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Vokietijoje Rodosi Naujos KONFERENCIJA DEL

Revoliucijos žymes
MONARCHISTAF YUREJCTD1DELES DEMON

STRACIJAS PRIEŠ VALDŽIĄ; UŽDRAU
STA VIEŠOS SUEIGOS IR PRAKALBOS.

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO

^tJTARTIS SU TRIMI
5ąlimj£užbaigta

Suv. Valstijos užbaigė taikos 
tarybas su trijomis valstybėmis 
— Vokietija,„Auątriją ir Veng- 
rįją, Vokietija ir Austro-Veng
rija buvo dvi svarbiausios vals
tybės vedusios karę prieš san-1 
tarvę. Suv. Valstijos prisidėjo 
bal. 6 d. 1917 m., po ko centre
lines valstybės liko pergalėtos. 
Po karės Vengrija nuo Austri- . 
jos atidalinta po atskira valdžia. , 
Trečia svarbiausia Vokietijos , 
santarvininke buvo Turkija. ,

ATSTOVAS ČARNECKIS
V Y K STA SU RRAKALBOM ISWashington. — Permatyda

mas užeinančią žiemą ir teb
esančią bedarbę, Prezidentas 
Harding nori atkreipti į tai do- 
mę visos valdžios ir visuomenės 
padidinimui darbų- ir atgaivini
mui industrijos, kad tuomi pa
lengvinus krizį. Prezidentas nu
sprendė šaukti nacionalę 
renciją 'bedarbės reikale, 
shingtoną. Komercijos 
toriui Hooveriui pavesta 
tyti konferencijos planus 
są programą.

Paskutiniu darbo departamen
to raportu, dabartiniu laiku S. 
Valstijose yra 5,735,000 netu
rinčių darbo, Ohio valstijoje iš 
to skaičiaus yra 204,000 bedar
bių. A'belnas bedarbių skaičius 
dabar keturiais milijonais 'di
desnis negu buvo 1920 metų 
pradžioje. Konferencijoje bus iš 
visų šalies dalių atstovai, taipgi 
atstovai iš industrijų turinčių 
daugiausia darbininkų.

Paskolos Tikrasis Darbas Šiuomi Pradedama.
Prisirengimas prie darbo už

baigtas-. Visos stotįs tinkamai 
apginkluotos ir tik laukia 
nalo šturmui. Taigi šiuomi 
sideda tikrasis Bonų vajus 
sų išeivijoje. Per rugsėjo 
nesį turime pasiekti savo 
slo. Šią savaitę gavome didžiau
sią krūvą laiškų iš stočių. Vi
sur džiuginančios žinios. Upas 
kuogeriausias. Visi pilni drą
sos ir optimizmo. Juda-kruta 
ir, sulyg vėliausių pranešimų, 
rengiasi į mūšį su tamsa ir ver
gija šios kolonijos:

Rochester, N. Y.
Racine, Wiš.
New York City 
Cleveland, Ohio 
New Britain, Conn. 
Herkimer, N. Y. 
Bridgeport, Conn. 
Cambridge, Mass. 
Albany, N. Y. 
Sunderland, Mass. 
Northampton, Mass. 
Schenectady, N. Y. 
Newark, N. J. 
Chicago ir daug kitų. 
Springfield, Mass., ir Spring

field, Ill., sukurė naujas stotis 
ir šauniai ruošiasi į darbą. 
Taipgi nauja stotis susidarė 
Eynon, Pa. Daugelis stočių da
ro nutarimus padaryti savo 
(kvotas su dideliu kaupu.

Maž ne visos stotįs išreiškia 
pageidavimą kad vajaus laiku 
atsilankytų gerb. Lietuvos At
stovas V. Čarneckis. Musų At
stovas nors ir labai norėtų vi
sur atsilankyti dabar negąlė§. 
Viena; nesuspėtų, Jo kita, ant 
Atstovo pečių daug ir kitokių 
darbų ir rupesnių uždėta. Todėl 
Atstovas tegalės atsilankyti tik 
kai 'kuriose vietose. Kol kas jo 
maršrutas nustatyta sekančiai:

Musų darbuotojų po koloni
jas pasirenkant kalbėtojus pra
šytume laikytis sekančio:

1) 'Kviesti kiek galima nau
jus, dar mažai toje kolonijoje 
kalbėjusius.

2) Kviesti iš tarpo galimai 
artimesniųjų (diduma tesutin
ka kalbėti tik feavo valstijoje).

3) Jei ir patįs kviesitės nu
rodytus kalbėtojus, malonėkite 
tuojau pranešti Misijai ką kvie
čiate, išvengimui klaidų ir nesu
sipratimų.

Dalinamės su darbuotojais 
linksma žinia: Šveicarija pripa
žino Lietuvą de jure. Tai tik
rai gražus, brangus ir draugin
gas Lietuvai patarnavimas pa
darytas kaip tik prieš tai kada 
visų šalių atstovai susirinkę to
je pačioje Šveicarijoje svarstys 
musų
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ŠVEICARIJA PRIPA
ŽINO LIETUVĄ

Washington, rugp. 23 d. 
(L. Inf Biuras). — Švei- 
ca!iTjy"pil?P'ai'ino 'Lietuvos 
Respubliką de jure.

VOKIETIJAI GRĘSIA 
REVOLIUCIJA

Mathias Erzberger nužudytas.
Berlinas. ■— Rugp. 26 d. nu

žudytas buvęs Vokietijos vice 
premjeras ir finansų ministe- 
ris. Tas nuotikis sukėlė pirmo 
laipsnio politišką sensaciją. Su
drebinta tuomi visa valdžia.

Viešėdamas su savo šeimyna 
Badene, Erzberger buvo išėjęs 
ryte pasivaikščiot, kaip jį ke
lyje užpuolė du ginkluoti vyrai, 
atskyrę jį nuo kito su juo ėju
sio, užpuolikai suvarė į Erzber- 
gerį dvylika kulkų, kada jis no
rėjo iš jų pasprukti. Ta žudys- 
tė yra grynai politiška.

Erzberger, po didelių kivir- 
čių su savo priešais pasitraukė 
į privatišką gyvenimą, bet šiuo 
tarpu rengėsi vėl gryžti į poli-

Mingo Angliakasiai Ko
voja su Ginklais

Pereitą savaitę susidarė bu
ris West Virginijos valstijoje 
angliakasių iš 12,000 žmonių ir 
maršavo į Mingo pavietą užim
ti kasyklas. Unijų vadų prašy
mu, kada buvo permatoma ga
linti kilti didelė suirutė ir kova, 
darbininkai maršavimą paliovė. 
Federalė valdžia grąsina darbi
ninkams prisilaikyti ramumo ir 
net išsiskirstyti, 
toje nepaklausę vadų 
šiai sukilo ir rugp. 26 
Danville stotyj trūkį, 
susėdę, keletas šimtų 
sidavė į kitą'miestelį.

Rugp. 28 d. Logan paviete su
sirėmime su valstijos milicija 
penki žmonės peršauti; darbi
ninkai savo sužeistus nusigabe- ... , , ... , ... .
no ir nesužinota ar jie gyvi ar taką, nusivalęs visokių apkaltini

mų. Permatydami tai jo priešai 
surengė jam galą.

Pastarais laikais Vokietijoje 
atsibuvo monarphistų demons
tracijos ir tų monarchist© dar
bui priskiriama Erzbfergerio nu
žudymas. Berlin© kabinetas 29 
d;1 rugp. nutarė uždrausti viso
kius susirinkimus, demonstraci
jas . ir spausdinimą gundančių 
rtištų.

Vokietijos organizuoti darbi
ninkai, skaičiuje 11 milijonų na
rių, 
riui 
ti į 
kos.
siuntė savo deputacijas pas 'kan
clerį su reikalavimu kad valdžia 
be baimės ar užjautimo veiktų 
prieš elementus 'kurstančius an- 
ti-respubliškas " demonstracijas 
ar machinacijas. Deputacija 
prie to reikalavo, varde radika
lių partijų, pamatinių reformų 
viešoje tarnystėje ir teisdarys- 
tėje kad tuomi visuomenė galė
tų matyti reikalą ginti demokra
tijos principus.

Trumpu savo gyvavimu Vo
kietijos respublika turėjo jau du 
sukilimus, dabar rengiasi prie 
saugojimo respublikos nuo mo
narchistų, kurie- turi mintį at- 
grąžinti kaizerių šeimyną.

Vienoje vie- 
angliaka- 
d. sulaikė 
iš kur jie 
vyrų, nu-

nušauti.
W. Va. gubernatorius kreipė

si į prezidentą prisiųsti fede
rates kariumenės.

Prezidentas išleido proklama
ciją reikalaujančią darbininkų 
išsiskirstyti, nes kitaip bus pa
siųsta kariumene.

Pereitos savaitės pranešimai 
apie padėjimą 'Ohio valstijos in
dustrijose rodo vėl geresnes žy
mes. Youngstown© geležies ir 
plieno išdirbėjai skelbia apie pa
didėjusį pirkimą labiau negu 
kitu tarpu pastarais laikais. Te- 
čiaus dar plieno išdirbėjai visai 
nepasitiki kad taip bus, gali vėl 
išdarbius apmažėti.

Daug geresnė padėtis apsirei
škia puodininkystės industrijoje 
Ė. Liverpoolyj; išdirbėjai nu
mato darbštų sezoną į rudenį.

Beveik visos Akrono gumo iš- 
dirbystės pasilaiko tame laips
nyje kaip buvo pradžioje mėne
sio. Aplinkybės abelnai laiko
ma gerokos.

Anglies pardavimas miestuo
se didėja, valstijos gelžkeliai 
rengia vagonus užeinančiam pa
didėjimui reikalavimų anglies 
iš kasyklų.

Sharon, Pa., atsidarė plieno 
išdirbystė.

Clevelande, Collinwood 9oko- 
motivų dirbtuvė nuoiatai didina 
produkciją ir ima daugiau dar
bininkų'. 'šiuomi tarpu jau dir
ba 700 iš normali© 1,200 'dar
bininkų skaičiaus.
, Providence, R. L, rugp. 27 d. 
rytinėje miesto dalyje ištiko 
eksplozija, sudrebinus visą mie
stą ir apielinkes. Nelaimės už- 
kluptoj vietoj išdirbama gelžke- 
liąins torpedos. Užmušta du 
ir sužeista keletas kitų darbi 
ninku.

Muniche, Bavarijoj, atsibuvo 
40,000 minios demonstracija 
prieš maisto brangumą. Skirs
tant demonstrantus užmušta 
vienas ir keletas žmonių sužei
stą.

Chicagoj dviejuose teatruose 
vidurnaktyje sprogo bombos; tą 
spėjamą padaryta keršijimui už 
panaudojimą teatruose neuni j ie
ty darbininkų.

Vokietijos orlaivių išdirbys- 
tės, nykdamos delei uždraudimo 
budavoti sau orlaivius, nenorė
damos užsidaryti, turi viltį kad 
gal Amerika pradės pirkti iš jų

pranešė Vokietijos kancle- 
Wirth jog jie gatavi išsto- 
frontą apgynimui respubli- 

Socialistų frakcijos taipgi

Taria Siųst Kariumenės 
į Augs. Sileziją

Berlinas. i— (Anglijos, Fran- 
cuzijos ir Italijos ambasadoriai 
pranešė Vokietijai apie tų šalių 
valdžių nusprendimą siųsti dau
giau kariumenės į Augs. Silezi
ją. Vokietijos prašoma paruoš
ti reikalingus budus kareivių 
pergabenimui.

Grekams Nesiseka
Konstantinopolis. — Po trijų 

dienų mūšio Turkai atstūmė 
Grekų kariumenę per Sakaria 
upę Maž. Azijoje. Grekai ne
teko daug belaisviais, daug me- 
degos ir vežimų. Visa Grekų 
kampanija prieš Turkus laiki
nai užkirsta.

r.F\'KAI_VF.RgIĄ^VILNIŲ 
PJRII&Aqsxx, VARSA VA T 
Washington, rugp. 23 d. (Liet.

Inf^Bįuras). — Eltos praneši- 
mu^LenkaT reikalauja iš Vil
niaus valdininkų prisiekti išti
kimybę Lenkijai;

SEKIOJĄMI
Washington (L. I. B.). — El- 

ta pf aiiėša’jog '“TJenkai uždarė 
Vilniuje pirmą Lietuvių gimna
ziją kur mokinasi 400 mokinių. 
Taip pat uždarė Vilniuje ir Lie
tuvių mergaičių gimnaziją/

Vienos savaitės tarpe ant Lie
tuviškų laikraščių Vilniuje už
dėta 90,000 markių pabaudos-.

Lenkų valdžia uždarė Vilniu
je laikraštį einantį Rusų kalba, 
“Vilenskoje Slovo”.

AMERIKOS KONSULAS
"" T^ŲNE

Washington, rugp. 24 d. IEl
ta). — Rugp. 17 d. Amerikos 
kdhBuląs /Lietuvai, Clement Ed- 
,wąrds, ir vice konsulas, Heisler, 
atvyko Kaunan ir Stojo eiti sa
vo pareigas.

JAU

^ATSTOVASČARNECKIS 
NEW YORKE

Washington, rugp. 27 d. (L. 
I. B.). — Lietuvos Atstovas V. 
Čarneckis šiandien išvažiavo į 
New Yorką.

Ai- 
autonomiškos 
ir grąsiant

Sukilimai—Indiioie Eina 
Smarkyn

Anglijos bėdos didėja, 
riams atmetus 
valdžios siūlymą
naujam neramumui Airijoje, at
eina žinios apie didelius sukili
mus Indijoje; tenai siaučia žu
dynės, skerdynės ir riaušės.

Nekurios Indijos sritįs padė
ta po karišku stoviu; sukilėlių 
skaičius siekia apie 15,000 žmo
nių. Prasidėjo mūšiai ir, kaip 
paskutinės žinios skelbia, Kal- 
kuttos distrikte esą užmušta 
apie 700 riaušininkų, keliolika 
žuvo ir iš kariumenės1 eilių. Di-. 
deliais skaičiais tenaitinių gy
ventojų išskersta:

Nekurioms riaušininkų apim
toms sritims gręsia badas.

Amerikos Pagalbiniai 
Nariai jau Rusijoj

Londonas. — Pirmoji ekspe
dicija Amerikos darbininkų gel
bėjimui Rusijos nuo bado jau 
pasiekė Maskvą rugp. 29 d.

Jie apžiūrės vietas, kelius ir 
budus greičiausio persiuntimo 
maisto į badaujančias sritis. 
Reikalaujančių pagalbos yra su- 
virš 30,000,000 Rusų, neskaitant 
kad visą Rusiją reikia šelpti.

orlaivius naudojimui saviems 
reikalams.

Danzige uždaryta amunicijos 
fabrikai sulyg Tautų Sąjungos 
tarybos įsakymo. Dirbtuvės sa
vininkai žada ją perdaryti į dvi
račių fabriką.

Taikos sutarčia paskirtas že
mės plotas Austrijai iš vakari
nės Vengrijos pasipriešino atei
nant Austrijos valdžiai jį paim
ti savo globon. Prasidėjo mu
ilai.

Visa Grekų armija, po atkir
timo dešiniojo sparno atakavu
sio Turkus prie Sakaria upės, 
atsidūrė kebliame padėjime. Jų 
priešai veikia pasekmingai ir iš
rodo turį užtektinai amunicijos.

Prie Brussos užėmus Bilejik 
miestelį, Grekų armijos susinė
simas visiškai suardyta.

Lietuvoje duonos užtenka; tik 
laisvės dangus dar aptemęs. Iš- 
sklaidykime Lenkiškas ūkanas. 
Pilkime bonus.

Airių-Anglų Derybos
Nerodo Gero

Dublinas. — Pirm išsiskirsty
mo pirmo Airių parliamento po
sėdžio sušaukto apsvarstymui 
Anglijos siūlomų išlygų; Airijos 
prezidentas De Valera .pasakė 
jog “jokia galybė ant žemės ar 
pragare” neišvarys Airijos res
publikos valdžios iš jų šalies.

Tas pats posėdis nusprendė 
užtraukti paskolą . Airijoje ir 
Amerikoje, iš pastarosios 20 mi
lijonų dolarių.

Atmetus pirmąjį Anglijos pa
siūlymą, premjerai Lloyd Geor
ge antru kartu rašydamas į Ai
rio vadus persergėjo kad meatk 
dėliotų taikymosi, nesą Airijai 
bus tas pavojinga. Jokiu budu 
Anglija sako nesutiks Airijos 
išsitraukimui iš imperijos.

Anglijos valdžia mano pada
ryti visuotinus -balsavimus Airi
joje jeigu Airijos respublikos 
vadai atsisakys taikytis, tada 
■butų pagal savivaldos teisių 
rinkimai atstovų į imperial) 
parliamentą, ir taip užkirsti 'ke
lią Airiams savo valdžią laikyti.

Belfaste, šiaur. Airijoje, atsi
buvo pakartotinai per kelias 
dienas gatvėse susirėmimai.

Daug sužeista, keletas nušau
ta; nutraukta 
grafų vielos, 
gatvėse Airiai 
jos kariumene

Mūšiai Morokkoj Tęsiasi
Madridas, Ispanija. — Morok-j 

kos kaimai pietiniam pakrašty
je nuo Melilla miesto suardyti 
bombardavimu Ispaniško kariš
ko laivo iš vandens; prie to už
mušta daug žmonių. Bombar
duota išvijimui sukilėlių.

Riffų kalnų gyventojai smar
kiai užpuldinėja Ispanų kariu
menę prie EI Araiš, Atlantiko 
pakraštyje Morokkoj j pietus 
nuo Tangier. EI Araiš guli 180 
mylių į vakarus nuo Melilla.

Ispanija siunčia 'daugiau ka-
riškų laivų į Afrikos pakraštį.

Belgradas, Jugoslavija. — In
surgentai turėjo susirėmimų su 
Albanijos kariumene. Mušis ėjo 
per suvirs dvi dienas, gale to 
Albanai pasišalino, palikdami 
100 kritusių.

Taksai sumažėjo. Šių metų 
S. V. ineigų nuo taksų gauta 
net $812,579,486 mažiau, lygi
nant su pereitais metais per to
kį laiką.

telefonų ir tele- 
Apsibarikadavę 

kovėsi su Angli- 
ir policija.

Norėta Nužudyti Meksi
kos Prezidentą

'Susekta suokalbis nužudyti 
Meksikos prezidentą Ofbregoną 
ir to pasekmėje tapo areštuo
tas gen. Lopez, komandierius 
nedidelio būrio kareivių More
los valstijoje; prie jo suimta ki
ti keletas, žmogus kuriam pa
skirta nužudymo darbas, su at
lyginimu 50,000 pesos, pabėgo 
į Suv. Valstijas.

Nusižudymai. New Yorke gy
vasčių gelbėjimo lyga skelbia 
jog nuo pradžios šių metų per 
pusmetį saužudysčių skaičius 
žymiai padidėjo. Per pirmus 
šešis mėnesius lyga gavo rapor
tų apie nusišudymą 6,509 žmo
nių, iš tų 4,527 vyrai ir 1,982 
moterįs. 1920 metų pirmo pus
mečio (nusižudymų buvo tiktai 
2,771. šių metų vaikų nusižu
dymo skaičius beveik du sykiu 
padidėjo. Iš jaunųjų nusižudė
214 'berniukai ir 293 mergaitės; 
abelnas jų amžius vaikų 16 m.; 
mergaičių 15 m. Mergaitės dau
gumoj nusinuodijo, vaikai nusi
šovė.

Rusija neužkviesta į Washin- 
gtono nusiginklavimo konferen
ciją, delei ko Paryžiuje Rusai 
monarchistai sako kad Pacifi- 
ko reikalai nebūtų tinkamai ap
tarti be Rusų, kurie irgi prisie
kia tolimuosius rytus ir jų rei
kalai su ta taikos konferencija 
surišti.

Debsui Reikės Lauksi 
Taikos Užgyrimo

Eugene V. Debsas, socialistų 
vadas, dabar esantis kalėjime, 
dar turės laukti ilgiau del pa- 
liuosavimo, iki galutinai bus už
tvirtinta Suv. Valstijų taikos 
sutartis su Vokietija.

Nikaragvoj, Pietų Amerikoj, 
politiškos partijos sukilo ir to 
pasekmėje prasidėjo kova tarp 
valdžios kariumenės ir revoliu- 
cijonierių. Daugybė areštuota. 
Viešas naudojimas telefonų ir 
telegrafų uždrausta, viskas pa
imta į valdžios rankas.

Francuzų spauda pradėjo pur
kšti delei Suv. Valstijų padary
tos taikos sutarties |su (Vokieti
ja. Ta pati spauda net mano 
jog pagaliaus Francuzijai reikės 
remti Japoniją businčioje nusi
ginklavimo konferencijoje. Mat, 
Japonija yra Suv. Valstijų prie
šininke.

Mažina išlaidas. Washingto
ne iš įvairių valdžios departa
mentų 'bus paleista 41,246 dar
bininkų; jau pirma tiek pat pa
leista, kada karei pasibaigus jų 
nereikėjo. Viso karės metu bu
vo susamdyta 117,760 darbinin
kų šalip pirmiau buvusių.

Amerikos “šlapieji” rengiasi 
prie naujų planų atgrąžinimui 
šalyje svaigalų teisių. Iki šio
lei buvo varoma darbas Washin
gtone, dabar jau jie rengiasi 
pradėti paskirose valstijose, at
kreipiant domos į rinkimus se
natorių ir kongresmanų — -ir 
agituoti rinkti tokius kurie pri
taria svaigalų draudimo įstaty
mo panaikinimui.

Pirmas elektriškas traukinis 
padaryta 1846 metais Vermont 
valstijoje; išradėju buvo ūki
ninkas. Dabar Suv. Valstijose 
yra 8,300 mylių elektriškų gelž- 
kelių su 675 elektriškais loko- 
motivais, vežančiais sunkius va
gonus po 60 mylių į valandą.

ginčą Įsu Lenkais.
gyvuoja laisvoji šveica-

rija!
I Bet
Lai gyvuoja laisva ir neprigul- 

i minga Lietuva su sostine Vil- 
i niurni! Ir lai tą šauksmą pa
verčia. realybe musų pasišven
timas šiame bonų vajuje. Va
lio musų Vilnius! Valio laisva 
Lietuva! Valio jos Valdžia!

Teprasmenga visi imperialism 
:tai! Teišsineša iš Lietuvos žu- 
likowskiu dvasia ir kūnai! Te- 
prasiblaivo nors sykį oras mu
sų žemelėje!

Visi kibkime į bonus!
LIETUVOS FINANSŲ (MISIJA 

, Paskolos Skyrius, , 
370 Seventh Av., New York/

juo karščiau šaukime:

Bonas — tai tautinio subren
dimo atestatas.

