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Austrai-vokiečiai giriasi laimėjimais Italijoje

Neturi ramybės nei pailsio gero,

NEW YORKE STOKA
ANGLIES.

NEGRŲ MUŠTYNĖ SU
POLICIJA.

/trupi
IHHHHHtl

PRADĖTOS TARYBOS BREST-LITOVSKE APIE UŽVĖRIMĄ 
PILNOS TAIKOS, DALYVAUJANT VOKIEČIŲ-AUSTRV UŽ
SIENIO MIN\ DR. V. KUEHLMANN’UI IR GR. ČERNIN’UI.

True translation filed with the post 
mast?r at Cleveland, December 21, 
1917.

TEINA Kalėdos — vėl žiaurios ir šaltos,

Smarkus susirėmimai Prancūzijoje Flandrijoje 
ir Italijoje.

Kazokai ir AL Kerenskis vis dar grūmoja 
bolševikų valdžiai.

True translation filed with the post 
master at Cleveland, December 21, 
1917. True translation filed with the post 

master at Cleveland, December 217" 
1917.

Rusija pertrauke k. 
su savo priešais iki 12 d. 1918 m

“DIRVOS” skaitytojus, rėmėjus irbėndradarbius su Kalėdų šven 
temis ir velijame viso geriausio! I 
kščiosime kaipo laisvos Lietuvos

Ir vėl jie dejuoja — kas bus.

True translation filed with the post 
Cleveland, December 21,-

SĄJUNGIEČIAI KALBA APIE PRIPAŽINIMĄ BOLŠEVIKŲ 
TAIKOS.

CLEVELAND, OHIO., PENKTADIENIS, GRUODŽIO (DEC.) 21 D, 1917 M.

VOKIEČIŲ KARIŠKI LAIVAI PASKANDINO ANGLIJOS PA
KRAŠTYJE 11 LAIVU, JŲ TARPE VIENĄ-KITĄ KARIŠKA.

kitas Kalėdas linksmai apvai 
nųs-d ukters! Srb. ir Aiim.

True translation filed with the post 
master at Cleveland, December 21, 
1917.

True. translation filed vvith the post 
master at Cleveland, December 21,

True translation filed with the post 
master at ■ Cleveland, December 21, 
1917. • -

LENINAS PASIRAŠĖ ANT SU
TARTIES PERTRAUK ri

KARŲ.
Petrogradas. — Oficialės Bol 

ševikų žinių agentūros paskel
bia .16 d. gruodžio, kad Rusija 
ir Vokietija susitarė padėti gink-

True, translation filed with the pos£- 
master at Cleveland, December 21* 
1917. .

LLOYD GEORGE GALI TAPTI ANGLIJOS DIKTATORIUM. 
AMERIKOS ATSTOVŲ RŪMAS PRIĖMĖ “SAUSĄ” BILIV 282 

BALSAIS PRIEŠ 128 B. — PATARIMAS VAL
STIJOMS ĮVESTI BLAIVYBĘ.

Atgims ji, nors vargo po letena kito, 
Nors nešė ji karės vargus,—

Su atvira širdžia mes laukim, budėkim— 
Kada ims Tėvynė šaukt mus.

Dabar, kolei varžo mus pareigos kitos, 
Kiek galim, padėkime jai,

Kalėdos lai šitos mums laisvę priartins—

koma, kad-bėgyje mene- 
dejų jati žydai -galėsią 
į savo žemę.-. / ’ į

Iš -Londono gauta telegramas, 
kad daktarai, nursės ir kitokie 
medikaliai nusimaną apie hy- 
giehą gali jau grįžti į Palestiną. 
Sakoma, kad daugelis žydų, or
ganizuojamų moterų Sienisėių 
organizacijos, jau gatavi pradė
ti darbą Palestinoje. , .

Sumanymas - sudalyti .^-fondą 
iš 8100,000,000 atpirkimui ir ap
gyvendinimui žydų ^“pažadėtoje 
žemėje” tapo paremta^ tuoj su
dėjimu $85.000.

ir 1899 m. Jie turi būti gata
vais ant visko, kas galės atsitik
ti. Oficialiai pranešama, kad 
dabar gatavų kareivių turi 
4,200,000, o 800,000 paliuosuotų 
delei nesveikatos bus per naują 
šaukiami peržiūrėjimui.

True translation filed with the post ] True translation filed with the post 
master at Cleveland, December 21, master at Cleveland, December 21. 
1917. 1917.

New York. — New Yorkas 
jau baigia deginti paskutinį 
šmotą anglies. Miestą sutiks 
anglies badas, jei greituoju kas 
nepristatys reikalingo kuro. Jei- 
nebus gauta anglies, užsidarys 
apie 150 mokyklų; sutartis pri
statyti anglį ligonbučiams taipgi 
pradeda pasirodyti negalimomis 
išpildyti. Daugelis šeimynų, ku
rios diena iš dienos pasipirkda- 
vo biskelį anglies, dabar kenčia 
šaltį, nes negali niekur gauti.

ITALIJOS FRONTE.
Roma. — Apie Senaciją eina 

smarkus veikimas; austrai smar 
kiai stumiasi pirmyn. Prie upių 
Piave ir Šile eina didelė kova. 
Italai deda visas pastangas iš
laikyti Veneciją nuo užėmimo.

Anglų ir f raucuzų kariumenė 
dabar padeda italams.

Vėl sniegas apklojo laukus,
Vėl pusnjs ir speigas prispaudė vargdienius,

True translation filed with the post 
master at Cleveland, December 21, 
1917.

TIRPITZ SAKO, KAD ANGLI
JA IKI ŠIOLEI IŠLOŠUSI. 
Amsterdam. — Vokiečių laik 

raščiai patalpino ilgokas ištrau
kas iš kalbos did. admirolo von 
Tirptzo, laikytos Hamburge; 
admirolas pasakė:

“Iki dabartinio laiko šioje ka
rėje Did. Britanija yra laimėju
si, bet ne pralošusi. Taika ant 
išlygų, kaip pirma būvį arba ant 
atsakymo nuo pirmųjų reikala
vimų delei to negali būti Vokie
čių svarstoma.”

Atsakydamas į skleidžiamus 
gandus, buk Vokietija atiduotų 
Zeebruggge ir Ostendą, jei Angli 
ja užleistų Calais, von Tirpitz 

• sako:
“Užleidimas Calais negalėtų 

niekad susilyginti su pirmaisiais 
. geriausios svarbos miestais. Po 
j karės ir kanalo tunelis taps 
faktu. Delei tikros apsaugos, 
mes turėtume turėti, šalip Hau- 

įdrijos ir Antverpo dar Calais 
' ir Boulogne.

CARĄ REIKALAUJA PASO
DINT KALĖJIMAN.

Londonas. — Iš Petrogrado 
pranešama, kad tuo laiku, kaip 
paskelbta, jog caras pabėgo. 
Izmailsk ir Petrogrado pul-

Aukurą apkraukim gausiai
Aukomis, kas galim, kurių spėkos leidžia,— 

Tėvynė atgims gal rytoj,
Tikėkim, jog saule ramybės skaisčioji 

Tėvynės padangėj kils tuoj!
K. S. Karpavičius.

KAIZERIS RENGIASI PRIE 
KARĖS IR TAIKOS.

Londonas. — Sulyg praneši
mų. vokiečiai laukia didelės ka
rės užbaigimo pasiūlos, kaipo 
Kalėdų dovanos. Tą padarys 
kaizeris savo rašte į savo žmo-

. .. Lietuvių Spaudos Bendrijos
4. B. Bartt&eviUa* pre* >

Metinė Prenumerata:
Suvienytose Valstijose.
Kanadoj ir Mexikoj__
Kitose Viešpatystėse...

Prenumerata apmokama iš viršau*. Prenumeratos 
mera* skaitoai nuo dieno* užurašymo. ne. nuo Nauju Me
tu. Apraminimu kainu klauskite laišku. Adresuokite:.

“DIRVA”
2004 St. Clair Ave. CLEVELAND. OHIO

MIRĖ DRUTUOLIS 
F. GOTCH.

Dės Moines, la. — Drutuolis 
Frank Gotch, pasižymėjęs savo 
laiku kaipo gabiausia pasaulio 
ristikas, mirė 16 d. gruodžio, 
Liames mieste. Jis yra gimęs 
balandžio 27 d., 1876 m. Risty- 
nėmis jis sudarė didelį turtą, 
kurio vertė iki $400.000. Jis sįr 
go per paskutiniuosius du metu.

nes.
Jeigu to pasiūlymo nepriims 

niekas, tada žadama pradėti ofen 
sivai ir dėti pastangas prie ve
dimo karės tolyn. Sakoma, kad 
jau vokiečių spėkos pasiekian
čios augščiausio savo laipsnio, 
todėl vokiečiams reikią greičiau 
pradėti taikos tarybas, nagu 
amerikonai kareiviai stos į mū
šių linijas.

S2.M
4 2.50 
43.00

Leon Trickiš, užrųbežinių da- 
!ykų ministeris Rusijoje, Darb. 
Tarybos susirinkime pranešė, 
kad nūsigiftklavimas ir paliovi- 
mas ■ mušiu visuose frontuose 
bus tuoj palieptas. Tuoj po 
pasirašymo pertraukti mušius, 
bus pradėta taikos tarybos.

True translation filed with the post 
master at Cleveland, December 21, 
1917. _______ _

SĄJUNGIEČIAI ŽADA PRIPA
ŽINTI RUSIJOS “RAUDO

NUOSIUS.”
Londen. — Kuomet rusai da- 

: rė sutartis apie pertraukimą ka
rės su vokiečiais ir nusiginklavi
mą, sąjungiečiai darė sutartis 
tarp savęs pripažinimui bolševi
kų valdžios. Priėmimą geresnių 
valdžios. Priėmimą geresnių 

.pažiūrų į naują Rusijos valdžią 
reikalavę Amerikos atstovai Pa
ryžiaus konferencijoje ir ta nuo
mone persiėmė visi sąjungiečių 
atstovai.

Lord Northcliffe rašo: “Tiki
masi, kad bolševikų valdžia galės 
pasilaikyti ilgesnį laiką. Svar
biausia sąjungiečių tikslas bus 
padėti Rusijai išlipti iŠ ekonomi
nės pražūties.”

ŽYDAI RENGIASI VAŽIUOK 
ĮJERUZALĮ. r .

Baltimbre,Md.^ ^ Du šimtai 
Sionistų organizacijų vadovų 
šiame mieste- -suvažiavę svarstė 
savo tautos reikalus^ dabar, Pa
lestinai patekus-į. Anglų-rankas,- 
jie mano galėsią tenai-lengviau 
gyventi. -—

Šis tai yra pirmas . žingsnis 
(žydų padarytas sąvo--tąutos klau 
simė; s 
šio are 
keliauti

, BAKER SUDARĖ -KARĖS 
TARYBĄ.

Washington. — Karės sekre
torius Baker paskelbė, kad tapo 
sudarytas komitetas parupini- 
mui karei reikalingų daiktų ir 
pristatymui jų namie ir užrube- 
žin. Savo pranešime Baker ša- 

ITALIJOŠ KARIUMENĖ Į ko: “Planai, kurie jau buvo rėn- 
Roma. — Italija pašaukė ir. giami per keletąsąvaičių irsvar- 

_~tamvstėn I stvmai apie sudarymą kariško- 
visus vyrušt^mu^Sstarpe 1873|šidš tarybos’ daba? tapo užbaigti • 

ir įsteigta minėtasis komitetas 
po globa karės departmento. 
Laikas nuo laiko komiteto na
riai. kurie yra septyni įžymiau
sio kariški ekspertai, apsilankys 
karės fronte ir apžiūrės reika
lingiausius dalykus, tokiu budu 
darbas bus daug pasekminge- 
snis. negu kitaip darant.”

True translation filed with the post 
master at Cleveland, December 21, 
1917.

Bolševikams rodėsi, kad tary
bos galės trukti, kadangi vokie
čių generolas Hoffmann. daly
vaujantis tose tarybose, statė 
reikalavimus, kuriuose buvo no
rima, kad vokiečiams butų lei
stina iš rytinio fronto perkeltii 
kariumenę po biskį į kitus fron
tus. Rusai tam pasipriešino, 
tada vokiečių komandierius suti-. 
ko ant rusų išlygų.

Trockis pasakė: “Mes negali
me i>Tirfibrime pagelbėt milita- 

’^zmui jokiu budu. šis klausi
mas — apie perkėlimą kareivių 
— yra pats svarbiausia. Aš ma
nau, kad musų išlygos net nėra 
kenksmingos sąjungiečiams.”

Rusų delegatai Brest Litovske 
pranešė, kad susitaikinta ant to
kių išlygų:

“Abi pusi, pasirašiusi po šia 
sutartimi, sutinka, kad iki gruo
džio 30 d., 1917 m. (Sausio 12, 
(1918 m. pagal naujo kalendo
riaus) nebūtų jokio militarinio 
pernešimo iš fronto nuo Baltiko 
iki Juodųjų jurų, išskyrus tokius 
pernešimus, kokie jau buvo pra- 

. dėti pirm pasirašymo ant sutar
ties/”'

CHINIEČIAI CHARBINE.
Pekinas. — Bolševikų valdžia 

užėmė Rytinį chiniečių geležin
kelį ir visą sryti šiaurinėje 
Mandžiurijoje.

Kitų šalių konsulai, buvusieji 
Charbine, pataria chiniečiams su 
pagalba sąjungininkų, atsiimti 
geležinkelį ir visą tą sritį. Ke
turi batalionai chiniečių karei
vių pribuvo į Charbiną ir padeda 
ne bolševikams kareiviams pa
laikyti tvarką. Padėjimas šiau
rinėje Mandžurijoje sakoma esąs 

i prastokas.

KALĖDINAS SUARE
ŠTUOTAS.

Petrogradas. — Generolai 
Kalėdinas ir Potockis tapo su
areštuoti bolševikų kariumenės, 
— taip praneša Lenino oficiali- 
škame paskelbime.

Bolševikai dabar saugiai turi 
užėmę Rostovą, Nachitvaną ir 
Taganrogą. ' ' '

Leninas paliepęs pasitraukti 
rusams iš viso fronto Rygos sri
tyje iki ežero Peipus. Taip 
esant, vokiečiai prisiartina iki 
125 mylias iki Petrogrado. -

kai priėmė rezoliuciją, rei
kalaujančią tuoj perkraustyti 
caro šeimyną į Kronstadtą arba 
į Petro ir Povilo tvirtovę. Tenai 
jie turi būti po didele priežiūra.

Neilgai jiems kęst reiks sunkum’s,— 
Ateis tuoj ramybes dienelės, kaip laukia, 

Atneš sykiu džiaugsmą ir mums.
Su šiomis Kalėdomis, gal būt, mus Tėvynė 

Sulauks savo laisvės laikus
Ir tuoj paskleis balsą j platųjį svietą 

Ir šauks grįžt nemole vaikus.
Jau karė paliovė ten smaugusi žmones, 

Paliaus greit vargdieniai dejuot,
Ir seno lietuvio, kurs gyvas dar liko, 

Ramiai ims krūtinė alsuot.
Tat, broliai, po svietą kurie išsisklaidę, 

Kurių dar krūtinėj karšta
Liepsnoja ir dega ugnelė Tėvynės, 

Lukokim — atgims mus tauta!

- OMoLithuanianPutWllhįr^ 
- ..... . .
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Bridgeport, Conn. — Pereitą 
nedėldienį Čionai įvyko didelė 
muštynė policijos su negrais; 
per tris valandas buvo šaudoma 
šautuvais ir revolveriais; su
žeista vienas policistas, du balti 
žmonės ir trįs negrai. Suimta 
106 žmonės. Iš jų 12 buvo vyrų 
ir 12’ baltų moterų; kiti visi bu
vo negrai ir negrės.

Ta muštynė atsibuvo ant Wa- 
ter Street, kur buvo klubruimis 
ir žmonės sueidavo, pasilink
smint”. Vieną žmogų tenai bu
vo nuskriaudę, tai jis pasiskun-. 
dė policijai. Taip policistai ėjo 
tenai pažiūrėti, bet negras tuoj 
šovė, ir dar pasakė, jei kas eis 
artyn, tai peršaus. Sužeistas 
vienas policistas. Kiti pašaukė 
daugiau policijos; negrai tuo 
tarpu apsibarikadavo ir pasi
rengė prie mūšio. Gailaus penki 
policistai įsilaužė į vidų, ir sekė 
areštai.

AUDRA ITALIJOS KA- 
BINETE.^

Roma. — Italijos valdžia per
nešė dklelę^audrą delei nepasise
kimų karejesu austrais Isonzo 
fronte.-

Kabinetas turėjo slaptą posė
dį, kuriame dikčiai atakuota gen. 
Kadorar. Jis buvo atstatytas 
po pasitraukimo palei Tagliamen 
to, bet-tapo paskirtas tarp są
jungininkų tarybų nariu. Sa
koma, kad bus.. nubausta kalti
ninkas delei tekių nuostolių, jai 
pasirodys tikrai kaltė užmetama.

Pakilęs politiškas krizis tame 
klausime nesudrebino partijinių 
pažiūrų į karę. Virš trijų šimtų 
atstovų dalyvavo posėdžiuose, 
visi kabineto nariai buvo susi
rinkę. Po to posėdžio sužinota, 
kad prieš ir laike slaptosios se
sijos Orlando valdžia turėjo dide 
lę kovąsu socialistais. Jų vadas 
Modiglianti sukėlė didelį lermą, 
pasipriešindamas laikynui posė
džių prie uždarytų durų.

Socialistų tikslu buvo išreika
lauti valdžios paskelbti miniai, 
kame ir kaip daug buvo kaltas 
gen. Kodarna italų militariška- 
me nepasisekime. . Bet kabineto 
premjeras to dar leist nenorėjo, 
kad nekiltų bereikalingų piktu
mų prieš valdžią.

Neturi kuo misti šiandien, y
Nes karė žiaurioji viską sunaikino,

Beliko tik skurdas jiems vien. f/
Vaikeliai dejuoja Kalėdų sulaukę, \U

Nelinksmin’ jos seno taipjau, /v
Dar šaltasis vėjas, pro kertę šukaudams,

Jų vargą pažadin’ daugiau.
Nežino rytojus sutikt koks juos gali, -

Nežino, ar ilgai reiks kęst,—
Jie verkia-dejuoja ir klausia Augščiausio,

\ Ar lėmė tik vargą jiems nešt?....
Bet ne, — ne, nevisad mus broliai kankinsis,
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vėliavos. 
Tik vie- 

buvo pa-
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ŠVENTE.

šv. Rašte pasakyta, kad Kri
stus,— tai yra meilė. Kristus— 
1x7 išreiškė jas meilės plačiau
sioje to žodžio prasmėje. Nuo 
Kristaus užgimimo prasideda 
aštri kova tarp gero ir blogo, 
larp žmoniškumo ir žiaurumo, 
tarp meilės ir neapikantos... 
Krikščionystė stengėsi inkunyti 
gyveniman paskelbtus Kristaus 
mokslo principus, paremtus ant 
senovės graikų filosofijos pa
matų. Ir tie principai — tie mei 
les ir žmoniškumo principai — 
atliko milžinišką užduotį žmoni- J 
jos kultūroje. Kokis kitas i 
mokslas sulošė taip svarbią žmo
nijos istorijoje rolę, kaip krik
ščionystė? Kas daugiau prisidė
jo prie inkunijimo ir išvystymo 
žmonėse visų prakilniųjų jau
smų — doros ir meilės principų 
už krikščionystės įsteigėją Kri
stų?

O juk Kalėdos — tai Kristaus 
užgimimo paminėjimas. Kalė
dos — tai meilės ir žmoniškumo 
šventė... tai žmogaus jausmų 

^ir žmogaus sielos švente. Todėl 
šita šventė skaitosi prakilniau
sia ir šviesiausia švente.

Tiesa, Kristaus paskelbtas mei 
les žmoniškumo principas tapo 
paskutiniais metais pasmerktas, 
nužemintas, paniekintas... V i- 
sasvietinė karė padrebino visą 
žmoniją^ir užsimojo ant pama
tinės Kristaus mokslo idėjos — 
meilės ir žmoniškumo idėjos. 
Juk šios Kalėdos — tai ket- 
iffirtos kruvinos Kalėdos. 
Tečiaus nėra abejonės, kad mei
les idėja, žmoniškumas ir dora 
po šios karės dar augščiau pa
jais tarpe žmonių ir apims visą 
žmoniją. Tiesa ir tobulumas ga
lų gale ims viršų. Juk krik
ščionija daug jau yra ' perlei
dusi įvairių skaudžių smūgių, 
vienok ji visados išeidavo dar 
tvirtesne, šviesesne — tas pats 
bus ir dabar.

Bet daugelis gal pasakys, kad 
krikščionyste, kaipo tokia, pa
skutiniais laikais buvo nupuo- 
.iusi žemyn, kad jos atstovai — 
kunigai bei įvairios rūšies dvasi
škiai visai jau nesiskaitė su

čios, kaip jos buvo nuo amžių,, rėš baisenybėmis, nors kiek at- 
bet dabartiniame laike jos nega- Į sižvelgkime į Mažosios Lietuvos 
Ii sukelti džiaugsmo lietuvio sie
loje, nes.... nes širdis apimta gai
lesčio delei jo tėvynės vargų — 
jis nesidžiaugia ir negali džiaug- 
ties, kadangi tokio džiaugsmo 
jis dabar negali sau rast, nes jau 
nėra kur jam jį rasti.

