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Airijos Laukia Suirute ir
Namini Kare

ANGLIJA ŽADA SUKIRŠINT ULSTER! PRIĘ$^-------
DUBLINO AIRIŲ RESPUBLIKĄ.

VOKIEČIAI SUMUŠĖ LENKUS SILEZIJOJ.. Pačias į
Bolševikai Krausto Savo

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO

Ohio valstijos industrijų gy- , 
venime iš, pereitos savaitės pra
dėjo rodytis paltesni padrasi- ' 
nanti raportai. Jie nurodo jog 
Ohio/ valstijos industrijos pra- i 
dėjo ‘kilti ant ąugštesnio išdar
bio laipsnio.

Youngstown© distrikte gele- 
’ žies ir plieno darbai eina geryn, 
dabar jau dirba apie 45 nuoš. 
normalio. Tarpe 20 ir 25 tūks
tančių darbininkų dabar jau tu
ri užsiėmimo to distrikto įstai
gose.

Akrone nekurtos gurno darbų ! 
firmos skelbia pasiekusios 1920 
metų produkcijos laipsnį.

Puodininkystės darbai laukia 
pilno sukrutimo rudeniui besi
artinant.

Ohio gelžkeliai pradeda nu
jausti geresnį industrialį ’padė
jimų.

Angliakasiai ruošiasi. Apie 
Marmet miestelį, W. Va., renka
si tūkstančiais angliakasiai, su 
ginklais, ir rengiasi maršuoti į 
Mingo apskritį paimti tenaitinį , 
angliakasių padėjimų į savo ran
kas. Tenai darbdaviai jau an
tras metas kaip persekioja dar
bininkus, šaudo juos ir neleidžia 
gyventi kompanijų namuose jei 
kurie darbininkai rašosi prie 
unijos. • - ,

Brangiau už viršlaikį. Gelž
kelių darbo taryba Chicagoj iš
leido nutarimą kad visiems gelž- 
kelių dirbtuvių darbininkams 
turi būti mokama pusantro sy
kio tiek už viršlaikio darbų. Tas 
įsakymas paliečia 100 gelžkelių 
kompanijų šioje šalyje ir apie 
pusę milijono darbininkų. Ta
ryba taipgi pripažino astuonių 
valandų dieną. Kompanijos bu
vo nutarusios jokio ekstra mo
kesnio darbininkams neduoti ne
žiūrint kada jie dirbtų.

Marion, O., gelžkelio kompa
nijos dirbtuvėj kilo kivirčiai 200 
darbininkų su kompanija; to pa
sekmėje gali kilti visų šalies 

'gelžkelių dirbtuvių streikas, čia 
kompanija pirmiausia pasikėsi
no, nepildyti gelžkelių darbo ta
rybos nuosprendžio.

Kovos prieš algų kirtimą. S. 
Gompers, Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidentas, savo kal
boj Atlantic City,N. J., pasakė: 
“Kiaulė ir arklys gauna paša
rų ir priedangą, bet kaina mai
sto ir pastogės-neturi būti ima
ma vienatinei kaipo pamatas 
gyvenimui turtų gaminančių 
Amerikos darbo žmonitj”. A. 
Darbo Federacijos viršininkai

AIRIJAI'NEDAUG KO
laukti iš derybų

Londonas.. — Airijos respub
likos vųdams pHs'kėtbus atmeti
mų siūlomos plačios savivaldos 
šalyje, Anglija' grasina įvedimu 
Airijoj .cįvilęs ‘karės, 'tai yra pa
čių Airių k,ovų taip savęs. An
glijai pasisekė .-trumpas laikas 
atgal įkurti Ūlstėrio parliamen- 
tų ir tokiįi budu atskirti šiau
rinę Airiją ’niuo pietinės, kuri 
nesidubųao'.ištautįnįmui ir noril 
vis'iškoąhėpriklausonįybės. Jei
gu nebūtą ’galitpU /niekaip su 
Sinn Feiniečiais susitarti ir da
bartinėj tarybos truktų, šiauri
nė Airįja prądėtų ‘karę prieš 
pietinę, nšutįkslu priversti visą 
Airiją prisidėti* tpnė^ šiaurinės 
valdžios, Žinoma Ulsterio ka
riauto jdi gautų v’8il Anglijos 
param a/-,kaip' gauna Vilniaus 
Lenkai *, Lietuvoje,' 'ir' dar dau
giau.- •;

Airijos respublikos parliamen- 
tas šios^dięh’ėšę/Dubline taria
si slaptuose, posėdžiuose ką ge
ro jie galės išvesti savo šalies 
ateičiai.. Anglijos valdžia tik
rina tilf/tiek tegalinti nusileis^ 
ti ir neflųtlgiau, taigi. Airių latP 
kia sunkiąs dięnoų, . jeigu nesu
tiks pasilikti po Anglijos globa.

Belfaste, šiaur. Airijoj, atsi
buvo Sinn Feiniečių susirėmi
mas su jų priešais-.

suVėl Mušis Vokiečių 
Eėnkais

Bėdinai* Netoli- Sternalitz 
ir Kostellitz kaimų/. Augš. Sile
zijoj, pereitos savaitės pabaigoj 
atsibuvo 'nauji Vokiečių ir Len
kų susirėmimai kame užmušta 
24 Lenkai ir daug sužeista. Vo
kiečiai Lęjikus išvijo už rube- 
žiaus.’

Silezijos gyventojai nenori 
. dalintis.

Kattowitz mieste, Aug. Sile
zijoj, atsibuvo Silezijos Vokie
čių ir Lenkų- darbininkų atstovų 
susirinkimas kame pasirašyta 
sutartis tos srities ‘gyventojų iš 
abiejų tautysčių bendrai dirbti 
savo vienos tėvynės reikaluose, 
šitokis sutarimas pasiekta (slap
toje konferencijoje kuri tęsėsi 
per 12 valandų. Gali būti kad 
to pasekme bus bendras Vokie-

VISOJ ŠALYJ RODOSI 
GERĖJIMO ŽYMES ' 
Rytinio pajūrio miestų pra

monės žinovai skelbia, - pasire
miant ant 100 miestų ištyrinėji
mo, jog prasidėjo atsivertimas 
abelnos pramonės ir darbo pa
dėjimo į geresnę pusę. Prily
ginimai daroma prie buvusių

1'hryziuš. — Neturėdami ko , 
kito eksportuoti bolševikai, su- , 
lyg 'laiško! iš Maskvos, pasiry
žo eksportuoti savo pačias.

Trockio, Radeko ir Zinovjevo . 
žmonos (jau, kaip pasirodo, iš- , 
vyko į Kauną, iš kur, su Lietu- , 

valdžioszleidimu, jos gal no- , 
išvažiuoti toliau į Europą. ( 
gyvens, kaip pranešimas sa- ; 
be išsidavimo kas’ jos to- < 

kios, panašiai kaip ištremtos im- ■ 
peratorės ir karalienės ir kaip 
tie 60,000 Rusų pabėgėlių di- ; 
džiunų ką Francuzijoje randasi.

Nežinia ką nau jaučia, ypatin
gai ši Trockio bolševikių grupa, . 
kuriai jieškoma saugios vietos ] 
užrubežyje. Jieturbut prade
da bijoti kilimo revoliucijos ar 
išžudymo, ir prirengę savo pa
čioms atsakantį kraitį išsiunčia 
užru'bežin; svarbiausia kad siu n-, į 
čia jas su visomis brangenybė
mis kokias užgrobė iš cariškų 
palocių užimdami juos ir pasi
darydami save caro inpėdiniais. 
Ištiesų ne bolševikiškais rub
liais Trockienė ir kitos ponios 
gyvens, bet parsidavinėdamos 
tajį.brangenybes.

vos 
rėš 
Jos 
ko,

normalių aplinkybių su dabar
tinėmis, kurios diena iš dienos, 
nors nelabai žymiai, siekia prie 
jtftrrlaipsnio kokiame buvo senes
niais laikais. Bedarbė paleng
va mažėjai.
\ Cleveland© distrikte, kaip iš

leista tam tikra prekybos per
žvalga rodo, visa pramonė eina 
geryn. Daugelyje šakų kainos 
darosi žmoniškesnės. Daugiau 
veiklumo apsireiškia geležinių 
daiktų, namų reikmenų ir kito
kių dalykų pirkime į krautu
ves. Krautuvės taip pat skel
bia jaučiančios didėjantį pirki
mų. Anglies pramonėje pasi
rodė didėjantis pirkimas namų 
naudojimui.

Išdirbimas įvairių daiktų dau
ginasi ir apsireiškia reikalavi
mas darbininkų.

šalip visko, prasidėjo reika
lavimas pinigų paskoloms ko
mercijos reikalams;

TAIKA SU VOKIETI- 
|A PASIRAŠYTĄ-

Berlinas. — Rugp.’24 d.pasi
rašyta taikos sutartis tarp Vo
kietijos ir Suv. Valstijų. Kal
binėtas tą dokumentą pilnai per
svara tė. Šalip .pasakymo jogei 
ši sutartis formaliai atgrąžina 
draugingus santikius ir greitą 
atnaujinimą diplomatinių ir 
konsularįų reikalų tarp tų dvie
jų šalių, nieko kito viešai ne
paskelbiama kas tame padare 
randasi.

KAIP TINKAMIAUSIA
PIUSIItKNGTi PASKOLAI

Jau Pradedama Rusijai 
Maisto J^iųsti * i

Ryga. — Iš Maskvos bevie
liu pranešama jog Volgos sri
tyje yra 30,000,000 badaujan-

- čių Rusų; iš jų apie 16 mili
jonų vaikų. . Daugelyj atsi
tikimų badaujančios šeimynos 
grupomis nusižudo: uždarinė
ja langus, duris, užkuria pe
čius, užkiša kaminus ir nusi- 
troškina garais.

Ryga. — Rugp. 20 d. pasira
šyta sutartis . tarp Suvienytų 
Valstijų atstovo ir Rusijos ko
misaro reikale davimo pašalpos 
iš Amerikos badų apimtai Ru
sijai ar jos distriktams. Rusų 
atstovas Litvinov ir Latvijos 
premjeras Meirovič savo kalbo
se išsireiškė kad šita maitinimo 
sutartis butų žingsnis dides
niam Amerikos ir Rusijos su
sidraugavimui.

Ta sutartimi Amerika gelbės 
ne tik maistu bado 
Volgos distriktų, bet 
dės kovoti su ligomis, 
ję vietų. apsireiškia
grasina mirtimi miriadams gy
ventojų.

Jau esą paduota užsakymai

Anglija, Japonija, Suv.
V alstijosir .Pącifikas
Lortdoi.as. — Anglijos prem

jeras Lloyd Georgia sako: “Jei
gu sutartis su Japonija butų ga
lima sutraukti į didesnį susita
rimą tarp Japonijos ir Suvieny
tų Valstijų visuose Pacifiko val
dymo klausimuose,* tas butų di
deliu nuotikiu/ ir (tai butų ga
rantija pasaulinės, .taikos.”

Anglijai dabar Fu pi ‘ ką pada
ryti su Japonija: ar padėkavo- 
jus už visą gerą laike karės 
nusisukti nuo jos, ar susirišti 
į didesnį draugiškumą. Prem
jero nuomone, gerai butų susi
dėti su Japonija, nors nekurtoms 
šalims tas nepatinka, ypač Suv. 
Valstijoms; ir tada prie tokio 
susivienijimo prikviesti Suvie
nytas Valstijas, šitaip susiar
tinus butų galima užbaigti Pa
cifiko klausimą ir galutinai jį 
pasidalinus įvaldyti be periška- 
dįjimo vieni kitiems.

Tautų Sąjungos Reikšme 
"Didinama -

Pervedimas -Silezijos klausi
mo Tautų Sąjungai reiškia pa
didinimą jos reikšmės ir staty
mą jos svarbesne ir tikrai, rei
kalinga įstaiga. Praeityje ne- 
kurie tautų sąjungos nuospren
džiai buvo be reikšmės kadangi 
neturėta spėkos tai įvykinti. 
Dabartiniu laiku tautų sąjun
gai dar stinga durtuvų priver
sti jos nutarimus vykinti . Si
lezijos klausimas gal bus pasek- 
mingesnis. ’Santarvės premje
rai pažadėjo viską priimti ką 
tik tautų- sąjungos taryba nu
spręs, ir privers paliečiamas pu
ses ant įto sutikti. '

Savu laiku tautų sąjunga gal 
išsivystys į reikšmingesnį pa
darą, nors 'gal nepasieks tokio 
laipsnio kaip manė ją 'busiant 
pats tvėrėjas buvęs S. V; Prezi
dentas Wilsonas ir kiti.

naikinamų 
taipgi pa- 
vDaugely- 
cholera ir

$180,000,000 Vertės 
Laivų už $430,500

Washington. — Laivininkys
tės taryba paskelbia parduodan
ti -.valdžios medinius laivus da
rytus karės laikais. Viso prida
ryta 285 laivai; iš jų 205 sude
rėta parduoti. Kiekvienas ’ lai
vas padaryti kainavo po 870,000 
dolarių, parduodama po 2,100 
dol. už laivų. Viso tie 205 lai
vai valdžiai atsieina 186,000,0*00 
dolarių, gaus už juos $875,000.

Camorra vėl Veikia
Nuo desėtko metų atgal New 

Yorke pragarsėjus yra Italų 
juodrankių organizacija Camor
ra. Ji'- veikia ir kįįuos«^.Am£-. 
rikos miestuose. Pastarose sa
vaitėse susekta kad ta organi
zacija trumpu laiku yra nužu
džius 17 žmonių ir menama nuo 
jų žuvus bent 100 ypatų. Jų 
nužudymui parenkama didesni 
valdininkai iš policijos, dalyvau
ją' persekiojimuose baltvergių 
pardavėjų, nuodingų.vaistų pla
tintojų ir kitokių kriminališkų 
darbų varytojų.

Nuo ko Merginoms Ūsai 
Auga

Paryžiuje pakilo baimė kad 
neužilgo visos moterįs bus bar
zdotos ir su ūsais. Tas paeina, 
kaip tikrinama, tieSioginai nuo 
merginų rūkymo, gėrimo svai
galų ir kitų palaidumų- kokie 
peršlavė Francuziją pasekmėje 
karės. Daktarai turi daug mo- 
terų-merginų kurios nori praša
linti joms ilgus plaukus iš bar
zdų ir ūsų.

suvažiavę savaitei laiko tartis 
apie darbininkų reikalus ir pri
daboti kad nebūtų darbininkai 
skriaudžiami. Kadangi dabar
tiniu laiku dedama pastangos 
numušti algas visiems darbinin
kams ii- kadangi šalyje yra apie 
6,000,000 bedarbių, (Federacijos 
viršipinkų ^suvažiavimas laiko
ma bušinčiu didžiausios svarbos 
kaip darbininkams taip ir darb
daviams. .“Darbininkas neturi 
būti pastatytas ant žemesnio gy
vio laipsnio; darbininko alga tu
ri už tikrint jam ką nors dau
giau negu tiktai užtektinumų 
egzistavimui”, pasakė Gompers.

Arklio uodega turi savo pri
vilegijas. New' Yorke nuteis
tas užmokėti $10 vienas veži
kas mušęs arklį už tai kad tas 
jam savo uodega užkirto per 
žandą ir išmušė jam iš lupų ci
garų. Teisėjas pasakė kad ark
lio uodega yra mosavimui ir jis 
gali ją švaistyti kada, kaip ir 
kur tik nori.

Chicagoj politikieriai šaudosi 
vienas kitą už vietas'. Devynio
liktam miesto tarybininkų rin

čių ir Lenkų atsišaukimas į Tau
tų Sąjungą užbaigt kuogreičiau- 
sia su Silezijos klausimu.

Jei butų tokis prašymas pųx 
duota, menama jog butų prašo
ma Silezijos nedalinti — skir
ti jų visų ar Vokietijai ar Len
kijai. Po konferencijos tvir- 
čiausis .Vokiečių vadas Silezijoj 
nusidavė pas Anglų komandie- 
rių Oppęlne pranešti apie tai 
kas buvo tarta.

Ispanija su Francuzija už 
Moroklcą

Madridas. — Didesni atsiti
kimai išstūmė į aišktę nesusi
pratimus tarp Ispanijos ir Fran- 
euzijos už pasidalinimą Morok- 
kos; tie nesusipratimai jau vi
rė keletas mėnesių laiko. Eu
ropos tėmytojai numato jog ši
tame apsireiškime randasi rim
tų .ginčų perų.

Morokko yra Afrikos konti
nente, tuoj už vandenio sker
sai Gibraltaro nuo Ispanijos.

Londone ir New Yorke Ispa-

Hamburgui, Danzigui ir New 
Yorkui siųsti laivus su maistu 
iryaistas į Rusija. 

♦ * ♦
Lietuva gelbsti-badauiantiems.

'Londonas. — Tartarų respu
blikoj bado padėjimas yra la
bai didelis. Tenai visas mais
tas išnaikintas ir badą kenčia 
lygiai buvę turtingi ir. biedni.

Iš Volgos srities išsiųsta vėl 
penki tūkstančiai vaikų į Juo
dųjų jūrių pakraštį, kur juos 
globoja vienuolynai ir ligonbu- 
čiai. Lietuvos valdžia padova
nojo dešįms vagonų javų ir ei
na derybos apie pirkimų dide
lės daugumos grudų iš Lietuvos- 
gelbėjimui badaujančių. ' f

♦ * ♦
Italija paskyrė komisija vy

kimui Rusijon žiūrėjimui teiki
mo pagalbos badaujantiems.

' * • * •
Danijos valdžia'skiria komi

tetų įrengimui Petrograde mai
sto stoties vaikams.

Buvęs Austro-Vengrijos im-

Kokia kalba kalbėsis? Kada 
susirinks Washingtone didžių
jų -valstybių atstovai tartis apie 
ginklavimosi mažinimų, kokiu 
liežuviu jie tarsis? Iki šiolei, 
Europoj atliekant visokias ta
rybas vartojama Francųzų kal
ba, kuri įgavo jau nuo Senai sau 
diplomatų kalbos vardų. Jų mo
ka visų Europos valstybių dip
lomatai. Amerikonai nemoka 
jokios apart savo, ir turbut pri
eis vieną sykį pasaulinėje dip
lomatijoje Francųzų kalba ati
dėti į kampą.

‘ Dar viena tauta. Tarp Ven
grijos ir Jugoslavijos randasi 
distriktas vadinamas Barania ir 
tenai norima įsteigti respubli
ką. Tos srities komunistai pa
skelbė ją respublika .ir buvo at
sikreipę į ambasadorių tarybą 
pripažinti tą sritį atskira vals
tybe. Taryba atsisakė, nes ga
na ir taip esą Europoj respub
likų.

kimo skyriuje jau (nušautas try
liktas žmogus. Tą skyrių turi 
užvaldę Italai ir jie vienas kitų
žudo.

nijos valdžia jieško liuosnorių 
kariauti Morokkoj prieš Murus. 
Randasi daugybė buvusių karei-
vių norinčių eiti kovon.

peratorius Karolis, kaip rodos, 
rengiasi kreiptis prie tautų są
jungos tarybos pavelyti jam at-

Pereitą savaitę per keletą die
nų rodės didėjantis- vulkano Ve
zuvijaus veikimas. Vezuvijus

gauti savo sostų Vengrijoje. yra Italijoj, netoli Neapolio.

Sudegė 16 Žmonių
Macon, Ga. — Nedėlioj čia 

sudegė viešbutis kame buvo 50 
ypatų, šešiolika manoma žuvo 
gaisre. Keturi lavonai jau- iš
imti, kitų jieškoma.* « *

Netoli Detroito tramvajui už
lėkus ant troko su žmonėmis, 
užmušta keturios ypatos.

Brangus drožinys. Iš Make
donijos atgabenta į, New Yorką 
medžio drožinis perstatantis vi
są Kristaus gyvenimą. Ji išdir
bo penki vienuoliai, trusdamie- 
si per penkiolika metų. 'Droži
nio kaina $125,000.

Kuo labiau pasitikėsime: ar 
svetimais kapitalistais, ar sava 
valstybe ?

Stočių Valdyboms ir
Visai nebedaug laiko liko ga

lutinai prisiruošti Pj^įe vajaus 
šturmo: rugsėjb'/mėiiuo čia pat. 
Per rugsėjįiviąbš lęploriijos turi 
padaryti savo kvotas, <4— ir dar 
su geru pe^y-iraifc . , Ląįkas bus 
trumpas, bef juk ir kvotos ne
didelės. Perilgai vajų nutęsi
mas gerų va(sjių7/jiiįėk.Uomet ne
duoda. Trujnp'ay^Bet' 'smarkiai!
Kolonijos/■, lengvai 

atsieks, jeigU rįM ^hęįuosis štai 
kokiomis

1) Į vaj.^wura™ųw/<prireng
tos griežtai/Visįis kolonijų pa- 
jiegos: visoš./araųgį^sl be pa
kraipų skirttip^%/,/'bilą7/tik sto
vėtų už Li^uv^wfwf'iklauso- 
mybę ir vaiazm®lwĮMmyjvisi luo
mai; amžiai;^profęšilis; '.chorai, 
benai, kalbiafpjmffiw.ws'- jaunų
jų pajiegos./Snsi/koiekforiai, — 
žodžiu sakahv/v;islvm.Wskas tik 
tam vienam tikslui; tąda nusi
seks.

2) Per i'u'gkęjftttrięnęsį nebus 
kitos kalbos^d^$įpi&hio, kito 
darbo, tik dėI\ 'pąsl^ę^/Zvajaus. 
Kiekvieną mažįąvrią <šųėirinki- 
mėlį, ar vakšraįyWpi)4w būtinai, 
ir tam tikslui z^Šaua6ti.

3) Didžiausį^ra^raąjgaš rei
kia padėti į (įj^į/ tVųkšmą — 

. PASKOLOS /4turią vi
sos kolonijos,' /pavp^ąsffinkimu,
turės laikyti ijų^ėjOę menesyje, j 
Geras tos ^aj^^^^gpižimas, 
visų pajiegų'ThMfl'izav'dnias, ge
ri, gyvi kalbėtoją); didelis buris! 
nustatytų darbudt’ojų-pardavėjų 
— tai bptinos sąlygos Paskolos 
Dienos ’ pasiaekimo- - ''Kolonijos 
gerai padarys jeigu be visų ko
mitetų paskirs-darH/ieną gene
ral; vadą — iš tarpo gyviausių 
ir gabiausių savo žmonių, — ku
ris turės vadovauti visam štur
mui ir kurio patarimų ir įsaky
mų visi turės klausyti. ' ■

4) šturmas turi apimti visus 
ir viską, kad nei vienas nei ne
mėgintų, nei negalėtų pabėgti, 
kad kiekvienas jaustų savo tik
rą priedermę — šiuo ar tuo 
prie darbo prisidėti.

5) Stabdykit iš pat pradžių 
ir griežtai kalbas visų tų kurie 
sakys kad laikai blogi, kad daug 
nedirba. Tais pasakymais jie 
norės pasiteisinti savo neran
gumų, ar šykštumą. Negi eisi
me pas tuos kurie valgyti netu
ri ko. Tegul nors, tie visi įsigy
ja 'bonų' kurie dirba ir uždirba 
tiek kad liekamus galėtų savo 
valdžiai paskolinti. Ą^\jie visi 
turi jau bonų? Tikrar-'sakant, 
mažesnė pusė tepirko bonus. O 
žinokime tai kad -.bent, pusė ir 
tų kurie nedirba galetųf ir/tu
rėtų pirkti bomis,“ juk”kiek jų 
turi bankuose, savo, sutaupytų 
centų. Iš Lietuvių tik nedide
lė dalis laibai suvargo dėl bedar
bės. Argi jie galėtų sutrukdytu 
.visą tautos darbą?

6) Tuojau visos stotys pra-' 
neškite imums kaip tik susior
ganizuosite ir darbą pradėsite. 
LIETUVOS FINANSŲ MISIJA

Paskolos Skyrius
370 Seventh Ave., New Yoriry

Draugijoms Žinotina

JAU IŠSYKIO TŪLOS 
PASIŽYMĖJO

Dalinamės su visuomene link
smomis žiniomis.

Pennsylvanijoj visur esąs ge
riausias upas. Visi esą tvirtai 
nusistatę remti vajų ir tik lau
kia progos kiekvienas savo-'ko
lonijoj. 'Scrantdfias padarė ge
rą' pradžių, užrašydamas bonų 
arti $2,000.

Pennsylvanijos kolonijas lan
ko Liet. Steig. Seimo atstovas 
M. .Bagdonas, ką tik iš Lietu
vos atvykęs; su juo važiuoja 
Amerikiečiams žinoams J. Šaliu- 
nas.

Hartford, Conn., pradėjo va
jų rugpjūčio 7 d., vien savo pa- 
jiegomis surengdami prakalbas. 
Pradžiai parduota už $600.