25 d. — Chicagoj,
27 d. — Cicero, III.
29 d. — Clevelande,

I Nėra tautos be slekerių. h; 
[Lietuviai turi savo bolševikus. 
Nepaisykime jų. Pirkime ba

ilius.

2d. — Detroite, 
4 d. — Rochester.
gerb. V. Čarneckis at-

ko-

Mes pergeri buvom Lenkams, 
neno- 
jienas

Senatorius France, sugryžęs 
iš Rusijos, sako jog Suv. Valsti
jos gali pradėti diplomatinius 
santikius su Rusija, nes Rusi
joje jau mažai beliko komuniz
mo, Vokietijai ir Anglijai tas 
nepavojinga, nekenks ir Suv. 
Valstijoms.

Rugsėjo
Rugsėjo
Rugsėjo
Rugsėjo 30 d. — Pittsburge,
Spalio
Spalio
Vėliau

lankys ir kai kurias Rytų 
lonijos. Apie tai bus pranešta 
vėliau.

Paskolos reikalais daugelį vie
tų aplankys 'ką tik atvykęs iš 
Lietuvos svečias, Steigiamojo 
Seimo narys M. Bagdonas. Taip 
pat lanko kolonijas su prakalbo
mis darbuotojas J. B. Šaliunas.

Be to Misija kreipėsi į visus 
žinomus Amerikos Lietuvių kal
bėtojus (daugiau kaip šimtą as
menų). Tik iš dešimties tesu- 
spėta gauti pranešimus kad jie 
sutinka eiti į talką Valstybės 
darbui, štai jie (alfabetiškai):

B. Ajauskas, Brighton, Mass.
Kun. J. Ambotas, Hartford, 
Adv. F. J. Bagočius, Boston, 
Dr. J. Grinius, Philadelphia.
A. Ivaškevičius, (Boston.
Kun. F. Kemėšis, Detroit.
P. Petrauskas, Wilkes Barre, j 
Kun. J. Petraitis, Paterson.
A. Rakauskas, Wilkes Barre, j
A. Staknys, Newark.
Kun. O. Struckus, Plymouth.
J. O. Sirvydas, Brooklyn.
M. Vitartas, Brradock.
Kun. H. Vaičiūnas, Cicero.
Tikime ateinančią savaitę ga

lėsime paskelbti eilę naujų kal
bėtojų apsiėmusių patalkinin
kauti paskolos reikale.

! tai kodėl jie iš Lietuvos 
ji kraustytis. Bonai tai 
šluota per pakinklius.

Į Laisvė įsigijama tiktai 
uėmis Tautos aukomis.

dide-

Į Lietuvoje garbingieji karžy
giai už tėvų žemės laisvę savo 
kraują lieja, o tu, gerbiamas 
skaitytojau, ar bent pirkai Lai
svės Paskolos Boną?

i Kova už Lietuvos nepriklau- 
isomybę dar nepabaigta. Kovą 
laimi tas 'kas laimi paskutinį 
mūšį. Kas pirks tam mušiui 
sunkųjį šovinį ■— $500 boną?

Jeigu esi Lietuvis — padėk 
Lietuvai paliuosuoti Vilnių iš 
Lenkų vergijos. Pirk boną.

Apsivedimai mažėja. Chica- 
gos apsivedimų leidimų .išdavė
jas išrodė jog nuo pradžios šių 
metų, lyginamai su kitais mė
liais, buvo 2,500 mažiau reika
lavimų apsivedimui. Iki galo 
metų sumažėjimas pasieks 4,000 
kaip kitais metais.

------------------------------ j
PINIGŲ KURSAS Į

Rugp. 31 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 sujieškojimo turtų, bylų vedimo visados kreipkitės prie Lietuvos Atstovybės 
ofiso šiuo adresu: LITHUANIAN LEGATION, 1925 F St. N. W., Washington, D.C.

II. Delei persiuntimo pinigų Lietuvon giminėms, nuo karės nukentėjusiems arba 
delei persiuntimo aukų Lietuvos Valstybes 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.



2 DIRVA

Iš Lietuvių Gyvenimo
ELIZABETHPORT, N. J. 1

Gyvenant man kitose koloni- 1 
jose ir įkaitant Lietuviškus lai
kraščius, retai teko paitėmyti 
kokią nors žinelę iš šios koloni
jos. Rodos čia visai nieko ne
būtų veikiama, nei jokių atsiti
kimų neįvyktų. Bet atvykus 
man į šią koloniją pasirodė vi
sai kitaip: yra ir ko parašyti, 
tik nereik tingėti.

Kaslink vietos veikimo. Pa
tyriau jog čia vidurinėsės sro
vės Lietuviai turi nusisamdę 
sau vietą kur suėję nuolatos ap
svarsto kaip ir kokiu budu ge
riau butų pagelbėti musų bro
liams Lietuvoje kovojantiems^ 
už laisvę. Kaip sparčiai darbas* 
eina dar neteko sužinoti; bet ži
nau kad vis yra dirbama. Su
manyta yra statyti čia nuosavą 
Lietuvišką salę ir jau pradėta 
darbas sukelti kapitalą. Reika
linga nors $50,000, tada jau bus 
galima pradėti statyti. Mano
ma įrengti puikų budinką už 
apie $70,000. |Jau turi sukėlę 
kapitalo apie $11,000; nors tai 
dar mažai, bet visgi pradžia ge
ra. Parsidavinėja salės šėrai, 
po $50; vienai ypatai neleidžia
ma pirkti už daugiau kaip tūk
stantį dolarių. Reikėtų tą su
manymą visiems

kėjo ją varu išvaryti. Ant ry
tojaus ji vėl atėjo bažnyčion ir 
užlindus už altoriaus pradėjo rė
kaut. Kada Kun. žindžius at
ėjo mišių laikyti, ta moteris jo 
prie altoriaus neleidžia, saky
dama joy tai jos bažnyčia ir ji 
nenori 
mišias 
su ja 
turėjo
kę policistai vargais negalais iš
traukė moterį iš už altoriaus, 
nuvežė pas gydytoją, kuris pri
pažino jog ji gavo galvos sumi
šimą nuo perdidelio tikėjimo.

J. J. M.

kad jokis kunigas čia 
laikytų. Negalėdamas 

nieko padaryti, kunigas 
pašaukti policiją. Atvy-

Geru Tikslų 
iTriem^Sa vn. Kuponus 

Galit Skirti
vadinu 
pasiel- 
Lietu-

Gražiu pasiryžimu aš 
tokį Amerikos Lietuvių 
girną: kurie buvo pirkę 
vos Valstybės bonų, sulaukę jau
laiko gaut nuošimčius, nuo tų 
nuošimčių atsisako ir juos taip
gi aukoja Lietuvos naudai.

Labai prakilnu!
Bet ne visi Lietuviai supran

ta kam ir kaip aukot tuos nuo
šimčius. Daugelis del to nesu- 

I pratimo padaro daugiau blėdies 
neatsilikinė- iegu naudos Lietuvai, aukoda- 

jant paremti ir greitai bus pa- ni Per Tautos Fondą, — tą or- 
<■ tranivnniJrnri anrrn'ktiia mmstatyta salė, nereiks kreiptis į 

kitų tokias įstaigas ir mokėti 
jiems didelius pinigus, ‘kiekvie
nas uždirbtas centas neš naudą 
akcijas pirkusiems.

čia irgi, kaip girdėjau, yra 
pusėtinas būrelis kaip juos va
dina “komunistų” ir jie turi sa
vo klubą; jų veikimas žinomas 
— taip kaip ir visur ir jiems 
Lietuva nerupi, nors jie Lietu
voje yra gimę ir užaugę. Jie 
yra fanatikėliai tikinti tik vie
nam Leninui; kad primanytų, 
tie musų “komunistai” savo mo
čiutę Lietuvą, jauną respubli
ką, 'šaukšte vandens prigirdytų.

Taip pat čia prie progos no
riu parašyti vieną kitą atsitiki
mą kurie įvyko map čia esant. 
Rugpjūčio 22 d. vakare į A. Ra- 
davičiaus smuklę atsivilko nige- 
ria ir paprašė duoti jam bonku- 
tę degtinės. Radavičius pasakė 
degtinės neturi; tuojau nigeris 
išsiėmęs revolverį paleido pora 
šūvių į Radavičių, bet ant lai
mės nepataikė. Persigandęs Ra
davičius puolęs už baro ėmė 
rėkti; nigeris manė jį pašovęs, 
tai nusigandęs leidosi bėgti. Su
ėję žmonės rado tik vieną kar- 
čiamninką, užpuoliko nepagavo.

Antras atsitikimas rugp. 22 
d. buvo Lietuviškoj bažnyčioj. 
Lietuvė moteris atėjus į bažny
čią tiek daug meldėsi kad rei-

ganizaciją kuri surinktus nuo 
žmonių pinigus suvartoja sa
viems, kartais visai nepateisi
namiems, reikalams. Tos orga
nizacijos vadai moka naudotis 
kekviena proga, ir dabar jie 1 
energingai, karštai visur ir vi
sokiais budais agituoja už tą 
savo fondą, vilioja nuo žmonių 
nuošimčius į jį.

Bet žmonės turėtų patįs su
prasti ir daboti kad jų aukos 
eitų Tėvynės labui, o ne šelpi
mui ir stiprinimui jos priešų. 
Prakilnu aukoti štai kam: Lie
tuvos Universitetui — kad mu
sų jauni j i karta turėtų galimy
bės įgyti daugiau mokslo, inte
ligentijos, ir ateityje kad butų 
tinkami darbininkai Tėvynės 
kūrimo darbe. Lietuvos Raudo
najam Kryžiui — kad jis turė
tų kuo aprišt tas brangias žai
zdas musų brolių ir sūnų gavu
sių jas Lietuvą nuo priešų gin
dami.

Labdarybės tikslas bus atsie
ktas jei aukosim tam tikslui ir 

. tas aukas siųsim per užtikimą, 
daug pasidarbavusią įstaigą kai 
yra L. G. D. (Lietuvai Gelbėti 
Draugija). Dar kartą broliams 
Lietuviams primenu sergėtis sa
vo aukų nesukišti tiems kuriems 
rupi labiau savi interesai ne 
kaip Lietuvos labas!

Grįžalo Ratai. /

Hymanso laiškas ant kurio Lie
tuvos Vyriausybė sutiko siu- • 
sti delegaciją Genevon. Į 
Lietuvos Informacijų Biuras i 

Washingtone gavo nuorašą Hy- i 
manso laiško Lietuvos Vyriau
sybei kuriai atsisakius priimti : 
Tautų Sąjungos Tarybos pasiu- i 
lymus Genevoje birželio 28 d. 
ir apie 'tai pranešus Hymansui 
savo nota iš Liepos 25 d., buvo 
gauta iš Hymanso toksai raštas:

“Ponui Lietuvos Atstovui
.Prie Tautų Sąjungos.
Turiu garbės Tamistai pra

nešti jog esu gavęs liepos 25 d. 
notą. Ji man buvo inteikta pp. 
Milašo ir Naruševičiaus Brus- 
selyje liepos 26 d. Jei Lietuvos 
Vyriausybės nutarimas ir butų 
■buvęs palankus, aš del to bu
čiau gailėjęsis kad jis taip vė
lai yra mane pasiekęs, nes liuo- 
sas laikas, kurį aš sau buvau 
paskyręs deryboms pirminin
kauti, didžioje savo dalyje jau 
praslinko. Dar labiau aš gai
liuosi, ir Taryba tikrai bus tų 
pačių jausmų, kad Lietuvos Vy
riausybė nemato galimumo vy
kinti Tarybos birželio 28 d. re
zoliucijoje išreikštų patarimų.

Turiu garbės Tamistos pa
klausti ar sulyg išreikštais pas
kutiniame Tamistos rašto pa
ragrafe pasiryžimais (Lietuvos 
Vyriausybė išreiškė noro suras
ti budus konflikto su Lenkais 
likviduoti — L. I. B.) Lietuvos 
Vyriausybė sutiktų siųsti savo 
atstovus Genevon rugpjūčio 25 
dienai, kad ten susitikus, man 
pirmininkaujant, su Lenkų Vy- j 
riausybės atstovais ir j ieškojus 
su jais ar nebūtų galima suras- , 
ti dirvą dviejų šalių susitari- . 
mui tais klausimais kurie jas 
skiria. Aš jaučiuosi neįvykinęs . 
Tarybos man pavestojo uždavi
nio, jei nesistengčiau dar kartą 
suvesti 'krūvon dviejų šalių de
legacijas ir šauktis į jų politi
nę išmintį suradimui išrišimo 
konfliktui. Be to dviejų dele
gacijų atvykimas man atrodo 
butinu kad galėčiau paruošti 
pranešimą kurį aš turėsiu pri
statyti Tarybai išaiškinimui 
motivų kuriais vadovavosi abi 
vyriausybės 
se.”

savo nusistatymuo-

Liet. Inf. Biuro bu- 
pranešta, Lietuvos 
sutiko su augščiau

Kaip jau 
vo pirmiau 
Vyriausybė 
pažymėtu Hymanso pasiulymu
ir pasiuntė iš Brusselio savo de
legatus Genevon, kur rugpjūčio 
25 d. prasidėjo derybos.

'Lietuvos Ląikraštis Pra- 
šo
Amerikiečių

Washington —
‘‘Lietuvos Balsas” N. 46 viena-

SVEIKI KŪDIKIAI YRA
TAUTOS TURTAS

Jeigu jus negalite žindyti savo kūdikio — nie
kad nerizikuokit kuo kitu, bet duokit jam 
tai yra maistas, kuris pasekmingai išaugino 
šimtus tūkstančių kūdikių bėgyje praėjusių še
šių dešimtų metų.

kreipiasi į tuos Amerikos Lietu
vius kurie buvo nuvažiavę Lie
tuvon bet ten jiems nepatikę ir 
jie vėl gryžo Amerikon:

“Gerbiamieji. Jus atvažiavo
te į Lietuvą pamiršę skirtumą 
tarp Lietuvos ir Amerikos gy
venimo, arba to skirtumo neži
nodami negalėjote prisitaikinti 
prie Lietuvos ekonominio 'gyve
nimo kėlimo, neturėjote ištver
mės kelti jos kultūrą, ir sugry- 
žę į Ameriką platinate ten raš
tu ir žodžiu Lietuvą niekinan
čias žinias. Nedarykite taip, 
nebaidykite tų kurie pakanka
mai turi jėgų prisitaikinti prie 
Lietuvos gyvenimo aplinkybių: 
jau yra tokių Amerikos Lietu
vių.”

EAGLE BRAND
( CONDENSED MILK )

THE BORDEN COMPANY

Borden Building New York

Adresas

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

Vardas

strategišką poziciją apsigyni- Qiniiiliuiliiiiilliiiiiiliiiiiiililiuniiiliuuisniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiimg 

mui. Senasis miestas, apsup- = “
tas siena, stogso ant augštos 
skaluotos žemės kuri yra beveik i 
keturkampa. Siauras pusiausa- 
lis jungiantis miestą su. visa 
žeme yra apdrutintas eile tvir
tovių. Ant kalnų netoli pusiau- 
salio pradžios yra kitos drut- 
vietės. Vidujinis uostas arba 
įlanka turi vietos mažesniems 
laivams, gi didesnieji laivai ga
li saugiai priplaukti artimai jo 
išlaukėje. Reikmenų ir reika
lingų spėkų galima privežti iš 
Ispanijos su mažu keblumu to
lei kolei aplinkinis plotas ir jo 
pusiausalis randasi Ispanų ran
kose.

“Nuo 1893 metų išbudavota 
naujas miestelis ant žemutinės 
ploto dalies arti prie uosto. Gy
ventojų, kurių tada buvo ma
žiau 10,000, (dabar skaitoma tar
pe 40,000 ir 45,000. Pastarais 
metais tas miestas patapo svar
biu uostu prie ineigos į visą Rif-l 
fišką sritį. .

“Du sykiu pastarųjų šimtme
čių bėgyje Melilla buvo smar
kiai Mūrų užpulta, — 1774 
1893 metais. Abiem tarpais 
atlaikė atakus.”

MELILLA - ISPANIŠ
KAS CALAIS

A/T ELILLA, apdrutinta Ispani- 
jos tvirtovė Viduržeminių 

jūrių pakraštyje Morokkoj, [ku
rią sulyg pranešimų apgulė Mu
rai sukilėliai po jų pergalėjimo 
Ispanijos kareivių toliau saus- 
žemyje nuo to porto, sekančiai 
apibudinama mums prisiųsta
me buletine iš 
C., iš National 
ciety raštinės.

“Melilla yra
paniškas Calais”, sako buletinas. 
“Jis randasi apie penkiasdešimts 
mylių skersai Viduržeminių jū
rių nuo Almeria, artimiausio 
miesto ant Ispaniško sausže- 
mio, kaip guli Calais (Belgijo
je) skersai nuo Dovero (Angli
joje). Kaip Calais buvo laiko
mas svarbiu Anglams užkariau
tojams praeityje, taip Melilla 
buvo palaikomas svarbiu Ispa
nams. I :

“Tas tai buvo pirmas šmotelis 
Afrikos žemės užimtos Ispanais. 
Vos dar tik Murai buvo išvyti 
iš jų 700 metų valdymo Iber- 
niškojo pusiausalio atgimusiais 
Ispanais kaip jie pernešė savo 
karę į priešų žemę ir užėmė 
Melillą 1496 metais. Ji pasili
ko nuo to laiko Ispanų rankose, 
tarpais likusi tik viena iš Ispa
niškos nuosavybės Morokkoj.

“Pirm negu ji pastojo Ispani
jos teritorija Melilla turėjo il
gą istoriją.' Ji buvo viena iš 

’ Foinikiečių stočių dvylika šimt
mečių pirm Kristaus, kuomet Karolis, sūnūs Jono, Rupkus, 
Viduržeminė jure buvo jų ko
mercijos ežeru ir kuomet Her
kulio Pilioriai buvo laikoma iš- j 
laukiniais pasaulio vartais. Už 1 
septynių šimtų metų vėliau ji 1 
buvo Rusaddir Kartagenams, o 1 
vėliau viena iš Romiečių sto
vyklų. Bėgyje paskutinės da
lies gyvenimo Vakarinės Romos 
Imperijos, ta vieta, pranašiškai, 
buvo valdoma iš Ispanijos. Vė
liau ji paeiliui buvo Irankose 
Vandalų, Rytinių Romėnų ir Vi- I 
sigotų. 682 metais ji buvo už- • 
imta Arabais.

“Po Ispanijos valdžia Melilla 
Iper ilgą laiką buvo prasižengė
lių siuntimo kolonija, bet tas 
miestas jau beveik visa gent- 
kartė kaip netarnauja tuo tiks
lu. Iki beveik pradžios dabar
tinio šimtmečio Melilla ir kele
tas kitų panašiai esančių drut- 
viečių ant Viduržeminių jūrių 
pakraščio perstatė didumą Is
panijos intakes Morokkoj. Už
pakalinė už jų dalis šalies buvo 
tiesiog negalima sukontroliuoti, 

- bustynė maištingų genčių nuo 
’ Riff kalnynų kurie kįla keletas 

mylių toliau į pietus nuo pavan
denio. Nuo 1912 metų kuomet 
buvo pasirašyta sutartis tarp 
Ispanijos ir Francuzijos kurio
je nužymėta plotai del jų valdy- 

' mo Morokkos, ‘Ispaniškas Ruož- 
1 tas’ prasitęsė visai per šiauri

nę Morokko nuo Algerijos iki 
Atlantiko abelname tolype apie 
60 mylių nuo krašto. Iš šito 
ruožto, vienok, miestas Tangier

• ir plotas apie 140 ketvirtainių 
i mylių jo apielinkėje buvo išim-
■ ta ir padėta po tarptautine ko-
• misija.
i “Nuo pat Franko-Ispanijos
• susitarimo Ispanija mažai ką
■ darė savo ruožto pagerinimui.
• Pirmos pusėtinai didelės pastan-
■ gos dėta rudenyje 1920 metais 
' kuomet šventas Musulmanų mie- 
> stas šešuan, toliau sausžemyje,
■ buvo užimtas. Buvo tikima jog 
‘ ši pergalė buvo smagiu Mūrų 
; prieštaravimams ir nerimavi-
• mams.

/yr “Melilla turi pusėtinai gerą

Washington, D. 
Geographic So-

gavo rūšies Is-

r* GERB. q |
^OPRAGILO KAMPELIO^ I

Gerb. Spragilas gerai 
durnojo ir sako:

ap

ji

PAJIEŠKOJIMAI
iš Lietuvos jieškoma:

Edvardas, sūnūs Jono, Rupkus, 
Pašvintinio vai., šaulių aps., 
gyvenęs Bridgeport, Conn., ir 
Chicagoj.

(Carl Rupreik), Pašvintinio 
v., gyvenęs Brooklyne.

Antosė Bundžienė, 
Vincas Bundžis (Bundžius) 
Kazimieras Bundžius 
Kazys Riauka, Tirkšlių v., 

žeikių, apsk., gyvenęs Brigh
ton, Mass., Wilkes Barre, Pa., 
Miners Mills, Pa.

Vincas Paukštis, iš Lūšnos k., 
Jankų v., šakių apšk., gyve
nęs Kanadoj, paskui Chicagoj.

Ferdinant Dowiat, 
Julius Winkler, 
William Schnitzer, 
Ludvike Rahm, 

gyvenę 306 Belmont 'avenue, 
Newark, N. J.

Jonas Pocevičia (King)
Juozas Petrošius, Skaudvilės v., 

Tauragės apsk., gyvenęs Chi
cagoj. '

Marijona Menkevičiutė, *Kvieti- 
škio v., Mariampolės apsk.

M. Raganevičius, gyvenęs Bra
zilijoj.

Juzefą Bobsanskienė, gyvenusi I 
New Britain, Conn.

Jurgis šalaševičius, Igliškėlių 
vai., Mariampolės apsk.

Jonas Jankevičia, Kelmės vai., 
Raseinių apsk.

Juozas Ječis, Anykščių mieste-1 
lip, (Utenos apsk.

Antanas žeimis, šilavos v., Ra
seinių apsk.

Yra laiškai šioms ypatoms iš 
Lietuvos

B. Kuzmicki, Hamtramck, Mich.
P. J. Mačerinskis.

Valdiškas laiškas pilietėms: 
Kazei Geležinienei ir 
Elzbietai Pažereckienei.
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Politika»-yra" -keisčiausias 

dalykas pasaulyje: jei kas 
moka ja pasinaudoti ir po 
ja pasidengti — ar ja už-, 
dengti sau akis — mislinai 
kad jo niekas nemato. Tai- 
kaip vaikutis užsidengęs sau, 

i akutes savo: “Tu mane nei 
matai”. Ir dideli nuduoda, 
jo nematą.

