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Lietuva Vėl Siunčia Delegacija
Deryboms su Lenkais

VIS KALBAMA APIE!
GELBĖJIMĄ

Londonas, rugp. 17 d. — 
Rusijoj dabartinių laiku yra 
35 milijonai badaujančių, rei
kalaujančių pagalbos.

AIRIJAI NEPRIGULMYBE NEŽADAMA. VI
SAS KRAŠTAS GATAVAS KOVOTI 

UŽ SAVO TEISES.

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO

LIETUVA VĖL SUTI
KO TARTIS

LIETUVOS KONSULAS 
KARALIAUČIUN

1 Washington, rugp. 15 (L. 
I. B.) — Eltos pranešimu, bu
vęs Lietuvos Atstovas! Esto- 
nijoje Vytautas Gylys paskir
tas konsulu Karaliaučiun.

Amerikoje yra 5,735,0000 be
darbių iš šių industrijų: 
į Visokių darbų

Kasyklų darbininkų 
Transportaci jos 
Pram, ir tarnautojų 450,000 
Namų ir k. tarnautojų 335,000 
Tai nevisai maža armija.
Keturių didžiųjų geležinkelių 

darbininkams ruošiama išsiun
tinėti balsavimo lapeliai sąryšy
je su jiems (nuskirta numažinta 
mokestimi, kuri įvesta galėn su 
liepos pirma diena. Darbinin
kai balsuos ar dirbti už numa
žintas algas ar ne.

Ohio valstijos industrijos vis 
rodo gerėjimą daugelyje šakų.

Plieno pirkimas eina didyn ir 
tokiu budu geležies ir plieno iš- 
dirbijose Youngstowno distrikte 
pasirodė darbų padidėjimas. Pa
eiliui per tris savaites to ais- 
trikto geležinės rodė1 kilimą pro
dukcija. Plieno išdavimas sa
vaitės laiku pakilo 5 nuoš. ant 
savaitės pirmiau; geležies gi iš- 
dirbimas dabar siekia 55 nuoš? 
norm alio.

Gumo darbai Akrone vis ro
do kilimą ir darbai eina gerai.

Po susitaikymo algų reikale 
E. Liverpoolio puodininkystės 
pasiryžę didint savo išdarbį.

Streikas. Wheeling, W. Va. 
Wheeling Steel Corporation ge
ležies ir plieno dirbtuvėse iški
lo darbininkų streikas kompani
jai atsisakius tartis su'yienos 
jos dirbtuvės darbininkais algų 
nustatyme.

Raleigh, N. C., tęsiantis strei
kui vatinėse audinyčiose jau ke
letas menesių, šiose dienose pa
siųsta tenai kariumenės būriai 
prisaugojimui nuo darbininkų 
riaušių. *

Vokietijoj yra 400,000 žrųo- 
nių neturinčių darbo; kita tiek 
yra kurie iš tų darbininkų už
darbio duoną turi, taigi dabar 
unijos ir darbdaviai jieško bū
dų pagelbėjimui tiems neturin
tiems iš ko gyventi.

Houghton, Mich., kasykloj po 
griuvėsiais užmušta du darbi
ninkai ir sužeista penki, kada iš 

- viršaus krisdamas akmuo su
ardė viršutine^ apsaugas.

Lancaster, O., badaujantieji 
angliakasiai sugavo ūkininko 
veršį, nulupo kailį, mėsą pasi
dalino, odą pakabino ant tvoros 
su užrašu: “Mųsų šeimynos ba
dauja ir mes pasiėmėm tavo mė
sos. Pasirašo angliakasiai iš 
Santoy distrikto.” šiame dis
trikte padėjimas liūdnas; kasy
klos per visus metus mažai ką 
buvo dirbamos.

3,900,000
250,000
800,000

PRANEŠIMAS IŠ KAUNO
Washington, liepos 15 (El

tos žinia Liet. Inf. Biurui). — 
Lietuvos Vyriausybė priėmė 
Hymans’o pasiūlymą siųsti 
delegatus Genevon.

Geneva, rugp. 10 d. — Lietu
va priėmė Belgijos atstovo Tau
tų Sąjungoje, P. Hymanso, pa
siūlymą pradėti vėl tarybas su 
Lenkija nustatymui Vilniaus 
klausimo. Hymans gavo tele
gramą nuo Lietuvos valdžios 
pranešančią jog bus pasiųsta 
delegacija į Genevą susitikti su 
Lenkų atstovais rugpjūčio 25 d.

Lenkija, parodė savo sutiki
mą Hymanso pasiūlymui susi
rinkime laikytame čionai birže
lyje.

Airijai Bus Sunku Savo 
Atkovoti

Dublinas, Airija, rugp. 16.
— Airijos parlamentas susi- z 
rinko. Atidarydamas jį pre-

. zidentas De Valera ’ pasakė: 
/‘Mes kariausim už savo pr_in- 

, eipuą; mes mirsim už juos jei 
/bus reikalinga. Visas klausi

mas keblus: reiškia taiką ar 
karę su Anglija. Airijos žmo
nės pripažįsta tik vieną Šinn 
Feiniečių ministeriją ir jų 
valdžią. Su dabartine Britiš
ka valdžia beveik negalima 
tartis. Ji 'be principų; tai yra 
kaip tarimasi su žmogum ku
ris laiko tau prie kaktos šau
tuvą.”
Belfast, Airija, rugp. 17. — 

Militarė valdžia sulaikė paveli
jimus kareiviams pasiliuosuoti, 
taipgi atšaukti kurie buvo nuvy
kę namon viešėti.

Atrasta senai žuvęs lavonas. 
Connelsville, Pa. — Pereitą štl- 
batą valant kasyklą netoli šio 
miestelio darbininkai atrado že
mėje skeletą, kuris turbut bus 
19-tas toj kasykloj žuvusio nuo 
eksplozijos lapk. 21, 1903 m.

Kitų aštuoniolikos žuvusių 
darbininkų lavonai buvo atrasti 
tuo pačiu laiku kaip eksplozija 
ištiko. i •

Budavojimas didėja. Iš 147 
svarbesnių miestų ateina žinios 
apie ruošiamus naujus budavo- 
jimus, kurie šiais metais yra 32 
nuošimčiais didesni negu buvo 
pernai tuo pačiu liepos mėnesiu. 
Bndavojimo industrija didėja.

ATVYKO STEIG. SEIMO 
NARYS

Washington, rugp. 15 (L. 
I. B.). — Šio mėnesio 13 d. 
New Yorkan atvyko Lietuvos 
Steigiamojo Seimo narys Bag
donas.

LIETUVA ŠELPS BADAU
JANČIĄ RUSIJĄ

Washington, rugp. 15 (L.
I. B.). — Siaučiant Rusijoje 
šiais metais dideliam badui 
Lietuvos Vyriausybė yra nu
tarusi šelpti Rusijos badau
jančius žmones.

' Mirė Serbijos karalius. Bel
gradas, Jugoslavija. — Rugp. 16 
d. čia mirė buvęs Serbijos ka
ralius Petras, 76 m. amžiaus. Jis 
karaliavo nuo 1903 m. Jo su
nūs po karės užėmė valdžią su
vienytos Jugoslavijos.

Paryžius. — Augščiausia san
tarvės taryba nusprendė suda
ryti tarptautinę komisiją* davi
mui Rusijai (pagalbos, ir tos ko
misijos darbas’ apimtų visų pa
stangas gelbėjime Rusijos nuo 
bado. Briand sakė kad jeigu 
Rusija su santarve kovojo iš pat 
pradžios, dabar santarvė juri ją 
gelbėti nelaimėje. Lloyd Geor
ge ant to sutiko, tik nurodė jog 
dabartinėse aplinkybėse pagal
ba galėtų nenueiti kam skiria
ma kada sovietų valdžia viską po 
savo kontrole turi ir neleis ki
tiems tenai liuosai veikti.

Suv. Valstijų valdžia reika
lauja . sovietų užsienių reikalų 
ministerio sudėti pilnus garan
tavimus visiško teisingumo su 
duodamos pagalbos išdalinimu. 
Amerikos atstovas pasiųstas į 
Rygą tartis apie pagalbos pri
statymą ir reikalaująs tinkamų 
užtikrinimų 
priešinimų.

Jamburge 
sulaikė tris
tus iš Rusijos kalėjimų ir gryž- 
tančius namon. Komisarai te
legrafavo į Maskvą paklausti ar 
išleist juos “kadangi jie turi 
su savimi perdaug pinigų.”

gavo daug "pasi-

sovietų komisarai
Amerikonus paleis-

GAL BUS SUTVERTA 
DIDELĖ SĄJUNGA 
Suv. Valstijų Prezidento Har- 

dingo pasidarbavimu, galutinai 
sutarta laikyti nusiginklavimo 
ar ginklavimosi mažinimo kon
ferenciją lapkričio 11 dieną. Jo
je dalyvaus: Suv. Valstijos, An
glija, Francuzija, Italija ir Ja
ponija; taipgi dar kviečiama ir 
Chinija, kadangi bus kalbama 
ir apie tolimųjų rytų padėtį.

Pats Harding atsisakė konfe
rencijoj dalyvauti šalies vardu, 
tą gi vietą užims S. V. premje
ras Hughes; jis, prie visko, gal' 
bus ir konferencijos prezidentu. 
Hughes kaipo Suv. Valstijų pre
mjeras yra šios šalies valstybės 
sekretorius ir užrubežinių rei
kalų ministeris, todėl jis kaip 
tik ir tinka konferencijoj atsto
vauti šią šalį.

Amerikoje pradedama kalbė
ti kad visi konferencijos tari
mai ir kalbos butų plačiai ir vie
šai skelbiama.

Dabartinė Suv. Valstijų ad
ministracija, kaip Harding ima
si už taikos darbo, parodo savo 
atsivertimą linkui buvusio Pre
zidento Wilsono taikos teorijų, 
tik kitais žodžiais išreiškiamų.

Gali būti kad konferencijai 
pasekmingai einant bus sutver
ta ir pasaulinė tautų lyga arba 
sąjunga.

PASKOLOS REIKALUOSE
Vienos Kolonijos Jau Veikia — Kitų Laukiama. 

Ką Turi Žinoti Bonų Pirkėjai.
Pennsylvanijai tenka garbė i 

padaryt gerą pradžią šio vajaus I 
reikale. Kada musų visuomenė i 
skaitys šias eilutes, jau bus įvy
kę didžiausi sukrutimai Scran- 
tpne (rugpjūčio 14 d.) ir Maha
noy City apielinkėje (rugpjūčio 
15 d.) Tikimės kad pasekmės 
visus nudžiugins ir nustebins.

Prakalbos įvyks sekančiai:
Rugp. 18
Rugp. 21
Rugp. 25
Rugp. 26

— Forest City, Pa.
— Pittston, Pa.
— Minersville, Pa.
— Frackville ir

Girardville, Pa. 
i— Mahanoy City.

priskaityti seniau įmokėtieji pi
nigai.

2) Darant bi kokius įmokėji- 
■ mus už bonus, pereitų metų ku
ponai nuo Lietuvos Laisvės Pa
skolos Bonų bus priimami už 
gatavą pinigą.

3) Pageidaujama yra kad vi
si bonus perkantieji užmokėtų 
antsyk visus pinigus. Bet ku
rie negalės to padaryti, galės 
išmokėti dalimis, bet „jokiu bu- 
du nevėliau kaip per penkis mė
nesius, taip kad Visi pinigai tu
rės būti įmokėti iki vasario 1 d. 
1922 m. Perkantieji. išsimokė- 
jimui turės iš pradžių Įmokėti 
nemažiau kaip penktą dalį (20 
nuoš.) ir paskui kas mėnuo po 
penktą dalį (20 nuoš.). Su pas
kutiniu 
imta ir 
(po 42c 

■kuojant
Į darbą, Lietuvos sūnus ir 

dukterįs!
LIETUVOS FINANSŲ MISIJA 

Paskolos Skyrius
370 Seventh Ave., New York.

mokesniuv turi būti pa- 
priaugusiėji nuošimčiai 
j mėnesį nuo $100), ro- 
nuo liepos 1 d. š. m.

Londonas. •— Anglijos valdžia 
aptarė ir siūlo Airijai būti vi
sai savivalda šalimi tik po An
glijos globa ir ant tiek surišta 
su Anglija kaip dabar yra Ka
nada, Transvaalis ir Laisvoj 
Valstijos (pastaros dvi koloni
jos yra Afrikoje).

Anglijos vienok norima Airi
ją suskaldyti. Ulsterio prem
jeras Anglas Craig tiesiog atsi
sako nuo kokių nors tarybų su 
pietine Airija ir laiko savo Ai
rijos dalį “užbaigta”. Tuo tar
pu Airijos respublikos preziden
tas De Valera"irgi laikosi nepa
judinamai — už suvedimą abie
jų Airijos dalių į vieną, po su
vienytos Airijos konstitucija.

De Valera davė Anglijos pre
mjerui atsakymą ant jo prane
šimo apie tai ką Anglija Airi
jai žada; Airijos prezidentas ne
atmeta ir nepriima Anglijos siū
lymo; nėra vilties kad Airijos 
kabinetas tų siūlymų nepriimk. 
Ir jeigu tarybos galutinai su
irtų, Airiai pasiryžę pradėti dar 
didesnį ir žiauresnį kovojimą, o 
ir valdžios kariumenė ruošiama 
prie to. Tikima net kad bus už
daryta laikraščiai kurie skelbs 
Airijos nepriklausomybės klau
simą ir pritars Sinn Feinie- 
čiams. Laukiama naujų Sinn 
Feiniečių areštų. Kariumenei 
liktų liuosa ranka kovai prieš 
Airijbs respublikonus ir būdų 
dedama pastangos visiškai Ai
riją nuslopinti.

Jeigu Airijos vadai nenorėtų 
visiškai atmesti Anglijos siūly
mo, tikima jie norės leisti gy
ventojams apsibalsuoti ar jie 
sutinka priimti imperialės val
džios taiką ar ne.

Silezijos Klausimas Pa
vestas Tautų Lygai 

Paryžius. — Pereitos savai
tės. ambasadorių taryba nesusi
taikė Silezijos klausime. Ang
lijos premjeras Lloyd George 
pasakė Prancūzų premjerui kad 
jeigu Francuzija laikysis savo 
dabartinnės pozicijos, jam ne
lieka nieko daugiau kaip tik pa
likus viską gryžti atgal Londo
nan. Ir jis sugryžo.

Taip skilo Francuzijos ir An
glijos manytos galutinos z Silezi
jos nustatymo tarybos. Visas 
Silezijos klausimas dabar paves
ta Tautų Sąjungai Genevoje.

Šitą sumanymą padavė Pran
cūzų premjeras Briand. Pran
cūzai, nieko nelaimėję dabar, ti
ki jog jų viršus bus ir Tautų 
Lygoje, nes mat jei nieko kito 
nepeš tai nors turės teisę jie 
vieni pasipriešinti ir Silezijos 
klausimas tęsis tolyn neužbaig
tas, kadangi Tautų Sąjungos 
nutarimai turi būti vienbalsiai, 
be jokio iš niekur pasipriešini
mo.

Iš Beribio ateina žinių kad 
vėl nauji Lenkų būriai veržėsi 
į Sileziją, .netoli Rosenbergo, bet 
juos Anglų kareiviai atmušė pa
tįs panešdami nuostolius.

Italijos ir Anglijos premjerai 
sutarė kad jeigu kiltų ar rody
tųsi kilimas betvarkės siųsti te
nai 'daugiau savo kariumenės, 
sykiu su Francuzija.

Tautų Sąjungos taryba da
bar turi du klausimu — ir abu 
paeina iš Lenkų priežasties; tas _
gal duos daugiau progos Sąjun-įd. užkastas smėlyje netoli Sala- 
gos viršenybei permatyti Len
kus tikruose jų kailiuose.

Italijoj prigėrė 250 žmonių. 
Netoli Chinsa išvirtus didelio 
tvenkinio sienai prigėrė 250 žm.

Kita Valstija Išstojo 
prieš G rėkus

Iš Angoros,-Maž. Azijoj, at
eina žinia kad Hedjaz valstybės 
karalius paskelbė -šventą karę 
Grėkams pagalbai savo tikėji
mo žmonėms Turkams naciona-' 
listams jų kovoje prieš Grekus 
norinčius užimti Maž. Azijos da
lis. Hedjaz Valstybės monar
chas šaukiasi į savo žmones ka
riauti gelbėjimui tikėjimo.

Hedjaz karalystė, atgavusi sa
vo nepriklausomybę po karės, 
turi plotą iš apie 100,000 ketvir
tainių mylių ir apie 750,000 gy
ventojų. Ji galima laikyti svar
biausia Arabijos dalis delei jos 
teritorijoje esančių dviejų gar
siausių ir švenčiausių Mohame- 
tonams miestų — Mekkos ir Me
dinos. Tenai įsikūrė Mohame- 
tonų tikėjimas.

Lai Turkai-Grekai Ka
riauja kiek Nori

Paryžius. —* Savo posėdyje 
pereitą savaitę augščiausia ta
ryba panaikino padarytą taikęs 
sutartį sulyg kurios buvo pa
tvarkyta artimųjų rytų klausi
mai ir dalinimai žemių tarp 
Grekijos ir Turkijos; dabar li
ko paskelbta jog tų dviejų val
stybių karė yra jų privatine ka
re, kitos šąlįs pasiskelbė neutra- 
liškomis, su teise abiem pusėm 
parduoti karinius ginklus, tik 
žiūrėti apsaugojimo vandeninių 
kelių; gi kada pasirodys laikas 
šaukti tas abi valstybes taiky
tis, bus pasiūlyta joms pertrau
ka.

Bet jeigu taip eis, tai ilgai 
niekas nebandys šaukti jas tai
kytis, kolei nepadarys didelių 
pelnų ginklus parduodant.

Bando Apmažint Taksus
'Washingtone pertvarkome ne- 

kurie taksų padavadijimai ir nu
imama aptaksavimai tūlų rei
kalingų kasdieninių dalykų. Pa
keliama taksai ant korporacijų 
ineigų ir kitų dalykų.

Vedusiems žmonėms daroma 
paliuosavimas mokėjimo taksų 
ant kiekvieno nepilnamečio ar 
negalinčio užsidirbti po $400, 
vietoj buvusių $200. J

Nužudytas Kunigas
San Francisco, Cal. — Rugp.
d. dingusio katalikų kunigo

Heslino kūnas atrastas rugp. 11
2

Rpgp. 28
Rugp. 30 — Mt. Carmel, Pa.

’šios kolonijos žada greitai 
pasirodyti. Girdėjome jog She
nandoah, Kingston, Plymouth ir 
kitos didžiulės 'kolonijos nors 
palengya bet rimtai rengiasi 
darban ir rodos neklystam tvir
tindami jog daugelį jos_ nuste
bins-.

šį mėnesį tik kai 'kuriose vie
tose, ypač Pennsylvanijoje, bus 
didesnių sujudimų, taip sakant, 
Įkvėpimui ir paraginimui visų 
kitų musų kolonijų. Šiaip jau
gi šis mėnuo skiriamas genera-I NEW BRITAIN, CONN, 
liam ir pilnam prie darbo prisi
ruošimui, kurs veik visas turės 
būti atlikta^ per rugsėjo mėne
sį.

Dėlto visoms kolonijoms, vi
soms) paskolos stotims žinotina 
štai kas:

a) Iki rugsėjo pradžios turi) 
būti visos kolonijų pajiegos su-j 
mobiližuotos, planai sučfaryti.

b) Rugsėjo mėnuo visojel mu
sų išeivijoje turėtų būti sunau
dotas vien bonų vajaus reika
lams. Visi 'kiti visuomeniniai 
darbai lai sustoja.

c) Tą mėnesį kiekviena kolo
nija lai surengia generalio štur
mo dieną. Visokios medegosbus

Vietinė Lietuvos Laisvės Pa- 
I skolos stotis laikė susirinkimą 
rugpjūčio 10 d. apkalbėjimui 

.naujai pradedamo paskolos va
jaus. Po pasitarimo, pasirodė 
I reikalas perorganizuoti vietinę 

. stotį nes viešpataujant čia di- 
1 delei bedarbei- daugumas bonų 

U.'J pardavėjų išsiskirstė, kiti į Lie- 
Įtuvą išvažiavo, o darbuotojų vis 
keikia, kadangi dar musų Tėvy
nė Lietuva vis priešų apgulta 

‘ ir spaudžiama. Nutarta sušau- 
* j kti kitas strsirinkimas ant rug- 

pjučio 28 d., Lietuvių svetainėn, 
8 vai. vakare, sutvėrimui Stip
raus komiteto toliau paskolą va
ryti, kad sudėjus mums paskir
tą dalį dar Bu kaupu.

Taigi, visi New Britainiečiai, 
bus galima gauti iš apielinkės. prie darbo> o mes tilkrai laimė_ 
' d) Per rugsėjo mėnesį visi Lim su musų priešais.
Lietuvių namai turi būti aplan- • j pasvenskas.
kyti, kiekvienas Lietuvis turj 
būti prieitas ir pakalbintas.

e) Stočių komitetai lai nuo 
šio laiko pradeda laikyti savo 
susirinkimus kas savaitė ir lai 
nuolat informuoja Misiją kas jų 
yra veikiama.

Lenino IdėjosBaigia 
Savo Dieneles

Ryga. — Leninas komunizmą 
jau atstūmė į šalį. Visų/svar
biausia, Maskvoj išėjusiam rug
pjūčio 9 d. oficialiam rašte yra 
jo parašas patikrinąs .ųanaikį, 
mą valstijinės nuosavybės, su 
išskyrimu keleto didelių indus
trijų esančių reikalingų visai 
šaliai — kokios buvo valdžios 
kontroliuojamos Anglijoj, Fran- 
euzijoj ir Vokietijos laike ka
rės — ir atgrąžinimą mokesnio 
už važinėjimą gelžkeliais, pačtol 
ir kitus viešus patarnavimus. ------ ■ . -

šitą nauja ekonominę tvarka Zalima «aliti lš Misrjos. Kalbe- 
šalyje po didelių diskusijų sutL W I
ko įvesti visi komisarai laikę 
savo susirinkimą, kuriame buvo ' 
išreikšta mintis politiškų ir dar
bo unijų organizacijų atstovų. 
Išskyrus dideses'industrijas rei
kalingas visai šaliai, kitos visos 
bus nuomuojamos paskiriems 
žmonėms, kooperacijoms ir dar
bininkų organizacijoms, kas tik 
ką galės vesti. Darbo unijos 'bus 
sukviestos pagelbėti nustatyti 
darbininkų sąlygas ir kitus ma
žus bet svarbius dalykus 
lingus naujai industrialei 
iriais

reika- 
siste-

tėvas.Apsivedė prezidento
Dr. G. T. Hąrding, tėvas dabar
tinio prezidento, 76 metų amž. 
senis, iš Marion, O., apsivedė su 
prie jo buvusia slauge, 52 metų 
amžiaus. X

da pakraščio ant kranto. Kuni
gas Heslin buvo nužudytas; per 
jo galvą ir per širdį buvo per
leistos kulkos.

Kaip žinios skelbia, paskiau
sia dar gyvą kunigą matė žmo
nės su kokiu tai svetimtaučiu, 
kuris vakare atvažiavęs į • kle
boniją prašė kunigo važiuoti su 
juo atiduoti paskutinį patarna
vimą jo “mii'štančiam giminei”. 
Po kunigo pradingimo vyskupas 
gavo pora laiškų reikalaujančių 
vieną sykį $6,500, kitą sykį net 
$15,000 už kunigov sugrąžinimą.

Ar norit tam tikėti? Chicagoj 
tris mėnesiai atgal moteris nu
rijo skrybėlinę špilką, 7 colių il
gio, laike nusigandimo kada jos 
kūdikis nupuolė nuo krėslo, o ji 
špilką laikė dantyse. Ji apie tai 
pasisakė vyrui, bet jis netikėjo, 
šiose dienose ji nuėjo pas dak
tarą ir jis išėmė jai špilką ku
ri jau Ibuvo perdūrus pilvą ke
liose vietose. Trumpu laiku ji 
butų mirus, daktaras tikrino.

