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Popiežius Ragina Krikš
čionis Gelbet Rusijai

ATSIŠAUKIA I KRIKŠČIONIS PADUOTI PA
GALBOS BADO APIMTOMS DALIMS. 
LIETUVA IMA ŽIŪRĖT TREMTINIU.

Premjerų Konferencija 
Del Aug. Silezijos

IŠ DARBININKŲ 
JUDĖJIMO

DVYLIKA MILIJONŲ 
RUSŲ BADO NA

GUOSE
Internacionale Darbo Konfe

deracija Belgijoj savo suvažia
vime sprendė apie davimą pa
galbos Rusijai siuntimu maisto. 
Renkama tam tikslui pinigai.

Ohio valstijos industrialis pa
dėjimas parodė atsivertimą ant 
geresnio, kaip pranešama iš vi
sų išdirbysčių centrų visoje val
stijoje.'

Iš Youngstowno distrikto pa
reiškiama pagerėjimas plieno ir 
geležies darbų. Nevisi dar vie
nok \nori drąsiai tikėti kad šis 
sukrutimas jau reikštų tiesio
ginį pasitaisymo prasidėjimą.

Puodininkystės darbai E. Li- 
verpoolio srityje pradeda gerai 
veikti ir išdirbėjai skelbia jog 
viskas eis netrukdomai.

Pasirodo didesni reikalavimdi 
anglies garui į dirbtuves.

Liepos mėnesyje visoje šalyj, 
sulyg valdžios surinktų skaitli
nių iš didžiųjų išdirbi jų centrų, 
bedarbių skaičius padidėjo 1.1 
nuošimčiu ant buvusių birželio 
mėnesyje. Su rugpjūčio pra
džioje nekuriems darbams pra
dėjus eiti gal jau. bedarbiudi-- 
dėjimo nepasirodys,

Anglijos didžiausia medžio ap
dirbimo įstaiga Londone bedar
bių tapo padegta kada buvo rei
kalaujama 50 darbininkų, o su
ėjo apie 5,000 darbo gauti. Ka
da pasakyta jog daugiau nerei
kia, paėmus paskirtą dalį, liku
sieji prasiveržė pro vartus ir 
daugelyje vietų padegė. Sunai
kinta už 5 milijonus dolarių ver
tės medžio ir lentų.

Didžiųjų gelžkelių kompanijos 
vėl pasirengę pranešti savo dar
bininkų unijų centrams jog jos 
mano dar sykį mažinti algas ir 
panaikinti brangesnį lapmokėji- 
mą už viršlaikį.

Dauguma Ohio valstijos ang- 
liakasyklų jau panaikino pikių 
naudojimą ir anglį atliuosuoja 
žemėse su pagalba mašinerijos.

žiogu tvanas. St. Lawrence 
upėj, Kanadoj, užplaukė. nesu
skaitomos daugybės negyvų žio
gų. Ties Three Rivers tie vaba
lai vandenį buvo padengę nuo 
vieno krašto iki kito.

New Yorko valstijos a-grikul- 
turistai duota tai priežasčiai ši
tokią teoriją: nuėdę viską vie
noj dalyj, žiogai keliavo tolyn, 
daėjo iki upės manydami persi- 
nešti kiton pusėn, bet delei pla
tumo šokdami visi sukrito į van
denį ir žuvo.

Rado meteorą. Norwalk, O., 
prie stubos nukrito meteoras, ir 
tuoj paimtas dar buvo karštas; 
sveria apie du svaru. To mies
telio chemikai ištyrinėjo jį ir 
surado Kad meteoras susideda iš 
apie 30 nuoš. geležies, likusi da
lis yra karbonas. Rasta žymės 
sieros. Iš jo išsidavė kokie tai 
gazai ir žmonėms prie jo arti 
buvusiems laike tyrinėjimo už
ėjo nosių niežėjimas, varvėji
mas (ir čiaudymas.

Javai Atpinga
Chicago. — Kviečių kainos ir 

vėl nupuolė, tikrinama delei to, 
kad dabartinis jų pristatymas į 
rinkas apsiribos ant tiek kiek 
yra galimybės stokuojant vago
nų.

PASKIAUSIOS ŽINIOS
Washington, rugp. 8 d. (L. 

Inf. Biuras). — Turint ome
nyje didelį Rusijos badą, kur 
daug Lietuvos tremtinių nuo 
didėsės karės vis dar privers
ti yra gyventi ir negali gryž- 
ti Lietuvon, Lietuvos Ministe- 
rių Kabinetas paskyrė kredi
tą iš Valstybės lėšų šelpti Lie
tuvos tremtinius Rusuose. Su
mą nustatys Lietuvos Užsie
nio Reikalų Ministeris susita
ręs su Finansų Ministeriu. 
nuje didelį Rusijos badą, kur 

♦ ♦ ♦
Roma. — Popiežius Bene

diktas per Kardinolą Gaspar- 
ri išleido laišką užkviečiantį 
visą krikščionišką pasaulį ir 
civilizuotą žmoniją prisidėti 
prie gelbėjimo Rusijos žmo
nių nuo tos nelaimės kokia 
juos užėjo.

PASKIAUSIOS ŽINIOS
Paryžius, rugp. 9 d. — Lloyd 

George premjerų posėdyje rei
kalauja kad Briand sutiktų ati
duoti Grekams Konstantinopolį.

Konferencija jau rods neskils 
del Silezijos; Anglijos premje
ras visu laiku stovi už Vokiečių 
pusę, ir jeigu bus dalinta, tai 
Lenkai negaus tiek 'kiek Pran
cūzai jiems buvo paskyrę.

NES1GINKLAVIMO NUSKENDO LAIVAS 
TARYBOS LAPK. 11 | SU ŽMONĖMIS
Remiantis žiniomis jog Japo

nija ir Anglija pageidauja nu
siginklavimo ar ginklavimo ma
žinimo derybas laikyti kitur kur 
ir toliau į vakarus negu Washin
gtone, Cleveland© Chamber of 
Commerce pasiuntė Prezidentui 
Hardingui peticiją su pageidavi
mu, kad jeigu burtų nuspręsta 
konferenciją laikyti kitur kur 
negu Washingtone, paskirti tam 
tikslui Clevelandą.

Konferencija atsibus Suvien. 
Valstijose lapkričio 11 d., pa
minėjimui karės pertraukimo.

Japonija paskutinėj) sutiko 
ant skiriamos lapk. 11 dienos.

Suv. Valstijų valdžios pagei
davimu, kaip jau pradeda aiškė
ti, bus kad konferencija imtų 
domon visų tautų paliuosavimą.

Seattle, Wash. *— Rugpjūčio 6 
d. netoli šiaurinės Kalifornijos 
pakraščio užėjo ant skalos lai
vas "Alaska” ir sudužęs į pen
kiolika minutų nuskendo. Tik
rai nėra žinoma kiek ant to lai
vo buvo keleivių ir darbininkų, 
vienok menama viso buvus apie 
300 žmonų. _ Nelaimei ištikus, 
buvęs už penkių mylių kitas lai
vas pribuvęs išgelbėjo apie 160 
žmonių, taigi dar' apie tiek bus 
žuvusių. Daugiau nuostolių at
sibuvo dar 'kada skęstant 
plodavo laivo katilai.

Laivas ant skalos užėjo 
didelės buvusios miglos.

eks-

delei

Tex.

PENNSYLVANIA SUKRUTO 
PIRMIAUSIA

Paskolos Darbas Pradėtas Daugelyje Kolonijų 
Reikalinga Visiems Sukrusti!

Berlinas. — Amerikietė ra
šytoja, paleista iš Rusijos kalė
jimo, sako jog Amerikos pagal
binis komitetas kuris jau gata
vas vykti į badu apimtą Rusiją 
Volgos distrikte -atras mažiau
sia ' 12,000,000 žmonių tiesiog 
badaujančių ir du trečdaliu visų 
Rusijos gyventojų Stojančių į 
badaujančių eiles. Tas viskas 
dėjęsi nuo ekonominės ir poli
tinės netvarkos po sovietų val
džia, taipgi pasekmėje kariavi
mų su Kolčaku ir Vrangeliu ir 
prie to dar prisidėjo didelės pa- 
gados. Ukraina, Rusijos javų 
aruodų šalis, jau pati vargiai 
save galės išsimaitinti; tas pat 
ir Si'berijos derlių laukuose; nei 
viena tų sričių negalės suteikti 
javų badaujančioms dalims, gi 
prasidėjęs kaimiečių keliavimas 
iš vietos į vietą visai sulaikys 
sekančių metų sėją.

Petrograde gaunamas iš 'kitur 
laivais maistas laikoma tiktai 
miesto idarbininkams. Sovietų 
valdžia sakosi jog nežiūrint kas 
dėsis su 'kitomis sritimis, Mask
va ir Petrogradas laikysis nuo 
bado. Tiedu miestu per praė
jusius metus daugiausia kentė 
nuo maisto stokos, bet dabar, 
kada kiti visai neturi, jie laiko
si geriau.

Pasiųsti sulaikymui užeinan
čių ant Maskvos badaujančių 
kaimiečių, raudonieji -kareiviai 
prisidėjo prie jų,ir eina sykiu 
atgal į Maskvą, — pranešama 
iš Berlino.

Judama prieš Bolševikus
Petrogradas puolė? Vėl atei

na nepatvirtintų žinių kad Pet
rogradą užėmė bolševikų {prie
šai, išvarydami raudonuosius iš 
miesto. Tos pačios žinios sako 
jog Trockis rezignavo nuo ar
mijos ministerijos delei Lenino 
persimainyihų.

Iš Berlin© gauta žinios jog so
vietų spauda nujaučia varomą 
konspiraciją prieš bolševikų val
džią, tą viską remia ir Francu
zija.

Sukilimai Portugalijoje
Madridas, Ispanija. — Rodo

si žymės jog Portulgalijoje kur
stoma revoliucija ir valdžia ima 
visų įmonių sulaikyti tokį apsi
reiškimą. Sakoma jog būriai 
kariumenės ir jūreivių tame da
lyvaują. Kitos žinios skelbia 
apie jau pradėtus subruzdimus, 
bet greitai numalšintus. Kaip 
seniau, gal ir dabar monarchis- 
tai tą daro.

Paryžius. — Rugp. 8 d. pra
sidėjo premjerų posėdis. Svar
biausias jų suvažiavimo tikslas 
— padalinimas Ąugš. Silezijos.

Pirmiausia ką taryba ėmė tai 
Silezijos klausimas. Rusijos pa
galbos klausimas — (sekantis; 
kiti dalykai sekė paeiliui. Fran- 
cuzų spauda šūkauja jog Fran
cuzija atsisakys nuo kompromi
sų Silezijos klausime ir jeigui 
nebusią pagal jos norų, tuojau 
busią siunčiama kariumenė į 
plebiscito sritį.

Suv. Valstijų Ambasadorius 
Harvey, atstovaująs taryboje 
savo šalį, atidžiai suvažiavusių 
ambasadorių buvo studijuoja
mas kokios pusės j iš laikysis. 
Harvey nėra su balsu, tik kai
po pašalinis ' tėmytojas, vienok 
jo nusistatymas gali daug reik
šti šios šalies politikoje tuose 
klausimuose.

Jau išsykio tikėta kad Japo
nijos ambasadorius laikysis An
glijos pusėje. Anglijos premje
rui atvažiavus Paryžiun jį pas 
save ant pietų nusivežė Francu
zijos premjeras. Gal norėta pa
kreipti-jį savo pusėn.

Lenkų vadas Silezijoje, Kor- 
fanty, irgi dėjo pastangas kad 
jam 'butų leista kalbėti konfe
rencijoje, bet nepavyko. Ke- 
renskis atėjo su planais Rusiją 
išgelbėti. Buvo ir kitų šalių at
stovai ir gal but Lietuvos atsto
vai, 
prie

Iš 
Suv.
taikymo Silezijos reikalo. Jau
čiama jog Suv. Valstijų valdžia 
pritaria Anglijai, ir tokiu budu 
Silezijos reikale daugiau laimė
tų Vokiečiai ne|gu Lenkai.

Korfanty taipgi buvo norėjęs 
vykt į Angliją perstatymui Len
kų užsimanymo įgauti Sileziją 
prieš Anglijos kabineto narius, 
bet Anglijos ambasadoriui buvo 
uždrausta duoti tam Lenkui vi
zą važiuoti Anglijon.

Abiejų pusių ekspertai pripa
žįsta kad industrials Silezijos 
sritis nebūtų skaldoma, bet vėl 
Anglijos pusė nori tą sritį ati
duoti Vokietijai, Francuzų gi 
norima ją pavesti Lenkams.

Ir Anglijos ir Francuzijos ek
spertai, tyrinėję Silezijos padė
jimą, sakė savotiškai: vieni tik
rino kad Lenkų užimtose daly
se daugiau balsų gavo Lenkai, 
kiti >— 'kad Vokiečiai.

Kita nelaimė. Houston, 
Prekiniam traukiniui sudužus ir 
užsidegus, sudegė penkiolika ja
me buvusių žmonių.

norėdami savo reikaluose 
ambasadorių prieiti.
Anglijos buvo kreiptasi į 
Valstijas prisidėti prie su-

Karolis Nori Atgauti 
Savo Sostą

Iš Šveicarijos pranešama jog 
buvęs Austrijos imperatorius 
Karolis slaptai apleidęs savo gy
venimo vietą ir išvykęs į Unga- 
riją laukimui progos pradėti sa
vo sosto atgavimo darbą. Spė
jama 'kad jis bandys net šį 
nesį sujudimą pakelti.

mė-

Padarė Taiką
Italai socialistai ir fascistai 

pradėjo taikymosi derybos. Pas
kutiniais laikais tarp tų dviejų 
srovių atsibuvo karštų susikir
timų įvairiuose Italijos mies
tuose.

Nebus Alaus nei Vaisto 
Vardan

Washington. — Alaus bonkos 
negauna progos stoti eilėje vai
stų bonkų. Padaryta nutarimas 
jog alaus naudojimas 'kaipo vai
stas yra uždrausta. Prieš pa
baigą Wilsono administracijos 
genralis šalies prokuroras pada
ręs buvo padavadijimą jog alus 
gali .būti išdirbamas ir parduo
damas kaipo vaistas, jeigu gy
dytojai jį užrašytų. Tas dabar 
galutinai panaikinta.

Ispanų Muišs Su Mūrais 
Morokkoj

Madridas. — Morokkoj pra
sidėjo Mūrų sukilimas ir pasių
sta juos malšinti Ispanijos ka
riumenės dalis. Paskiausios ži
nios rašo jog sU’^žliai Ispanų 
pulkelį' išmušė. Pirmesnės ži
nios sakė jog apsupti Ispanai 
buvo prasilaužę prieš užpuoli
kus ir pabėgę. Tapo nužudytas 
vienas Ispanijos generolas.

Vėliaus Murai užpuolė Melil
la, šiaurrytinėj Morokkoj Ispa
nijos tvirtovę.

užkirsta visi jos šaltiniai, 
industrija ir organizacija 
būti suardyta. Francuzija 
sudrutint Lenkiją ir įvaryt 
tarp Vokietijos ir Rusijos

Ko Francuzai Nori
Francuzijos užrubežio minis

terijos nuomonė tokia: “Vokie
tija turi būti suardyta. Jai turi 
būti 
Jos 
turi 
turi 
kylį
kurios kitaip susivienys milita- 
riu tikslu. Saugumas, garbė ir 
galybė Francuzijos priguli nuo 
palaikymo Vokietijos biedina, ir 
tą reikia daryti visomis galė- 
mis, visomis rizikomis”.

Caruso Paminėjimui
New York. — Nedėlioj Met

ropolitan operoj atsibuvo suei
ga dainininkų, draugų ir mėgė
jų mirusio dainininko Caruso, 
atidavimui jam pagarbos. Prie
šakyje buvo išstatyta didelis jo 
paveikslas; ant grafofono pa
dėtas jo dainos rekordas visus 
buvusius sugraudino ir žmonės 
apsipylė 'ašaromis.

Nors Londonas stovi ant upės 
ir viša Anglija yra sala, delei 
100 dienų nepertraukiamos pa- 
gados vandens rezervuarai bai
giasi ir miestui gali pritrukti 
vandens.

Maistas brangsta. Nuo bir
želio 15 iki liepos 15 penkioli'koj 
didesnių centrų Amerikoje pa
brango maistas. Vietomis pa
kilo net 7 nuoš. kaip buvo bir
želyje.

Orlaivis šaudė į laivus. Pro
vidence, R. L 1— Narraganset 
užlajos1 viršumi skrisdamas ne
žinomas orlaivis leido žemyn iš 
kulkosvaidžio šuvius, peršauda
mas ir beveik paskandindamas 
vieną laivelį su penkiais žmo
nėmis, sužeisdamas tame laive
lyje buvusią merginą ir užgau
damas vyrą. Nepavyko patirti 
ar tas orlaivis buvo iš artimojo 
kariško laivyno stoties.

žuvo daug galvijų. Morris
ville, Pa. — Pasažieriniam trū
kiui užlėkus ant galvijų vežamų 
vagonų užmušta šimtas raguo
čių, daug arklių ir avių.

Sudegė orlaivyje. Healsburg, 
Cal. — Orlaiviui užsidegus žu
vo trįs žmonės.

Japonijoje, Hirosima mįeste, 
eksplodavus valdiškoj dirbtuvėj 
parakui, šimtas žmonių užmuš
ta ar sužeista.

Lėks Orlaiviu ant Šiau
rės Poliaus

Edward Naulty, iš New Yor- 
ko, gydytojas, rengiasi orlaiviu 
skristi ant šiaurinio Poliaus. Jo 
kelionės planas yra toks: pradė
ti rugsėjo m. iš Seattie, Wash., 
1 Alaską, iš tenai nuq Barrf>w. 
rago iki Poliaus, kuris randasi 
už 1,200 jūrinių mylių; toje ke
lionėje reiks sustoti vieną ar du 
sykiu. Ant Poliaus nusileisti 
tokioj vietoj kuri bus patogiau
sia. Iš tenai leistis linkui Nor
vegijos ir pasiekti Europą. Su 
savimi jis ims tris gabius lakū
nus, buvusius kariumenėje. Jo 
sūnūs vyksta Europon sutvar
kyti lakūnams kelią per Skan
dinavijos sostines j Londoną.

Airijos Parlamentas 
Renkasi

Dublinas. — Visiems Airijos 
respublikos parlamento nariams 
išsiuntinėta pranešimai susirin
kti ant rugpjūčio 16 d. Tame 
susirinkime bus ir 25 nariai bu
vę po bausmėmis kalėjimuose, 
paleisti tam nuotikiui. Iki pas
kutinių dienų buvo atsisakyta 
paliuosuoti iš kalėjimo Airijos 
respublikos armijos vadą, Joną 
McKeown, ir ta priežastis kuone 
privedė prie skilimo Airių-Ang- 
lų taikymosi derybų. Lloyd 
George pagaliaus įsakė paleisti 
ir jį, nes, kaip Sinn Feiniečiai 
tikrina, jo dalivavimas parla
mente yra labai svarbiu. Jo 
žymus darbai armijoje ir jo di
deli pasišventimai šaliai sutei
kia jam teises girdėti visas kal
bas už taikymąsi su priešų val
stybe.

Ulsterio Airijos dalis smar
kiai spaudžiama šalintis nuo 
pietinės Airijos ir tenai tiniai 
Anglijos šalininkai, viską turį 
savo galėję, išrodinėja kad Ul- 
steriui nesą reikalo nieko ben-> 
dro turėti su pietine Airija, kad 
Ulsterio klausimas su Anglija 
užbaigtas pasidavimu būti po 
imperijos viršvaldyste.

Amerikonai Gryžta iš 
Rusijos “Rojaus”

Londonas. — Gauta žinių jog 
keliolika Amerikos piliečių, vy
rų ir moterų, buvusių Rusijos 
sovietų valdžios areštuotų ir pa
sodintų kalėjiman, jau paleisti 
ir skubiai nešasi lauk iš tos ro
jaus šalies. Iš Rygos Ameri
kos Raud. Kryžiaus darbininkai 
leidosi prie paru'bežinės stoties 
sutikti sugryžtančius, nors ne
žino ar toj vietoj jie pribus pas 
rubežių. Latvijos valdžia irgi 
prisirengė Amerikonams pagel
bėti.

Francuzija žadėdama pagal
bos baudajantiems Rusijos žmo
nėms į savo išlygas deda ir pa
šalinimą bolševikų valdžios.

Musų broliai angliakasiai 
maloniai nustebino visą mu
sų išeiviją, pirmieji sukrus- 
dami darbuotis del Lietuvos 
Paskolos vajaus. Dar kai 
kas pasakydavo kad maine- 
rius esą sunku įjudini į dar
bą. O čia pasirodė kad nei 
judinimo nereikėjo: tik iš
girdo, ir tuoj visi kaip mū
ras — į darbą.

Atėjo žinių iš Scrantono, 
Forest City, Minersville, Gi
rardville, Frackville, Maha- 
noy City, Shenandoah, Mt.. 
Carmel, New Philadelphia, 
Tamaqua, kad jau eilės dar
bininkų rikiuojamos ir tuoj 
pradės darbą. Schuylkil’o 
pavieto Lietuviai rugpjūčio 
15 d. ties Mahanoy Junction 
daro milžinišką išvažiavimą 
kur laukiama žymių svečių 
ir tikimasi nuveikti didelių 
darbų.. Laukiama žinių ir 
iš kitų Pennsylvamijos vietų.

Bet kruta ir kitų valstijų 
kolonijos. Štai gauname ži
nių iš Worcesterio, Thomp
sonville (Conn.), Hartfordo, 
Amsterdamo kad jos dar šį 
mėnesį rengia masinius mi
tingus bonų pardavinėjimo 

Tat laikas jau 
sukrusti ir visoms kitoms

Bus Pigus Aluminas
Detroit. — Henry Ford su sa

vo inžinieriais ir metalurgistais 
tyrinėja paprastą molį esantį 
netoli jo geležies liejyklų ir ma
no kad tenai bus galima imti 
medega darymui alumino, ir jei 
tas pasisektų, aluminas liks vi
sai pigus, jį galės panaudoti da
rymui nekuriu automobilių da-lu±„gcto 
lių ir tas dikčiai atpigins auto- j reikalams, 
mobilių 'kainas.

Fordas vėl padavė valdžiai kolonijoms į bendrą tautos 
prašymą leisti jam nupiginti ve- darbą. Nereikia laukti va- 
žiojimo 'kainą ant jo gelžkelio, | 
ką jau yra padaręs tik trumpas 
laikas atgal ir dar mato galįs pi
giau vežioti. Kiti gelžkeliai jam 
protestuoja sakydami kad pre
kių vežiojimas yra vienatinis 
gelžkelių pasilaikymo būdas, o 
jam mažinant turės ir kiti kai
nas už prekių vežimą kirsti.

d.

Mergina Nušoko į 
Niagarą

Buffalo, N. Y. — Rugp. 4 
vakaro laiku, gausiai nušviestan
Niagaros vandenpuolin per už
tvarą įšoko mergina, apie 18 m. 
amžiaus, ir akivaizdoje daugy
bės amonių ją vanduo nunešė 
iki puolimo briaunos — ir nu
garmėjo ji žemyn sykiu su van
deniu — apie 150 pėdų. Ma
tę, tą atsitikimą keletas moterų 
apalpo.

PASAŽIERIAI Iš LIETUVOS 
IR LATVIJOS

Red Star Linija praneša jog 
ji gavo kabelį iš savo Antverpo 
ofiso pranešantį jog Latvijos ir 
Lietuvos valdžios pavelijo joms 
pervežinėti pasažierius į ir iš tų 
šalių.

Red Star Line operuoja pui
kų savaitinį patarnavimą dviem- 
šriubiniais pačtiniais garlaiviais 
tarp New Yorko ir Antverpo. 
Laivai išeiną iš New Yorko yra 
Lapland, Kroonland, Finland ir 
Zeeland. Laivai Samland ir 
Gothland, populiariai trečios Mė
sos pasažieriniai laivai, plaukia 
iš New Yorko ir Philadelphijos 
į Danzigą ir Liepojų.

| saros pabaigos. Tuojau rei
kia rinktis stočių komite
tams,, daryti veikimo planus 
savo, kolonijoms ir neatidė
liojant pradėti darbą, apie 
ką tuojau prašome pranešti 
Misija. Pranešimą gavę iš
siųsime tuoj tai stočiai įvai
rios literatūros: atsišauki
mų, plakatų, korčiukių, kny
gučių, ir kft

Nenusiminkite del laikų 
blogumo. Laikai eina ge
ryn, tik mes neikime blo
gyn. Kas jau. turi bonų, lai 
perka nors pusę tiek kiek 
turi; kas dar nepirko lai da
bar perka n'ors išmokėjimui.

Numirėlių neliečiame. 
Gyvieji atsiliepkite. 
Miegantieji pabuskite.
Visi į darbą! Už musų 

Vilnių! Už laisvą, ‘neprigul- 
mingą Lietuvą.

Laisvės Paskolos Skyrius 
New Yorke.

Kiekvienas nupirktas bonas-— 
tai proto žiupsnelis į Lenko dva
rininko makaulę.

Lietuviški bonai — tai ge
riausios plytos Lietuvos nepri
klausomybės rūmams statyti.

Po poros- metų tie kurie dabar 
neperka bonų neturės kur akių 
iš sarmatos dėti.

augščiausia stovi: kar- 
įban'kas, (ar Lietuviškas 

Atsakymas: Karčiams

Kas 
čiama, 
bonas? 
kvailina, bankas išnaudoja, bo
nas laisvę kuria. Spręsk dabar 
pats.Iš Anglijos rugp. 25 d. atlėks 

Amerikon tenai budavotas Suv. 
Valstijoms dirižablis. Orlaivis 
yra 694 pėdų ilgio, 50 pėdų il
gesnis už pora vasarų atgal čia 
atskridusį kitą dirižablį, kurį 
Suv. Valstijų valdžia nupirko.