Politikierius vieni mato, 
kiti nuduoda “nematą”. O 
kiti ištikro yra akli ir tie
siog nemato ką politikieriai 
įdaro.

Gerai but “savo srovės” 
žmogum ir joje veikti kad 
net dulkėtų. Veik kaip tik 
tau patinka (ne visiems), 
naudokis ir išnaudok, ‘šluok 
savo naudai — ir vis busi 
“gerbiamas musų veikėjas”.

Pamatyt tą ‘gerbiamą vei
kėją’ jo darbuose (jo labui) 
žmonėms labai sunku, sykį 
į jį įsitikėjus. Nors jis tave 
ik kraujų nulups, vis negali 
dasileist kad jis negeras.

Kiek nori gali daryt viso
kių eibių žmonėms, kada 'jų 
pasitikėjimą įgauni (ar tau

niais stovi visa partija. Jei 
kas tik prieš tave žiopt, tuoj 
visa partija su visais vadais 
išstoja ir rėkia: “Meluoji! 
Neteisybė I”
i Paskui vėl aš mislinu, ge
rai butų susitvert sau kokį 
fondą Liėtuvos vardu, į ku
rį rinkt aukas su paaiški
nimu kad visi centai eina 
ant Lietuvos reikalų, o do
vanus sau pasilaikyt. Ir 
jeigu kas drystų pasakyt 
kad aš neatiduodu pinigų 
tam kam žmonės aukavo, 
tuoj apšaukiu jį melagium 
ir susidėjusiu su Lenkais. 
Keliems vaikėzams duodu 
po kelis tūkstančius, nuper
ku po kelines ir paleidžiu į 
Paryžių ar į Šveicariją pa- 
sivažinėt, o kada jie parva
žiuoja iš dėkingumo lieka 
geriausi mano užtarėjai

Paskui vėl, paskirtu po 
kelis tūkstančius išmokini- 
mui keleto naujų vaikėzų 
savo partijos dogmų, kad 
vieniems nusibodus už ma

ine ar už mano draugų rei
kalus tarškėt kiti butų jų 
vietos užėmimui.

O ką su mulkiais žmonė
mis tai ne jų dalykas ką mes 
darom su pinigais ar su kuo 
kitu. Pamerki vienam re
daktoriui, užfundiji gerai 
munšaino, jis už tave galvą 
ruldo ir dūšią atiduoda; ki
bąs taip pat, ir kada kas iš
sižioja prieš mane ar mano 
draugus — lengva su jais 
lapsidirbt: tuoj redaktoriai 
per savo kolumnas paleidžia 
pamazgų ir pradėjęs žiovaut 

I žmogelis palieka juodas, o 
į tokį visuomenė ir nežiūri 

į ir jo kalbos neklauso.
Kolei žmonės pinigų turi, 

vieną idalyką sumišimi, su
tveri, garsini, renki aukas 
ir priplaukia pinigų kai šie
no. Kada pajunti kad tam

taip .kiti įkala) ir vis tave dalykui neaukaują (ba žmo- 
visi laikraščiai (tos srovės) J1611?8. 8en.1 dalykai nusibosta 
gins ir garbins, o jeigu kas kaip mergoms mėnesį 
pasidrąsina pasakyt kad tu šventadieniais panešioti

Ne ponai Lietuvą atgimdė bet 
liaudis-darbininkai. Ne ponai 
jai ir laisvę duos. Pirkime 
nūs.

Bonas — tai savo tautos 
jiegomis pasitikėjimas.

bo-

pa-

Dirvos” Skaitytojams
Duodamos Dovanos

Žiur. Pusi. 7-tą)

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

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

RAŠTAI: Pražuvusi Sąžinė
” Dante Alighieri 600 metų 

Sukaktuvės
” Stromboli, Vulkanas-žibintuvas

Viduržeminėse Jūrėse

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

Juokai

Kaina Metams $1.00.

“ARTOJAS”

Jis
J Į

“MOKSLEIVIŲ KELIUOSE”: 
Eilės: Į Vėją; Kad Pabaigti Visa 
Jaunavedė. Rarštai: Vargas;
Sunki Moksleivių Padėtis; Pirmyn, Draugai.

Tai!
Juodė;

Pusei Metu 60c.

7907 Superior Ave.
Lietuvon metams $1.25.

Cleveland, Ohio.

pasidrąsina pasakyt kad tu 
taip ir taip, tada tas. buna 
apšauktas didžiausiu niek
šu.

Aš irgi kaip kada pamis
imu, kad turėčiau susitve
ręs sau kokią bendrovę, pas
kui bučiau kokio nors susi
vienijimo prezidentes, tada 
iš susivienijimo imu pini
gus, šėrininkams moku di- 

Idelį dividendą ir garsinu l 
kad bendrovė auga kai ant 
mielių, tik pirkit šėrus. Nu
važiuoju paskui į Akroną, 
nuperku už kelis tūkstan
čius sklypelį žemės, garsinu 
didžiausius budinkus čia iš- 
statysiąs, paskui vėl iš susi
vienijimo “pasiskolinu” ant 
to sklypelio vardo kelis de- 
sėtkus tūkstančių ir darau 
biznį kad net rūksta.

Žmoneliai neturi rūpintis 
kad jų susivienijime sudėti 
pašalpos pinigai kažin kur 
vėjais išnešioti ir jeigu keli 
ant sykio numirtų nebūtų iš 
ko pašalpą ar pomirtinę iš
mokėt. Ba jeigu kas drystų 
prieš mane pakelt balsą ta
da butų prasižengimas prieš 
visą srovinę discipliną, tak
tiką ir dogmą — tada pa
skelbčiau kad va tie ir tie 
nori griaut ar skaldyt susi- 

. vienijimą. Ir kurie skaito 
tuoj patiki ir ima sykiu su 
manim Išaukt: “Tu susivie
nijimą ardai, o ne jo pini
gus apsaugot nori’..

Kurie nebuvo politikie
riais ir neprigulėjo prie mu
sų Lietuviškų partijų Ame
rikoje tie ir šiandien kalėji
muose sėdi už nunešimą vi
suomenės pinigų. Nebuvo 
užtektinai susipartę. Rei
kia mat ateit pas Lietuvius 
pasimokint.

Keletas metų atgal New 
Yorke nunešė žmonių pini
gus tokie džentelmonai kaip 
Bišop, 'Sygel, Grochowski, 
dabar dar nesenai Bostone 
sugautas Ponzi — ir visi ki
ti tokie poneliai kurie nepri
guli prie Lietuviškų parti
jų. Jie dabar sėdi belangė- 

Budamas Lietuviškoje 
•artijoje žmogus nesi vie
tas kaip pirštas, beit už ta- 
e visu savo turtu, gerklė
ms ir supuvusiais kiauši-

■se.

drabužiai), tuoj sutveri ki
tokį fondą, na ir vėl su nau
ju upu žmonės pila aukas, 
taip pinigų turi kiek tau 
reikia, o ar atiduodi juos 
ten kur žmonėms sakai tai 
niekeno nebiznis.

Pirmiausia reikia susior- 
ganizuot apie save didelį bū
rį “vadų”, paskui sušaukt 

.žmones, apsisupt partija ir 
pradėt joje varyt politiką, 
tada gyvenimas kaip ant 
mielių. Kas neturi srovės 
arba partijos priešai save, 
užpakalyje savęs ir iš abie
jų šonų savęs tam sunku su 
didžiausia teisybe į žmones 
išeit, ba žmonės nepratę tei
sybės klausyti, o tik pletkus, 
melus, 'koliones, todėl ne
klausys ką anas apie mano 
bendrovę kalba ir ką šneka 
kur aš dedu susivienijimo 
pinigus; nenorės girdėt kad 
į mano fondą renkami pini- 

, gai eina kam nors ant gra- 
’ žiu kelinių ar pasivažinėji

mų.
; Daug-daug metų tam at- 
į gal likosi įvesta partiviška- 
. me gyvenime “Vox Medici, 
. Vox Dei” ir dėlto nereikia 
, bijotis nieko, jeigu esi par

tijos vadu: rėk ką nori ir 
tavęs visi klausys; jei kas 
sakys kad tu meluoji, suki 
ar skriaudi, niekas netikės, 
o tada daug geriau naudo
tis. Gyvenimas toks trumL 
pas, taip sunku žmogui prie 
vadovo dasimugti, ta argi 
jau turi būti žmogui uždė
ta tokia bausmė kad ir va
dovu esant turėtum sąžinin
gai su visuomene apsieiti?

Dar to nebuvo ir vargiai 
kada bus.... j

REIKALAUJAM
AGENTŲ

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

“DIRVA”
Cleveland, O.
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LENKAI NORĖTŲ TAIKYTIS SU VOKIETIJA^ 
v-------------------- ______

pASKUTINIS Lenkų žy- 
gis, kaip Europos spau

doje aiškėj'a, yra užsigeidi- 
mas susitaikyti ir sueiti j 
ekonominę sutartį su vienu 
iš stipriausių jos priešų Vo
kietija. Tą Varšavos keis
tą permainą paskelbia nu- 
tėmijęs ‘Nieuwe Rotterdam- 
sche Courant’, visai ne pro- 
Vokiškas laikraštis.

Tasai laikraštis toliau sa
ko jog jau svarbieji Lenkų 
vadai permato kad nežiū
rint koks rubežius nebūtų 
vis bus geriau negu visai 
neturėti rubežiaus. Dauge
lis intekmingų Lenkų sako 
sutinką net atsisakyti nuo 
Augs. Silezijos kad tik bu
tų galima sudaryti ilgas ko- 
merciales sutartis, gauti ža
liosios medegos ir pusiau iš
dirbtų dalykų, lengvomis iš
lygomis ir kad butų prilei
sta dalyvąuti Augš. Silezi
jos pramonėje.

Vienok plačiau permatan- 
tieji žmonės prideda jog to
kia sutartis negalima įyyk- 
dinti, kadangi Francuzija iš 
visų jėgų tam priešinsis, ir 
pati Lenkija, jei net ji nebū
tų surišta slaptomis sutarti
mis, niekados neturėtų už
tektinai energijos sekti ke
lio savo pačių reikalais. Tą 
reikia pripažinti visai tei
singu spėjimu.

Ištiesų yra Varšavoje to
kių kurie aiškiai savo šalies 
padėjimą permato, vienok 
jie šliaužia žemyn pakalnėn 
taip pat kaip darė Vokieti
jos valstybininkai, kurie ap
svaigę trukšmingu submari- 
nų karės garsu nudundėjo į 
prapultį kurią jie aiškiai 
numatė.

Taip pat Lenkija kentės 
užpakalyje savo apsidrutin- 
tų sienų ir stovės apsupta 
nuolatiniais ir natūraliais 
priešininkais bepasekmingai 
jieškodama budo kuris pa- 
liuosuotų ją iš jos ubagiško 
padėjimo, turėdama prieš 
save tamsią, pilną pavojų 
ateitį.

Vienok čia pat paaiškina
ma priežastįs delei kurių 
Lenkai to negalėtų. Fran
cuzija duoda pinigus palai
kymui 600,000 Lenkijos ka- 
riumenės. Iš pirmos dienos 
Francuzija pastotų Lenkų 
priešininke, jei tik Lenkai 
imtų kalbėti apie tarybas su 
Vokietija. Francuzija tada 
griebtųsi už rankos Rusijai, 
permainytų pažiūrą į Lietu
vą ir dar kitaip darytų, nes 
Lenkų gražus žodis Vokie
tijai reiškia galą Francuzų 
įsivaizdinimui Europą val
dyti.

Atsitikime Lenkų pagei
davimo kreiptis prie Vokie
tijos, Vokiečiai tokiose de
rybose išsistorotų sau viską 

i geriausio; svarbiausia Sile
zijos Lenkams jokiu budu 
nei pauostyt neduotų, o be 

[Silezijos jau senai Lenkai 
šaukia negalėsią gyventi.

Kada Francuzija sustotų 
davusi Lenkų kariumenės 
palaikymui pinigus, pirmas 
kas įvyktų Lenkuose tai ka
riumenės revoliucija ir kito
kios suirutės viduje, o pas
kui galima prieiti prie išva
dos kur Lenkija atsidurtų 
išbudusi iš “od morza do 
morza” sapno.

Ku Klux Klan
Suvienytose Valstijos sukru

to organizuotis Ku Klux Klan, 
slapta draugija, skelbianti save 
“pilnai Amerikoniška”, bet tu
rinti dar kitus tikslus. Organi
zation priklausą nariai viską 
atlieka apsimaskavę, apsidengę 
nuo galvos iki kojų tam tikru 
plačiu baltu apsiaustu.

Ku Klux Klan pradžią turi 
nuo Civilės Karės, kuomet Ame
rikoje buvo paliuosuoti vergai 
negrai. Ji įsisteigė pietinėse 
valstijose kurios kovojo prieš 
šiaurines nenorėdamos vergų iš- 
liuosavimo. Dabar, po suvirš 
50 metų, pradedama tą organi
zaciją gaivinti po visas Suvie
nytas Valstijas. Organizacija

ŠVEICARIJA
Pereitą savaitę Lietuva de ju

re pripažino ir Šveicarija.
Šveicarija, pirmiausia visko, 

yra garsi savo augštais kalny
nais ir didžioj omis mokyklomis 
arba universitetais, kuriuose iš 
seniau, ir dabar, mokinosi bū
relis Lietuvių. Nuo pat anksty
vos istorijos laikų Šveicarija tu
rėjo audringą gyvenimą, karia
vo, pergalėjo ir buvo pergalėta 
ir vėl pasiliuosavo. Originaliai 
jos gyventojai buvo Helvetai 
šiaurvakariuose, ir Rhaetianai 
pietvakariuose. Dabar ta res
publika turi apie 4 milijonus gy
ventojų, kurių diduma kalba Vo
kiškai, kiti Franciiziškai, Itališ
kai ir dar kitaip. Šveicarijos 
plotas yra 15,976 Angliškų my
lių ; iš šiaurės prie jos prieina 
Vokietija; iš vakarų Francuzi
ja; iš rytų Austrija ir iš pietų 
Italija.

Savo žemės paviršio įvairumu 
Šveicarija perviršija turbut vi
sas kitas žemės dalis: kalnų čiu
kurai padengti sniegu, vietomis 
dideli plotai vien ledo laukai; 
kalnų kraštai nutiesta miškais, 
kloniai žaliuoja ir gėlės žydi; 
per ją teka kelios upės ir yra 
keli dideli ežerai, kurių didžiau- 
sis yra Geneva, 224 ketv. mylių 
didumo, šalis iš visų pusių ap
supta augštais Alpų kalnynais, 
augščiausias tos šalies kalnas 
yra Rosa, 15,217 pėdų. Neturi 
ji jokio priėjimo prie jūrių.

Didžiausias Šveicarijos mies
tas yra Zurich, paskui Bazei, 
Geneva, Bern (sostinė), Lau
sanne, ii; kt. Šalip septynių uni
versitetų Šveicarija turi daugy
bę kitokių mokyklų.

Nors svarbiausiai yra agri- 
kulturinė šalis, Šveicarija netu
ri gana maisto iš savo derliaus 
ir importuoja jį iš 'kitur. Apie

30 nuoš. visos žemės yra be- 
naudė, likusioje auga javai, vyn
uogės, tabakas, bulvės; ganoma 
galvijai: avįs, arkliai, karvės, 
ožkos, kiaulės; prie to išdirba
ma suris, kondensuotas pienas, 
vynas ir kt. Dirbtuvių yra šil
ko, vatos audinyčių, laikrodžių, 
chemikalų, avalų, automobilių 
ir mašinerijos.

šalies gynimui yra nacionalė 
milicija; viso gali išstatyti 280,- 
000 vyrų į karę; ir visi vyrai 
skaitosi kareiviais nuo 17 iki 
48 metų amžaus.

Tenai yra pilna laisvė sąži
nės ir tikybos, jokis žmogus ne
verčiama mokėti duoklių palai
kymui tikybos prie kurios jis 
nepriguli. Jėzuitai ir jiems ben
dros draugijos uždrausta; nelei
džiama taipgi steigti jokių nau
jų religijų ar ko panašaus.

Valdžią žmonės renka patįs-— 
ji’susideda iš Nacionalės Tary
bos ir Valstijų Tarybos; nacio- 
nalėn tarybon atstovai renka
mi trims metams, viso atstovų 
yra 167..

Jau 707 m. prieš Kristų Ro
mos imperatorius užpuolė pir
muosius to 'krašto gyventojus. 
58 m. prieš Kr. Cezaris Julius 
paėmė tą šalį po savim ir pa
darė tenai Romos .provinciją. 
Romos imperiją pradėjo užpul
ti Germanai, kurių ir dabar di
džiausia in tėkmė Šveicarijoje li
kus. Po mirties Rudolfo Haps- 
burgo 1291 m. ten pradėjo or
ganizuotis paskiros aplinkinės 
valstijos į Sąjungą, prie jų dė
josi kitos, šimtmečiams bėgant. 
Nilo 1415 m. prasideda kilimas 
Šveicarijos mokslo, dailos ir in
dustrijos. Tikrai ji neprigul- 
minga skaitosi nuo susidėjimo 
trylikos valstijų. Francuzų re
voliucijai kilus Šveicarija buvo 
Francuzų užimta (1798 m.)’. Sa
vo neprigulmybę atgavo 1815 
metais. Prie to turėjo daug 
neramumų iš kaimiečių pusės ir 
religiškų varžytinių.

Dabar Genevoj įsteigta Tau
tų Sąjungos stovynė, kur šiose 
dienose randasi Lietuvos dele
gacija.

f KANDIDAS
VOLTAIRE ▼▼▼▼▼▼ Verte Karolis Vairas 
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RUGSĖJO MENESIO 
NAKTŲ DANGUS

Tame pačiame klausime 
kitas laikraštis, ‘Germania’, 
rašo:

Ką Francuzija gavo iš sa
vo tokios politikos link Len
kijos? Iš visų pusių ta ša
lis neturi jokių nustatytų 
rubežių. Rytuose jie pasi
darė Rusus savo mirtinais 
priešais; šiauriuose Lietu
viai jiems be paliovos rūpes
čio užkrovę. Vilniaus klau
simas yra atvira ir kruvina 
žaizda. Iš pietų, Galicija ir 
Rutenija yra panašioje po
zicijoje.

Ir ant kiek Vokietijos ru
bežius paliečia apie tai jau 
gana buvo prikalbėta; At
sitikimai įvykę Augs. Sile
zijoje kalba gan garsiai. Ar 
Paryžius nori kelti tarpe 
žmonių amžiną neapikantą? 
Lenkija iš visų pusių apsup
ta priešais kurie nori atker- 
sinti už savo skriaudas, tuo 
pačiu sykiu jos vidujinis pa
dėjimas yra apgailėtinas.

Taip, Varšavoje, net di
desniuose rateliuose, yra su 
protu 'žmonių kurie priima 
ir padrąsina užvedimą susi
pratimo su Vokietija; tiktai 
ši opinija negali išdrįsti pa
sirodyti, nes dar šiandien, 
kalbėt apie susitaikymą su 
Vokietija Varšavoje reiškia 
būti pasmerktu mirtin.

Francuzija turi būti at
sargesne. Ji gali apsivilti 
besapnuodama apie panau
dojimą Lenkų priešingumo 
kaipo būdų spaudimo Vokie
tijos iš rytų pusės. Francu
zija nori pasidaryti Lenki
ją inpėdine Rusijos kuri jau 
žuvus. Bilijonai buvo paau
kota buvusiai caro imperi
jai ir dar krūvos daugiau 
bus numesta rėmimui Len
kijos.

yra griežtai nusistačius prieš 
katalikus, prieš žydus ir prieš 

Į negrus. Negrų teisių atėmimas 
yra svarbiausia.

Bet tai yra tikrai bepročių 
manymas. Kas gali įsivaizdin
ti atėmimą iš negrų balsavimo 
teisių kokiu legaliu keliu. Tą 
padaryti reikia perleisti priedą 
prie Suv. Valstijų Konstitucijos, 
o to priedo priėmimui reikia 
•dviejų trečdalių baisų Senato ir 
Kongreso, po to kaip valstijų 
legislatures dauguma balsų tą 
sumanymą parems, ir kaip ra
sis nemažiau 36 iš 48 valstijų 
ant to sutinkančių. Ar protą 
turintis Amerikonas gali dasi- 
leisti kad tokia diduma butų ga
lima gauti, kadangi tokis min
tijimas reiškia atgryžimą į ver
guvės laikus ir civilę kairę.

Daugelis .miestų taria visai 
tokiai organizacijai uždaryti du
ris. 

V ▼ ▼

Darbininkėli ir Taika
Amerikos Darbo Federacijos 

prezidentas Gompers išleido at
sišaukimą į visų tautų darbo or
ganizacijas kurių valdžios ren
giasi dalyvauti Washingtono nu
siginklavimo konferencijoje kad 
iš tų šalių butų ir darbininkų 
atstovai kaipo delegatai. Virš 
visų, sako Gompers, sumany
mas 'kalbėti apie apmažinimą 
ginklų naštos labiausia apeina 
darbo žmones. Iš jų pirmiau
sia pakilo protestai prieš dide
lį ginklavimąsi.

Gompers apie tai pranešė ir 
Suv. Valstijų prezidentui, kuris 
savo atsakyme prisiminė jog su
manymas yra geras ir žiūrėsiąs 
kad šios šalies delegacijoje bu
tų darbo atstovai.

Senovės laikuose didžiūnai, 
apsimaustę geležiniais šarvais, 
jodavo karėn pirm parpastųjų

Šitos žinios rodo jog Len
kams susitaikius su Vokie
tija butų Lietuvai dar di
desnis pavojus, apie atgavi
mą Vilniaus mes turėtume 
paliauti ir sapnavę.

kereivių ir kaudavosi su priešų 
didžiūnais, šiais laikais gink
lai .paduodama į prastų darbo 
žmonių rankas ir stumiama juos 
Į karę — taigi darbo žmonės ir 
turėtų turėti balsą karės klau
simuose — tada jų gal nebūtų.

D UGSĖJO mėn. atgabena mu- 
sų žingeidumui daugiau ne

gu vieną erdvių vaizdų turinčių 
ypatingą grožę ir gausumą pa
sakų. Ypatingai dikčiai erdvė
se matosi pirmojo didumo žvai
gždžių — net aštuonios.

Vakaruose po sutemos leidžia
si graži balta žvaigždė Spika. 
Ją paskui seka labai mirganti 
žvaigždė Antares iš Vėžio kon
steliacijos. Todvi matosi pieti
nėje dangaus pusėje, šiaurėje 
arba tiesiai į vakarus sutemus 
matosi Arkturas, rusva žvaigž
dė. Paskui nuo jos sekant į ry
tus pasimato skaisti balta Vega, 
dar toliau Į rytus — Deneb, iš 
šiaurinio Kryžiaus konsteliaci
jos. Nuo šitų dviejų einant į 
pietus rasite žvaigždę Altair, su 
nevisai toli iš jos šonų po ma
žą žvaigždutę.