Suv. Valstijose yra suvirš še
ši milijonai ūkių, jų abelna ver
tė siekia daugiau $66,000,000,- 
000.

Yra išviso apie du šimtai pa
skolų stočių. To dešimts sto
čių kurios pirma padarys savo 
kvotą gaus ypatingus pažymėji
mo ir pagerbimo lakštus. Dėl
to netrukite informuoti, reika
le net'telegramais, apie savo vi
sus pasisekimus. Taip pat pa
baigoje mes busime priversti 
paskelbti visas tas kolonijas ku
rios nieko neveikė šio vajaus 
reikale. Labaį butų gerąi kad 
tokių kolonijų neatsirastų,

Be to dar visų žiniai skaitome 
reikalingu pranešti šiuos daly
kus.

1) Dar balandžio mėnesyje, 
šių metų, buvo garsinta jog pra
dėjusių mokėti už bonus ir ne
baigusių mokėti iki pirmai die
nai gegužio, įmokėtieji pinigai 
bus paimti į Valstybės Iždą. Tą 
parėdymą reikia suprasti taip 
kad į Valstybės Iždą bus paim
ti tik tų žmonių pinigai kurie 
ir šio vajaus laiku nebaigs mo
kėti už savo- bonus. Gi kurie 
norės dabaigti mokėti dabar, ga
lės tai padaryti, ir jiems bus

Iš Vladivostoko ateina žinios 
jog Tolimųjų Rytų Si'berijos 
Respublikos valdžia Čitoj tapo 
nuversta; miestą užėmė anti- 
bolševikai, raudonieji pasitrau
kė link Verchnij-Udinsk.

Vicksburg, jMiss. — Trūkis 
užlėkė ant per reles važiavusio 
treko su' žmonėmis, penki už
mušta, 12 sužeista.

šeši užmušti. Bowling Green, 
, I O. — Nedėlios vakare netoli šio' 

miestelio automobiliui važiuo
jant per gelžkelio reles ant jo 
užlėkė trūkis ir, užmušė šešis 
jame važiavusius žmones.

S. V. Senate pradėjo kilti par- 
sipriešinimai už manomą val
džios apmokėjimą gelžkeliamš 
kokių ten nuostolių už jų nau
dojimą karės laiku šalies reika
lams; atlyginimas siekia penkis 
Išimtus milijonų dolarių.

Eagle Pass, Texas,' po 29 me
tų išsisukinėjimo nuo teismo, čia 
suimtas vienas žmogus kaltina
mas už nužudymą savo pačios-.

------------------------------- i
PINIGŲ KURSAS Į

Rugpjūčio 17 d.
100 markių-auksinų $1.12%
100 Lenkų markių 5%e

Birmingham, Ala. — Tūlas 
barzdaskutis, susiginčijęs su 
kunigu už savo dukterį, kuri bu
vo pasirengus ištekėti už vyro, 
ti kunigas tam nepritarė, inpy- 
kęs kunigą nušovė.

Jei norime įvaryti Paliokams 
galvos skaudėjimą ir vidurių 
suirimą (greito bėgimo ligą) — 
išpirkime bonus.

LIETUVOS ATSTOVYBES AMERIKOJE 
PRANEŠIMAS

I. Delei išgavimo pasų, vizos ant pasportų, affidavitų paliudymo pargabenimui 
giminių 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, 
Liėtuvos 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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Iš Lietuvių Gyvenimo |
PROVIDENCE, R. I.

Kaip 'kitur, ir čia rengiama 
Lietuviški piknikai arba išva
žiavimai. Bet jie atsižymi ir 
savo šlykštumu. Kas tik atvyk
sta į pikniką tuoj ir lenda į 
krumus, vienas' nuo 'kito slėp- 
damiėsi, arba 'būreliais susituo
kia ir ten sėdi. Kad sėdėtų tik 
nuo saulės karščio, tai butų nie
ko, bet priežastis kita. Susi- 
renkantieji atsineša pilnas va
lizas “naminės”, susislapsto į 
krumus, ir pikniko vieta įbuna 
visai tuščia. Krūmuose apsi- 
laistę nuodingu skįstimėliu, ki-

Tamoliunas pagaliaus lapo vys
kupo atstatytas, dabar Lietuviai 
turi kunigą Airį, kuris nesikiša 
Į Lietuvišką politiką, bet užtai 
patįs žmoneliai nežino nei ką 
darą, nei ką šneką. Jei kas pa
rašė žinelę iš jų netvarkaus ap
siėjimo kaipo savuose dalykuo
se taip ir viešuose, jie tuoj ei
na šaukdami užmušią tokį žmo
gų kuris tą parašė, tik lyg ant 
laimės nesuranda jo. Tokis lau
kinis apsiėjimas ištikro žemina 
vietos Lietuvių vardą, ir jei nie
ko nebijotų ištikro jie pasirody
tų žvėrimis. Dilgė.

riais, progos gauti Lietuvišką 
svetainę dusyk pasidaugintų.

Kita bėda — tai stoka; naujų 
scenai veikalų. Kiek buvo visi 
beveik čia išlošti, kiti net po ke
lis sykius. Geistina butų kad 
iš Lietuvos čia pasklistų naujau
si teatrališki leidiniai. Juk jei
gu yra išleista, spaustuvės galė
tų prisiųsti jų čia į Amerikos 
Lietuviškų laikraščių knygynus 
ir kaip bematai rastų sau pir
kėjų. Solo.

NESIDUOKIT KLAIDINTI
Musų Bolševikai Stengiasi Paskolai Pakenkti

ti net nepažysta, pagaliaus, kat
ra moteris jam priklauso} kiti 
šalę pačios sėdėdami jieško kur 
ji pradingus.... Paskui, tė
vams girtiems gulint, vaikai vi
sokių šposų pridaro apielinkėse, 
todėl pradėta net neduoti dau
giau Lietuviams išvažiavimui 
vietos. Paveizdan, vieną nedėl- 
dienį surengus išvažiavimą, vai
kai primušė ūkininko kiaulę, 
nuo to žmogus atsisakė savo 
laukuose tokius tru'kšmadarius 
ir girtuoklius leisti suvažiuoti.

Rugpjūčio 7 d. atsibuvo drau
gysčių piknikas; atvažiavo te
nai keletas “dievobaimingų” ne- 
dakepėlių trukšmą kelti, bet su
lindo į krumus dar pasidrąsini- 
mo įsidėti, tik retkarčiais pasi- 
rodydami, išverstom akim, at
virame lauke. Vėliau atvažiavo 
ir “karės vedėjas” sukelti kitų. 
Buvo kviesta choras padainuo
ti, tai kada pradėjo dainuoti, tie 
puslaukiniai žmoneliai, palikę 
pačias krūmuose bonkas saugo
ti, kad kas neištuštintų jų skįs- 
timėlio, patįs atėjo kelt lermo. 
Chorui sudainavus porą daine
lių, kadangi mažai dainorių bu
vo atvykusių, vienas žmogutis 
paprašė kad jam padainuotų 
Lietuvos Himną. Choro vedė
jas Simanavičius paaiškino kad 
čia nėra kas nors rimto, ne pra
kalbos, ne kokia iškilmė, Lietu
vos Himno nepritiktų dainuoti. 
Tada nusigėrėliai puolė visa au
dra rėkdami jog jie nemoka, ką 
jie dainuos, jie Paliokai, žel- 
goWskininkai, mes patįs padai
nuosim ; na ir nutraukė atgal į 
krumus. Už valandėlės pasigir
do laukinis bliovimas, riksmas, 
kad net už kelių mylių girdė
tum, ir nežinia ką jie ten padai
navo, ką ne.

Taip tail-vietos tamsunėliai 
čia elgiasi, be jokios gėdos, be 
atsižvelgimo kad reikia būti 
nors kiek žmonėmis. Kur tik 
eina — vis nešasi kišenius pri- 
sikišę svaigalų.

Parapijoje ilgai ėjo nesutiki
mai ir vaidai, pats klebonas kun.

CLEVELAND, OHIO
Vasarai baigiantis. Daugybė 

vietos draugijų ir kuopų per vi
są vasarą laikė-rengė išvažiavi
mus, džiaugęsi atėjus progai pa- 
liuosuoti iš svetainių publiką ir 
suteikti pasilsio scenos darbuo
tojams. žiemos 'laiku, iki vėly
vo pavasario, tos pačios draugi
jos ir/ kuopos rengė perstaty
mus-, koncertus ir šiaip vakarė
lius. Visu tuo laiku labiausia 
nuvargo dailininkai, nes nors 
čia Lietuvių yra daug ir jauni
mo turima užtektinai, visą sun
kumą neša tik keliolika darbš
tesnių vyrų ir merginų, patįs 
dalyvaudami lošime ir surengi
me viso dalyko galas nuo 'galo.

Vasaros laiku užteko tik -pa
prastų išvažiavimų, kaip kurie 
būreliai turėjo .žaislų. Dabar, 
ateinant rudeniui ir žiemai, bai
giantis piknikams, veikėjai rū
pinasi ką per žiemą veiks.: jieš
ko naujų veikalų teatrams, jau
jų dainų chorams, gerų progų 
vakarų surėngimui.

ši žiema bus sunkesnė veikė
jams teatrų lošime, Peš daug 
jaunimo, dalyvavusio sykiu, iš
važinėjo į Lietuvą, 'kiti persi
kėlė į kitus miestus. Reikės 
pralavinti naujų, naujiems rei
kės išsidirbti vardus kaip turė
jo pirmesnieji lošėjai, kurių tik 
vienų- tankiai žmones eidavo pa
žiūrėti.

Didelį patogumą šią žiemą tu- 
rėš kada jau Clevelande yra sa
va Lietuviška svetainė; piriniau 
reikdavo po svetimus kampus 
landžioti ir laukti progos kada 
pasitaikys gauti perstatymui sa
lę. Tik bėda ir su Lietuviška 
sale bus tuo atžvilgiu kad no
rinčių ją gauti yra daugiau ne
gu per žiemą išpuola nedėldie- 
nių, išmetus adventus ir gavė
nią. Čia -labai nepaprasta lai
kyti vakarus subatomis, nors ki
tose kolonijose viskas tik subat- 
vakariais ir atsibuna ir su gero-: 
mis pasekmėmis. Jei įvestų į 
madą pasinaudoti subatvaka-

DARSŪNIŠKIO 
(.Trakų apskričio)

ISTORIJA -
DarsUniškis -tunbut yra gana 

senas miestelis, nes nūdien raš
tuose 'niekur nepažymėta jo įkū
rimo metai. Tik žinome kad 
kryžeivių metraščiuose jis pa
vadintas “Dirsunen”. Darsūniš
kis istorijos įvykiais pasižymi, 
būtent: senovėje -butą čia dide
lių medinių rūmų ir tvirtovės. 
Keistučiai viešpataujant Lietu
voje, čia 1381 metais vasario 3 
d. Vokiečių kryžeivių kariume- 
nė buvo į Darsūniškį atvykusi. 
Atėjūnai rado Darsūniškio tvir
tovę pačių vietos 'gyventojų su
degintą, o pačius gyventojus į 
girias pasitraukusius. Vėliau 
Lenkų karalius Vladislovas Jo
gaila, važiuodamas iš Lenkijos 
su kryžeiviais tartis į Veliuoną 
buvo atvykęs iš Gardino rude
nyje 1418 metais- kartu pu savo 
žmona ir visa savo vyriausybe, 
čia tuomet priėmė jį Didis Lie
tuvos Kunigaikštis -Vytautas ir 
po trumpo pasitarimo Jogaila 
nuvyko į Kauną.

Vietos parapijos bažnyčia yra 
įkurta 15-me amžiuje, nes pra
džia jos įkūrimo siekia 1598 m. 
Tos pirmos bažnyčios nebėra, 
nes paskiau buvo Oginskienės 
įkurtą medinė, kuri tunbut su
degė. Dabartinė bažnyčia turi 
jau apie 100 metų. 16-me am
žiuje Darsūniškis buvo kara
liaus Zigmo Augusto žmonos 
Barboros nuosavybe.

Anų senovės rūmų likučiai 
šiandien galima matyti Pane
munyje. Dabar Darsūniškis tu
ri paprasto 'kaimo išvaizdą. Iš 
trijų miestelio Įgalų yra treji 
vartai, šiaurės vartai šv. Ago
tos'' paveikslu, ipietų — šv. Kazi
miero (tas paveikslas skaitomas 
taip pat miestelio herbu) ir ry
tų — Šv. Jurgio. Dabartinė ba
žnyčia gerokai apirusi, nes vie
tos gyventojai .daugiau kreipia 
akį į smukles, -kurių yra mieste
lyje net penketas. Viena ąmuk- 
lė lygiai prieš pat bažnyčios du
ris.

Darsūniškis įtari ir (pradeda
mąją mokyklą, kur žiemos me
tu mokosi apie 10 vaikų. Bet 
mokyklą žmonės visai neremia, 
ir todėl ji vos gyvuoja. Mokyk
lai skiriamos malkos dažniau
sia buna išvagiamos ir vaikai 
su mokytoju priversti buna šal
ti. Negeriau ir vasaros metu, 
nes mokytojui dažnai tenka gi
rion eiti malkauti ir' ant pečių 
malkas nešti. Paprastai Dar-1 
suniškyje sakoma: “Malkos prie 
■mokyklos ‘kazionos’, — todėl 
nėra nuodėmės jas vogti”! Ap
skritai imant, daug dar yra mu
sų kampelyje ištvirkusių žmo
nių. Mok. J. P.

(“Trimitas”)

Šiomis dienomis pasirodė jog 
Waterburyje ir keliose kitose 
kolonijose plačiai pradedama va
ryti agitacija įvairiais “atsišau- 
kimais-lapeliais” prieš Lietuvos 
Respubliką, o labiausia prieš 
Lietuvos Laisvės Paskolą.

Minėti “plakatai” rašomi ir 
platinami su tikslu kenkti Lie
tuvai kovojančiai už visišką ne
priklausomybę. Jie yra anoni
miški, tai yra be parašo, adre
suoti, (anot jų, kad '“atidarius 
akis Lietuviams darbininkams”. 
Kas tą daro lengva atspėti. Ra
šo juos, spausdina ir platina 
Lietuvos Respublikos aršiausi 
priešai, lygus Paliokams, Ru- 
sams-bolševikams ir kitiems la
trams. Tai yra išgamų, parsi
davėlių darbas. Platinamuose 
{šlamštuose dar išdrystama sa
lve Lietuviais vadinti, bet visa 
gerkle rėkiama: “Lai gyvuoja 
sovietų jungas!”, šaukiama ko
von prieš Lietuvos Valdžią iri 
raginama šelpti Rusai-bolševi- 
kai, ne Lietuvos Valdžia, ne Lie
tuvos žmonės!

Paraduodamas aršiausiam Tė
vynės priešui, patapdamas išga
ma, jau žmogus žemiau nupulti 
negali. Netinka tokiam žmogu
mi vadintis, jisai to nėra vertas. 
Lenkai ir Rusai-bolševikai yra 
aršiausi Lietuvos laisvės prie
šai. Anų “lapelių” rašytojai ir 
įvairus agitatoriai prieš Lietu
vos Valstybę, prieš Lietuvos 
Valdžią yra Lenkams ir bolše
vikams parsidavę. Už prakeik
tą Lenkišką ir bolševikišką ska
tiką jie pagelbsti vergijos jun
gą savo Tėvynei užnerti. Jie 
gelbsti žudyti savo brolius, se
sutes, savo tėvelius.

Lietuvos Laisvės paskolos bo
nas yra smarkus įrankis prieš 
Lietuvos priešus. Paskolą truk
do vien tik Lietuvos priešai, 
parsidavėliai-išgamos ir sukvai
linti akliai.

Taigi, Lietuviai darbininkai, 
pagalvokite .apie tokius vilkus. 
Autoriai tųjų bjaurių šlamštų 
vadina save Lietuviais ir prie

tu. It siurbėlės jie čiulpia Jū
sų kraują, visokiais šlamštais 
jums galvas apsukdami. Dar
bininkai,- budėkite.

Svarbiausias jų argumentas, 
tai būtent tas kad Utenoj teis
mas nuteisė miriop keletą plė
šikų kurie varde Laisvės plėšė 
žmones, terorizavo apielinkę su 
bombomis-, piroksilinu ir kitais 
mirtį nešančiais įrankiais. Ka
da valdžia pradėjo -tuos -plėši
kus gaudyti, jie pradėjo orga
nizuotis prieš pačią valdžią. Jų 
esantieji Amerikoje sėbrai ir 
pasekėjai Stengėsi iš tų plėšikų 
padaryti savo rūšies “mučelnin- 
kus” ir tuomi mėgina klaidinti 
darbininkų minias. Paklauski
te jų kiek žuvo Rusų darbinin
kų nuo rankos sovietinių komi
sarų, vien už tai kad jie kitaip 
manė ir į gyvenimą žiurėjo sa
vo, akimis, o ne taip 'kaip buvo 
įsakyta “čerezvičaikos” komi
sarų!

Todėl gi tieji išgamos sako: 
“Nfepirkime Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bonų”. Mes jiems at
sakykime jog kiekvienas iš mu
sų, trokštantis laisvės savo Tė
vynei, pirksime Lietuvos Lais
vės Paskolos Bonus, skolinsime 
Lietuvos Respublikai ir remsime 
Lietuvos Valdžią ir žmonių iš
rinktąjį Steigiamąjį Seimą, ant 
kiek musų pajiegos ištesės, iki 
atvaduosime Lietuvos sostinę 
Vilnių ir iki neliks nei vieno 
priešo Lietuvos Respublikos ri
bose. Tat, tokį atsakymą kiek
vienas iš musų susipratęs Lie
tuvis darbininkas privalėtume 
duoti visiems musų Tėvynės 
priešams. Pasirūpinkime apie 
tai.

Jeigu tokius “lapelius” sklei-
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Gerb. Spragilas atbėgo su 
šitokiu aprašymu:

teliais Lietuvių darbininkų!....

šių tarpe musų na kad ir “po
nas Paliokas”, tai kožnas bevie- 
nas pasakytų: šalin musų Lie
tuviško kraujo siurbėle, mums 
žinoma kas tau rupi ir delko tą 
darai. Nes tu, “panie”, stovi už 
'baudžiavą, už “uniją” ir kitas 
“poniškas malones”. Cholera, 
do Warszawy!

Niekuo nesiskiria nei tie iš-
Ar reikia didesnio pasityčiojimo [ gamos autoriai bei skleidėjai 
iš musų, kaipo 'Lietuvių darbi-‘minėtų "lapelių”; jiems irgi tar- 
ninkų ? Jie skelbiasi save Lie- fcfm: “šalin, tamsybių1 apuokai-
tuviais, bet nepripažįstat savo f§ musų tarpo.”
TĖVYNĖS. Jie susidėjo su Pa
liokais, pasaulio valkiozais, ver
gais nuskurusios, subankrutiju- 
sios ir badu mirštančias sovie
tų Rusijos. Dar praeitų metų 
pradžioje tokių autorių ir kele
tas dešimtų jų pasekėjų, sovie
tų Rusijos ir jų šeimininkavimo 
sistemos garbintojų galvątruk- 
čiais nudardėjo buvusio Mikės 
caro tėvynėn, išsižadėdami savo 
Tėvynės ir Lietuvos (Respubli
kos pilietybės! Kaip tiems so-
vietų garbintojams pavyko su- 
bankrutijusioj sovietų Rusijoj, 
Waterburieciai ir kiti gerai at

Lietuvi darbininke, neduok sa
vęs suvedžioti. Gink .savo Tė
vynės Nepriklausomybę. Ge
riausias liudymas ištikimybės 
Lietuvos Respublikai yra1 Lietu
vos Laisves Paskolos Bonas. Ge
riausias įrankis kovai su Lietu
vos laisvės priešais yra Lietu
vos Laisvės Paskolos Bonas.

Darbininke, įsigyk tą įrankį 
ir patark ir pagelbėk savo drau
gams įsigyti. L. P.

VISI KŪDIKIAI TURI TURĖTI 
PIENO

Lietuvė motina iš Bostono rašo:
‘,Kad ji negalėjo žindyti kūdikio. Ji ban
dė visokias rūšis ir maišinius pieno, bet nie
kas kūdikiui nebuvo tinkamu, iki gydyto
jas patarė naudot

/Scmle/vvs 
EAGLEBRAND

(CONDENSED MILK))

kas visiškai buvo tinkamu ir taip lengvai 
yirškinosi kaip jos pačios pienas.”

“DIRVOS” AGENTAS 
Mot. Stankevičius 

Pardavinėja pavieniais num.
176 B. Dymecks Land 

Wfehaw, Craigneuk, 
Scotland.

mena ką yra rašę gerai žinomi: 
“drg.” Kralikauskas, ir Brook
lyn© “drg.” Matijošaitis ir kiti 
“draugai”. Su 'ašaromis jie pri
sipažino kad trokšta gryžti Lie
tuvon, jei tik iš sovietų rojaus 
galėtų pabėgti. Waterburie- 
čiams ir kitiems yra žinomi tie 
išgamos kopustgalviai, tų lape
lių platintojai, kurie agituoja 
prieš Lietuvos Laisvės Paskolą 
ir niekina, pačią Lietuvos ne
priklausomybę.

Darbininkai, jums yra žinoma 
kokie jie buvo ir tebėra “darbi
ninkų užtarėjai”. Pritrukus 
jiems Lenkiškų ir bolševikiškų 
skatikų jie gyvena jūsų prakai-

REIKALAUJAM
AGENTU

Platinimui “Dirvos”

Duodama geras už
darbis nuo kiekvie
no metinio skaity
tojo. Tuojau rašy
kite klausdami in
formacijų ir kvitų.

“DIRVA”
7907 Superior Avenue 

Cleveland, O.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

DRADĖDAMAS antrus meltus, “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.

KAINA METAMS $1.00. PUSEI METŲ 60c LIETUVON $1.25

TETA NORI SPRAGILU 
GUBERNATORIUM 

PADARYT
, — Gerų vakarą, tetule. 
Užėjau pas jus pasižiūrėti 
ar dar sveiki esat.

— Ačiū, vaikeli,, ačiui Sės
kis čia <pas mus ant porčių, 
aš noriu su tavim pasikal
bėt.

— Jei turėčiau laiko,, ko
de! nę. Tik taip pro šalį ei
damas užsukau ant trumpos 
valandėlės, kad nepyktom 
jog nepasirodau.

— Kibą pas merginą sku
biniesi kad taip laiko netu
ri? Gerai kad užeini, mes 
taip jau čia vieni gyvenam, 
beveik jokio pažystamo. Aš 
sumislinau vieną gerą daly
ką.

— Na o ką, tetule, tokio 
turi ma npasakyti? Manai 
kad tik merginos žmogų su
gaišina: yra visokių reika
lų, Einu ant susirinkimo, 
bus kalbama apie aukų ski- 
rimą Lietuvos šauliams..

— Aš, vaikeli, ve- ką su
mislinau: tu esi gudrus vy
ras, ėjai net ant kunigų ir 
turi'gerą galvą, iš tave bu
tų geras gubernatorius.

— Apie kokį gubernatorių 
tetulė 'kalbi: ar apie guber
natorių Liėtuvoj, ar prisi- 
dėjai Clevelande prie mote
rų Įdubo ir manai mane per
sta tyt 'ant šios valstijos gu
bernatorium,?

— Tuščia jų, vaikeli, su 
i tom moterim čia, ba jos tik 
pletkauja susirinkimus lai
kydamos. Aš mislinu kad 
tu parvažiavęs į Lietuvą pa
tektus į gubernatorius.

— Ha, ha, kaip gražiai te- i 
tūlė man sumislinai. Ačiū 
už tai, laibai ačiū.... .

