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VIENAS PERANKSTYVAS PRANEŠIMAS SA
KE BUK LIETUVOS DELEGATAI JAU 

VILNIŲ UŽLEIDO LENKAMS.

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO

VILNIAUS KLAUSI
MAS NEBAIGTAS

ŽINIA PIRMA
Geneva, rugs. 2d. — Lietu

vos su Lenkija ginčas Vilniaus 
klausime užbaigtas čia vakar tų 
abiejų šalių atstovų. Lietuvos 
ir Lenkijos atstovai sutiko kad 
turi būti dvi atskiros Lietuvos: 
viena — Kauno turi būti nepri
klausoma, kita — Vilniaus. Vil
niaus Lietuvoje administraciją 
ves Lenkai.
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Daug Angliakasių Žuvo
> Kovoje su Darbdavių 

Užpuolikais
West Virginia valstijos ang

liakasių kova su kompanijomis 
atsibuvo kruvina, nors darbinin
kai perdaug neųžsivarinėjo, ir 
jau šiose dienose viskas aprimo.

Rugs. 1 d. federalė valdžia 
nutarė siųsti kariumenę į strei
ko distriktą, sykiu įsakyta vyk
ti trylikai orlaivių su akis ėdan
čių gazų bombomis. Rugs. 3 d. 
vienas tokių orlaivių su 5 vy
rais nukrito Mingo pavieto kal
nuose, keturi užsimušė.

Rugs. 1 d. pavieto policijos 
mūšiuose su darbininkais pra
nešama žuvus 50 ar daugiau 
darbinip'kų, keli krito iš polici
jos pusės.

Prezidentas Harding buvo pa
skelbęs darbininkams paliauti _ .....
ėjus su ginklais ir išsiskirstyti, | ^ar nedavė patvirtinimo viena

ŽINIA ANTRA
•Geneva, rugs. Id. — šiandien 

čia buvo daug susimaišymo de
lei pranešimo apie ^galutiną su
sitaikymą Lenkų-Lietuvių gin
čuose kaslink Vilniaus. Tas pra
nešimas, tečiaus, pasirodo esąs 
biskelį perankstyvas, kadangi 
tokiai susitaikymo propozicijai
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jiems nepaklausius pasiųsta kar
nų menė. Dar-daugiau grąžin
ta, jei nesiliaus, padėti visą tą 
'sritį po karės stoviu.

Angliakasių tini jos vice pre
zidentas Murray, ištyrinėjęs ne
ramumo ir susikirtimų priežas
tis, formaliai skelbia jog šitų 
kruvinų mūšių iiasuiruči^ pri

tame klausime užinteresuotų 
pusių.

Musų Laikraščiai Suklai
dino Skaitytojus

Pirmutinis pranešimas iš rug- 
______. ______ -sėjo 3 d., įkalba apie tai -kas at- 
žastimi grynai buvo angliška- sitiko “vakar”, t. y. rugsėjo 1 
sykių savininkų nusamdytų mu- L ir tik aremtas to «va. 
seiku (arba sargybos ) sauva- ’ f 
liavimas. Nežiūrint ką apie tai }kar paleistų gandų kad buk 
gubernatorius valstijos piliečiam jau Vilniaus klausime Lietuviai 
skelbia, sako. Murray, aiškiai pa- su Lenkais susitarė ir atidavė
sirodo visur žymės kasyklų sar
gybos žvėriškumo ne-unijinių 
kasyklų srityse.

1894 m. buvo toks didelis dar- 
bininkų-streikerių sujudimas ir 
Chicago j prie geležinkelių, tenai1 
irgi buvo panaudota federalė ka- 
riumenė.

S. Gompers, A. F. L. pirmi
ninkas, siūlo valdžiai sušaukti 
angliakasių konferenciją ištyri
mui W. Va. padėjimo. *

Rugs. 6 d. įsakyta kariume- 
nei vėl apleisti kasyklų sritį..

Svarbiausiose Ohio valstijos 
industrijose dalykai eina gei'yn, 
nors visai lėtai. Pereitos savai
tės pranešimai iš industrijų cen
trų nurodo į esantį geresnį ūpą 
ir didėjantį pasitikėjimą.

Nors plieno pirkimas Youngs- 
towno distrikte sumažėjo, pasi
žymėta dideliais klausinėjimais 
kainų, kas rodo jog plieno rei
kalas yra didelis.

Puodininkystės industrija ap
siėmė nauju gyvumu.

Akrono gurno darbai vėl'kiek 
aprimo.
• Iš atskirų vietų pranešama 
apie atsidarymą stovėjusių dir
btuvių.

Londone, Anglijoj, daug tūk
stančių bedarbių turėjo demon
straciją rugs. 1 d. Ta demon
stracija pažymėjo einantį dar
bininkų tarpe neramumą delei 
bedarbės. Jie nori paliuosavi- 
mo nuo rendų ir taksų.

Cork, Airijoj, darbininkai už
ėmė prieplaukų įstaigas, delei 
darbdavių atsisakymo pripažin
ti mirfimum mokestį 70 šilingų 
i savaitę. ’ Rugs. 6 d. ant vieno 
budinko iškelta raudona vėliava.

Detroite Cadillac automobilių 
dirbtuvė priėmė dar 1,000 darb.

New Orleans, La., sustreika
vo 1,500 vatos darbininkų.

Harrisburg, Ill., po eksplozi
jos Harco kasykloj užmušta 11 
darbininkų.

Tambovo, Voronežo ir Orelo 
gub. badaujantieji Rusai kelia 
maištus.

Kolorados valstijoj sustreika
vo 800 angliakasių dviejose ka
syklose delei algų numušimo.

- Chicagos mėsos pakuotojams, 
200,000 darbininkų, manoma nu
mažini algas, iš ko galės kilti 
didelis streikas. Darbdavių no
ru yra ir panaikinti unijas.'

Vilniaus valdymą Lenkams.
Kurie gavo tą “vakarykščią" 

žinią ir nespėjo sulaukti užgin- 
čijimo paleisto gando (gal pačių 
Lenkų tyčiomis padaryto), tie 
pranešė apie galutiną klausimo 
užbaigimą. Kurie gi jau tą pa
čią dieną sužinojo kad Lietuvos 
delegatai vėl atmetė (ar nesu
tiko) ant Lenkų tokio pasiūly
mo, praneša jog klausimas ne
užbaigtas?

Lenkai Prašo Amerikos 
Pagalbos

Londonas. — Subankrutijusi 
Lenkijos valdžia stengiasi pri
sikviesti Amerikos ekspertus 
padėti išrišti jos finansinį skur
dą. Pusmetis atgal Lenkai tuo 
reikalu lindo prie Anglijos, bet 
iš tenai (lieko nelaimėjo. Sile
zijos užgrobimą pradėjus', Ang
lai visai nuo Lenkų atsimetė.

Grekai Vėl Stumia 
Turkus

Londonas. — Turkų karė su 
Grekais beveik kasdien mainosi: 
vieną kart laimi tie, kitą kiti. 
Turkų laimėjimai pereitoje sa
vaitėje vėl pradeda nykti, Gre
kai eina pirmyn ir privertė An- 
goros valdžią trauktis tolyn į 
rytus.

Harding Ne Ko Tikisi iš 
Konferencijos

Washington. — Atidarant ru
dens kariškos kolegijos termi
ną, Prezidentas Harding kalbo
je į studentus pasakė jog nega
lima manyti kad jau nebus dau
giau karių, vargu ateis laikas 
kada butų galima apleisti orga
nizavimą ir palaikomą kariume- 
nių šalies apgynimui, nors tas 
pats prezidentas šaukia konfe
renciją del ginklavimo mažini
mo ar visai nusiginklavimo.

Bedarbės klausimu Preziden
to Hardingo sumanytai konfe
rencijai paskirta rugsėjo 15 d.

Lietuvis Klaipėdos Kraš
to Prezidentas

l Klaipėda. — Dr. Steputaitis, 
Buvęs kaizerio laikais Vokiečių 
reichstago Lietuvis narys, da
bar Francuzų vyriausio komisa
ro Klaipėdoje paskirtas į Klai
pėdos Krašto direktorijos pre
zidentus. Visi Vokiečiai delei to 
širsta kad ne fe žmogus randa
si valdžros^prięšakyje.

Lenkija Naikinama Ligų 
ir Bado

Maskva, rugs. 3d. — Viena 
Amerikietė, keliavusi per Len
kiją į .Rusų sostinę, rašo: Sa
vo vargingoje kelionėje iš Var- 
šavos į sovietų sostinę patėmi- 
jąu kad Lenkija taipgi smar
kiai suimta maisto stokos ir epi
demijų. šimtai Lenkų pasiša
linusių iš kaimų sugulę prie ge
ležinkelių. Gaisrai dalimai su
naikino nesuskaitomas daugybes 
kaimų, ir taipgi yra plotai, bu
vę vaisingi ir tvarkus, visiškai 
apleisti kaip tyrynai. Tūkstan
čiai Lenkų neturi pastogės ir 
maisto.

Nėra progos Lenkams laukus 
atgaivinti ir išdirbti, kadangi 
nėra mašinerijos.^ Yra dauge
lis žemės kurios' plūgas per ke
lis metus nepalietęs.

l^ęnkų kvarantinos stotis 'Ba
ranovičiuose, galinti apžiūrėti į 
4,000 žmonių, dabar užgulta ko
kių 12,000 vyrų, moterų ir vai
kų. Pereitą savaitę, sulyg tik
rinimų, tenai buvo suėję bent 
18,000 žmonių.

Padėjimas Rusijoje
Rusija .buvo gerame padėji

me veik iki pereitų metų, kada 
užėjo pagados, bet vis dar buvo 
galima gyventi, šįmet jau vi
sai negalima. Visa Rusija mel
džiasi lietaus, bet lietaus nėra. 
Nudžiūvę šakos yra simboliu ne- 
aprašomo skurdo užklupusio ma
žiausia šimtą milijonų žmonių, 
iš ko nesimato išganymų, žmo
nės ir gyvuliai miršta kaip mu
sės. Čielų kaimų gyventojai bė
ga į Siberiją. Maisto porcijos, 
mažutės kokios buvo, dar labiau 
susitraukė. Iš Minsko į Mask
vą važiavau greitame traukiny
je. Visu keliu buvo iškabinėta 
garsinimai rengiamų balių ir te
atrų gelbėjimui ligų ir bado už
kluptiems. Jaroslavo distrikto 
darbininkai, kur derlius buvo 
geras, paaukavo 40 milijonų 
svarų bulvių, prašydami už tai 
duoti jiems druskos.

Sakoma šioje šalyje randasi 
bilijonas svarų vario laukiančio 
pirkėjų. Butų gera kad žmortės 
budavodaihi namus naudotų va
rį stogams ir kitiems dalykams. 
Dabar, nekurtas namo dalis da
ro laikymui šimtą metų, kitos 
da-lįs sugenda į keletą metų. Va
lio produktai dabar brangus; 
svaras vario kaip stovi kainuo
ja 15 centų, o pirkėjui kokio iš 
jo padaryto .daikto atsieina jau 
virš dolario už svarą, kada prie 
to pridedama 5 ar 10 centų ver
tės darbo.

Prie Alcazar stovyklos, Mo- 
rokkoje, buvusius Ispanijos ka
reivius apipuolė sukilėliai Mu
rai ir dikčiai Ispanų išskerdė.

Vakarinėje Ispanijos Morok- 
kos dalyje anarchija padidėjo.

Kviečiai pinga. Stoka pirki- 
kų į užrubežius, prie to Kana
dos kviečių pardavimas ta pa
čia kaina pajūriuose, privertė 
Suv. Valstijų kviečių kainai nu
pulti. '

“BALTIEJI” NAIKINAI 
KOMUNISTUS \

Ryga. —Bėgyje dviejų pas-l 
tarų mėnesių Petrograde, pasek
mėje “baltųjų teroristų” veiki
mo, nužudyta 8 komunistų va
dai. Apie tų teroristų veikimą 
kalbėjo Trockis Maskvoje sovie
tų susirinkime. Tokis suokalbis 
komunistus žudyti pradeda ro
dytis dideliu pavojumi bolševi
kų viešpatavimui.

Trockis kaltino ir Ameriko
nus, kurįų buk esą suokalbinin
kų būryje, bet Rygos Amerikos 
atstovai tą užgina.

Daugelis tame suokalbyje nu
žiūrėtų •:— 'kaltų ir nekaltų — 
žmonių suimta, veikiant bolše
vikų inkvizicijos organizacijai, 
ir rugp. 24 d. -61 tų suimtų su
šaudyta.

Turkai nacionalistai M. Azi
joje, kovoju su Grekais užpuo
likais nežinodami dar (tikro savo 
likimo, padarę santaiką su Fran- 
euzija.

Kaizeriui. Darosi Nuobo
du Vienam

Doorn, Holandija. — Nuo mir
ties savo žiponos, buvęs kaizeris 
Vilhelmas savo gyvenimą veda 
labai sunkiai, visų apleistas; jo 
draugų ir giminių apsilankymas 
sumetėjo.

Vokietijos monarchistai vis 
nerimsta; jiems patinka tiktai 
buvusio Bismarko politika ir jo 
vykdintr darbai. Jie laukia pri
sikėlimo kaizerio karūnos. Tą 
kalbėjo nacionalistų partijos 
važiavime -nekurie atstovai, 
ragina savus šalininkus prie
kilimo ir nuvertimo dabartinės 
(valdžios ar minister i jos.

su-
Jie 
su-

ku-Susekimui katrai motinai 
dikis priklauso, Solomonas .pa
tarė perkirsti kūdikį į dvi dali; 
netikroji motina ant to sutiko, 
o tikroji ėmė klykti. Tada So
lomonas susekė tikrą motiną. 
Dabar- San Francisco, Cal., at
sitiko dalykas kuris susuktų 
galvą ir SolomonuE tūla mote
ris, skirdamas! su savo vyrų, 
norėdama paimti sau ir savo 
kūdikį,. kurio ir 'tėvas norėjo, 
teisme ji pasipasakojo jog ji 
nebuvus -vyrui ištikima ir kad 
tas kūdikis nepaeina iš šito vy
ro dėlto jis prie jo tiesos neturi.

Gal Susitaikys del Yap 
Salos *

Tokio, Japonija. — Suv. Val
stijų ir Japonijos susivaržymas 
už Yap salą Pacifike, sulyg pas
kutinių žinių, taikomas šitaip: 
Suv. Valstijos pripažins Japoni
jai mandatą ant tos salos; Suv. 
Valstijos galės kontroliuoti te
legrafų vielas tarp salų Yap ir 
Guam. Kabeliai jungią Japoni
ją, Yap ir, hlenado salą kuri 
priguli Holandijai, turėtų būti 
su žinia Holandijos ir jai reiktų 
pripažinti ten teisės.

Kanados armija. Kanados 
valdžia paskelbė sumažinsianti 
savo armiją nuo 4,000 iki 3,600, 
sykiu oficierių ir kareivių. Ka
nada yra po Anglijos valdžia, 
savo šalyje nereikalinga jai lai
kyti kariumenės, ztik del tvar
kos 'būrelį šian ir ten.

Delei nesibaigiančios bedar
bės ateinanti žiema sakoma bus 
aršiausia industriališku žvilgs
niu kokia yra buvo penkiolikos 
metų bėgiu.

Karščiai Alpuose. Iš Šveica
rijos ateina žinių apie šios va
saros karščių pakenkimą ir am
žinai buvusiems apšalusiems 
sniegu ir ledais kalnams. Aug- 
tai kalnuose randama peteliškių 
po dakčiai sušalusių; tas liudi
ja kad pervirš 12,000 pėdų.oras 
vis šiltas; sniegų kalnai atsilei- 
dinėja ir griūva žemyn grąžin
dami pakalnėse esantiems kai
mams ir miesteliams.

AIRIAI PRAŠO ANG
LŲ NEGRĄSINTI 
Dublinas, rugs. 6 d. — De 

Valera, Airių respublikos pre
zidentas paskelbė: “Atidėki
me į šalį akių dūmimą ir hi- 
pokritiškumą: jeigu Anglija 
skelbia ultimatumą, lai tas ir 
buna ultimatumu.” Karė, ne 
taika, išeis iš Anglijos grąsi- 
nimų Airijai. Lloyd. George 
gi mini jog po dabartinio An
glijos valdžios pasitarimo Ai
riams bus' trumpai pranešta 
ir pertraukta visos derybos, 
jei jie nesutiks kas siūloma.

Londonas. — Atsakydamas į 
Anglijos premjero laiškus Airi
jos taikos reikalu, Airių respu
blikos prezidentas De 'Valera 
atmeta Anglijos siūlymus, kitu 
kartu paduotus, ir tokiu budu 
Airija vėl stovi ant briaunos į 
karę su Anglija, šalip visko, 
De Valera sako Anglijai kad ji 
negrąsintų spėka ir1 kad tokie 
grąsinimai butų atmesti į šalį, 
jei norima tarybų; Airiai nepri
ims bile ko pasiūlyto ir paremti) 
pągrąsinimu spėka įvesti.

De Valera sutinka toliau ves
ti tarybas, bet* nežinia ar Ang
lija ant to pristos, norą iš Airių 
pusės sakoma nebus padaryta 
taryboms galo.

Nors visoje Airijoje padary
ta kariavimo pertrauka pildo
ma, Belfaste, kur yra įvesta at
skiras nuo visos Airijos parlia- 
mentas po Anglijos globa, atsi- 
buna mūšiai. Pereitos savaitės 
gale nušauta 16 ir apie 30 su
žeista.

PIRKIME GERA-VALIA 
NE PRIEVARTA

1917 metais, Amerikai inėjus 
pasaulinėn karėn, vienam Penn
sylvania miestelyj buvo šitoks 

(atsitikimas. Lietuvis karčiam- 
ninkas, gana pasiturįs, nebuvo 
pirkęs Amerikos Laisvės Pasko-' 
los Bonų. Kaimynai apie tai ži
nojo. Apmaudas juos ėmė. Kaip 
tai,—jie perka, kasyklose jiems 
iš algų išskaitoma mokesnį už 
bonus, o čia pasiturįs žmogus 
ne tik negelbsti naujajai savo 
tėvynei karę* laimėti, * bet dar 
prie progos patsityčioja iš savo 
pažįstamų-angliakasių, kam jie 
perką.
‘ Vieną tad tamsią naktį, ru
dens šalnai jau atėjus, karčiam- 
ninko ' gryčion įsilaužė _keletas 
kaukėmis apsimovusių vyrų.

— Eik su mumis, — sako.
Kur? i— klausia nusigandęs 

karčiamninkas.
— Eik, pamatysi, — atsako 

vienas iš kaukininkų, prikišda
mas revolverį (neužtaisytą, bet 
karčiamninkas to nežinojo) prie 
krutinės.

Karčiamninko kinkos sudre
bėjo ir, atsiprašant, blusos po 
siūles sulindo, taip jis persigan
do. Bet eina. Išsivedė jį už 
miestelio, pas giraitę, ir sako:

*— Kiek pirksi bonų?
— Neturiu pinigų, broleliai, 

paleiskite.... — maldauja kar-I 
čiamninkas.

Kaukininkai pasišnabždėjo sa
vo tarpe ir sako:

— Pakarkime jį.... Jis mu
sų pinigėlių prisigriebė tiek ir 
tiek.... O kada reikia Ameri
kai laimėti karę, kada iš tos 
karės Lietuvai gali būti laimė
jimas, tai jis “neturiu pinigų”. 
O iš kur gavai automobilių ? Iš 
kur turi namus kaip palocių ? 
Kas aprengia tavo “leidę” ?.... 
Kark jį, kark, nėr žiūrėta.... 

I Ar jie tai darė juokais, ar iš-

taisydamas, pašnabždėjo jam 
ausin:

. Pirk, rup....... '‘bonų, tai
paleisime, o jei nepirksi busi 
pagalum....

Dar blygterėjo vargšo minty
je viltis išsigelbėti. Ir sako:

— Pirksiu, broliukai, pirksiu, 
tik paleiskite....

— Ar pirksi už dešimts tūk
stančių?. .,.

čia pat davė jam blankelę pa
sirašyti. Po to nurengė pliką, 
apšlakstė derva, apibėrė plunk
snomis ir nuvijo- miestelin.......

' MCDOWELL CO., W. VA.
Kapitalistų persekiojimas an

gliakasių. McDowell- pavieto 
kapitalistui kaip įmanydami pa
deda Mingo pavieto angliakasy-' 
klų savininkams kovoti prieš 
darbininkus ir Streiką laužyti. 
Rugpjūčio 27 d. iš Welch mies
telio išsiuntę 335 apginkluotus 
mušeikas į Mingo pavietą prie 
angliakasių streiko. Rugp. 29 j 
d. iš Welch vėl išsiųsta 300 mu- tikrųjų — karčiamninkas neži- 
šeilęų. Daug mušeikų per čia no jo. Greičiausia juokais. Gą- 
pravažiuoja iš Virginia valsti-1 na to, — jie užnėrė jam virvę 
jos. Rugpjūčio 31 d. dar rei- ant kaklo ir privedė prie me- 
kalauta 200, mušeikų. Katras džio. Jis jau buvo*bepavedąs 
nori važiuoti prieš angliakasius savo dūšią amžinatvei. Nebe
kovoti- duoda kožnam po du re- manė išsigelbėsiąs. Ir žado ne- 
volveriu ir po šautuvą ir moka teko.' Norėtų dar sakyti ką/ bet 
žmogui po $10- į dieną ir duoda liežuvis surambėjo,, neapsiver- 
valgį. ' . čia. Pakinkęs tik linksta, plau

kai šiaušiasi, stiebu stojasi. Vie
nas kaukininkų, virvę ant kaklo

valgį.
Welch yra McDowell pavieto 

miestukas su 3,232 gyventojais. 
Pirmas miestukas prie Welch 
yra Hemphill, angliakasyklų 
vieta, bet kasyklos nedirba jau 
nuo balandžio mėnesio. Kita 
kasyklų vieta prie Welch yra 
Caples, čia dirba kožną dieną, 
bet darbo sunku gauti. Yra čia 
ir viena Lietuvių šeimyna. Pa
tartina dabar į Welch nevažiuo
ti^'nes sunku darbas rasti.

J. Kalvaitis.

Maišo kainos pakilo keturio
likoje didelių miestų bėgyje rug
pjūčio mėn. Pakilo sekančiai:

Philadelphia 6 nuoš.; Bridge
port, Chicago, New Haven, Pro
vidence, Washington — 5 nuoš.-: 
Kansas City 4 nuoš.; kituose’3 
nuoš., dar kituose 2 ir 1 nuoš. 
Abelnai maisto kainos stovi tar
pe 50 ir 75 nuoš. augščiau bu
vusių kainų prieš karę.

Pabėgo iš kalėjimo. Toledo, 
O., pačtą apiplėšusių banditų ke
letas, tarpe tų ir Juozas Urbai^ 
tis, sumušę kalėjimo prižiurėto-

Meriden, Conn. —Vienas žmo
gus pagavo didelę žuvį ir kada 
ją už uodegos pakratė iš gerk
lės žuviai iškrito sidabrinis pi
nigas, darytas S. V. 1823 m.

Kažin kiek ta žuvis turi metų. Jus> rūgs. 5 d. pabėgo.

■Broli, tai yra teisingas! atsi
tikimas. Taip padarė Lietuviai 
angliakasiai savo viengenčių! 
kurs nenorėjo -pirkti Amerikos 
Laisvės Paskolos bonų. Pasa
kyk, ar daug Jūsų miestą yra 

i tokių • (kurie nepirko Lietuvos 
Paskolos bonų? Ar buvo kur 
nors kad ir bandymas griežtai 
reikalauti musų Tėvynei, jos 

[kritiškoje valandoje, gelbėti? 
Mes to negirdėjome.. Atpenč, 

|teko ne kartą skaityti laikraš
čiuose kaip vienur-kitur Lietu
vos priešai, iš tų pačių Lietuvių, 
agituodavo prieš Laisvės Pasko
lą. Ypatingai musų biznieriai 
turi remti Lietuvos Laisvės Pa
skolą. Jie'turi daugiau už šiaip 
darbininkus, tat jų privalumas 
yra daugiau ir duoti. ■ Jie inves- 
tina pinigus į abejotinas spe
kuliacijas “stakais”, perka auk
so kasyklų Šerus, kurie nieko nė
ra verti, bet Lietuvai neduoda 
kiek galėtų dijoti.

