bet nei sumanytojai, 
nei išpažintojai-pasekėjai nepa-, 
sistengė tų gerumų parodyti 
praktikoje. Beje, katalikystė 
rodyjo kentėti iki galo ir likti 
išganytu, bet gi nematomas yra 
galas tų kentėjimų, nei mato
mas išganymas, kaip didžiau
sia grupė tikinčiųjų, katalikų, 
apie 250 milijonų, neprivalytų 
žudytis tarp savęs, nesimušti, 
parodyti meilę artimo praktiko
je, sekant teoriją- su principu. 
Bet veltui.

Po socializmo tapo išrastas 
“internacionalizmas” arba dar
bininkai viso svieto tikrai su
teiksią žmonijai gerovę be skir
tumo, ir jau tas praktikuojama 
Rusijoj, kaip grupelės vienur- 
kitur irgi stengiasi pas save 
pradėti gyventi “draugiškai”~su 

[šautuvu- ir diktatūra. Palygi
nant diktatūrą Rusijos prie ca
rų ir Vokietijos diktatūrą, tai 
“internacionąliškoji” diktatūra 
toli pralenkia pirmąsias savo 
baisumu, o tečiaus principe ji 
skelbia gerovę, tiesą, brolystę, 
lygybę, laisvę, ko negalima in- 
tėmyti su mikrospoku nei teles
kopu, nei iš arti, nei iš toli.

Kapitalas spiriasi įgyti vis 
daugiau galybės, turto, ir min
džioja žmonių teises. Vietoje 
gerinti ir taisyti sociališką gy
venimą sulyg mokslo išradimų, 
kad visiems butų gera, svar
biausius mokslo išradimus pa
naudoja naikinimui amžiais su
krapštytų turtelių ir nuolati
niam žudymui vergų, kaip iš ki-
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ant neabejotino saugumo pini
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taupytojui. Ji mielai užkviečia 
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IŠ KUR PAEINA PERKŪNIJOS 
IR ŽAIBAI

^/(Tąsa iš pereito num.)
-Juo Mtesnė diena, tuo didesni debesįs ir 
ilgomis jų gyvenimas. Apie pietus ar tuoj 
"poto, atidus tėmytojas įžiūrės, kad neku- 
rie tie stulpuoti debesįs padidėja daugiau 
už kitus, jų sudrikusios apatinės dalįs dar 
vis parodo į juos inplaukiančius iš apačios 
kuokštus; tuo tarpu lygus jų viršai kįla 
augštyn ir augštyn, pągaliaus pradėdami) 
siųsti pirmyn nuo savęs skįstus baltus de
besėlius. Šiuo tarpu tasai debesis pavirs
ta panašiai kaip kalvio priekalas: storas 
iš apačios, viršūnė nusiskečia į šonus su 
smailais ragais, ir visuomet jau buna ben
dras su tolimomis perkūnijomis.

Net ir viršūnėms išsiskiedus ir 
nusidriekus, debesis gali neišduoti 
lietaus, jeigu nuolatinai jo augimas 
tęsia; tečiaus jei oras buna visai šiltas ir 
drėgnas, tokią debesio formavimosi pra
džią paseka pilnas išsivystymas į perkūni
ją ir smarkų lietų. Jeigu panašios išvai-* 
zdos debešis pasirodo vakariniame hori
zonte tuoj po pietų, plaukiantis rytų lin
kui su augštutiniuoju vėju, aiškiai galima 
matyti jo tolimesnį padidėjimą iki smar
kaus .lietaus ir perkūnijos. Debesų nusi
driekusiais žemyn tiesiais stulpais galima 
patėmyti priešakiniame krašte augštyn ka
lančias sroves; srovių kilimas viduriu di
džiųjų debesų pasirodo skėtimusi perkūnų 
debesio viršūnių. Viršuje debesų oro sro- 

' vės išsiveržimas lauk matomas tame, kad 
tolyn pradeda neštis ploni debesiai, kurie 
prasideda tokiame augštyje, kur kįlantis 
oras atvėdinamas iki tenai esančios tem
peratūros. Kartais dalis to debesio pakį- 
la daug augščiau už kitus, lyg butų dau- 
giaus gavusi šiltesnio ir drėgno oro iš apa
čios. Kuomet viršutinis išsiplėtimas tin
kamai sudarytas, jis plaukia pirmyn su 
smarkesne viršutine srove. Kartais plauk
damas tas debesis kuliais verčiasi ir išsi
skirsto'kuomet prieina prie žemesnio laip
snio, kartais gi driekiasi tiesiai plačiu ruo
žu į rytus, daugiau mažiau nusikorusiomis 
girliandomis apatinėse savo dalyse.

Pirmos žymės ‘ lietaus debesio apačio
je ir pirmi garsai perkūnijas pasigirsta 
viduje jų beveik tuo laiku, kaip debesio 
viršūnė pradeda plėstis; tankiai buna pa
skiri perkuniniai debesiai einą į rytus vie
nodu greitumu. Kartais paskiri debesiai 
susijungia ir sudaro ilgą eilę perkūnijų ir 
žaibų ir smarkaus ilgo lietaus. Seniaus 
manyta, kad tarp plataus debesio pamato 
ir dar platesnės viršūnės eina veikimas ir 
nuo to įvyksta žaibai. Vėliaus tą išvedžio
jimą nekurie atmetė. Tyrinėjimai parodė, 
kad debesiš yra išvien, nėra jokio tuščio 
"tarpo tarp viršaus ir apačios. Balti vir
šutiniai debesiai buna atsiskyrę augščiau 
visos masės debesų, bet tas tik perstato 
kaip plačiai audra apėmus, o arčiau pa
ties centro, kur randasi visa debesų ma
sė, augštutiniai debesiai su apatiniais iš
vien yra susimaišę, apatiniams verčiantis 

•į viršų.
Plačiai tyrinėtojų yra manoma, jog 

perkūnijos su lietum eina žemės klonių 
keliais. Gali būti, kad dosniam debesio 
sutvirtinimui ir didėjimui prisideda drėg
nas žemumų oras ir dėlto perkūnijos, ei
nant linkui klonių,, gali padidėti, o priei
nant kalną — baigtis. Tečiaus kitų už
tvirtinta, jog perkūnijos eina viršumi luo
mų ir augštumų lygiu keliu be jokios in- 
tekmės žemės paviršiaus nelygumo. Su 
perkūnijomis eina tokios oro srovės, jog 
vargu menki žemės paviršio nevienodumai 
gali padaryti ant jų intekmės. Kas augš- 
čiau pasakyta apie perkūnijos audros ėji
mą kloniais, gali būti pamatu tam, kad 
kloniuose daugiausia gali atsirasti perkū
nijai pradžia. 1

Didelis suužimas šalto vėjo, kuris pa
prastai lekia pirm užeinant perkūnijoms, 
buvo pamatu nekuriems statyti priešingus 
išvedžiojimus kaslink perkūniškos audros 
sukuriu panašaus pobūdžio; tečiaus kuo
met likosi aiškiai suprasta, kokį plotą ir 
poziciją apima perkūniško garso išėjimas 
tsulyginus su visu debesio didumu, tokis 
prieštaravimas pradingsta. Trenksmo gar
sas nebūna labai dideliame augštume nuo

tolyn 
daug 
nesi-

žemės; jo augštutinė riba yra apačioj tam
saus didelio debesio — kokis varstas augš- 
čio nuo žemės. Taipgi balsas neina per-j 
daug toli priešakyje didžiojo cjebesio. To
lyn debesiui keliaujant, šiltas žemės pavir
šio oras pučia priešingai jam — t. y. tie- I 
siog į debesį. Abelnai, perkūnijos balso 
susidarymo apribė yra sulyginamai maža, 
nors perkūnai ir žaibai buna smarkus ir

i tankus.
Balso išsiveržimo priežasties buvo jieš- I 

koma trynimesi oro su puolančiu lietum. 
Tečiaus trenksmai tankiai buna užėjus de
besiui be lietaus. Taipgi aiškinta, kad 
trenksmas paeina nuo žemyn slugstančio 
atvėsusio po debesiu oro; bet gi perkūnijos 
buna naktį lygiai kaip ir dieną. Geriau
sias perkūnijos trenksmo prięžastims iš
aiškinimas tokis, jog balsą iššaukia žemyn 
einanti priešveikmė nuo augštyn kįlančio 
didelio veržimosi ir plėtimosi oro, esančio 
debesyje. Vertimasi ir trynimasi oro, ku
rio kilimas augštyn ir plėtimąsi buna ly
gia spėka iš viršaus leidžiančiosi šalto oro 
sutiktas, sudaro trenksmus. Leidžiantis 
žemyn oras yra vienodai suspaustas, te
čiaus augštyn veržiąsi šiltas oras plečiasi 
daug smarkiau, nes jo atvėsimas sutruk
domas pasileidžiančia šiluma iš šilto oro, 
kuomet garai pereina į didįjį užeinantį de
besį. Kad užtektų vietos tokiam didėjan- 
čiam-platėjančiam šiltam orui, daug ma
sės aplinkinio arba viršuje gulinčio oro 
reikia atstumti į šalį, — tą padaro šiltasis 
kįlantis oras; gi versdamasi iš viršaus, šal
tas oras spaudžiasi žemyn daug smarkiau, 
negu jis pats sveria, tokiu budu atsibuna 
perkūnija. Perkūniški trenksmai eina de
besio priešakyje; griausmai šonuose to de
besio buna lėti, o užpakalyje visai nesigir
di.

Paprastai z juodame debesyje, kiek to
liau nuo priešakio, galima patėmyti pilką 
debesio sukuri. Atsargiai žiūrint lengva 
nutėmyti, kaip jis sukasi tarpe įsiveržian
čio iš žemai ir išeinančio lauk iš debesio 
oro. Tas debesėlis tenai sudaromas trenk
smo sūkurio ir dėlto pavadintas perkuni- ) 
jos debesiu. ;

(Bus daugiau)

MERGELĖS RAUDA.
Pro augštą kalnelį, beržynų gojelį 

Sraunus upelis tekėjo,
Ant jojo krantelio, po žaliu berželiu 

Jauna mergelė sėdėjo.

Sėdėjo nuliudus, galvelę nulenkus,
Liūdnai upelin žiurėjo,

Iš melsvų akelių per skaistų veidelį 
Graudžios ašaros riedėjo....

Mat, jai prisiminė jaunasis bernelis, 
Kurį taip didžiai mylėjo,

Kurisąi karužėj už Tėvynės laisvę 
Gyvastį savo padėjo.

Taip ji liudėdama ir ašarodama
Nuėjo į lanką vaikščiot,'

Tarp žalių krūmelių, po lygią pievelę 
Pradėjo gėleles rankiot.

Pririnkus, priskynus ir vėl atsisėdus, 
Pradėjo vainiką ji pint,

Nupynus, nešėjo ant augšto kalnelio, 
Bernelio kapelį dabint....