Visa Naujoji Anglija, nežiū
rint vietomis didelių bedarbių, 

I ruošiasi šauniai prie darbo.
Taip pat ruošiasi Lewiston, 

Rumford, Me.; Rochester, N. Y.; 
Philadelphia, Pa.; So. Manches
ter, Conn.; Manchester, N. H-., 
ir daugelis kitų kolonijų. Ypa
tingai linksmos žinios ateina iš 
Chicagos apskričio. Rugpjūčio 
15 d. įvyko tenai visų stočių su
važiavimas. Visos ruošiasi į 
darbą. Laukia iškilmių — nau
jo atstovo atsilankymo. Upas 
visų kuogeriausias.

Džiugina lajkraščių prielan
kumas. Beveik visi laikraščiai 
uoliai vajų remia.

Jau galima tvirtai tikėtis jog 
šią xaj^M-bua'pilnai pasisekęs;

Tik daugiau drąsos, pasiryži- 
m6 ii* troškimo laimėti Lietu
vai pilną laisvę ir nepriklauso
mybę.

Atsiliepkite ir visos kitos ko
lonijos.

šiose dienose visos stotus gaus 
daugybę naujos amunicijos.

Kuriai kolonijai teks garbė 
pirmos laimėtojos sau pažymė
tos kvotos?

Lietuvos Finansų Misija, y

Ohio valstijos senatorius Wil
lis dikčiai susikivirčijo su prezi
dentu Hardingu už jo paskyrimą 
šios valstijos blaivybės prižiū
rėtoju ne tą žmogų kuriam to
kių vietų senatorius buvo- parin
kęs. *

Mirusį pereitą savaitę Serbi- 
bijos karalių Petrą nutarta va
dinti “Petrais Didysis, Išliuo- 
suotojas”, pasekmėje jo didelio 
atsidavimo savo šaliai karės laię 
ke. 'Serbija pirmiausia buvo 
Austrų užpulta 1914 metais, iš 
ko kilo pasaulinė karė.

Anglijoj bandoma pradėti ga
ru varomus orlaivius. Tokie or
laiviai, sako, galėsią iškilti daug 
au'gščiau ir galės jų motorai 
veikti augštumose, ne kaip da- 
bartinai.

Politikierių tauzos. New Yor
ke vienas kandidatas1 ant majo
ro garsinasi busią žmonėms ren- 
dos dykai jeigu jį išrinks ma
joru.

Chicagoj pereitos subatos na
ktį ,policistas nušovė tūlą Vla
dą Martinavičių, 15 m. vaiką, 
kuris sekė paskui polįeistą ir 
jam atsisukus šovė į Jį. Poli- 

fčistas sunkiai sužeistas ir gal 
mirs; jis gi-vaiką dar spėjo nu
šauti išsitraukęs savo revolverį.

------------------------------------ I
PINIGŲ KURSAS j

Rugp. 24 d. 
100 markių-auksinų $1.18
100 Lenkų markių 5c

LIETUVOS ATSTOVYBĖS AMERIKOJE 
PRANEŠIMAS

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

II. Delei persiuntimo pinigų Lietuvon giminėms, nuo karės nukentėjusiems arba
delei persiuntimo aukų Lietuvos Valstybės reikalams, Lietuvos Gynimo Komitetui, 
Lietuvos Šauliams, Lietuvos Raudonajam Kryžiui ir kitiems reikalams, o taipgi vi
sais Lietuvos Paskolos reikalais, prekybos ir pramonės dalykais ir delei Lietuvių 
piliečių registracijos rašykit visad šiuo adresu: LITHUANIAN.REPRESENTATIVE, 
370 Seventh Avenue, New York City. ____ 5—-x

I



DIRVA

DETROIT, MICH

!W*«**Mį*) vietinę parapiją, jos kleboną ir 
kitus jiems nepatinkančius žmo
nes, o ko vieni neįstengia pada
ryti tai į pagalbą kviečia Lie
tuviškus bolševikus, ir taip per 
du nedėldieniu M. Kerbelis su
telkė bolševikus kad tie darytų 
ermyderį bažnyčioj, laike pamal
dų, ant galo nueina .palei klebo
niją, kelia pikniką, sako eiles ~_____________ __ _________
prieš Dievą, bažnyčią ir Lietu- Į mui Lietuvoj nebėra vietos; gai
vos Valdžią, o apie kunigų nie-ina jau Rusijos komunizmas už- 
kinimą — tai ir nekalbėk kiek Įtraukė 'bado savo žmonėms ir 
priblevizgojo. M. Kerbelis pri- milijonais juos marina. Jus, 
guli prie vyčių ir yra jų vadu. Į Lietuviai komunistėliai, velyk 
K. štaupas bolševikams dainavo.

Akronietis.

PONIŠKA 
KULI URA” Į

“AinrstS JfflbBla f' "klbizaj 
kujla z ogroda! Wszytska bul- 
ba wykibizala!”

Nugirsta ir žodis žodin užra
šyta 1920 metais, Panevėžyj, iš 
lupų sulenkėjusios miestietės. I 

štai Lenkų kultūros rūbas 
Lietuvoje: wszystka bulba wy
kibizala. ,0 tos kultūros esen
cija, dvasia — tai sukvailėji- 
mas, pasiputimas, niekinimas 

’savo krašto žmonių, papročių ir 
viso kas Lietuviška. Tos “kul
tūros” aukos tai visų pirma visi 
minkštasmegeniai, .pradėjus nuo 
musų senovės didžiūnų, Lenkų, 
prigautų ir ant jų virvelės pri
rištų, ir baigiant musų Tėvynės 
pakraščių valstiečiais, savo kal
bos išsižadėjusiais. Tos “kul- 
turos” aukos — tai bedaliai ir 
beduoniai, dvarų ordinarininkai, 
besigrumiantieji su vargu, ba
du ir ligomis. . Tos “kultūros” 
didžiausios pažibos — tai žvie
giantieji paršiukai, maurojan- 
tieji veršiukai “sukultūrintose” 
Lietuvos gryčibse.

Argi nuostabu 'kad visa tau
ta kaip vienas žmogus sukruto 
vyti iš savo krašto tą neprašytą 
keistą viešnią? Kad jos nei pėd
sakų Lietuvoje neliktų.

Tauta turi savyje daug dvasi- 
nių pajiegų su 'kurių pagalba 
lengvai galėtų apsidirbti su ana 
“kultūra”. Tik bėda kad Len
kai pastatė Vilniaus krašte stip
resnę materialę pajiegą, kad 
prievarta primetus savo “kūl-. 
turą” visai Lietuvai. Tasai ban-1 
dymas Lenkijai atsieina mili
jardas markių į metus. Neil
gai galės taip tęsėsi. Lietuviai 
kantrus žmonės. Mes sulauksi
me to ko laukiame. Tik tuo tar
pu remkime savo valdžią, žiū
rėkime kad ji nepristigtų pini
gų. Pirkime bonus.

Lietuvio pinigai svetimame 
banke tik bankininką tukina, gi 
nei Lietuviui, nei jo Tėvynei 
garbės* nedaro ir naudos neneša.

pia atidos. Taigi tojo “ko 
nistų” delegato atsišaukimas li
ko atmestas, nes vietos tikri 
Lietuviai žino kad Lietuva yra 
dar tik kaip kūdikis užgimus 
ir ją mums visiems reikia au
ginti ir auklėti, bet ne griauti 
ir ne protestais vaišinti.. Kada 
ją išaugysime tąsyk ir geriau 
galėsime sutvarkyti. Komuniz-

Iš Lietuvių Gyvenimo r* GERB. Ck> i
>OPRAGIL0 KAMPELIO^ j

Nužudyta Lietuvis. (Rugpjū
čio 1 Sm.' tRTSBHl Ii gyvastis Pe- 1 
trui Grincevičiui, kaip policija i 
sako, pasekmėje ginčų už deg- ’ 
tinę. Nužudytas Petras gyveno i 
2282 23 gatvės. Keturi kiti vy- j 
rąi, Lietuviai, buvę su juo per i 
.naktį, suimti ir apkaltinti žmog- ' 
žudystėje. Jų vardai: K. šu- i 
'kaltis, namų savininkas, M. Juo- 1 
žaitis, A. Kelmenčius ir P. Bus- ; 
kevičius. Pastarieji trįs suimti : 
jų namuose tuoj po žmogžudys- ' 
tės. Jie mainėsi savo kruvinas i

i drapanas, kaip policija sako. -Du 
paskutinieji, kurių. (Buškevičius 
yra 51 m. amžiaus, liudininkų 
pripažinti kaipo užpuolusieji ir 
panaudoję peilius ant Grincevi
čiaus.

Namo savininkas šukaitis, pas 
kurį Grincevičius gyveno, .tik
rino policijai kad Grincevičius 
ir Kelmenčius pradėjo jau peš
tis iš vakaro, nuo ko jų vaišės 
suiro ir tie trįs išėjo. Tos peš
tynės užsibaigė Grincevičiui su
sikruvinus, ir po persimainymo 
drapanų jis išėjo jieškoti savo 
priešų, “atsilyginimui” jiems.

Kaip 'pasirodė, j'o priešai tik 
ir laukė kolei jis išeis iš stubos,

PROVIDENCE, R. I.
IJęįuvi&kaa. muštynės. Jonas 

Bagdonas ir Silvestras Spitelių- 
nas, išgirdę gretimoj stuboj sa
vo kaimyno pačią spiegiančią, 
ėjo į vidų žinodami kad ji susi
pešė su vyru ir vyras jai kaili 
šeria. Spiteliunas ihėjęs sako: 
“Tu mano kūmos mušt negali”, 
tada jos vyras, Adomas židec- 
kaš, puolėsi ant abiejų atėjusių 
jo namuose tvarką daryt, ir su 
ilgu peiliu apipjaustė tuodu lin
dusiu į jo naminį pragarą. Pa
šaukta policija ir žadeckas ta
po suimtas ir nugabentas sto- 
tin, o du atėjusieji su taikos 
propozicija atsidūrė ligonbuty- 
jė. Tas atsitiko nedėlios vaka
re, rugp. 14 d., ant Wayne avė. 
. Visi tie trįs yra “munšaino” 
dirbėjai ir geri- lermo kėlėjai. 
Spiteliunas visada pasižymi sa
vo ermyderiais; laike Lietuvos 
neprigulmybės šventės 3 metų 
sukaktuvių apvaikščiojimo jis 
salėje girtas puldinėjo kalbėto
ją sumušt, gi aną nedėldienį 
piknike jis rėkavo kad choras 
jam dainuotų ' Lietuvos Himną. 
' Čia Lietuviai nelaimingi su 
savo parapija: kartais turi Lie
tuvį kunigą, kartais juos Len-

Gerb: Spragilas atbėgo 
šitokiu aprašymu:

ir tuoj jį užpuolė, apie 50 siek-Tas glaudžia po savo skvernu, o
snių nuo jo 'gyvenamo namo. Jo 
užmušimui panaudota kišeninis 
peilis ir geležinė štanga.

Matydami kaimynai mušty
nes davė žinią policijai; kada ji 
pribuvo Grincevičius' (buvo jau 
paliktas negyvas. Išklausius K. 
Šukaičio pasakojimo, i 
nusidavė į namus kur tie vyrai 
gyveno ir ten juos paėmė. Dar 
nakties laiku du iš suimtųjų su
tikę gatvėj policistą ragino ei
ti į Grincevičiaus kambarį su
imti, jį nesą, sakė, tenai par
davinėjama degtinė; bet kad ne
buvo < išduota varanto j ieškoji
mui, tai policistas nieko nedarė.

. Kaip patirta, reikalavimas te
nai, kratą daryti buvo su tiks
lu Grincevičiui atkeršyt už su
sipešimą.

Tai yra vienas iš žvėriškiau
sių darbų kokiais Lietuviai pra
tę pasižymėti. Išvažiuodami iš 
Lietuvos palieka savo tėvus ląu- 
kiančius pašalpos ir turinčius 
mintyje kad jų sūneliai gražiai 
gyvena ir yra žmonėmis, Ituo 
pačiu sykiu tie sūneliai (arba 

' ir pačias palikę vyrai) vienas 
kitą skerdžia, likusieji gi kir-

policija paskuti
_____: Irmtrabp

dabar jau Airis Lietuvių baž
nyčioje pamaldas laiko. Buvęs 
klebonas Kun. A. Tamoliunas (iš 
įClevelando) pastaros’e dienose 
pateko į 'beprotnamį. Jis labai 
betvarkiai gyveno, pora sykių 
puvo Susimušęs šu Žydų rabinu, 

tiniu laiku areštuotas ir 
Nugabentas policijon, kur po 
nakčiai pašaukus daktarą rado 

sumišusiu protu. Dilgė.j i

AKRON, OHIO

NEW BRITAIN, CONN-
“Dirvos” No. 32 tilpo aprašy

mas apie kokį ten vįetos jauni
mo išvažiavimą liepos 31 d. į 
Berlin, Conn. Ar tas aprašy
mas yra teisingas ar ne tai ne 

Įmano dalykas, nes aš .tenai ne*' 
dalyvavau. Bet šis aprašymas 
vietoj jaunimo tarpe sukėlė ne
mažai ginčų ir bereikalingų už
sipuldinėjimų ant visai nekaltų 
žmonių, štai rugp. 14 d. šv. 
Jurgio Dr-stės išvažiavime keli 
karšto kraujo jaunuoliai tiesiog 
ant manęs užsipuolė buk aš tą 
korespondenciją rašęs, ir ko tik 
nepavartojo savo fiziškos Spė
kos ant manęs.

Butų geistina kad tokios ko
respondencijos butų rašomos po 
tikra pavarde, tai nekaltiems 
žmonėms nereiktų perkęsti vi
sokių nesmagumų. Manau kad 
bus aišku tiems kurie ant ma
nęs užsipuola, kad ta korespon
dencija nėra mano rašyta.

A. P. Osteika.

nesukit sau galvos apie Lietuvą, 
-dės mes ir visi Amerikos Lie
tuviai žino jūsų darbus, taip pat 
ir Lietuvoje žino kad jus esate 
priešininkais ir nedavėt nei vie
no cento Lietuvai, už tai nera
šykit nei protestų ir negeiskit 
sau laisvo žodžio kur jo neužsi- 
pelnėt. Lawrencietis. ,

SU

GERB. SPRAGILAS

• Tie-Darbai čia eina nekaip.
sa, .kurie dirba uždirba neblo
giausia, bet kurie darbo neturi 
tiems darbas gauti negalima, už 
tat ir be darbo randasi dar ne
mažai. žmonės yra nusiminę, 
rūpinasi kas bus kada ateis žie
ma kuomet kurui reikės anglį 
pirkti.

Rugpjūčio 14 d. |šv. Stanislo
vo Draugija surengė prakalbąs; 
kalbėtojais buvo vietiniai, kle
bonas Kun. Janušas, S. Rodavi- 
čia, ir J. Ruseckas iš Clevelan- 
do. Draugi j on įsirašė keletas 
naujų narių.

Tarp ramių vietos Lietuvių
myja kalėjimuose arba tuoj ir didelę suirutę
jie sulaukia mirties bausmės. .

Vietinis.?

Lietuvaitės! Netekėkit už vai
kinų kurie Lietuvos bonų netu
ri. Jie Lietuvos neiliyli? Ne
mylės ir jūsų.

gerb. Debesiu nieko negels, 
tino nesurengs.

Dar paskui atsirado gerbi 
Neura, gerb. Kranauskas ir 
gerb. Žiaunis ir kėli kilį 
ir taip suskaičiau apie pusę 
šimto žmonių, moterų ir vai
kų arba busiančių buržujy.

'Vaikščioju aplinkui iržiu- 
riu kas toliau dėsis. Tuoj 
prasideda rinkių mėtymas, 
maustymas jų ant kuolo ir 
cigarų laimėjimas. Visas 
laukas pasidengė durnais, 
ba nei vienas nesusilaikė ne
rūkęs, už dyką gavęs.

Papusryčiavę visi išsidrai
kė po- plačius laukus, po gi- 
rią; vieni grybavo, ’kiti vė
žius gaudė, o kiti dar kitką 
veikė.

Vienas iš mylimiausią šio 
išvažiavimo žaislų buvo tai 
gerb. 'kiaulės mušimas. Di
dieji Amerikos kapitalistai 
kaip Rokefeleris, Morganas, 
Fordas, Kąmegie ir kiti pa
ėjo iš biednų ir jiems patin
ka anų laikų užsiėmimai, tai 
ir mūsų Clevelandiškiai ka
pitalistai Lietuviai, perėję 
visas klesas nuo žąsų gany
tojo iki arkliaganio, labiau
sia smagumo Įrado kiaulės 
mušime. Nors buvo šventa 
diena, bet nugriebę kirvį, 
kirto kuolus (pagal savo di
dumo), kasė duobes, dirbo 
“kiaulę” ir prasidėjo dar
bas; o kaip vakare reikėjo 
skirstytis namon, vieni tu
rėjo išmuštas kojas, kiti nu
muštus nagus, kiti gavo ge
rai per kelią, kitiems dar 
kitur teko.

Kad nepraleidus businčius 
musų tautos palaikytojus, 
reikia pasakyti, jie vieni jo
dinėjo ant kiaulių, kiti ak- 
menais vistas daužė, kiti iš 
medžių obuolius krėtė, kiti 
net pas daktarą reikėjo vež
ti. Mat, vaikai vis bus vai
kais. O gerb. mamos po pa
vėsiu susėdę kalbėjo apie tai 
kas moterims labiausia tin
ka ; kitos basos išsiovį po 
upelį braidė, kitos ant šieno . 
su-vaikais miegojo.

Bet nei vienas nepasivė
lavo ant -pietų. Kad gerk 
moterįs pirmiau ir atskirai 
nuo vyrų valgė ir gerk 
Spragilo tenai nebuvo, neži
nau kas priė'štalo dėjosi ir 
ko ten buvo, tik šalip kep
tų vištų buvo ir dar ko kito 
apie ką negali kalbėti, ba 
dabar yra “drai”.

Gerb. buržujams pietau
jant vieni.suskaitė kad pne 
viso dvylikos apaštalų dar 
radosi ir apie pustuzinis ju- 
došių, ba negali daugiau tu
rėt apaštalų kaip dvylika.

Gerb. Neura prirodinėjo ' 
kad žmogus gali gyvent be 
duonos — ir jis tik vieną 
mėsą valgė, darydamas pa
vyzdį kitiems, ba jis turi ke
lias mėsos krautuves po vi
są miestą; o gerb; Kranau
skas prirodinėjo kad galima 
gyvent ir be mėsos — ba jis 
yra Birutės duonkepyklos 
b-vės vedėjas. Gerb. Barto
ševičius buvo geriausiu liu- I 
dytoju kad ir vienas ir ki
tas dalykas yra dūšios pa
laikymui -reikalingas, ba jis 
bu vo storiausias už visus ki
tus.

Po pietų vėl prasidėjo žai
slai ir kiaulės mušimas ir 
dabar stojo prie darbo tie 
kurie dar buvo sveiki ir ku
rie pirma nedalyvavo.

Saulei leidžiantis, kada 
artinosi laikas gryžti' na
mon, visi nenoriai pradėjo 
sueiti į 'krūvą, o gerb. Žiau
nis susistatęs visus prie sie
nos nutraukė paveikslą, kad 
parvažiavus namon butų ga
lima 'žinoti ar visi susirinko 
iš girių ir laukų ir ar kimo 
netrūksta, svarbiausia ma
žųjų, kuriems negalima pa
sitikėti, nors ir liepi niekur 
neit nuo mamos.

Ar visi buvo užganėdinti 
ar ne, to neklausinėjau, bet 
aš pats gerb. Spragilas, tai 
buvau labiausia užganėdin
tas, ba ten buvo visko visko, 
ir tokių kurios galėtų būti 
būti gerb; Spragiliene!

Namon pėkšciam eit ne
reikėjo, ba parvažiavau sy
kiu su visu “Dirvos” štabu. ■
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Kur Geriausia Skirt Savo 
Bonų Kuponus

Lietuvos Valdžia jau pradėjo 
mokėti nuošimtį už Lietuvos Pa
skolos bonų kuponus; daugelis 
jau atsiėmė pinigus už kuponus, 
dauguma aukavo kuponus Lie
tuvos reikalams, kiti dar aukau
ja. Mano nuomone, tas labai 
gražus sumanymas, kadangi mu
sų Tėvynei taip reikalinga vi
sokiems reikalams pinigiška pa
rama.

Tarp kitų reikalų, man rodos, 
geriausia butų paaukauti kupo
nus Lietuvos Raudonajam Kry
žiui, kadangi kitos įstaigos yra 
bent kiek daugiau aukų iš Ame
rikos gavusios, o Raud. Kryžius 
visai mažai. Nėra priešingumo 
aukauti ir kitoms įstaigoms, bet 
man daug daugiau rupi sužeis
ti kareiviai,, kurie kovodami už 
savo šalies laisvę su nuožmiais 
priešais Lenkais tapo sužeisti ir 
guli ligoninėse be rankų, be ko
jų, net negali gryžti į savo na
mus iš kurių išėję, nes žaizdos 
jų dar neužgydytos, o ligoni- 
nėnįs stoka pinigų apsirūpinimui

Nuo Red.: Butų geistina kad 
tokių negražių atsitikimų visai 
musų jaunimas nesurengtų, ta
da nebūtų apie ką rašyti. A. P. 
.Osteika “Dirvai” visai neraši- 

' nėja ir to.del nereiktų ant jo už
sipulti., Tas užsipuolimas paro
do kitą nekulturišką musų jau
nimo ’ir neit suaugusių žmonių 
pusę. Iš įvairių vietų girdėti 
kad tokie nekulturiškais 
pasižymin tieji žmonės pamatę 
apie tai parašyta laikraštyje ei
na jieškodami korespondentų 
“užmušti” juos. Tokiems ber
nams ne tik negėda bjauriais 
darbais pasižymėti, bet ir muš
tynes pakelti jeigu kas apie juos 
visuomenei praneša, štai Det
roite skaitote atsibuvo žmogžu
dystė — irgi iš tos pat degti
nės priežasties kaip ir aname 
New Britaino išvažiavime buvo 
kilę vaidai. Nejaugi apie tokius 
atsitikimus negalima laikraščiui,brolių kraują žiūrėdami. Taigi, 
pranešti?

LT. Vasiliauskas iš Baltimorės, 
L. A. Prekybos B-vės preziden
tas, kuris jau antras metas kaip 
[užlaiko čia apmokamus tvarkos 
tardytojus, M. Kerbelę ir K. Salį, 
uie vyrukai eidami namas nuo 
namo kursto 'Lietuvius prieš

KĄ JUS DEDAT I JŪSŲ KŪDIKIO 
ŽINDAMĄ BONKĄ?

Jei jus negalite žindyti savo kūdikio, iš
sirinkite maistą, kuris yra maistingas ir 
taip lengvai virškinamas kaip jūsų pačios 
pienas. Duokite savo kūdikiui

EAGLEBRAND
________ ^CONDENSED MILK)

geriausias maistas kūdikiams — vartoja
mas per paskutinius šešiasdešimts du me
tu šimtų ir tūkstančių .motinų.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

Adresas

darbais

. LAWRENCE*. MASS.
“Komunistai” prieš Lietuvos 

Valdžią. Rugp. 14 d. po pamal
dų atsibuvo Lietuvių tautiškos 
katalikų parapijos susirinkimas 
aptarimui savų reikalų, na ir 
atsibeldė “komunistų” delega
tas iš jų organizacijos veikian
čios po vaijJu “Lietuvos Sūnų 
Draugija”, nes jie savo vardu 
negali .veikti. Tasai delegatas 
su didžiausiu griausmu įneša 
susirinkime kad, girdi, Lietu
vos Valdžia neduoda laisviems 
darbininkams laisvo žodžio ir 
juos persekioja, o jeigu kaip tai, 
girdi, ir sušaudo. Girdi, rites 
nutarėm kreiptis į visas drau
gijas, taipgi ir į jūsų parapiją, 
kad visi susitarę išneštume pro
testą prieš tokią Valdžią ir jos 
darbus. Bet ši parapija čia yra 
galingiausia ir ji drūčiai palai
ko Lietuvą ir jos valdžią ir į 
tokius gaivalus visiškai nekrei-

Iškirpk šį kuponą DABAR—ir prisiųsk ŠIAN- 
dien ir gausi DYKAI musų knygą, KŪDIKIŲ 
GEROVĖ, kuri paaiškins kaip užlaikyti kūdi
kį sveiku. Taipgi gausi maitinimo instrukci- 
cijas jūsų kalboje. 0103

Vardas __________________________________

CLE-

........ garues neuaro ir nauuos neneša, 
reikalingais vaistais ir kitomis j Tas patsai dolaris indėtas į vi- 
reikmenimis. Kaip sykis musų gpg Lietuvos reikalą kuria dva-
pareiga dabar tinkamiausia bu
tų atliekama pasiuntimu gau
sesnių aukų Raudonajam Kry
žiui, kurio įstaigos galėtų imtis 
geresnio ligonių užžiurėjimo, pa
togesnio aprūpinimo kenčiančių 
musų brolių kareivių bei jų at- 
sakantesnio pagydymo.