— Nesijuok, vaikeli, aš 
tankiai skaitau laikraščiuo
se kad dabar Lietuvos trūk
sta visokių valdininkų ir 
viršininkų, tai man rodos tu 
turėtum parvažiuot ir užimt 
nors gubernatoriaus vietą.

— Viena kas, tetule, Lie
tuvoj gubernijų jau nėra, 
visa šalis padalinta į aps- 
kričius.

— Kas ten nebūtų, aps
kritis ar kas kitas, vistiek 
tenai reikia žmonių užėmi- 
Ynui didelių vietų. Jeigu 
kaip tai dar ir i prezidentus 
pateksi.

—- Gaila kad aš ant grei
tųjų dar negaliu persikelt į 
Lietuvą, aš suprantu kad te
nai reikia pagelbininkų kuo- 
daugiausia, imant nuo pras
čiausio 'kareivio, raštininkė
lio iki augštesnių. Bet kad 
dabar pats nesu Lietuvoje 
pasitenkinu ir tuo kad galiu 
iš čia Lietuvai pagelbėt.

— Ale nebūk paikas, vai
keli. Tau belaukiant kiti iš
važinės ir visas geresnes 
vietas Užims. Ana va už
vakar buvo atsisveikint Jo
nas Kalmutis, iš musų kai
mo, tu jį gerai pažysti; sa
kė parvažiavęs tuoj nuvyks 
į Kauną ir gaus už ministe- 
rį ar kokį kitokį činauniką.

— Visa bėda, tetule, su 
tais Amerikiečiais kad jie 
važiuodami į Lietuvą nesi
rengia nieko kito pradėti 
kaip tik užimti augštas val
džioj vietas., Kad ir iš pu
pų nevaromas, aklas žmo
gelis, čia padirbęs, dar pasi- 
švaistęs čia po susirinkimus, 
kartais dar buvęs išrinktas 
kokioj draugystėj į kokią 
komisiją, ligonių lankymo 
ar pikniko surengimo, jau

įsivaizdina dideliu vyru ir 
važiuoja į Lietuvą užimti 
vietą ne ko prastesnio kaip 
gubernatoriaus.

— Tai ne juokas, vaikelį 
juk ir pats gali žinot kad 
Lietuvoj nėra žmonių: atsi
meni gi. kiek musų kaime 
buvo mokytų,' ir kiek lankė 
mokyklas — tik tu vienas, ir 
Petrai žadėjo leist savo vai
ką į gimnaziją.

— Tetule, nemanyk kad 
mūsų kaimas jau sudaro vi
są Lietuvą, ar kad musų 
kaimo žmonės Lietuvą val
do, Lietuva turi keletą mi
lijonų gyventojų — jų tar
pe yra. didelių profesorių, 
inžinierių, daktarų, advoka
tų ir kitokių, jie padaro vi
są tvarkos programą, pas
kui yra kiti, mažesni; jie ir
gi pagal savo vertės turi už
ėmę vietas, iki paskui eina 
žemyn, iki palties valsčiaus 
viršaičio. Keista kurie čia 
būdami mano save tinka
miausiais i visas vietas ir 
parvažiavę net lenda į akis 
ministeriams, norėdami su 
jais' “pasišnekėti”', dėlto jog 
jie parvažiavo iŠ Amerikos.

— Aš mislinu kad Lietu
voj vistiek iš Amerikos par
važiavusį visi labiau pavo- 
žoja.

— Kaip čia taip ir Lietu
voj visi pavožoja tik tokį 
kuris- turi daugiau proto. 
Jau daug sykių teko- girdėt 
kad iš Amerikos sugryžę 
tamsus kaimo, berneliai te
nai “pavožonių” jieškojo, o 
nei vienas nevertas jų nera
do. Nei vienas- iš čia važiuo
damas nesirengia tenai dir
bti, pagelbėti visai didumai, 
tik nori 'kad jį kiti vožotų. 
Ir nei vienam nepasisekė tų 
pavožonių surasti. Kiti vėl 
nevažiavo Lietuvon pradėti 
ką nors nuo prasčiausia, bet 
pasirengė 'tenai didžiausiais 
biznieriais tapti. Ir tiems 
nepasisekė; Tokie ir Lietu-- 
vą peikia ir Lietuvos valdi
ninkus niekina.

— Tai sakai, vaikeli, kad 
Lietuvoj prieš Amerikonus 
galvų nei ministerial nelen
kia?

— Ne, visai ne. Niekad 
dar žmogus nesurado sau 
pagarbos mislydamas kad 
jis nori būti kokiu augštu 
didžiūnu, ar kad jis ko ver
tas. Kiekvienas pradėjo iš 
apačios. Jei Amerikiečiai 
nori išsidirbt Lietuvoj var
dą tegul pargryžę su ąąvo 
pinigais tuoj padaro ką ge
ro kaip tai žemės apdirbi
mo srityje, tegul priperka 
gerų mašinų ir parodo pa
vyzdį. Tegul kiti eina į ka- 
riumenę ir kovoja sykiu su 
visais Lietuvos vargšais-ka- 
reiviais, kurie jau kelinti 
metai negali atsikvėpti. Ki
taip gi jokis sugryžėlis ne
turi vertės.

— Jeigu taip, vaikelį, tai 
aš pasakysiu ir Zigmui Ba
naičiui kad kitaip rengtųsi, 
ba jis žada tuoj į Lietuvą 
važiuot.

RED. ATSAKYMAI
A. Čepuliai (10 Mariamp. p. 

Karės Ukio sk. raštininkui). — 
Platų laišką ir atsišaukimą įga
vome. Bet atsišaukimo netal
piname vien ti'k del tos priežas
ties 'kad Amerikos Lietuviai į 
juos nekreipia domės. Jūsų no
rą išpildo m tisų .administraciją 
'ir siuntinės “Dirvą” dovanai.

Lietuvos kareiviams ir atei
nat jaunimui, kaip ir mokslei
viams, norint gauti Amerikoje 
išeinamų laikraščių, geriausia 
yra kreiptis prie savo giminių, 
draugų, pažįstamų su prašymu 
išrašyti kokį laikraštį norite, 
nurodant laikraščio vardą. Ki
taip atsišaukimai “į visuomenę” 
turbūt nei vienų neturėjo reik
šmės, ir jei 'kurie po tokių atsi
šaukimų gauna laikraštį, tai to
dėl kad patįs laikraščio leidėjai 
patalpinę-tokį atsišaukimą sykiu 
užrašo atsišaukiantiems savo 
laikraštį.

žemaičių Antanui. Jūsų laiš-. 
ko laikraštyje netalpinsime, jis 
yra perdaug bizniškas, o mums 
ir taip vietos stoka.
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Moterįs ii 
“Moterįs panaiki 

ir tares —tik duq 
svirno teisę” —) 
pačios ir joins prib 
ni. Bet dar moter 
balso Suv. Valstijos 
lapo uždarytos. K 
re! .Moterį tiesu 1 
lytą jog tai tavo 
tėkmė, moterį spai 
tai nė.

Dabar kaslink fa 
didžiy pasaulio žmon 
pamosi jau senas Ii 
Uiti kares, dar tik š 
natinė Amerikos kor 
moteris Alice Roberts 
tia j moteris nusigie

Tzmušėjystės tai 
®ja, ir todėl mote 
ginklavimas reikalin 
hį ir tautoms. M 

kalba apie nusį 
-tai kodėl jos nem 
b! Kodėl jos nepr 
Pinoti moteris? II 
5 brėš, abelnai imanl 
®®t į tarp vadinai 
•Į lįSištius. Jie pi 

apie militariu 
® ir kariškas mokyl 

kalbančios apie 
kibų, siunčia savo va 
^titas akademijas 
batavėms pardavinė 
l^ęįiapčiiB karę.”

Apie todystes kalba 
pasakė: “Mi 

ta taišinėja perlen 
Jos nelaikoana 

^•bbamogžidaai i 
ėsigirdi sufragi
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Nuo Redakcijos
VĖL TAUTŲ SĄJUNGAI DARBO

r\ID2IŲJŲ valstybių pre- 
mjerai Paryžiaus konfe

rencijoje 'gabaus pareiškė 
savo neišgalėjimą sutvarky
ti tokio mažo 'klausimo kaip 
Silezija, ir nukratę rankas 
dalyką pervedė Tautų Są
jungai. Pervesdama tą dar
bą Genevon, augsčiausia ta
ryba patarė Tautų Sąjungai 
neatkreipti visai jokios do- 
mos į diskusavimus ir dar
bus pačios tarybos, bet rišti 
klausimą savais keliais ir 
pagal savo geriausio išskai- 
tliavimo.

Francuzijos ir Anglijos 
premjerų apsprendimui iki 
šiol nustatyta veik visi da
lykai po karės, nepaliečių tų 
dviejų valstybių interesus, 
ir vis buvo santaikiai atsie
kti, bet šitame atsitikime, 
kur Francuzija užsispyrus 
Vokietiją suardyti, o Lenki
ją drutinti savo naudai, ne
prieinama prie susitarimo.

Pereitos savaitės Pary
žiaus konferencijoje Angli
jos premjeras išradinėjo jog 
Augs. Silezija yra visapusiš
kai Vokiška ir kad vardan 
pasaulinės taikos ir ramy
bės reikia sulyg gyventojų 
noro tą dalį prie Vokietijos 
ir palikti.

Bet Francuzijos premje
ras išstatinėjo savo argu
mentus, vis įsibauginęs jog 
kolei nebus Vokietijai už
kirsta kelias nuo Rusijos, 'ji 
su ana susivienijus grąsins 
Europos taikai.

Augščiausioj taryboj Vo
kietijos pusėj buvo trįs bal
sai prieš vieną. Anglija, Ja
ponija ir Italija laikosi už 
atidavimą Silezijos Vokieti
jai, viena tik Francuzija do
ri ją atplėšti — ar svarbiau
sią dalį atimti — Lenkijai.

Tautų Sąjungoje tas da
lykas irgi tęsis be jokio nuo
sprendžio, ką permatydami 
Lenkai jau dabar kelia pro
testus už vilkinėjimą. Ge- 
nevos konferencijose reikės 
vienbalsio nusprendimo pa
skiriant varžomąją Silezijos 
dalį vienai ar kitai pusei; 
jei Francuzija ir prisikal
bintų didumą lygos narių už 
savo pusę stovėti, vienos tik 
Anglijos pasipriešinimas ne
leis dalykui užsibaigti. Jei 
antroj pusėj bus daugiau — 
viena Francuzija kelią už- 
kirs.

Iš JLenkų godumų dabar 
Tautų Sąjunga turi du ne
užbaigiamus klausimus: an
tras yra Vilniaus kraštas.

kalaujančių lygių tiesų vyrams. 
Vyrai nėra taip blogi. Moterįs 
apšaukė juos žiauriais ir netei
singais, vienok jie tokiais nėra. 
Reikia visada atminti kad vyrai 
kurie yta blogi turėjo moteris 
sau už motinas.”

“Kaip Lietuvos Teise 
prie Pittsburgo"

Arthur Brisbane, brangiausia 
apmokamas Amerikos redakto
rius, kurio raštai telpa daugely
je laikraščių atntsyk, rašo:

■ “Dabar Gerard pasmerkia su
manytą Silezijos padalinimą, ir 
jis turi tiesą. Atimant nuo Vo
kietijos kasyklas, dirbtuves, ge
ležies dirbyklas, žemę kurią ji 
apgyvendino ir išdirbo butų ly
giai kaip atėmimas Pittsburgo 
ir penkiasdešimts mylių į visas 
puses 
vimas 
tuviai 
vėse.

“žinoma, kaip Gerąrd sako, 
Vokietija kada nors savo kon-« 
fiskuotą nuosavybę atsiims, ši
taip darant yra kaip įsteigimas 
kitos Eizas-Lotaringijos ir už
tikrinimas kitos karės?’

(Gerard yra buvęs Suv. Val
stijų ambasadorium Berline ka
rei prasidėjus.)

“Artojui" Suėjo Metai
Šį mėnesį suėjo metai laiko 

kaip Clevelande išeina mėnesi
nis žurnalas “Artojas” -— vie
nas iš pavyzdingiausių šių lai
kų Amerikos Lietuvių žurnalų, 
leidžiamas Lietuvių Apšvietos 
Draugijos. Ne kaip kiti musų 
organai, “Artojas” netalpina jo
kių savo organizacijos reikalų, 
visa jame vieta pašvęsta nau
dingiems raštams. Telpa nuo
latos pora ar daugiau puslapių 
eilių, paskui vienas-kitas vaiz
delis, paskui eina populiariški, 
aiškiausia parašyti moksliški 
raštai ir šiaip įvairus pamoki
nanti straipsneliai. Turi |savo 
dalį ir įvairus smulkus juokai.

S. Karpavičius, Dr. J. šemoliu- 
nas, Dr. J. T. Vitkus, Šarūnas, 
J. Bartkus ir keletas kitų, re
čiau pasirodžiusių.

Liet. Apšvietos Draugijos nu
tarimu, sekantis, rugsėjo “Ar
tojo” numeris, pradedant antrus 
savo gyvavimo metus, išeis pa
didintas (nors buvo padidintas 
ir šio mėnesio numeris) . Rug
sėjo numeris bus paveiksluotas.

Viena gera “Artojo” ypatybė, 
praviršijanti kitus buvusius ir 
dabar esančius mėnesinius mu
sų laikraščius, tai išėjimas lai
ku: kada kiti žurnalai pasiekia 
skaitytojus mėnesiu, puse mė
nesio vėliau, arba išeina už du 
mėnesiu į vieną,. “Artojas” vi
sada pasiekia savo skaitytojus 
tuoj apie pirmą to mėnesio ka
da jam paskirta išeiti.

Turi

ATSAKYMAI
iliui (10 Mariamp. p I 
io\sk. raštininkui).— 
ką ir atsišaukimą ga
lėt atsišaukimo netal- 
ien tik del tos priežas-
Amerikos Lietuviai j | 

•eipia domės. Jūsų no- 
o mūsų administracija 
lės “Dirvą” dovanai, 
os kareiviams ir abel- 
ūmui, kaip ir mokslei- 
lorint gauti Amerikoje 
į laikraščių, geriausia 
ptis prie savo giminių, 
pažįstamų su prašymą 
kokį laikraštį norite, 

t laikraščio vardą. Ki- 
išsukimai “į visuomenę" 
nei vienų neturėjo reik- 
b jei kurie po tokių atsi- 
į gauna laikraštį, tai to- 
. patįs laikraščio leidėju 
lę tokį atsišaukimą sykiu 

atsišaukiantiems savo
tį.'

nuo Pittsburgo ir atida- 
jo Lietuvai, kadangi Lie- 
dirba Pittsburgo dirbtu-

KANDIDAS
VOLTAIRE Verte Karolis Vairas

in-
bet

Moterįs ir Kare
“Moterįs panaikins karčiamas 

ir kares — tik duokit joms bal
savimo teisę” — laukdavo - jos 
pačios ir joms pritariantieji vy
rai. Bet dar moterims negavus 
balso Suv. Valstijose karčiamos 
tapo uždarytos. Kas tą pada
rė? .Moterų tiesų kovotų j ai sa
kytų jog tai buvo “moterų 
tėkmė, moterų spaudimas”,' 
visai ne.

Dabar kasi ink karių. Kada 
didžių pasaulio žmonių yra sten
giamasi jau senas laikas panai
kinti kares, dar tik šiandien vie
natinė Amerikos kongreso narė 
moteris Alice Robertson atsišau
kia į moteris nusiginkluoti.

“Užmušėjystės tarp . moterų 
didėja, ir todėl moterims nusi
ginklavimas reikalingas lygiai 
kaip ir tautoipS- Moterįs taip 
daug kalba apie nusiginklavimą 
— tai kodėl jos nenusiginkluo- 
ja? Kodėl jos nepradeda nu
ginkluoti moteris? Moterįs no
ri karės, abelnai imant. Tik pa
žiūrėkit į taip vadinamus mote
rų laikraščius. Jie pilni apgar
sinimų apie militarius prietai
sus ir kariškas mokyklas. Mo
terįs, kalbančios apie nusigink
lavimą, siunčia savo vaikus į mi- 
litarines akademijas ir leidžia 
krautuvėms pardavinėti žaislus 
primenančius karę.”

Apie žudystes kalbant, Alice 
Robertson pasakė: "Moterįs ku
rios užmušinėja perlengvai išsi
suka. Jos nelaikomos taip ly- 
kiai kaip žmogžudžiai vyrai, te- 
čiaus nesigirdi sufragisčių rei-

Prievarta ir Patriotizmas
Musų oficiozas Kauno “Lietu

va” nesenai paskelbė indomią 
žinią paimtą iš Lenkiškų ofi
cialių šaltinių, kad Lenkų sei
mas išleidęs įstatymą pagal ku
rio visi piliečiai turi pirkti Len
kų paskolos lakštus; toji prie
dermė uždedama ant piliečių 
dvejopai: ant jų turto ir ant jų 
ineigų. Ji regis siekia nuo 20 
iki 60 nuošimčiu.

Lenkai iki šiol gyrėsi visiems 
savo dideliu, karštu patriotiz
mu. šitas įstatymas mums pa
rodo kaip tik tojo patriotizmo 
stoką. Nes jeigu reikia piliečius 
versti įstatymo 'bausmėmis ir 

{kalėjimais kad jie gelbėtų tau
tą nuo pražūties, tai kur gi bė
ra tasai patriotizmas? Įstaty
mas, matyti, nukreiptas prieš 
tuos kurie valdo Lenkiją, prieš 
turtuolius, prieš dvarininkus. 
Iš savo chlopų išlupti paskuti
nę markę jie jau senai Surado 
būdų. Jeigu reikia tautos rei
kalų vedėjus, dvarininkus ir 
valdininkus įstatymais versti 
remti 'tautos reikalus, tai įgali
me daryti išvadą jog visas jų 
skelbiamasai patriotizmas yra 
daugiau niekas kaip tik Varša- 
'vinis prošepanų blofas. Neiš
gelbės Lenkijos nei šis įstaty
mas. Ponai mokės surasti bų- 

idų nuo įstatymų pildymo. Sa
voji’ valdžia perdaug nespaus. 
Ji vėl gal pasitikės busimais pel
nais iš užgrobtų žemių.

Turėtume džiaugtis kad mu
sų tauta stengiasi eiti prie lais
vės kitais keliais. Iš Lietuvos 
laikraščių taip ir spindi, taip ir 
tvyksta skaidraus . optimizmo, 
rimto pasišventimo dvasia. Tik 
vieną sykį tūlame 'laikraštyj te
ko patėmyti iškeltas sumany
mas kad ar nereiktų, girdi, įs
tatymais priversti visus pirkti 
paskolos bonus; bet nerado tas 
balsas pritarėjų; priešingai, aš
trios kritikos susilaukė.

Tiesa, ir Lietuvoje nelabai se
kėsi paskolos bonus pardavinėti. 
Dalykas naujas, nepriprastas, 
žmonės nematė didelės bėdos; 
matė valdžią pusėtinai išsiver
žiančią. Sodiečiai aukomis šar
vo kareivėliams daugiau suvežė 
ir susiuntė, negu paskolos butų 
reikėję sumokėti.

Mes, Amerikiečiai, blogyme- 
čiu gyvendami, daugelis aukoti 
nelabai išgadintieji, likusius sa
vo centus nebijokime bent pa
skolinti savo valdžiai. Kurie 
skolino praeitais metais, pirkda
mi Lietuvos Laisvės Paskolos 
Bonus, tie jau gauna nuošimtį.

Iš Amerikos pavyzdžio mes 
žinome kokia yra svarba geros 
ir greitos valdžiai paskolos. Tat 
skolinkime visi kas galime, sko
linkime iš savo liuosos valios, 
nusimanydami kad musų pasko
la tikriausiai galės privesti Lie
tuvą prie pageidaujamo tikslo.

Liet. Paskolos Skyrius.)

Vokiečiai Moka ir 
iš Ko

Vokietija skelbia jog Įrugpju- 
Amerikos Lietuvių Mokslei- j čio 30 d. ji užmokės antrą savo

vių Susivienijimas taipgi prisi- reguliarę atlyginimo mokestį iš 
šliejęs prie “Artojo” ir jame ve- tūkstančio milijonų markių au- 
da savo ‘Moksleivių Kelius” —jksu — $250,000,000. Bilijonas 

auksinių marikių kas keturi mė
nesiai, užtektinai pabudavojimui 
penkių Panamos kanalų kas me
tai, išrodo daug pinigų’. Vienok 
už kiekvieną doiarį ką Vokieti
ja santarvei moka už praėjusią 
karę ši šalis praleidžia keturis 
dolarius bandydama neįsikišti į 
sekančią karę. Vokietija, nelei
džiama palaikyti armijos ir- lai
vyno, ištikro iš karės uždirbo. 
Ji sutaupo daugiau negu užmo
ką, Karė išsidirba į keistumus. 
Francuzija moka milijonui ka
reivių saugojančių Vokietiją, be 
jokios armijos-, ir ‘narsioji’ Len
kija eina į bankrotą palaikyda
ma po ginklu 600,000 kareivių, 
— rašo kitu atveju A. Brisbane.

taip pat vertus literatūros ir ki
tokiose temose raštus.

Rugpjūčio mėnesyje išėjo 12- 
tas arbe metinis “Artojo” nu
meris.

Nors tokiu trumpu laiku, “Ar
tojas” turi jau antrą redakto
rių. Pirmiausia, susitvėrus Lie
tuvių Apšvietos Draugijai, nu
tarta pakviesti redaktorium Dr. 
Joną Vitkų, kuris trumpas lai
kas dar kaip buvo Olevelande 
apsigyvenęs. Po suredagavimo 
devynių numerių, Dr. J. Vitkus 
del savo reikalų turėjo atsisakyj- 
ti nuo “Artojo” vedimo, tada li
ko užkviestas Vytautas Sirvy
das į redaktorius.

Tarp daugiausia “Artoją” rė
musių bendradarbių, kaip meti
niame numeryje turinyje jų var
dai matosi, yra Pr. Bajoras, K.

Kas nenori pirkti bono — no
ri būti Lenkų bernu.

HELGOLAND VĖL 
NORI PRIGULET 

ANGLIJAI

ličių Antanui. Jūsų laiė- 
traštyje netalpinsime, jis 
rdaug bizniukas, o mums 
vietos stoka.

“ TZ ADANGI Helgoland sala po 
' *■ Vokietija būdama įgavo 

sau sinonimišką vardą kaipo an
tras Gibraltaras savo apdruti- 
nimo didumu, daugybė žmonių 
turbut ir mano tą mažą šiau
rės Jūrėse salą esančia tikrai 
Vokiška kaip Hamburgas, karei
vių žąsies-žingsniai arba pasa
ka apie Lorelei”, sakoj mums 
prisiųstas buletinas iš Washing
ton, D., C., National Geographic 
Society raštinės. “Vienok šis 
šmotelės žemės buvo tokiu nau
joku Vokietijos šeimynos rate
lyje kuomet Pasaulinė Karė 
prsidėjo 1914 metais”, tęsia to
liau buletinas, “kad didesnė da
lis jos mažos populiacijos buvo 
gimusi po svetima vėliava ir bu
vo saugojama Vokiečių slaptųjų 
agentų kaipo špiegai laike įta
ręs. ■,

“šitokia lyginamai menkas gi
miningumas tarp Vokietijos ir 
Helgolando išstatomas aikštėje 
pastarųjų žinių pranešimu jog 
tos salos žmonės pasiuntė Tau
tų Lygai peticiją prašančią, su- 
neutralizuoti jų salą po Lygos 
protekcija arba prijungti juos 
prie Did. Britanijos. Nesą Hel
goland, ant kiek tai keista išro
do, prigulėjo Did. Britanijai per 
beveik 100 metų pirm 1890 m. 
kuomet ji 'buvo užleista Vokie
tijai.