Apie devintą vai. vakare De
neb ir Vega stovi virš galvos, 
pietuose Altair, o nuo jos tie
siog, per tų dviejų tarpą, mato
si šiaurinė žvaigždė.

Gerokai sutemus, rytuose pie
tų gale matosi Fomalhaut, gi 
visai toli šiaurėje rytų šone te
ka gelsva žvaigždė Kapella.

Taip pat dangus pilnas kitų 
mažesnio didumo žvaigždžių, 
kurios vienos su didėsėmis su
daro savas konsteliacijas, 'kitos 
pačios vienos turi savo grupeles 
ir tos grupelės turi savas pasa
kas.

šiuo tarpu geriausia yra pri
sižiūrėti šiauriniam Kryžiui. Te
kant jis matosi viršūne į šiaurę, 
kotas pietryčiuose; kada būna 
tiesiai virš galvos, jo kotas gu
li Į pietus; o kada leidžiasi, vė
lai naktį, kryžiaus kotas buna 
žemyn vakaruose, lyg pastaty
tas ant vakarų žemės krašto.

Taip pat rytuose ateina visa 
garsioji giminė karaliaus Ce- 
pheaus, ikurio duktė karalaitė, 
atiduoda smako prirajimui, su
darė tai šeimynai garbę ir ne
mirtiną vardą, prie to užtarna
vo vietą tarp žvaigždžių. Pir
miausia, netoli šiaurinės žvaig- 
dės, rytų-pietų šone matysit W 
raidei pavidale grupelę žvaigž
džių. Tai yra sėdinti Androme
dos motina. Nuo jos vakarų 
šone randasi karalius Cepheus, 
labai neaiški grupelė, bet jis ten 
randasi. Nuo jų abiejų Į pie

tus, linkui žvaigždės Fomalhaut, 
yra taipgi plačiai išskėsta gru
pė Pegaso arba žirgo konstelia
cijos; geriausia ją pažinti susi
darius didelį keturkampį kuria
me nesimato jokios aiškiai įžiū
rimos žvaigždės, šiaurrytinia
me to keturkampio krašte vie
na žvaigždė priguli Androme
dos konsteliacijai, ir ta konste
liacija tiesiasi tolyn į rytus, už 
kurios sutinkame Persėjų, 'kar
žygį, kuris nudurė smaką ir iš
gelbėjo Andromedą. Smakas 
randasi į pietus nuo Androme
dos.

Persėjus paskui tapo kara
liaus žentu. Bet visoj šitoj gar
bingoj šeimynoj nėra nei vienos 
pirmo didumo žvaigždės. Per- 
sejaus konsteliacija turi vieną 
antro didumo žvaigždę, Algol, 
kuri šalip pasakų turi ir moks
lišką svarbą. Pasakose ji per- 
stato baisios raganos Medusos 
galvą ant kurios vietoj plaukų 
raitėsi gyvatės ir kurios veidas 
buvo toks baisus kad pažiurėjus 
į ją kožnas pavirsdavo į akme
nį. Algol tankiai maino savo 
šviesą ir tas apsireiškimas per 
daug amžių žmones stebino. Tik 
teleskopams atsiradus, aštuonio
liktame šimtmetyje susekta jos 
šviesos mažėjimo ir didėjimo 
paslaptis. Algol yra dvilypė, ša
lę jos yra kita užgesus tamsi 
žvaigždė, kurios viena apie ki
tą sukasi, ir lyg tyčia ta tam
sioji žvaigždė eina taip kad jos 
didumas dalimai uždengia švie
siąją žvaigždę iš tos pusės kur 
randasi žemė. Kitaip mes nie
kados nebūtume žinoję kas yra 
šalip šviesiosios Algol. Lygi
nant ją su kitomis kaimyniško
mis žvaigždėmis, net nuoga akia 
galima nutėmyt šviesos pasikei- 
tinėjimą diena iš dienos, Algol 
randasi į pietus nuo Kapellos, 
tarpe jos ir anos žvaigždės ei
na neilga išlenkta eilė mažes
nių žvaigždžių. Lengviau bus 
ją matyti po pusės šio mėnesio, 
dabar norint surasti reikia lau
kti vėlyvesnio vakaro.

šio mėnesio 21 dieną bus ru
deninis dienos ir nakties susi- 
lyginimas. Tą dieną saulė per
eis į pietinę ekvatoriaus pusę, 
atidarydama pietinio žemės ga
lo gyventojams duris į vasarą. 
Tenai dabar dar žiema. Tiktai 
sekančiais metais kovo 21 d. 
saulė vėl pereis į musų pusę, o 
per šitą visą laiką mes turėsime 
paeiliui rudenį ir žiemą.

(Tąsa iš pereito num.)
“Aš myliu tave visa savo širdimi”, pa

sakę Kunegunda; “bet mano siela dar yra 
pilna baimes to, ka man teko matyti ir per
gyventi.”

“Viskas bus gerai”, ramino ja Kandi- 
didas; “šito naujojo pasaulio juros jau yra 
geresnes už musu Europos juras; jos yra 
ramesnes, vejai čia vienodesni. Ištikruju, 
tai Naujasis Pasaulis, geriausis iš visu 
esančiųjų pasauliu!”

“Duok Dieve, kad taip butų”, atsake 
Kunegunda. “Bet aš buvau taip nelaimin
ga, kad viltis jau neberanda sau vietos ma
no širdy.”

“Jus skundžiatės”, isispraude i kalbas 
senuke. “Deja! Jus nei nematete tokiu 
nelaimiu, 'kokias aš pergyvenau.”

Kunegunda tik nusikvatojo, — taip 
juokinga pasirodė jai senuke, norėdama 
susilyginti savo nelaimėmis su ja.

“Deja!” tarė Kunegunda, “mano mo
čiute, jei tu nebuvai išžaginta dvieju Bul
garu, jei negavai dvieju žaizdų i savo pilvą, 
jei tavo dveji rūmai nebuvo išgriauti, jei 
neturėjai dvieju mokamu, po tavo akiu su
kapotu i kąsnelius, jei neturėjai dvieju nu
mylėtiniu, nuplaktu auto-da-fė, tai aš neiš
manau, kaip tu gali būti nelaimingesne už 
mane! Pridek dar prie to ir tai, 'kad aš 
užgimiau baronaite su septyniasdešimta 
dviem dvarais — ir turėjau tarnauti už 
virėja!”

“Panytė”, atsake senute, “tu nežinai, 
kaip ir iš ko aš gimiau; ir jei aš .parody
čiau tau sayo nugara, tai tu taip nekalbė
tum ir neteiktum manes.”

Šitokį jos kalba šukele dideli žingeidu
mą Kunegundos ir Kandido galvose, ir se
nuke šitaip jiemdviem nupasakojo savo is
terija;

XI
Senukes Moters Istorija.

E Visados mano akys buvo apvilktos 
ir blakstienai paraudę; ir mano no

sis ne visados sieke pasmakrį; ir ne visa
dos aš buvau tarnaite. Aš esu popiežiaus 
Urbono Dešimtojo* ir Palestrinos Kunigai- 
kštaites duktė. Iki keturiolikos metu am
žiaus gyvenau tokiuose palotinose, kad ju- 
su Vokiškieji rūmai, sulyginus su jais, pa
nėši tik tvartams; ir viena tik mano šlebe 
buvo verta daugiau už jusu visa Vestpali- 
ja. Beaugdama, ėjau vis dailyn, gudryn, 
gražyn, tarp prabingties, vilčių ir meileje. 
Jau tuokart buvau mylima. Mano kaklas 
buvo dailus ir koks kaklas! Baltas, tvir
tas, kaip Venus de Medici! Ir kokios akys! 
Kokie blakstienai! Kokie antakiai! Iš 
mano akiu žere liepsna, nuo kurios užtem
davo ir žvaigždelių spingsėjimas — taip 
man sakydavo mano tėvynės poetos. Ma
no tarnaites, aprengdamos ir nurengdamos 
mane, negalėjo susivaldyti iš /nusistebėji
mo, apžiuredamos mano kuna iš prysakio 
ir iš užpakalio. Kaip laimingi butu buvę 
ponaičiai, jei jie butu galeje man, ašuot 
tarnaičių, patarnauti!

“Buvau susižiedavus su dailiausiu ku
nigaikščiu Massa Karara. Koks kunigaik
štis! Dailus, kaip ir aš, meilus, malonus, 
gudrus ir degas iš meiles. Aš mylėjau ji 
pirmosios meiles iega — kaip stabmelde, 
kaip padūkele. Buvo rengiamos prie jung
tuvių. Visa kas 'buvo ruošiama kuodidžiau- 
sioms iškilmėms; buvo fetes, karuzeles, 
opera bouffe; ir visa Italija dainavo eiles 
manės pagerbimui. Jau aš buvau besie
kianti garbes čiukuro, — tik štai viena se
ne markiziene, buvusi mano kunigaikščio 
sugulove, pasikvietė ji pas save čokolado 
gerti. I dvi valandi po to jis mirė didžiau
siose kančiose. Bet tai tik menkniekis. 
Mano motina, iš didelio nusiminimo, kaip 
ir aš, susikrimtusi, nusprendė pasitraukti 
kuriam laikui iš tos nelaimingos vietos. Ji 
turėjo labai gražu dvarą apielinkeje Gae- 
tos. Susėdome i gražu laiva, išpuošta taip 
dailiai, kaip Romos Šv. (Petro bažnyčios al
torius. Sallee korsarai, arba juriu razbai- 
ninkai, užpuolė musu laiva. Musu žmones 
gynėsi, kaip Popiežiaus kareiviai: puolė 
ant keliu, nuleido rankas, pamėtė savo giri- 
glus ir eme prašyti korsaru, kad jiems at
leistu ju nuodedes in articulo mortis.*

“Bematant juos apdraskė plikai, kaip

* Mirties valandoje. 1

beždžiones; mano motina, visos musu tar
naites ir aš pati susilaukėme tokio pat liki
mo. Reikia pastebėti, kad tie korsarai be
galo greitai visus mus nurengė. Bet kas 
labiausiai mane nustebino, tai tas, kad jie 
kišo pirštus i tas musu kūno dalis, kurios- 
na paprastai moterims įstatoma dudukes. 
Man pasirodė, kad tai buvo labai keista 
ceremonijos dalis; bet 'žmogus taip spren
di, jei nepažysti pasaulio.! Vėliau jau suži
nojau, jog tai buvo krata, patyrimui, ar ne
turime paslėpusios deimantu. Tokios mat 
praktikos laikosi visos civilizuotos pasaulio 
tautos jurose, nuo nebeatmenamu laiku. 
Man paskui sake, kad labai dievuoti Maltos 
Rycieriai visados tokiu budu krečia nelais
vėn paimtus abieju lyčių Turkus. Tai yra 
tautu įstatymas, kuri jie pildo su pamėgi
mu.

“Tur būti nereikia jums ir sakyti, koks 
buvo vargas jaunai kunigaikštaitei ir jos 
motinai patekti i vergija ir likti nugaben
tam i Morokko. Lengvai galite įsivaizdin
ti, ka mes turėjome pergyventi ant razbai- 
ninkū laivo. Mano motina dar buvo daili 
moteris; musu dvarones ir net musu 'tar
naites buvo dailesnes už visas kadir dailiau
sias moteris Afrikoje. Gi kaslink manes,
— a'š tik buvau pradėjusi žydėti, daili, ne
kalta! Bet neilgam telikau nekaltybėje. 
Ta rutu vainikėli, kuris buvo paskirtas 'ku
nigaikščiui Massa Karara, sutrempė raz- 
baininku kapitonas. Jis buvo bjaurus neg
ras, ir dar jis mane daras man didele ma
lone ir garbe. Ištikruju Palestrinos kuni
gaikštiene ir aš pati turejova būti tvirti, 
jei galejova pakelti visa, kas mus ištiko, 
iki atvykova i Morokko. Bet eikiva toliau,
— prie tokiu paprastu dalyku neverta il
gam nustoti.

“Morokko 'kraštas buvo paplūdęs 'krau
jais, kada mes ten atvykome. Kiekvienas 
Penkiosdešimties Imperatoriaus Muley-Iz- 
maelio* sunu turėjo savo pasekėju; toji 
aplinkybe, šukele .penkiasdešimta civiliu ka
riu, juoduju prieš juoduosius, juoduju prieš 
ruduosius, ruduju prieis ruduosius ir mu
latu prieš mulatus. Trumpai sakant, viso
je imperijoje buvo skerdynes be paliaubų.

“Tik mes spėjome išlipti iš laivo, kaip 
juodieji iš priešingosios musu 'kapitonui pu
ses bandė atimti iš jo grobi. Šalę auskariu 
ir aukso mes 'buvome bene visubrangiau- 
sis dalykas. Aš mačiau toki žiauru muši, 
kokio jus Europos klimate niekados nega
lėjote matyti. Žiemiu tautos neturi savo 
gyslose tokio karšto kraujo, nei tiek gaš
lumo prie moterų, kaip Afrikos žmones. 
Atrodo, kad Europos žmonių gyslose yra 
pienas, ne kraujas; bet Atlaso Kalno ir 
apielinkes gyventoju gyslose yra vitriolis 
ir ugnis. Jie kovėsi to krašto liutu, tigru 
ir žalčiu įsiutimu vien tuo tikslu, kad su
žinojus, kuriai pusei mes turime tekti. Vie
nas Arabas pagriebė mano motina už de- 
šineses rankos, gi mano kapitono leitenan
tas laike ja už kaireses; Arabas kareivis 
pagriebė ja už vienos kojos, ir vienas mu
su korsaru pagriebė už antros kojos. To
kiu budu beveik visos musu moters buvo 
tu keturiu vyru, suplėšytos i keturis šmo
tus. Mano kapitonas užslėpę mane už sa
vo nugaros; jis su savo kardu kirto ir ka
pojo visus, kas tik priešinosi jo įsiutimui. 
Ilgainiui mačiau visas musu moteris, ir ma
no motina tarpe ju, sudraskytas ir sukapo
tas tu baisūnu, kurie kovėsi delei ju. Visi 
vergai, mano draugai, kurie mus buvo pir
ma paėmė, kareiviai, jūreiviai, juodieji, 'bal
tieji, mulatai ir, pągaliaus, mano kapito
nas, visi buvo užmušti, ir aš pati pasilikau, 
merdėdama, ant krūvos lavonu. Tokios 
scenos, kaip šitoji, atsitiko plote trijų šim
tu varsnų — ir visgi tie užpuolikai nepra
leido nei vienos iš penkių maldų, kurias 
Mahometas yra isakes kalbėti kasdien.

* Muley-Izmael buvo Morokko imperatorius 
nuo 1672 iki 1727 m. ir buvo 'begalo žiaurus.

(Bus daugiau)

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

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

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne



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

QVASIA žadino ji; jis atsiliepė jai.
Paukščiai ir žvėris nebebuvo aūto- 

matu — naudotis, važinėtis ir užmušinėti 
tiktai savęs pasikakinimui. Iš jaučio mie
guistų akių kas tai stebeilinosi į jo akis. 
Paukščiai sale jo langų medžiuose giedojo 
savo meilę ir džiaugsmą, Ar jie be sielų? 
Jis klausinėjo savęs. Suneš paklusnus suk
telėjimui, besergėdami avių pulką, pražū
na. ( Ar jie neturi teisingumo? Ar ištik- 
rųjų žmogaus siela neturi sąryšio su jų 
sielomis? Ar jie tiktai žvėrįs, 'kurie pra
dingsta amžinai? Taip jis mąstė vienas 
sau.

Ir urnai jam atėjo mintis kad visas gy
venimas gražus. Netiktai besistengimas, 
darbas, žaismė, pasekmė, nuveikimas, tur
tas, garbė, geras vardas yra gražus bet 
pats gyvenimas.

Gyventi pasidarė smagu.
Gėrėjosi gyvenimu.
Valandos, auksinės valandos, nebebu

vo vien tuščios erdvės tarp dviejų laikro
džio mušimo rankų. Jos nebebuvo apsun
kintos darbais., Jos buvo garbė.

Sėdėti ir Sergėti kristalinę laiko upę, 
srovenančią pro savo nušvitusias akis, — 
tai tyriausias užsiganėdinimas. Tai 
džiausiąs džiaugsmas.

Netiktai jo gyvenimas, bet abelnai 
sas gyvenimas buvo geras ir gražus.

Jausti didę ir garbingą pasaulio upę 
srovenančią; gyventi su Gamta ir 'klausytis 
jos giesmės, yra smagu. Nes Gamta nuo- 
latai žengia prie muzikos. Ji pati yra mu
zika. Ar tai ne visuomet gyvenimo ir ko
vos giedojimas, kur Gamta žengia? Jos 
giesmėje yra girdimi visi daiktai. Trium
fo šauksmas ir riktelėjimas girdisi joje. 
Bet joje galima išgirsti ir 'kitas melodijas: 
upelio čiurkšlenimą per savo akmenėlius, 
medžių ošimą, lapų šlamėjimą, sulties rit
mą, perkūną kalnuose.

Gamtai tai begalinių harmonijų gies
mė.

Pirmą kartą jis išgirdo gamtos giesmę.
Jis pradėjo mąstyti — giliai mąstyti.
Visas jo gyvenimas buvo užimtas dar

bu; retkarčiais— žaisme. Jis dirbo nuo 
pat savo vaikystės; nuolatai žengė pirmyn. 
Jo kraujuose degė karštis. Jis visad sekė 
neramumas. Jis bėgo nuo vieno daikto 
prie kito; ir visa ką įgijo, metė į šalį. Ir 
vėl.griebėsi už kito. Jieškojo naujo daik
to. Jis maršavo nuo pat aušros. Ėjo gan 
sparčiai; žengė kiaurai per kalnus ir kau- 
kuras. Ir visad nauji iškilimai stuksodavo 
prie'š jį. Jis buvo išdidus kad žengė la'bai 
sparčiai ir sau pasitikėdamas. Jis džiugi
no save sunkenybėmis kurias pasitiko ke
lyje; jomis ganėdindavosi. Pusiaudienyje 
jis prisėdo pasilsėti. Pažvelgdavo atgal į 
perkeliautą kelią; žvalgėsi į visas puses ir 
stebėjosi. Jis nukeliavo toli, bet kur atke
liavo?
tikslo. Kaip dar toli jam reikėjo eiti at
eityje? 
jo kas 
jis težinojo kur jis geidė atkeliauti, 
nepažinojo vietos kurios butų geidęs pasie
kti. Kokia nauda iš to nuolatinio besiko-

Tikrai ne prie rubežiaus;

Jis neturėjo mapos. Jis 
gulėjo priešais jį. Ir dar

di-

vi-

ne prie

nežino-
mažiau

Jis

pimo augštyn ant kalno viršūnės? Užsi- 
kopti ant vienos ir rasti kitą ir kitą, ir ga
lų gale nieko neberasti; sužinoti kad ėjęs 
visad aplink, ir atėjęs prie nieko; ir galu
tinai ateiti ten iš kur pradedi eiti?! Kas 
do nauda? Taip jis manė.

Pagaliau jis užsigeidė sužinoti, jei dar
bas ir žaismė yra geri, kur jiedu veda. Ar 
jiedu nuveda bi kur?

Gyvenimas tai buvimas. Mirtis tiktai 
jo dalis.

Egzistencija apima praeitį, dabartį ir 
ateitį. Ir Vienvalinis, nesvietiškas ir neap
mąstytas besistengimas-darbas yra varo
mas tiktai dėlto kad skausmo nutildymas 
trukdytų pažinimą; kad mes nesužinotu
me nieko kuomi buvome, esame ar busime. 
Taigi skausmas reikalingas. .

Mes nedrystame pakelti akių nuo že
mės Į augštybes. Pažvelgti į savo vidų. 
Mes turime įgyti tai tuojau ko užsimano
me. Ir mes manome esą pražuvę ir atke
liavę vien prie mirties.

Ir kas toliau?
Jis girdėjo daugelį aiškinimų., Tūlas 

mokina jį nuo pat kūdikystės. Bet jis ma
žai atidos teatkreipdavo į visus tuos aiš
kinimus. Visas tas mokinimas išrodė jam 
perealis, atsiskyręs nuo gyvenimo, neinte
resingas žėdnos dienos dalykams. Toks 
mokinimas buvo nesąvaizdus, bepamatin- 
gas su žėdno gyvenimo darbu. Ji negalė
jo būti saugiai pasekamas, užlaikomas. Tai 
buvo liūdnas mokinimas. O liūdnumo jis ne
mėgo. Liudėsis jam bdvo lyg šešėlis pasi
rodęs ir išnykęs. Gyvenimo neramumai ir 
betvarkės didino jo liūdesį, kurį jis sten
gėsi išvengti. Jis interesavosi gyvybe, kuo
met gyvenimo neramumai vedė jį prie mir
ties. Jis mylėjo šį pasauli, kuomet 'kiti 
smerkdavo ji. Jie laikė atkišę jam kodek- 
są kuris talpina visa tai ką jie garbino, bet 
buvo netobulas jam. Jie siūlė jam atlygi
nimą, kurio jis nepaisė.

Tas visas jam buvo bevertingas ir tuš
čias.

Pasaulis ypatingai pasidarė malonus. 
Jis nebebuvo baisi vieta, nors demonas ir 
grūmojo jam.

Jis manė kad gyvenimas turi būti pa
darytas iš pasaulio geriausių, o ne blogiau
sių.

Jo idealai: džiaugsmas,palaima, drąsa, 
o ne ašaros, sielgrauža, baimė. Jis pasiša
lino nuo jų. Jis netikėjo 'kad ašarų kelias 
vestų kur nors kur butų veikta keliauti.

Jei randasi šiame pasaulyje teisybė, ji 
turi būti tvirta, o ne silpna; ji turi būti 
kaip vynas, kurs padaro žmogų smagiu ir 
tvirtu. Ji turi šelpti, o ne varginti.

Ir jei realybėje šioji teisybė, kuri buvo 
jam skelbiama, tebuvo vienatinė teisybė, 
tai kam gi visai siektis prie teisybės?

Neteisybė padaro žmones laimingais ir 
veda per neramų gyvenimą j vietą kurios 
jie visai netrokšta pasiekti.

(Galas) 1

BAISI NELAIMĖ ORE
Užsidegė Didžiausias Pasaulyje Orlaivis Daryda

mas Pirmus Bandymus; Žuvo 44 Žmonės.
Pirmu sykiu musų laikų is

torija pasižymi didžiausia ne
laime ore, kame žuvo keturias- 
dešimts keturi žmonės.