Apmąstant praeities linksmai 
praleistas Kalėdas, didėlis klau
simas kįla žmogaus vaidentuvė
je — kokias, kur ir kaip musų 
žmonės, musų tėvai, broliai, se- 
serįs, giminės ir artimi kaimy
nai švęs šias Kalėdas? —Ar 
jie turės progą nors kięk apmą
styti apie tą didelę istorišką vi- 

Į so krikščioniško pasaulio šven- 
I tę? Kur jie sutiks tą vakarą?
— Ar jie girdės tų giesmių, 
vargonų, varpų-varpelių balsus, 
susiliejusius į vieną žavejantį 
aidą, kuris kįla augštyn, nešda
mas nuo žemės garbę Dievui? 
Ar susieis per metą nesimatę tė
vai su vaikais, vaikai su tėvais, 
giminės ir artimi draugai pasi
matyti ? Ar jie turės prirengtas 
iškilmingai šventei šienu apklo
tus ir apkrautus įvairiais ir 
skaniais valgiais stalus? Ar jie, 
galop, su nekantrumu lauks to 
vakaro, ar iš baimės drebės ?

Vietoj laukti linksmų Kalėdų 
greičiaus jie turės pergyventi iš 

į visų pusių apimti baimės baisio- 
Isios karės dieną. O gal dar. ne- 
į turėdami nei sausos duonos ką
snio, jie pusgyviai kur pasislėpę 

į miškuose ar duobėse nuo grana
tų verkia kinivinomis ašaromis 
ir dreba nuo šalčio.... kenčia di
džiausią skurdą.

šių Kelėdų pietus nevalgys 
kartu visa šeimyna, nes jie, t. 
y. tos šeimynos nariai, išsklaidy
ti į visas puses. O gal jau ne 
vieną bado šmėkla pagriebė į sa
vo baisias rankas, iš kurių nieks 
ištrukti negali. Nėra dėl jau
nuomenės pasilinksminimų, nes 
gal ne vieną jaunikaičio ar mer
gelės lavoną drasko varnai už
miršta tyruose.

vientaučius, kurie yra atkeliavę 
į Suvienytas Valstijas. Tauti
šku žvilgsniu jie čia yra tiesiog 
kaip ir žuvę, nes niekam niekur 
nepasirodo ir nesijungia veiki
me su Lietuvos vientaučiais.

Rodos pirmiau darbuodavos 
tarp lietuvių liuteronų kun. Ra- 
žokas Chicagoje ir apielinkėse, 
bet dabar mažai apie jį girdėt— 
gal jau išsisėmė energija ar gal 
nukrypo kiton pusėn — gai
la, nes iš jo buvo daug gero 
tikėtasi. Tiesa, kun. J. Ražo- 
kas leidžia mėnesinį laikraškutą 
“Pasiuntinystės. Paslas” (voki
škomis raidėmis), bet tas nelošia 
kiek žymesnės rolės.

Nemažai Mažosios Lietuvos 
vientaučių randasi ir CIevelande, 
Ohio. čia jų priskaitome apie 
250 ypatų, kurie patįs apie tai 
prisipažįsta, tik sakosi, kad jie, 
kaipo liuteronai, nenori išvieno 
veikt su lietuviais katalikais. 
Nieko negalima jiems sakyt, 
kad jie nesutinka dėl kokių nors 
tikybinių dalykų ir užtai nepri
sideda prie katalikų, bet kad jie 
ir atskirai nieko ypatingo neat
lieka. tai pasirodo, kad jiems 
lietuvystė mažai apeina ir kad 
jie visai yra atsidavę “vokišku- 
mui” Bet visgi mes privalėtu
me daugiau į tai atkreipti domos.

Juk Didžiosios Lietuvos vien
taučiai tikisi išgaut Lietuvai ne- 
prigulmybę arba, kitaip sakant 
padaryt Lietuvą laisva. Taigi 
reikia būtinai pasistengti, kad 
prie veikimo prisidėtų ir Mažo
sios Lietuvos lietuviai, — reikia 
patraukt jų simpatiją. Juk lai
svoje Lietuvoje visiems bus ge
rai. todėl visi privalo dirbti su
tartyje dėl išgavimo tos laisvės.j

Clevelando lietuviai Didžio-', 
sios Lietuvos turėtų pasidarbuot 
tarpe tų 250 liuteronų, ypač tar
pe jaunimo.--kad patraukus juos 
savon pusėn. Butų gerai sutver 
ti iš jų kokią draugiją, nors ir 
pašalpos, o toliau galima butų

“Ir tarė jisai mokiniams 
savo: ar regite jus visa tai? 
Ištiesų sakau aš jums, jog 
čionai neliks akmens ant ak
mens — visa bus sugriauta 
ir sunaikinta.............................
Nes tautos pakils prieš 
tautas ir karaliai prieš kara
lius ir užeis ligos ri badas. .

to tenai vis buvo centras nesu- 'Jeružalio atidavę, kada juos bu- nuliu plevėsuoiančios 
tikimų ir karių su Filistinais. tų privertęs badas atidaryti var- ......................
Jebusitai, nors neteko Jeruza-1 tus, bet žydų vadai, pabijoję ir 
lio, bet, visai neatstumti, gyve- norėdami pabėgti, atidavė mie- 
no greta su žydais. Dovydo pa- stą greičiau, negu tikėtasi.
rinktoji vieta buvo “Kalnas į šešiasdešimts metų po romie-
Sion.” i čių letena spaudžiami, žydai su-

žydų karalystei perėjus į ran- kilo, atsiėmė Jeruzalį fr pradėjo
. kas Dovydo sunaus Salamono,. savistoviai valdyties, tik juos

šiandien musų tėvynė yra nu
varginta didžiausios istorijoje 
karės, — toji musų tėvynė, ku
rią kada-tai musų protėviai nuo 
priešų' gynė, už ją galvas padėjo 
ir kraują liejo. šiądien musų 

_  . tėvynė susilaukė tokios baisios 
Kristaus mokslo principais, elg- ■ priespaudos, kokios ji nuo am- 
damiesi sulyg savo nuomones, Į zjų sulaukti nesitikėjo, nes Lie- 
sulyg savo išrokavimo, prisitai- Į tuva nėra kokia provincija, kuri 
Įtinant prie dabartinio gyvenimo i t»utų nuo ko pavogta ar išplėšta, 
išlygų... Tie krikščionystes at- ' taj yra nuo amžių lietuvių 
stovai rūpinosi tik savais reika-; užgyventa žemė ir ji lietuviams 
feis — jų visos pastangos buvo , priguli. Todėl ir mums. Ameri- 
nukreiptos ant sudrutinimo sa- . j<os lietuviams, šios Kalėdų šven-

' . vo luomo ir ant gražaus gyveni
nio.

Taip, išdalies tą užmetimą ga
lima padaryti, vienok tas visai 
nesuteikia teisės tvirtinti, kad 
patįs krikščionystės principai 
nupuolė ar kad krikščionystė 
Tygir atgyveno savo laiką.... Ne, 
— krikščionystės principai pasi- 
■Bko tyrais ir jie triumfuos atei
tyje. Tik reikia manyti, kad po 
šios karės tie Kristaus mokslo 
skelbėjai ir mokytojai, dvasi
škiai, turės reformuoties, turės, 
taip sakant, pradėti naują gyve
nimą....

Meilės, žmoniškumo ir doros 
idealai amžini — jų neįstengs 
sunaikinti jokia spėka, jokis 
priešas. Musų gi visų privalu
mas auklėti savyje tuos augštus 

wįdealus, nes tik tuomi mes galė- 
l^ime pasiekti augštą kultūrą ir 

laimę ant šios žemės.
Tegul Kalėdų šventė bus už- 

grudinimu tų prakilnių krikščio
nystės principų, t. y. meilės ir 
doros principų....

tės yra liūdnos.... bet nors ir 
liūdnos, nors mums griaudu ir 
nesmagu darosi, tečiaus visgi 
nereikia galutinai nusiminti. 
Reikia atmint, kad tos visos bai
senybės, tos visos priespaudos 
turės kada nors pasibaigti.

švenčiant šias Kalėdas, kiek
vienas krikščionis-katalikas, 
nors savo dvasioje, turi apmą
styti tuos visus vargus, papildy
tus tos baisios karės ir prašyti 
Augščiausio, kad ir vėl kaip 
greičiaus sulauktume ramaus 
laiko, idant galėtume švęsti taip 
linksmai Kalėdas, kaip mes jas 
švęsdavome pirmiaus Lietuvoje.

Adomas Pogaželskis.

PASIRUPINKIME MAŽOSIOS 
LIETUVOS VIENTAUČIAIS.

KALĖDOS
Štai ir vėl Kalėdos... Kaip ir 

visuomet pirmiau, mes vėl sulau- 
* kerne Kalėdų švenčių. Seniaus 

lietuviai tų švenčių laukdavo su 
dideliu džiaugsmu, nes ištiktųjų 
tos vieną kartą ant metų apvaik
ščiojamos šventės buvo lietu- 
viams linksmos. — Jie steng- 

Į? davosi užmiršti-nuraminti visus 
" Mvo vargus Kalėdų šventėmis, 
Č . Bet ar Kalėdos yra taipgi 

linksmos dabar, kaip jos buvo 
'■ Ne! — Nors Kalėdų

dventės savyje užsiliko tos pa-

iškelti kryžiaus ženklą.
ną kartą jų pastangos 
sėkmingos — tai buvo vieną bai
sią liepos dieną 1099 metais, kuo 
met Godfrey ir Bouillon vedama 
kariumenė įsilaužė per Jeruzalio 
sienas ir užėmė miestą. , .

. Per nekurį laiką Jeruzalį valde
Jeruzalis buvo apdrutintas ir. tuoj apveikė Romos generolas i 18 karalių, kada tapo įsteigta ■

Nuo pat žinomų laikų Jeruza- j įvesta daug pagerinimų; Jeho- Julius Severus. įlatiniška jeruzalio karalystė.
.................................vos maldnamis pastatytas iš ak-' 130 metais (po Kr.) impera- Į 

menų ir patįs karalių rūmai įren- ■ torius Adrianas Jeruzalį atsta-! 
gti pagal naujos mados.

Sekė periodas didelių karių.
Jeruzalio puolimas. — Aigip

to karalius šišak užpuolė miestą, 
apiplėšė jį ir visus karaliaus 
Salamono sukrautus turtus išve- Jupiterio maldinyčia, o vietoje ' 
žė, o ką neįstengė — sunaikino šventojo Grabo — šventinyčia i 
ir išgriovė. Po to Izraelitai atė- dailės dievaitės-Venus.
mė miestą nuo Amaziah, kąra-. mieste vėl užviešpatavo pagony- 
liaus Judos. be ir įsteigta daugybė Romos

Asyrijos karaliaus Sargono: stiliaus namų, 
sūnūs Sennacherib, žiaurus ka- Krikščionybė. — Prasiplati- 
riauninkas, užpuolęs Izraelio že-'nus krikščionybei ir prasidėjus 
mę, sunaikino ją, apgulė Jeruzalį 
bet užpultas ligų turėjo pasi
traukti.

Laike Zedekijo viešpatavimo 
Jeruzalyje paskutinysis Ba
bilonijos karalių, žiaurus Nabu- 
chadonazaras’ apstojo miestą, iš 
griovė dievnamį ir išvarė dau
gybę Izraelitų į Babilonijos ne
laisvę. Nehemijus, po šios di
delės pergalės, atstatė tvirtovę 
ir maldinyčia.

Tęsiasi ilga pertrauka žydų ugnies sunaikintas. Dar įsteig- 
i istorijoje ir nuo paskutiniojo mu 
j šio apie Jeruzalį nieko nesigirdi 
| xki Aleksandro Didžiojo apguli- 

scena daugybės žiaurių karių; i mo.
prie jo kariavo ir buvo jį užėmę; Tai buvo 332 metai prieš Kri- 
aigiptiečiąi. izraelitai, asyrai, ba- i staus gimimą, kaip ant. Jeruza- 
bilonai, makedoniečiai, graikai,! lio užėjo didžiausis iš didžiųjų 
romėnai, persai, arabai, norma-' karvedžių — Aleksandras Didy- 
nai, franeuzai, vokiečiai, turkai, I sjs. Miestas jam pasidavė be 
o dabar — anglai. i kovos ir jis paliko miestą svei-

Be paliovos Jeruzalis buvo ar-1 fcu. 
domas. griaunamas; gyventojai
mirė iš bado laike kiekvieno ap- gos eilės Aigipto karalių, gar- 
gulimo. — taip ir ^ijdėsi žodžiai siosios Kleopatros ainis, 
Kristaus, pasakyti,' kad “tautos puolęs miestą < 
pakils prieš tautas, karaliai prieš ' vė. J
karalius ir kad užeis ligos ir ba- < nigas Simonas
das”... ____________ įstatė dievnamį bei sudrutino šie-__________________________________ _

i nas apie visą miestą. lifii vadas Omar, tai buvo 637 į
Senoviškas Jeruzalis. ; per šimtą ir beveik penkesde- metais; Jeruzalis puolė, krikščio- 

Pora savaičių atgal buvo ra-;šimts metų tęsėsi karės tarp nįs išvyti, o vietoje senosios Sa- 
šyta, kad anglų kariumenė jau Aleksandro įpėdinių; 168 prieš jamono bažnyčios paliepta įreng-

— I
lio miestas buvo lyg ir vieta, ku- 
rion veržėsi be paliovos pasaulio 
valdonai ir kiekvienas jų, užka
riaudamas šį šventą Miestą, be
veik iki pamatų išgriovė. Jeru
zalis buvo centru žydų istorijos,

K. S. K-ARPA VIČIUS

pzivalo pasirūpint M. Lietuvos 
vientaučiais ir kitų kolonijų lie
tuviai.

Bandykime kalbinti, aiškint 
ir traukt tuos suvokietėjusius 
vientaučius prie lietuvystės.

K. Aksomaitis.

BOLŠEVIKĄ I PALIUOSUOJ A 
CIVILIUS VOKIETIJOS

PILIEČIUS.
IŠ Londono pranešta, kad Ru

sijos bolševikai išleido paliepi
mą paliuosuoti visus civilius Vo
kietijos piliečius, paimtus laike 
karės rusų nelaisvėn, apmai
nant ant 4.000 rusų oficiėrių, 
esančių nelaisvėje Vokietijoje. 
Taigi kartu bus paliuosuoti ir 
Maž. Lietuvos lietuviai, kurių 
daug tūkstančių rusai pradžioje 
karės išgabeno į tolimus Rusijos 
užkampius ir kurie turėjo kentė
ti didžiausi skurdą ir badą, ži
noma, daug tų musų vientaučių 
žuvo, bet galop likusieji susilau
kė liuosybės....

Prieš Europinę karę buvo gir
dėt tarpe Mažosios Lietuvos 
vientaučių šioks-toks judėjimas, 
ypač tarpe jaunimo, kuris reng
davo lietuviškus vakarėlius Til
žėje, Ragainėje, Klaipėdoje ir 
kitur. Tas rodė, kad lietuvių 
dvasia tarp jų nebuvo dar išny
kus. Žinoma, tuom žvilgsniu 
daug darbavosi inteligentai vei
kėjai, kaip tai — Dr. Gaigalai
tis, Vydūnas, Vanagaitis, Jan
kus ir kiti. Bet karei prasidė
jus, tai apie Prūsijos lietuvius 
nieko nesigirdi, apart gerb. Dr. 
Gaigalaičio, kuris dėl Lietuvos 
vienur-kitur po laikraščius ir 
kalbose pasirodo savo rimtu vei
kimu. Suprantama, kad karės 
audroje labai sunku tenai ką 
nors ir veikti.

Daug nekalbant apie Mažąją 
Lietuvą, kuri yra užslopinta ka-

KRITIŠKAS LIETUVIŲ PA
DĖJIMAS RUSIJOJE.

Paskutiniame “Kel.” num. til
po p. Bulotos . telegrama iš Pet
rogrado. Telegrama prisiųsta 
L. š. F. ižd. p. K. Šidlausko var
du. Komentarai bereikalingi,— 
kadangi telegramoj “viskas” pa
sakyta aiškiai.

Telegrama skamba sekančiai:
“Grūdo” išteklius išsibaigė. 

Iš rusiškų įstaigų pinigų nebe- 
gauname. Padėjimas kritiškas. 
Skurdas neaprašomas, o labiau
sia vaikams, šeimynoms gręsia 
pavojus — jas ketina mesti iš 
namų. “Grūdo” administraci
jos veikimas sustojo. Laukiam 
greitos pašalpos iš Amerikos. 
Siųskit pinigų kiek galit. Smul
kesnių žinių siunčiam per pačtą. 
Duokit atsakymą.

Petrograd,
Suvorovskaja 29

Griidas”, 
Bulota.

netoli Jeruzalio; jau buvo ap
šaudomas miestelis 1

Kas traukė tas dideles kariu- 
tė ir sudrutino. šio romiečio' J““* * menkutę Syriją ir kodėl 
atsinešimas - linkui žydų buvo itenai taP°] J^gta karalystė? 
gan draugiškas, betgi jis darė zJnones a įL 'ad tai per kai - 
savotišką tvarką: vietoje Sala-iftus P^telmnko Petro pamoks- 
mono buvusio dievnamio įrengta ' us n}inios žmonių Europoje 

- ; buvusios sujudintos. Nėra abe- 
i-i011®8’ kad Petras, pasileidęs ant 

Tada' as^°’ -1O’° P61" Francuzijos kai- 
įmus, miestus ir miestelius, šauk
damas “Deus vult”, ragino žmo
nes į šventą Kryžiaus Karę, 

j Petras buvo pasiuntiniu popie
žiaus Urbono II. Pirmutinė Kru 

įciada pavyko ačiū Petro ir Ur-
■ bono pamokslams; kryžeiviai
■ išėjo ant Jeruzalio po garsaus 
pamokslo Klermonto katedroje’, 
kur popiežius Urbonas II Įgundė 
žmones savo šauksmu “Deus 
vult! — Deus vult!”

Dvyliktas šimtmetis buvo tai 
metavonių amžius. Karštų pe- 

l lenų lovos, plakimasis, šeriniai 
į marškiniai ir lankymasis po šven . 
! tas vietas buvo tada kasdienine 
; meditanto pareiga. Iš tokių kt- 
įlionių aplankymas švento Gra
bo Jeruzalyje buvo vienas iš

■ svarbiausių.
Į Kankinimaisi, kaip tai pari- 

i • šta virve už kaklo leidimas vilk-
■ į ti į karštų pelenų guolį, aps:-

■ nuoginimas ir plakimasis, dėvė- 
Jjimas visada šerinių marškinių 
■■—tai buvo paprastas daiktas. 
». Arba keliavimai per visą Europą •> 
■! į Šventąją žemę, vargai, mal- 

’ dos....
Tuo šimtmečiu nelengva buvo-

lankymams žmonių į šventąją 
žemę bei j Kristaus nukryžiavo- 
jimo vietą, Jeruzalis pasidarė 
dideliu religišku centru.

Konstantinas, krikščionis val
dovas, 306 m. Jeruzalyje įsteigė 
dvi milžiniškas bažnyčias bei 
“šventojo Kapo” vietą.

Laike pagonų reakcijos, vie
špataujant Julianui, kėsintasi 
atstatyti pagonišką dievnamį, 
bet jis (362 m.) iki pamatų tapo

Po jo Ptolomėjus I. Įkūrėjas il-

5, UZ-
i diktokai jį apgrio- 

Ramiu protarpiu didis ku-
; II atitaisė ir at- įnėjimu Į miestą.

ta keletas krikščioniškų bažny
čių, pastatyta daug namų ir pa
gerinta miestas.

• Persų užkariavimas. —T Jeru
zalis, tečiaus, vėl turėjo pulti 
ir patekti į pagonų rankas, kuo
met 614 metais Persijos kara
lius Chosroes II išvertė sienas, 
užėmė miestą ir užgrobęs kry
žių. nusinešė į Ktesifoną. Tuo 
laiku sunaikinta bažnyčios ir iš
griauta Grabo vieta.

Po to prasidėjo pirmoji Kru-
iciada, kuri užsibaigė Rytinės: žmonėms pereiti į šventąją že- 
I Romos imperatoriaus Heraklito mę: net su ginklais pilgrimai 
pergale ant persų ir triumfali-j atėję prie Bosforo turėjo-persi-

'laužti Į Azijos- pusę. C-L__ L.
Užėjo galingas ir.narsus Ka-jį Kristaus miestą virto labiau

Kristų Antiochus Epiphanes Mahometo maldnamį. Jeru

Reikia priminti, kad 12-tojc

Kelionės

: dosime sekančiuose num.
Jacque de Amerique. Straip-

1 »;i~> “D.” num. Ačiū.

maršavimą raudonojo., kry
žiaus kardininkų, ne kaip ėjusi.; 
j ieškoti Dievo palaimos ramių 
dievmeldžių; pilgrimai vietoj ne- 
šties palmas nešėsi kardus ir 
durtuvus. Galiaus, vietoje raBeit-ur-el- vėl Jeruzalį pavertė tokiu, kaip zaiįs užvadinta EI Aksa.. Ki- _____ _

Tahta, gulintis į šiaurvakarius jį buvo palikęs Nabuchandona- fas Kalifas Abd-el-Maluk Įrengė dus tenai aukurą, prieš kuri pš 
nuo Jeruzalio. Paminėtasis mie-jZai'as: sienos tapo išverstos ir dar didelį maldnamį; bet tuoj simelsti reiktų, tenai įsteigt; 
stelis yra tai senoviškas bibliška! miestas išdegintas. Bet tuoj po to užėjo didelis žemes drėbė- karalystė, už kurią reikėjo ka
sai Beth-horon, kuris Jozūe i“ į Judas ir Simonas Makabeušas jįm£S įr įki pamatų išgriovė vi- riauti. Tai latiniškoji- Jeruza- 
jo narsus karžygiai, po didelio 
mūšio, suvarė Amoritus. išėju
sius po vadovyste penkių kara
lių apgulti ir užimti miestą 
Gilgal. šiame tai mūšyje' Jozue 
paliepė saulei sustoti ir nenusi
leisti, kolei priešai neliks perga
lėti: “Saule, sustokie viršuje Gi- 
beono; ir tu, Mėnuo, luomoje 
Ajalono.”