“Helgoland randasi apie 40 
mylių nuo pakraščio ties upės 
Elbos ištaka, ir geografiškai ga
lėtų prigulėti ar Holandijai piet
vakariuose, Vokietijai pietry
čiuose, ar Danijai šiaurvaka
riuose. Ir ištikro ši mažutė sa
la, vienu tarpu ar kitu yra pri
gulėjus kiekvienai iš tų šalių ir 
prie to dar Anglijai. Jos žmo
nės originaliai buvo Frisiai kaip 
ir buvusieji gyventojai viso ar
timo pakraščio. Jų kalba, dar 
vis toje saloje vartojama, yra 
artimesnė senai Alnglo-Saksonų 
kalbai negu kitam kokiam egzis
tuojančiam liežuviui.

“Frisiai kovojo taip narsiai 
kaip ir visi kiti žmonės Euro
poje prieš apsiaubimą jų didelė
mis karalystėmis ir imperijo
mis, gynėsi 'paeiliui nuo Romie
čių, Frankų, Holandų, Ispanų, 
Germanų ir Danų. Atitolinto 
Helgolando žmonės palaikė savo 
nepriklausomybę ilgai dar po to 
kaip jų broliai ant didžiojo že
mės ploto jau buvo pajungti, ir 
palaikė gyvu net iki šių dienų, 
akivaizdoje intemptų Germani
zavimo pastangų, savo Frisiškos

dvasios.
“Buvo respublika — viena iš 

mažiausių Europoje >— nuo 950 
metų iki keturioliktojo šimtme
čio, Helgoland paskiau pateko 
po Schleswigo kunigaikščių kon
trole. ši kunigaikštystė buvo 
pusiau neprigulminga po Danų 
intekme. Sala tapo paimta po 
Danijos valdžia pradžioje aštuo
nioliktojo šimtmečio ir po to bu
vo užimta Did. Britanijos apie 
Šimtmetis vėliau laike Napoleo
niškų karių. Vokietija tą salą 
gavo pasekmėje politiškų preky
bų, nevisiškai užganėdinusių jos 
gyventojus, kurie tokiu budu 
tapo nustumti į Vokietijos glo
bą. Tas apsimainymas atsibu
vo 1890 metais atlyginimui už 
Vokietijos pripažinimą Britani
jai protektorato ant Zanzibar 
salos, rytiniame Afrikos pakraš
tyje.

“Kaip greitai Vokiėtija gavo 
nuosavybėn Helgolandą ji tuoj 
tą salą pradėjo drutinti ant kiek 
labiausia galima. Kaizeris pla
navo padaryti ją ‘imperijos aki
mi’ ir jos apsauga. Visomis sa
los pusėmis apstatyta eilės toli 
nešančių didelių kanuolių, sau
gojančių priėjimo kelius prie iš
takų lupių Ems, Weser, Elbe ir 
Kiel Kanalo. Praktiškai visas 
tos salos paviršis, apie penkta
dalis ketvirtainės mylios ploto, 
padarytas bombų nepažeidžia
mu. Į visas puses ėjo požemi
niai keliai per kietą skalą ir bu
vo prirengta patogus požeminiai 
barakai ir jūrinių orlaivių sto- 
tįs išrengta taip kad jų negalė
jo jokia bombardavimas palies
ti. Yra tikima jog buvo pralei
sta $50,000,000 sutvėrimui šito 
‘Gibraltaro šiaurinėje Jūrėje*.

“Sulyg Versalio Sutarties bu
vo reikalaujama kad Helgolan- 
dui butų šitie visi brangus mi- 
litariški įrengimai nuplėšti. Per 
daug mėnesių santarvės eksper
tai prižiūrėjo darbą nuplėšimo 
konkreto ir geležinių fortų ir 
supjaųstymą didžiųjų kanuolių 
su oxy-acetyleno liepsnomis į 
šmotus kaip dideles metalines 
baronkas. Bet taip gerai buvo 
Vokiečiai savo šiaurės Jūrių 
tvirtovę įrengę kad apskaitliuo- 
jama jog praeis dar metas ar ir 
du iki paskutinė iš tenaitinių 
kariškų mašinerijų bus suardy
ta.

“Keletas tūkstančių tos salos 
gyventojų yra žuvininkai. Jų 
vienatinė ambicija, jie sako, yra 
kad militarizmas užleistų jiems 
plačią vietą ateityj ir kad jiems 
butų leista pradėti jų pragyve
nimo darymą iš audringų šiau
rės Jūrių.”

(Tąsa iš pereito num.)
Paėmė ji už rankos ir vede bent ber- 

taini varsto i laukus; priėjo viena narna, 
apsupta sodnu ir kanalu. Senuke pabeldė 
i duris, atidarė jas ir ivede Kandida, laip
tais, i dailiai išpuošta butą. Privedė ji 
prie dailiai aptiestos sofos ir uždare duris, 
išeidama. Kandidas mane sapnuojas; iš- 
tikruju, jis jaute visa’ jo gyvenimą buvus 
sapnu ir šia valandėlė buvus tik malonia 
to viso sapno dalele.

Senuke netrukus vėl sugryžo, palaiky
dama drebančia iškilmingos stovylos mote- 
re, apkarstyta brangiais akmenimis, vua- 
lu pridengtu veidu.
’ “Nuimk ta vuali”, tarė senuke Kandi- 
dui.

Jaunikaitis prisiartino ir bailia ranka 
pakele vuali. Ak! Koki valanda! Koks 
nusistebėjimas! Jis mato prieš save pa
naite Kunegunda? Jis ištikruju ja mato! 
Tai tikrai ji! Jo spėkos apleidžia ji, jis 
negali ištarti žodžio ir pargriūva' prie jos 
kojų. Kunegunda parvirsta ant sofos. Se
nuke prineša kvepalu; abudu atsipeiki ir 
atgauna žada. Ir pradėjo klausinėti viens 
kita, atsidusdami, verkdami, juokdamies, 
džiaugdamies. Senuke, palinkėjusi, kad 
jiedu nekeltu daug truksmo, paliko juodu 
ir išėjo.

“Ar gi tai tu?” stebėjosi Kandidas, “tu 
gyva? Aš tave vėl suradau Portugalijoj? 
vadinasi, tu nebuvai iškaneveikta? ir jie ne- 
išskrbde tau pilvo, kaip kad daktaras Pan
glosas man pasakojo?”

“Taip, viskas su manim buvo atsitikę,” 
atsake dailioji Kunegunda; “bet juk tokie 
atsitikimai ne visada buna mirtini.”

“O tavo tėveliai, ar jie nužudyti?”
“Tas tai tikra teisybe”, atsake Kune

gunda, paplusdama ašaromis.
“O tavo brolis?”
“Ir mano brolis nužudytas.”
“Iš ko tu čia esi Portugalijoj? iš kur 

žinojai mane čia esant? ir kokiu keistu ke
liu sumanei mane čionai atsivesti?”

“Aš viską tau pasakysiu”, atsake 
naite, “bet visu pirma- papasakok man 
vo istorija, visa, kas atsitiko nuo ano 
laimingo bučkio ir nuo ypu i užpakali.’

Kandidas paklausė jos ir, nors pats bu
vo labai nusistebejes, nors jo balsas labai 
drebėjo, nors jo nugara labai dar sopėjo, 
tačiau jis kuopilniausiai išpasakojo jai vi
sa, kas tik jam atsitiko nuo tos valandos, 
kuomet jiedu atsiskyrė. Kunegunda pa
žvelgė i dangų; praliejo ašarėlė, išgirdusi 
pasa'kojima apie mirti Anabaptisto ir Pan- 
gloso. Po to ji kalbėjo, kaip žemiau ma
tysime, i Kandida, — jis nepraleido nei žo
džio ir savo akim ryte rijo ja.

pa- 
sa- 
ne-

protauti ir pilosopuoti, antsyk matėsi ji ne
turėjus progos mokytis pas musu DaJktara 
Panglosa. I tris menesius laiko., prašvil
pęs visus savo pinigus ir nebenorįs dau
giau manes, jis pardavė mane Žydui, vardu 
Don Issachar, kurs pirkliauja su Olandija 
ir Portugalija ir buvo labai gašlus prie mo
terų. Tasai Žydas buvo labai prisirišęs 
prie manes, bet negalėjo nieko padaryti; 
aš geriau galėjau gintis nuo jo, negu nuo 
ano Bulgaro kareivio. Padori moteris ga
li būti išžaginta viena karta, bet tas dar 
labiau sutvirtina jos dorybe. Kad aš bu
čiau dar labiau patraukianti, jis atgabe
no mane i ši savo vasarnami. Ikišiol aš 
manydavau, kad nieko nebuvo gražesnio 
už musu Tunder-ten-Tronk palociu; bet čia 
ka kita patyriau.

“Didis Inkvizitorius, pamatęs mane 
viena karta bažnyčioje mišių beklausant, 
žiurėjo ir žiurėjo i mane ir paskui, per 
klapčiuka, pranešė man noris privačiai pa
sikalbėti su manim. Mane nuvede i jo pa
lociu, kur aš supažindinau ji su musu šei
mynos istorija ir jis pareiškė man, jog ma
no kilmei yra pažeminimas priklausyti Iz
raelitui. Taigi ir buvo patarta Don Issa- 
charui, kad jis užleistu mane viešpačiui In
kvizitoriui. Don Issacharas, būdamas ka- 
raliaus bankininku ir labai patikėtinu žmo
gus, nei girdėti nenorėjo tu pasiulymu. In
kvizitorius pagrasino surengsiąs jam auto- 
da-fė. Pagaliaus, mano Žydas, įgąsdintas, 
sudarė derybas, — jiedu sutarė, kad namas 
ir aš priklausytume abiem, bendrai; Žydas 
pasirinko sau Antradienius, Ketvirtadie
nius ir šeštadienius, gi Inkvizitoriui teko 
likusios dienos. Dabar jau šeši menesiai, 
kaip ta sutartis veikia. Ginču nestigo, nes 
jiedu niekaip negalėjo susitarti, kuriam jų
dviejų turėjo priklausyti naktis iš šešta
dienio i Sekmadieni, — ar naujam įstaty
mui, ar senajam. Kaslink manes, — aš iki
šiol dar atsilaikiau prieš viena ir prieš ki
ta, ir aš manau, kad vien del to abudu 
ne labai myli.

“Pagaliaus, kad apsaugojus. šąli 
žemes drebejimo ir kad prigąsdinus
Issachara, mano Viešpats Inkvizitorius ma
lonėjo švęsti auto-da-fė. Buvo suteikta 
garbe ir man, — ir aš buvau pakviesta da
lyvauti apeigose. Turėjau gera sėdėjimui 
vieta; visoms ponioms, po Mišio, prieš pat 
ekzekvijh, buvo dalinama saldžiu užkandžiu 
ir gėrimu. Teisybe pasakius, aš buvau ap
imta didžiausios baimes, kaip pamačiau, 
kaip sudegino tuos du Žydus ir ta padoru 
Biškaieti, kurs buvo apsivedęs su savo 
krikšto motina; bet kaip aš nusistebėjau, 
kaip susirupinau ir kaip išsigandau, pama
čiusi papuošta su sanbenito ir mitra vyra, 
kurs man atrodė panašus i Panglosa! Trin
dama savo akis, žiurėjau i ji ir mačiau ji 
kariama; aš nualpau. Vos tik spėjau atsi
peikėti ir pamačiau tave, plakama, be dra
bužiu. Čia jau mano nusiminimui, susirū
pinimui ir išgąsčiui nebuvo galo! Teisybe 
sakau tau, kad tavo oda yra daug baltes
ne ir skaistesne už mano kapitono Bulgaro 
oda: Tasai reginys padilgino visus mano 
jausmus. Sušukau ir bučiau jau surikusi: 
“Liaukitės! Kakaliai!” Bet mano balsas 
mane prigavo, ir mano šauksmas butu li
kes be naudos, nes tu jau buvai nuplaktas. 
Kaip gi tai galėjo atsitikti, masčiau sau, 
kad mylimasai Kandidas ir gudrusis Pan- 
glosas atsidūrė Lisbonoje, — vienas tam 
kad gavus šimtą rykščių, o antras tam, 
kad likti Didžiojo Inkvizitoriaus pakartu, 
ir abudu mano numylėtu? Panglosas žiau
riausiai mane prigavo, sakydamas, kad vis
kas šiame pasaulyje esą geriausiajam tik
slui.

ma-

nuo
Don

VIII
Kunegundos Istorija.

jau gulėjau lovoj ir kietai miegojau, 
kada Viešpats Dievas atsiuntė Bul

garus i musu malonu palociu Tunder-ten- 
Tronk. Jie paskerdė mano tęva ir broli ir 
supjaustė mano mamyte i šmotelius. Aug- 
štas Bulgaras, šešių pėdu, manydamas, kad 
aš nualpau, visa tai matydama, eme mane 
žaginti; aš pabudau nuo to; atgavau są
mone ir pradėjau rėkti; šaukiau, draskiau 
ji, kandžiojau, norėjau išlupti tam Bulga
rui jo akis — nei nenumanydama, jog1 visa 
tai, kas atsitiko mano tėvelio namuose, yra 
paprastas kares apsireiškimas. Tasai gal- 
vijis ikirto dar man su peiliu i pašone, dar 
ir dabar yra ženklas.”

“Ak, gal parodysi man?” paklausė do
rasis Kandidas.

“Parodysiu vėliau”, tarė Kunegunda. 
“Leisk pasakoti.”

“Gerai, pasakok”, atsake Kandidas.
• Iš šitaip ji toliau pasakojo:

“Bulgaras kapitonas atėjo ir pamate 
mane visa kraujuose, ir kareivi, nei kiek 
nesigedinti savo baisaus darbo. Kapito
nas, įsiutęs ant kareivio už toki jo be pa
garbos viršininkui užsilaikymą, čia pat, 
mano kūno, ji užmušė. Jis liepe apžiūrėti 
mano žaizdas ir pasiėmė pas save, kaipo 
kares belaisve. Aš skalbiau keletą jo mar
škiniu, kiek jis ju turėjo, ir viriau jam val
gyti ; aš atrodžiau jam labai daili — jis mė
go mane; iš kitos puses, turiu pasakyti, jis 
irgi buvo dailus, ir jo oda buvo balta ir 
švelni; bet jis beveik nei kiek nemokėjo

(Bus daugiau)

REIKALAUKIT “DIRVOS 
KNYGYNE

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-LietuviSkas 
.Didžiausias turtas žmogui, kuris jį 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 
Lietuva būtinai reikštų jj turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negales 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 mokinimus!.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais 
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas

$10.00
$11.00
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DUVO gilus pusiaudienis. Augštai kait

ri saulutė kabojo mėlynoje padangėje.
Ji buvo labai tyra, skaidri, tvirta. Savo 
nepaprastu tyrumu ir galybe, išrodė lyg ir 
aptemusi.

Jos auksinė šviesa užliejo visą pasau
lį. Jos spinduliai, išliedami gyvybę ant 
laukų, apteikė juos savo garbe. Jos ugpies 
kibirkštis palietė kalnų viršūnes. Ji pri
dengė puikybe net nhogiaušiuš kalnus.

Medžių šešėliai ‘buvo permatomi, lyg 
kristalinis vanduo.

Visi daiktai buvo pilrti žvilgėjimo, spin
dėjimo ir gyvingumo.

Visur tyla ir ramybė.
Artojai, kurie dirbo nuo pat anksty

vos aušros, dabar miegojo šalę paimu.
Galvijai slapstėsi krūmų paūksmėse. 

Viskas kvėpavo tylume. Net ir žiogai me
džiuose ir žolėse buvo nutilę.

Žmogus jojo keleliu kurs vedė per kal
ną prie upės. Jo Europiški drabužiai pa
sirodė lyg "plėtmas .ant Jantšafto.

Saulė plakė jį, lyg kokį nevidoną. ~Jis 
išrodė plaukiku, plaukiančiu-kovojančiu 
prieš tvaną, kurs jo nepažino. Jo išvaižda 
neaiški, — panaši į miglotą šiaurinį žmo- 
gu.

Pulsai drebėjo jo ausų 'būgne; jo akįs 
pusiau aptemusios.

Arkliukas staigu pradėjo strikčioti. 
Jis į ką tai nepaprastai stebėjosi. Jis pa
matė gyvatę po savo kojomis. Arkliukas 
urnai kryptelėjo į šalį, nes butų kuone ant 
gyvatės užmynęs. Žmogus nebegalėjo už
baigti savo kelionės. Po valandėlei jis pa
sijuto apvienėjusiu. Saulė plakė jį be pa
sigailėjimo. Jis jieškojo prieglaudos savo 
silpnumui. Jis slinko, vilkdamas savo su
laužytą žoją. Ir pagalios jis prišliaužė prie 
palmos šešėlio klonyje. Ten jis rado šalti
nį, iš kurios šviežias ir šaltas vanduo tris- 
ko į visas puses. Šaltinis buvo apžėlęs sa
manomis ir paparčiais. Jis3buvo apdabin- 
tas gyvu žalumu. Paskutinėmis spėkomis 
ir galutinu besisterigimu jis dasigavo prie 
pat šaltinio. Nes jis buvo visai nusilpęs. 
Visi jo jausmai apmirė. Pasaulis išrodė 
jam aptemęs ir bevertinigas.

Voverė pažiurėjo į jį ir vėl nubėgo; 
kameleonas slėpėsi nuo jo krūmuose.

Atgavęs sąmonę jis Tado save viduj 
mažo medinio kambarėlio vienuolyne. Jo 
koja buvo ištiesta ir subandažuota šiurk
ščiais kaimo chirurgo skudurais. Galva jo 
buvo apdėta lapais, sušlapintais šviežitT 
vandeniu. 1 ' •

Vakaras sutemo. Malonus vėjelis pu
tė saldų gėlių kvepėjimą per atvirus lan
gus į jo kambarį. Jis jautė ramumą atei
nantį savo sielai. Ir nusiraminęs užmigo.

Bet kaime kėlėsi neramumas ;^girdėjo
si baisus trukšmas. Kaimiečiai buvo susi
rinkę po didelio medžio sale vartų. Jie 
murmėjo tarpe savęs. Jie nepageidavo 
svetimo žmogaus savo kaime, jie nenorėjo 
to svetimžemiečio, iš tvirtų ir neramių žmo
nių, kurs keliavo ko tai j ieškodamas, — ir 
stūmė visus ir viską į šalį. Jie 'buvo ramus 
žmonės ir mylėjo ramumą. Jie vengė, kiek 
galėjo, visų pinigų kolėktuotojų. Jie ne
kentė kelti trukšmo. Jie buvo 'bailus. Nu
sigąsdavo neprašytų svečių.

Jie manė: kam šis baltas žmogus tu

ri gulėti musų vienuolyne. Lai jis eina pas 
sayus žmones.

Arti upės buvo stotis kur laivelis at
plaukdavo žėdną dieną.

Jie tuoj norėjo nuvežti jį vežimu ir 
indėti į laivelį, nežiūrint nakties tamsumo 
ir baisumo šalčio. Jie norėjo kuogreičiau- 
sia jo atsikratyti.

Ir jie padarė šitokį nusprendimą.
Pasikinkė jautį ir atvažiavo prie vie

nuolyno.
Vienuoliai laikė savo pamaldas; vaiku

čiai giedojo; naktis pilna maldos'balsų. 'Vi
si karštai meldėsi ir giedojo.

Kaimiečiai sėdėjo ir laukė. .
Kada pamaldos pasibaigė, senas vie

nuolis išėjo laukan ir, altsistojęs ant laip
tų tarp išgraviruotos baliustrados po žvai
gždėta padange, paklausė:

— Ko norite? -
Kaimiečiai jam atsakė:
— Išvesk svetimžemietį. Jis čia nega

li butr. Mes pasiųsime jį jo paties žmo
nėms.

Vienuolis palingavo galva ir atsakė:
— Jis negali išeiti. Jis yra persilpnas.
— Vieta visai arti kur mes norime jį 

vežti, —♦ jie maldavo. — J tris valandas 
mes pasieksime upę. Laivelis tenai paruo
štas. Indėsime ir pasiųsime į miestą, kur 
randasi jo balta viešpatystė. Mes pasiusi
me jo žmonėms.

— Jis mirs jei kas jį pajudins, — šau
kė vienuojis. — Jis turi karštligę.

— Jis mirs jei jis liksis čia, — pakar
tojo kaimiečiai. — Jei jis turi mirti lai mir
šta tarp savų‘žmonių; ir tada musų rankos 
liks švarios.

Vienuolis_atsisakė išklausyti jų meldi
mo.

— Apsvarstykime, — prabilo viršinin
kas. — Kaip galima čia jį laikyti? Kas 
jis per vienas? Nieks nežino. Nei vienas 
jo nepažysta. Jis nukrito ant musų lyg iš 
debesų. Negalima niekuo užsitikėti šiais 
nepažįstamais svetimšaliečiais. Nes gali 
išeiti blogai. Verčiau jų šalintis. Ką jis 
turi su savim? Nieko — nei arklio — nie
ko. Jis yra nepaprastas keliauninkas. Ne- 
užsitikėkime jami Bijokime jo. Saugoki
mės jo. Jis yra lyg pabėgęs kareivis, juri
ninkas. Jis yra pabėgėlis kaip ir mes pa
tįs. Jei jis čia apsibus, jį reikės maitinti, 
viskuo aprūpinti. Jei jis mirs, jį reikės 
palaidot. Tai ne musų pa'reiga tą daryti. 
Mes turime rūpintis vien savais žmonėmis. 
Gabenkime jį tuojau. Kol naktis dar šal
ta, kelias bus lengvesnis.

Bet vienuolis atmetė jų prašymą.
— Labdarybė! — jis sušuko-. — Ar bu

na kam blėdies iš labdarybės? Lai jis čia 
buna. Kada pasveiks — mes pamatysime 
ir apsvarstysime. Ir ko jis pagalios reika
lauja? Biskutį ryžių, vaisių, vandens. Tai 
ir viskas. Ar nėra pas tiek susimylėjimo? 
■Ar jus. neturite ant tiek labdarybės?'

Jie murmėjo. '
— Tai vilkas avinyčioje. — Taip jie 

manė apie jį. — Ir vilkai yra vilkais net ir 
tada kuomdt jie serga.

Jie pasidarė malonesni. Jie sušvelnė
jo. Jie nebebuvo be1 labdarybės ir duosnu- 
mo. Bet ligšiolei jie‘.gyveno sandaroje sa
vo mažyčiame kaime — atsitolinę nuo per
mainos ir trukšmo. Jie bijojo sujudimo.

-v- Ne, ne, — jie šaukė.
(Bus daugiau)

NEPASISEKĖ
Arba Ką Patyrė “Prošepanai” P.as Lietuvį

Vieną syki atėjo aštuoni Len
kai pas Lietuvį į y svečius.

“Sveikas gyvas, panie Litwi- ■ 
ne, musų šviesus Generolas' at
siuntė mus pas tave į svečius su 
jo augštu uklonu ir liepė atneš
ti tau dovanų.’ ■

“Tai kur gi jūsų tos dova
nos?” paklausė šnairiai žiūrė
damas Lietuvis.

“Panie Litwin”; ėmė kalbėti 
visi ant syk Lenkai, “mes, ir 
musų, tai yra....”

“Nutilkit čia zirzėję visi ant 
syk!” riktelėjo, jau kiek supy
kęs Lietuvis. “'Kalbėkit išeiies 
po vieną. Tu, pįrmasai, sakyk 
ko čia atėjai ir kokias dovanas 
atnešei.”

* “Panie”, atsiliepė pirmas Len
kas, “pirmoji dovana tai mes 
patįs-, šviesiausis musų 'gene
rolas nutarė kad mes pas paną 
apsigyventume. 'Kraštas, nera
mus, visur pilna razbaininkų. 
Tai mes paną apsaugosim.”

v “Tik tiek?” paklausė šypso
damasis Lietuvis. “Na, kalbė
kite kiti, tik ne ant Syk visi, 
bet po vieną.”