Dar ir tai ne viskas. Dar pra
gaištingas darbas nepasibaigė, 
dar Lenkai tebesilaižo į musų

broliai Lietuviai Amerikoje, pa
mirškite viską kas mus pačius 
slegia ir visi rem'kite Lietuvos 
Raudonąjį Kryžių; Tai turėtų 
būti vienatinė musų užduotis — 
gelbėjimas kenčiančių Įbrolių.

Kadangi mes Amerikoje turi
me organizaciją kuri rūpinasi 
rėmimu Lietuvos Raud. Kry
žiaus, tai yra Lietuvai Gelbėti 
Draugiją, kuri visas gautas au
kas netrukdomai pristato Lie
tuvon, tai ir šiame laike aukau
dami Paskolos kuponus kaip tik 
padarysite didelį ir lengvą dar
bą. Savo kuponus aukaudami 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui 
galite priduoti juos savo miestų 
Liet. Gelbėti Draugijos skyriui 
arba tiesiog Centrui, prisiųsda- 
mi Centro Sekretoriui Dr. A. L. 
Graičunui (3310 So. Halsted St. 
Chicago, Ill.). Užtikrinu kad 
taip darydami busit padarę ge
rą darbą, nes paduosite ranką 
savo kenčiantiems broliams Lie
tuvoje. Adolfas L. Lukas./

sios galybę, gaivina vieną iš įn- 
domiausių ir rimčiausių pasau
lio tautų. Tai tautai atgijus, 
pančius nusikračius, sustiprė
jus •— ir tautiečiams bus daug 
džiaugsmo ir garbės. Pirkime 
bonus. ' '’L. P.'

„nijrvjD. or \jj_ijei-,
VELANDO BURŽUJŲ 

IŠVAŽIAVIME
Kur žmogui nepatinka no

ri kad iš pradžios jau butų 
pabaiga; o kur patinka — 
viskam pasibaigus nori kad 
dar tik prasidėtų.... Kokie 
paiki-....

Taip buvo su manim per
eitą nedėldienį Cleveland© 
Lietuvių “buržujų” išvažia
vime, arba kaip Lietuvoj va
dina “gegužinėje” (nors ge
gužio mėnuo nesitęsia per 
visą vasarą).

Didžiausių pramoninių įs- 
I taigų vedėjai surengė savo 
gegužinę ir man buvo lem
ta'būti tenai užkviestu. At
sikėliau nedėlioj išryto nuo 
keturių, apžiurėjau dangų, 
“ką žvaigždės sako” ir koks 
oras'bus, ir dui pėkščias iki 
tos vietos kur vėliau sukilę 
“buržujai” autoombiliais su
važiuos. Žvaigždės pradėjo 
gesti dar pusiaukelio neda- 
ėjus, ir saulė užtekėjo dau
giau puškelį prakulnavus, o 
kada pribuvau į vietą dar 
vis tiek nei vieno buržujo ne
radau.

Žvaigždės ir saulė (tik ne 
sykiu) rodė kad buržujams 
ir diena puiki lemta, lyg ant 
užsakymo — tik važiuok ir 
džiaugkis.

Sėdžiu ant tvoros, žiuriū 
X tą pusę kur Clevelandas 
stovi, ir su drebančiu pulsu 
laukiu kada jie pradės pa
sirodyt.

Išgirstu už 'kalnų užimą, 
į paskui ant augštumos pasi

rodo debesis dulkių, ir su 
dideliu lermu kas tai atduz- 
gia. Per dulkes nematyt. 

, ---------—1 '— jau
didžiausias Cleveland© “bur
žujus” gerb. Bartoševičius, 
atūžiantis su savo dviem 
kelių desėtkų arklių spėkų 
vežimais. Vat pamatysiu! 
Ir kada prisiartino — vie
tos ir katės tik lakstė į ša
lis iš to stroko, ir štai įva
žiuoja su mažiuku lordu 
gerb.. Petraitis ir gerb, Bra
zauskas, jų pačios ir vaikai.

Paskui juos, nei nejučio
mis, be jokio lermo, atduzgė 
ir gerb. Bartoševičius, pas
kui jį — gerb. Bartoševičie- 
nė, abu pilnais vežimais to
kių “buržujų” kurie dar be 
arklių nemoka važinėti.

Iš tų dviejų mašinų išli
po visa daugybė: ir gerb. 
redaktorius Karpavičius, ir 
kiti, ir gerb.. Urbšaitis ir ki
tas Urbšaitis, ir gerb. ad
ministratorius Jankauskas, 
ir moterįs ir vaikai.

Po jų atduzgėjo gerb. Va
siliauskas, paskui gerb. Za- 
borskis, gerb. Debesis ir vi-' 
si gerb. kiti. Gerb. Debesis 
buvo labiausia nepaigeidau- 
jamas tokios linksmos die
nos “buržujus”, ąle įvažiuo
damas į kiemą jis pasižadė
jo būti “drai” ir visą dieną 
savo prižadą išlaikė.

O kur gerb. Muliolis — 
dar vienas iš visų iš namų 
išvažiavusių sykiu? — dai
rosi visi. Nagi jis paklydo, 
norėdamas pirmiausia nu
važiuot, o ne tuo keliu pa
sukęs. Jis paskiau atduzgė 
visa dvasia, nenorėdamas 
pasivėlint ant to kas dar vė
liau bus.

Apie priešpiečius atduzgė 
gerb. šalčius — kitas tą die
ną nelabai pageidautas sve
čias, bet ir jis įvažiuodamas 
gražiai nusišypsojo ir visi 
turėjo viltį kad jiedu su

Malonus Žodeliai
“Prisiunčiu jums 10c markė

mis ir prašau prisiųsti man ‘Ar-! 
tojo’ vieną numerį pažiūrėjimui. 
Man atėjo ‘Dirvos’ numeris, bet 
aš dabar esmu be darbo ir tu
riu didelę šeimyna penėti; bet 
kada tik darbą gausiu tuoj me- Misliu sau; įai fia -•
ko nelaukdamas ‘Dirvą’ užsira
šysiu, nes tai yra puikiausias 
laikraštis už visus kitus Lietu
viškus laikraščius. Jame nėra 
jokių pravardžiavimų, kaip tai 
kituose vieni ant kitų, kai kir
vis ant akmenio: tie katalikai, 
tie bolševikai, tie kitokie. ‘Dir
va’ tai visiems pipirų duoda ly
giai. Aš esu geras katalikas, 
bet nemyliu vaikų arba pieme
nų papročio ir tokių laikraščių 
nemyliu skaityti kurie tik mo
kina bartis ir vaidintis. Aš esu 
skaitęs ‘Draugą’ per tris metus, 
ir ‘Darbininką’, ir ‘Saulę’, ir ‘Ke
leivį’, ir ‘Naujienas’, ir* ‘Katali
ką’, ir ‘Lietuvą’, ir ‘Vienybę’ ir 
‘Garsą’, tai jau bartis ir vaidin
tis gerai moku, pertai jau dau
giau nenoriu tokių barningų lai
kraščių skaityti.

D. Bakanauskas, 
■ Detroit, Mich.”

TURINYS UZ SAVE KALBA
Reikalaukit tuoj Rugsėjo “ARTOJO” numerio” siųsdami 10c. Jis 
padidintas (36 pusi.), su paveikslais. Puikiausias koks buvo I ! !
EILĖS: Metai

” Sunaus Pareigos
” Lopšinė Daina 0
” Audros Aidai
” Kol Saulė šviečia
” Kiltą Dvasią Nemarinkit
” Tik Sapnai.....

RAŠTAI: Pražuvusi Sąžinė
Dante Alighieri 600 metų

Sukaktuvės
Stromboli, Vulkąnas-žibintuvas

Viduržeminėse Jūrėse

R ASTAI: Tikėjimas ir žinojimas
” Metus Prasitrusus
” Kur Kryžiai Juoduoja....
” Dausų Kolumbas
” Kritika ir Bibliografija
” Dienos Klausimais

Juokai

“MOKSLEIVIŲ KELIUOSE”:
Eilės: Į Vėją; Kad Pabaigti Visa Tai!
Jaunavedė. Rarštai: Vargas; Juodė; 

'Sunki Moksleivių Padėtis; Pirmyn, Draugai.

Kaina Metams $1.00.

ARTOJAS”
Pusei Metų 60c.'

7907 Superior Ave.
Lietuvon metams $1.25.

Cleveland, Ohio.
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u nieko negeis- 
£S- .. J L i atsirado gerb.
Kranauskas ir 

is ir keli kiti, 
.ičiau apie pusę 
į, moterų ir vai- 
iančių buržujų, 
aplinkui ir žiu- 

iu dėsis. Tuoj 
inkių mėtymas, 
jų ant kuolo ir 
įėjimas. Visas 
dengė dūmais, 
> nesusilaikė ne- 
rką gavęs.
ivę visi išsidrai- 
s laukus, po gi- 
rybavo, kiti vė- 
o 'kiti dar kitką

mylimiausių šio 
žaislų buvo tai 

5 mušimas.. Di
kes kapitalistai 
leris, Morganas, 
negie ir kiti pa- 
į ir jiems patin- 
į užsiėmimai, tai 
velandiškiai ka- 
ietuviai, perėję 
nuo žąsų gany- 
liaganio, labiau- 
10 rado kiaulės 
ors buvo šventa 
nugriebę kirvį 
(pagal savo di- 

ė duobes, dirbo 
prasidėjo dar- 
vakare reikėjo 

amon, vieni ta
is kojas, kiti nu
ns, kiti gavo gė
lą, kitiems dar

įleidus businčius 
is palaikytojus, 
cyti, jie vieni jo- 
kiaulių, kiti ak
as daužė, kiti iš 
olius krėtė, kiti 
tarą reikėjo vež
ikai vis bus vai- 
■b. mamos po pa- 
į kalbėjo apie tai 
ns labiausia tin- 
lasos išsiovę po 
!, kitos ant šieno 
miegojo;
vienas nepasivė- 
etų. Kad gerb. 
miau ir atskirai 
valgė ir gerb.

įai nebuvo, neži- 
iė 'stalo dėjosi ir 
o, tik šalip kep- 
70 ir dar ko kito 
įgali kalbėti, ba 
“drai”.
ržujams pietau- 
uskaitė kad prie 
os apaštalų dar 
)ie pustuzinis ju- 
jgali daugiau ta- 
ų kaip dvylika, 
jura prirodinėjo 
s gali gyvent be 
ir jis tik vieną 
, darydamas pa
tįs, ba jis turi ke- 
krautuves po vi- 
■o gerb. Kranau- 
inėjo kad galima 
e mėsos — ba jis 
is duonkepyklos 
is- Gert). Barto- 
vo geriausiu liu- 
ir vienas ir ki- 

i yra dusios pa- 
nkalingas, ba jis 
usias už visus ki- 

vėl prasidėjo žai- 
ulės mušimas ir 
) prie darbo tie 
iuvo sveiki ir ku- 
©dalyvavo.
eidžiantis, kada 
ikas gryžti' na- 
nenoriai pradėjo 
vą, o gerb. Žiau- 
ęs visus prie sie
kė paveikslą, kad 
s namon butų ga- 
ar visi susirinko 
aukų ir ar kurio 
svariausia ma
ms negalima pa
rs ir liepi niekur 
amos.
iuvo užganėdinti 
©klausinėjau, bet 
rb. Spragilas, tai 
ausia užganėdin- 
buvo visko visko, 
irios galėtų būti 
Spragiliene!
pėkšciam eit ne
parvažiavau sy- 
“Dirvos” štabu

ALKANA RUSIJA - IR SOTI AMERIKA
DUSIJOJ tėvai žudo savo 

kūdikius matydami dide
les jų kančias nuo bado; nes 
tenai beveik nieko nėra ir 
nėra kur gautis Amerika 
šalis turtinga ir pilna joje 
visko — bet ir čia ta pati 
liūdna tragedija laiks nuo 
laiko pasikartoja.

Štai atsitikimas Clevelan- 
de, pereitą nedėldienj, vie
nas iš daugelio bado aukų, 
kur žudosi suaugę žmonės, 
šokdami nuo tiltų, nusinuo- 
dindami, pasipjaudami, nu
sišaudami. Skaitykit pačios 
motinos apipasakojimą, ko
dėl ji pereitą nedėldienj už- 
troškino savo kūdikį:

“Taip, aš nužudžiau savo 
kūdikį — savo ‘kūną ir krau
ją, išgelbėjimui jo nuo to ką 
pergyvena mano kiti vaiku
čiai, bado ir biednystos taip 
didelės kad net kartais aš 
pati meldžiuosi idant mir
čiau kaip mano kūdikis.

“Aš neverkiu delei to ką 
aš padariau. Mirtis negalė
jo būti aršesne ųž gyvenimą 
— tokį gyvenimą kurį aš ga
lėjau duoti savo kūdikiui. 
Padariau tai dėlto kad kiti 
du mano vaikučiai reikalau
ja mano pagalbos.

“Tasai kūdikėlis atsirado 
savaitė atgal. Tą dieną aš 
neturėjau nei cento — nei 
vieno. Nebuvo nei daktaro, 
nei slaugės. Aš pati žiurė
jau save, ir po tor silpna kad 
tik; galėjau pastovėti, sten
giausi 'žiūrėtis kas reikia ir 
aprengiau didesnius vaiku
čius. Viskas pasirodė dar 
labiau bevilčiu dabar negu 
pirm kūdikio atsiradimo. Jį 
žindydama ir supdama ma
niau kaą gero šiame pasau
lyje tam kūdikiui rasis. Kas 
jam bus ateityje? Jis ver
kė ir a'š jaučiau jo verksmo 
priežastį — gailestį, kad jis. 
buvo tokin gyveniman atve
stas. Per tris dienas ir nak
tis aš permislinėjau, nežino
dama ką daryti. Kūdikis 
buvo jaunas, nepažinojo mo- 
tiniškos, meilės. Kad nors 
jis butų pažiūrėjęs manin 
su supratimu, su žinojimu 
jog aš buvau jo rndtina! Kad 
nors jis butų prabilęs į ma
ne ‘mama’, aš nebūčiau ga
lėjus to padaryti kas man į 
mintį užėjo.

“Bet jis verkė — tai vis
kas; ir jo verksmas įvarė 
mane desperacijom Aš gu
lėjau su kūdikiu lovoje, jo 
burna buvo prie mano kru
tinės. Jo akįs užsimerkė ir 
galiau jis užmigo. Gulėjau 
šalę jo žiūrėdama į lubas pa
juodusias nuo durnų ir į ka
bančias nuplyšusias popie- 
ras.
'“Meldžiausi Dievui prašy

dama pagalbos; norėjau kad 
jis pasakytų man ką dary
ti, bet nieko geresnio į min
tį neatėjo kaip tas kad kū
dikiui bus geriau mirusiam. 
Kiti vaikučiai, manau, bu
vo lauke ir žaidė. Nabagai, 
jie nežino ką skurdas reiš
kia. Jie dar perjauni. Kaip 
ten nebuvo, girdėjau gatvė
je vaikus juokiančius ir šū
kaujančius.

“Pasitraukiau palengva 
tolyn nuo kūdikio ir jo gai
va nusviro ant paduškos. 
Tuomet užtraukiau užklodę 
ant jo burnos ir užspaudžiau 
ją. Nebuvo verksmo, nebu
vo jokio (kankinimosi. Ka
da užklodes nuėmiau kūdi
kis vis miegojo ir tada aš 
žinojau kad jo vargai pasi
baigė — tkad jis niekados 
jau neišbus.”

Šitos tragedijos priežastis 
— bedarbė, kaip tą jaučia 
riša Amerika, mažiau ar 
daugiau. Moteris apsipasa- 
kojo kad del darbo su vyru 
buvo išvažiavus į kitą mies
tą, paskui į kitą; ten dirbo, 
ant galo vyras neteko darbo, 
prasidėjo skurdas; ji par- 
gryžo atgal į Clevelandą, 
vyras liko kitame mieste, 
laukdamas progos gaut dar
bą. Pati čia stengėsi užsi
laikyti kur nors padirbėda
ma už kelis centus į dieną;

bet atėjo laikas kad jau ne
galėjo dirbti, su kitais vai
kučiais pradėjo badauti.

Gerai ar negerai ji pada
rė — bus kaltintojų ir ap- 
ginėjų, vienok ta priežastis 
kuri ją taip daryti privedė, 
ir daugybė kitų grynai nuo 
skurdo ir bado atsitikimų 
liudija kad dabar Ameriko
je žmonės pergyvena sun
kius laikus, neturėdami kuo 
pirkti maisto nei drabužių, 
nors to visko krautuvėse 
užtektinai yra.

Nuo vidurvasario pradė
jo rodytis pagerėjimo žy
mės. Toli dar jos nuo tik
ro bedarbės galo, vienok jau 
duoda vilties kad neužilgo 
bus nors dalimai geriau ir 
kad neina aršyn.

Nuo Redakcijos
iki prasčiausių kraštutinumų. 
11—12 metų mergaitėms pave
lija naudoti veidams dažus ir 
miltelius. Jeigu motinos kreip
tų domos dukterų prižiūrėjimui 
visai mažai butų jų užrašyštų 
tarp dingusių iš namų.

Tegul vieni nedirba, kiti ne- 
išgali, kiti nenori, bet iš tos di^/jj 
dėlės daugybės Lietuvių labrfi 
lengva surasti bent penketą tūk
stančių kurie galėtų pirkti po 
$50 ar $100 boną.

Lietuvos Valdžia moka penk
tą nuošimtį už paskolą, taigi ne 
tik Lietuva turės naudos iš jū
sų pinigų bet ir jus patįs.

Skolinkite, nes Lietuvai rei
kia ; skolinkite kad nereiktų 
jai kreiptis paskolos prašyti pas 
svetimus, kuriems mes paskiau 
turėsime atiduoti sugryžę į Lie
tuvą.

Paskolą Panaujinant
Antru kartu Lietuvos Valdžia 

atsikreipia j Amerikos Lietuvių 
visuomenę prašydama paskolos. 
Per savo finansinę attsovybę no
ri sukelti bent tris šimtus tūk
stančių dolarių. Tai reiškia rei
kia tik trijų tūkstančių Lietu
vių iš visos Amerikos sudėti po 
šimtą dolarių ir Amerikos Lie
tuvių paskola užbaigta.

-Dalis tos paskolos paskirta 
kolonijoms tokia maža kad ne
kurtoms reikia tik po tris žmo
nes užpildymui miestelio kvo
tos, .imant po šimtą dolarių; ar
ba po šešis žmones, imant po 
penkiasdešimts dolarių boną.

Išviso mes skaitome čia apie 
800,000 Lietuvių; jei butų nors 
$800,000 suma reikalaujama, iš
pultų “nuo (galvos” po dolarį; 
dabar išpuola mažiau negu po 
pusę dolario. Bet kad bonai pa
dalinti į mažiausias sumas po 
$50 (tuo tarpu apie mažesnius 
nesigirdi), taigi iš visų tų aš- 
tuonių šimtų tūkstančių musų 
galvų tik šeši tūkstančiai Lie
tuvių po $50 imdami į dieną su 
paskola apsidirbtų.

Francuzijai — Nieko . . .'
Rugsėjo 1 d. Vokietija mokės 

Santarvei bilijoną aukso mar
kių ir visas tas bilijonas bus 
padalintas Anglijai ir Belgijai. 
Iš tų pinigų Francuzija negaus 
riei cento. Anglija sako kad 
per tūlą laiką’ Francuzija netu
rėtų tikėtis gauti pinigų iš Vo
kietijos »— ji atsiima sau pel
nus iš Sarre srities. Kaip ma
tyt, Francuziją laukia visas po
karinis patyrimas ir sužinoji
mas ko daugiau negu ji mano ži
nanti ir užsispyrus turėti.

DIRVA

Naudojimąsi Kuponais
Iš nekuriu vietų mes gauna

me žinių kokių yra gudrių mu
sų “politikierių” ir ką jie daro 
su žmonių 'bonų kuponais ski
riamais Lietuvos valstybės rei
kalams. Daugelis paskolos sto
čių priiminėja kuponus vieniems 
išgaudamos pinigus, kitų kupo
nus paskirdamos kur pats au
kautojas nori.. Yra tokių gud- 
Irių stočių, kurių valdybos, Tau
tos Fonde rėmėjos, paima’ku
ponus “Lietuvos reikalams”, ir 
paskui juos pasiunčia Tautos 
Fondui ar išgauna už kuponus 
tam fondui pinigus.

Nieko priešingo butų jei pi
nigai butų sunaudojami gerais 
tikslais, bet jie mėtomi {vairio
mis pašalėmis kada jų reikia 
tiesioginai Lietuvos reikalams.

Kurie dar neatidavėt ar ne- 
išsiuntėt savo kuponų, aukau- 
kit juos Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui, Lietuvos Universitetui 
per Lietuvai Gelbėti Draugiją, 
kuri visados stengėsi ir dabar 
taip daro pasiųsdama pinigu^ 
kuogreičiausia jiems paskirton 
vieton.

- Daugiausia šeimyninių nestr 
tikimų, vaidų ir persiskyrimų 
paeina nuo trijų priežasčių, — 
sako Clevelando šeimyninių san- 
tikių biuro vedėjas. Tos prie
žastis yra: pinigai, degtinė ir 
giminės.

Dingusių ypatų biuro vedė
jas Pittsburge skelbia jog sto
ka tėvų disciplinos yra didžiau
sia priežastimi mergaičių nu
puolimo negu kokia kita prie
žastis, tarp kurių paskaitoma 
scenos viliojimai, geismas links
mo gyvenimo ir tam panašių 
jaunimo kvailysčių.

Motinos dabartiniais laikais 
visai peršvelniais apsieina su 
dukterimis. Pavėlina joms būti 
kur nors vėlai vakarais, sueiti 
su vyrais kuriuos tik spėja pa
žinti, ir pavelija joms rėdytis

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUN
GOS PADĖKOS ŽODIS

Washington, rugp. 11 d. (L. 
LB.) — Lietuvos Atstovybė y- 
ra gavusi iš1 šaulių Sąjungos 
Centro Valdybos padėkos raš
tus visoms kolonijoms aukavu
sioms šaulių Sąjungai.

' (Tasai raštas jau tilpo “Dir
vos” No. 32. — Red.)

0- KANDIDAS
VOLTAIRE Vertė Karolis Vairas
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MOROKKO: ISPANI
JOS PAŠONINE 

KOLONIJA
ISPANIŠKAS ruožtas šiaurinė- 
I je Morokkoj, 'kur sulyg pas
kutinių žinių pranešimų atsibu- 
na svarbus Ispaniškos kariume- 
nės veikimai, sekančiai apibu
dinamas mums prisiųstame iš | 
Washington, D. C., raštinės Na-j L* 
tional Geographic Society bule- 
tine.

“Tvirtindama savo militariš- 
ką palaikymą ir plėsdama savo 
civilę valdžią šiaurinėje Morpk- 
koj, Ispanija suka aplinkui is
torijos stalą. Nes iš šios šalies 
pirmiausia Murai ir Arabai už
plūdo skersai Gibraltaro Perta- 
ką 711 metais ir pabloškė Ispa
niją po Mohametoniška valdžia, 
ir paskutiniai jų daigai galuti
nai vos tik išnaikinta apie tuos 
metus 'kaip Kolumbas atrado 
Ameriką.

“šis Ispaniškos Morokkos ruo
žtas yra tai papėdė pietinio iš 
dviejų ‘Herkulio Piliorių’, kurie 
per daugelį šimtmečių buvo va
kariniais žinomo pasaulio var
tais. Ta dalis yra buvus dali
mi Romiečių Mauiretanijos, vie
na iš jų javų aruodų šalies kuo
met ta Imperija buvo visame sa
vo didume. Tas ruožtas buvo 
Barbarijos piratų kurie plėšė 
per šimtmečius pasaulio laivi
ninkystės naudą, rinko mokes
nius nuo daugybės valdžių, ir 
prie kurių suvaržymo jaunutis 
Suvienytų .Valstijų ’Laivynas 
įkirto pirmus savo po-revoliuci- 
jinius karės dantis ankstyvoje 
devynioliktojo šimtmečio daly
je. Dabar ta sritis yra Morok
kos dalimi, kuri daugeliu atve- 

Ijų palaiko daug tikriau negu 
kita kokia Mohametoniška (ša
lis skonį žinomų ‘Arabiškų Nak
tų’. .