Anglijoje buvo dirbdinamas 
didžiausias dirižablis arba gazi- 
nis orlaivis, kurį Suv. Valstijos 
nupirko už $2,000,000 naudoji
mui šioje šalyje militariškiems 
tikslams. Pereitoj savaitėje di
rižablis buvo užbaigtas ir pasi
kėlė į orą išbandymams — da
bar jo liekanos stogso Humber 
upėje, kur jis su žmonėmis su
krito po baisios eksplozijos.

Didumas šio dirižablio buvo: 
695 pėdos ilgio; 85 pėdos dia
metre; intalpa 2,700,000 kubiš
kų pėdų; galėjo pakelti 83 to
nus. Eksplozija atsitiko orlai
viui skrendant virš Hull mies
to, ir taip baisus buvo sprogi
mas kad gatvėse daugybė žmo
nių parmušta nuo kojų. Sudre- 
bėjimo garsas buvo jaučiamas 
net už penkiasdešimts mylių. 
Eksplodavo keliais atvejais ir 
nuo oro sujudimo sudužo dau
gelio namų langai.

Orlaivis ZR-2 skrido aukštu
moje 2,000 pėdų ir buvo išbuvęs 
ore netoli 35 valandas kada ne
laimė ištiko. Tai buvo po pie
tų, apie 5:30 vai., žmonės stai
gu pamatė orlaivį sulinkstant 
per vidurį, apsiliepsnojant ir 
puolant žemyn. Tuoj pasigirdo 
baisi eksplozija, ir smarkiai jis 
krito link žemės. Persigandę vi
si manė jog jis degantis užkris 
ant miesto, bet pataikė tiesiai 
į upę. Netoli vandens vėl sykį 
eksplodavo, po to tuoj dar tre
čias sprogimas pasigirdo. Krin
tant orlaiviui žemyn tik stul
pas ugnies ir durnų tebuvo ma
tyti. Tūkstančiai žmonių bėgo 
artyn žiūrėti, tuoj pasileido link 
nelaimės vietos ligonbučių veži
mai ir pagalbiniai laivai.

Trįs žmonės iš orlaivio buvo 
pasileidę paračiutais žemyn, bet 
kada eksplozija įvyko vieną iš 
jų buvo matyt nutrenkiant au
gštyn į orą ir daugiau apie jį 
neteko sužinoti.

Tik penki iš keturiasdešimts 
devynių buvusių orlaivyje ka
reivių ir oficierių išliko gyvi. 
Septyniolika jų buvo Ameriko
nų ir 27 Anglijos kareivių ir ofi
cierių.

Vienas žmogus, matęs 
atsitikimą, pasakojo:

“Aš tėmijau orlaivį per
laiką. Jis pasisuko iš ^jauny
čių ir skrido į pietvakarius. Jis 
buvo nevisai augštai ir inžinai 
dirbo dideliu smailumu. Ka
da jis priskrido artyn apie vi
durį pasirodė išsikišęs nuo su- 
silenkimo rumbas. Nebuvo ten 
liepsnos, bet rodės lyg 'koki du
rnai. Gal tai buvo prakiurimas 
ir gazas ėjo lauk. Visu tuo lai
ku orlaivis leidosi žemyn. Jau 
buvo gerokai aiškus ir matėsi 
apačioj išsipūtimas didėjantis 
ir staiga visas dirižablis perlū
žo pusiau. Iki tolei nesimatė 
ugnies, bet tuo tarpu pasigir
do baisus sprogimas ir visas 
orlaivis apsiėmė liepsnomis.”

Tuojau prasidėjo vandenyje 
jieškojimas žuvusių, nukritusių 
po apačia orlaivio žmonių; ne-

kurie surasta ir ištraukta ne
gyvais. Kadangi po nelaimės 
atėjo naktis ir tamsa, buvo sun
ku nutėmyti ką nors, bet laivai 
su jieškotojais plaukiojo aplin
kui ir apšvietę vandenį nuola
tos per naktį žiūrinėjo žmonių.

Vienas išlikęs gyvas iš nelai
mės pasakojo: “Orlaivis skri
do puikiai po 60 mazgų į valan
dą, paskui kada sumažino grei
tumą iki penkiasdešimts mazgų 
staiga pasigirdo baisus tarškė
jimas arba lūžimo garsas. Vis
kas tas dėjosi bėgyje penkių se
kundų. Nebuvo žymės blogo 
kada mes skridome virš Hull, 
bet viskas atsitiko paskui. Aš 
tuo laiku turėjau visą kontrolę. 
Po subraškėjimo pasimatė pir- 
magalis nulinkstąs žemyn, ir 
kada tą pamačiau tuoj ištušti
nau vandens balastą (svarumą 
vienoje vietoje) kad jis galėtų 
vėl būti normaliame padėjime, 
bet tuo laiku. įvyko baisioji eks
plozija. Didis orlaivis pasiro
dė ant valandėlės lyg sustojęs, 
paskui jau krito žemyn kai ak
muo. Sujudimas mane nutrenkė 
į navigatoriaus vietą, kur ma
ne ir paspaudė. Dalis orlaivio 
kurioje aš buvau pasiliko viršu
je vandens ir po nukritimo už 
penkiolikos minutų manė išgel
bėjo.” šis leitenantas nebuvo 
nei daug sužeistas. Jis užsigy
nė nuo kalbų kaip žmonės sa
kė jog jo pastangomis orlaivis 
nuleistas į vandenį, o ne ant 
miesto ar žmonių. Ta nelaimė 
buvo taip staigi kad taip pada
ryti nebuvo galima.

laivio viršų, jei butų ištiestas 
užklotų keturių akrų plotą. Ga- 
zo maišai viduryje buvo iš odos, 
jų išlaukinė dalis buvo apvilk
ta karvės pildo žarnomis; kad 
karvė tik po vieną tokį pilvą 
turi šiam orlaiviui reikėjo net 
600,000 karvių pilvų.

Aipsigynhpui nuo orlaivių, di
rižablis turėjo didžiausių gink
lų kokius galima paimti. Nešė
si keturiolika Lewis šautuvų ir 
vieno svaro šovinio automatiš
ką kanuolę. Užpuolimui galėjo 
paimti keturias bombas po 520 
svarų ir aštuonias bombas po 
230 svarų.

Lakehurat, L. I., New Yorke, 
pabudavota tam dirižabliui sto- 
vynė ir sykiu su orlaiviu kai
navo S. V. valdžiai $5,000,000. 
Stovynė yra tokia didelė kad 
galėtų joje sutilpti du didžiausi 
esantieji jūriniai laivai ir dar 
butų vietos mažesniems laive
liams. Kaip skelbiama, pinigus 
už jį Suv. Valstijų valdžia bu
tų mokėjus tik kada orlaivis bu
tų atvykęs į šią Atlantiko pu
sę. Anglija tą orlaivį parengė 
statyti pirmiausia sau, 1918 m., 
bet kadangi Amerikoj nėra tin

kamų jiegų tokių orlaivių pa
statymui, “draugiškumo aktu" 
Anglijos valdžia jį pardavė S. 
Valstijoms. Pirmiau čia atlė
kęs didelis dirižablis, tada bu
vęs didžiausias, dabar randasi 
Suv. Valstijose, nupirktas nuo 
Anglijos.

šita baisi nelaimė užmušė vi
są dvasią ant ilgo laiko ir gal 
nebus dedama tuom tarpu kaš
tų tokių orlaivių statymui, iki 
neišsiras kas geriau užtikrinan
čio nuo tokių nelaimių.

visą

ilgą.

Lenkai įsakė savo vadams 
kad iš Vilniaus jų kariumenė 
butų pasirengusi eiti Kaunan 
“Lenkų gelbėti”. Lietuvos ka
riumenė pasiryžusi tą atremti. 
Sustiprink Lietuvos gynėjų ei
les, pirk Laisvės Paskolos boną.

HAMBURG
Naujais laivais — Tiesiog i

DANZIGĄ IR VARSAVĄ | 
ORDUNA ........... Rugs. 10 l
ORBITA .....................Rugs. 24
OROPESA . ....... Lapkr. 8

Paskiri uždari kambariai mote
rims ir šeimynoms.

The Royal Mail Steam Packet Co. 
26 Broadway New York 

arba vietinėse laivų agentūrose.

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne
1465. Iš ko kyla melai ir skriaudos žmonijoje. Para

šė kun. V. Dembskis. Shenandoah, Pa., 1899, 
pusi. 171 ...... ..................................................

507. žemių dulkės. Apysaka parašyta M. Radzevičiū
tės. Yra viena iš geriausią, svarbiausių ir pa
mokinančių pasakų. Vertė Dr. V. Kudirka. Ply

mouth, Pa. 1901, pusi. 226............................

1595. Socialistiškas klausimas XIX amžiuje. Pagal 
grovą A. de Mun, verte J. Uosis. Shenandoah, 

Pa.........................................................................

76c

60c
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ZR-2 dirižablis buvo didžiau
sia kokį kada kas pastatė lekio- 
jimui ore. Vokiečių budavotas 
Zeppelinas. bombardavimui Wa
shington© ir New Yorko buvo 
gana didelis, bet šis turėjo in- 
talpos 500,000 kubiškų pėdų 
daugiau. Gazolino, aliejaus ir 
kitų reikmenų galėjo pasiimti 
45 tonus, šeši po 359 arklių 
spėkos motorai jį varė.

šitame iškilime dirižablis tu
rėjo 10,400 galonų gazolino, su 
kuo galėjo pilnu greitumu po 
75 mylias į valandą pralėkti še
šis tūkstančius mylių, arba de
vynis tūkstančius mylių norma
liai lekiant, po 50 mylių į va
landą. Pakilti augštyn galėjo 
25,000 pėdų, abelnai pertekimui 
per Atlantiką skaitliuota 72 va
landos. Kontroliavimo dalis bu
vo priešakyje ir panašiai įren
gta kaip kapitonams budos lai
vuose ant vandenų. Komandie- 
rius orlaivį kontroliavo lygiai 
taip kaip komandieriai per jū
res einančius laivus, komunika
cijos sistema siekė prie inžinų, 
tam buvo įrengta telegrafai, te
lefonai ir kalbamos dūdos, prie 
to telefonai, telegrafai ir dūdos 
ėjo į visas kitas dalis kur bu
vo kiti viršininkai. Prie žinių 
siuntimo radio buvo bevielis te
lefonas ir aparatas susekimui i 
iš kurios pusės žinia siunčiama. 1

Audeklas apimantis visą or-

PRANEŠIMAS Važiuojantiem į LIETUVĄ
Kurie manote važiuoti j Lietuvą ant tdidžiausių ir greičiau

sių Ekspresinių laivų tuojau ateikite prie savo vietines Clevehn- 
do Lietuviškos Agentūros ir užsisakyki t vietas ant tų greičiausių 
laivų. Jau daug Lietuvių užsisakė vietas ant tų didžiulių laivų, 
nes jie jau gavo daug laiškų nuo savo pažįstamų kurie per mus 
keliavo į Lietuvą tais ekspresiniais laivais, laimingai ir greitai 
perkeliavo ir kitus paragina važiuoti tais greičiausiais ir didžiau
siais garlaiviais.

RUGSĖJO MĖNESYJE išplauks sekanti didžiausia ir greičiau
si Ekspresiniai laivai:

RUGSĖJO 13 d. išplauks AQUITANIA — 46,000 tonų laivas 
iš New Yorko j Liepoją per Angliją.

RUGSĖJO 22 d. išplauks BERENGARIA (Buvęs Imperator) 
52,022 tonų, iš New Yorko j Liepoją per Angliją.

RUGSĖJO 28 d. išplauks AMERICA — 22,622 tonų laivas, 
iš New Yorko į Bremeną be persėdimo.

ZUPANC & KAUPA
Lietuviška Agentūra

6603 St. Clair Ave. N. E. Cleveland, O.

ĮJETUVOS yAIKAI f^ORI J^NYGŲ

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

neužtenka, — jų spausdinama labai darę, 
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:

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

DYK AI!JALJ išėjo 1922 m. ‘dirvos’ DYK AIII ;į V * Iy/U. KNYGYNO KATALOGAS V i IVfM. |

:•

THE MUNICIPAL SAVINGS
& LOAN COMPANY

Sumokėtas Kapitalas suvirs $500,000.00
IDŽIAUSIAS pilnas visokių Amerikoje, Lietuvoje ir kitur išleistų 

Lietuviškų Knygų: literatūros, teatro, mokslo, nurodymų, žodynų, 
gramatikų, rankvedžių, pasakų, maldaknygių, gaidų-dainų srityje 
Katalogas jau galimas gauti ant pareikalavimo. Tuojau rašykite ir 

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

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

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

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

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

MES MOKAME 5% UŽ PADĖTUS 
PINIGUS TAUPYMUI

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

Main Office
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING

Euclid Avenue prie East 14th Street

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

7907 Superior Avenue 
CLEVELAND, O."DIRVA”

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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AR MES GYVENS1ME PO 
MIRČIAI?

IŽAS atsitinka su mumis po įto kaip mes 
t numirštame? Daug yra parašyta ta

me klausime knygų, daug yra išreikšta pa
tikrinimų; bet taipgi daug yra išdėstyta
užginčijimų. “Ar mirusieji dar gyvena?”
Rašo daugelis tuo klausimu užimtų.

Ant kiek žmonija surišta su klausimu 
gyvenimo po mirčiai rodo įvairios apeigos 
ir jų ypatingumai.

Afrikos laukinis žmogus, gyvenantis 
apie ekvatorių, ėsdamas padvėsusio ir pu
siau supuvusio rhinocero (raganosio) mė
są nori būti nemirtinu taip lygiai kaip jis 
yra šiandien,, ir jeigu galima atrasti dan- 
kų kuriame nudvėsusių vienragių yra už
tektinai. z

Indijonai tiki į dangų kuriame jie ga
lės šaudyti laukinius bulius ir meškas. Ku
rie kritikuoja Indijono “barbariškumą” ti
ki į kitokią pomirtinę vietą, išrastą rytie
čių — miestą su tyro aukso gatvėmis; nie
ko pigesnio kaip auksas niekur nematomo; 
jokios žolės, gėlių ar knygų.

Nekurie yra pasiganėdinę mintimi jog 
jie tenai galės gyventi su savo vaikais.

Dar kiti, tarp energiškesnių rasių, pa- 
siganėdina mintimi jog po gyvenimo ir 
vargų jiems ateis visiškas pailsis. Tas tin
ka pusiau-nuvargusiam Buddistui, jieškan- 
čiam “Nirvanos”.

Senovėj kuomet Meksikos karaliai mir
davo jų lavonai būdavo sudeginami atski
ruose dideliuose laužuose; jų pačios ir ver
gai irgi būdavo sudeginami kad galėtų sy
kiu su karalium gyventi ir palaikyti drau
giškumą.

Afrikoje ir dabar dar, jeigu nėra arti 
Anglų uždrausti ir sulaikyti, mirus didžia
jam juodųjų vadui su juo sykiu nužudoma 
ir sudeginama jo pačios ir vergai, taipgi 
nekurie narsiausi jo kariauiiinkai.

Pindaras, Grekų poetas, buvo vienas iš 
pirmutinių išreiškęs filosofišką mintį apie 
nemirtinumą. “Kokiu laimingu likimu”, 
sakė jis, “visi žmonės nueina prie galo lais- 

i vo nuo vargų.” Pindaras yra viena iš žy
miųjų žmonių kurio namas išsaugota, ir ku
rio ainiai nebuvo Aleksandro Didžiojo par
duoti vergais, kuomet jis užkariavo The
bes, daug po to kaip Pindaras buvo miręs. 
Visi didieji filosofai, išskyrus taip vadina
mų pastarųjų dienų materialistų, kaip He- 
kelis ir keletas kitų, tikėjo į kokį nors ne
mirtinumą.

Platonas nuolat apie tai užsimindavo. 
Sokratas, Platono mokytojas, užtikrino vi
siems tiems kurie jo paskutinių žodžių ge- 

Į riant nuodus klausė jog tai nebus jo galas.
Žmonės nori nemirtinumo, vilisi jo ir 

meldžiasi, priversdami save į tai tikėti. Jie 
į bijo išnykimo kaip kūdikis bijo tamsos.

Daugelis filosofiškai protaudami pa- 
L vartojo mediumus arba tarpininkus pripa- 
į rodymui nemirtinumo. Vienok prirodymo 
[nesiranda. Buklumai, arba teisingi savęs 
Į suvedžiojimai mediumų ar kitų spiritualis- 
į tų yra pasmerkiami net mažo vaiko. Ne- 
t senai garsus mokslininkas Anglas Sir Oli- 

ver Lodge išleido knygą kurioje jo miręs 
I sūnūs apibrėžia dvasias gyvenančias muri- 

niuose namuose, jos kartais pasigeria ir
I buna uždaromos į belangę už betvarkę.

Viltis nemirtinumo, — sako Arthur 
[Brisbane, — randasi pačiame žmoguje; jo 
[pasitikėjimas teisingyste kuri pasaulį val- 

do jam tai užtikrina.
Charles Fourier, vienas iš didžiausių 

tarp mintintojų, paduoda geriausį argu- 
mentą. Dievas nesuvedžioja savo tvari- 
•nių, arba pripildo juos bevilčiais lukėji- 
mais. Ko jie trokšta, tas jiems lemta su- 
silaukti. Visi ilgisi sulaukti nemirtinumo, 
visi tiki į tai. Dievo galybė nesudėtų tuos 

[ilgėjimus jų širdyse kad pagaliaus suvilti 
□uos.

Negalima persistatyti lygsvariam pro- 
tui jog sistema palaikanti spėką ir mede- 
gą čielybėje per amžinastis galėtų sunai

kinti tą dvasią kuri tvaiko spėką ir kon
troliuoja medegą.

Nejaugi žmonės, jieškantieji, stengian
tieji, yra tiktai paprasti grafofono rekor
dai, panaudojami ant žemės išreiškimui 
švenčiausios valios ir balso? Laukiniai 
žmonės klausydami Caruso balso grafofo- 
ne, šuo girdintis savo pono balsą irgi to
kiu pat budu, tiki jog ta mašina yra gyvas 
daiktas.

Nejaugi žmogus yra vaškas ant kurio 
Didžiausioji galybė atspaudžia savo ant
spaudas tūlais tikslais, ir mes pagaliaus, 
kada nusenstame, būname atmesti į šalį 
kaip nusidėvėję grafofono rekordai?

Ar galit įsivaizdinti ką žiauresnio kaip 
padarymą milijonų cilinderių, pripildytų 
troškimu amžino gyvenimo, kurių kiekvie
nas butų nusmerktas sunaikinimui keleto 
dienų pabaigoje? Negalėtumėt to įsivaiz
dinti. Todėl taigi negalima persistatyti Di
džiausios esybės esančios tokia žiauria.

Netikėti į nemirtinumą reikštų mirtį 
čia pat ant žemės. Goethe pasakė: “Neno
rėčiau kad man butų atimta pasiganėdini- 
mas tikėjimo į busintį gyvenimą. Galiu 
net sakyti jog tie visi yra mirę šiam gyve
nime kurie neturi vilties kitam gyvenimui.”

Abelni paprasti žmoneliai nori kad jų 
pomirtinis gyvenimas butų artimiausias ši
tam gyvenimui. Jis nori turėti sparnus, 
groti arpą ir amžinai giedoti, jeigu tas yra 
reikalinga pagal programo. Bet jeigu jis 
yra Jonas čia jis nori būti Jonu ir tenai. 
Jis nori pažinoti Baltrų, Petrą, ir kalbėtis 
tenai su jais apie praėjusius laikus. Ne
norėti! jis kad jo dabartinis individuališ
kumas butų nuo jo atimtas ir jam duota 
kas nors kitokio užtai, net nei valdymas 
kokios nors didžiausios nebulos.

Darvinas, studijavęs lėtą procesą ku- 
riuomi žmogus išsivystė, per desėtkus mi
lijonų metų, sako: “Nepaikenčiama net ma
nyti jog žmogus ir visi kiti dalykai nulem
ti visiškam sunykimui po tokio ilgio ir lė
to progreso”.

Epikūriška filosofija ėmė viską pato
giai ir mokino jog neturi būti baimės galu
tinos mirties, nes “jeigu mes esame, jos 
nėra; jeigu ji yra, mes nesame.” Kitais 
žodžiais, jeigu yra tokis dalykas kaip vi
siška mirtis, tai mes neturime tikro egzis
tavimo. Ir jeigu mes tikrai neegzistuoja
me, nėra tokio dalyko kaip visiška mirtis.

Albertus Magnus, beveik 800 metų at
gal, paskelbė jog siela nemirtina “tik taip 
sau”, visiškai neprigulmingai nuo kūno.

Albertus turėjo būti žingeidus žmogus. 
Dante patalpina jį tarp savo didžiausių iš
minties mylėtojų, Saulės Danguje. Kiti 
mokslo vyrai vadino jį “Aristotelio pamėg
džiotoju” delei jo atsidavimo tam filosofui.

Spinoza, didis Žydas filosofas, negalė
jo subendrinti tikėjimo į individual} nemir
tinumą su savo panteizmu. Vienok jis sa
kė jog “iš žmogaus minties lieka 'kas nors 
nemirtino”.

Kiekvienas žino, ačiū mikroskopui ir 
biologijos studijavimams, jog kiekvienas 
žmogus (ir gyvis) susideda iš bilijonų pa
skirų celių. Kiekviena celė gyvena paski
rą gyvenimą musų kūne, kvėpuoja, valgo, 
geria, apsivalo nuo nešvarumo. Nekurie 
sako jog tas ką vadiname MES yra ne kas 
kitas kaip daugybė protinių ir fiziškų “ju
dėjimų” bilijonų celių mumyse, ir kuomet 
mes numirsime tos celės išsiskirstys.

Tos celės paskirai kožna gali turėti 
kibirkštį to kas pasilieka nemirtinu, bet 
tos laimės nėra žmogui.

Vertė A—Z. 
w

Į KOVĄ, KARŽYGIAI
I kovą, karžygiai, už laisvę ir tiesą, 
Pamatę, išvydę gadynę štai šviesią;

Stokim į kovą, karžygiai, karštai, 
Nes šaukia Tėvynė, šaukia jinai.

Mes stokime ginti Tėvynę-gimtinę, 
Kad 'kvėpuot 'galėtų liuesai mus krūtinė;

Musų idėja — ginti savo šalį
Ir numylėtą gimtą kaimelį.

Į kovą, karžygiai, į kovą už žemę, 
Lai iš jos mus sielos stiprybę sau semia;

Į kovą, broliukai, į kovą drąsiai,
Eikit kiekvienas į jąją skubiai.

Į kovą, karžygiai, nes užtems mums naktis, 
Už Tėvynę, karžygiai, lengva juk mirtis.