Kitas sako: “Paskui mus at
eis į Lietuvą apie trejetas mili
jonų musų giminių ir kaimynų 
iš Krolestwos. Mat pas mus 
duonos nėra, ponai žemių ati
duoti nenori, tai nėra iš ko gy
venti. Jau sudaryti visi planai 
Litwos kolonizacijai: čia pas 
jus tiek daug žemių ir žemės 
geros, tai ir buvo nutarta kelti 
visus žemės norinčius Poliakus 
į Litwą.” '

Trečais kalba: “Mes matom 
kad čia kraštas visai necivili
zuotas. žmonės kalba taip kei
stai kad mes nieko negalim su
prasti. Mums čia viskas nepa
tinka, nei parėdai, Inei papro
čiai. Mergos/ tiesa, gražios, tik 
kad jos neipoka nei apsirėdyti, 
nei vaikščioti, nei šokti, nei Pol- 
skai kalbėti.i Mes atnešim į Li-t- 
wą Polską kalbą, Polskus parė
dus ir papročius.”

Ketvirtas prazaunijo:- “O kad 
jums visiems jbutų linksmiau 
gyventi, mes jus visus ir> senus 
jis jaunus išmokinsime Polską 
mazurą šokti; mes girdėjome 
■kad Litwos seime Lenko atsto
vo Utelinskio jaut net buvo įneš
ta sumanymas kad mazuras bu
tų visur įvesta.”

Penktas zurza: “Iš Vąršavos 
jau ateina dvylika vagonų pri
krautų Polskų elementorių, vi
sokių vadovėlių ir maldaknygių. 
Jas atsiunčia ‘Towarzystwo os- 
wiata na Kresach’.”

šeštas pridėjo: “Vilniuje tik 
laukia' ženklo iš generolo tūks
tantis Polskų kunigų Su Vysku
pu Bandurskiu priešakyje eiti 
į Litwą ir mokinti visus Litwi- 
nus Polskų poterių."

Septintas šepši: “Vardan ly
gybės ir teisybės susilaukta bu
vo tūkstančiai protestų -kad Pol- 
šča skolose baigia škęsti, o Lit- 
wa skolų^beveik visai jnetu-ri. 
Todėl augščiausia ‘Rada Naro- 
dowa’ nutarė išlyginti tą dalyką 
ir užkrauti pusę Polskos skolos

kad nebėra nei-pono, nei muži
ko, nebevartoja niekas rykščių; 
kad moterįs balsuoja, kad visi 
žada žemes turėti, kad žmonės 
tarp savęs nesipeša, kad visi 
valdžios klauso ? Bus įvesta ši
tam krašte Polska tvarka — 
Polische wirtshaft, 'Polski nie- 
rząd; bus tada daugiau įvairu
mo, daugiau sumišimo, daugiau 
gyvybės." .

“Ar jau visos jūsų dovanos, 
daugiau nebeturite ?” paklausė 
Lietuvis.

“Kol kas, pradžiai, visos”, at
sakė pirmasis Lenkas.

“Pa-laukite čia vieną minutą”, 
tarė Lietuvis, “aš jums, išnešiu 
vieną gerą daiktą”. Po minu
tes sugryžo su bizunu rankoj. 
“Pas mus tokius svečius kaip 
jus”, tarė Lietuvis, “kiaulėmis 
vadina.'

“O ar žinote, ponai, kas tai 
yra ?” paklausė bizūną iškėlęs 
Lietuvis: “tai yra toks instru
mentas su kuriuo mes svetimas 
kiaules iš savo daržo varom.”

“A co takiego?” Ir pasipylė 
Lietuvio ypas ant Polskų nuga
rų.

"Ar supratote dabar koks 
Lietuvio atsakymas į jūsų visas' 
dovanas? Eikite ir praneškite 
tai savo generolui.”

» « •
Lietuviai! Toji istorija nė

ra perdėta. Ji iš šių dienų ‘gy
venimo. 'paimta. Pasiųskime ir 
mes savo atsakymą žulikows- 
kiui.

Kiekvienas nupirktas bonas— 
tai Lietuvio bizūnas, ant Lenko 
nugaros, tai tikrasai vaistas 
sergantiems imperializmo liga. 
Nepasigailėkime .tų vaistų.'

L. P.

NAUJI (RAŠTAI
JONO KMITO EILĖS

Tai yra didelis rinkinys'Jono 
Kmito (toks jo pseudonimas — 
tikrasis autoriaus vardas nemi
nima, nors turėtų būti, autorių 
neskriaudžiant) eilių, gari dai
liai prirengta knyga, 191 pusla
pių, Liet: Prekybos Bendrovės 
leidinys 1921 m.

Eilės gdna -gyvos ii- nekurios 
visai nuoseklios, pajudina įvai
rias temas, daugiausia patriotiš
kos ir apie gamtą. Nekurios ei
lės tikrai atvaizdina autorių ir 
duoda suprasti jog jis yra kuni
gas. Bet 'tas nekenkia visam 
rinkiniui. Prie originalių yra 
keletas jsekimų ir vertimų iš ki
tų autorių.'

Spauda nevisai prasta, nors 
matosi daug neatkreipimo do- 
mos, sutepta juodylu nevietose.
LIETUVOJ (KELIAIS

ir kiti du vaizdeliai: Saulei 
Nusileidus ir Sekminių Pavaka
riu. Visa knygelė užima 62 pus
lapiu, parašyta Žemaičių Anta
no, (ir turbut paties išleista).- 
Perdaug ką apie pačius vaizde
lius nebūtų sakyti. Knygelė 
bandyta apdirbti 'gražiau ir ki- 
toniškiau, bet tas nepagerina 
vidaus turinio ir nepadaro pa
traukimo, tik kainą pakelia,\ ta
da lieka mažiau populiariškes- 
ne, (nors kaina nepažymėta).

Kalnų Duktė. 48 puslapių vei- 
kalukas, turinis apima ką tokio 
maišyto iš Amerikoniško gyve
nimo, labai nepaprasta Lietu
vių gyvenime, ir todėl musų 
scenoje užjautimo neras.
“VANAGAS”

Tai kitas mėnesinis laikraš
tukas, buvęs pirmiaus leistas ir 
sustojęs, dabar jau antras mė
nuo kaip pernaują einąs. Lei
džiamas Akrone, redaguoja Al 
Janušas. šalip šiaip sau maž
možių “Vanagas” pašvenčia ge
rokai vietos pa'kędenimui kata
likų visuomenės vadų kurie eik
voja ar nori eikvoti katalikų vj- 
suomeninių fondų pinikus ir tą 
paslepia vis kokiais geradarin- 
gais tikslais. Puslapių teksto 
yra 16, irgi perbrangus —-15c.

Kas motinos nemyli — tas 
yra išgama. Lietuva musų mo
tina. Išpirkime jai laisvę.

Lenkiška markė mažiau ver
ta -kaip Lietuviško bono kupo
no popiera.

HAMBURG
Naujais laivais — Tiesiog į 

DANZIGĄ IR VARŠAVĄ 
OROPESA ....... Rugp. 27 
ORDUNA ........ Rugs. 10 
ORBITA ...............    Rugs. 24

Paskiri uždari kambariai mote- 
i rims ir šeimynoms.

The Royal Mail Steam Packet Co. 
26 Broadway New York 

arba vietinėse laivų agentūrose.

’ Lenkų ponai įstatymais ver
čia savo chlopus -pirkti Lenkiš
kus bonus. Musų niekas to da
ryti neverčia. Pirkime Lietu
vos bonus iš savo liuosos valios.

* ♦ *
Bonas ir bomba panašiai 

skamba. Bet ir reiškia jie tą 
pat — žinote kam? Gi Len
kams'.

♦ * *
Ponuliai, užteks, prisisvečia- 

vote Vilniuje! Do Warszawy! 
Lietuviai -bonus perka.

* * *
Kas Lietuvos neremia — lai 

ir Lietuvių nesivadina.
* * *

Lengviau žodžiu remti negu 
darbu, bet — kas verčiau?

* * *
Kas Lietuvą myli, tas ją ir 

remia.
♦ * *

Ne rėksniai Lietuvą išgelbės, 
bet pasišventėliai.

* * *
Lietuvos- -bonai i— žulikows- 

kiams galas.

“Dirvos” Skaitytojams 
Duodamos Dovanos

Žiur. Pusi. 7.-tą)
ant Litwos.”

Aštuntas da'baigė: “čia pas 
j jus visa tvarka negera. Kas čia 
'per tvarka kad čia visi lygus,
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IDŽIAUSIAS pilnas visokių Amerikoje, Lietuvoje ir kitur išleistų 
Lietuviškų Knygų: literatūros, teatro, mokslo, nurodymų, žodynų, 
gramatikų, rankvedžių, pasakų, maldaknygių, gaidų-dainų srityje 
Katalogas jau galimas gauti ant pareikalavimo. Tub jau rašykite ir 

Katalogas bus jums prisiųstas be atidėliojimo. Kas pirmas pirmiau jį gaus.

Šis Katalogas visokių nuo anksty
viausių iki paskiausių laikų Ameriko
je išleistų knygų, ir visų knygų kokių 
buvo galima gauti išleistų Lietuvoje, 
bus naudingas kiekvienarh užintere- 
suotam Įvairiausiuose spausdihiuose, 
nuo paprastų pasakų iki moksliškų ra
štų, taipgi muzika-gaidomis ir bažny
tinėmis knygomis.

Kaip privatinis žmogus taip ir drau
gijų Veikėjai, chorų mokytojai, moky
klų vedėjai ir surišti su kitokiais daly
kais privalo tuoj šį katalogą įsigyti. 
Šiuomi tarpu Katalogas bus siunčia
mas dykai, vėliau gal reikės už per
siuntimą pačiam apmokėti. 'Katalo
gas susideda iš 96 puslapių, gražiai at
spausdintas ir parankus turėti.

Visi iki šiolei turimi “Dirvos” Knygyno Katalogai yra negeri: gauk naują. 
Reikalaudami “DIRVOS” Knygyno Katalogo 1922 rašykit adresuodami:

“TA I D \ 1 \ Superior AvenūeD1 KVA CLEVELAND, O.

“GYDYTOJAS”
Tokius vardu išleista, Ameri- 

kęs Lietuvių gydytojų žurna
las, skiriamas sveikatos reika
lams, Gavome tik antrą nume-1 
rį. Redaguoja Dr. A. Montvi
das, daug sykių įvairius leidi- 
nius-'laikraščius redagavęs, ši
tame laikraštukyje telka -kele
tas įvairiais ligų ir sveikatos 
klausimais raštų. Susideda iš 
29 puslapių -teksto, mažo forma
to, o kaina pusėtinai brangį — 
25c. numeris, 2.50 metams..

(Jei lyginti šį mėnesraštį su 
“Artoju”, riet trįs “Gydytojai” 
nesusilygintų, vienok pirmojo 
kaina 'tik 10c. ir 1.00 metams. 
Jei gydytojai leidžia tą laikraš
tėlį visuomenės (ir savo) labui, 
turėtų kainą padaryt visai ma
žutę -kad žmogus galėtų nusi
pirkti kaipo informaciją, o ne 
jos j ieškodamas , mokėti taip 
brangiai, lyg pas patį daktarą 
nuėjus....)
MOTINOS ŠIRDIS

Keturių aktų drama, parašė

NUOŠIMTIS
SKAITOS’ NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

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

' 4%
St. Clair ir East 55-ta gatvK 

Prospect ir Huron;
Superior ir Addison, 
St. Clair ir East 125-ta 'gatve 

12000 Superior Ave.

TIESI KELIONĖ LIETUVON
NEKLIUDANT "LENKŲ KARIDORIAUS.

Laivakortės j Pilavą pas Karaliaučių ................ $135.00 
I Klaipėdą per Hamburgą $107.20, o j Liepoją $145.00.
War Tax $5.00. Keturi laivai- išplaukia kas savaitė. 

Bagažai eina sykiu dovanai. Pasai $10.00.
Pinigai siunčiami per bankus ir telegramų žemiausiu kursu. Ke
leiviai pasitinkami ant dypų, aprūpinami jų bagažai ir apmokėji

mas “Income Tax”, gera nakvynė, palydėjimas ant laivų. 
Rašydami pridėkite 2 centų štampą.
P? Mikolainio Agentūra

53 HUDSON AVENUE BROOKLYN, N. Y.

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.

THE MUNICIPAL SAVINGS 
& LOAN COMPANY 

Sumokėtas Kapitalas suvirs $500,000.00

Šis sumokėtas su virš Pusės Milijono Dolarių Kapitalas 
yra liudymas ir apsauga višų 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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į APSIVEDIMAS - PAGAL KARA
LIAUS IŠAKYTO i

[ TZURIE skaito istoriją jieškodami joje ko 
I '’nors ypatingo ir juokingo, kaip lygiai 
| ir įspūdingo, kartais atsiduria į juokingus 
F ir keistus nuotikius kuriuose didžiūnai bu- 
I davp mažiukų žmonelių ar aplinkybių pri- 

ĮI^ versti atlošti pajuokos vertas roles. Se- 
| kantis atsitikimas rodos lyg butų buvęs iš- 
s.vertimui ant.-juoko taip atsargiai vykdomoj 
I ir tankiai net žiauriais budais Frederiko j 
i Wilhelmo I. iš Prūsijos plano, kuriuomi jis j 

J norėjo įsteigti milžiniškų kareivių korpu- i 
I SUS. T' ’ j

Yra sakoma kad Frederiko agentai po ] 
| visą pasaulį jieškojo milžinų-didelių vyrų. ■ 
f Vienas istorikas užsimena jog Frederikas 
I užmokėjo tūlam Airiui milžinui, kuris bu- , 
L vo septynių pėdų augščio, net $6,500 kad 

ktik jis įsirašytų jo kariumenėn; tokia su
ma anais laikais buvo daug reiškianti.

Vienok Frederikas, buvęs skupus, ne
mėgo mokėti tokių sumų net atsiekimui sa
vo tikslo — sudarymui armijos"iš milžinų. 
Jis nusprendė milžinus auginti taip kaip ir 
juos pirkti. Kuomet kada užeidavo kur 
augštą moterį jis tuoj apvesdindavo ją su 
augščiausiu iš savo kareivių. Jokia min
tis apie jų vienas kito norėjimą ar nenorė
jimą neturėjo reikšmės prie jo užmanymo. 
Kantais Frederikas net panaudodavo pri- 
gavingumą išpildymui savo geismo.

Vieną dieną Frederikas' jodinėjo po 
mišką, ir jam pasitaikė sutikti gražią mer
giną, apie šešių pėdų augščio. Ji karaliaus 
iš matymo nepažinojo. Tą Frederikas pa
tyrė sustojęs su ja kalbėti. Jis gerai žino
jo jog ta mergina nemoka skaityti, nes vi
sai mažai moterų tose dienose, net augštes- 
nėse luomose, turėjo tą laimę. Taigi Fre
derikas užklausė merginos ar ji nenorėtų 
Užsidirbti thalerį ar porą nunešdama ne
tolimos tvirtovės komandieriui raštelį. Ji 

| atsakė pinigų norėtų gauti. Taigi Frederi- 
; kas parašė raštelį, sekančiai:

“Knegreičiausia lai šio raštelio ’atne- 
!' sėja buna apvesdinta su Korp. Fritzu iš 
t Grenadierų.”

Nieko blogo nenujausdama mergina- 
L paėmė raštelį ir persiskyrė su karalium, 
[ ’ kuris irgi tęsė savo jojimą priešingon pu
fe sėn. Staigu betgi mergina atsiminė kad 
[ jeigu ji tą raštelį neš ji pasivėlins ant su- 
I tarto pasitikimui laiko su savo mylimuo- 
I ju. Tuojau ji nusiskubino į lūšnelę senos 
Į moteriškės, atidavė jai nuo karaliaus gau- 
| tus pinigus ir prašė tą raštelį nunešti kur 
[• jai buvo įsakyta. Taip tai ta graži, links- 
I ma mergina nusiskubino savo keliais pasi- 
| tikti vaikiną kurį ji mylėjo.

Kuomet Frederikas sugryžo į tvirto- 
I vį tą patį vakarą, tuojau pareikalavo at- 
Į vesti tą merginą kuriai jis buvo padavęs 
| raštelį nešti prieš jį su jos vyru. Galit 
f persistatyt kaip karalius sudrebėjo pama- 

I jęs pražilusią seną moterį apvesdintą' su 
l jo armijos kareiviu 1

Nereikia nei sakyti, ta pasaka nepasi- 
I liko paslaptimi tik tarne forte.. Ji perbė- 
| go skersai-išilgai Prūsijos, ir net kitos tau- 
I 'tos pradėjo juoktis.

(Frederikas Wilhelmas I gimė 1688 
| m., po gan tvarkaus viešpatavimo Prusijo- 
|; je, mirė 1740 nr.) > A—Z.

italas 
ėda j

ikant

genue

vo dievą-protą. /-Jis tau pasakys ką tu tu
ri veikti, nes kuomet mes turim laisvą va
landą, musų protai mato, pajautimai trau
kia mus kur nuo saulės šviesos; gražiai ap
rėdyta garrtta šypsosi ir protas nuves mus 
tenai kur laukai, pievos žaliuoja ir kur ban
guoja javai, kur lapoja medžiai ir kur ūžia 
vandenįs.' Ir protas paleis į darbą pulkus 
savo angelų-svajonių.

O, svajonės, angelai proto! Jus dai
nuoja! linksmas dainas del manęs, ir dainų 
jūsų švelnutis balsas įleida per mano ausis 
ir kutena mano širdį! O, svajonių svajo- 
ne-kudiki! Tu greičiausia atneši paveiks
lus mano atminimų, kur mažas braidžiau 
po vasarojų ir rugius, gaudydamas druge
lius. O, numylėtos ir brangios mano sva
jones! jus pulkais plasnojat kur pažalia
vusi šypsosi gamta ir rodot jus man gam
tos puikius paveikslus.

O, viešpatie prote! O, sunau mokslo, 
prote! O, svajonės-angelai proto, jus esat 
tris esybės, bet vienas augščiausias pro
tas. Visagalis prote, tu žydi, augi,, bu joji 
ir manai parodyt tokius stebuklus kad da
bartinės galvos pultų prieš tave ant kelių 
ir žegnotųsi nesuprasdamos 'tavo galybės. 
Valdyk ir rėdyk mano sielą; aš atiduodu 
tau savo visus pajautimus ir patį kuną-ke- 
vąlą ir esu tavo atsidavusiu tarnuk

B. Studentas.

KALVA SVAJONIŲ
(Sekimas)

Turiu aš. surasti tą kalvą svajonių, \
Ką pamečiau ant valandos.

Ten čiulba paukšteliai ir plaukia upeliai
Per žaliąją girią tur’ linksmą kelionę.

Turiu aš surasti tą kelią.
Nors jūrės audringos laivelyj plaukioti, 
Skaisčioj mėnesienoj išnaūjo svajoti. -

Klausaus ir vaktuoju, nėra išėjimo — 
Šviesa pasirodė ir dingo.

Visus tuos takelius mano kojos žino —
Uždarė prieš mane uostą jūrių banga, 

Tik muzikoj atbalsis skamba.
Aš plaukiu tenai ramume ar audroj, 
Laivelis suras kur ta kalva žalioj’.

Eleonora.

KAS ŽINO, KAS, KAS?.... 
kažin ar regėsiu aš kraštą, gimtinį 
Ir visą jo grožę seniau ką turėjo: 
Miškus tuos ką ošė pakrantes nutiesę, 
Ir Nemuną skaidrų pro mus ką tekėjo?

Kas žino, kas, kas?....
Šilai kada ošė, beržynai lingavo, 
Vaizdai šitie sielą man jauną žavėjo, 
Ir skaidrios padangės, saulutė auksine 
Man laimę, gausingą dalužę žadėjo.
Bet laikas ką kitą sulaukti man lėmė: 
Apleisti tą brangią šalelę turėjau;
Toli tarp kitų dabar aš klaikinėjū, 
Liudėdams kad likti tenai negalėjau.
Kažin ar matysiu dar kraštą gimtinį, 
Kur mano pirmosios dienelės .paliko; 
Kažin ar dar stovi bakūžė ta mano, 

to kaip ten karė baisioji ištiko?
Kas žino, kas, kas?'....

PROTAS IR SVAJONĖS
pROTAS yra nematomas ir pražilęs se

nelis, bet jis tveria jaunučius ir mato
mus stebuklus. Protas atrado sunų-moks- 
lą, pastatė mokyklas kad protui tarnautų. 
Protas apkaustė žemę ir apjuosė ją bal
sais; protas užkariavo vandenis, orą ir dan-

O, didis ir galingas prote! tu suvaldai 
net patį perkūną ir pasidabojęs jį važinė
ji po miestus kaip koksai ponas!

Protas yra teisingas njusų vadovas,' 
veidrodis musų gyvenimo. Bėt žmogau 
p6 saule, neturėk svetimų dievų, pažink sa-

Po

K. S. K.

JAU NE.......
i
Iš tamsaus ryto migloto,
Liūdno, liūdno7 ašaroto
Veržias siela kur saulelė
Ir jauna mano mergelė.
Veržias siela prie laimužės, 
Pijie skaisčios, šaunios meilužės — 
Aš manau ją pasitikti, 
Žaliam sodne susitikti.
Bet po daugel-daug metelių, 
Jau praslinko daug dienelių, 
Po liųdnaus atsiskyrimo 
Ilgo-ilgo nematymo
Sutikau aš ją sodnelyj,
Kvepiančių gėlių darželyj, 
Spaudžiau ranką, bučiavau, 
Praeitą meilę sapnavau.
Jau negryš man laimužė
Ir numylėta dalužė:
Ji manęs nemyli, jau ne, 
Kas tai apreiškė man sapne.

Daugininkaitis.

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 Kariumenės pradžią ir jos veikimą iki 1919. 
Reikalaukit “Dirvos” Knygyne. Su prisiuntimu kaina $3.00 Nedaug jų tėra.

ir Svietas juoksis syt 
kiu su tavimi

OŽIŲ BAIKA
Aš rymojau 
Ir dūmojau, 
Ir galvojau

Ilgą laiką, 
Kad ta baika 
Butų paika 

Sutartinė, 
Juokų pynė 
Begalinė.

Nors ji menka — 
Suk aplinkui 
Kol patinka.

Ant kalnelio 
Prie upelio, 
Pas girelę, 

Pora ožių 
Krūme rožių 
Šokį drožė. 

Aplink suko, 
Ragus bruko, 
Kol atbuko.

Stumdė-rito 
Vienas kitą, 
Kol nukrito, 

Nuriedėjo, 
Nudundėjo — 
Supliauškėjo.

Upė plaukė 
Ožius traukė, 
Ožiai šaukė, 

Me-e, bliovė, 
Nepaliovė. 
^Vanduo plovė.

Pagailėjo 
Supam’s vėjo 
Gluosnis, — spėjo 

Nulenkt šaką 
Ant latako, 
Ožiams sako:

“Įsikibkit, 
Nenudribjdt 
Ir užlipkit.” 

Ant kalnelio 
Prie upelio, 
Pas girelę..........

^>es?
O dar musų tarpe yra tokių 

kurie su užsidegimu kovoja su 
“kapitalistais”, su kitokiais di
deliais žmonėmis, nežinodami 
jog jie patįs per save išnyks.

4/
“Tėvynė” patalpino ilgą kri

tiką “Trimitui”, iš ko matyt jog 
kritikas toje knygelėj jieškojo 
ne to kad joje yra, norėdamas1 
surasti tokių eilių kokias jis bu
tų galėjęs parašyti, ir nusiminė 
jų neradęs; antra, visa kritika 
butų buvus gera, jeigu iš pat 
jos pradžios kritikas nebūtų pa
rodęs kokio tai ypatiško nepa
sitenkinimo “Trimito” autoriu
mi.

Be to, mat, nei vienas Lietu
vių kritikas neapsieina. Ir vi
sada yra “'kritika” tokia:

Sroviniuose, politiškuose ne
sutarimuose visa kritika susi
deda iš šių “garbingų žodžių”: 
“Jis kvailas”.

Gi savo srovės žmogų,\kad ir 
kvailiausį, didvyriu laiko.