“Ispanija, gulinti tik už kele
to mylių į šiaurę nuo šiaurinio 
Morokkos pakraščio, buvo na
tūraliai viena įš pirmųjų moder
niškų tautų Europoje gavusi 
uždėti savo koją ant tos šalies. 
Melilla, pajūrinis miestelis ne
toli šiaurrytinio Morokkos kam
po, patapo Ispanijos savastimi

1497 metais, ir kiti Viduržemi- 
nių jurtų pakraščio miesteliai 
tapo užimti nuo tada paskirais 
protarpiais. Nors aiškus Ispa
niškos intakos' ruožtas buvo pri
pažintas nuo to kaip padaryta 
tarp Francuzijos ir Ispanijoj 
sutartis 1912 metais, Ispanija 
mažai ką darė kokiu nors tarpu 
kaip tik žiurėjo uostų ir mažų 
plotų žemės apie juos nusitę
siančių tolyn į sausžemį. Ispa
niškas autoritetas toliau žemė
je buvo mažiau daugiau tik iš 
vardo ir niekada nebuvo vykdo
mas tolimesnėse to ruožto sri
tyse. Banditai, iš 'kurių svar
biausias vadas buvo pagarsėjęs 
Raisuli, veikė toje Ispaniškoje 
teritorijoje be jokio periškadiji- 
mo. Vienas iš jų mėgiamiausių 
darbų (buvo pagrobimas Euro
piečių ir Amerikonų ir reikala
vimas pinigų už paleidimą jų.

"Dabartiniame savo veikime 
Ispanai kaip pranešama pasiry
žę visiškai (nuraminti itą ruožtą 
ir įsteigti tenai civilę valdžią 
visuose jo rubežiuose.

“Ispaniškas Morokkos ruož
tas yra lyginamai siauras bry- 
žis teritorijos susidedąs iš be
veik tokio didumo kaip Belgija, 
arba kiek didesnis negu Ver
mont valstija, prasitęsiąs sker
sai visą šiaurinę Morokkos dalį. 
Jis turi pajūrį apie 200 mylių 
ilgio prie Viduržemiriių jūrių ir 
apie 30 mylių nuo Atlantiko. Į 
tą plotą neineina miestas Tan
gier esantis pačiame šiaurvaka
riniame Afrikos nage, nes tas 
miestas su aplinkine 140 ket
virtainių mylių teritorija jau 
nuo 1912 mėtų yra po tarptauti
ne kontrole. Pati ta šalis yra 
kalnuota, nors yra joje dikčiai 
ir dirbamos žemės, ši Afrikos 
dalis yra liuosa nuo tyrlaukių 
padėjimo. Ispaniškas ruožtas, 
kaip ir 'Morokkos dalis po Fran
cuzijos protektoratu pietuose, 
turbut turi brangius mineralų 
guolius, vienok iki šiolei einą 
suirutės ir betvarkė nedaleido 
atsakančiai išsivystyti. Pas
tarais metais Ispanija praleido 
daug daugiau ant to ruožto ne- 
go iš jo gavo rinkdama nuo gy
ventojų mokestis.”

(Tąsa iš pereito num.)
“Aš buvau sujudusi, kartais norėjau 

verkti iš’ silpnumo, — mano mintyje vaide
nosi paveikslai tu skerdynių, kuriose žuvo 
mano tėvas, motina ir brolis; mačiau min
tyje bjauruma ano Bulgaro kareivio, kurs 
man perkirto šoną; jaučiau pasibjaurėji
mą del vergavimo pas Bulgarą kapitoną, 
del bjauraus Don Issacharo, del mano ne: 
kenčiamojo Inkvizitoriaus, del ekzekucijos 
Daktaro Pangloso, del to didžiojo Misere
re, prie kurio muzikos tave plake, ir ypa
tingai saldžiai atjaučiau ta bučki, kuri tu 
man davei ana karta už paravonu, kada 
paskutinių kartu tave mačiau. Meldžiau
si i Dieva, kad atsiustu tave pas mane po 
tu visu mano vargu ir nelaimiu, — pasiun
čiau tad savo senuke, išakydama jai pri
žiūrėti tave ir atvesti pas mane, kaip tik 
galima greičiausiai. Ji kuogreičiausiai iš
pildė mano isakyma; pažinau neapsakoma 
malonumą vėl tave išvydusi, vėl tavo bai
sa išgirdusi! Bet tu, tur būti, esi alkanas, 
nes aš tikrai jau išbadejau. Eikš, vakarie- 
niaukiva!”

Abudu susėdo prie stalo ir, gerai pa
valgė, vėl susiglaudė ant sofos; čia juos ir 
rado atvykęs i namus Signor Don Issachar. 
Tai buvo Žydu Šabasas, ir Issarharas atėjo 
pasinaudoti savo 
vo karšta meile.

teisėmis ir pareikšti sa-

IX
Kunegunda, Kandidu,Kas Atsitiko su

Didžiuoju Inkvizitorium ir Žydu.
'J'ASAI Issacharas buvo karsčiausio krau-

SENOVĖS 
KELIAIS ’

Nuo neatmenamų laikų Lie
tuvių tautoje butą (gyvo supra
timo kad tautos laisvė yra 
brangiausias jos turtas. Du 
priešistoriniai Lietuvos vyrai: 
Vaidovytis ir Prutėnas, apie ku
riuos tik iš padavimų žinoję, 
paaukojo savo gyvastis dievams 
kad taja auka išmeldius Dievų 
laisvę ir gerbūvį savo tautai. Jų 
pavyzdį sekdami daugelis mu
sų Krivių-Krivaičių senatvės su
silaukę susidegindavo ant laužo.

čia ir vargas, darbas, pasi
šventimas, ir karės musų tau
tos vadų ir didvyrių istorijon 
užrašyti, čia kunigaikštis Mar
gis .su žmona ir draugais pilį ir 
laisvę begindami, laisvę augš- 
čiau už gyvybę pastato ir visi 
ant laužo susidegina, palikdami 
užpuolikams tik nuodėgulius ir 
kaulus, čia Mirga, Vytauto tar
naitė, savo gyvastimi Lietuvai 
laisvę išperka.

O čia naujausiais laikais tūk
stančiai musų jaunųjų brolių 
savo gyvastis aukoja jau dabar. 
Ačiū Dievui, nebe 'už svetimą 
garbę ir laisvę, bet už savo tėvų 
žemės liuosybę.

Argi tik mes, Amerikos Lie
tuviai, vieni butume nebetekę 
nuovokos kas tai yra laisvė ir 
kodėl ji nepigu ir nelengva gau-

Kaip senovės vergų (valdyto
jai ponai nenorėjo vergų paliuo- 
suoti, nes vergas — tai 'kapita
las dirbantis už dyką, taip da
bar didžiosios ir stipriosios tau
tos nenori paleisti iš savo nagų 
silpnesniųjų tautų, kaip katė 
nenori paleisti peliukės, o voras 
muselės. Ir tik didžiausiomis 
aukomis ir pasišventimu tautos 
įgija sau laisvę.

Nenusipirksime ir mes Lie
tuvai laisvės centais. Tada ka
da musų broliai gyvastis už tą 
laisvę deda, mes nors savo su
taupytais dolariais sąžiniškai 
pasidalinkime su savo valdžia, 
ne gi atiduodami jai tą savo tur
to dalį, bet paskolindami, ir tai 
gana geromis sąlygomis.

Laisvės branginto jas, Tėvy
nės mylėtojas, pinigus savo val
džiai skolindamas nei neklausia 
ar, kažin, girdi, jo pinigai pra
puls, ar ne. Prapulsime tikrai 
visi ir su visais savo pinigais jei- 
Lietuva nebus gyvas. Ir prie
šingai, jos gyvybę išgelbėję, lai
svę užtikrinę, užtikrinsimė tuo 
pat jos ir gerbūvį, ir musų in- 
dėti pinigai tada negalės prapul
ti. PIRKIME BONUS.

L. P.

juos; poniute turi pinigu ir auskaru; taigi 
sėskime visi trys ant arkliu, — rods, aš te
galiu viena sedomosios kūno dalies puse 
šešti; jokime linkui Kadizo, da/bar yra pui
kiausias oras, o ir keliauti nakčia, vėsumo
je, bus begalo malonu.

Bematant Kandidas pabalnojo tris ar
klius, — ir Kunegunda, jisai ir senuke bo
bele" vienu, užsidegimu nujojo trisdešimti 
varstu. Jiems bekeliaujant Šventosios Bro
lijos nariai atėjo i Kunegundos narna; ma
no Viešpats Inkvizitorius buvo palaidotas 
gražioje bažnyčioje, o Issacharo lavonas 
buvo numestas ant kalnelio sašlavynan.

Kandidas, Kunegunda ir senuke jau 
prijojo maža Avacenos miesteli, pačiame vi
duryje Sierra Morena kalnu ir šitaip tarp 
saves kalbėjosi viešoje smuklėje.

jo Žydas, iš visu karštakrauju Izraelio 
sunu, nuo pat Babylono Nelaisvės gadynes.

“Ka!” Jis suriko: “Tu Galilėjos kale, 
ar tau dar negana buvo Inkvizitoriaus? 
Ar dar ir tasai driskius turi bulti mano da
lyvis?”

Tares tai, išsitraukė ilga kumpa peili, 
kuri visados su savim nešiojosi; nemany
damas, kad jo priešininkas ir-gi gali turė
ti ginklą, jis puolė ant Kandido. Bet mu
su dorasis Vestpalietis buvo gavės nuo se
nukes, kartu su rubais, ir dailu karda. Iš
sitraukė jis savo karda ir negyvai pagul
dė Izraelio sunu, ant priegalviu, ties Ku
negundos kojom.

“Švenčiausioji Panele!” Sušuko jinai, 
“kas dabar bus su mumis? Vyras užmuš
tas mano bute! Jei dalbar ateitu teisdariai 
— tai mudu pražuvusiu visai!”

“Jei Panglosas nebutu pakartas,” 
sake Kandidas, “jis duotu mums gera 
tarima šioje nelaimes valandoje, nes 
buvo geras pilosopas. Netekusiu jo, pasi- 
tarikiva su tavo senuke.”

Senuke buvo labai protinga; tik ji pra
dėjo patarinėti, kaip ’atsidarė kitos duri- 
kes. Jau buvo valanda po pusiaunakčio, 
prasidėjo, vadinasi, sekmadienis. Šita die
na buvo mano Viešpaties Inkvizitoriaus. 
Jisai inejo vidun ir pamate kambary nu
plaktąjį Kandida su kardu rankoje, negy
va žmogų ant aslos, nutirpusia iš baimes 
Kunegunda ir senuke, duodančia patari
mus.

Ta valanda štai kas atsitiko Kandido 
sieloje ir štai kaip jis protavo:

Jei tas šventasis vyras pašauks pagal
bos, tai jis ištikruju lieps mane sudeginti; 
ir su Kunegunda tas pats gali atsitikti; jis 
buvo kaltininkas to, kad mane taip žiauriai 
nuplakė; jis yra mano priešas; ir, kadan
gi aš jau pradėjau mušti, tai jau ir mušiu, 
nėra čia ko laukti. Šitoksai protavimas 
buvo aiškus ir umus; taigi, neduodamas 
Inkvizitoriui laiko atsipei'keti iš nusistebė
jimo, jis perdure ji kiauru kiaurai ir pa
stūmė šalę Žydo.

“Ir dar vienas!” sifšuko Kunegunda. 
“Na, dabar jau nebebus mudviem malones, 
dabar mudu esąva bažnyčios iškeiktu, mu
dviejų paskutine valanda jau išmušė. Kaip 
tu galėjai tai padaryti? Tu, toks iš prigi
mimo malonus, drysai begyje dvieju minu
čių nudurti Žydą ir prelatai”

“Mano gražioji panytele,” atsake jai 
Kandidas, “kas yra mylimasis, pavydus ir 
Inkvizicijos nuplaktas, tas nieko nebepai- 
so.”

at- 
pa- 
jis

vo

Kokiu Nelaimingu Metu Kandidas, 
Kunegunda ir Senuke Atvyko i 
Kadiza; ir Kaip Jie Užėjo ant

Laivo.
“IR kas gi pavogė mano pinigus ir aus-

- karus?” verkdama, 'klausė Kunegunda. 
“Kaip gi mes dabar gyvensime? Ka gi mes 
dabar darysime? Kur čia rasi Inkvizito
rius arba Žydus, kurie duotu pinigu?”

“Deja”, atsake senuke, “man rodos, 
kad viską pašvilpė ansai pilkai, apsirengęs 
vienuolis, kurs vakar drauge su mumis nak
vojo Badajos užeigoje. w Dieve mane gel
bėk nuo neteisingo intarimo, bet jis buvo 
du kartu užejes i musu kambarį ir daug 
anksčiau už mus iškeliavo.”

“Taigi”, pridūrė Kandidas, “musu Pan- 
glosas tankiai aiškindavo man, kad viso šio 
pasaulio turtai priklauso visiems žmonėms 
ir kad visi lygias turi teises prie visu tur
tu. Bet pagal tuos principus pilkasis vie
nuolis turėjo palikti mums nors tiek, kad 
galėtume keliauti iki galiui. Ar gi nieko 
tau nebeliko, brangioji Kunegunda?”

“Nei skatiko,” ji atsake.
“Ka gi mes dabar darysime?” nerima- 

Kandidas.
“Pardųokime viena arkli”, patarė se

nuke. “Aš josiu ant vieno su panaite Ku
negunda, — nors aš tegaliu sėdėti tikati 
viena puse, — ir tokiu budu gal pasieksi
me Kadiza.”

Toje pačioje užeigoje buvo tūlas bene
diktinas vienuolis, — jis ir nupirko arkli 
už laibai pigia kaina. Kandidas, Kunegun
da ir senuke, jodami pro Lucena, Chillas ir 
Lebrixa, pagaliaus prijojo Kadiza. Tenai 
jau buvo laivynas ir kareiviai, pasirenge 
plaukti -i Paragvajų, kad atvedus i protą 
gerbiamuosius tėvelius Jėzuitus, kurie, kaip 
buvo kalbama, prikalbino viena Indionu 
tauta, netol San Sacramento, sukelti maiš
tą prieš Spanijos ir Portugalijos karalius. 
Kandidas, buvęs Bulgaru armijoje, nuėjo 
pas generolą, taip karštai int ji pakalbė
jo ir taip gražiai jam pasirodė, kad tuoj li
ko paskirtas visos pėstininku kuopos va
du. Dabar jis jau buvo kapitonas! Jis ir 
išplaukė drauge su panaite Kunegunda, su 
senuke motėre, su dviem 'tarnais ir su 
dviem arkliais, kurie kita karta priklausė 
Didžiajam Portugalijos Inkvizitoriui.

Keliones metu jie daug ginču vede del 
vargšo Pangloso pilosopijos.

“Mes keliaujame i kita pasauli,” sake 
Kandidas; “ten tikrai viskas turi būti ge
resniam tikslui. Turiu prisipažinti, kad 
čia yra jau del ko nusiskusti, atsižvelgiant 
i tai, ka mums čionai prigimtoji ir morale 
pilosopija suteikė.”

(Bus daugiau) '
Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje — istorijos ruošai 

nuo pradžios 14tojo šimtmečio Lietuvių susipa
žinimo su Lenkais ir visos jų šunybes Lietuvo
je. Didelė knyga, gražios spaudos, 264 pusi. 1.00 
Tvirtais apdarais __ -__________...__  1.50

Čia ir senuke isikišo su savo žodžiu, 
tardama:

“Tvarte yra trys andalužiniai ark
liai, reikia jie pažaboti ir pabalnoti, — te
gul drąsusis Kandidas apsisuka aplink

REIKALAUKIT “DIRVOS” 
KNYGYNE

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliškas ir Angliskai-Lietuviškas
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 į 
Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmiršys Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais 
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas

$10.00
$11.00
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apsuptą plačia besivingiuojančia upe. die
noje kalnas žėrėjo ir drebėjo nuo saulės 
spindulių; naktyje mėnulis liejo ant jo sa
vo sidabrinius spindulius. Gyvenimas bu
vo pilnas ramumo ir pasilsio. Tiktai kaimo 
balsai, einančių namon galvijų baubimas, 
meldėjų-vienuolių giedojimas ir tam pana
šus snaudulingi kvėpavimai, pusiau girdi
mi, kartais suardydavo didžią tylą, ramy
bę. Švelni gregorinė muzika buvo lyg gie
smė nakties giedama — pilna negirdėtų 
šiame pasaulyje balsų ir melodijų. =Tai pra-

Dvejopas Kentėjimas
“Kas kūno sopulius kenčia to 

žmonės ir gailis ir užjaučia; bet 
kas dvasioje kankinas, o žmo
nės dažino, už tas kančias jį 
visi smerkia.” t

Kas tik šiame pasaulyje gy
vena kiekvienas turi kokius nors 
nesmagumus kuriuos kenčia, ir 
taip ilgai kankinas kolei turi už-

nito

vie-
Ei- 

dai-

Rašo V. J. Budrikas.
(Tąsa iš pereito num.)

Bet jų balsuose nebuvo prasikaltimo.
Ir vienuolis žinojo išlaimėsiąs.
— Eikite dabar, ir bukite užtikrintais 

kad labdarybė visuomet grąžina savo atly
ginimą. Duoti ir šelpti savuosius žmones 
— kur butų dorybė? -Labdarybė yra sve- 
timšaliečiui. įaukite linksmi kad buvo at
siųsta jums auksinė proga užsitarnauti am
žiną nuopelną. Jis turi čia apsilikti. Bet 
pasiųskite žinią jo miestui. Lai sužino jo 
draugai.

Vienuolis stovėjo ant laiptų ir žiurėjo 
į juos. Jo saupasitikėjimas prašalino 
jų abejones ir baimę.

Kaimiečiai tolinosi (maloniai nuo 
nuolyno tikru jaunų Įcudikių sutarimu, 
darni namon kaime -keleliu juokėsi ir 
navo.

— Taip, vienuolis turi tiesos, — karto- 
» jo sutartinai.

Ir jų širdis palengvėjo ir sušvelnėjo.
Senas vienuolis inėjo tyliai į kambarį 

kur sergąs žmogus gulėjo. Kambaris bu
vo tamsus. Jis vos-ne-vos jį pačiuopė. Tik
tai sergančio veidas padarė nežymų krus
telėjimą tamsoje. Vienuolis klausėsi. Jis 
susilenkė ir pirštais palietė jį.

— Jis gyvens, — vienuolis tvirtino. — 
Jis nėra perdaug silpnas; jis tiktai baisiai 
nuvargęs. -Jam reikalinga pasilsio, ilgo pa
silsio, ramumo — musų ramumo. Tiek jis 
•nuo; musų tereikalauja. .

Didelio sąjausmo pasigailėjimo prie
glaudoje-sergantis žmogus'gulėjo ir mie
gojo.

Gavę šią žinutę, A. ir daktaras atvyko 
jo pažiūrėti: Jiedu butų paėmę jį jei tik 
jis butų to panorėjęs, ir nunešę prie upės. 
Bet jam ir čia gerai.

— Ne, ne,- jis sunjurmėjo. — Man 
čia daug geriau. Aš myliu šitą vietą. Aš 
myliu čįa sėdėti ir žiūrėti į daukus skersai 
upės. Aš gėrėjuos ąugštais kalnais. Aš 
myliu šį orą. Jis šviežus ir tyras. Aš my
liu vienuolius. -Jie labai ramus ir malonus. 
Aš myliu klausytis kūdikių giedojimo auš
roje. Aš myliu višką^kas čia randasi. Aš 
esu visiškai—pasitenkinęs.* Aš esu pilnai 
laimingas.

Ir jiedu nėbespyrė jo apleisti šią vie
tą.’ Daktarais kalbėjo į A: — Palikiva jį 
čia per valandėlę. Lai ilsis vienas. Jo su
laužyti sąnariai tuojau pasitaisys. Bet yra 
dar svarbesnių dalykų apie kuriuos reikė
tų pamąstyti. Jo kraujas pilnais karščio. 
Jis yra silpnas ir nuvargęs. Jis ęiirbo per 
nemier. Jis ėjo per 'kalnus ir klonius — 
augštyn ir žemyn. Saulė ir lietus j.o ne-' 
paguodoje. Jis dirbo be pauzės šiame kar
štame klimate. Lai liekasi; Jam čia bus 
geriau negu kitur. Jis čia bebūdamas pa
gerės ir atsitąisys, — tuomet mes galėsime 
'pasiųsti jį namon. . •

* Jiedu sutikę su jo prašymu nuėjo.
Ir žmogus apsibuvo ir ilsėjosi vienuo

lyne.
Kambaris jo 'buvo su trimis ’langais; 

žėdnamę šone po langą. Tai per vieną, tai 
per kitą jis žiurėjo į puikius traukiančius 
laukus ir- grožėjosi jais. Nuo augšto kal
nelio, kur vienuolynas stovėjo ant pat upės 
kranto, jis matė visą didelį klonį — kalną

ėjusios dienos atsisveikinimas, tai malonus tvirtos valios, ir ištver
mės savo .kentėjimus panešti. 
Jeigu ištinka nelaimė darbe ar 
kelionėje, sužeidžia jį taip kad 
-kartais rodos jau nebus galima 
vienos dienos pergyventi, nulau
žia ranką ar'koją, o kartais dar 
blogiau — sulaužo visas kūno 
dalįs, — pribuvus ligoninės ve- 
Ižimui toks nelaimingas tampa 
nugabentas ligonbutin; ten gy
dytojai greit pribuna pagalbon, 
apžiūri žaizdas, aptaiso, aprai- 
šioja ir tinkamai paguldo, pri- 

I stato slauges pridaboti. 'Jo šei
myna sužinojus apie savo nario 
nelaimę bėga kuogreičiausia ap
lankyti, paguosti; žmona ir vai
keliai, arba -tėvai, verkia šalia 
lovos nelaimingojo. Visi kas tik 
sužino apie jo nelaimę eina pa- 
lankyti, suraminti, žodžiu sa
kant, fiziškai žmogus kentėda
mas turi 'daug simpatijų, ir tai
gi nors -skaudus sopuliai kūną 
suremia, jo dvasia esti vaišina
ma širdingumu ir todėl toks 
žmogus kad ir skausmus ken
tėdamas jaučiasi laimingu ma
tydamas kad yra kam užjausti, 
kam paguosti ir. laukti jo 
kėjimo.

Visai kas kita tuo tokiu 
kenčia dvasiškai. -Jeigu 
gaus gyvenimas yra taip Sakant 
nenusisekęs-, jam laimė netar
nauja, tai -kad tuo tarpu ir tu
ri tvirtą valią, pajutęs pirmu
tinius trukumus gyvenime jis 
kenčia sau vienas užsirakinęs 
savo jausmus; jo krūtinė kas 
kartas plusta vis gilesniuose ne
pasitenkinimo sūkuriuose, nes 
dvasiškas skausmas niekam nė
ra matomas, negalima jo kitam 

' parodyti, tik pats sau vienas už
sidaręs savyje kenčia ir laukia 
dienos po dienai ateinant per
mainų, kada jo kentėjimai virs 
Į džiaugsmą. Bet veltui. Nors 
jis ' visas apimtas' neramumo, 
naktimis nemiega, neturi noro 
valgyti, nustoja vikrumo, jo nie
kas .nesupranta, niekas nepa- 

i guodžia, nes jis su savo dvasios 
l skausmais slepiasi nuo visų, riet 

nuo savo artimiausių draugų, 
savo šeimynos; 'kitas visą savo 
amžių praleidžia vienu tolydžių

1 kentėjimu, o kitas, negalėdamas 
surasti ramumo, bando savo sie-

■ los skausmus nors kam apreik- 
i šti, kad pasidalinus su kitu bu- 
. tų galima apturėti palengvini

mas.
I ,Bet o Sviete; brangus, 'kokia 

viliugystė! Tas draugas papra- 
’ štai išklausys tavo pasiguodimų 
1 ir pritardamas pasakys: “Taip,
■ man tavęs gaila”; bet dar ne

nusisuksi tu nuo jo kaip jau jis
■ tavo skausmus kitam perduos 

su pasityčiojimu iš tavo kentė-
. jimų, pasakys: “Matai, ko jam 

reikia”. Neims ilgai kaip pa
pluks sarkazmų upė aplinkui, 

įbusi pasmerktas net savo arti-

aušros pasveikinimas.
Naktis pastojo gilesne ir diena garbin

gesne. Jis gulėjo; jis mąstė. Ir atėjo jam 
mažytė mintis iš tylos — naujos mintįs iš 
naujos tylumos.

Jis buvo kaip ir kiti žmonės. Jis žen
gė per gyvenimą ir niekad nesirūpino apie 
save. Jis niekad neregėjo saulėtekio. Pu
siaudienis ir saulėleidis pažymėdavo’ tiktai 
j.o dienos valandas. Tiktai šiame laikotar
pyje jis tesustodavo dirbęs. Mėnulį jis pa
matydavo netikėtai. Apie jo permainas jis 
sužinodavo iš knygų. Jis niekas negalėjo 
numanyti ar jis naująs ar pilnas. Tiktai 
almanakas jam apie tai paaiškindavo. Jis 
nepažino skirtumo vienos žvaigždės nuo ki
los. Žemė — paprastai vieta keliavimui. 
Šalis-ir miestus jis rasdavo aprašytus geo
grafijose. Laukai — javų auginimui; kal
nai — besikopimui ar avims. Juros — ke
liai laivams ir žuvių apsaugojimui. Tai vi
sa jam išrodė be gyvasties —- apmirę me
chaniški daiktai, valdomi besąmoningų spė
kų. Ir jis' manė.tai visa gerai pažįstąs.