Į kovą, broliukai, į 'kovą drąsiai, 
Mus šaukia į darbą Tėvynės vargai.

Pr. Daugininkaitis.

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

MANO LINKĖJIMAI 
JUOKŲ SKYRIUI 

Lai gyvuoja Juokų Skyrius 
Linksmus metus kuoilgiausius, 
Lai gyvuoja šitas skyrius 
Ilgus metus juokingiausius. 
Lai jis juokina visus mus, 
Kurie skyrių šitą skaito, 
Lai jis krečia linksmus juokus 
Ir iš tų kurie neskaito. 
Tad visi pradės skaityti 
Šitą skyrių juokų (pilną, 
Ir linksmiau jiems bus gyventi, 
Nes juokai nuo pikčio gina. 
Tat gyvuok tu, Juokų Skyriau, 
Ilgus metus (kuogeriausia, 
Juokink visus "senus, jaunus, 
Ir krėsk juokų kuodaugiausia.

Saulėtekio Vaikas.
Nuo Juokų Red.: Kada vy

ras mergai šnabžda visokius 
pagyrimus, ji džiaugiasi, taip ir 
mes gavę šias gerb. Saulėtekio 
Vaiko eiles apsidžiaugiame kad 
musų skyrius pagiriamas, kaip 
gerb. pelėdos vaikas. Tik mums 
rupi: kodėl gerb. Saulėtekio 
Vaikas taip vadinasi: juk jis 
gyvena nuo musų Į vakarus — 
Grand Rapids (Mič.) yra toliau 
nuo Cleveland© Į vakarus, o ne 
i rytus. Bet gal but dėlto kad 
jis paeina iš rytų — kaip ir 
mes visi, — iš Lietuvos, arba iš 
to krašto kuris randasi tenai 
kur saulė teka.

Atsakymas iš pereito num:
“Kada net geriausi draugai, 

į mišką nuėję, vienas nuo kito 
kuotoliausia šalinasi?”

GRYBAUJANT.
V

“Vanagas” sako (galvočių iš
sireiškimuose) : “Vienas Brook
lyn© klebonas savo avelėms, avi
nams ir ožiams pasakė šitokį 
pamokslą: “Neatkreipkite ati
dos į mano blogus darbus. Juk 
mano priedermė yra tik jus ves
ti į dangų, o aš pats galiu eiti 
į pragarą.” Matosi kad šitas 
klebonėlis visai užmiršo geogra
fiją: juk pačiam keliaujant į 
pragarą kitus vesti į dangų — 
visai nepakeliui.

Gerb. Sakalėlis atsiuntė šito
kias eiles:

“Kur dingai, mano laime, 
“Kur gi tu pražuvai....”
šiuo tarpu tų eilių talpinti ne

galime kolei jis. savo laimės ne
suras, gal tik tada visos kitos 
“eilių” eilutės išeis geriau, kaip 
dvi pirmutinės.

Nekurie sako kad žmogus pa
ėjo iš beždžionės. Kurie tam 
tiki, deda visas pastangas prie 
jos sugryžti.

Stasys Stankus 
pilietiškų popierų. 
tojas jo užklausė:
Suv. Valstijos turėjo?”

Stasys buvo kur tai girdėjęs 
ir sako: “Penkias, tamista.”

“Suminėk jas”.
“Viena, dvi, tris, keturios, 

penkios.”

ėjo išsiimti
Egzaminuo-
“Kiek karių

VI. Jokubynas, prisilaikyda
mas senai žinomos patarlės: 
“Gražios plunksnos padaro gra
žius paukščius”, prideda jogei 
jam sunku suprasti kaip šiais 
laikais musų moteris norėdamos 
būti gražiomis 'pradeda beveik 
visai, drapanų nenešioti.

Į ką jos tada bus panašios?

Zigmas Vaičiulis klausė Cle
veland© kolegijoj profesorių ai-

skinant apie oksigeną — jog 
tai yra svarbus dalykas, be ko 
žmonės negalėtų egzistuoti.

Jis atsiliepė: “Gerb. profeso
riau, oksigenas atrastas tik šim
tas metų atgal, tai kaip pirmiau 
žmonės galėjo be jo gyventi?

“Naujienos” indėjo Tautos 
Fondo atskaitą, už tai “Drau
gas” atsidėkavojimui indėjo ap
rašymą apie 
rių streiką.

“Naujienų” zece-

bolševikai paskolų

Kur seniausia,
Ten geriausia.

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 S3.00 Nedaug jų tėra.

Mes buvome laukuose, dairė- 
rėmės, viską matėme ir jautė
me. Didžiausias jausmas mus 
apėmė — tai kad jau ateina ru
duo. Dar viskas žalia kas šak
nyse* stovi: medžiai, žolės ir tt. 
Bet jau nudgi nekurie laukų 
plotai. Tenai pavasarį žaliavo 
rugiai, kviečiai, avižos ir kiti 
javai; žydėjo dobilai, bitės po 
juos birzgė ir medų rinko. Da
bar to viso tik stuobriai kyšo.

Kada laukėme to sužaliuo
jant, sužydint, kaip džiaugėmės 
jausdami ateinantį pavasarį, ir 
tik laukėme jo, laukėme....

Dabar rodos laukiame 'kad 
greičiau pradėtų ruduoti lapai 
—- jaučiame kad ruduo vistiek 
ateina; norime matyti jo grožę, 
jo ypatingumą; norime^-girdėti 
jo vėjus. Vasara praėjo, atbu
vo savo, dabar laukiame ru
dens 1— tikro, rudo rudens, ka
da viskas bus parudavę, pagel
tę, paraudę. Poetai ims naujas 
dainas dainuot, vieni gailės var- 
saros (iš papratimo gailėti Ižu- 
vusio-praėjusio dalyko), kiti tik 
džiaugsis naujų spalvų harmo
ningu sutaisymu. Dabar nei 
vienas nenorėtų kad artintųsi 
pavasaris, nes neturėtų progos 
rudenio gražumo pergyventi.

Mes vis norime ko nors nau
jo ir naujo, nors daug tų naujų 
permainų praeina.

Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai.

A. Karalius, pabėgęs iš Rusi
jos sovietų rojaus, visą Rusijos 
padėjimą apiplėšia sekančiais 
žodžiais: “Geroji pusė apie Ru
sijos padėjimą, kaip aš ją per- 

I mačiau, yra išlaukinė pusė.” 
iV

Neužilgo sulauksime kad Lie
tuvos laikraščiai, pradėję trum
pini musų kalbos žodžius, var
tos : vietoj darbininkas —

darbius.
Dabar jau rašoma: bedarbis.

Cleveland©
pradedant išrodinėjo [kad Lietu
vos bonų nereikia pirkti, nes tas 
žodis (bonas) panašus į Angliš
ką žodį reiškiantį kaulas (bo
ne). Bet nabagai ant tiek akli 
'kad nematė sau po nose dar ar
timesnio žodžio: “ponas”, tada 
dar daugiau butų galėję iš kai
lio nertis “sukritikavę” visą Lie
tuvą.

Teatrališki Veikalai
Reikalaukit “Dirvoj”
Tremtinis — drama iš krik

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

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

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

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

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

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

NUOŠIMTIS
SKAITOS’ NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui
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VIENYBE
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.

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

Pinigus į Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.
SUS

’’VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popioras, 
plakatus, vi ritines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

s n s
’’VIENYBĖ”

EINA DUKART 
SAVAITĖJE

Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias Iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 
’’TARKA”

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

SIS
Pirkite ’ ’Vienybės ’ ’ Ben
drovės Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di-

Vienas Šeras $10.
S E S

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima uauti vi 

šokių knygų.

H'

3

R

i

E

S

E

Eji

h

ES

Ks

Ei

K

SS1

SHORE
□
ta

H:

Kur vienybė, 
Ten galybė.
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4%
St. Clair ir East 55-ta gatvių 

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

12000 Superior Ave.

Reikalaukite platesnių 
formacijų apie visk.*}, 
šykite mums laiškus, 
kniaukite musu piniginio 
kurso ir knygų katalogo.BANKOJ 

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

K. Lozoraitis rašo: “Dabar at
eina laikąs kuriame gamta atsi
davus gaminti tokius dalykus 
kurie rūgsta.”

$

Dauguma žmonių yra tokie 
godus ant ėdesio kad valgyda
mi pradeda 'klausinėti savo pa
čios kada vėl ji turės valgyt pa
gaminus.

4/
Jeigu nusiginklavimas nepri

vers mus viens kitą mylėti, tai 
nors pigiau atsieis neapkęsti, — 
sumanė M. M.

NN. atsiuntė eiles antgalviu: 
“Ko aš labiausia norėčiau”. — 
Prašė prie eilių netalpint jos 
vardo, ir mums užėjo mintis: 
kaip kas žinos 'jos norą išpil
dyt nežinodamas jos pačios?

Mes norėtume matyti tą su
tvėrimą kuris pargryžęs iš Lie
tuvos paskleidė Amerikos laik
raščiuose žodį “žala” vietoj blė- 
dies, kada jau po sunkaus var
go^ įstengta atsikratyti žodžio 
‘Tškados”.

V
Juo menkesnis sumanymas 

tuo didesnių žodžių reikalinga 
jo pravarymui, — rašo O. Tam- 
kuniutė (iš Pittsburgo).

Naujos gadynes filosofija:
“Kuomet abejoji—duok šmu- 

gelninkui išbandyti” — rašo V. 
L. apie “naminius” gėrimus.

‘ TIESI KELIONĖ LIETUVON
NEKLIUDANT LENKŲ KARIDORIAUS.

Laivakortės į Pilavą pas Karaliaučių ................ $135.00 
Į 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.
Pinigai siunčiami per bankus ir telegramų žemiausiu kursu. Ke
leiviai pasitinkami ant dypų, aprūpinami jų bagažai ir apmokėji

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

53 HUDSON AVENUE BROOKLYN, N. Y.

COLL VER - MILLER CO.
LAIVAKORTĖS IR PINIGŲ SIUNTIMAS

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

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN
VIENYBE PUBL 6ū.
193 Grand St.
Brooklyn, N. Y.

Pirm i aus is 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 
1 laivo ir Lietuvoje,—Lai kreipiasi į Baltic States Banką.

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

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

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

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

BALTIC STATES BANK
294 Eighth Avenue New York, N. Y.
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Ateis Ruduo ir Žiema — Prasidės Vi
sas Judėjimas — Turėkit Naujų 

Dainų Chorams ir Solistams.

DAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS
Gaunamos “Dirvos” Knygyne

REIKALAUDAMI GAIDŲ PAŽYMĖKIT JŲ AUTORIŲ

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI 
šių nakcialy (dzūkiška) .....................................

Jojau Dieną (dvi: augštam ir žemam balsui) 
Ko Liūdit, Sveteliai? ..........................................
Vai Aš Pakirsčiau .......... ............................. .
Už 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 Musie, 
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 I’itkus. Solo ir pianui) ... 

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

(4 lygiems balsams) ..................
Stygos (duetas) ..........................
st. Šimkaus veikalai

Dvaro ir Tykus Buvo Vakarėlis 
chorui) ..........................................

lygiams balsams) ...

(solo) ....__
Gimę (chorui)

Ant Tėvelio
(mišram

Aš Jojau Per Girelę ir Žaliuok, Rūtele (m. eh.) 
Atiisveikinimas su Giria (mišr. chorui) ..........
Aš Jsivilkčiau Čigono Rūbą (duetas) ............
Atsisveikinimas su Tėvyne (mišr. chorui) .. 
Darbininko Daina (mišr. chorui) . . y............
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) ..........
Pamylėjau 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) ...................."A
Vakarinė Daina (mišram chorui) ..................
Važiavau Dieną ir Vai Žydėk, Žydėk (mišr. ch.) 
Vai tu Žirge ir Per Tamsią Naktelę ..............
Vienas Žodis ne Šneka (mišriam chorui) ....

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

solo) .... ...................................................
Lietuvos Himnas (solo) ..................... ................
Mergvakrio Daina ir Ei, Tėveli (mišr. ch.) .. 
Aš Pas Tėvelį ir Močiute Mano (mišr. 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 j 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 ” 
Trįs Liaudies Dainos (pianui) .............. .....

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 ..............................

C. SOSNAUSKIO VEIKALAI
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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.................................................... .... ..
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I ŽEMAIČIAI IRGI DARBUOJASI—TIK REIKIA J&VO DARBAIS^PRI- 
AMER1KIEČ1Ų PARAMOS *------------------- -----

Baigėsi pasaulinė ’kruvinoji: tuvius kad jie eitų mums pagal- 
žudynė, baigėsi senieji vergu-'bon. Reikalinga mums viskas: 
vės laikai, baigėsi (Lietuvai ir reikia 'kapitalas, reikia pramo- 
žemaitijai kankynės metai. Nau
jas prasdeda laikotarpis, išnau
jo gali gimti žmonijos darbai. 
Lyg visas pasaulis keltųsi iš 
numirusių, jš kokio ten ’baisaus 
sapno. Kur nepažvelgtumi, vi
sur pradedama naujas kūrybos 
veikimas.

Atgimė išnaujo ir Lietuva: 
stojasi kitų valstybių eilėn ir 
paskelbia pasauliui esanti pasi
ryžusi gyvuoti savistoviai ir 
kurti nepriklausomus, savus na
mus. Ir visose Lietuvos šaly
se prasideda judėjimas ir bruz
dėjimas, reiškiąs siekimą nepri
klausomybėm Darbuojasi visi: 
dirba liaudis, dirba šviesuomenė, 
dirba Lietuvos neprigulmingųjų 
namų kūrėjai. Visi įkinkyti 
ten kame kas sugebia. Ir visi 
imasi statybos darbo uoliai, ne
žiūrėdami į visas kliūtis ir dau
gybę priešų.

Kėlėsi ir Žemaitija, Lietuvos 
židinys. Ir jos sūnūs, daugiau
sia kitų žudyti, bet skaidriausią 
išlaikė tautybės dvasią ir pra
bočių kalbą, nenori atsilikti nuo 
kitų, bet taipojau visomis pajė
gomis stengiasi kelti savo gim
tinį kraštą. Kad iki tol pri
spaustoji ir baudžiavos kankina
moji liaudis atgytų, susiprastų 
su tikrąją būtimi, butų lavina
ma, reikia jai apšvietos. Kad 
kiltų krašte civilizacija kultū
ros pirmtakunė, reikia kelti že
mės ūkis, prekyba ir pramonė. 
Pavienis asmuo nedaug to pa
siekti gali, reikia veikti bendro
mis jėgomis, reikia telktis į ko- 
perati vines organizacijas. Ir 
matome kad Lietuvoje tveriasi 
visokios draugijos ir bendrovės, 
visos tuo tikslu: sutraukti vi
sas pajėgas krūvon ir tada in- 

I temptai imtis už darbo.
Taip susitvėrė 1920 m. vasa

rą Žemaitijos miestelyje, Plun
gėje, žemaičių Kultūrinimo Dr- 
ja “KULTŪRA”, kurios 'bend
ras tikslas: kultūrinti žemaičių 
kraštą, šitam tikslui atsiekti 
Draugija nusistatė:

a) Steigti ir laikyti įvairias 
taip bendrojo, taip ir specialio 
lavinimosi mokyklas, kursus, 
knygynus ir kitokias kultūrini
mo įstaigas;

b) Kurti ir varyti pramony- 
bos ir prekybos įstaigų.

Draugijos nariai esti tikrie
ji, garbės nariai ir pajininkai. 
Tikrieji nariai, kurių metinė na
rio mokesnis '50 auks., turi tei
sę tartis ir spręsti švietimo rei
kaluose. Nariai pajininkai yra 
dalyviai pajais, kurių kiekvieno 
dydis 200 auksinų, švietimo 
klausimuose sprendančio balso 
jie neturi. Kas pajų įneša vir
šiau 10,000 auksinų, skaitomas 
stambiuoju pajiningu ir naudo
jasi visomis teisįmis:

1) Kas pajais viršiau 10,000 
auksinų uždirbta, išskyrus kas 
atidedama Atsargos ir švietimo 
kapitalui, nepriguli Visuotino 
susirinkimo grynojo pelno pa
skirstymui, bet palieka pajinin
ko nuožiūrai;

2) Stambieji pajininkai ren
ka iš savo tarpo 3 narius, kurie 
sprendžiančiu balsu ineina į Vi- 
suot. susirinkimo rinktąją Val
dybą.

Visi nariai turi, nežiūrint į 
pajų skaičių, vieną balsą.

Iš gryno pelno skiriama nema
žiau 10 nuoš. Atsargos kapita
lui ir nemažiau 5 nuoš. švieti
mo kapitalui.

Dr-jos “Kultūra” nusistaty
mas yra išplėsti savo veikimą 
po visą Žemaitiją, išnaudoti 
gamtos, kaip antai vandens ir 
k. jėgas, gaminti 
sunaudoti šviesai 
dirbtuvėms.

Darbas pradėti 
sunku, kadangi labai sunku su
telkti kapitalas. Bet nežiūrint 
į visas sunkenybes darbas buvo 
varomas ir yra gan gerai nuva
rytas į priešakį. Pirmuosius 
veikimo metus užpildė statybos 
darbai: yra padaryta tvanka 
ant Minijos prieupio Babrungo, 
o antroji pradėta ant pačios, Mi
nijos; pastatyta jau elektros 
stoties namai prie pirmosios 
tvankos ir laukiama užsakyto
sios mašinos kad pradėjus dar
bą. Jau apkainavimas statybos 
darbų parodė gryno pelno vir
šiau 170,000 auksinų. .

Kadangi darbo laukas platus 
ir kapitalas reikia didelis, to
dėl kreipiamos! į savo brolius 
Amerikiečius žemaičius ir Lie-

nyboja prityrusių specialistų- 
Lietuvių. Nenorime užleisti dir
vą svetimtaučiams, (kurie į mus 
atėję musų gamtos ir žmonių 
jėgomis naudotųsi ir pelningi 
kapitalai plauktų į jų kišenius.

Broliai Amerikiečiai-Lietuviai 
šitas kraštas tai musų ir jūsų 
gimtinė: čia praleidome visi sa
vo kūdikystės dienas, čia riša 
mus bendros kalbos ir kraujo 
ryšys. Išėjote į svetimą šalį, 
kadangi likimas prie to vertė. 
Bet vistiėk: jūsų mintijimas, 
jūsų svajonės siekia atgal Lie
tuvon,, Tėvynėn. Todėl kreip
kite savo domę į musų darbą. 
Jei patįs negalite gryžti, tada 
duokite savo kapitalus kad tie 
veiktų jūsų ir jūsų vaikų atei
ties gerovei, kad 'galėtumėme 
pakelti tą musų visų mylimą ša
lį, kad nebesakytų svetimtaučiai 
jog Lietuvių kraštas — nusku- 
rėlių, apsileidėlių šalis, bet kad 
po kiek metų galėtume parody
ti ir kitiems jog galime lygin
tis su visais ar tai Anglais, ar 
Amerikiečiais, ar Vokiečiais, ar 
kitais. Nauda bus dvejopa:

1) Pakils jūsų gimtoji šalis;
2) Jūsų indėtieji pinigai ge

rus atneš nuošimčius, kadangi 
ypač elektra Lietuvoje turi di
delę ateitį.

Todėl neužtrukdami eikite 
mums, savo broliams, talkon. 
Tikime daug iš jūsų. Mes vieni 
to milžiniškojo darbo nepajėgia
me, kadangi baisioji karė per
daug mus privargino.. Kentė
jome Rusų laikus, vargino mus 
Vokiečių okupacija, taip kad ne
be daug apart gyvybės mums 
■beliko. Jei jus mums nepadėsi
te, veltui mums visas pasiliuo- 
savimas iš po svetimųjų jungo: 
skurdas kankins mus dar ilgus 
metus.

Juk nedaug jums tereiktų pa
dedant mums. Turint kelias 
dešimtis tūkstančių dolarių jau 
didi mums butų paspirtis, ka- 
dąngi didis tarp dolario ir auk
sino skirtumas; juk indėti 4 ar 
5 dolariai reiškia musų pinigais 
jau vienas pajus. O tiek kiek
vienas gali dėti. Todėl negaiš
kite, bet padėkime veikti.

“Laikas — pinigai”, šitą o- 
balsį gan gerai žinote įvertinti. 
Siųskite kiek kas tik gali; juk 
ne aukų mes reikalaujame, o tik 
paspirties ir šitie pinigai duos 
gerus jums pelnus.

Paduokim per vandenyną ran
ką vienas antram ir stovėkime, 
remdami vienas kitą, tvirtai; 
nesą kas jūsų — tai ir musų, 
kas musų — tai ir jūsų.

žemaičių Kultūrinimo Dr-jos 
“Kultūra” Valdyba.

P. S. Kas nori gauti plates
nių žinių prašome kreiptis į Dr- 
jos “Kultūra” Valdybą, Plungė.

PAŽINKIME LIE-

Per daugelį metų Lietuviai 
pasauliui buvo mažai arba visai 
nežinomi. Lietuva buvo nutrin
ta nuo žemlapio ir jos piliečiai 
buvo pasaulio pamiršti. Bet 
štai kilo pasaulinė karė, kurios 
žiaurios audros negalėjo praei-, 
ti nepalikusios žymių. Tos ka
rės vėsulos nunešė Rusijos kie
tą despotizmą, nutrenkė kaize
rio galybę, ir tuo pačiu laiku 
išjudino mažųjų tautų vergus 
kurie per ilgus metus svetimą 
jungą vilko. Tie vergai arba 
mažosios tautos, pajutusios pro
gą .pasiliuosuoti iš po svetimo 
jungo trenkė (vergijos pančius 
ir iškėlusios savo vėliavas pa
skelbė pasauliui jogei toliaus 
atsižada vergauti!

Tarp tų mažųjų tautų šian
dien randasi ir musų brangioji 
Tėvynė Lietuva — iškėlusi sa
vo neprigulmybės trispalvę vė
liavą, kuri ištvermingai nešama 
į visiškos laisvės skaisčią ir gar
bingą ateitį. Tą Lietuvos tri
spalvę, per daug metų užmirštą 
ir paniekintą, jau pradeda pa
žinti ir gerbti svetimos tautos, 
pripažindamos teisę gyvuoti ne
priklausomai.

Tat, broliai ir sesers, Ameri
kos Lietuviai! jeigu jau sveti
mi pripažįsta teisę musų tautai 
būti nepriklausoma, tai juo la
biau patįs turime pripažinti sa
vo TĖVYNEI laisvės TEISĘ ir 
padėti jai atsispirti nuo tų ku
rie išnaujo nori ją pavergti. 
Pripažinkime tą teisę ne žo
džiais bet DARBAIS — teikda
mi Lietuvai PASKOLĄ.