------------------------------- .
PINIGŲ KURSAS j

Rugp. 10 d.
100 markių-auksinų .... $1.24
100 Lenkų markių .............. 6c

LIETUVOS ATSTOVYBES AMERIKOJE 
PRANEŠIMAS

I. Delei išgavimo pasu, vizos ant pasportų, affidavitų paliudymo pargabenimui 
giminiu iš Lietuvos ir delei patvirtinimo įgaliojimų, visokios rūšies dokumentų ir 
delei sujieškojimo turtų, bylų vedimo visados kreipkitės prie Lietuvos Atstovybės 
ofiso šiuo adresu: LITHUANIAN LEGATION, 1925 F St. N. W„ Washington, D.C?

II. Delei persiuntimo pinigų Lietuvon giminėms, nuo "karės nukentėjusiems arba 
delei persiuntimo aukų Lietuvos Valstybės reikalams, Lietuvos Gynimo Komitetui, 
Lietuvos šauliams, Lietuvos Raudonajam Kryžiui ir kitiems reikalams, o taipgi vi
sais Lietuvos Paskolos reikalais, prekybos ir pramonės dalykais ir delei Lietuvių 
piliečių registracijos rašykit visad šiuo adresu:LITHUANIAN REPRESENTATIVE, 
370 Seventh Avenue, New York City.
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NEW BRITAIN, CONN.
Tūlas laikas musų kolonijoje 

gyvuoja dvi naudingos vietos 
Lietuviams ir abelnai visai Lie
tuvių tautai draugijos. Viena iš 
jų tai “Varpo” Dailės Draugi
ja, kuri nenuilstančiai dirba dai
lės srityje, ir taip pat kada tik 
galėjo ir kaip galėjo dirbo mu
sų Tėvynės labui.

Antra — tai Lietuvos Nepri- 
gulmybės šalininkų 26-tas bu
ris, kuris iki šiolei dirbo dau
giausia Lietuvos labui, kaip tai 
rinkime aukų šauliams, Raudo
najam Kryžiui, žodžiu sakant, 
visada ką tik parengdavo, va- 
karėlį ar pikniką, pelną skirda
vo musų kovojantiems už Lie
tuvos laisvę (broliams.

Nors abiejų tų draugijų dar
bai buvo naudingi, bet tankiai 
atsitikdavo kad nariai vieni į 
kitus 'kreivom akimi žiūrėdavo ir 
vieni kitiems nelabai užjausda
vo. Tat “Varpo” Draugija mė
nesiniame savo susirinkime nu
tarė pakviesti L. N. š. 26-tą bū
rį susivienyti abiem į vieną ir 
taip broliškai susirišus daugiau 
darbuotis dailėje ir Tėvynės 
rovei.

Buvo išrinkta komisija iš 
jų narių kurie apsilankytų
L. N. š. 26 kuopos susirinkimo 
ir .pakviestų juos prie tokio su
sivienijimo. Komisijai nuvykus 
į L. N. š. susirinkimą ir per- 
stačiųs vienybės naudingumą, L. 
N. š. kuopos nariai tam prita
rė ir išrinko tris savo narius į 
komisiją, kad taip abiejų drau
gijų atstovai susiėję surastų 
budus kaip geriau butų galima 
draugijas surišti.

Komisijos turėjo pora susirin
kimėlių ir jai pavyko surasti 
atatinkamus budus, taip kad 
jau rugpjūčio 2 d. tapo sušauk
ta visuotinas abiejų draugijų 
narių susirinkimas. Labai ma
lonu buvo klausytis ir žiūrėti į 
kiekvieną ten buvusią ypatą; vi
sų veiduose matėsi įsitikinimas 
jog suėjus į bendrą galima bus 
pasirodyti savo galybe. Visi 
nariai beveik be svarstymo pri
ėmė'komisijos nutarimus ir taip 
todvi draugijos sudarė'vieną di
dėlį kūną su didėliu skaičium 
energingų narių. Naujas vardas 
yra: Lietuvos Nepriklausomy
bės Varpo. Draugija. Taip 
išrinkta nauja valdyba:

Pirm. — A. Osteika, 
Pagelb. — J. Aržuolaitis; 
Užr. rašt. — J. Kazlauskaitė, 
Fin. rašt. — P. Pilipauskas; 
Ižd. — J. Ragialis;
Iždo globėjai: P. Kubilius
J.’ Kučkailis.
Varpiečidi verti garbės žo-

pat

džio už tokį puikų sumanymą. I 
Linkėtina naujai valdybai (kad * 
ji paėmusi šios draugijos vairą ‘ 
Į savo rankas vestų ją visada 1 
tiesiu keliu. Tuomet tai galė
sime ir daug ir gerai nuveikti . 
musų jaunutės dailės srityje ir 

| suteikti paramą savo Tėvynei 
Lietuvai. Teisybė.

Negražus apsiėjimas. Nors 
tankiai tenka matyti vietos Lie
tuvių jaunuomenės parengtus 
gražius ir naudingus visuome
nei išvažiavimus 'bei vakarėlius, 
kurie džiugina visus, bet tan
kiai pasitaiko matyti ir smerk
tini, pasibjaurėjanti, nenaudin
gi ir žeminanti Lietuvių vardą 
parengimai, iš 'kurių vieną čia, 
noriu paminėti.

Liepos 31 d. vienas nesenai 
čia gyvenęs jaunikaitis, dabar 
gyvenantis ukėje su savo tė
vais, Berlin, Conn., atvažiavęs į 
musų miestą užsi'kvietė savo 
draugus atvykti apžiūrėti jo gy
venimo vietos. Na šitie ir suti
ko. Bet vieni ką ten veiks; su
sitarė pasirinkti pulkelį mergi
nų, perbėgo per stūbas kur jau
tė kokią geltonplaukę rasią, va
dindami važiuoti su jais, kad 
jiems butų linksmiau. Susirin
kę dar jie pasvarstė, kažin ar 
nereiktų pa'sistoroti ir dar kitko 
del didesnio linksmumo, nes kad 
ir čia augę mergelės linksmos', 
bet juk mes jau suaugę vyrai, 
nors dar' nei vienas neturim dau
giau kaip 40, bet visgi reikia pa
imti ir nusivežti nors kokio sky
stimėlio kuris mus palinksmin
tų ir priduotų drąsumo prie 
mergelių. Po trumpo tarimosi 
visi sutiko pasiimti bačkutę ru- 

, d'žio ir pora bonkų “munšaino”.
Bačkutę įsivertė trokan, balta
kę susidėjo į kiemus, ant 'bač- 

i. kūtės’'užsodino pora merginų,) 
kitas aplink bačkutę susodino, ir 

. nudundėjo pas tą naują ūkinin
ką. Išsykio žaidė gražiai, links- 

. minosi stuboj ir kieme, ir buvo 
i smagu žiūrėti; bet vėliau vie- 
i toj prikvėpuoti tyro gamtos oro 
į prisitraukė to alaus ir dvokian- 
. čios, nuodijančios naminės, kas 
i nekuriems sumaišė protą ir to 
. pasekmėje kilo barniai, kolioji- 
L maiši, ir per biskį butų įvykę 
i muštynės, tik ačiū nekuriems, 
. kurių buvo dar trejetas su ty- 
; ru protu, viskas nuraminta. Gė

da yra rengti tokius išvažiavi
mus, užsipilti akis ir pliovotis 
'bjauriausiais žodžiais, šokinėti 
muštis. Tokis vyrų apsiėjimas 

; atgrasina nuo dalyvavimo ir 
veikimo musų draugijose takias 
jaunas čia augusias Lietuvaites 
ir žemina Lietuvių vardą.

Teisybė.

JŪSŲ KŪDIKIS PRIVALO TURĖTI
GERIAUSI MAISTĄ

Lietuvė motina iš Philadelphio rašo: 
“Kad jos kūdikis buvo išblyškęs, plonas ir 
nei kiek nepasunkėjo per kelias savaites. 
Po išbandymo daugelio visokių maistų, jai 
gydytojas užrašė

PRISPAUDIMO VALANDOJ 
Padėkos Žodis Amerikos Lietuvių Kolonijoms Aukavu

sioms Lietuvos šaulių Sąjungos Reikalams.
Didesnieji musų kaimynai, 1 

Lenkai ir Rusai, ilgus šimtine- ] 
čius Lietuvoje viešpataudami, 
žiauriausiom priemonėmis sten- i 
gėsi galutinai numarinti Lietu- i 
vių Tautos galingą dvasią, ir j 
.jau buvo išbraukę iš pasaulio i 
valstybių ir tautų žemlapio net i 
palą Lietuvos vardą, o ilgas jų 
šeimininkavimas stūmė musų 
brangią Tėvynę kas kart vis į 
didesnį skurdą ir verguvę.

Šimtai tūkstančių sveikiausių 
ir geriausių Lietuvos sūnų ir 
dukterų, nepakeldami didelio 
vargo ir baisios priespaudos, 
priversti buvo apleisti mylimą 
šalį ir leistis į tolimas keliones, 
už jurių-marių duonos ir liuo- 
sesnio oro jieškoti.

Bet Jus, Broliai Lietuviai, ir 
už plačių vandenynų 'gyvenda
mi, nepamiršot savo vargingos 
Tėvynės; Jus nuolat kreipiat il
gesio žvilgsnį rytų linkui ir le
kiate ‘mintimis į brangią gimti
nę šalį, su kuria Jus riša dau
gelis tamprių ryšių, su: kuria 
Jus jungia džiaugsmų ir liūde
sio atsiminimai.

Tai mes geriausia jaučiame 
ir matome šiais sunkiais musų 
Tėvynės prisikėlimo laikais.

Kai po ilgų verguvės amžių, 
po sunkių Vokiečių okupacijos 
metų Lietuvių Tauta, lyg iš gra
bo, prisikėlusi tarė galingą pilną 
pasiryžimo žodį: “Gana sveti
mųjų vergijos”, ir ėmė organi
zuoti karės jiegas savo žemei 
ir Laisvei ginti, — tuomet tai 
labiau susipratę Lietuvos pilie
čiai pamatė kad Lietuva nepa- 
jiegs tiek suruošti kariumenės 
kad ji galėtų sėkmingai kovoti 
su šimteriopai skaitlingesniais 
priešais. Tuomet gyvenimo ap
linkybės pagimdė Lietuvos šau
lių Sąjungą.

Lietuvos artojai, darbininkai 
' ir valdininkai, be luomų ir pa

žiūrų skirtumo, ėmė Spiestis į 
šaulių taurius, ėmė ginkluotis, 
kad stoti į kovą už šviesesnę 

’ gimtosios šalies ateitį.
Įvairiais rūbais apsirengę, dar 

' įvairesniais ginklais apsiginkla
vę, stojo šauliai į pagalbą dar 

1 tuomet 'labai neskaitlingai mu- 
’ sųi/kariumenei; didžiausiu pasi

ryžimu ir troškimu tapti lais- 
' vais atsiekta tikrai stebėtinų 
' pergalių.

Tuo laiku kai buvo grumtasi 
su daug kartų skaitlingesniais 
ir stipresniais priešais, kai il
gais šimtmečiais laukta ir jau 
Įkūnyta Lietuvos Laisvė ir Ne
priklausomybė buvo dideliausia- 
me pavojuje, — 'tuo laiku Jus, 
Broliai Lietuviai Amerikiečiai, 
savo duosnia ranka ir pritari
mu sustiprinot musų, ilstančią 
dvasią ir sutvirtinot musų jie
gas ir pasiryžimą; aukaudami 
šauliams • ir apskritai Tėvynės 
gynimo reikalams, Jus, toli nuo 
kovos- laukų būdami, pašiekėt 
žiaurų priešą ir uždavėt jam 
daug skaudžių smūgių; Jus savo 
gausiomis aukomis pagreitinot 
Šaulių Sąjungos išsivystymą į 
didelę ir galingą organizaciją.

Šiandien skaitlingi šaulių bu-, 
riai tvirtai stovi Tėvynės Ne
priklausomybės sargyboje ir su 
jais laibai rimtai 'skaitosi pas
kutinis ir atkakliausias Lietu
vos priešas — Lenkas kuris jau 
kartą kreipėsi net į Paryžių ir 
Londoną prašydamas iš tenai 
spaudimo kad šaulius nugink
luotų; bet tai bergždžias Len
kų darbas kurs mums, šauliams,

tik priduoda daugiau drąsos ir 
pasiryžimo.

Naudojantis gal but tik laiki
na atsikvėpimo valanda, Lietu
vos šaulių Sąjunga taria Jums, 
Broliai Lietuviai Amerikiečiai, 
už gausias aukas ir moralinę pa
spirtį nuoširdų AČIŪ.

Sakome kad gyvename gal but 
laikiną ramesnę atsikvėpimo va
landą, nes turėdami tokių ne
ramų ir veidmainingą kaimyną 
kaip Lenkas, mes negalime būti 
ramus už rytojaus dieną, nega
lime nei vienai valandai paleis
ti iš rankų ginklo.

Nutrauktos Brusselio derybos 
aiškiausia rodo kad (Lenkai dar 
neužtenkamai pamokyti, kad jie 
dar neatsisakė nuo savo grobia
mųjų siekimų, kad diena po die
nos mes galime laukti jų naujų 
pasikėsinimų prieš Lietuvos že
mę ir Laisvęl Todėl reiškiame 
vilties kad Jus, Broliai Ameri
kiečiai, šiuo rimtos padėties ir 
ypatingo pavojaus 'laiku, neuž- 
gniaušite savo duosnios rankos, 
'bet toliau remsite šaulių Sąjun
gą savo gausiomis' aukomis ir 
širdinga užuojauta.

Dar kartą tariame Jums 'gi
lios padėkos žodį.

Lietuvos šaulių Sąjungos 
Centro Valdybos 

Pirmininkas VI. Putvinskis 
Vice-Pirm. M.Mikelkevičius 
Iždininkas M. žvirėnas.

Nariai: M. šalčius, R. Skipitis, 
J. PapečkyS, M. Šleževičius, 
M. Krupavičius, K. Ralys. 
Sekretorius B. Kemėšis.

• Kaune, birž. 15, 1921.
P. S. Iš gautų aukų (dola- 

riais) pakvitavimas išsiųsta per 
' Lietuvos Atstovybę Amerikoje 

kiekvienai kolonijai atskirai.

Lietuvoje Stoka Lietaus • 
ir Laiškų Vogimas

(Liet. Pilietis iš Providence,} 
R. L, prisiuntė gautą iš Lietu
vos laišką nuo karininko A. Ce- 
pulio' kurid rašo:)

Oras labai gražus, tik labai 
bloga kad beveik visai nebuvo 
lietaus; kiek lyja, bet visai ma
žas ženklas. Vasarojai šįmet 
bus visai silpni. Aplamai šįmet 
derlius bus žemiau kaip viduti
nis.

žmonės ypač Panevėžio aps- 
krityj serga dizinterija, o taip
gi tame pat apskrityje pasirodė 
Sibiro arklių manas (Ramygalos 
vals.), bet jo sustabdymui pa
imtos visos priemonės ir tiki
ma kad (greit bus likviduota.

C* GERB.
»OPRAGILO KAMPELIS*6?

Gerb. Spragilas atbėgo su 
šitokiu aprašymu:

Malonus Žodeliai
Detroit, Mich.

“Aplaikiau Jūsų dovaną kny
gą, už kurią tariu širdingą ačiū. 
Jau metai laiko prabėgo kaip 
esu ‘Dirvos’ skaitytoju, bet ma
nau pasilikti ant visados to taip 
moksliško laikraščio skaitytoju, 
ypatingai kad jis netarnauja 
vienai pusei arba srovei, bet vi
suomenei. v J. Voleskis.”

Buffalo, N. Y.
“Ačiuoju Jums labai už kny

gas ir ‘Dirvą’ kurią •man pri- 
siuntėte. Jus esat verti Pirmos 
Dovanos už pradėjimą leisti 
Kandido Lietuvių kalboje — tas 
rodo Jūsų gerą literatūros sko
ni — ir todelei aš užsirašau sau 
‘Dirvą’.

A. Čepulis nusiskundžia kad 
jam nepriduodama laiškai, nors 
sužino kad daug buvo rašyta iš 
Amerikos.

Liet. Pilietis, kuris jam nuola
tos rašo laiškus, patėmija: “Jau 
du metai kaip gaunu iš Lietu
vos laiškus ir į Lietuvą rašau, 
bet Lietuvoje mano laiškų ne
gauna ir nežinia keno tame kal
tė: ar Lietuvos Valdžios už blo
gą sutvarkymą ar pačto skyrių 
viršininkų sauvaliavimas, 'ar že
mesnių pačto tarnautojų vagys
tė. Jeigu taip dedasi, kodėl St. 
Seimas neatkreipia į tai atidos 
ir nesutvarko to svarbaus val
diško skyriaus kaip tai Lietu
vos pačtas, kuris yra labai vi
suomenei reikalingas ir be ku
rio tauta negali gyvuoti. Per 
du metu nei vienas laiškas iš 
pačto vedėjų nagų neištruko ir 
nenuėjo tam kam buvo rašytas, 
nors laiškuose nebuvo pinigų ir 
ant viršaus pažymėta kad laiško 
neplėštų, nes pinigų jame nėra, 
jis teturi vertės tik tam kam 
■adresuotas. Ir vis laiškas po 
laiško nuo to karininko ateina 
su nusiskundimu kodėl aš nera
šau. Ir kaip dabar duoti 'jam 
atsakymą, kad apie 12 laiškų 
ir atviručių rašiau ir tik vienam 
iš adresatų teko viena bevertė 
atvirutė. DeHko Lietuvos pilie
čiai tokius valdininkus paken
čia, nors daug sykių patįs Lie
tuvos laikraščiai rašo 'jog tokie 
laiškų plėšimai, vogimai suse
kami? Ištikro, jeigu Lietuviai 
Amerikos piliečiai pasiskųstų 
šios šalies pačto vyriausybei už 
nępridavimą iš čia siunčiamų 
Lietuvon laiškų ir kad Lietuvos 
pačtas tik tokios tvarkos teišga-

MARTINAS APIE KITUS, 
SVIETUS

— Drauge, pasakyk tu 
man ar yra kiti pasauliai 
šalip musų žemės, ir ar ant 
jų gali rastis gyventojų?

— Kodėl, Martinai, tave 
šiuo tarpu šitokis dalykas 
užrupino, o jau ne apie ko
kių ten tvarką ant šios že
mės?

— Aš, drauge, noriu ži
not. Ba kaip skaitau apie 
žvaigždes ir planetas, tai iš 
to išsiaiškinu įkad yra' kas 
nors kito šalip musų žemės, 
aie ar tokie pasauliai kaip 
šitas, ar kokie kitokie.

— Linksma girdėti kad 
tavo pradeda interesuoti ir 
kokie nors tikri mokslai, ne 
tik tuščios teorijos., Sulyg 
astronomijos mokslo, yra ki
ti tokie pat, didesni ir ma
žesni, skrituliai kaip ir mu
sų žemė; vieni jie jau yra 
mirę arba tušti, kiti dar tik 
prieina 'gyvijos laipsnių. Ir 
taipgi gali >buti kad yra ki
ti visai tokiame laipsnyje 
kaip musų žemė ir kad ant 
jų randasi gyvų sutvėrimų 
ir augalų, vienokių ar kito
kių.

— Ale sakyk man, drau
gė, kaip galima tą ištirti? 
Jeigu tik spėjimais mes gy
vensim tai vis nežinosim ir 
niekados negalėsim tikrai 
sakyt.

— Tu, matau, jau filoso-

R. Druyan.”

Chicago, 11'1.
“Lietuvių Viešas Knygynas 

tariam jums širdingai ačiū už 
tai 'kad prisidedat prie palaiky
mo neturtingo musų knygyno 
siuntinėdami taip naudingą vi
suomenei laikraštį ‘Dirvą’. Tu
rime pasitikėjimo kad neaplei- 
site ir ant tolįaus siuntinėję 
‘Dirvą’ į Lietuvių Viešą Knygy
ną veltui.

Liet. Viešo
Pirm. A. 
Rašt. L.
Knygius J. Vilkas.”

Ii, kad tenai pačto valdininkė- fuot pradedi: sakyk, ar dau
bai apiplėšia Amerikonų laiš-Jgiau proto jau gavai, ar tik 
kus, Amerika galėtų net sutrau- įsimylėjai į keikią mergelę? 
kyt pačto susinešimus su Lietu
va, apsaugojimui1 savo piliečių, dalykas, drauge. Bet man 
šitokis apsireiškimas parodytų rupi kaip galima butų ištirt 
jog Lietuva neįstengia pati su-1 kitus svietus.
sitvarkyti, kas išeitų priešams 
ant naudos, ir jie rods to tik te
laukia.

— Tai mano privatiškas

SMULKMENOS
Dr. D. Alseika, “Varpo” Ben

drovės įgaliotinis', viešėjęs Ame- 
irikoje nuo pereito pavasario, 
rugpjūčio 3 d. laivu “George 
Washington” išvažiavo Lietu
von.

Knygyno valdyba 
Bartus, 
Giniotis,

Jeigu bijome skolinti savo 
valstijai, nesisakykime kad lais
vę mylim ar laisvi esam.

Bonų priešininkams tinka
miausias- vardas — dvasios ver
gai':

A. J. Jokūbaitis, autorius ei
lių knygos “Svetimose Padan
gėse Pasaulio Verpetuose”, pas
tarose dienose Maine valstijos 
ligonbutyje, Portlande, turėjo 
operaciją nuo pendicitis ir jau 
taisosi.

Kiekvienas bonas — tai ge
ras apriktas j nosį želgowskiui.

Išpirkime bonus, tada ir bai- 
liausis Lenkų nebijos.

Adresas

kuri paaiškins kaip užlaikyti kudi- 
Taipgi gausi maitinimo instrukci- 
kalboje. 0103

Iškirpk šj kuponą DABAR—ir prisiysk ŠIAN- 
dien ir gausi DYKAI musu knygą, KŪDIKIŲ 
GEROVĖ, 
kį sveiku, 
cijas justi

Vardas

EAGLE BRAND 
(.CONDENSED MILK)

ir kūdikis paaugo vogoj suvirs pusantro 
svaro pirmoj savaitėj, ir miegojo gerai pir
mu sykiu, iš viso suvirs menesio laiko gy
venimo.”

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

pRADEDAMAS antrus metus, “ARTOJAS” pasirodys su viso- 
1 mis savo ypatybėmis. RUGSĖJO (sekantis) numeris išeis 
dikčiai padidintas, su daugybe labai svarbių populiariškų raštų 
ir su paveikslais svarbiausių “ARTOJO” palaikytojų ir rašytojų.
Tokiam numeriui išėjus, bus daugybė jo reikalavimų, todėl šiuo- 

mi visus paraginame užsisakyti RUGSĖJO mėnesio numerį 
iškalno, taip pat išsirašyti jo daugiau praplatinimui. Kaina pa
siliks ta paltį (10c. numeris — dykai nesiunčiama nei pažiūrėji
mui). Agentams ir šiaip platintojams duodama nuošimtis.
“Artojas” talpina tiktai parinktiniausias eiles-dainas; gražius 
vaizdelius; lengvai ir aiškiai parašytus moksliškus straipsnius; 
taipgi turi skyrių gražių juokų — ir visas abelnai yra žingeidus.

“ARTOJO” ADMINISTRACIJA
E. 79th St., Cor. Superior Ave. Cleveland, Ohio.

Gaunamas visur kur parsiduoda “Dirva” ir kiti Amerikos Laikraščiai

— Kad tu, Martinai, per- < 
greit tuoj visko užsinori: 1 
nesenai troškai visko su- j 
laukt gero ant žemės, dabar i 
jau nori lėkt j dausas išty- 1 
rinėt kaip ten žmonės gyve
na.

— Kad aš mokėčiau tai 
pasidirbčiau sau- tokį orlai
vį kuriuo galėčiau nulėkt į 
kitus svietus ir pažiūrėt ar 
ištikro taip yra kaip mok
slininkai saiko, ar jie tik iš-, 
simislina žinodami kad žmo
nės ten nenulėks ir neper
sitikrins.

— Kad jau tu nori lėkt 
persitikrint, tai patarčiau 
tau perskaityt to'kių .lėku
sių pirma tavęs 'knygas: vie
ni lankėsi ant mėnulio, ki
ti ant Marso, dabar vėl “Ar
tojuje” telpa vieno garsaus 
profesoriaus aprašymas jo 
atsilankymo ant Venaus, ar
timiausios mums planetos. 
Skaityk tik vieną ar kitą tų 
veikalų ir žinosi.

—r Ar ištikro, drauge, jie 
ten buvo nulėkę?

— Kaslink tikrumo — tai 
ir tu geriau nenulėksi, bet 
kad ir nulėktum tai vistiek 
niekas apie tave nežinotų, 
nes negalėtum to surašyt į 
knygas, kadangi sakai tin
gi raštu sau 'galvą laužyt.

— Aš, drauge, galėčiau 
su prakalbom važinėt ir pa
sakot 'ką mačiau.

— Tiek to, Martinai," ne
vargink savo galvelės .tokia 
svajone; užteks tau tik pa
skaityti kaip kiti apie tai 
rašo.

— Ale ar jie ten buvo?
— But nebuvo, bet ir ne

galima nuvykt ant jokios 
kitos planetos.

— Tai iš kur jie žino?
— Žinojimas apie viską 

Į randasi apie mus, ir lygin-

dami jį prie reikalo galime 
aiškiausia dasileišti kaip da
lykai yra čia ir kaip jie ga
lėtų būti kitur. Nesenai dar 
mes nežinojome net apie tai 
kas dedasi ant musų žemės, 
ir jei žinios pasiekdavo — 
tai labai vėlai. Dabar jau 
tą pačią valandą viską su
žinome. Nežinojo pirmiau 
žmonės iš ko susideda žemė 
ir kaip ji stovi, dabar jau 
tas viskas žinoma. Kada pa
tirta ir sužinota tas, patir
ta taipgi kad sykiu su žeme 
aplinkui saulę keliauja ir 'ki
ti tokia pasauliai kaip mu
sų. Su Iteleskopų pagalba 
daug jų padėjimas patikrin
tas ir taigi apie juos tiek 
žinant lengva yra daryti su
lyginimus kas ant jų galė
tų rastis.