Medžiai ir augalai, gyvuliai ir paukš
čiai biskį geresni. Jie buvo maistui,-žais
mei, aprėdalui. Bet jų jiegos ir likimas 
taipgi buvo valdomi mechaniškų spėkų. Jo 
religija* mokino jį kad pasaulis pašėlęs ir 
besielis. Jo mokslas skelbė jam kad sutvė
rimas nuožmus, netobulas, nfechaniškas. 
Bet jis rado jį kaipo vietą dirbti ir žaisti. 
To jis ir norėjo’. Jis neturėjo kito sąryšio 
su juomi. Jis manė turįs šielą; jis tikėjo 
jog pasaulis neturi sielos. Ir kad toji jo 
siela tęsiasi ant šios žemės tiktai per trum
pą valandėlę. Čia atgyvenusį ji nueina ki
tur-. Kokiam darbui ir kokiems dalykams 
bei mieriams užinteresuoti save pasaulyje 

! kurs toks tamsus ir trumpas? Kaip pri
prasti prie jo? Kartais pasaulis pasirodo 
jam ir .gražus savo mechaniškame bėgyje.

Bet reąliškai, visa ką jis turėjo daryti 
į juomi — tai naudotis.. Užinteresuoti save 
. pasaulio bėgančiais dalykais.

Tada jis manė kad nėra sąryšio tarp 
jo ir pasaulio. Bet šiandien, rymodamas 
tykiai su liuoslaikiu, pasijuto esančiu veik
mėje su pasauliu.

Laikas slinko'. Ir jis mąstė kartu su 
laiku..

Gamta pradėjo kviesti jį. Jis dalyva
vo jos upuose. Ir kuomet saulė nusileido 
už vakarų kalnų ir maudė pasaulį garbė
je, jis atjautė gamtos.liūdesį. Vakaro skai
stumas — tai ramybė 'kuri laikė apgobusi 
jo dvasią. Ir kada aušra nusidabrino vi
sus rytus ir žemė vėl budėjo ir šypsojosi 
galutina palaima, tuomet jo širdis -šokinė
jo su visų daiktų džiaugsmu.

Jis jautė savyje pulsus liepsnojančius 
ir besirengiančius atsiliepti viso pasaulio 
pulsui. Visa gyvybė aplink jį 'buvo taipgi 
jo gyvybe, — jis — jos dalis.

(Bus daugiau)

miausių žmonių, jeigu jie suži- j 
nos kad tavo dyasia kenčia , 
skausmus, kartais net ne iš ki- | 
tos kokios priežasties kaip iš jų 
nepadoraus apsiėjimo su tavim , 
«ir» abelnai visais kitais žmonė- , 
mis, kada tavo idealai mindžio- , 
jami kasdien, tavo prakilnios . 
sielos sparnai karpomi blogų . 
pasielgimų žinklėmis.

Tas pats ir su moterimis. Mo- 
terįs kurių gyvenimas yra ne
nusisekęs gali but kenčia dar 
daugiau dvasiškai negu vyrai, 
nes joms ir kentėjimai yra daug 
didesni. Jos gyvendamos poro
je, o tuomi gyvenimu nepasiten
kinančios, esti tikromis vergė
mis. Jos ne. tik neturi pilnos 
valios ant savo jausmų, bet vi
dujiniai jos dvigubai tvirčiau 
užlaiko savo jausmus užrakinu
sios, slepiasi tuomi nuo savo vai
kelių, nuo vyro, nuo draugių, 
nuo kaimynų, nes jeigu tik kas 
sužinotų apie jos sielos krimti- 
mąsi, tai reiktų dar daugiau nu
kentėti visokių užmetimų. Tai 
gi kad širdis ir kraujais aptvi
nusi, visuomet ji bando lošti Sa
vo moterišką rolę, bando palai
kyti savo veiduose šypsą.

Ne tik Suaugę žmonės turi 
įvairius dvasios nepasitenkini- 
nimus; juos turi ir augantieji, 
ir juo daugiau dvasiško kentė
jimo kurs turi iš mažens, tuom 
to žmogaus gyvenimas yra per
siėmęs skausmais ir jam už
augus. •

Pavyzdžiui paimkime tą. Vai
kas paaugęs eina mokyklon, iš
būna tenai pusę metų, metus, 
pramoksta skaityti, rašyti, skai
tliuoti ; stengiasi kaip galėda
mas >savo užduotis atlikti. Bet 
gale termino parneša iš mokyk
los tam tikrą duotą tėvams ra
portą. Atradęs kad vaikas ne
atliko to ką kiti už jį vyresni 
atsiekė, arba ne įtiek kiek tėvas 
mano jo vaikas turėjo, atlikti, 
kolioja jį, barasi už apsileidimą, 
netikumą. Tėvo pikti atsiliepi
mai apie vaiko pastangas iššau
kia jo ašaras, vaikas tampa ap
imtas baimės, pradeda jame kil- 

. ti abejonė, nepasitikėjimas, — 
net nors tėvas ant jo visiškai 
nepanaudojo to kas ’suteiktų 
jam fizišką skausmą.;5 r Jis pa
junta dvasišką žaizdą. Vaikas 
apsiimtų velyk fizišką skausmą 
nukentėti, negu diena iš dienos 
matyti -savo tėvą susiraukusį, 
nepasiganėdinusį- Jei kas ir pa- 

i taria tokiam tėvui kad jis vai-
■ ko neprivalo (gąsdinti, tai tėvas 
1 atsako buk negalima vaiko už

auginti jei jis nesibijos tėvo.
i Mat, perdaug Sunkus trusas in-
• auginti vaikui supratimą doru
■ badu, kad vaikas butų įrielan-
■ kus suaugusiems, neįkirus, man-
■ dagus, nes tankiai pačiam tėvui 

stoka ištvermės ir mandagumo.
i Kiekvienas tėvas ar globėjas
• augindamas vaikus turėtų įsitė- 
i myti kad pasmerkimas vaiko 
, atima jam energiją, norą prie
■ visko; kenkia jo sveikatai, sme- 
i genų besivystymui. Garsusis 
i Newtonas iš pat mažens buvo
• baisiai netikusiu studentu mo-|

kykloje. Jei jis būtų turėjęs to
kį tėvą kurs butų jį pradėjęs 
bausti ir gąsdinti už nepasise
kimus, gal Newtonas butų bu
vęs paprastu raštininkėliu visą 
savo gyvenimą.

! Suprantantis ūkininkas neda- 
leistų niekuomet bauginti jauną 
arklį ar šuniuką, nes tas atima 
nuo arklio strainumą, nuo šuns 
vikrumą; o daugelis tėvų ne
paiso apie savo vaikų ateitį. To- 
kis ujamas vaikas užaugęs ir 
įgavęs tiesos panašiai elgsis su 
kitais, nes augdamas tuos blo
gumus paveldėjo nuo savo tėvų.

Jeigu užaugusiam sunku ken-

tėti dvasios skausmai, tai atsi
minkim kad mažiems suteikda
mi sielos skausmus elgiamės ne
sąžiningai. Gyvenimas pilnas 
Įvairių kentėjimų nuo pat šio 
pasaulio išsivystymo, bet diena 
po dienai ateina tikros civiliza
cijos gadynė, kada žmonės bus 
pasiliuosavę nuo įvairių kentė
jimų.

A. B. Strimaitis.
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“DIRVA”
Cleveland, O.

Su užregistruotu vaisbaienkllaSuv. Vaisi. 
Patentu Biuru.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan

čios ypatybės Šiame vaiste idėtos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvėpalo.

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

m ■■■ 1 patiks kad,
ir gačniau- 
eiaiypataL

• CONTCnrSSFlUlO ozs

, ALCOWOL4OM

STOPS DANDRUFF
. PROMOTES ' * r 

HEALTHY-SCAI.P 
LUXURIANT HAIR

F.AD.RICHTER&CO 
’bushtcrmimal -BLOG 5 

• BROOKLYN^ 
NEW YORK.

EATSIDUOK visai ant sio- 
dieninio darbo; turės ką 

nors ant ko butų galima atsi
duoti. Nieko nėra geresnio kai 
nuolatinis, auganti^ taupymas 
pinigų taupymas. . „ . ,

Su vienu dolariu galit pra
dėti taupymą šioje Society 
for Savings.

Incorporated 184Q 

‘farietij for$iroiiigi5 
in the ffiitjg of CTleoelanb 

Punic SQUARE

Didžiausias ir Seniausias Taupymo 
Bankas Ohio Valstijoje

AptlekoM 
parsiduoda 
po65o. arba 
atsiųskite 
75o., tad 
atsiusime 
per palte 
tiesiog i* 
Išbara
te rijos.

Būtinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio. - 
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
Tais- 
baženklla.

THE MUNICIPAL SAVINGS 
LOAN COMPANY 

Sumokėtas Kapitalas suvirs $500,000.00

Šis sumokėtas suvirs Puses Milijono Dolariu Kapitalas 
yra liudymas ir apsauga visų tų pinigams, kurie deda į 

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

MES MOKAME 5% UŽ PADĖTUS 
PINIGUS TAUPYMUI

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

Main Office
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING 

Euclid Avenue prie East 14th Street

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

Miles Avenue, kampas E. 123rd Street 
West 25th Street, kampas Wade Ave.
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llaunimas

KUR GALĖTŲ BŪTI ŽEMĖS 
VIRŠUS IR APAČIA

0AUGELIUI žmonių kuri’ įsiskaitę žino 
jog žemė sukasi aplink savo ąšį, į min- 

ti ateina kad vidurnaktyje mes stovime tie
siai galva žemyn lyginant su musų pozi
cija vidurdienyje kada manomai mes esame 
galvomis augštyn į erdves. Ir ‘kiti tada už- j mos. 
Idausia ar nebūtų didesnis palengvinimas j 
pasauliui kad žmonės atmestų senus idog- 1 
matiškus prietarus siekti į dangų augštyn 1 
arba į viršų iškėlus akis žiūrėti. ]

Jeigu žmonės nerodytų į viršų kada < 
kalba apie dangų, — rašo Garrett P. Ser- i 
viss, «— tai kurlink jie,turėtų rodyti? Di- 1 
durnoje atsitikimų tokis apsiėjimas nėra 
dogmatiškas prietaras jog dangus randasi 
toje nurodomoje pusėje, bet tai yra atvai- 
zdinimas skirtumo tarp dangaus ir žemės, 
ir, kadangi vienatinis kelias tolyn nuo že
mės yra linkui erdvių, naturališkai pirštas, 
vadovaujamas minties, rodo į erdves.

Taip visados ir visur buvo, ir taip bus, 
kolei rasis žmonės kurie tiki į ateitį ir į 
gyvenimą po visko. Žemei sukantis apie 
savo ąšį žmonės po senovei rodys tolyn nuo 
jos centro, t. y. virš savo galvų, nurodymui 
kur dangus randasi, ir jiems nebus bėdos 
delei žemės fiziškos padėties sulyg kurios 
vieną sykį mes stovime lyginamai galva 
augštyn, kitą sykį žemyn ir abiems tar
pais rodome kaip tik į priešingas puses.

Prieštaraujančiam žmogus galėtų pa
sakyti: “Dangus yra virš ir iš visų žemės | 
pusių vienu sykiu; tai kokį skirtumą tas 
daro kada mes rodome vidurnaktyje į vie
ną pusę ir vidurdienyje į priešingą pusę? 
Tos pusės yra abi 'aiigštynlink tuo *pačiu 
supratimu, tai yra nuo žemės centro, ir tik 
tą mes ir turime mintyje, ir kuomet reikės 
'Vykti į dangų kelionė atsibus tolyn nuo že
mės. Žemė yra tik punktas ir ji visa ap
supta dangumi.” '

Vienok, kaip žinoma, buvo ir yra žmo
nių kurie tiki jog dangus yra mažiau dau
giau apribota vieta. Benit taip jų apsaky
mas apie dangų ji mums apibudina. Jie 
įsivaizdina dangų gulint tarp žvaigždžių 
kuris, jų nuomone, sukasi apie jį kaipo cen
trą.

Nekurie net tikėjosi jog astronomai su 
savo teleskopais ir jų tyrinėjimais erdvių 
ir dausų kūnų judėjimų atras didžią val
dančią žvaigždę apie kurią sukąsi visa vi
sata, ir kuri galima butų pavadinti kaipo 
Dievo sostas. Tokia pažymė kartą net bu
vo nuskirta žvaigždei kurią jus visi galit 
matyti nuoga akia, žvaigždei Alcyonai ku
ri randasi Plejadų žvaigždyne, matomame 
iš rudens per žiemą, apie kurias čia buvo 
daug sykių minėta.

Manymas jog Alcyona yra visatos cen
tras buvo remiamas ant klaidingo tikėji
mo jog visų žvaigždžių judėjimas priklau
so nuo tos žvaigždės gravitacijos centro vi
sų žvąigždžių sistemoms. Tas (tuoj tapo 
atmesta, ir astronomai nerado jokios žvai
gždės kuri butų galima vadinti kaipo visa
tos ąšis.

Nėra aibėj onės kad kur nors yra cen
tras bendrojo pritraukimo vi^ų dangiškų 
kūnų, vienok tik neaiškus spėjimas tegali
ma daryti kaslink jo tikros vietos, ir jeigu 
butų atrastas galbūt tas centras nebūtų 
niekuo užimtas — tik tuščias. Galėtų bū
ti tiktai matematiškai patikrintas punktas, 
perkeičiąs savo poziciją su įvairiais pasikei- 
tinėjimais žvaigždžių keliavimo.

Jeigu butų galima altrasti punktas už
imantis valdantįjį visatos centrą jis butų 
visatos dugnas greičiau negu visatos vir
šus. Mes vadiname apačia nuo bile kurio 
punkto nuo žemės paviršiaus linkui gravi
tacijos centro, kadangi linkui tenai visi dai
ktai puola. Pacifiko salos gyventojas ir 
Kongo negras puolantieji vienu tarpu že
myn linkui žemės centro susitiktų vienas 

" kito kojų susidurimu. Abudu pultų žemyn 
noris į priešingas puses.

Tuo pačiu budu yra žemyn nuo plane-

tų linkui saulės, ir jeigu žemė ir Marsas 
kuomet randasi priešingose pusėse saulės 
staigu sustdtų savo kėliavime aplinkui, abi 
tos planetos pultų linkui saulės, ir tenai su
sitiktų dugne savo puolimo. Taipgi jeigu 
yra kokis bendras visatos centras, jo pa
dėtis butų žemynlinkinė visoms žvaigždėms 
lygiai.

Šitie faktai apibudina bendrumą saki
nių “viršus” ir “apačia”. Jie (taipgi apibu
dina psichologišką pradžią albelnos idėjos 
apie dangų. Ta idėja paremta tiktai ant 
priimto priešingumo dangiškų ir žemiškų 
dalykų. Kadangi viskas “ant žemės žemiš
ko” puola linkui žemės kaipo pritraukimo 
centro ir instinktiviškai vadinama nedan- 
gišku, taigi kelias vedantis nuo žemės to
lyn reiškia einantis linkui dangiškos palai-

Visi dedieji daiktai nueina žemyn ir 
užsikasa žemėse; visi lengvi ir eteriško po
būdžio daiktai, iš kitos pusės, žinoma kįlą 
priešingai nuo gravitacijos centro, linkui 
erdvių — ir todėl tas turėjo savo reikšmę 
nurodančią galutiną dvasių huvynę, pasi- 
liuosavusių nuo žemiškų žabangų.

Vertė A—Z.

IR ILGU, IR LIŪDNA
Ir ilgu, ir liūdna be šąjausmo būti, 
Kad siela kankynių tamsa apsidengia.
O
O

gazieta rodija ir kūdikius gir-

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

3=
PRILYGINIMAS

Aš stovėjau ir žiurėjau 
Kaip paukšteliai sau lizdeli 
Po mus stogu taip paltogiai 
Susidėję išperėjo 
Mažutėlius paukštužėlius, 
Ir kaip motė juosius mokė, 
O tėvelis juos sliekeliai 
Tik maitino ir augino.
Mintįs ėmė, lyg man lėmė 
Tokią dalį už bernelio, 
Kaip laimingai ir džiaugs

mingai
Prie jo šono aš, kaip poni, 
Su vaikeliais prie (mus kelių 
Juos mokysiu ir tvarkysiu, 
O bernelis, mus tėvelis, 
Tik žiūrės mus ir mylės mus.
Stebuklinga, išmintinga 
Gamta yra kad taip vyrą 
Skyrė ponu ir valdonu 
Mus, mergelių, ir vaikelių; 
Kad mes galim prie jų valios 
Linksmos būti, nepražūti. 
Užtai 
Turiu

dyti. Atnešk šia iš aisbaksio 
ką vakar išviriau!”

Ale vakar virta dar nėra to
kia “macni”, tai ir nebėda jei 
ir kūdikiai paragautų. Tik sau
gokit nuo tokių gėrimų kurie 
jau turi kiek nors “lamžiaus”.

limas: Vilnija vadinama Vil
niaus Lietuvos dalis; Kauni ja 
Kauno dalis. Ir galime sulauk
ti to kad Lietuva greitai bus 
visai panaikinta.

O taip mes narsiai kovojame 
už savo garbingą senovę....

Tai prie ko einam. Indiana 
valstijoj automobiliui-trokui v&- 
žiuojant per gelžkelio reles, su
sidūrus su garvežiu, trūkis ir 
dešimts vagonų numesta nuo re
lių ir užmušta pečkuris. Tro- 
ko vežnis išliko sveikas!

vyrai tame yra >— 
tarti — meilės verti!

Kleopatra,
Juokų-Red.: Senai jau

meilė?' Jausmų tai žaislelė mažutė.... 
metai greit bėga, sparčiai laikas žengia.

Mylėt valandėlę, bevertis dalykas;
Amžinai juk nieks nemylėjo.
Praeitin pažvelgus—kas buvo pranyko, 
Visakas pasaulyj niekingai praėjo.

Linksmumas juk irgi kada prasišalins, 
Kada protas šauks, “Tas neb’tinka”, 
Aplink apsidairius, tas visas gyvenim’s 
Tai mesta vaikams žaisle menka.

Eleonora.

(AR....?
Ar niekas nesupras mano jausmų? 
Nei tos ugnies >ką liepsnoja 'krūtinėj! 
Tas ir laimingas kas neturi skausmų. 
Argi mari lemtos vien kankynės? 
Norėčiau meilės tyros skaistumu 
Alpstančią sįelą atgaivinti — 
Sergančią širdį nuraminti.

Eleonora.

Voronežas.

t ŽINAU AŠ ŠALĮ 
Žinau aš šalį nuniylėtą, 
Gražiomis gėlėmis nusėtą, • 
Ten skamba brolių sutartinė, 
Džiaugias mus jaunų krūtinė. 
Tenai gamtužė daug puikesnė, 
Tenai vėjelis malonesnis, 
Tenai Tėvynė mylima — 
Jinai vadinas Lietuva.

Pr. Daugininkaitis.

Nub
p-lė Kleopatra eilėmis mus ža
vėjo, bet kuomet vėl atėjo, klai
dingai uždainavo (pagal supra
timo savo). Mes tankiai tėmi- 
jame į žmones ir matome jų di
deles klaidas, nors jie tą daro 
manydami darą taip kaip turi 
būti. Mergelės taipgi yra klai
dingos savo įsisvajojimais kad 
'“•vyrelis, tas tėvelis, tik žiūrės 
mus ir mylės mus.” Išsykio 
taip dainuoja, o paskui išran
da Įeitas natas ir užtraukia;

“Jis pragėrė namelius, 
“Nuo laukelių rugelius, . 
“Jis’pragers mane jauną, 
“Nuo rankelių žiedelius.’...”
Kad tik žmonės mokėtų nuo 

gyvulių pavyzdžių imti, gal tik 
jau geresnė sviete. tvarka butų 
negu dabar, kaip šeimynoje taip 
ir valstybėse.... '

V
Mahometono gyvenimo troš

kimu yra aplankyti. Mekką.
Kataliko gyvenimo troškimas 

— aplankyti Rymą.
O Lietuvio bolševiko gyveni

mo troškimas — aplankyti Ru
siją.

Pirmieji du, sugryžę po ilgos 
kelionės, atsidusę sako:

“Visur Dievas tas pats”.
Lietuvis bolševikas pabėgęs 

iš Rusijos prakeikia visą tą ro
jų ir viską 'kas jame yra.

Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai....

Zigmas Stalioraitis ir Stasys 
Katilius (kaimynai nuo Oregon 
avė.) susiginčijo už katę: kat
ram iš jų katė priklausanti, ka
dangi ji ir po vieno ir po 'kito 
stubą pasimainydama viešisi. « 
- Visos istorijos negalime Saky
ti, nes nematėme, tik dabar jie
du jau stovėjo prieš teisėją ku
ris juos barė:

. “Už tokį menkniekį, ar nega
lėjote tarp savęs susitaikyti?"

“Mudu ir bandėm susitaiky
ti, tik policija įsimaišė."

X
Gerb. Tilvikas prisiuntė šito- 

tokią užduotį mums įspėti:
“Kada' net geriausi draugai, 

į mišką nuėję, vienas nuo kito 
kuotoliausia šalinasi?”

Atsakymas bus kitame num.
/

Tamas Simas (sulietuvinta 
pavardė), iš Rochester, N. Y., 
buvęs pora sykių vedęs ir da
bar vėl likęs vienas, rašo: “Ku
rie po eilėmis pasirašo ‘Apleis
tas’, turėtų ištikro rašytis ‘Pa
leistas’.”

Kaip istorija rodo, Francuzi- 
jos karalius Louis XIV buvo la
bai paikas ant moterų ir pasi
duodavo jų norams. Bet vis
kas ką jis padarė tai išpylė ke
lią druska kad užganėdinus jo 
mylimosios užsigeidimą vasaros 
laiku pasivažinėti rogėmis.

Jeigu rašymas yra garbės 
darbas, —- rašo mums A. A., — 
tai musų kritikai rašydami kitų 
žmonių .veikalų, kritikas ir pa- 

’ rodydami kad jokis dar sviete 
žmogus nieko neparašė kas ga
lėtų kritikų augštam protui pri
lygti, užsitarnauja ta kritika 
sau didžiausią garbę, nors patįs 
nieko kritikai neparašo.

Jonas Jasiunas (iš Akrono) 
nori žinoti: Kada žmogžudžiai 
užmuša žmogų miegantį, kaip 
juos i]
i Ir:

dis n esi sako kad ne jis tą pa
darė?

jaunama?
.odei pagautas žmogžu-

Kode! Lietuvių prabočiai tu
rėjo daug vardų savo tautoje, 
nors beveik vieną kalbą vartojo ?

Iš šių laikų pavyzdis yra va: 
vietoj tikros — ir vienos — Lie
tuvos jau dabar atsiranda ski-

Jūsų Tautiečiai Naudojasi 
The Cleveland Trust 

Kaimyniškų Skyriumi
JIE žino jogei The Cleveland Trust 

Company įrengė skyrių didelio ban
ko netoli jų namų'iš kur jie gali greit 
pasiųsti pinigus į Europą žemiausio
mis kainomis arba pirkti laivakortes. 
Tenai jie gali taipgi gauti pasportus ar 
afidavitus, arba pasidėti savo pinigus 
saugiai, kur jie gali atsiimti kada nori, 
ir kur pinigai neša 4% pelno.

Ateikit j skyrių jūsų kaimynystė
je. Jam epaprastai buna tokis kas 
moka jūsų kalbų.

Gbe Glevelanb 
Urust Company

Šaltiniai Suvirs $121,000,000

■VAWAV<Y.VAVAWAVAVAW

HIMNAS DIEVUI PERKŪNUI '
Perkūne, Dievaiti, apsaugok Lietuvą 
Nuo, šitos nelaimės kurion ji pakliuvo, 
Nuo priešų tokių ką tave nemylėjo 
Ir naują tikybą ant musų uždėjo; 
Tave kurie smerkė ir tavo šeimyną 
Gausingą dievystėm’s po kojų sumynė.
Ir šiandien jie tęsia žiaurius darbus savo, 
Paniekino žmones ką garbino tave.
Mes šaukiamės tavęs, Perkūne, senbuvi, 
Ateik i pagalbą, apsaugok Lietuvi; • 
Į talką visus sau dievus suvadinki;
Kurie iš senovės klausyt tavęs linkę;
Sustoję išvieno, iš viso jus vieko,
Kol vasara — duokit, lai Lenkų, nelieka!

Prometėjus.

munistų rojuje bėga iš jo keik
dami neti savo gimimo dieną ir 
savo kvailumą.

Bet nei vienas komunistas 
nebėga iš kapitalistų rojaus — 
katriems pateko caro palociai, 
automobiliai, minkšti krėslai ir 
kitos gražybės.