Angiai viduryje nakties žen
gė keliu linkui to miestelio,— 
tuo pačiu keliu, kuriuomi Izra
elitai vijo Amoritus; ant to ke
lio. 12 mylių atstu nuo Beit-ur- 
el-Tahta, guli Jeruzalis. Tai yra 
magnasas, apie kurį buvo sutrau 
kta labai daug mušiu ir dėl ku
rio atsibuvo net astuonios Kru
ciados, o dabar, perėjus Jeruza- 
liui į krikščionių rankas, užbaig
ta devinta Kruciada.

Per suvirs 700 metų, nuo 1187 
m., Jeruzalis buvo turkų ranko
se, išėmus tame tarpe porą trum 
pų protarpių, kada miestą buvo 
užėmę kiti.

Miestas stovi ant poros skaluo 
tų augštumų, 2,500 pėdų virš 
jurų ruožo. Daug metų prieš 
užkariausiant Pažadėtąją Žemę, 
t. y. pirm Izraelitų atėjimo, mie
stas buvo didele Aigipto tvirto
ve. Aigiptiečiai buvo pasitrau
kę ir Jeruzalį valdė Jebusitai. 
Miestas buvo labai apdrutintas 
ir Jebusitai manė, kad jų niekas 
nepergalės. Bet gavus Izraeli
tų valdžią karaliui Dovydui, 
Jeruzalio užėmimas buvo vienas 
iš Dovydo didžių ir pasekmingų 
darbų. Jeruzalį padarė sosta- 
miesčiu ir parinko vietą dievna- 
miui Jehovai. Iš šio miesto bu
vo tvarkomi visi vaikai Judos ir 
Izraelio.

svetimuosius užėjunus išvijo sa miestą ir šventnamius. — pa- ]įo Karalystė.
lauk ir tiusėsi prie atitaisymo ir ijįo tiktai viena rodyklė, rodanti
apdruiJnimo miesto sienų ir at- Kelią į garsų magometonų miestą šimtmečio žmonės buvo dideli 
statymo dievnamio ant kalno Mekką. Daug triūso padėta prie dievmeldžiai ir gabus relikviją 
Sion. Užėję Graikai vėl iki pa- įstatymo sugriauto miesto, diev jieškojime,- kaip Nimrodas ant 
matų išvertė miesto aptvaras ir namįų įr tt. Magometonai miestą laukinių žvėrių. -Vienuolynai 

valdė iki 1099 metų, po to Kry- buvo įsteigę speciales relikvijas,namus.
Po Hasmoneanų dinastija ran

dame miestą pratęstą kiek į va
karus, — tenai buvo pastatyta 
nauji palociai; tai buvo kariškoji 
stovykla, kurią Herodo laiku 
taip išpuošė ir sudrutino. kad

želviai jį užėmė ir buvo išviję kurias saugojo dieną ir naktį.
magometonus. kad kas neišvogtų. Katenbury

Ėjo didelės varžytinės ir Kru- mieste žmogžudžiai užmušė vy- 
ciados nesiliovė per šimtmetį, skupą. žmonės, nepaisydami
iki 1187 m. Tada miestą užėmė apie sugavimą užmušėjų, patįs 

__r „B. Saladinas. pagarsėjęs Saracinų beveik nesusipešė už vyskupo 
niekas kitas su ja negalėjo ly- vadas. Tai buvo paskutiniai lavoną....
ginties. mūšiai ir nuo tada, išskyrus po- Tiems, kuriems relikvijos la-

Romos užkariavimas. — Po ros trumpų periodų, Jeruzalį lai- bai apėjo, aišku, kad kariavimas 
to užėjo Romos didybės dienos;,^ mogometonąi. už “šventą Grabą” buvo palai-

” ’ į minta jų priederme. Kryžiaus
karės tada pradėjo virsti į “Nac-

65 m. užpuolė Jeruzalį ir pačią 
tvirčiausią dalį išgriovė karvedis 
Pompėjus, vadinamas “Rytų Vie 
špačiu”. Antipater su dideliu vra įvairaus tsiliaus, nuo byzan- Dabar, po 818 metų nuo Pir- 
triusu vos atstatė svarbiausias tiškojo iki paprasto. Pats sa- mosios Kryžiaus Karės, anglų

Moderniškas Jeruzalis.
Dabartinio Jeruzalio budinkai ja kelią prie išganymo dūšios.’

_____ . tiškojo iki paprasto. Pats sa- mosios Kryžiaus Karės, anglų 
Jeruzalio dalis, kaip tuoj mie- Vaimi Jeruzalis neturėtų tokios , kari u menė vėl išvertė Damasko 
stas pateko didžiajam Herodui. £2.’ >-*-  - - .- - \
kurs, su romiečių pagalba, tapo 
pirmuoju naujosios dinastijos ka 
raliumi. Herodas atstatė mal- 
dinyčią, sutvirtino sienas apie 
miestą (jų liekanos dar ir da
bar stovi) ir pastatė didelius arba Kryžiaus karės atėmimui' Ar nepakils jau daugiau “tautos 
palocius (37 m. prieš Kristų). miesto iš pagonų rankų — suda-! prieš tautas ir karaliai prieš ka-

didelės svarbos, jei ne plati seno- ■ vartus ir užėmė miestą — taip 
vės žydų karių bei jų “žadėto-; užsibaigė Devintoji Kryžiaus 
sios žemės” istorija; visu tuo,Karė. Jeruzalis perėjo į krikš- 
laiku, kaip matome, atsibuvo di- ■ čionių rankas — turkai jį apleidę 
deli nuotikiai; vėliaus, po sura- jr pasitraukė;
dimo Kristaus Kapo, Kruciados. get ar bus ši karė paskutinė?

Kuomet Herodo ainiai puolė, rė jo visą svarbą. — Pirmutinės 
valdymą paėmė vėl romėnai, karės tarp žydų ir jų priešų nei- 
kurių vienas, Pontius Pilotas nejna j Kruciadų kares, 
net Kristų nuteisė nukryžiavo-( Jeruzalis yra drūtai aptver- 
jimui. > tas; miesto sienos apima aplin-

Vėliaus, 72 m. po Kristui, nors kui 210 akrų. Pats savimi Je- 
Jeruzalis buvo prisirengęs gin- ruzalis irgi yra tvirtovė, nes na-

ralius” ir ar Jeruzalis vėl 
rcis į kitas rankas?

ties ir apsitvėrė trimis akmeni-; tureliai jis stovi ant augštų kai- j. Svyrūnėlis. — Pluoštą eilių 
mis sienomis, užėjus Rom. kar- nų, tokiu budu priešams neleng-,gavome. Peržiūrėsime; sunat- 
žygiui Titui, dvi išlaukinės sie
nos tuoj buvo išverstos ir ineita, 
į miestą. Trečioji, dievnamį ir, 
karalių palocius apsupanti šie-;
na buvo išversta ugnims ir spėka
žemesnę miesto dalį romiečiams

va prie jo prieiti.

bežiaus Dovydo giminės žmo-.
nių ir ant rubežiauš skirtingos • tvirtovę. Gal tik tada žydai bu- atimti miestą iš turkų ir kad. zdelį patalpinsime ”D.” N 1 
giminės — Benjamino. Delei I tų romiečiams augštesniąją dalį 'vietoje turkiškosios su pusmė-|1918 m.

Jeruzalis tada stovėjo ant ru-

Apie Kruciadas. : Snis tilps sek.
Kruciados pirmu laiku, kaip: — Lauksime daugiau.

jos prasidėjo, beveik per pusan- ’ Dirvos Artojas. Malonu, kad 
tro šimto metų tęsėsi be palio-, Tamista pasiryžai rašinėti i 

padegus, žydai. buvo . priversti vos ir pulkai kariumenių viena i md.” ; koresp. tilps sek. num. 
pasitraukti į augštesniąją dalį. į po kitai ėjo ant Jeruzalio, kad į J. Andriukas; Tamistos va>



Tarybų Atstovų

Daila ir Muzika

Rašo T. NARUŠEVIČIUS

Jei jūsų draugystė nežino kur 
duoti spaudos darbų, kaip tai 
konstitucijų ir apskelbimų, siųs
kite “Dirvai” — Čia jūsų darbas 
i as atliktas greitai ir gražiai.

prisidės dar į tų, kaip tą darė ir daro iki šiam 
laikui kariaujantieji, kur badas, 

‘šaltis, visokios ligos nenustoja 
f siausti. Amerikiečiai-gi gyvena 
į viso pilni, turi gerus uždarbius

Bvck, Sam. P.
Parker, Ger.

Foote, iš kuriu

visoje 
atlikta 
turinio 
vargo-

ir jų tarpe yra nemaža jau pra
turtėjusių žmonių. Gal buti ne
maža lietuvių po karės grįš at
gal ir todėl pasirūpinti apie tai 
jiems pirmiausia kaip tik ir rei
kėtų. nes kuo daugiau bus su
rinkta lėšų valstybiniams reika-

rybi juos užtvirtins.
Presos kotitetas:

P. Norkus ir 
A. Kaupas.

naudoti tokią gerą progą tai yra 
pirma pareiga Amerikos lietu
vių.

O tarti žodį sutartinai, kaip 
tik laikas, nes matyt jau eina 
derybos, ir Vokietija siutindama 
Lietuvai landtagą aiškiai nori 
ją pavergti.

Pradžia daugelio geriausiai ži
nomų tautinių giesmių ir himnų 
apglėbta neaiškumų, kaip pa- 
veizdan gerai žinomos lietuviams 
amerikoniškos dainos “Yankee 
Doodle” ir paskui — “Hail Co- 
lumbia”; paskutiniosios žodžiai 
parašyti J. Hopkinsono, 1798 m.

Giesmės “America”, lygiai ir 
Anglijos “Gon savethe King” 
arba Vokietijos “Heil Dįr im 
Siegerkrantz”, istorija priveda 
prie daugelio visokių išvedžioji
mų. Nekurie sako, kad gaidą 
“America” parašė Dr. John Bull

Taipgi tapo atkreipta doma 
linkui vargonininkų likimo ir su
teikimo gabesniems progos la- 
vinties.

Antra konvencija “vargoninin 
kų gildijos” atsibus New Yorke 
(Čollege of the City of Nevv 
York) gruodžio 26, 27 ir 28 dd. 
Koncerte dalyvaus žymios muzi- 
kalės spėkos, žinomos 
Amerikoje. Taipgi bus 
keletas labai • rimtaus 
pralėkei jų muzikos bei 
nininkavimo srityje.

Antra ne mažiau svarbi para
ma iš Amerikos 
butų suorganizavimas 
vos darbo, t. y. apsidėjimas mo- 
kestimi. Tas jau senai padary
ta tarpe lenkų, žydų ir kitų tau
tų Rusijoje; tos tautos jau su
rinko didelius kapitalus, kurie 
duoda pamatą valstybiniam jų 
veikimui. Europos lietuviai irgi 
senai rūpinasi tuomi, bet parti- 
jiniai kivirčiai trukdė tą darbą, 
ir tiktai pradžioje šių metų Ma
skvoje susitvėrė Laikinis Lie
tuvių Tautos Fondui Rinkliavos 
Komitetas.

Jeigu lietuviai-tremtiniai apsi- 
dėjo save mokestimi, tai Ameri
kos lietuviai, kurie gyvena nesu
lyginant geresnėse sąlygose, — 
kaip dangus nuo žemės, — rodos, 
turėtų tuojaus išpildyti savo par 
eigas prieš savo tautą ir neati- 

Jis mano, kad lie- dėliojant užsiimti šiuom darbu.

Marseliete ir Kiti Tautiški 
Himnai

Nekliudant partijų veikimo, 
Amerikos lietuviai, sekdami Eu
ropos lietuviais, galėtų, rodos, 
susitaikyti sutvėrime bendros 
Tarybos klausimuose išgavimui 

| Lietuvai nepriklausomybės.
Visų partijų Taryba butų be

galo svarbus apsireiškimas vi- 
vų lietuvių gyvenime ir labai nu- 

, džiugintų Europos lietuvius, nes 
žodis vardu visų partijų turi 
kitokį svarbumą, negu vienos, 
kokia ji nebūtų. Visiems ai- 

i šku, kad apie lietuvių tautą pa
saulis nedaug ką težino ir čia 

[kaip tik butų geriausi proga 
! Amerikos lietuviams painfor- 
' muoti pasaulį per anglišką spau-

mi, kad ji ne politiška organiza
cija, bet pabrėžė, kad ji stovi už 
Lietuvos demokratinę neprigul- 
mybę. Susirinkusieji atstovai 
išreiškė didelį apgailestavimą, 
kad jie nedalyvauja taip svar
biame susitarime, kaip Lietuvos 
laisvės klausimas, taipgi išreiškė ta ją dainuoti gan plačiai if 
viltį, kad trumpoje ateityje šia- šiandien žinoma visoje Ameriko- 
me klausime bus galima bendrai je. Gaidos giesmės “Star Spang 
veikti ir su Darbininkų Taryba, led Banner”, kuriai žodžiai pa-

Aptarta kaslink tarimų- tvar- rašyti F. S. Key, originaliai bu
kos. Pasirodo, kad šioje konfe
rencijoje gali buti tiktai du bal
su, tai yra vienas nuo ALT. 
(kataliku) ir antras nuo T. T. 
/tautininkų). Nutarimai tik ta
da tiesoti, kuomet abidvi pusės 
sutinka.

Inžinierius Neruševičius. pla
čiai referuoja apie Rusijos lietu
vių veikimą ir nurodo budus ir 
reikalą, kurio delei reikia ben
drai veikti. Tą patį padaro ir k. 
J. Žilinskas. Abidvi pusi princi- 
pialiai sutinka, kad reikia ben
drai veikti abiem tarybom tik
tai ir išnešama sekanti rezoliuci-

ti karšta patriotinė ugnis, kuri 
sudarė nemirtiną muzikalę po
emą ir prigelbėjo įsikūnyti vie
nam iš tvirčiausių politiškų pa
saulinių perversmų.

Lietuvos himnas — “Lietuva 
Tėvynė Musų” — žodžiai ir mu
zika yra gerb. D-ro V. Kudirkos. 
Vos keletas metų po parašymo 
to himno jis tapo populiarišku 
ir šiandien mes pasididžiuojame 
juomi. Tečiaus, muzika, mano
ma irgi, yra paskolinta iš kftų 
tautų dainų.

“La Marseillaise” gaidą pa
sekmingai panaudoja Schumann 
savo “Zoir Grenadiere”, savo 
overtūroje “Hermann and Do- 
rothea” ir taipgi “Fashings 
Schwank aus Wien”. Daugelis 
kitų kompozitorių irgi tą pati pa
darė.

Nuo tos gadynės, kaip Lietu
vos Vytis nustojo nepriklauso
mybės, mes, lietuviai, per kelis 
amžius buvome pavergti ir šian
dien dar tebevelkame svetimųjų 
jungą. Per šimtmečius mus žu
dė kryžeiviai, slėgė gudai ir tau
tino lenkai. Skatlinga emigra
cija Lietuvoj juk tai yra pasek
mė svetimo jungo: sunkumas 
gyvenimo Lietuvoje, ačiū sveti
mų valdonų tvarkai, privertė ir 
Jus, Amerikos lietuviai, jieško
ti geresnio būvio svetur. Bet 
čia jus laukė ne lengvas gyveni
mas : ir čia jus dirbate daugiau 
dėl svetimo kišeniaus, o jums 
teko vien tik trupiniai. Jeigu 
kas iš jūsų šiek tiek pramušė 
sau gyvenimą, tai lai atsimena, 
kiek jis vargo perkentėjo. Ir ar 
maža iš jūsų atsisveikino su ši
tuo pasauliu kovoj vien tik su 
pragyvenimu? Tuo tarpu Lie
tuvoj geresnes vietas ir lengve
snį darbą užėmė svetimtaučiai, 
palaikomi savo valdžia. Tokiu 
budu skaičius lietuvių nuo am- reikalų. Jisai gerai permato, 
lių apgyventame lietuvių krašte ka(j lietuviai savo daugumoje ne- 
raažinosi, o svetimtaučių dau moka statyti savo asmeninių ir 
ginosi. Taip jau išnyko viena 
•lietuvių dalis, vadinama prūsais, 
pavergta ir išnaikinta vokie
čiais, o dabar gręsia pavojus 
Didžiajai ir Mažajai Lietuvai.

Baisi karė, parėjusi kardu ir 
cgnimi per Lietuvos kūną, dar 
ir dabar tebesiaučia. Lietuvos 
sūnus ir dukteris išblaškyti po 
visą .pasaulį. Likusieji Tėvy
nėje velka sunkų vergijos jun
gą, badu mirdami. — Musų bro-

Tautos Tarybą Rusijoj — rusų 
valdžia, kaip matyt, nustojo 
pkaityties su lietuviais. Tą klai
dą jau supratę, jie pradeda vėl' 
tverti vieną politikinį kūną. 
Amerikos lietuviai toli dar ir 
prie to nepriėjo. Lietuvoj po 
Vokietija susitvėrė Tarybą, bet i 
ar gali ji daug nuveikti? Abe-; 
jojama, nes ji yra po prūsų jun- • 
kerio kumsčia.

Įsigilinkime, kokius vaisius ga ‘ 
Ii atnešti toji suirutė musų tar-j 
pe. Vokietijos kancleris, ai-, 
skindamas Reichstage politiki-Į 
nius vokiečių valdžios sumany-į 
mus kaslink užkariautų tautų: 
Rusijoj, nebe tikslo ir tolime
snio permatymo politikinio gy
venimo bėgio ateityje, pasakė, 
kad vokiečiai duosią užkariau- i 
toms tautoms “selfgovernment”j 
sulyg jų kultūrinio stovio ir leng1 
vai sutiko duoti teisę apsisprę
sti. Čia spekuliacija aiški. Kan
cleris turi omenyje žemą supra
timą tarpe lietuvių valstybinių 
reikalu.

VARGONININKŲ GILDIJOS 
VEIKLUMAS.

Nuo balandžio 13 d. 1896 me
tų griežimas ant vargonų Suv. 
Valst. pradėjo smarkiai kilti 
augštyn. Tai buvo, taip sakantį 
pastumėjimo momentas. Bū
tent — tada susidarė organizaci
ja iš 145 žymesniųjų vargoni
ninkų, veikusių įvairiuose šio. 
krašto kampuose, delei pakėlimo 
vargonininkavimo darbo per iš
silavinimą iki tvirto ir pastovio 
laipsnio, kaipo grynos dailos pro 
fesijos. Tarpe veiklesniųjų bei
tos organizacijos tvėrėjų galima 
paminėti — D " ~ ~
Warren, Hor. 
Smith ir Art.
kiekvienas yra atsižymėjęs var
gonų muzikoje.

Am. Vargonininkų Gildija, 
įsteigusi vyr. savo buveinę New 
Yorke, greit praplėtė savo veiki
mo dirvą, įsteigdama savo sky
rius po visas Suv. Valst. ir Ka*- 
nadoje. Kartu pradėjo kilti pat' 
sai supratimas apie vargonų mu
ziką — ji tapo pripažinta kaipo 
dailos šaka, ja, galop, užsiintere
savo tos rūšies mokiniai, ingyda- 
mi inkvėpimą ir prisirišimą prie 
vargonų muzikos. Tie mokiniai 
pamatė, kad vargonininkystė— 
tai rimtas ir sunkus darbas, rei
kalaujantis tam tikro išsilavini
mo ir gabumo. Sąryšyje su mi
nėtos organizacijos veikimu vė
liau (10 metų atgal) susitvėrė 
Tautinis Vargonininkų Susivie
nijimas, kurio svarbiausias tik
slas — artimesnis supažindini
mas plačiosios visuomenės su 
vargonų muzika, šito naujo var 
gonininkų susivienijimo veiki
mas greit išdavė pageidaujamus 
vaisius. Jis dabar leidžia žurna
lą “The Console” (Nuramini
mas), kuriame perstatoma, 
taip sakant, vargonų pasaulis.