— Ale aš, drauge, vistiek 
netikiu kad nebuvęs ant ki
tos planetos žmogus galėtų 
sakyt iš ko ji susideda.

— (Valgydamas vieną ku
rio nors medžio obuolį jau 
tikrai žinosi ‘kokis skonis 
yra kito to paties medžio 
Obuolio; iš jo didumo ir spal
vos matysi jo prinokimo lai
psnį ir tikrai galėsi pasaky
ti ar jis yra rugštesnis ar 
saldesnis už tą ar kitą, ne
reiks jo net perkąsti. Tas 
pat jau ištirta ir su musų 
saulės planetomis: vienos y- 
ra jau prinokusios, kitos dar 
ne. Prinokusios yra tokios 
kurių paviršius jau susida
ro iš panašios žemės kaip 
musų, ir ant kurių vaikščio
jant jau padams nebūtų kar
šta. Neprinokusios yra to
kios kurios dar tik aušta ir 
artinasi to laipsnio kada ga
lės pradėti ant jų vystytis 
kas nors į augalus ar net 
gyviją panašus.

— Ale, drauge, kalbant 
apie obucflius, aš vieną turiu 
ir jį valgau ir užtai galiu 
daryt lyginimą su kitu, aie 
plandtų mes kaip Obuolių ne
turim saujose.

— Tiesa, negalim į saują 
planetų suimti, kaip obuo
lių, bet užtai mes stovime 
ant vienos planetos ir ją ži
nome. Paskui nupuolanti iš 
dausų meteorai arba kos
minės ' " . " ‘
jog ir kiti erdvių kūnai su
sideda iš tos pačios mede- 
gos kaip ir žemė. Saulinė 
sistema, lyginant su didumu 
erdvių, musų akyse yra tik 
kaip ant medžio obuoliai — 
plačiai, arti ir toli Ir štai 
su teleskopais visas plane
tas ištyrinėdami mokslo vy
rai jų stovį patyrė.

— Ale iš kur jie žino kad 
tenai yra kokie gyvi sutvė
rimai?

— Taip kaip ir tu dabar 
su savo 'klausimais, mokslo 
žmonės paklausia: nejaugi 
tik vienai žemei buvo lemta 
turėti ką nors gyvo ir kad 
ant jos augtų viskas auga
mo? Sakysime, jeigu vie
nas lauikas susideda iš tokios 
pat žemės ir kitas; tada ar 
negali ant kito lygiai vis
kas augti kaip pirmame? Ir 
ar negali ant kitų tokių pat 
atskirų planetų dirvų augti 
kas nors panašaus į bulves, 
ridikus, svogūnus ir česna
kus? Juk ir juos taip ly
giai saulė apšildo, taip ly
giai jie turi vandens ir lie
taus kaip ir mes. Paskui, 
jau senai kiti išvedžioja kad 
pati gyvybė ant žemės atsi
rado nuo kitų pasaulių, to
dėl jeigu vieną planetą gy
vybė pasiekė, taip galėjo ir 
kitą pasiekti. Jeigu gi jį 
atsirado ant žemės, tai ir ki
tos planetos turi tokias apį- 
stovas kuriose ji galėtų pra
sidėti.

— Kad šitaip, drauge, tai 
aš važiuosiu ant Marso į 
svečius.

— Laimingos kelionės, ko
lei kas kitas į galvą įsivels. 
Bet pirmiausia patarčiau 
skaityt “Artojuje” kelionės 
aprašymą ant Venaus ir vie- 

. šėjimą tenai; žinosi kokių 
i budu jie tenai nuvyko.

dulkelės patikrina

“Dirvos” Skaitytojams 
Duodamos Dovanos

Žiur. Pusi. 7-tą)
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» reikalo galime 
asileisti kaip da- 
a ir kaip jie ga- 
ur. Nesenai dar 
ome net apie tai 
amt musą žemės, 
s pasiekdavo — 
jlai. Dabai- jau 
įlandą viską su- 
ežinojo pirmiau 
:o susideda žemė 
stovi, dabar jau 
limoma. Kada pa
iniota tas, patir- 
id sykiu su žeme 
ilę keliauja ir ki- 
šauliai kaip mu- 
leskopų pagalba 
Įėjimas patikrin- 
i apie juos tiek 
va yra daryti šu
kas ant jų gale-

j, drauge, vistiek 
1 nebuvęs ant Id
'S žmogus galėtų 
ji susideda, 

damas vieną ku- 
ledžio obuolį jau 
įsi kokis skonis 
o paties medžio 
jo didumo ir spal- 
jo prinokimo lai- 
■ąi galėsi pasaky- 
ra rugštesnis ar 
ž tą ar kitą, ne
it perkąsti Tas 
tirta ir su musų 
etomis: vienos y- 
okusios, kitos dar 
kusios yra tokios 
ršius jau susida- 
išios žemės kaip 
it kurių vaikščio
dama nebūtų kar- 
inokusios yra to- 
i dar tik aušta ir 
laipsnio kada ga
gant jų vystas 
į augalus ar net 
asus.
drauge, kalbant 
us, aš vieną turiu 
tu ir užtai galiu 
ihną su kitu, ale 
s kaip obuolių ne- 
ose.
, negalim į saują 
įhiitį kaip olmo- 
itai mes stovime 
planetos ir ją ži- 
skui nupuolanti iš 
teorai arba kos- 
tkelės patikrina 
erdvių kūnai au

tos pačios mede- 
ir žemė. Saulinė 
ginant su didumu 
įsų akyse yra tik 
oedžio obuoliai - 
ti ir toli Ir štai 
pais visas plane- 
ėdami mokslo vy- 
q patyrė.
s kur jie žino kad 
kokie gyvi šutvė-

kaip ir tu dabar 
lausimais, mokslo 
alkiausia: nejaugi 
žemei buvo lemta 
nors gyvo ir kad 
igtų viskas auga- 
ysime, jeigu vie- 
susideda iš tokios 
ir kitas; tada ar 

t 'kito lygiai vis- 
kaip pirmame? Ir 
ant kitų tokių pat 
anetų dirvų augti 
mnašaus į bulves, 
zogunus ir česna- 
c ir juos taip ly- 

apšildo, taip ly- 
iri vandens ir lie- 
ir mes. Paskui, 

kiti išvedžioja kad 
Jė ant žemės atsi 
kitų pasaulių, tu- 
vieną planetą g? 
ikė, taip galėjo ir 
rkti. Jeigu gi j> 
nt žemės, tai ir lo
os turi tokias api- 
’iose ji galėtų pfr

šitaip, drauge, tai 
siu ant Marso i

ingos kelionės, b 
tas į galvą įsiveli 
liausią patarčiau 
Artojuje” kelionės 
ant Venaus ir vie
nai; žinosi kokiu 
tenai nuvyko.

Skaitytojams 
įmos Dovanos 
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Nuo Redakcijos
DAUGIAU PASITIKĖJIMO - IR PARAMOS!
D EDAKCIJON iaiks nuo laiko 

ateina iš įvairių kolonijų 
visokių protestų prieš Lietuvos 
Valdžią, ir jeigu juos visus im
tume talpinti ištikro išeitų tik 
maišatienė. Dauguma Ameri
kiečių Lietuvių tuos protestus 
ir nepasitenkinimus Lietuvos 
Valdžia rašo pasiremdami savo 
įsivaizdinimo norais: persistato 
kad tenai taip yra ir už tai prieš 
tą reikia protestuoti.

Dabar kairėji musų spauda 
paskleidė gandus-plepalus apie 
“žudymą” ir kankinimą kokių 
tenai žmonių ir dar prie to vis
ko priduria kad ta Valdžia su
sidraugavus su Lietuvos prie
šais. Priešų yra dvejopų: bol
ševikų ir Lenkų; bet kairėji 
spauda rėkia jog tas susidrau
gavimas yra su Lenkais, o del 
to; esą, ir Lietuva neatima nuo 
Lenkų jų laikomų užimtų Lie
tuvos žemių. Paskui ta pati 
spauda apsisukdama susikom-1 
promituoja save rėkdama kad 
reikia panaikinti Lietuvoje ka
rės stovis. Kaip gi galima bu
tų tikėti paliuosuoti Lietuvos 
plotus iš Lenkų panaikinus ka
ręs stovį ir davus pilniausią lai
svę visiems tiems Lietuvos prie
šams viduje organizuoti savo 
pritarėjus Lietuvos Valdžią nu
versti?

Iš vienos pusės', kairėji spau
da priešinga kruvinai karei, iri 
zurza jeigu Lietuvos Valdžia 
nori spėka atimti savus plotus 
nuo priešų. Bet kada nesipuo- 
lama ir 'kraujo neliejama, tada 
gauna priekabę kad štai ve ji 
(Valdžia) tyčia ko tai laukian
ti ir bičiuliaujanti su priešais.

. Varžymas Lietuvos Lenkų yra 
lygiai varžymas ir kitų Lietu
vos priešų •— bolševikų: kas ne- ] 
but viduje judės prieš Valdžią 
ir [bandys priešintis didžiumos 
Lietuvos gyventojų valiai, susi
lauks persekiojimo. Bet kad 
kairieji gaivalai visados' 'mėgs
ta pereiti kraštutinumų, jie pir
miausia ir patenka į kilpas: ka- , 
rėš stovio metu tokie prasižen
gėliai prieš visą šalį lieka su
šaudomi — ne tik Lietuvoje bet j 
ir visur.

Jei vienas toks pateko į tie-1
sos nagus ir už savo klastingus I Va]dži ir štai juflu> tauti. 
ir saliai prazutingus darbus at-

"... .Dviejų metų šeiminin
kavimas Lietuvos Valdžios, ku
ri nieko gero Lietuvai nedavė, 
privedė Lietuvos liaudį prie di
džiausio skurdo ir pamynė po 
kojų užgimusią Lietuvos pilie
čių laisvę. Per du metu ėjo 
žiauryn ir žiauryn persekioji
mas Lietuvos žmonių, ir pasku- 

■ tiniu laiku visoj Lietuvoj užvie
špatavo bjaurus varžymas ir 
naikinimas piliečių laisvės. Ma
tome kad musų Tėvynėj tėvai 
ir broliai yra pažeminami per 
Lietuvos valdininkus ir bjauriai 
visur persekiojami visokiais 
kankinimais, žudymais ir mir
ties baume.”

šitokias frazes la'bai lengva 
sudėti, įbėt kiek jos toli nuo tik
renybės tik patįs Lietuvos žmo
nės sąžiniškai tegali pasakyti.

Lai moksleiviai nemano kad 
“Dirva” stoja už žudymą žmo- 

Įnių, už persekiojimą ir už pa
niekinimą. Bet juk jus patįs, 
Amerikoj gyvendami, matot vi
są kairiąją spaudą rėkiančią 
kad čia irgi tas pat yra. Skai
tant tokius aprašymus persista- 
tai žmones pasriuvusius krau
juose, šaudomus ir kariamus, ir 
baisu darosi, bet kada apsidai
rai apie save pamatai kaip vis
kas tikrai stovi. Vienas-kitas 
atsitikimas buna čia ar ten, bet ' 
juk tam yra aplinkybės, geros j 
ar blogos, tikėtos ar ne. Vie- j 
nok tas nieko nekenkia abelnai 
žmonių padėčiai. Tokių atsiti
kimų buvo ir yra visur, ar ku
ri šalis vadinasi tokia ar kito- ' 
kia, ar kur valdo kelios partijos 
ar grynai viena, ar viršenybę tu
ri net kuri viena klasė.

Kraštutinumai niekada nerei- 
škia jog tai yra visuotina pade- 1 
tis ir taip nereiktų manyti.

Philadelphijos L. Piliečių Są
jungos 25 skyrius net pritaria 
“Keleivio” sumanytam šaukimui 
“progresiviškų” draugijų suva
žiavimo nureguliavimui Lietu- 
Vos Valdžios taktikos. Piilečių 
Sąjungos nariai neturėtų dasi- 

! leisti iškrypti į tokį kraštutinu
mą. žinote, suvažiuos bolševi- 

I kiški elementai, kurie visados 
nori ką nors išrasti prieš Lietu-

nių draugijų, vardai figūruos 
kaipč dėmė po jų nutarimais 
pasmerkiančiais Lietuvos Val
džią. Toks suvažiavimas reikš 
tiek kiek ir pačios spaudos pro
testai. Vietoj to, manomus iš
leisti tokiam betiksliam važinė
jimui pinigus geriaus butų pa-

silygino savo gyvastimi, kairėji 
spauda rėkia jog jau Lietuvoje 
pradėta abelnas gyventojų žu
dymas.

Ypatingą in tėkmę ant žmonių
daro spauda, ypač jei apipiešia-
mas dalykas yra tolimas Kaip I į™“ but7Z
paskirą žmogų raides -padievi-na, aukavus Lietuvai> ,kad Lenkai
didvyriu padaro, arba iš menko 
dalyko padirba ką tokio didaus, 
taip iš kitos pusės ir ko baisaus 
spaudoje apiplėšimas padaro tą 
atsitikimą tokiu dideliu kad iš
rodo jog viskas jau tik taip.

Jeigu žmonės i _ . . _
tolimus dalykus su tais kurie 
atsibuna aplinkui juos, tada vi
sai butų aišku ir tokios padidin
tos baisybės pradingtų, kaip 
pradingsta keno nors didybė ka
da su juo sykiu maišaisi.

Milijonai Lietuvos žmonių tu
ri daugiau galės pasmerkti vie
ną ar kitą paskirą valdininkėlį 
kuris netikusiai apsieina, ir mu
sų čionaitinis protestavimas yra 
daugiau niekas kaip tik užsiė
mimas neturinčio ką kito veik
ti. Jei norima gero Lietuvai 
Įvesti reikia su geru jį pradėti, 
o ne šukavimu kad taip nege
rai ir kitaip negerai. Lietuvai 
reikia aukų prižiūrėjimui našlai
čių ir vedimui ligoninių, gydy
mui sužeistų kareivių; reikia 
paskolos pirkimui ginklų prie
šams išstumti, o ne popiergalių 
su protestais šūkaujančiais ko
dėl priešai neišvaromi lauk.

Lietuva turi laikraščių ir tie 
visokių srovių laikraščiai seka 
visus Valdžios darbus; Ameri-

labiau pradėtų numatyti ant 
kiek Lietuva nori su jais ‘'bi
čiuliautis”.

mėgintų lyginti Paminklas Žmogžudžiui 
i Kaip laikraščiai rašo, Troy,
■ Alabama, mažame miestelyje iš 
- apie 5,700 gyventojų, tapo pa- 
i statytas paminklas Prezidento 
• Abraomo Linkolno užmušėjui

J. Wilkes Booth. Paminkslo pa-
■ statytojo vardas pasiliko slap-
■ tybėje. • (

Alabama yra pietinė valstija, 
apgyventa daugiausia negrais,

■ už (kurių laisvę ir vergiją 'ka
riavo pietinės valstijos su šiau
rinėmis, kada atsibuvo Civile 
Karė, Abraomui Linkolnui pre
zidentaujant. Linkoinas 'buvo 
didis negrų laisvės šalininkais ir 
užtai jis liko garbingas žmogus, 
vienas iš įžymiausių pavyzdžių 
Šuv. Valstijų istorijoje. Jo už
mušėjui, ant pajuokos, pietinė 
valstija leido pastatyti tokį pa
minklą. Pietinės valstijos liko
si nugalėtos ir 1965 m. negrai 
tapo laisvi ir pietuose ir šiaurė
je, nežiūrint buvusio užsispyri
mo pietus atskirti nuo Suv. Val
stijų unijos-.

kiečių spaudos pastangos “ro- Linkoinas, pagaliaus džiaug- 
dyti Valdžiai kelius” yra tik pa- smui nugalėtų priešų ir vergi- 
taikavimas savo skaitytojams, jos palaikytojų buvo teatre nu
neš -vis žmonių tipas bangavo šautas, šovikas Booth buvo ak- 
kuo naujesniu.

Niekados nerei'k stengtis blo
gais norais atsiekti 'ką nors ge
ru vadinamo.

Amerikos Lietuvių Moksleivių 
Susivienijimo Centro Valdybos 
Komitetas savo proteste vienoj j 
vietoj sako:

torius. Apie jo sugavimą ir nu- 
1 baudimą įkalbama dvejaip: bu

vo sakyta jog sugautas visai ki
tas žmogus, ne pats Booth.

Laike perstatymo Booth įslin
ko į prezidento ložą ir tenai jį 
nušovė, paskui šoko iš ložos ant 

j scenos ir surikdamas "Sic sem- 
!per tyrannis!” leidosi per užpa-

kalį lauk. Sėdo ant arklio ir 
tamsumoje nusitolino.

Tuojau teatro scenos uždan
ga nuleista ir taip pasibaigė vie
na iš didžiausių Amerikos tra
gedijų.

Praleistas dalykas. Gerb. J. 
Vileišiui, buvusiam Lietuvos 
Atstovui Amerikoje, nuėjus į 
S. V. Valstybės Departmentą 
atsisveikinti ir perstatyti naują 
Atstovą, gerb. V. čarneckį, ta
me deptarmente pasakyta, jog 
“mes prisižadame paskirti Lie
tuvai konsulą vien pagerbimui 
Atstovo Vileišio.” Tą girdėjo 
ir naujasis Atstovas ir Atsto
vybės darbuotojas Vinikas, (bet 
kažin kodėl Lietuvių spauda to 
nepaminėjo, ir tik per svetimus' 
šaltinius mes tai sužinome.

Vienas laikraštis išvedžioja 
jog gelžkeliai lupdami dideles 
kainas už prekių pervežimą pa
siima sau pusę to kiek prekė 
verta. Ūkininkas siunčia ketu
ris veršius į miestą pardavimui; 
kelionės gale jau tik du veršiai 
jam priguli, kiti du priklauso 
gelžkeliui. Tas yra daugiau 
negu senovės plėšikų baronų pa
sielgimas, kada jie kontroliavo 
viduramžinės Europos kelius, ir 
imdavo nuo keleivių kiek norė
jo. Jų mandagumas buvo dar 
ant tiek kad palikdavo žmogui 
kiek nors kad turėtų ką duoti 
kitam baronui, toliau paėjus.

Lietuvos Bonas — geriausias 
pilietybės paliudymas.

Ką, Kada ir Kaip Valgai Ir
Jau vasara. Sunku ryte at

sikelti. Kasdieniniai darbai kaip ; 
kalnai augšti. Dirbtuvėse per
daug užmo ir ofisai nepakenčia-

i mi. Butų daug linksmiau pra- i - 
1 leisti laiką ore saulės šviesoje.
■ Kaip žmonės gydo nuilsimą?

Daugelis iš jų skaito patentuotų 
. gyduolių garsinimus ir persitik- 
. rina jog kūnas reikalauja gy- 
. duolių. Bet tos “tikros gyduo

lės” tik laikinai duoda kunui gy
vybės, o ne stiprina kūną. Pa
vasaryje reikalinga kunui stip
rumo.

Kuomet 
ri jiegos 
Ypatingai 
deda veikti kuomet kūnas nu
dėvėtas.

Dabar laikas paklausti savęs-, 
ką, kada ir kaip valgai ? Vienas 
iš geriausių būdų stiprinti ku-

I na tai apgalėti milijonus džio
vos gemalų, kurie tik laukia pro
gos veikti, ir pagerinti žlebčio- 
jimą.

Kodėl nepradedi šiandien pra
šalinti tą nuoalsingą jausmą?

Bandyk sekančiai.
Ką valgyti: Valgyk užtekti

nai šviežių vaisių ir šviežių ža
lių daržovių.

Nevartok vaistų viduriams 
suliuosUbti, tai blogas paprotis. 
Geriaus valgyk fygų, sviestinių 
ir salotinių aliejų.

Gerk nors šešis stiklus van
dens į dieną.

Kada valgyti: Valgyk tris sy
kius į dieną reguliariškai — ne 
daugiau. Prieš gulimą neval
gyk, bet gerk šilto ' pieno, jei 
nori užmigti.

Kaip valgyti: Povaliai valgyk 
ir gerai kranityk maistą. Gali 
gerti vandens prie valgio, bet 
ne nuplaut maistą su vandeniu. 
Pamiršk rūpesčius ir skubumus. 
Juokas 
geresni

žmogus pailsta, netu- 
nepasiduoti ligoms, 

džiovos gemalai pra-

E>

Lenkų ponai nori Lietuvių že
mėmis savo chlopus apdovanoti. 
Nesulaukimas jų! Pirkime bo
nus !

Kiekvienas bernas išgelbsti gy
vybę kelių .Lietuvos jaunikaičių.

Bonai — musų tautos pajėgos 
saikas.

SIVAS-KUR TUR
KAI TRAUKIASI 

NUO GREKŲ
“ JEIGU taip vadinama ‘Ango- 

** ros Valdžia’, vadovaujama 
Turkų Nacionalistų, apleido An- 
gorą ir perkėlė savo sostinę į 
Sivas, 'kaip žinios skelbia, pa
sekmėje jos armijų neišsilaiky- 
mo prieš Grėkus Mažojoje Azi
joje, ji ištikrųjų persikraustė į 
Turkišką užpakalinę šalį”, rašo 
mums prisiųstas Buletimas iš 
Washington©, D. C., National 
Geographic Society raštinės. “Ir 
faktiškai beveik galima butų sa
kyti jog tas persikraustymas 
reiškia kaip perėjimą iš dvide-| 
šimto šimtmečio į tryliktąjį. An- 
goron davesta šaka vienatinio 
plieninio kelio kokis persidrie- 
kia per šiaurinę Maž. Aziją. Už 
šito mašinų amžiaus punkto vi
sa šalis remiasi grynai ant kup
ranugarių ar kitų naštą kelian
čių 'gyvulių transportacijos, at
liekant tą keliais kurie yra to
li nuo gerųjų. Sivas guli dau
giau negu 200 mylių į rytus nuo 
Angoros ir virš 100 mylių į pie
tus nuo Juodų! ų Jūrių.

“Tas miestas egzistuoja, vie
nok, tokioje srityje kuri pasie
kė labai augšto išsivystymo lai
psnio daug pirmiau negu du
rnais pukščianti Idkomotivai be- 
pradėjo Azijos paviršį nujuodin
ti, ir tai nėra bile koks miestas,' 
ant kiek miestai tokioje pasau
lio dalyje (skaitosi. Jam priski
riama 65,000 gyventojų, ir todėl 
jis yra apie tokio didumo kaip 
Little 'Rock, Ark., ir Sacramen
to, Cal., miestai įsu kuriais jis 
lygindamas! turi daugiau ką pa
skiro ir kitoniško, nes yra sos
tine valstijos arba vilajet.

“Sivas randasi ant augštos 
lygumos kuri yra šalta ir net 
perbuna didelius šalčius kadai 
žiemos laiku iš centrelines Azi
jos stepų Sniegų audros siaučia 
apie ir per Kaukazą ir suteikia 
tai sričiai 'klimatą lyginamai to
kį kaip sniegų nušluoti Rusijos 
plotai. Vienok ta šalis nėra dy
kuma. Sivas valstijos plotų ja
vai ir vaisiai iš jos 'klonių pa
gelbsti maitinti net prastesnes 
Turkijos didis. Ji yra turtinga 
variu, geleže, anglimi ir kitais 
vertingais mineralais, ir jeigu1

ir draugiškumas daug 
už piles kepenims.
(Fereign Language
Information Bureau,

Lietuvių Skyrius.

ką, Jonai!' Viskas at-žinai
pigo, o kodėl nei teatras, nei čop 
suj neatpigo? Bala jų nematė. 
Spjauk ant jų! Geriau nusi
pirksiu Lietuvišką Boną.

kada nors Turkija pasidarytų 
industriale šalimi Sivas galėtų 
būti jos Silezija arba Ruhr.

“Kuomet Roma buvo vyriau
sia pasauline galybe, Sivas (ta
da vadintas Sebasteia) buvo 
vienas iš jos svarbiųjų parube- 
žinių miestų. Per tūlą laiką jį 
valdė Armėnijos 'karaliai, gi po 
Bizantija jis buvo antras ir vi- 
sųsvarbiausių miestų Mažojoje 
Azijoje, 'buvęs viršijamas tiktai 
Caesarea miestu į pietvakarius 
nuo jo.

“Jeigu kupranugarių karava
nų 'keleivių stotyje’ Bagdade 
dienose Harun-al-Rašido radosi 
kas nors panašaus kaip šių die
nų šaukėjas apie išeinančius 

|musų stotyse traukinius, Sivas 
turėjo 'būti tankiai ant jo lupų, 
kadangi jis guli strategiškoje 
pozicijoje tarp Bagdado ir ‘pun
ktų vakaruose’. Už kelių metų 
vėliaus jis patapo metropoliu 
Seljuk Turkų Imperijos Azijoje 
pirm jiems išsikraustant vakarų 
linkui ir užimant Konstantino
polį.

“Kuomet Marco Polo aplankė 
tą miestą trylištame šimtmetyje 
jis 'buvo vienas iš vaizdingųjų 
Artimųjų Rytų miestų ir turė
jo apie 100,000 gyventojų. Tuo 
laiku (tasai miestas buvo pagar
sėjęs savo gražiais patiesalais 
ir karpetais, bet dabar ta indus
trija perėjo toliau į vakarus.

“Kuomet Seljukai turėjo savo 
imperijos sėdynę Sivas mieste 
jų atkitekturos dailė žydėjo. 
Kolegijos kurias jie tenai pabu- 
davojo tryliktame šimtmetyje] 
yra tarp gražiausių liekanų iš 
Muzulmanų dalios kokias gali
ma rasti Maž. Azijoje.

“Turbut vienas pavyzdingiau
sių žiaurumo darbų 'kada nors 
atliktų užimtame mieste, net 
tokiose pasaulio dalyse kur bu
vo daugiau žiauriųjų tironų, at
sibuvo Sivas miestą 1400 metuo
se vadovaujant žiaurumais pasi
žymėjusiam Timurui-Raišajam. 
Jo įsakymu tūkstančiai kūdikių 
buvo mirtinai sumindžioti po jo 
karinių arklių kojomis, ir po ši
to žvėriško darbo dar 4,000 nu
galėtų Armėnų to miesto 'gynė1- 
jų paliepta užkasti gyvais, ši
tą šiurpų apsireiškimą perleidęs 
tas miestas niekados nepakilo 
kokios nors didesnės svarbos po
zicijom.” 1

KANDIDAS
VOLTAIRE

(Tąsa iš pereito num.) ,
“Tai Paskutineji Diena!” sušuko Kan

didas.'
Jūreivis bėgiojo tarp griuvėsiu, ieško

damas pinigu; radęs juos, pasiėmė, pasi
gėrė ir, pramigęs kiek, už pinigus glamo
nėjo kokia tai patvirkėle, kuria pasitiko 
tarp išgriuvusiu namu, tarpe merdėjančiu 
ir mirusiu žmonių. Panglosas patraukė ji 
už rankoves, sakydamas:

“Mano prieteliau, negerai darai. Tu 
prasikalsti prieš visuotinąjį protą; tu ne
vykusiai pasirinkai sau laika.”

Griuvantie akmens pažeidė Kandida. 
Jis gulėjo gatvėje, šlamštu apneštas.

“Vaiman”, tarė jis i Panglosa, “gauk 
man lašeli vyno ir alyvos, aš jau mirštu.”

“Šisai žemes sujudimas nėra naujas 
dalykas,” atsake Panglosas. “Pernai toks 
pat su'drebejimas buvo Amerikos mieste, 
Lima; ta pati priežastis ii’ ta pati pasek
me; ištikruju, tur 'būti yra koks požemi
nis sieros traukimas tarp Lisbonos ir Li
ma .... ”

“Viskas, gali bulti”, atsake Kandidas; 
“bet, del Dievo malones, duok man lašiu
ką vyno ir alyvos.”

“Kaip tai, — gali įbuti?” atsake pilo- 
sopas. “Aš esu tikras, jog ši dalyka gali
ma priparodyti.”

Kandidas nualpo, ir Panglosas gavo 
jam kiek vandens iš 'buvusio šalie šulinio.

Rytojaus sulaukė, jie vaikštinėjo po 
griuvėsius ir rado kiek maisto, kurs atgai
vino ju nusilpusias iegas. Po to, jie prisi
dėjo prie žmonių, gelbėjusiu tiems, kurie 
liko dar gyvi. Vieni, kuriems jie pagelbė
jo, davė jiems gerus pietus, kokius galėjo 
duoti tokiose baisiose sąlygose; teisybe, 
praeitis buvo graudi, tad-gi visi jie ašaro
mis vilgė savo duona; bet Panglosas rami
no juos, užtikrindamas, kari dalykai ir ne
buvo galeje kitaip virsti.

“Nesą,” jis aiškino, “visa kas yra ge
resniam tikslui. Jei vulkanas yra Lisbono- 
je, tai jis ir negali būti kitoje vietoje. Ne
galimas dalykas, kad butu atsitikę kitaip, 
negu atsitiko; neša viskas yra tinkamoj 
tvarkoj.”

Tūlas juodai apsirėdęs žmogelis, In
kvizicijos Šalininkas, sedejes šalę jo, man
dagiai pasigriebė jo žodi ir paklausė:

“Matoma, kad jus, tamsta, netikite i 
pirmapradine nuodėmė; nesą, jei viskas yra 
geresniam tikslui, tai išeina, kari, anot tam
stos, nėra buvę nei nusikaltimo nei baus
mes.”

“Nužemintai meldžiu Jūsų Ekscelenci
jos atleidimo”, dar mandagiau atsake Pan
glosas; “nesą žmogaus nusikaltimas ir jo 
prakeikimas inejo i pasaulio tvarka.”

“Tamsta”, atsake šalininkas, “vadina
si, netiki i valios laisve?”

“Atleisi man, Ekscelencija”, tarė Pan
glosas; “laisve atatinka absoliučiai būtiny
bei, nes būtinai reikalinga buvo, kad musu 
valia butu laisva; nesą, trumpai kalbai, pa
siryžimo valia....”

Panglosas tik iki puses buvo privedės 
savo sakini, kaip Inkvizicijos Šalininkas pa
mojo savo tarnui, kurs padavė jam stiklą 
vyno iš Porto ar iš Opporto.

* Toks buvo Japonu nekentimas Krikščioniu 
tikėjimo, kad jie Europiečius pirklius, ateinan
čius i ju salas, priversdavo trypti kryžių, atsiža
dėti visu Krikščionybės ženklu ir prisiekti, jog 
jie neišpažysta to tikėjimo, žiur. sk. XI kelio
nes i Laputa Swift’o veikale “Gulivero Kelione”

VI
Kaip Portugalai Parengė Dailu Auto- 
Da-Fė, Apsisaugojimui nuo Žemes 

Drebejimo Ateityje, ir Kaip Kan
didas Viešai Buvo Nuplaktas.

pO to, kaip žemes drebėjimas sunaikino 
tris ketvirtdalius Lisbonos miesto, tos 

šalies valdonai negalėjo sugalvoti pasek- 
mingesnio dalyko apsisaugojimui nuo to
limesnes nelaimes, kaip surengimas žmo
nėms gražaus' auto-da-fė*; nesą, mat, 
Coimbra Universitetas nusprendė, kaip ge
riausias paslaptingas būdas neleisti žemei 
drebėti busiąs tame, jei keli žmones gyvais 
bus sudeginti. ,

Taigi jie suėmė tūla Biskanieti, kurio 
kalte buvo tame, kad jis apsivedė su savo 
krikšto motina, ir du Portugalu, — kurie-

* Tasai Auto-da-fė (“tikėjimo išpažinimas”) 
atsitiko už keliu menesiu po žemes drebejimo, 20 
d. birželio, 1756 m.

Vertė Karolis Vairas
■B

du buvo atsisakiusiu valgyti lašinius, ant 
kuriu buvo keptas viščiukas*; po pietų jie 
suėmė dar-gi Dr. Panglosa už tai, kad šis 

. išreiškė savo mintis, ir Kandida, kurs jo 

. kalbos klausėsi. Juodu nugabeno i atski- 

. rus kambarius, labai šaltus, nesą i juos nie
kados neineidavo saules spinduliai. Aš- 
tuonioms dienoms praslinkus, juos aprengė 
i San-benito* ir ant ju gaivu užmovė po
pierines mitras. Ant tos mitros, kuri bu
vo užmauta ant Kandido galvos, buvo'nu
paišyta išvirkščiai liepsna ir velniai, be uo
degų ir bė kanopų; Pangloso velniai buvo 
su uodegomis ir kanopomis ir 'liepsna buvo 
kaip reikiant. Jie maršavo procesijoje ir 
klausėsi labai graudingo pamokslo ir gra
žios bažnytines muzikos. Kandidui plake 
kaili, giedodami bažnytines giesme; Bis- 
kanietis ir du vyru, 'atsisakiusiu valgyti la
šinius, buvo sudeginti; Panglosas buvo pa
kartas, nors tai ir nebuvo teisėta. Ta pat 
diena žemes dar smarkiau sudrėbėjo.

Kandidas, išsigandęs, nusiminęs, nusi- 
stebejes, visas kruvinas sake pats sau:

“Jei šis pasaulis yra geriausis, tai ko
kie yra kiti pasauliai? Pagaliaus, jei aš 
tiktai bučiau nuplaktas, tai dar tiek to, juk 
buvau prie to pripratęs tarpe Bulgaru. Bet 
ak, mano brangusis Panglose! Tu didžiau- 
sis pilosope, ir a'š turėjau žiūrėti kaip ta
ve korė, be jokios kaičios! Ak, mano Ana- 
baptiste, geriausis žmogau, tu turėjai pri
gerti prie pat uosto! Ak, panele Kunegun- 
da, tu visu mergeliu žemčiūge! Ka tu iš
kentėjai ir kaip tavo grobeliai buvo pa
leisti !”

Tokiu budu jis raudojo, vos pastovė
damas; tuo tarpu ji plake, už ji meldėsi, 
jam nuodėmės atleidinejo, ji 'laimino. Prie 
jo priėjusi senuke tarė:

“Sunau, drąsos ir eik kur aš eisiu!”

* Nevalgymas lašiniu rode žmogų esant žy- 
tikejimo, — taigi rode auka auto-da-fė, arbadu 

inkvizicijai.
* Drabužiai, vadinami San-benito buvo tai 

palaidas, lyg maišas, užvalkalas, ant kurio buvo 
išteplioti velniai, ugnis, pats pasmerktasis ir tt. 
Toki ruba užmaudavo ant žmogaus, Inkvizicijos 
pasmerkto sudeginimui, ir taip pasmerkti žmo
nes auto-da-fė procesijoje turėjo eiti tokiu drabu
žiu aprėdyti. Išpažine savo paklydima ir priža
dėję nebeklysti dėvėjo toki pat drabuži, tik liep
snos ant jo buvo žemyn nukreiptos. Ant drabu
žių, kuriuos turėjo dėvėti žydai, šmeižikai ir iš- 
gamos-atsimeteliai, buvo nutepliojamas, pryšaky 
ir užpakaly, švento Andriaus kryžius.

VII
Kaip Senuke Moterele Gydė Kandida 

ir Kaip Jis Surado Savo Meiluže.
J^ANDIDAS, ka'dir nedrąsiai, visgi seke 

senuke i jos lauža, kur ji davė jam puo
duką pomatumo žaizdoms patepti, parode 
paklota dailia lovele, davė eile drabužiu 
persirengti ir paliko jam šio to valgyti ir 
gerti.

“Valgyk, gerk, miegok,” tarė jam, “ir 
tegul tave globoja Švenčiausioji Panele iš 
Atochos*, didysis šventasis Antanas iš Pa
duos ir didysis šventasis Jokūbas iš Kom- 
postellos. Rytoj aš vėl čia ateisiu.”

Kandidas, nustebės iš viso, kiek jis 
prisikentėjo ir dar daugiau iš senos moters 
malonumo^ ir mielaširdybes, norėjo pabu
čiuoti jai ranka.

“Ne man turi bučiuoti ranka”, ji pa
sakė; “rytoj aš sugryšiu. Patepk sau žai
zdas su pomatumu, pavalgyk ir gulk.”

Kandidas, nežiūrint daugybes jo nelai
miu, pavalgė ir išsimiegojo. Ryto meta se
nuke atneše jam pusryčiu, apžiurėjo jo nu
gara ir pati patrynė su kitokiu tepalu; to
kiu pat budu ji atneše jam ir pietus; vaka
re irgi sugryžo vakariene nešina. Sekan
čia diena ji taipgi tokiomis pat ceremoni
jomis lankėsi pas ji

“Kas tamsta esi?” klausė Kandidas; 
“kas inkvepe tamstai tiek gerumo? Kaip 
aš galėsiu tamstai atsilyginti?”

Geroji senuke nieko neatsake; ji su
gryžo vakare, bet be vakarienes.

“Eik su manim,” ji pratarė, “ir nieko 
nesakyk.”

* šitoji Paneles stovyla yra medine; kas me
tai per savo atlaidus ji verkia, ir visi žmones 
verkia. Viena diena pamokslininkas, pamatęs 
dailyde sausom akim, paklausė, deiko jis neapsi- 
lieja ašaromis, matydamas, kaip Paneles stovy
la verkia. “Ak, teveli”, atsake dailyde, "juk tai 
aš prikaliau ja sienos įduboje vakar. Sukaliau 
stovylos užpakalin tris ilgas vinis; taigi tuokart 
jai ir reikėjo verkti, jei tik ji moka verkti....” 
— Volatire, Melanges.

(Bus daugiau)



DIRVA

LIŪDESIO 
' DIEVNAMIS

(Pašvenčiu Verkiančiai Lietuvai)
Rašo Budrikas

(Tąsa iš pereito num.)
Ir, pirmą kartą, Tu žengei prie siel- 

graužos garso — šviežiai išreikšto ir rau
dančio spiegimo.

Antrą kartą Tau bekeliaujant šį ap- 
linkbėgj, jis jau buvo švelnus sielgraužos 
dūsavimai — pasenėję ir atšalę.

Bet.... tretj kartą visą vargo lermą 
paskandintą mirusiųjų liūdesio tyloje — 
visi mirtinai nutilę.

Ir dabar, viduj to Dievnamio slaptin
gos .širdies, Tau prasideda Apeiga, — tik
tai jiems vieniems nudenglta, kurie pažino 
liūdėsi ir iš savų gilių krūtinių išplėšė nai
kinančios Mirties vilyčią.

Nieks kitas neturi dailės ar mokslo gu
drybės kad paliudyti ar užrašyti Misterijų 
parodytų toje tamsioje, keistoje Initiacijo- 
je-

Nei gi galėtų pats iniciativis liežuvis 
apdovanoti neišlavintą ir nepašvęstą ausį 
su simbolinės Pilgrimystės paslaptimis, ati
dengtas tame Skausmo Rituale.

Nei gi kas galėtų parodyti mums, kaip 
yra parodyta Tau, laipsniškai, tą Senąjį- 
Liūdesio Taką kurs gulėjo užpakalyj viso 
pasaulio vargo nuo amžių iki amžių.

Tiktai meilus pasigailėjimas, kiltas va
gis, kurs nematant įlenda į visas žinyčias 
su jos vyriausiu raktu, yra, teisingu išve
dimu, paliuosudtas nuo tos augštos virše
nybės.

Skausmas, kurį ji jaučia, šliaužia ant 
kulnų visų kurie ineina į tą Dievnamį, ir 
atidengia jai visus daiktus kitiems užgin
tus matyti.

Vienok gi, ji, sąjausmo aš, visa-galin- 
ga — šiandien tebeklupo prie to Dievnamio 
išlaukinių durų.

Tavo liūdesio svarumas, Tavo locna su
krauta vargo našta uždarė jai Dievnamio 
duris sparčiai.

O! perdidis
Taip erdvas kad net pats Pasigailėji

mas negali peržengti anapus pirmojo liūd
no Tavo likimo slenksčio, nei gi gali Tavo 
gilią Initiaciją pažinti.

Ji tiktai gali klausytis prie durų. Ir 
ne daugiau. Ne.

Drebanti.... intempta ausia... .• no
ri išgirsti iš murmenančio balso ar vidu
jinės tylos ką jie gal pasakys.

Ir ji girdi tankų durų darinėjimą.
Vienvalingai.... greiti žingsniai po as- 

U-
Staigus ginklų sužvangėjimas, arba 

baisus bildėsis, kas galėtų atsitikti Tau pa
sitikus kaikurią. Nuodėmę, kuri tunka nuo 
gilios sielgraužos.... arba sutrukdytas 
staugimas, lyg iš mirštančios kurio nors 
tamsaus Nevidono gerklės, užsmaugtos an
kštoje kautynėje.

Paskui ramaus pasiduodančio paleng
vinimo apžavėjimas, — kol, Staigus, švie
žias merdėjimas sužadina naujas kančias, 
— nepalengvinta nei balsamo, kol silpnos, 
išvidinės saldžios muzikos melodijos išsi
liejo, ir gilus balsai pasikėlė triumfališkoje 
psalmėje.

Šitaip klausėsi ji — be kvėptelėjimo ir 
plačiai praplėstom akim.... žvalgėsi ir 
stebėjosi.

Ir pilna gailesčio.... maloni ašarėlė

REIKALAUKIT “DIRVOS” 
KNYGYNE

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-LietuviSkas 
Didžiausias turtas žmogui, kuris jj turi, Amerikoj gy
vendamas. Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo
džio reikia, tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam j 
Lietuvą būtinai reikėtų jj turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimusi.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais .......... $10.001
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas .......... $11.00

Kun. Dembskis, jo gyvenimas, raštai ir darbai — gy
vas piešinys didelės atminties musų pirmųjų 
minties liuosuotojų didvyrio. Su paveikslais 
ir dailiai atspausdinta knyga, 165 puslapiai_  1.00

1465. Iš ko kyla melai ir skriaudos žmonijoje. Para
šė kun. V. Dembskis. Shenandoah, Pa.-, 1899, 
pusi. 171 ............................................7..... 75c

507. Žemių dulkės. Apysaka parašyta M. Radzevičiū
tės. Yra viena iš geriausių, svarbiausių ir pa
mokinančią! pasakų. Vertė Dr. V. Kudirka. Ply
mouth, Pa. 1901, pusi. 226............................ 50c

1595. Socialistiškas klausimas XIX amžiuje. Pagal 
grovą A. de Mun, vertė J. Uosis. Shenandoah, 
Pa......................................... 10c

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

I išsiveržė liūdname prisivaidinime apie šal
tą ir baisią ir tamsią nugalėjimą.

Ir kartais prie jos — nuvargusios if 
išblyškusios besibriaunant prie ilgai neįlei
džiamos ineigos — ateidavo Viltis ir pa
spausdavo jos rankas.

Ir kartais Baimė, jai besidairant į vi
sas puses, artindavosi prie jos ant pirštų 
galų.... pasiklausyti.

Ir tolybėje,- atstu stovi Didybė, aštrio
mis akimis, tiesi, nesiklausanti: nes tos du
ris neslepia jai jbkių pavojų, ir ji žino, ar 
bent mano žinanti, kad nei belai'kinis liki
mas/nei Dievo Teismas, nei tamsus kan
kinimas, nei gi žiaurių nevidonų neišžudy- 
damas neįveiks Širdies to kurį Ji myli.

Bet gi visi laukia 'ką tie naujai atsive- 
riantieji Augštieji Vartai parodys.

O, ar tai bus paveikslas padarytas iš
kalbus pagal baimę išniekinto ir sumindžio
to vargo? mina — triumfuojanti, ir pasi
elgimas kaip karalienės nusileidžiančios 
nuo savo sosto?

Ar gražybė bus paskolinta tiktai per
galei ir nuveikimui?

Arba, už tų atvertų durų bus matomi 
kiti liūdni ženklai, tamsesni ženklai, reiš- 
kiantįs kartesnį nugalėjimą ir visa veltui 
išeikvotą stiprybę?

Ar kai kurių neutralių liikmų, išvaiz
da be vertinga ir tuščia šaipysis? Žings
niai sviruojantįs, abejingi, neužsitikimi ir 
nerangus? Ranka drebanti?' Akįs aptam
sintos nubudimu?

Tą reginį pamatys., ypač tas kurio 
liūdna taurė buvo pripilta perpilnai — kas 
apkvaišo ir išgėrė perdaug vargo.

O, viso skausmo Motina!
Mes negalime apsakyti!....
Mes, kiti Tavo kūdikiai, galime tiktai 

laukti kartu su tuo nutildytu pulku kurs 
klausosi prie vartų, prie tų ineigos durų.

Nes Tavo tamsus pragaras, šiame mis
tiškame, valančiame apžavėjime, paslepia 
Tave nuo musų.

Ir Tavo viršaująs likimas, lyg kokio 
apvienėjusio monarcho nuošali! valstybė, 
iškelia Tave augštai ir nepasiekiamai.

Tiktai tylinčia Viltimi mes tegalime 
atsistoti šalę Tavęs, ir tuomet tonuoti sa
vo mintį su Tavo atgarsiančiomis melodi
jomis.

Arba, stovėdami sų neįveikiama Didy
be, rišti savo kiltą pasitikėjimą su ja, kuri 

j liūdi melancholiška mintimi, kad Jis mirė
— Jis, didis Sūnūs, kurio Tu raudi veltui!

Koks narsus Jis buvo!
Taigi, buk drąsi! Ir savo tamsiausia

me -pragaro kankinime imk savo šviesą nuo 
Jo!

Jis apleido viską! Ir kaip noringai, 
linksmai!

Ką? Tu apgailauji Jo šventa metavo- 
ne? Jis to nenori.

Ar pavydi Jam aukos kurios Jis prašo’ 
padaryti? Arba sudrebi kuomet Jis parei
kalauja Tavęs rizikuoti drąsų išbandymą,
— taip didį, kaip ir Jo?

Ar tai ne tiesa?
Didybės balsas skamba.
Ir Viltis parausta, girdėdama šitokį 

klausimą.
Didybės balsas skamba.
Ir Viltis parausta, girdėdama šitokį 

klausimą.
Ne, delei visų busimųjų Dievų! Ne!
Tai netiesa!
Šitokį baili Motina negali pagimdyti 

Sunaus kaip Jis.
Tavo Dvasios pergalė pasiėmė Jį už 

prisižadėjimą. »
Bet malonu!.... Valanda artinasi!
Tuojau tos durįs atsidarys.
Ir mes pamatysime.
O! tuomet mes sapnuosime, mes sva

josime, mes tikėsime, bet mes, taipgi, ir ži
nosime.

Initiacija aprengta mistiška galybe, net 
ir tos apmaudingos valandos išmušime, ap
sireikš ir peržengs tą sunkaus vargo slenk
stį ir išaugs kilnesnė Lietuva!

Išdidžiai Ji žengs — pirmyn.
Ji maršuos lyg karalienė; ir savo Ran

koje nešios ir 'dailins galingesnės ir skais
tesnės ateities dienų dovanas.

Jos širdyje žydės naujos vilties gėlės— 
I šviežiai pražydusios auksiniais žiedais.

Ir iš Jos akių suspindės naujas apsi
reiškimas — dieviška reveliaėija.

Per valandėlę Ji stovės giliai užsimąs
čiusi.

Ir paskui, stebuklingom akim, kurios 
koliojo abejojančią Baimę, Ji paduos savo 
ranką džiaugsminga šypsą Pasigailėjimui, 
Vilčiai ir Didybei, ir ves į naujai atgimu
sią Šalį, švelniai šnabždėdama:

Tai yra gerai! puiku! Nes del to Jis 
mirė!

ENRICO CARUSO
Smulkmenos Apie Jo Gyvenimą ir Mirtį

Pereitą savaitę visas pasaulis 
staigu nugirdo liūdną, netikėtą 
žinią: mirė Enrico Caruso, gar
siausias moderniškųjų laikų dai
nininkas. Per suvirs dvidešimts 
penias metus Išisai operatiškas 
tenoras “su auksiniu balsu” bu
vo garbinamas kaip Amerikoje 
taip ir visuose kituose kraštuo
se kur tik jis apsilankė ir turė
jo tokią žymią karjerą kaip bi
le kuris geriausia žinomų rni-li- 
tariškų vadų ar valstybės vyrų.

Kaip ir daugelis kitų talen
tuotų operos dainininkų, Caruso 
gimė Italijoje, Neapolio mieste, 
vasario 25 d., 1873 m. Jo tėvas 
buvo Marcellius Caruso, mecha
nikas, kuriam muzika niekados 
nepatiko, vienok raginamas lei
sti savo sūnų, tada buvusį vie
nuolikos metų amžiaus, giedoti j 
bažnyčiose savo mieste jis ant j 
to sutiko. Paskiau jaunikaitis 
buvo paduotas specialiai mokin
tis dainavimo ir balso lavinimo; 
išsykio nesirodė žymių tikro jo 

I gabumo. Savo’ mokytojui jis 
I prižadėjo atlyginimu -ketvirtą 
dali savo ineigų per penkis'me
tus, kada jau jis galės pasirody
ti scenoje.

Pirmą įžangą į dainos pasau
lį Enrico turėjo 1894 metais, 
Neapolyje, Nuovo teatre, daly
vaudamas “L’Amico Francesco” 
veikalo perstatyme. ’Vėliaus jis 
perkeliavo Italiją ir Siciliją ir 
padarė sutartį keturiems sezo
nams dainuoti La Scala teatre, 
Milane. Paskiau jis pradėjo ro
dytis platesniam pasauliui, dai
navo St. Peterburge, Maskvoje, 
Varšavoje, Romoje, Lisbonoje, 
Paryžiuje, Londone ir svarbes
niuose miestuose Vokietijoj.

Amerikon Caruso atvyko lap
kričio 23 d., 1903 m., pirmiau
sia pasirodydamas Metropolitan 
Operoj New Yorke. Iš pat sy
kio Amerikos kritikai jį sutiko 
nevisai entuziastiškai. Po pir
mojo perstatymo rašydami ly
gino jį prie 'kitų visų Italų dai
nininkų kurie tik turi dideles 
gerkles.

Manydamas jį parodyti Ame
rikai, Metropolitan Operos per- 
dėtinis Mauricas Grau siū
lė jam atlyginimo po $700 mė
nesyje, bet paskui manydamas 
jog tai yra perbrangu, atsime
tė. Tik greit po to vėl Grau su
sigriebė, matydamas kokia pro
gą praleidžia, ir susitarė suves
ti Caruso su Amerikos' opera, 
ant penkiasdešimts perstatymų, 
po tūkstantį dolarių iuž vakarą. 
Esant jam Lisbonoj, Grau susir
go, tokiu budu Caruso neteko 
vilties Amerikoj dainuoti. Bet 
Heinrich Conrad, kuris užėmė 
vietą Metropolitan operoj po 
Grau, tuojau pakvietė jj atvyk
ti, ir tokiu -budu Caruso susi
laukė savo geismų išsipildant.

Nora tikrų Skaitlinių nėra iš 
jo uždarbio Metropolitan Operoj, 
manoma kad abelnai "Caruso ga
vo po $3,000 už kiekvieną per
statymą kuriame jis dalyvavo.

Caruso po pasitaisymo nuo vi
sų apsunkinimų Amerikoje, iš
vyko Italijon pereitą pavasarį 
ir manė tenai gydytis. Sirgda
mas New Yorke vienu tarpu jis 
savo lankytojams prasitarė:

“Aš noriu mirti.... ” ir dar 
nepabaigus jo sakinį kiti jam 
kalbą pertraukė, manydami jog 
jis visai bereikalingai tai sako, 
nes juk tuoj išgis. Bet paskui 
jis pabaigė jog nori mirti savo 
šalyj, Italijoje, gimtiniam mies
te, jeigu jau reiktų mirti. Jo 
noras ištiesų išsipildė.

Savaitė prieš mirtį, Caruso su 
žmona lankėsi Sorrentoj; labiau 
apimtas ligos stengėsi gryžti j 
Neapolį, nes tenai buvo geres
nių gydymui patogumų. Su- 
gryžus jis jau -buvo visai silp
nas ; nuspręsta daryti operacija, 
kaip vienatims būdas pagelbė
jimui. Po operacijos jis gavo 
staigų peritonitą ir nuo to jo 
padėjimas pradėjo vis blogėti. 
Jau panedėlį, rugp. 1 d., jis jau
tė artinantis mirtį, bet vis lai
kėsi savo gerame upe.. Prie jo 
lovos nuolat buvo jo žmona ir 
jo brolis. Nežiūrint didelių pa
stangų jo gyvybė palengva ma
žėjo ir tuoj po vidurnakšio, rug
pjūčio 2 d. mirė.

• * «
Jo gyvenimo geros ir blogos 

pusės ėjo sykiu, kaip ir 'kitų vi
sų žmonių. Iš budo jis buvo ra
mus ir mėgstantis tykų gyve
nimą.

Du metai b t gal, Florencijoj, 
Italijoj, kur jisai turėjo savo 
vilią, kurioje praleisdavo laiką 
vasaromis, jam buvo atimta 30 
bačkų vyno laike darbininkų su
judimo tuo laiku. Palikta tik 
biskelis kad užtektų iki sekan
čio' vyno darymo laiko.

Birželio 14 d. 1920 m., jo 
žmonai pavogta $400,000 vertės 
auskarų; ir jis pats vos ištruko 
nuo mirties eksplodavus. bombai 
operoj Havanos mieste.

šalip nesulyginamo balso, Ca
ruso (turėjo kitus gabumus; jis 
'buvo gabus karikatūristas ir 
pirmos klesos mimikas. Kai
po kartunistas-piešėjas laikraš
čiams, gal butų tiek daug ne
uždirbęs, vienok butų turėjęs iš 
to 'puikų pragyvenimą. Dauge
lis jo draugų patekdavo į jo 
keistus piešinius, ir kartais jo 
braižiniai būdavo patalpinami 
laikraščiuose.

Angliškai jis kalbėjo laibai 
įlaužytai. Sykį jo draugai juo
kais klausė kuo jis norėtų būti 
po to kaip neteks baiso ir ne
galės dainuoti. Savo Anglui 
klausinėtojui jis atsakė norėtų 
būti vagiu!.... Kokiu vagiu? 
— jo užklausta: bankų vagiu, 
traukinių užpuoliku, ar piratu- 
laivų plėšiku?

Traukinius užpult, — sako 
jis, — apvogti pasažierius, tai 
puiku; bet jis nesuprato Ang
liško žodžio ‘'pirate” ir paklau
sė ką tas reiškia. Atsakyta jog

komanduosiu piratų laivą. Aš 
plauksiu į pragarą!”

Jis turėjo gerą atmintį. Ser
gant New Yorke jį aplankė Ita
lijos ambasarodius ir varde sa
vo karaliaus ir šalies palinkėjo 
jam greito pasitaisymo. Amba
sadorius užsiminė girdėjęs jį 
dainuojant Genoa mieste dvide
šimts keturi metai atgal, “Po- 
liteama” veikale. Caruso gi at
sakė kad tai ne jis tame persta
tyme dainavo bet tūlas Carlo 
Felice.

New Yorke penketas metų at
gal, kalbėdamas viename klube, 
Caruso pasakė: “Prižadu jums 
kad aš, nuėjęs į dangų, dainuo
siu tenai visados.”

Jis tankiai išsireikšdavo ap
gailėjimo kad jam nelemta buvo 
būti 'kaip ir visi paprasti žmo
nės: "Mano dovanos našta yra 
sunkesnė negu atlyginimas už 
tai.”

Už KATŽUDYSTĘ
New Yorke vienas žmogus nu

baustas dviem dienom kalėjimo 
už išmetimą per langą katės ir 
užmušimą jos.

HAMBURG
Naujais laivais — Tiesiog į 

DANZIGĄ IR VARŠAVĄ 
ORBITA Rugp. 13
OROPESA ....;.. Rugp. 27
ORDUNA .............. Rugs. 10

Paskiri uždari kambariai mote
rims ir šeimynoms.

The Royal Mail Steam Packet Co. 
26 Broadway New York 

arba vietinėse laivų agentūrose.

DR. J. ŠEMOLIUNAS
Akių Gydytojas

Ofiso valandos: 
10 ryte iki 12 
3 iki 5 po pietų.

Nedėldieniais 
nuo 10 iki 12

8115 St. Clair Avenue

Enrico tapo palaidotas rug
pjūčio 4 d. Specialiu karaliaus 
■pavelijimu, laidojimo pamaldos 
atsibuvo San Francesco Di Pao
la bažnyčios bazilikoj, garsingoj 
budąvonėj, panašioj Romos Pan- 
theonui, pastatytoj Berdinando 
I 1817-31 metais.

COLL VER - MILLER CO.
LAIVAKORTĖS IR PINIGŲ SIUNTIMAS

Mes vartojame jūsų kalbą.
2033 E. 9th Street ir 198 W. 25th Street
netoli Euclid Avenue Kampas Franklin Ave.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
t=t DANTISTAS jSt!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1395 E. 9 Street 
Cleveland, Ohio.

žmogui kuris moka 
taupyti.

Laikymas pinigų šioje 
Society suteikė dauge
liui žmonių pradžią į 
geresnę ateitį.

Incorporated tdĄt) 

ponely ftr Innings 
in the (fits of QUeoelonb 

public khiam

Didžiausias ir Seniausias Taupymo 
Bankas Ohio Valstijoje

Nekuriuose atsitikimuose, kaip 
1920 metais Havanoj, Kuboj, 
jam buvo mokama po $10,000 
už vakarą.

Per šešiolika metų Caruso 
dainavo nemažiau kaip 549 sy
kius įvairiuose Francuziškuose 
ir Itališkuose perstatymuose 
tik vienoj Metropolitan operoj. 
Jokia 'kitas operos dainininkas 
Amerikoje, nuo laikų Brignoli, 
Campanini, Ravel'li, Tamagno ir 
Jean de Reszke nebuvo taip il
gai ištisinai visų operos mėgė
jų ir abelnai pasaulio (garbina
mas.

šalip New Yorko, Caruso da
lyvavo daugelyje- perstatymų 
Chicago j, Clevelande, Bostone 
ir kitur.

Po savo didelių operos sezonų 
Caruso kartais turėdavo blogu
mo su gerkle, bet paprastai tas 
praeidavo po kiek pasilsio ir 
pasisaugojimo, ir tankiai pasi
rodydavo gandai spaudoje jog 
“Caruso jau niekados negalės 
dainuoti”, žiemą 1920 m. jis 
sutiktas didelib blogumo kada 
gerklėje truko maža kraujo gy
slelė dainuojant Brooklyno Aca
demy of Music, veikale “E’lisie 
d’Amore”. Iš to negerumo iš
sisukęs Caruso apsirgo pleuri- 
aitu.

Caruso antru kartu vedė 1918 
metais, Amerikietę iš New Yor
ko, su kuria susilaukė vienos 
dukrelės. Su pirmąją savo mo- 
tere, dainininke kuri su juo da-j 
lyvavo operose Trevisoj ir Bo-I 
lognoj, turėjo sūnų.

tai tai yra jūrių plėšikas. Ta
da Caruso atsakė: "Puiku!' Aš

THE MUNICIPAL SAVINGS 
, & LOAN COMPANY 

Sumokėtas Kapitalas suvirs $500,000.00

Šis sumokėtas suvirš Pusės Milijono Dolarių Kapitalas 
yra liudymas ir apsauga visų tų pinigams, kurie deda į 

šios Kompanijos Skyrius taupymui.
VISAS TURTAS SIEKIA VIRŠ $1,000,000.00.

MES MOKAME 5% UŽ PADĖTUS 
PINIGUS TAUPYMUI

nuo dienos padėjimo iki dienos išėmimo, prisilaikant 
taisyklių ir patvarkymų.

Main Office
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING

Euclid Avenue prie East 14th Street

Keturi Skyriai randasi šiose Vietose:
2006 St. Clair Avenue 7909 Superior Avenue

Miles Avenue, kampas E. 123rd Street 
West 25th Street, kampas Wade Ave.
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pRADĖJUS “Dirvoje” eiti žingeidžiam 
Karolio Vairo vertimui “Kandidas”, in- 

domu bus skaitytojams susipažinti ir su 
pačiu Kandido autorium — tuo dvasios 
milžinu, kuris jau 143 metai kaip miręs, 
bet jo darbai ir raštai yra dar švieži ir ži
nomi kaip bile kurio didžiausių ‘šių dienų 
žmonių.

Voltaire gimė lapkričio 21 d., 1694 me
tais, Paryžiuje. Jo tikras vardas buvo Jean 
Francois Marie Arouet. Visame savo gy
venime jis buvo didelis skeptikas, pasižy
mėjo dramatiškais, istoriškais ir filosofijos 
raštais. Mokslus ėjo Jėzuitų kolegijoje. 
Iš pat ankstyvųjų dienų Voltaire jau žymė
josi savo raštiškais gabumais. Esant jam 
devyniolikos metų jo literatiški gabumai 
davė jam progos pastoti draugais didžiųjų 
ir garsiųjų žmonių ir su jais bangavo pla
čioje gyvenimo jurėje. 1714 metais jis bu
vo ištremtas iš Paryžiaus ir 1717 m. su- 
gryžus buvo įkalintas Bastilijoje už para
šymą perdaug atviro dalyko apie šalies 
valdovą. Jis jau turėjo parašęs tragediją 
Eedipe kurią 1718 m. išėjus iš kalėjimo pa
statė scenoje ir turėjo didelius pasiseki
mus su ja. Nuo tų metų po visais savo ras
tais jis pasirašinėjo “Voltaire”.

1723 m. Rouene atspausdinta jo poema 
apie Henrį IV, kuri Paryžiuje buvo sucen- 
zuruota už prieš-popiežiškumą. Sekančiais 
metais pagamino jis ir statė scenoje kįtą 
veikalą — “Mariamne”. Apie šį laiką kilo 
kiti kivirčiai tarp jo ir didžiųjų valdinin
kų ir jis pateko kalėjiman, kur išbuvo iki 
1726 metų ir po to tapo ištremtas į Angli
ją. Londone jį sutiko pažymus žmonės su 
didele pagarba; jis taipgi pradėjo dalyvau
ti Anglijos politikoje, pasižymėjo literatū
roje ir filosofijoje — ši paskutinėj! aiškiau
sia atvaizdino jo skepticizmą. 1729 metais 
sugryžęs į Paryžių, per spekuliacijas jis 
sukėlė sau turto.

1737 m. jam vėl pagrąsinta areštu už 
išleidimą (atspausdinta be į'o fcinios') Let- 
tres Anglaises, ir tada jis apleido Paryžių 
ir jam pasiūlė Madame de Chatelet apsigy
venti jos vilioję Champagnijoje. Ji buvo 
jam šeimininkė ir mylėtinė, bet su ja tan
kiai pykosi delei skirtingo budo; ji prie to 
turėjo palinkimo tankiai mainyti meilužius. 
Tuo laiku jau jis turėjo parašęs Lettres 
Philosophiques, Histoire de Charles XII, ir 
Epitre a Uranie, Savo gyvenamoj vietoj, 
Cirey, parašė scenos veikalus Alzire, Me
tope, ir Mahomet; poetišką satyrą La Pu- 
celle; veikalą metafizikos klausime; tezę 
apie Izaoką Newtoną (pagelbstint Mada- 
mei de Chatelet, kuri buvo gabi matemati
kos žinovė); dalį veikalo Siecle de Louis 
XIV.; Les Moeurs et l’Esprit des Nations; 
Zadig ir kitas rytų pasakas.

Šituo tarpu Voltaire pradėjo nuolati
nai susirašinėti su Frederiku Didžiuoju. Jo 
šeimininkė Madame de Chatelet mirė 1749 
m., ir sekantį metą Voltaire apsilankė Ber- 
line pas Frederiką. Tenai jis buvo priim
tas su didele iškilme; svarbiausias jo užsi
ėmimas Berline buvo pataisinėti savo vai
šinto jo-karaliaus rašinius. 1753 m. delei 
nesutaikomo budo Voltaire turėjo su Fre
deriku skirtis ir apleido Berliną.

Apie šį laiką tapo užbaigta Sieele de 
Louis XIV. Nuo 1755 m. toliau Voltaire 
praleido savo laiką Genevoje, Šveicarijoje, 
pradėdamas savo prieš-krikščioniškus raš
tus 1762 metais. Kiti to periodo raštai yra 
Kandidas, Filosofijos Žodynas, Petro Di
džiojo, iš Indijos, istorijos, veikalas apie 
Toleraciją, ir scenos dalykas Irene, kurį 
paskutinį sugryžus jam į Paryžių persta
tyta su didžiausia jam garbe.

Nors Voltaire savo raštuose atakavo 
krikščionystę, jis taipgi užpuldinėjo savo 
raštuose ir įsivyravusį tais laikais ateiz
mą, ir savo šauksme Ecrasez l’infame jis 
bene turėjo mintyje ne Dievą, Kristų ar 
Krikščionybę, bet persekiojimus ir spau-

dimą bile kurios viršų norinčios 
kybos.

Voltaire mirė 1778 metais, 
nęs 84 metus gana audringai, 
persekiojimus, kratas savo namuose už vi
sokius negeistinus raštus ir Itt.

Viskas kas iš. šito dvasios milžino bu
vo — tai protas. Jo kūniškas sudėjimas 
buvo silpnas, visą beveik amžį buvo išdžiu
vęs, tik “oda ir kaulai”. Neturėjo patrau
kiančio gražumo, ir abelnai visame skyrė
si nuo kitų kaip gyvenimu taip ir darbais.

Kurie skaitytojai kitaip neturėjo pro
gos su Voltaire susipažinti, sekdami alti- 
džiai Kandidą patėmys jo ypatingumą ir 
didelį skirtumą nuo kitų rašytojų ir filo
sofų.
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LIŪDNA DALIS
Už kalnų augštųjų, kur gojai žaliuoja, 
Ant laukų lygiųjų javai geltonuoja, —

Ten yra šalis laiminga, 
Derli vaisiais ir turtinga.
Tiktai viena verk’ kasdieną — 

Liūdna jos dalis!
Mylimas berneli, kada gi sugryši, 
Savąją mergelę kada suraminsi?

Nebsugryš, jos širdis spėja, 
Graudžias ašaras ji lieja. 
Nubalo skaistus veidelis, 

Sopa jos širdis!
Kaip, karė sukilo, pradėjo kovoti, 
Kanuolės prabilo, reik į eilę stdti.

Sveika lik, miela mergele, 
Nuramink savo širdelę.
Neliudėki jei negryšių — 

Susitiksim ten!....
Jis narsiai kovojo už laisvę Tėvynės,
Iki nenustojo širdis plakt krūtinėj,

Iki priešą apgalėjo, 
Galvą garbingai padėjo. 
Skubėki pas jį, mergele,

Jisai laukia ten.... /
Ant augšto kalnelio, prie dangaus mėlynės, 
Ant kapo mergelės žydėjo lelijos.

Ryto rasa perlus bėgė, 
Spinduliuose saulėš žėri, 
Bait’s drugelis kas rytelis 

Glamonėjo ją!
Eleonora.

ŽIBA SPINDULIAI
Žiba, mirgsi spinduliai
Toli erdvėse giliai, 
Žiba, mirgsi mėnesėlis 
Jautriai žadindams sielas.
Štai užgeso spinduliai
Toli erdvėse, giliai, 
Ir gamtužė jau rami, 
Tylu dienoj ir naktyj.
Vėjas miega, gamta tyli, 
Kas pasaulyj mane myli? 
Mane myli vien svajonės, 
Tamsios, liūdnos abejonės.

Pr. Daugininkaitis.
Vilkaviškis, 4-3-21.

KAIP ELGTIS LANKANTIS PAS 
KITUS ŽMONES

'"TANKIAI net geriausio tavo draugo, ku
ris atvyko pas tave viešėti ir atnešė 

tau didelio džiaugsmo išsykio, prasišalini- 
mas ar užbaigimas viešėjimosi suteikia di
delio palengvinimo.

Kodėl tai nedaryti pačiam, būnant kur 
svečiuose?

Jeigu pasiskiri kokią nors dieną ar va
landą apleidimui — APLEISK. Nežiūrint 
kaip tavo vaišintojai atkalbinėtų ir ragintų 
pasilikti, tavo apsisprendimas turi būti iš
pildytas; nes, delei tavo išsykio išreikšto 
pasiryžimo apleisti tuos žmones, jie tuojau 
po to nutarė ką kito daryti, o tavo pasili
kimas butų jiems užmauda.

Neduok sau įsitikint kad tavo vaišin
tojai prašydami pasilikti dar valandą ar 
dieną ištikro taip ir nori. Tik delei man
dagumo ir papročio tai daro.

Trumpi viešėjimai padaro ilgą draugiš
kumą.
Patarmės Merginoms apie Lyties Dalykus. — Labai 

svarbi knyga merginoms ir moterims, nes 
plačiai supažindina su visomis moteriško
mis ypatybėmis, kurios pagelbės išvengti 
įvairių nesmagumų. Knyga yra didelė, su 
paveikslais, 125 puslapiai. Parašė Marga
ret H. Sanger, vertė J. Stropus..

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

TROŠKIMAS
Apglobtas naktinio tylumo, 
Užgustas svajonių gilių, 
Dairaus po žvaigždynų platumą, 
Rods kelio jieškodams tarp jų: 
Atsiekt savo viltį-troškimą 
Ir pasilsio rast po vargų.

Svajotojas.
Nuo Juokų Red.: Nenorėda

mi maišytis ir gerb. Svajotojo 
svajones išsvaidyti, šiuo sykiu 
susilaikome nuo savo komenta
rų. Mums labai neaišku kodėl 
tokias rimtas eiles gerb. Svajo
tojas skyrė tokiam skyriui kur 
viskas tik ant pajuokos eina, ir 
mes negalėjome jų kitur talpin
ti kadangi jo toks prašymas bu
vo. Kaip ir visi, gerb. Svajoto
jas, naujas šio skyriaus poetas, 
pradeda su svajonėmis ir jomis 
ko tai įieško po dausas. Kaip 
mes trokštume kad^jis, paga
linus, savo svajonių vaisių at
rastų ant žemės !

Juk ir p-lė Kleopatra pradė
jo čia rašyti į dausas žiūrėda
ma ir trokšdama nulėkt ir skra
jot tarp žvaigždžių.... O dar, 
kiek girdime, tebgyvena ant že
mės, tik kažin kodėl neprisiun- 
čia šiam skyriui eilių.... /gal 
jau.... gal.... kas gau žino
ti.... kas, kas?

“Vienybė” (a. a. ‘Vien. Liet.’) 
plačioj švaitoj indėj o tokį strai
psnį: “Pavarčius Po Redakcijos 
Stalčių” (turėjo 'būti stalčius— 
stalčių redakcijos turi daug) ir 
sako apie atrastus užmestus lai
škus nuo “savo sandarbininkų, 
skaitytojų, laikraščio draugų, 
laikraščio priešų, pagaliaus net 
anonimiškų laiškų. Tuose laiš
kuose yra labai indomios mede- 
gos.” Dalbar apie tų laiškų min
tis, kurių yra:

“Tamistų laikraštis labai rim
tas, bet labai sausas. Kam tiek 
daug talpinate Lietuvos valdiš
kų raštų? Aš jų niekad neskai
tau ir žinau kad daugelis ne
skaito."

“Duokite daugiau žinių iš gy
venimo atsitikimų, juokingų ap
rašymų, apysakaičių, o mažiau 
dėkite politinių žinių, nes mes 
jas pasiskaitome iš Angliškų 
laikraščių.”

Bet kitas rašo: “Butų gerai 
kuodaugiausia politiškų žinių 
apie Lietuvą, Ameriką ir kitas 
šalis, o apie korespondencijas iš 
Lietuviškų kolonijų aš visai ne
paisau.”

Tuom tarpu kitas rašo: “Ko
respondencijos, tai mano pirmu
tinis skaitymas, kuomet aš pa
imu Lietuvišką 'laikraštį.... ”

Iš partiviško atžvilgio:
“Butų gerai kad kiekvienas 

laikraštis aiškiai išsireikštų kad 
jis priguli į 'vieną ar kitą par
tiją. ...”

Kitas laiškas rašo:
“Man labai nepatinka skaity

ti partijos laikraštis....”
Prie to visko mes turime pri

dėti štai ką:
Kokie paiki tie smertelni 

žmoneliai....

Tarp biznierių nuolatos kįla 
reikalavimas kad kas išrastų 
taip jog butų galima nunešt gal
vą pas 'barzdaskutį ir palikt iki 
jis nuskus, kad nereiktų laukti 
tiek'ilgai kolei ateina eilė.

Proga kam nors pasižymėti;
4/

S. Bagdžiunas, 59 m. amžiaus, 
giriasi kad jo plaukai, kuriuos 
jis davė padaryt desėtkas metų 
atgal, dar nei

garbingų stoties valdininkų, Fi
nansinė Misija, atsidėkavojimui 
valdybai ir keletui tuzinų bonų 
pardavėjams, prisiuntė mums 
keturis paveikslus su paaiškini
mu: “Meldžiame pasidalyti val
dybos nariams po vieną, o liku
sius padovanoti bonų pardavė
jams.” Negalėdami tų keturių 
paveikslų niekaip padalinti mes 
visus juos pasilaikėme sau.

4/
Meiliškas laiškas: “Brangiau

sia mano! Man rodos kad dar 
tik vakar aš tave mačiau. Kaip 
trokščiau kad tai butų šimtas 
jau metų nuo dabar.”

ir kas ta- 
ir mergi- 
dažais ir

Gerb. Kregždžių Jonas pri
siuntė išaiškinimą kodėl reika
lingos moterims dabartinės ma
dos:

Apysenis vyras išmetinėja sa
vo jaunai pači ulei: — Nėra pa
saulyje iki to sutvėrimo kuris 
savęs puošime ir gražinime ly- 
gintųsi paikumu su šios gadynės 
merginomis ir moterimis. ’ Jos 
save bepuošdąmos ir gražinda
mos nekartą atsiduria toli už 
gražumo ir net padorumo ribų. 
Negana joms dažų ir miltelių 
ant veidų, dari sumanė nesvie
tiškai trumpus sijonus ir šlebes 
dėvėti. Tas tai perdaug jau ne
padoru ! Primanytų visiškai pli
kos imtų vaikščiot!

Pati atsakė: — Nu 
me blogo jei moterjs 
nos tepa savo veidus
barsto milteliais padarymui jų 
gražesniais Jos žino kad kiek
viena moteris savo gražiu veide
liu vyriškius prie save tarytum 
magnasu traukia. Kuomet iš vy
rų yra daug tokių ką pamatę 
gražų moteries veidelį jau ir 
spokso j jį, niekur akių nenu
kreipdami, -— tas moterims nors 
išdalies ir patinka', bet kadangi 
ir jos turi noro pažvelgt vyrams 
į veidą, tai vyrų žiūrėjimas jas 
sulaiko. Kada jos pažvelgia vy
rams į veidą jų akučių žvilgs
niai susiduria su vyrų žvilgs
niais ir tas jas sugėdina. Už
tat, kad nukreipus vyrų akis 
nuo savo veido ir pasirodžius 
jog jos netik gražius turi vei
dus, sumanė dėvėti trumpus si
jonus ir margas plonytes pari- 
eiakaites. Reiškia, kuomet da
bar vyrai vietoj spoksoti mote
rims į veidus, žiuri į jų gražias 
plonom pančihkaitėm pridengtas 
kojeles, tuomet jos turi progos 
paspoksoti vyrams į veidus, — 
tai kas čia jų paikumo?

Laikraščiai skelbia žinią jog 
tūlas vyras, trisdešimts trijų 
metų amžiaus, tik pirmu kartu 
savo gyvenime pamatė moteriš
kę. Jis yra sūnūs aktorės ir tū
lo evangelisto, užaugintas toli
muose vakaruose; paskirai nuo 
žmonių. Kada pirmu kartu jis 
atgabeno j miestą savo galvijų 
pardavimui, jis .pirmu syk pa
matė traukinius, elektriškus ka
rus, laikraščius ir kitus dalykus.

Mes taipgi žinome apie kitą 
tokį žmogų, kuris pirmu kartu

NUOŠIMTIS
SKAITOS’ NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

LAKE
SHORE

■kiek nepražilo.

Mylima prisiuntė 
prisakymų mote-

Gerb. Petro 
dešimts vyro 
rei. Matysime juos 'kitą sykį.

Senai-senai, kada Clevelande 
buvo varoma Laisvės Paskola 
ir mums teko garbė būti stoties 
sekretorium, vienam iš devynių

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

4%
St. Clair ir East 55-ta gatvė.

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

12000 Superior Are.

Nano Bankas

Šaltiniai Suvirs $121,000,000

savo gyvenime pamatė moteriš
kę jau būdamas vyru — tai mu
sų pirmasis tėvas, gerb. Ado
mas. Galima tikrai sakyti kad 
jei Adomas tuo pačiu laiku bu
tų pamatęs garinius traukinius 
ir elektrinius tramvajus, mažai

■:
■WAVAVAV.'

BALTIC STATES BANK
294 Eighth Avenue New York, N. Y.

Pirmiausis ir Vienintelis Tikrai Lietuvių 
Bankas Rytinėse Valstijose

BALTIC STATES BANK
Kas mano keliauti Lietuvon ir nori turėti gerą kelio

nę, draugišką ir teisingą patarnavimą Amerikoje, ant 
laivo dr Lietuvoje,—Lai kreipiasi į Baltic States Banką.

■Kas Siunčia Pinigus Lietuvon, ar pašalpos giminėms 
ar pats ketindamas keliauti, ar bizniui — pirkimui ūkės 
ar pasidėjimui Lietuvos Bankuose, ir nori kad pinigai 
butų teisingai, be nuostolių ir greitai pristatyti, — bū
tinai lai kreipiasi Į Baltic States Banką, kurs persiun
čia Lietuvon pinigus greičiaausia ir teisingiausia.

Kas nori pasidėti pinigus nuošimčiamš ir gaut 4 dol. 
nuo šimto, nuošimčius priskaitant prie sumos kas mė
nuo. — Lai siunčia depozitus į Baltic States Banką per 
paštą. Money Orderiais arba banko čekiais.

Klauskite drąsiai informacijų — mes greitai ir mielai 
atsakome Į laiškus.

Parduodame Lietuvos Laisvės Paskolos Bonus ir iš
mainome Paskolos bonų kuponus.

jis butų j juos domos kreipęs. 
Gamta žiuri j savo reikalą .pir
miausia, verčia vyrus ir moteris 
kreipti domą į viens kitą. Tas, 
žinoma, pridaro daugiausia bė
dos, bet laipsniškai gerina žmo
niją — savo Brisbane.

236,000 Žmonių 
Vadina The Cleveland Trust

'‘THE Cleveland Trust Company yra 
dideliu Banku del VISŲ žmonių — 

nežiūrint iš kokios šalies jie ateina ir 
kiek pinigų jie turi. Jums visados bus 
gražiai patarnauta atėjus į bile kurj iš 
trisdešimts trijų kaimynystėje ofisų. 
Mes siunčiame jūsų pinigus į užrube- 
žius greitai ir žemomis kainomis; par
duodame laivakortes; pagelbstime iš- 
gaut ipasportus ir afidavitus; suteikia
me patarimus bile reikale ir paimame 
saugoti jūsų pinigus kur jie uždirba 
4% pelno. Lai JŪSŲ banku buna—

ZTbe Cleveland 
ZDvust Company

?,vįirgw®JI

GRIGAS 
KUNAŠAUSKAS

GĄRLAIVINIŲ 
LINIJŲ

TIESUOTAS 
AGENTAS VISŲ

Agentūra Uždėta
1910 m.

I

Un

:į LAIVAKORTES į LIETUVĄ
į ir iš LIETUVOS parduodu per Roterdamą, Arit- 
į verpeną, Hamburgą, Bremeną, Klaipėdą, Eitkūnus 
C ir liepojų, ant geriausių ir greičiausių laivų. Išrei- 
’ kalauju pasportus visiems keliaujantiems į LIE

TUVĄ. Pinigų siuntimas ir mainymas pagal die
ninį kursą. Išvažiuojantiems į Lietuvą mainyti pi
nigus neverčiame. Atvažiuojančius iš kitų miestų 
patinku ant stoties ir bagažus pristatau ant laivo.

Su visomis informacijomis kreipkitės ypatiškai arba 
per laišką pas sena ir užtikrintą agentą

G. KUNAŠAUSKAS
Visuotiną užsitikėjimą įgijau teisingu ir mano geru pa

tarnavimu užganėdijau daugumą, užganėdinsiu ir jus.

NEW YORK, N. Y.
130 EAST 7TH ST., Dept. 9

E. S. VITKAUSKAS
Vladas Kairys, Vedėjas

LAIVAKORTES ™!!S
Nėra ofiso visoj Amerikoj kur pigiau gautumėt Laivakortes negu 
musų didžiausioj tikrai Lietuviškoj Agentūroj. Siunčiame pinigus 
pigiausiai ir po pilna gvarantija. Le tuviai! jei norit sučėdyt pi
nigu tai kreipkitės į musu didžiausią įstaigą. Rašykit arba ateikit:

KNYGA APIE LIETUVOS KARIUMENĘ
Puikiausias iš dailiųjų musų spausdinių, — didelio formato knyga, su daugy
be paveikslų Lietuvos Kariumenės, jos vadovų, lavinimosi punktų, jaunikaičių 
kovotojų, kurių ne vieną iš veidų pažinsite jūsų kaimo ar parapijos narsuolį. 
“LIETUVOS KARIUMENĖ” tai knyga iš 176 puslapių, gražiais minkštos o- 
dos viršais; plačiai aprašo musų Kąriumenės pradžią ir jos veikimą iki 1919. 
Reikalaukit “Dirvos” Knygyne. Su prisiuntimu kaina $3.00 Nedaug jų tėra.



' lljąuįįy

DIRVA

TRIMITAS

PATRIOTIŠKOS, ROMANTIŠKOS IR JUOKŲ 
EILES ir DAINOS:: Parašė K. S. KARPAVIČIUS 
SURINKTOS iš “ARTOJO” ir “DIRVOS” ir iš 
RANKRAŠČIŲ:: “DIRVOS” SPAUDA ir LĖŠOS

NAUJAUSIA EILIŲ IR DEKLAMACIJŲ 
KNYGA — 144 Pusi. — 50 Centų 

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

Apsaugok Savo Turtą
Ugnis, Žaibas, Vėtros, Vagįs ir kiti netikėti 

Atsitikimai gali Sunaikinti
Tavo viską ką esi sutaupęs per visą laiką, todėl 
atmink Apsidrausti (Insišiurinti) labiausia nuo 
Ugnies (Fire) Namus, Naminius Rakandus (For
minus. Tą galima atlikti per P. Muliolį, geriausio
se Kompanijose, todėl reikale nepamirškite. Tais 
reikalais galima apsirūpinti per telefoną, laišku 

arba ypatiškai atsilankius
Šiuo antrašu:

P. MULIOLIS
Ofisas 2006 St. Clair Avenue

Prospect 953 Central 6488
Gyvenimas: 6721 Edna Ave. Rose. 3775-J.

visuomenei 
ir statistiką 
prisidėjusios

Amerikoje

o o o o o

O o o o

RUOŠIAMAS DIDELEI IŠEIVIŲ IR ATEIVIŲ 
PARODAI VARGAI

Amerikos Lietuvių Prekybos Per visus laikus 'keleiviai iš 
ir Pramonės Taryba yra nuta-1 Amerikos ir į Ameriką buvo ir 
rusi darbuotis drauge Su spe-lyra “aplengvinami” per įvairius 
cialiu Lietuvių Komitetu suren
gime Lietuvių skyriaus parodo
je “America’s Making”, New 
Yorke.

Tiksiąs šios parodos yra per
statyti Amerikos 
iliustruotą istoriją 
kuom ir kiek yra 
Įvairios tautystės
prie Amerikos pastatymo ir jos 
industrialio ir kultūrinio išsivy
stymo. Amerikos visuomenė 
abelnai labai mažai vertės iki 
šiolei pridavė veikmei ateivių 
Amerikos ir rolei (kokią jie čia 
sulošė. Delei to “America’s 
Making” paroda daro progą vi
soms tautystėms pasirodyti kuo 
jos yra del Amerikos, 'ką yra 
čia sutverę ii' atlikę, ir šiam 
tikslui yra rengiama demonstra
cijos, pageants, scenos ii- tt.

Be užginčijimo Lietuviai turi 
tinkamai pasirodyti pasistatyti 
Amerikos visuomenei, kaip Lie
tuvis Gen. Kosciuška kovojo už 
Amerikos laisvę, kiek tūkstan
čių Lietuvių kovojo-mirė už 
Ameriką'laike paskutinėsės ka
rės. Kiek ir kokiose pramonės 
šakose Lietuviai darbuojasi, ir 
tt.

Tokią parodą suruošti reik 
daug darbo ir lėšų, dėlto Ame
rikos Lietuvių Prekybos ir Pra
monės Taryba kreipiasi šiųomi 
Į Lietuvių visuomenę, jos orga
nizacijas ir pavienes ypatas pri
sidėti daubų ir lėšomis.

Labai pageidaujama kad or
ganizacijos ypač, padarius atsa
kančius nutarimus-, pasiskubin
tų su aukomis-pinigais. Aukas 
malonėkite siųsti:

Lithuanian Chamber of 
Commerce’

370 Seventh Av., New York.
Artimesnių smulkmenų reika

laujant kreipkitės tuom pat ad
resu.

Amerikos Lietuvių Prekybos 
ir Pramonės Taryba pasitiki pa
ramos nuo 
šiame darbe.

Amerikos Lietuvių Prekybos 
ir Pramonės Taryba

P;,S. Vilmontas, Vice-pirm.

garsinamas “Lietuvos Emigra
cijos Biuras”, Laisvės alėja 62, 
Kaune, kurio tai 'biuro “direk
toriumi” yra Kastantas Norkus, 
gerai žinomas “Sandaros” eks- 
redaktorius (Norkus buvo pri
sikalbinęs į “direktorius ir E. 
lodiną, Žydą, turintį keletą na
mų, kuris pamatęs Norkaus “di
rektoriavimą” viešai paskelbė 
savo išstojimą iš tojo biuro “di- 
rektoriato”, bijodamas atsaky
mo. Kitas žydas, A. Levin, 
“direktoriauja” sykiu su Nor
kum, nes abudu neturi jokios 
nuosavybės apart skvernų), ku
ris Kaune atstovauja Baltic 
States Finance Corporation, 361 
W. Broadway, So. Boston, Mass., 
kuri tai korporacija delei tele
gramų turi pasiėmusi vardą 
’’Balfinco”.

Kaip Norkus gelbsti Lietuvos 
išeiviams, liudija jo paties “pa-

musų visuomenės

NEPIRKIT BURBULŲ
Valdžios raportu, pereitais metais žmo
nės investino $750,000,000 (septynis šim
tus penkiasdešimts milijonų dolarių) į be
verčius, suktus arba abejotinus Šerus.
Daug tų pinigų paėjo iš sunkiai dirbančių 
žmonelių, kurie dabar apverkia savo ne
apsižiūrėjimą.
Dėk pinigus Į šėrus ar bondsus tik atsa
kančių įstaigų.

Kaip tai galima padaryti?
Saugiausia ir patogiausia investinti savo 
pinigus tik į The Lithuanian Mortgage 
Co., kuri veikia jau nuo 1919 metų ir mo
ka šėrininkams po 12% metuose, išmokė
dama pusmečiais.
Šerai (stock) parsiduoda po $100, ant sy
kio užsimokant.

Invesdink $100 arba daugiau į
THE 2006

LITHUANIAN St. Clair Avenue
MORTGAGE CO. Cleveland, O.
Informacijų'klausk pas P. Muliolį, A. B. Bartaše- 

vičių arba kitus kompanijos narius.

PAMFLETAS LIETUVIŲ 
KALBOJE

The American Express Com
pany išleido mažą pamfletą iš 
astuonių puslapių naudai sve
timtaučių Suv. Valstijose. Ne
mažiau kaip 35 'kalbose paaiški
nama apie tos Kompanijos siun
timą pinigų i visas šalis. Pir
mame puslapyje yra spalvomis 
atspausdintos šalių vėliavos-, ir 
prie jų pažymėta kokiuose pus
lapiuose randasi aprašymas. Su
žymėta visos kalbos, tarpe jų ir 
Chinų, Japonų, Syrijonų, Armė
nų, Arabų, Turkų, Žydų jų raš
tu.

Tie pamfletukai duodama dy
kai parašius savo kalboje Į Ad
vertising Departments, Ameri
can Express Company, 65 Broad
way, New York City.

pagel'bininkus, agentus, rodi
ninkus, kurie gelbsti savo rodo
mas eiti į Ameriką ir gryžti iš 
Amerikos.

Aprašyti tuos visus “apleng- 
vinimus” ir “rodąs” nėra gali
ma. Tam reikėtų ypatingo raš
tininko ir laikraščio. Prie to 
daugelis “aplengvinimų” liekasi 
tamsoje, nes keleiviai neturi lai
ko ir nežino kur pasiskųsti apie 
jiems “patarnavimus”.

Daug Lietuvių keleivių many
dami gryžti į Lietuvą teiraujasi 
pas Lietuvius agentus*, smul
kiausių žinelių ir paskui su bai
ga reikalų eina pas žydą, nes 
anas pigiau laivakortę parduo
da®, ir “parduoda” iki lipimui į tarnavimas“ Onai Valiuniutei, 
laivą. Kaip jau viskas gatava, 
bagažas jau laive ir po. valan
dos laivas išplauks, išgirsta: — 
“Tamista turite dabaigti mokėti 
už laivakortę dar $30”, saiko lai
vo daboklis, ir parodo eiti į ša
lį, leisti kitus keleivius laivan. 
Keleivis bažinasi pilnai užmokė
jęs, bet tas nieko negelbsti. Už
mokėk ir lipk laivan, arba “eik 
namon”. ‘Su riebiausiais žodžiais 
bėdžiulis keleivis užsimoka “pi
gumą” ir lipa laivan, gailėdama
sis savo “gudrumo”.

Kiti žydeliai Lietuvių “prie- 
teliai” vilioja išeivius Lietuvius 
pas save garsindamiesi Lietu
vių laikraščiuose jog jie “pasus 
parūpina į tris dienas”, ir pas
kiau dar, kad jie “pasus gauna 
uždyką”, ir kad “nėra ofiso 
Amerikoje kur pigiau gautumėt 
šipkortes”, ir yra labai žingei- 
du kiek kainavo tie “dykai gau
nami pasai” Sr ‘tos “pigiosios 
šipkortės”.

New Yorke ant stočių ir do
kų prisiklausoma įvairiausių pa
siguodimų. Keleiviams įkalba
ma kad jiems atvykus į New 
Yorką pasitiks juos “geras žmo
gus” ir prirengs kelionei ant 
laivo. Bet tankiai nusiduoda 
visai atbulai.

Ona Medžiukienė, iš Grand 
Rapids, Mich., nusipirko .laiva
kortę pas savo vietinį agentą, 
kuris jai viską pažadėjo. Atke
liavusi į New Yorką ji eina sta
čiai ant laivo, neturėdama val
džios leidimo iš Custom House. 
Laikas trumpas, pati negali An
gliškai susikalbėti. Pakalbėjus 
su valdininkais, jie ją leido iš
keliauti.

Ignacas česnakauskas, iš Wa
terbury, Conn., pirkęs laivakor
tę į Rotterdamą, New Yorke 
nuo stoties nežino kur eiti su
radimui Custom House ir pas
kui Į laivą Hobokene. 
nesuskaitysi.

Dabar apie ateivius.
Daugelis Amerikos

nori parsikviesti savo šeimynas 
ir kitas artimesnes gimines, nu
siunčia jiems laivakortes, pini
gus1 ir reikalingus dokumentus. 
Amerikos žydeliai agentai net 
rodi ja skubinti su siuntimu lai
vakorčių, nes kas greičiau gaus 
laivakortę tas greičiau atke
liaus. Tūlos žydiškos ir Lietu
viškos agentūros lenktiniuoda- 
mos “patarnavime” Lietuviams 
išeiviams įsitaisė net agentūras 
Kaune “.po Lietuvos Valdžios 
kontrole”, apie kurių vieną čio
nai ir kalbėsiu.

Lietuvos ir Amerikos Lietu
vių laikraščiuose yra plačiai

Wire Riga 
wire $75.00 
361 Broad- 
Mass. Ona

Glendale, N. Y., reikalaudamas 
$75 varde Elenos Klemm.

Ketvirtą telegramą jis atsiun
tė Jonui Povelson į Brooklyną 
reikalaudamas $30 delei Petro
nėlės Galiauskaitės iš Biržų, 
kas ir tapo nusiųsta į Kauną, o 
ne Į “Balfinco” į Bostoną, ką 
Norkus priėmė vasario 6 dieną 
2,000 auksinų, bet pinigų ne
atidavė Galiauskaitei iki vasa
rio 14 d., ir Galiauskaitė kitur 
gavusi pinigų iškeliavo į Ame
riką. Priegtam Galiauskaitė už
mokėjo Norkui 1400 auksinų už 
bilietą iki Bremeno, kur bilie
tas kainuoja apie 400 auksinų.

Daug panašių telegramų Nor
kus siuntė vis iš Karaliaučiaus, 
tai Eitkūnų, kaip tiktai sugrie
bė keleivio adresą Kaune.

Norkus skelbia kad Amerikos 
Lietuviai tiktai per jo “direkto- 
riatą” siųstų pinigus, laivakor
tes ir afidavitus. Bet kurie ga
vo stačiai ir nesidavė Norkui 
“pasitarnauti” — tai jau Ame
rikoje ir daug pigiau.

Nuo Marijonos Kazlauskaitės, 
iš žilių kaimo, Papilės valsčiaus, 
Norkus paėmė 1200 auksinų ir 
dar jam ji likosi skolinga 770 
auksinų už rodą kad-tėvas Ame
rikoje imtų pirmąsias popieras 
lir kreiptųsi į Washingtoną delei 
daleidimo dukterei atkeliauti 
Amerikon.

Bet Norkus patarnauja ir 
gryžtantiems iš Amerikos. Jis 
net iki Berlino atvažiuoja pasi
tikti Amerikantus, kad tiejie

parvykę į Kauną kur kitur sa
vo dolarių neišmainytų, mat. 
Bostono Lithuanian Sales Cor
poration ir Baltic States Finan, 
ie Corporation varžosi už gryž- 
tančius ir lydi iki Kauno viena 
ir kita korporacija, ‘sergėdamos’ 
keleivių dolarius.

Kad tas “Lietuvos Emigraci
jos Biuras” Kaune esąs Lietu
vos Valdžios kontrolėje, todėl 
Valdžios priedermė yra ir pa
statyti tame Biure žmogų kuris 
emigrantams tikrai patarnautų.

P. Mikolainis,
53 Hudson Av., Brooklyn, N. Y.

B a E M H ■ B I
Kur seniausia,
Ten geriausia.

SENIAUSIA

AgenturA 
VIENYBE

BAžNYC

Birželi 
liau sva 
Įstatymą 
Bangelį į 
kuriuo n 
paliekam

Pagaili 
paragraf 
vienuoly 
taigų ėei 
formos r 
kuriais'i 
linky že 
molynų 
taigų žė 
vyriausy 
1919 me 
įstatyme 
nūn, že 
imamos 
imamos 
mės, pa 
žemės ti 
karna pi

Esami

— Visų

Lietuvių

Central 1690 Main 2063

JOHN L. MIHELICH

Namų Apšvietos Reikmenis
ir Visas Darbas

Pilnai Gvarantuojama

“MAURETANIA” SUSTOJO 
LAIKINAI

Sulyg Cunard Linijos gautų 
pranešimų, laivas “Mauretania” 
pradės vėl plaukioti spalyje; jis 
buvo užsidegęs ir apsigadino.

Cunard Linija paskyrė laivą 
“Empress of China”, buvusį 
“Prince Frederick Wilhelm” iš
plaukti ketverge, rugp. 25 d., ir 
subatoj, rugs. 17 d., b vakarus; 
ir seredoj, rugs. 7 d., ir subatoj, 
spalio 1 d., į rytus. "Empress 
of China” paims “Mauretania” 
laivo pirmos ir antros klesos pa- 
sažierius, rugpjūčio ir rugsėjo 
išplaukimų.

Visi namų apšvietimui padargai perkami iš bile kurios 
sekančių įstaigų yra pilnai gvarantuojami jų atsakantu- 
mu visai satžvilgiais ir visuose darbuose.

The Citizens Electric 
Constr. Co.

The Doan Electric Co.
The DuBoy Electric
The Electric Constr.

Sales Co.
The Electric Supply
The Enterprise Electric 

Fixture Co.
The Halle Bros. Co.

Co. 
&

Hamilton Co.
Harrington Electric Co.
Kinney & Levan Co.
Liberty Electric Co.

Co.

The
The
The
The
Progressive Fixture & 

Brass Co.
The Sterling & Welch Co. 
The Von Alt-Collins Co. 
The Brookins Co.

Lighting Fixture Dealers Society 
of Cleveland

Tai yra Draugija su organizuota atsakomybe išrišimui 
namų apšvietimo klausimų.

SEKRETORIAUS OFISAS — ELECTRICAL LEAGUE 
HOTEL STATLER

kuri buvo gavusi nuo savo se
sers ir 'brolio iš Brooklyn© laiva
kortę, pinigų ir reikalingus do
kumentus, tik nukeliavo į Kau
ną gauti pasą. Tuoj ją pasiga
vo Norkus ir paėmė nuo jos 
1700 rublių, pasižadėdamas vis
ką jai parūpinti iki vandenio, 
ir tiesa, parūpino: davė ir bilie
tą į Antverpeną, ir už savo “pa
tarnavimą” pasiliko apie 600 r., 
ir priedams dar pasiuntė Ame
rikon sekantį telegramą iš Ka
raliaučiaus, gruodžio 12, 1920, 
Juozui Valiūnui, 172 Gold St., 
Brooklyn, N. Y.

“Sent affidavit, 
to grant visa and 
through Balfinco, 
way, So. (Boston,
Valiuniutė.” (Siųskit afidavi- 
tą. Telegrafuokit į Rygą vizos 
užtikrinimui ir siųskit $75 per 
Balfinco....”), bet Valiuniutė 
nelaukė tų afidavitų, nei .pinigų, 
Ines ana turėjo viską patiekta iš 
Amerikos’, ir kovo 24 d. jau sė
do ant laivo Antverpene. Nor
kaus'tikslas buvo nugąsdint Va- 
liuniutės gimines kad tiejie iš 
greitumo ir nusiųstų $75 j Bos
toną ir tokiu budu karosas jau 
pagautas.

Antrą tokį telegramą Norkus 
atsiuntė Elenai Traškiutei į 
Brooklyną, reikalaudamas $100 
varde Emilijos Sidaugaitės.,

Trečią tokį telegramą Nor
kus atsiuntė Jokūbui Otto į

UKES PARDAVIMUI
Pirkit Farmas Didžiausioj Lietu

vių Ūkininkų Kolonijoj Amerikoje, 
kur. jau yra apsipirkę 463 Lietuviai 
sau farmas. Čia apsigyvenę jausitės 
kaip savo krašte, jau penki kaimai 
yra Lietuvių apgyventi.

Čia yra labai geros žemės, todėl 
čia toks didelis skaičius Letuvių ir 
apsigyveno. Farmų pirkti norėdami 
atsišaukit laišku. (33)

J. A. ŽEMAITIS
R. 1 Fountain, Mich.

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Vaizbaienklis užrog. S. V. Pat. Ofiso.

Garins per danginu kaip 
50 metų.

fėmyk Įkaro (Anchor) Valzb*ženkl|.

JONAS BALUKONIS 
ADVOKATAI 

Praktikuoja visuose Teismuose. 
902-4 Engineers Bldg. 

Branch Ofisas 
6127 St. Clair Avenue 

CLEVELAND, O. 
atdaras ir vakarais.

KOPECNY’S 
PHARMACY 
EUROPIŠKA APTIEKA

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

Kampas E. 79th St
Rosedale 945 Prin. 1361

Teatrališki Veikalai
Reikalaukit “Dirvoj”'
Tremtinis — drama iš krik

ščionybės platinimosi. Vieno ak
to. Lošia 2 moteri ir 4 vyrai. 
(Lošėjai jas gali gauti pirkti 
“Dirvos” Knygyne. Reikalauki
te tuojaus.)

Brolžudys — penkių veiksmų 
tragedija iš tikro atsitikimo 
Lietuvoje. Reikia 19 ypatų, jų 
tarpe šešių moteriškų. Leng
va perstatyti, kaina ...... 75c.
Klebonas Kaltas — 4 veiksmų 

komedija iš gyvenimo, reikia 
apie 10 ypatų.' Kaina 45c.

Pavogtas Kūdikis — trijų aktų 
tragedija, 48 pusi, knygelė, 
lošia 6 merginos ir 10 vyrų, 
prie jų keletas pašalinių. — 
Kaina 40c.
Laimės Jieškotojai — ketu

rių veiksmų drama iš Lietuvių 
gyvenimo. Lošia 15 ypatų, jų 
tarpe 4 moteriškos. Kaina 40c.
Kunigas Macochas — 4-rių ak

tų tragedija 6 atidengimai. 
Veikia 17 vyrų ir 4 moterįs. 
Pusi. 35. Kaina ...... 30c.

Prospect 2420 Central 1766

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

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

Parduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų Į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

S D S
Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus j Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

s a s
’’VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tlkietus ir tt.

Si H Si
’’VIENYBĖ”

EINA DU-KABT 
SAVAITĖJE

Spausdina goriausius 
tus, vėliausias
Lietuvos ir visur Ir turi 

juokų skyrių 
’’TARKA”

AMERIKOJE $3.50 MET. 
LIETUVOJE ....... 4.50

Pirkite ’ ’Vienybės ’ ’ Ben
drovės Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.
Si 3 S

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima

šokių knygų.

raš-
žinlas Iš

gauti

Reikalaukite platesnių 
formacijų apie viską, 
šykite mums laiškus, 
kniaukite musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

in- 
ra- 
rei-

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN
VIENYBE PUBL. 60.
193 Grand St.

Brooklyn, N.Y.
Kur vienybė, 
Ten galybė.

Greičiausia Nupertame ir Pilnai Užmokame
MES reikalaujame keliolikos Namų vienos ar dviejų šeimynų, tarpe St. 

Clair, Euclid, East 26-tos ir 105-tos gatvių, už kuriuos mokėsime pil
nai (Cash). Mes nesame perkupčiai (agentai), bet tiesiog pirkėjai, 

todėl jus turėdami pardavimui Namus duokit mums žinią laišku, telefonu 
arba ypatiškai, del apkainavimo, o mes trumpu laiku duosime atsakymą.

THE REPRESENTATIVE REALTY CO.
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING 

Euclid Avenue prie East 14th Street 
Abu Telefonai

_ Skyriai yra šiose Vietose:
A. B. BARTOSZEWICZ 7907 Superior Avenue

Telefonai: Rosedale 1157 Princeton 2727
PETRAS MULIOLIS 2006 St. Clair Avenue

Telefonai Prospect 958 Central 6488

V ——— —■
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
BAŽNYČIŲ ŽEMĖS

Birželio 23 d. Stei. Seimas to
liau svarstė žemės Reformos 
Įstatymą antruoju skaitymu. 
Daugelį ginčų sukėlė straipsnis 
kuriuo nustatoma norma žemių 
paliekamų bažnyčioms.

Pagaliaus .priimama du 'nauji 
paragrafai: kad 1) Bažnyčių, 
vienuolynų ir ‘kitų bažnytinių įs
taigų žemės imamos žemės re
formos reikalui tais pat dėsniais 
kuriais ‘ imamos privatinių savi
ninkų žemės. 2) Bažnyčių, vie
nuolynų ir kitų bažnytinių įs
taigų žemės, kurios buvo Rusų 
vyriausybės atimtos ir kurios 
1919 metų balandžio mėn. 4 d. 
įstatymu imamos valstybės ži
nion, žemės reformos reikalui 
imamos tais pat dėsniais kuriais 
imamos privatinių savininkų že
mės, paliekant toms įstaigoms 
žemės tą pat normą kuri palie
kama privatiniams savininkams.

Esamos tose (žemėse bažny

čios, vienuolynai ir kiti jų tro
besiai grąžinami toms tikybi
nėms organizacijoms iš kurių 
jie yra buvę atimti. 

▼ ▼ ▼

DEL TREMTINIŲ GRĄŽINI
MO Iš RUSIJOS

Vidaus Reikalų Ministerija 
skelbia kad Lietuvos piliečiai 
norintieji pagreitinti gryžimą iš 
Rusijos savo pažįstamų ar gi
minių, gali paduoti apie tai pra
šymus į Vidaus Reikalų Minis
teriją per Apskrities Viršininką 
tos apskrities iš kur grąžinamas 
asmuo paeina. Tik Vidaus Rei
kalų Ministerija išduos iiudy- 
mus apie grąžinamų asmenų pi
lietybę ir teisę gryžti į Lietu
vą, tie liudymai bus siunčiami 
Rusijon per Užsienio Reikalų 
Ministeriją; jais remiantis Lie
tuvos Atstovybė Rusijoje darys 
atatinkamų žygių pažymėtų as
menų grąžinimui. Daugelis as
menų kreipiasi į įvairias įstai-

“DIRVOS” SKAITYTOJAMS

DOVANOS
<1 Visiems “Dirvos” skaitytojams yra 
paskiriamos sekančios dvi knygos, iš 
kurių vieną pasirinkite ir siųsdami sa
vo prenumeratos pinigus — už visus 
metus tiktai — pažymėkite kurią kny
gą Jus norėtumėt gauti. Jos yra:

“ATTILOS SIAUBIMAS 
LIETUVIŲ KRAŠTAIS”

DUODAMA TIK DRŪTAI APDARYTA.
Pardavimo kaina $1.50.

Parašė J. O. Sirvydas. Puslapių 208. Su paveik
slais. Labai žingeidus istoriškas piešinys iš se
novės siaubūno barbaro Attilos vajonių po Aziją 

ir Europą, taipgi Lietuvių gyventose vietose.

“KAS SLEPIASI UŽ ŽMONIŲ 
PASAKŲ”

Parašė K. S. Karpavičius. Pusi. 156 (didesnio 
formato). Su paveikslais ir žemlapiais, nurodan
čiais vietas gamtinių apsireiškimų. Platus suly
ginimas gamtos veikmės ir žmonių pažiūrų į tai. 

DUODAMA TIK DRŪTAI APDARYTA.
Pardavimo kaina $1.25.

C GAUS dovanas — vieną iš tų kny
gų — visi skaitytojai, ar kurie užsira- 
rašys arba atnaujins savo prenumera
tas patįs, tiesiog, arba per musų agen
tus. Agentai patįs knygų neišduos, 
bet jie turi pažymėti prisiųsdami pini
gus, kokią knygą užsirašantis pasirin
ko — ir bus tiesiog skaitytojui į namus 
nusiųsta be atidėliojimo.
“Dirva” metams S. Valstijose $2.50 
Kanadoje ” $3.00
Lietuvoje ” $3.50

Norėdami gauti dovanas, pinigus 
už prenumeratą siųskite:

“DIRVA”
7907 Superior Ave. Cleveland, O.

s

J IETUVOS VAIKAI Į^ORĮ J^NYGŲ

f"'ERA knyga yra tai ištikimiausia drau- 
gas ir vadovas. Gerų knygų Lietuvoje 

neužtenka, — jų spausdinama labai daug, 
bet skaitančiųjų ir norinčiųjų skaityti yra 
dar daugiau.
Tamsta turi savo jaunų giminių, einančių 
mokyklas Lietuvoje, — nepasigailėk dola- 
rio-kito jiems ant knygų. Tas juos palink
smins, — priduos akstino mokslui, — o juk 
be mokslo yra sunku.
Viena iš geriausių knygų jaunimui — tai

ĄISOPO pASAKOS

surinktos ir Lietuvių kalbon išverstos ži
nomo Amerikoje rašytojo Karolio Vairo. 
Knygoje yra daugybė paveikslų ir arti 300 
pasakų.
Atsiųsk Tamsta mums $1.25 (money orde
riu arba pašto markėmis) ir aiškų Lietu
von adresą tos ypatos, kuriai Skiriate kny
gą, o mes pasiųsime tiesiog į Lietuvą, drau
ge su laišku, kad tai nuo Tamstos dovana.
Užsakymus ir laiškus adresuokite šitaip:

Lietuviu Spaudos Draugija
307 West 30th St., New York, N. Y.

gas gauti panašių liudymų, ku
riuos paskui siunčia pačtu į Ru
siją. Tokie liudymai nepriima-1 
mi domėn.

Del savivaldybių žemių pri
imamas toks paragrafas; “Pri
verčiamuoju keliu šio įstatymo 
numatytam žemės reformos rei
kalui negali būti imamos žemės 
kurios priklauso miestų, mieste
lių, apskričių ar valsčių savival
dybėms bei sodžių bendruome
nėms”.

▼ ▼ ▼

KLAIPĖDOS SVEČIAI 
KAUNE

Liepos 3 d. atvyko į Kauną 
147 Klaipėdos krašto ūkininkai 
tikslu susipažinti su musų ukiu.

Kauno stoty j svečius pasiti
ko didelė žmonių minia, kuri 
širdingai sveikinusi. Paskiau 
nuvyko į “Nemuno” Bendrovės 
fabriko apžiūrėti ir į Vytauto 
Kalną, kur buvo vaišinami pie
tumis. Po piet išsiskirstė žy
mesnių vietų ar įstaigų pažiū
rėti. 5 vai. visi išplaukė gar
laiviu į Napoleono Kalną daly
vauti šaulių šventėj, kur prie 
laužo praleido visą vakarą.

Tai apsilankė jau antra taip 
gausi Klaipėdos Lietuvių eks
kursija.

: Prasidėjo musų su Mažosios 
Lietuvos Lietuviais susivieniji
mas, kurs neužilgo sugriaus 
priešų pastatytas tarp musų sie
nas!

(“Trimitas”)

Išdegus Pasvaliui, dabar ten 
trūksta butų.

Nuo Šiaulių į Pasvalį eina 
siaurasai gelžkelis, kuris dabar 
nutiestas iki pat Biržų.

▼ ▼ w

ANTUPIAI (Vilkaviškio aps.)
Abipusiai plento (tarp Vilka

viškio ir Mariampolės) yra di
delės balos, žaliabale vadinamos. 
Pavasarį atskrenda čionai būre
liai ančių ir norų, į kuriuos pra
einantieji ir važiuojantieji ka
reiviai šaudo ir apielinkės gy
ventojams ir gyvuliams sudaro 
didelio pavojaus, žmonės dirb
dami laukuose turi, palikę ark
lius, j ieškoti griovyje priedan
gos....

LANKELIŠKIŲ VALSČIUS
Rusai 1864 metais Lankeliš

kių valsčių panaikino už prisi
dėjimą prie maišto. Lietuvos 
respublikai besikuriant ir Lan- 
keliškiečiai sukurė valsčių. Iš 
pradžių vaisčius buvo nedidelis, 
dabar jau priklauso apie dvyli
ka tūkstančių margų ir ateityje 
gal dar padidės.

Lankeliškiečiai gali nors tuo 
pasigirti kad pas save neįleidžia 
smuklių, nežiūrint į tai kad smu- 
■klininkai ir labai stengiasi per 
valsčiaus tarybos posėdį išgau
ti jiems palankų nutarimą.

Valsčiuje valdžia išdalino tris 
dvarus ir padarė apie 40 atskirų 
ūkių. Tuos ukius valdžia jau 
nuo 1920 m. pavasario dalina 
kariškiams. Kariškiai žemę 
stropiai dirba ir kiti jau pradė
jo trobas statyti.

TVERIAI, Telšių apsk.
Musų mažame miestelyje gy

vuoja trįs traktieriai ir visiems 
puikiai sekasi, žmonės nusi
skundžia del netvarkos su pač
tu — tai laiškai buna atplė
šiami, tai labai ilgai nusitęsia 
kol gauni siunčiamus pinigus ir 
tt. Manyčiau kad piliečiai vie
toj tris traktierius laikę turėtų 
valdžiai padėti įsteigti Tveriuo- 
se tikrą pačtą ir tuomet nereik
tų skųstis del netvarkos su pač
tu!

MARIAMPOLĖ
Labai nesmagų įspūdį daro 

girdint Lietuvius moksleivius 
savo tarpe kalbančius Rusiškai. 
Matyti jie didžiuojasi savimi ar 
mano kad juos už tai kas pa
girs. Visą tai puikybė daro.

j PASVALIS
Rusų laikais Pasvalis buvo 

paprastas miestelis Panevėžio 
apskrityje. Prie Lietuvos val
džios Pasvalis liko Biržų-Pasva- 
l’io apskrities miestu. Pastaruo
ju laiku kilo dideli ginčai del ap
skrities centro vietos: vieni sto
vi už Pasvalį, kiti stovi už Bir
žus. Atrodo jog dauguma gy
ventojų nori kad apskritis butų 
Pasvalyje. Geistina kad Steig. 
Seimas kartą ant visados užbai
gtų šį klausimą ir padarytų ga
lą tiems nereikalingiems ir ne
lemtiems ginčams.

1920 m. liepos mėn. Pasvalį 
ištiko didelis gaisras kuris pa
vertė griuvėsiais pusę miestelio 
ir padarė milžiniškų nuostolių.

“Žodžiai, Žodžiai ir 
Žodžiai”

(Nuo žydų Reikalų Ministerijos 
Kaune)

Tokiu vardu paskelbė Varša- 
vos žydų laikraštyje “Najer 
Haint” Lenkų Seimo žydų at
stovas J. Grinbaumas straipsnį 
kuriame jis pareiškė savo nuo
monės del pastarųjų Lenkų Už
sienio Reikalų Ministerio Skir- 
munto pareiškimų. Tarp ko ki
to jis sakąs “jog Lenkų politi
kai tiki, esą pakankama yra 
kad Žydams prižada jog su jais 
tarsis, kad reikia išbraukti žodį 
‘persekiojimai’ iš vartojamųjų 
žodžių leksikono, kad nereikia 
kalbėti peraštriai ir reikia pa
raginti juos kad jie nors išori
niai sudarytų bendrą frontą su 
Lenkų visuomene, nurodant Vil
niaus žydams jog Vilnius su 
apigarda turi plaklausyti Len
kams.”

Tai jau šablonas. Taip kal
bės kiekvienas ministeris kuris 
tarsis su žydais. Ir mes jau tu
rime tokią laimę kad su mumis 
visuomet nori kalbėtis Finansų 
ir Užsienio Reikalų Ministerial. 
Ir taip visose valstybėse, kur 
žydų klausimas esąs derybų da
lykas, kurios jau turi ypatybę 
kad jos (derybos) nebegalima 
privesti prie galo. Bet tegul nors 
kartą ateina galvon Vidaus Rei
kalų Ministeriams kalbėtis su 
žydų spaudos atstovais. To dar 
iki šiol neatsitiko. Nes Vidaus 
Reikalų Ministeris juk negali 
ištarti sakramentingą sakinį jog 
žydų reikalai neineina į jo kom
petenciją, jis tik .sunaudos savo 
intaką ir pasistengs ką nors pa
daryti. Jis turi aiškiai kalbėti 
apie žydų reikalavimus ir apie 
tai ar jie bus išpildyti. Taip 
pat yra kaslink tikybų ir švie
timo ministerių, o lygiai ir ka
rės ministerio, kuris varo pas 
juos aiškią anti-Semitinę poli
tiką ir savo parėdymais žydų 
atžvilgiu nusižengia konstituci
jai. Jie, vargšai, negali sunau
doti bendrą šabloną, kaip Užsie
nio reikalų ir Finansų Ministe
rial, ir todėl jie turi atsisakyti 
nuo malonumo padaryti pareiš
kimus žydų spaudos ir žydų vi
suomenės atstovams.............

Gana jau žodžių, jie jokios 
reikšmės jau nebeturi. Tegul 
geriau pareiškia paprastai: mes 
įnešame į seimą tam tikrus įs
tatymų projektus kurie vykina 
Versalio papildomąjį traktatą, 
žydų teisių lygybę ir žydų tau
tinės mažumos teises. Bet tokį 
pareiškimą dar nieks nėra pada
ręs, tokį pareiškimą nebepada
rys net dabar kai Tautų Sąjun
ga priėmė iškilmingą rezoliuci
ją apie tautinių mažumų teisių 
įvedimą visose valstybėse kurios 
jai priklauso. Toks pareiški
mas padarytų intakes, nes jis 
butų lyg įžadu.

Kaip tik todėl to nepadaro ir 
mus trečius metus maitina žo
džiais ir žodžiais..

PAJŪRIS (Tauragės apsk.)
Musų apielinkės ūkininkai la

bai dejuoja kad neturį kur avių 
ir arklių ganyti, nes girininkai 
draudžia leisti į valstybinius 
miškus ir už kiekvieną kartą 
pagrėbtą arklį ar avį baudžia 
60 auksinų. Tuo atrpu Vainuto 
girininkijoj išduodami leidimai 
ganyti avįs ir arkliai valstybi
niuose miškuose. Ūkininkai ne
supranta kodėl vienoj girininki
joj valia, o kitoj nevalia gany
ti minėtų galvijų, nors miškai 
ir čia ir ten vienodai valstybi
niai.

įr V" ▼

PACTAS PABRANGO
Kadangi savivaldybių daugu

ma atsisakė pačto įstaigoms 
duoti butą, kurą ir pačtą vežio
ti, o pačto įstaigų negalima su
mažinti, bet dar reikia didinti, 
tai Steigiamasis Seimas priėmė 
naują pačto įstatymą kuriuo 
laiškų ir visokių pačto siunti
nių kaina beveik dvigubai padi- 
nidama.

(“Lietuvos Ūkininkas”)

SUGRYŽO
Birželio 29 d. sugryžo iš Var- 

šavos žinomas Lietuviams ra
šytojas Ksaveras Vanagėlis (Sa
kalauskas), kurio apsakymėliai 
ypač yra žinomi musų jaunuo
menei. Jis yra Autorius dainos 
“Kur Banguoja Nemunėlis”.

ŽARĖNAI, Telžių apsk.
Žarėnų miestelyje milicija su

ėmė du žmones kurie dirbo po
pierinius Vokiškus ir osto pirii- 
gus. Nemaža vietinių žmonių

buvo apgautų tais padirbtais pi
nigais. Mat, pinigų dirbėjai vai
kščiodami pirko kas tik jiems 
patiko ir mokėjo brangias kai
nas kas kiek tik prašydavo.

SIŲSKIT LIETUVON 
DAIKTUS

Mes pristatome Lietuvos daiktus (drabu
žius ir kitokius) su pilna garantija. Musų 
atstovai Lietuvoje persiunčia j vietas. 
Daiktai, siunčiami per mus yra po ap- 
drauda Amerikos Insurance Kompanijų 

iki pat Lietuvos rubežių.
Informacijų ir Sąlygų klauskite per Laiš

kus. Rašykite Lietuviškai. Adresas:
VAN CLEEF EXPRESS & 
FORWARDING COMPANY

303 West 30th Street New York City

NONE BETTER

Pamėginkite nanjo—

PaUutu Biure.
Naujame mėlyname pakelyje.

Visos tvirtos, gemalas užmaSan- 
iios ypatybės Siame vaiste idėtos, 
bu priemaiša priimniai Švelnaus 
kvepalo.

Ruffles yra laoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris

- ALCOHQL4OH •

STOPSDANDRUff
PROMOTES '

HEALTH Y-SCALP'
LUXURIANT HAIR

BUSH TERMINAL BU>G Š 
. BROOKLYN. 
NEW YORK.’''•

patiks kad 
ir gačniau- 
siaiypatai.

Aptiekose 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atsiųskite 
75o., tad 
atsiusime 
per paštą 
tiesiog iŠ 
labora
torijos.

Būtinai 
reikalau
kite 
Šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
vais- 
baženklis.

DABAR LAIKAS 
PIRKTI

MES TURIME NAMŲ 
TINKAMŲ JŪSŲ GY
VENIMUI. PARDUO
DAM SU MAŽU ĮMOKĖ- 
JIMU IR ANT LENGVŲ 

IŠLYGŲ.
Ateikit ir Paprašykit Pa
rodyti Jums ką mes Tu

rime.
S. N. K. REALTY 

CO.
6106 St. Clair Ave.

Tel. Princeton 948-R 
____________-_____________

IN ALL THE WORLD

PURE, CLEAN, FRESH 
EVERY DAY

THE CLEVELAND GRAIN 
& MILLING CO.

KAIP KELIAUTI LIETUVON
Pirmiausia reikia pasirūpinti gavimu paso. Neturint dar 

i paso parašykite man reikalaudami pasui blankos-pareiškimo, 
j ką tuojau gausite. Paso gavimas trunka apid 10 dienų.

Kada jau bus gautas pasas, tada pranešiu kada išplaukia 
I laivai ir kada turėsite atkeliauti į New Yorką, kur paprastai 
t reikia pribūti dviem dienom pirm išplaukimo laivo, kad gauti
I leidimą iš Custom House užsimokant “Income Tax’', sutvarky-
I ti bagažus ir tt.

Visi kurie esate užsimokėję savo “Income Tax" savo dis- 
I triktuose Internal Revenue Collector’iui, tai paimkite su sa-
| vim gautas kvitas, kurias parodžius New Yorko muitinėje bus
| gaunamas leidimas be mokesnio, o kurie neturi kvitų, tokie 

turės užsimokėti, nes be New Yorko muitinės leidimo nei vie
nas negali iškeliauti.

Bagažo galima imti vieną didoką baksą ant kiekvienos pil
nos laivakortės, ir pusę bakso ant pusės 'laivakortės—vaikų 
nuo 1 iki 10 metų senumo. Siuvamas mašinas imant reikia 
apkalti i baksą ir ant laivo mokėti $10 freito. Bagažus gali
ma apdrausti-inšiuryti iki Lietuvos nuo New Yorko po $2 už 
kiekvieną $100 vertybės.

Keliaujant per Liepojų reikia Latvijos konsulio vizos.
Keliaujant per Antverpeną reikia Belgijos ir Vokietijos kon- 

sulių vizų.
Keliaujant per Rotterdamą reikia Lenkijos, Holandijos ir 

Vokietijos konsulių vizų. Pasivėlinus į konsulių ofisus nueiti 
prisieina nakvoti, tai dar $5. Keliaujant per Hamburgą arba
Bremeną jokių vizų nereikia.

Iš New Yorko j Liepojų be persėdimo ..............$145.00
Iš New Yorko j Liepojų per Hamburgą ........... 132.00
Iš New Yorko j Eitkūnus per Hamburgą .......... 130.00
Iš New Yorko j Eitkunus per Rotterdamą . .. 104.60
Iš New Yorko j Eitkunus per Antverpeną .... 107.15
Iš New Yorko j Eitkunus per Bremeną ........... 132.00
Iš New Yorko j Piliavą (pas Karaliaučių) .. 135.00
Iš New Yorko Klaipėdą per Hamburgą .... 107.20

Keleiviai visai nekliudo Lenkų Karidoriaus.
Prie tų kainų dasideda $5.00 War Tax. Paša gryžimui i 

Lietuvą $10.00
Keleiviai yra pasitinkami ant dypų, aprūpinami jų bagažai, 

gera nakvynė, apmokėjimas “Income Tax”, palydėjimas ant lai
vų'.

Siunčiu, pinigus i Lietuvą ir visas šalis žemiausiu pigiausiu 
kursu, greitai ir telegramų.

Parašau visokius legališkus dokumentus Lietuviškai Ir An
gliškai, ir patvirtinu kaipo Viešas Notaras—Notary Public..

Veik visuose Lietuvių laikraščiuose tilpo • apgarsinimai jog 
tūli “biurai” gauna pasus į 3 dienas, ir paskiausiai kad “pas- 
portus gaunam už dyką”, yra neteisingi ir tokiems netikėkite. 
Jei kas gauna “dykai pasportus”, tai jie yra falšyvi ir kelei
viui kainuoja dešimteriopai daugiau. Laivakorčių jie “pigiau” 
ir negali parduoti. Rašydami pridėkite 2c. štampą. (34)

P. MIKOLA1NIS
53 Hudson Avenue Brooklyn, N. Y.

X-SPINDULIŲ EGZAMINAVIMAS $1.00
Tikriausias Išgydymas Vyrų ir Moterų
Nervuotas ir silpnas? Ar būni pergąsdinamas? Ar manai kad nie
kas negali tau pagelbėt? Jei taip manai nenustok vilties bet ateik 
pas mane ir pasikalbėk. Mano X-Spindulių egzaminavimas kainuo
ja tik $1.00. Jeigu egzaminavimas parodys kad tavo liga neišgydo
ma aš tą atviraipasakysiu. Aš neimu ligų kurios negalima išgydy
ti. Ar gali tikėtis daugiau negu to?

Kraujo Celėms Leidžiama Serum
Stebėtinai teisingas ir visiškai atgrąžinimas jaunystės atsiekiama su 
paaduginimu kraujo celių milijonais. Jus žinot ir aš žinau ką jus 
matot tik tam galit tikėti (nėra jokių paslapčių prie šio proceso) 
ir matysit visus techniškumus mokinimus gydytojams. Ar nemanai 
kad tavo kraujo celės yra tavo taupymo bankas gatavas patarnau
ti visiems silpniems organams maitinant nervų centrus. (Visi pacien
tą reikia gydyti laboratorijoje.) Vienas serum pertikrins ir užganė- 

_ dins kiekvieną.
Įleidimas Prof. Ehrlich’o 606 Vaistų Nekurie didžiausi atsitikimai Amenijos, Insomnijos, Nerviškumo, Už

kietėjimo, Niežų, Diabito, Goiterio, Slogų, Reumatizmo, Išsiveržusių 
Gyslų, Paraližiaus, Neurito, Neurestenijos, Protiškos ir kūniškos Negales, Stokos gyvumo, Beprotystės, 
Rytų Nuovargio, Gyslų Guzų ir kt. kurių čia perdaug butų minėti, pagydyta trumpu laiku.

Teisingam ir Gabiam Išgydymui Kreipkitės prie Manęs
Aš pasekmingai gydau visas užsisenėjusias nrvų, kraujo, odos ir strenkaulių žiedo ligas Vyrų ir Mo

tor;. Aš taipgi gydau Asthmą, Pellagrą, Bronchitą, Išsivertimus, Skilvio Negerumus, Auksakmenį, Kepe
nų ir Inkstų Ligas, Rupturą, Ištinusias Giles, Raudonas Gyslas, Fistulą, Vyriškus ir Moteriškus Silpnumus, 
Mėšlažarnės pagedimus, ir kt. Savo praktikoje vartoju visus paskiausius Serums, Čiepus, Antitoksinus, 
Bakterinus, Importuotas Geriausias Speciales Gyduoles (606) Valvarsan ir (914) Neosalvarsan ir vėliausius 
ir geriausius prietaisus greitam ir atsakančiam pagydymui svarbių ligų.

Mano kainos yra pigiausios Clevelande. Visus Dalykus užlaikau Slaptybėje

DR. BAILEY ‘‘Spocialistas'ų/g S? 5=
OFISO VALANDOS: NUO 10 RYTE IKI 7 VAKARE. NEDĖLDIENIAIS NUO 10 RYTE IKI 1.

V

NEDĖLIOMIS
10 ryte iki 2 vak.

Greta Bond’s Store
Cleveland, Ohio

Sergantieji Vyrai ir Moterys
EIKIT PAS MANE

Egzaminavimas Dykai -- Patarnavimas Dykai
Pasikalbėjimas Dykai Visą si Mėnesį

Daktaras Kenealy šj pasiūlo Sergantiems Vyrams ir Moterims. 
Dvidešimts metų patyrimo gydyme Sergančių Vyrų ir Moterų. 

Specializuoja gydyme Naujų ir Užsisenęjusių Ligų.
Tiktai pasekmes visada skaitosi.

Eik pas tikrą Daktarą išsykio — Nesirginėk., 
Jieškok pagalbos ten kur ją gali rasti.

Jeigu jis negales Pagelbėt jis tai ir pasakys.
Ką jis padarė kitiems gal galės padaryt ir tau.
Jei kiti Daktarai nepagelbėjo, Nenustok Vilties. 

Jo kainos visada yra prieinamos.
Nekentėk. Neatidėliok. Ateik šiandien.

Dr. KENEALY
Durjs į Vakarus Greta Star Teatro ANTROS GRINDYS Durjs į Rytus
647 Euclid Ave. REPUBLIC BUILDING

■S!
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I Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese ]
Telefonai Princeton 2727 Randolph 1157 r 4

Jonas Butėnas, žymus Ame
rikos Lietuvių dainininkas, per
eitą pavasarį buvęs pasirengęs 
iškeliauti Italijon toliau lavin
tis dainavime, delei negalėjimo 
gauti leidimo iškeliauti pasiliko 
Amerikoje ir nesenai sugryžo į 
Clevelandą. čia vėl suorganiza
vo chorą vardu “Liuosybės” 
Choras. Prie jo prisidėjo dau
giausia buvusių prie subolševi- 
kėjusio Mirtos Choro dainorių, 
gabiausių kokie tenai buvo. Da
bar Mirtos Choras liko beveik 
be jokio dainininko, taigi nieko 
gero iš jo ir neišeis.

Bet ir naujasis choras, nors 
turi gerų dainininkų, vyrų ir 
moterų-merginų, tokiose apisto- 
vose kaip dabar randasi nedaug 
galės kuo pasirodyti, organizuo
damas! nepradėjęs kaip reikia 
užėmimui platesnės dirvos Cle- 
velande. Pats choras ant tiek 
tegaus paramos kiek jo mokyto
jas Butėnas turi ypatiškų sim- 
patizatorių, nes juk nei katali
kai, nei tautininkai nesiskaito 
Jo choro šalininkais, ar choras 
jų, o jau bolševikai iškalno su 
didele pagieža visiką tam chorui 
aršiausio daro.

Butėnas žada perstatyti kele
tą operečių, vienok tam reikės 
ir pašalinių jiegų, todėl jei dar 
nevisiškai 
organizavimas ir stovis 
tavota”, butų gera ką 
toniško padaryti.

ALiuosybės” Choro 
“užar- 

nors ki- 
Solo.

V. Štaupą apvogė.

D I R V A

DIRVA

šimčiai motinų turi tik po vieną 
kūdikį; 21 nuoš. turi du; 15 nuo
šimčių .turi tris; 10 nuoš. turi 
keturis, gi likusieji 22 nuošim
čių turi daugiau kaipo keturis.

TMD. 20 kuopos susirinkimas. 
Nedėlioj, rugpjūčio 21 d. atsi
bus TMD. 20 kuopos susirinki
mas. Ateina ruduo, laikas jau 
rengtis prie naujų darbų; taip
gi yra atėjus nauja 'knyga — 
visi nariai ateikit atsiimti. At
sibus Goodrich name, nuo 2 vai. 
po pietų. (1420 E. 31 Stš

Kudirkos Dr-stės išva- 
atsibus rugpjūčio 14 d.

Dr. V. 
žiavimas 
visiems gerai žinomoj vietoj —- 
Walter’s Grove, prie State rd. 
Kadangi tai gal bus paskutinis 
šios vasaros išvažiavimas; visi 
rengkitės atsisveikinti su lau
kais ir 
ryto.

dalyvaukit nuo anksti

Pereitą 
ketvergą du banditai užėję die
nos laike į Vytauto štaupo auk
sinių daiktų krautuvę apvogė, 
paimdami aštuonis laikrodėlius 
ir dvylika retežėlių., Kaip Štau- 
pas sako, užpuolikai buvo net 
be jokių -ginklų. Jie pabėgo 
motoriniu dviračiu. Jo -krautu
vė randasi 2120 St. Clair avė.

Vietinė Paskolos stotis ren
giasi -prie sutikimo naujojo Lie
tuvos Atstovo V. Čarneckio, ka
da jis atvyks čionai su- paskolos 
reikalais. Dar laikas nežinoma; 
bet kaip greit bus sužinota bus 
paimta prakalboms svetainė ir 
viskas tinkamai prirengta jo 
sutikimui. ?

Ar bonų bus ir po $25, kaip 
pirmiau buvo minėta, dar neži
nia. Bet pirkti rengkitės visi 
kurie nepirkot ir kurie pirkot 
dar nors už pusę tiek paimkit.

Dabar bus proga nusipirkti 
visiems tiems kurių vardai ne
buvo pereitame numeryje pagar
sinti, ir taipgi tikri tėvynainiai 
turėtų priversti visus biznierius 
pirkti, kurie pirmiau atsisakė ir 
pasirodė savo veidmainingumą, 
norėdami kad Lietuviai eitų pas 
juos, o jie visai nepaiso apie 
Lietuvos parėmimą.

pirkimui -kitose -krautuvėse, kaip 
pąv.: bulvės ir jų kaina; ir kiti 
dalykai. Nusipirkęs ir gavęs iš 
dvidešimtinės -įkas lieka, pirkė
jas išeina. Ateina kitas į tą 
pačią krautuvę, perka ką nors 
ir paduoda dolarį; gauna cen
tus ir vėl išeina. Bet jis stai
gu sugryžta šaukdamas kad jis 
per klaidą vietoj dolario čia pa
davė $20, ir jam neišduota rei
kalingi likusieji pinigai. Priro- 
do kad jo dvidešimtihė buvo su
žymėta nekurtais daiktais kurių 
jis iš namų išėjęs rengėsi pirkti. 
Krautuvninkas tokią dvidešim
tinę suranda ir buna aišku kad 
turbut jis ar jo darbininkai ne
išdavė pirkėjui kiek reikėjo at
gal.

stą, nepristatytos į rinkas. Ka
da suėjo' su gelžkelio perdėti- 
niais ir paprašė parodyti kny
gas sužinojimui kam tos bulves 
priklauso, tas nebuvo pavelyta, 
todėl nerasta ką patraukti atsa-- 
komybėn. Taip esant, pakvies
ta valstijos perdėtinis. Kada 
vienos bulvės puna vagonuose, 
rinkose mažai jų esant lupama 
nuo pirkėjų po $6 už bačką.

PARDAVIMAI mis mylios kelio išbudavojimui' 
kaip buvo pirm karės

Ohio valstijos ūkininkai pra- 
Išo valstijos valdžios palaukti su 

PARSIDUODA 4 kambarių namas, kelių statymu iki nors kiek at
lotas 40x123% pėdų, kairia 2,200.1 ’ ... ....

Reikia įmokėti $500, likusius po $25 
į mėnesį. Randasi ant Tracy av. (32 

S. B. REIKUS 
8010 Bellevue Ave. Cleveland.

Pasiutę šunes bėgyje liepos 
mėnesio mieste įkando net 22i1L_^ 
žmones, kurie reikėjo gydyti.

GROSERNfi IR MĖSINYČIA, krau
tuve geroj vietoj, apgyventa Lie

tuviais ir kt. Kas nori pirkti ateikit 
j po adresu 1161 E. 79 st.

Gabus automobilių vagis. Su
areštuotas vienas vyras kuris 
prisipažino pats sau vienas veik
damas pavogęs, ir pardavęs 34 
automobilius už $1-6,000. 
mobiliai buvo pavagiami 
niai, paskirais laikais-.

ANT RENDOS Namas, 4 kambarių, 
su maudyne, elektros šviesa. Ran

dasi 7416 Cornelia avė. J. Astraus
kas; ' .

pigs medega ir darbas, nes ki
taip 'butų perdaug jiems taksų 
mokėti, prie kitų visokių taksų. 
Vienas valstijos atstovas kalti
na Gubernatorių Davis už sku- 
binimą pradėti kelių darbo, su 
aiškinimu jog jau viskas atpi
gę iki to kaip buvo prieš karę, 
o tas atstovas ištyrinėjęs visas 
lėšas suranda kad gubernatorius 
nori duoti pradėti darbą su lė
šomis net tris sykius didesnė-

DR. P. J. HUGHES
DENT1STAS

1935 ST. CLAIR 
Ave.

Darbą Gvarantuoju 
Kainos prieinamos 

Valandos: 9 ryto iki 8 vai.

Auto- 
pavie-

(THE HELD)

CįgaiūanPublis!

other «rmtn« 
J<į«ntaonapp! 

1%RVA’ 

^SfERlORAVE. CLEVI

fished and di

Gazo 
nesimato pagerėjimo, 
nija grąsina sulaikysianti gazą 
jeigu miesto valdyba nepaveli- 
na nei kiek brangiau už -gazą 
imti.- Miestas sutinka amt 35c 
už tūkstantį kubiškų pėdų, kom
panija jau nusileido nuo 50c. iki 
45b ir taip varžytinės davedė 
iki teismo nuosprendžio kad 
kompanija gali išsiimti savo ry
mas iš žemės. Bet išreikalauta 
tam uždraudimas.

Kiek nujaučiama, šiame atsi
tikime eina didelė politika, kaip 
ir kituose dalykuose. Miesto 
tarybos nariai pataikauja gy
ventojams-, kad ateinančiuose 
rinkimuose vėl gautų vietas už 
savo gerą. Ateina 'gi žiema ir 
jeigu kompanija staigu išimtų 
savo rymas arba sulaikytų gazą, 
paskelbdama pertraukianti savo 
biznį Clevelande, tada gyvento-. 
jams butų 'dar blogiau.

Daugiausia gyvenamų namų! 
remiamasi ant naturalio gazo, 
pečiai pritaikyti gazui, taigi su
laikius tą virimo ir šildymo šal
tinį staigu 800,000 miesto gy
ventojų pagręstų alkis ir šaltu
mas.

dalykai eina blogyn ir 
Kompa-

Miestui greitu laiku reikia 
iš kur nors įgauti $2,000,000, 
kitaip turės būti sulaikyta dar
bai nekuriuose departmentuose. 
Gyventojai dar nesumokėjo tak
sų pavietui $5,000,000, iš tos 
sumos Clevelandui priklauso di
džiausia dalis.

čia suimta septyni vyrai me
nami esą dalyvavę užpuolime ir 
apiplėšime pačtinio trūkio už- 
pereitą subatą netoli Cassandra, 
Pa.

Medžio darbininkii unijos na
riai, prie namų budavojimo, su
traukė savo ryšius su Budavoji- 
mo Amatų Taryba delei kitų 
ton taryibon priklausančių buda
vojimo amatų1 darbininkų unijų 
neparėmimo medinių amatninkų 
jų streike. Iš centralinės orga
nizacijos atsimetė net septynio
lika skyrių.

PARSIDUODA RAKANDAI iš ketu
rių kambarių, pigiai, tinkamiausia 

naujai apsivedusiems. Galima užimt 
ir namų, renda pigi, netoli naujos 
Lietuvių bažnyčios. Kreipkitės 6505 
Bonna Avė.

PARSIDUODA BUČERNĖ IR GRO- 
SERNĖ, gerai išdirbto j vietoj, tarp 

Lietuvių ir Lenkų. Norintieji gali 
pirkti pigiai, nes parsiduoda del sa
vininko nesveikatos. Norima parduo
ti kuogreičiausia. Galima sykiu pir
kti ir namų. Kreipkitės 1196 E. 79 
St., Cleveland.

Lietuvis Gydytojas

DR. J. T. VITKUS
Gydytojas ir Chirurgas

Telefonas: Randolph 188 
1304 E. 68 Street. 

Kampas Superior Avenue 
Virš Lietuviško Banko

DR. ADOMAS SZCZYTMKI
Gydytojas ir Chirurgas

982 E. 79 St., Cleveland, O.
— Telefonai —

Rosedale 5758, Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.ąl

B
Ekstra! Svarbios prakalbos. 

Atsibus nedėlioj, rugp. 14 d., 
nuo 3 vai. po pietų, įkalbės Stu
dentas F. Burch iš Superior, 
Wis. Bus Wim. Aibei salėj, 7017 
Superior avė., tarpe E. 
gat. Inžanga liuosa, kolektų 
nebus. Visi kviečiami 
ky.ti.

Kodėl bulvės brangios. Prie 
E. 17 gatvės ir Lakeside per sa
vaitę laiko vagonuose palikta 
puti 18,000 bušelių 'bulvių — vi
so 28 vagonai. Miesto valdinin
kai stengėsi išrasti priežastį ko
dėl -tos bulvės, atgabentos į mie-

2

70 ir 71

atsilan- 
(apg.)

Parsiduoda 
AUTO VEŽIMAI ir 
lį tono White Trokai

Kreip. 1328 E. 80th ST. (35)

$500 iki $4000

L. WURM
PERKRAUSTYMO IR SAN

DĖLIO KOMPANIJA
Ofisas 1328 E. 80th STREET

Netoli Superior.
Telefonai: Bell — Randolph 1198

Ohio State Princeton 979-W

Indomios prakalbos atsibu-na 
kožną nedėldienį, nuo 3 vai. po 
pietų, Wm. Abel and Sons Co. 
salėje, 7017 Superior avė., tarpe 

i E. 70 ir 71 gat. Inžanga visiems 
dykai, kolektų jokių nėra. Tin
ka paklausyti vyrams ir mote
rims, aiškinama įvairus tikybi
niai dalykai.

Dr. Ray R. Smith, Dentistas
6701 ST. CLAIR AVE. Kampas E. 67 St. 

Darbų gvarantuoju dešimčiai metų.
Mano ofisas atdaras vakarais, taigi jums 
nereiks gaišuot iš darbo dantų taisymui. 
Naudoju savo garsų “Peridonto” del Be-1 

skausmio Dantų Traukimo.

b NO T 
PAINI

DR. j. T. PUHIGG
Gydytojas ir Chirurgas

1395 E. 9th St., tarpe St. Clair ir Superior Ave.
Pradėjo vėl gydymo praktikų po prabuvimo suvirs 10 metų kaipo 
chirurgas Suvienytų Valstijų Laivyne ir Jurininkų Ligonbutyje. 
Specialiai prirengimai gydymui vyrų ligų ir davimui Salvarsan 606. 

Ofiso valandos 1—4 po pietų ir 7—8 vak. Nedaliomis nuo 11—1.
— Telefonas Prospect 4061 —

SA5 nKAoI
T UŽ

Bonai nėra dovana bet pasko
la ant 5-to nuošimčio. Banke 
ir kitokiose vietose negausit to
kio nuošimčio.

Jus lengvai skolinat šimtines 
savo draugams, pažįstamiems, 
kurie neduoda didesnio užtikri
nimo kaip tik savo dūšelę, ir jei 
jie mirtų jūsų skola dingsta. 
Na o kodėl bijot Lietuvai sko- 

/ lint už kurią atsako visos Lietu
vos dūšios ir visa Lietuvos že
mė?

Mainosi laikai — ir vardai su 
jais. Seniams buvo garbė vienai 
darbininkų klesai vadintis 'ibar- 
tenderiąis”, dabar jau ne. Pa- 
nedėlyje Clevelande atsibuvo su
sirinkimas visų semiaus turėju
sių “bartenderio” ciną. Jų tik
slas-, tarp kitko, buvo ir pakeis
ti tą vardą, kadangi dabar jau 
karčiamose neparsiduoda degti
nė ir alus (žinoma tik ne vie
šai),'tai ir šinkoriams-patarnau- 

, tojams senas karčiamų vardas 
liko negražus-.

Konferencija buvo restauran- 
tų patarnautojų ir buvusių kar
čiamų šinkorių-darbininkų uni
jų, dalyvavo apie 500 atstovų 
iš visų valstijų.

Nauji prigavikai. Mieste at
sirado naujas būdas prigauti: 
žulikai susitarę eina per krau
tuves ir ką nors pirkdami duo
da popierinį $20. Ant jo būna 
parašyta kokie nors- menkniekiai

Šeimynų namas, 11 kambarių, su maudynėmis, elektros 
šviesa, garadžius. Ant Lawnview avė. ir E. 66 gat. 
Puiki apielinkė.

šeimynų namas, 9 kambarių, su maudyne, elektros švie
sa. Ant Aberdeen avė., tarpe E. 74 ir 79 gatvių, ra
mioj apielinkė j.

šeimynų namas, 10 kambarių, su maudynėmis, elektros 
šviesa, šildymo pečium (furnace), skalbynės, dubal- 
tavas porčius, skalinių (slate) stogas. Lotas 38x107. 
Labai puikus namas, ant E. 74 gatv., arti Superior.

Šeimynų namas, 8 kambariai, maudynė, elektros švie
sa, garadžius del dviejų automobilių. Ant E. 49 gat. 
arti Superior avė.

šeimynų namas, 17 kambarių, maudynės, fumasas, ska
lių (slate) stogas. Ant Gomelio avė. ir E. 74 st.

šeimynų namas, 11 kambarių, maudynės, elektros švie
sa, furnasąs. Ant E. 47 gatvės, taupe St. Clair ir 
Superior.

šeimynų namas, 20 kambarių, maudynės, elektros švie
sa, iš abiejų galų dubeltavas -porčius. Lotas 38x107. 
Invažiavimas ir vieta del garadžiaus. Ant E. 74 gat. 
Tarpe Cornelia ir Aberdeen, netoli Superior ir E. 79 
gatvekarių.
Visi minėti namai parsiduoda su įmokėjimu nuo $500 

iki $4,000 ar daugiau. Taipgi yra priimami kaipo įmdkė- 
jimas lotai ar mortgečiai. Likusieji ant lengvų išlygų 
kaip raudomis. Visi šie namai yra patogioj apielinkėj del 
Lietuvių — arti naujos Lietuvių bažnyčios ir puikios Lie- 

darbi- 
sueigų

2

2

3

3

4

Parsiduoda Farma
40 akrų žemės, žemė gera, molis ir 
-juodžemis, ir maišyta su smėliu; nė
ra kalnų, visa lygi, geri keliai, neto
li nuo miestelių, i vienų tik 1 mailė, 
j kitų 3 m. 28 akrai dirbamos, 8 
akrai ganyklų, 4 akrai gero miško, 
per laukų bėga upelis. Stuba, tvar
tas ir kiti maži budinkai, ^parsiduo
da tik už $2,300; reikia $1,300 įmo
kėti, likusius per 10 metų išmokes- 
čiu. Galima pirkt su visais gyvu
liais, javais, mašinom už viskų $3,500 
su įmokėjimu $2,500. Likusie ant iš- 
mokesčio. Platesnių žinių reikalau
kite per laiškų pas

F. MICKEVICH
R. 1 Fountain, Mich.

LOUIS EISENBERG 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

Princeton 1337-K

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

NERVIŠKAS, INKSTŲ, SKILVIO IR VIDURIŲ.
KAINOS PRIEINAMOS. UŽLAIKAU PASLAPTIS.

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

ATIDA: Mano Ofisas yra ant antrų lubų. Užeikit (re
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 dienų iki 4 po pietų.

DR. G. A. YATES, Specialistas
2573 EAST 55th ST., 2-ros lubos, Room 7.
Prie Woodland av. ir E. 55th St., Cleveland, O.
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iš šių industri 
fialflo dubu 

' įasyldų dubininku 
Traisportadjos 
ft®, ir tarnautoji 
HaniĮ ir k. tarnauti 

i iii nevisai maža t
Keturiu didžiųjų 

dubininkams ruoši: 
Ijjėti balsavimo lapi 
jesu jiems nuskirti 
mokestimi, kuri įve 
liepos pirma diena, 
hi balsuos u dirt 
fintas algas u ne.

Ohio valstijos in 
rodo gerėjimą dan

Plieno pirkimas e 
tokiu budo geležies 
fobijose Youngstoa 
pasirodė darbų padi 
ėlii per tris savi 
trikto gdešmės nė 
dėrijk Yfao' 
vutės lūki pdri 
savritėspinnua

■ tirimis ditar I 
araalio.

Gurno darbai j

o

Baisi audra. Pereitą subatą 
Clevelandą ir apielinkes užklupo 
tokią perkūniška audra kokios 
jau -nebuvo per 13 metų. Pra
sidėjo apie 5 vai. po pietų, ir 
audrai praėjus surinktos žinios 
rodė jog išmušta daug langų, 
nuversta kaminų, išlaužyta bai
sybės medžių miesto gatvėse ir 
ant kelių, taipgi vandens užtvi
nimai ir išplovimai kitose vieto
se padarė savo blėdį. Siautimas 
buvo tik apie valandą laiko.

Suversti ant gatvių ir relių 
medžiai bei stulpai laikinai už
kirto kelią važinėjimams. Ke
letą namų žaibas užgavo; langai 
išdaužyti medžių šakomis arba 
stačiai žaibo užgavimu. Vieto
mis- nulužusių stulpų nuogos 
elektros vielos grąsino pražūti
mi praeiviams; kolei sutaisyta, 
tokias vietas policija saugojo. 
Viduryj miesto vėjas apvertė 
vežimą su pakinkytais arkliais.

Iš daugelio miesto vietų pra
dėta šauktis ugniagesių, tuojau 
gatvėse praskambėjo gaisrinin
kų aparatai, vietomis reikėjo 
jiems automobiliais taip sakant 
plaukti, kur gatvės buvo nuolai
džios ir prisriuvo vandeniu.

Vėjas ėjo 43 mylių į valandą 
greitumu; karštis nuo 81 laips
nių staigu nupuolė iki 63.

LIETUVIŠKA 
APTIEKA

Užlaikau visokius ge
riausius vaistus nuo vi
sokių ligų ir suteikiu 
geriausius patarimus. 
Kreipkitės į matao Ap- 
tįeką bile kada.

L A. USEVIČIUS
2343 Professor Ave., S. W.

tuviškos mokslainės, arti gatvekarių ir parankių 
nirikams dirbtuvių ir 'kitų Lietuviškų įstaigų ir 
vietų.

Pasiskubinkite kolei yra iš ko pasirinkti, nes 
atsidarys Lietuviška mokykla naujame name, taip 
nauja bažnyčia bus tuoj užbaigta.

Platesniam susižinojimui kreipkitės pas:
P. MULIOLIS 2006 St. Clair Ave.

Gyvenimo vieta: 6712 Edna Ave.

tuojau 
pat ir

£ 
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Moterims Naujiena 
Šilko Plušio ir Dirbtinio Kailio PlošCių 

IŠPARDAVIMAS

O 
o

o 
o

Šį rudenį bus rinkimai mies
to majoro. Politiškos partijos 
rengiasi prie didelio veikimo.

Norinčių įbuti kandidatais yra 
daug. Kas bus parinktas ir už 
ką paskui reiks balsuoti — pa
tįs balsuotojai tespręs.

Svetimgimės motinos Cleve- 
lande turi daugiau vaikų negu 
čionaitinės. Miesto Sveikatos 
Komisionierius Rockwood sako 
jog iš svetimšalių moterų mies
tas turi du trečdaliu visų vaikų, 
vieną trečdalį sudaro vietinės, 
Amerikietės. Paskui; 32 nuo-

Vasariniams gėrimams mes turime Raugo ir Apinių ir visokių 
kitokių reikmenų, bonkų, bačkų ir korkavimui prietaisų. Sykį pa- 
bandš matysit kad namie daryti yra geriausi. — Siunčiame užsa
kymus visur, duodame numažintas (wholesale) kainas pardavinė
tojams musų padarinių kitose krautuvėse. Ateikit arba rašykit 
norėdami informacijų.

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

Musų skyriai yra: St. Clair Ave. ir E. 106th St. Market.
15617 Waterloo Rd., Collinwood, Ohio.

Laivakortes
TIESIOG Į KAUNĄ

IR IŠ LIETUVOS
Siunčiame Pinigus Į Viso Lietuvą
PAČTU ir KABELIU, TIESIOGINIU SUSISIEKIMU

KAUNO OFISAS — Laisvės Alėja, 58 
UKMERGĖS OFISAS - Kauno Gatvė, 52a 

RYGOS OFISAS - 30 Wall St., Riga, Latvija.Gabowitz-Castle and Co.
INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio

<> o o o o <► <► <►

4 O <>

<>

<>

O <►O o<►<►<►<► oo

4 <► <>
<►S

24" 38" 59 s" o

0

40 COLIŲ ILGIO
SALTS’ PECO 

PLUŠIO PLOŠČIAI
šitie
čius
čius
kiai
priduodančio kolinsky 
coney kailio.

ploščiai turi pla- 
žemyn nueinan- 

kalnierius iš pui- 
išrodančio šilumą

40 COLIŲ ILGIO 
SALTS’ PECO 

PLUŠIO PLOŠČIAI
Su šaliko pavidalo kal- 
nieriais ir kapsais iš 
raccoono, šeško, Aus
trališko oposso kailių. 
Jie yra su šilko pamu
šalais.

40 COLIŲ ILGIO 
SALTS’ PECO 

PLUŠIO IR NISHI 
DIRBTO KAILIO 

PLOŠČIAI
Su ilgais plačiais kal- 
nieriais, parinkto rac
coono, Australišku ir 
šeško opossum ar tos 
pat materijos kapsais.

0 
o 
o 
0

0 
0 
0

Pereitų metų kaina 
buvo $45.00

Rugsėjo mėn. kaina 
bus $29.50

Rugpjūčio mėnesio 
Išpardavime po 

$24.50

Pereitų metų kaina 
$65 iki $75

Rugsėjo jnen. kaina 
_bus $49.50 iki $55
Rugpjūčio mėnesio 

Išpardavime po 
$38.75

Pereitų metų kaina 
$85 iki $125

Rugsėjo mėn. kaina 
$69.50 iki $72.50

Rugpjūčio mėnesio 
Išpardavime po 

$59.50

BAILEY’S — Trečios Grindys

Tai yra* 
Krautuvė

Del Žmonių Baileys
Duodam Merchants Red Stamps 
su pirkiniais 10c. ar augčiau

Duodama 
Merchants 

Trading 
Štampai

do kilimą ir dari
Po susitaikymi 

E. Liverpoolio į 
pasiryžę didini sai

Streiku Wheel
Wheeling Sled Cor 
fežies ir plieno dirt 

Jo darbininku streiką 
jai atsisakius tartis 
jos dirbtuvės darbini 
rahtyme.

Raleigh, N. C, tąsiai 
hi ratinėse audinydo® 
letaa naiesiy, šiose die 
rasta tenai kariumenės 
Riupijimiu nuo dar

Julijoj yra 4W,0« 
B neturinčiu darbo; kit 
P fane b tą dart inink 

duoną turi, taigi i 
ir darbdaviai jieškt 

^Rdbejimui tiems neft 
M h> gyventi.

Mlon, Jlich., įasyįjoj 
užmušta du daj 

^^^ista penki, kada
^ tedamas akmuo i 
’ištiies apsaugąs.

0, badaujantis 
ukinink

M mėsą pasi 
■.’r* ant tvora 
■k- ' šeimynos ha
ll tnė-
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