Aš nepritąriu terorui’: ^atsi
sakantį imti bonų nepatarčiau 
vesti užugirin ir gąsdinti pako
rimu, nepatarčiau dervuoti ir 
pūkuoti, — bet musų pareiga 
yra panaudoti tokias priemones 
kokios yra padorios ir musų pi
lietybės pažinimą patvirtina.
' Kas neėmė Lietuvos Paskolos 
Bonų, bet gali imti, — tas turi 
būti ne musų draugas. Jis ne
privalo rastis musų draugijose; 
musų -koja neprivalo peržengti 
jo slenksčio’; neturime moralės 
teisės paspausti tokiam žmogui 
rankos. LIETUVA, kovodama 
už išlaikymą savo nepriklauso
mybės,- kurią atpirko brangių 
savo žmonių krauju, šaukiasi 
pagalbos, tat kiekvienas Lietu
vis turi pagal savo išgalę tą pa
galbą suteikti. Kas daugiau tu
ri iš to daugiau ir reikalaujama.

(LIETUVA nepamirš tų kurie 
jai ištiesė savo ranką, imdami 
Laisvės Paskolos Bonus; Bet ji 
nepamirš ir tų kurie, galėdami, 
to nepadarė.

PATRIOTAS.

‘ PINIGŲ KURSAS |

Rugsėjo 7 d.
100 markių-auksinų
100 Lenkų markių

$1.09 
4%e

- kalt1nkit save ne mus
KURIE NEGAUSIT RUGSĖJO MĖNESIO “ARTOJO” NUMERIO

D UGSĖJO mėnesio “ARTOJO” numerius dar tik keli pirmiausia atsišaukę 
gaus, arba neteks nei tiems, tik tokiems kurie atsiųs prenumeratas ir 

šio mėnesio numerio reikalaus. Tokis buvo didelis “Artojo” reikalavimas iš 
pirmų dienų mėnesio kad, nežiūrint daugybės pervirš prenumeratorių paga
mintų kopijų liko tiktai keletas, kurias reikia skupiai prilaikyti.
CEKANTIS, Spalio mėn .numeris, to gražaus ir naudingo mokslo ir litera- 

turos žurnalo taipgi bus begalo įvairus, tarp kitų jame tilps laibai svarbus 
rašinys musų žinomo kompozitoriaus MIKO PETRAUSKO. Skubėkit su už
sakymu ir tuoj prisidėkit prie Lietuvių Apšvietos Draugijos, tai jums “AR
TOJAS” eis kas mėnuo be sugaišimo ii* suvilimo.
IŽAS užsimoka vieną dolarį buna Lietuvių Apšvietos Draugijos nariu ir už 
1 tą patį dolarį gauna per metus didelį 28 puslapių žurnalą “Artoją”.

Kaina Metams $1.00.

ARTOJAS’
Pysei Metu 60c.

7907 Superior Ave.
Lietuvon metams $1.25.

Cleveland, Ohio.



DIRVA

Iš Lietuvių Gyvenimo |
KAIP GERIAUSIA SU
KELTI REIKALINGĄ

- PASKOLĄ
Tą svarbų klausimą pakėlė 

“Dirva” No. 34. Išrišti tą klau
simą nėra sunku, taipgi ir išpil
dyti dar lengviau, jeigu Ameri
kos Lietuviai ištiesų nori gel
bėti Lietuvai.

Jeigu Suvienytos Valstijos ne
sibijo paskolinti bilijonus dola- 
rių visokioms tautoms, tai del
ko Lietuviai bijotųsi skolinti 
Lietuvai ?

1) Susivienijimas Lietuvių A- 
merikoje, kuris suvirs trisde
šimts m. atgal susitvėrė vardan 
Lietuvos, ir vienas jo tikslas 
buvo gyvavimas ir augimas var
dan Lietuvos.' Aš pats esu pa
traukęs šimtus Lietuvių į tą or
ganizaciją vardan Lietuvos, be 
mažiausia atlyginimo, vien tik 
dėlto kad Susivienijimas viešai 
žadėjo prie kožnos progos šelp
ti Lietuvą. Dabar yra geriau
sia proga, lai S. L. A. išpildo 
savo prižadėjimus. Lietuva pra
šo paskolinti, ne dovanoti; S. L. 
A. yra vertas suvirš į porą šim
tų tūkstančių dolarių, gali Lie
tuvai paskolinti mažiausia tre
čią dalį savo turto. Jeigu tie 
turtai čia gali būti bankuose 
ant nuošimčių, tai Lietuva duos 
tokius pas nuošimčius irgi; o 
jeigu SLA. nepanorėtų pasko
linti Lietuvai, tai norėtume ži
noti delko ne?

2) “Draugas” No. 187 sekan
čiai rašo:

“Kas Lietuvos neremia — lai 
ir Lietuviu nesivadina.”

Gana, sutinkame su “Drau
go” žodžiais, kaipo organo Lie
tuviškų kunigų, ir tie žodžiai re
gis turėtų būti dokumentu ir 
nepermainomi.

Amerikos Lietuviai kaipo ka
talikai yra sudėję ant bažnyčių 
ir kitokių bažnytinių reikalų 
daugiau negu šimtą penkiasde
šimts milijonų, dolarių. Tas tur
tas skaitosi Amerikos Lietuvių 
visuomenišku turtu, tai delko iš 
tokių visuomeniškų turtų nepa
skolinti Lietuvai nors trečią da
lį to? O jeigu ne, tai delko n.e? 
Kame yra priežastis kad nebu
vo paskolinta iš tų turtų laike j 
pirmos Lietuvos paskolos, nors , 
penkiasdešimts milijonų? Ma
lonės “Draugas” paaiškinti kas: .■ 
ar kunigai nenori paskolinti Lie- ( 
tuvai iš tų visuomeniškų turtų, . 
ar žmonės?

3) Delko vadinami Lietuvių , 
tautiški namai, kurie yra su- 
steigti vardan Lietuvos ir tik < 
gyvuoja vardan Lietuvos, nepa- ] 
nori paskolinti Lietuvai nors ■ 
trečią dalį savo turtų sudėtų ] 
vien tik vardan Lietuvos? j

Paveizdah, 1899 m., Pittsbur-,1 
ge, Pa., mes septyni žmonės su- i 
tvėrėm tokį tautišką namą var- 1 
dan Lietuvos, po vardu Lietu- s 
vių Mokslo Draugystė, ir davė- 1 
me po penkinę visi iš savo ki- < 
šenių ant pradžios, ir dovano- <

jom tuos pinigus, turėdami vil
tį, pagal nutarimus ir mierius, 
kad draugystė su laiku šelps 
Lietuvą. Dabar yra gera proga 
L. M. Draugijai Pittsburge iš
pildyti savo mierius ir priža
dėjimus, paskolinant Lietuvai 
nors trečią dalį draugystės tur
to.
. Taip lygiai tą turėtų atminti 
Baltimoriečiai ir Hartfordiečiai, 
kad aš darbavaus ir pas jus 
mažne be jokio atlyginimo, su
tverdamas ir įkūnydamas jums 
tokius tautiškus namus vardan 
Lietuvos. Dabar turite gerą 
progą išpildyti jūsų prižadėji
mus, nes gyvavote per daugelį 
metų vardan Lietuvos, ir kokius 
turtus padarėte — padarėte var
de Lietuvos, dėlto yra jūsų pri
valumas paskolinti Lietuvai ma
žiausia 
turtų.

trečią dalį tokių savo

V. R. Delianis, Ph. D.

PIRMI DŽIOVOS AP- 
SIREIŠKIAI

Atsimink .jog šita liga išgy
doma jeigu į laiką patėmyta, 
bet jeigu pražiūrima tai gydy
mas sunkus ir kartais negali
mas.

Yra septyni apsireiškimai ku
riuos neturime ignoruoti. Jei
gu apsireiškimai nenustoja tai 
tuoj reikia eiti pas gydytoją.

Pirmas ir paprasčiausias ap
sireiškimas tai kosulis, kuris ne
pranyksta su jo gydymu.

Jeigu kosulis pasilieka po tri
jų savaičių, tai reikalauja grei
to prižiūrėjimo. Kroniškas ko
sulis su spjaudymu, kuris trau
kiasi per metus, nors ir neap- 
sirgdina ypatą, yra pavojingas.

Antras apsireiškimas tai nu
ilsimas, nuovargis arba nuobo
dumas be jokios priežasties. 
Kartais mes manome jog tas 
tinkėjimas tai “malarija”, .ar
ba “nerviškas nuvargintas”. Pa
prastai y pa ta jaučia tą nuobo
dumą po pietų tarp antros ir še
štos valandos. Ypata turi rau
donus veidus, žibančias akis ir 
karščiavimą. Jeigu ir ligonis 
pramigtų, atsikelia labai pavarT 
gęs. Kaip kosulis taip ir nuo
vargis reikalauja gydytojo pri
žiūrėjimo.

Trečias svarbus apsireiškimas 
tai nuolatinis ir neaiškus pra
žudymas svarumo. Su tuo ir 
nenoras valgyti, nežlebčiojimas 
arba skilvio bėdos. Ypata gali 
per metus sirgti nevirškinimu, 
kuomet kosulis atsiranda jį va
dina “pilvinis kosulis”; saugiau
sia bus sužinoti kodėl sergi vi
durių nevirškinimu ir kodėl ko- 
sėji.

Kartais atsiranda lengvas 
kraujo spjaudymas, šis ket
virtas apsireiškimas — krauju 
spjaudymas arba kruvinos sei
lės •— beveik visuomet yra džio
vos ženklas. ,

Naktinis prakaitavimas irgi 
pavojingą. Skaudėjimas krūti
nėj, ypatingai petyje, turi būti 
atsargiai prižiūrima; žmonės 
mano jog tai reumatizmas ar 
neuralgija, bet kartais yra pir
mas apsireiškimas pūlių spuo
guotų ant plaučių.

Iš Komunistiško Rojaus nuo musl Jis. mulkintojai, Ju- gimiminunn... ................. .
keliai, Daubarai ir visi kitokie. = 
Taipgi šluokite lauk tokius ju- 
došiškus šlamštus i savo stubų 
kaip “Laisvė” ir “Vilnis”, o vie
toj jų pradėkite skaityti, kultu- 
ringus laikraščius, kaip “Dir
vą”, “Artoją”, “Sandarą”,. “Vie
nybę” ir “Tėvynę’.’ ‘ 

Taipgi stokite visi kai vienas 
po Lietuvos Demokratiškos Res
publikos Vėliava ir paduokite 
pagalbos ranką Lietuvai močiu
tei, o tuom tarpu geriausia su
teikti paramą perkant Lietuvos 
Laisvės Bonus.

Jeigu dar yra kokie trukumai 
musų Respublikoj tai musų pa
reiga yra stoti į eiles ir praša
linti tuos negerumus, o ne bėg
ti rankas pa'kračius, nes demo
kratiški principai leidžia nege
rą taisyti. Ne taip kaip Rusi
jos komunistiški komisaro prin
cipai — už laisvės žodį — šau
tuvas. 3

Delei Sumanyto Šaukti 
. Naujo Lietuvių 

Seimo
Waterburio socialistai suma

nė šaukt naują seimą delei nuo
seklesnio veikimo Lietuvos val
stybės reikaluose, veikimo prieš 
klerikalus ir dar kituose visuo
meniniuose klausimuose.

Juk atmename Philadelphijos 
ir Brooklyno seimus, kur vie
toje susitarimo bendrai dirbti 
buvo tiktai peštynės per visus 
posėdžius ir laukimas bendro 
darbo buvo tik apsigavimas.

Koks bus socialistų veikimas 
ateityje nesunku įspėti. Tūlos 
“progresiviškos'’ kuopos ir vei
kėjai per savo organus jau pa
reiškė jog “Lietuvai nei cento” 
ir paskui dar ilgos “rezoliuci
jos” Lietuvos valdžiai už per
sekiojimą Lenkų ir bolševikų 
agentų, kurie apsimetę .darbi
ninkiška skraiste varė Lenkų ir 
bolševikų darbus Lietuvoje, ir 
rengė sukilimus įsulyg gavimo 
ginklų nuo Lenkų ir bolševikų.

Jeigu socialistai ištikrųjų no
ri nuosekliai veikti Lietuvos val
stybės reikaluose, tai pirmasis 
jų žingsnis turi būti kaipo gar
bės vyrų pirkimas Lietuvos Lai
svės Bonų bent po vieną, ir tik
tai tada rengtisi prie veikimo 
Lietuvos valstybės reikaluose ir 
dirbti darbus kurie galimi ir 
reikalingi valstybei, o ne svajo- ii tavo karštį kas dvi valandas 
tiz ir vien reikalavimus statyti 
dargi priešų naudai.

Jau metas butų pabusti iš to 
socializmo sapno ir nuo debesų 
nusileisti ant žemės prie tikro
jo gyvenimo darbo reikaluose 
Lietuvos valstybės ir visuome
nės, nuo kurių socialistai yra la
bai toli nukrypę. Sugryžkite 
ant vidurinio ir tiesiojo, tautiš
ko, kelio, tai tiktai <tada pritar
sime jūsų sumanymui, jeigu to
kis rodytųsi reikalingu, prave
damu. Antraip kailis nevertas | Tokiu budu gali pats prašalint 
darbo. Demokratas. I ligą pradžioje. F. L. I. S.

Virto Pragaras
* Taip rašo vargšai tremtiniai.

Kol nebuvo galima gauti tik
rų žinių iš Rusijos bolševikiško 
rojaus, tai galėjo būti abejonių 
apie gerumą ar prastumą tame 
rojuje gyvenantiems darbinin
kams. Laikraščiai rašė jog nė
ra gerumo ir laisvės Rusijoje 
darbininkams. Bet bolševikiš
ki agentai aiškindavo jog bur
žujų esą išmislas, sako jiems ne
gerai, tai jie ir rašo, o darbi
ninkams esą kuogeriausia. At
eis, sakė tie agentai, laikas ka
da patįs galėsit ištirti arba gau
sit tikrų žinių nuo savųjų pras
čiokų.

Teisybė, tas laikas atėjo. Ku
rie iš Amerikos nuvažiavo į tą 
rojų — ir nekokie kiti kaip tik
ri bolševikiški vadovai, — rašo 
laiškus keikdami jį. Man pa
čiam teko skaityti vieno Ruso, 
kuris pabėgo iš to rojaus į Ry
gą, tokį laišką. Bet tiek jau su 
Rusais ką jie rašo apie savo 
rojų už kurį per tris metus pra
kaitavo beagituodami; mes jau 
šiandien gauname nuo savo bro
lių Lietuvių laiškus, kurie par-| 
gryžę kaipo tremtiniai iš Rusi
jos. Jie nėra jokie buržujai, 
tik vargšai darbininkai, beže
miai. Prirodymui faktų čia nu
rašau vieną laišką žodis į žodį. 
Vincas Norkus iš IRadviliškio, 
rašo Vladui 
čiai:

“Senai aš 
bėjau. Aš 
iš Rusijos; kaip jūsų buvo ra
šyta kad gal ir pas mus įvykti 
bolševizmas, tai neduok Dieve 
kad įvyktų tokis kaip Rusijoj: 
labai butų sunkus, gyvenimas 
darbininkams. Jeigu tik žyde
liai paims į savo rankas tvarką 
tai jus kentėsi t tokį vargą, ko
kį vos tik galima iškėntėt.. Ru
sijoj irgi džiaugės kad bus ro- 
jus biednuomenei, o to rojaus 
neilgai tematė. Dabar jau visi 
suprato kad negerai padarė, tik 
dabar pervėlu, nes dabar už lai
svės žodį mirties bausmė.. Da
bar laukia kitų šalių darbininkų 
pagalbos, nes jau prisieina ba
das kentėti.

“Prie senos valdžios nebuvo

Adomaičiui sekan-

su jumis besikal- 
dabar parvažiavau

Septintas ir paskutinis apsi- tokio, spaudimo kaip dabar yra.
reiškimas tai netikėtas krauja- 
pludis.

Geriaus apsiSaugot nuo džio
vos. Eik pas gerą gydytoją. 
Jis reikalaus nuo krutinės atim
ti visas drapanas, nes per dra
panas geras 
egzaminuoti.

gydytojas negali 
Jis turės patėmy-

per savaitę.
seiles.
tavo aplinkybėmis.

Jeigu negali surasti gydytojo 
kuris tave atsargiai heperžiu- 
rėtų, nueik į arčiausią ligoninę 
ir tegul ten gerai džiova apsi
pažinęs gydytojas tave prižiūri.

Tuo tarpu pats prižiūrėk svei
katą, gyvent ar buk tyrame ore, 
pagerink valgį, pailgink miego 
valandas ir ilsėkit, ir, jei gali
ma, sutrumpink darbo valandas.

Jis egzaminuos 
Jis turės apsipažinti su

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__________
Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų _____________
Abi knygos duodama drūtuose apdimo apdaruose, taipgi abi yra 
šluotos. .Jeigu jau-kurie jas turite padovanokit kitiems.
(ĮJ DOVANOS duodamos tiktai užsimokantiems pilnai savo prenumeratą 

už visus metus (už pusmetį mokant nieko neruodama), 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.

$1.50
$1.25
paverk-

nori. , . ,
metams: Amerikoje $2.50 Lietuvoje $3.50

Jer. Urbonas.

LAWRENCE, MASS.
šviečiasi su munšainu. Tū

las “komunistas” V. Pratašius, 
Inuo Lawrence gatvės, sumanė 
atlaikyti vakacijas ir išsirengė 
į Montello, Mass. Jis nedėlios, 
ryte, rugp. 21 d. išeidamas iš 
namų į stotį nešės rankoje mai
šiuką. Kažin kaip buvęs gatvė
je policistas nužiūrėjo tą jo ne
šamą daiktą ir sulaikęs narsų 
“komunistą” šviesuolį paklausė 
ką jis nešasi. Jis teisinosi nie
ko neturįs, bet išreikalavus pa
rodyti, atidarius maišiuką po
licistas jame atrado du galionu 
“munšaino” arba kaip Lietuvoj 
sako “samagonkos”. Nieko ne
laukdamas, policistas pasiėmė jį 
ir nusigabeno į stotį. Ant ry
tojaus teisėjas jį apkaltino už 
draustiną svaigalų nešiojimą ir 
reikėjo užsimokėti $200. Pasi
priešinus mokėti, jis turėjo už
sidėti paranką $400, dalyką pa
vesdamas augštesniam teismui.

Na tai ir priežastis musų “’ko- 
munistams” šaukti kad Ameri
kos valdžia negera ir kad ją rei
kia nuversti: kas tai matė per-
sekiot žmogų jo laisvuose žy
giuose ir laisvuose noruose.

šalin tokie “komunistai” iš
musų 'tarpo; nelandžiokit po
įmones skelbdami jiems savoPirmiau Rusijos kalėjimuose sė- į_ 

dėjo prasikaltėliai, vagįs,. razbai-^“apšvietą” ir “mokslą”,
ninkai, o dabar sėdi vargdieniai 
žmoneliai ir ūkininkai, nes da
bar visi vagjs ir razbaininkai 
apginkluoti ir eina’ukininkų plė
šti. žodžiu sakant, Rusijos dar
bininkams nebe gyvenimas.”

Kaip matosi iš žodžių paties 
darbininko — taip jisai liūdnai 
piešia apie tą bolševikišką dar
bininkų rojų. Taigi, broliai ir 
sesutės, katruos jus apgavo tie 
judošiai pasipuošę aniuoliško- 
se plunksnoje 'kaipo darbininkų

, nes ne
toli ir patįs su juo galit nueiti. 

Lawrencietis.

Vien bardami Lietuvos prie
šus — laisvės neįgysime. Rei
kia darbo ir pasišventimo. Pir
kime bonus.

New Yorko miesto majoro 
rinkimuose šiam rudeniui ko
munistai stato savo kandidatą. 
Laimės ar ne, bet tas reiškia jų 
gavimą daugiau proto: balsavi
mu pigiau kovoti negu ugnia irišganytojai, skubėkit dar pasi- mu pij 

salint nuo jų ir sušukit: šalini kardu.

’Xfonle'Wf 

EAGLEBRAND 
{CONDENSED MILK)'

KIEKVIENOS MOTINOS 
KLAUSIMAS

Yra aprūpinimas užganėdinančio ir tvir
tinančio maisto jos kūdikiui.
Lietuvė motina iš Brooklyn© rašo:

“Kuomet mano pačios pienas pasilio
vė, aš viską bandžiau — pagaliaus gydyto
jas man užrašė

ir mano kūdikis umu laiku pradėjo tarpti, 
šiandien jis yra pavyzdžiu sveikatos.”

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

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

Vardas^ ____________ _________ ____ ■___ ___

Adresas ______ :_____________________

GERB. |
>OPRAGIL0 KAMPELIO^

Gert. Spragilas gerai ap
dairiojo ir sako:

KAM REIKALINGA LIE
TUVAI PASKOLA

Vienas atstovas atvažia- 
vo, prisirinko pinigų ir iš- 

1 važiavo, — sako musų bol- 
' ševikai. Ant jo taip sakė 
1 ir musų ne-bolševikai, ba iš 
• Conn, šteito vienas delega
tas Washingtone pranešė 
ką jis girdėjo jo miesto sto
ties susirinkime.

Dabar atvažiavo kitas at1 
stovas — ir tas renka pini
gus, — tauzija musų 'bolše
vikai. Bet jie nei vienam 
nei kitam nedavė nei. cento, 
ba jų toks prigimimas: rū
pintis apie kitų pinigus ir 
stengtis juos pasidalinti ka
da kiti sudeda. O kada jie 

, nieko negauna — tai ler- 
mas ir ašaros.... —

Aš skaitydamas bonų ap
garsinimus sykį mačiau pa
sakyta: “Pirk boną bus duo
nos”. Bet neteisybė ten pa
sakyta ir štai kodėl. Bonai 
reikalingi varymui poniškų 
kiaulių iš Lietuvos daržo, o 
jeigu j ponišką kiaulę mesi 
duonos bakanu ji Jauk ne
bėgs, ale atsisukus ės. Tai
gi klausykit manęs: bonus 
reik pirkti kad butų ponams 
Į kaktą kulkų ir kad jie dau
giau j musų daržą lyšt ne
norėtų.

Pania bracia, tos kiaulės 
suėdė viską kas yra Pols- 
koj žemėj, dabar sulindo į 
musų žemę, ir kolei mes ne- 
išmušim jų lauk jos ir viešė
sią sau musų bulvėse.' Pir- 

' ma tų kiaulių dar mums rei
kia ir poniškus piemenis ge
rai botagais apšvaistyti kad 
jie nelystų į musų žemę ir 

i nevogtų musų vištų. Pri
prato prie Lietuviškų vištų 
ir ančiukų tai ir mislina kad 
jiems taip ir reikia.

Toks pania bracia Pilsuc- 
kis, kuris Lietuviškų kiau
lių neišganytų, į ponų žemę 
nuėjęs tenai generolu ir net 
prezidentu pasidarė. Dabar 
užsimanė.sugryžt j mūsų že
mę ir vėl valgyt keptas Lie
tuviškas vištas. Poniškoj 
žemėj viskas išėsta ir tik 
šakneles ponų kiaulės kni
sinėja. Joms labai rupi ma
tant Lietuvoj pilnus daržus 

I burokų, kopūstų, kručkų, 
morkų ir kitokių, laukus pil
nus bulvių, rugių, kviečių ir 
kitokių javų; po pievas be
siganančių riebių karvių ir 
dirvose išsišėrusių paršų — 
jiems net gyva kiaulė kve
pia keptu porkčapsu ir už
tai jie vis rengiasi dar toliau 
į musų žemę lysti.

Katrose vietose užėjo jau 
ten nieko neliko — rupi to
liau lysti, kitaip badu gaiš.

Tai matot, pania bracia, 
ne duonos ponų kiaulėms 
reikia, ale tokių zbrujų ku
rias tos poniškos kiaulės pa
matę nusigandę lėktų do lia- 
su, kaip ta jų tradicija iš 
senovės sako.