Galima pažymėti, kad tarpe 
tų dviejų organizacijų niekados 
dar nebuvo kiek svarbesnio ne
susipratimo ir susidūrimo. — 
Nuo sausio 1918 metų minėta 
“vargonininkų gildija” irgi pra
dės leisti mėnesinį žurnalą “The 
American Organist” (Amerikos 
Vargonininkas), kuris busiąs 
moksliškai-profesijonalis žur
nalas, pašvęstas išimtinai vargo
nininkavimo profesijai. Spėja
ma, kad po karės vargonininky- 
stės dalykas smarkiai pradės 
kilti ir jau dabar pradėta reng- 
ties prie įsteigimo rimto ir te
chniškai svarbaus žurnalo, ku
ris tinkamai vystytų tos dailos® 
šaką ir tiesiu keliu vestų ją atei-l

atsiekti. Mokestis pas juos, 
kaip ir pas lenkus, yra propor- 
cijonalė sulyg uždarbio daeina 
nuo vieno nuoš. iki penkių. Kai- 
kurie žydai, padėkim Maskvoj, 
moka iki 60,000 rublių per me
tus..., Jie tą daro sąmoningai ir 
sutiko tą atlikti be jokių ginčų 
ir pasipriešinimų. Tokiu budu 
jie surinko didžiausias sumas ir 
jų viengenčiai yra geriausiai ap- 

■ rūpinti, nepaisant to, kad jie iš 
rusų senosios valdžios neturėjo 
pašalpos. Surinktus pinigus jie 
skaito visuomenės pinigais ir, 

i kaipo tokius, jie atranda negali
mu visai atiduoti kam nors; tie 
pinigai duodami yra nukentėju
siems nuo karės daugiausiai, ir 
reikalaujama, kad jie butų grą
žinami atgal, kuomet žmogus- 
atsistos ant k6jų. Tiktai dalis 
tų pinigų eikvojama be sugrą
žinimo tokiems reikalams, kaip 
užlaikymui invalidų, senių, mo
kyklų, užmokėjimui už darbą ofi 
suose ir tt. Lenkai turi surinkę 
irgi daug milijonų. Jie organi
zavo mezliavos darbą kitokiais 
pamatais: jie atspausdino mar
kes visokios vertės. Įnašai yta 
mėnesiniai. Kiekvienam Lenki
jos piliečiui išduodama lapas, 
taip vadinamas pasas, kurs liu
dija, kad toks ir toks apsidėjo 
tokia ir tokia mokestimi kas

Simus vienų partijų į kitas; sta
tykime minimom savo reikalavi
mų tarybose su kitomis partijo
mis, — ir gal buti tada tikrai 
prieisime prie bendro tikslo. 
Argi partijinių kivirčių praeitis 
neparodė aiškiai, kad tas kenkia 

į ne tik valstybinei Lietuvai, bet 
ir pačioms partijoms? Paimki
me pavyzdžiui kadir rinkimą 
pinigų fondams, neprigulmybės 
ar sušelpimo: kiekviena parti
ja, agituodama už savo fondą, 
sako: “duok man, o neduok jam, 

j nes jis toks ir toks...” Tą patį 
atkartoja ir kita partija apie 
savo priešą, ir tokiu budo viens 
kitam numažina įplaukimus, su
painioja žmonių galvas ir, galų 
gale, žmonės neduoda nei tam, 
nei kitam, nes nustoja užtikėji- 
mo viens ir kits, o juk pamati
nis tikslas to ir kito fondo yra 
tas pats ir išeina visiems nenau-

vo prie dainos “To Anacreon in 
Heaven”, J. S. Smith’o kompo
zicija, 1770 m.

Nemažai buvo diskusuota ir 
apie francuzų nacijonalį himną 
“La Marseillaise”. Nebuvo jo
kios dar abejonės, kad ją sutvė
rė Rouget de Lisle laike žiau
raus Francuzijos revoliucijos ju
dėjimo^ Rouget de Lisle buvo 
oficieriu francuzų kariumenės, 
stovėjo jie Strasburgo. To mie
sto majoro kalba į kareivius, at
kreipta į faktą, kad kariumenė 
neturi ką giedot, kuomet mar
guoja, labai įsidėjo į jo širdį ir 
jis per naktį balandžio 24 d., nu
ėjęs į savo stovyklą, parašė žo- 

: džius ir muziką tam karštam ir 
tikrai karingam himnui, ir tas 
jo vardą padarė nemirtinu.

Originalėje laidoje himnas už- 
, vadinta “Chant de guerre pour 
' larmee du Rhin, derdie au Mare- 
chal Luckner”; tas vardas buvo 
labai prastas ir dabar visai už- 

i mirštąs. Pati giesmė natūraliai 
tuoj liko populiariška. Liepos 

; 30 d. kareiviai įžengė į Paryžių 
po ta giesme. Tada ji vadinta 

• “Chant dės Marseillais”, o ant 
: 1789 metais. Užbaigiantis punk 
i Kad žodžiai yra paties Rouget 
; de Lisle ir kad originaliai apie 
i tai nėra ko kalbėti, bet pačią gai- 
’dą, sakoma, davė jam girdėta ir 
^buk tai esanti iš atskirų dalių 
operos “Raoul de Creųui”, Mi- 
cholo Dalayrac, kuri buvo per
statoma Paryžiuje per žiemą 
1789 metais. Užbaigiantie punk 

'tai, sakoma, yra visai panaudo- 
į ti iš paminėtos operos, ypatin- 
1 gai deklamatoriniai punktai 
, prieš chorą, kurs gieda “Auk- 
' armes, cityons”. Opertiškas 
[kvartetas dainuoja “marchons”, 
j paskui seka choras — “c’est 
T’ennemi”. Kadangi, ta opera 
buvo pastatoma prieš revoliuci
ją ir kad ją lošė ir Strasburge, 
kur gyveno ir de Lisle, be abejo
nės jis turėjo tą operą girdėti.

Priimdami tai už faktą, netu
rime vienok skaityti kompozito
riaus blogumą panaudojime se
no materialo savo veikalui. Rei- 

i kia žinoti, kad tik nauja dva- 
' šia, įkvėpta į seną mintį, skaito
si ir turi vertę. Visi prakilnieji 
žmonės didžiumoje paėmė sau 
medžiagą iš praeities muzikos 
sandėlių, ir mes juos dabar no
riai pripažįstame genigais. Bet 
de Lisle jausmuose turėjo deg-

New Yorko veikėjų sumany
mu ir pp. V. F. Jankausko, A. 
Kaupo ir kun. N. Petkaus pa
kvietimu įvyko srovinių tarybų 
susivažiavimas 29 d. lapkričio 
McAlpiu kotelyje Nevv Yorke. 
Pribuvo šie atstovai:

Nuo Amerikos Lietuvių Tary
bos : kun. J. Kaulakis, Dr. J. 
Bielskis, kun. Jakaitis, p. J. Mi
liauskas ir J. Kaupas.

Nuo Lietuvių Tautinės Tary
bos : pp. P. Norkus, J. Vinikai- 
tis ir A. Martus.

Taipgi pribuvo ir inžinierius 
Naruševičius, kun. J. Žilinskas 
ir susivažiavimo sukvietejai: p. 
V. Jankauskas ir kiin. N. Petkus, 
kuriems suteiktas patariamasis 
balsas.

Pirmininku išrinktas J. Kau
pas, sekretorium V. Jankauskas.

Pirmiausiai likosi perskaity
tas laiškas nuo Lietuvių Darbi- laikuose karaliaus James I, kiti 
ninku Tarybos, kuri savo atsto- gi sako, jog jį siekia dar toliau 
vų neprisiuntė motivuodama tuo ir paeinanti iš vienos senos, da

bar nežinomos, operos; tada bu
vusi paprastoje formoje tiktai 
choralas. žodžius “America” 
prie tos gaidos parašė Rev. S. F. 
Smith. kaipo giesmę apvaikščio- 
jimui 4 d. liepos vaikams Bosto
ne 1832 metais; nuo tada pradė-

vienas negali atsisakyti nuo to: 
jeigu mes mokam mokestis sveti 
moms valstijoms, tai kaip-gi ga
lima atsisakyti nuo to saviems 
reikalams, pastatymui savo rū
mų? žydai ir lenkai tą įvykdino 
po prievarta, — žinoma, morale, 
— jeigu jie turėtų jiegą, tai jie 
priverstų mokėti jiega, kaip prie 
to verčia svetimos valstijos mus 
pačius, žydams tai įvykdinti pa 
sirodė lengva, nesą jie, turint 
savo kahalus, lengvai galėjo tą

partijinių reikalų žemiau 
valstybinius.
tuviai per amžius gyvenę vergi-; Ir čia Amerikos lietutuviai kur 
joje, negreit sugebės tapti lai- kas daugiau už kitus lietuvius 
svais piliečiais, o kuomet prasi- [ galėtų nuveikti, nes jie negyvena 
dės laikas apsisprendimo, prie karės krašte, nuo jų neatima tur 
partijinių kivirčių 
intrigos imperialistiško spėlioji
mo kitataučių žmonių, kaip len
kų, rasų ir pačių vokiečių, kurie 
visokiais budais stengsis įnešti 

........................ . į lietuvių taipą suirutę. Pasek
tai tremtiniai, netekę viens sa*mės to viso yra aiškios. Vokie- 
\o vaikų, kits tėvų ir šiaip ar- g$ams tada nesunku bus atsispir- 
timų- žmonių, išblaškyti po visą ti prieš Hetuviu ralkalavimus 
Rusiją, gyvena sunkiausiose ap- t;kros laisvės nurodyTnais j ki- 
hnkybėse.................................................virčius, barnius, nesusipratimus

"Visas pasaulis sujudo. Teisy- |jetuvių tarpe, t. y. nurodymais
bę sakant, pavojus visiems, bet lietuviai nemoka save valdy- lams. tuo geresnis bus pastaty- 
aidziausis pavojus mums Lie- tj stoka vjenybės ir pasiryži- tas rūmas, kuriame jie rengiasi 
tuvos piliečiai, mes palikti esą- mf) tarnauti visai tautai< t. y. vventi.
me patįs sau. Dabartiniai lai-i,. . . . ■ . —’rai vra tain svarbus kad nuo to valstjbei> -ra tai didžiausi Kaipkitostautos.taipirEu- 
* ai yra taip svarbus, kad nuo to, }e-ai j- V1mui nepnklausomy lietuviai raivo i a kad
kaip kuri tauta mokės sunaudo- ‘ ... t aDsidairvkime na- - • ! ga. ja’ .
ti savo snėkas narais ir ios atei- b Utt aPsiaaiyyKime’ na kiekvieno priederme yra užsidėti savo spėkas, parai, ir jos arei kf>! n(? v-lu ne kaskime pat}s, reikalams Nei
bs. Kanaujanaos viešpatį sa„ (hloM žiurėkime atsine. " «'• "batams.
apskelbė obalsį duoti teises apsi
sprendimo ir mažoms tautoms. 
Rusijos Respublikos demokra
tinė valdžia tarimuose su Vokie
tija reikalauja apsisprendimo 
teisių Lietuviai. Vokiečių kan
cleris apskelbė, kad jis sutinką 
tą duoti Lietuvai. Taigi ir mes 
liet, šios karės metu turime pro-' 
gą, gal buti vienintelę musų gy
venime, pasistatyti sau nuosavą 
ateities rūmą, kuriame gyventi 
po karės visiems mums užteks ir 
vietos ir oro. Kaip-gi tas rūmas 
sutvarkyti vidui, kad mes jame 
jaustumės ir hutume laisvi lai
svos Lietuvos piliečiai, tą mes 
padarysime, sugrįžę į Lietuvą, 
visų musų noru ir supratimu.
Ir šiame klausime, reikia tikė- 
ties, nebus didelio skirtumo, ką 
jau darodė Lietuvių Taryba Ru
sijoj, kuomet, dalyvaujant vi
soms partijoms, neišskiriant ka
talikų ir socialistų, vienbalsiai 
užgyrė laisvos demokratinės re
spublikos tvarką.

Dabar gi mes, lietuviai, neturi 
me už ką daug ginčyties, nes ob
jekto dar neturime, neturime dar 
laisvos Lietuvos, kur galėtume 
tvarkyties pagal savo programi
nius siekius. Pirma reikia iš
kovoti laisvą Lietuvą, o paskui 
stengties įvykdinti savo idealus.

Nepaisant to sunkaus vargo, 
kurį kentėjome ir'kenčiame, to
kiu svarbiu momentu, kuriame 
mes gyvename, kuomet rodos 
kiekvienas turėtų eiti petis į 
petį ir prisidėti pagal išgalės 
prie sutvėrimo laisvos Lietuvos 
—mes nesugebėjom sutverti vie
nybės Šiame šventam darbe, ma- f 
ža ką nuveikėm išgavime Lietu-j dą apie Lietuvos vargus-bėdas' 
vai nepriklausomybės, o gal bu- į ir jos troškimus tuo labiau, kad • 
tų teisingiau pasakyta — nieko prezidentas Wilsonas, pirmas į 
nenuveikėm. ’ J šios šalies pilietis, pasirodė kar-į

Partijiniai kivirčiai suardė jštu užtarėju mažųjų tautų. Iš-i

mėnuo, valstybės reikalams. Ant 
tokio lapo jis kas mėnuo klijuo* 
ja marices, ir tokio lapo, sulyg jų 
sutarties, bus reikalaujama nuo 
kiekvieno lenko, grįžtant į Len
kiją, kaipo darodymo, kad jis iš- , 
pildė savo pilietiškas pareigas, j 
Bet šita sistema reikalauja iš- ] 
pradžių daug iškaščių pagami- ; 
nimui markių ir kitokių doku- ; 
mentų. Todėl mes, tverdami i ■ 
Maskvoj Laikiną Rinkliavos Ko
mitetą, įvedėm atsilyginimus ] 
kvitais, bet kiekvienas pilietis, 
kurs prisižada apsidėti kasmėne
sine mokestimi, pasirašo ant 
tam tikro lapo, kuris bus laiko
mas, kaipo dokumentas, kad tas 
pilietis išpildė savo pareigas sun
kioje Lietuvai gadynėje ir bus 
paskui nusiųstas Vilniun, į Val- 
stijinį Lietuvos Archivą.
. Jeigu lietuviai, gyvendami sun 
klausiose tremtinių aplinkybėse, 

t sbgebėjo nešti savo grašius ant 
laisvos Lietuvos aukuro, kaip-gi 
gali atsisakyti Amerikos lietu
viai, kurių išgalės yra nesulygi- 
namai didesnės ir kuriu skaičius lietuviu nusės

- mezjįa yra didesnis ? Tik įsivaizdinki
te, kiek Amerikos lietuviai, apsi- 
dėdami grašiais, tokia suma, ku- 

' ri visai neapsunkintų jų biudže
to, galėtų surinkti pinigų savo 
tėvynei! Sutikime, kad Ameri- 

i koj yra tik 500.000 liet, ir dalei- 
skime, kad iš jų gali buti pri- 

i traukta tiktai penkta dalis, t. y. 
[100.000 lietuvių prie mokesties. 
į Ir jeigu kiekvienas įneštų tiktai 
! po dolarį per mėnesį, tai jau bu- 
Įtų 100 tūkstančių dolarių per 
[ mėnesį, o per metus susidarytų 
[milijonas ir du šimtu tūkstančių 
[dolarių. Atmeskime 200 tuk- 
i stančių visokiems bendriems rei 
j kalams, tai pasiliktų vienas mi- 
| lijonas dolarių, arba 7 ar 8 mili- 
Į jonai rublių pagal dabartinį pi
nigų kursą, — tai milžiniška su
ma, tvirtas pamatas musų da
bartinės valdžios veikimui. Da- 
bar-gi, visai neturint svarbiau
sio pamato savo veikimui, mes 
nesugebiame atlikti paprasčiau
sių savo reikalų, negalime atsi
spirti prieš savo priešus, o čia 
prisieis išlaikyti kuodidžiausią 
kovą, pirmiaji^SĮ prieš supirki
mą žmės Tietuvoj Vokietijos 
valdžia^ ką ji jau darė anksčiau 
Lenkijoje, Elzas-Lotaringijoje 
ir išdalies Lietuvoje. Jeigu mes 
nesurinksime tokių fondų žemės 
supirkimui Lietuvoje, tai iš
smuks iš po musų kojų tas pama
tas, ant kurio mes stovime, kai
po tauta, ir nustosime greitu lai
ku savo teritorijos. O turint 
supirktas Lietuvos valdžios že
mes, ne vienas ir iš jūsų Ameri
kos lietuvių galėtų įgyti pigiau 
žemę, pargrįžus Lietuvon. At
statymui Lietuvos bus reikalingi 
pinigai pavidale valstybinių pa
skolų. Jeigu išgausime šiokią 
ar tokią nepriklausomybę, tai 
reiks tuojaus mokinti jaunuome
nę, prirengti ją prie visokios rū
šies speciališkumų valstybinia
me mechanizme. Jeigu mes to 
nepadarysime, tai viską paims į 
savo rankas kitataučiai, ir mes 
vėl pasiliksime nuošaliai. Bega
lo daug yra visokių svarbių svar 
biausių reikalų, kuriems atlikti 
reikalingi pirmiausiai pinigai.

Kadangi mezliavos darbas lai
koma valstybiniu darbu, tai 
čia neturėtų buti didelių kivirčių 
suorganizavftne tokių komitetų, 
nesą padalinimas ar paskirsty
mas tų pinigų neturėtų prigulėti 
vietiniams komitetams, bet jie 
turėtų buti pasiųsti jau esančiai 
Vilniuje valdžiai, kuri, kaipo val
stybinė įstaiga, nuo partijų ne
priguli. Bet visgi, kad tas dar
bas pasekmingiau eitų ir viena 
partija negalėtų kenkti kitai, tu
rėtų buti sutvertas Centralinis 
Kimitetas, dalyvaujant jame vi
soms partijoms, kurs derintų 
darbą vietinių komitetų, renka
mų vietose iš tarpo tų, kurie už
sidėk mokestimi.

Svarbiausia sąlyga pasisekimo 
tokių komitetų, — tai rimtumas 
organizavimo ir dalyvaujančių 
ypatų, kurioms žmonės galėtų 
pilnai užsitikėti.

Jeigu Amerikos lietuviai, po

Suprasdami svarbumą šio mo- i 
mento politiškame tautos gyve- ; 
nime Amer. Lietuv. Tarybos ir [ 
Amer. Lietuv. Tautinės Tarybos Į 
atstovai pripažįsta reikalingumą! 
ir svarbą lietuvių sutartion dar- j 
bo Lietuvos pilnos neprigulmy- : 
bes atgavimo klausime.

Kila klausimas, kokiu budu; 
sueiti bedran veikiman, kaip su- į 
derinti abiejų tarybų veikimas, i 
Čia būva pasiūlomi Įvairus įne-į 
Šimai, diskusuojama, bet vis ne- ■ 
prieinama prie to, kad abidvi pu- į 
si sutiktų. Pagaliaus prieina-i 
ma prie sekančių nutarimų, ku- j 
riuos priima abi pusi:

1) Nutarta iš ALT. ir TT. iš-. 
rinkti pasitarimų- komitetą.

2) Komitetas pildys tiktai Į 
tuos nutarimus, kurie bus abiejų; 
tarybų jam pavesti.

3) Komitetas turės pataria
mąjį, bet ne sprendžiamąjį balsą.

4) Komitetas negali pildyti tų j 
nutarimų, kurie nėra abiejų tary 
bu priimti.

5) Tarybos pasilieka sau teisę 
pildyti savo nutarimus ir kito- į 
kiais keliais negu per pasitari- į 
mų komitetą.

6) Komitetas susidės iš žmo-1 
nių paskirtų nuo tarybų po 3 nuo 
kiekvienos.

Buvo daug ginčų dėl to komi
teto vardo. Viena pusė nurodo, 
kad tas komitetas vadintųsi ta
rybų Pildomuoju komitetu, bet 
tam griežtai pasipriešina. Pa
galiaus susitariama, kad kiekvie
nas paskirame atsitikime abiem 
tarybom ingaliavus, tas pasita
rimu komitetas vadinsis Pildo
muoju tarybų komitetu.

Tas komitetas ingaliotas dary
ti visokius susinėsimus su Euro
pa ir tam panašiai.

Lėšas savo atstovų padengs 
pačios tarybos, bendras gi lėšas 
padengs sulyg susitarimo pu
siau.

Pasirodo, kad ginčai ir nesu
tikimai dėl Centralio komiteto la 

prityrimo, kad atskirai veikiant Į bai kliudo sutartinam darbui, 
mažai ką galima nuveikti, suge-1 Todėl abi pusi išreiškia pageida- 
bėtų suorganizuoti bendrą mez-;----- ■ - ■ - ----- —
liavos komitetą ir surinktų ap- • Sų uždavinys — tai išliuosavi- 
sčią sumą pinigų, jie užsipelnytų; mas Lietuvos. Gana tuščių gin. 
širdingiausią padėką naujai at- į įų. Imkimės už darbo, kaip kas 
gimstančios Lietuvos, išpildytų ; gali, dabar, tuojaus, nes paskui 
savo pilietiškas pareigas ir tas Į gali buti per vėlu. Parodykim^ 
butų gražiausiu lapu Lietuvos. kad mes mokame ir galime buti 
išsiliuosavimo istorijoje. . tikrais laisvos Lietuvos pilie- 

Lietuvos piliečiai! Vienintė-1 £iais. I^afsva Lietuva dabar ar- 
lis dabartinio momento musų vi-'ba niekados!

vimą. kad tas klausimas butų 
susitarimo keliu išrištas toje pra 
smėje, kaip nustatė Wilkes-Bar- 
re susivažiavimas.

Buvo dar ir daugiau pasikal
bėta apie įvairius reikalus, bet 
jie neįrašomi čionai, nes atsto
vai tuose klausimuose nebuvo 
ingalioti.

šie visi nutarimai ineina į ga
lę taip greitai, kaip tik abidvi ta-
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JAUNIMAS Veidmainyste ir Meile, p® RAKANDAI $5” VISI NAMŲ FORNIŠIA!

; - 1 - -
 * 1 ;........

; :
Z Kol jaunas, o broli, sėk pasėlio grudus 

Ir dirvos nepleiski! Tuomet, kada jausi, 
' Kaip kuns ims stingti, dvasia jau susnudus, 

Vėlu juk prie darbo: nei sėsi, nei pjausi. 
V. Kudirka.