Tas kurs šiandien neskdlina 
Lietuvai — jis nepripažįsta tei
sės Lietuvai būti laisva. Tokie 
yra šalininkai tų kurie išnaujo 
Lietuvą nori pavergti. Ne! Lie
tuvos sunų-dukterų tarpe netu
ri rastis tokių kurie savo MOTI
NAI pražūtį skirtų. O jeigu ir 
randasi nenorinčių paremti Lie
tuvą taip svarbioje valandoje, 
tai jie nėra laisvi Lietuviai —

jie yra vergai vakarykščių en
gėjų kurie jų kilnią dvasią ir 
laisvės nuovoką amžinai suga
dino.

Visų kurie jaučias Laisvos ir 
Nepriklausomos Lietuvos sūnus 
ir dukterįs, yra šventa prieder-

mė tuojau be jokio atidėliojimo 
pirkti Lietuvos Laisvės Pasko
los bonų ir tuomi paremti savo 
brolius Tėvynėje — atgauti Lie
tuvos SOSTINĘ Vilnių ir ki
tas Lenkų užimtas Lietuvos te
ritorijas. L. P.

LIETUVI! J VALANDA

TAU atėjo laikas apsisaugoti nuo nesąžiningų agentėlių ar tai 
važiuojant j Lietuvą, ar tai siunčiant pinigus. Su skaudžia 

širdžia matydamas kaip daug Lietuvių lieka nuskriausti, pla
čiai žinomas pilietis VLADAS KAIRYS atidarė didžiausią ir 
vienintelę SO. BROOKLYNE Laivakorių ir pinigų siuntimo 
Agentūrą po vardu UNITED STEAMSHIP AGENCY. Todėl, 
Brangus Tėvynainiai, vardan Jūsų gerovės ir vardan sučėdi- 
jimo sunkiai uždirbtų centų, pirkit laivakortes į Lietuvą ar iš 
Lietuvos arba siųskit pinigus tiktai per šią savo vientaučio 
UNITED STEAMSHIP AGENCY, o sužinosit tą ko dar nie
kad nežinojot, tai yra jog jo yra geriausia ir pigiausia Agen
tūra. Jei gyvenat arti tai užeikit, jei toli tai rašykit, o aptu- 
rėsit brolišką patarnavimą, kokio niekur negalėtumėt gauti. 
Mano obalsis: Sąžiningumas, Pigumas ir Greitumas.

Visais reikalais rašykite:

UNITER STEAMSHIP AGENCY
534—3rd Avenue, Dept. 11

viva ■ taw BROOKLYN, N. Y.
VLADAS KAIRYS, Savininkas.

SIŲSKIT LIETUVON 
DAIKTUS

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

iki pat Lietuvos rubežių.
Informacijų ir Sąlygų klauskite per Laiš

kus. Rašykite Lietuviškai. Adresas:

VAN CLEEF EXPRESS & 
FORWARDING COMPANY

303 West 30th Street New York City

elektrą ir tą 
ir įvairioms

ir tęsti buvo

VĮ

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

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

NAUDOKITE

NAUDOKITE
Ar Plaukai .Slenka?
NAUDOKITE J^UffleS

Ar Jų. Norit© Apsau/oTr Juosi
NAUDOKITE

Uj laikymui scvo plaukų graxuus ir tankiai a
NAUDOKITE įtllffles

Užlaikymui ^afvoa odoe sveikai ir švariai
NAUDOKITE

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

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

pa: 
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Prospect 2420 Central 1766

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

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

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

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

Invesdink $100 arba daugiau i
THE

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

vičių arba kitus kompanijos narius.

2006 
St. Clair Avenue 

Cleveland, O.

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

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

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

THE REPRESENTATIVE REALTY CO 
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING 

Euclid Avenue prie East 14th Street 
Abu Telefonai

Skyriai yra šiose
A. B. BARTOSZEWICZ

Telefonai:
PETRAS MULIOLIS

Telefonai

Rosedale 1157

Prospect 958

Vietose
7907 Superior Avenue

Princeton 2727
2006 St. Clair Avenue 

Central 6488
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nori.
metams: Amerikoje $2.50 Lietuvoje $3.50

Skubėkit Gauti Dovanas
PASKIRTA DOVANOMS DALIS KNYGŲ JAU BAI
GIASI - VARGU KADA KITA TOKIA PROGĄ BUS!

TRUMPAS laikas atgal paskirta daugybė knygų “Dirvos” skaitytojams 
dovanoms taip greitai baigiasi kad neužilgo turėsime paliauti jas da

vę, todėl kurie lukuriuojate iki jūsų prenumerata visai baigsis pasisku- 
binkit, nes DYKAI gauti vieną tokių knygų niekur negalima. Pasirinkit 
vieną apačioje pažymėtų knygų ir siųskite pinigus už laikraštį.
Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais___________$1.50
Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų_______________ $1.25
Abi knygos duodama drūtuose apdimo apdaruose, taipgi abi yra paveik
sluotos. Jeigu jau kurie jas turite padovanokit kitiems.
fjj DOVANOS duodamos tiktai užsimokantiems pilnai savo prenumeratą 

už visus metus (už pusmetį mokant nieko nemodama), taip pat užra
šant “DIRVĄ" į Lietuvą arba savo draugams čia. Kurie užsirašo per 
musų Agentus gaus knygą tiesiog iš Administracijos (nereikalaukit iš 
Agento, nes jie neturi knj’gų). Tik lai Agentas pažymi kokią knygą už
sirašantis iš tų dviejų

“DIRVOS” kaina
Dar sykį primename: NELAUKIT, siųskit prenumeratas tuoj, nes pra
leisite progą kokia niekados gal daugiau jums neateis.
Pinigus už prenumeratas siųskite money orderiais arba registruotuose 
laiškuose, pažymėdami savo gerus adresus. Dovanas gaus ir seni ir nau
ji skaitytojai — tame lai nebūna abejonės. Visada adresuokite šitaip:

DIRVA’ 7907 Superior Ave. Cleveland, O.

ŽINIOS 1S LIETUVOS
JONIŠKIS, šaulių ąpsk.

Liepos 10 d. didelis mitingas 
po. kalbų Steig. Seimo nario žy
gelio ir mokytojo Kučo priėmę; 
protesto rezoliuciją prieš Tautų 
Sąjungos dedamas pastangas 
sujungti Lietuvą su šlektine ir 
militarine Lenkija. Mitingas 
pritarė atmetimui Hymanso pa
siūlymų ir nesitarimui su Len
kais kol jie neįvykdins Suval
kų sutarties. Tame pat mitin
ge buvo išreikštas protestas 
prieš kunigų pastangas naudoti 
bažnyčią politikai. Tokią re
zoliuciją išreikšti žmones pa
skatino apsilankę per Jonines 
misijonieriai. Jie ypatingai puo
lė ir keikė L. Valst. Sąjungą ir 
Profesinę Mokytojų Sąjungą. 
Šis mitingas savo protesto re
zoliucijoj pažymėjo kad bažny
čia turi pasilikti po senovei Die
vo ir maldos namais, o ne įran
kiu partijos agitacijai vesti.

(“Liet. Uk.”)

sitikimų, Švenčionių apskr.
Ašmenos apskr. 86.

93,

RIIOMUPS (ĮFINIJOS) 
KON^ĮIl^ LIETUVAI

Suomių valdžia rengiasi įkur
ti Kaune konsulatą.> Konsulu 
numatomas Aarnis, kuris del 
nesenai apsilankė Kaune.

to

EŽERĖNIEČIAI BRUZDA
Ežerėnų (miesto Taryba nuta

rė miesto gyventojus apdėti 
mokesniu miesto gaisrininkų 

I kuopos naudai. Sektinas Ežerė- 
niečių sumanymas!

žLveris

VILKAI
Panevėžio 

daug vilkų, 
si plėšresni, 
girioj vilkai 
tę.

srityje pasirodė
Jie kas kart daro-

Nesenai žaliojoj 
sudraskė įnergai-

kia imtis apsisaugoti nuo lim
pamų ligų platinimosi iš Rusi
jos; Nutarta steigti 'bendrą biu
rą kurs rūpintųsi tuo reikalu. 
Nutarta Dvinske įsteigti ben
drą karantiną ir steigti karan
tinus kitur, Rusų pasieniuose; 
pakviesti kitas Europos valsty
bes padėti organizuoti karanti
nus ties 'Rusijos siena, nes tie 
karantinai labai yra svarbus ne 
tik mums, bet ir visai Europai.

SPORTO ŠVENTĖ
Kaune birž. 30 ir 31 d. Vytau

to Kalne įvyko lengvosios atle
tikos rungtynės. Jas organiza
vo L. F. L. Sąjunga. Rungty
nės sutraukė žmonių minias ir 
padarė žiūrėtojams jaukaus įs- 
pudkio.

(“Karys”)

Iš VILNIAUS
Labai gyvai veikia Lenkų or- 

gŠfflŽttTJS’^Harcė'rzy’*^1 kūrioš 
URSIHffiVJšlos' ir kūno jėgų kul
tūrinimas. O dabar ji virto be
veik karės organizacija.

Lenkų delegacija Važiuoja į 
Varšavą, kuri įrodinėsianti Len
kų partijoms ir spaudai kad vi
si Vilniaus gyventojai norį pri
klausyti Lenkijai.

Vėl uždėjo Lietuvių laikraš
čiui Lenkų kalba “Dzwon Lit- 
■wy” pabaudos. Kad išgelbėjus 
redaktorių Juozą Uogintą nuo 
kalėjimo reikėjo sumokėti į iž
dą 50,000 Lenkų markių.

Vilniaus srityj ruošiama ru
deniui 1885-94 m. gimusių mo
bilizacija.

Vilniuje del nuolatinio neda- 
valgymo dažnai pasitaiko susir
gusių šiltinėmis (vidurių, dėmė
toji, grįžtamoji), dezidenterija 
rauplėmis, korais ir kitomis di
delėmis ligomis. Vilniuje viso 
buvo 150 tų ligų pasirodymo at-

V TJVniū -flt TTTMnno 
REIKALU—..

Liepos 21 d. Estijos sostinėj 
Taline įvyko Estų, Latvių ir 
Lietuvių finansų ir pramonės 
ministerių konferencija. Buvo 
svarstoma muitų reikalų suvie
nodinimo 'klausimai ir apie tų 
valstybių susisiekimo patobuli
nimą ir palengvinimą.

Latviai ir Estai nutarė pa
naikinti muitų sieną; Lietuva 
sutiko tik dalinai ir kai kurioms 
prekėms.

Nutarta sušaukti miškų ir li
nų pramonės konferenciją. Tr-‘ 
konferencija baigės.

fENKŲ RŪPESTINGUMAS 
" Po Tautų Sąjungos pasiūly
mo pasklido gandai kad zelgow- 
skiui reikia apleisti Vilnių. Vie
tiniai Lenkų endekai labai su
bruzdo. Jie tuojau ėmė organi
zuoti “Bojnice Powstancze” ku
rios jau turėtų kovoti prieš Lie
tuvius, jeigu jie pultų Vilnių.

Liepos 14 ir 15 d. Žčiučine 
(Lydos apsk.) darė bandymų 
mobilizaciją į tas “bainicas”. 
Tikėjosi kad mobilizacija pa
vyks, nes ten gana daug sulen
kėjusių. [Paskirtą dieną susi
rinko daug vyrų, bet jie griež
tai atsisakė stoti Lenkų kariu- 
menėn. Tuo pačiu laiku buvo 
daromas mobilizacijos bandymas 
ir Astrinoj. žmonių susirinko 
irgi gan daug, bet ėmimo komi- 
sijo nieko neveikė.

Po šių nepavykusių bandymų 
Gardino starosta išleido vals
čiams įsakymą kad iki liepos 23 
d. butų sustatyti sąrašai apie 
mažažemius, bežemius, kiek ku
riam reikalinga maisto produk
tų, gyvulių ir kt. Lenkų agita
toriai žmonėms aiškina kad iš 
Poznaniaus jau eina veršiukai, 
kurie busią parduodami ūkinin
kams labai pigiai, tik po 27,000 
markių. Bet žmonės ir tų pa- 

, žadėjimų tik juokias. Mitin-

__________ Darbe-
laiJMjitHwK ainiuose ,

“Elta” liepos 30 d. iš Kauno 
praneša štai ką: “Lenkų žan- , 
darai, stovį Palelių dvare, į pie- ’ 
tų rytus nuo Punsko, neutralėj ’ 
zonoj, atvyko apie 1 vai. po pie- j 
tų su dviem kulkosvaidžiais ir : 
sustoję ties giraite, prieinančia , 
prie Svenciškių ir Trumpališkių ; 
kaimų, atidarė kulkosvaidžių ( 
ugnį į kaimus, žmonės dirbo ‘ 
laukuose ir buvo užklupti visai 
netikėtai. Nuo kulkų jie slaps-; J 
tesi duobėse. Gyvuliai, nemoką 
pasislpėti, nukentėjo; buvo už
mušta dvi karvės, keletas kiau
lių, avių, ančių. Pašaudę gana 
ilgai iš kulkosvaidžių, žandarai 
įsiveržė į Svenciškių ir Vaičiu
liškių kaimus, pačiame neutra- 

i lės zonos viduj, ir į Trumpališ- 
i kių kaimą, neutralėj zonoj mu

sų pusėj. Betiksliai šaudydami 
Į namus, keikdamiesi ir grąsin- 
dami padarysią gyventojams 
taip kad jiems nereikėtų Lietu
vos valdžios, žandarai puolėsi 
pirmiausia prie kaimų seniūnų 
reikalaudami kad jie tuojau su
mokėtų kaimo mokesnius už tre
jus metus. Gavę atsakymą jog 
gyventojai laiką save Lietuvos 
piliečiais ir mokesnius moką 
Lietuvos valdžiai, Lenkų žanda
rai seniūnus ėmė mušti, o pas
kui puolėsi prie jų arklių. Vai
čiuliškių sodžiaus pil. Adomui 
Maksimavičiui iškinkė du arkliu 
iš vežimo su rugiais ir nusive
dė su visu pakinkymu. Trum
pališkių kaimo Vinco Krakaus- 
ko išsivedė tris arklius, Trum
pališkių kaimo Staskevičiaus 
vieną arklį. [Po to ėmė jieškoti 
neva šaulių. Bej ieškodami už
sipuolė ant Onos Žemaitienės, 
Svenciškių kaimo našlės, turin
čios tik dvi dukterį, dirbusios 
kluone, reikalaudami parodyti 
kur jos sūnūs. Moteriškė atsa
kė Lenkiškai nesuprantanti ir 
nežinanti ko jiems reikia, ” 
met vienas ;
“Muw, cholera, po Polsku” (kal
bėk, cholera, Lenkiškai), daužė 5 
šautuvo drūtgaliu jai per galvą S 
ir parbloškė ją. Kiti ėmė spar- 5 
dyti kojom, rėkdami: “Trzeba 5 
cholera zabi’č” (reikia cholerą 5 
užmušti). Palikę moteriškę plu- į 
stančią kraujuose, Lenkai įsi- į 
veržė sviman, kur sumušė jos į 
dukterį ir išvogė visus drabu- į 
žius ir įmaistą^ jį

Taip pat smarkiai sumušė C 
Trumpališkių kaimo Oną Dzido- 4 
likienę — moteriškę nėščią, į 
esančią paskutiniame nešiojimo 4 
periode — jai šautuvu permu- 4 
šė galvą iki smegenų. Kitų mu- 4 
Šimų ir plėšimų nėra ko nei ro- 
kuoti. Nurodyti pavyzdžiai at- j! 
vaizdiną jų įniršimą ir barbariš- 
kurną. 1

žmonės sumušti, išgąsdinti,. 
apiplėšti, pasilikę be arklių, J 
kuomet reikia javai vežti, vel
tui šaukiasi užtarimo. Jau ne 
pirmą jkartą jie kenčia.”

Tinkamiausias musų atsaky
mas į tų barbarų šunybes bus 
— remti Lietuvos Valdžią ir 
pirkti Lietuvos Laisvės Pasko
los bonus. 1 L. P

f^ETUVOS PAGALBA 
RUSIJA T

Lietuvos Raudonasis Kryžius 
paskyrė šimtą tūkstančių auk
sinų, kuriuos tuojau maistų pa
siųs į Maskvą išdalinimui ba
daujantiems Rusams. Iki šiol 
Lietuvos Raudonasis Kryžius y- 
ra pasiųstęs į Rusiją produktų, 
vaistų ir kt. 367,938 auks. su
moj. Bet pirmiau siųstoji pa
galba buvo skiriama išimtinai 
musų tremtiniams.

procesą. Reizinas atsisakė duo
ti paaiškinimų Lenkų ir Rusų 
kalbomis ir pareikalavo vertėjo 
kad duoti juos žydų kalba. Tuo
met jam buvo pasiūlyta duoti

paaiškinimus raštu ir jis parašė 
juos žydų kalba.

J/^/guose girdėt tik užimąs, švilpi-
mas; kai kur kįla net riaušių.

Gardine valdininkams kelin
tas mėnuo neišmokama algų; 
sako, nesą pinigų. /

LOUIS EISENBERG į 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, $ 

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

Princeton 1337-K

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

ŽYDŲ LAIKR. REDAKTORIUS 
PATRAUKTAS TEISMAN .

Žydų Reik. Ministerija Kau
ne prisiunčia sekantį: Vilniaus 
žydų laikraščio “Unser Tog” 
redaktorius Z. Reizinas tapo pa
šauktas Vidaus reikalų depar- 
tamentan sąryšyje su apiskai- 
ta, jo paskelbta laikraštyj “Un
ser Tog” apie Sužanų žudynėm( <

Kaip bolševikėlis negali apsi
eiti be Rusiško pavadžio taip 
Lietuvis — be Lietuviško ram
sčio — bono.

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.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
tst DANTISTAS t=i!~

Ofiio rėlandoe: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1396 E. 9 Street
Cleveland. Ohio.

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

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

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

Šeimynų namas, 10 kambarių, su maudynėmis, elektros 
šviesa, šildymo pečium (furnace), skalbynės, 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, fumasas, ska
lių (slate) stogas. Ant Cornelio 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.
Visi minėti namai parsiduoda su įmdkėjimu nuo $500 

iki $4,000 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 mokslainės, 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.
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o jiems reikia. Tuo- 
žandamas, rėkdamas

Natūraliu Gazo Pristatymas
J

jyĮES ŽINOME JOG tai yra musų pareiga aprūpinti 
jus natūraliu gazu kuodidžiausiai galimu ištekliu ir 

su tinkamiausiu galimu jo pristatymu jums į namus, ko
lei jo dar yra.

VISOKIS NAUDINGAS BUDAS patarnavimui koki ga
lime mes jums pristatyti arba jus galite iš musų prašyti 
geriausių pasekmių išgavimo darbo iš musų parduoda- 
mae jums produkte yra taipgi iš musų kiekvieno gazo 
naudotojo tikima.

Skaitykit ir Platinkit 
Tėvynės Gynėjų Laikr.

“TRIMITĄ”
“Trimitas" kas savaitę lankydamas 
savo skaitytojus, parneš jiems įvai
rių naujienų apie politikos ir karės 
padėtį, pasakos apie musų karžygius- 
kariumenės, šaulių, partizanų žygius 
fronte, apie musų priešo nedorus dar
bus ir klastas.
“Trimitas" eina 34 pusi, knygelėmis, 
papuoštas gražiu' viršeliu, žada pra
dėti eiti paveiksluotas.
“Trimitas” deda gražių eilių ir karės 
dainų, apysakų, atsitikimų ir felje
tonų iš kovų lauko ir pačių kovotojų 
gyvenimo.

Adresas: “Trimito" Red. ir Admin. 
Kaunas, Laisvės Alėja, 26, Lithuania.

svetima yra gera; 
sava yra bloga: 
yra svetimas

Brangus bolševikui bolševiz
mas. Bet Lietuvos laisvė bran
gesnė MUMS. Pirkime bonus.

PUČIA MUILO BURBULĄ
Lenkų valdžia esą pasiuntusi 

santarvės valstybėms tam tik- 
rą raštą del musų Seime liepos £ 
6 d. kilusio nesusipratimo. To
kią pat notą esą pasiuntusi ir 
Tautų Sąjungai ir Hymansui.

Lenkų valdžia iš to menko 
įvykio daro sau politinį šmuge
lį: ji stengias įrodyti pasaulio 
galiūnams kokia nedora yra 
Lietuvių tauta, kaip ji skriau
džia vargšus Lenkus ir kt. Tuo 
Lenkai stengias pateisinti savo 
grobuoniškus darbus.

▼ ▼ ▼ i Kaip, pa v. zviiidina, miiAtt, aut

APSAUGAI NUO CHOLEROS [stralija, vežama orlaiviais iki 
Kaip jau buvo rašyta, Rusi- laivų kurie plaukia į tas šalis, 

joj ėmė siausti cholera, apim-jTuo budu laiškai į Ameriką nu- 
dama daug tūkstančių gyvybių, eina keturiomis dienomis anks- 

Kadangi tai yra labai užkre- čiau kaip .paprastu pačtu. Pra- 
čiama ir baisi liga, yra pavo-|dėta derėtis su Amerikos vals- 
jaus (Pabaltjurio valstybėms, į tybėmis kad ten paimta iš laivų 
kurias dabar gryžta tremtiniai 
iš Rusijos. .

Latvių valdžia drauge su Am. 
Raud. Kryžiumi kvietė į Rygą 
Lietuvos ir Estijos krašto ap
saugos ir vidaus reikalų minis
terių atstovus pasitarti apie ap
sisaugojimą nuo choleros. Nuo 
Lietuvos buvo atstovai genero
las daktaras Nagevičius ir Dr. 
Bagdonas.

Konferencija svarstė klausi
mus apie priemones kokių rei-

ORO P ACTAS
Jąų visos Lietuvos pačto įs- 

taigose pradėjo priiminėti oro 
pačto korespondenciją į visus 
pasaulio kraštus, išskiriant Len
kiją. Oro pačtu koresponden
cija vežama orlaiviais tiesiog iš 
Lietuvos arba iš Lietuvos į Vo
kietiją, o iš ten į kitas šalis. 
Korespondencija siunčiamoji į 

Į tas Salls' kur orlaiviai nelekia, 
Ikaip. pav. Amerika, Afrika, Au- 

. vežama orlaiviais iki

Kas geriau: bolševizmas be 
duonos, ar bonas su duona?

Ne visa kas
Ne visa kas
Bolševizmas 

padaras;
Bonas — grynai Lieltuviškas.

Mįslė: Kas daugiau vertas: 
Wilsono 14 punktų, ar vienas 
Lietuviškas bonas?

Kaip velnias kryžiaus — taip 
bolševikas bijo bono.

Lietuvą reikia mylėti ne ger
kle, ibet širdimi. Pirkime bonus.