Padėjus ant kapo, šalia atsiklaupus, 
Graudžiai į jį prakalbėjo:

“0, kelkis, berneli, keikiesi, jaunasai, 
“Štai tavo mergelė atėjo....”

Nors ji jį ir šaukia ant kapo alpdama, 
Jis verksmo jos negirdėjo;

Tik raiba gegutė graudžiai kukuodama 
Mergelei raudot padėjo....

Paulius.
3-VIII-20. Waterbury, Conn.

Daug yr’ pasaulyje mergelių, 
Bet tokios kaip ši nemačiau;

- Vien tik iš jos melsvų akelių 
Jau savyj meilę sustačiau....

Bet kaip gi spėt, ar ji tikriausiai 
Tokia yra, kaip aš manau: 
Gal but tik veidu ji grasiausia, 
Bet ar jos širdį aš matau?.....

i Tiesa, širdyj jos yra meilė, 
Bet jei toj meilėj yr’ nuodai, 
Tada gyvenim’s — kančių eilės 
Ir mane laukia tik vargai....

Tyslevas.

JUOKIS 
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi n
Apie žvaigždes, Šaltinius, 

Saules ir tt. ir tt.
Gerb. Juokų Red.: Prisimi

nė man iš praeito “Dirvos” šio 
skyriaus, kad moterįs turbut 
esančios: saulės, žvaigždės, šal
tiniai gyvybės, veidrodžiai, jei 
vyrai taip kankinasi del jų mei
lės ir liekai beverčiai kada kuri 
juos palieka. Tiktai dingt man 
širdin, atsiminiau, kad žadėjau 
apie tai papasakoti šio skyriaus 
skaitytojams, o taip ilgai ne- 
datęsėjau prižado. Bet meldžiu 
atleisti, netyčiomis taip atsiti
ko. Musų apielinkėn atskrido 
garnių pulkas, užsižiopsojau į 
tuos garnius ir užmiršau ką 
prižadėjusi. Ačiū gerb. Redak
toriui kad priminė. Tai dabar 
paporysiu ką žinau apie vyrus 
ir moteris. Kaip priežodis sa
ko: “Geriau vėliau, negu' nie
kad.”

Taigi, gerbiamieji, moteris y- 
ra toji žmonijos pusė: teisinga, 
mylinti, nuolanki ir gailestinga. 
Ji geidžia, kad visa žmonija bu
tų laiminga; žiuri į gyvenimą 
rimtai, rūpinasi būtinomis gy
venimo reikmenimis, kaip tai: 
maistu, butu, pasilsiu. Ji kan
triai vaikšto dygliuotais keliais, 
kuriuos žiaurus-lengvaprotis vy
ras jai parengė. Kenčia daug 
tyliai ir nejieško garbės, visuo
met pas ją buna pirmoj vietoj 
kasdieninio gyvenimo reikalai. 
Vienu žodžiu, ji yra tikras žmo
gus.

Vyrai tai daugiausia svajo
nėmis gyvena, jų vaidentuvė 
skrieja augštai padangėmis, to
li, apie visą žemės skritulį, kuo- ■ 
mi nors stengiasi nuo kitų atsi- | 
žymėti, trokšta garbės, didžiuo
jasi savo spėka-žiaurumu, su 
dideliu smagumu žiuri į arti
mo kankynes, jeigu jam pasi
sekė jį užveikti. Vyro troški
mas apvaldyti visą pasaulį, kad 
visi jkiti sutvėrimai jam pana-’/ 
šus po jo kojų slankiotų ir gar-i 
bintų jį. Už tai vyrai save pa
darė: dievais, kunigais, kara
liais ir augščiausiais valdovais.

Taigi, tikroji moteris yra įkū
nytas gerumas, o tikrasai vyras 
yra tuščias žiaurumas.

Nemanykife,." vyrai, kad 
noriu jus įžeisti, visai ne. 
žvelgkit į senovės istorijas, 
sakas-mytus ir tyrinėkite 
bartinį laiką,' tai patįs suprasi
te, kad tiesą kalbu. Jau dabar 
kada žmonės apsitašę biskį ci
vilizacija, stengiasi paslėpti tą 
žiaurupą, ir tai laikas nuo lai
ko iškįla baisi audra, lyg jūrių 
bangos grumiasi beprasmėj ko
voj, įšėlę naikina vienas kito gy
vastį be jokio reikalo, net gėda 
iš šalies žiūrint, kad vyrai, tie 
augščiausi pasaulio sutvėrimai, 
kaip jie save vadina, taip žiau
riai ir paikai elgiasi.

Grįšiu prie temos. Taigi,, kad 
vyrų vaidentuvė tveria visai 
nesamu? dalykus, tai jie patin
kamą, jauną, gražią moterį pa
vadino: saule, žvaigžde, veidro
džiu ir kitaip, o negražią, seną 
—ragana, 
negražiais 
nei' tokia, 
augščiau 
moteris yra vyro auklė, jojo 
gyvasties sargas, nes kaip jo 
Vaidentuvė pradeda tverti ko
kius nebūtus dalykus, pasiryžęs 
ką nors nuveikti kas jam neva 
tai reikalinga, garbę atneš, tai 
jis užmiršta apie maistą ir pa
šils;, jei moteris lipšniai, mei
liai' neparagintų jį prie tų bū
tinų, gyvastį palaikančių reik
menų, tai vyras ir pragaištų, 
kaip musė voro tinkle. Ot 
visa paslaptis delko vyras 
moteries negali gyventi.

Ką čion apibriežiau vyro 
moteries budo ypatybėj, tai 
ra tikrasis vyras ir tikroji mo
teris, tokiais tikrai yra. Bet 
vyrai ir moterįs yra trijų rū
šių, taigi pagal jų kūno išvaiz
dą ir budai buna skirtingi. Ki
tą sykį apie tai pasakysiu.

Audra.
Nuo Juokų Red.: Didelės aud

ros retai pasitaiko: taigi šiame 
skyriuje irgi taip yra. Skai
tant šį gerb. Audros straipsnį, 
mus perkūniškas šiurpas sukra
tė: juk mes patįs esame vyriš
kos lyties, bet gi nesijaučiame 
tokiu, kaip gerb. Audra per
stato. Pasirengę apie tai daug 
ką sakyti, ir netylėsime: min-

aš
Pa- 
pa- 
da-

baidykle ir visokiais 
žodžiais. O ji nėra 
nei anokia, tik kaip 
paminėjau. Ištikro,

ir 
be

ir
y-

1 tįs tik svaido, kaip žaibai. Bet 
yra pasakyta: pirm negu pra- 

I dėsi ką įsikarščiavęs daryt ar 
sakyt, suskaityk penkiasdešimts 
ir tas viskas pereis. Arba ta
da matysi, kaip teisingiau min- 
tjs vadovaus. Taigi, kad ma
žai šį sykį laiko turime, čia ne-' 
sakysime nieko daugiau, gal iki 
kito numerio įstengsime tuos 
penkiasdešimts atskaityti ir ta
da kalbėsime. Bet tylėt netylė
sime. . Oi, ne, ne!

4/
Ir mums teko matyti

Clevelande išėjusį mėnesinį 
kraštį “Artoją”, ir kad ne 
vietos stoka, galėtume nuo 
dies gilumų išdėstyti visą' 
vo pasiganėdinimo jausmą, 
kį “Artojas” jį matančiam
teikia. Bet kad šiais laikais 
gyvenimas yra labai rimtas ir 
intemptas, tikroji “Dirvos” Re-

naują 
lai- 
tos 
šir- 
sa- 
ko- 
su-

Central 1690 Main 2063

JONAS BALUKONIS 
Vienatinis Lietuvis 

Advokatas Clevelande 
Praktikuoju visuose Teismuose. 

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

Kitas Ofisas 
. 612t St. Clair Avenue 

Sale North American Banko 
Atdaras vakarais.

/Central 1690 Main 2063

JOHN L. MIHELICH 
Advokatas

Praktikuoju visuose Teismuose. 
Kalbame Lietuviškai.

902-4 Engineers Bldg.
Branch Ofisas 

Sale North American Banko 
6127 St. Clair Avenue 

atdaras ir vakarais. 
CLEVELAND, O.

NUOŠIMTIS 
skaitos: nuo tos dienos. 

kada pinigai padedami 
taupinimui

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

4%
St. Clair ir East 55-ta gatrK

Prospect ir Huron, j
Superior ir Addison,

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

dakcija pavelija mums šiame 
skyriuje tik vieną su galeliu I Kukutis, kuris “Artojo” skaity- 
špaltą del juokų — ir viskas, tojų šonus apsiėmė kutenti.

Labiausia mums patiko gerb.

tojų šonus apsiėmė kutenti.

CUNARD LINE

S. S. SAXONIA 
Išplaukia

SPALIO 30
Išplaukia tiesiog i Hamburg

Trečios klesos kaina $120.00 pridėjus 
dar $5 karės taksų.

Kreipkitės prie artimiausio Cunard 
Linijos Agento

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.

Saugumas Pirmiausia
Pinigų apsauga žmonėms apeina pir

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

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

THE ST. CLAIR AVE. SAVINGS 
AND LOAN COMPANY

2006 St. Clair Avenue

Jūsų Pinigų Vertes 
Iš Jūsų Banko

USU BANKAS yra tai geriausia vieta, kur ga
lite gauti savo klausimams atsakymus.

The Cleveland Trust Company užlaiko žmones 
savame vyriausiame ofise ir atstovui kiekviename 
savo skyriuje, kurie pasako kaip:

Invesdinti jūsų pinigus —
Pasiųsti pinigus užjurin —
Pirkti laivakortes Europon —
Gauti geriausias svetimų pinigų kainas.

Zbe 
Cleveland 

ZTrust Company
228,000 Depozitorių

MEMBER 
FEDERAL RESERVE 

SYSTEM



STATYKIME PAMIN- vo krutinę prieš garbingos Lie-
KLĄ LIETUVOS KO

VOTOJUI
Gegužio 1 d. š. m. Washing

tone, ant garsiųjų Arlingtono 
kapinių tapo palaidotas žuvęs

tuvos nevidonus.
Kaune, vasario 23 dieną, šių 

metų, maža lakūnų dalis, su
kurstyta Lietuvos priešų, suki
lo ir bandė sunaikinti turtin
gus Aleksoto sandėlius. Samuel

Lietuvoje už Lietuvos laisvę vy-'Harris, suprasdamas, kad Lie- 
resnysis leitenantas S. Harris. ' tuvos priešai, sunaikindami A-

apie gailingą ir didvyrišką Sa
muelio Harris mirtį, pasipylė 
patarimai — ir dar kiti jau su 
aukomis — kad tarpe Ameri
kos Lietuvių butų renkama pi
nigai pastatymui tinkamo jo at
minčiai paminklo. Pasinaudo
jant šiais patarimais, likosi su
tvertas S. Harris Paminklo Fon-

: patriotizmu, su kokiu dabartinė 
Įgentkartė žiuri į Kosciušką. 
|Tat Amerikos Lietuviai, pasi
naudokime šia proga parodyti 
pasauliui, kad nėra reikalo to
limoj ateityj parodyti mums 
musų priedermę: pasinaudoki
me šia proga dabar, kad ateity- 
ja kokia kita tauta negalėtų

DELEGACIJOS ATSI
LANKYMAS PAS

PREZIDENTĄ
L. R. K. Federacijos sušauk

tas suvažiavimas Washingtonan 
Lietuvos neprigulmybei apginti 
įvyko, nusisekė kuogeriausia.

Įvairių įvairiausių nuomonių

galime, intekmingus valdinin
kus mokslininkus, atsižymėju
sius šios šalies piliečius.

Visi už laisvą, nepriklausomą 
Lietuvą stokime, o ištiesų ji 
bus greitu laiku pripažinta ir 
Washington© valdžios ■ nepri
klausoma.

Į darbą, Amerikos piliečiai! 
Jurgio Washingtono idealai te
būna ir Lietuvoje įvykinti.

Kun. A. M. Milukas, 
Komisijos narys.

P. S. Diena parašų inteiki- 
mo bus pagarsinta kaip veikiai 
gausime žinią iš Washingtono.

o , tt . . leksoto sandelius, nusilpninsSamuel Hams, sūnūs žymios T . , , . „ . . ■ .. . v. - . .. . Lietuvos kanumenę ant tiek,Amerikiečiu šeimynos (jo pirm- , , •,, , * j. x . .kad negalėtu atlaikyti priešųtakuno vardu pavadintas' ir 
Pennsylvanijos valstybinis mie
stas Harrisburg), pasibaigus 
pasaulinei karei, nukeliavo Lie
tuvon pasisiūlyt kariauti už 
Lietuvos neprikulmybę. Kaip ir 
narsus Tadas Kosciuška, kursai, 
nežinomas emigrantas iš tame 
laike mažai žinomos Lietuvos, 
atkeliavo Amerikon 1776 me
tais 
taip 
bet 
tis, 
už musų šalį.
ba buvo kuo ne visai nesupran
tama ir musų žmones mažai ži
nomi, bet S. Harris žinojo, kad 
Lietuvos tikslai yra garbingi ir 
teisingi, ir tikėdamas į Lietu
vius ir į Lietuvos teisę prie ne- 
prigulmybės, jis prisidėjo prie 
Lietuvos kariumenės ir drąsiai 
kovojo prieš Lietuvos priešus. 
Neėmė ilgai Lietuvos žmonėms 
pamylėti šį linksmą, mandagų, 
drąsų jaunikaitį, kursai del Lie
tuvos laisvės ’apleido savo gra
žius namus, mylimus tėvelius ir 
draugus, ir nukeliavo statyti sa-

kovoti už Amerikos laisvę, 
Samuel Harris; nežinomas 

narsus ir gabus Amerikie- 
nuvyko Lietuvon kariauti 

Jam musų kai-

ir užpuolimą, patsai pasisiūlė sto- 
I ti pagalbon, idant apgynus tą 
(valstybės turtą ir sulaikius su- 
| kilėlius.

Leit. Harris nuvyko Alekso- 
tan už Nemuno pas pačius su
kilėlius. Po balta dermės vė
liava, jisai atėjo prie riaušinin
kų, patirti jų geismus ir skriau
das, kad suradus nuoskaudas— 
jei kokios jos buvo — galėtų 
apie tai pranešti Lietuvos vy
riausiam karininkui. Patyręs 
dalykus, Harris grįžo atgalios. 
Bet tie sukilėliai, kuriems 
pėjo ne Lietuvos gerovė, 
Lietuvos prapultis, žinojo, 
šio Amerikiečio teisingas 
nuoregus būdas permatė jų 
lemtus darbus, žinojo jie irgi, 
kad jie yra kalti, ir pirmiau, 
negu duoti pasauliui žinoti apie 
jų pardavikiškus darbus iš lupų 
užsitikimo ir neprietaringo A- 
merikiečio, jie paleido į jį pen
kiolika šūvių. Jaunikaitis su
siūbavo ir krito, pakirstas par- 
davikų kulkų šoviniais.

Tuojaus po Lietuvos Atsto
vybės pranešimo laikraščiuose

ru- 
bet 
kad

ir
ne-

do Komitetas iš Washingtono ir 
Baltimorės Lietuvių, su gerb. 
Jonu Vileišiu, Lietuvos Atsto
vu Amerikoje, kaip Garbės Pir
mininku. Tikslas Komiteto yra 
rinkti aukas visose Lietuvių ko
lonijose Amerikoje pastatymui 
tinkamo paminklo atminčiai šio 
jaunikaičio, kursai atidavė* sa
vo gyvastį kovodamas už musų 
■brangios Tėvynės laisvę.

šiame atsitikime yra proga 
Amerikos Lietuviams atlikt dar
bą, kursai pasiliks amžina at- 
minčia. šis darbas nėra pa
skirtas, ir nebūtų tinkama pa
skirti jį nei Lietuviams Lietu- 
tuvoje, nei Lietuviams kitose 
pasaulio dalyse, čion yra mu
sų priedermė — musų Lietu
vių, paeinančių iš Lietuvos, gy
venančių Amerikoje, — paro
dyti pasauliui, kad Lietuviai; 
nežiūrint kur jie iškeliavę, nie
kuomet nepamiršta geradarys
tes, padarytas naudai Lietuvos,., 
musų Tėvynės. Yra musų prie
derme parodyti Lietuvai, kad 
jos reikalai buvo, yra ir visuo
met bus musų reikalai. Nėra 
abejonės, kad ateinančios gent- 
kartės žiūrės į Samuelį Harris 
su augšta pagarba, tuo didžiu

skelbti, jog tai Samuelis Harris 
žuvo kovodamas už jos laisvę.

Pasitikime, kad visi Ameri
kos Lietuviai prisidės su savo 
skatiku prie šio garbingo dar
bo. Visos aukos bus laikraš
čiuose paskelbtos, kaip lygiai ir 
visos išlaidos. Siųskite aukas 
čekiais arba pinigais “Samuelio 
Harris Paminklo Fondo Komi
tetui” ir aiškiai paminėkit lai
škuose, kad auka yra tam tik
slui. Adresuokite visus laiškus 
— Lithuanian Legation, 703— 
15th St., N. W., Washington, 
D. C.

Leitenantas Harris nesigailė
jo paaukoti savo gyvasties del 
Lietuvos, ar gi jums bus gaila 
paaukoti skatiką jo atminčiai?

Samuelio Harris Paminklo 
Fondo Komitetas.

V. VENCIENĖ,
Pirmininkė.

Amerikos kraštų 
100 atstovų, ku- 
atsisėdę kariavo 
daromas laisvai

NAUJAUSIOS 
KNYGOS NESAMOS KITUOSE 

“DIRVOS” KATALOGUOSE 
kaina 

30 
5 

15 
2.75 

10 
75 
20 
25 
10

9 
17 

536 
537 
874 

1269 
1439 
3003 
3202 
3203

3336 
34 
35 

879 
1442 
1443 
1444 
1860 
3212

52 
54 

593 
900 
901 

' 902 
903 

1174 
1447 
1457 
1904 
3223 
3224 

912 
913 

3030 
3502 

620 
3035 

630 
927 

1310 
1916 
3508 
5158 
5159 

133 
644 
935 

1197

1313 
1471 
3745 
5190 
5191

659 
947 

1325 
1475 
3505

173 
174 
679 
680

i 681 
953 

1336 
1337 
1481 
1492 
1507 
1526

1528

1530
1531
1532

1960 
3269 
5370 
3395 
3396 
3397 
3398
3399 
3752 
209 
700 
993

1356
1535

AR GREIT NORI SUŠELPT SAVUOSIUS?
AR PAGEIDAUJI SUSIDĖT SAVO PINIGUS 

BANKAN LIETUVOJE? X ■■
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko Agentūra 
tarpininkauja Amerikos Lietuviams persiuntimu 
pinigų kuoprieinamiausiomis sąlygomis ir atlieka') 

viską greitai ir sąžiningai.
Informacijų reikalais kreipkitės j banko atstovą

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

musų tėvynmeiliai Amerikos pi
liečiai iš visų 
atsiuntė apie 
rie 3 dienas 
prieš kliūtis, 
Lietuvai.

Smagu buvo išvysti uolių Lie
tuvos laisvės ir nepriklausomy
bės apgynėjų eilėse ir musų so
cialistų atstovus. Man, Ameri
kos Liet. Katalikų Kunigų Vie-, 
nybės pirmininkui, griaunant 
sunkiausias musų darbui pa
statytas kliūtis, teko turėti pa- 
gelbininkais asmenis, kurie iki 
šiol Amerikos Lietuviams buvo 
žinomi kaipo uolus socialistai 
ar laisvamaniai-tautininkai.

Suvažiavime srovių ir luvnių 
ginčai buvo pamiršti. Katali
kai dirbo greta laisvamanių ad
vokatų, daktarų, kunigai lygiai 
nage naštą su darbininkais, sa- 
Jiuninkai su blaivybės platinto} 

t jais, žodžiu visi dirbo kaip vie
nas, gindami Lietuvos' nepri
klausomybę..

Suvažiavimas sutiko kliūtis 
i labai dideles, bet didžiumą anų 

prašalino. Einant visiems ir 
■ toliau tokioje gražioje vienybė

je, galima tikėtis Lietuvos ne
priklausomybės klausimas bus | 
pasekmingai išrištas.

Audienčija Suv. Valstijų Pre
zidento rūmuose — Baltajame 
name — labai nusisekė. Tuo 
smagesni jautėmės, kad sunkiai 
dirbome, kad prašalinome kliū
tis, kokias sutikome. Suvažia
vimo memorandumas inteiktas 
Prezidento Sekretoriui, Prezi
dento Wilsono, nors sergančio, 
atidą atkreipta į musų reikalą 
ii- dar padaryta presija į Vals- : 
tybės Departamentą iš paties ; 
Baltojo Namo.

Pačiame Valstybės Departa- ; 
mente Sekretoriui Colby šuva- ; 
važiavimo memorandumas su ; 
visų įgaliotų atstovų parašais ‘ 
inteiktas, nors ir be ceremonia
lo, pareikalauta milijono surin- j 
ktų parašų priėmimo dienos nu- 
skyrimas ir gauta prižadėjimas 
veikaus atsakymo.

Delegatų didžiuma su džiaug
smu r išsiskirstė į1 namus.. .Bet. 
nemanykite, kad jau atlikta vi-' • 
sa musų užduotis kaipo Lietu
vos nepriklausomybės bičiuolių.

Nereik pamiršti, kad musų 
Tėvynės priešai skaitlingi ir ga
lingi, taigi nesustokime nepa
baigę darbo.

Rengkimės, broliai Lietuviai, 
ir sesutės Lietuvės, kad milijo- - 
na Amerikos piliečių parašų, 
reikalaujančių Lietuvos nepri
klausomybės, galėtume inteikti 
Amerikos valdžiai, pasirodyda- 
mi ne vien kuodidžiausioje vie
nybėje, bet ir su didžiausiu mu
sų pačių ir kitataučių, tikinčių j 
į Lietuvos laisvę, skaitliumi.

Tat gi rengkimės Washingto
nan ne šimtais, bet tūkstančiais 
ant tos dienos; ir daktarai; ir 
advokatai ir biznieriai, ypač 
turtingesnieji, ne vien Lietuviš
ki, bet ir svetimtaučiai tebūna 
tą dieną su mtimis Washingto
ne ir padeda mums ■ Lietuvos 
nepriklausomybės pripažinimą 
išgauti. Gaukime, kokius tik

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 mani 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 pėrkeist 
visą Jūsų gyvenimą. PATARIMAI IR PASI
KALBĖJIMAS DOVANAI, i ČIA KALBAMA 
LIETUVIŠKAI.

Ar sveikata visai suirus? Ateik pas 'mane, aš pagelbėsiu. 
Tk O 11 2 E^ST EXCHANGE ST.Ur. nowell
Valandos: 10 ryte iki 4 po piet. Vakarais 6:30^iki 8. Ned. uždaryta

Kiekvienas tūri prižiū
rėti savo Dantis

Jus mazgojat rankas kuomet 
jos nešvarios — kodėl ir dantis 
nevalyti? Net jeigu ir nepai
so! kaip jūsų dantįs išrodo, at
minkit savo .sveikatą ir užlaiky
ki! juos švariai.

Visi žino, jog gera sveikata 
priguli didumoj nuo gero 'virš
kinimo. Ir, suprantama, geras 
virškinimas pirmiausia priklau
so nuo gerų dantų, nes tik kuo
met jie yra drūti ir gali gerai 
sukramtyti maistą, jis viduriuo
se prasidės virškintis kaip reik.

Visi gali lengvai užlaikyti sa
vo dantis geroj tvarkoj tinka
mam kramtymui, šio laikraš
čio skaitytojai nėra kaip mo
kyklos vaikai toli kalnuose Ten
nessee valstijoj. Jie neišgalėjo 
pirkti dantims šepetukų, bet gi 
tenai 
toja

i visgi šveičia savo dantis su žo
liniu
būdas, bet parodo instinktą už
laikyti ' dantis švariai del svei
katos.

Išvengimui daugelio skausmų 
ir ligų, kurios paeina nuo dan
tų užleidimo nešveičiant juos 
kasdien, jus turit progą naudot 
Colgate’s Dental Ribbon Cream. 
Šis produktas yra ekonomiškas 
ir kiekvienam prieinama kaina 
parsiduoda dantims šepetukai.

Taigi; sveikas' 'dantų užlaiky
mas nesunkus iri nebrangus. Pa
sididžiavimas ir? geras suprati
mas, taipgi padidėja su tyrais 
dantimis, kurie tuoj būna kas
dien valant. Nekurie žmonės 
bijo juoktis prie kitų, nes turi 
nešvarius dantis. Ar jus juo
kiatės? Juoktumėtės noriai, jei 
kas rytas ir vakaras šveistumėt 
savo dantis vartodami Colgate’s 
Ribbon Dental ' Cream, saugų, 
gerą dantų valytoją, su gardžiu 
skoniu, nuo ko dantų valymas 
pasidaro malonumu, ne pareiga.

Ar nėra verta šveisti dantis 
du sykiu į dieną ir nueiti pas 
dentistą porą sykių į metus, ne
gu kęsti baisius dantų skaudėji
mus ir tankiai kitas blogas li
gas, kurios galėtų paeiti nuo 
apsileidimo šiame “sveikatos 
paprotyje”?

1541
240
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720

1219
1358
1365

35
10
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1 Andersono Pasakos (Nėris) pusi. 82 ________ 
Amerikiečių Cirkas, su paveikslais, pusi. 16 __

i Aptiekorius (vienveikmė komedija), pusi. 34._ 
Amžina Ugnis, Viduno ____________________ 
Adynos apie Girtuoklius ir Davatkas ________ 
Amerika arba rinkinis įvairių faktų, pusi. 288 
Audra Rusijoje 1905-6 m. ___‘_______________ 
Aritmetikos Uždarinis ir Pavyzdžiai, pusi. 98 
Ar Yra Dievas? pusi. 16 __________________ 
Ar Krikščioniškoji Bažnyčia Panaikins Kares? 
pusi. 28 ___________________._____________._
Apie Kūno Išlavinimą. Jusi. |74 ____________ 
Braižinėliai, pusi. 89 ____________________
Badas, parašė Knul Hamsun, pusi. 260 ___
Birutės Garsas — dainelės jaunuomenei ____■ 
Belaisvio Balsas, pusi. 25 _______ _______
Byla Detroito Katalikų su Socialistais, pusi. 61 
Baltoji Vergija, pusi. 118 __________________ 
Blogi Kūdikių Papročiai pusi. 45 ____________ 
Barbora Ubrika arba Klioštoriaus Jėzuitai___
Dainavos Šalies Senų Žmonių Padavimai___
Duoną. Basi vaikai _______________L________ 
Dramos. Raštų rinkinys, K. Puida, pusi. 122 
Dainos Kun. Vienožinskio, pįisl.. 50 ____ ____
Dainų Knygelė, Pavasario Balsai, pusi. 32 ___ ’ 15 1029
Dainos, Juokeliai net linksta keliai, pusi. 56__ 
Dėdė arba Ainių Kančios, J. Tumėno, psl. 136 
Dangaus Augštumas ir Žmogaus Senumas, __ 
Darbininkų Dovanėlė ______________________ 
Darbininkams Atlyginimo Instatymas, pusi. 90 
Delko Žmogui reikia Gert ir Valgyt_______
Dievas, Dangus ir Pragaras, pusi. 18 ________ 
Dvasiški Vadovai ir Parmazonai ______ _
Eilės ir Dainos (Lakštutės), pusi. 64___ ...__
Eilėmis ir Proza (Vairas), pusi. 84 _________ 
Esperanto Kalbos Vadovėlis, pusi. 170 ______ 
Elementorius Vaikams Skaityti, pusi. 48 ____ 
Farmazonai (3 aktų komedija, pusi. 131 ____ 
Francuzų Kalbos Rankvedis, pusi. 110 ________ 
Gadynės Žaizdos (4 veik, drama) pusi. 46 ____ 
Girtuoklių ir Blaivininkų Kantičkos, pusi. 32__ 
Gabija, Rinktinė Knyga v. Baranauskui, p. 78 
Gimdymo Slėpiniai, Vydūno ________________ 
Geografijos Vadovėlis, J. Gabrio, pusi. 77____ 
Graudus Verksmai ________________________
Graudus Verksmai ________________________ 
Istorija Apie Amžiną Žydą (Dobilas) pusi. 16 
Iš Širdies (St. Biežis) pusi. 53 ____________ 
Iš Sermėgio Krutinės (Eilės, K. Žegota) p. 92__ 
Iš Kur Atsirado Musų Naminiai Gyvuliai ir 
Augmenjs pusi. 73 __________________________ 
Istorija Abelna (Dalis I) Dr. Bacevičius, p. 498 
Iš Istorijos Kaimiečių Kovos su Ponais, p. 63 
Isguldytojas Sapnų (nauja laida), pusi. 80___
Išpažintis arba Spaviednė, pusi. 157 ________ 
Istorija Šv. Seno ir Naujo Instatymo, p. 110 
Jaunystės Karštis (komedija), pusi. 32 ______ 
Juokaunos Dainos, pusi. 32 ________________ , 
Juozas Arch, Sodietis Deputatas Anglijoj, p. 18 
Japonų Konstitucija, pusi. 31, ______________. 
Jaunuomenės Dovanėlė (Vaikams), pusi. 16__ 
Kelionė po Peklą, pusi. 32 __________________ 
Katoržnikas ir Tėvynė (Br. Vargšas), p. 30 ____15 
Kainas (Misterija, lošimas) V. Kudirka, p. 120 
Kontribucija, (Drama I veikmėj), pusi. 30____ 
Komedijėlės (V. Gurkliutės), pusi. 34 ________ 
Kirpikai arba Avelių Piemenėliai, fftisL >16 ____ 
Keletas žodžių apie Lietuvius, pusi. 64 ______ 
Kaip atsirado Jungtinės Valstijos, pusi. 35 __ 
Kaip Maskoliai Persekioja Lietuvius, p. 15-----
Kodėl Štraikus Pralaimi, pusi. 44 __________ 
Kas tie Socialistai ir ko jie nori, pusi. 27 
Kalendorius Liet. Darbininkų, 1917 m. p. 99__ 
Kaip Gyvena Latviai, Anglai, Suomiai, p. 63 __ 
Kaip Darbo Žmonėms išsiliuosuoti, pusi. 12 __ 
Kultūriški Piešiniai, Vargomatis, pusi. 90-----
Kur Teisybė. Sukruskime,. pusi. 16 ________ 
Ką Katalikai turi Žinoti, pusi. 28 ____________ 
Keletas žodžių apie Maskolius Kražiuose, p. 15 
Kas tie Social Demokratai, pusi. 16 -----------
Kas iš ko Gyvena, pusi. 32 _____2__________ 
Ką daryti kad Sveiki Butume, pusi. 32 ______ 
Kodėl Bažnyčia Priešinga Socializmui, p. 40 __ 
Katalikų Bažnyčia ir Demokratizmas, pusi. 28 
Knygelė del Lietuvių Kareivių Amerikoje ____ 
Kaip 
Kaip 
Kaip

Geriausia Laidoti Numirėlį, pusi. 29-----
Pasilikti Amerikos Piliečiu, pusi. 86-----
Prižiūrėti ir Auklėti Žindomus Kūdikius 
įgyti pinigus ir Turtų, pusi. 40 ________

Kabalas arba Salamono Buklumai, pusi. 26_
Lietuviškos Pasakos Gražiausios, pusi. 184 __ 
Eegališki žmogžudžiai, (trag. 3 akt.) p. 32 — 
Lietuva Tėvyne Mano (Eiles), pusi. 16 ____ 
Lenkų Apaštalavimas Lietuvoj, pusi. 264 ____ 
Lithuania in Retrospect and Prospect, Dr. J. 
Šliupas, pusi. 97 _________________________
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Bent sykį atradau geriausius ir pasekmingiausius vaistus palaiky- v 
mui plaukų geroj sveikatoj, palaikymui veido gražybės, prašalini- * 
mui spuogų, niežėjimo ir kojų prakaitavimo” — taip sako kiekvie
nas, kuris jau yra išbandęs musų vaistus. Ir Tamista taip sakysi, 
kaip tik išbandysi. Todėl tuoj nusipirk ir išbandyk šiuos vaistus: 
PLEISKAVA—vaistai, kurie prašalina pleiskanas, sustiprina plau
kų augimą ir sulaiko slinkimą. Kaina ddelei bonkai $1.50. GRA
ŽYBĖS KREMAS—vaistai, kurie pagražina odą, suminkština ir 
apsaugoja nuo pleiskanavimo, spuogavimo ir trūkimo. Kaina $1.00. 
NIEŽINĖ—šitie vaistai sustabdo visokį niežėjimą. Kaina $1.00. 
PRAKAITINĖ—tai geriausi vaistai, kurie sustabdo perdidelį kojų 
ir kitų kūno dalių prakaitavimą ir sykiu prašalina negerą kVapą.

Reikalauk musų kataligo, prisiųsdamas 2c. ženklą. Adresuok:

Sveikata, 2023 St. Paul Ave. Chicago, Ill.

1540 Lietuvių Tautos Klausimas Europinės Karės 
Metu, A. Rimka, pusi. 102 __________________ 
Lietuva ir Jos Reikalai ____________________ 
Mikalojus Palkinas, Tolstojaus apisaka, p. 20 
Mikės Pavaldinių Poteriai su giesmėmis ir pav. 
Meilės Paslaptybės (drama 5 veik.) pusi. 60 
Materijos Keitimosi, pusi. 56 >________________ 
Musų Dainiai. Kritikos Bruožai, pusi. 142 ____ 
Marksas Karolis (L. Pruseika) pusi. 146 ____ 
Ta pati apdaryta ________________________
Materijališkas Istorijos Supratimas, pusi. 80 20 
Meilė ir Dailė, pusi. 207 _____________ .'___ 1.00
Morališka Kabala, pusi. 31 __________________ 10 
Maldos Galybė, pusi. 74 ____________k_______ 25 
Misijos Žiedai, pusi. 127 __________________ 40 
Musų Tikėjimas Išmintingas, pusi. 130 ______ 50 
Negyvėlės Meilė, pusi. 46 ____________________ 
Nieko be Priežasties (komedija) pusi. 34 ____ 
Nihilistai (tragedija 3 akt.) pusi. 61 ________ 
Nutrukusi Styga ( I veik, scenos vaizd.) p. 15 
Nenorėjai Duonos Graužk Plytas (komedija) 
Nauja Christomatija Mokslainėms, I d., p. 155 
Nauja Christomatija, Dalis II, 212 pusi. ______ 
Nauja Knyga del Mokyklų Amerikoje, p. 212 
Nauja Knyga del Mokyklų Amerikoje, pusi. 141 
Naujas Budas Išmokti Rašyti, pusi. 26 ______ 
Olga Lubitayičaitė, vaizdelis iš nihilistų, p. 40 
Pasakos pagal Krilovą, pusi. 15 ______________ 
Pleperys Naminis, psl. 15__ _____ __ __
Pasakos, pritaikytos Vestuvėms, pusi. 64___
Operetė Pumpurėlis (Muzika A. Pociaus),___
Petras Žemaitis, pusi. 69 ____________________ 
Pradžia ir Pabaiga Romanovų viešpat.. p. 23, 
Pigiausias ir Geriausias Darb. Pragyvenimas 
Parankiausias Budas Angliškos Kalbos, pusi. 62 
Pasikalbėjimas Velnio su Dievu, pusi. 32 ____ 
Pasninkai Lietuvoj, pusi. 16 _________. _ .___ . 
Pasekmingas Daržovių Auginimas, pusi. 38 __ 
Pradinė Aritmetika, pusi. 128 ______________ 
Paslaptįs Burtininkų ir mėtymas kazyrų, p. 30 
Pamokslai be Kunigo, pusi. 214_________

Ta pati popieros apdarais _____________ ____
! Rūteles Musų Dainose, pusi. 28 ______________ 
i Rankvedis laiškams Rašyti, pusi. 80 __________

Rodos Motinoms apie Kūdikių Auklėjimą, p. 18 
* Salamono Sapnas (drama 1 akto), pusi. 22 __ 

Svetimas Dievas (drama 3 aktų), pusi. 28 ____ 
Spąstai (I akto farsas), pusi. 22 ____________ 
Šių Dienų Dainelės, pusi. 32- ________________ 
Skambančios Stygos (Eilės) ________________ 
Svodbos Dainos, pusi. 32 ____________________ 
Šlėktų Malonės (Majuvka, eilės), pusi. 20 ____ 
Šviturys ____________________________________ 
Socialdemokratų Mokslo Pamatai, pusi. 54 __
Svambus Klausimas: Ar yra Dievas? pusi. 32 
Skaitymo Pradžiamokslis (Dalis II) pusi. 76__ 
Sapnų Knygelė, pusi. 32 ____________________ 
Tai Motina, - pusi. 27 ______________________ 
Teatras Žmonijos Gyvenime, pusi. 56 ________ 
Tikroji Draugija, pusi. 42 __________________ 
Tikėjimas ir Karė, pusi. 32, ________1_______ 
Teisingos Paslaptįs Moterų, pusi. 40 ________ 
Trachoma arba Sergėkit akis, pusi. 100 ______ 

Kabalas, ____________________ 
Katcchizmas, pusi. 28 ____________ 

Kareivio Karės Atsiminimai, p. 177 
apdaryta ________________________ 
(apisaka), pusi. 10 ________________ 

Vargo Sapnas (dvi apisakos) pusi. 16 ______ 
Vaizdeliai, pusi. 64 ________________________ 
Velnias Išradėjas (M. Petrausko opera), p. 44 
Vergai ir Dikiai (Vydūno 4 v. trag. ________ 
Vanduo Ant Žemės, Po Žeme, pusi. 33 ______ 
Veislių Atsiradimas (Darvino teorija), pusi. 62 
Visas Svietas, žemė, kalnai ir tt. pusi. 156___
Vadovas, Mažas Žodynas Liet, ir Angį, kalbos 
Vyras ką Kiekvienas turi žinoti, pusi. 24___
Valgių Gaminimas, pusi. 162 ______________ 
Ta pati apdaryta ________________________ 
Vaikų Draugas (Lementorius) pusi. 64 ______ 
žmogžudyste Trūkyje (detektivų apisaka) p. 42 
Žydų Karalius (Drama 4 veik.) pusi. 61___
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atvykus iš miesto moky- 

pamatė kad jos mokiniai

skuju. Nors tai prastas

DENTISTAS 
DR. J. A. KURLANDER

ST. CLAIR .kam. E. 24 St. 1419 ADDISON ROAD
11 ryte iki 1 dieną Netoli Wade Park Aye.
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
E. 67th ir St. Clair —E. 20th ir SL Clair 
DARBĄ GVARANTUOJU 10 METŲ.

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

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

skausmio Dantų Traukinio. ’

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

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

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

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466
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3824 Teisingiausias
5278 Trumpas
478 Vokiečių 

Ta pati 
Vestuves

Kursas Nupuolė
1000 auksinų $22.50.

Tai geriausia dabar siųsti pi
nigus į Lietuvą. Pasai grįžimui 
Lietuvon, Laivakortės stačiai į 
Liepoją $145.00. Padarymas vi
sokių dokumentų. Rašydami 
pridėkit 2c. štampą. Pinigus 
siųskit per Money Orderį.

P. MIKOLAINIS
53 Hudson Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

. 3 MAGNIFICENT STEAMERS 3 
The Great Ship "SEEANDBEE” — “CITY OF ERIE” - "CITY OF BUFFALO” 

CLEVELAND — Daily, May 1 st to Nov. 15th— BUFFALO 
Leave Clevhland - 9:00 P. M. I Eastern 5 Leave Buffalo - 9:00 P. M.
Arrive Buffalo - 7i8OA. M. J Standard Timk ( Arrive Cleveland 7:30 A. M. 
Conncctiono nt Baffnlo for Niagara Faile and all Eastern and Canadian points. Railroad tickets 
reading: between Cleveland and Buffalo are good for transportation on our steamers. Ask your 
ticket agent or American Express Agent for tickets via C. & B. Line. New Tourist Automobile 
Rato— $10.00 Round Trip, with 2 days return limit, for cars not exceeding 127 in. wheelbase.

495
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1.00
5

10
30

F. LEVANDAUSKAS
1203 E. 79th Street

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

The Great Ship 
S E E A N D BE E

Beautifully colored sectional puzzle chart of The Great Ship “SEEANDBEE** cent on receipt of 
five cents. Also ask for oar 24-pags pictorial and descriptive booklet free.
Tho Cleveland & Buffalo 

Transit Company 
Cleveland, 0nlo
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Žingsnis prie Šviesos ______________________ 
Žemės Istorija (su paveikiais) pusi. 56 ______ 
Žinios ir Faktai apie Moterų Teises pusi. 16 __ 
žodynėlis Angliškos Kalbos, pusi. 190 ______ 
Žemaičių Vyskupystė, pusi. 248 ____________
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SIŲSDAMI KNYGŲ UŽSAKYMUS, AIŠKIAI 
JŲ NUMERIUS, VARRDUS IR PRIDĖJĘ REI
KALINGĄ SUMĄ PINIGŲ PRISIŲSKIT SU 

AIŠKIU SAVO ADRESU.

Reikalaukit Didelio musų Knygyno Kata
logo, kuriame telpa visos Europoj ir Ame

rikoj išleistos knygos.
“DIRVOS” KNYGYNAS 

7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio, j

DARO TVIRTUS GERUS NERVUS 
GAUSŲ, RAUDONĄ KRAUJĄ 

NARSIUS VYRUS IR MOTERIS -
Kožnas organas ir kožna kūno fun

kcija priklauso nuo tvirtos Nervų- 
Spėkos sveikam gyvenimui ir veiki
mui. Nuga-Tone yra gausus Phos- 
phoru Nervams jr Geleže Kraujui. 
Jis susideda iš astuonių svarbių svei
katą duodančių vaistų, rekomenduo
jamas ir Patariamas gydytojų.

Skilvio bėdos, nevirškinimas, dys- 
pepsija, užkietėjimas, galvoskaudis, 
inkstų netvarka, guzai pilve ir žarno
se, prarugimas vidurių, blogas kva
pas, apvilktas liežuvis, riaugėjimas, 
riemuo, skausmai ir kitos negerovės 
greitai praliuosuojama su puikiu vai
stu Nuga-Tone. Suteikia gerą ape-t 
titą, padidins vogą, galėsi gerai mie
goti ir busi sveikas. Nuga-Tone sti- 
muluoja, maitina visus gyvuosius or
ganus. Jis budavoja tvirtus, narsius, 
pilnus vyrus ir sveikesnes ir gražes
nes moteris. Tūkstančiai žmonių da
bar ima ir giria Nuga-Tone. Iškirpk 
šį pagarsinimą, nusinešk aptiekon ir 
gauk bonką Nuga-Tone ir jei nebusi 
visai užganėdintas, grąžink likusį ap- 
tiekoriui ir gauk savo pinigus atgal. 
Jei negali gaut apsiekoj, prisiųsk $1 
mums ir gausi visd mėnesio garan
tuotą gydymą, siuntimą apmokam.

Druggist: You can get Nuga-Tone 
from your jobber or from the I 
National Laboratory, 539 So. Dear
born St., Chicago, III. Guaranteed. 
Retail price $1.00.

X-RAY EGZAMINAVIMAS !$1
MES ! mW 1J JEI SERGI KOKIA LIGA IR NUSIMINĘS, NENUSTOKWĘ&l|į|SU Z VILTIES IR ATEIK PAS MANE PASITARIMUI.

liKBsSl * ’ aš gydau visas speciales ligas vyrų, ir moterų, kaip tai Kraujo, 
Odos, Skilvio, Inkstų, Kepenų, Plaučių, Širdies, Nosies ir Gerklės. Su pagalba X-Ray, Ele- . 
ktra ir mano modemišku gydymu, pasveiksi greičiausiu galimu laiku.

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

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

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

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

Ofiso valandos 9:30 ryte iki 8 vakare. Nedėldiėniais nuo 10 iki 1.
CLEVELAND, OHIO
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1395 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.
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Melba Drug Store
Kuomet Gydytojas išrašo vaistus, 

atsiminkit apie The MELBA 
DRUG STORE 

Receptų Specialistai.
Superior Av. ir Addison Rd.Jis veikia greitai, maloniai ir pasekmingai! Vaikai myli jį! Jie prašo jo 

daugiaus-.' Gaunamas’visose vaistinyčič'se arba tiesiai iš labaratorijos.
Reikalauk pokelio su Bambino lėlės paveikslu.

Kaina 50c. butelis. Užsakant nuo išdirbėjų 60c. su persiuntimu.
F. AD. RICHTER & CO., Bush Terminai Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.
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BALSAS IŠ VILNIAUS.
Bolševikų agitacija Vilniu- 

V®’ IIš ^pradžių atrodė, kad atėjus 
bolševikams ir ėmus jiems į vi
sas puses varyti kuodidžiausią 
agitaciją, visi žmonės virsią 
komunistų šalininkais arba Ru
sų valdžios sistemos garbinto
jais, 
žmonės 
visokias 
tvarkas, 
simano, 
miausia 
taip pat, ką reiškia tvarkyti vi
są krašto gyvenimą pagal bol
ševikų receptus. Ir nors į bol
ševikų mitingus daugelis eina, 
tečiau eina ne tam, kad paro
dyti bolševikams užuojautą, o 
tam, kad galėtų praleisti nuo
bodų laiką, kurio daugumas 
ri šiandien daugiau, negu 
tais laikais.

Mat, bolševikams atėjus, 
sįdarė daugelis dirbtuvių ar į- 
monių, taip pat užsidarė ir daug 
krautuvių, kur dirbo visokių 
tarnautojų ir darbininkų. Ot, 
tokie tai žmonės, neturėdami 
šiandien kitokio darbo, skubi
nasi visada į 'kiekvieną bolševi
ku mitingėlį, kur prisiklauso vi
sokių Angariečio ir Kapsuko 
niekų. O bolševikai mano, kad 
tie visi mitingų klausytojai esą 
jų pakraipos žmonės. Bet bol
ševikai labai klysta taip many
dami. Vilniuje tiek darbinin
kai, tiek visi kiti žmonės baisiai 
nekenčia Rusų bolševikų ir lau
kia tik, kad jie greičiausiai iš
sikraustytų iš miesto. „ 

Vieną kartą aš buvau nuėjęs 
į Žydų siuvėjų mitingą, sušau-j 
ktą “Bundo? komiteto.
jo ten keletas žydukų, kurie gy-. vilties deda 
rėsi žiną Lietuvos darbininkų. kąms, kuriems net buvo siuntę 
padėtį. Pasakojo jie, kad Kau- keletą transportų ginklų, kad 
ne ir kitose vietose duonos te-1 "sukiltų ir nuverstų Valstybės 

1 gauną tik Valstybės Tarybos I Tarybą”. Nežinau, ar tuos gin- 
nariai ir dvarininkai, kad Vals-Įklus jau gavo Kauniečiai ar ne, 
tybės Taryba po senovei šeimi- Į nes čia mes ne kasdien gauna- 
ninkaujanti Lietuvoje ir smau
gianti darbininkus. Kitas- žy
dukas pasiūlė rezoliuciją, ku
rioje išreikštas protestas prieš 
Tarybą, ir dar gale pasakyta: 
“Doloj Belogvardeisku j u Tari- 
bu” (šalin Baltagvardiečiu Ta-i 
ryba).

Bet išėjo visai kitaip, čia 
yra ištyrę savo kailiu 

valdžias ir visokias 
todėl jau ir patįs nu- 
kas jiems yra tinka- 
ir geriausia, žino jie

komnistinės arba bolševistinės 
tvarkos. Ar negalėtu! jus, gy- 

1 vendami arčiau Lietuvos val
džios, pasirūpinti, kad tokiems 
bolševikų garbintojams butų 
suteikta galimybės laisvai 
važiuoti į Rusiją, pagyventi 
kokį pusmetį ir paskui vėl 
grįžti į Lietuvą. Juk visa 
lengva butų padaryti, nes 
gal taikos sutartį tranzitas 
laisvas per Lietuvą.
(“Liet. Uk.”) (Vilnietis

nu- 
ten 
šu
tai 
pa
yra

Mane toks juokas paėmė, be
klausant tų žydukų, kad neiš
kenčiau nepasakęs jiems: 
dėkit dar į rezoliuciją 
šalin caro valdžia!”

Kraustydamiesi iš 
Rusų bolševikai viską 
tik sugriebia: maistą, 
manufaktūrą, mašinas
savo darbą teisina tuo, kad vi
sa tai daroma darbininkų gero
vei. Vieni kiti darbininkai mė
gino protestuoti prieš mašinų 
išvežimą, bet bolševikai tokius 
darbininkus išvadino socialpar- 
davikais, kontr-revoliucijonie- 
riais ir pagrąsino kulkomis, ži
noma, niekas nenori savo gal
vos padėti, todėl ir nutyli prieš 
tokius Rusų darbus.'

Aną kartą bolševikai buvo su
taisę manifestaciją. Mat, džiau
gėsi paėmę Varšavą. Tečiau aš 

lir kiti pastebėjome, kad tam ti
kri bolševikų agentai skubiai 
puolėsi pirkti urnai atpigusias 
Lenkiškas markes. Tadą su- 
pratau, kad čia bolševikai nori 
pasinaudoti tik spekuliacija. Ir 
teisybė, po keletos dienų paaiš
kėjo, kad Varšava nei nebuvo 
paimtą, priešingai — Rusų ka- 
riumenę ties Varšava Lenkai 
smarkiai apkulę ir per vieną 
dieną atviję ligi Brastos.

Bolševikai buvo<mėginę suda
ryti iš vietinių darbininkų rau
donąją armiją, tečiau niekas 
nenorėjo jiems eiti tarnauti. 
Priešingai, patįs žmonės labiau 
yra linkę ginkluotis prieš bol
ševikus, o ne prieš Lietuvos 
valdžią, kuriai daugiausia, negu 
kitai kokiai valdžiai, reiškia pa
sitikėjimo.

Neturėdami

KARŠTA VASARA.
Nei septyniasdešimts metų 

seniai nebeatmena Lietuvoje 
tokios karštos vasaros, kokia 
šįmet buvo. Augštose ir smėlė
tose vietose viskas išdegė, iš
džiuvo šuliniai, prūdai; bulves 
jau liepos mėnesio pabaigoje 
nukasę, nes virkščios nudžiūvo. 
Žemose vietose, juodžemiuose 
augalai geri. Tai ne juokai, 
kad pora mėnesių diena iš die
nos karštis po 35 ir daugiau 
laipsnių spirgindavo. Šieno ir 
dobilų suvalyta nedaug, bet la
bai geri. Taip man pasakojo 
ūkininkas iš netoli Prienų.

Nuo liepos 20 d. atvėso ir 
kuo ne kasdien lijo. Agurkai 
šįmet Lietuvoje didelė reteny
bė; Kaune pačiame agurkų se
zone už nedidelį agurką 30—50 
skatikų. Bulvės svarais po 40 
iki 50 skatikų. Grybų, kas ki
tais metais būdavo vienintelis 
biednuomenei skanskonis, šįmet 
suvis nebesimato. Pienas per 
visą vasarą ir dabar — kvorta 
1 rublis arba du auksinai. Va
sarojai pusėtini, tik linai men
kučiai. Daržovės, kur neišdegė 
nuo karščio, žada būti gražios.

Ūkininkai labai pageidauja 
dirbtinių trąšų, žemės dirbimo 
įrankių, pagerintų sėklų, page
rintos veislės gyvulių, bet nie
ko negali gauti. O jeigu su
griebia kokį nuo senovės užsi- 
likusį. įrankpalaikį, tai kainos 
tokios baisios užstatytos, kokių 
niekas nei sapnuoti nesapnavo.

Svečias.

j Lietuvos Nepriklauso
mybes Reikalais 

Washingone
Visiems atstovams, dalyvavu

siems Federacijos sušauktame 
susirinkime Washington Kote
lyje, Washington, D. C., rugsė
jo 15 ir 16 dd.,; šiuomi praneša
ma, kad audiencija pas Valsty
bės sekretorių Colby, parūpin
ta mums Prezidento Sekreto
riaus ant 17 d. rugsėjo, neįvy
ko. Sekretorius Colby delei ne
žinomų priežasčių negalėjo iš
pildyti prižadėjimo, mums duo
to Prezidento Wilsono Sekreto
riaus, Baltajame Name.

Negalėdami be aiškaus pa
skyrimo tolesnės (atidėtos) da
tos gaišuoti laiką Washingtone, 
mes visa suvažiavimo nuskirta 
komisija nuėjome į State De
partamentą, Baltajame Name 
nurodytu laiku, ir inteikėme Se
kretoriaus Colby pagelbininkui 
suvažiavimo užgirtą dokumen
tą, reikalaujantį pripažinimo 
Lietuvos nepnklausomybės ir 

| sulaikymo Lenkų briovimosi į 
Lietuvos teritorijas su Suvieny
tų Valstijų pagalbos išnaudoji
mu.

Kartu pasakėme, kad turime 
dar inteikti apie milijoną Ame
rikos piliečių parašų, reikalau
jančių pripažinimo Lietuvos ne-

priklausomybės, kuriuos inteik- 
sime Suv. Valstijų Valdžiai 
kaip greit gausime iš Valstybės 
Departamento nuskirimą dienos, 
kurioje, jie mus galės priimti. 
Sekretoriaus Colby atstovas pri
žadėjo musų dokumentą su vi
sų atstovų parašais induoti De
partamentui ir 
ti atsakymą į 
mus.

Suvažiavimo
sija šiuomi praneša atstovams 
ir juos pasiuntusiai Washingto- 
nan Lietuvių visuomenei, jog ji 
dės visas pastangas, 
Lietuvių suvažiavimo 
mai butų išpildyti.

Ketverge. (rugsėjo
vai. atsilankę Baltajame Name, 
Prezidento rūmuose, pasimetė
me, delei Prezidento Wilsono li
gos, vien su jo sekretorium, ir 
inteikę per aną Prezidentui Wa- 
shingtono suvažiavimo protestą 
prieš Lenkus ir reikalavimą Lie
tuvos nepriklausomybės pripaži
nimo, didžiuma atstovų išvažia
vo automobiliais į Arlington ka
pines, Virginia valstijoje. Ant 
Leitenanto S. Harris kapo su
dėta nuo suvažiavimo- atstovų 
vainikas. Prakalbą Lietuviškai 
pasakė Lietuvos atstovas p. J. 
Vileišis, o Angliškai kun. Sin
kevičius.

Po tam nuvažiuota į Mt. Ver-

Prospect 2420 Central 1766

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

kuojam, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

me iš Kauno informacijų.
. Aš gyvendamas Vilniuje ^daž
nai girdžiu, kad apie Kauną ir 
kitur randasi žmonių, kurie 
alizuoja bolševikus, giria 
tvarką ir tt. Aš manau,, 
visa tai kalba tie žmonės, 
rie dar savo kailiu nėra ištyrę

Prisiųskite man savo braiži
nius išradimo isegzaminavimui. 
Reikalaukite išradimų knygu
tės “Patarimai Išradėjams”, ku
ri duodama dykai.

Rašykite Lietuviškai savo ad
vokatui.

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

Sveiki kūdikiai yra linksmi Kūdikiai
Apsaugok savo kūdikio sveikatą laikant visuomet po ranka nuo vidurių 

užkietėjimo, traukymo, dieglių, viduriavimo butelį

BAMBINO

VIENAS TIK YRA BUDAS VASARI- 
NIAS PROSIJIMUI

Daugelis plonų apvalkalų, kuriuos labai 
tankiai reikia vasaros laiku skalbti, daug 
geriau bus galima suprosyti ir geriau dar
bą atlikti su Elektrišku Prosu, negu kokiu 
kitu budu.

Nuolatinė šiluma paties Elektriško Proso 
pagreitina, patikrina ir negaišinamai duo
da dirbti. Nereikia gaišuoti laiko mainy
mui prosų a^ba laukimui kolei jie sušils. 
Kodėl nenusipirkti jį dabar ir turėsi pa
togumo per vasaros šilumą ?

THE ILLUMINATING COMPANY 
Illuminating Building 

Public Square

LOUIS EISENBERG 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

Princeton 1337-K

Del jūsų vaikų sveikatos var
tokite

E VIOLET LAXATIVE

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

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

non, Jurgio Washington© dva
ran, kur ant kapo sudėta irgi 
vainikas nuo atstovų. Prakal
bą Lietuviškai pasakė p. J. Vi
leišis, /Angliškai kun. Paukštys.

Vakare sugrįžę Washingto- 
nan atstovai užbaigė Seimą, iš
reikšdami per kablegramą savo 
sąjausmą ir pagarbą Lietuvos 
Steigiamajam Seimui ir Val
džiai.
Paskutiniuoju savo nutarimu 

suvažiavimas prašo Lietuvos

Valdžios (per Atstovybę Ameri
koje), kad tiems Amerikoj gy
venantiems Lietuviams, ką ne
perka Lietuvos Laisvės Pasko
los Bonų, butų uždėta tam tik
ra mokestis, kada jie sugrįš į 
Lietuvą.

Komisija:
Kun. Jer. Vaičiūnas, pirm. 
Kun. A. M. Milukas, v.pirm. 
J. S. Lopatto, Adv.
Stasys Kodis, Adv.
A n-i. J. Miller, Adv., Sekr.

Namon ant Kalėdų
Specialia Kalėdinis Laivas

EUROPON
IŠPLAUKIA SPALIO 16.

Į Visus Kontinentalius uostus per Liverpoolį. Ge
ras susisiekimas užvestas su visais Laivais. Ypa- 
tiškai prižiūrima Kelionė į išsėdimo Vietą. Parū
pinama Pasportai, Bagažas ir tt. prižiūrima musų 

pačių Agentų.
TULUS 
$106.30 
$105.50 
$112.00 
$106.00 
$111.00
Danzig — $125.00

Ateikit pasiunti paaiškinimų knygelę.
COLLVER-HILLERCO.

2033 E. Ninth St. 1698 W. Twenty-fifth St.
Cleveland, Ohio

KAINOS Į 
Praga — 
Vienna — 
Bucharest— 
Agram — 
Belgradas —

SVARBIUS PUNKTUS:
Sofia — $112.00 
Krokava — $102.00 
Lemberg— —$104.00 
Varšava — $111.00 
Hamburg — $115.00

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

DYKAI
Suteipiame paaiškinimus kaip geriau važiuoti Tėvynėn, ir 

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

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

ANT PAČĖDIJIMO IR MOKAMA NUOŠIMTIS.
HENRY C. ZARO

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

žmogų e kasosi galvą, į 
kad palengvint niežėjimą, j 
Kasįmasi pasidaro papro- ? 
čiu, ir tuomet žmogus ka- Į 
so s i nejučioms. Bet jis j 
žino, kad jam niežti, ir ? 
visi kiti tą žino. f J 

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

daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, į 
įvykstančių nou pleiskanų.

RUFFLBS j
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas, j 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- | 

> nų atsinaujinimo. * j i
RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. | 

•Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 1 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. Į

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi j 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto !

I markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: r |
i’—AD. RICHTER G CO., 326-330 Erotdway. New York —
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Manantieji pirkti Namus ar Lotus nepamirškite užeiti pas savus — tai yra pas Lie
tuvius, nes mes turime visados didelį rinkinį namų visokios rūšies visose miesto 

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

naujų, kurie čia yra nurodyti.

4 NAUJI NAMAI po dvi šeimynas, po 5 kambarius, elektros šviesa, su maudynėmis, 
furnasais ir trečiu augštu, intaisytu j kambarius, aržuolinės grindimis, duri- 

'mis ir visas kitas medis viduj aržuolinis. Randasi ant Westropp Ave., arti dvie
jų gatvekarių, Bulvaro ir Parko.

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

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

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

A. B. BARTOSZEWICZ
Telefonai:

PETRAS MULIOLIS
Telefonai

7907 Superior Avenue
Princeton 2727

2006 St. Clair Avenue
Central 6488
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8 DIRVA

licijai, nužudę kokie tai užpuo
likai. Susekta, pagal dukters 

' liudijimo, jog pati žmona tą žu-l 
dystę suplanavo ir net pasiūlė; 
žmogžudžiams pinigus už tai. j

i*■ Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese |
Įs. Telefonai Princeton z 2727 Rosedale 1157 JĮ

“DIRVOS” AGENTAS ANGLI-

Nedėlioj įvairiose dalyse mie
sto ant kelių likosi užmušta še
šios ypatos, šešios sužeista; iš 
sužeistųjų penki gal mirs.

Trįs mirtįs paėjo nuo auto- 
mobiliaus užėjimo ant gelžke- 
lio relių, ant kurio tuoj užlėkė

Nedėlioj, rugsėjo 19 d., Ger
mania salėj atsibuvo Draugys
čių Centro ir Salės Bendrovės 
vakaras; žmonių buvo pilna sve
tainė. Buvo pardavinėjamį Sa
lės Šerai.

Visas programas, kuris susi
dėjo iš muzikos, dainų Jr pra
kalbų, likosi išpildytas 'puikiai. 
Pirmiausia Lietuvių Benas su
griežė maršą, paskui sekė pra
kalbos. Pirmas kalbėjo advoka
tas Pugheris, ragindamas visus 
pirkti Salės Bendrovės Šerus, po 
jo kalbėjo kitas vietinis ‘advo
katas^ J. Balukonis — ir gi apie 
pirkimą, šėrų. Po jų sekė šiaip 
kalbėtojai, veikiantieji Lietuvių 
Sales įkūrimui. Paskutinis kal- 
bėjp P. Muliolis, kuris uždavė 
gerai vėjo visiems nevedėliams, 
kad nors nori pasišokti,' bet ne
perka šėrų 'ir nepadeda Lietu
viams paskubėti savo svetainės 
pastatymui.

Dainavo Teatrališkas Choras, 
vadovaujamas L. 
dainuota keturios 
tu choru ir dvi 
merginų choras, 
duetas p-lės J. M. Baltrukoniu- 
tės ir E< Grigiutės. Dar daina
vo viena mergina solo, kuri sa
vo dalį atliko puikiai. Po pro
gram© buvo šokiai. švilpukas.

tojai reikalavo jų priėmimo at
gal.

Nušovė vyrą. Tula Lenkė 
pereitą savaitę nušovė savo- vy
rą, po s'usiginčijimo, kada tas 
užsimanė eiti pažiūrėti 
ball” žaislų, o ji nenorėjo 
Ji yra 20 metų, dviejų 
motina, jis'buvo 27 metų

“base 
leisti, 
vaikų 
amž.

mies-Pereitose keletoj dienų 
te nusinuodijo keletas žmonių. 
Viena mergina mirė paėmus 
nuodų po kivirčių su savo darb
daviu. Taipgi jaunas vaikinas 
nusinuodijo dėlto, kad jam bu
vo uždrausta ateiti pas jo myli
mą merginą, kuri buvo penkiais 
metais senesnė už jį.

Krampo; su- 
dainos maišy
damas atliko 
Po to sekė

Narsus busintis pilietis. Tei
smo sekretoriaus ofise, inėjęs 
atsistojęs, kepurę nusiėmęs tū
las žmogus stovi ir laukia. Sek
retoriui pažiurėjus į jį, jis at
kišo konvertą su laišku. “Kas 
čia?” klausia sekretorius. “Jį 
man reikia čia atgrąžinti,” at
sakė žmogus. “Kas tau liepė?” 
vėl sekretorius klausia. “Ta- 
mista; štai ant laiško kampo

pasakyta: ‘sugrąžint į dešimts 
dienų teismo sekretoriui’.” at
sakė žmogelis, rodydamas kon- 
verto kampą, kur paprastai bu
na atspausdinta laiško siuntėjo 
antrašas. Tas laiškas žmogeliui 
buvo rašytas fėikale pilietiškų 
popierų.

Warren, O. — Areštuota tu
la moteris už nužudymą savi 
vyro, kurį, išsykio ji tikrino po-

JOJĘ
J. Naujokaitis.

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

trūkis. Šitos nelaimės 
klausios automobiliais 
jautiems.

Ant Kinsman rd. du
biliai priešakiais susikūlė ir SU

PINIGINIS STOVIS
Clevelando Lietuviškos Būdavojimo ir Paskolos 

Draugijos (Banko) 
ant Pirmos dienos Rugsėjo, 1920

1NDETAS TURTAS
Banke ant čekių _ _ _ _ _ _ _ 57,778.29
Paskolinta ant Morgičių _ _ _ _ _ 458,260.43
Paskolinta ant Akcijų. _ L _ _ _ 450.00
Liuosybės paskola (U. S. Bonds) _ 2,650.00
W. S. S._________________ _ 84.60

Viso

yra tan- 
važinė-

automo-

žeista jame važiavusieji; viena
me automobiliuje buvęs vaiku
tis iš susikulimo oru perlėkė j I 
kitą ir išliko sveikas.

Detroito automobilių išdirbė- 
jas Ford savo mašinas atpigina 
visu trečdaliu. Galima tikėtis, 
dar daugiau nelaimių atsibus, 
nes automobilių prisipirks ir to
kie, kurių iki šiolei kišenius ne
pavelijo.

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI
: GYDYTOJAS IR CmuURGAS 

982 E. 79 St., Cleveland, Ohio.
Telefonai: Rosedale 5768, Princ-

: ton 431
Valandos: Nuo 2 ilci 4 po piet

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

t t t t in tt -T.*.*, t r, tn i į i i į i i i į į i i * į į į į f* t n it w

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

AKIŲ
Specialistas

Ofiso valandos:
10 ryte iki 12 

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

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

A. ŠIMKŪNAS
Moteriškų, Vyriškų

Vaikų Drapanų 
Krautuve 

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

sijonų ir visokių kitokių. 
Krautuvė atdara ir vakarais.

1001 E. 7 9 th Street
Kampas Cram b Avenue.

ir

Pančiakos Mokyklon Eiti
PASINAUDOKIT ŠIA PROGA, KUOMET MES TORIM I 

VAIKAMS PANČIAKŲ 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 specialio įįi 
pardavimo po 50c. porą baltų ir juodų vaikams ir mer- 
gaitėms pančiakų. ' ;>

Pripirkit saviškiams pančiakų gaudami tokia kaina. «
RANDOLPH VARIETY STORE ;

7040 SUPERIOR AVE. > Prie Addison Road. 1

T. P. NEURA CO

Pereitą nedėldienį atsibuvo 
susirinkimas A. L. T. S. 18 kuo
pos (Goodrich salėj), 'kur, po 
ilgo vasarinio pasilsio, energin
gi Sandariečiai suėję pradėjo 
tartis apie veikimą žiemos. lai
ku. Nutarta ir šią žiemą bus 
surengta du vakarai, su teatru 
ir programų, kam išrinktos ko
misijos aprūpinimui.

Prie kuopos prisirašė penki 
/ląriai. Sekantis susirinkimas 
(ir visi susirinkimai) atsibus 
antrą nedėldienį spalio mėnesio 
(ir- toliaus per žiemą kas antrą 
nedėldienį, Goodrich Name.-)

PARSIDUODA NAMAS
Ant E: 77th St, arti Superior 
Ave., su visais intaisymais 
pagal naujausios mados. Šil
domas garu. Kaina $9,000.00. 
Inmokėti reikia $3,000 jf po 
$100 kas mėnuo išmokėjimui. 
Atsišauk telefonu Main 2683 
Forest City Mortgage Co.

________x__________ $519,223.32
SUIMTAS TURTAS

$ 59,064.86 
11J 00.00 
5,200.00 

431,301.12 
'M,816.00 

5,563.7'4 
5,177.60 

$519,223.32

Bėgantis kapitalas ir nuošimtis _ 
Sumokėtas kapitalas ir nuošimtis 
Neištraukiamas kapitalas _ _ _ .
Taupymo ir nuošimtis (dępositš) 
Atsargos Fondas _ _ _ _ _ ..
Neišdalintas turtas _______ 
Uždarbis nuo 1 Liepos iki 1 Rugs.

Viso __________
Sekretorius St. Zaborskis.

2041 HAMILTON AVE.
UŽDĖJAU GROSERIŲ SKLADĄ (SANDĖLĮ).

TMD. 20 kuopa taipgi atlai
ke savo susirinkimą pereitą ne
dėldienį, prisirašė pora naujų 
narių. Nutarta ir rengiama ant 
lapkričio'21 d. gražus'vakaras 
su perstatymu, Vilniaus kome
dijos “Aptiekorius”; bus ir ki
tokių pąmarginimų. Atsibus 
Germania' salėj, 1610 E. 55 st.

LIETUVIŠKAI 
KALBANTIS VYRAS

Mes turim vietas trims vy
rams musų Pardavėjų Sky
riuje. Reikalinga vyrai su 
kiek patyrimo pardavime. 
Čia nėra real estate parda
vimas ir užsimokės jums 
pasiteirauti apie tai. (40) 

THE HEARTHSTONE
- BLDG, and REALTY CO.

791 The Old Arcade

W
BUCERNE IR GROSERNE

Jeigu jus, Lietuviai, dar mus neaplankėt 
senoj vietoj, tai dabar kviečiam visus 
aplankyt naujoj vietoj. Turim šviežios 
ir rūkytos mėsos. Kainos tinkamos, pi

giau negu kitur. Prašome visų atlankyti mus.
A. & A. Kulbis Meat Market and Grocery

3717 PAYNE AVE. kampas E. 38 Street 
Cleveland, Ohio.

X

EUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslą aptieko

rius Pragos Universitete. 
Čionai yra visokių Euro- 
piš'kų 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 puikiai išdirbam.
7901 SUPERIOR AVE.

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

Tikiuos, kad galėsime prieiti prie pirkimo pigesnių 
tavorų ir galėsime geriaus patarnauti Lietuviams. 
Kas su mumis prekiaus visokiuose valgomų7daik
tų tavoruose, tas daug suęėdys pinigų ir pasijuos, 

kad jo kišeniuje lieka lyčnas dolaris.
Valgiu kainos šiandien tokios brangios, kad kožnas jieš- 
ko gauti pigiau pirkti produktus. Taigi dabar atsidaro 
visiems proga pasinaudoti šiomis musų krautuvėmis:

2001 HAMILTON AV. 3246 SUPERIOR A V.
1332 EAST 55th ST.

(Telefonai — Gyvenimo — Central 4675-K.) 
(Biznio: Central«3 20-L Central 8792-W)

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

T. P. Neura, 2047 Hamilton Ave.

Dar karai nepabrangs iki spa
lio vidurio mažiausia. Tą skel
bia miesto revizijos komisija, 
kuri perkratinėjo kompanijos 
knygas ir surado, jog išlaidų 
fondas yra užtektinai didelis.

Nuo užkrečiamų ligų pereitą 
metą Clevelando miestas turėjo 
$25,000,000 nuostolių,-kurie pa
sidarė nuo' susirgusių ir miru
sių;

Nuteistas mirtin. Pereitą žie
mą tūlas Ungaras Joseph Deli 
nušovė savo jauną, 17 metų, 
žmoną, už ką likosi nuteistas 
mirtin. Tečiaus 'jo gynėjai no
rėjo išgelbėti jį nuo mirties 
bausmės ir atsidarius šio ru
dens teismų terminui vėl jo by
lą panaujino. Teismas jį antru 
kartu pasmerkė numirti elek
triškoj kėdėj, kurią bausmę jis 
paneš sausio 7 d.

Kitas, negras, irgi ta pačia 
diena gavo mirties nuosprendį 
už savo žmonos nužudymą.

Cleveland© valdžia irgi gavo 
persergėjimą,' jog gali būti kė
sinamasi susprogdinti federališ- 
ki budinkai. Pačtas apstatytas 
sargyba.

Utarninko naktį (ryte) vaka
rinėje miesto dalyje girdėta 'di
delė eksplozija, tyrinėjimams 
einant nieko nesusekta.

Pradėta tardymas namų savi
ninkų, kurių randauninkai pra
nesą specialei miesto komisijai 
skundus, jog jų nuožiūra savi- 
ninkai perdaug lupa už namus. Q 
Apskųsti savininkai šaukiami į 
komisijos posėdį pasiteisinti, o 
kurie neatsilanko pripažįstami 
prasikaltusiais.

Prasidėjus mokykloms, jose 
susirašė net 113,388 vaikų ir 
dar tikima skaičiaus padidėjant. 
Ant pereitų metų mokinių skai
čiaus šįmet dasideda 5,957 dau
giau:

Bėgyje 8 mėnesių šiais me
tais mieste pavogta 1,670 auto
mobilių, kurių 587 policija at
rado, o kiti dingę. -Nužiūrima, 
jog prie vogimo veikia organh 
zuota gauja.

Trįs darbininkai suimti už 
grasinimą susprogdinti Winton 
hotelį dėlto, kad iš darbo buvo 
atstatyti nekuria vyrai; grąsin-

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

& PAIN-EXPELLER &

PAPRASTAI KAIP

Cleveland© gazo klausimas nėra 
Chiniškas galvosūkis. Kiekvienas 
tų suprasti?

Tas' klausimas yra paprastas, 
ABC.

.visiškai 
tą turė-

kaip ir

East Ohio Gas Company negali gauti, 
ir niekados negalės gauti užtektinai gazo 
sutikimui visų reikalavimų užėjus šaltam 
orui, jeigu gazas buš naudojamas namų 
šildymui. Jo visai neužteks.

Tečiaus reikalavimas galima butų išpil
dyti, jei gazas b.utų naudojamas tiktai vi
rimui ir pašildymui vandens, ir tiktai fur- 
nasams tarpe pavasario ir rudens mėne
sių, kuomet ” “
ištraukimui

reikalinga tik biskis šilumos 
drėgnumo ir vėsumo.

metą gazo išteklius mažėja.Kiekvieną
Šiais metais jo bus pilnai ketvirtdaliu ma
žiau, negu buvo pereitais metais. Tai yra 
tiktai klausimas, ar mes visiškai išbaigsi
me ji greituoju eikvojančiai naudodami, 
ar prailginsime daugesniui metų, taupy
dami pavartojimui virtuvėms.

Ir vienatinis kelias privertimui žmonių 
ekonomiškai naudoti yra pakėlimas kai
nos 
škai

kiekvienam naudotojui proporcionali- 
to, kiek jis išnaudoja.

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

NERVIŠKAS, INKSTŲ, 
KAINOS PRIEINAMOS.

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

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

Seredomis Ir Nedėldieniais nuo 1 dieną iki 4 po pietų.

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

CLEVELAND, OHIO.

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

ir gydau pats ir kada tik at-

yra mano paveikslas. Atėję pamatysit. 
Mediciną praktikavau per 40 metą.

LeidimuMokslų, Registruotas, suBaigęs ____ _________  . _  ___
Gydytojas, Specialistas Chroniškų Ligų-
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Laivakortes:

RENGIATĖS NAMON ? LIETUVON
Liepojun $145.00

Tai yra musų kaina tik per vandenį, 
parūpiname pąsportus be atidėliojimo jums.
Sekantis laivas išplaukia Spalio 16 d.

Nereiks bėdavoti Nebus vargo

Eidkunuosna $106.70

Mes

Giminės iš Lietuvos
Mes pergabensime jūsų gimines iš jų namų Lietu

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

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

legramą. Persiuntimas pilnai užtikrinamas, o jei kas 
negauna, pinigus jums-gražinsime.
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Gabo witz-Castle and Co.
INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio
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