Liuosai Verte P. Norkus.

(Tąsa) |
’i Luiza (iškart i jį atidžiai žiuri, paskui j 

nubudusiai kalba). Ferdinandai... Ach,į 
_ i kad tu žinotum, kaip veikia tavo žodžiai ant1 

JAUNIMUI PRIKLAUSO ATEITIS. ' paprastos miesto merginos!
Seni žmęnes jau atgyveno savo laikus- Ferdinandas. Ką tas viskas reiškia? 

___ jie jau praėjo kelius, kuriuos jaunimas (Nustebęs). Paprasta miesto mergina, 
dar tik prieina: prieš jaunimo akis stovi pla Klausyk, iškur atsiranda pas tave tokios 
tus kelias, didelė ateitis ir visas gyvenimas, mintis? Juk tu — mano Luiza! Kas tau 
kaip privatinis, taip ir visuomeninis. sakė, kad tu turi būti kuom kitu ? Matai ko-

Kad eiti tiesiai ir neiškrypti — reikia kia tu pasidarei — šalta, užsimąsčiusi! Jei 
mokinties ir layinties. Reikia stengties pa- tu butum tik viena meile, tiktai meilė prie 
stoti ant tikro kelio, vedančio į laimingą manęs, tai argi tu turėtum laiko dėl sulygi-: 
gyvenimą ne tik atskirą asmenį, bet ir visą nĮmų? Kuomet aš sale tavęs, mano protas. 
tautą. kitaip veikia tiktai dėl vieno tavo žvilgtelė-:

Dabartiniu laiku daugybė buvusio ir J'imo. O kuomet aš toli nuo tavęs, mano1 
dabartinio jaunimo lieka tik blėdingais: mintįs skęsta vienoje svajonėje apie tave, 
vieni tampa girtuokliais, naktibaldomis; kiti; Pas tave greta meilės yra dar išskaitlia- 
— nekenčia savo žmonių, savo lietuviško vimas- Ar ne gėda tau? Kiekvieną aki- 
prigimimo, atsitolina nuo savųjų; kiti vėl, mirksnį, kuriame atsiduodi nuliudimui, tu 
neįstengdami prieiti prie prakilnesnio gyve-l nuo mylimojo!
irimo, nežinėje visą savo gyvenimo brangu Luiza (pasiima jo ranką ir palinguoja: 
laiką praleidžia klaidžiodami po patamses, galva). Ferdinandai, tu nori užmigdyti 
iki lieka niekam netinkantis. mane, tu nori nukreipti akis nuo tos bedug-

Ant jaunimo remiasi tautų ateitis; ant nės, į kurią aš tikrai inpulsiu. Aš žiuriu į į

PAMATYKITE MUSŲ 
KAINAS UŽ PINIGUS 
IR KREDITAN DUO

DAMŲ TAVORŲ.

MES ATPERKAM LI
BERTY BONDS UŽ ' 

. GRYNUS PINIGUS.

The Star Furnitūra 
Company

5824ST. CLAIR AVĖ.

Kaurai

$5 DOVANAI 85 DOVANAI $5 DOVANAI $5 DOVANAI 

šis kuponas geras ant $5.00 su kožnu pirkiniu už $5( 
arba viršaus, krautuvėj

_______  5824 ST. CLAIR AVĖ.

PARSIDUODA PIGIAI. LIETUVIAI KREIPKITĖS.
THE CLAYTON FURNITURECO.

ĮSt. Clair Avė. Kampas E. 75th Street, Cleveland, O.

HAMMOND TIPEWRITER’IAI
MULTIPLEX

I šioji mašinaitė rašo visokiose kalbose ir ga- 

Įima rašyti vosokio tipo raštą.

THE OHIO TYPEWRITER EXCBANGE,
25 EUCLID ARCADE, CLEVELAND, O.

Prospet 2420 Central 1766 f

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Generališki perkraustytojai,vinduotojai ir statytojai i 
bankspentų ir mašinerijų. Rakandus pakuojam, išle» r 

džiam ir sukraujam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. į

^įietuviško jaunimo — Lietuvos ateitis, gero- ateitį.... Garbės šlamėjimas, tavo planai, ta-1 
^^ve ir kilimas. Ant kiek bus pakilę musų vo tėvas.... O aš — aš tokia menka, nieko;

žmonės, ant tiek augščiaus stovės musų tau- nereiškianti.... (Išsigandusi savo žodžių, pa- j
- ta ateityje. leidžia jo ranką). Ferdinandai, kardas ky-

Todel visada tegali-buti vienintelis jau- bo ties mumis. Jis perskirs mus.
nimoobalsis — šviesties ir šviesti kitus. Ferdinandas. Atskirs!? Mus!? (Pa-:

Prakilniausią darbą atlieka tie lietu- šoka.) Iškur tavyje atsiranda tokios mintįs, b 
vių jaunuoliai, kurie, patįs lavindamiesi, Luiza! Mus perskirs? Mus perskirs? Kasi - 
šviečia ir padeda tamsesniesiems savo bro- gi turi tiek spėkos perskirti dvi sujungtas '^ ~ 
liams pakilti. Yra jaunimo, lankančio aug- širdis, — kas gali perskirti du balsu, susi- ‘ 

•; slėsniąsias mokyklas. Jie yra apsišvietę, jungusiu į vieną akordą? Taip, aš d varpo-;
Bet jiems stoka tautinio susipratimo. nis, bet tegul bent kas bando prirodyti, kad Į

- Jiems nedaro skirtumo jų ko nors mokėji- mano dvarponiška praeitis nors kiek sene- 
mas, jei bent tame, kad jie turės geresnę snė, negu pasaulio tvėrybos beribė ir jos 
asmeninę savo ateitį, prasimokinę. Šitokis Įstatymai. Tegul bando kas nors prirody- l „ 
jaunimas, — neskaitant jau tų, kurie dar- ti, kad grabas turi daugiau reikšmės, negu 
buojasi,—gali lengviau prieiti prie tamse- tie žodžiai, kuriuos dangus užrašė akyse 
sniųjų viengenčių, jiems paaiškinti, paro- mano Luizos: “ši moteris sutverta dėl šito 
dyti, pakalbinti ir patarti. Kiekvienas nori vyro.” Taip, aš prezidento sūnūs. Bet tik-

. apsišviesti, bet neturi progos, arba nėrar tai meilė tegali nuimti tų prakeikimų jungą, 
kam išaiškinti jam mokslo svarbą. kurie krinta ant manęs už mano tėvą, už

Šviest ir šviesties yra geras būdas prisi- šalies alinimą!....
dėjus prie pažangiųjų lietuviškų organiza
cijų. Mes turimeTėvynes Mylėtojų Draugi- ___________
jos kuopas beveik kiekviename mieste Ame- nieko nesibijau7bijausi tiktai to, tad ma~no - 
rikoje. Ta draugija savo kuopoms duoda meilė gali išsisemtt Tegul atsiranda tarp 
dovanai knygų, tik menką metinę mokestį bedugnė, kalnai, — aš vis jais bėgiosiu, ~

1 "■ 1 1 11
Rosedale 96o J. Cuy. Princenton 1241-L

THE RUPPEL HARDWARE COMPANY
Cinuojam, gazo įtaisymas, pečių taisymas, fornišus statom. Ska- 

linius ir žviruotus stogus taisom. Parduodam visokius pečius.
6510 Superior Avė.
Arti Narwood- Cteveland, Ohio.

Tek Bell Rosedale 1084 J.

Elena Kovačic
EKZAMINUOTA AKUŠERĖ.

Patarnauju gerb. moterims kiek
viename reikale. Savo patarnavimą 
ir ligones priežiurėjimą gvarantuo- 
ju. Pašaukt per telefoną galima bile 
kada. Daug patarnavimų turėjau 
lietuviškoms moterims.

1068 Addison Rd.
(EAST 65-th STREET) 

netoli St. Clair Ava
S CLEVELAND, OHIO. * • fe
SXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmXXXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXX2Q

Dr. P. S. SMEGEl
Ofiso valandos: Nuo 8 iki 9 

rytą, nuo 1 iki 2 ir nuo 
7 iki 8 po piet.

Tel. Broadway 1248-J 
Tel. Cuy. Union 89-W 

7211 Broadmay N. R 
CLEVELAND, OHIO.

Rosedale 490-W. Princeton 1337-K ;

LOUIS EISENBERG
Geležiniai tavorai. pečiai 
ir gazo įrankiai. Granito 
tavorai ir porceliniai indų 

Luiza. Kaip aš jo bijau, to tavo tėvo!... = Stiklai parsiduoda pas 
Perdinandas. O aš nieko nesibijau,: □srįštuo^maojam

Edvardas B. Smialek,
TAIKOS SUDŽIA

(Justice of the Peace)
• Sutaiko civiliškas ir kriminališ-
• kas bylas ir išriša kitokius teismo 
ireikalus, kurie rišasi su šituom 
! urėdu. Teipgi veda
! REJENTALIKŠĄ KANCELIARI

JĄ (Notary Public).
; Parūpina kontraktų ir pardavimo 
;ar pirkimo aktus, apdirba “dee- 
5 dus”, margičius, abstraktus, tes- 
! tamentus ir teip toliau.

KANCELIARIJA:
: 303 SUPERIOR BUILDING

Cleveland, Ohio.
i Tel Bell Main 1963.
j Cuyahoga Central 8290—R.
! Valandos: nuo 9 ryto iki 4
• pietų.
; REZIDENCIJA:

po

1169 E. 79 St. N. E. 
Cleveland, Ohio.

_ užsimokėjus. ... kad apglėbti mano Luizą! Pikto likimo _________________ ______
Prie T.M.D. kuopų pristoję, apsipazmę vjesuia jnpUS tiktai mano jausmų ugnį; pa-

prie jų prieiti. Prie to, būdami neriais, gali! Tadgi neka}bėk daugiau, meile mano, apie Dr. Wm. Rasing 
veikti ir tarp savęs. rengti paskaitas, prakal kokias ten baimes! As tave sergėsiu taip, _______ .. c ID ac
basį koncertus, teatrus ir šiaip jaunimui tin- kaippasakose smakas no^min^ ĮGYPYTOJAS 1R CH1RUBG^S
kairius vakarėlius. _ brangenybes. Atsidėk ant manęs. Tau ne- iki 7-30 v»

i Yra Amerikos Lietuvių Tautine San- reįkalingas kitas angelas apsaugotojas. Aš kare, šventadienias nuo 11 iki 12 die- 
- kuopoj labai reikalingas jaunimas, stosiu tarp tavęs ir likim0. įel tavęs pri.

F nes, tenai, prakilnesniems ir susipazinu- jmsju vjgUS gyvenimo smūgius, visas žai-! ofisas 1395 £ 9 st. 
siekis su beturiu gyvenimu, yra proga ap- 2(]as_ Įje] tavęs išdabosiu kiekvieną džiaug- VienascLEVELAND,°0HiapeT10T 
sipažinti su Lietuvos ateities tvarka, su mu- gmo jr atnešiu tau juos meilės taurėje, 
sų šalies programų, su visu businčiu ir tu- j (Meiliai apgiėbia). Ant šitos rankos pa- 
rinčiu būti Lietuvos gyvenimu. Jaunas sjrems man0 Luiza per visą jos gyvenimą, 
žmogus, inėjęs į politiką, ilgainiui issidirbs /pu daug gražesnė sugrįši danguosna, negu 
gabiais tvarkdariais visame viešame gy ve- į aįgjaj čionai ant žemės, ir dangus su džiaug-: 
nime ir taps svarbiais tautai piliečiais. ■ smu prjpažins, kad tiktai meilė duoda sielai

i Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra;
kita prakilni musų organizacija, su kuopo- i 
mis po visą Ameriką. Kuopos rengia pra
kalbas, paskaitas, teatrus ir viską, kas pri-i 
sideda prie pakėlimo žmogaus kultūriškai.

Jaunimas turi tose organizacijose susi
spiesti. Jaunimas turi prisidėti prie to viso 
kultūriško ir svarbaus darbo, pats lavinda- 
masis ir prikviesdamas prie tų organizacijų

u- ir savo draugus.
I Jaunimas privalo žinoti, kad į jo ran

kas ateina busintis lietuvių gyvenimas: turi 
žinoti, tad visada jaunu ir tuščiu nebus:

t kad paliks jam visos tos pereigos, kokias 
sfa7’WHk° jų tėvai viešame gyvenime, politiko-

St. 16 Berea Rd., Brook Park O. 
Tel. Mario 110—R.

Su visokiai reikalais kreipkitės 
prie jo, o busite užganėdintais jo 
patarnavimu.

Cuy Central 1775-L. .
a LIETUVIAI! Jeigu norite pirkt gerus čevery- 1

kus už vidutinišką kainą, tai ateikite pas ma- k
1 ( nę, o jums bus patarnauta mandagiai ir tei- <

4 » singai.
OSCAR G. LAWSON,

. i Pardavinėtojas . Aukšto Laipsnio čeverykų. <
^2527-29 St. Clair Avė. Cleveland, Ohio

ŠOKIŲ MOKYKLA
PROF. KLIMAVIČIAUS *

KAMPAS WADE PARK IR E. 82 GATVĖS.
Vyrams $4.00 Merginoms $2.00 už ' 

10 Lencijų.
LEKCIJOS ATSIBUNA KOŽNO PANEDĖ- 
LIO VAKARAIS NUO 8:00 IKI ll:0OVALAN.

Vaikinai ir Merginos! Kurie norite dailiai 
išsilavinti šokius šokti, tai atsilankykite vir- 
šnurodytą vietą, o mes gvarantuojame, jog iš
mokinsime šokius ir į trumpą laiką beskirtu- 
mo, ar jauną ar seną.

Panedėlio ir pėtnyčios vakarais, taipgi 
seredomis atsibuna pasilinksminimo vaka
rai, nes yra šokami kaip nauji, taip ir seni 
šokiai. Taigi nepraleiskite progos, muzika 
Koppitch Union Orchestra. Įžanga 50c. 
porai.

Svetainė išranduojama visokiems reika- 
lams. baliams, susirinkimams ir tt.__________

r v viesulą mpus tiktai mano jausmų ugnį; pa- —Gyvenimo aba du telefonai.
- su mokslu jaunuoliai, gali padėti ir kitiems vojus padarys mano Luiza dar patogesne! Ofiso Telefonas: Cuy. centrai ioi?-w ? T  t $ i**
—  ___ oreli 1 ___ _ _ __ ® f ■ ■■ L ■ UfinlAliTAizi* *f Dr. E. 1 Marlewski

i
T NuothOO 12:00. nuo 1:00 iki 4:00 popjetų ir

DANTISTAS ==
Ofiso Valandos:

nuo 6:00 iki 8:00 vakare.
4*  Seredom, nuo WX> ryto iki 12:00 vidurdie.

į 1159 E. 79tli St. Cleveland, Ohio

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

982 E. 79 St., Cleveland, Ohio.

—PRAŠYK—

CEREBRUOTO
Telefonai: Rosedale 5758, Princ- 
ton 431

KAS NORI SVEIKAS IR DRŪTAS BOTI? Į
KURIE KENČIA LIGOM KAIP KAD: 5

3-
H

m Neišgydomu Rheumatizmu, peršaldimu, kosulio, nulispnėjiniu 
* k raujo, nerviškumu, akių skaudėjimu, inkstų ir pūslės ligomis, vene- 
M riškomis ligomis, gerklės skaudėjimu, vidurių užkietėjimu ir kitomis, 
J kaip urnomis taip ir užsenėjusiomis ligomis.
m Todėl, kas norite būti sveiki, ateikite į musų aptieką, o gausit gy
ti duolių nuo viršminėtų ligų, kurios tikrai pagelbės ir pasveiksite. Ne- 
!• kentėkit skausmų.

Kampa: Sowinski ir E. 82-ra gatve, šioj aptiekoj dirba lietuvis 
provizorius, baigęs mokslą Lietuvoj ir čia Amerikoj. •

PAKELČIO APTEKA
Kampas St. Clair A ve. ir 20-mos gatvių.

į tobulybę!...
Luiza (atstumia jį, susijudinusi). Nie-' 

ko nekalbėk! Meldžiu tavęs, nustok! Ach,: 
kad tu žinotum.... Apleisk mane... Tu neži- ■ 
nai... Tavo viltis kaip erškėčiai drasko mano 
širdį... (nori eiti).

Ferdinandas (sulaiko ją). Luiza! Ką; 
tas viskas reiškia? Kas tau?

Luiza. Aš pamiršau tas svajones, ir aš 
buvau laiminga.... O dabar, dabar... šian- 

į dien... pražuvo mano gyvenimo ramybė..... 
Aš žinau... liepsnojantįs jausmai kaip aud- 

į ra draskys mano krutinę.... Eik.... Tegul 
. Viešpats tau atleidžia už tai_  Tu įmetei

liepsnojančią kibirkštį į mano jauną, ramią 
t širdį.... Ir jau niekad neužgesinsi gaisro ma- 
Ino krutinėję!... (Išbėga iš kambario. Fer-i 

’ dinandas nieko nekalbėdamas eina paskui

LASH’S
BITERIO

puse STIKLO
PATAISO SKIL
VI IR INKSTUS

PARSIDUODA 
VISUOSE 

ŠINKUOSE

Valandos: Nuo 2 iki 4 po piet 
ir nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėlioj: Nuo 2 iki 4 po piet.

I Dabar daug blogo lietuviams yra iŠ to, 
gad didžiuma musų vadovų yra tik “suaugę 
įtikai” — jie nėra išsilavinę, nėra iš jauny
bės pratinęsi prie viešojo darbo, nėra ture- 
I gana progos, ar praleidę progas apsi- į 
liesti — jie dabar valdo musų reikalus, bet; 
ų darbo vaisiai labai apgailėtini...

^Jaunime — vaikinai ir merginos — kol
ii, lavinkimės: prisidėkime prie musų ... ,
bgijų, skaitykime laikraščius, kurie la- kaklo, žvaigžde ant krutinės. Sekretorius*  
iriai rūpinasi žmonių švietimu; jau ai-iVurmas. Ineina).

Scena V.
Salionas prezidento

namuose.
(Prezidentas su ordeno kryžium ant

kiai matome, kad į musų rankas ateina bu- 
įntis Lietuvos gyvenimas!
ISį",, Studentas.

Princeton 1319* W. Rosedale 950-J.

GEO.LORENTZ
PLIUMBERIS

Sudedam trobas, įtaisom apšildi- 
mui vandens šilumą.

§ Telep. - - Cuy. Central 7597-K

John Tidd
^KOSTUNERSKAS^

ĮįLietuvys Kriaučius
Įį Kurie mylite dėvėti gražius 
| siutus ir kitus drabužius, tai užsi- 
> sakykite pas atpakantj kriaučių. 
[ Aš gyvenu pačiame miesto centre 
Į ir turiu bidelę topą, todėl ir vi»o- 
! kius drabužius atsakančiai pasiu- 
Į vu. dailiai pritaikau ir gero tavoro.

Kreipkitės Antrašu: 
j| 1377E. 9-tM|»i. Clmlisd, Obia

Prospect 202.

Dr.T.A. Hanlen
:s: DANTISTAS ;st

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.

Dr.Frank F.Happy 
mi DANTISTAS

Prezidentas. Tu sakai, kad tai rimtas 
prisirišimas? Ne! Netikiu tau.

(Tąsa sek. num.) CBVgLAND, OHIO.

Ofiso valandos: Nuo 9 ryto iki 
8 valandai vakaro.

Geriausi patarnavimai ui sąži
ningą utmokeatj. 

IMS St CMr Avė. 
Virtoj PekaUfo aptiekei.

DAKTARAS COWDRICK, pasižymėjęs X-Ray Specialistas, pasiūlo 
savo patarnavimą sergantiems žmonėms, kad visi, kuriems nepasise
kė pagyti ir tik praleido piningus eidami pas kitus daktarus ir netu
rėjo pasekmių, pasinaudokite šniomi pasiulymu.

-

NEMOKEKPINIGŲ i
Už NEPASEKMINGĄ GYDYMĄ j -

Mano ofise įtaisyta visos reikalin- < 
gos moderniškos prietaisos viso- | 
kiam egzaminavimui ir gydymui < 
užsisenėjusių ligų. Mano noras y- * į 
ra pasekmingai išgydyti kožną Ii- ! 
gonį. Vienas atsilankymas pas ma- į 
ne jus užganėdins. Nelauk, kolei j, 
kitas daktaras atsisakys jus išgy- J 
dyti ir lieps ateiti pas mane, bet • . 

se ligų apsireiškimuose reikalaukit. < 
mano pagalbos. J

Aš noriu jūsų užsitikėjimo. Ateikit pas mane ir papasakokit savo ne
malonumus savoje kalboje, žinokite tai, kad aš nesu tik paprastas 
daktaras, bet Specialistas, su daugelio metų patyrimu gydyme tokių 
ligų, kokiomis jus sergate, kurias kiti atsisakė gydyti. Juo ilgiais 
sirgote ir juo blogesnė jūsų liga yra, tuo labinus aš interesuojuosi. 
Ai darau tą, ką kiti daktarai darė ir jiems nepasisekė. Nereikia su- 
gaišuot laiko neidarbo. Visoks mano gydymas nesuteiks jums nesma
gumo, neužgaus ir neskaudės. Turiu daugybę mašiną gydymui įvai
rių ligų. Atsilankiusieji pas mane gausite mano patarnavimą ir vil
tį atsiekime savo sveikatos greitu laiku.
Mano pilnas išegzaminavimas vartojant X-Ray parodys tikrą jūsų 
stovį. Jei kokios ligos nesuprantat, ateikit pas mane Ir patirkit ją. 
Neatidėliokite, bet ateikite, tuo jaus. Juk vistiek reiks kreipties, tai 
kam laukti? Nereikia mokėt ui egzaminavimą ir patarimus, kuomet 
pas mane gydotės.

DOCTOR COWDRICK
SPAC1ALISTAS .

2047 E, 9-th Street, Cleveland, Ohio.



Vyriškų Ir Moteriškų ParedalųJ

Cleveland. Ohio

Tadas Neura TADAS NEURA
UžlaikoSavininkas

Bučernę ir GrosernęSaldainių
TAIPGIKrautuves Žvaigždes Svetainę

J. Gedminas.

MUSŲ KOSTUMERIAMS

Princeton 1257-K

ir Princeton 1958-K.Tel. -Princeton 1834-K

Specialistė
inutu:;

*/»4PER

sviesos patarnavimas .

tas

Baigusi šitą mokslą Europoje, 
teipgi ir čia Amerikoje.

2007 St. Clair Are, 
CLEVELAND, OHIO.

SKALBIMO MAŠINA. KUOMET MAŠINA DIRBA

■Į Galima pažymėti, kad nuo
nes, negu paprastose įstaigose. 1900 m. didžiausi trustai gan

6033 S. Clair Avė. 
Cuy Princeton 2993-L.

Užlaikau skanių saldainiu, 
šaltos košės ir minkštu gė

rimą. Už stiklą tik 3c.

2047 Hamiiton Avė., 
CLEVELAND, OHIO.

Cleveland, Ohio.

ADVOKATAS.
Teisingai ir praktiškai atlieka 

visokių tiesų reikalus visuose 
valstybiniuose ir federališkuo- 
se atsitikimuose. Kreipkitės 
prie jo:
418 Society for Savings Bldg.

Tel. Main 257—Central 1502 R

NEBŪK SERGANTIS.
Aš galiu padėt tau būt sveikam. Mano Chiropatiškas sutai- 
symas padarys tavę SVEIKU ir LINKSMU. Aš išgelbėjau 

daug LietuviŲ. Kodėl neleidi man išgelbėti tave.

THE ILLUMINATING COMPANY
ILLUMINAITING BLDG. PUBLIC SQUAER

Jeigu nori taip, kaip Lietuvoje 
puikiai išsivanoti karštame gare 
šu vanta, tai atsilankyk i musu 
——' PIRTĮ -------- -------
Atdara kožną dieną nuo 12:00 dienos iki 
12:00 nakties. Subatomis per ištisą dieną. 

Seredos dėl motery
Galima susikalbėti lietuviškai. lenkiškai ir 

rusiškai. Taipgi statome bankas.

A. 5OGOLWITZ, 
2547 E. 38 Str. Arti Woodland.

Central 2595-W

daug atliko darbininkų būvio 
pagerinimui kultūros bei apšvie- 
tos žvilgsniu.

Svarbiausia bloga pusė Ame
rikos trustų — tai perdaug di
delė išdirbystės įstaigų kapita- 
lizacija ir nesąžiningas naudoji
mąsi įstatais. Paprastai trustai 
išleidžia akcijų ant dvigubai di
desnės sumos, negu kainuoja pa
čios įstaigos. Taip “The United 
States Steel Corporation” išleido 
nuo savo įsikūrimo 1901 m. akci
jų ant sumos virš 140,000,000 
dol., nors oficiališkai paskelbta, 
kad visos įstaigos turtas siekia 
70,000,000 dol. Nuo to laiko ta 
korporacija išstatė milžiniškas 
dirbtuves, padidino senas, ingijo 
didelius žemės plotus su ruda ir 
naftų ir atidengė naujus turtus 
seniau jai priklausančiose vieto
se. Tečiaus kiti trustai visai ne
sinaudojo kapitalizacija.

Per 20 metų nuo 1882 d. tru
stų vadai stengėsi padaryti in- 
tekmę ant visuomenės veikėjų, 

; įstatymdavystę ir partijinę po
litiką. Tankiai jie skyrė dide
lius pinigus rinkimų kompanijo
se. Kiti gi panaudojo net pa
pirkimus (pav. cukraus trustas). 
Paskutiniais metais prieš tą pa
kilo plačioji visuomenė. Pagal
bon stojo taipgi tam tyčia išlei- 
> sti įstatai. Galima tikėties, kad 
i trustų galybei ir veikimui su 
laiku bus pravesti griežti rube- 
žiai.

Moterims siuvam ant orderio ir turim gatavų andarokų už pa
gintą kainą— atiduodam 25c. mažiau nuo dolario. Užlaikom šilki-, 
nius ir vilnonius. Nepraleiskit šios progos, nes bus tik per 10 d.

Vyrams turim marškinių, naktaizų, šveterių, ir visokiu reika
lingų dalykų. Užeikite, o gausite tinkamus tavorus.

Utarninkais duodam dvigubai Štampų.

Phone Eddy 1356 Valandos: Nuo 2 iki 5

CEO. M- THOMPSON, r nd s
Chiropatas, Į . namus irgi lankaus

SUITE 22, SAVOY BLDG.
E. 103 ir St. Clair Avenue,

Aš padarisiu atsargų ir rūpestingą » a g— ■ I I 11 
išdestimą-analizą, tavo atsitikimo ir WJ J“ I ’
pasakysiu kas kenkia tau._____________________________________________

Galop, jos gali ingyti pigiau ža
lią medžiagą; taipgi mažiau 
joms kainuoja pervežimas pačių 
produktų, nes jos yra nuolati
niais siuntėjais didelėje skalėje.

Trumpai sakant, susiliejimas 
didelių įstaigų į trustą pada
ro visas išlaidas mažesnėmis 
ir suteikia įvairios rųšies pato
gumus. Pripažinimas tų ypaty
bių išlengvo įsikūnija Amerikos 
visuomenės supratime, taip kad 
galima greit laukti net peržiūrė
jimo įstatymų prieš trustus. 
Istorija Amerikos industrijos 
aiškiai demonstruoja nepapra
stą papiginimą isdirbystės, su
jungiant įstaigos trustan.

Svarbu atkreipti domą ant 
sekančių patogumų, kuriais nau
dojasi trustai:

1. Ekonomija ant pardavimo 
kainos. Taip iki 1900 m. Suv. 
Valst. trustai atleido 35,000 va
žinėjančių agentų, sutaupydami 
tuomi 14,000,000 dol. į metus.

2. Ekonomija paskelbimuose. 
— Juk vienas paskelbimų pusla
pis didžiausiuose žurnaluose kai
nuoja nuo keturių iki septynių 
tūkstančių dolarių už vieną kar
tą. Jeigu yra 15 konkuruojan
čių didelių įstaigų, tai kiekviena 
atskirai duos paskelbimus.

3. Ekonomija pervežime.
4. Ekonomija ingijime paten

tų, slaptingų metodų, ypatingų 
rūšių prekių ir prekybinių ženk-

Ištikimas Auksorius ir Laik
rodininkas.

Mes turim geriausia rankrova 
laikrodžių, žiedų ir kitokių auk
so dalykų, teipgi mes garantuo- 
jam kiekvieną dalyką kur par
duodam.

Mus kainos yra vidutiniškos.
Corola dainuojamų lakštinga

lų. Manografų ir visokių jame 
rekordų. KAINA $10.00.

Ateik, pamatyk ir išgirsk pats
Cleveland, Ohio.

Ar Tamista esi savininku vienos 
musy Grafonoliy?

Jei ne, tai DEL KO?

Mes žinome, kad kapitalizmas 
Suv. Valst. yra pasiekęs aug- 
ščiausį laipsnį savo išsivystymo. 
Niekur nėra tokio sukoncentra
vimo kapitalo, kaip Amerikoje. 
Darbininkų skaičius šiame kra
šte siekia apie 36,000,000 žm. 
Svarbiausiomis įstaigomis, išsi
vysčiusiomis Suv. Valst. pereitą 
šimtmeti, yra industrialės kor
poracijos, o aiškiausiu jų pavyz
džiu Amerikos pramonės lauke 
yra trustai. Bėgyje 25 metų — 
tarpe 1880 ir 1905 pastebėta virš 
300 žymių kapitalo centraliza
cijų, ir kiekviena krypo nacijo- 
nalės monopolijos pusėn. Prieš 
1890 m. susidarė vos kelios kor
poracijos. 1898 m. p. Mudi su
rado mažiau šimto tokių organi
zacijų, kurias galima butų pava
dinti trustais. Bet 1904 m. tas 
patsai tyrinėtojas užregistravo 
jau 318 tokių organizacijų, su 
kapitalu, viršijančiu septynis bi
lijonus dolarių. Nuo 1904 m. 
trustų skaičius mažai pakilo. 
Tūli iš didžiausių trustų išdalies 
prarado kontrolę savo srityse, o 
tūlas iš žymesnių trustų suardė 
Augščiausis federalis teismas, 
įvairios įstatymdavystės prie
monės prieš trustus trukdė jų 
plėtojimąsi bėgyje 25 metų. 
Prieš-trustus kovojo—kaip tūlos 
politiškos partijos, taip ir įvai
rių valstijų valdžios.

Svarbiausia priežastimi vysty
mosi ir bujojimo trusto galima 
skaityti tą, kad jis yra industri
alės evoliucijos produktas. At
siradus dirbtuvėms, pramonės 
kapitalas Suvienytose Valstijo
se nuolat buvo po intekme cen
tralizacijos proceso. Skaitli
nes apie prekybą ir pramonę nuo 
1850 metų kaip-tik tą ir pa
tvirtina. Taip 13 svarbesniųjų 
išdirbystės įstaigų per 60 metų 
— nuo 1850 iki 1900 —kapita
las pasididino 19 kartų. Abelnai 
imant, geležies ir plieno išdirby- 
stėje paprastos dirbtuvės kapi
talas siekė 1850 m. $46,716 dol., 
su 53 darb. ir išdirbinių už 
43,650 dol.; 1910 m. vidutinė ge
ležies ar plieno įstaiga turėjo 
$2,281,828 dol., samdė 410 darb. 
ir išleido išdirbinių už 2,105,736

Industrialės Organiza
cijos Suv. Valstijose
(Sulyg prof. V. E. Klark’o — 

“V. A”)

Jeigu tu esi sergantis, be skirtumo, koki tavo kentėjimai nebūtą, air 
ba kaip tu nebūtum Įpuolęs Į nuliūdimą. Nenustok vilties, ateik pas 
Su $1000 mano naujausios pagerintos pagelbos. AS esu persitikrinęs, kJg 
su X-Ray Mašina tikrai pastatysiu tave ant kelio pagelbos. Mano X-Bs| 
mašina mato viduje teip gerai, kaip Tamista gali matyti iš oro. Ji nug 
pasako teisingai priežastis ir prašalina visus spėjimus. Jeigu mano M 
egzaminavimas parodys Tamistos kentėjimus neišgydomus, aš tau pasą 
kisiu teip ir be jokio atlyginimo. Mano ofisas yra aprūpintas su na«j*d 
šiom mokslo prieUisoms gydymui vyrą ir moterių. Per šešiolika neg 
aš esu išgydęs tūkstančius žmonių. Ateik pas mane su pssitikėjimu. K 
aš esu padaręs dėl tūkstančių kitų žmonių, aš tą padarysiu ir tau. j

Pavojinguose atsitikimuose nžsitrucijimo kraujo pas vyrus ir moterį 
mes naudojam garsią preparaciją Prof. Ehrlich 606 (Salvarsan) 911 
(Neosalvarsan).

Aš kalbu lietuviškai, lenkiškai ir slaviškai. ~ įM

—UŽLIAKO DIDELE—

NAMŲ RAKANDŲ KRAUTUVE
r».. , PEČIŲ, KĖDŽIŲ, PATIESALŲ 

(KARPETŲ), STALU. LOVŲ, MAT- 
RASŲ IR DAUGYBĘ TAM PANA- 

ISEa! SIU DALYKŲ. REIKALAUJAMŲ 
t&afca® PRIE GASPADINYSTfcS IR KAM- 
>W BARIŲ PAPUOŠYMAMS.

Apar to čia didelis pasirinkimas visokių ge- 
lažinių dalykų, visokiu dailydėms Įrankių, sudynų 
ir t. t. Teipgi Įvairių-tvatriausrų rųšių maliavos, še 
petų, smalinės ir robnnės stogų dengimui popieros

2155-57 Si. Clair Avė. Cleveland, Ohio

Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI,

6700 Fleet av. Union 733-R

Pranešam 
risiems 
Heleriams 
kad muši 
krautuvui 
galima 
gauti »j- 
riškę ir 
moteriškę 
reikmęnę.

lat didinamas, ir tuomi pati iš- 
dirbystė tampa pigesne. Indu
strialės organizacijos, kurios pa
ima dideles įstaigas po viena 
kontrole ir kurias mes vadiname 
trustais, dar daugiau papigina 
išdirbystę.

Didelės dirbtuvės gali speci- 
alizuoties ant mašinų, panau
dojant geresnius metodus) jos 
gali specializuotis darbo padali
nime ir, galop, gali pagaminti 
pašalinius daiktus. Standard 
Oil kompanija gauna virš pu- 

Įsės savo ineigos parduodant to
kius išdirbinius, kurių medžiaga 
40 metų tam atgal buvo išmeta- 

Ima. Jos gali mokėti milžiniškas 
algas ir naudoties patarnavimu 

• gabiausių tos rųšies specialistų 
' fr vadų. Priegtam, jų išlaidos .vietę. 
proporcijonaHškai žymiai mažės- Į C

DR. L. E. SIEGELSTEIN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
— Kraujo ir Chroniškų Ligų. —

Ofiso valandos* Nuo 9 ry
to iki 4 vakaro. Vakarais: Nuo 

7 iki 8. Nedėldieniais nuo 
10 iki 12 vidurdienio.

308 The Permanent Bildg. 
746 Euclid Avė. arti E. 9 gatvės 

CLEVELAND, OHIO.

Del susirinkimu, repeticijų 
vestuvių ir t.t.

2041 Hamiiton, Avė., 
CLEVELAND, OHIO.

ATMINIMAS
Atminti, kad kuomet vaistai yra reikalingi, tai nėra ne vienos 

aptiekos bile kur. kuri gali duoti geresnes vaistų rūšis su sudėjimu di
desnių rupestingimų kaip Tamista visuomet gausi čionai.

Atminti, kad kuomet Tamista nori gerą patarnavimą, Tamis
ta esi priverstas suprasti laipsnį prie kurio mes einam, kad dažinot 
kad Tamista esi užganėdintas.

Atminti, kad kuomet yra klausymas sutaupinimo pinigų, mes 
išpyldom savo pusę per užlaikyma rūšį ir nužeminimą prekės.

Atminti pirkti čionais visuomet, jeigu Tamista nenori turėti pir
kimo apgailiavima.

Jeigu Tamistai kuomet rei-ės gydytojaus, ateik pas mus, mes 
turim du gydytojus dėl jūsų patarnavimo.

Mes kalbame visas svetimas kalbas.
SUPERIOR DRUG CO.

Superior Avė. corner E. 34-th St., 
Cleveland, Ohio.

Pirmos rūšies ir žemiausios prekės.

ČEVERYKAI VIENOS KAINOS. ..
Mes duodam raudonus ir žalius štampus. 
Mes turim didžiausį pasirinkimą ir geriau
sios rūšies, kokie tik randasi vėliausios ma
dos visoj Amerikoj ir jos aplinkėse. Kas iš- 
kirpęs tą paskelbimo kuponą ateis su juo ir 
pirks nemažiau kaip už 1 dol., tas gaus ek
stra už 10c. štampų.
Musų krautuvės visur randasi.

Nėra jokios priežas
ties, kad Tamista ne

turi vieną musų gra

žių grafanalų.

THE WILLIAM SITTER GO.
Slovenski auksoriai ir laikrodinin

kai, Inkorpuruoti per teises Ohio val
stijos. Didžiausia sankrova geriauso 
aupso. laikrodžių, deimantų ir t.t. už 
vidutiniškas kainas.

Gramafonų ir rekordų lietuviškoj 
kalboj. Męs esam laikrodininkai iš 
Europos ir sutaisoni bile kokį laikro
dį, amerikanska ar europinį ir garan
tuojant ant vieno metė. ~

Ateik pamatyt mus, ir busi užtik
rintas. ,

THE WILLIAM SITTER CO.
6120 St. Clair Ave„ . —

5. Ekonomija “ant prastų pa
skolų”, t. y. išleidžiamų pinigų 
darant apievartą.

6. Ekonomija išdirbystės spe
cializacijoje.

7. Tinkamas apskaitliavimas 
ir suradimas priemonių delei pa
gerinimo visų tos rųšies dirbtu-! 
vių.

8. Pritaikinimas išdirbimo 
prie pareikalavimo.

Turint omenyje augščiau pa
minėtus punktus, ant kurių re
miasi trustų atsiradimas ir jų 
bujojimas, — nesunku bus su
prasti. kodėl įvairios išdirbystės i 
šiokiu ar kitokiu budu vis 
galop susilieja į tas organizaci-; 
jas ir tvirtai laikosi prieš visus į 
užpuldinėjimus iš šalies.

Periode trustų augimo Suv. ; 
Valst. apsireiškė ir pasmerktini , 
dalykai, ypač delei konkurenci
jos metodų. Trustų vadai delei 
pergalėjimo savo priešų nuolat 
panaudoja tiesiog prievartos me
todus. Tankiausiai lenktiniuo- 
jama kainomis. Pavyzdin, kada 
tabako trustas susekė, kad ne- Į 
prigulmingas fabrikantas pasek-. 
mingai pardavinėja N. ir S. Ka
rolinoj tam tikros rųšies papi- ( 
rosus, jis pradėjo statyti tabako, 
pardavėjams tose valstijose savo 

: papirosus vėl savotiškos rųšies į 
po 1' dol. 50c. už 1,000, nulei- į 
džiant du nuošimčiu, tuoj užmo- i 
kant pinigus, nežiūrint ant to, > 
kad tuom pačiu laiku valdiškai 
mokestis siekė 1 dol. 50c. už i 
1,000. Tokiu budu trustas do-' 
vanai dastatydavo pardavėjams i 
savo prekę, pasiūlant dar premi-1 
ją už priėmimą tos dovanos! 
Kitose valstijose ta rųšis papiro
sų kainavo 2 dol. 50c. už 1,000. 
Taigi trustas pardavinėjo už že
mesnę kainą, negu jam pačiam 
kainavo, kad tik užsmaugti savo 
konkurentus, padengiant nuosto
lius inplaukomis kitose srityse.

Panašiai elgiasi ir kiti trustai. 
Trustai kaip-kata griebėsi už 
aprubežiuojamų kontraktų, ypač 
tose šakose, kuriose produktai 
plačiai buvo reklamuojami, kaip 
biskvitai,, fotogr.. aparatai; .tabą- ■ 

piškose įstaigose. kapitalas.nuor koproduktai. PardavėjaLnegą-^ 
Įėjo pardavinėti pagarsėjusių 
produktų rųšių, jeigu jie nesu
tikdavo pardavinėti tiktai tru
stų išdirbamas prekes.

Slapti gelžkelių nuleidimai dik 
čiai prisidėjo prie greito augimo 
tūlų trustų. Apart ttj tiesiog 
apvagiančių konkurencijos me
todų, trustai kaip-kada neudojo- 
so, o išdalies tūluose atvejuose 
ir dabar naudojasi, savo gale 
prieš darbininkų organizacijas. 
Apsireiškus darbininkų subruzdi 
mui vienoje dirbtuvėje, jie užda
ro jų, atlkdami užsakymus kito
se dirbtuvėse. Net gręsiant vi
suotinam streikui, jie daug kar
tų tvirtesni už atskirus fabri
kantus, kadangi jiems mažai rei
škia nustoti laike streiko turga-

Prekė $18.00
Prekė $45^0^ Pirk vieną už “cash” arba ant lengvų
išmokėjumų. Išgirsk savo dainas teip kaip girdėjai Lietu 
voj.

20 dieną kiekvieno mėnesio mes gaunam naujas Lietu
viškas rekordas.

_ Ateik ir pasiklausyk jų.
. Augšto laipsnio laikrodžiai, Deimantai, 

' Aukso ir sidabro tavorai.
- r *' MUSŲ’ SPECIALIŠKUMU YRA TAISOMI LAIK 

RODŽIAI IR KALRODĖLIAI.

FRANK ČERNE
MUZIKALIŲ DALYKŲ 
KRAUTUVĖ 6113 St Clair Avė.

Nežiūrint ant to, kad žymiai, 
plėtojasi vidutinio didumo dirb-! 
tuvės, tečiaus didžiulės Įstaigos ! 
lošia svarbiausią rolę. Tos di
džiulės Įstaigos, kurių yra suly
ginamai mažai, padaro vis dide
snę dalį visų krašte pagamina- ; 
mų produktų. Spėjama, kad 
milžiniškos Įstaigos, su milijo
nais dolarių, dabar išleidžia dau
giau negu pusę viso išdirbimo 
šiame krašte.

Kapitalo koncentracija, kaip 
pastebiama iš 1909 m. surašo, 
apsireiškia visose išdirbystės ša
kose. Iš išdirbystės rųšių, kur 
samdoma darbininkų virš 10,000, 
26 išdirbystės paskelbia, kad 
virš pusės jų išdirbinių padaro
ma dirbtuvėse, kiekviena iš ku
rių pagamina produktų už mili
joną dolarių. Taigi galima pa
sakyti, kad milžiniškos, įstaigos 
Suv. Valst. atlieka persveriantį 
darbą.

Amerikos fabrikantai stengia
si pagerinti išdirbystės proce
sus, stengdamasi sumažinti tos 
išdirbystės išlaidas. Visose ti-.

Cuy. Central 8473-R

S. Bonchorek

Primenam musų kostumeriams, kad dabar artinantės ru
denio sezonui iš anksto reikia apsirūpint ir to sezono drapa
nomis, užsisakant pas mus siutus ir overkotus. Musų kostume- 
riai visada būna pilnai užganėdinti musų darbu, todėl ir Tamis
tos jeigu norite turėti gerai padarytą siutą ar overkotą, tai 

kreipkitės pas mus.
J. V. ir V. BRAZIAI, 

6710 Superior Avė. Cleveland, Ohio. xxxxxxxxžxxzxxxxzxxxxzxxxxxxxxxxxxxzx:

JUS GALIT VEIKT KĄ KITĄ. TAI YRA IŠTIKRO 

LAIBAI EKONOMIŠKAS BUDAS.

UNITED
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VOKIEČIAI IR SUV. 
VALSTIJOS.

“DIRVOS” AGENTAS.
P. Vaitekūnas, keliaujantis “Dir

vos” agentas, šiomis dienomis lanky
sis Detroit, Mich. .užrašinėdamas 
"Dirvą". Visi galite per P. Vaitieku-

i nu i eitu nnnm m it nu ui h t n n ui i; h i i u

Prasidėjus karei, vokiečiai *«»«»•• Ai i. raiMVRu-
skelbė kariaują prieš Rusiją dėl- į “Dirv*"  mes pilnai *

PARŪPINAME J

i fo, kad iš Rusijos pusės gręsįa 
pavojus Vokietijos civilazacijai. 
Antra, prieš Angliją vokiečiai 
kariaują dėlto, kad, sako, jos 
vlešpativimas ant jūrių gręsia 
pasaulio taikai. Anglija, mat, 
buko užėmusi dideles kolonijas 
įvairiuose žemės kontinentuose; 
po jos globa yra didelės tautos, 
kaip Indiją, Kanada ir Irlandija, 
kurias, ačiū stipriam laivynui, 
Anglija gali palaikyti savo ran
kose. . Visur apgyvendinta jos 
valdininkai, kurie tvarko tas ša
lis pagal Anglijai tinkamo budo.

Vokiečių skelbiama, kad Ang
lija į karę įpynė Francuziją, Ru
siją, Italiją ir Balkanus ir kad 
prie karės Anglija rengėsi se
iliaus.

Plačiai Vokietijoje buvo kal
bama, kad nuo pat karės pra
džios Amerikos laikraščiai api
pilti Anglijos auksu, kad Ameri
kos kapitalistai, nusipenėję vo
kiečiu kareivių krauju, parduo
dami Anglijai amuniciją, pri- 
vertė respubliką stoti į karę.

Amerikos laikraščiai dabar 
skelbia, kad vokiečiai Ameriką 
pradeda laikyti didžiausiais prie
šais jų tikslų, delei kurių jie ka
riauja. Sakoma, kad dabar vo
kiečių manoma, jog Suv. Valsti- . 
jos norinčios užimti pasaulyje 
vadovaujančiąja vietą; dalyva- 
y.masJS. V. karėje reiškia už
dėjimą naštos ant Europos atei
tyje.

Vokietijojos Reichstage kan- 
- cleris v. Hertling pasakė, kad 

eentralės valstybės kariauja už- i 
tikrinimui nepriklausomybės 

1 - Europai nuo Amerikos valdymo.
Francuziją ir Angliją Amerika 
slopinanti nemažiau, kaip Vokie- 

H tiją arba Austriją.
Į Von Hertling nurodo, kokią 
' dalį pasaulinėje prekyboje turi 

užvaldęs S. Valst. laivynas, —
I-f tuo gi tarpu Amerikos finansie- 

riai turi beveik viso pasaulio 
turtus savo rankose.

Suprantama, kad kiekviena 
pase savotiškai perstata karės 
krausimą, -tečiaus plačiau žiurin- 

“ "tiems į’ dalykus aišku, kur teisy
bė ir kur stengimasi išsiteisinti... 
Karės užsibaigimas išris daug 
didžiausios svarbos klausimų, 
huo kurių gal priklausys pasau
lio sutvarkymas.

VALDŽIAI REIKIA PINIGŲ.

* Dirvos” Administracija. .

AGENTAS.
Kas iš New Britain, Conn. ir jo 

apielinkes nori užsirašyti “Dirvą” ar 
gauti pavieniais numeriais, gali krei
ptis prie musų agento Vaclovo Gile- 
vičio. 98 John st. New Britain, Conn. 
ir prenumeratą galima jam užmokė
ti. “Dirvos” Adm.

Darbas Dykai! JAU TUOJ KALĖDOS
DB *

ws.s
SAVINGS STAMPS

ISSUED BY THE
UNITED STATES 
GOVERNMENT

ČĖDYK IR SKOLINK KĄ SU- 
ČĖDINI DĖDEI ŠAMUI

Jam Dabar jau Reikia
Jums Reikės Vėliaus Po Karės

PIRKIT
KARĖS PACĖDUMO ŠTAM
PAS SUV. VALSTIJŲ VAL

DŽIOS UŽTIKRINIMĄ
Su 4 nuoš. skaitome kvartalais.

GALITE PRADĖTI SU 
—DVIDEŠIMTS PENKIAIS 

CENTAIS—
Pirkdami Suv. Valst. Thrift 

Stamps. Jūsų Pačtorius, Ban- 
kierius, laikraštininkas ir dauge
lis kitu pasakys jums viską apie 
tai. PASIMATYKIT SU JAIS Į

TAI YRA JŪSŲ PAREIGA!
TAS IŠGELBĖS ŽMONIŲ 

GYVASTIS!
TUOMI BUS IŠLOŠTA ŠI 

KARĖ!

Vyrams ir moterims. Su
randame darbus prie virtu
vių darbų, daržuose, prie 
kambarių valymo, bliudų 
mazgojimo ir viešbučių. Dar 
bai laukiniuose kliubuose, su 
pragyvenimu. Reikalauja
me greitų mergaičių prie sta 
lų ir špižemės darbo, teipgi 
greitų vaikų prie patarnavi
mo.
THE CLEVELAND CATE- 
RERS ASSOCIATION CO.

113 SUPERIOR ARCADE
LILLHlUllllllllįl!lllllIlliniIlLHŲIHI»!llljril

* Phone, Resideneija, Eddy 890-J

| Dr. J. F. EVANS
Gydytojas ir Chirurgas t

___ oi m iao Cf *I*Ofisas St. CIair ir E. 103 SL
Savoy ’ Theątre Bldg. . x

Valandos: Nuo 8 iki 9 rymetį, £ 
nuo 3 iki 5 po piet, nuo 7 iki 

8 vakare.
Residencija, 10604 Gooding ❖

*> 
t

Ar nupirkot Dovanas?
Tjabar daugumas musų viengenčių suka galvas ir 

mislina, kokioj krautuvėj ir kokias tinkamiau
sias Kalėdoms Dovanas nupirkti savo mylimai ar 
mylimam bei draugams ir giminėms.

GERA DOVANA YRA ŽENKLAS DRAUGIŠKUMO IR ATNIMTIES
Todėl kiekvienas ir jieško teisingos krautuves,
kur viskas yra PIRMOS KLESOS ir visos prekes GVARANTUOTOS

Krautuvė yra viena iš Didžiausiy 
I/!f V Lietuviškv Krautuvių Amerikoj

ir didžiausi auksiniu daigtp Krau
tuvė ant St. CIair Avenue, Cleveland mieste.

Viskas kas tik randasi “Dirvos” krautuvėje ant pardavimo y-.a PIRMOS 
KLESOS ir su kiekvienu parduotu daiktu yra DUODAMA GVARANTACIJA, nežiū
rint ar kuris čia perka už 50c. ar už $1,000, viskas yra gvarantuojama.

ie !

3

NUOŠIMTIS
SKAITOSI NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 
taupinimui

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

TXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
J Central 1690 . Maine 2063.

JOHN L. MIHELIGH
ADVOKATAS

Praktikuoju visuose teismuose, 
lietuviškai kalbame, 

902-4 Engineers Bldg.
Branch ofisas — 5514 St. CIair 

Ave. Adatas vakarais.
Tek Central 5821-W. 

CLEVELAND. OHIO.
į 1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3

H

H

►
k

OR. ELMER C. JONĖS
UEN TĮSTAS

Ofiso valandos: Nuo 8:30 ryto 
iki 8 vai. vak. Seredomis nuo 

8:30 iki 12 dieną
5494 Broadway Ave.

Arti 55-th St.
Viršujė Hodous čeverykų 

Krautuvės
CLEVELAND, OHIO.

't

Todel mes ir jaučiamės, kad musų krautuvė yra pilnai prirengta, kad išrištų 
musų viengenčių klausimą ką PIRKTI KALĖDŲ DOVANAI? Taigi mes ir kvie
čiame nuoširdžiai musų viengenčius atsilankyti*  į musų krautuvę, o mes prigelbė- 
sime kiekvienam pasirinkti tinkamą KALĖDŲ DOVANĄ iš daugybės įvairių 
įvairiausių daiktelių tinkamų dėl moterių, vyru, kūdikiu ir šeimynų.

Ohio valstija pradėjo darbuo- 
• ties pardavimui karės Taupumo 

Štampas. Gubernatorius James 
M. Cox išleido atsišaukimą, kvie- i 

r sdamas visus žmones pirkti val
džios Thrift Stamps arba Waf 
Savings Stamps.

Gubernatorius sako, kad stam 
pų maža kaina lai būna kožnam 
suprantama, jog net mažiausis 

i dalykas gali pagelbėti valstybės 
reikale.

Ohio valstijai paskirta už 
S 106.000.000 War Savings 
Štampų; tikimasi, kad kiekvie
nas stengsis pagal išgalės jas 
pirkti.

Taipgi darbdaviai kreipėsi į 
;; , C-hio War Savings Komitetą, kad 

jiems pavestų agentūras Thrift 
' ir War Savings Štampų, kurias 

žada pardavinėt savo darbinin
kams. Iždo departamentas 
V'ashingtone pageidauja, kad 
darbdaviai tą praneštų savo 
darbininkams ir kad padėtų jas 
pardavinėti.

Prie to, gali susidaryti draugi
jos tokiam pat darbui.

Valdžiai reikia pinigų. Yra 
padaryta Thrift Stams, kurios 
už mažą pinigą perkamos, lipi- 
ramos ant tam tikros kortelės, 
paskui — pakeičiamos ant' di- 

‘ dėsnių.
Galima pradėti pirkti nuo 

$4.12, o tie pinigai. 1923 m. at- 
gražins $5.00.

Šis būdas yra labai prieina- 
mas darbo žmonėms; gali pirkti

■ Beturėdami daug pinigų, bet ir 
tas mažas dalykas atneša naudą.

**/O
SL CIair ir East 55-ta gatvė,

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

12000 Superior Ave.

© Bell Main 3514 Gyvenimo © 
@ Cuy. Cent. 1505 Cuy. Union 289 (gį)

© C. J. Benkoski
© ADVOKATAS
W 420 Society For Savings Bldg.. 

CLEVELAND, O.
ji' Męs savo ofise turime kas per-

i

ŽIEMA YRA DARBO LAIKAS

‘DIRVA’YRA DARBO LAUKAS #
— Štai nauja 6 aktų Komedija — 

su dainomis ir šokiais
GRAFAS —KAIMIEČIO BERNU

Lietuvių kalbon vertė Z. Bagdžiuniutė 
Veikalas 50 pusi., su dainelėmis, labai sma
gus lošti. Kaina 25c.

Ar matėte veikalą “RYTŲ PILIS* ’?—Nau
ja drama, 5-se aktuose, Kaina 35c.

Reikalaukit ‘Dirvos’ Administracijoj

ITFIflA savo skaitytojams duoda labai daug naudingų raštų M I L I II apie žmonių sveikatą ir ligas, taipgi apysaką, juoką,
I Ll I 1^) eilią, paveikslu. Turi savo korespondentus visoje 

Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj, Vokietijoj, Fran- 
djoj, Anglijoj ir kt. “Ateities* - kaina metams $2.00, pusei metą $1.00. Už
sieniuose metams $2.50. Pasižiūrėti viena numeri tian&ame dovanai.

“Ateitis”, 366 Broadway, So. Boston, Mass.

Tegul Aš Busiu Tavo Aptiekorii
H. R. GERLACH,

1653 St. CIair Ave., N. E. Cleveland, Ohio.

" “DIRVOS” AGENTAS.

. Brooklyn, N.-Y. P-s J. Am-- 
••> l’raziejus, gerai žinomas vietos: 

veikėjas ir biznierius, paima ge-’ 
neralę “Dirvos” agentūrą, todėl 
galima pas jį užsirašyti ir atnau-l

Efinti “Dirvos" prenumeratą. i) 
V Pavieniais numeriais galima': 

gauti pas p. A. Struminstį, 184
>• JGnnd St. '■

“Dirvos” Admin.

Bell Phone

Dr. M. C. HAASE
DANTISTAS.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vai. vakare kasdien.
Nedėliomis nuo 10 iki 1 dieną

5391 St. CIair Ave., Cleveland, Ohio.
» ■ . Kampas Marguette St . . -

DEL MOTERŲ
Cysto aukso žiedų su įvairių akmenėlių bei deimantų akutėms nuo 

$1.50 iki $1.000.00, Lakietukų (La Valiieres) auksuotų ir cysto aukso 
su įvairiom akutėms ir deimantais nuo $1.00 iki $50.00. Retežėlių su 
laikrodėliais ir be nuo $2.50 iki $30.00. Perlų karolių nuo 75c. iki $4.00. 
Auskarų auksuotų ir čysto aukso su įvairių akmenėlių perlu bei deiman
tu akutėms, nuo $2.00 iki $60.00. Puikių auksuotų i čysto aukso špilkučių 
su gražiais akmenėliais ir deimantais, nuo $1.50 iki $12.00. Laikrodėlių 
auksinių, nuo $5.00 iki 25.00. Rankoj nešiotis maišiukai sidabrinei, si
dabruoti ir skuriniai, nuo 50c. iki $20.00. Puikių parasonų, nuo $1.50 
iki $5.00. Auksinių rašomų pluksnų laikančių savije atramentą, nuo 
$1.00 iki $5.00. Galvos parėdymui šukų, nuo 50c. iki 1.50. “Dirva” ant. 
metų $2.00. Setų susidedančių iš veidrodžio, šepetuko ir šukų, sudėtu į 
puikes dėžes, prakė nuo 1.50 iki 15.00. Prietam pastatomų laikrodėlių, 
parfūmų, perfumam buteliukų, įvairių dėžučių ir tam panašiu įvairiu įvai
riausiu daikteliu, reikalingų moterims ir mergaitėms.

VYRAMS
Laikrodėlių sidabrinių, auksuotų ir auksinių, nuo 7 iki 21 akmens, 

paakė nuo $2.00 iki $60.00. žiedų čysto aukso su įvairių akmenėlių bei 
deimantų akutėms, nuo $2.50 iki $1000.00. Lencugėlių gerai paauksuotų 
ir auksinių, nuo $1.50 iki $24.00. Špilkučių į kaklaryšį auksuotų ir auk
sinių su puikiais akmenėliais ir deimantais, nuo 50c. iki 20.00, auksinių 
rašymui plunksnų, laikančių savije atramenta, nuo 1.00 iki 5.00. Pui
kių lietsargių nuo 1.25 iki 5.00. Cigaretam dėžučių sidabruotų ir čysto 
sidabro, nuo 1.50 iki 6.00. Peilukų auksinės ir auksuotam kraunukėm 
nešioti prie lenciūgėlių, taipjau turime daugybę lakietukų nešiojimui 
prie lencugelių, nuo $1.50 iki 8.00. Guzikų į ankoves (kolionikų), nuo 
25c. iki 5.00. Laikraštis “Dirva” ant vienų metų 2.00, pastatomų laik
rodėlių nuo 1.50 iki 5.00. įvairių įvairiausių knygų, pradedant nuo pasa
kaičių iki mokslišku įvairaus turinio knygų, jų prekės nuo 5c. iki 5.00. 
Atviručių su lietuviškais ir angliškais, Kalėdų ir Naujų Metų pasveikini
mais ir tiem panašių daiktų ir daiktelių.

ŠEIMYNOMS
Laikrodžių pastatomų ir pakabinamų einančių po 8 dienas vienu už

sukimu ir gražiai skambančiu kas pusvalandį ir valandą, prekė nuo 1.50 
iki 20.00. Vandens ar alaus setai susidedanti iš užbono ir 6 stiklų, vieni 
rankom išmarginto stiklo, kiti brangesnio ir rankom išpjaustyto stiklo — 
tinkantis puikiausioms šeimynoms, prekė nuo $3.00 iki 8.00. Sidabruotų 
šaukštų, peilių ir šakučių setai sudėti į puikius diežias, prekė nuo $7.00 
iki $15.00. Pjaustyto-brangaus stiklo įvairių indų, nuo 50c. iki $6.00. 
Sidabruotų indų dėl vaisiu, sviesto, cukriaus, kavos, riešučių ir tam pana
šiem daiktams, prekė nuo $1.50 iki $5.00. Kalbamų mašinų (Grafafonų) 
nuo, $10.00 iki $300.00. Lietuviški rekordai, tai musų speciališkumas ir 
jeigu kurių čionai nerastumete, tai jau nebūtų vilties jų radimu kitur. 
Indų padarytu iš purpuro (china) artistų rankomis išmargintu, nuo 
15c. iki $4.00. Paveikslų su puikiausiom scenerijoms ir šventųjų paveiks
lais, nuo 15c. iki 3.00 ir tiem panašių daiktelių tinkamų šeimynoms kaipo 
Kalėdų Dovanos.

KUDYKIAMS
čysto aukso žiedelių su akutėms, monogramai*  ir lygių nuo 75c. iki. 

2.00. Sidabruotų šaukštų, peilių ir sakučių setai po 50c. Laketuku ir 
karolių mergaitėm ant kaklo, nuo 75c. iki 5.00. Laikrodėlių kišeninių ir 
pastatomų nuo $1.50 iki $3.00. Betlijos štai neles, nuo 10c. iki 75c. ir 
tiem'panašių daiktelių tinkamų vaikučiams ir mergaitėms kaipo Kalėdų 
Dovana.

PERSKAITĘ TĄ VISĄ MATOTE
kad nėra reikalo jieškoti didesnės krautuvės, kur pas žydus, nes čionai ga
lite atrasti užtektinai sau reikalingų daiktelių DIDŽIAUSIAME PASIRIN
KIME ir už pigesnę kainą negu kur kitur, nes musų atsargus ir kartu 
už daug pinigų pirkimas pavėlina mumi PARDUOTI PIGIAU. Prietam 
mums nereikia mokėti randos.

Ant išanksto užsakytų daiktų, kaip tai laikrodžių, žiedu ir t, p. daik
tu išpjausime Jų vardu raides ar monogramų.*  dykai, užsisakiusiam vėliau 
priseis laukti po švenčių, nes prieš pat šventę busime perdaug užimti.

Čionai yra taisomi laikrodžiai, laikrodėliai ir visoki brangmenįs su 
didžiausiu atsargumu. Nuo dabar iki Naujų Metų KRAUTUVĖ ATIDA
RĄ ŠVENTADIENIAIS nuo 9.00 ryto iki 9:00 vakaro.

*
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Kaina $55.09;

Kaina $30.00.

Kaina $18.00.

“DIRVOS” KRAUTUVE
2002-04 ST. CLAIR AVE. CLEVELAND, OHIO

*
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I™ČSMŪS 1 padės užverti kuopai darbą. To
dėl lietuviai privalo įsitėmyti į

JAU TUOJ KALĖDOS. — Ar 
nupirkote savo draugams.

štus. Prie 22 kuopos prisidėjo 
keletas nauju narių. Abelnai, 
visas vakaras pavyko gražiai.

J. P. D.

Užeikit į “Dirvos” auksinių daik
tų krautuvę, — čia gausite viso
kių daiktų, kokie tinka Kalėdoms 
suteikti.

Inteligentiški žmonės perka 
. dovanoms knygas ir laikraščius. 

Uzrašykit metams “Dirvą”, ar
ka pasiteiraukit, kokių knygų 
mes turim.

Nutarta taipgi rengti kas mė
nuo diskusijas; diskusuojama 
bus dieniniai svarbiausi klau- .
simąi, kaip politikoje, taip ir ki-,perstatymą “Karės ir vokiečių 
tose gyvenimo srityse. Išrinkta 
komisija sutvarkymui diskusijų į smė tragedija. Lošimas atsibu- 
bei nustatymui laiko ir vietos. 
Diskusijos atsibus savo keliu 
kaip ir lavinimosi delei, vien tik 
dėl kuopos narių, bet jeigu su

Liet. Dariu Sąj. 51 kp. turėjo

žiaurumas Lietuvoje”, triveik-

Kaip Liberty Bond Paskolinti
Pinigai Sugrįnžtą Jums ĄtgaL .

~TMD. 20 kp. veikimas. — 
Gruodžio 14 d. TMD. 20-ta kuopa 

c--- turėjo metinį susirinkimą; buvo
E daugelis svarbių reikalų. Nariai

šiame susirinkime gavo naujus 
raštus— “Kultūros Istoriją”, 
Kurią prirengė lietuviams gerb. 
J. A. Chmieliauskas. Reikia pa
žymėti, kad šiame susirinkime 
nariai galėjo pasimatyti ir su p. 
Chmieliausku, nes jis, važiuoda-

- mas per Clevelandą, užsuko į 
•"Dirvos” redakciją, iš kūr tapo 
pakviestas atsilankyti ant susi- 

t’A rinkimo.
Susirinkę kuopos nariai, išgir- 
apie p. Chmieliausko atsilan

kymą, pageidavo nuo jo keletą 
žodžių pakalbėti. P-as Chmie- 
Sauskas kalbėjo apie pirmuo-

■ sius TMD. tikslus, apie dabarti-
S nius ir apie businčius. nupiešda-

___ tn^S-visa. draugijos veikimą laike 
Lietuvoje spaudos neturėjimo ir 
dabar. Nariai, sustojimu, išrei- 

s škė p. Chmieliauskui padėką už 
jo triūsą prie surengimo lietu
viams tokio svarbaus veikalo, gi 

‘ p. Chmieliauskas pageidavo, kad
visi atidžiai “Kultūros Istoriją” 

Į perstaikytų.
■ čia manoma sudaryti TMD.
r kuopų apskritį, kurio suvažiavi-

* mą nutarta šaukti apie vidurį
P- sausio. Prieš suvažiavimą, tą
Į vakarą, atsibus vakarienė su ko-
r- kiu nors programų. Delegatais
j nuo kuopos į suvažiavimą išrink-
s ti: J. Plerpa, B. Rimkus, K. Ak
lį; somaitis, J. žemantaitis, K. S.
r Karpavičius ir M. L. Vašiliau-
| skas.
I Kuop?gtatpgi rengiar-teatrą;
I surengimui komisija išrinkta sė
ly kanti: J. Plerpa J. Garmus, M.
g švarpa, J. Brazauskas, A. šmi-
| gelskis ir “Dirvos” red. J. Ged-
| minas ir K. Ę. Karpavičius. Va-
I karas atsibus tuoj po Velykų.
| įsitėmykite.
I 1918 metų valdyba išrinkta:
I pirmininku — A. Praškevičius
|.[ (buvęs šiais metais); pagelb. —
| J. Garmus; užrašu rašt. — A.

norės pasiklausyti, ar imti balsą, 
bus jam pilnai pavelyta.

Sekantiems metams išrinkta 
nauja valdyba; ineina sekantįs 
kuopos veiklieji nariai: pirmi
ninkas — J. Plerpa, fin. sekr. — 
K. Aksomaitis, užrašų sekr. — 
A. Šmigelskis, ižd. — M. Skudas; 
globėjais: — A. Zdanavičius ir J. 
Garmus; maršalka — p..šmigel- 
skienė. \

Varpo Choras, kuris yra prie 
.Sandaros kuopos, veikiantis au
tonomiškai, tik su tuo išėmimu, 
kad prie choro gali prigulėti tik
tai kuopos nariai, po kuopos su
sirinkimo užbaigimo laikė savo 
posėdį ir svarstė savus i-eikalus. 
Nutarta tuoj po Naujų Metų su- 
rengt pasilinksminimo vakarėlį 
su žaislais ir dovanomis. Apie 
tai valdyba praneš savo keliu.

Sekantiems metams choro vir
šininkais išrinkti sekantįs: pir
mininku — A. Zdanavičius, pa- 
gelb. -— J. Garmus, sekr. — P. 
Tučis, fin. sekr. — V. Jurgilas 
ižd. — M. Skudas. Visi nariai 
pasiryžę dirbt ateinančiais met. 
daug narsi. „ ir tikimasi, kad tuo 
mi jie daug atsieks. Ištiesų, 
yra daug darbo, yra kas veikt: 
reikia kelt tarpe lietuvių sceni
šką dailę, dainas, rengt teatrus 
ir tt.

Vasario mėn. Varpo Choras 
stato scenoje dramą “Pirmi 
žingsniai”, kurią kiekvienam lie
tuviui privalėtų matyti. Įsitė- 

’ mykite dieną, kurią choro komi
sija paskelbs. Lošimas atsibus 
Germania Vorwaerts Hali, ant 
E. 55-th Street. Ta vieta gerai 
žinoma.

vo nedėlioj, gruodžio 16 d. Prie 
to buvo prakalbos, kalbėjo p. A. 
Kanoverskis, to veikalo autorius. 
Platesnių žinių apie tą vakarą 
neteko patirti.

Tapk Raudonojo Kryžiaus na
riu. - Raudonojo Kryžiaus orga
nizacija*  pageidauja, kad 1918 
metuose kiekvienas pastotų jos 
nariu. Mokestis—tik vienas do- 
laris; pinigai bus sunaudojami 
sužeistiems kareiviams, našlai
čiams ir visiems nukentėjusiems 
nuo karės. Kurie nori pagelbėti 
tame darbe, gali įstoti į tą drau
giją, gaudami paliudijimą nuo 
žinančių ypatų. — Tegul būna 
Raudonojo Kryžiaus ženklas 
kiekviename name ar kambary
je.

Kas nori — gali prisirašyti 
šiton garbion organizacijon pas 
A. Kranauską — 2003 St. Clair 
Avė. Parašykit atvirutę ar pa
šaukit per telefoną (Central 
3470 L.), kad atsilankytų pas 
jus.

Koresp.

Jus mokate pinigus bile Bankoj.
Bankos persiunčia jums Bondsus kada sumokate už juos.
Bankos loiko pinigus gatavai dėl valdžios, o jus laikote sau Boudsus.

Šmigelskis; finansų rašt. — J. 
Plerpa; iždininku— Ig. Ulevi
čius (tas pats).

Prie kuopos prisidėjo penki 
nariai: trįs persikėlė iš kitų kuo- 

’ ■ Py ir du nauji prisirašė.
Susirinkimams paimta kita 

< vieta, 2105 St. Clair Avė., žitke- 
| vičiaus fotografijos studijoje,
į. Sus laikomi pirmą seredą kožno

mėnesio, 7:30 vai. vakare. Se- 
? kantis susirinkimas įvyks sausio

' 2 d^ ant rytojaus po Naujų Me- 
į <V-

Kuopos tarpe yra daug gabių 
žmonių, todėl tikimasi, kad jie 
kaip ir pirma, padės darbuoties 
ir loki kuopai vis augštyn.

Kp. Narys.

Kun. J. E. Strazdas, kaip ten
ka girdėti, jau taip tvirtai įsigy
veno, kad net reikia stebėtis. 
Pirmose prakalbose buvo visai 
mažai žmonių; dabar, sako, pri
eina pilna svetainė. Bažnytėlė, 
kurią jis Įsisteigė ant Addison 
Road. jau irgi nesutalpina jo pa
sekėjų. žada imt didesnę. Vis
gi yra kas tokio, kas žmones 
prie jo patraukia. Beabėjo žmo
nės turi kokius nors išrokavimus 
eiti tenai, nors jie buvo geri lan
kytojai vietinės senosios bažny
čios. Ketverge ir nedėlioj, gruo
džio 20 ir 23 dd. rengia jis pra-

Už Liberty Bondsus galite pirk
ti Kalėdų dovanas ir likusią su
mą gausite pinigais. Mes, maty
dami. kad musų viengenčiams 
yra sunku išmainyti Laisvės pa
skolos bondsus ir gauti už juos 
visą sumą pinigų, — nutarėme 
prigelbėti tokiu budu: kas pirks 
“Dirvos” krautuvėje grafafoną, 
laikrodėli, žiedą ar tam panašių 
daiktų, nemažiau kaip už pusę 
Liberty Bondso sumos — likusią 
sumą gaus pinigais (cash).

Tokiu budu mes duosime pro
gą savo viengenčiams pirkti Ka
lėdų dovanas už Liberty Bond
sus.

šiai progai laikas yra apribo
tas. Todėl pasiskubinkite!

Nepamirškite vietos
“Dirvos” Krautuvė, 
2002-04 St. Clair Avė., 

Cleveland, Ohio.

Valdžia perka amuniciją, motorinius tra
kus, botus, čeverykus, drapanas, šautuvus, 
ir viską reikalinga kareiviams, kad butų 
gatavi kariauti — už jus.
Daugelis tų pirkinių yra padirbti čia pat 
Clevelande, ir kuomet laikas užmokėti už 
tavorą, valdžia paima pinigus iš Bankos ir 
užmoka dirbtuvėms, o dirbtuvės tuos pini
gus moka už materiolą ir jums algas už jū
sų darbą.
Jeigu jus dirbate dirbtuvėje, kuri daro ta
voms dėl valdžios, jus gaunate Liberty Pa
skolos pinigus savo algomis, p tuo pačiu 
laiku net turi ir bondsus, kuriuos pirkai.
Laisvės Paskolos pinigai nepražunami. Jie 
būna šioje šalyje ir šiame mieste. Jie duo
da žmonėms ir dirbtuvėms darbo, ir atlygi
na kareivių algas. Uė nekurio laiko valdžia 
atmokės indėtus į Bondsus pinigus ir moka 
dar kas šeši mėnesiai procentą.

Ką Liberty Paskola Padarė 
Amerikos Žmonėms.

Šeši mėnesiai atgal buvo tiktai tr|s šimtai

tūkstančių Bondsų savininkų Amerikoje; 
šiandien yra dvylika milionų.
Žmonės, kurie pirma neindėdavo pinigų, 
dabar turi Laisvės Bondsus, kurie visais at
žvilgiais yra geri, kaip ir pinigai.
Bukite Gatavi Sekantiems investinimams.

Bankos, Taupumo Institutai, Trustai, Kom
panijos Clevelande tvirtai pagelbsti palai
kyti industrjią šio miesito ir visos tautos, 
bei gatavi sutikti visokius reikalavimus prie 
išlošimo karės.. — <
Jos moka 4 nuošimčius už sudėtus pinigus. 
Jos pagelbsti jums prisirašyti prie didesnių 
dalykų, prie saugių indelių, dėl atmokėjimo 
jūsų paskolų, arba dėl parupinimo gatavų 
pinigų busintięms jums reikalingiems da
lykams daryti ateityje.
Dėkite pinigus į bankus ir lai jie dirba. Ko- 
žnas jūsų indėtas centas pagelbsti biznio 
pakėlimui ir jus padaro turtingesniais. 
Storokitės!
įstatykite save ant taupymo kelio, o ištikro 
busite pasekmingais.

Suv. Valstijų Iždo Sekretorius oficialiai pra nešė, kad sudėti bankuose pinigai negali bū
ti paimti i valdžios rankas ir gandai apie tai netikri.

G nbcrr.atorius. Tari bos Pirmininkas.

kalbas Jaitės salėj.

L. D. L. D. vakaras. — Vieti

- -

Lietuviai. Kurie nenorite 
žiemos laiku dirbti ant atviro 
oro, tad dabar proga apsirūpint 
darbu pastopėj ir šilumoj.

Ateik į Biurą po antrašu: 113 
Superior Arcade ir klausk darbo, 
čia jie tau parūpins kokis tik 
tau darbas labiausiai patinka ir 
nereikalaus nei vieno cento atli- 
ginimo už tai. Ypatingai mer
ginom, įvairių-įvairiausių darbų 
čia gali visados gauti. Mokestis 
yra mažiausia S8.00 į savaitę, 
valgis ir kambarys.

nė Liet. Darb. Lit. Draugijos

T. M. D. Apskričio organiza- 
suvažiavimo vakarienė 

įvyto 25 d. sausio, ant 55 gatvės, 
geriausioj salėj; rengki t ės! Ti- 
kietus gaukit pas šiuos kuopų 
komitetų narius: p. J. Plerpą, 
p. K. Aksomaitį, p. J. žemantai- 
& p. F. Baranauską ir p. J. Vai-

22 kuopa pereitame nedėlios va
kare statė scenoje trijų veiksmų 
komediją — “Netikėtai”.. Loši
kai savo roles atliko gerai, ypač 
p-Iės M. Lozoraičiutė. V. Ivanau- 
skiute ir K. Geležiutė. Gerai 
taipgi lošė ir p. V. Jonikas.

Platesnis vakaro programas 
buvo sekantis, kurie gabalėliai 
inėjo ir į tarpakčius. — P-lė O. 
Sidabriutė deklamavo “Su jau 
nu pavasariu”, K. Luobykis pa
sakė monologą — “Muravjovo pa 
minklas Vilniuje”; J. Bagdonas 
—deki. “Lietuvos vargai” ir mo- 
nol. — “Prakeiktos mados”; se-

Jaunime! nepraleisk progos, 
■es vakarienė rengiama su šo
kiais ir geriausioj svetainėj, tai 
galėsite smagiai pasišokti ir linkt 
aanai laiką praleisti.

H ALTS. kuopos veikimo. — 
Pereitą nedėldienj, po pietų, AL 
TĘS-18 kuopa turėjo susirinkimą, 
kariame apsvarstyta keletas nau 
dfingų dalykų. Buvo kalbama 
apie suorganizavimą ALT. San
daros apskričio; bet, pasirodžius, 
kad gąlimų apskritin ineiti kuo
pą šioje apielinkėje yra tik trįs, 
lodei tas klausimas atidėtas; tuo 
tarpu veikiančioji kuopos komi- 

išleis atsišaukimą į apie- 
Įmkės lietuvių kolonijas, kad 
—įĮĮnmicrhj t kuopas ir kad, jei 
jfartą reikalas, kreiptųsi į šią

g fll ■■ki A R " MA § §1 PRIE ŽENKLO BALTO KRYŽIAUS GERIAUSI VAISTAU
H II hm l" *11*1*1  Art*  A OftHAIB*  l"ll 2 ii Muilas, perfumos ir daugybė iš Europos pargabentų vaistinių žoljnų. į

šUlIlu udu? udlIlaEu Kcudll bU.g ig------- J hwmiiw>.8| MARKET PHARMACY-APTIEKA
įi L. S. KREJCL Savininkas . •
Įį; 2601 LORAIN AVĖ O—Užlaikome didžiausi rinkinį įvairiausių 

dėl vaikų zobovų kaip tai: lėlių (dalių) 
visokių arkliukų, mažų vežymėlių ir viso
kių mažmožių. Patįs dirbame ir todėl pri
taikome sulig kostumefių noro.

Pas mus pirksite visados daug pigiau
Taisome Vaikų Vežimukus, Skėčius (pa- 

rasonus) ir t. t.‘♦♦ IO3Ult.U9/ 11 t. L.

» Pataisytus dalykus pristatom eį namus, jei yra reika- 
H laujama. Savo darbą gvarantuoj ame.

NE DUODAME, BET PIGIAI 
PARDUODAME 

LENKIŠKOSE KOLONIJOSE

kė pasikalbėjimas “Brigitos su 
Bimba”; K. Geležiutė deklamavo 
— “Draugams” ir tapo iššaukta 
pakartoti, — antru kartu ji pa
deklamavo dar vieną gražią de
klamaciją; K. Mažeika pasakė 
“Džian Bambos” spyčių”; p-lė 
Ivanauskiutė ir J. Naujokas atli
ko pasikalbėjimą Maikio su tė
vu; viena moteris gan gerai at
liko monologą “Užkabinskienė”, 
arba “Viskas ant vienos galvos”; 
tas publikai labai patiko. J. Si- 
manauskutis sugriežė ant smui- 
kos tris gabalėlius muzikos; M. 
Tamašonis gan gerai atliko mo
nologą “Amerikos dzūkas”. “Mir 
tos” choras, vadovaujamas p. 
J. A. Valentino, sudainavo “Vė
jelis kįla”; moters to choro at
skirai dainavo vieną dainą ir 
taipgi vyrai sudainavo atskirai. 
Dainos publikai labai patiko.

Vakaro vedėju buvo p. M. La- 
vinskas; šalip visko, vedėjas 
trumpai paaiškino apie tos drau-

———-
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■Cascara Liuosuojąs Sirupas dėl Vidurių

APTIEKORiUS :
1103 E. 79 GAT. KAM. MEDINA CLEVELAND, OHIO.

H g V " 1 " - "-------------
h 3033 Woodlandav. Cleveland, Ohio h

H L DIDŽIAUSIA OHIO DEPARTAMENTINĖ KRAUTUVĖ >

IPIRKIT

Ohio, Pennsylvania ir Tenne- 
ssee valstijose, tarpe Clevelando, 
Youngstown, Erie ir Pittsburgo 
neapdirbti laukai nuo $4.00 už 
akrą, ant 10 metų išmokėjimui. 
Turime pilnų ir su rakandais 
ir reikmenimis ant parandavoji- 
mo. Pirkusiems farmas kelio
nės kaštus atgrąžinam. Reika
laukit naujo katalogo nuo: R. 
T. HURDLE LAND COMPANY, 
3349 East 55-tR st_ Cleveland, 
Ohio.

į Gerus ir Pigiai!
j Jei pirkdami kitur esat 
^neužganėdinti, atsilankykit 
[pas A. Kranauską. Aš tu
tinu daugybes čeverykų ir 
[yra iško pasirinkti Vyrams, 
^Moterims, Merginoms ir 
gVaikams pigių ir brangių, 
i Kiekviena čeverykų pora 
įyra pinigų vertės.
i A. KRANAUSKAS.

I Phone Central 3470 L.
| 2003 St. Clair Avė-,
S • CLEVELAND, OHIO.

Geriausių Prekių Apau- 
ntuvai užtikrinti taipz kaip 
^pakaušis — nebijo nei snie- 
7go nei vandens.

Sidabrinių Daiktų Skyriaus
Liktoriai iš sterling sidab

ro, gražaus senovinio darbo; 
specialėš kainos po $5.50 iki 
$9.00 vienas.

Rogers’ 26 g abalų skrynu
tės Clinton plokščio sidabro 
skalinių dalykų, gvarantuo- 
ta; paprasta kaina $9.50, 
speciališkai už $8.50.

Kasseroles iš Sheffield si
dabro, jrražaus išdirbinio, 
Pyrex braižiniais; po $5.00. 
$5.50 ir $6.00.

DR. J. ŠEMOLIUNAS.

Lietuvis Akių Specialistus, 
1172 E. 79 SL, 'ant viršaus.

CLEVELAND, OHIO.

ANT RANDOS.
Ant randos du arba tris rui

mai, s0 gariniu pečium, naujai 
išpopieruoti. Randa pigi dėl 
mažos inteligentiškos šeųnynos.

Pasiklauskit — 1329 St. Clair 
avė. Ruimas 1.

daug miestų su daugybe lietu
vių — ten tai yra gera dirva lie
tuviškiems laikraščiams, tik ji 
neariama tinkamai.

Agentai! Kurie gabiausia ga
lit užrašinei laikraščius, daug 
pasipelnysit užrašinėdami “Dir
vą”, nes tai yra geriausia ir dai- 
liausis Amerikos lietuvių laik
raštis.

GERA “Dirva” yra daugelyje 
Amerikos lietuvių kolonijų. Yra

REIKALAVIMAI.
Reikalingas geras siuvėjas 

prie siuvimo kelinių ir bruslotų 
(“vestių”). Darbas ant visados 
su pilnai geru apmokėjimu. 
Del platesnių informacijų mel
džiu kreipties šiuom antrašu:

Kreipkitės į “Dirvos” Admini
straciją, gausit patarimų.

JOS. KEMEŽA, 
167 Columbia Avė., 

Vandergrift, Pa.

PAJIESKOJIMAI.
. . ...__ f Pajieškau savo pažįstamų, pa-Genausi vaistei nuo viso-. B Gatjnl) įaimo’ Grj.

škabudžio gminos, Naumiesčio 
par., Suvalkų gub. Prašau atsi
šaukti.

ANTANAS KURAS, 
Co. E. 320 Regiment, Camp Lee

kių ligų galima gauti su ge
riausiais patatymais tik 
Usevičiaus Aptiekoje, 1172 
E. 79-th St, Clevėlartd, 0. 
Bell Rosedale 2417

i Cuy Princeton 1539-R.

i-i‘i,, .r~Į ,r?~■

Petersburg, Va.

Dažų I’Iiudelis ir torėlis iš 
Sheffield sidabro, gražaus 
darbo, prieinama kaina, po 
$7^0.

Užkandžių Torėlis -iš Ster
ling sidabro, puikaus darbo; 
po $10.00 ir augštyn iki 
$15.00.

Prismokų Bliudeliai iš 
Sheffield sidabro, prijungta 
rankena, patraukiančio dar-
bo, po $6.98.

Rogers*  26 gabalų skryne
lės iš Puturan plokščio sta- 
lavo sidabro, tuščiavidurės 

j peilių rankenos, viso $15.00, 
i už $1X95.

Mahogany Skryneles susidedančios 
iš 26 gabalų Sterling sidabro stalinių 
daiktų; dvejopos rųšies. $46.75 ver
tės už $40.

Sviestiniai Peiliai su perlo lukštų 
rankenomis, sterling sidabro apjuo
stos; setas iš šešių; verti $5.00. spe
cialiai už $3.95.

Bon Bon Setas iš Sheffield. si
dabro, gražaus išdirbimo. puikiai 
išdarytos; $5.00 ir augštyn iki
$10.00.

Arbatinis Setas ii Shef
field sidabrą trjs arba penki 
šmotai, gražaus naujo dar
bo. kaip Adam ir Hcaldic; 
pritaikymui prie tokio pat 

išdirbimo sida- 
brinių stalinių 
daiktų; $3X50 

^iki $7X5®.