Kodėl poniškos kiaulės ne
nuėjo od moža do moža? — 
pernai pirkti bonai tą pada
rė. |

Kodėl Francuzų vaiskas 
su ponų kiaulėmis neužėmė 
visos Lietuvos? — pernai 
musų pirkti bonai neleido.

Kodėl nebuvo Vilninaus 
plebiscito? — Musų pirkti 
bonai nedaleido.

Kodėl Žulikowskis toliau 
iš Vilniaus nepaeina? — bo
nai jam kelią užstojo.

Kodėl Kauno valdžią ne
diktuoja Varsa va? — musų 
bonai neprileidžia.

Kodėl Vilniaus krašto gy. 
ventojai nepritaria ponams? 
— Musų įbonai parodė kad 
Lietuvoj geriau.

Bet jeigu daugiau būta
me pirkę bonų — ir jeigu 
dabar dar daugiau' pirksi
me — poniškos kiaulės, ne, 
tik kad toliau nepaeis j mu
sų daržą, bet dar pradės 2 
jo neštis laukan. Kas Žuli- 
kowskiui ir PilsuckTui da- 
bar Lietuvoj kvepi galėtų 
pradėt smirdėti — tik reikia 
daugiau pirkti bonų.

Poniškų kiaulių sapnas od 
moža do moža pavirstų į 
baidyklę z liasu ni nosa.

Poniškos kiaulės taip il
gai turėjo džiaugsmo Lietu
voj kad nei nemislina jog 
Lietuviai turi tiesą jas išda
ryti/ Bet Lietuviams jau 
nusibodo. Kada botagas ne
gelbsti, kada dar vis probiu- 
sų tvorą jie šnerves kiša —. 
reikia gero durtuvo, gar
saus parako ir aštrių kulkų 
ir to užtenka. Kaip tą su
naudoti Lietuvos kareiviai 
neateis pas nius pasiklausti, 
nes jie tik ant to stovi, ale 
jiems reikia tų dalykų tu
rėti, patįs neturi iš ko pirk
ti, o kiek Lietuvos žmonės 
sumoka ar suskolina reikia 
visam kraštui tvarkos žiūrė
jimui.

Poniškos kiaulės gerai ži
no Lietuvius ir už tai tyko 
iš pasalų ką nors padalyti. 
Atvirai bijo, ba vis, gauna ■ 
per šnerves. ir’ per šonus, 
kaip po Giedraičiais ir ki
tur.

Amerikiečiai vieni iš sku- 
pumo negali Lietuvai sko
linti, kiti bijodami, kiti ži
nodami kad jie negalės pa- I 
sidalyti. Kurie skolina tie 
užsitikrinę kad niekas kitas 
tų pinigų negaus tik jis pats 
suėjus laikui, o per tą laiką 
jo pinigai droš poniškoms 
kiaulėms raudoną mązurą ■ 
kad net Varšavoj bus gir
dėt.

Ąš, gert. Spragilas, sakau ' 
visiems, kurie norit kad Lie- : 
tavoj butų baudžiava; kurie 
norit gardžių poniškų lazdų 
ir botagų; kurie norit but 
išmokyti poniškai kalbėt ir j 
skaityt; kurie norit Varsa- ; 
vai taksus mokėt; kurie no- I 
rit Žulikovvskiams lekajaut 
ir Pilsudskiams batus vak- ■ 
suot; kurie norit badą ir 
■skurdą kentėt ir išsivėpę į 
poniškų kiaulių puotas žiu- : 
rėt; kurie norit kad jūsų tė- į 
vai ir broliai butų žudomi- 
nepirkit Lietuvos bonų!
Oi bonai, bonai, jus laimužė 

mano,
Kas jūsų neturi tas nedaug 

išmaino.

Tik 'boną pirkęs — Lenkui ne
be brolis.

LAIKYKIT SAVO DANTIS 
BRANGIU DAIKTU

Suteikit savo dantims mals- . 
numo šveisdami juos su Col- 1 
grate’s Ribbon Dental Cream, ge- i 
riausiu dantų valytojų /kuris už
laiko dantis švariai ir burną,ne- I 
atsiduodančią blogu kvapu. Col- ] 
gate’s turi tokį malonų skonį į 
kad net vaikai mėgsta šveisti 
savo dantis su juo du sykiu j 1 
dieną.

Jeigu turit kokią pagodonę sa
vo sveikatai, turit šveisti savo 
dantis, nes kurie užleidžia dan
tis, ir nešveičia jų, pamatys jog 
jie genda. Sugedę dantįs ne tik 
kad suteikia skausmą, bet jie 
nedaleis ramiai miegoti.

Sugedę dantįs neleidžia gerai 
sukramtyti maisto ir nuo to pa
eina užkietėjimas vidurių ir vi
sokios 'kitos bėdos. 'Nešvarus 
dantįs yra kaip nuodų šaltiniai 1 
kurie eina į kūną per skilvį ir 
išsiskirsto po visą sistemą.

Kiekvienas išrodo daug ge- i 
riau kada turi švarius baltus■ I 
dantis, ir jus turėsit juos šva- 1 
rius jeigu užsiduosit valyti kas 
rytas ir vakaras Su Colgate’s I 
Ribbon Dental Cream. Jį ga- I 
lima pirkti visose aptiekose, tik 
turite prašyti jo po vardu “Col- | 
gate’s Ribbon Dental Cream", j 
žiūrėkit kad duotų ką prašot— 
neimkit nieko kito, nes gaunat į 
daugįau vertės už savo pinigus 
kada perkat Colgate’s.
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SUMAIŠYTOS ŽINIOS APIE VILNIŲ Gyvi ir^Mirę

Teisybės Grūdeliai
I Jei- nori 'kad Vilniuje ant Ge
dimino Kaino plevėsuotų Lietu
vos vėliava, tai padėk tą vėlia
vą tenai iškelti, patsai pirkda
mas ir kitus ragindamas pirkti 
bonų.

» ♦ *

KANDIDAS ~
VOLTAIRE Vertė Karolis Vairas

11——...    .     „ ■

IŽAS mums labiausia rupi 
1 *■ apie tai su nekantrumu 
laukdami žinių tik ir nori
me kad išeitų geriausia.

Lietuvos Valdžia vėl suti
ko siųsti rugpjūčio 25 d. at
stovus tartis su Lenkais Vil
niaus klausime, po to kaip 
Lietuvos atstovai buvo atsi
sakę tęsti tarybas Brusse- 
lyje ir kaip kitu atveju Bel
gijos premjeras Hymans iš
statė savas išlygas kurios 
Lietuvai buvo nepriimtinos.! 
Kitu jkartui Hymaris kvies
damas Lietuvos delegatus, 
nežinia ką turėdamas už 
dantų, prašė juos atvykti be 
jokių iš kalno nustatytų iš 
jo pusės išlygų. Lietuva su
tiko. Bet ir iš to, kaip gir
dėti, išėjo niekas.

Oficialių žinių neturime, laukti jog ji ir privers vieną ir 
vienok pranešimai kokie yra kitą pusę nuosprendį pildyti, 
rndn dnncnan i nPfiiisi+ailrv- _ _ _

ir Silezijos plebis-

Išii, pirmininkau- 
taryboje, neskyrė

tarybai pavestas ne susiginčiju
sių pusių, bet augščiausios san
tarvės tarybos. .To pasekmėje 
sąjunga neturi reikalo kreipti 
domės į Vokiečius ar Lenkus. 
Ji imsis savu keliu išvesti tei
singą nuosprendį sulyg Versa
lio sutarties 
eito.

Viskontas 
jąs sąjungos
jokių kitų narių ištyrinėjimui 
reikalo, bet pats ėmėsi darbo, 
nusistatydamas sau tvarką ku
rios laikysis. Kadangi Japonija 
neturi net tolimiausio intereso 
Silezijoje labai yra gerai kad 
Japonijos atstovas imasi Silezi
jos klausimo užbaigimo atsako
mybę. Kadangi augščiausi san
tarvės taryba pažadėjo priimti 
tą ką sąjunga nuspręs, galima

Vienas Amerikos kariškas lai
vas pargabens nežinomo Ame
rikono kareivio kūną palaidoji
mui Arlingtono kapinėse, prie 
Washingtono, karės, pertraukos 
dienoje, lapkričio 11 d. Tai gra
žus, poetiškas sumanymas. Be 
abejonės tas nežinomas, karėje 
žuvęs vyras užsitarnavo visos 
tos pagarbos, ir dar daugiau. 
Bet kaip su tais šimtais tūks
tančių dar gyvenančių, kurių 
naudingi darbai yra gerai žino
mi ir kurių likimu dabar niekas 
nesirūpina? Palaidoti vieną ne
žinomą kareivį ir apraudoti jį 
yra pigu, ibet reikia daugiau, rū
pintis apie gyvuosius darbinin
kus ir jų šeimynas.

Pirk Lietuvos boną — tai ži
nosi kad plaki Lenkijos poną.

Ar gryši į Lietuvą? Jei taip 
tai tuojau pirk Laisvės boną, 
kad pargryžęs galėtumei paliu
dyti jogei buvai šalininkas Lie
tuvos laisvės, o ne Lenkų bau
džiavos.

Viena žvakė priešakyj dauT 
giau šviečia negu kelios užpa
kalyje. Tat žinok tai kad da
bar nupirktas 'bonas už šimtinę 
daugiau reiškia negu vėliau už 
kelias šimtines.

Bonas •— tai imperialistams 
pamoka.

tos
lio
čia

rodo daugiau i nesusitaiky
mą, tai yra antru kartu at
metimą Lenkų noro Vilnių 
valdyti, Hymansui tarpinin
kaujant derybose.

Derybos ' prasidėjo, kaip 
buvo kviesta, rugpjūčio 25 
d. Aišku tik tiek kad ir vėl 
Lenkai buvo atvažiavę su, se
na savo pasaka ir kad Hy- 
mdns, gal ir vardan taikos, 
ant kiek jam Vilniaus liki
mas nesvarbus ar vienai ar 
kitai pusei jį atiduodant, iš-1

Vieno

bonų va- 
kitus prie

Dvi Naudos iš 
Darbo 

Rengdamiesi prie 
jaus raginamės vieni
pasiaukojimo, pasišventimo. Bet 
po teisybei — Lietuvos Laisvės 
bonų pirkimas nėra nei auka, 
nei išmetimas pinigų neaiškiam 
bizniui, bet yra geras, pelnin
gas investmentas, yra paskoli
nimas kreditoriui kurio kredi- 

dėątė planus* tokius, jog pa-1 tas visais žvilgsniais augštai 
’ ■-i’’’' ' t-----  _—• 3,t;0Vi_ Tik pagalvokime. Argi j

•tie pinigai gali pražūti? Pini
gai nežūtų net jeigu ir 'kita ko
kia valstybė, su pagalba kokių 
nors didžiųjų 'galybių, mus pa
imtų laikinai savo globon. Sa
vivaldą Lietuva visvien turėtų 
ir visvįen savo skolintojams at
siteistų. Bet apie tikrą išeitį 
šiandien nebegali Ibuti Įnei kal
bos. Lietuvą nebeprisiims' sau 

Lenkais, — O tokią pasiliki- jokių globėjų. Mes negreitai ir 
mas Lietuvių derybose spau- nelengvai .žodį tariame, bet ka
dės agentams gal pasirodė da ištariame tai jo fir 'laikomės. 
Lenkų išlygų priėmimų. Męs kartais esame nerangus, 

Ant rytojaus ta žinią jau sunkiai įsijudiname. Bet kada 
Amerikoje, na paskelbė ją jau įsijudiname mes einame ir 
ir musų laikraščiai, kurie prieiname prie savo tikslo. 'Nie- 
tik Anglų spaudos Žiniomis -kas musų sulaikyti pusiaukely- 
naudojasi. i

Mums, belaukiant oficia
lių žinių iš Atstovybės, jų 
negaunant, pasitaikė sužve-, 
joti pora atskirų pranešimų i jon-nusiminiman. Bet mums vis- 
apie tą “susitaikymą” ir tas'........................
žineles jau matėte ant pirmo 
puslapio.

Lietuviai savu keliu reika
lavo Lenkijos delegatų pil
dyti Suvalkų sutartį ir išsi
gabenti iš Vilniaus Želgow- 
skį. Tą Lenkai, supranta
ma, nesutiko padaryti, už
tai visos kitos i& Lenkų pu
sės statytos išlygos, (kaip tai 
privilioti Lietuvius priimti

daryti Kauno Lietuvą nepri- 
gulminga, o Vilniaus Lietu
vos dalį — pavesti Lenkijos 
globai. Tokie planai buvo 
gatavi, ir gal but juos per
skaičius prieš Lietuvos'de
legatus, jie, nenorėdami per
traukti derybų, sutiko pasi
likti Genevoje, o iš savo pu
sės kalbėti apie Vilnių ir jį 
paliečiančius santikius su

je neįstengtų. Sykį pralošę gė- 
mį .(žaislą) su Lenkais, jų viliu- 
gingai apgauti, mes keliems am
žiams tarsi paskendome apati-

i
'JV41~JlUO«AXUI*1441Cl41« 'JL»CL IllUlllū V1O” 

tik atsibodo tokia padėtis. At
ėjus laikui mes pasipurtėme ir 
tarėme: šalin, (ponulli, iš mano 
žemės! Čia mano žemė, ir ma
no yra Vilnius.

Jau ketvirti metai kaip Lie
tuva tarė žodį: Aiš esu laisva 
šalis, o jus; priešai, lauk iš ma
no žemių. Priešų neliko, išsky
rus vieną musų didįjį ir amži
nąjį priešą Lenką, kurį jo pa
ties nelaimės 'baigia privesti prie 

military ir ekonominį susi-j susipratimo. Ateis eilė ir tam 
jungimą ir kitokį niekai li
ko savo keliu tik Lenkų no
rais.'
.. Smulkesnių žinių gausime 
gal but iš Atstovybės.

- paskutiniajam. Lietuvis ištver- 
• mingas, jeigu užsikerta. ' Palio

kai tur but 
! užsikirtome

atgausime, 
nesulaikys.

Kas nežino kad Lietuviai ge
ri ųkininkai ? Gerais ūkininkais 
pasirodė ir Lietuvos Valdžia ir 
visa šalis. Kada visi kaimynai 
skęsta skolosi ir vis didina sa
vo deficitus, Lietuva puikiai iš
siverčia. Kad ne karė su Len
kais,' Lietuvos jau j keletą me
tų ne'bepažintume; taip ji gra
žiai atsibudavotų ir išgrožėtų. 
Tat nei iš tolo negalime many
ti jog Lietuva gal neturės iš ko 
mums skolų atiduoti.

i Dedame pinigus į bankus ant 
trečio, daugiausia ant ketvirto 
nuošimčio. O nuo Lietuvos Val
stybės gauname (jau ir gavom) 
penktą. Kas Lietuvoje turės 
boną tai ir ten jam bus nuošim
čiai išmokami — dolariais, ar 
auksinais (pagal kurso), kaip 
norės. Yra tvirto pamato tikė
ti (laukiama patikrinančios ži
nios iš Valdžios) kad tais bo- 
nais bus galima mokėti už žemę, 
įvairius mokesnius, kad bus ga
lima juos užstačius gauti iš Vai- :

nežino dar 'kad mes 
Vilnių atgauti. Ir 
Niekas mus nuo to

Japonietis Apie Vilnių 
ir Sileziją

Genevoj, prasidėjus Tautų Są
jungos posėdžiui Silezijos klau
simo rišimą imant, pažymus Ja
ponijos diplomatas, Viscontes 
Išii, pasakė jog Tautų Sąjungos 
taryba Silezijos reikalą" ims tuoj 
ir nuspręs jį be jokios išlauki-1 
nes .pagalbos. Jokių taikytojų 
ar komisijų nebus skiriama at
likimui Tautų Sąjungos darbo. 
Vbkiečiai ir Lenkai nebus klau
sinėjami kaipo autorizuoti savo 
šalies atstovai. Sąjungos tary- 
(ba, sulyg Viskonto Išii, nelaiko 
Silezijos klausimo kaipo dalyko 
esančio ginču tarp dviejų tau
tų. Tai yra tiktai užduotis iš
rišimo Versalio -sutarties pada- 
vadijimo.

Lietuvos ir Alando salos gin
čuose Tautų Sąjunga dalyvavo 
kaipo taikininkė tarp tautų be
vilčiai nesusitaikančių. Alando 
nuosprendį Švedija drąsiai pri- džios banko paskolą, žodžiu sa- 
ėmė, nors ji iš to nuosprendžio kant, pinigas indėtas į bonus 
pralaimėjo. Lenkų-Lietuvių kir yra saugiai ir pelningai įves- 
virčiuose Sąjunga buvo dikčiai tintas. Be to juk jisai stiprina 
supainiota želgowskio žygiais tą pačią valstiją, jos gyvybę ir 
Vilniuje, ir rimtai nebandė per- ateitį užtikrina. Tat visi sko

linkime savo Valstybei.
I \ L. P.

tikrint jo Autoritetingumo.
Silezijos klausimas sąjungos!

vieno uosto ir išsikišimo iš tų 
mažų jūrių. Dabar egzistuoją 
sodybos nėra net ainiai tų di
džiųjų miestų iš praėjusių die
nų, bet tik protarpiais tose vie
tose apsistoję žmonės esant po 
Turkų valdžia.

“Tipiškais senoviškas Marmo
ros miestas buvo iCyzicus ant 
tuo vardu esančio pusiaušalio 
pietiniame tų jūrių krašte. Jis 
•buvo įsteigtas anksčiau negu 

{Roma ar Byzantium ir turėjo 
I ilgą gyvenimą, įvairiais laikais 
buvęs po glo'ba Atėnų, Spartos, 
Persijos, Makedono, Pergamo ir 
Romos. Jis buvo vienas iš gra
žiausių senoviškų miestų pradi
nėse dienose ir jo auksiniai pi; 
nigai buvo tų dienų vartojami 

““Ivisų, kaip Florenciečių florinai 
patapo vyriausiais pinigais Re
naissance laikais.. Bet kuomet 
Byzantium, ačiū daugumoje -jo 
nesulyginamai padėčiai prie Bos
foro, pakilo į galybę, Cyzico di
dybė ir garbė užtemo, šian
dien beveik visai nieko nelikę 
iš to buvusio didžio miesto. Jo 

plačiai atidaryti ir perleisti pre- Į budinkai nebuvo palikti sugriu- 
kybos arba karės laivus prigu-1 vimui; juos nuplėšė ir suardė 
linčius bile valstybei. •*-- ■- ■- - - _ . . ..
jau tapo atsiekta iki tam tikro 
laipsnio parodo paskutinių pra
nešimų žinios kame minima jog 
Grekų kariški laivai — išginti 
iš/Juodųjų Jūrių nuo garsiųjų 
Byzantijos dienų — dabar vėl 
plaukioja jų vandenuose itr ap
šaudė miestelius esančius suki
lusių Turkų rankose.

“Per tųkstančius metų istori
ja ir tradicijos buvo » užimtos 
šiuo vandenų retežiu prasidedan
čiu su Dardaneliais, prie smail- 
galio Gallipoli pusiausalio iki 
punkto netoli 200 mylių į šiaur
ryčius kur siauresnis Bosforas 
traukia savo galingą srovę iš 
Juodųjų Jūrių. Tradicija kal
ba jog Jasonas ir jo draugai jie- 
škotojai auksinių vilnų perke
liavo šia pertaka; ir vėliau Gre- 
kai jurininkai ir kolonistai, dar 
po to Romėnai ir Genoiečiai, iš- 
budavojo didelius miestus jūrių 
pakraščiais ir įsisteigė ant jų 
vandenų pasaulinės svarbos pre
kybos kelius kokie jų dienose' 
buvo.

“Dardaneliai,' arba Hellespon- 
tas kaip Grekai tai vadino, yra 
ilgesni iš dviejų suraus vandens 
upių ką skiria Europą nuo Maž. 
Azijos. Jie prasitęsia nuo At
gajos Jūrės dviem 'aštriais. už- . 
atsukimais ir. daugybe menkes- 
nių išsikraipymų, per 40 mylių 
iki paskui jie išsiplečia į Mar- i 
moros Jūrę, Grekišką Propontis. I 
Toji Pertaka yra skirtingo pla- 1 
tumo nuo biskelį daugiau trijų 1 
ketvirtdalių mylios iki penkių 1 
mylių. Iš Europiško šono iški- ] 
lęs status krantas1 Gallipoli kur 
žuvo pastaroje karėje didelės 
daugybės Australiečių ir Nauja 
Zelandiečių besistengdami 'Dar
danelius užimti. Ant Aziatiško 
pakraščio guli tos lygumos ku
riose stovėjo senasis Trojus.

“Marmoros Jūrė, iš kurios iš- 
sikiša Hellespontas, yra apie 
140 mylių ilgio ir 40 mylių plo
čio didžiausiame savo platume. 
Tokiu budu ji yra kiek mažes
nė negu Ontario Ežeras, ma
žiausia iš 'Amerikos Didžiųjų 
Ežerų. Vienok nors lyginamai 
mažos, Marmoros Jūrės savu 
laiku buvo pasaulio centru. Tur
but apie, jokią kitą tokio didu
mo vandens dalį nestovėjo taip 
daug svarbių miestų. Iš tų vie
nas tik Konstantinopolis teturi 
svarbą šiose dienose; vienok gy
vieji ir mirusieji miestai nugu
lę pakraščius beveik prie kiek-

MODERNIŠKŲ AR
GONAUTŲ VAN

DENS KELIAI
"T~\ELEI Turkų Nacionalistų, 
t-' sukilusių prieš Sevres Su

tartį kuri nuskuto seną Otto- 
manų Imperiją iki kaulo, ir Gre- 
kų kurie tuo dokumentu gausiai 
laimėjo, atsibūvančių mūšių už 
tai Artimuose Rytuose, Juodoji 
Jūrė ir jos vantai dabar vėl yra 
pasaulinių nuotikių vieta”, ra
šo mums prisiųstas buletinas iš 
National Geographic Society.

“Toji sutartis praktiškai už-, 
baigusi Turkų galybę Europoje^ 
sudarė visiškai naują sritį ži-; 
nomą kaipo Pertakos Ruožtas 
iš siaurų vandenų kurie’ skiria! 
Europą nuo Mažosios Azijos.,- 
iš Dardanelių, Marmoro Jūrių 
ir Bosforo — ir jų pakraščių. 
Ant to visko tapo uždėta tarp- : 
tautinė komisija. Durįs kurios 
taip ilgai buvo Turkų laikomos 
uždarytos kolei jie norėjo, su , 
nenauda komercijai, nuspręsta 

•loiafi nrp.

Kad tas Byzantėnai ir po jų Turkai ir 
im tikro jų'akmenįs buvo sunaudota bu-

■ davojimui paskiausio ir dar te- 
’ bežydinčio pertakų metrpolio.
1 “Nors siauresnis ir trumpes

nis už Dardanelius, Bosforas, 
trečia kilpa šito istoriškų van
denų retežio, yra turbut svar
biausias; jis mat yra artimieji 
vartai j ir iš didžiųjų Juodųjų 
Jūrių kurios siekia linkui Eu
ropos širdies. Kas komanduoja 
šią pertaką komanduoja ir vie
ną iš didžiųjų prekybos kelių 
pasaulyje, ir tai faktas kuris 
tapo įrašytas giliai į istoriją 
nuo ankstyvųjų Grekų dienų iki 
dabar nykstančių Turkų, 
pertaka turi apie 20 mylių 
ir platumas vietomis yra 
trečdalio mylios iki 'dviejų 
lių. Darius, Persų karalius, ku
ris buvo užpludęs Europon, per
vedė savo' armiją tiltu pastaty
tu iš valčių per Bosforą.

“šiauriniame gale Bosforas 
urnai išsiplečia į Juodąsias Jū
res. Tos jūrės nėra mažos lyz 
ginant su bile kuriuo Amerikos 
Didžiųjų Ežerų, jos susideda iš 
750 mylių ilgio ir nuo 200 iki 
400 mylių pločio. Jeigu butų 
šiaurrytinėje dalyje Suv. Vals
tijų jos uždengtų visą Naująją 
Angliją ir taipgi New York o ir 
Pennsylvanijos valstijas.

"Daugiau tautų dabar yra ap
supusių Juodąsias Jūres negu 
turbut buvo kitais istorijos lai
kais. Europiškoje pusėje prie 
Bosforo pabaigos yra mažutis 
lopelis likusios Turkijos-Euro- 
poje. Sekantis eina šiaurinis iš
siplėtimas Grekijos. Bulgarija 

i ir Rumania pasidalinę vakarinį 
i jūrių galą, Rumanija turinti 
• daugiausia. Per visą šiaurinį 
> ’jūrių pakraštį tęsiasi senos Ru

sijos teritorija kuri pridės vie
ną ar daug tautų prie Juodųjų 
Jūrių šeimynos. Rytų krašte,' 
su taipgi abejojančiu likimu, y- 
ra' Georgija ir Armėnija turin
čios pajūrio šmotus, nors ant 
popierio. Visas skaluotas pie
tinis palkraštis taikos konferen
cijos buvo nuskirtas (Turkijai. 
Bet ne tik šalįs prieinančios prie 
Juodųjų Jūrių rūpinasi jomis ir 
jų išeiga į pietus. Platus, lai
vų pilnas Dunojus atliekąs ko
merciją jūrių neprisiekiančios 
Austrijos, Čekoslovakijos, Ven
grijos ir Jugoslavijos į Juodą
sias jūres padaro galutiną nu
statymą tų vandenų likimo la
bai svarbiu visai Europai.”

Toji 
ilgio 
nuo 
my-

(Tąsa iš pereito num.)
“Dideliu vargu šiaip taip nusiritau nuo 
krūvos lavonu ir nušliaužiau prie dide- 
apelsinu medžio, augusio ties upeluku; 
perpuoliau, apimta 'baimes, nuovargio,

skaudėjimo, desperacijos ir alkio. Tuojaūs 
mano visi jausmai nusilpo, užmigau, 'bet 
tas miegas buvo panešesnis i nualpima, ne 
kaip i pailsi. Bavau didelio nusilpimo pa
dėty, beveik be sąmones, tarp gyvasties ir 
mirties, kaip pajutau, kad kas mane spau
džia ir juda ant mano kūno. Pramerkiau 
akis ir paregėjau balta vyra, gan tvirto su
dėjimo; — jis dejavo, alsavo ir šnabždėjo 
tarp dantų: “O che sciagura d’essere senza 
coglioni!”*

* “Ak koki nelaime, 'kad esu eunukas (ska
pas) !”

XII
' Senosios Moteriškes Prietikiu Tasa.
• “N1USTEBAU ir nudžiugau, išgirdusi sa

vo prigimta kalba ir iš tu žodžiu, ku
riuos tasai vyras ištarė; tačiau tuoj pasa
kiau jam, kad esama daug didesniu nelai
miu už ta, del kurios 'jis taip nusiskundė. 
Pasakiau jam keliais žodžiais apie nelai
mes, kurias patyriau ir antru kartu nual
pau. Jisai nuneše mane i tūla narna, pa
guldė, lovon, tarnavo man, pašėrė, gyrė ir 
gėrėjosi manim; jis sake dar niekados ne
matęs tokios dailios kai aš ir apgailestavo 
del savo nelaimes, kurios atitaisyti jau ne
bebuvo galima. , «

“ ‘Aš gimiau Neapoly’, sake jis man, 
'“ten kas metai išromija du ar tris tūkstan
čius vaiku; vieni ju mirštą, laike operaci
jos, kiti gauna baisa, daug gražesni už mo
ters baisa, o kiti pasiekia augštas valdžios 
vietas.* Ši operacija ant manes labai ge
rai pasisekė ir paskui buvau vyriausiuoju 
muzikantu Palestrinos kunigaikštienes ko
plyčioje.’

f“Pas mano motina?!’ sušukau aš.
“ ‘Tamstos motina?’ sušuko ir jis, ap

siverkdamas. Ka! Ar tai tamsta ta jau
nute kunigaikštaite, 'kuria aš auginau iki 
šešių metu amžiaus ir kuri tuokart jau au
go i labai dailią panaite?’

“‘Taip, tai aš, ta pati; bet mano moti
na čia pat guli, netoli, sudraskyta i ketu
ris šmotus, po visą krūva lavonu.’

“Papasakojau jam visa, kas su manim 
atsitiko, o jis supažindino mane su savo 
gyvenimu; jis buvęs vienos Krikščioniu val
stybes siustas pas Morokko imperatorių 
padaryti sutarti, gauti amunicijos ir laivu 
ir pagalbos sutruškinimui kitu Krikščioniu 
valstybių prekybos.

“ ‘Mano pasiuntinybė užbaigta’, sake 
tas dorasis eunukas; ‘dabar plauksiu i Ceu
ta ir tamsta nugabensi^ i Italija. Ma che 

. sciagura d’essere sfenza coglioni!”’
“Aš dėkojau jam su sajausmo ašaro- 

1 mis. Bet vietoj nugabenti mane Italijon, 
jis nusigabeno i Algiera ir pardavė mane 
Dey’ui. Tik spėjo jis mane parduoti, kaip 
iškilo baisus maras, aplankęs Afrika, Azi
ja ir Europa ir ypatingai žiauriai siautės 
Algiere. Tamsta esi mačiusi drebejima že
mes, bet, panyte, pasakyk man, ar esi ma
čiusi mara?

“Niekados”, atsake Kunegunda.
“Jei butum mačius”; tęsė toliau senu-, 

ke, “tai tuoj sakytum ji esant daug kartu 
baisesniu ir už drebejima žemes. Maras 
yra paprasta Afrikos liga, ir aš juo užsi
krėčiau. Tik įsivaizdinkite sau, kokion ne
laimėn pateko Popiežiaus duktė, tik penkio
likos metu amžiaus, — ji laike trijų mene
siu pateko skurdo ir vergijos nelaimėn, be
veik kasdien buvo žaginama, mate, kaip 
jos motina buvo sudraskyta i 'keturis šmo
tus, patyrė bada ir kara ir buvo arti mir
ties nuo maro Algiere. Tačiaus aš nenumi
riau; tik mano eunukas ir Dey’us ir beveik 
visas Ąlgiero seraglius žuvo, išmirė.

“Kaip tiktai prasiautė pirmoji to 
baisaus maro vilnis, pradėta pardavinėti 
Dey’aus vergai; mane nupirko tūlas pirk
lys ir nusigabeno i Tunisą; jis pardavę mar 
ne kitam pirkliui, kurs irgi pardavė mane

dar kitam i Tripoli; iš Tripoli likau par
duota i Aleksandrija, iš Aleksandrijos i 
Smyrna ir iš Smyrnos i Konstantinopoli. 
Pagaliaus patekau nuosavybėn tūlam Ja- 
nisaru Angui, kurs netrukus buvo pašauk
tas karan, ginti nuo Rusu apgulimo Azova.

“Angas, labai dabus žmogus, pasiėmė 
su savim visa savo seragli (harema) ir ap
gyvendino mus mažame forte, prie Palas 
Meotides, kuri sergėjo du juodu eunuku 
ir dvidešimts kareiviu. Turkai išmušę ge
roka skaičių Rusu, bet ir šie vėliau atsi- 
keršijo. Azovas liko sunaikintas ugnies, 
gyventojai išpjauti, nei lyties, nei amžiaus 
nepasigailėta; liko tik musu mažas fortas, 
ir priešas užsimanė badu mus iš jo išvyti. 
Dvidešimts Janisaru prisiekė niekados ne
pasiduoti. Badas privedė juos prie to, kad 
jie suvalgė abudu eunuku, kad tik savo 
priesaika išlaikius. Už keliū dienu jie nu
sprendė suvalgyti ir moteris.

“Su mumis buvo drauge dievobaimin
gas ir žmoniškas Iman’as, sakydavęs labai 
gražius pamokslus, — jis užtarė už mus, 
kad nebūtume visos antsyk paskerstos.

“ ‘Išpjaukite toms ponioms po viena 
puse užpakalio — sėdynės’, jis sake, ‘ir ma
tysite, kaip prisisotinsite; jei vėl reiks mai
sto, tai ir vęl tokiu pat budu kelioms die
noms pasidžiaugsite; dangus priims toki 
labdaringa jusu žygi ir atsius jums pagal
bą.’

“Jis buvo labai iškalbus; jam pasise
kė juos įtikinti; mes visos turėjome pakel
ti baisia operącija. Iman’as gydė musu 
žaizdas tuo pačiu balsamu, kurs vartoja
ma prie kūdikiu apipjaustymo; mes visos 
tik neišmirem.

“Vos spėjo Janisarai išbaigti musu su
teikta jiems mesa, kaip atėjo Rusai valty
se; nei vienas Janisaras neištruko. Rusai 
nepaisė, kokioj padėty mes buvome. Ži
note, visose pasaulio šalyse yra Francai 
chirurgai; vienas jū, labai gudrus, paėmė 
mus savo globon — jis išgydė mus; kiek 
gyva busiu, nepamiršiu, kad jis, pagydes 
mane, prašė manes teketi už jo.i Visoms 
mums jis linkėjo gero ūpo,, sakydamas, 
kad tokiu baisiu dalyku pasitaikydavo vi
suose karuose ir tvirtovių apgulimuose ir 
kad visa tai atatinka karo įstatymams.

“Kaip tiktai mano drauges galėjo jau 
pavaikščioti, visos turėjo keliauti i Mas
kva. Aš patekau kokiam tai Bajorui, kurs 
paskyrė mane užžiuretoja jo daržo ir kas
dien ikirsdavo man dvidešimti rykščių. Bet 
tas didžiūnas, i du metu po to, kažkuo pra
sikalto carui ir už tai liko'sudraskytas ant 
rato, draugę su trisdešimčia kitu Bajoru. 
Aš pasinaudojau iš .to ir pabėgau iš ver
gijos. Apkeliavau visa Rusija; per ilga 
laika tarnavau pas karčiamninka Rygoje, 
paskui 'tarnavau Rostoke, Vismare, Leip- 
zige, Cassely, Utrechte, Leydehe, Hagoje 
ir Roterdame. Dauį prisikentėjau vargu, 
visados atmindama, kad neturiu'puses už
pakalio ir kad esu Popiežiaus duktė. Bent 
šimtą kartu norėjau nusižudyti, bet vis 
noras gyventi imdavo viršų. Šis keistas 
apsireiškimas, matoma, yra nelaimingiau
sioj! musu ypatybe; neša ar yra kas kvai
lesnio, kaip norėti nuolatos tempti vargu 
junga, kuri gali antsyk numest šalin nuo 
savo pečiu? nuolatos nekęsti savo gyvybes 
ir visgi būti prisirišusiu prie jos? trumpai 
sakant, glamonėti žalti, iki jis sues ir pra
rys tavo širdi?

(Bus daugiau)
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507. žemiy dulkės. Apysaka parašyta M. Radzevičiū
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Patarmės Merginoms apie Lyties Dalykus. — Labai 
svarbi knyga merginoms ir moterims, nes 
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mis ypatybėmis, kurios pagelbės išvengti 
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* Carlo Broschi, vadinamas Farinelli, Ita
las dainininkas, gimė Neapoly 1705 m., nebuda- 
mas tikruoju ministru, valde Spanija Ferdinan
do šeštojo laikais; jis mirė 1782 m. Auber ir 
Scribe paraše komiška opera, kurioje jis pajuo
kiama.

Kun. Dembskis, jo gyvenimas, rastai ir darbai — gy
vas piešinys didelės atminties musų pirmųjų 
minties liuosuotojų didvyrio. Su paveikslais 
ir dailiai atspausdinta knyga, 165 puslapiai..
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AUKLE
Pierre Hamp — Vertė A. A. Tulys

A/T Sauvestre, Chaufourso majoras, gip
so degtojų komunos, prie rotužės 

slenksčio nusikratė nuo didelių savo čeve- 
rykų purvą ir pamaži pradėjo trepais .lip
ti j savo raštinę. Ant rotužės baltų, sienų 
keturios Francužų vėliavos, kurios buvo 
nupirktos Galeries Amienoises, plevėsavo 
nuo blankaus Respublikos biusto.

M. Julius Marnier, pradinių mokyklų 
mokytojas, kurs buvo majoro pasiuntiniu, 
sėdėjo prie pušinio skobnio dirbdamas raš
tinės darbą.

M. Sauvestrę iškratė savo pypkę į 
skobnio kertę:

— Nieko naujo apie tą Leloupienės 
mergą?

M. Marnier patiekė reikiamą apibudi
nimą:

— Jinai pagimdė dukterų, tėvas nežino
mas, Amienso ligonbutyj, kur mes ją pa
guldėme. Rytoj ji gryžta atgal namon. »

— Del Dievo, tegul ji esti kur sau no
ri ! Mums pakanka atsakomybių, dabar šu 
jos paraližiuota motina, bala ima ją ir jo
sios kekšę. Tai negalima! Jinai turi pa- 
sijieškoti vietos kur nors kitur.

Sekančią dieną majoras nusidavė į Le
loupienės pirkią padirvėje. Jos viena pusė 
buvo paraližiuota ir ji gyveno ant plutų 
kurias žmonės jai duodavo, ir daržovių vog
tų su jos kairiaja ranka. Jos duktė, Celes- 
tina, sėdėjo ant trikojės kėdės, šypsodamo
si į savo kūdikį, kuomet ji jį penėjo. Tik 
pusiau pasitenkinęs jis čiulpė jos krūtį. 
^Skausmas vertė jai sykis nuo sykio net 
mirksėti, bet visgi tame buvo kūniškas ma
lonumas.

— Tu turėsi vėl iškeliauti. Čionai juk 
negali užsidirbti pinigų palaikymui' savo 
motinos ir taip , jau to mažo kirmino. Tu 
dabar esi pieninga, tatai geriau važiuok į 
Paryžių ir buk pieninga aukle. Musų aku
šerė žino samdymo agentūras. Tau bus 
smagu jei galėsi pagelbėti savo motinai ku
ri turi prašyti išmaldų savo gyvenimui.

Sena moteris palingavo. savo sunkią 
galvą:

— Jei mano senas vyras nebūtų numi
ręs deglyčioje aš nereikalaučiau niekeno 
pagalbos. , . ,

— Tau reikėjo prižiūrėti savo mergą. 
Matai, ji net nežino kur gavo tą vaikpalai
kį.

— Tikrai aš žinau. Jis yra mažojo 
Firmino, kalkių degėjo, kurs dabar yra ka
reivis Arrase, Ne keno kito. — Ji pažiu
rėjo į savo vaiką ir ėmė verkti. — Aš ne
turiu pinigų Paryžiun nuvažiuoti!

— Nesirūpink tuo. Mes duosime tau 
pradžią, o tu galėsi atsimokėti iš pirmo mė
nesio savo algos.

Iškeliavo jinai su savo vaiku ir reko
mendacija, kurią jai suteikė Pa'šalpos Ko
mitetas.

Našlė Brousse, kuri užlaikė Registro 
biurą, buvo gerai rekomenduota Sommė 
apielinkės akušerės, ir jinai pasitiko Celes- 
tiną prie Gare du Nord nugabenimui jos į 
savo įstaigą rue Censieroje, kur buvo kam
barys priėmimui klijentų, su langais į gat
vę, ir didelis kambaris šu lankais į užpakalį,

auklėms. Ten radosi dešimts mažų aplink 
sienas. Dešimts ar dvidešimts mažų galė
jo miegoti aprūpinti vygėse, ir du lovoje. 
Krosnis buvo apvestas geležinėmis aptva
romis, prie kurių aplink buvo prikabinta 
dešimts lopšių į kuriuos galima indėti de- 
šim'tfį vaikų, arba dvidešimtį pėda prie pė
dos bei šalis prie šalies, arba suguldyti kaip 
nors kitaip, kad geriausia jie galėtų būti 
arčiau šilumos. Krosnis buvo pažarstoma 
kai viena dieną ir kai viena naktį.

Auklės turėjo mokėti po dešimts sousų 
už savo miegamąją ir trisdešimts už mais
tą. Celestina nenorėjo išleisti trisdešimts 
sousų į dieną už du sykius pavalgymo, to
dėl ji pati pasirūpindavo sau valgį, kuris 
daugiausia susidėjo iš duonos ir sūrio. Kar
tais jos draugės nusivesdavo ją į Pašalpos 
Draugystę, kur buvo duodama jautienos ir 
lęšiukų biednoms moterims auginančioms 
vaikus.

Moterįs kurios turėjo vaikus Paryžiu
je, žinojo visas vietas kur galima gauti mai
sto, ir panaudoti visokias klastas gavimui 
pašalpos iš Pagalbos Komiteto. Kai kurios 
jų išeidavo nedėhoje po pietų ir taip raš
tinėje prasižengę netekdavo vietos, tečiau 
gatvė duodavo joms gerų progų užsidirb
ti pinigų pragyvenimui iki sekamo sekma
dienio.

Visos jos užvydėjo Celestinai Leloupy- 
tei kad ji turi tokią puikią išžiūrą.

— Bučiau aš turtinga moteris jei tu
rėčiau toki veidą kaip tavo, — sakė jai vie
na. "

'Laike savaitės, kuomet jos baisiai lau
kė galimų atvažiuoti klijentų, moterįs lošė 
kortomis, arti lopšių, arba apkalbėdavo sa
vo vargus, arba kvaršindavo Anne-Marie 
Anie, nepriimniai dvokiančią Britonę, ku
ri žinojo tik tris Francuziškus žodžius: 
“Hou la la!” Kas vakarą ji verkė į dide
lę geltoną savo skepetą, dvokiančią uostan
čia, taboka.

Našlė Brousse priimdavo atsilankyto- 
jus su savo biskį tviskančia kakta, su vin
giuotais pluoštais alyvuotų plaukų, kostu- 
meriniais ženklais, dumbluotu kiemu ir 
dviem nuskurusiais'medžiais:

— Auklės čionai turi tyro oro.; jos gali 
vaikus išsinešti į daržą. \

Jie turėjo prisitaikyti prie visokio oro, 
susišildyti geriausia kaip kuris galėjo — 
tie vaikučiai kuriuos nuogus rodydavo žin
geidiems klijentams kad patikrinus jog jie 
yra sveiki.

Kuomet kai kuriems jie nelabai intik- 
davo, tada pribūdavo Anne-Marie Anie, Ce
lestina Leloupytė ir viena Paryžietė, kuri 
kadaise piktligę sirgo, pagirti dvidešimts 
penkių metų amžiaus Madamei Barbieux, 
kuri dėvėjo skrybėlę su gana dideliu kuok
štu plunksnų.

— O, le, le, kokia skrybėlė! — sumur
mėjo Paryžietė.

— Hou la la! — atsiliepė Anne-Marie 
Anie.

Naiva, maža akušerė ėmė šnekėti su 
Mme. Barbieux. Jinai klausė vaikų am
žiaus, ir taip grubiai su jais apsiėjo kad 

Cjie pradėjo verkti. Mme Barbieux pasi
traukė nuo Anne-Mąrie Anie:

— Geras sutvėrime! Kaip jinai dvo
kia! ' ' (Bus daugiau)

LIETUVOS GYVENIMAS NĖRA BLOGAS
GEROS VALIOS ŽMONĖMS

(Jonas Plerpa, vietinis, pri
davę sekantį laišką prisiųstą iš 
Bakšėnų):

Karė ir mus dailiai nukama
vo, ir čia daugybė griuvėsių, 
kapinių ir įvairių tos bjaurybės 
ženklų. Mus dar ir paskui kan-
kino Rusų padūkėliai bolševikai, 
žinoma su pagalba musų pr<> 
tingų jų vientaučių kurie norė
jo, ir dabar tebenori, ,apdovanot 
mus Rusijos -rojum, šiurpas 
ima. Dabar vėl' Lenkai nori 
mus praryt su visais kaulais. 
Reikia budėt, kartais ir ilgon 
jų nosin suduot kai mėgina pa
uostyt Lietuvos kepsnių. Su
duotas) žinoma, .tuoj atsitrau
kia, mat didėlėn nosin lengva 
pataikyt. Kurie ant fronto ir 
mes namie tą gerai atjaučiam: 
mokesčiais ir rekvizicijomis vi
sokių produktų. Taip ir nėra 
ramumo. Bet tikim greit vis
kas praeis, nes Lietuvių reika
lai pasauliui labiaus aiškėja jog 
jie yra teisingi, o su teisybe to
liau važiuosi. Lenkų šunybių 
nei neminėsiu, manau žinot.

Pas mus buvo privisę, ir dar 
bar dar tebėra, daugybė plėši
kų, net jr musų kaime buvo su
sitaisiusi gauja ir gerokai vei
kė. žinoma, neišėjo jiems ant 
naudos. Gaila tik jaunų vaiki
nų kurie taip paklydo. Ir da
bar dar dauguma sėdi po kelis 
gryčioj, nieko neveikia, Jaukia 
bolševikų.1 Sakyk, tamistėle, ar 
galima žmogui be užsiėmimo gy
vent? Bet jie gyvena. Kaip? 
iš ko? Atsakymo nereikia.

Bėt yra ir darbščių žmonelių, 
ir labai darbščių; jau dauguma 
suėjo į dvarus, nors- dar ant 
nuomos, ir aišku jau jie ten pa
siliks kaip bus dvarai dalijami 
bežemiams. Pirmenybę turi Vie
tos ordinarininkai ir nuominin
kai. Dalint dvarus jau tikrai 
dalins, nes ir dabar,, jau dalina.

Karės laiku buvau palikęs be 
duonos, be arklio, 'tik su viena 
karvė: dabar jau vėl duonos ta
riu užtektinai; arklius nors pra
stus bet jau turiu du, dvi kar
ves ir tris avis. Kiti kaip kur 
ir gerus arklius turi, turi užtek
tinai galvijų, ir gerų. Abelnai 
imant, ūkis Lietuvoje kįla, kį- 
la ir viskas, ir jau galima sočiai 
gyvent.

brendu sau užsimerkęs ir pro 
bolševikus ir • pro kunigą, savo 
pažymėtu keliu — “Nepriklau
soma demokratiška Lietuva”. 
Neapk^ntSiu jokių diktatorių, 
nei viešpačių, nei proletarų, ir 
neapkęsta. •

Rašai kad aš kovojau už ne
priklausomą Lietuvą: išteisybės 
kovojau ir kiek galėsiu kovosiu, 
norėjau, noriu ir toliau norėsiu 
kad Lietuva .butų tikrai demo
kratiška šalis, kad joj nebūtų 
nuskriausti darbo žmonės, kad 
kas nori galėtų gauti žemės ir 
ja naudotis, taip lygiai naudotis 
ir kitomis piliečių teisėmis. Bet 
užėjus Lietuvon bolševikams ir 
jiems pakursčius musų išgamas 
(kurie sakės esą irgi jiems pa
našus), jie jau buvo pradedą 
skriest apie mano pakaušį ak
menimis, mat, aš esąs buržujus, 
siurbėlė ir kitoks; o ar žinai 
už ką? Nugi kad nurodžiau ai
škiai jog Lietuvoj bolševizmas 
neprigis, nėra ko nei tąsytis su 

j juo, dar reikia žiūrėti į Rusiją 
kaip -ten bus, tik tada taikyt jį 
Lietuvoj. Taip buvo pirmiau. 
Dabar irgi be juokų gražu: bol
ševikai sako aš esąs, kuniginis, 
kuniginiai sako aš esąs koks tai 
bedievis ir dar bjauriau. O aš

t DYlf AII jau išėjo 1922 m. ‘dirvos’ nvif Ali I 
i V 1 RAl. KNYGYNO KATALOGAS LI 1 imi. |
į T~X 1DŽI AUSTAS pilnas visokių Amerikoje, Lietuvoje ir kitur išleistų
J II Lietuviškų Knygų: 'literatūros, teatro, mokslo, nurodymų, žodynų,
5 x ■L-' gramatikų, rankvedžių, pasakų, maldaknygių, gaidų-dainų srityje ;!
į Katalogas jau galimas gauti ant pareikalavimo. Tuojau rašykite ir - !;
į z Katalogas bus jums prisiųstas be atidėliojimo.' Kas pirmas pirmiau jį gaus.

CJKaip privatinis žmogus taip ir drau- [; 
gijų veikėjai, chorų mokytojai, moky- !į 
klų yedėjai ir surišti su kitokiais daly- j! 
kais privalo tuoj šį katalogą įsigyti. J Į
Šiuomi tarpu Katalogas bus siunčia- ;! 
m as dykai, vėliau gal reikės už per- j j

siuntimą pačiam apmokėti. Katalo- ![
gas susideda iš 96 puslapių, gražiai at- j!' 
spausdintas ir parankus turėti. !j

> Visi iki šiolei turimi “Dirvos” Knygyno Katalogai yra negeri: gauk naują. ;•
S Reikalaudami “DIRVOS” Knygyno Katalogo 1922 rašykit adresuodami: i i
< V “r^ir*x7A” 7907 Superior AvenueJ ' D1 KVA Cleveland,. o. 7 . į.

kurie ten buvo. Parašyk jam
kad nustotų svajojęs apie tai: 
padėk jam išbristi iš tos min
ties ; man visgi jo gaila kaipo 
brolio. Matomai gerai ant jo 
smegenų yra paveikę bolševikų 
laikraščiai. Tegul meta juos 
skaitęs ir kvailinęs pats save.

Man visgi smagu kad dabar

Valdžios sistema dabar pas 
mus nebloga; žinoma, yra visko, 
bet patįs valdininkai tai jau ki
tas klausimas: jų tarpe yra ir 
prastų žmonių kurie ten įtupi 
[tik del duonos, o kiti gal ir del 
Į ko kito ; daugumai jų kuniginiai, 
o kiti gi vėl griežti bolševikai 
ir po visas įstaigas labai laikos 
8 valandų darbo dienos, o neži
no jie kiek dirba lauko darbi
ninkas. Bet ar šiaip ar taip 
imant, reikia atmint kad sto
jom ant dirvono, tikrai ant dir
vono, o dabar jau daug padary
ta ir dar daroma, ir yra viltis 
gerai ateičiai.

Vienkiemiais dar nesusita- 
rėm dalintis, bet rodos neužilgo 
prisieis ir nenoromis. Ūkinin
kų gyvenimas dabar, žinoma, 
sunkesnis, ypač kuriems nepa
kanka savo žmonių tai amžina 
bėda, bet vis galima šiaip taip 
verstis. Jeigu taip butų ilgai 
tai prastai išeitų. Darbininkų 
rodos pas mus yra, bet jie nesu
tvarkyti, dauguma sėdi be dar
bo per metus ir tik šianapjutėj 
ar rugiapjūtėj išeina prasivė- 
dint. Ūkininkai nekurie dirba 
net baisu žiūrėt: dieną prie lau
kų, naktį prie arklių (pas mus, 
žinoma, to nėra).

Abelnai dabar Lietuvoj gyve
nimas pusėtinas, jau visko yra 

’krautuvėse ir brangumas lygi
nasi pagal visko. Verteivystė 
eina gerai; visokie amatninkai 
gyvena, puikiausia., Užsiimt ga- Į 
Įima viskuo, esant pinigų: ir su I 
krautuve, ir intaisyt koperati- 
vines draugijas, kurių kaip tik 
pas mus (stoka. Ypač dabar pir
kus namą miestelyje ir be. pre
kybos tik už kambarius galima 
gerokai pelnyti, žemdirbystei 
prie naujenybių nelabai eina;i 
mat, žemdirbystės įrankių sto
ka ir gana brangus, bet vis ei
na pigyn ir daugiau priveža;

žemės pirkt galima, bet bran
gi ; dvarponiams nevalia par
duot daugiau kaip 10 nuoš, ir 
nedaugiau 100 dešimtinių; de-
šimtinė kainuoja apie 3,000 auk
sinų. Su žeme man rodos pa- 
spės, kas norės jas bus duoda
ma ir veltui, bile norės dirbti. 
Greitai St. Seime pereis žemės 
reformos įstatymas, tada pama
tysime kaip ten bus,, bet visgi 
aišku jog žemė bus duodama be
žemiams ir mažažemiams; dva- 
rininkaips rodos bus paliekama 
70 deš. kad ir turi kas kiek tūk
stančių dešimtinių. Miškus jau 
visus perėmė valdžia į savo ran
kas. Užtai tie ponai baigia net 
dukt — nei dvarų, nei miškų.

Ar susirašinėji su mano bro
lių Pranu? jis gyvena Chicagoj. 
Rašė manąs važiuot Rusijon;! 
mat kaip žmonėms apsuka' sme- j 
genis. Iš Rusijos bėga kaip ga
li ir kur tik gali, o jis ten va
žiuos. Aš jam rašiau kad ne
norint gyvena galima rast kito
kią mirtį, ne bado. Bado labai 
baisi iš šalies žiūrint, taip pa
sakoja kurie’matė Rusų rojuje 
mirštančius.' O matė daugybė

pas mus viskas sava: ir vala-
čius, ir apskritis ir Steigiamasis 
Seimas,^ ir viskas, galima sakyt, 
jau gerai veikia, nors žinoma 
yra ir trukumų, bet ką ir norėt 
taip trumpu laiku.

a. v:

Bonas — tai vergijos galas.

<J Laikraštis Lietuvoje jums bus daug svarbes
niu; negu čia, Amerikoje, kur net perdaug 

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

LIETUVI! VALANDA I
JAU atėjo laikas apsisaugoti nuo nesąžiningą agentėlių‘ar tai 

važiuojant i Lietuvą, ar tai siunčiant pinigus. Šu skaudžia' 
širdžia matydamas kaip daug Lietuvių lieka nuskriausti, pli- . 
čiai žinomas pilietis VLADAS KAIRYS atidarė didžiausią ir 
vienintelę SO. BROOKLYNE Laivakorių ir pinigą siuntimo 
Agentūrą po vardu UNITED STEAMSHIP AGENCY; Todd, 
Brangąs Tėvynainiai, vardan Jūsų gerovės ir vardan sučėdi- 
jimo sunkiai uždirbtą centą, pirkit laivakortes j Lietuvą ar iš 
Lietuvos arba 'siąskit 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 aptfi- 
rėsit brolišką patarnavimą, kokio niekur negalėtumėt gauti, j 
Mano obalsis: Sąžiningumas. Pigumas ir Greitumas.

\

Visais reikalais rašykite:

IIKlITCn STEAMSHIP AGENCYI 534—3rd Avenue, Dept. 11 viva ■ hw BROOKLYN, N. Y. <
VLADAS KAIRYS, Savininkas.
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THE MUNICIPAL SAVINGS 
& LOAN COMPANY 

Sumokėtas Kapitalas suvirs $500,000.00 <.
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 
x PINIGUS TAUPYMUI

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

Main Office 
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING 

Euclid Avenue prie East 14th Street

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

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

į CJ Šis Katalogas visokių nuo anksty-
< viausių iki paskiausių laikų Ameriko-
S je išleistų knygų, ir visų knygų kokių
į ^buvo galima gauti išleistų Lietuvoje, 
S bus naudingas kiekvienam užintere-
į suotam įvairiausiuose spausdiniuose,
J nuo paprastų pasakų iki moksliškų ra-
į štų, taipgi mužika-gaidomis ir bažny-
C tinėmis knygomis.
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600 METŲ SUKAKTUVES NUO 
DANTES MIRTIES

JCLORENCIJOJ, vienam iš Italijos žymes
nių miestų, 1265 metais, gimė vaikutis 

kuriam paskui buvo lemta patapti eilėje 
pažymiausių pasaulio žmonių ir kuris da
bar užima pirmą vietą tarp didžiausių pa
saulio poetų. Jo vardas — Dante Alighie
ri, nuo kurio mirties rugsėjo 14 d. sueina 
šeši šimtai metų, šeši šimtai metų matė 
daugybę Įvairių permainų visame pasauly
je: per tą laiką griuvo keletas imperijų, 
Įsisteigė kelios respublikos,, tapo užmiršta 
daugybė žmonių kurie savo amžiuje žydė
jo garbėje ir turtuose; bet Dante su augan
čiais amžiais didėjo savo , garbėje.

Dante gimė dienose didelių Italijos su
mišimų, kada dar ’kiekvienas dabartinės 
Italijos didesnis miestas turėjo savo valdo
vus ir kurie tarp save kariavo- AUdringan 
gyveniman jis pateko dar jaunu būdamas, 
likęs be tėvų, kadangi jo motina pirmiau
sia mirė, tėvas gi mirė jam vaiku esant.

Jo tėvas paėjo iš pažymios senoviškos 
šeimynos, bet neperdaug dalyvavo savo 
miesto politiškame judėjime, per tai, nors 
nekurie spėja jog Dante gimė net kitur 
kur, o ne Florencijoje, kadangi jo tėvo par
tija tais metais buvo iš Florencijos ištrem
ta, gal but pats, tėvas, advokatas ir nota
ras, nebuvo kliudomas ir galėjo pasilikti 
Florencijoje tais metais kada gimė Dante.

Dantes gyvenimo pradžia pasižymėjo 
tikru ilgėsiu ir vienata. Iš pat jaunystės 
jis pradėjo rašyti ir dar jaunu būdamas, 
1283 metais, jau tapo pripažintas kaipo 
naujas poetas, savo rašiniais ir jų skirtin- 
guniu perviršijąs visus kitus tuolaikinius 
poetus.

Didžiausia persvirimo žymė Dantes 
jaunystėje apsireiškia jo pasakoje apie jo 
meilę kokiai ten paslaptingai Beatricai, jo 
pradėtai mylėti po mąžo^susitikimo vaišė
se, bet prie kurios jis negalėjo prieiti, tik 
retkarčiais sutikdamas kur nors iš nety
čių. Kad užslėpus savo atsidavimą jai nuo 
žmonių sužinojimo Dante rašė ir visoms 
kitoms merginoms, buvusioms tarp augš- 
tesniųjų, kurios jo takuose maišėsi. Ta vi
sa pasaka išdėstoma Vita Nuova (Naujas 
Gyvenimas) veikale. Šitaip jam elgiantis, 
nekuriu net buvo manyta jog toji gražioji 
Beatrica nebuvo tikrai jokia mergina, tik 
jo išsvajotas idealas. Bet kiti numanė ją 
esant duktere turtingo Florentiečio ban- 
kieriaus, neužilgo ištekėjusio už kito tur
tingo vyro.

Vita Nuova lyrikos parodo žymes jo 
augimo prie ypatingos rašto dailos, gi jo 
prozos veikalai liudija jog jis 'buvo gerai su
sipažinęs su Latinų rašėjais. Yra išrody
mų jog Dante lankė vienur ir kitur univer
sitetus, bet kiti tain užginčija, bet jis mo
kinosi po intekme keleto garsių tų laikų 
mokytojų. Suėjus į metus Dante dalyva
vo militariškuose žygiuose; taip 1288 ir 89 
metais sakoma jį turėjus žymę reikšmę 
mūšyje prie Campaldino. Tas mušis buvo 
didžiausia Florentiečių armijos pergale, iš 
ko 'miestas turėjo dideles iškilmes. Tais 
metais mirė ir jo mylėtinė Beatrica, delei 
ko. Dante pakėlė savo balsą didžiausiuose 
apgailavimuose.

Dante apie 1297 metus apsivedė, vienok 
rodos jų šeimyninis gyvenimas nebuvo su- 
taikus,

Dalyvaudamas politikoje jis turėjo ir 
priešų. Nebuvo dar nei vieno garsaus vy
ro, užsitarnavusio amžiną garbę po mir
čiai, kuriam gyvam esant nebūtų jo priešų.

Kada Popiežius Celestas V pasišalino 
iš Romos ir popiežystės sostą, 1294 metais, 
užėmė Bonifacas VIII, jisai pastojo x Flo
rencijai pavojumi. Po metų laiko, 1295 m., 
Dante įžengė į audringą politiško gyveni
mo jurę. 1296 metais Bonifacas įvedė sa
vo persekiojimo politiką prieš Florencijos 
respubliką, išleisdamas bullą pasmerkian
čią populiarės partijos vadą, Giano della 
Bella, numestą 1295 m., ir pagirdamas tuos

kurie jį išvarė. Nekurie šiuo tarpu priski
ria Dantei didelį intekmės darymą ant res-l 
publikos gyvenimo, nors ji taip nebuvo rei-l 
kšminga, vienok jis išeidamas darban sto
jo su nustatyta pažiūra prieš visokį netek 
singumą ir sauvaliavimą, tokį kaip riaušės 
kuriomis nuversta Giano della Bella, ir jis 
smerkė visokius tokius kurie išlauko kišo
si į Florencijos reikalus, nežiūrint ar tai 
buvo iš Romos, Neapolio, arba Francuzi- 
jos. 1300 metais dvi Florencijos partijos 
susikovė ir miestas likosi padalintas. Nuo 
birželio 15 iki rugpjūčio 15 Dante buvo iš
rinktas vienas iš šešių viršaičių ir nuo to 
laikoprasidėjo jo didžiausios bėdos. Abie
jų kovojančių partijų, vadai buvo pirmiau
sia iš Florencijos ištremti, bet vieni, kurie 
pasidavė ramiai, tuoj buvo atšaukti atgal. 
Vėl būvą dideli neramumai, Į kuriuos įsi- 

i maišė popiežius ir net jis pašaukė vienai' 
pusei pagalbon Karolį iš Valois, kuris su 
1200 raitelių užėmė miestą. 1302 metais 
Dante ir kiti keturi pažymus vyrai buvo 
apkaltinti už daugybę prasižengimų, kurių 
poetas užsigina, ir buvo ištremti, o jų nuo
savybė konfiskuota. Dante apleido miestą 
pirm paskelbimo ištrėmimo- nuosprendžio.

Ištrėmime Dante išbuvo keliolika me
tų, bet jo žmona nesidalino su juo jo var
gais. Jis karčiai apgailavo kad jo motina 
miestas atstūmė jį nuo savo krutinės, kur 
jis gimė ir augo ir veikė. Visur jis bastė
si pakelęiviu, beveik ubagu, be tinkamos 
buvynės. 1310 metais, daban jam esant 
Paryžiuje, vėl Italijoj kilo neramumai, tai
gi jis gryžo į savo šalį,

1309 m., po mirties Alberto iš Austri
jos, kuris visiškai skriaudė Italiją, Henrius 
iš Luksemburgo buvo išrinktas imperato
rium ir tapo popiežiaus užtvirtintas. Ji
sai greitu laiku pasidarė save tikru Romė
nų karalium ir Cezario inpėdiniu, ir leido
si pietų linkui sujungimui visos Italijos po 
suvienyta imperija ir bažnyčia. Dante ko-, 
vb mėn. 1311 m. apsilankė pas karalių, ir 
jau buvo parašęs laiškus Italams ir Floren- 
tėnams pasiduoti po visiška Henrio globa. 
Vienok Florencija ant to nesutiko. Ji rė
mė tuos kurie kovojo prieš imperatorių. 
Dante gi gundė imperatorių prieš Floren
ciją ir tur but to^ pasekmėj e prieš jį išneš
ta naujas pasmerkimas kuomi jo ištrėmi
mas nulemta amžinu. Henrius Florenciją 
buvo apgulęs, bet nepaėmė; po poros metų 

: vėl tą bandė padaryti, bet mirė besiren
giant prie atako. Dantes visos viltįs din
go. Jis nustojo vilčių sugryžti į savo mie
stą, vaikštinėjo biednystėje po Lombardi
ją, Tuskaniją ir Romagną. 1316 m. jam 
ir kitiems tremtiniams buvo ištrėmimas at
šaukta, bet jis negryžo delei pažeminančių 
išlygų. 1317 m. Dante apsigyveno Raven- 
noj. Čia jis turėjo ramų periodą, buvo lai
komas pagarboje ir apsuptas pažymių žmo
nių. 1321 m. jis buvo pasiųstas į Veneciją 
sutaikymui kivirčių kurie ėjo tarp tų dvie
jų miestų, bet sugryžo apimtas ligos ir rug
sėjo 14 d. 1321 metais mirė. -

REIKALAUKIT “DIRVOS” 
KNYGYNE

Lietuviškai-Angliškaa ir Angliškai-Lietuviškas
ŽODYNAS

Didžiausias turtas žmogui, kuris ji turi, Amerikoj gy
vendamas. Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo
džio reikia, tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam į 
Lietuvą būtinai reikėtų ji turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai• užsidegę Anglų kalbos 'mokinimus).
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais .......... $10.00
Tas pats, gera morekkd oda, labai drūtas $11.00
Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje — istorijos ruošai 

nuo pradžios 14tojo šimtmečio Lietuvių susipa
žinimo su Lenkais ir visos jų šunybės Lietuvo
je. Didelė knyga, gražios spaudos, 264 pusi. 1.00 
Tvirtais apdarais _ ____ _ _______ 1.50

1269 Amerika, Rinkinis j vairių faktų pusi. 288 75
14 Aukso Obuolio Istorija (su pav.) .... p.84 50

1145 Akyvi Apsiriškimai. Sviete . ............ . p. 79 35
1146 Apsireiškimai Atmosferoje .............. p. 238 1.00

Ta pati apdaryta ......................................... 1.75
1147 Apie Žemę ir Kitus Svietus .............. p. 255 1.25

Ta pati drūtais apdarais .................. 2.00
3002 Aritmetika ......................................... p. 104 40
3201 Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Pragarą, p. 72 25
3335 Amerikos Pilietis — pamokinimai pilietybės • 25 
5126 Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios .. p. 188 60
..24 Ben-Hur, Apysaka iš Jėzaus laikų .. p. 472 1.25

35 Badas — Dailus vaizdelis ..................  p. 260 1.00
1444 Baltoji Vergija ................. , .............. p. 118 50
1155 Biologija arba Mokslas apie Daiktus p. 147 60
3212 Barbora Ubrika, arba klioštoriaus Jėzuitai 50 

49 Darbas — gražus romanas ............... p. 219 75

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 nevieną iš veidų pažinsite jūsų kaimo ar parapijos narsuolį. 
“LIETUVOS KARIUMENĖ” tai knyga iš 176 puslapių, gražiais minkštos o- 
dos viršais; plačiai aprašo musų Kariumenės pradžią ir jos veikimą iki 1919. 
Reikalaukit “Dirvos” Knygyne. Su prisiuntimu kaina $3.00 Nedaug jų tėra.

JUOKIS 
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi

ATSISVEIKINIMAS 
Štai diena mums paskutinė, 
Atsisveikint reikia jau;
Kas gi žino ar dar tave 
•Matyt gaūsiu aš daugiau....
Akįs merkias ašarose, 
Širdį spaudžia tik skausmai, 
Laimė ta ką mane guodė 
Turi dingti taip urnai....
Leidžias saulė džiaugsmo 

mano,
Viltįs skęsta bangose, 
Ir svajonės ilgai pintos 
Nugarmėjo audrose.
Dar žadi mane mylėti, 
Širdyj savo laikyt vis;
Bet ar ilgai tav’ krūtinėj 
Degs link manęs ta ugnis?
Iš akių jau mano dingsi: 
Skubi, nyksi toluman — 
Nematydama užmirši 
Ir man liks liūdėt vienam.

Cirineušas.
Nuo Juoku Red.: Jau trūks

ta mums žodžių išrodymui gerto. 
Cirineušui 'savo užuojautos, ir 
viską padarytume kad tik pa
laikyti jo “džiaugsmo" saulę” nuo 
užgesimo, 'bet 'kaip gaila kad ir 
mes, eilėje visų smertelnų žmo
nelių, pagalbos suteikti negali
me. ... .

Mums apėmė žingeidumas ži
noti: ar gerb. Cirineušas, kada 
dar ta “saulė" jam švietė, šias 
ir kitas eiles surašė ir dabar po 
vieną mums prisiuntinėja kad 
ilgiau užtektų, ar ir dabar dar 
tų “didžios- laimės dienų” gailė
damas laiks nuo laiko parašo?

jeigu tos eilės yra iš senai, 
tai gal but gerb. Cirineušas jau 
šiuomi tarpu, kada mes it; mu
sų šio skyriaus skaitytojai jam 
dideles simpatijas reiškiame, į 
kitą “saulę” žiūrėdamas džiau
giasi ir tyli, kaip pirma kada 
anoji jam švietė. Tada juk ne
sistengė mus painformuoti apie 
-tai/ šitam mums mintį davė se
kantis apačioje telpantis laiš
kas.

Gerb. Atos rašo: “Nežinau ko
dėl man sekas 'eiles rašyti po 
susitikimo su 'kokia gražuole? 
Gal visų poetų toks pobūdis.”

Mes .tą dalyką ištyrinėjome ir 
pripažįstame jog visi poetai sa
vo eilėms “inspiracijas” gauna 
laike arba po susitikimo su to
kiais elementais kaip .gerb. Atos 
apibudina. Neuždyką juk mes 
mokame tokių pabranginančių 
sakinių kaip: “Džiaugsmo sau
lė”, “Gyvybės šaltinis”, “Vilties 
žvaigždutė” .ir kt. — vis tai gi
mę nuo tokių susitikimų ar no-l 
Irėjimų susitikti.

Gerb. Atos mums eilių dar ne- 
prisiuntė, kaip nesiuntė ir gerb. 

| Cirineušas į “saulę” žiūrėda
mas. Tuo pasiremdami galime 
spėti gausią šiam skyriui antrą 
prie gerb. Cirinęušo ir bus pil
nas “duetas” kurių graudus ver
ksmai perviršins ką nors pana
šaus buvusio ant visos žemės.

Meilė yra tokia paslaptis .ku
rios nei vienas negali išlaikyti: 
lyg karaliaus Mido plaukų kir- 
pikas po pamatymo jog jo ka
ralius turi asilo ausis — nors į 
žemę prasikasęs duobutę tenai 
iššnabždėjo savo matytą paslap
tį. Piemenė kiaulę apsikabinus 
išpasakoja jai Savo paslaptį jog 
ji kokį berną pamylėjo; mer
ga katę ar šunį apsikabinus iš
šneka jogei ji ką nors myli; 
jaunikaičiai girioj medį petim 
parėmę arba kur stulpą apsika
binę kalba jam apie savo įsimy
lėjimą; poetai tą viską išdeda 
ant popieros; bet visi nenori

j kad tiesioginai joks žmogus apie 
jų meilę žinotų. Ir gerb. Atos 
išsitarė mums, pasitikėdamas 
jog mes niekam-niekam nepasa
kysime ....

“Garsas” patėmija kad “Vie
nybė”, “Tėvynė” ir “Sandara” 
yra trįs bobutės. Ir ištikro, 
tautiškų 'laikraščių šeimynoje 
Amerikoje yra tiktai du vyriš
kiai : “Artojas” ir “Amerikos 
Lietuvis”; 'kiti visi — “moteriš
kos”, ir nedyvai kad tie laik
raščiai, kaip bobelės, nors gra
žiausia akyse vienas kitą "my
li”, neiškenčia vienas 'kito ne
užkabinę. Gerai dar kad poni 
“•Dirva” toliau nuo anų gyvena 
ir ji neišmoko savų draugių ap- 
šnekinėti.

V
Redakcijos1 gauna visus laik

raščius. Bet musų redaktoriai, 
su didele atida kitų laikraščius 
skaitydami, ne ko gero juose 
j ieško/ bet priekabių.

Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai.

Gerb. Tilvikas prisiuntė šito
kį klausimą:

Kokie du daiktai su didėjan
čiu amžiumi geresni darosi?

Atsakymas 'bus kitame num.
4/

Ona Butkienė, iš Waterburio, 
atrašė:

šių dienų visas moteris vyrai 
smerkia ir negeromis laiko dėlto 
kad persistato visas praėjusių 
laikų moteris buvusias švento
mis. . '

Si
J. ž. (miesto prašo nežymė

ti) skaitydamas pereitame num. 
Žemaičių atsišaukime apie' pa
jus kurie Žemaitijoj kainuoja 
po penkis dolariuš, įsako 'jog čia 
mes pusėtinai didelius pajus ga
lime pirkti po 35c., arba jei ku
ri šeimininkė moka iškepti nei 
tiek nekainuoja.

Kada mušu dešinieji 'kartais 
bando primesti laisvamaniams’ 
“gelbėjimą Lenkams” jie to 
“nemyninąl*, nes nematyt nei. 
viename. punktelyje iš “trupi
nėlių" apie paskolos bonus už
siminta ’jog “laisvamaniai” bu
tų Lietuvos priešais,' nors Pa
skolos skyrių New Yorke veda 
“klerikalai”.

Nekurie musų laikraščiai ir 
Rašytojai perdaug vartoja žodį 
“kad”, paveizdan:

Einu namon kad pavalgyti.
Buvau bažnyčioj kad melstis. 
Eisiu į balių kad pasišokti.
Nuėjau pas merginą kad pa

simylėti. r
Dirbu kad palaikyti savo šei

myną.
Važiuosim Lietuvon kad iš

mušti prošepanus.
Visose tokiose ir tam pana

šiose vietose išmeskit tą “kad” 
ir bus dar lengviau ištarti ir ai
škiau suprasti.

Aną vakarą, dangui sutemus 
ir pradėjus žaibuoti, mes patam- 
se pristoję prie lango žiūrėjome 
į perkūnijos ir žaibų audrą. Rei
kia prisipažinti, kaip keista kad 
tokiame atsitikime mes visi ma
nome apie pavojų: štai va gali 
trenkti ir viskas. ■

Kiek sykių siautė perkūnija 
tiek Sykių kiekvienas pamislija- 
me, daug ar mažai, jog kartais 
mus gali nutrenkti. Kiekviena-' 
me sužaibavime mes laukiame 
trenksiant. Tokia” tai mintis, 
nejučiomis, kožną pereina. It 
štai, tik paskaitykime kiek sy
kių mes sau mirties linkėjome, 
kiek sykių laukėme sau galo; 
Kada perkūnija praeina vėl jau
čiamės visai nebuvę jokiame pa-

TIESI KELIONĖ LIETUVON
NEKLIUDANT LENKŲ KARIDORIAUS.

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

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

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

53 HUDSON AVENUE BROOKLYN, N. Y. 1

COLL VER - MILLER CO.
LAIVAKORTĖS IR PINIGU SIUNTIMAS

Mes vartojame jūsų kalbą.
2033 E. 9th Street .ir 1 98 W. 25th Street
netoli Euclid Avenue Kampas Franklin Ave.

vojuje ir tas ant musų neatsi- Už laisvę, už Vilnių, už Lietu- 
liepia riet tiek, kaip jei einant vą! Pirkime bonus.
to'kis atsitikimas 'kaip jei einant
per upelį lieptu paslystame: to-
kia nelaimė lyginant su perkū
no trenksmu yra visai nežymi, 
■bet ją 'kelis sykius mes prisime- 
me, įsibaugindami kad butume 
nukritę ir sušlapę.

žiūrėdami į žaibus, kada pa
sipila aklinanti šviesa, mes lau
kiame kada jau čia mus trenks, 
ir kada perkūnija sutraška tada 
tik mes tikrai nusigąstame. Su
žaibavus jeigu trenktų tuo at
veju, nebūtų kada laukti — jau 
butų pervėlu ir mislyti: jau bu
tume nutrenkti. Balsas perkū
nijos arba' griausmas yra tiktai, 
galim pavadint, pranešėjas jog 
pavojus jau perėjo. Reikia vi
sada žaibų bijoti, o ne džiaug
tis jais, ir džiaugtis išgirdus | 
sutraškėjimą, o ne 'nusigąsti jo. I 
Ir reikia tada dėkuoti dievams 
kad jie dar davė progą tą gar
są išgirsti.

Baimė yra prigimtis, instink
tas, ' kuriuo pasiremdami žmo
nės sau pritvėrė visokių galy
bių.

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

LA K E 
SHORE 
BANKOJ 
ir subjektas sulyg reguleci* 
j oš išmokama iki tai dienai, 
kurioje atsiimi savo pinigu*.

St. Clair ir East 55-ta gatvėj
Prospect ir Huron,
Superior ir Addison,
St. Clair ir East 125-ta gatvė x \ 

12000 Superior Ave.

Vardas “Colgate’s” ant toiletinių dalykų gvarantuoja 
Teisumų, Grynumą ir Rūšies Gerumą. Įsteigta 1806.

PASIŽIŪRĖK VEIDRODIN IR TE- 
MYK SAVO DANTIS

švarus dantįs parodo gerą sveikatą, kada ne
švarus dantįs yra ženklai blogos sveikatos. 
Daug kartų blogi dantįs pasidaro iš priežas
ties nerūpestingumo ir nepaisymo.
Pasižiūrėk į veidrodį ir tėmyk ar tavo šva
rus dantįs nepadaro nusišypsojimo linksmu. 
Paklausk savo dentisto, kodėl švarus, sveiki 
dantįs yra priežastimi geros sveikatos. ’ 
Priprask nušveisti juos du kartu į dieną su 
gaivinančiu “COLGATE'S” Dantų Valytojų.
“GERI DANTIS — GERA SVEIKATA.”

AWW/AW.V.

■:
P i rm i ausis ir Vienintelis Tikrai Lietuvių 

Bankas Rytinėse Valstijose 

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

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

Kas 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 dr gaut 4 d oi., 
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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lygiams balsams) ...

C. SOSNAUSKIO VEIKALAI

i

I

£

(solo) ............
Gimę (chorui)

(4 lygiems balsams) ..................
Stygos (duetas) ..........................
ST. ŠIMKAUS VEIKALAI

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

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 .. (.......................
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CHORAMS DAINOS 
MUZIKA

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

Dainų Chorams ir Solistams.

DAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS 
Gaunamos “Dirvos” Knygyne 

REIKALAUDAMI GAIDŲ PAŽYMĖKIT JŲ AUTORIŲ

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI
Šiū nakcialy (dzūkiška) ..................................
Jojau Dieną (dvi: augštam ir žemam balsui) 
Ko Liūdit, Sveteliai? .........................................
Vai Aš Pakirsčiau .............................................
Už šilingėlį ................... ’ .................. ...................
Dovanojo (dzūkiška) ......................................... ■-.
Skyniau Skynimėlį ...............................................
Tykiai Nemunėlis Teka ...............)....'............
Saulutė Raudona ..................................................
Lihgo (Latviška) .................................................
Kregždelė (duetas prie piano, žodžiai V. Kapso 

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

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

x ružos) ............ ...............................................
Jaunosios Daina (iš op. “Vestuvės”. Angliškai 

žodžius pritaikė Anna Lutkus) ..
Birutės Daina (aria iš op. “Birutė”. Angliškai 

žodžiai Anna I-ntkus. 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) .............................  .......
Nokturnas — Ačiū (solo) ..................................
Kur tas šaltinėlis (solo) ......................................
Vai, Verčia, Laužo (solo) ............ •............ .
Lietuviškos Dainos (mišr. chorui) II sąs..........
Gamta Graži 
Skambančius

Ant Tėvelio
(mišram

Aš Jojau JPer Girelę ir žaliuok, Rūtele (m. ch.) 
Atsisveikinimas su Giria (mišr. chorui) ..........
Aš Jsivilkčiau Čigono Rūbą (duetas) ............
Atsisveikinimas su Tėvyne (mišr. chorui) 
Darbininko Daina (mišr. chorui) '. ..................
Era Mano Brangi (baso solo) ..........................
Kaip Raiba Paukštutė (solo) ..........................
Ilgu, Ilgu (keturiems 
Kareivių Daina (trio) 
Kur Bakūže 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) .................... ..
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, Lakatingale ir Vanagėlis Tupėjo (m. ch.) 
Eisiu į Girelę ir Ui, ui, ui, Dieve (mišr. ch.) .. 
Keturi Suktiniai (pianui) ...................... ...........
Gailesčio Giesmė (trio) .................... ... .............
Asperges Me (trio) .........................................
Mozurka (Lietuvaitė — pianui) ..........................
Pasaka (pianui) .....................................................
Tautiški Šokiai: Kepurinė ir Klumpakojis (pia.) 
Taut, šokiai: Suktinis, Našlys ir Noriu Miego ” 
Trįs Liaudies Dainos (pianui) .............. ............
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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 .............................................      1.60

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

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

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

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

"DIRVA"
7907 Superior Ave. Cleveland,
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Pauliu'konis ir prelatas K. 
1 šauskas.

Central 1690 Main 2063

JOHN L. MIHELICH
I PATOGUS LAIKAS SAVO

MINĖMS SUŠELPTI
Beveik kiekvienas Amerikie-, delis.. . . . .• ... .

(Laisvės Alėja, N. 24, Kaunas). 
Tasai Bankas yra pasižymėjęs 
greitu ir teisingu pristatymu 
siunčiamų iš Amerikos pinigų 

norėtų Yra atsitikimų 'kad pinigai Kau

KVA

Laiš- 
Biznio

3

t

ti

Vieta

Greičiausia Nuperkamo ir Pilnai Užmokame

Vietose

Rosedale 1157

Prospect 95S

LENKAI M<
Gardine pa 

tracija už 18 
jo 8 d. privi 
1895—1902, 
gimę 1885—j 
iš svetur tui 
truotis.. Mol 
šai daromi L 
terijos įsafkyi

Klaipėdoje įsteigta bendrovė 
“Rytas”, ji rūpinsis įsteigimu 
spaustuvės.

kapitalas 25 milijonai auk- 
Užrašo Lietuvos Tarptau- 

Bankas (Laisvės Alėja N 
kurio suorganizavimu ru-

BIZNIŲ SRITYJE
(šį Skyrių veda V. K. Račkauskas. Į visus paklausimus 
duodama teisingi ir nuoseklus atsakymai spaudoje. Laiš
kus su paklausimais adresuokite šitaip: “DIRVA”, T' 

Skyrius, 7907 Superior Ave., Cleveland, O.)

Pastabos apie Amerikie-

k

S

į

k

C

k

Kaip daug Amerikos Lietu- į 
vių skubinosi keliauti Lietuvon, 
taip daug jų nori dabar gryžti. , 
Kiti, net Dievo malonės šaukda- ( 
mies, rašo savo giminėms, savo j 
pažystamiems Amerikoje kad 
tik juos iš Lietuvos atimtų. 
Girdi,' sunkus gyvenimas, nėra , 
smagumo, valdininkai išponėję, 
neprieinami, biznių užimti nega
lima, viską žydai apvaldę....

Kiti, buvę Lietuvoje tik su 
vizitą, irgi rašo apie Lietuvą la
bai blogai. Antai tūlas Lietu
vis rašė nesenai “Sandaroje” 
kaip jį Kiaune žydiškame ho- 
teliuke blusos užnikusios ėsti, 
kaip tik varnos Kauno mieste 
sanitarų darbą atliekančios ir 
t. p.

Prisiskaitant to viso, nenoro
mis <kįla klausimas, kameį daly
kas kad Amerikos Lietuviams 
Lietuvoje nepatinka? Del-ko jie 
neprigyja senoje savo Tėvynė
je? Į‘tuos klausimus reiktų su
rasti atsakymas.

Delko Amerikos Lietuviams 
nepatinka Lietuvoje?

Sunku butų atsakyti į šį klau- 
1 simą, neatsižvelgiant į daugelį 

veiksnių. Pirmučiausia — Ame
rikos Lietuvis, išgyvenęs Ame
rikoje per keliolika metų, turė
jo gana laiko pamiršti savąjį 
kraštą ir jo gyvenimo sąlygas. 
Rods, Amerikos Lietuvis darbi
ninkas negyvena pirmaeilėse są
lygose čionai. Bet ir tie ele
mentariai -gyvenimo patogumai 
kuriais jis kasdien naudojasi 
taip susigyveno su juom, taip 
veikė į jį, kad liko lyg ir neat
skiriama jo 'esmės dalis. Pav., 
kanalizacija, grystos miestų ga
tvės, gazas, elektra, greiti gelž- 
keliai ir gatvekariai, krautuvės, 
etc. — visa tai duoda būtiną 
gyvenimui pagerinimą ir su vi
su tuo musų žmogus taip apsi- 

. pranta kad, tų patogumų nete
kus, jaučiamos lyg ■ netenkama 
kaž ■ ko labai svarbaus, be ko 
jau apsieiti negalima. Toliaus, 
Amerikos Lietuvis^ pagyvenęs 
šioje šalyje per keliolika metų, 
susidarė sau būrį draugų ir pa
žįstamų, su kuriais jau inpra- 
to dalintis smagumo ar nepasi
sekimų valandomis. Trečia — 
jei musų darbininkas ir neturė
jo čia aukso kalnų, tad, sulygi
namai kalbant, jis čia poniškai 
apsirengdavo, sočiai pavalgyda^ 
vo, prie progos gerai pasilinks
mindavo ; uždarbiai irgi buvo 
dideli, sulyginus su tuo kiek 
galima uždirbti Lietuvoje.

Gryžęs Lietuvon, Amerikos 
Lietuvis antsyk atsiduria labai 
keistose sąlygose.. Jis pamiršo, 

I Amerikoje begyvendamas, apie 
tai kad Lietuva buvo biedinas 
kraštas, su neišvystyta pramo
ne, su nedidele prekyba, su pri
mitive (bent daugelyje vietų) 
ūkio kultūra. Elementarių pa^- 
togumų, su kuriais Amerikoje 
susigyveno,' jis Lietuvoje ne-, 
randa. Draugų — irgi nėra. 
Vieni ką buvo jo kūdikystės 
draugais, dabar atšalo, savo var- 
gų-bėdų prispausti; kiti — iš
mirė; trečių neberandi. Ir tie 
giminės, taip rodos geri ir bran
gus ištolo, lyg nebe tie, atsili
kę progrese, paniurę, žodžiu, 
jaučiamos lyg tarp visai sveti
mų. Klausime darbo — nei ne
kalbėk: Lietuvos darbų ir už
darbių jis negali prilyginti prie 
Amerikos darbo. Taigi, pasek
mėje to viso, didelę daugumą 
musų Amerikos Lietuvių, atke
liavusių Lietuvon, bematant ap
ima apatija ir nepergalimas no
ras gryžti Amerikon.

Nebe to kad į juos 
ir skirtingos politinės 
nistrativės sąlygos, 
je gyveni liuosas, 'kai paukštis: 
kur nori ten eini, kur nori ir ka
da nori ten' važiuoji. Lietuvo
je del karės padėties ir del tūlų 
iš seniau užsilikusių formulų 
kiekvienas turi turėti pasą, be 
paso niekur neisi, niekur neva-

žiuosL Amerikoje šiaip žmogui 
su valdininku nereikia susidur
ti, o Lietuvoje prisieina kas žin
gsnis.

Tai tos, maž daug, sąlygos 
veikia į Amerikos Lietuvius, 
gryžusius Lietuvon, nelabai 
prielankiai.

Gryžtantiems į Lietuvą reikia 
nepamiršti tų dalykų: Lietuva 
ekonominiu žvilgsniu nėra labai 
atsimainiusi geroj on pusėn, — 
ten vargo yra ir ilgam jo bus, 
ir kad tą vargą prašalinus, kad 
gyvenimą padarius malonum, 
reikia sunkiai visiems, o ypač 
gryžtantiems iš Amerikos, -pa
sidarbuoti ir pasišvęsti. Rei
kia žinoti kad gerovė krašte ne
ateina be pasišventimo ir be 
darbo. Tad ir Amerikiečiai, “ke
liaujanti Lietuvon, privalo at
siminti kad jie ten pyragų nei 
keptų karvelių neras: norint tai 
gauti jie turės patįs padirbėti. 
Tai viena. Antra — Lietuva, 

: kaipo žemdirbį!) kraštas, pra- 
■ monės dar nesudarė, — tad tuo 
- tegul užsiima Amerikiečiai, tik 

protingai, pagal vietos sąlygas, 
s Trečia — sugryžus Lietuvon ne

reikia pasitikėti vien savo j jė
gomis: rimtesnio ir stambesnio 
darbo -patįs Amerikiečiai, be 
Lietuvos žmonių pagalbos, ine- 
pajiegs ir nemokės atlikti.

Kas šiandien keliauja Lietu
von ir ten apsilieka, prisidėda
mas prie krašto prekybos ir pra
monės 'kėlimo, tas atlieka didelį 
darbą, kurio svarbumą tiktai 
ateitis tinkamai įvertins.

neveiktų 
ir admi- 

Ameriko-

ii^f^SirarčBiira?ii?8tiS8?i?av!iStirr8vl.~78\i.-?ž?it?8Bf3SiiS\iii'3

.Steigėjais yra: inžinierius šlio- tinimui bent dvylikai mėnesių, 
gėris, J. Skripkus, D. Kairys, P. I Dabar siunčiant pinigus gali- 
" ” J —i-*— qį_ | ma įšiošti tuom kad ,už stam

besnę sumą reiktų mokėti, su
lyginamai kalbant, nedaug do- 

GI- llarių. Gi vėliau, 'kada kursas 
(pakils, skirtumas gali būti di- 

Pavyzdžiui, pernai šiuo 
tis Lietuvis turi savo gimines' laiku už 12,000 auksinų biržos 

reikalaujančias pa-'kursas buvo apie $260.00. TuoLietuvoje, 
šalpos.. Kiekvienas jas ir šel
pia. Daug svarbesnė yra siste- 
matirtė pašalpa ne 'kaip pripuo
lamai pasiunčiamas vienas-kitas 
skatikas. Kad sistemačiai šel
pus, patartina butų pasinaudo
ti jau esančias Lietuvoje įstai
gas tokiu budu: persiųsti dabar,

ne išmokami j 2 ar S savaites, 
nuo išsiuntimo diefios ir 'kvitai 
į Ataeriką .pristatomi bėgyje 5 
ar 6 savaičių.

tarpu dabar tokią pat sumą ga
lima gauti New Yorke už apie 
$150. Begąliniai didelis skirtu-j 
mas.

Depozitą su panašiomis in-, 
strukcijomis, t. y. kad pinigai 
butų reguliariai siunčiami de- 
pozitorio giminėms, priima Lie-

JONAS BALUKONIS 
ADVOKATAI 

Praktikuoja visuose Teismuose. 
902-4 Engineers Bldg. 

Branch Ofisas 
6127 St. Clair Avenue 

CLEVELAND, 0. 
atdaras ir vakarais.

ZI
VILNIAUS

Gudai sul 
kiškių kalėj 
40 taip vad 
Jių. Lenkai 
nę ginklus k 
jie pakėlė g 
čius Lenkus, 
juos arba p 
tų, i bet Len 
šiaip nei tai

kuomet žemas yra kursas, stam- tuvos ' Kredito Bankas Kaune 
besnę sumą-į kurį nors Lietu
vos Banką ir duoti instrukcijas 
kas mėnuo siųsti -giminėms pa
skirtą sumą.

Pavyzdžiui, jei kas 
kad jo šelpiamasis tėvukas ari 
motina gautų kas mėnuo, leis
kime sau, po 1,000 auksinų, tai 
dabar reiktų persiųsti Lietuvon I 
bent 12,000 auksinų; nes var
giai bebus žemesnis kursas ne
gu dabar yra. 12,000 auksinų 
Lietuvoje sudaro nemažą sumą 
pinigų; kaime gyvenant tos su
mos užtektų neblogam prasimai-

HAMBURG
Naujais laivais — Tiesiog į 

DANZIGĄ IR VARSAVĄ 
ORDUNA ............. Rugs. 10

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.

SIŲSKIT LIETUVON 
DAIKTUS

Kur seniausia. 
Ten geriausia.

SENIAUSIA

AOBMurfl 
VIENYBE

Sileziečiai 
mis dienom! 
į Vilnių 25 v 
leziečių” su' 
Anglai padai 
kirto kelią V 
Įima manyti 
duos “darbo 
turi paleidin 
niuje privalo 
be.

Bizniai Lietuvoje
Akcinė Bendrovė “Cukrus”
Kaune paskelbta užsirašymas 

Akcinės Bendrovės “Cukrus” 
akcijoms. Tos -bendrovės pama
tinis 
sinų. 
tinis 
60),
pinosi Lith. Sales Corporation 
(Liet. Prekybos Bendrovė) iš 
Bostono.

Gabrio Biznis
žinomas Amerikiečiams p. J. 

Gabrys dabar iš politikos per
ėjo į biznį. ; Prūsuose leidžia
mas laikraštis “Baltika” N 11 
(Vanagaičio) rašo kad Dr. Gab
rys ir Co. už 1 mil. markių pir
ko geriausių pramonės vietų 
Klaipėdos priemiestyje.
tinka fabrikai pastatyti. Pato
gioj vietoj, pamaryj, galima pa
statyti bent 100 namų. Ta pati 
kompanija yra pirkus 4 namus 
prie stoties. Jau dabar jie už
dirbo virš pusės milijono mar
kių.

Akcinė Bendrovė “Galybė”
Kaune, kaip praneša “Laisvė” 

(Nr. 178), steigiama Lietuvos 
vandenų ir durpynų jiegai /su
naudoti bendrovė "Galybė”. Jos 
tįkslas bus — gaminti elektrą 
dirbtuvių mašinoms, trauki
niams vežti, miestams, mieste
liams ir kaimams apšviesti ir 
trąšoms dirbti. Tos bendrovės 
akcijos, po 2,500 auksinų viena.

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

PAIN-EXPELLER
Vfcizbaieuklia užreg. S. V. Pat. Ofisą.

Žiūrėk, kad gautum tikrajj-garsujj per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad turėtu Ikaro (Anchor)
ValzbaženklĮ.*

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

iki pat Lietuvos rubežių.
Informacijų ir Sąlygų klauskite per Laiš

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

303 West 30th Street New York City

Prospect 2420 - Central 1766

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

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

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

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

Invesdink $100 arba daugiau į
THE

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

vičių arba kitus kompanijos narius.

2006 
St. Clair Avenue 

Cleveland, O.

P’ arduoda 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, Karaliaiičių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

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 i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

P E S 
’’VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 

. plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt,

S R S
’’VIENYBĖ”

EINA DU-KAKT 
SAVAITĖJE

Spausdina geriausius 
tus, vėliausias žinias U 
Lietuvos ir visur ir tori 

juokų skyrių 
’’TARKA”

AMERIKOJE S3.50 MET. 
LIETUVOJE ............. 4.50

S ■ s
Pirkite ’ ’Vienybės ’ * Ben
drovės Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas. .

Vienas Šeras $10.
S B K

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.

Lietuviai i 
džiatni. Lie 
Lenkų valdži 
redaktoriui 1 
Lenkų marki 
kartojimą iš 
posakį apie i 

“Vilniaus 
p-lė Marciši 
20,000 Lenkt, 
mą straipsni! 
ferenciją.

įri

Reikalaukite platesnių 
formacijų apie viską, 
sykite mums laiškus, 
kalaukite musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

in-
ra-

rei-

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN 
VIENYBE PUBL60.
193 Grand St.

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

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

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

THE REPRESENTATIVE REALTY CO 
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING 

Euclid Avenue prie East 14th Street 
Abu Telefonai

Skyriai yra šiose
A. B. BARTOSZEWICZ

Telefonai:
PETRAS MULIOLIS

Telefonai

• 7907 Superior Avenue 
Princeton 2727

2006 St. Clair Avenue 
Central 6488

KĄ TAI RE!
Iš Molodeči 

Lenkai į ILi 
kraštus nuola 
kariumenės. 
nanįaus ir ki 
Lenkų pulkai 
karės medeg 
Mdlodečnos 
traukiniai, k 
tų miestų. K 
nuo laiko lel 
žvilgybos tik:

Gardino-Ly 
jonas atrodo 
lageriu. Len 
kur tai labai

DELEI PAB/ 
SĄJUNGOS

“Sociaidemol 
kad jau nuo si 
pastangų nedui 
baltijos valstyl 
Lenkijos, o tuo 
išskirti iš tos Si 

"Lenkija, pat 
viq, Estų ir Su 
tiems sluogsnia 
galimų pastangų
lę Pataitės Sąj 
Latvija ir Estiji 
je įkurti didžiu! 
rioje dalyvautų 
Lenkija visomis I 
ri apeiti Lietuvą, 
mano apginti save

rEi 
'Jga 
neuztt 
bet sk 
dar d:
Tamst 
mokyk 
rio-kiti 
smins, 
be mol
Viena i

\1SOPO p

surinkti 
nomo >1 
Knygojf 
pasakų.
Atsiųsk 
riu arba 
von adre 
gą, o nia 
ge su lai 
Užsakym

Lietuvių Spaui 
107 West 30th



3 savaites 
; ir kvitai.

bėgyje 5
ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Main 2063

XICH
KONIS

Teismuose.

Bldg.
venue 

[ O. 
mil.

VILNIAUS ŽINIOS
Gudai sukilėliai. (Vilniuj Lu

kiškių kalėjime dabar sėdi apie 
40 taip vadinamų Gudų sukilė
lių. Lenkai buvo jiems išdali
nę ginklus kovai su Lietuva. Bet 
jie pakėlė ginklą prieš tuos pa
sius Lenkus. Jie reikalauja kad 
juos arba paleistų arba nuteis
tų, i bet Lenkams nepatogu nei 
šiaip nei taip pasielgti.

Silezįečiai į Vilnių. Pastaro
mis dienomis 'Lenkai atgabeno 
į Vilnių 25 vagonus buvusių ‘ASi- 
leziečių” sukilėlių kuriuos ten 
Anglai padarė “bedarbiais” (už
kirto kelią Vokiečius plėšt). Ga
lima manyti kad tiems vyrams 
duos “darbo” želgowskis. - Jie 
turi paleidimo lapelius, ir Vil
niuje privalo užsirašyt savo šta
be.

ivakor- 
sų pa-

Lini- 
iš Lie- 
isur ki- 
tverpą, 
Breme- 
Liepo- 

. ir ki- 
Eidkū- 
Kauną, 
etuvos.

Lietuviai redaktoriai vėl bau
džiami. Liepos 23 d. Vilniaus 
Lenkų valdžia uždėjo “Vilniaus” 
redaktoriui M. Biržiškai 20,000 
Lenkų markių pabaudos už pa
kartojimą iš Anglų laikraščio 
posakį apie želgowskio plėšikus.

"Vilniaus Garso” redaktorė, 
p-lė Marcišauskaitė nubausta 
20,000 Lenkų markių už indėji- 
mą straipsnio apie Genevos kon
ferenciją.

tuvoje, kitais žodžiais tariant, 
ji vis dar nori įvykdinti Ber- 
montų-želgbwskių svajones, ap
ginti Lietuvosi dvaro reikalus, 
pavergti musų darbo žmones ir 
traukti iš jų syvus, kaip tai yra 
šimtmečiais dariusi. Prašalin
ti iš visų sąjungų Lietuvą, kad 
jos balso ir žymės nebūtų, pas
kui ją prikergti prie Lenkijos, 
supančiojus musų liaudį ‘unijo
mis’, ‘fedaracijomis’, o gal ir 
‘aneksijomis’, — štai kame Len
kijos vilko iltjs ir lapės uodega.

“Ir dabar, kuomet, aplenkiant 
Lenkų dvarininkus, jau įvyko 
šioks toks Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos susipratimas, tai liepos 
25 d. Keistokuose (Suomijoje) 
šaukiama Pabaltos valstybių 
konferencija, kurion pakviesta 
Latviai, Estai, Suomiai ir Len
kai. Aiškus Lenkijos rankų dar
bas, nes Lietuva ton konferen- 
cijon nekviesta ir nedalyvauja. 
Kam tai daroma mes jau žino
ma.” •

Kaip žinome, toji konferenci
ja pasibaigė; Lenkai joje nieko 
nepešė.

Lietuvą 
i kursu; 
i, kad — 
■ pinigai 
inkiai Įš
ilo] e vie- 
jo gyve-

etovą 
ramu, 
nigus 
visų 
?ų-

LENKAI MOBILIZUOJA
Gardine paskelbta vyrų regis

tracija už 18 metų. Iki rugsė
jo 8 d. privalo užsirašyti gimę 

' 1895—1902, iki rugsėjo 20 d.
gimę 1885—1894. Gryžtantieji 
iš svetur tuojau privalo regis
truotis.. Mobilizuojamųjų sąra
šai daromi Lenkų Karės minis
terijos įsakymu.

LIETUVOS TURTAS Iš 
RUSIJOS

Lietuvos ir Rusijos maišyta 
tam ti-kra komisija svarsto da
bar klausimą del Lietuvos tur
tų grąžinimo iš Rusijos, 'kaip 
tai buvo numatyta taikos sutar
timi. Iki šiol sutikta grąžinti 
keleto pirklių kiaulių 
Frenkelio inpėdinių 
“Merkurijus”, Kun. 
pinigai ir procentiniai 
ir kt. Laukiama dar 
archivų: iš Tambovo
niaus ir Gardino iždinių; 
pecko — Lydos, Ašmenos, Šven
čionių, Smargonių ir Trakų iždi
nių ; iš Orio — Kauno, šaulių, 
Telšių, Raseinių, Ukmergės, Pa
nevėžio, Zarasų ir Kėdainių iž
dinių; iš Riazanės — Vilkaviš
kio, Mariampolės, Kalvarijos, 
Seinų ir Naumiesčio iždinių.

šeriai, 
fabri-kos 

Garmaus 
popieriai 
atvežant

■ Vil- 
iš Li-

5S”
VĖ 
los dar- 
greitai, 
-ašiai.
stitucljas, 
popieras, 

i korteles, 
ir tt.

rai

:ė”
AET 
IE 
įsius
žinias Iš 
ir Ir turi
Tlų
A”
3.50 MET.
........ 4.50

KĄ TAI REIŠKIA?
Iš Molodečnos pranešama kad 

Lenkai į Lietuvos (okupuotus 
kraštus nuolat traukia daugiau 
kariumenės. Atvežama iš Poz- 
nanįaus ir kitų kraštų geriausi 
Lenkų pulkai; vežama taip pat 
karės medega. Tarp Lydos ir 
Molodečnos stovi du šarvuoti 
traukiniai, kurie slankioja tarp 
tų miestų. Keletas orlaivių laiks 
nuo laiko lekia į rytus, matyti 
žvilgybos tikslais.

Gardino-Lydos-Molodečno ra
jonas atrodo tiesiog kariumenės 
lageriu, 
kur tai

iš- 
at- 
at- 
Si-

Lenkai, matoma, vėl 
labai rimtai ruošias.

S
bes' * Ben- 
Dividendai 
je bus di-

is $10.
K
knygyną, 
gauti 

V8U-
vi-

atesnių
viską, 

aiškus,
i piniginio
į katalogo.

ju
ra- 

rei-

reikalals 
o adresu:

HlftN
UBL60.
St.
n. y.

nybė, 
ybė.

DELEI
SĄJUNGOS

."Socialdemokratas” pažymi 
kad jau nuo senai Lenkai daro 
pastangų neduoti susikurti Pa- 
baltijos valstybių Sąjungai be 
Lenkijos, o tuo pačiu stengiasi 
išskirti iš tos Sąjungos Lietuvą.

PABALTIJOS
nus ta- '

Seimo
Tautų

IŠTYRIMAS INCIDENTO 
ST. SEIME LIEPOS 6 d.

Steigiamojo Seimo komisija, 
kuriaj buvo pavesta ištirti lie
pos 6 d. posėdžio incidentą, 
klausinėjusi Lenkų frakcijos 
stovus Liausą ir Snielevskį, 
stovus Kupčiūną, Bildušį ir
manauską ir visą eilę liudinin
kų iš Seimo narių, publikos ir 
pašalinių asmenų tarpo, 
tė šį incidento vaizdą..

Einant diskusijoms del 
Lenkų frakcijos rašto
Sąjungai; Seimo upas buvo kiek 
pakilęs, suerzintas. Buvo gir
dėtis atskirų atstovų replikos 
Lenkų frakcijos narių adresu, 
šie pastarieji atsakinėjo ir da- 

“Lenkija, pataikaudama Lat-įvė replikas į kalbėtojus. At- 
vių, Estų ir Suomių pasiturin-1 stovas Liaus laikėsi rimtai, o 
tiems sluogsniams, darė visų I astovas Snielevskis visą laiką 

' galimų pastangų suardyti trijų- buvo keistam pakilusiam upe ir 
lę Pabaltės Sąjungą (Lietuva, blaškėsi taip jog atstovas Liaus 
Latvija ir Estija) ir jos vieto- jį ramino. Kalbant atstovui 
je įkurti didžiulę sąjungą ku- Šleževičiui, sėdėjusis prieš Len- 
rioje dalyvautų ji — Lenkija, kų frakcijos atstovus Kupčiu- 
Lenkija visomis keturiomis no- nas, suerzintas, sulyg jo žodžių, 
ri apeiti Lietuvą, nes ji vis dar atstovų Liauso ir Snielevskio 
mano apginti savo reikalus Lie- replikomis, pastūmė atstovą

LIETUVOS yAIKAI p^ĮORI Į^NYGŲ

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

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

ySOPO 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 j Lietuvą, drau- 

/ ' ge su laišku, kad tai nuo Tamstos dovana.
Užsakymus ir laiškus adresuokite šitaip:

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

Snielevskį, ir šis parvirto. Tuo 
metu atstovas Bildušas, sėdėjęs 
dviem ar trimis eilėmis priekin, 

I metė kėdę, kuri pataikė atsto- 
I vui Liausui krūtinėn. z Atsto
vas Simanauskas norėjo pulti 
Lenkų, frakcijos atstovus, bet 
buvo sulaikytas atstovų Žitine- 
vičiaus, Bielinio, Krupavičiaus 
ir kitų. Tuo incidentas ir pasi
baigė. Atstovas Liaus išėjo iš 
salės, o atstovas Snielevskis bu
vo priėjęs prie atstovo Sleževi
čiau jų sėdėjusieji atstovai bu
vo pertraukęs savo kalbą, ir pra
šė užleisti jam vietą tribūnoje, 
bet pirmininkas pasiūlė įsirašyt 
ir laukti eilės, 'ką jis ir padarė. 
Be atstovų Kupčiūno, Bildušo 
ir Simanausko, daugiau nebuvo 
jokių pasikėsinimų pulti Lenkų 
frakcijos narius. Priešingai, ar
čiau jų sėdjusieji atstovai bu
vo sukilę neleidimui toliau išsi
vystyti incidentui. Bet nei su
laikytas Simanauskas nemėgi
no daugiau pulti, nei Bildušas ir 
Kupčiūnas nepakartojo kokių 
nors puolimo žygių. Iš atstovų 
tarpo incidento metu buvo gir
dėti pasipiktinimo užpuolikais 
balsų, ir visas incidentas padarė 
.į Seimą labai nemalonaus įspū
džio.

(“Trimitas”)

TELŠIAI
Telšių apskričio taryba nu

sprendė paskirti gelžkelio šau- 
liai-Telšiai-Kretinga statymui 3 
milijonus auksinų, ir mokytojų 
seminaraijai Telšiuose 60,000 
auksinų.

UTENA.
Utenos apskričio taryba, ma

tydama visos gimnazijos reika
lą Utenoje, pavedė švietimo Ko
misijai paruošti sekamam posė
džiui projektą gimnazijos na
mams statyti. Utenos “Saulės” 
progimnazijos mokslo priemo
nėms įsigyti asignavo 15,000 
auks. Vidurinėms mokykloms 
po 5,000 auks. Paskirta Augš- 
tųjų Kursų klausytojams avi 
stipendijos po 3,000 auks.

Apskrityj audra padarė nuo
stolių. šeiminiškių sodžius (Už
palių vai.) bemaž visas sugriau
tas’.

V ▼ ▼

PAMINKLAS KANTUI
Ponia Stasė Paškevičienė iš 

Palesių, 'Raseinių apskrities, pa
davė prašymą Lietuvos pagra
žinimo Draugijai leisti jai pa
statyti Kaune Laisvės Alėjos 
gale, prieš Įgulos bažnyčią, pa
minklą Emanueliui Kantui, kai
po pasaulio mįntytojui filosofui 
Lietuvių1 kilmės.

(“Karys”)

Klausimas: — Kiek tas pilie
tis padėjo Lietuvai laisvę išgau
ti?

Atsakymas: — Tiek už kiek 
Laisvės bonų jis pirko.

• * *
Nėra pasaulyje tokių gerašir

džių kurie tautoms laisvę dykai 
dalintų.

VIS DAUGIAU ŠALIųJ 
LIETUVĄ PRIPA

ŽĮSTA
Dar viena laisva šalis pripa

žino mums teisę būti laisvais: 
Šveicarija pripažino Lietuvą de 
jure. Tai musų vyriausiajai se
sutei, šveicarų respublikai, ypa
tingai karšta padėka nuo mu
sų priguli. Ji mums nepapras
tai gražiai patarnavo suteikda
ma pripažinimą kaip tik prieš 
tą laiką kada jos žemėn suva
žiuoja 48 tautų atstovai svars
tyti ir rišti musų 'ginčą su Len- 

Joms pravestas ir nuro- 
kelias, joms palengvintas 
klausimo išrišimas, švei- 
visi gerbia, gyvai atmin-

SVEIKATOS 
ŽIUPSNELIAI

(Niio Foreign Language Infor
mation service, Lietuvių Sk.)
Vanduo ir muilas yra ligų ge

malų priešai, sako Suv. Valsti
jų Sveikatos Biurais. Vartok 
juos.

rodančius pasekmes saulės gy
dymo kaulų džiovos. Tikima jog 
paveikslai aiškiai parodys ligo
niams jog lauko (oro) gydymas 
būtinai reikalingas. Paveikslai 
bus rodomi kožname ligonbutyj.

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

Pamėginkite naujo.

Skylės gatvėse pavojingos. 
Tas pat ir su kapinių skylėmis. 
Sutaisyk į laiką.

kais.
dytas
musų 
carus
darni jų didvyriškus žygius ko
voje už laisvę, šveicarai nemė
gins nei manyti jog tasai švei
carų žygis buvo1 negeras ar ne
taktingas. Galima tikėtis jog 
nuo šios musų laisvės pripaži
nimas bus žymiai pagreitintas 
ir kitose šalyse.

Bet Šveicarija ne tik draugiš
kai patarnavo mums; ji ir pra- 
mokino mus. Ji tarsi sakyte 
sako kad tada kada kiti 'mus 
pripažįsta nepamiršti mums pa
tiems save pripažinti. Tie Lie-

Daugelis mano jog sveikatos 
užlaikymas neužsimoka. Bet 
sveikatos užlaikymas- neužmo
ka gydytojams ir duobkasiams, 
sako Suv. Valstijų Viešos Svei
katos Biuras. Buk sanitariš
ku; jieškok sveikatos pirm ne
gu reikės.

Nevada paskutine iš visų val
stijų priėmė įstatymą bendrai 
dirbti su Suv. Valstijų 
Sveikatos Biuru1 kovoje 
tiškomis ligomis.

Viešos 
su ly-

Lyties ligos yra ligos, o ne 
nusidėjimas. Daugelis ypatų 
nekaltai užkrėsti. Jeigu veikiai 
gydytųsi, su pagalba ištikimo

Liciiio aavu piipdZilliLl. JL1C Jule- j . . i , • .
tuviai kurie kaž ko dar laukia, gydytojo arba viešose Mllu'k°- 
savo valdžios, neremia, bonų ne- se’ 1,goa Adomos. Patentuo- 
perka, tie dar nėra pripažinę tos gyduolės pirktos be atsakan- 
Lietuvos laisvės; jie dar abejo- 610 P^tarmio gali kartais dik- 
ja ar ju Tėvynė turi teisę būti člal su gydy-
laisva ir neprigulminga. Ir kuo tojais kūne gadina jog išgydo 
daugiam tokių abejojančių mu-l vJ’ri^^as ligas.
su tarpe tuo sunkiau mums lau
kti iš kitų savo teisių pripaži
nimo.

Ne veltui pasitaikė taip kad 
kada Genevoje diplomatai svar
stys musų Vilniaus likimą, mes 
čia Amerikoje irgi spręsime sa
vo sostinės likimą. Bonų va
jus gražiai pasiseks —'(bus dau
giau tikrumo jog atgausime 
Vilnių. Neabejojame jog Ge
nevoje žinos kaip eisis musų va
jaus reikalai. Lenkų šnipeliai 
pirmi pasiskubins pranešti. Ne 
vieni Genevos diplomatai riš 
musų sostinės klausimą., Išriš- 
kime tą klausimą mes laimingai 
Amerikoje, lengviau bus išrišti 
ir Genevoje. Kiekvienas nusi
pirkime-bent po vieną Lietuvos 
Laisvės Paskolos Boną.

L. P.

1918 metais nepaklusnus dar
bininkai ir armijos stovyklų pa- 

| sekėjai išplatino karštligę Pie
tų Karolinoj. 'Bet valstijos vir
šininkai sumažino ligą iki 40 
nuošimčių. Jeigu čion pasisekė 
tą padaryti, tai kodėl negalima 
kitur?

Suv. Valstijų Viešos Sveika
tos džiovos ligoniai galės maty
ti krutamuosius paveikslus pa-

LOUIS EISENBERG I 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, | 

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

Princeton 1337-K

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso valandos-: L—3 ir 7—8
Telefonas: Randolph 188

1 304 E. 68 Street.
Kampas Superior Avenue

Virš Lietuviško Banko

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos: 
10 ryte iki 
3 iki 5 po pi«tu.^zi

Nedėldieniais I
nuo 10 iki 12 I

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

Sa niraflalniotn valibalrakllnSuT. Vtlrt. 
P.Untu Biurą

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmuftan. 

žios ypatybės Siame vaiste Įdėtos, 
bu priemaiša priimniai švelnaus 
kvėpalo.

Buffies yra iaoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
puikus plauku sutaisytojo^, kuris 

— _ j-, patiks kad
------- fT ir gačniau- 

siaiypatai.

ALCOHOL4OK- /

STOPSDANDRUff
. PBOHOTIS

HEAI.THY-SCALP
LUXURIANT HAIR

EAD.R1CHTER&CO 
BUSH TERMINAL BLOC 5 

BROOKLYN. 
NEW YORK

$500 iki $4000

Aptiekose 
parsiduoda 
po 65c.arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per paitp 
tiesiog u 
labara. 
torijoa.

Būtinai 
reikalau
kite 
kitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
▼als- 
baženklls.

EKSTRA NAUJYBE!
AR JŲŠ ŽINOTE, 

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

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

’ “Dirvos” Knygyne)

DABAR LAIKAS 
PIRKTI

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

IŠLYGŲ.
Ateikit ir Paprašykit Pa
rodyti Jums ką mes Tu

rime.
S. N. K. REALTY 

CO.
6106 St. Clair Avė.

Tel. Princeton 948-R

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

Aptf ^pauhna 0arbua
ąjtttUSŲ Spaustuvėje Atliekama Visokius

Spaudos Darbus, kaip tai Baliams Pa
garsinimus (Plakatus) visokio didžio; Ti- 
kietus, čekius; Draugystėms Konstitucijas, 
Komisijų Blankas, Ligonių Lankymo Lape
lius, Persikėlimus - Paliudijimus, Mokesčių 
Knygeles ir visokias kitokias Draugystėms 
reikalingas Blankas;

gTT Biznieriams darome Laiškus, Konvertus 
ųlir įvairios rųšies Garsinimus-Korteles;

Spausdiname taipgi dideles Kortas.

Darbus atliekame įvairiomis Spalvomis, pa
darome Paveikslus - Cuts bei spausdiname 
pagal užsakymo kiekvieną dalykėlį nuo pa
prasčiausio iki didžiausiam.

gir “Dirvos” Spaustuvėje naudojama viso
kį kios naujausios Mašinos ir Darbai atlie

kama Gerai, Gražiai ir Greitai.

Greitus užsakymus persiunčiant Special De
livery.

“DIRVA”
7907 Superior Ave. Cleveland, O.

- Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
DANTISTAS ŽSt!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
'ki 7 valandai vakaro

1395 E. S^Street
Cleveland. Ohio.

2 Šeimynų namas, 11 kambarių, su maudynėmis,1 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), skaibynės, dubal- 
tavas porčius, skalinių (slate) stogas. Lotas 38x107. 
Labai puikus namas, ant E. 74 gatv., arti Superior.

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

šeĮimynų namas, 17 kambarių, maudynės, fumasaa, ska
lių (šlate) stogas. Ant Gomelio avė.' ir, E. 74 st.

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

šeimynų namas, 20 kambarių, maudynes, 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 {mokėjimu nuo $500 

iki $4,000 ar daugiau. Taipgi yra priimami kaipo {mokė
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 vietą: 6712 Ėdna Ąve.

2

2

3

3

4

Gera Sveikata yra Didžiausia Palaima
Be Jos Negalime Naudotis Gyveni
mu ir Turėti Pasisekimo Biznyje 
Kuomet mes sergame svarbu yra pavesti vi
są dalyką j rankas daktaro su geru patyrimu 
kuris žino kaip atgrąžinti mus atgal j gerą

Tikra Medikalę Priežiūra Gali Da- 
/dėt Daug Metų prie Jūsų Gyveni- 

mo ir Linksmumo prie tų Metų 
Aš gydžiau naujas ir užsisenėjusias ligas per daugelį metų, ir šis 
ilgas patyrimas išmokino mane kaip išvyti ligas ir suteikti mano 
gydomam žmogui jo buvusią gerą sveikatą trumpiausiu galimu lai
ku, lengviausiais budais ir pigiausiu atlyginimu.

AŠ ŽINAU KAIP
ir mano ofisai yra pilnai aprūpinti visokiais reikalingais prie dar
bo dalykais. Todėl, nežinrint kaip kebli jūsų liga arba kaip ilgai 
nuo jos kentėjot, ir nežiūrint kiek sykių buvai apviltas bejieškant 
sveikatos, aš esu gatavas parodyti ką aš galiu, ir jeigu pasivesi 
mano priežiūrai gal aš galėsiu, ir jūsų atsitikime, kaip ir šimtuo
se kitų, pastatyti jus ant naujo kelio kuris baigsis atgavimu ge
ros sveikatos kuri jums priguli.

Mano Kainos Yra Visai žemos ir Išlygos Lengvos. 
Aš Neimu Nieko Už Pasitarimus.

DR. KENEALY
Avė. Antros Grindys 

Republic Building

Ofiso valandos 
nuo 9 ryte iki 

8 vakare
647 Euclid

PRIEŠAIS
TAYLOR ARCADE

Nedėldieniais 
nuo 10 ryte iki 

2 po pietų 
Cleveland, O. 
DURYS GRETA 
STAR TEATRO

X-SPINDULIŲ EGZAMINAVIMAS $1.00
JEIGU sergi, nežiūrint kokia priežastis nebūtų,' arba kaip nusimi- 
J nęs palikai po visokių nepasisekimų gydytis, NENUSTOK VIL- 

-- A AtfĮI TIES IR ATEIK PAS MANE. Aš gydau visas speciales vyrų ir
moterų ligas, taipgi ligas KRAUJO, ODOS, SKILVIO, INKSTŲ, 

J KEPENŲ, PLAUČIŲ, NERVŲ, ŠIRDIES, NOSIŲ, GERKLĖS, VO- 
llfeįjl / TIS ir PATRŪKIMĄ. Su pagalba X-SPINDULIU, ELEKTROS ir

mavo modemišku vėliausiu MEDIKALIU ir ELEKTRIŠKU gydy- 
” mu busi pagydytas kuogreičiausiu galimu laiku.

Mano pasisekimo paslaptis yra atsargus jieškojimo metodas priežasčių kurios žmogui kenkia. 
Aš naudoju X-SPINDULIUE, MIKROSKOPĄ ir CHEMIŠKĄ išanalizavimų ir visus MOKSLIŠKUS 
metodus atradimui jūsų negeroves -priežasties. NĖRA JOKIO SUĖJINĖJIMO PAS MANE.

Mano ypatiškas ištyrinėjimas metodų naudojamų EUROPOS KLINIKOSE ir. mano 21 metų pa
tyrimas gydyme KEBLIŲ ir UŽSISENĖJUSIŲ LIGŲ vyrų ir moterų duoda man progos jų gydyme 
ir mano darbo pasekmės visada buna žmonėms paganėdinimu.

Ar sveikata visai suirus? Ateik pas manę ir aš tau kuogeriausia pagelbėsiu.
Aš vartoju- Garsius Kraujo Vaistus 606 ir 914

Visi mano gydymai yra visai BESKAUSMIAI. Galite pasitikėt ant nuoširdžios opinijos, teisin
go apsiėjimo ir geriausio gydymo tokia KAINA KOKIĄ JUS ĮŠGALIT MOKĖTI.

Jeigu jūsų liga yra NEIŠGYDOMA aš tų jums pasakysiu. Jeigu IŠGYDOMA jus pasveiksi! 
trumpiausiu galimu laiku.
Aš YPATIŠKĄI PRIŽIURIU VISU SAVO LIGONIUS. VISUS REIKALUS UŽLAIKAU SLAPTOJ. 

PAS MUS GALIMA SUKALBĖT LIETUVIŠKAI.

DR. BAILEY “Specialistas”
5511 EUCLID AVE. Netoli E. 55th St. Room 222. Antros Grindys. 

CLEVELAND, OHIO
OFISO VALANDOS: NUO 10 RYTE IKI 7 VAKARE. NEDĖLDIENIAIS NUO 10'RYTE IKI 1.
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! Kas Girdėt Clevelande-Apieiinkese j
Telefonai Princeton 2727 Randolph 1157

Maldos netoli debesų. Ant pat žymių biznierių, protestonų ku 
viršaus augščiausio Clevelande nigų ir advokatų jau buvę pri-

PASITIKIMAS LIETUVOS 
ATSTOVO ČARNECKIO 

PRIRUOŠTA
Utarninko vakare Lietuviško

je salėje atsibuvo Stoties Valdy
bos ir šiaip vietos draugijų vei
kėjų susirinkimas pasitarimui 
kaip tinkamiausia priimti atvyk
stantį į Clevelandą rugsėjo 29 
d. naująjį Lietuvos Atstovą V. 
Čarneckį. Tą pačią, dieną va
kare atsibus prakalbos.

Pasitikimas bus iškilmingas: 
kada bus sužinota tikras laikas' 
kuomet trūkis iš Chicagos -pri
bus, visi nuvyks į E. 105th ir 
St. Clair avė. stotį, iš kur pa
siims gerb. čarneckį' ir perveš 
per miestą į paskirtą pietums 
viešbutį.

Visi biznieriai ir šiaip žmonės, 
norintieji dalyvauti automobi
liais pasitikime stotyje, rengki- 
tės ant tos dienos (ketvergo, 
šio mėnesio 29 d.), prieš pietus, 
ir pribukite’pas Lietuvišką sa
lę. Automobiliai turės būti pa
puošti vienodai: >nuo pirmgalio 
iki priešakinės sėdynės reikės 
nutiesti Lietuviškos vėliavos 
spalvų kaspinai, prie to galės 
būti Lietuviška ir Amerikoniš
ka vėliavu'kės, ir taipgi dalyvau
jantieji galės turėti vėliavukes 
rankose.

Apie tikrą laiką ir viską rei
kalingo bus pranešta toliau.

Su atstovu nuvykus hotelin, 
atsibus pietus. Pietuose įgalės 
dalyvauti kas tik norės, 'ar daly
vaus ar ne pasitikime stotyje. 
Iškalno užsisakyti pietums bi
lietus galima: “Dirvos” krau
tuvėje, ’Lietuvių Banke ir kita
me banke ant St. Clair avė., pas 
P. Muliolį; .taipgi galima bus 
užsisakyti ir pas kpmiteto na
rius. Nei vienas neatsilikite.

Prakalbų laikas-ir vieta savu 
keliu bus plačiai-išgarsinta.

ir vilko keliasdešimts pėdų, mir
tinai sužeisdamas; nuvežtas' li- 
gonbutin jis mirė. Buvo sužei
sta jo šeimynos nariai, sykiu 
stovėjusieji.

Užbaigimui Clevelande bedar
bės, utarninke laikyta didžiųjų 
miesto industrijų atstovų susi
rinkimas, sumanymu miesto ma
joro Fitz Geraldo, sušauktas 
veikiančiojo majoro Woods.

Majoras permatė tik tokiu 
budu galima busiant pagerinti 
Clevelando padėjimą, pradėti ar
tinti galą ’biznio nuslugimui ir 
bedarbei. ‘Nematau priežasties 
kodėl nebūtų galima viską va
ryti pirmyn”, pasakė Woods; 
“šis miestas turi daug didžiau
sių komercialių galvų ir jeigu 
tik jas sudėsime veikti sykiu, 
pasiseks atrasti vaistą panaiki
nimui blogų laikų”.

Jeigu dirbtuvės pradėtų veik
ti, toliau aiškino Woods, Cleve- 
landiečiai turėtų pinigų; jie ir 
turėtų ką praleisti; krautuvės 
turėtų pinigų; jos pirktų nuo 
išdirbėjų ir taip vienas kitą pa
silaikant dalykas stotųsi geru.

Kalbėdamas apie bedarbės 
pasekmes,' Sveikatos Komisijo- 
nierius Rockwood pasakė: Tūk
stančiai Clevelando vaikų ken
čia nuo nedavalgymo; jie nega
li gauti tinkamo maisto; jiė val
go tai • kas visai vaikams netin
kama; j’ 
mena ir 
na stoka 
ma dar 
dys, nes 
geresnio 
kams.
bus gatavi visokiai užkrečiamai 
ligai. '-Jeigu tėvai nepradės dir
bti, 'tūkstančiai vaikų- galės mir
ti dėlei stokos maisto ir apval
kalo.

■akmens stulpelio. Tasai vyras, 
vaikščiodamas parke, savo nuo
stabai, rado po vienu jaunu ar- 
žuolu ir jo paminėjimui įreng
tą toblytėlę. Tuojau susinešė 
su parkų valdyba ir prašė leis
ti jam tą’ toblytėlę ir akmenį 
iškasti, kas jam ir pavelyta.

Daug kareivių per klaidą pa
skaityta mirusiais, o jie dabar 
tebegyvena.

budinko, 21 gyvenimų augščio, 
tik ką pastatyto ant kampo Su
perior avė. ir E. 9th st., užbai
gimo paminėjimui padaryta sa
vo rūšies naujenybė: vieno ku
nigo sumanymu, ant stogo at
laikyta pamaldos, kuriose daly
vavo apie 300 žmonių.- Budin- 
kas stovi skersai gatvės nuo vie
tos katalikų katedros.'

Ant kito kampo, ant Supe
rior avė., vėl tuoj bus pradėta 
statyti kitas 21 augšto budin- 
k'as.

imta nakties laiku, apsimaska- 
vusiems susirinkus tam tikroje 
vietoje.

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

elektros šviesa, šildymui namo pe
čiai skiepe. Randasi netoli 
Lietuviškos bažnyčios, 6805 
avė. Savininkas išvažiuoja 
tėvynę.

naujos 
Edna 

į savo 
(36)

Moterįs kandidatėmis, 
kričio mėn. rinkimams į

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)^
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jjįZ SUPERIOR

Publis

Pereitą pėtnyčią netoli Clevfe- 
lando nuvirto nuo relių pasažie- 
rinis trūkis, važiavęs iš Chica
gos. Nugriuvo šeši vagonai, su
žeista (keliolika žmonių, (niekas 
neužmušta, lyg ant laimės. Nu- 
virtimo priežastis, sako, buvus; 
relių prasiskėtimas.

Lap- 
mies- 

to majorus subruzdo visos parti
jos ir randasi daug kandidatų, 
tarpe jų keletas moterų.

PARSIDUODA 5 kambarių ra
kandai, apinauji; j,savininkas 

išvažiuoja Lietuvon. Kaina pri
einama; galima užimti ir tuos 
kambarius. Rerida pigi. (37) 
F. A. L., 1210 E. 79th st. viršuj.

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

jie apserga, tėvai nusi- 
taip viešpatauja abel- 
moralių jiegų. ši žie- 
blogiau tuomi pasiro- 
šaltam ore reikalinga 
maisto, ypatingai vai- 

Jeigu jie to negaus, jie

Nužudė pačią, pats nusišovė. 
Kenmore, O., tūlas 42 m. amž. 
vyras nušovė savo 37'm. žmo
ną, paskui atsuko sau kulką į 
galvą ir krito negyvas, žmo
na, mirtinai peršauta, dar išbė
gus iš namų kur tai ėjo, bet su-j 
krito gatvėje ir mirė.

Apsinuodino. parodoje. Ohio 
valstijos ūkio produktų ir gyvu
lių parodoje rugpjūčio 31 d. nuo 
valgio apsinuodino apie pora 
šimtų žmonių. Vienas iš dides
nių' parodoj dalyvautųjų suren
gė esantiems dykai užkandžio", 
bet nuo ko jie susirgo nežinia. 
Vieni -paimti į Tigonbučius, kiti 
ten pat 'buvo gelbėjami Raudo
nojo Kryžiaus atstovų;

Detektivai pereitoj pėtnyčioj 
suėmė tris Italus užsiimančius 
bombų bizniu — grąsinimu su
sprogdinti žmonių namus, jei 
nepristatys jiems reikalaujamų 
pinigų.

K u Klux Klan Amerikonų juo
dašimčių organizacija rengiasi 
vėl “įšventint” 500 narių; pas
tarose dienose, keletas šimtų pa-

Teatrališki Veikalai
Reikalaukit ‘‘Dirvoj*”

Klebonas Kaltas —r 4 veiksmų 
komedija iš gyvenimo, reikia 
apie 10 ypatų. Kaina 45c.

Pavogtas Kūdikis — trijų aktų 
tragedija, 48 pusi, knygelė, 
lošia 6 merginos ir 10 vyrų, 

. prie jų keletas pašalinių. — 
Kaina 40c.

LIETUVIŠKA
APTIEKA

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

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

DR. P. J. HUGHES 
DENT1STAS

1935 ST. CLĄIR 
Ave.

Darbą Gvarantudju 
Kainos prieinamos

Valandos: 9 ryto iki 8 vak.

DR. J. T. DUHIGG
Gydytojas ir Chirurgas

1395 E. 9th St., tarpe St. Clair ir Superior Ave.
Pradėjo vėl gydymo praktikų po prabų rimo suvirs 10 metų kaipo 
chirurgas Suvienytų Valstijų Laivyne ir Jurininkų Ligonbutyje. 
Specialiai prirengimai gydymui vyrų liyų ir davimui Salvarsan 606.
Ofiso valandos 1—4 po pietų ir 7—8 vak. Nedėliomis nuo 11—1.

— Telefonas Prospect 4061 —

UŽSISENĖJĘ LIGOS

ĮjUO DIDELE 
GRIAUTA

TUKSI

ATIDARYMAS NAUJOS LIE
TUVIŠKOS BAŽNYČIOS

Nedėlioj, rugsėjo 11 d., atsi
daro nauja Clevelando Lietuvių 
bažnyčia, pastatyta šią vasarą, 
ant E. 67 gatvės, prie Superior 
avė. Pirmos pamaldos naujoje 
■bažnyčioj atsibus nuo 10:30 ry
te. Formalia bažnyčios -įšventi
nimas atsibus vėliau, „kaip tik 
naujasis vyskupas- spės pasi
tvarkyti savo reikalus.

Naujoji Lietuvių bažnyčia yra 
puiki muro budavonė, apačioje 
skiepe turi didelę svetainę, pas
kui kambariai mokyklai, viršu
je bažnyčia.

Panedėlyj e taipgi prasidės ir 
parapijos mokykla, sykių' su 'vi
so miešto mokyklomis.

Kun. V. G. Vilkutaičio pasi
darbavimu vietos- Lietuviai pa- 
si'budavojo labai gražų dievnamį 
su visais patogumais kaip mo
kyklai 
Darbas 
nėšio.

Apvaikščios Dantes mirties 
sukaktuves. Miešto majoras iš
leido pranešimą jog rugsėjo 14 
d. bus iškilmingai apvaikščio
jama 600 metų nuo Dantes mir
ties sukaktuvės. (Ziur. p. 5)

Prasidedant rudens teismų ei
lei, ant rekordų yra teisimui 12 
žmonių kaltinamų pirmo laips
nio, žmogžudystėje. .

Nusižudė iš bado. Paežeryje 
atrasta lavonas nežinomo seny
vo žmogaus; apie tą vietą jį ki
ti matė sukinėjantis per savai
tę laiko. Vieno žmogaus jis pra
šė duoti pinigų -maistui; jis da
vė. “Aš neturiu ko valgyti; ne
dirbu jau du mėnesiai?’ Tasai 
žmogus jam davė 50c. Vėliau, 
matyt, jisai prįsigirdė.

taip ir didele svetaine, 
tęsėsi nuo vasario mė-

Liet. Apšvietos Draugi-Visi
jos nariai (“Artojo” skaityto
jai) ateikite pėtnyčios vakare, 
rūgs. 9 d., į Draugijos susirin
kimą “Dirvos” name, nuo 7:30 
vai. vakare. Bus rinkimas nau
jos valdybos ir keletas menkes
nių dalykų aptarimui.

Lietuvių Apšvietos Draugijos 
valdyba ruošiasi žiemos bėgyje 
parengti paskaitų vakarus, ka
me bus Įvedama sistematiškos 
prelekcijos įvairiais klausimais. 
Bus, kaip manoma, viešos, abel- 
nai visiems, ir draugijos na
riams ir pašaliniams. Apie tai 
bus pranešta vėliau.

Uždaryta gazas. Nuo rugsė
jo pirmos dienos. Lima, O., už
daryta natūralia gazas ir žmo
nės liko beveik be kuro. Kom
panija gazą sulaikė be jokio iš 
kalno apie tai pranešimo.. Ke
letas kitų aplinkinių miestukų, 
gavusių gazą iš Lima, taipgi jo 
neteko. Tokis kompanijos pa
sielgimas buvo pasekmėje nesu
sitaikymo delei užmokesnio už 
gazą: kompanija norėjo gauti 
daugiau, miestas nepavelijo. *'

Tokie pat ginčai eina. Cleve
lande ir kelis sykiu jau vietinė 
naturalio gazo kompanija grąsi- 
no gazą sulaikysianti, jei nebiis 
leista pakelti kainą.

Skelbiant Clevelandiečįus pir
kusius Lietuvos bonus, per klai
dą pagarsinta jog Dr. J. Šemo- 
liunas pirko tik už $50. Jo yra 
nupirkta bonų už $100.

Nedė-Vyskupo pasitikimas.
lioj Clevelando katalikiškoji vi
suomenė ir abelnai visas mieš
tas iškilmingai priėmė naują 
Clevelando diocezijos vyskupą, 
Juozapą Schrembs. Iškilmes tu
rėjo du miestai — Toledo, Ohio, 
jį (išleidžiant, ir Clevelandas su
tinkant. Schrembs buvo Toledos 
diocezijos vyskupu per 11 me
tų, mirus šį pavasarį Clevelan
do vyskupui, jis tapo nuskirtas 
į šią dieceziją.

Pats atlaikė savo prisikėlimą 
iš numirusių. Tūlas vyras per
eitos savaitės pabaigoje daly
vavo, taip sakant, pats savo pri
sikėlime iš numirusių. Jis ka
rės laiku buvo Francuzijoje’ ir, 
kaip ir daugybė kitų kareivių, 
tapo Vokiečio kulkos nušautas. 
Pereitais metais Mirusių Pami
nėjimo dienoje miesto parkuo
se prie kelių buvo susodinta ar- 
žuolai paminėjimui kiekvieno 
negryžusio šio miesto kareivio, 
su to kareivio vardu ir pavar
dė prie aržuolo, iškalta varinė
je toblytėlėje ir užtaisytoje ant

‘Dirvos” Skaitytojams 
Duodamos Dovanos 

(ŽIUR. PUSL. .2)

Dvi dienos švenčių, nedėlioj 
ir panedėlyj, nunešė su savimi 
tris gyvastis, 39 žmonės sužei
sta pasekmėje neatsargaus va
žinėjimo /automobiliais.

Nedėlioj užmušta vienas, 15 
sužeista, 'panedėlyj buvo dau
giau — du užmušta ir 24 sužei
sta.

Nedėlioj užmuštas žmogus bu
vo pažiūrėti vyskupo atvažiavi
mo, stovėjo prie WaInut'Jst. ant 
gatvės kampo, tuo tarpu besi
sukąs automobilius jį permušė

Indomios prakalbos at si būna 
kožną nedėldienį nuo 10 ryte iki 
12, Wm. Abel and Sons Co. 
salėje, 7017 Superior avė., tarpe 
E. 70 ir 71 gat. Inžanga visiems 
dykai, kolektų jokių nėra. Tin 
ka paklausyti vyrams ir mote
rims, aiškinama įvairus tikybi
niai dalykai.
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REKORDŲ KAINA NUMAŽINTA 
COLUMBIA Grafofonų rekordų kai- 
na tapo numažinta iki 85c. už 1 0-coli- 
nius rekordus. Užsakydami rekordus 
iš ‘‘Dirvos’Į Krautuves Katalogo siųs

kite po 856, Mažiau šešių rekordų 
perkantiems siuntimo neapmokame?

“DIRVOS” KRAUTUVE
7907 Superior Ave. Cleveland, O. V-Qs*' .

l^r* Ray R* Smith, Dentistas
6701 ST. CLAIR AVĖ. Kampas E. 67 St. 

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

akausmio Dantų Traukimo.

E no T 
■PMN’

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.

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

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

arba
apsirūpinti per telefoną, laišku 
ypatiškai atsilankius
Šiuo antrašu:
MULIOLISP .

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

IŠPARDAVIMAS 
VILNONIŲ 
VAIKAMSOhio Didžiausia ir x Reikalaukit

Geriausia Krautuve Eagle Štampų

DVEJOM KELINĖM SIUTŲ
Iš priežasties prasidėjimo mokyklų mes pasiūlome šiuos augštps rūšies, $9.98 

grynos vilnos, su pamušalais dviem kelmem siutus po $9.98. Mieros yra 
nuo 8 iki 18. Atsiveskit savo vaikus ir nupirkit šitokius jiems siutus.

VAIKŲ MACKINAW PLOŠČIAI ..
$7.50 iki $12.50 dubaltava krutinę vilnoniai mackinau trumpi ploščiai iš $5.98 

naujų marginių. Su diržais aplinkui visą ir su dideliais užverčiamais kai-
niariais žiemos laiku. Mieros nuo 6 iki 18 metų vaikams. «

CORDUROY KELINĖS
Vaikų tvirto corduroy audimo kelinės Su 89c 

tvirtai susiūtomis siūlėmis ir gerai priren
gtos nešiojimui. Sukirptos plačiai ir tinkamiausios 
vaikams kuriems, reikia stiprių. Mieros nuo 6 iki 
Itį metų; Skiepe.

VYRIŠKI SIUTAI
Toliau tęsiasi musų išpardavimas vy

riškų buvusių po $40 ir $45 vilnonių 
siutų. Yra vieneiliais ir dvieiliais guzikais, mieros 
nuo 34 iki 42. Skiepe'.

$19.95

VYRŲ DARBINĖS KELNĖS
Vilnonės tamsios išilginiai bryžiuotos, mieros 30 

iki 50. Parsiduoda skiepe specialiai nu- $2.19 
mažinta kaina po .................

VAIKAMS BLIUSKOS
Vaikams mokyklon eiti bliuskos daugybe- 59c 

je sviesiu ir tamsių spalvų; gražiai išdirbtų, 
pavyzdžių, mieros nuo 6 iki 16. ''•Pasirinkimui po 
59c. Skiepe.
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L. WURM 
PERKRAUSTYMO IR SAN

DĖLIO KOMPANIJA 
Ofisas 1328 E. 80th STREET 

Netoli Superior.
Telefonai: Bell — Randolph 1188 

Ohio State Princeton 979-W

Duodama 
Merchants 

Trading 
Štampai
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VYRŲ IR MOTERŲ. Jeigu užkrėstas, turi tuojaus pasi
tarti su manim ir gausi geriausią galimą patarimą apie pal 
dėjimą, iki nepervėlu. Mano speciališkumas ayiima 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. Dėlei to aš kviečiu jus ateiti pas mane.
Aš GYDAU CHRONIŠKAS* LIGAS KRAUJO, ODOS IR 

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

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

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

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

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

Duodam Merchants Red Stamps 
su pirkiniais 10c. ar augčiau

Tai yra 
Krautuvė

Del Žmonių

Keletas Naudingų Dalykų
Pigiausia Kaina

Reguliares $5 ir $6 Skrybėlės

$379
Iš Lyons ir šilko velveto įvairių išvaizdų —, 
jūreiviškos, užversta kakta, čin čin ir vieno
dais plačiais bryliais. ''Aptaisyta gražiomis 
plunksnomis, '(karoliukais, kaspinais. Visokių 
spalvų.

Bailey’s—Ketvirtos Grindys

Žiūrėkit! Mergaitėms 
Štai Skalbiamos Dresėš

95 c
Klėtkuoto ir smulkiais langiukais gingham au
dimo: su diržais, plačiais palaidais užpakaliais, 
baltos ir vienodų paskirų spalvų kalnieriais ir / 
mankietais. Mieros nuo 6 iki 14 metų..

K Bailey’s—Trečios Grindys

B DARBINI 
JUDĖJIM

fynlstijos sva 
įįįjjBe pasirodė 
-įįoienklai ir i 
įįjiptoi laikosi, 
įįnife gauti pra 

dalių rodo į 
a alinio.
j yojngstpmio ai 

įjji apie padidėji 
įilfao darby, g 
įgįOmoė. pinniat 
A 
įįg pennamos pi 

psĮatijime. Gelž 
tapudėjiuio didės 
kffljino.
llnapoolio puodii 

^iralėjai kalba vi 
įįi apie savo stos 
feigimo išdirbsi 
įįa fet laukiama

Išpardavimas 
Vaikinams Siutų

$12
Geri siutai ir nekurie sukeistų raukiu iš regu- 
liario buvusio pardavime daugio; veik visi yra 
geros rūšies darbo. Vieneiliais ir dvieiliais gu- 
zikaiš mados. Mieros nuo 34 iki 36.

Bailey’s—Antros Grindys

Išpardavimas 
Moteriškų Naktinių Apsiaustų

$139
Gražus paprasto balto audimo ir batesto ap- 
siaustalai iš Tiesos spalvos; apvalais, ketur- 
kampais ir V-pavidalo kaklais; kimono ranko
vės. Gražiai apsiulėti.

Bailey’s—Ketvirtos Grindys

Laivakortes
TIESIOG I KAUNĄ 

IR IŠ LIETUVOS

Siunčiame Pinigus | Visą Lietuvą
PAČTU ir KABELIU, TIESIOGINIU SUSISIEKIMU

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

RYGOS OFISAS - 30 Wall St., Riga, Latvija

Gabowitz-Castle and Co.
INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE

Woodland cor. Ę. 37th Cleveland, Ohio
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lai! gauna 30 dol. 
j lęa, K Y, prie : 
J šį) tilto dirba tiri 
i gipudama po $3' 

!j j j sKa didžiausi 
į Bjn: rituoja geleži 
| SSOpėdą augščio 
i Įtlirbonalinšapė 
$ iijtaitiaktoriai Jer 
4 -Eahvo tam darbi 

■ imųnija pasiun 
1 jąsra dirbtuves <n 

■Jriln) ta moteris.’ 
lirite kitus -apims 
■ij? nesibijanti.

, ■buįbakasiu armija 
■m, DL, ir aplii 
■Angliakasiai susi 

-‘attijn, rengėsi patrai 
Imi ir lutą gretimą, 

angliakasiai, 
jiū pereitą ketverg 

• Sija Policija ir ši 
si ginklais ma 

■Qiriki Miestelių 
•®a pato angliškas

• jksM. Cal, austrei 
'y ėją darbininkų i 
fc: atsisakimo tail

yt jbtjjoj, tris na 
puta savaitę netu 

ifflma daužė ta

W Kuadoj, aliejaus
VR eksplozijai

ė darbininkai su;

Springfiel 
dabfy tai

1 *“-----
įklijoje, prie Pla; 

y ^4 ant akės bu 
kontestas, kai 

l(W) ypatų. Ko 
j dvi klesi: vi 

a*?7® traakianiy plug 
j tnddamy.

aaoMalis koniiti 
lisešė rezoliucij

E, V. Debs< 
B kalėjimo, nor 

a?® Ima pasakęs kai 
su Vokieti 

1/ paliuosavimtu
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