■korespondencija butų irgi išve- 
žiojama orlaiviais. Tuomet laiš
kai Ameriką pasiektų beveik du 
kartu greičiau negu dabar. Oro 
pačtu vežama tik tokia kores
pondencija (laiškai, laikraščiai) 
kuri yra apmokėta tam tikrais, 
oro pačto ženklais (markėmis)^ 

("Trimitas”)

Keno juoda siela, to juodi 
darbai;

Kas tamsybę pamėgo lai joje 
tuno;

Mes stokime už šviesą ir laisvę, 
Pirkime įbonus.

Ne bolševikų riksmai, bet mu
sų bonai prives Lietuvą prie 
tvarkos ir gerbūvio.

TOKIA atsakomybė, taipgi, visados buvo ir yra musų 
prisiimama kadangi tai yra musų pareiga ir musų biznis 
parduoti tiek gazo kiek tik mes išgalime, taip prieinamai 
kaip galime, tokiai daugumai žmonių kaip mes galime, 
ir tiek kiekvienam pagelbėti kiek musų išgalės mums ta
me pavelija.

THE EAST OHIO GAS CO.

Klausimas: Kas tai yra Lie
tuvis bolševikas?
Atsakymas: Neapmokamas Len
kų bernas, už juos atliekąs bo- 
nų pardavimo trukdymą. Kvai
lelis, nors susiprastų iš želgow- 
skio algos pareikalauti.

Kur bonas — ten ir 
vos meilė.

Lietu-

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

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

įleidimas Prof. Ehrlich'o 606 Vaistų Nekurie didžiausi atsitikimai Amenijos, Insomnijos, Nerviškumo, Už
kietėjimo, Niežų, Diabito, Goiterio, Slogų, Reumatizmo, Išsiveržusių 

Gyslų, Paraližiaus, Neurito, Neurestenijos, Protiškos ir kūniškos Negalės, Stokos gyvumo, Beprotystės, 
Rytų Nuovargio, Gyslų Guzų ir kt. kurių čia perdaug butų minėti, pagydyta trumpu laiku.

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

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

Mano kainos yra pigiausios Clevelande. Visus Dalykus užlaikau Slaptybėje

DR. BAILEY “Specialistas”-• * vpvviuiiviuv MES KALBAME LIETUVIŠKAI
,OFISO VALANDOS: NUO 10 RYTE IKI 7 VAKARE. NEDĖLDIENIAIS NUO 10 RYTE IKI 1.
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* I Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese ,t ’ - - - ■ 'Telefonai Princeton 2727 Randolph 1157

didesnę negu bent 'kuris dideliu 
skaitomas miestas.

STOVAS V. ČARNECKIS 
KviečfflimJraugijų Atstovai.

StJkdllUlįlriie litaminke, rugsė
jo 6 d., Lietuvių salėj, nuo 7:30 
vai. vakare, atsibus svarbus su
sirinkimas vietos paskolos sto
ties valdybos, kur kviečiama at
silankyti Lietuviai biznieriai ir 
draugijų pirmininkai bei sekre
toriai apkalbėjimui pasitikimo 
atvažiuojančio į Clevelandą nau
jojo Lietuvos Atstovo- V. Čar
neckio. Jei kitaip nebus pakei
sta, Clevelande gerb. V. Čarnec
kis bus rugsėjo 29 d., ketverge.

Pasitikimas bus iškilmingas, 
stotin suvažiuos automobiliais, 
po to nuvažiuos visi į viešbutį 
ant pietų, o tą pačią dieną va
kare atsibus prakalbos.

Susirinkiman (utarninke, rug-
sėjo 6 d.) gali ateiti ir pasaJj^X 
niai.

Jonas Butėnas serga. Jau an
tra savaite 'kaip serga Jonas Bu
tėnas, žinomas Amerikoje Lie
tuvių dainininkas. Jis randasi 
šv. Jono ligoninėje, tankiai pri
žiūrimas Dr. J. Vitkaus. Ne
senai (Butėnui sugryžus į Cle- 
velandą ir suorganizavus nau
ją chorą, neteko daug su choru 
užsiimti ir prisiėjo atsidurti li- 
gonbutyje. DabAr jis teina ge
ryn.

A. B. Bartoševičius nuo nedė
lios išvažiuoja ant kelių dienų 
į Braddocką ir Pittburgą.

“Komunistams” patariam ne
siuntinėti anonimiškų šmeižtų 
kad nepatektumėt į bėdą. Val
džia griežtai draudžia užvertinė
ti pačtą kokiais niekais; už juos 
kartais jums gali prisieiti skau
džiai atsakyti.

Svarbus susirinkimas. Vi
siems Lietuvių Apšvietus Dr- 
jos nariams (“Artojo” skai
tytojams) šiuomi pranešama 
jog atsibusi 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 takių didelių pasekmių 
ko net nebuvo tikėtasi. Lie
tuvių Apšvietos Draugija no
ri pasitarti su visais savo nat
riais (“Artojo” skaitytojais) 
apie tolimesnį dar spartesnį 
subruzdimą visoje Amerikoje 
apšvietos dirvoje. Bus taipgi 
renkama nauja cen tralinė val
dyba. Sekretorius.

.Amerikos Piliečiu Lietuviu Or- 
ganizacijos /telkaTe.

šiuomr’lIUl'HT Uffifepti Cleve- 
landiečių atidą į musų naminius 
reikalus, t. y. į šios šalies poli
tiką. Mes kurie esame šios ša
lies piliečiais, ir kurie manome 
jais patapti, turime kiek dau
giau kreipti domos į musų toli
mesnį čionaitinį gyvenimą. Mes 
turime, tas pačias teises kaip ir 
kiti šios šalies piliečiai, už taigi 
turime tuom ir naudotis. Ne
sakykime jog mums bus gerai 
kaip kiti padarys: mes patįs 
turime sykiu dalyvauti, nelaukt 
kitų suteiktos mums malonės. 
Visi piliečiai kaip vienas turime 
susirišti į galingą didelį būrį ir 
tuomet būdami visi vienybėje 
galėsime ką naudingesnio nu
veikti.

Mes jau turime gerą pradžią
- tai Amerikos Lietuvių Pilie

čių Klubas; šis klubas 1920 me
tais turėjo 263 narius, bet pas
tarais laikais kiek sumažėjo del 
bedarbės. Prie klubo gali pri
klausyti kaip pilni piliečiai taip 
ir norinti pastoti piliečiais. No
rintiems pastoti piliečiais klubas 
daug pagelbti. Pereitais metais 
klubas privedė 100 narių prie 
pilietystės, savo lėšomis išgavo 
jiems pilietiškas popieras.

Gaila tik kad nekurie nariai 
gavę tokiu budu pilietiškas po
pieras liko klubui nedėkingi, ap
leido jį. Taigi visi kurie tik 
buvote prirašyti "prie Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubo malonė
site sugryžti ir užsimokėti sa
vo duoklę. Taipgi yra prašomi 
ir nauji ateiti prisirašyti; prie 
klubo gali priklausyti visi be 
skirtumo pažiūrų ir tikėjimo; 
klubo konstitucija griežtai gina 
nariams persekioti viens kitą 
religijos

A. L. .
atsibuna antrą seredą 'kiekvie
no -mėnesio, 7:30 Įval. vakare, 
Lietuvių salėje, 6835 Superior 
avė. Sekantis susirinkimas at
sibus rugsėjo 14 d. Visi nariai 
prašomi ateiti ir atsivesti nau
jų prisirašyti! Bus svarstoma 
daug apie politikos reikalus ir 
bus pakelta klausimas 'kaip su
sitarti su kokiu laikraščiu kad 
galėtume savo veikimus garsin
ti. Visi kurie manote gyventi 
šioje šalyje nepasilikit be pilie
tystės, nes po laikui visad žmo
gus turi pats ant savęs pykti 
už savo neatsargumą. Tapę pi
liečiais iš A. L. P. Klubo nariais 
nebusite šioje šalyje svetimais.
A. L. P. Klubo Korespondentas 

A. Padegimas.

$2,430,000; pavietas gaus $339,- 
000 mažiau negu reikalauja, o 
valstija gaus milijoną dolarių 
daugiau.

Šv. Roko iškilmėse rugsėjo 3 
ir 4 d., kurias rengia vietos Ita
lų parapija (Trent avė. ir Ful
ton rd.) dalyvaus ir Lietuvis 
kunigas J. Z. Jasinskas, turin
tis savo parapiją West Side da
lyje. Italai visada savo dides
nes iškilmes pažymi trukšmu, 
tai ir ši šventė bus tokia: ati
darymas prasidės ąubatos vaka
re su šaudymais, grieš benas 
iki 11:30 vakare. Nedėlioj su
mą laikys Kun. Jasinskas. Po 
pietų bus paradas su šv. Roko 
stovyla gatvėse; vakare užsi
baigs leidžiant į orą rakietas. 
su įvairiomis ugnimis.

Kuri. J. Z. Jasinskas Cleve
lande yra antri metai, gyvena 
2425 W. 11th st.

Atvyksta naujas vyskupas. 
Rugsėjo 4 d., nedėlioj, Cleve- 
lando katalikų diecezijos užė
mimui atvyksta naujas vysku
pas, Joseph Schrerribs, iš Tole
do, O. Jis bus penktas šios die
cezijos vyskupas. Dalyvaus 4 
arcivyskupai ir 30 vyskupų, ša
lip daugybės kunigų. Specialis 
trūkis nedėlios ryte išvažiuos į 
Toledo ir iš tenai, su daugybe 
kunigų, parveš vyskupą į Cleve- 
landą ant E. 105 St. stoties. Iš 
stoties (pavakaryje, apie 4 vai.) 
per Superior avė. (arba Euclid) 
visa iškilme vyskupas bus' ve
žamas į miestą ir į katedrą ant 
E. 9th St. ir Superior Ave.

Ketverge, rugs. 8 d., katedroj 
bus iškilmingas vyskupo įvesdi
nimas šion diocezijon.

šitokiame ore reikia saugotis 
šalčių. Nors nėra pavojaus, bet 
sako gali būti vėl influenzos pa
sikartojimas.

reikaluose.
P. Klubo susirinkimai

Miesto majoras Fitz Gerald 
tarybos posėdyje smarkioje kal
boje smerkė organizuojamą čia 
ir kitur Ku Klux Klan (slaptą 
organizaciją ir ragino tarybą iš
nešti uždraudimą šiame mieste 
tokiai organizacijai veistis, 'kas 
ir buvo padaryta. Vietos laik
raščiai smerkia organizacijos 
sumanytojus ir platintojus; jie 
sakosi jog organizacija bus gry
nai Amerikoniška, platins Ame- 
rikanizmo ir geros pilietybės 
idėją. Laikraščių nuomone, jei 
tik tiek, tai organizacijai nėra 
reikalo atlikti savo darbų slap
tai, naktimis, jodinėti arkliais 
apsimaskavus; visi tie prakilnus 
darbai 
viešai, 
si turį 
sidėti.

PARDAVIMAI
Šeimynų namas, 5 kambariai apa
čioj, 6 viršuj. Su maudynėmis, 

elektros šviesa, šildymui namo pe
čiai skiepe. Randasi netoli naujos 
Lietuviškos bažnyčios, 6805 Edna 
avė. Savininkas išvažiuoja į savo 
tėvynę. (36)
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GROSERNĖ parsiduoda, geras kam
pas, tinkamoje Lietuvių apgyven

toje vietoje. Kreipkitės 1398 E. 66 
St. Tel. Bell: Randolph 1216.

STUBOS rakandai parsiduoda; su
sideda iš trijų šmotų, į prieškam

barį. Randasi pas Joną Brazį krau
tuvėje, 6710 Superior avė. Matyti 
galima kada norite

galima, ir buvo, atlikti 
Organizatoriai garsina- 

tukstančius gatavų pri-

DR. P. J. HUGHES 
DENTISTAS

Nuo pradžios metų miesto ga
tvėse automobiliais ir vežimais 
ar tramvajais užmušta jau 85 
žmonės, šalip daugybės sužeis
tų.

Vyriausia gelžkelio darbinin
kų unijų valdyba išsiuntinėjo iš 
čia balsavimo lapelius 409,000 
darbininkų apsprendimui ar su
tikt ant numušimo a'belnai ke
turių šimtų milijonų dolarių al
gų, ar eiti streikan.

LIETUVIŠKA 
APTIEKA

Užlaikau visokius ge
riausius vaistus nuo vi
sokių ligų ir suteikiu 
geriausius patarimus. 
Kreipkitės į matoo Ap
tinką bile kada.

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

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso valandos: 1—3 ir 7—-8 
Telefonas: Randolph 188
1304 E. 68 Street.

Kampas Superior Avenue 
Virš Lietuviško Banko

DR. J. ŠEMOLIUNAS
Akių Gydytojas

Ofiso valandos:
10 ryte iki
3 iki 5 po pietų.^'.įjįjjgjgS^gįĮĮt

Nedėldieniais 
nuo 10 iki 12

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

CLEVELANDO LIETUVIŲ 
NAMŲ IR PASKOLOS 

BANKAS
Moka 5% (penktą nuošimtį) už pa

dėtus taupymui pinigus.
Parduodame ištraukiamo ir neištraukiamo stocko 
(akcijų) po $100.00 (šimtų dolarių) už kurį moka
me 8% (aštuonis nuošimčius).

6712 Superior Ave., kampas E. 68th Street
Cleveland, Ohio

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

Pradėjo vėl gydymo praktiką po prabų rimo suvirs 10 metų kaipo 
chirurgas Suvienytų Valstijų Laivyne ir Jurininkų Ligonbutyje. 
Specialiai prirengimai gydymui vyrų linų ir davimui Salvarsan 606;
Ofiso valandos 1—4 po pietų ir 7—8 vak. Nedėliomis nuo 11—1.’ 

— Telefonas Prospect 4061 —

Mokyklos prasidės rugsėjo 12 
d. Kaip mokyklų perdėtinių ti
kima, šį rudenį visose mokyklo
se — pradinėse ir augštesnėse 
— mokinių bus daugiau negu 
kitados kada. Pereitais metais 
mokykloms atsidarant susirašė 
113,711 vaikų, iki galui mokslo 
šį pavasarį skaičius pasidaugi
no iki 124,675. Kitais metais 
irgi buvo panašiai: prasidėjus 
rudenį su mažesniu skaičiumi 
iki pavasario mokyklos po ke
letą desėtkų daugiau mokinių 
gavo.

Vien tik vaikai Cleveland© 
mokyklose sudaro populiaciją

1935 ST. CLAIR 
Ave.

Darbą G varan tuo j u
Kainos prieinamos

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

Parsiduoda
AUTO VEŽIMAI ir 
l į tono White Trokai

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

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

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

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

ATIDA: Mano Ofisas yra ant antrų lubų. Užeikit tra
pais viršun. Mano' Kambario numeris 7. Apžiūrėki t kad 
atėjot geron vieton. Ofiso valandos kasdien nuo 1 po pie
tų iki 8 vakare. Subatomis nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare.

Seredomis ir Nedeldieniais nuo 1 dieną iki 4 po pietų.
DR. G. A. YATES, Specialistas

2573 EAST 55th ST., 2-ros lubos, Room 7.
Prie Woodland av. ir E. 5 5 th St., Cleveland, O.

L. WURM
PERKRAUSTYMO IR SAN

DĖLIO KOMPANIJA
Ofisas 1328 E. 80th STREET

Netoli Superior.
Telefonai: Bell — Randolph 1198

Ohio State Princeton 979-W

Duodama 
Merchants 

Trading 
Štampai Duodam Merchants Red Stamps 

su pirkiniais 10c. ar augčiau

Tai yra 
Krautuvė 

Del Žmonių
o

Clevelando Gelžkelių Stoties 
Statymo Reikale.

Kiekvienas žmogus Clevelan- 
de nori turėti naują Gelžkelių 
Stotį pabudavotą mieste, ant 
Publik Skvero. Geistina kad 
Tarpvalstijinė Komercijos Ko
misija pakeistų savo nuospren
dį ir leistų šiam labai svarbiam 
visuomeniškam pagerinimui ei
ti pirmyn.

Ne tiktai miestui reikia atsa
kančios gelžkelių stoties, bet 
juk yra tūkstančiai žmonių Cle
velande dabar neturinčių darbo. 
Pradėjus tokį didelį darbą bile 
laiku tuojau butų didele pagal
ba, nes tas labai reikalinga. Ne
žiūrint kaip greitai darbas ga
lėtų būti pradėtas, neturėtų bū
ti nieko kas jį .trukdytų ir ati
dėliotų ant ilgiau, išskyrus kiek 
visiškai reikalinga.

Milijonai dolarių bus išdėta 
pastatymui stoties ir todėl mes 
pageidaujame kad darbas .butų 
pradėtas, ypatingai kuomet bu- 
davojimo darbas butų tokia di
dele pagalba išrišimui bedarbės 
klausimo. Nesuprantama kodėl 
žmonėms pasiryžusiems praleis
ti tiek pinigų Clevelande tas ne
pavelijama. Pasitikime jog tarp
valstijinė komisija atims savo 
prieštaravimą ir nesikiš į tar
pą šio miesto ir pradėjimo dar
bo statymui gelžkelių stoties 
ant Publik Skvero.

Miesto majoras ruošia planus 
paminėjimui 600 mątų sukaktu
vių nuo mirties garsaus Italo 
poeto Dantes, (žiur. sekantį 
numerį “Artojo”,, rugs. mėn.).

Už šiuos metus miesto gyven
tojams nuo visokios ypatiškos 
nuosavybės nuo tūkstančio do
larių vertės turės mokėti taksų 
po $24,90; pereitais metais tak
sų reikėjo po $22.80.

Mokami taksai eina valstijai, 
mokykloms, (knygynams ir pa
čiam miestui. Miestui iš tų tak
sų teks $3,139,000; mokykloms

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

Darbą gvarantuoju dešimčiai metų.
Mano ofisas atdaras' vakarais, taigi jums 

ĮBHSgj nereiks gaišuot iš darbo dantų taisymui.
Naudoju savo garsų “Peridonto” del Be-I 

skausmio Dantų Traukimo.
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Musų Metinis Rugsėjo Menesio
Korsetų Išpardavimas

šis yra pirmutinis sezonas visoje mūšų istorijoje kad mes galime pasiūlyti iš
pardavimui tokį puikų rinkinį pirmos klesos moteriškų korsetų tokia žema 
kaina. Jų tarpe yra visokių geriausia žinomų išdirbinių ir modelių visokioms 
moterims su visokiomis figūromis kokias tik kuri turi.

Vasariniams gėrimams mes turime Raugo ir Apinių ir visokių 
kitokių reikmenų, bonkų, bačkų ir korkavimui prietaisų. Sykį pa
bandė matysit kad namie 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.

PASKELBIMAS
THE MID-WEST TAILORING CO

DRAPANŲ DIRBTUVĖ

O
<► <► 
<► 
<► o

4 
<► <►

$12.00 MADAME LYRA IR LA MATRIX KORSE
TAI — Užpakalis ir priešakis mezginiu išsiūto 
modelio. Pasiūti iš storo ružavo šilko; gražiais 
rožių marginiais, žema krutinę ir ilga $E?98 
apačia. Walohn kaulais .................

$5.00 DE NOVA, WARNERS, REDFERN, ROYAL 
WORCESTER IR KABO KORSETAI — Didelė 
įvairybė madų pasirinkimui. Puikių žibančio šil
ko, marko ir paprasto coutilo. Geriausi S O 95 
modeliai. riebioms moterims ...........

$10.90 DE NOVA IR BON TON KORSETAI — 
Du-tono ir ružavo šilko audimo. Vidutiniškoms 
ir pilnoms figūroms modeliai, (tema krutinę ir 
ilga apačia. Gražiai apsiuvinėta šilko <t A 35 
bryzgeliais. Walohn kaulais ..........

$4.00 DE NOVA, WARNERS, P. N. IR BAILEY 
SPECIAL KORSETAI — Storo ružabo broche 
ir coutilo. Tampomais viršais ir žema krutinę 
su ilga apačia. Storais ir plonais kau- $198 
lais. Nekurie platus iš apačios......... X

o
o

86.50 REDFERN, BON TON IR P. N. KORSETAI
— Drūto šilko ir importuoto coutil audimo. Ma
dos tinkamos visokio tipo figūroms. Žemais, vi
dutiniškais ir tampančiais viršais modelio su il
ga apačia. Sudėta tvirtais ir gerais C Q 35 
garantuotais kaulais ................ . ..

$3.00 DE NOVA, -BAILEY SPECIAL IR C. B. 
KORSETAI — Margo ir vienodo coutilo. Ružavi 
ii- balti, žema krutinę ir atm'pomu vir- C «| AQ 
šum, ilga apačia. Gerais kaulais .... JL

o 
o 
o

$2.00 C. B., P. N. IR BAILEY SPECIAL KORSE
TAI — Balto ir ružavo coutilo ir batisto; vidu
tiniška, žema ir tampoma krutinę, ilga apačia; 
gerais nerūdijančiais blokiniais .šonais p* Q 
ir drūti nešiojimui ........................... OOL

O 
O 
o

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 “Variago” 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,

N r ORIME ŠIUOMI PRANEŠTI JOG NUO PANE- 
DĖLIO RUGPJŪČIO 29 DIENOS MES PRA
DĖJOME PREKIAUTI SU ŽMONĖMIS TIE
SIOG. TAS REIŠKIA KAD JUS GALIT AT

EITI PAS MUS Į DIRBTUVĘ IR PADUOTI SAVO 
UŽSAKYMĄ PASIŪTI JUMS DRAPANAS ARBA 
PLOŠČIŲ ŽIEMAI.

<J NEREIKIA JUMS DAUGIAU VAIKŠČIOTI PAS 
KOKIUS MENKUS SIUVĖJUS IR UŽSISAKINĖTI 
PER JUOS. ATEIDAMI PAS MUS IŠVENGSITE 
VIDURINIŲ PERKUPČIŲ ILAIDŲ IR DRAPANOS 
JUMS ATSIEIS PIGIAU.

no. THE MID-WEST TAILORING CO

Laivakortes
TIESIOG Į KAUNĄ 
IR IŠ LIETUVOS

Siunčiame Pinigus Į Visą Lietuvą
PAČTU ir KABELIU, TIESIOGINIU SUSISIEKIMU

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

RYGOS OFISAS - 30 Wall St., Riga, Latvija

Indomios prakalbos atsibuna 
kožną nedėldienį nuo 10 ryte iki 
12, Wm. Abel and Sons Co. 
salėje, 7017 Superior avė., tarpe 
E. 70 ir 71 gat. Inžanga visiem? 
dykai, kolektų jokių nėra. Tin
ka paklausyti vyrams ir mote
rims, aiškinama įvairus tikybi
niai dalykai. I

WHOLESALE TAILORS
717 Lakeside Avenue

Trečios Grindys

Gabowitz-Castle and Co.
INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio