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

LAKE

ii

Pirmiausia ir Vienintelis Tikrai Lietuvių 
Bankas Rytinėse Valstijose

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

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

•Kas Siunčią Pinigus Lietuvon, ar pašalpos giminėms 
ar pats ketindamas keliauti, ar bizniui — pirkimui ūkės 
ar pasidėjimui Lietuvos Bankuose, ir nori kad pinigai 
butų teisingai, be nuostolių ir greitai pristatyti, — bu
stinai lai kreipiasi į Baltic States Banką, kurs persiun
čia Lietuvon pinigus greičiaausia ir teisingiausia.

Kas nori pasidėti pinigus nuošimčiams dr 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.

BALTICS TATES BANK
294 Eighth Avenue New York, N. Y.

i:
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virve- 
gauta

Vietos

“Vienybės” “Tarkos” 
gramu iš musų miesto 
tokia žinia:

Kiauland, Ohoho. —
laikraštis (be slaptybės — tai 
“Dirva" •— Juokų red.) įžen
giamuoju straipsniu (tai netie
sa, buvo toliau nuo slenksčio — 
Juokų red.) uždėjo stambiomis 
raidėmis tokį antgalvį: “Gerkit 
Patįs ir Girdykit kūdikius”. Ka
dangi daugelis laikraščių skai
tytojų teskaito tiktai antgalvius, 
todėl Petras Maknaitis, šitą per
skaitęs, tarė savo Rožei:

“Matai, vambše, tu vis rėki 
ant manęs kad (aš geriu, štai

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

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

12000 Superior Ave.

i GRIGAS 
KUNASAUSKAS

TIESUOTAS 
AGENTAS VISŲ

GĄRLĄIVINIU 
LINIJŲ

Patarmės Merginoms apie Lyties Dalykus. — Labai 
svarbi knyga merginoms ir moterims, nes 
plačiai supažindina su visomis moteriško
mis ypatybėmis, kurios pagelbės išvengti 
įvairių nesmagumų. Knyga yra didelė, su 
paveikslais, 125 puslapiai. Parašė Marga
ret H. Sanger, vertėj. Stropus. . 1.00

Dembskis, jo gyvenimas, raštai ir darbai — gy- 
musų pirmųjų 
Su paveikslais 

1.00

K u n.
vas piešinys dideles atminties
minties liuosuotojų didvyrio.

* ir dailiai atspausdinta knyga, 166 puslapiai_

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

TIESI KELIONĖ LIETUVON
NEKLIUDANT LENKŲ KARIDORlAUS.

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

Bagažai eina sykiu dovanai. Pasai $10.00.
Pinigais siunčiam) ppf bankus ir telegramų žemiausiu kursu. Ke
leiviai pasitinkami ant dypų, aprūpinami jų bagažai ir apmokėji

mas “Income Tax”, ge^ra nakvynė, palydėjimas ant laivų. 
Rašydami pridėkite 2 centų štampą.

P. Mikolainio Agentūra
53 HUDSON AVENUE BROOKLYN, N. Y.

Agentūra Uždėta
1910 m.

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.

COLLVER - MILLER CO.
LAIVAKORTĖS IR PINIGŲ SIUNTIMAS

Mes vartojame jūsų kalbą.
2033 E. 9th Street
netoli Euclid Avenue

ir 198 W. 25th Street 
Kampas Franklin Ave.

I LAIVAKORTES į LIETUVĄ
5 ir iš LIETUVOS parduodu per Roterdamą, Ant- 
5 verpeną, Hamburgą, Bremeną, Klaipėdą, Eitkūnus 
< ir liepojų, ant geriausių ir greičiausių laivų. Išrei- 
4 kalauju pasportus visiems keliaujantiems į LIE- 
į TU VA. Pinigų siuntimas ir mainymas pagal die-
4 ninį kursą. Išvažiuojantiems į Lietuvą mainyti pi- 
Š nigus neverčiame. Atvažiuojančius iš kitų miestų
5 patinku ant štoties ir bagažus pristatau ant laivo. 
5 Su visomis informacijomis kreipkitės yipatiškai arba 
į per laišką pas sena ir užtikrintą agentą

| ' G. KUNASAUSKAS
į Visuotiną užsitikėjimą įgijau teisingu ir mano geru pa- 
4 tarnavimu užganėdijau daugumą, užganėdinsiu ir jus.
WAWVWWWWVWVWWVWWTOJWWJWWWWVWWVW



DIRVA

f š. m. liepos m. Lenkų Užsie-| didelis judėjimas, kelių taisy- pagrobti Lietuvos.
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30c

75c

35c
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Greičiausia Nupertame ir Pilnai užmokame
č. SOSNAUSKIO VEIKALAI

25c

Vietose1.00

25c

Rosedale 1157 7907 Su

Prospect 953

i

i

i35c
60c
50c

$911.98 
$2,866.11 j

Kur vienytai, 
Ten galybė.

50c 
60c 
25c 
30c 
45c

Kur seniausia.
Ten geriausia.

puolė 
rajo- 

Vidu- 
veda^

I

Parašė J 
slais. L 
norės sis 

ir Eurt

ęvij 
paskii 
kurių 
vo pr 
metus 
gą Jų«

75e 
50c 

( 50c
65c 
40c 
75c 
25«
60c

25c
30c 
40c
35c

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

30c 
60c 
20c 
20c 
30c 
15c 
15c 
15c 
25c
15c

(solo) ............ i .
Gimę (chorui) .

30c 
50c 
6Qc 
l.M 
1.00 
30c 
75c

$835.96
$3,778.09

35c 
30c 
60c

1.00 
1.50 ' 
60c 
50c

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

75c 
25c 
30c 
25c 
60c 
60c

pinigai, du šim- 
auksinų, pasiųs-

I

Norėd; 
už

prie karės dabar 
gąsdinimas, kad 
nuolaidesniais, ir 
O. W., L. B. K.,

pilnai 
tuomi

1

Stygos (duetas) ................ ».■...

ST. ŠIMKAUS VEIKALAI
Dvaro ir Tykus Buvo Vakarėlis 

chorui) ..........................................

I

Reikalaukite platesniu 
formacijų apie viską, 
šykite mums laiškus, 
kniaukite musę piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

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

. "Kauno“Karys” rašo:

Kariumenė- verčia Lenkus susilaikyti nuo Likviduota Komitetas
i leidžiamos nanins Irrrre.q kuri nusitęstu ii- . . _ .... __  . Aįya

j

tų ir mobilizacija. J
je ir tarp gyventojų leidžiamos naujos karės, kuri nusitęstų il- 

j paskalos kad Lietuviai rengiasi gesniam laikui, nes vienu mos- 
I pulti Vilniuj Pafrontės rajone telėjimu Lenkams nepasisektųCHORAMS 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

__KARĘ SU 
ŽELGOWSKIADA?

§

§i 
g
?

i

I 

g

S 
“j

I i
g
i 
i
i

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI 
šių nakcialy (dzūkiška) ................«'.................
Jojau Dieną (dvi: augštam ir žemam balsui) 
Ko Liūdit, Sveteliai? .........................................
Vai Aš Rakinčiau ..............................f....
Už šilingėlj .................. .. ...................................
Dovanojo (dzūkiška) ...............'...... .........
Skyniau Skynimėlį '...............................................
Tykiai Nemunėlis Teka ......................................
Saulutė Raudona .................... .............................
Lihgo (Latviška) ................................\................
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) ......... , .i..................................
Neverk pas Kapą (mišram chorui) ..................
Metai po Metų (vyriškas kvartetas) ..............
Oi, Rūta, Rūtele (solo) ........................ ..........
Pasaka (solo) .............................................:......
Nokturnas — Ačiū (solo) ... ...............................
Kur tas šaltinėlis (solo) .....................................
Vai, Verčia, Laužo (solo) ..................................
Lietuviškos Dainos (mišr. chorui) II sąs..........
Gamta Graži (4 lygiems balsams) ..................
Skambančios

Ant Tėvelio
(mišram

Aš Jojau Per Girelę ir Žaliuok, Rūtele (m. ch.) 
Atsisveikinimas su Giria (mišr. chorui) ..........
Aš Jsivilkčiau Čigono Rūbą (duetas) ............
Atsisveikinimas su Tėvyne (mišr. chorui) 
Darbininko Daina (mišr. chorui) 1........ ..
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, Mergužėle ir Einu per Dvarelį 

(mišram chorui) ...................................
Ne del Tavęs aš. Mergele (solo) ......................
Oželis (mišr. chorui) ..........................................
Oi, Greičiau, Greičiau (solo) ..............................
Oi Kas (Apleidžiant Tėviškę — solo)..............
Paukštužėli Skrajūnėli (mišr. chorui) .... .. 
Plaukia sau Laivelis (duetas) ........ ..........
Pąmylėjau Vakar; Vai Varge, Varge ir Vai Pu

tė, Putė (solo) ..........................(.
Saulutė Tekėjo (duetas) .....................................
Sėdžiu po Langeliu ir Per Girią, Girelę (m. ch) 
šią Nedėlėlę (mišr. chorui) ..............................
Scherzo (tik pianui) .........................................
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. cb.) .. 
Aš Pas Tėvelį ir Močiute Mano (mišr. ch.) .. 
Aš Toli Nuleista ir Tris Dzienas (m. ch.) .... 
Balnok, Tarne, Žirgelį, ir Gerkim, Broliukai .. 
Močiute, 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) ........;.'.*............................. .........
Tautiški šokiai: Kepurinė ir Klumpakojis (pia.) 
Taut. Šokiai: Suktinis, Našlys ir Noriu Miego ” 
Trjs Liaudies Dainos (pianui) .............. ...........

75c 
60c 
35c 
35c 
35c 
35c 
35c 
35c 
35c 
36c 
60c 
25c 
50c 
50c 
60c 
50c 
50c 
50c

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, 

Chicago, Ill......................................... .

“DIRVA”
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nio Reikalų Mįnisteris Skirmun-1 mas. 
tas pasiuntė Anglų, Francuzų ir Į 
Italų vyriausybėms notą kurio
je jis protestuodamas prieš Len
kų persekiojimus Lietuvoje pra
šo Santarvės valstybių užkirsti 
kelią panašiems apsireiškimams, 
kad tuo budu išvengus susirėmi
mo tarp Lenkijos ir Lietuvos.

Logingai mąstant, iš šios no
tos išeina kad jeigu ir toliau 
Lenkai bus taip spaudžiami (?) 
Lietuvoje, tai Lenkija priversta 
bus pulti Lietuvą. Visai nekal
bant apie tai — lenkai, kaipo 
tokie, Lietuvoje nėra persekio
jami, kas gerai žinoma kiekvie
nam valstybiniai mąstančiam 
piliečiui. Apsistosime plačiau 
del Lenkų grąsinimo pulti, ku
ris mus turi sudomėti. Kiek
viena nota turi būti paremta 
kokios nors jiegos, ar tai fizi
nės, ar moralės, nes kitaip ji 
pasiliks tik popieriaus gabalas. 
Visus savo žygius Lenkai iki šio 
laiko rėmė ir teberemia ginklu. 
Tai raudonu siulu eina per visą 
Lenkijos istoriją iki jos padali
nimo 1795 metais. Tą pat mes 
matome /ir šiais pastaraisiais 
Lenkijos gyvavimo metais; pa
kanka tik prisiminti Focho lini
ją, dievai žino 'kiek kartų pakei-

• stą, Suvalkų sutartį, kuri vos 
pasirašius jau sulaužoma; Rygos 
sutartį, kur Lenkai' pasigrobia 
didžiausius Gudų ir Ukrainiečių 
gyvenamus žemės plotus, Augš- 
tąją Sileziją ir tt. Šiuo atve
ju, reikia manyti, Lenkai irgi 
įrodys pasauliui ministerio Skir- 
munto teisingumą |savo numy
lėtu budu — gįnklo pajiega, juo 
Labiau kad dabar 'Lenkai |turi 
liuosesnes rankas negu kada 
nors anksčiau turėjo. Galingi 
kaimynai iš vakarų ir rytų šiuo 
metu ibejiegiai ir vargu:ar jie 
begalėtų pasipriešint tokiam ag- 
resiviam Lenkų žygiui. Vaka
rų kaimynai-Vokiečiai, Versalio 
sutartį pasirašius, keletai dešim
čių įmetu nustojo savo (galybės; 
Rusai, iširę nuo didėsės karės, 
dar labiau nusilpo per tris me
tus nepertraukiamos piliečių ka
rės, o šiais metais prisidėjo dar 
didžiausias badas Pavolgėj. Vi
sos Rusų pastangos nukreiptos 
į tai kad neduoti galutinai suir
ti šalies (gyvenimui ii* atstatyti 
pramonę. Rusai, matyti, nori' 
pirma susitvarkyti viduje ir už
sienio politikoje, ir 'kol kas su
silaikyti nuo agrėsivių žygių. 
Jų užsienio politika dabartiniu 
momentu karakterizuojama žo
džiais: “potiše da poglaže”.* Su 
Lenkais jie irgi laikysis grei
čiausia tos pat linijos; apie tai 
liudija ir didelių bolševikų ka
rės jiegų, stovėjusių Lenkų pa
frontėj, atitraukimas Ukrainos 
gilumon.

Tokį patogų -sau momentą 
Lenkai stengiasi sunaudoti kad 
galutinai išsprendus ginčą su 
Lietuva jiems tinkamoje plot
mėje. Todėl ir' skubinasi ponas 
Skirmuntas rašyti savo (notą, o : 
jai paremti siunčia arčiau prie 
demarkacijos linijos ginkluotų ; 
partizanų, o kai kur ir naujų ka- I 
riumenės dalių nuo bolševikų ; 
fronto.

“Vidurinės Lietuvos” terito- ■ 
rijoje mokinami apsieiti su gin
klu visi jauni vyrai nuo 18 iki 
23 metų: Tam tikslui 'kiekvieną 
dieną jie renkasi nuo 5—8 vai.

] ryto paskirtose vietose, kur per
sirengę karės drabužiais mank
štinami 'karininkams Vadovau
jant. Pirmos persirengusių kre
gždės jau spėjo pasirodyti mu
sų fronte. Liepos. 17 d*, persi
rengusių Lenkų kareivių 
musų sargybą Švenčionių 
ne Lokajų kaime. Visoj 
rinės Lietuvos teritorijoj 
ma registracija vyrų nuo 18—35 
metų amžiaus, o kai kuriose vie
tose jau paskelbta minėtų me-

Tai vis daviniai iš kurių 
i sprendžiant galima eiti prie iš
vados kad mes ne šiandien, tai 
ryt turėsime susidurti su Len
kais kovos lauke.

Tečiau yra rimtų davinių kad 
tai visa šiandien daroma Len
kų daugiau demonstracijos tik
slu ir kad Lenkai dabartiniu 
momentu vargu bau begalės pul
ti Lietuvą. Dauguma žmonių, 
be abejo, mano kad viena iš 
svarbiausių tam priežasčių San
tarvės “veto”. Prancūzai atvi
rai ir griežtai palaiko Lenkus, 
Anglai šaltai ir atsargiai vieną 
kitą kart nusišypso Lietuviams. 
Regis, jie tiek tėra Lietuvos 
klausimu suinteresuoti kiek tai 
liečia jų ekonominį stovį. Lie
tuva gi Anglijos ekonominio sto
vio nepataisys. Anglijai dabar 
rupi svarbesni 'klausimai: Airi
joj, Indijoj, Afganistane, Mažo
sios Azijos kolonijose neramu. 
Yra pavojaus kad Angiai nustos 
turtingiausių, didžiausių koloni
jų, o podraug su tuo ir plačiau
siu pasaulio rinkų, kas labai 
sunkiai atsilieptų į Angliją kai
po prekybos bei pramonės šalį. 
Iš Įeitos pusės Rusija, turinti 
tiek daug sužieduotinių, o tarp 
jų ir Anglus, be abejo, traukte 
traukia Anglams akį; jie inten- 
siviąi j ieško sau geriausių j on 
kelių, bet čia daug patogiau nau
dotis prekių pervežimui Latvi
jos ir Estų teritorijomis, kurios 
guli juros pakraštyje, turi daug 
didelių uostų. Todėl Anglų in
teresai Lietuvoje maži, jie ne- 
perdaug suinteresuoti Lietuvos 
gyvenimu, ir iš jų pusės mes 
negalime tikėtis stiprios para
mos.

Rodos galingai Lenkijai, tu
rinčiai šimtus tūkstančių kariu-, 
menės, butų visai nesunku ap
sidirbti su Lietuva. Taip, jiems 
butų lengva ją pagrobti, jeigu 
jie butų taip ištikrųjų galingi. 
Kariumenės skaičius dar nereiš
kia kad šalis stipri. Turime pa
vyzdį — Rusus didžiosios karės 
metu, — milžinas ant molio ko
jų. Tokia pat dabar ir Lenkija: 
viduje nesusitvarkius 1, ekonomi
nis gyvenimas iširęs, pramonė 
sunaikinta, dideliuose pramonės 
centruose, kaip Lodziuje, nedar- 
bar ir nuolatiniai darbininkų 
streikai. Ginklo pajiego laiko 
užėmę didelius svetimų žemių 
plotus, kur viešpatauja gyven
tojų sukilimai, o ypač pastaruo
ju metu; pagalios, neišrištas dar 
Augštosios Silezijos klausimas

Suvalkų, Augustavo žemėse, 
Mozūrų -gyvenamose, musų ka
riumenė priversta buvo skubiai 
trauktis, palikdama priešui ka
rės grobį, bet prasidėjus kovoms 
Vilniaus rajone, toji pati pusiau 
sumušta kariumenė duoda smū
gius Lenkams po širvintais ir 
Giedraičiais. Pas Lenkus prasi
deda dezorganizacija: (stovėję 
Varėnos rajone Varšavos sava
norių divizijos pulkai atsįsako 
toliau pasilikti Lietuvių fronte, 
kai kurias dalis tenka nugink
luoti net kulkosvaidžiais ir arti
lerija. želgowskio kariumenė ir
gi įra. Todėl tat naujos karės 
su mumis Lenkams perspekti- 
^os neperpuikiausios ir jų visi 
prisirengimai 
yra greičiau 
padarius mus 
įvairiomis P. 
ir želgowskiadomis mus pailsi
nus, priversti galų gale ištekė
ti už Lenkijos. Be abejo, jeigu 
šis planas pasirodytų perilgas, 
nenyksta galimybė kad Lenkai 
siųs reguliarės kariumenės Lie
tuvos gilumon, bet tada šalip re
guliarės musų kariumenės kiek
vienoje grįčipje juos sutiks mu
sų prakilnus šauliai.

L. A. Zubrys, t ąj.

ziKomiteto Vilniaus Atvadavimui 
kad išvažiavus Dr. D. Alseikai 
Lietuvon tasai komitetas tapo 
likviduotas, nes jis buvo sutver
tas tuo tikslu kad laike Dr. D. 
Alseikos buvimo Amerikoje bu
tų jam pagelbima parinkti aukų 
Vilniaus atvadavimo reikalams. 
Išvažiavus Dr. Alseikai Lietu
von, Komitetas suteikęs du šim
tu tūkstančių auksinų Vilnim, 
atvadavimo reikalui jaučiasi 

savo pareigas atlikęs iri 
savo darbą užbaigia.

M. L. Vasiliauskas 
A. Remti K. sekretorius.

lt Vilkav 
(Specii 

Vilkaviški 
pora mėnesi' 
taroje, ypi 
antyje, ėjo 
Taip. Buvo 

■ lig gegužio 
. gūžyje sugr 
, štas ir sausa 
L sėliai ir ž< 

t Nors birželi 
\ protarpiais, 

bet oras, atv 
pusės liepo 
esant, ypati 
sesniam orui 
ingo. Taip 
vasarojai ati 
be laiko nud 
- atrodo v 
ir dobilu dei 
kas. Antriej 
sumos, visa: 
taip pat žol< 
(Stebėtina k 
ielio 1 d. k; 
risis vėjas ir 
nitu gi veil 
uis vėjas ati

Nuo pusės 
lis kartus pi 
atšalo. Kug 
dėjo maž-dau 
pos ir esant g 
ėjo sparčiai 
gili, abelnai i 
na gerai ir i 
juosna. K v 
kesni užaugo 
eina kviečia] 
bis vasarojų 
tnas. Bulvės 
iiai. Daržai, < 

Sodnuose ( 
slyvas, kurių 
užaugo apsči 
na naudoti, 
jauniems vai 
taip ir apielir 
nig sergančių 
interija (vid

Delei sauso 
Ig ir numat 
liaus pašaro 
miai nupuolė 
Bet, abelnai 
upu ir svies 
laukia gėrės

Toki tai ai 
ros metu iš 
gės.

Aukos Komitetui Vilniau 
davimui Remti.

Inplaukos: 
J. Bartkus, Cleveland 
A. Rutkauskas, Chicago 
V. Vilkimas, Chicago 
J. Bašinskas, Chicago 
Westville, Ill., surinkta 
Nashua, N. H. Liet, auka 
Dr. Juška, Chicago 
Pr. Tupikaitis, Chicago 
M. Palionis, Chicago 
O. Vidikienė, Chicago 
Chicago, 18 st. surinkta i 
Racine, Wis., surinkta 
Rochester, N. Y. surinkta 
Mahanoy City, Pa. ” 
Shenandoah, Pa., ” 
Edwardsville-Kingston 
Wilkes Barre surinkta 
Pittston, Pa. surinkta 
Philadelphia-Richmond 
Philadelphia (South side) 
Chester, Pa., surinkta 
Baltimore, Md., surinkta 
Newark, N. J., surinkta 
Tėvynės Mylėtojų D-ja 
'A. Burokas, Baltimore 
St. Pauža, Brooklyn 
Farmingham, Mass. Lietu

viai suaukavo
Viso per šį laikotarpį 

inplaukė
Viso nuo pradžios

Išmokėjimai: 
jjy. B.” atmokėta paskola 200.00 

Iž sales, garsinimus ir kt.
prakalbų rengimo išlaidos 
šiuo laikotarpiu 

Viso per šį laikotarpį 
išmokėta

Viso nuo pradžios 
išmokėta

Liko

$13.00 
5.00 

10.00 
10.00 
26.76 

. 3.25 
30.00 
15.00 
15.00 
10.00 

107.50
18.00 
25.60 
17.70 
50.80 

109.00 
97.00 
51.30 
55.00 
22.00
23.00 
47.95 
26.50 
10.00 
15.00
5.00

6.00

198.80

$398.80

<>

B
no.

V

KOPECNY’S

DABAR LAIKAS 
PIRKTI

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

IŠLYGŲ.
Ateikit ir Paprašykit Pa
rodyti Jums ką mes Tu

rime.
S. N. K. REALTY 

CO.
6106 St. Clair Ave

Tel. Princeton 948-R

SENIAUSIA

Auenturfl
VIENYBE

VISUOMENEI SVARBU
Visi reikalaukit “VANAGO” 

No 12, kuriame rasite iš korto 
(teismo) dokumentus, aiškiai 
parodančius kur J. S. Vasiliaus
kas padėjo Susivienijimo L. R. 
K. A. 40,000 dolarių.

O kituose “Vanago” nume
riuose rasite dar žingeidesnių 
dalykų^

“Vanago” kaina $2 metams, 
$1 pusei metų, ir 15c. vienas nu
meris. Reikia užsimokėti iškal-

Gausi “Vanagą” po du kar
tu į mėnesį: (apg.)
Rašyk: "VANAGAS” 
R. D. 24, Box 109, So. Akron,

Visi likusieji 
tai tūkstančių 
ta Lietuvon Vilniaus atvadavi
mo reikalams.

Visiems aukautojams ir pra
kalbu rengėjams, varde Vilniaus 
Atvadavimo Komiteto, tariu šir
dingą ačiū! Taipgi pareiškiu 
visiems aukautojams, ’.prakalbų 
rengėjams ir visiems geros va
lios tėvynainiams' bei rėnfėjams

Prospect 2420 Central 1766

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

kuojant, išleidžiam ir sukraunanti.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

EUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslą aptieko- 

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

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

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

Kaip tai galima padaryti?
Saugiausia ir patogiausia investinti savo 
pinigus tik j 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. Muliolj, A. B. Bartaše- 1 

vičių arba kitus kompanijos narius.

200&
St. Clair Avenue 

Cleveland, O.

Parduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

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

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

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

SS B S 
’’VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

III
’’VIENYBĖ”

EINA DŪ KAM 
SAVAITĖJE

Spausdina geriausius 
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos Ir visur ir turi 

juokų skyrių 
’’TARKA”

AMERIKOJE S3.50 MET. 
LIETUVOJE 450

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

Vienas Šeras $10.
S ■ S

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

• LITHUANIAN
VIENYBE PUBL.GO.
193 Grand St.

Brooklyn, N. Y.

MES reikalaujame keliolikos Namų vienos ar dviejų šeimynų, tarpe St. 
Clair, Euclid, East 26-tos ir 105-tos gatvių, už kuriuos mokėsime pil
nai (Cash). Mes nesame perkupčiai (agentai), bet tiesiog pirkėjai, 

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

THE REPRESENTATIVE REALTY CO 
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING 

Euclid Avenue prie East 14th Street 
Abu Telefonai

Skyriai yra šiose
A. B. BARTOSZEWICZ

Telefonai:
PETRAS MULIOLIS

Telefonai

7907 Superior Avenue
Princeton 2727

2006 St Clair Avenue 
Central 6488

Parašė K 
formato), 
dais vietų 
ginimas g

DUOD 
P

qGAU 
gų — vi 
rašys ar 
tas patįs 
tas. A 
bet jie t 
gus, kol 
ko — ir I 
nusiųsta 
"Dirva" 
Kanadoj
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jaus Atvadavimui 
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j komitetas tapo, 
s jis buvo sutvėrė 
kad laike Dr. D. 

no Amerikoje te
ima parinkti adą 
lavimo reikalam, 
. Alseikai Lieto- 
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auksinų Vilute*.

reikalui jaučias 
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ŽINIOS IS LIETUVOS
Iš Vilkaviškio Padanges

(Specialiai “Dirvai”)
Vilkaviškis, rugp. 1 d.—Prieš 

porą mėnesių esu rašęs kad Lie
tuvoje, ypatingai Vilkaviškio

leniatula,
iriausia.
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NEMUNĖLIO RADVILIŠKIS 
(Pasvalio apskr.)
Tai vienas tolimiausių jų Lie

tuvos kampelių. Jis yra pačiam 
iškišulyj tarp Apaščios ir Ne- 

srityje, ėjo gražus pavasaris. I munėlio. Kitoj pusėj Nemunė- 
rTaip. Buvo gražus iki paskuti-' Jau Latvija, žmonės čia bar
nių gegužio dienų. Tėčiaū ge- šiai nuvargę del buvusios karės, 
gūžyje sugriebė stebėtinai kar
štas ir sausas oras, taip kad pa
sėliai ir žolė pradėjo džiūti. 
Nors’ birželio mėn. pradžioje, 
protarpiais, ir pradėjo lynoti, 
bet oras, atvėso ir taip tvėrė iki 
pusės liepos mėnesio. Todėl 
esant, ypatingai naktimis, vė
sesniam orui, augalai ir žolė ne
augo. Taip kad ankstyvesnieji 
vasarojai atrodė gana menki ir 
be laiko nudžiūvo; .vėlyvesnieji 
— atrodo viršvidutinio. šieno 
ir dobilų derlius irgi yra men
kas. Antrieji dobilai, delei sau
sumos, visai neželia; pievose 
taip pat žolė, antroji, neauga. 
.(Stebėtina kad šymet nuo bir- 
■želio 1 d. kasdien pučia vaka
rinis vėjas ir lietus nelyja! Pir
miau gi veik visuomet vakari
nis vėjas atnešdavo lietų.)

Nuo pusės' liepos mėnesio ke
lis kartus po truputį palijo ir 
atšalo. Rugiapjūtė čia prasi
dėjo maž-daug nuo 17-19 d. lie
pos ir esant gražiam orurdarbas 
ėjo sparčiai ir sėkmingai. Ru
giai, abelnai imant, užderėjo ga
na gerai ir, sausi suvežti kluo- 
huosnaLi Kviečiai irgi nemen- 
kesni užaugo ir šiomis dienomis 
eina kviečiapjutė. Ankstyves
nis vasarojus ingi jau pjauna
mas. Bulvės dar žaliuoja gra
žiai. Daržai, del Sausumų, menki.

Sodnuose (išskyrus vyšnias ir 
slyvas, kurių visai nėra) vaisių 
užaugo apsčiai ir jau pradeda
ma naudoti. Tečiau, pasirodžius 
jauniems vaisiams, kaip mieste 
taip ir apielinkėje atsirado žmo
nių sergančių ir mirštančių dez- 
interija (vidurių liga).

Delei sauso oro, stokos ganyk
lų ir numatomo menko ištek
liaus pašaro gyvulių kainos žy
miai nupuolė ir nėra kas pirktų. 
Bet, abelnai imant, žmonės ge^u 
upu ir šviesia viltimi j 
laukia geresnių, ramesnių laikų. I nė”: vaidinta du veikalu 
■ Toki tai atspindžiai šiuo vasa- tai niekam nesakyk!' 
ros metu iš Vilkaviškio padan- tant”.
ges. Vilkaviškietis. Po vaidinimo Liepa pasakė kar-

Daug žmonių dar nesugryžo iš 
Rusų, taigi dar daug laukų gu
li dirvonais. Ir sugryžusiems 
sunku gyventi, nes reikia atsi
statyti, pradėti išnaujo ūkinin
kauti, o nėra iš ko. Tečiau žmo
nės čia kaž kaip tyliai, nenusi- 
skųsdami savo bėdas neša ir vi
somis 
vargo 
timas 
kitur, 
labai leidžias, už tai ir per bir
želio 23 d. mitingą, St. Seimo 
nariui Valst. Sąj. atstovui P. 
Ruseckui pranešimą padarius, 
vienu balsu dideliu trukšmu bu
vo priimta ši rezoliucija:

“Mes, Nemunėlio Radviliškio 
valsčiaus piliečiai susirinkę gau
singame mitinge ir išklausę St. 
Seimo nario Rusecko pranešimą, 
širdingai dėkojame jam ir vie
nu balsu reikalaujame:

“1) kad žemė butų dalinama 
bežemiams ir mažažemiams vel
tui po tiek kiek gali apdirbti vie
nas žmogus su savo šeimyna 
pagerintais įrankiais;

“2) reikalaujam žodžio, spau
dos ir agitacijos laisvės visiems 
darbo žmonėms ir visoms politi
nėms partijoms.”

pajiegomis stengiasi iš 
išbristi, žmonių susipra- 
čia gal didesnis kaip kur 
ir kitiems save vesti ne-

štą kalbą, kurios žmonės ati
džiai klausėsi. Jis kalbėjo apie 
reikalą jaunimui lavintis.

Jaunimas energingai griebėsi 
darbo ir nori suorganizuoti at
skirą kuopą “Aušra”, bet vieti
nė apskrities valdžia nuo pernai 
meto išlaikius paduotus įstatus 
nepersenai juos grąžino kaipo 
netinkamus. Nežinia 'kodėl; tos 
apielinkės jaunimas nėra prieš
valstybinis gaivalas, tai kam 
jau trukdyti orgainzuotis. Pa
vasarininkų gana daugį kuopų 
įsikūrė. Jie nieko neveikia, o 
jaunimo priklauso prie jų labai 
daug.

Vaškų valsčiuje nors ir labai 
daug randasi jaunimo ir nema
ža moksleivijos, tečiau fiirbama 
mažai. Patartina' tokiai moks
leivijai imti pavyzdį iš Butniu- 
nų kaimo apielinkės visuome
nės darbininko A. Liepos, ir ei
ti atostogų metu į liaudį, prie 
brolių, Seselių — darbo žmonių, 
teikti jiems žinių.

Pub-
Salė-

Lenkų 
kalbos

gyvena ir 
miu laiku.

BUTNIUNAI, Vaškų vai.
Apielinkės jaunimas šiuo lai

kų ypač pradėjo dirbti ir jo tar
pe matyt geriausių norų darbuo? 
tis kultūros srityj. To jaunimo 
tarpe mažai rasi rūkančių, o 
girtuokliavimas visai bręmadoj’. 
Pasigerti viešoje vietoje laiko
ma didžiausia panieka. Čia pra
ėjusių Kalėdų laiku buvo kaime 
surengtas' šeimyninis vakarėlis. 
Suvaidinta “švintant". Atlaiky
ta rimta paskaita į jaunimą 
“Žmogaus gyvenimo tikslas”.

Liepos 3 d. surengta .Pučio- 
|niu dvare “nepaprasta geguži-

Tik- 
ir “švin-

Atlįkta du monologu.

EžERĖNAI.
Birž. 20 d. pavasarininkų kuo

pa surengė šokių vakarą, 
likos buvo pilnutėlė salė, 
je buvo kalbama vien 
kalba, nors yisi Lietuvių
mokėjo. Aš būdamas pavasari
ninku protestuoju prieš tokį sa
vo draugų pasielgimą kuris že
mina pavasarininkų draugijos 
vardą. ,

Jaunimo d-ja “Akstinas” lie
pos 9 d. surengė šokių vakarą. 
Buvo skelbta pradžia 8 vai. vi
kare, bet prasidėjo 11 v. Nors 
akstiniečiai vadina save Lietu
viais, bet nematyti kad jie Lie
tuviai, kaip vakare su žydžiukė- 
mis susimaišė.
įšoka ir puikiau puošės žydžiu
kas, bet vis tas neleidžia Lietu
viams “pavirst” žydukais.

(“Liet. Ūkininkas”)

Tiesa, geriau

LENKAI PRIEŠ ŽYDUS LEN
KIJOJE
(Nuo žydų Reikalų Ministerijos 

iš Kauno)
Varšavos žydų laikraščių pra

nešimu, (pastaruoju laiku Len
kuose prasidėjo ekscesai prieš 
žydus. Daugelyj miestelių įvy
ko,-užpuolimai, taip, pavyzdžiui, 
įvyko žydų pensionale užpuoli
mas Laske, kur plėšikai atėmė 
daug maisto ir vertybės; stotyj 
už Cpchanovo įvyko traukinio

Šeras $10.
■ S
lėlį knygyną,
ma gauti
knygų.

▼i-

“DIRVOS” SKAITYTOJAMS

DOVANOS

in-platesnip 
pie viską, 
3 laiškus, rei- 
iusų piniginio 
ygų katalogo.

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

“ATTILOS SIAUBIMAS
LIETUVIŲ KRAŠTAIS”

lis reikalais 
šiuo adresu:

ANIflN
PUBL60.

id St.
n, N. Y.

DUODAMA TIK BRUTAI 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.

rienybč, 
;»lyM.

“KAS SLEPIASI UŽ ŽMONIŲ 
PASAKŲ”

Parašė K. S. Karpavičius. Pusi. 156 (didesnio 
formato). Su paveikslais ir žemlapiais, nurodan
čiais vietas gamtinių apsireiškimų. Platus suly
ginimas gamtos veikmės ir žmonių pažiūru 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 šąvo 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 Aye. Cleveland, O.

sa-
Pi-
tos

klausimų toks 
brolelis turėtų 
kokius klausi- 
geriau: ar da-

EASįRINKIT
Daugelis Lietuvių raižosi ir 

dairosi neramiai, ir bijo kada 
išgirsta pasiūlymą pirkti Lietu
vos paskolos bonus. Kažin, 
ko jie, ar tik neprapuls tie 
nigai ? Kažin ar bus kas iš 
Lietuvos ?

Bet vietoj į tų 
sviruoklis musų 
sau užduoti štai 
mus: Kažin kas
bar paskolinti savo Valdžiai ir 
paskui su gerais nuošimčiais at
siimti, ar, to dabar nepadarius, 
paskui tuos pinigus ir dar su 
dideliu priedu atiduoti Lenkams 
pavidale visokių bausmių, [rek
vizicijų, o vėliau niekad nepa
baigiamų didelių mokesnių po
nų karalijos naudai? Kas ge
riau : ar dabar savo paskola už
tikrinti Lietuvai gyvybę ir skai
sčią ateitį, ar geriau lai už tuos 
kruvinus mano centus Amerikos 
turčiai naujus milijonus sau, 
dirba, o mane -kaip ligšiol ir to
liau lai niekina, stumdo ir iš
naudoja ; gi pati Lietuva lai sau 
žūva be mano pagalbos ir lai 
vėl ponas Lenkas ateina į Lie
tuvą ir užveda savo tvarką?

Ir lai nei nemėgina tas musų 
brolis atsikirsti 'kad, girdi, lai 
Lietuva žinosi, lai igdbeti pati 
save, savo pajiegomis; Jisai ne- 
gryš tenai; Brolau! Argi tu 
nenumanai ką reikštų Lietuvai 

i Lenkų jungas? Su unija gavę 
I drauge keletą, desėtkų milijardų 
Pols-kų skolų, Lietuvos .žmonės 
per amžius dejuotų po vargų 
letena. Sakysi, tau bus nei šil
ta nei šalta. Tu čia sau gyven
si laisvoje Washington© žemėje. 
Bet ne taip bus, brolau. Kada 
tavo tikri broliai ir seserįs mal
dauja tavęs: Gelbėk, brolau, ne- 
išsiverčiame, žųstame, neišsimo
kame mokesnių, — tu negi bu
si kurčias ir beširdis. Tu
klausysi jų maldavimų; tu da
linsies su jais savo dolariais. O 
tie dolariai -eis į Lenkų kišenių, 

i ir mokės juos nė vieni Europos 
Lietuviai, bet mokės ir Ameri
kiečiai.

Tai verčiau dabar stokime sa
vo broliams ir Lietuvai pagal
bon, sustiprinkime savo Valdžią 
ir savo brolius kareivėlius, kad 
nebeleistų jie poniškos 'kiaulės į 
Lietuvos daržą.

VISI PIRKITE.BONUS

kimus. Proponuotos sutartįs ne
padarytos. Dabar Latvijos val
džia neturi nieko bendro su Na
tional Metai and Chemical Ban
ku.

Latvijoj valdžia kontroliuoja 
linus. ' Valdžia nupirko apie 5 
tūkstančius tonų nuo ūkininkų 
ir visi tie linai dabar Rygoje del 
išsiuntimo užrubežin. Rapor
tuojama jog Lietuvos ir Latvi
jos linai yra vidutiniškos arba 
menkos rūšies.

Tarybos tarp banko ir Estų 
valdžios buvo tik pradėtos ir ne
užbaigtos. Estijoj linai priva- 
tiškų firmų rankose. Firmai' 
valdžios autorizuotos.

jis lengvai išsiskirsto ir virškinąs!. 
Jis lengvai pritaisomas tik pridėjus 
paprasto virinto vandens. Tyras cuk
rus kondensuotam piene palaiko ji 
saldžiu ir tyru per tūlą laiką po ati
darymo blešinės. Visada uždengk 
atidarytą blešinę trandžiai ir laikyk 
vėsioje, švarioje vietoje. Atminkit 
jog tyras, geras maistas, tyras van
duo, švarios aplinkybės, švarus ir at
sargus būdas jo prirengime, atidu
mas nepervalgydinti, yra saugiausi

budai apsaugojimui kūdikio nuo vasa
rinių negerovių.

Nelauk rytojaus — pradėk šian
dien — vasara čia pat. Jeigu kūdi
kis apserga diarrhea, vemia, arba tu
ri tankius skilvio negerumus, turit 
tuoj pasitarti su gydytoju.

Kūdikių maitinimo nurodymų sa
vo kalboje reikalaukite rašydami j 
Baby Welfare Department, The Bor
den Building, 350 Badison avenue, 
New York.

Vielų Suvedimas

iš-

užpuolimas, kur Lenkų gaujjrfž 
mušė ir apiplėšė keleivius žu- 
dus; kruvini užpuolimai įvyko 
Kielce, kurie tęsėsi nuo ryto iki 
vidurnakčio, ir tt-. Gyventojai 
Žydai pergyvena didžiausią pa
niką;

liepos 23 d., 
pamaldos ir 

didesniuose 
Sekmadienį

Visa salė buvo pilna žmo- 
Publika dideliu susidomė-

DR. TEODORUI HERCELIUI 
PAMINĖTI

(Nuo ž. R. Ministerijos)
Kauno Sioninkų Organizacija 

įrengė visą eilę gedulos vakarų 
atminčiai įnirusiojo sionizmo į- 
kurėjo ir vado Dr, Teodoro Her- 
celio.. šeštadienį, 
buvo - tam tikros 
prakalbos visuose 
maldos namuose.
vakare įvyko didelis liaudies ge
dulos mitingas koralinėj sinago
goj;
nių
jiųi’ū išklausė Prachovniko, De-
šalito, Rubino ir Dr. Gurvičiaus 
prakalbas. Kalbėtojai smulkiai 
apsistojo del Hercelio asmeny
bės apibudinimo ir nurodė di
džią reikšmę kurios jos gyve
nimas ir intaka turėjo žydų 
tiniam išsiliuosavimui.

Pirmadienį prieš pietus 
buvo tam tikros pamaldos
dų mokyklų mokiniams, o vaka
re Mieste Teatre — didelis ge

idules mitingas, kur tarp ko ki
to kalbėjo S. Rozenbaumas.

tau-

dar
žy-

L.

Baltijos Valstybių Linai
(Nuo Foreign”Language Infor-

1 mation Service, Liet. Sk.)
Iš patikėtinų šaltinių sužino

ta jog.tarybos National Metai 
and Chemical Bank iš Londono 
ir Baltijos Valstybių del tų val
stybių — Lietuvos, Latvijos ir 
Estonijos — linų produkcijos 
nepriėjo prie nieko, ir tos trįs 
valstybės gali daryti ką nori su 
savo linais.

Lietuva ištikro pasirašė p6 
kontraktu su tuo banku vienam 
metui, bet metai užsibaigė gruo
džio 5 d. 1920 m. Kuomet me
tai pasibaigė, bankui buvo pra
nešta jog kontraktas nebus at
naujintas. Tuo pačiu laiku bu
vo pranešta jog manyta orga
nizuoti privatinę bendrovę ku
riai linų išgabenimas bus pa
vestas., Tas užbaigs valstijos 
pilną kontrolę, kuri iki dabarti
niam laikui i egzistavo. 1920 ir 
kitų metų linų yra suvirs ketu
ri tūkstančiai tonų, valdžios ne
nupirkti, ir didesnė dalis randa
si ūkininkų rankose.

Latvijoje tas bankas bandė 
vesti tarybas su valdžia gauti 
ne tik pilną linų kontrolę bet ir 
girių koncesijas, ir tiesą įsteig
ti Latvijos tautišką banką ir 
agentūrą kuri pilnai prižiūrės 
visus valdžios pardavimus ir pir-

MOTINO SU KŪDIKIAIS TURĖTŲ 
BŪTI SARGYBOJE NUO VASA
RINIŲ BLOGUMŲ — KAIP Už- 

ŽIURĖTI KŪDIKĮ
Gydytojai abelnai sutinka jog šva

rus, sveikas kūdikis, tyras, pilnas 
maistas, atsakanti budai . maitinimui, 
ir švarios aplinkybės yra geriausias 
būdas apsaugojimui nuo vasaros ne
gerumų. Didėsės vasarinės vidurių 
ligos, su dideliu vaikų mirtingumu, 
išstato didžiausį reikalą rūpintis gy
vasčių saugojimu. Tai yra pareiga 
kiekvienas motinai pradėti tuojau iš
vengimui šitos taip baisios ligos.

Motinos turinčios naturalio maisto 
savo kūdikiams yra laimingos, ka
dangi nėra geresnio maisto kaip krū
tų pienas, vienok daugybė motinų yra 
neatsargios pasirinkime savo maisto, 
kas tankiai kenkia kūdikio virški- > 
nimui ir sukelia didelius vidurių ne
gerumus. Taigi lygiai svarbu moti
noms žindančioms kūdikius naudoti 
atsargos valgyme tinkamo maisto ir 
žiūrėti švarumo, kaip tas lygiai svar
bu toms motinoms kurios maitina 
savo kūdikius iš bonkų parinkti at
sakantį maistą kuris tinkamai prisi
dės prie kūdikio tarpimo.

Vėmimai arba diarrhea, ar net ša
lia?, nevirškintas vidurių pasiliuosa- 
vimas pasirodantis pas kūdikius že
miau aštuoniolikos mėnesių amžiaus 
bėgyje karšto oro reikalauja atkrei- I 
pimo didelės ir greitos atidos.

Iš bonkų maitinamiems kūdikiams 
didžiausias pavojus randasi nešvaria
me piene ir neatsargiuose pritaisymo 
būduose, švarus pienas yra vienas 
iš svarbiausių ir turi būti švariai už
laikomas užtikrinimui geriausių pa
sekmių. Visi indeliai, bonkos, šauk
štai, žindukai ir tt., vartojami pri- 
rengimui maisto turi būti sterilizuo
ti karštame vandenyje pirm naudoji
mo. Visas vanduo naudojamas pri- 
maišymui prie maisto, arba duodamas 
tiesiog gerti, turi ,buti‘ virintas ir 
paskui atšaldintas iki maitinamos 
temperatūros. Geriausia yra kas
dien prisivirinti šviežio vandens.

Laike dienos karščių rėdykit kūdi
kį lengviausia kiek galima ir bent 
tris sykius ant dienos nuplaukit jo 
odą su vandeniu biskelį vėsesniu ne
gu jo mėsa. Nelaikykit kūdikio ant 
saulės. Muses ir uodus neprileiskit 
prie kūdikio ir jo maisto.

Kūdikio maistas neturi būti mai
nomas laike šilto oro jeigu to visiš
kai nereikia.- šiltose dienose tinka
miau yra duoti kūdikiui mažiau mai
sto negu duodama vėsesniame ore. 
Neduok visai nieko kito kaip tik ty
ro virinto vandens (atvėdinto bet ne 
ant* ledo) ir paprastą maistą. Kito- 
kis maistas, košelės, ir tt., nereikia 
luoti kūdikiui neturinčiam dvylikos 

rmėnesių amžiaus, ypatingai laike šil
to oro. Trijų ar keturių menesių ku-. 
dikiui galima duoti šaukštukai oran- 
džio skystimo maišyto su tiek pat 
virinto vandens, sykį ant dienos pir
ma valgydinimo, laipsniškai tą pa
didinant iki jau bus duodama pusė 
orandžio, su vandeniu, sykį ant die
nos pirm maitinimo.

Tankiai sunku gauti šviežio pieno, 
arba nėra ledo palaikymui jo sal
džiu, todėl naudinga žinoti jog kon
densuotas (išgaruotas) pienas yra vi
siškai saugus pienas maitinimui kū
dikio. Jame randasi visa kaulų ir 
'muskulų budavojimo medega, ir jis 
yra liuosas nuo vodingų bakterijų. Y Borden’s Jt'.ncrlra Rrnnrl Cnnrlnncorl I 
nas yra padarytas iš pilno grietinės, 
tyro šviežio sveikų karvių pieno. Šis 
pienas yra artimiausias motinos pie
nui negu .kokia kita rūšis, kadangi

Ar budavosit naują Įstaigą ar manot didint seną, 
jūsų elektros išvedžiojimo sistema yra svarbiausiu 
dalyku.
Toji sistema turi būti įvesta žmonių su plačiu patyrimu, 
kurie turi gabumo permatyti jūsų ypatingus reikalavimus, 
ir suteikti jums eksperto patarnavimą žemiausia kaina.

‘ Bile kuris iš, sekančių 
mis viską apkalbėti.

kontraktorių mielai sutiks su ju-

L. K. Comstock & Co. 
Denzel Electric Co. 
The Dingle-Clark Co. 
The Electric Constr. &

Sales Co.
Enterprise Electric Co. 

Grant Electric Co. 
Harrington Electric Co. 
Lakewood Electric Co.

The
The
The

McNerney Electric Co.
Martien Electric Co.
G. W. Malone
The Merrell-Sharp Electric Co.
The Parker Electric Co.
Progressive Electric & Eng. Co.
The Reserve Electric Co.
The Service Electric Co.
F. C. Werk

Electrical Contractors’ Association
of Cleveland

412 Erie Building Prospect 4512

LIETUVOS yAIKAI J\jORI Į^NYGŲ

Z"1 ERA knyga yra tai ištikimiausis drau- 
gas ir vadovas., Gerų knygų Lietuvoje 

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

ĄJSOPO pASAKOS

surinktos ir Lietuvių kalbon išverstos ži-. 
nomo Amerikoje rašytojo Karolio Vairo. 
Knygoje yra daugybė paveikslų ir arti 300 

) pasakų.
Atsiųsk Tamsta mums $1.25 (money orde
riu arba pašto markėmis) ir aiškų Lietu
von adresą tos ypatos, kuriai skiriate kny
gą, o mes pasiųsime tiesiog į Lietuvą, drau
ge su laišku, kad 'tai nuo Tamstos dovana.
Užsakymus ir laiškus adresuokite šitaip:

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

A O
jas nuo vodingų bakterijų. 
Eagle Brand Condensed pie- 
oadarvtas iš nilno grietinės. Sr

Prospect 202.

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

Atsitikimai gali Sunaikinti4
Dr. T. A. Harden I Tavo viską ką esi sutaupęs per visą laiką, todėl 
tst dantistas.jį a atmink Apsidrausti (Insišiurinti) labiausia nuo

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1895 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.

Skausmus ir gčlimus nutildo

!<► 
<► o 
'<► <►

PA1N-EXPELLER
Vaizbaženklis užreg. 8. Y. Pat. Ofise.

DRAUGAS REIKALE

<>O s

<>

SIŲSKIT LIETUVON 
DAIKTUS

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

iki pat Lietuvos rubežių.
Informacijų ir Sąlygų klauskite per Laiš

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

303 West 30th Street New York City

Ugnies (Fire) Namus, Naminius Rakandus (For- 
ničius. Tą galima atlikti per P. Muliolį, geriausio
se Kompanijose, todėl reikale nepamirškite. Tais 
reikalais galima 

arba
apsirupinti per telefoną, laišku 
ypatiškai atsilankius
Šiuo antrašu:
MULIOLISp

Ofisas 2006 St. Clair Avenue
Prospect 953 Central 6488
Gyvenimas: 6721 Edna Ave. Rose. 3775-J.

O o

X- SPINDULIŲ EGZAMINAVIMAS $1.00
Tikriausias Išgydymas Vyrų ir Moterų

UUI | Nervuotas ir silpnas? Ar būni pergąsdinamas? Ar manai kad nie-
IBI kas negali tau pagelbėt? Jei taip manai nenustok vilties bet ateik
į pas mane ir pasikalbėk. Mano X-Spindulių egzaminavimas kainuo-

F $1-00. Jeigu egzaminavimas parodys kad tavo liga neišgydo-
ma aa atviraipasakysiu. Aš neimu ligų kurios negalima išgydy- 

Bd iSHlllMIm tl- Ar gali tikėtis daugiau negu to?
Kraujo Celėms Leidžiama Serum

Stebėtinai teisingas ir visiškai atgrųžinimas 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 kiekvienų.
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 Negales, Stokos gyvumo, Beprotystės, 
Rytų Nuovargio, Gyslų Guzų ir kt. kurių čia perdaug butų minėti, pagydyta trumpu laiku.

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

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

Mano kainos yra pigiausios Clevelande. Visus Dalykus užlaikau Slaptybėje

DR. BAILEY “Specialistas”™— VĮjvviuiiviMV MES KALBAME LIETUVIŠKAI
OFISO VALANDOS: NUO 10 RYTE IKI 7 VAKARE. NEDĖLDIENIAIS NUO 10 RYTE IKI 1.



'! Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese! i
Telefonai Princeton 2727 Randolph 1157

Laukiama atsilankymo. Lietu- 
vos AtstgvpJ.,Y». Čarneckio. Vie- 
tinė paskolos stotis turėjo savo 
susirinkimą kame buvo tariama
si apie platinimą bonų ir kitas 
smulkmenas; prie to buvo da
ryta tarimų apie pasitikimą at
vyksiančio čionai Lietuvos At
stovo kuris, kaip Paskolos Sky
rius skelbia, čia bus rugsėjo m.

Ruošiama didelės iškilmės ir 
platus programas tai dienai ka
da Atstovas Clevelande bus; va
kare prakalboms nutarta kvies
ti, šalip atvažiuosiančių svečių, 
vietinius: Kun. V. G. Vilkutai- 
tį ir Dr. J. T. Vitkų. Prįe to 
bus užkviesti abu — Teatrališ
kas ir Liet. Vyčių 25 kp. — cho^ 
rai ir dar Lietuvių benas.

Stoties valdyba tą mano su
rengti ant rugsėjo 25 dienos, jei 
bus galima tikėtis tą dieną lauk
ti gerbiamų musų svečių iš Lie
tuvos. r

■kurio lavonas netyčia atrastas 
jos gyvenamo namo skiepe, ant, 
W. 6 gat., No. 2291. Ji dabar 
randasi kalėjime laukdama ap
kaltinimo už žmogžudystę. Jos 
pasaka plačiau pažymėta ant 3 
pusi. Kūdikį ji uždusino dėlto 
kad buvo biedna, gyveno su po
ra 'kitų badaujančių vaikučių. 
Sąko nemačius kito išėjimo kaip 
tik atskirti savo naujagimį kū
dikį nuo vargo kokis ir jo lau
kė. Jos vyras randasi Claren- 
den, Pa., iš kur ji nesenai par
važiavo į Clevelandą prie savo 
motinos, bandydama, kolei ga
lėjo, užsidirbinėti pasilaikymui 
gyvasties savo ir 'dviejų 
vaikučių.

kitų

X Paskolos stoties .valdyba už- 
k-viėCia ViykJl draugijas prisiųs
ti atstovus į stoties komitetą. 
Nelaukit formalių raginimų, bile 
narys savo draugijose tai įneš- 
kit ir lai draugija išrenka, nes 
taip pageidauja Paskolos Misija 
iš New Yorko- Atstovai visas 
žinias gaus apie susirinkimą 
Lietuvių banke, 6712 Superior, 
avė. Z-

Puikus išvažiavimas. Visi ren
gia išvažiavimus, bet visi — ar 
draugijos ar kuopos, ir net sro
vės, — paskirai sau vieni.. Bet 
Cleveland© biznieriai padarė ką 
kitoniško: Lietuviškos Mortge- 
čių Kompanijos (The Lithua-- 
nian Mortgage Co.) sumanymu 
ir lėšomis buvo surengta išva
žiavimas visų didžiųjų vietos 
biznio įstaigų viršininkų, kame 
dalyvavo ir daugelio paskirų 
biznių įstaigų, kurių savininkai 
yra sykiu vedėjais sudėtinių 
bendrovių. . Dalyvavo:
• Lietuvių Mortgage Co. šėri- 
ninkai ir valdybos nariai;

Lietuviškos Namų ir Pasko
los Bendrovės (Banko) valdy
bos nariai;

“Dirvos” redakcijos ir admi
nistracijos štabas ir direktoriai;

’ Birutės Duonkepyklos Bend
rovės direktoriai.

Visi suvažiavo ant Venslovo 
ūkės, West View, Ohio, su šei- 

'mynomis (katrie jas turėjo), iš
viso apie 50 žmonių, suvirš de- 
sėtku automobilių, ir gražiai 
praleido dieną užsiimdami viso
kiais žaislais ir pašnekomis.

Lietuviška Mortgečių Kom
panija, daranti didžiąusį pelną 
negu kokia kita šiame mieste 
Lietuvių įstaiga, mokanti savo 
dalininkams po 12 nuoš. metuo
se, pradėjo ketvirtą savo pasek
mingo veikimo metą ir užtai pa
rengė šitą išvažiavimą.

Prie šios kompanijos priguli 
kuone visi didžiausi Olevelando 
Lietuviai biznieriai ir ji, kaip ir 
visos vietinės didėsės sudėtinės 
įstaigos, gyvuoja kuogeriausia, 
galėdama užtikrinti kiekvienam 
prie jos priklausančiam šėrinin- 
kui visišką apsaugą jo pinigų.

šėpninkas.

Svarbus susirinkimas, 
šiems Lietuvių Apšvietos 

<įos nariams (“Artojo” skai
tytojams) šiuomi pranešama 
jog atsibus metinis susirinki
mas rugsėjo-sept. 9 d., pėtny- 
čios vakare, “Dirvos” budin- 
ke, 7907 Superior avė., nuo 
7:30 valandos vakare, kur 
esate kviečiami dalyvauti ir 
išklausyti metinio raporto.

Po metų pasekmingo veiki
mo ir tokių didelių pasekmių 
ko net nebuvo tikėtasi, Lie
tuvių Apšvietos Draugija no- 

Lri pasitarti su visais Savo na
riais (“Artojo” skaitytojais) 
apie tolimesnį dar spartesnį 
subruzdimą visoje Amerikoje 
apšvietos dirvoje. Bus taipgi 
renkama nauja centralinė val
dyba. Sekretorius..

Vi- 
Dr-

A. Praškevičius sugryžo. ži
nomas Cleveland©. Lietuviams 
verkėjas Antanas Praškevičius, 
apsilankęs Naujoje Anglijoje ir 
praleidęs tenai keletą savaičių 
laiko, pereitą nedėldienį sugry
žo į Clevelandą ir čia mano ap
sibūti ant toliaus.

Motina uždusino savo kūdikį. 
Pereitą nedėldienį tapo areštuo
ta tūla Marė Saltienė, 29 me
tų amžiaus moteris, dviejų kū
dikių motina, už nužudymą tre
čio savaitės senumo kūdikėlio,

“Dirvos” Skaitytojams 
Duodamos Dovanos

Žiur. Pusi. 7-tą)

Central 1690 Main 2063

JOHN L. MIHELICH
JONAS BALUKONIS

ADVOKATAI .
Praktikuoja visuose Teismuose.

902-4 Engineers Bldg. 
Branch Ofisas 

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

L. WURM
PERKRAUSTYMO IR SAN

DĖLIO KOMPANIJA
Ofisas 1328 E. 80th STREET

Netoli Superior.
Telefonai: Bell — Randolph 1198

Ohio State Princeton 979-W

Indomios prakalbos 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.

Steubenville, O. — Įsimylėjęs 
vyras nušovė moterį kuri buvo 
geruose sentikiuose bu juo, bet 
pastarose dienose išsireiškė gry- 
šianti prie savo vyro Clevelan
de. Susipykus su vyru ji per 
pora metų negyveno įsu juo, iš
važiavo į Steubenville, ten dir
bo valgykloje, kur susimylėjo 
su tuo kuris ją pereitą pėtnyčią 
nušovė. Jis irgi turėjo pačią ir 
šeimyną, bet pametęs ją.

New Yorko 
pradėta re- 
vežiojimas 

galės vežti

Tarp Chicagos ir 
sekantį mėnesį'bus 
guliaris pasažierių 
orlaiviais. Orlaivis
34 pasažierius, kelionę atliks į 
8 valandas.

Nesutarimai kabinete. Prezi
dento Hardingo kabinete-apsi
reiškia nesutarimų; buvo gandy 
jog rezignuos iždo sekretorius^ 
dabar eina kalbos apie pasi
traukimą kitų dviejų — Daug
herty ir Hoover.

platinama. Tankiai tokius lai- Bolševikai Jau Pradės 
vus .policija sugauna, kitus gi p. . p. .
laivus suėmus pati policija pa- . Llaryt r inigUS 
sidalina degtinę. Tokių atslti-1 Apsidžiaugę laisve viską nai- 
kimų buvo jau pora. ir džiaugtis ant griuvėsių,

Rusijos bolševikai prideda su
prasti jog tyros teorijos vertė 
apribota. Išsykio jie sakė pa
darysią pinigus beverčiais ir to
kiu budu panaikinsią kapitaliz
mą. Ir ištikro jie padarė savo 
pinigus tokiais beverčiais, kad 
galiaus prisiėjo suprasti jog ir 
puikiausios teorijos turi turėti 
pinigų ką nors pirkti.

Rugsėjo mėnesyje pradės da
ryti Sidabrinius rublius; kiek
vienas tokiš rublis bus vertas 
dešimts tūkstančių popierinių 
rublių. Dabar tokis rublis ver
tas dvišimtinę dalelę cento. Kei
sta dar tas kad Rusijos kaimie
čiai neima kitokių popierinių 
pinigų kaip tik buvusius caro.

PARDAVIMAI
Dviejų šeimynų ir pavienis namai, 

netoli' šv. Jurgio parapijos naujos 
mokyklos ir bažnyčios, grysta gatvė. 
Neša namai $75 rendos ant mėne
sio. Kaina $7,500. Kreipkitės 1257 
E. 59 St., tarpe 6 ir 8 vakare.
ŠERAI — parsiduoda iš priežasties 

važiavimo į Lietuvą, Birutes Ben
drovės, neša gerą pelną. Kas pilnai 
užmokės (cash) gautų $10 pigiau. 
Gera proga visiems! Kreipkitės pas 
A. Mikelionj, 1277 E. 102 St., Cleve
land, Ohio.

Toledoj keturi jauni plėšikai- 
važiuodami automobiliuje nak
čia rengėsi užpulti kitą prieš 
juos atvažiuojantį automobilį ir 
jau turėjo gatavai revolverius; 
bet ant jų nelaimės tame važia
vo policistai, taigi vaikėzai pa
teko policijai į glėbį, vienas pa
tamsėję dingo.

“Iš meilės” nušovė 13 m. amž. 
mergaitę. Bedforde, O., netoli 
Glevelando, tūlas įsimylėjęs į 13 
metų amžiaus mergaitę Lakatu- 
kę vytas, negalėdamas prisipra
šyti ją tekėti už jo, (pereitam 
utarninke ją nušovė ir pats sau 
galą .pasidarė. Tašai vyras, M. 
Pinter, dirbo kaipo mašinistas 
netolimoje dirbtuvėje ir keletas 
savaičių atgal atėjo gyventi' į 
Lakatų namus. Neužilgo jis ne
teko darbo, vaikštinėjo apie na
mus, padėdamas po valandą pa
dirbinėti namų savininkui. Jis- 
pagaliaus pradėjo prašyti tėvo 
leisti mergaitę už jo tekėti, bet 
tėvas nesutiko, nes ji perjauna, 
ir pati mergaitė jo visai nepaisė. 
Bet jis nesiliovė savo užsigeidi- 
mo, nors mergaitė pakartotinai 
sakė kad ji jo nekenčia. Vyras 
tada ėmė kalbėti kitiems kad jei 
jis tos mergaitės negaus ji ne
teks ir niekam kitam. Utarnin- 
ko ryte jis užklupo ją vieną vi
duje ir, dar pakartojęs savo už
manymą, gavęs iš mergaitės 
nepatinkamą atsakymą pagrie
bęs ją glėbin prispaudė prie kru
tinės revolverį nušovė; po to 
nubėgęs savo kambarin pats 
sau paleido kulką į galvą. Mer
gaitė mirė ant vietos, tėvui at
bėgus į vidų šųvius išgirdus, o 
užpuolikas 'mirė vežamas į li- 
gonbutį.

Pirm to, tų namų kaimynė 
pasakojo, tasai vyras, ir .ją bu
vo užpuolęs jai vienai namuose 
esant.

Nušovė pačią. Tūlas Lukar- 
nek pykosi su savo žmona ir ap
leido 'jos namus; žmona liko gy
venti viena (5707 St. Clair av.). 
Už savaitės laiko, nedėlioj, su- 
gryžęs f namus vakare pabarš
kino duris ir kada žmona pravė
rė duris jis tuoj ir šovė. Kita 
kulka pataikė buvusiam namuo
se kitam žmogui.

žmogžudis pasišalino, bet po
licija jį surado utarninke greti
mame miestelyje pas ūkininką. 
Einant į stubą jį paimti, jis pra
dėjo į dętektivus šaudvt, bet 
pagaliaus atsuko ginklą* save 
ir nusižudė.

Dr. Ray R. Smith, Dentistas
H0M'tf67Ol ST. CLAIR AVE. Kampas E. 67 St. 
flMP-CTA Darba gvarantuoju dešimčiai metų.

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

skausmio Dantų Traukimo, y '

1 NO 7 
MINI

Dar vis yra paikų. Sukčiai 
susitarę prisišnekėjo prie tūlo 
Tronecko sakė turį valizą su 
dvidešimts penkiais tūkstančiais 
dolarių ir norėtų ją palikti pas 
jį palaikymui, bet už tai jis tu
ri užstatyti jiems parankos — 
kiek jis turi; ir žmogelis ati
davė jiems $2,500, išėmęs iš 
banko, o kada “draugai” prasi
šalino atidaręs valizą rado jo
je tik pridraskytų popierų..

Laiks nuo laiko iš Kanados 
atplaukia Clevelandan laivai su 
degtine kuri čia buna slaptai iš-

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI
Gydytojas ir Chirurgas

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

Rosedale 5758, Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis 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

1935 ST. CLAIR 
Ave.

Darbą Gvarantuoju
Kairios prieinamos

Valandos: 9 ryto iki' 8 vak.
Tel. Prospect 2597

LIETUVIŠKA 
APTIEKA

Užlaikau visokius ge
riausius vaistus nuo vi
sokių ligų ir suteikiu 
geriausius patarimus. 
Kreipkitės į mato Ap
tiekę bile kada:

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

'VlMAAWMVVVVWVVVSWJVVWWWVVWVVWVW/VVVIMM

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

Pradėjo vėl gydymo praktiką po prabuvimo suvirš 10 metų kaipo 
chirurgas Suvienytų Valstijų Laivyne ir Jurininkų Ligonbutyje. 
Specialiai prirengimai gydymui vyrų ligų ir davimui Salvarsan 606.
Ofiso valandos 1—4 po pietų ir 7—8 vak. Nedėliomis nuo 11—1.

— Telefonas 'Prospect 4061 —

Tramvajų nuostoliai. ' Cleve- 
velando tramvajais, delei bedar
bės, važinėjimas sumažėjo iki 
200,000 per dieną, skaitant kad 
darbininkai turi važinėti į darbą 
ir gryžti atgal. Delei sumažė
jimo ineigų kompanija’ mano 
bus reikalinga pakelti kaina už 
važinėjimą, arba sumažint skai
čių karų.

Susimušė du tramvajai. Per- 
eitoj subatoj po pietų CĮevelan- 
do išlaukėje rytiniame ' miesto 
krašte sulėkė viens ant kito du 
tramvajai pilni pasažierių ir su
sikūlė. Laimė dar kad nei vie
name; nebuvo nieks užmušta, su-' 
žeistų yra apie 15, nekurie sun
kiai; daugybė šiaip apdaužyta 
ir subraižyta. Tramvajai abu 
visiškai sudaužyti, vienas sulin
dęs į kitą, abu numesti nuo re
lių ir išrodo lyg krūva griozdų.

Muštynės. Pereitą savaitę 
prie budavojamo 21 augšto bu- 
dinko atsibuvo streikerių susi
rėmimas su streiklaužiais. Ke
letas darbininkų apdaužyta. Iš 
darbo skebus susodinus vežti 
namon juos apipuolė streikuo
jantieji medžio darbininkai ir 
jų simpatizatoriai ir pradėjo 
svaidyti kuo sugriebę, supjaus
tė automobilių trokų ratų gu
rnus ir grąsino apvertimu veži
mų.- Kova tęsėsi per penkioli
ka minutų.

DR. J. ŠEMOLIUNAS
Akių Gydytojas

Ofiso valandos:
10 ryte iki 12gZpį||^g3BRk
8 iki 5 po pietų.

Nedėldieniais 
nuo 10 iki 12

Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki 8
8115 St. Clair Avenue

Parsiduoda 
AUTO VEŽIMAI ir 
lį tono White Trokai 

Kreip. 1328 E. 80th ST. (3Ž)

LOUIS EISENBERG I
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, >

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

Princeton 1337-K S

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

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

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

ATIDA: Mano' Ofisas yra ant antrų lubų. Užeikit tre- 
pais viršun. Mano Kambario numeris 7. Apžiurėkit kad 
atėjot geron vieton. ■ Ofiso valandos kasdien nuo 1 po pie
tų iki 8 vakarė. 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 a v. ir E. 55 th St., Cleveland, O.

TIK PER 10 DIENŲ
CALIFORNIA VYNUOGĖS (GRAPES” 

“Geriausi ką yra Rinkose”
VYNUI UOGOS—Puikiausios, saldžiausios, didelės, baltos

Vynuoges,-30 svaru dėžėse, už dėžę ......................................$4.50
MUSKATALY VYNUOGES—Califomijos didybė, 30 svarų

dėžės, už dėžę ....... ., ..............................$5.00
MAMMOTH WALNUTS (didieji riešutai)^—Plonu Jukštu, ge

riausi ką yra, 10 svarų pakai, už paką ...................... $3.50
RAZINKOS—Saldžios, be sėklų, 30 svarų dėžės, už dėžę ...,$5.50

Mes garantuojame viršminėtus produktus kaipo geriau
sios rūšies ir kad pribus puikiame stovyje.

Vynuogės bus atsiųsta (ekspresu, visi kiti dalykai tru
kiu, išskyrus jei kitaip norėsit.

Aprūpinimui musų pirkėjų, mes pasiųsimą, su kiek vie-( 
nu užsakymu, 100 svarų
CUKRAUS—Tyro Smulkaus, 100 svarų maišuose .......... ą. $4.98 

Išpildyk šj kuponą ir prisiųsk jį su užsakymu

CALIFORNIA GRAPE AND ORANGE CO. 
607 Congress Bldg.

Enclosed find 
--------- 4_ pounds 
--------------pounds 
______.___pounds 
.--------------pounds

.pounds

money order for $_____
WINE GRAPES ............
MUSKATALY GRAPES 
WALNUTS ..............
Raisins .............................
SUGAR .........................

Detroit, Mich. ' 
for which send me 
............$_________  
............$_____ - __  
..... $—_----- —
............$_________  
.......$_________

State

2

<►.

o <► o o

__________________ City
Street or Box No.____

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

šviesa, garadžius. Ant Lawnview avė. ir E. 66 gat. 
Puiki apielinkė.

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

Šeimynų namas, 10 kambarių, su maudynėmis, elektros 
šviesa, šildymo pečium (furnace), škal-bynės, d ubai - 
tavas porčius, skalinių (slate) Stogas. Lotas 38x107. 
Labai puikus namas, ant E. 74' gatv., arti Superior.

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

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

šeimynų namas, 11 'kambarių, maudynės, elektros švie
sa, furnasas. Ant E. 47 gatvės, tarpe St. Clair ir 
Superior.

šeimynų namas, 20 kambarių, maudynės,' elektros švie
sa, iš abiejų galų dubeltavas porčius. Lotas 38x107. 
Invažiavimas ir .vieta del garadžiaus. Ant E. 74 gat. 
Tarpe Cornelia ir Aberdeen, netoli Superior ir E. 79 
gatvekarių.

i Visi minėti namai parsiduoda su įmokė jimu nuo $500 
iki $4,0,00 ar daugiau. Taipgi yra priimami 'kaipo įmokė- 
jimas lotai ar mortgečiai. Likusieji ant lengvų išlygų 
kaip randomis. Visi šie namai yra patogioj apielinkėj del 
Lietuvių — arti naujos Lietuvių Bažnyčios ir puikios Lie
tuviškos mo'kslainės, arti gatvekarių ir parankių darbi
ninkams dirbtuvių ir kitų Lietuviškų įstaigų ir sueigų 
vietų.

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

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

Gyvenimo vieta:-6712 Edna Ave.

2

2

3

3

4

Vasariniams gėrimams, mes turime Raugo ir Apinių ir visokių 
kitokių 'reikmenų, bonku, bačkų ir korkavimui prietaisų. Sykį pa
bandė matysit kad nantie daryti yra geriausi. — Siunčiame užsa
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 466

Musų skyriai yra: St. Clair Ave. ir E. 106th St. Market.
15617 Waterloo Rd., Collinwood, Ohio.
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Bailey’s Bargain Basmenlo S peciališkumai
Mergaičių Suknelių 

Išpardavimas 
Pažymėtinas Vienos 
Dienos Pasiūlymas 

Daugybės Gražių Modelių.

79c •
Gerai pasiūtos mergaitėms 

suknios iš naturalės spalvos 
storo audimo tinkamose ma
dose, mieros nuo 7 iki 14 me
tų. Tos suknios yra labai 
tinkamos mokyklon dėvėti, ir 
taupios motinos pasinaudos 
proga. Apsiulėtos įvairiais 
pavidalais.

Bailey’s—Basement

Aptuštinimas Krautu
vėje Suknių 

Reguliariai $1.95 iki $3.95 
Vertės, Mieros Moterims ir 

Merginoms. Daugybės 
Populiariškų Užsimaunamų 

mddu.

99c
gingham ir voile bry-

Naminių Žiurkštų 
Išpardavimas 

Šie yra Vidutiniškos 
ir Didesnės 

Mieros. 
Specialiai po 

69c
Merginų ir moterų 

j niai apsiaustalai-žiurkštai ir 
■nn-mii onilmirxci TlnrdAn’s. 'RmivE

nami-
Yra 

žiuotb, .languoto ir gėliuoto Į namų suknios Borden’s Scout 
voiles i ‘ i—i-"---
Kiekvienas tų audimų yra iš- dalų. Yra naujausiais margi- 
imtinos vertės. Pasinaudokit niais ir langais. Nekurios su1 
proga dalyvaudamos šiame iš- Į apjuosalais. Tame skyriuje 
pardavime. > j yra 1,200 žiurkštų.

Bailey’S—Basement

ir maišyto organdies, j perkelio keleto j gražių pavi-

Bailey’s—Basement
$12.00 IKI $19.95 SIUTAI — Krautuvės tuštinimo išpardavimas moteriškų trikotino ir 

serge siutų, daugiausia tamsiai mėlynos spalvos. Tai yra tinkamiausi siutai $>7.95 
rudens nešiojimui. Mieros nuo 16 iki 40. Paimtų nemainysim ................ •

Bailey’s—Basement

Duodama 
Merchants 
Trading 
Štampai Duodam Merchants Red Stamps 

su pirkiniais 10c. ar augčiau

Tai yra 
. Krautuvė 
Del Žmonių

Laivakortes
TIESIOG J KAUNĄ 

IR IŠ LIETUVOS
Siunčiame Pinigus | Visą Lietuvą
PAČTU ir KABELIU, TIESIOGINIU SUSISIEKIMU

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

RYGOS OFISAS — 30 Wall St., Riga, Latvija

Gabowitz-Castle and Co.
INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio
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