Išleistą kokį veikalėlį “kriti
kuojant”, jeigu tai yra nepatin 
kamo asmens, pasako: “Tai 
šlamštas”. Trumpa ir aišku.

Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai.

Paprastai yra priimta, jeigu 
kas veikia visuomenėje, tai del 
biznio, o jei kas ‘ką rašo — tai 
del garbės... Bet kiek mes žino
me, visi vieši veikėjai dirba del 
garbės, o visi rašytojai dirba 
del biznio (del duonos plutelės)< 
Kada šitą nuomonę musų^ kriti
kai pakeis — tada 'gal kritikos 
išeis žmoniškesnės.

Audra.
Nuo Juokų Red.: Jei ne gerb> 

Audra, šio skyriaus skaitytojai 
ir nežinotų jog yra kas nors ki
to šalę nuolat čia telpančių aša- 
rų-eilių 'gerb. Cirineušo, gėrb. 
Mučelninko ir gerb. Maižiešiaus. 
Retkarčiais gi jį pamargina ki
ti kitomis temomis. Bet svar
biausia — verksmai "ir ašaros. 
Ir tai juokų skyriuje!

Turime ir vėl to paties tono 
nuo gerb. Maižiešiaus, nuo gerb. 
Cirineušo. Taip pat turime ei
lių nuo p-lės Kleopatros, ir ant 
galo turime gerb. Prometejaus 
"Himną Dievui Perkūnui”, k'o 
“Artojas” pasigenda ir musų 
čionai suminėjimas matyt su
kėlė nekuriems “inspiracijas”.

"Ožių Baika” ant valandėlės 
išblaškys skaitytojams liūdnas 
mintis įr prirengs prie kitų to
kių liūdnumų su daugiau jiegų.

Kada “kritikai” kalba apie 
pradines mokyklas, jų vaikus ir 
jų žinojimą, apie taisykles ir 
daugskaitas ir paskui patįs sa
vo “kritikoj” vartoja “pačių sa
vininkių rankomis” kaipo daug- 
ąkaitą, nors merginos rankų tu
ri tik po dvi; ir visas eiles ly
gindami sako: “ir toli-toli vi- 
som eilėm sudėtom krūvon” — 
dviskaitą vietoj daugskaitos, čia 
ir supranti didelį “kritiko” “ži
nojimą” kaip gramatikos taisy
klių taip ir viso kito ką jis už
sibrėžęs nupasakoti.

S. L. nuomone, didieji gyvū
nai po tvano turėjo gerokai pa
badauti, iki mažųjų prisidaugi- 
no užtektinai ir suteikė jiems 
reguliarį maistą.

. ... •'
. D. Martus, nesenai' apsivedęs, 
patikrina: "Didžiausia dalis jau
navedės linksmumo susidaro iš 
jos persitikrinimų kad jai kitos 
jos draugės užvydi”.

Kada laikraštinė popiera .ėjo 
brangyn, laikraščiai verkė ir 
kėlė kainas. Kada dabar popie
ra atpigo — visi kaip zuikiai 
tyli.

Katras pradės kainas mažint?

Biskis filosofijos. Mes skai
tėme gerb. Nitzsches filosofiją 
apie “išlikimą tiktai tinkamiau
sio”, tai yra kad pagaliaus pa
saulyje liks tiktai patįs tinka
miausi gyvūnai ir žmonės, iš
nyks kurie nepakelia gyvenimo 
aplinkybių.

Paskui klausėmės kalbos ki
to žmogaus kuris pasakė šitaip:

• “Lietuvoj buvo meškų, vilkų, 
šernų ir kiškių; pirmieji buvo 
tyirti, galingi, dideli; 'bet jie 
jau išnyko; kiškiai ir po šiai 
dienai gyvena. Ežeruose buvo 
didelių lydekų, ir buvo varlių; 
lydekos jau senai išnyko, o var
lės ir dabar dar po balas tebe- 
strakčioja ir tebedainuoja.”

Nitzsche jau senai miręs: ne
jaugi jo filosofavimai pildosi: 
nejaugi pradeda išlikti 'tiktai 
tokie gyvūnai kurie gali geriau
sia pernešt gyvenimo aplinky-

sus kišeniu's, miestiečiai džiau- ti pusbačkį ir jų jiems užteks 
giasi turėsią agurkų prisiraug- kokiam mėnesiui.

TRIMITAS

Šita graži puikių eilių ir dainų knygelė 
turi 144 puslapius. Kaina 50c. 
Reikalaukit “Dirvoje” tuojau.

ĄW>V.

Mes čia norime pakalbėt apie 
Lietuviškus farmerius arba ūki
ninkui, kurie .Amerikoj gyven
dami, miestuose vargdami per 
keliolika metų, susitaupo pinigų 
ir nusiperka farmą. Kalbėsime 
svarbiausia apie tokius kurie 
nusiperka farmas netoli mies
tų kad pas juos galėtų nedėldie- 
niais atvažiuoti iš miestų jų pa
žįstami, giminės ir tik apie juos 
žinantieji. Ir ištikro smagu tu
rėti farmą arti miesto: štai su
lauki nedėldienio, atvažiuoja at
lankyti pilnus automobilius pri
sėdę draugai, pažįstami; atsive
ža po tuziną vaikų ar tam pana
šiai. Jaunieji išlaksto po visus 
kampus. Senesnieji susėdę po 
medžiu su farmeriu šnekasi, ir 
žmogus giriasi: ačiū Dievuliui 
gerai užderėjo daržai, obuolių 
bus ir kaip parduosiu gerai pel
nysiu. Visi vaikščioja po laukus, 
daržus, sodnus, ir taip ateina 
vakaras, ir atsisveikina visi ir 
gryžta namon. Paskui vėl far- 
meris eina peržiūrėt savo dar
žus, išvaryt vištas ir prisirengt 
ant nakties — ir staigu pamato 
kad jo daržai tušti, obelės ir 
grušės nukrėstos... .< lyg šaran- 
čiams praėjus....‘ y

Parvažiavę taip linksmai pra
leidę ant ūkės dieną, iškratę vi-

<J Laikraštis Lietuvoje jums bus daug svarbes- 
- niū, negu čia, Amerikoje, kur net perdaug 

jų turite išsirašę ir neapvėrtinat. Lietuvoje pa- 
siilgsit'skaitymo, pasiilgsit laikraščio — pasiilg- 
sit ’’DIRVOS”, — todėl turėkit mintyje ją už
sirašyti į Lietuvą tuo adresu, kur važiuojat — 
Ji negaišinamai ateis, ir busit linksmi, kaip dau
gybė tų, kurie jau parvažiavo ir pirma savęs ra
do namuose atėjusią ’’DIRVĄ”. Kaina metams 
$3.50. Atsiųskit aiškų adresą sykiu su pinigais.

Pirmiausia ir Vienintelis Tikrai Lietuvių 
Bankas Rytinėse Valstijose

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

nę, draugišką ir teisingą patarnayimą Amerikoje, ant 
laivo ir Lietuvoje,—Lai kreip'iasi į Baltic States Banką.

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

Kas nori pasidėti pinigus nuošimčiams 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.

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

GRIGAS 
KUNASAUSKAS

TIESUOTAS
AGENTAS VISŲ

GĄRLAIVINIU
LINIJŲ .

5 Agentūra Uždėta
I; 1910 m.

LAIVAKORTES į LIETUVĄ
ir iš LIETUVOS parduodu per Roterdamą, Ant
verpeną, Hamburgą, Bremeną, Klaipėdą, Eitkūnus 
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. KUNASAUSKAS
Visuotiną užsitikėjimą įgijau teisingu ir mano geru pa

tarnavimu užganėdijau daugumą, užganėdinsiu ir jus.
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CHORAMS DAINOS
MUZIKA

Ateis Ruduo ir Žiema — Prasidės Vi
sas Judėjimas — Turėkit Naujų 

Dainų Chorams ir Solistams.

DAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS 
Gaunamos “Dirvos” Knygyne 

REIKALAUDAMI GAIDŲ PAŽYMĖKIT JŲ AUTORIŲ

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI
Šių nakcialy (dzūkiška) ......................... .'
Jojau Dieną (dvi: augštam ir žemam balsui) 
Ko Liūdit, Sveteliai? ................ .........................
Vai Aš Pakirsčiau .............................................
Už Šilingčlį .......... 7................................................
Dovanojo (dzūkiška) .............................................
Skyniau Skynimėli '•••••......................................
Tykiai Nemunėlis Teka ...................į................
Saulutė Raudona ....................................... .........
Lihgo (Latviška) ............................................'. .’J
Kregždelė (duetas prie piano, žodžiai V. Kapso 

(Angliškai žodžius pritaikė P. Presevage) 
Išleido Lithuanian Conservatory of Music, 
So. Boston, Mass.) .... .............. .

Žalčio ir Gulbė-Dievaičio Duetas (iš op. “Eglė- 
Žalčių Karalienė”. Angliškai žodžiai R. Ka
ružos) ........... ...........................................

Jaunosios Daina (iš op. "Vestuvės”. Angliškai 
žodžius, pritaikė Anna Lutkus) ........

Birutės Daina (aria iš op. “Birutė”. Angliškai 
žodžiai Anna Lutkus. Solo ir pianui) ... 

Girių Karalius (I veik, fantastiška opera) __
Aras (kvartetas) ...................... . .........................
Neverk pas Kapą (mišram chorui) ..................
Metai po Metų (vyriškas kvartetas) ..............
Oi, Rūta, Rūtele (solo) .....................................
Pasaka (solo) ...................... ... ............... ...............
Noktumas — Ačiū (solo) ..................................
Kur tas šaltinėlis (solo) ..:........................ ...
Vai, Verčia, Laužo (solo) .................................
Lietuviškos Dainos (mišr. chorui) II sąs..........
Gamta Graži 
Skambančius

' (4 lygiems balsams) ..................
Stygos (duetas) ..........................

ST. ŠIMKAUS VEIKALAI
Dvaro ir Tykus Buvo Vakarėlis 
chorui) ............................ .............

lygiams balsams) ...

(solo) ...... rl’l ...
Gimę (chorui) ..

Mergužėle ir Einu per Dvareli 
chorui) ................................ ...........

aš, Mergele (solo) .................. .
chorui) ..........................................

Ant Tėvelio
(mišram

Aš Jojau Per Girelę ir Žaliuok, Rūtele (m. ch.) 
Atiisveikinimas su Giria (mišr. chorui) ..........
Aš jsivilkčiau čigono Rūbą (duetas) ............
Atsisveikinimas su Tėvyne (mišr. chorui) 
Darbininko Daina (mišr. chorui) . ..................
Era Mano Brangi (baso solo) ..........................
Kaip Raiba Paukštutė (solo) ............... ...
Ilgu, Ilgu (keturiems 
Kareivių Daina (trio) 
Kur Bakūžė Samanota 
Lietuviais Esame Mes 
Lopšinė Daina (solo)
Mes Padainuosim (mišr. chorui) ......................
Motule Mano ir Šėriau Žirgelį (mišr. chorui).. 
Nesigraudink, 

(mišram
Ne del Tavęs 
Oželis (mišr.
Oi, Greičiau, Greičiau (solo) ................ ......... ..
Oi Kas (Apleidžiant Tėviškę — solo).......... f..
Paukštužėli Skrajūnėli (mišr. chorui) ....... 
Plaukia sau laivelis (duetas) ..'......................
Pamylėjau Vakar; Vai Varge, Varge ir Vai Pu

tė, Putė (solo) ......................  J... 
Saulutė Tekėjo (duetas) ......................................
Sėdžiu po Langeliu ir Per Girią, Girelę (m. ch) 
Šią Nedėlėlę (mišr. chorui) . ....................
Scherzo (tik pianui) ..........i..................... ...
Sunku Man Gyventi (solo) ................................
Vai Gudri, Gudri; Pavasario Trumpa Naktužė 

ir k. (mišram chorui) ....................,..
Vakarinė Daina (mišram chorui)....................
Važiavau Dieną ir Vai Žydėk, žydėk (mišr. ch.) 
Vai tu Žirge ir Per Tamsią Naktelę ..............
Vienas Žodis ne Šneka (mišriam chorui) ....

J. T. KELPŠOS VEIKALAI
Ne Margi Sakalėliai (ir Lenkų ir Rusų kalbom) 

solo) ................................... ............... ;.. .
Lietuvos Himnas (solo) ..................... ................
Mergvakrio Daina- ir Ei, Tėveli (mišr. ch.) .. 
Aš Pas Tėvelį ir Močiute Mano (mišr. eh.) .. 
Aš Toli Nuleista ir Tris Dzienas (m. ch.) .... 
Balnok, Tarne, Žirgelį, ir Gerkim, Broliukai .. 
Močtate, Miego Noriu ir Ei, Varge (m. ch.) . - 
Kad aš Buvau Mergelė ir Atlėkė Sakalėlis (m. ch.) 
Oi tu, Lakštingale ir Vanagėlis Tupėjo (m. ch.) 
Eisiu į Girelę ir Ui, ui, ui, Dieve (mišr. ch.) .. 
Keturi Suktiniai (pianui) . .... .........................
Gailesčio Giesmė (trio) .....................................
Asperges Me (trio) ___ ,.....................................|
Mozurka (Lietuvaitė — pianui) .......... ........... ...
Pasaka (pianui) .....................................................
Taktiški Šokiai: Kepurinė ir Klumpakojis (pia.) 
Taut. Šokiai: Suktinis, Našlys Ir Noriu Miego ” 
Trįs Liaudies Dainos (pianui) .............. ....

A. ALEKSIO VEIKALAI .
Ak, Myliu Tėvynę (solo) ........................ ...
Graži čia Giružė (solo) ..............................
Ginkim Salį Lietuvos (mišriam chorui) ... 
Meile Uždegta Krūtinė (solo) ........................
Meilė (solo) ........................................ '...........
Mes Grįšim Ten (mišriam chorui) ................
Lietuvos Vyčių Himnas (solo) ............ ........
Visuomet Širdis Surakinta-................................

c. sosnauskio Veikalai

I
K

I
C

30c 
60c 
20c 
20c 
30c 
16c 
15c 
15c
25ę 
16c

30c

76c

36c

30c 
3.00
40c >> 
50c
40c 
50c 
80c 
75c 
75c 
50c
25c 
50c 
50c

35c 
30c 
60c 

1.00 
1.50 
60c 
50c 

1.00
60c 
60c 
50c 
75c 
60c 
30c 
30c

30c 
50c 
60c 
l.M 
1.00 
30c 
75c

76c
26c
30c
26c
60c
60c

50c
60c
25c
30c
46c

75c 
60c 
36c 
35c 
35c 
35c 
36c 
35c 
36c 
36c 
60c 
26c 
60c 
50c 
60c 
50c 
50c
50c

75e 
50c 
50c 
66c 
40c 
75c 
25« 
60c

26c
30c
40c
36c

Kur Bėga Šešupė (mišram chorui) ...,............
' Karvelėli (mišr. chorui) ............'..............

Lėk, Sakalėli (mišr. Chorui) ......................:...'
Užmigo Žemė (mišr. chorui) ................
Kanklės. Liet, dainos, Dr. V. Kudirkos, 4 vyriškiems 

balsams sutaisytos. Čia telpa 18 dainelių. 
Tilžėje 1895, pusi. 24 ....................  

Dainos, sutaisltos ant keturių balsų.: Surinko L.
Ereminas.- Tilžėje 1902, pusi. 82, Drūtai gražiai 
apdaryta .............................................    - 1.50

Revoliucijos Giesmės — prirengtos vyrų chorams, 
dviem, trims ir keturiems balsams. Boston, 
Mass, 1908, pusi. 16....................................

Vitauto Koncertinis Maršas (P. Stankevičiaus) ” 
Lietuvos Himnas (A. Kočanovskio) pianui ... 
Išsimokinimas Gaidų ant visokių instrumentų, 

ir dainavimo. Parašė J. A. Baronas..
“Pumpurėlis” — Operetė — Muzika A S. Pociaus,

Chicago1, Ill..............................................................

25c

36c
60c
50c

1.00

26c

“DIRVA” .
7907 Superior Av. Cleveland, O
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j Centrales Klinikos 
Kaune

, American Red Cross Bulle
tin, kurį leidžia Amerikos Rau
donojo Kryžiaus komisija Vaka
rų Rusijoj ir Baltijos Valstijo
se, sekančiai aprašo vaikų gero
vės darbą tarp Lietuvos vaikų.

Buletinas pirmiau minėjo jog 
nėra Lietuvoje American Relief 
Administracijos virtuvių, ir del 
to nebuvo galima pasiekti Lie
tuvos vaikus taip pat kaip Lat
vijos arba Estonijos, per įstei
gimą Amerikos Raudonojo Kry
žiaus klinikų arti Amerikos Pa
galbinės Administracijos virtu
vių.

Kaipo pabandymas, Kaune ta
po atidarytos trįs centralinės 
klinikos. Ten bile vaikas gali 
gauti medikališką priežiūrą dy
kai. Raudonasis Kryžius pa
samdė kelis vietinius gydytojus 
ir slauges. Raportai parodo jog 
klinikos praktiškos. Kasdien 
daugelis vaikų jas lanko.

čia, kaip ir kitose Baltijos 
Valstijose, randasi odos ligos. 
Irgi atsirado džiova ir panašios 
ligos.

Pulkininkas Ryan, komisio- 
nierius, atvažiavo ' Kaunan ir 

’ ypatiškai peržiurėjo darbą; Bū
damas ten, sutvarkė atidarymą 
dar penkiolikos klinikų Lietuvo
je. ’

Lietuvoje randasi 3,334 naš
laičiai, bet visi valdžios našlai- 
' čių namuose ir Amerikos Rau
donasis Kryžius duoda pagalbos 

. valdžiai.. Kaune yra keturioli
ka tų namų su 809 našlaičių. 
Per "29 miestus yra 32 narnai, 
kurie užlaiko 2,525 našlaičius.

, Lietuvos vaikai gaus savo pil
ną dalį sandėlių kurie tik per
vežti Rygon iš Paryžiaus. Kau
ne klinikos dabartiniu laiku tu
ri užtektinai drabužių prižiūrė
ti 6,000 vaikų.

, (Iš Foreign Language Infor
mation Service, iLetuvių 

Skyriaus)

DIRVA

PROF. EINŠTEINAS APIE 
PALESTINĄ

(žydų Reikalų Ministerija)
Birželio 27 d. didesnės Vokie

čių Žydų sąjungos organizavo 
Bėrline didžiausią manifeStariją 
paskirtą Palestinai. Vyriausiu 
kalbėtoju buvo didžiausias mu
sų laikų mokslo vyras ir relati- 
vingumo (bendringumo) teori
jos išradėjas, Prof. Albert Ein
stein, kuris buvo didžiausiu ūpo 
pakilimu sutiktas pilnos žmonių 
salės.

Prof. Einstein tik nesenai 
gryžo iš Amerikos, kur jis 
žiavo su Pasaulinės Sionistų
ganizacijos Pirmininku Profe
sorium Veicmanu sudaryti rei
kalingų lėšų Palestinos atstaty
mui, b ypač Hebrajų universi
teto įkūrimui Jeruzalėj. Savo 
kalboj jis smulkiai apsistojo del 
didelės reikšmės kurios žydų 
tautinis centras Palestinoj tu
rės visai žydų tautai, ir pabrė
žė Žydų universiteto atidarymo 
svarbumą.

su- 
va- 
Or-

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

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

PRABOČIŲ ŠEŠĖ
LIAI 1.65

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

DIDYBĖ • .45
ŽMONIJOS KELIAS .30 
GIMDYMO 

SLĖPINIAI .85

Reikalaukit
’’Dirvos” Administracijoj

ŪKĖS 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.

NUO KO GAL
VA SKAUDA

Devynis sykius iš dešimties 
atrasite jog jums užeinanti gal
vos skaudėjimai paeina nuo vi
durių netvarkos, — rašo Dr. R. 
S. Copeland. — Nevirškinimas, 
persivalgymas ir maisto užsi- 
nuodinimas viduriuose yra vie
nos iš paprasčiausių priežasčių 
galvos skaudėjimui.

Apgailėtiną ^ra, — sako jis 
toliau, — kad civilizuotas žmo
gus taip mažai turi atkreipęs 
domos į savo skilvį. Jam ne
svarbu 'ko skilviui reikia ir kiek 
jin telpa. Jis tankiai duoda 
skilviui 'ko skilvis nenori arba 
negali sugromuliuoti. Jis pri
pildo skilvį tuo laiku kada skil
vis turėtų 'būti tuščias ir užmir
šta jį kuomet jis šaukiasi mai
sto. |

Skausmas visada yra pavo
jaus ženklu. Kuomet žmogus 
nesistengia atkreipti domos į tą 
persergėjimo ženklą, yra taip 
lygiai 'kaltas kaip gelžkelio in
žinierius nekreipiąs domes į rau
doną žiburį.

Yra klaidinga pasidaryti ner
višku suirėliu rūpinantis kiek
vienu menku suskaudėjimu. Įsi- 
vaizdinimas ir perdidelė atida 
į menkus suskaudėjimus • suar
dė daugybes vyrų ir moterų 
sveikatą. Vienok skausmas ko-'- 
kios nors rūšies, ypatingai tan
kiai pasikartojantis skausmai 
kokiu nors vienodu pobūdžiu, 
arba toje pačioje vietoje, turė
tų būti pertikrinami ir suseka
ma jų priežastis. Visad beveik 
geriausia yra pasitarti su 'gydy
toju. Jis žino apie simptomus 
ir jų reikšmę. Jo žinojimas su
laikys tave nuo rūpinimosi, ir 
jo patarimai greitai paliuosuos 
tave nuo turimo skausmo ar 
skabsmų;*

Galvoskaudis yra paprastas 
vardas skausmams galvoje. Jie 
turėtų būti ištyrinėti'kaip ir vi
si kiti skausmai. Nėra labai 
lengva surasti šito ypatingo 
skausmo priežastį, nes jis gali 
paeiti iš toli.. Jis labai retai ka
da buna nuo kokio nors nege
rumo pačioje galvoje.

Vėlyvos valandos, nutrauki
mas miego, stoka ventiliacijos, 
perdidelis rūkymas, perdaug iš
naudojimas akių kuomet jos tu
rėtų ilsėtis, rūpesčiai — visi tie 
yra galvos skaudėjimo gaminto
jai. Vien'ok, kaip buvo sakyta, 
devynis sykius iš dešimties ga
li būti kad buvo skilvis nuvar
gintas ir sugadintas vidurių vei
kimas.
, Tankiai buna, užkietėjimai.

Viduriai neprašalina iš savęs 
išmatų.. Nuodai buna sugeria
mi ir galvoskaudis buna tiktai 
simptomu jų toksiško efekto.

Ką galima daryti sulaikymai 
skaudėjimo?

Paprasčiausias dalykas yra 
ėmimas kokių proškų su vande
niu. Tankus vartojimas tokių 
vaistų yra pavojingas. Jeigu 
jau matai tikrų reikalą ką nors 
imti, geriau yra imti dožą ko
kių nors druskų ar ko kito grei
tai paliuosuojaričio užkietėjimą. 
Taipgi yra kitokių būdų vidu
rių paliuosavimui.

šitie paaiškinimai gali suteik
ti jums greitą palengvinimą, tik 
nereikia užmiršti jog atsikraty
mas galvos Skaudėjimo nėra 
dar užbaigimas su tikra priežas- 
čia. Jeigu šis simptomas atsi
kartoja laiks nuo laiko tai kas 
nore yra negero su vidurių vei
kimu. Atsakančiu valgymu, re
guliariai valandų prisilaikant vi
same, užtektinai išmiegojus ir 
turint atsakančią ventiliaciją 
namuose kūnas gali sUgryžti į 
normalį savo .padėjimą.

Neužmiršk atkreipti domos į 
gamtos persergėjimus. Ji pa
siunčia žmogui skausmą davi
mui žinoti jog jis peržengia gy
venimo įstatymus.

Vertė M. B-nienė.'

ĮĮBĮHĮĮĮĮį

ran-
pa-
kas

tės, ir tai gali 'būti iš priežą 
ties augščiausios valdžios įsit 
Šimo.

* Nuo jo patalpinimo kalėjimu 
užžiurėtojai vis intemptai sau. 
goja bijodami jog jis išras ko. 
kius budus pabėgimui.

Keletas jo elektriškų išgalia 
jimų prirengtų jo kamaroje ap. 
suko galvas elektriškų prieisiu 
žinovams ir inžinieriams, ta 
gi esant kalėjimo viršininkai 
pradėjo manyti kad jis gali pj. 
naudoti kurį savo išradimų pa. 
siliuosavimui iš kalėjimo, ir ą 
tai jį saugoja.

ZI1
IŠRADĖJAS LAUKIA 

MIRTIES
Union, Pa. — Kalėjime 

dasi žmogžudis laukiantis 
reiškimo mirties bausmės,
reikštų jam galą elektriškoje 
ke'dėje. Jo vardas Jonas Shu- 
rilia (šurila), iš Wick Haven, 
ir jis turi padaręs riaudingų iš
radimų kurie, atsitikime jo mir
ties, bus pavesti Suv. Valstijų 
valdžiai; jis laike 'karės buvo 
išradęs submarinų klausymo da
lyką in atidavęs valdžiai.

šurilos paskiausis išradimas 
yra instrumentas kuriuomi jis 
tikrina galima bus spręsti šilu
mą tolimiausių žvaigždžių ir ki
tų dangiškų kūnų iki kraštuti- 
niausių smulkmenų ant kiek jos 
išduoda šviesos ir išspindėjimo'.

Pasmerktasis žmogus atsisa
ko suteikti kokių nors žinių apie 
savo paskiausį išradimą, išsky
rus tikrinimų jog jis jau buvęs' 
išbandytas ir atrastas atsakan
čiu.

šurila kreipėsi į Suv. Valsti
jų valdininkus prašydamas su
teikti jam dovanojimą baus
mės' delei jo naudingo pasitar- 
navimo šaliai karės laike, bet 
nieko tikro apie galimybes bū
ti paliuosuotam jis nežino. At
sakyta leisti jam naujai tardy
mus pradėti, tik kažin kokiu ne
žinomu budu jo mirties bausmė 
atidėliojama .savaitė nuo savai-
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EKSTRA NAUJYBE!
AR JUS ŽINOTE, 

KAD -
Viena iš gražiausių Poezi
jos knygų jau atspausdin
ta ir galima ją. šiandien 
gauti ?
Ar jus žinote, kad tokios 
knygos nebuvo ir nesiran
da visoj Amerikos Lietu
vių Literatūroj?
Argi jus nenorėtumėt jos 
turėti ?
O gal nežinote kur gauti? 
Na tai indėkite du dolariu 
į laišką arba išpirkite už 
$2 money orderį ir siųskit

A. J. JOKŪBAITIS
327 E St., Boston 27, Mass.
(šią knygą galima gauti ir 

“Dirvos” Knygyne)

Skaitykit ir Platinkit 
Tėvynės Gynėjų Laikr 

“TRIMITĄ”
“Trimitas” kas savaitę lankydamas 
savo skaitytojus, parneš jiems įvai
rių naujienų apie politikos ir karės 
padėtį, pasakos apie musų karžygius- 
kariumenės, šaulių, partizanų žygius 
fronte, apie musų priešo nedorus dar
bus ir kla’stas.
"Trimitas” eina 34 pusi, knygelėmis, 
papuoštas gražiu viršeliu, žada pra
dėti eiti paveiksluotas/
“Trimitas” deda gražių eilių ir karės 
dainų, apysakų, atsitikimų ir felje
tonų iš kovu lauko ir pačių kovotojų 
gyvenimo.
Adresas: “Trimito” Red. ir Admin. 
Kaunas, Laisvės Alėja, 26, Lithuania.

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.

SENIAUSIA 

fWurfl 
VIENYBE
Parduoda laivakor-

• tęs ant visų pa
rankiausių Lini

jų p Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Aritvefpąi 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki-
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tora negali ] 
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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
nant dykai imt paveikslus 
kas perka kamerą. Filmas 
irgi puikiai išdirbant.
7901 SUPERIOR AVE.

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

NEPIRKIT BURBULŲ
Valdžios raportu, pereitais metais žmo
nės investino $750,000,000 (septynis šim
tus penkiasdešimts milijonų dolariu) į be
verčius, suktus arba abejotinus šėrus.
Daug tų pinigų paėjo iš sunkiai dirbančių 
žmonelių, kurie dabar apverkia savo ne
apsižiūrėjimų.
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

LITHUANIAN
MORTGAGE CO.
Informacijų klausk pas P. MuliolĮ, A. B. Bartase

vičių arba kitus kompanijos narius.

2006 
St. Clair Avenue 

Cleveland, O.

■ K
Piniguš siunčia { Iiletuq 
ir visur pigiausiu kum; 
už Juos garantuoja, kad - 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai Iš
mokami artimiausioje via 
toje nuo priėmėjo gyro 
nlmo.

Pinigus J Lietuvą 
siunčia telegrama, 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų:

S B S

"VIENYBĖS”
x SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstltudju, 
knygas, laiškams popleras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikletus ir tt 

s rs

"VIENYBĖ”
EDU PU-KABT 

SAVAITtJE
Spausdina geriausius rai
tus, vėliausias italu U 
Lietuvos ir visur Ir turi 

juokų skyrių 

"TARKA”
AMERIKOJE 83.50 MEt; 
LIETUVOJE ...........  ISO

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

Vienas Šeras $10.
§ B §

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.

Reikalaukite platesniu is- 
formaciję^apie viską, n- 
šykite mums laiškus, rei
kalaukite musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

Su visokiais. reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN 
VIENYBE PUBLGo.
193 Grand St 

Brooklon, N. Y
Kur vienybė, 
Ten galybė.

Greičiausia Nuperkamo 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 
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING 

1 Euclid Avenue prie East 14th Street
Abu Telefonai

Skyriai yra šiose
A. B. BARTOSZEWICZ

Telefonai:
PETRAS MULIOLIS

Telefonai Prospect 958

7907 Superior Avenue 
Princeton 2727

2006 St. Clair Avenue 
Central 6488
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ŽINIOS IS LIETUVOS
M II _ ________

■DEMONSTRACIJA KAUNE
Liepos 10 d. Kaune įvyko di- 

e didelis gyventojų mitingas-demon- 
stracija prieš Tautų Sąjungos 
pasiūlymą. Kalbėtojai nurodė 

pasiūlymų pragaištingumą 
iftl musų nepriklausomybei. Sutar- 

. PiĮ tinu griausmingu “valio” buvo, 
ir 41 priimta protesto rezoliucija var-

I de 9,000 žmonių.
—;■ Paskui visa minia su orkes- 
l’altru priešakyj nuvyko prie Pre- 
" jl^idento Rūmų, kur buvo paskai- 

Wtyta pirmoji rezoliucija. Prezi-
' Iii ^entas pasakė kad Lietuvių 

įl tauta nuo senų laikų yra garsi 
į| savo taikingumu ir gražiu su 

■Kaimynais sugyvenimu. Ir da- 
■ I bar Lietuvių tauta nori* su vi-
I sais kaimynais taikiai sugyven- 

11 ti, o kad iki šiol su Lenkais ne- 
11 susitaikyta, tai čia kaltė ne Lie- 

■ tuvos, kuri parodė labai daug 
■taikingumo ir nuolaidufto. Lie-

I ■ tuva negali priimti tokių sąly- 
Igy kurios varžytų Lietuvos lai-

svę ir nepriklausomybę. Toks 
yra valdžios nusistatymas, toks 
nusistatymas Seimo, visuome
nės ir kariumenės. šiame rei
kale yra pas mus pilna vienybė, 
o toji vienybė yra musų tau
tos galybė; todėl mes galime 
būti ramus del savo šalies, lai
svės ir nepriklausomybės.

Sutartinas “valio” pabaigė 
paskutinius Prezidento žodžius.

Prie ministerių kabineto rū
mų, , kur vėl buvo paskaityta 
rezoliucija, Ministeris Pirminin
kas Dr. Grinius trumpais karš
tais žodžiais pabrėžė kad visa 
musų tauta yra pasiryžusi ko
voti už savo laisvę ir nepriklau
somybę; valdžia visuomet pildė 
ir pildys tautos valią. Nuo 
demonstracija išsiskirstė.

SUKILIMAI OKUPUOTOJ 
LIETUVOJ

Del Lenkų daromų įvairių 
skriaudų vietos gyventojams,

I “DIRVOS” SKAITYTOJAMS

DOVANOS
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:

&

t

DIRVA

“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 gainios veikmės ir žmonių pažiūrų į tai.

DUODAMA TIK DRŪTAI APDARYTA.
Pardavimo kaina $1.25.

CJGAUS 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.

LIETUVOS yAIKAI ]\]ORI J^NYGŲ

/'"'ERA knyga yra tai ištikimiausis drau- 
gas ir vadovas. Gerų knygų Lietuvoje 

'neužtenka, — jų spausdinama labai >daug, 
bet skaitančiųjųi 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 j Vairo. 
Knygbje 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 j Lietuvą, drau
ge su laišku, kad 'tai nuo Tamstos dovana.
Užsakymus ir laiškus adresuokite šitaip:

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

Vilniaus krašte prasidėj'o vals
tiečių sukilimai prieš Lenkus. 
Ašmenos apskrityj, 'Bonico vals- 

Ičiuj'e ir m. Voložino srityje Bal
tarusių jaunimas, atsisakęs at
eiti į Lenkų ėmimo punktus, pa
ėmė kulkosvaidžių ir kitų gink
lų, apėmė senus Vokiečių apka
sus ir. veda tikras kovas su žel- 
gowskininkais. Sukilėlai atrė
mę vieną Lenkų būrį iš 800 žan
darų ir trijų šarvuočių. Kitose 
vietose formuojami sukilėlių bū
riai. Visi Vilniaus ir Gardino 
krašto gyventojai gyvena labai 
intemptoj padėtyj. Sukilimas 
gręsiąs labai išsiplėsti, i Volo
žino, Banico, Rudnio ir Krevo 
srityse, 'kur dideli miškai ir pei
kęs tęsiasi ik Gardino guberni
jos. susitinka su Naliboko giria, 
kas palengvina sukilėlių 'kovoms 
su Lenkais.

Be atvirų .ginkluotų kovų, 
i daugelyj Vilniaus ir Gardino 
valsčių, sukilėlių būreliai naiki
na žemesniuosius Lenkų valdi
ninkus. Esą susiorganizavę tam , 
tikri keršintojų būreliai kurie 
'be pasigailėjimo naikina Lenkų 
žandarus. Sodžiuose ir mažuo
se miesteliuose Lenkų žandarų < 
nesą; jie laikosi tik prie kariu
menės dalių ir eina į valsčius ' 
tik didesniais būriais. Vilniaus 
želgowskio valdžia labai susi- i 
rūpinusi sukilimo numalšinimu, i 
ir tam imasi griežtų priemonių. 1

Lenkų agitatoriai pagamino 1 
Vilniaus ir Gardino gyventojų 
daug nutarimų “karštai norin- < 
čių jungtis su Lenkija”. Dabar, i 
matyti, prasidėjo tikras žmonių 1 
valios reiškimas. '

BALTIJOS VALSTYBIŲ 
SĄJUNGA

Liepos 12 ir 13 d. Rygoje bu
vo Latvijos, Lietuvos ir Estijos 
Užsienio Reikalų ministerių 

Ikonferencija. Dalyvavo: Estų 
užs. reik, ministeris Piipas, Hel- 
lotas ir šmidtaš; Latvių užsie
nio reik, minist. Mejerovičius, 
Albat, Salnais, Vesman ir Feld
man ; Lietuvos užsienio reikalų 
ministeris Dr. Purickis, .Zau
nius ir Gylys.
, Susitarta užsienio politikos 
suvienodinimo ir Baltijos pajū
rio Valstybių Sąjungos reika
lais. Nustatyta tokios sąjungos 
pagrindai, padaryta eilė sutar
čių-tarp visų trijų valstybių, o 
taip pat tarp Estų-Latvių ir 
tarp Lietuvių-Latvių atskirai, 
kaipo betarpių kaimynų vietos 
reikalais.

Sąjungos pagrindai apima po
litinę, ekonominę ir apsigynimo 
sritią.

Kitas panašus pasitarimas į- 
vyks po dviejų mėnesių. Arti
miausiu laiku įvyks tų trijų val
stybių Finansų, Prekybos ir 
pramonės ministerių pasitari
mas.

(“Trimitas”)

PAPRASTAS LENKŲ 
“ŠPOSAS” Ą

Tarp Giedraičių ir Širvintų į 
vieną bažnytkaimį atvyko Tau
tų Sąjungos atstovai. Paklau
sus gyventojus ar neskriaudžia 
jų Lietuvos kareiviai, gyvento
jai pasakė kad plėšimų iš Lie
tuvių pusės- nebuvo. Kunigas- 
I^nkas- pasakė susirinkusiems 
pamokslą. Jis sakė kad jeigu 
kam yra kuri nors skriauda pa
daryta, buk, Kontrolės Komisi
ja atlyginsianti. Tai buvo me-

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.

Tėl. Princeton 948-R

las, bet įdavė Lenkams tinkamų 
rezultatų. Po to pamokslo su
klaidinti žmonės apspito komisi
ją reikalaudami atlyginimo už 
įvairias skriaudas. Kontrolės 
komisija nelsuprasdama ko žmo
nės reikalauja paprašė paaiš
kinti. Buvo atsakyta kad žmo
nės nori dėtis prie Lenkų, nes 
Lietuvos kariumenė juos apiplė
šus.

Ištikro greit ir gerai yeikia 
tos darbo būdas. Tik perdaug 
jau bjaurus.

OKUPANTŲ LENKŲ DARBAI 
VILNIUJE

Yra žinių kad Vilniaus val
džia nuginkluoja savo iegionin- 
kus ir legioninkes ir siunčia juos 
į demarkacijos liniją. Matyti 
jų tikslas —šnipauti Lietuvius. 
Jie gauna algos po 500 Lenkų 
markių dienai. Ašmenos aps
krityje dalinama Lenkų armijos 
kariams žemės. Vietos bežemių 
niekas neaprupina, taip ir i lieka 
jie skursti kaip ir pirma.

Iš VILNIAUS
Gauta žinių kad Vilniaus 

džia griebsis priemonių “gelbė
ti” Lenkus — Lietuvių nuolat 
“skriaudžiamus”.

Vilniaus Gudai kultūros ir 
švietimo darbe susidėjo kartu 
su Lietuviais. Įsteigta klubas, 
kur bus paskaitų, vaidinimų, 
koncertų.

. “Dzwon Litwy” praneša kad 
esąs Vilniuje biuras kurs Poz- 
namiečiams ir kitiems dirba do
kumentus kuriais jie galima bu
tų paversti vietiniais gyvento
jais.

Gryžęs -iš Vilniaus į Londoną! 
žydų atstovas skaitė apie vie
tos 'gyventojų padėtį. Jis sako 
kad ten didis vargas, nedarbas, 
brangumas, vargina gyventojus. 
Be to žydus persekioją valdžios 
agentai. Tokiai kaip dabar Vil
niuje netikrai padėčiai esant 
viskas smunka žemyn, gyven
tojų sąlygos blogėja.

Kaip Vilniaus valdžia drąsi
na savo kareivius. Vilniaus lai
kraščiai daug' rašo kad Kaune 
baisiai siaučia epidemija: dezin- 
terijos, tifo, raupų. Tečiau tai 
nesulaiko tuos pačius laikraš
čius šaukti gyventojus prie žy
gio gilyn į Lietuvą — prie tos 
“aukso vilnos” Baltijos. O juk 
tokiais gąsdinimais epidemijo
mis tik sau užkenkia, nes Len
kų kareivis, atmindamas kad 
Lietuviai gerai šaudė pernai o 
šįmet dar geriau pramoko šau
dyti, tik labiau pabijos Kaunan 
eiti.

val-

(“Karys”)

NAUJOS KAUNO ŽYDŲ BEN
DRUOMENĖS TARYBOS 
ATIDARYMAS

(Nuo ž. R. Ministerijos)
Ketvirtadienį, liepos 21 d. įvy

ko iškilmingas naujai išrinktos 
Kauno žydų Bendruomenes po
sėdis. Posėdį atidarė buvęs 
Kauno žydų Bendruomenės pir
mininkas Dr. S. Volfas. Jisai 
sveikino naujai išrinktus atsto
vus senosios Bendruomenės Ta
rybos vardu ir linkėjo jiems 
sėkmingos ir vaisingos darbuo
tės. Ilgesnėj prakalboj jis ap
sistojo del demokratinių Bend
ruomenių reikšmės, kaipo žy
dų tautinės savivaldybos orga
nų, ir. pabrėžė didžius uždavi
nius politinėj ir socialėj srity
se kuriuos ji turi atlikti. Jis pri
minė. įstatymą apie žydų Bend
ruomenės Tarybas legalizavu
sį jas kaipo viešai teisėtas įs
taigas, ir suteikė galimybės ap
krauti
žydus. Paskui gavo žodžių įvai
rių frakcijų atstovai, kurie skai
tė savo deklaracijas kuriomis 
formuluojama jų programai bei 
reikalavimai. Deklaracijas skai
tė: Geirei-Sion (sioninkų liau
dininkų), Amatninkai, Achdus 
(ortodoksai), Sioninkai, Butų 
samdytojai ir dvi socialistų gru- 
pi. Del vėlaus laiko vykdomų
jų organų rinkimai buvo atidė
ti kitam posėdžiui.

mokesniais gyventojus

Ar -Jus Kankina Plettlumoa ?
NAUDOKITE Ruffles
Ar Jum. Galvos Odą *Ni»lti? Ą

.NAUDOKITE Ruffles
Ar Jipų Plaukai įlanka?
NAUDOKITE Ruffles .

Ar Jųa Norite Apaau^otr Juos? f
NAUDOKITE Ruffles ' i

Už laidymui savo plaukų gražiais ir tankiai*
NAUDOKITE Ruffles

Užlaikymui galvos odos sveikai ir svariai
NAUDOKITE Ruffles ,

Ruffles galima gauti visose aptiekose po 65c. bonkn, arba tiesiog 
iš i&dirbėju per pašt? už 75c. bonkp.

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Ave. A 35th St. Brooklyn. N. Y.

X7JCT pTI ČNT skraidymui sparnus išskėtę. 
V 101 CIL/Cl'i Eilėn gražioji lytis — vii

Vadas padavė ženklą. Pasi- 
, girdo trimito balsas ir ant syk 
- iš visų aplinkinių vietų subė

go kareivėliai, sustojo į eilę ir 
su šautuvais ant pečių, links
mais, drąsiais veidais, įsu daina

V • • J
ant lupų, žengia jie, koja kojon, 
reikšdami savimi organizuotos 
pajiegos galybę. Jie stiprus, 

, nepergalimi dėlto kad jie orga
nizuoti, kad jie eilėje, kad jų 
viena mintis, viena valia. Ka
da tautos laisvei gręsia pavojus, 
jai nieko neliekti veikti tik su
daryti vieną stiprią tautos va
lią; visi eilėn,, visi koja kojon. 
Jaunimas priekin, ginti tautos 
laisvės savo krūtininis; seniai, 
vaikai, moterįs, mergaitės, tau
tos arjergardas — visi į darbą, 
padėti tam jaunimui. Laimin
ga tauta, nors ir maža ji bu
tų, kuri karės laiku moka susi
vienyti. Ji negali būti pergalė
ta. Dar nenulieta tokių ginklų, 
dar neišrasta tokių nuodingų 
dujų kad galėtų tautos valią pa
laužti, jeigu tik toji valia yra 
viena ir tvirta.

Musų .tautos valia yra atgau
ti Vilnių, užtikrinti Lietuvai ti
krą laisvę ir teisingas sienas su 
kaimynais. Tą musų valią sten
giasi palaužti godusis kaimy- 
nas-Lenkas, 
bet silpnas

Tat visi 
savo tautos

Musų jaunimas jau eilėje, pa
puoštas žuvusių draugų aureole.

Eilėn-ir mes visi kiti.
Eilėn musų tautos vadai; ve

skite muš teisingai, atsidavu
siai j pergalę, į šviesų rytojų.

Eilėn visi profesionalai, aip- 
šviestunai, su savo mokslu, pa
tyrimu, gražiai tautiečiams tar
nauti, tautos karžygių remti.

Eilėn dvasiškiai, dvasios va
dai, kėlėjai ir stiprintojai. Ne
leiskite nuilsti tautos dvasiai.

Eilėn biznieriai ir pramonin
kai su visomis savo įmonėmis 
tautai gelbėti.

Eilėn darbininkai žmonės, sa
vo prakaito kaina perkantieji 
tautai laisvę ir gerbūvį.

Eilėn moksleiviai, galingam

viską 
aprūpinti, laiminti, inkvėpti.

Eilėn visa tauta.
Dirbkime, tarnaukime, pasi- 

švęskime visi.
šiandien didžiausis tautai rei

kalas — išlaikyti iškeltą prieš 
Lenkus kardą, atkištą durtuvą,

kad nenuilstų musų karžygių 
rankos, 'kad nepritruktų jjiems 
maisto ir amunicijos, kad ne
susilpnėtų jų dvasia, kad sulau
ktų laimingai visų avanturistų 
žlugimo.

Valdžiai reikia paskolos. Vi
si pirkime jos bonus.

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

L. P.

vi

New York City

stiprus skaičiais, 
teisybe ir kišenių, 
eilėn sustiprinimui 
valios.

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

ščionybės platinimosi. Vieno ak
to. Losią 2 moterį 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, 

i prie jų keletas pašalinių. —
Kaina 40c.

KAIP KELIAUTI LIETUVON
Pirmiausia reikia pasirūpinti gavimu paso. Neturint dar 

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

Kada jau bus gautas pasas, tada pranešiu kada išplaukia 
laivai ix\ kada turėsite atkeliauti j New Yorką, kur paprastai 
reikia pribūti dviem dięnom pirm išplaukimo laivo, kad gauti 
leidimą iš Custom House užsimokant “Income Tax”, sutvarky
ti bagažus ir tt.

Visi kurię esate užsimokėję savo “Income Tax” savo dis- 
tTiktuose 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 j baksą ir ant laivo mokėti $10 freito. Bagažus gali
ma apdrausti-inšiųryti 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.......................................
I Iš

Iš
Iš
Iš
Iš 
Iš
Iš

Yorko j 
Yorko j 
Yorko j 
Yorko j 
Yorko j 
Yorko j

Liepojy be persėdimo .. 
Liepojy per Hamburgą . . 
Eitkūnus per Hamburgą 
Eitkūnus per Rotterdamą 
Eitkūnus per Antverpeną 
Eitkūnus per Bremeną .. 
Piliavą (pas Karaliaučiy) 
Klaipėdą per Hamburgą

New
New
New
New 
New 
New 
New Yorko j 
New Yorko

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

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

gera nakvynė, apmokėjimas “Ipcome Tax”, palydėjimas ant lai- 
4 vų.

Siunčiu pinigus,į 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. MIKOLAINIS
53 Hudson Avenue Brooklyn, N. Y.

$145.00 
132.00 
130.00 
104.60 
107.15 
132.00 
135.00 
107.20
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Laimės Jieškotojai — ketu-1 

rių veiksmų drama iš Lietuvių 
gyvenimo. Lošia 15 ypa^ų, 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.

Užrašyk “Dirvą” savo gimi
nėms ar draugams — atneši 
džiaugsmo visam kaimui!

<>

<>

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- 
ničius. Tą galima atlikti per P. Muliolį, geriausio
se Kompanijose, todėl reikale nepamirškite. Tais 
reikalais galima 

arba
apsirūpinti per telefoną, laišku 
ypatiškai -atsilankius
Šiuo antrašu:
muLiolisP

Ofisas 2006 St. Clair Avenue
Prospect 953 Central
Gyvenimas: 6721 Edna Ave. Rose. 3775-J.

6488

X-SPINDULIŲ EGZAMINAVIMAS $1.00

<>
<>

<> <>

f

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.
Nekurie didžiausi atsitikimai Amenijos, Insomnijos, Nerviškumo, Už
kietėjimo, Niežų, Diabito, Goiterio, Slogų, Reumatizmo, Išsiveržusių

įleidimas Prof. Ehrlich’o 606 Vaistų

Gyslų, Paraližiaus, Neurito, Neurestenijos, Protiškos ir kūniškos Negalės, 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- 

ter;. 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, 
Mėšlažamės 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 “Specialistas”-— vpvviMiiviuv MES KALBAME LIETUVIŠKAI 
OFISO VALANDOS:' NUO 10 RYTE IKI 7 VAKARE: NEDĖLDIENIAIS NUO 10 RYTE IKI 1.



’ Į Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
. Telefonai Princeton 2727 Randolph 1157

ATKANDO DANTĮ
“Draugas” A. A. Karalius, ži- 

Į ' nomas ir Clevelandiečiams Lie
ji tuviams komunistas, pabuvęs 
S I Rusijos sovietų rojuje, štai ką 

“Naujienoms” rašo:
“KETURIŲ Į VIENĄ” IŠVA

ŽIAVIMAS^
Nedėlioj, rugp. 21 d., atsibus 

tokis išvažiavimas kokio dar 
Clevelande nebuvo ■— dalyvaus 
jame keturių didžiausių vietos 
Lietuviškų įstaigų valdybos ir 
tų įstaigų darbininkai, sekan
čiai : i •

The Lithuanian Mortgage Co. 
direktoriai ir šėrininkaip

/Lietuviško Namų ir Paskolos 
Banko direktoriai;

“Dirvos” Bendrovės vedėjai;
“Birutės” Duonkepyklos Ben

drovės viršininkai.
Visi kviečia’miegi važiuoti tu

ri susirinkt ties The Lithuanian 
Mortgage Co. ofisu, 2006 St. 
Clair Ave., ryte 15 minutų prieš 
aštuonias, iš kur sykiu visi au
tomobiliai išvažiuos į paskirtą 
vietą.

Išvažiavimas bus ant p. Čes
lovo ūkės, Westview, Ohio.

The Lithuanian Mortgage Co. 
šitą suvienytą visų didžiųjų 
Cleveland© Lietuviškų firmų iš
važiavimą sumanydama apsiėmė 
pati padengti visas lėšas kokios 
tik pasidarys.

< C*UJ IClLVlllO 1 .

kui įsilaužė į skiepe pustamsį _ ,. .. _ . , ..
kambarį kur atrado prirengtas] ^er^larn°J1 Bedakcųa. 
loveles, jose gulinčius žmones ir Smno+n
svaiginančius save opiumo du- 
mais atvestomis triubelėmis iki!

nigų, už maistą padirbėja kur jų lovų nuo vieno viduryje as- 
pakelėj pas ūkininkus. Per j u- los degančio opiumo puodo. Iš 
res stengsis gauti darbą ant lai- lovų tuoj sukilo gulėjusieji ir 
vo. Paskui per Siberiją vyks I bandė bėgti, bet visi liko paimti, 
linkui Europos, ant galo pasieks I 
savo tėvynę Airiją.

Kelionę žada atlikti į aštuo
nis metus. ' |

Vietomis, sakė, užeina žmonių 
kurie net gert atsisako duoti.

Pereitą nedėldienį per Cleve- 
landą praėjo 'keliaujantis aplin
kui pasaulį pėkščias keliaunin
kas. Jis pradėjo kelionę iš New 
Yorko; neatneša beveik jokių pi-

Netoli nuo Hudson, O., perei
tą ketvergą dviem automobiliam 
susidūrus ant kelio, sužeista 10 
ir užmušta 1 ypata.

Bedarbė pradeda pereiti. Iš 
Ohio ir Aplinkinių valstijų pra
deda rodytis linkmesnės žinios, 
po daugelio- mėnesių vargo, ir 
tikrinama jog sunkiųjų laikų 
viršūnė ^pasekmingai praęjus; 
biznių ir industrijų gerėjimas 
kasdien pradeda įodytis skais^‘ 
tesnis.

Išdirbėjai ir pardavėjai i/ vi
sokias įstaigas ir krautuves gau
na naujų -užsakymų, perka nau
jas knygas biznio surašinėji
mui ir lt. Nors daug dar žmo- į 
nių randasi Ibe darbo, bet jau '■ 
žymisi bedarbiu mažėjimas, jų i 
dauguma sulauks geresnių die
nų kaip tik atgis visai geležies 
ir plieno industrijos.

Nekurtos dirbtuvės, senai sto- ; 
vinčios uždarytos, pradeda veik- i

Delei bedarbės, mieste pasiro
dė žymiai sumažėjęs pieno nau
dojimas. Daugelis šeimynų vi
sai bando apsieiti be pieno, ki
tos Inumušė naudojimą pusiau. 
Sunkiuose laikuose žmonės pir
miausia bando apsieiti be pieno.

Jau net ir slaptai pardavinė
jama degtinė nupuolė pusiau sa
vo kainoje. Daugelis taip deg
tinę platinusių priversti buvo tą 
biznį pertrauktį. Tą skelbia 
policijos prosekutorius, turįs 
reikalus su pagautais degtinės 
platintojais.

TMD. 20 kuopos susirinkimas 
atsibus nedėlioj rugpjūčio 21 d. 
nuo 2 vai. po pietų, Goodrich na
me. Visi nariai kviečiami atei
ti. Valdyba.

Pereitą nedėldienį Dr. V. Ku
dirkos Draugystė turęjo 
pikniką Walter’s Grove 
Buvo skaitlingas būrelis

■ Iš ryto lynojo, bet prieš 
išsiblaivė ir daugumas 
be baimės važiuoti.

gražų 
darže, 
narių, 
pietūs 
galėjo

Parsiduoda Farma
40 akrų žemės, žemė gera, molis ir 
juodžemis, ir maišyta su smėliu; nė
ra kalnų, visa lygi, geri keliai, neto- 

ti; kitos didina darbininkų skai- Į Ii nuo miestelių, j vieną tik 1 Aiailė, 
Čių. Taip palengva 1’40,000 šio i kitą 3 m. 28 akrai dirbamos, 8 
miesto bedarbių mažėja. akiyii ganyklų, 4 akrai gero miškb,

- Iper lauką bėga upelis. Stuba, tvar- 
Politiškos partijos renka kan- [ tas ir kiti maži budinkai, parsiduo- 

didatus ant miesto'majoro ru-|da tik už $2,300; reikia $1,300 įmo- 
denio balsavimams. Dabartinis 
baigiantis rezignavusio majoro 
vietą po išrinkimo jo į guber
natorius', majoras FitzGerald 
pasiryžęs būti kaądidatu kitam 
terminui. Demokratų partija 
jieško savo kandidato.

Nekuriu yra manoma (rinkti 
vieną kandidatą'' sudėtinai.

keti, likusius per 10 metų išmokes- 
čiu. Galima pirkt su visais gyvu
liais, javais, mašinom už viską $3,500 
su jmokėjimu $2,500. Likusie ant iš- 
.mokesčio. Platesnių žinių reikalau
kite per laišką pas f

F. MICKEVICH
R. 1 Fountain, Mich.

Sugryžęs iš Sovietų Rusijos 
turiu pripažinti kad jūsų laik
raštis teisingą poziciją buvo nu
sistatęs prieš bolševikus.

šalies padėtis ir bolševikų 
taktika, kurios per devynerius 
mėnesius turėjau progos mo
kintis, privertė mane suprasti 
kai Trečias Internacionalas yra 
visai pragaištingas darbinin
kams judėjimas. Jis tikrai yra 
bolševikų užsieninės 1 politikos 
agentūra. Kitų šalių darbinin
kai, kurie Trečią Internacionalą 
remia ir agituoja už sovietų Ru
siją tikėdami bolševikų teisin
gumui, yra labai apgauti. Pe

lelėj imas darbininkų Rusijoje y- 
ra labai sunkus, ne vien^del to 
kad badas, bet labiau kad nėra 
laisvės. Bolševikai laibai ap
gaudinėja pasaulio darbininkus 
įkalbinėdami jiems sekti jų ke
liais.

Tegul niekas nevažiuoja į so
vietų Rusiją, apart Jtikelio ir 
Daubaro. Atvažiavę Ameriko
nai inpuola į baisų padėjimą. 
Nekurie atvažiav^ Sąjungiečiai 
(LSS. nariai) keikia iki pasku
tiniųjų. Kada iš jų atima pi
nigus įvažiuojant į Rusiją, tai 
atvažiavę turi parduoti savo 
drabužius, kad išbėgti nuo bado 
ir baisaus nešvarumo. Kas gali 
tas bėga į užsienį. Buna tarp 
j u ir daug saužudysčių.-

Aprašyti sovietų Rusijos pa
dėtį nėra galima laiške. Reikė
tų parašyti daug straipsnių. Vi
suomeninė suirutė Rusijoje yra

labai didelė. Vietoj komuniz-' 
mo susitvėrė laibai juokinga 
tvarka, bet skaudi joje gyve-Į 
nantieras žmonėtns. Dauguma 
ir komunistų iš jos išbėgtų, jei: 
butų galima.

Prisiunčiu jūsų laikraščiui 
straipsnį “Žodis apie "Raudoną
jį Terorą”. A. A. Karalius.

Visus tokius “draugučius” tik I 
reikėtų pasių'sti į sovietų rojų 
“ant vakacijų” ir- šugryžtų iš- 
gydyti kaip nuo kokios plėgos.

LIETUVIŠKA 
APTIEKA

Užlaikau visokius ge
rinusius vaistus nuo vi
sokių ligų ir suteikiu 
geriausius patarimus. 
Kreipkitės j matai Ap
tiekę bile kada.

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

Lietuvis Gydytojas

DR. J. T. VITKUS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso valandos: 1—3 ir 7—8 
Telefonas: Randolph 188 

1 304 E. 68 Street.
Kampas Superior Avenue 

Virš Lietuviško'Banko <

DR. P. J. HUGHES
DENT1STAS

193$ ST. CLAIR t 
Ave.

I
Darbą Gvarantuoju 
Kainos prieinamos,

Valandos: 9 ryto iki 8 vak.

$500 iki $4000
šeimynų namas, 11 kambarių, su maudynėmis, elektra 

šviesa, garadžius. Ant Lawnview avė. ir E. 66 gat 
- Puiki apielinkė.
šeimynų namas, 9 kambarių, su maud/ne, elektros,švie

sa. Ant Aberdeen avė., tarpe E. 74 ir 79 gatvių n- 
mioj apielinkėj.

šeimynų namas, 10 kambarių, su maudynėmis, elektn 
šviesa, šildymo pečium (furnace), skalbynės, duba 
tavas porčius, s kalinių (slate) Stogas. Lotas 38x10 
Labai puikus namas, ant E. 74 gatv., arti Superior

šeimynų namas, S kambariai, maudynė, elektros švii 
sa, garadžius del dviejų automobilių. Ant E. 49 ga 
arti Superior avė/

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

šeimynų namas, 11 kambarių, maudynės, elelftros švii 
sa, furnasas. Ant E. 47 gatvės, tarpe St Clair i 

, Superior.
šeimynų namas, 20 kambarių, maudynės, elektros švit 

sa, iš abiejų galų dubeltavas porčius. Lotas 38x101 
Invažiavimas ir vieta del garadžiaus. Ant E. 74 gat 
Tarpe Cornelia ir Aberdeen, netoli Superior ir E. 7!

į -gatvekarių. i
Visi minėti namai parsiduoda su įmdkėjimu nuo $50( 

iki $4,000 ar daugiau. Taipgi yra priimakni kaipo įmokė 
jimas lotai ar mortgečiai. Likusieji ant lengvu išlygij 
kaip randomis. Visi šie namai yra,(patogioj apielinkėj de 
Lietuvių — arti naujos Lietuvių bažnyčios ir puikios Lie
tuviškos mOkslainės, arti gatvekarių"ir parankią darbi
ninkams dirbtuvių ir kitų vLietuviškų įstaigų jr sueigą 
vietų.

Pasiskubinkite kolei yra iš ko pasirinkti, nes tuoju 
atsidarys Lietuviška mokykla naujame name, taip pat ir 
nauja bažnyčia bus tuoj Užbaigta.

Platesniam susižinojimui kreipkitės pas:
P. MULIOLIS 2006 St. Člair Avė.

Gyvenimo vieta: 6712 Edna Ave.

2

2

2

2

3

3

4

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

Darbą gvarantuoju dešimčiai
Mario ofisas atdaras 
nereiks gaišuot iš 
Naudoju savo garsų

skausmio Dantų Traukimo. ,

dešimčiai metų.
akarais,' taigi jums

'Peridonto” del Be'

Pablid
Ohio!

In the U 
Cuuda 
Lithuanii

• Aito

7907 SUT

No 34

ANGLĮ,

VOKI

Darymas gėrimų vartojimui 
namuose* ne pardavimui, mano
ma pavelyti, ir tą jau kongrieĄ 
sas nutarė; dar lieka senatui su
tikti ar atmesti.

Miesto mokyklose, remiantis 
praeitos! žiemos lankiusiais vai
kais, iš 122,600 vaikų yra net 
119,149 vaikų {kurių tėvai paei
na iš užrubežių, ir suskirsčius į 
grupes kiekvienos tautos paski
rai, pasirodo jog miesto mokyk
lose yra net 57 tautų vaikų. .

<>O <> SVARBU MOTERIMS -
ŠILKO PLUŠIO IR DIRBTINIO KAILIO 

PLOŠČIV IŠPARDAVIMAS

<►<►<»

o<>
Stoties vis neturim. Tarpval- 

stijinė komercijos komisija Wa
shingtone užgynė Clevelandui 
pradėti budavojimą gelžkeliu 
stoties mieste ant viešojo plė
šiaus, nors jau du metai atgal 
miesto gyventojai tą nubalsavo 
ir buvo sutikę, laukta tik pra
dėti darbas. Ginčuose eina di
deli politikavimai. Norinčios to
je vietoje stotį turėti fakcijos 
pasiryžę vėl pradėti savo kovą. 
Iki šiolei svarbiausia Cleveland© 
stotis yra lūšnelė, pakrantėje 
medinis laužas nuo daugelio de- 
sėtkų metų stovinti ir daranti 
miestui gėdą.

Areštuota 20 Kiniečių ir už
grobta nuo jų $20,000 vertės 
opiunto ir kitokių kenksmingų 
vaistų. Gavus žinią apie tokį 
slaptą užvedimą, policija nuėjo 
ir pasalomis apspito namą, pas-

L. WURM 
PERKRAUSTYMO IR SAN

DĖLIO KOMPANIJA 
Ofisas 1328 E. 80th STREET 

Netoli Superior. ‘ 
Telefonai: Bell — Randolph 1198 

Ohio State Princeton 979-W

SALTS’ PECO 
PLUŠIO PLOŠČIAI

$38.75
Y Rugsėjo Mėnesio
Y $49.50 iki

40 colių ilgio su diržais
Y modeliai, su šalikiniais kal-
Y nieriais ir kapsais iš rac- 
z> coono, juodo arba Au^tra-

liško opossum.' Visi šilku
Y išmušti. Moterų ir mergi-
Y nų mierose.
<>

Kaina Bus 
$55

BAILEY’S—TREČIOS GRINDYS

SALTS’ PECO 
PLUŠIO PLOŠČIAI

Pilno Ilgumo 
’ $49-50 

Rugsėjo mėnesio KainarBus 
$59.50

Pilno ilgumo, sutrauktu 
užpakaliu, diržuoto mode
lio hu ilgais kalnireiais iri 
šešių colių kapsais juodo 
opossum kailio. Su kiše-, 
niais iš šonų. Mieros mer
ginoms ir moterimą.

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas 

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

Nedėldieniais 
nuo 10 iki 12 ,j 11 

8115 St. Clair Avenue

Gydytojas ir Chirurgas
1395 E. 9th St., tarpe 'St. Clair ir. Superior Are.

PradėioKyėl gydymo praktikų po prabuvimo suvirs 10 meti) kaipo 
chirurgas Suvienytų Valstijų Laivyne ir Jurininkų Ligonbutyje. 
Specialiai prirengimai gydypiui vyrų ligų ir davimui SiIranuHi.
Ofiso valandos 1—4 po pietų ir 7—8 vak. Nedėliotais nuo U-u 

— Telefonas Prospect 4061 —

<► o o <>
O o

Prospect 202.

Dr. T. A.' Hanlen
iZt DANTISTAS fStĮ

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

L 1885 E. 9 Street 
Cleveland, Ohio.

“Slapieji” ir “sausieji” ren
giasi kovon. Kadangi Slapieji 
yra pasiryžę sumušti uždraudi
mo įstatymą ir sugrąžinti svai
ginančius gėrimus, “sausieji” 
valstijos ir pavietų veikėjai su
važiavo valstijiniam mieste Co
lumbus tartis apie naujus bu
dus kovai su jais.

Indomios prakalbos atsibuna 
kožną nedėldienį, nuo 3 vai. po 
pietų, Wm. Abel and Sons Co. 
salėje, 7017 Superior avė., tarpe 
E. 70 ir 71 gat. Inžanga visiems 
dykai, kolektų jokių nėra. Tin
ka paklausyti vyrams ir mote
rims, aiškinama Įvairus'tikybi
niai, dalykai.

DR. ADOMAS SZCZYTK0WSK1
Gydytojas ir Chirurgas

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

Rosedale 5758, Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
ikr 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

Duodam Merchants Red Stamps 
su pirkiniais 10c. ar augeiau zk

AW.VAV.VWA'V.WAWAV.W.V.W.W.

600 Michigan valstijos uki- 
1 ninku, su 150 automobilių, ke

liauja per miestus ir miestelius 
pareiškimui miestelėnams jogei 
ūkininkai yra naudingi ir mies
tų pramoninkams kaipo pirkė
jai, paskui apžiūrinėja Ohio val
stijos ūkių tvarką, ir tuo pat 
kartu turi sau "gerus Rukus”.

Clevelandą jie pasiekė rugp. 
10 d. ir apsibuvo per dvi dienas.

Mes Pagelbstime žmonėms
Gauti Kuodaugiausia iš

Parsiduoda 
AUTO VEŽIMAI ir 
12 tono White Trokai

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

LOUIS EISENBERG į 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių,? 

Kvarbų, Varnišių, Cinuoja, < 
Lieja ir Stogams dangalų s 
1169 East 79th St. N. E. 5 

Princeton 1337-K i

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

NERVIŠKAS, INfcSTŲ, SKILVIO IR VIDUBIŲ- 
KAINOS PRIEINAMOS. UŽLAIKAU PASLAPTIS.

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

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

Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dieną iki 4 po pietų.

DR. G. A. YATES, Specialistas
2573 EAST 55th ST., 2-ros lubos, Room 7. 
Prie Woodland av. ir E. 55th St, Cleveland, 0.

Vasariniams gėrimams mes turime Raugo ir Apinių ir visokį 
kitokių reikmenų, bonkų,\bačkų ir korkavimui prjetaisų. Sykį pa- 
bands matysit kad nami_ 2_ _______o_ziL”z__ ““
kymus visur, duodame numažintas (wholesale) kainas pardavinė
tojams musų padariniu kitose krautuvėse. • Ateikit arba rašykit 
norėdami informacijų.

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 4^6

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

Į,\DacKų ir KorKavimui y*
daryti yra geriausi. — Siunčiame ______x__ Z...L ini iilsnina

. Nekurie plaukams vaistų iš
dirbėjai mieste pasidarė didelius 
pinigus. Vienų metų bėgiu, su- 
lyg valdžios -'blaivybės agento 

, išskaitliavim'p, tokios išdirbys- 
tės padarė $11,000,000 pelno — 
vietoj plaukams vaistų parduo
damos žmonėms gryną spiritą 
gėrimui..... To pasekmėj dvy
lika dirbtuvių tapo uždaryta ir 
40 aptiekoms atimta leidimai 
duoti degtinės ligoniams net su 
daktaro receptu.

Per metus tos įstaigos pralei
do 90,000 galionų (gorčių) alko
holio, mokėdamos po $6 už ga
lioną, ir kada tas alkoholis su
maišytas pusiau su vandeniu 
pardavinėtas po pusdolarį už 
gurkšnį, sudarė gražaus pelno— 
net vienuolika milijonų dolarių, 
arba kitaip sakant tiek paiki 
žmoneliai supylė į kitų kišenius 
metų'laiku, kada miesto reika
lams vesti atsisako taksus mo- 

. keti.

Naturalio Gazo Laivakortes
Y^ISĄS štabas nartių ruošos ekspertų yra visados gata

vais fstovi musų Patarnavimo Department© paaiškini
mui ir išrodymui geriausių būdų kaip galima panaudoti 
naturalis gazas įvairiuose pečiuose reikalinguose prie na
mų vedimoj

ŠIS PATARNAVIMAS yra visiškai dovanai ir kiekvie
nas gazo nadotojas ne tik bus mielai priimtas kada ateis 
pasiteirauti, bet taipgi mes paraginame juos pasinaudo
ti šia puikia proga kokia yra suteikiama naudai pačių 
žrhonių. . ... •>

TIESIOG Į KAUNĄ 
IR IŠ LIETUVOS

Siunčiame Pinigus J Visą Lietuvą
PAčtU ir KABELIU, TIESIOGINIU SUSISIEKIMU

Central 1690 Main 20«ff

JOHN’L. MIHELICH
JONAS BALUKONIS 

ADVOKATAI 
Praktikuoja visuose Teismuose.

902-4 Engineers Bldg.
Branch Ofisas 

6127 St. Clair Avenue 
CLEVELAND, 0. 
atdaras ir vakarais.

GERIAUSIAS būdas naudojimo naturalio gzao virtuvė
je yra tas būdas kuris palaiko vėsiausia ir švariausia vir
tuvę ir kuris yra ekonomingiausias naudijime šio taip 
svarbaus ir puikaus kuro. ' .

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

RYGOS OFISAS - 30 Wall St., Riga, Latvija

THE EAST OHIO GAS CO Gabpwitz-Castle and Co.
INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio

Ohio va 
venime iš- 
dėjo rody 
nanti rapo 
Ohio vaisi 
dėjo 'kilti 
bio laipsn

Youngst 
ties irplie 
dabar jau 
normalio. 
tančių dar 
ri užsiėmi 
gose.

• Akrone 
firmos sto 
metų pro

Puodini 
pilno suk 
artinant.

Ohio g 
jausti gei 
jimą.

Angliai 
Marmet n 
si tuksta 
ginklais, 
Mingo ai 
angliakas 
kas. Te 
tras met 
bininkus 
gyventi 
kurie d 
unijos.

Brangi 
kelių dai 
leido nut 
kelių di 
turi būti 
kio tiek u 
įsakymas 
kompanij 
pusę mill 
ryba taip 
valandų d 
vo nutaru 
kesnio dai 
žiūrint ka

Marion, 
nijos dirbt 
darbininkų 
sekinėje g 
gelžkeliu d 
kompanija 
no nepildy 
rybos duos

Kovos pi 
Gompers, 1 
deracijos p 
boj Atlantii 
“Kiaulė ir 
ra ir priedi 
sto ir pašto 
ma vienatį 

t gyvenimui 
n Amerikos < 
jį; Darbo Fed 
r: suvažiavę s 
■■ apie darbini 
t daboti kad 
£ skriaudžiam 
P tiniu laiku 
■ numušti alg. 
J kams ir kadi 
į 6,000,000 «be 

j ; viršininkų s 
r. ma businčiū 
L kaip darbini! 
( dariams. " 
i būti pastatyt 
P violaipsnio; 
įf ri užtikrint 

giau negu ■ 
, egzistavimui’

Arklio uoc 
L vilegijas. h 
į tas užmokėti 

kas mušęs ai 
>- jam savo u< t. r.
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